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คณะครุศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

2560 



 

 

ค ำน ำ 
 

 ตํารา “ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย” เล่มนี้ ข้าพเจ้าเขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับนักศึกษาในสาขา
การศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  

เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางศิลปะสําหรับครูปฐมวัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ 

การตกแต่งสภาพแวดล้อมในห้องเรียนปฐมวัย ศิลปะการจัดป้ายนิเทศสําหรับครูปฐมวัย ศิลปะการ
เขียนภาพลายเส้นสําหรับครูปฐมวัย การสร้างสรรค์งานทางศิลปะจากวัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ 
สําหรับครูปฐมวัย การสร้างสื่อการสอนสําหรับครูปฐมวัย การจัดนิทรรศการ การประเมินผลงาน
ศิลปะเด็กปฐมวัย การเขียนปากกาสปีดบอลและปากกาปลายตัด 

ท้ายที่สุดน้ี ข้าพเจ้าขอเทิดทูนพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย์ และขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการที่กรุณาให้ คําแนะนําที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่ง คําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากจะช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นแนวทางการปรับปรุงตําราเล่มนี้และยังเป็นกําลังใจ
ให้มีความมุ่งมั่นที่จะเขียนผลงานทางวิชาการต่อไป 

อีกทั้งขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้ตําราเล่มนี้สําเร็จลุลว่งไปได้ด้วยดี ที่คอย
ช่วยเหลือ และเป็นกําลังใจ ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่อาจกล่าวนาม 

ได้ทั้งหมดที่เป็นกําลังใจในการทําตําราครั้งนี้มาโดยตลอด หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เรียบเรียง
ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะและจะนําไปปรับปรุงแก้ไขใน โอกาสต่อไป 

 

 

ปิ่นทอง  นันทะลาด 

พฤษภาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

สำรบัญ 

 
                  หน้ำ  

ค ำน ำ            (1) 
สำรบัญ            (2) 
สำรบัญภำพ           (3) 
บทท่ี 1 ครูปฐมวัยกับควำมรู้พ้ืนฐำนทำงศิลปะ         1 

ความหมายของครปูฐมวัย           1 

ลักษณะของครปูฐมวัย           2 

ความหมายของศิลปะ           4 

บทบาทครูปฐมวัยในการสอนศิลปะ         5 

ความสําคัญของศิลปะต่อครปูฐมวัย         6 

ความสําคัญของศิลปะต่อความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวัย       7 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัศิลปะ          8 

  ทฤษฎีเหมือนจรงิ           8 

  ทฤษฎีปัญญา           8 

  ทฤษฎีการรับรู้           9 

  ทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น         9 

ความรู้พื้นฐานทางศลิปะสําหรับครูปฐมวัย        10 

องค์ประกอบทางศิลปะ  (Art of Composition)       10 

สี (Color)          18 

คุณลักษณะของสี (Characteristics of Colours)      19 

ประเภทของส ี          19 

ประเภทของแมส่ี          20 

วงของสี (Colour Circle)         20 

วรรณะของสี (Tone of Color)         23 

สรปุ              24

     

 



(4) 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ  
บทท่ี 2 กำรตกแต่งสภำพแวดล้อมในห้องเรียนปฐมวัย      27 

การวางแผนจัดพื้นที่ในห้องเรียน        27 

การประดิษฐ์ตกแต่งภายในและภายนอกห้องเรียน      29 

หลักการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน       34 

การจัดมุมประสบการณ์         35 

การจัดตกแตง่มุมศลิปะ        37 

การจัดตกแต่งมุมหนังสือ        37 

การจัดตกแต่งมุมบลอ็ก         39 

การจัดตกแต่งมุมดนตร ี        41 

  การจัดตกแต่งมุมบทบาทสมมต ิ       41 

  การจัดตกแต่งมุมวิทยาศาสตร์        42 

การจัดการการเข้ามมุประสบการณ์สําหรบัเด็กปฐมวัย     43 

ประโยชน์ของมุมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย      44 

การพับกระดาษสําหรับการตกแต่งห้องเรียน      45 

ตัวอย่างการพบัดอกไม ้         47 

ตัวอย่างการพบัแมลง         52 

สรปุ           57 

 

บทท่ี 3 ศิลปะกำรจัดป้ำยนิเทศกับครูปฐมวัย       59 

ความหมายของป้ายนเิทศ         59 

ประโยชน์ของป้ายนิเทศ         60 

ความรู้เบื้องต้นในการจัดป้ายนิเทศ        66 

 หลักการจัดองคป์ระกอบศิลป ์       66 

หลักการทางศิลปะที่นํามาใช้ในการจัดป้ายนิเทศ      75 

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศ        76 

ข้ันตอนการจัดป้ายนิเทศ         77 

ลักษณะของป้ายนิเทศที่ด ี        78 

การจัดป้ายนิเทศสําหรับครูปฐมวัย        79 



(5) 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ  
วัตถุประสงค์ในการจัดป้ายนิเทศของครปูฐมวัย       79 

รูปแบบการจัดป้ายนิเทศสําหรับครูปฐมวัย        80 

ประเภทของการจัดป้ายนิเทศในช้ันเรียนปฐมวัย       88 

สรปุ            92 

 

บทท่ี 4 ศิลปะกำรเขียนภำพลำยเส้นส ำหรับครูปฐมวัย      96 

การเขียนภาพลายเส้น          96 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ         97 

การวาดภาพด้วยดินสอ          99 

การหัดวาดรปูการ์ตูน        103 

การเขียนภาพด้วยวัสดุท้องถ่ิน        109 

ประเภทของภาพเขียน        110 

หลักในการสอนเดก็วาดภาพ       114 

การประเมินผลงานศิลปะเด็กปฐมวัย      116 

การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัยจากผลงานศิลปะ     117 

การเขียนปากกาสปีดบอลและปากกาปลายตัด     118 

สรปุ          125 

 

บทท่ี 5 กำรสร้ำงสรรค์งำนทำงศิลปะจำกวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช ้   127 

ส ำหรับครูปฐมวัย 

คุณค่าของกิจกรรมศิลปะที่มีต่อเด็กปฐมวัย      127 

การเลือกวัสดุในท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้เพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ  128 

วัสดุท้องถ่ินเพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ     129 

วัสดุเหลือใช้เพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ     130 

การวางแผนการใช้วัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก 130 

กิจกรรมการปั้น        131 

กิจกรรมสีน้ํา        135 

กิจกรรมการติดปะ       136 



(6) 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ  
กิจกรรมการตัดปะ       139 

กิจกรรมการพมิพ์ภาพ       140 

กิจกรรมการร้อย        142 

กิจกรรมการสาน        143 

กิจกรรมการทุบส ี       145 

กิจกรรมการวาดภาพ       147 

กิจกรรมการประดิษฐ ์       148 

การสร้างสื่อการสอนสําหรบัครูปฐมวัย      150 

ข้อควรคํานึงในการจัดทําสื่อจากวัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้    151 

ตัวอย่างสื่อจากวัสดุเหลือใช้       152 

สรปุ          161 

 

บทท่ี 6 กำรจัดนิทรรศกำร        163 

ความสําคัญของนิทรรศการต่อเดก็ปฐมวัย      163 

ความหมายของนิทรรศการ       163 

  นิทรรศการ (Exhibition)        163 

   นิทรรศกำรศิลปะ (Art Exhibition)      164 

วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ       164 

วัตถุประสงค์ทั่วไปในการจัดนิทรรศการ     165 

วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการศิลปะ     165 

วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในช้ันเรียนปฐมวัย   165 

ประเภทของนิทรรศการ        166 

1. นิทรรศการแบบถาวร (Permanent Exhibition)     166 

2. นิทรรศการแบบช่ัวคราว (Temporary Exhibition)    169 

3. นิทรรศการแบบเคลือ่นที่ (Travelling Exhibition)   171 

หลักการจัดนิทรรศการศิลปะ                 172 

ข้ันตอนในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ      173 

การเลือกสถานที่ในการจัดนิทรรศการศิลปะ      177 



(7) 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ  
หลักการชมนทิรรศการศิลปะ       179 

การจัดแผ่นป้าย         180 

การวางแผนเพื่อจัดทําแผนผังนิทรรศการ      183 

การดําเนินการจัดทํารูปแบบแผนผังนิทรรศการ     183 

การวางแผนผังนิทรรศการ       184 

ข้อสังเกตในการวางแผนผังนิทรรศการ     189 

การกําหนดรูปแบบการสัญจรชมนิทรรศการ     189 

สรุป          192 

 

 

 

 





 

 

 

สำรบัญภำพ 

 
                  หน้ำ  

ภาพที่ 1.1 จุด (point)            11 

ภาพที่ 1.2 เส้น (line)           11 

ภาพที่ 1.3 เส้นโค้ง           12 

ภาพที่ 1.4 เส้นซิกแซก           12 

ภาพที่ 1.5 เส้นประ           13 

ภาพที่ 1.6 รูปร่าง(form)           14 

ภาพที่ 1.7 รูปทรง(shape)          14 

ภาพที่ 1.8 มวลของส้ม           15 

ภาพที่ 1.9 ปริมาตรของน้ําภายในขวด         15 

ภาพที่ 1.10 ลักษณะพื้นผิวของต้นไม ้         16 

ภาพที่ 1.11 ลักษณะพื้นผิวของกลีบดอกบัว         16 

ภาพที่ 1.12 แสดงบริเวณว่างระหว่างอกีากับพระจันทร ์       17 

ภาพที่ 1.13 ค่านํ้าหนัก (Value) ของสี         18 

ภาพที่ 1.14 วงของสี (Colour Circle)          20 

ภาพที่ 1.15 สข้ัีนนที่ 1           21 

ภาพที่ 1.16 สีข้ันที่ 2           21 

ภาพที่ 1.17 สข้ัีนที่ 3           22 

ภาพที่ 1.18 สข้ัีนที่ 4           23 

ภาพที่ 1.19 วรรณะของสี (Tone of Color)        24 

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการวางแผนจัดพื้นที่ในห้องเรียน        28 

ภาพที่ 2.2 ภาพการจัดตกแต่งหน้าต่าง ช่วยบังแสงแดด       30 

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างโมบายจากวัสดเุหลือใช้         31 

ภาพที่ 2.4 ภาพการจัดตกแต่งผนงัหอ้งเรียนทัง้ภายใน และภายนอก      33 

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างการจัด “มุม” หรอื “ศูนย์การเรียน” ในห้องเรียน      36 

ภาพที่ 2.6 ภาพการจัดตกแต่งมุมหนังสือ         38 

ภาพที่ 2.7 ภาพเด็กโรงเรียนอนบุาลปากคาดกําลงัร่วมเล่นไม้บลอ็กสีขนาดเลก็ด้วยกัน    39 



(10) 
 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ  
ภาพที่ 2.8 ภาพมุมดนตรีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางกะเจ้าพระประแดง      40 

ภาพที่ 2.9 ภาพมุมวิทยาศาสตร ์          41 

ภาพที่ 2.10 ภาพกิจกรรมในมุมบทบาทสมมต ิ        42 

ภาพที่ 2.11 การพับดอกไม ้          47 

ภาพที่ 2.12 การพับดอกลิลลี ่          48 

ภาพที่ 2.13 การพับดอกหน้าวัว          49 

ภาพที่ 2.14 การพับดอกดาวกระจาย         50 

ภาพที่ 2.15 การพับดอกทิวลิป          51 

ภาพที่ 2.16 การพับแมลง           52 

ภาพที่ 2.17 การพับผเีสื้อ           53 

ภาพที่ 2.18 การพับแมลงทบั          54 

ภาพที่ 2.19 การพับผึง้           55 

ภาพที่ 2.20 การพับจักจั่น           56 

ภาพที่ 3.1 “pegboard” ป้ายนเิทศทีม่ีรูพรุนสําหรบัแขวนวัสดุ 3 มิติ      61 

ภาพที่ 3.2 ป้ายนิเทศที่มหีลงัคา          62 

ภาพที่ 3.3 ป้ายนิเทศแบบถอดประกอบ ทําจากไวนิล       63 

ภาพที่ 3.4 ป้ายนิเทศแบบพบัทําจากไม้บกุระดาษชานอ้อย       63 

ภาพที่ 3.5 ป้ายนิเทศแบบพบัทําจากฟิวเจอรบ์อร์ด        64 

ภาพที่ 3.6 ป้ายนิเทศแบบตั้งแสดง ใช้จัดแสดงภายในอาคาร       65 

ภาพที่ 3.7 ป้ายนิเทศแบบตั้งแสดง ใช้จัดแสดงภายนอกอาคาร      65 

ภาพที่ 3.8 ประยุกต์ใช้แผงกั้นห้องเพื่อทําป้ายนเิทศแบบไม ้         66   

ภาพที่ 3.9 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน         67 

ภาพที่ 3.10 เอกภาพทางแนวคิดเรื่องรปูแบบ และเนื้อหา       68 

ภาพที่ 3.11 เอกภาพทางเส้น การประสานกันของเส้น รูปทรงและพื้นผิว     68 

ภาพที่ 3.12 ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน ในเรื่องรปูร่าง และรปูทรง      69 

ภาพที่ 3.13 ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน ในส่วนของขนาดและปรมิาณ      69 

ภาพที่ 3.14 ภาพความสมดุลของเนื้อหาและเรือ่งราว แต่ไม่เท่ากันในเรื่องขนาด น้ําหนัก   70 

ภาพที่ 3.15 ภาพตารางเก้าช่องเพือ่ใช้กําหนดจุดสนใจของภาพ      70 



(11) 
 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ  
ภาพที่ 3.16 คนเผามะพร้าว          71 

ภาพที่ 3.17 การลดหลั่นหรือการแปรเปลี่ยน (Gradation)       71 

ภาพที่ 3.18 เส้นนําสายตาที่มีขนาดเล็กแต่สามารถเป็นจุดดึงดูดสายตาได้     72 

มากกว่ารูปร่างขนาดใหญ ่

ภาพที่ 3.19 ทิศทางและการเคลือ่นไหว (Direction and Movement)     72 

ภาพที่ 3.20 Road to Bas-Breau by Monet        73 

ภาพที่ 3.21 ซ้าย Michealangelo's Pieta.rome         73 

ขวา Izamu Noguchi‘s Cube,New York 

ภาพที่ 3.22 เส้นที่มลีักษณะและทิศทางเหมอืนกันย่อมกลมกลืนกัน      74 

ภาพที่ 3.23 แสดงความกลมกลืนด้วยนํ้าหนักออ่น แก่       74 

ภาพที่ 3.24 แสดงความขัดแย้งกันขององค์ประกอบภาพ       75 

ภาพที่ 3.25 การใช้เส้นแนวดิ่งของตึก         80 

ภาพที่ 3.26 การใช้เส้นแนวดิ่งของตึก         81 

ภาพที่ 3.27 การใช้เส้นระนาบ          81 

ภาพที่ 3.28 การใช้เส้นระนาบ          82 

ภาพที่ 3.29 การใช้เส้นเฉียงหรอืเส้นทแยง         82 

ภาพที่ 3.30 การใช้เส้นเฉียง          83 

ภาพที่ 3.31 การใช้รูปทรงสีเ่หลี่ยม          83 

ภาพที่ 3.32 การใช้รูปทรงสีเ่หลี่ยมในการจัดทําป้ายนเิทศ       84 

ภาพที่ 3.33 การใช้รูปทรงกลมมาสร้างใหเ้ป็นจุดเด่นของภาพ       84 

ภาพที่ 3.34 การใช้เส้นโค้ง          85 

ภาพที่ 3.35 การใช้เส้นโค้งเพื่อสร้างจุดเด่นและนําสายตา       85 

ภาพที่ 3.36 การใช้เทคนิคการซ้ําและการขัดแย้ง        86 

ภาพที่ 3.37 การใช้เทคนิคการซ้ําและการขัดแย้งทั้งรูปทรงและสี      86 

ภาพที่ 3.38 การใช้เทคนิคสมมาตร          87 

ภาพที่ 3.39 การใช้เทคนิคสมมาตรด้านนํ้าหนัก        87 

ภาพที่ 3.40 การใช้เทคนิคสมมาตรทั้งขนาดและน้ําหนัก       88 

 



(12) 
 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ  
ภาพที่ 3.41 ป้ายนิเทศแสดงผลงานของเดก็ งานวันวิชาการ        89 

“การพฒันาเด็กยุคใหม่โดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning”โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 

ภาพที่ 3.42 ป้ายนิเทศวันสําคัญ          90 

ภาพที่ 3.43 ป้ายนิเทศประจําหน่วยการเรียนรู ้        90 

ภาพที่ 3.45 ภาพห้องเรียนโรงเรียนบ้านนาทราย ที่ติดป้ายนิเทศเสรมิความรู้     91 

ภาพที่ 3.46 ป้ายนิเทศแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผูป้กครอง       92 

ภาพที่ 4.1 ภาพเส้นพื้นฐาน 20 แบบ         96 

ภาพที่ 4.2 การจับดินสอ           98 

ภาพที่ 4.3 วาดรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต ให้เป็นภาพการ์ตูน    102 

ภาพที่ 4.4 การใช้เส้นวาดเป็นลวดลายบนเสือ้ผ้า      103 

ภาพที่ 4.5 รูปทรงของศีรษะ        104 

ภาพที่ 4.6 การวาดหัวคน         105 

ภาพที่ 4.7 วาดใบหน้าแสดงอารมณ์แบบต่าง ๆ      106 

ภาพที่ 4.8 วาดท่าทางการเคลือ่นไหวของตัวการ์ตูน      107 

ภาพที่ 4.9 วาดปากตัวการ์ตูนในลักษณะต่าง ๆ      108 

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการวาดค้ิวและดวงตาในแบบต่าง ๆ     108 

ภาพที่ 4.11 ข้ันตอนกรวาดภาพสัตว์อย่างง่าย      109 

ภาพที่ 4.12 ภาพวาดคนเหมือน        110 

ภาพที่ 4.13 ม้ายกขาหน้า         111 

ภาพที่ 4.14 ภาพวาดเส้นภาพทิวทัศน์บก       112 

ภาพที่ 4.15 หุ่นน่ิงจากวัตถุสิ่งของที่มนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึน     112 

ภาพที่ 4.16 ภาพเหตุการณ์ (การแทรกแซงจากอยุธยา)     113 

ภาพที่ 4.17 ภาพการ์ตูนลายเส้น (สุขสันต์วันเกิดโนบิตะ)     113 

ภาพที่ 4.18 ภาพวาดของเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ขวบ      115 

ภาพที่ 4.19 รูปแบบการเขียนอักษรปลายตัด      119 

ภาพที่ 4.20 เส้นพื้นฐาน 10 แบบ         120 

ภาพที่ 4.21 ข้ันตอนการเขียนอักษรริบบิ้น ผลงานของ อารมย์ อินทรประเสริฐ ์  121 

ภาพที่ 5.1 ข้ันตอนการปั้นด้วยดินเหนียว       134 



(13) 
 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ  
ภาพที่ 5.2 กิจกรรมศิลปะใช้สจีากธรรมชาติในโครงการร่วมลดโลกร้อนที่บรุีรมัย์  136 

ภาพที่ 5.3 ผลงานการติดปะด้วยวัสดุทอ้งถ่ินและวัสดุเหลือใช้ที่ครูสามารถจัดใหเ้ด็ก  137 

ภาพที่ 5.4 ผลงานการติดปะด้วยวัสดุทอ้งถ่ินและวัสดุเหลือใช้     138 

ภาพที่ 5.5 กิจกรรมศิลปะแบบตัดปะจากวัสดทุ้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้    139 

ที่ครูสามารถเตรียมให้กับเด็ก 

ภาพที่ 5.6 อุปกรณ์การพิมพ์ภาพ        140 

ภาพที่ 5.7 กิจกรรมการพิมพ์ภาพจากวัสดุทอ้งถ่ินและวัสดุเหลือใช้    141 

ที่ครูสามารถเตรียมให้กับเด็ก 

ภาพที่ 5.8 กิจกรรมการร้อยที่ครสูามารถเตรียมให้กบัเด็ก     142 

ภาพที่ 5.9 กิจกรรมการสานด้วยเส้นพลาสติก      143 

ภาพที่ 5.10 กิจกรรมการสานที่ครูสามารถเตรียมใหก้ับเด็ก     144 

ภาพที่ 5.11 ครูพาเด็กออกไปเก็บดอกไม้ในบริเวณโรงเรียน     145 

ภาพที่ 5.12 การทุบสจีากใบเฟริ์น        146 

ภาพที่ 5.13 ภาพวาดจากสีธรรมชาติ       147 

ภาพที่ 5.14 ครูพาเด็กประดิษฐ์รถจากขวดพลาสติก “หน่วยยานพาหนะ”   148 

ภาพที่ 5.15 กิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ครูสามารถเตรียมให้กบัเด็ก  149 

ภาพที่ 5.16 ข้ันตอนการทําหุ่นมือถุงกระดาษ      153 

ภาพที่ 5.17 ข้ันตอนการทําตุ๊กตาเฟอร์บี้ขวดพลาสติก     155 

ภาพที่ 5.18 ข้ันตอนการทําตุ๊กตากระดาษลัง      157 

ภาพที่ 5.19 ข้ันตอนการทําตุ๊กตากล่องยาสีฟัน      159 

ภาพที่ 5.20 ภาพผัก-ผลไม้พองลม        160 

ภาพที่ 6.1 นิทรรศการปฐมวัย “วันวิชาการ ร.ร.อนุบาลบงึกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์”  166 

ภาพที่ 6.2 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา จังหวัดหนองคาย      167 

ภาพที่ 6.3 พิพิธภัณฑ์ชาวนา “ภาพวาดวิถีชีวิตชาวนา”     167 

ภาพที่ 6.4 หุ่นข้ีผึ้งไฟเบอรก์ลาสชุด “ครอบครัวไทย”     168 

ภาพที่ 6.5 โซนมหัศจรรย์ “ยางพารา”       168 

ภาพที่ 6.6 พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ       169 

 



(14) 
 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ  
ภาพที่ 6.7 นิทรรศการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย แด่ รัชกาลที่ 9 170 

“ทรงสถิตในดวงใจไทยนริันดร”์ เนื่องในโอกาสวันพอ่แห่งชาติ ประจําปี 2560 

ภาพที่ 6.8 นิทรรศการภาพวาด “วิถีชีวิตชุมชนคนหนองกุดทิง”    171 

ภาพที่ 6.9 นิทรรศการเคลื่อนที่ “โครงการในพระราชดําริ ร.9”    172 

ภาพที่ 6.10 นิทรรศการภาพถ่าย เพื่อรําลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ร.10   177 

ภาพที่ 6.11 นิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย ๙๙๙      178 

ภาพที่ 6.12 เทศกาลบอลลูนนานาชาติ (Singha Park Chiangrai International   179 

Balloon Fiesta)  
ภาพที่ 6.13 แผ่นป้ายผ้า หรือแบนเนอร์ (banner)      181 

ภาพที่ 6.14 แผ่นป้ายแบบโค้งงอ        181 

ภาพที่ 6.15 นิทรรศการแบบทิศทางเดียว       184 

ภาพที่ 6.16 นิทรรศการแบบเข้า-ออกทางเดียว ที่มีทางเข้าแคบ    185 

ภาพที่ 6.17 นิทรรศการแบบเข้า-ออกทางเดียว ที่มีทางเข้ากว้าง    185 

ภาพที่ 6.18 นิทรรศการแบบออก 2 ทาง       186 

ภาพที่ 6.19 นิทรรศการแบบออก 2 ทาง       186 

ภาพที่ 6.20 นิทรรศการแบบมทีางออกหลายทาง      187 

ภาพที่ 6.21 นิทรรศการแบบเปิดโล่ง และแบบกึง่เปิดโล่ง     187 

ภาพที่ 6.22 นิทรรศการแบบกึง่เปิดโลง่       188 

ภาพที่ 6.23 นิทรรศการแบบเปิดโล่ง       188 

ภาพที่ 6.24 ทางสัญจรแบบแนวยาวด้านเดียว      189 

ภาพที่ 6.25 ทางสัญจรแบบแนวยาวสองด้าน      190 

ภาพที่ 6.26 ทางสัญจรแบบต่อเนือ่งสองด้าน แบบที่ 1     190 

ภาพที่ 6.27 ทางสัญจรแบบต่อเนือ่งสองด้าน แบบที่ 2     190 

ภาพที่ 6.28 ทางสัญจรแบบต่อเนือ่งสองด้าน แบบที่ 3     191 

ภาพที่ 6.29 ทางสัญจรแบบต่อเนือ่งสองด้าน แบบที่ 4     191 

 

 



 

 

บทท่ี 1 

ครูปฐมวัยกับควำมรู้พื้นฐำนทำงศิลปะ 

 

 ศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับครูปฐมวัยอย่างแยกไม่ออก ถึงแม้ว่าครูปฐมวัยบางส่วนจะไม่มี
ความชอบและพื้นฐานทางศิลปะมาก่อน แต่หากครูปฐมวัยเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเรียนรู้ ก็จะ
สามารถพัฒนาทักษะด้านศิลปะข้ึนมาได้ เพราะภายใต้จิตสํานึกของความเป็นครปูฐมวัย ย่อมตระหนกั
ดีถึงความสําคัญของศิลปะที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กอย่างมหาศาล ในวงการศึกษาปฐมวัยเป็นวงการที่
ให้ความสําคัญในการพัฒนาเด็กในทุกด้าน ซึ่งจะเห็นช่องทางในการเรียนรู้ แบ่งปันมากมาย ที่ทุกคน
ต่างเกื้อกูลกันและกัน ทั้งการถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดีย การจัดอบรม การจัดต้ังกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แม้กระทั่งกลุ่มที่มีขึ้นเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ แต่ก็นับเป็นประโยชน์ที่ต่างนํามาแบ่งปันกันและกนั 
คือได้ทั้งสองฝ่าย แต่ทุกคนในวงการปฐมวัยมักจะเข้ามาร่วมกันด้วยความตั้งใจตามเจตนารมณ์
เดียวกัน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายจากประสบการณ์ของบุคคลที่เคยประสบพบเจอมาก่อน หรือ
นักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สามารถช่วยเหลือครูที่กําลังประสบปัญหา ทําให้การพัฒนา
เด็กและการแก้ปัญหาที่เกิดกับเด็กปฐมวัยทําได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน  
 เช่นเดียวกันครูปฐมวัยที่ยังขาดความรู้ ความมั่นใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพือ่เด็กปฐมวัย 
นับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นนักในยุคปัจจุบันที่จะฝึกฝนเรียนรู้จากแห่งข้อมูลต่าง ๆ ทีมีอยู่รอบตัว ความ
สารถด้านศิลปะนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และการทดลองนําไปใช้ หากครูได้ทําอย่าง
ต่อเนื่องก็จะเกิดทักษะและความมั่นใจในตนเองได้ไม่ยาก อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและความสุข
ในการทํางานของครูอีกด้วย 

 

ควำมหมำยของครปูฐมวัย 

 

คําว่า “ครูปฐมวัย” มาจากคําว่า ครู และ ปฐมวัย นํามาประกอบกันจึงได้ความหมายเฉพาะที่
ใช้เรียกแทนคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเด็ก  

คําว่า “ครู” มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีว่า ครุ หรือ คุรุ และยังเป็นคําในภาษาอินเดียโบราณ 
แปลว่า ผู้เปิดประตู ผู้ปลดปล่อย (พุทธทาสภิกขุ, 2527: 168) 

คําว่า “ปฐมวัย” แบ่งได้เป็น 2 คําคือคําว่า ปฐม แปลว่า จุดเริ่มต้น หรืออันดับแรก ในการ
เริ่มต้นของชีวิตคนเราคือตั้งแต่แรกคลอดออกมาจากท้องของมารดา ส่วนคําว่าวัย คือ อายุ หรือช่วง
ของอายุ เมื่อนํามารวมกันจึงแปลความได้ว่า การเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ตั้ งแต่แรกเกิด หากเป็นช่วง
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อายุที่ถือเป็นช่วงวัยเด็กเล็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี ดังนั้นจึงสรุปความหมายได้ว่า ปฐมวัย คือ เด็ก
ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี 

ดังนั้น เมื่อนําคําข้างต้นมารวมกัน ครูปฐมวัยจึงหมายถึง ผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้อิสระ และ
ให้โอกาส และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ในการเรียนรู้ พัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีความสุข 

  

ลักษณะของครปูฐมวัย 

 

 ครูปฐมวัยเป็นบุคคลที่ต้องคลุกคลีกับเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่เด็กอยู่ที่โรงเรียน ไม่
เฉพาะเรื่องการให้ความรู้ อบรมสั่งสอนในหน่วยการเรียนโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ยังต้องช่วยเหลือพัฒนา
เด็กในทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะก็ต้องมีการปรับปรุ ง พัฒนาอยู่เสมอ 
เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีการเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว โดยอาศัยการเลียนแบบ ตัวครูปฐมวัยเองจึง
จําเป็นต้องมีความตระหนักรู้ในตนเองตลอดเวลา ทุกสิ่งอย่างที่ครูแสดงออกมาล้วนเปน็การเรียนรูข้อง
เด็กทั้งสิ้น การเป็นครูปฐมวัยที่ดีต้องคํานึงถึงหลายสิ่งหลายอย่าง นอกจากจะมีความรู้ในศาสตร์และ
ศิลป์ด้านปฐมวัยแล้ว ยังต้องมีคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นครูปฐมวัยที่แตกต่างไปจากครูที่สอน
เด็กในระดับที่โตกว่า เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่ครูดูแลอยู่เกิดความไว้วางใจ ประทับใจ มีความพึงพอใจ
พร้อมที่จะเช่ือฟังและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งคุณลักษณะของครูปฐมวัยที่กล่าวมาข้างต้น
ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. น้ําเสียงและการพูด การใช้น้ําเสียงและคําพูดของครูต่อเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสําคัญมาก เด็ก
ปฐมวัยมักหวาดกลัว ตกใจกับน้ําเสียงที่ดัง เกรียวกราดของครู ส่งผลด้านลบต่ออารมณ์และการเรยีนรู้
ของเด็กโดยตรง เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ได้ดีและมีความสุข เปิดรับการถ่ายทอดความรู้จากครูได้ดีหากมี
บรรยากาศของความไว้วางใจ อบอุ่นใจเหมือนอยู่ที่บ้านหรืออยู่กับคนที่รักเข้าอย่างจริงใจ ดังนั้นครู
ปฐมวัยจึงควร ฝึกการใช้น้ําเสียงที่อ่อนโยน เป็นมิตร สุภาพ มีหางเสียง ฝึกการใช้คําพูดที่ชวนขบขัน
จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเมื่อเล่านิทาน ร้องเพลง เด็กจะได้เรียนรู้การใช้
ภาษาที่สวยงาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนําไปใช้เมื่อเขาพร้อมในการใช้ภาษา 

2. การแต่งกาย ครูปฐมวัยควรแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย สวยงาม เสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่
จําเป็นต้องมีราคาแพงแต่ไม่ให้ล้าสมัย เหมาะสมกับวัย มีสีสันสดใส แต่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป สวมใส่
แล้วสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ควรใส่รัดแน่นและสั้นจนเกิดงาม ควรคํานึงถึงกิจกรรมที่ครู
ต้องปฏิบัติในแต่ละวัน ที่มีทั้งยืน ว่ิง กระโดด ก้ม ลุก นั่ง ฯลฯ หลากหลายอิริยาบด การแต่งหน้าควร
แต่งให้สดใส พองาม ไม่แต่งหน้าจัด หรือปล่อยให้ปากซีดเซียว ทรุดโทรม หน้ามันเยิ้มไม่ชวนมอง 
เครื่องประดับก็ควรใสแ่ต่พองาม ไม่มากจนเกินไป และไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก เล็บมือ เล็บเท้าของครกู็
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ควรสั้นและสะอาดอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างด้านสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กด้วย ผมควรหวีให้เรียบร้อย ไม่
ทําสีผมเกินธรรมชาติ หากผมยาวก็ควรมัดรวบหรอืเก็บให้เรียบรอ้ย ไม่ปล่อยสยายเป็นอุปสรรคในการ
สอน และเสียบุคลิกเมื่อต้องสะบัดผม และเสยผมตลอดเวลา 

3. กริยามารยาท ครูปฐมวัยควรเป็นผู้สํารวมกริยา คือ เป็นผู้มีกริยานอบน้อม ถ่อมตน กริยา
อ่อนหวาน ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ เมื่ออยู่ในช้ันเรียนกับ
เด็กก็สามารถแสดงกริยาสดใสร่าเริง เสียงเล็ก เสียงน้อย แบบเด็กได้เต็มที่ ไม่ควรส่งเสียงดัง ตะคอก 
ตะโกน เพราะจะเป็นแบบอย่างกับเด็ก ไม่ว่าจะพูดกับใครก็ตาม หากอยู่ต่อหน้าเด็ก เขาก็จะจดจํา แต่
เมื่ออยู่กับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ก็ควรสํารวมกริยา ทั้งการพูดจา เดินเหิน ให้สุภาพแต่พองาม ทั้งนี้ การ
แสดงกริยาต่าง ๆ ของครู มักจะอยู่ในสายตาและความสนใจของเด็กตลอดเวลา ครูปฐมวัยคือขวัญใจ
(Idol)ของเด็ก ๆ จึงควรสํารวมระวังกริยาของตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กตลอดเวลา 

4. ลักษณะนิสัย ครูปฐมวัยเป็นดังแม่คนที่สอง ที่ต้องคอยดูแลลูกตลอดเวลา ในทุก  ๆ เรื่อง 
ดังนั้นครูปฐมวัยจึงต้องเป็นผู้ที่มีความอดทน อดกลั้นสูงในทุกสถานการณ์ แม้ต้องเจอกับเด็กที่ซุกซน 
มีพฤติกรรมที่แตกต่าง ทั้งที่ปกติและเป็นเด็กพิเศษ ต้องฝึกควบคุมอารมณ์ ใช้ความใจเย็น ในการพร่ํา
สอน อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงความอดทนต่อความไม่เข้าใจในพฤติกรรมและพัฒนาการของลูก
ของตนเองเมื่อครูแจ้งให้ทราบ ครูต้องฝึกการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ทั้งเรื่องคําพูด กริยาท่าทาง 
และสีหน้าที่จะแสดงออกมา รู้จักใช้หลักจิตวิทยา หลักพัฒนาการเด็ก ในการช้ีแจงเพื่อให้ผู้ปกครอง
เข้าใจพัฒนาการของลูก ซึ่งครูควรรู้จักการสร้างความเป็นมิตรกับผูป้กครองตั้งแต่ครั้งแรกที่มีโอกาสได้
พบเจอ เพื่อความเข้าใจอันดี และความราบรื่น ไม่มีอคติ หากมีเรื่องต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันก็จะ
สามารถทําได้โดยไม่มีปัญหา  

7. จิตใจ ครูปฐมวัยควรเป็นผู้ที่มีจิตใจดี อ่อนโยน รักเด็ก เข้าใจเด็ก หากใครที่จะมาเป็นครู
ปฐมวัยควรรู้และเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะความรู้สึกชอบในการดูแลเด็กเล็ก ๆ  ไม่ใช่เรื่องที่จะฝกึ
กันได้ง่าย หากไม่มีจิตใจที่ช่ืนชอบงานด้านน้ีก็เป็นเรื่องยากยิ่งนัก ถ้ามีความจําเป็นต้องมาทํางานด้าน
นี้ก็จะทําได้ไม่ดีและไม่มีความสุข จิตใจก็จะเป็นทุกข์ เพราะต้องฝืนอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง
ค่อนข้างมาก หากโดยพื้นฐานเป็นคนรักเด็ก มีความสุขเมื่อได้อยู่กับเด็กก็จะสามารถเรียนรู้วิธีการต่าง 
ๆ ในการดูแลและพัฒนาเด็กได้งา่ยและมีความสขุ เพราะจิตใจมีความสุขที่ได้สอนเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้ทีจ่ะ
มาเป็นครูปฐมวัยควรเข้าใจหลักสําคัญข้อนี้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กที่อยู่ในความดูแล
ด้วย 

8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ครูปฐมวัยมีหน้าที่ที่สําคัญอีกประการคือ การปฏิสัมพันธ์ ติดต่อ 
สื่อสารกับครูด้วยกันเอง กับบุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลรอบตัวเด็ก โดยเฉพาะผู้ปกครองใน
การให้คําปรึกษาแนะนําการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจและพัฒนาเด็กในด้านต่าง  ๆ  
รวมถึงการขอความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ  ซึ่ง
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คุณสมบัติด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้การทํางานและการติดต่อประสานงานของครูราบรื่น 
และมีความสุข สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานให้เกิดข้ึนในทุกวันด้วย 

9. ขยันและมีความรับผิดชอบ ครูปฐมวัยมีภาระงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งงานสอน 
งานเอกสาร งานสัมพันธ์ชุมชน งานตามนโยบายของผู้บริหาร ทั้งนี้ครูต้องฝึกการเป็นผู้บรหิารเวลาทีด่ี 
และจัดทําปฏิทินงานส่วนตัว เพื่อช่วยในการลําดับความสําคัญของงาน ให้การทํางานไม่ผิดพลาด 
ล่าช้า ช่วยในการเตือนความจํา จะได้เป็นครูที่มีประสิทธิภาพ งานที่เร่งด่วนที่สุดเห็นจะเป็นงาน
เอกสารรายวัน เช่น แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอน บันทึกพฤติกรรม เตรียมสื่อการสอน 
ฯลฯ งานเหล่านี้ควรจัดเวลาทําทุกวัน อย่าได้ละเลยหรือผัดวันประกันพรุ่ง จะได้ไม่สะสมเป็นภาระ
หนักเมื่อถึงเวลาส่ง ครูควรฝึกการรับผิดชอบตนเองในข้ันพื้นฐาน และรู้จักการวางแผนงานล่วงหน้า 
เมื่อมีภาระงานอื่นที่เร่งด่วนกว่าเข้ามาแทรกซ้อนจะได้ไม่ส่งผลกระทบทําให้เกิดความเสียหาย และ
ควรหาเวลาในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในวิทยาการใหม่ให้ตนเองอย่างสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้เป็นครูที่มีคุณภาพ มีพลังกายพลังใจในการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
 

ควำมหมำยของศิลปะ  
  

 “ศิลปะ” เป็นคําที่ฟังดูเข้าใจได้ง่าย บุคคลทั่วไปสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่เบือ้ง
หน้านั้นอะไรคือศิลปะ แต่ถ้าจะหาคําจํากัดความที่ตายตัวที่ทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกันน้ันคงเป็น
เรื่องยาก ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะให้ความหมายใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแฝงอยู่ 
แม้ว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งจะมีความคิดเห็นในความหมายของศิลปะต่างจากนักจิตรกรช่ือดังอีกคน
หนึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าใครถูกหรือใครผิด เพราะศิลปะเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ภายในตัวบุคคล 
แต่หากจะไม่มีการกล่าวถึงขอบเขตของศิลปะเสยีเลย เด็กรุ่นหลังก็คงจะเกดิความสับสนในทิศทางของ
ศิลปะ ซึ่งการนิยามความหมายของศิลปะของนักการศึกษาแต่ละบุคคลนั้นถึงแม้จะแตกต่างกันแต่ก็มี
ความสอดคล้องกัน ทําให้สามารถสร้างความเข้าใจคําจํากัดความของคําว่า “ศิลปะ” ของผู้ศึกษาได้ 
ซึ่งนักการศึกษาทางศิลปะ ได้ให้คํานิยามไว้ดังนี้ 
 Carter V. Good (1973: 38) ได้นิยามว่า ศิลปะเป็นกิจกรรมที่คนเราทําข้ึนโดยมุ่งส่งเสริมให้
เกิดวามคิดสร้างสรรค์ จนเกิดทักษะที่สามารถสร้างผลงานได้ 

ศิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล (2545: 8) อธิบายว่า คําว่า ศิลปะ หรือ ยิ-ชู ในภาษาจีน หมายถึง 
การฝึกฝนทักษะ ส่วนคําว่า Art ในภาษาอังกฤษมีรากฐานมาจากภาษาลาตินว่า Ars หมายถึง ทักษะ 
ความชํานาญ ความสามารถพิเศษ  

อุบล ตู้จินดา (2532: 5) ได้อธิบายว่า ศิลปะ คือ การแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยการสํารวจสิ่งที่จะนํามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปะ จากสิ่งต่าง ๆ 
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รอบตัว แสดงให้ผู้อื่นรู้ ถึงความรู้สึก ความคิดของตน ที่ ถ่ายทอดออกมาจากความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพในอนาคต 

 จากความหมายของศิลปะที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนิยามความหมายของศิลปะได้อย่าง
กว้าง ๆ ได้ดังนี้ 
 ศิลปะ คือ ความงามในจิตใต้สํานึก 

ศิลปะ คือ การถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นผลงาน 

 ศิลปะ คือ การนําเอาความสวยงามของธรรมชาติมาดัดแปลง 
 ศิลปะ คือ การแสดงออกอย่างอิสระเสรี และมีความสุขสนุกสนาน 

 ศิลปะ คือ การแสดงศักยภาพของของคนด้วยการใช้ทักษะที่ผ่านการฝึกฝนสู่สาธารณะชน 

 ศิลปะ คือ การสื่อสารด้วยภาษาสากล 

 ศิลปะ คือ พรสวรรค์สู่พรแสวงที่นําไปสู่การพัฒนาจิตใจ 

 ศิลปะ คือ การจรรโลงวัฒนธรรม 

 ศิลปะ คือ การสร้างความพึงพอใจภายในตน 

 ดังนี้ ศิลปะ(Art) จึงหมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ผ่านการสร้างสรรค์
ผลงาน ด้วยสุนทรียภาพภายในตน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการปลดปล่อยทาง
อารมณ์ ให้ผู้อื่นรับรู้ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 

 

บทบำทครปูฐมวัยในกำรสอนศิลปะ 

 

 บทบาทในการสอนศิลปะของครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กปฐมวัยน้ัน มีมากมายอย่างกว้างขวาง หาก
จะให้กล่าวจําแนกแยกย่อยคงไม่สามารถกล่าวได้อย่างครบถ้วน จึงขอสรุปเป็นภาพรวมที่เกี่ยวข้องให้
เห็นเป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก ครูปฐมวัยควรเป็นต้นแบบของการเป็นนักศิลปะที่ดี ด้วยการ
สอนอย่างมีลําดับข้ัน ตามกระบวนการ สาธิตวิธีการที่ถูกต้อง ไม่บังคับ ไม่ออกคําสั่ง สนับสนุนให้เด็ก
กล้าคิดกล้าตัดสินใจ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ 

2. เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานศิลปะของเด็ก เตรียมสถานที่ให้เหมาะสม การเปิด
เพลงบรรเลงคลอเบาๆขณะเด็กทํางาน ให้เด็กได้แสดงศักยภาพอย่างสูงสุด สามารถให้เด็กทํางาน
ศิลปะได้ทั้งในช้ันเรียน และนอกสถานที่ที่ปลอดภัย ร่มรื่น ใต้ร่มไม้ ในสวน ในวัด ฯลฯ 

3. เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กอยากสร้างสรรค์งานศิลปะ ครูปฐมวัยควรรู้จักใช้คําพูดใน
การพูดคุยเพื่อสร้างอารมณ์ศิลปินในตัวเด็ก ด้วยการกระตุ้น ยั่วยุ พูดชักจูง เร้าความสนใจ ให้ความรัก 



 
6 ศิลปะส ำหรับครูปฐมวยั 

ความอบอุ่น เป็นกันเอง และคอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ และให้กําลังใจ มีการจัดกิจกรรมศิลปะให้
เด็กได้ลงมือทําในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประดิษฐ์ คิดค้น และผลิตผลงานด้วยตนเองให้มากที่สุด 

4. เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการทํางานศิลปะของเด็ก มีการวางแผนการสอนล่วงหน้า พา
เด็กทํางานศิลปะในรูปแบบศิลปะที่หลากหลาย มีการจัดเตรียมทั้งสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้พร้อม
สําหรับเด็กทุก ๆ คน 

5. เปิดโอกาสและให้อิสระเด็กในการสร้างผลงานศิลปะ ไม่รีบร้อนแก้ไขงานของเด็กแม้จะ
เห็นว่าไม่ถูกต้องสวยงาม ไม่ควรแทรกแซงความคิดเด็ก หรือแก้ปัญหาแทนเด็ก ยกเว้นจะเป็นปัญหา
ร้ายแรงที่เห็นว่าเด็กไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าทํา และกล้าแสดงออก
ทางผลงานด้วยตนเอง 
 

ควำมส ำคัญของศลิปะตอ่ครปูฐมวัย 

 

ศิลปะมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับครูปฐมวัยอย่างแยกไม่ออก คุณสมบัติสําคัญของครู
ปฐมวัย คือ ต้องมีความสามารถในด้านศิลปะ และการคิดสร้างสรรค์ เพราะศิลปะเป็นเครื่องมือที่
สําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รอบด้าน ทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ของเด็กสามารถพัฒนา
ได้จากการนําศิลปะเข้ามาใช้ในการสอน สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการพัฒนาเด็กก็ถูกครูสร้างสรรค์ข้ึนมา
จากเทคนิค กระบวนการทางศิลปะ  ดังนั้นครูปฐมวัยที่คุณภาพควรมีความสามารถทางศิลปะ เพื่อ
เป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยในการสร้างสรรค์สื่อในการสอนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กให้มีความสุขใน
การเรียนรู้ ซึ่งศิลปะมีความสําคัญต่อครูปฐมวัยดังนี้ 

1. ช่วยครูในการผลิตสื่อการสอนให้สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ
ผู้เรียน ทั้งเรื่องขนาด สี รูปทรง ฯลฯ ที่เกิดจากการศึกษาความรู้พื้นฐานทางศิลปะ แล้วนํามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

2. ช่วยให้ครูสามารถนําหลักการ แนวคิดทฤษฎีด้านศิลปะ มาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างมีแบบแผน 

3. ช่วยให้ครูสามารถออกแบบ จัดสภาพแวดล้อม ทั้งในและนอกช้ันเรียนให้มีสีสัน เกิดความ
น่าสนใจ มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ได้สวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็ก 

4. ช่วยสร้างบรรยากาศในการทํางานของครูให้มีความสุข เพราะการทํางานศิลปะทําให้จิตใจ
สงบ มีอารมณ์สุนทรียะ 

5. ครูเกิดความภาคภูมิใจจากการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ได้แสดงความสามารถให้ผู้อื่น
ได้เห็น สามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้รยีน 
ด้วยการทําให้การสอนน่าสนใจด้วย 
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6. ช่วยให้ครูสามารถนําความรู้ทางศิลปะไปใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน หรือองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ฝึกฝนเด็กเพื่อการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ 

 

ควำมส ำคัญของศลิปะตอ่ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

 

 ในศตวรรษที่ 21 นี้ ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นอาวุฒสําคัญในการดําเนินชีวิต การที่คนเราจะ
มีความคิดสร้างสรรค์นั้น หากจะมาฝึกฝนเรียนรู้ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นการยากเพราะผู้ใหญ่ส่วน
ใหญ่ถูกหล่อหลอม และครอบงําความคิดจากประสบการณ์มากมายมาแล้ว ซึ่งแต่ละคนได้รับโอกาสใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มาแตกต่างกัน แต่ล้วนแล้วเป็นแนวคิดของคนรุ่นเก่า ซึ่งในอนาคตโลก
รอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน สังคมกําลังต้องการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อการอยูร่อด 
ประตูแห่งโอกาสมีมากข้ึน สังคมกําลังต้องการความแตกต่างที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและหาสิ่งที่
ดีกว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ซึ่งสามารถสร้างข้ึนได้ด้วยการส่งเสริม
ตั้งแต่วัยเด็ก แต่หากไม่ได้รับการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์จะหยุดชะงัก ไม่สามารถพัฒนาข้ึนได้ และ
ลดลงในที่สุด ดังนั้นการจัดประสบการณ์ของครูส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น 

 พฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
 1. มีความอยากรู้อยากเห็น 

 2. ชอบสิ่งแปลกใหม่และเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ  
 3. มีความมั่นใจในตนเองกล้าทดลอง 
 4. มีอารมณ์ขัน สนุกสนานที่ได้สํารวจ สร้างสรรค์ 

 5. คิดและทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยความคล่องแคล่ว 

 6. สามารถใช้ภาษาในการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดี 

 7. แก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

 8. ชอบใช้คําถามที่ต้องการคําตอบที่เป็นเหตุเป็นผล 

 9. ใช้ทักษะการจําแนกเปรียบเทียบได้ 
 10. มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 

 11. ชอบความท้าทาย 

 12. มักคิดแตกต่างจากคนอื่น ๆ  
 จากลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีพลังแห่งการสร้าสรรค์
มากมายซ่อนอยู่ในตัวเด็กทุกคน ครูมีหน้าที่ที่ต้องดึงพลังนั้นออกมาจากตัวเด็ก  ด้วยการจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสมและนําไปให้ถูกทิศทาง จึงจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กและสังคม 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัศิลปะ 
 

 ศิลปะเป็นการแสดงออกและการรับรู้อย่างหนึ่ง นักทฤษฎีด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องจึงมักจะ
กล่าวถึงสิ่งที่คนเราถ่ายทอด รับรู้ สัมผัส และตีความ โดยแบ่งการรับรู้และแสดงออกออกเป็น 4 

ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเหมือนจริง ทฤษฎีปัญญา ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น ซึ่งจะ
อธิบายได้ดังนี้ 
 ทฤษฎีเหมือนจริง 
 ศิลปะแบบเหมือนจริง เป็นศิลปะที่เน้นความเหมือน และมีการสร้างกฎเกณฑ์ในการตัดสิน
ผลงานที่ชัดเจนตายตัวเป็นมาตรฐานเดียวกัน ศิลปะลักษณะเหมือนจริงนี้ไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจาก
บรรพบุรุษของคนไทยเรา แต่เป็นการรับเอาค่านิยมมาจากตะวันตก ซึ่งคนไทยให้การยอมรับช่ืนชม 
ทั้งที่มีความแตกต่างจากศิลปะในอดีตของไทยที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีลักษณะเป็นแบบอุดมคติ 
(Idealism) ที่มีการถ่ายทอดด้วยลายเส้นที่อ่อนช้อย นุ่มนวล ตามแบบไทย เน้นการนําเสนอด้าน
ศาสนาและประเพณีโบราณ ซึ่งเป็นศิลปะที่ไม่เหมือนจริง ในยุคสมัยที่บ้านเมืองเราได้ทําการค้าและ
ติดต่อกับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง มีการเข้ามาของคนต่างชาติและได้นําเอาค่านิยมทางวัฒนธรรม
ต่าง ๆ เข้ามาด้วย แม้กระทั่งค่านิยมด้านศิลปะใหม ่ๆ  บทบาทของสังคมที่มลีักษณะเป็นสากลจึงมมีาก
ข้ึน  
 ด้านการศึกษา เมื่อค่านิยมศิลปะเสมือนจริงเข้ามีอิทธิพลต่อสังคมไทย ก็มีการนําเข้ามาใช้ใน
โรงเรียน โดยเน้นการฝึกฝนด้านฝึกมือไม่เน้นความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะผลงานจงึ
เป็นการเลียนแบบที่ไม่สนใจจินตนาการณ์ การเรียนการสอนเป็นแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง การวัด
ประเมินผลงานสามารถทําได้ง่าย เพราะรูปแบบการสอนที่เป็นแบเดียวกัน จึงง่ายสําหรับครูทั้งการ
สอนและการประเมิน จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสมัยนั้น แต่ก็ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้กับเด็กเล็ก 
เพราะมาตรฐานด้านศิลปะของเด็กกับผู้ใหญ่ย่อมแตกต่างกัน ไม่ควรนําเอามาตรฐานของผู้ใหญ่มาใช้
กับเด็ก อันจะเป็นการสกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์อย่างสิ้นเชิง แต่ก็มีข้อดีสําหรับการนํามาใช้สอนกับ
เด็กในระดับโตที่ต้องการการฝึกฝนด้านศิลปะโดยตรง 
 ทฤษฎีปัญญำ 

 ทฤษฎีปัญญา เป็นทฤษฎีที่มีเป้าหมายในการแสดงออกที่ภายใต้เหตุผลและการคิดคํานึงของ
ศิลปิน เป็นทฤษฎีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางศิลปะแบบเดิม ที่การสร้างสรรค์ผลงานไม่ได้ยึดติด
อยู่กับเรื่องราวของศาสนา และเป็นเป็นยุคที่ศิลปะหลุดพ้นจากการครอบงําของผู้มีอิทธิพลของรัฐ ใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปินไม่จําเป็นต้องยึดตามตัวแบบ และความเหมือน แต่ศิลปินมีอิสระการ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอย่างเสร ีแนวคิดน้ีศิลปินกลุ่มลัทธิอิมเพลสชันนิสม์ (Impressionism) ได้
เป็นผู้ริเริ่ม นับเป็นการเริ่มต้นเสนอทฤษฎีทางปัญญาข้ึน โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเขา
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เอง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองเรื่องสแีละนํามาประยุกต์ใช้กับการ
สร้างงานศิลปะด้านจิตรกรรม เริ่มมีการใช้สีหลากหลายมากข้ึน จากที่เคยใช้สีเดียวตามที่ตามองเห็น 
มีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับหลักการสะท้อนแสง ทําให้มองเห็นสีบนภาพมีลักษณะผสมผสานกันอย่าง
เป็นเอกภาพ ใช้วิธีการระบายสีที่ทําให้สีต่าง ๆ เกิดการผสานกัน ทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสั่นสะเทือน
ของแสงบนพื้นภาพ (Light Vibration) กระตุ้นความรู้สึก เร้าอารมณ์และความประทับใจของคนดู ซึ่ง
อิทธิพลของทฤษฎีปัญญาได้ส่งผลถึงศิลปะร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบัน ทําให้เราได้เห็นผลงานที่แปลก
ใหม่อีกนับ   ไม่ถ้วน เพราะศิลปะตามทฤษฎีทางปัญญาเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของศิลปิน 
ออกมาอย่างลึกซึ้งจากความคิดรวบยอดที่ได้สั่งสมมาอย่ายาวนาน 

ทฤษฎีกำรรับรู้ 
เกสตอลท์ (Gestalt Psychology) เช่ือว่า มนุษย์เรามีการรับรู้จากสว่นใหญ่มาเป็นอนัดับแรก 

คือจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าก่อน แล้วจึงมองเห็นส่วนอื่นที่เป็นรายละเอียด
ปลีกย่อยตามมาทีหลัง ซึ่งจะเปรียบได้กับการรับรู้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ใหญ่จะสามารถมองเห็น
รายละเอียดได้มากกว่า ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติ ที่คนเราจะมองสิ่งต่าง ๆ  จากโครงสร้างภาพรวม 
เมื่อได้รับประสบการณ์และการรับรู้ตามวัยที่พัฒนาข้ึน เด็กก็จะสามารถเห็นรายละเอียดมากข้ึน ซึ่ง
เรียกว่าส่วนย่อย ดังที่เด็กเล็กจะมองสิ่งต่าง ๆ  เป็นโครงสร้างภาพรวมโดยสังเกตได้จากภาพวาดที่ยัง
ไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนัก แต่เมื่อเริ่มโตข้ึนผลงานก็จะเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นเรื่อย ๆ  

ทฤษฎีการรับรู้ ส่งผลต่อการสอนศิลปะในโรงเรยีนเป็นอย่างมาก มีการนําหลักการของทฤษฎี
การรับรู้นี้มาใช้ แต่ไม่ได้มีการศึกษาและนําแง่ที่แตกต่างกันมาพัฒนา แต่เป็นการสอนเพียงเพื่อให้เด็ก
รับรู้รูปทรงลักษณะง่าย ๆ  จึงทําให้การพัฒนาเด็กด้านศิลปะมีข้อจํากัด เพราะการยอมรับและช่ืนชม
เพียงการสร้างผลงานที่ต้องเริ่มจากการนํารูปทรงเรขาคณิตมาใช้เพื่อการวาดโครงร่าง เพื่อประกอบ
กันให้เป็นโครงร่างภายนอก แล้วจึงค่อยวาดเพิ่มเติมรายลเอยีดภายในทีหลัง จากการสอนที่ไม่ได้มีการ
พัฒนาให้กว้างขวาง จึงทําให้เกิดความซ้ําซากของผลงานที่เด็ก ๆ ไม่ได้รับการส่งเสริมทางศิลปะอย่าง
แท้จริงเด็กจึงเกิดความเบื่อหน่าย ส่งผลให้การสอนตามทฤษฎีการรับรู้นี้ลดความสําคัญลง 
 ทฤษฎีควำมรู้สึกและกำรเห็น 

ทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น เป็นแนวคิดที่เช่ือว่า เมื่อคนเราพบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะส่งผลให้
เกิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้นร่วมด้วยเสมอ เช่น เมื่อเราเห็นดอกไม้ เราจะไม่ได้เห็นเพียงแค่สี รูปร่าง รูปทรง 
เท่านั้น แต่จะเกิดความช่ืนชมในความสวยงาม เกิดความประทับใจในสีสันและความหอมร่วมด้วย ซึ่ง
ถือเป็นหลักการเรียนรู้ของคนเราที่มักจะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งการพัฒนาความรู้สึกและ
การรับรู้นี้เป็นกระบวนการสําคัญในการเรียนรู้และใช้ในการดําเนินชีวิตของคนเรา โดยต้องฝึกฝนการ
ใช้ประสาทสัมผัส ผสานร่วมกับการพัฒนาอารมณ์ การใช้ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ส่งผล
ให้เด็กเกิดการตื่นตัว รับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่  
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ในปัจจุบัน ทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย มีการ
จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเป็นจริงที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อมรอบตัว
เด็ก ซึ่งจะทําให้เด็กสามารถสะท้อนความรู้สึกและอารมณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลงาน
เหล่านั้นมีความหมายและมีคุณค่าเพราะเกิดจากการถ่ายทอดความรู้สึกที่เกิดข้ึนจริงภายในตัวเด็ก
ออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ แทนการพูดอธิบาย 

 

ควำมรู้พืน้ฐำนทำงศิลปะส ำหรับครปูฐมวัย 

 

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ครูปฐมวัยควรรู้ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ทั้งเพื่อการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย การจัดทําสื่อการ
สอน การตกแต่งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก
ให้สนใจในเนื้อหาตามหน่วยที่ครูถ่ายทอดให้ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการสอนของครูอย่างยิ่ง สามารถ
จําแนกได้ดังนี้ 

องค์ประกอบทำงศิลปะ  (Art of Composition)  

          คําว่า Composition นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน จากคําว่า Compositio ซึ่งหมายถึง 
การจัดเข้าด้วยกัน องค์ประกอบทางศิลปะนั้นเราสามารถพบเห็นได้รอบ ๆตัว ทั้งที่เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างข้ึนมา ผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับศิลปะแขนงต่าง ๆ จะต้องถ่ายทอด
ความรู้สึกและอารมณ์ ผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ทางศิลปะเหล่าน้ัน โดยใช้องค์ประกอบที่หลากหลาย
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลงานเกิดความกลมกลืน สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นจุด (point) หรือเส้น 
(line) ที่เป็นตัวประกอบกันทําให้เกิดรูปร่าง (texture) แสง (light) ที่ทําให้เกิดเงาตกกระทบทําให้ผล
งานมีมิติน่าสนใจ การทําซ้ํา (Repetition) จนเกิดเป็นลวดลายที่แปลกใหม่ แตกต่างและสร้างสรรค์ 
แม้กระทั้งที่ว่าง (space or volume) ก็เป็นส่วนสําคัญที่ก่อให้เกิดความสมุดลของงานศิลปะด้วย
เช่นกัน ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะที่ครูปฐมวัยควรรู้มีดังนี้ 
 1. จุด (point) เป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุด ในการสร้างงานศิลปะ ขนาดของจุดข้ึนอยู่กับ
อุปกรณ์และความต้องการที่ใช้ของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ จุดสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น
รูปร่างรูปทรงต่าง ๆ ได้ ซึ่งเกิดจากการนําจุดหลายๆจุดหลายๆขนาดมาต่อกัน จุดสามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งต่าง ๆ  ข้ึนอยู่กับจินตนาการณ์ของผู้สร้างสรรค์ เช่น จุดที่อยู่ไกล ใช้แทนดวงดาว 
แสงไฟ ฯลฯ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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ภาพที่ 1.1 จุด (point) 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

 2. เส้น (line) เส้นเกิดจากการนําจุดหลายๆ จุดมาเรียงต่อกัน เส้นจึงเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการสร้างอารมณ์ ความรู้สึกให้กับงานศิลปะ และเป็นตัวแบ่งขอบเขต พื้นที่ของงานทําให้เกิด
รูปร่าง รูปทรง ที่ให้อารมณ์ที่หลากหลาย แตกต่าง เส้นอาจเกิดได้จากหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาจเกิด
จากธรรมชาติ เกิดจากการกระทําของมนุษย์ สัตว์ ฯลฯ เช่น การขูด ขีดเข่ีย การขีดเขียน การลาก 
การป้าย การปาด ฯลฯ เส้นที่แตกต่างจะให้ความรู้สึกทางอามรมณ์ที่หลากหลาย เช่น เส้นตรง ให้
ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ผ่อนคลาย เมื่อนําเส้นหลายๆเส้นมารวมกนัจะ
ได้ความรูกสึกที่หลากหลาย เกิดเป็นรูปเรื่องราวไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเส้นเป็นพื้นฐานของงานศิลปะทุกชนิด 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 เส้น (line) 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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   เส้นตรง ให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง แน่นอน สง่างาม รวดเร็ว โดดเด่น มีระเบียบ สงบ  
ราบเรียบ เด็ดขาด และยังช่วยในการแบ่งพื้นที่ กําหนดขอบเขตของของสองสิ่งข้ึนไปได้ ลักษณะของ
เส้นตรงมีหลายลักษณะดังตัวอย่างด้านบน 

   เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนหวาน อ่อนช้อย อ่อนไหว สบาย ความเป็นอิสระ การ
เคลื่อนไหว และความเศร้า จะเห็นได้ว่า ในการวาดภาพทิวทัศน์ ต้องใช้เส้นโค้งหลายๆเส้น วาดต่อกัน
เป็นเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นเถาวัลย์ บล็อกปูถนน คลื่นนํ้า ฯลฯ ผสมผสานกับเส้นลักษณะอื่น เพื่อให้ได้
ภาพที่ลงตัวที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 เส้นโค้ง 
ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 

 

      เส้นซิกแซก ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น รวดเร็ว แข็งกร้าว เด็ดขาด อันตราย รุนแรง เสมือนมี
การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น ฟ้าผ่า ช่องจราจร ลวดลายบนเสื้อผ้า ไฟแสงสี ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 เส้นซิกแซก 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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   เส้นประ ให้ความรู้สึก ไม่มั่นคง ไม่ต่อเนื่อง  ไม่ชัดเจน  ขาดๆ หายๆ เช่น เส้นบนถนน 
สายฝน หยดน้ํา ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 เส้นประ 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

3. รูปร่ำงและรูปทรง (form and shape)  

    รูปร่าง (form) หมายถึง รูปที่มี 2 มิติ คือ มีความกว้าง และความยาว โดยประกอบไป
ด้วยเส้น ส ีแสงเงา ซึ่งเกิดจากการนําเส้นในทิศทางต่าง ๆ มารวมกันเป็นรูปที่มี 2 มิต ิ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.6 รูปร่าง(form) 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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    รูปทรง (shape) หมายถึง รูปที่มี ๓ มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว ความหนา ความบาง 
ความลึก สามารถเป็นได้ทั้งของจริงและภาพลวงตา ที่เมื่อมองแล้วทําให้เห็นว่าลึก หนา เช่น งาน
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานจิตกรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.7 รูปทรง (shape) 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

รูปร่างและรูปทรง (form and shape) เป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการสร้างงานศิลปะ 
อย่างแยกกันไม่ออก มีความสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติของการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

4. มวลและปริมำตร (mass and volume) 

    มวล (mass) หมายถึง เนื้อที่ที่มีทั้งหมดของสาร เช่น ถ้าเป็นผลส้มก็คือพื้นที่ภายใน
ทั้งหมดของผลส้ม มวลของหินก็คือเนื้อที่แข็งทั้งหมดของหิน มวลของคัพเค้กก็คือเนื้อของคัพเค้กที่อุ่น
นุ่ม ทั้งหมด เป็นต้น 
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ภาพที่ 1.8 มวลของผลส้ม 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

      ปริมาตร (volume) หมายถึง วัตถุหรือบริเวณว่างของวัตถุต่างๆ ที่มีรูปทรงให้ความรู้สกึมี
น้ําหนัก มีเนื้อที่ที่แสดงให้เห็นเป็นรูปทรง 3 มิติ เมื่อเราจัดวางองค์ประกอบต่างๆ หรือออกแบบ
รูปทรงต่างๆ ต้องคํานึงถึงมวลกับปริมาตรเพราะเป็นส่วนประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 

  
ภาพที่ 1.9 ปริมาตรของน้ําภายในขวด 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

5. พ้ืนผิว (texture) 

        ผิวสัมผัส (texture) หมายถึง ลักษณะบริเวณพื้นผิวนอกสุดของวัตถุ เมื่อสัมผัสด้วยการ
มอง หรือจับต้อง จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันตามวัตถุนั้นๆ เช่น หยาบ ขรุขระ ละเอียด เป็นมัน เป็น
เส้น เป็นจุด ผิวสัมผัสเรียบ สม่ําเสมอ เป็นได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ และทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างข้ึน เช่น งานศิลปะต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นผิวให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ลักษณะพื้นผิวเรียบ ให้
ความรู้สึกราบรื่น คล่องตัว รวดเร็ว แจ่มใส ลักษณะผิวหยาบ ขรุขระ ให้ความรู้สึก มั่นคง แข็งแรง 
หนัก และหนักแน่น ดังภาพตัวอย่าง 
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ภาพที่ 1.10 ลักษณะพื้นผิวของต้นไม ้

ที่มา : http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2006 

/02/C4122562/C4122562.html 

 
ภาพที่ 1.11 ลักษณะพื้นผิวของกลีบดอกบัว 

ที่มา : https://thai.alibaba.com/product-detail/modern-abstract-flower- 

acrylic-painting-textured-abstract-flower-painting-60395102565.html 

 

http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2006
https://thai.alibaba.com/product-detail/modern-abstract-flower-
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6. บริเวณว่ำง (Space) 

    บริเวณว่าง (Space) คือ พื้นที่ว่างที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการทําให้เกิดรูปร่างรปูทรง
ที่ต้องการ ใช้ในการสร้างจุดสนใจ และใช้เพื่อดึงจุดเด่นของสิ่งที่ต้องการเน้น อย่างมีเอกภาพระหว่าง
รูปทรงกับบริเวณว่าง ซึ่งการผสมผสานกันนี้จะทําให้เกิดความลงตัว หากมีความหนาแน่นมาก แสดง
ว่ามีพื้นที่ว่างน้อย หากมีความหนาแน่นน้อย แสดงว่ามีพื้นที่ว่างมาก หากความหนาแน่นและบริเวณ
ว่างมีเท่ากัน จะสามารถรับรู้ได้ถึงความสมดุล และความลงตัว การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้พื้นที่
ว่างนี้ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสร้างผลงานของศิลปิน 

 

 
 

ภาพที่ 1.12 แสดงบริเวณว่าระหว่างผเีสื้อ 

ที่มา : http://nrartdaily.blogspot.com/2013/04/5.html 

 

7. ค่ำน้ ำหนัก (Value) 

    ค่าน้ําหนัก (Value) คือ ความอ่อน-แก่ หนัก-เบา ของสีในบริเวณที่วัตถุถูกแสงสว่างแล้ว
ทําให้เกิดแสงเงาบนวัตถุ ทําให้ปรากฏความอ่อน-เข้มของสีนั้น ๆ และยังหมายถึง ระดับความมืดของ
เงาและระดับความเข้มของแสง โดยลดหลั่นกันจากระดับสีขาวไปเป็นระดับสีเทาอ่อนไปจนถึงสีเทา
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เข้มจนถึงสีดํา ซึ่งส่งที่เกิดข้ึนนี้ทําให้ภาพดูกลมกลืนเหมือนจริง และทําให้เกิดความขัดแย้งที่สร้าง
ความสนใจอีกด้วย 

 
 

ภาพที่ 1.13 ค่านํ้าหนัก (Value) ของสี 
ที่มา : 

https://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm#ixzz3wXMnEkG

Q 

 

สี (Color) 

 

 สี (Color) หมายถึง ลักษณะความถ่ีของแสงที่กระทบต่อวัตถุแล้วสะท้อนคลื่นแสงมายัง
ดวงตา ทําให้ดวงตาเกิดการรับรู้ผ่านโครงสร้างอันละเอียดอ่อนทําให้มองเห็นเป็นสีที่แตกต่างกันใน
ข้ึนอยู่กับปริมาณแสงที่มากระทบ วัตถุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการดูดกลืนและสะท้อนแสงได้
แตกต่างกัน แต่ด้วยคุณสมบัติน้ีจึงทําให้เรามองเห็นสีต่าง ๆ ได้ 
 สีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่ได้สัมผัส และสีมีผลต่อการทํางานของ ด้านการ
รู้สึกนึกคิด การจดจํา และการเรียนรู้ มีนักการศึกษาหลายคนได้ศึกษาการนําสีไปใช้เพื่อการศึกษา 
ไม่ใช่เฉพาะการสอนศิลปะ แต่ใช้กับทุกกระบวนการ มีการทําการทดลองอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีที่มีผลต่อการเรียนรู้จดจํา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีผู้นํา
แนวคิดเรื่องสีที่มีผลต่อการเรียนรู้ไปใช้เพื่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กในหลายรูปแบบ เช่น 
การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL (Brain Based Learning) ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่มีสีสัน
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เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ทําให้เด็กตื่นตัว มีการใช้อุปกรณ์ที่มีสี รูปทรง สถาปัตยกรรม ทั้งของเล่นและ
ของใช้ มีการตกแต่งห้องเรียนที่เน้นสีเขียว เหลือง เป็นต้น และ แนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย 
(Reggio Emilia) ที่มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการด้วยการ
สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างอิสระทั้งการใช้สีและรูปแบบที่หลากหลาย 

 

คณุลักษณะของสี (Characteristics of Colours) 

 

 มนุษย์สามารถรับรู้คุณลักษณะของสีได้ด้วยประสาทตา โดยอาศัยแสงกระทบจากวัตถุ
สะท้อนเข้าดวงตา ซึ่งสง่ผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันของวรรณะสีทีร่ับรู้นั้น 

  สีแท้ (Hue) คือ เนื้อแท้ของสีนั้นทีม่ีความสะอาดไมม่ีสีอื่นผสมทัง้ทําใหเ้ข้มข้นหรือจางลง 
เช่น เขียว เหลือง แดง ฯลฯ 

  สีอ่อน (Tint) คือ สีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีขาว ทําให้เกิดสีที่ออ่นลง เช่น เทา ชมพ ู

  สีแก่ (Shade) คือ สีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีดํา ทําใหเ้กิดสีที่เข้มขึ้น เช่น สีน้ําตาล 

 

ประเภทของส ี

 

สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. สีของธรรมชาติ คือ สีที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและมีอยู่เองตามธรรมชาติ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ  

    1.1 สีที่เป็นแสงจากปรากฏการณ์ (Spectrum) เช่น สีของรุ้งกินน้ําที่เกิดจากการกระทบ
ของแสงกับไอน้ําที่ลอยอยู่ในอากาศ สีที่เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องข้ามขอบฟ้าในยามเช้าและ
ยามเย็น สีจากแท่งแก้วปริซึม เป็นต้น 

    1.2 สีที่อยู่ในวัตถุ (Pigment) คือ สีที่ได้จากเนื้อของวัสดุธรรมชาติ เช่น สีจากดอกไม้ 
ต้นไม้ สีจากดินดิน หิน ถ่าน แร่ ฯลฯ 

2. สีที่มนุษย์สังเคราะห์ข้ึน คือ สีที่เกิดจากการสังเคราะห์ทั้งจากเคมีและวัสดุธรรมชาติ เกิด
จากการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ และสีในเชิงอุตสาหกรรมที่ผลิตจากโรงงาน เช่น สี
วิทยาศาสตร์ สีน้ํามัน สีฝุ่น สีอะคริลิก สีน้ํา ที่มีรูปแบบการใช้ทั้งพ่นและทา  
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ประเภทของแม่สี  
 

แม่สีเป็นสีหลักที่ใช้เป็นในการสร้างหรือทําให้เกิดสีอื่นได้ตามที่มนุษย์ต้องการ ทั้งเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างสีสันให้สิ่งต่าง ๆ  และตอบสนองความรู้สึกทางอารมณ์-จิตใจ แม่สีสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. แม่สีจิตวิทยา เป็นกลุ่มสีที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อความรู้สึก อารมณ์ที่หลากหลายแตกต่าง 
ซึ่งนิยมนําไปใช้ในทางการแพทย์ ด้านจิตวิทยาบําบัด สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะต่าง ๆ ทางจิต สีกลุ่มนี้มี
ทั้งหมด 4 สีคือ สีเหลือง สีเขียว สีแดง และสีน้ําเงิน  

2. แม่สีวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสีที่มีการสร้างข้ึนจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เ ช่น สีที่
เกิดจากการหักเหที่มองเห็นผ่านแท่งแก้วปริซึม สีของหลอดไฟสีที่มนุษย์ทําข้ึน สีกลุ่มนี้มีทั้งหด 3 สี 
คือ สีเขียวมรกต สีม่วง และสีแสด 

3. แม่สีวัตถุธาตุ  
เป็นสีที่มนุษย์เราใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพราะเมื่อนําสีกลุ่มนี้มาผสมกันจะ

สามารถสร้างสีใหม่ได้ไม่สิ้นสุด ข้ึนอยู่กับการจับคู่สีและปริมาณที่ใช้ร่วมกัน สีกลุ่มนี้มีทั้งหมด 3 ส ีคือ 
สีน้ําเงิน สีแดง และสีเหลือง  

 

วงของสี (Colour Circle) 

 

วงของสี เป็นสีที่เกิดจากการนําแม่สีวัตถุธาตุมาผสมกันตามเกณฑ์ โดยการจับเป็นคู่จากแม่สี 
จนครบวงจรสีจะเกิดสีใหม่ 12 สี ซึ่งจะสามารถเห็นความสัมพันธ์ของสีที่เกิดจากการผสมได้จาก วง
ของสี (Colour Circle) ซึ่งแบ่งสีออกเป็น 4 ข้ัน ดังนี ้

 

ภาพที่ 1.14 วงของสี (Colour Circle)  

ที่มา : https://www.dozzdiy.com/ 
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สีขั้นท่ี 1 (Primary) คือ แม่สีทั้ง 3 สี ได้แก่ แดง เหลือง น้ําเงิน 

 
ภาพที่ 1.15 สข้ัีนที่ 1 

ที่มา : https://sites.google.com/site/punpundddd/wngcr 
 

สีขั้นท่ี 2 (Secondary) คือ สีที่เกิดจากสีข้ันที่ 1 ผสมกันเป็นคู่จะเกิดสีใหม่อกี 3 สี ได้แก่ สี
ส้ม สีม่วง สีเขียว  

แดง  กับ เหลือง    จะได้   ส้ม 

แดง  กับ  น้ําเงิน    จะได้   ม่วง 
เหลือง  กับ  น้ําเงิน    จะได้   เขียว 

 
ภาพที่ 1.16 สีข้ันที่ 2 

ที่มา : https://sites.google.com/site/punpundddd/wngcr 

https://sites.google.com/site/punpundddd/wngcr
https://sites.google.com/site/punpundddd/wngcr
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สีขั้นท่ี 3 (Tertiary)  คือ สีที่เกิดจากการนําสีข้ันที่ 1 ผสมกับสีข้ันที่ 2 ในอัตราเท่ากัน จะได้
เพิ่มอีก 6 สี ได้แก่ สีเขียวเหลอืง สเีขียวน้ําเงิน สีม่วงน้ําเงิน สีสม้เหลือง สสี้มแดง สมี่วงแดง 

 

 
ภาพที่ 1.17 สข้ัีนที่ 3 

ที่มา : https://sites.google.com/site/punpundddd/wngcr 

 

สีทีผ่สมกันเป็นคู่ ของสีข้ันที่ 1 ผสมกบัสีข้ันที่ 2 จะได้สีใหมอ่ีก 6 สี ดังนี้ 
แดง   กับ ส้ม   จะได้  ส้มแดง 
แดง   กับ ม่วง   จะได ้ ม่วงแดง 
เหลือง   กับ เขียว  จะได ้ เขียวเหลือง 
น้ําเงิน   กับ เขียว   จะได ้ เขียวน้ําเงิน 

น้ําเงิน   กับ ม่วง   จะได ้ ม่วงน้ําเงิน 

เหลือง   กับ ส้ม  จะได ้ ส้มเหลือง 
 สีขั้นท่ี 4 (Complementary Colours) คือ สีตรงข้ามที่ได้จากการผสมสีที่อยู่ตรงข้ามกัน
ในวงจรสี ถ้าผสมในสัดส่วนเท่ากันจะได้สีดํา หรือสีเทาเข้ม แต่ถ้าสัดส่วนที่ผสมไม่เท่ากันสีที่ได้ก็จะ
เข้มขึ้น 
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ภาพที่ 1.18 สข้ัีนที่ 4 

ที่มา : http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Wheel.htm 

 

วรรณะของสี (Tone of Color) 

 

วรรณะของสี (Tone of Color) คือ ลักษณะสภาพของสีที่ให้ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นเป็นสอง
ด้าน คือ ความรู้สึกร้อนและความรู้สึกเย็น โดยแบ่งออกเป็น 2 วรรณะตามการรับรู้คือ 

1. วรรณะสีร้อน (Warm Tone) คือ สีที่ค่อนไปทางสีส้มหรือสีแดง เพราะสีที่เรามองเห็นมี
อยู่จริงในธรรมชาติมีมากกว่าในวงจรอีกมากมาย ซึ่งการเปรียบเทียบและจัดกลุ่มตามวงจรสีมีทั้งหมด 
6 สี ได้แก่ สีเหลือง สีส้ม-เหลือง สีส้ม สีส้ม-แดง แดง สีม่วงแดง ให้ความรู้สึกอุ่นหรือร้อน 

2.วรรณะสีเย็น (Cool Tone) คือ สีที่หนักไปทางสีน้ําเงินและสีเขียว ให้ความรู้สึกสงบ เย็น 
ราบเรียบ ผ่อนคลาย ซึ่งการเปรียบเทียบและจัดกลุ่มตามวงจรสีมีทั้งหมด 6 สี ได้แก่ สีเขียว-เหลือง สี
เขียว สีเขียว-น้ําเงิน สีน้ําเงิน สีม่วง-น้ําเงิน และสีม่วง 
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ภาพที่ 1.19 วรรณะของสี (Tone of Color).  

ที่มา : http://piyadacolortheory.blogspot.com/2014/01/tone-of-color.html 

 

ข้อสังเกตคือ สีเหลืองและสีม่วงอยู่ในทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ข้ึนอยู่กับกลุ่มที่สีนั้น
รวมอยู่ ถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรู้สึกรอ้น และถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สกึเยน็ 
ดังนั้น 2 สีนี้จึงเป็นได้ทั้ง 2 วรรณะ 

 

สรุป 

 

 ศิลปะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการพัฒนามนุษย์ และศิลปะยังเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิต
อีกด้วย ศิลปะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์เรามาทุกยุคทุกสมัย มีความพยายามใน
การคิดค้นหาวิธีการในทางศิลปะใหม่ ๆ  เพื่อนํามาพัฒนา แต่ก็ล้มลุกคลุกคลาน ผิดทิศทางนับครั้งไม่
ถ้วน จนต้องเลิกวิธีการไปก็มี กว่าศิลปะจะพัฒนามาจนถึงยุคเสรีทางศิลปะในปัจจุบัน แต่ก็ทําให้
มนุษย์เราได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จากเทคนิค กระบวนการจากบรรพบุรุษ ทําให้นํามา
ประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และเกิดทิศทางที่เหมาะสมชัดเจนในการ
นําไปใช้ ซึ่งจะเห็นได้จากอิทธิพลของศิลปะที่เกี่ยวพันธ์กับการศึกษา มีการลองผิดลองถูก โดยใช้
รูปแบบต่าง ๆ  เข้ามาสอนในโรงเรียน โดยความร่วมมือของครูผู้สอนในโรงเรียนกับนักศิลปะ และใช้
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เด็กเป็นเสมือนเครื่องมือในการทดลอง ซึ่งก็นับเป็นความโชคดีของคนในปัจจุบันที่ได้คนพบหลักการ
ทางศิลปะที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการสอนในโรงเรียนและสามารถพัฒนาเด็กได้อย่างแท้จริง 
 การนําศิลปะเข้ามาใช้ในโรงเรียน ในระดับปฐมวัยน้ันครูปฐมวัยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการ
นําเทคนิค กระบวนการทางศิลปะมาประยุกต์ใช้กับเด็ก เป็นที่ทราบกันดีในวงการปฐมวัย ว่าศิลปะ
ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กได้ทุกด้าน ครูปฐมวัยจึงควรตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการ
ศิลปะเข้ากับการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เริ่มจากการเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการสอนอย่างมีลําดับ
ข้ันตอนและสร้างบรรยากาศอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการใช้คําพูดให้กําลังใจ เพื่อกระตุ้นการสร้างผลงาน
ของเด็ก รู้จักการรอคอยไม่รีบร้อนสอน ให้โอกาสและให้อิสระเด็กในการลงมือทําด้วยตนเอง ครูมี
หน้าที่อํานวยความสะดวกทั้งเรื่องสถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์กระตุ้นเด็กให้สร้างสรรค์งาน
หลากหลายรูปแบบ จะทําให้เด็กเกิดความสุขรักในการทํางานศิลปะ 

 ความรู้ด้านศิลปะให้ประโยชน์กับครูปฐมวัยมากมาย ทั้งใช้เพื่อการผลิตสื่อการสอน ใช้เพื่อ
ออกแบบการจัดสภาพแวดล้อม ใช้เป็นเครื่องมือในการดึงศักยภาพเด็ก ทําให้ครูเกิดสุนทรียภาพใน
การทํางาน และยังสามารถใช้ความรู้เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่น เป็นการสร้างเครือข่ายในการทํางานอย่าง
กว้างขวาง และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนด้วย 

 การเรียนรู้พื้นฐานทางศิลปะของครูปฐมวัยนั้น ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาที่ครูสามาถนํา
ไปประยุกต์ใช้กับเด็กได้ไม่สิ้นสุด การเรียนรู้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบศิลป์จะทําให้ครูเข้าใจหลักการใน
การใช้ จุด เส้น สี มวล ปริมาตร ปริมาตร พื้นผิว บริเวณว่าง ค่านํ้าหนัก รูปร่าง รูปทรง และสี ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ล้วนประกอบอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก เมื่อครูมีความเข้าใจก็จะสามารถออกแบบ
กระบวนการสอนได้ง่ายและน่าสนใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

บทท่ี 2 

กำรตกแต่งสภำพแวดล้อมในห้องเรียนปฐมวัย 

 
 การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย นับเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการที่จะให้
เด็กเกิดการอยากรู้อยากเห็น มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ เด็กต้องมีอารมณ์ร่วมในการเรียนรู้ 
เด็กจึงจะเกิดความสนใจอยากรู้อยากเหน็ ฉะนั้นในการจัดบรรยากาศจึงเป็นส่วนสําคัญในการโน้มนา้ว
ใจของเด็กโดยธรรมชาติ ทําให้เด็กเกิดการตื่นตัวในด้านความคิด กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ ซึ่งการจัด
บรรยากาศมีส่วนช่วยเอื้ออํานวยให้ครูผู้สอนดําเนินกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ ครูสามารถปรับเปลี่ยน 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจอยู่เสมอ สอดคล้องตามหน่วยการเรียนรู้ หรอื
หัวเรื่องที่ต้องการการให้เด็กเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งเด็กยังสามารถมีส่วนร่วมในการเตรียมวัสดุ 
และการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เรียนได้อีกด้วย อันจะทําให้เด็กสนใจใน
เรื่องราวนั้นได้ง่ายย่ิงข้ึน 

 สําหรับครูปฐมวัยการจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมในห้องเรียนปฐมวัย สามารถทําได้อย่าง
สร้างสรรค์ ข้ึนอยู่กับจินตนาการของครูแต่ละคน แต่ควรศึกษาหลักการพื้นฐานในการจัด
สภาพแวดล้อม เพื่อให้มีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการลง
แรงกาย กําลังทรัพย์ และการระดมสมองในการออกแบบตกแต่งในแต่ละครั้ง 

 

กำรวำงแผนจัดพืน้ที่ในห้องเรียน 

 

 การวางแผนการใช้พื้นที่ในห้องเรียน เป็นสิ่งที่ครูควรทําเป็นอันดับแรกก่อนการวางแผนจัด
ตกแต่งช้ันเรียน เหมือนกับการวางแผนผังก่อนการสร้างบ้าน ต้องวางแผนว่าจะให้ห้องใดอยู่ส่วนใด 

เมื่อสร้างเสร็จจะได้มีพื้นที่ใช้สอยตามที่ต้องการ การวางแผนการจัดพื้นที่ในห้องเรียนก็เช่นกันควรทํา
ก่อนเริ่มมีการตกแต่ง มุมบางมุมอาจจัดไว้ตายตัวซึ่งก็สามารถจัดวางวัสดุอุปกรณ์ไว้ก่อนมุมอื่น ๆ  ส่วน
มุมอื่น ๆ อาจมีการเคลื่อนย้ายตามโอกาสและความต้องการในการใช้งานได้ ขนาดห้องเรียนควรมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 x 8 เมตร บางโรงเรียนอาจมีพื้นที่จํากัดครูควรออกแบบพื้นที่ใหเ้หมาะสม การจัด
มุมต่าง ๆ อาจจัดในลักษณะหมุนเวียน เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสําหรับทํากิจกรรมสงบ และกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวด้วย สามารถใช้ฉากกั้นเพื่อแบ่งโซนที่ต้องการความเป็นสว่นตัว ให้เป็นสัดส่วนในการใช้งาน
อย่างเหมาะสม  
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                 ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการวางแผนจัดพื้นที่ในหอ้งเรียน 

                    ที่มา : เบ็ญจา แสงมลิ (2545: 6) 
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ควรมีวัสดุในการอํานวยความสะดวกให้กับครูและนักเรยีนอย่างเพยีงพอตามศักยภาพทีจ่ะหา
ได้ ห้องน้ําควรมีอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ใกล้กับห้องเรียน เพื่อไห้ครูดูแลความสะดวกปลอดภัยของเด็ก
ได้อย่างทั่วถึง โต๊ะหรือมุมของครูควรอยู่กึ่งกลาง หรือบริเวณที่สามารถมองเห็นเด็กได้ทั่ วถึง และยัง
สามารถหยิบใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอนได้สะดวก อีกทั้งการเก็บอุปกรณ์ก็ทําได้สะดวกรวดเร็ว ใน
การจัดมุมควรวางแผนให้มุมหลักสําคัญอยู่คนละมุมห้องจะเป็นการดี เพราะจะได้ไม่รบกวน การทํา
กิจกรรมของมุมอื่น ๆ ส่วนมุม 

 

กำรประดิษฐต์กแต่งภำยในและภำยนอกหอ้งเรียน 

 

 การตกแต่งห้องเรียนปฐมวัยครูต้องดูองค์ประกอบพื้นฐานทางกายภาพของห้องเรยีนเสียกอ่น
ก่อน แล้วจึงทําการวางแผนโครงร่างว่าจะตกแต่งอะไรบ้าง และจะตกแต่งไว้ที่ส่วนใดของห้อง ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีไม่มีรูปแบบตายตัวเพราะลักษณะทางกายภาพของห้องเรียนแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน และมี
ข้อจํากัดมากน้อยต่างกันด้วย โดยหลักการของการจัดตกแต่งนั้น ต้องอาศัยหลักการในการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงจุดมุ่งหมายของรูปแบบการสอนที่โรงเรียนจัดให้กับเด็กด้วย โดยส่วนมาก
บริเวณที่ครูต้องจัดตกแต่ง ก็มักจะเป็นบริเวณบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ป้ายนิเทศต่าง ๆ ซึ่งหลายโรงเรยีน
ได้ทําไว้ให้แบบถาวรแล้ว ครูเพียงต้องออกแบบวางแผนเพิ่มเติม เพื่อให้มีสีสันสวยงามมากยิ่งข้ึนและ
ยังมีบริเวณอื่นอีก เช่น บริเวณช่องประตูและหน้าต่าง มักจะมีช่องว่างที่ครูสามารถจะจัดตกแต่งเพิ่ม
สีสันให้น่ารัก สดใส ให้ทั้งคนที่ผ่านไปมาได้เห็นถึงบรรยากาศของห้องเรียนปฐมวัยที่น่าเรียนด้วย 
บริเวณผนังห้อง ซึ่งก็มีหลายด้านให้ครูได้ออกแบบ รวมถึงเพดาน ที่สามารถห้อยติดเครื่องห้อยแขวน 
ให้เกิดความแปลกตา สามารถสร้างสีสันและบรรยากาศให้สนุกสนานมากยิ่งข้ึน โดยจะอธิบายวิธีการ
ตกแต่งไว้ดังนี้  
 1. บริเวณช่องประตูและหน้ำต่ำง  
     การตกแต่งบริเวณช่องประตูและหน้าต่างก็สําคัญในการช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีข้ึนให้กับ
ห้องเรียน โรงเรียนบางแห่งมีหน้าต่างไม้ทึบ หรือเก่า การตกแต่งด้วยการ์ตูน ภาพ งานกระดาษสีสัน
สดใส ก็เป็นการแก้ปัญหาให้ห้องเรียนน่าอยู่ข้ึนได้ บางโรงเรียนประตูหน้าต่างก็ทําด้วยกระจก ซึ่งการ
วางแผนการก่อสร้างอาจมีจุดประสงค์เพื่อให้ห้องเรียนดูโปร่ง โล่ง หรือต้องการให้ผู้ที่เดินผ่านไปมา
สามารถมองเห็นการทํากิจกรรมของเด็กและครูในห้องเรียนได้ แต่บางบริเวณก็มักจะมีปัญหา
โดยเฉพาะบริเวณที่แสงแดดส่งถึง จะเป็นการรบกวนสายตา และทําให้ห้องรับความร้อนมากเกินไป 
ครูก็สามารถแก้ไขได้โดยนําแผ่นภาพไปติดประดับตกแต่งเพื่อแก้ปัญหาได้  

ทั้งนี้แผ่นภาพ รูปภาพ หรืองานประดิษฐ์ มักจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน มักใช้แผ่นภาพที่เป็น
รูปแบบเดียวกันในช่วงหน้าต่างเดียวกัน และสามารถตกแต่งด้วยแผ่นภาพเสริมความรู้เรื่องสี 
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คณิตศาสตร์ คําศัพท์ต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น นับเลข 1 – 10 แผ่นภาพสัตว์บก สัตว์น้ํา สีของ
วันทั้ง 7 ที่ทําเป็นรูปดอกไม้ ตู้รถไป ประตูหน้าต่างบางโรงเรียนที่มักมีแดดส่งถึงอย่างรุนแรงเป็น
ประจํา และเมื่อฝนตกก็มีฝนสาด การตกแต่งด้วยแผ่นภาพที่ทําด้วยกระดาษก็คงไม่เหมาะสม เพราะ
ต้องเปลี่ยนบ่อย อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ สามารถแก้ปัญหาได้โดยการทาสี วาดภาพ หรือ
เพ้นท์ภาพ ลงไปที่ช่องประตูหน้าต่างไปเลย หากต้องการเปลี่ยนช่ัวคราวก็สามารถใช้แผ่นภาพติดทับ
และแกะออกได้  
 

 

  
 

ภาพที่ 2.2 ภาพการจัดตกแต่งหน้าต่าง ช่วยบังแสงแดด 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
การตกแต่งบริเวณที่เป็นช่องว่างของประตูหน้าต่างก็สามารถทําได้ สามารถสร้างสีสันได้ไม่

น้อยเช่นกัน ครูส่วนใหญ่นิยมตกแต่งด้วยโมบายแบบเดี่ยวแบบหอ้ยขนาดเล็ก อาจเปน็โมบายที่ครแูละ
เด็กประดิษฐ์ร่วมกันแล้วนํามาห้อยตกแต่ง แต่มักจะตกแต่งบริเวณช่องประตูหน้าต่างที่มีความสูง
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พอสมควร หากเป็นประตูหน้าต่างที่เตี้ยก็ไม่ควรติดเครื่องห้อยแขวนเพราะยิ่งจะทําให้รู้สึกแคบ ขวาง
ทางเข้าออก และจะทําให้รู้สึกอึดอัดเพิ่มข้ึนอีก 

 2. บริเวณเพดำน  

     การตกแต่งเพดานควรพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงสร้างภายในห้องเรียน การ
ติดวัสดุห้อยหรือแขวนสําหรับตกแต่ง จะเหมาะสําหรับห้องเรียนที่มีฝ้าเพดาน หรือเพดานเรียบเป็น
แบบอาคารปูน ซึ่งครูสามารถออกแบบเครื่องห้อยแขวนได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่มักจะเรียกว่า  
โมบาย ซึ่งต้องศึกษารูปแบบ โครงสร้าง เพื่อให้สามารถห้อยได้อย่างสมดุล เกิดความสวยงาม  
 

   

   

   
 

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างโมบายจากวัสดเุหลือใช้ 

ที่มา : http://feelitcool.com/diy-hanging-mobiles-that-will-beautify-your-home/ 
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บางโรงเรียนที่สร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัยแบบช้ันเดียว มักมีโครงหลังคาเป็นเหล็กเหมือน
โดมซึ่งมีความสูง อาจจะไม่เหมาะสมหากต้องใช้เชือกห้อยลงมา เพราะมีความยากลําบาก และเมื่อลม
พัดหากเชือกที่ใช้ห้อยยาวเกินไปก็จะทําให้พันกันได้ ครูต้องปรับวิธีการ หรือหารูปแบบใหม่ เช่น ใช้
เชือกหรือลวดขึงจากมุมห้องด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง อาจจะทําในลักษณะรูปกากบาท แล้วใช้ลวด
มัดตรงกลางดึงข้ึนไปผูกไว้กับโครงหลังคา ก็จะสามารถห้อยแขวน ตกแต่งบนเส้นลวดได้ง่ายข้ึน ทั้งนี้
ยังสามารถใช้จัดแสดงผลงานของนักเรียนที่มีลักษณะ 3 มิติได้ด้วย 

3. บริเวณผนังด้ำนในและด้ำนนอกห้องเรียน 

    โดยโครงสร้างปกติของห้องเรียนแล้วจะประกอบไปด้วยพื้นที่ว่างพื้นที่และพื้นที่ใช้สอย
ต่าง ๆ หลายส่วนประกอบกันไป หากเป็นห้องเรียนที่ยังไม่ได้ผ่านการจัดตกแต่ใดเลยมักจะ
ประกอบด้วย กระดานหน้าช้ันเรียน ป้ายนิเทศที่ติดแบบถาวรบนผนังด้านในและด้านนอกห้องเรียน 
บริเวณอื่น ๆ มักจะเป็นที่ว่าง ซึ่งหากครูไม่มีการตกแต่งใด ๆ  เลยบรรยากาศในห้องเรยีนก็จะดูไม่สดใส 
ขาดชีวิตชีวาสําหรับเด็กในช้ันเรียน โดยมากผนังตามโรงเรียนต่าง ๆ  มักทาด้วยสีขาวหรือสีอ่อนอยู่
แล้ว หากครูจะตกแต่งด้วยแผ่นภาพต่าง ๆ ก็จะทําให้สะดุดตาได้ง่าย เนื้อหาของแผ่นภาพ หรือ
รูปภาพ แต่ละจุดควรเป็นเรื่องราวเดียวกันเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้จดจําได้ง่าย หากแม้เป็นคําศัพท์
หรือตัวเลข ก็ควรมีภาพประกอบที่สีสันสดใสเพื่อช่วยในการจดจําที่ดีสําหรับเด็ก 

การทําแผ่นภาพสําหรับตกแต่งครูสามารถใช้เทคนิค หรือรูปแบบการทํางานศิลปะที่ใช้สอน
เด็กมาประยุกต์ใช้ได้ หากวัสดุตกแต่งมีมิติก็จะทําให้เด็กสนใจมากขึ้นได้อีกด้วย เช่น การจัดแผ่นภาพ
ด้วยการพับ แล้วนํามาติดเป็นเรื่องราว การสร้างภาพด้วยศิลปะการม้วนกระดาษ หรือแม้แต่เทคนิค
ธรรมดาก็สามารถทําให้เกิดความแปลกใหม่ได้  
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ภาพที่ 2.4 ภาพการจัดตกแต่งผนงัหอ้งเรียนทัง้ภายใน และภายนอก 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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หลักกำรจัดสภำพแวดล้อมในหอ้งเรียน 

 

 เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ช่าง
สังเกต ช่างสงสัย ชอบสีสัน และการเปลี่ยนแปลง ครูผู้สอนต้องจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กให้เป็น
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายให้กับเด็ก การจัด
สภาพแวดล้อมจึงถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างความเช่ือมโยงของประสาทสัมผัสแห่งการรับรู้ให้กับเด็ก 
จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัวเด็ก ซึ่งถือเป็นหลักสําคัญของการจัดประสบการณ์ให้แก่
เด็กปฐมวัย ตามสาระการเรียนรู้ ไปสู่หน่วยการเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องและพัฒนา พัฒนาการทั้ง  4 
ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งมีหลักการจัดดังนี้ 
 1. ห้องเรียนปฐมวัยควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 6 x 8 เมตร หากแคบเกินไปเด็กจะรู้สึกอึดอัด 
ขาดอิสระ และส่งผลต่อความสุขในการเรียน 

 2. จัดบรรยากาศให้เด็กรู้สึกสบาย อบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน เพื่อให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยและอยากมา
โรงเรียน เพราะทั้งสนุกสนานและอบอุ่น 

 3. ขนาดของครุภัณฑ์ต่าง ๆ ควรมีขนาดเหมาะสม ไม่ควรมีขนาดใหญ่หรือมากเกินไป และจดั
วางในมุมที่เหมาะสม 

 4. ควรศึกษาทิศทางลม ไม่ควรให้สิ่งใดไปขวาง เพราะจะทําให้อากาศถ่ายเท ไม่มีกลิ่นอับช้ืน 
โล่ง เย็นสบาย เพราะมีลมพัดผ่าน แต่ก็ควรติดพัดลมในห้องให้พัดได้ทั่วถึงเมื่อมีอากาศร้อนก็สามารถ
เปิดได้ทุกเวลา โดยเฉพาะช่วงนอนกลางวันของเด็ก ๆ  
 5. จัดทิศทางการใช้ประโยชน์จากด้านที่แสงสว่างส่องถึง ข้อดีคือทําให้ห้องเรียนสว่าง 
ประหยัดไฟ เพราะอาจจะไม่ต้องเปิดตลอดเวลา แต่ต้องคํานึงถึงการสะท้อนเพราะอาจจะรบกวน
สายตาเด็กในขณะทํากิจกรรม และหากมีแดดส่องถึงด้วยโดยเฉพาะในช่วงบ่ายก็จะเป็นบริเวณที่ร้อน 
ไม่ควรให้เด็กนอนใกล้บริเวณนี้ จึงควรวางแผนการใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสม แต่หากห้องเรียนมีแสง
สว่างไม่เพียงพอ ควรติดหลอดไปเพิ่ม ซึ่งสีของหลอดไปควรเป็นแสงสีนวลธรรมชาติ สบายตาเมื่อเด็ก
ทํากิจกรรมโดยเฉพาะการอ่าน การเขียน 

 6. ควรคํานึงถึงความสะอาด เรียบร้อยในทุกบริเวณ ทั้งตามซอกมุม ใต้โต๊ะ การจัดวางสิ่งของ 
ควรให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานตลอดเวลา เช่น บางโรงเรียนมีห้องน้ําเช่ือมต่อกบั
ห้องเรียน ควรวางแผนการใช้ให้ดี ไม่ควรให้มีน้ําเปียกแฉะบริเวณด้านหน้าอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุ และ
ทําให้ห้องเรียนสกปรกด้วย ครูจึงควรมีวิธีการจัดการช้ันเรียนที่ดีร่วมด้วย มุมของเล่นต่าง ๆ ควรมีการ
เช็ด ปัดฝุ่น ทุกวัน และควรล้างทําความสะอาดเพื่อป้องกันเช้ือโรคอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
 7. ควรมีการจัดของเขตของพื้นที่ในการทํากิจกรรม ให้ทุกคนมีอิสระภายใต้ขอบเขตที่กําหนด
เพื่อเรียนรู้มารยาททางสังคมและการเคารพผู้อื่น 
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 8. การใช้สีตกแต่งภายในห้อง สีของวัสดุตกแต่ง และอุปกรณ์ในช้ันเรียน ควรเป็นสีที่
เหมาะสม ไม่ควรใช้สีสะท้อนแสงเพราะจะเป็นอันตรายต่อสายตาเด็ก วัสดุครุภัณฑ์ควรทาสีหรือเลือก
ซื้อโทนสีที่เป็นโทนอ่อน และเป็นสีที่กลมกลืน คือมีโทนสีเดียวกัน จะทําให้รู้สึกสบายตา หากมีสีมาก
เกินไปจะทําให้ห้องดูรก วุ่นวาย และแคบ และอาจะติดผ้าม่านที่มีสีโทนเย็น สีขาวโปร่งจะช่วยให้ห้อง
ดูสว่างขึ้นได้ 
 9. การจัดมุมต่าง ๆ ควรให้ครูสามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง เมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ ข้ึนจะไ ด้
แก้ไขได้ทันท่วงที และควรคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย สิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุ-อุปกรณ์ที่ครูใช้ในการทาํ
กิจกรรมควรจัดวางในช้ันให้เป็นหมวดหมู่ ส่วนของเล่นสัมผัสสําหรับเด็กก็ควรจัดวางในช้ันให้เป็น
ระเบียบใส่ตะกร้าแยกประเภท วางบนช้ันที่เด็กสามารถหยิบจับได้ด้วยตนเอง 

 10. ครุภัณฑ์ในห้องไม่ควรทําด้วยกระจก และไม่ควรมีมุมแหลมที่อาจเป็นอันตราย หากมีก็
ควรวางให้ชิดมุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
 

กำรจัดมุมประสบกำรณ ์

 

 มุมประสบการณ์ มีความสําคัญมากสําหรับห้องเรียนปฐมวัย ถือเป็นส่วนประกอบหลักส่วน
หนึ่งในการจัดประสบการณ์ เพราะเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการเล่นและลงมือกระทํา การที่เด็กได้เล่น
คือการที่เด็กได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเอง จากการจัดสภาพแวดล้อมของครู ครูจึงควร
ให้ความสําคัญและทําความเข้าใจหลักการในการจัดมุมประสบการณ์ให้ลึกซึ้ง ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่อง
ยากเย็นอะไร แต่ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก  

มุมประสบการณ์ หรือเรียกว่า “มุม” โรงเรียนบางแห่งในต่างประเทศ เรียกว่า “ศูนย์แห่ง
ความสนใจ” ส่วนในประเทศไทยบางโรงเรียนเรียก “ศูนย์การเรียน”หรือ “มุม” แต่อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีความหมายเหมือนกันเช่นเดิม (นิตยา ประพฤติกิจ, 2536: 54) กิจกรรมตามมุมประสบการณ์
ทุกมุมที่ครูจัดไว้ให้เด็ก ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 6 กิจกรรมหลักตามตารางกิจกรรมประจําวัน ซึ่งจัดไว้
ในช่วงกิจกรรมเสรี ตามรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ หากเป็นรูปแบบการสอนรูปแบบอื่นก็
สามารถเลือกจัดมุมไว้ได้เช่นกัน ครูมักจะจัดให้เด็กเข้าไปทํากิจกรรมในช่วงของกิจกรรมเสรี ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เด็กมีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน ในแต่ละวันเด็กมีโอกาส
เลือกทํากิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม ครูควรมีการบันทึกการเข้ามุมประสบการณ์ของเด็กทุกวัน 
หรือสามารถเตรียมสมุดบันทึกให้เด็กลงช่ือด้วยตนเอง หากเด็กยังเขียนไม่ได้ก็ให้วาดภาพ หรือวาด
สัญลักษณ์ของตนเองแทนได้ มุมประสบการณ์ที่ควรจัดไว้ในช้ันเรียนปฐมวัย ได้แก่ มุมบล็อก มุมดนตร ี
มุมหนังสือ มุมบ้านหรือมุมบทบาทสมมุติ มุมเกมการศึกษา มุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ มุม
ศิลปะ และมุมร้านค้า เป็นต้น ดังจะยกตัวอย่างการจัดมุมประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างการจัด “มุม” หรอื “ศูนย์การเรียน” ในห้องเรียน 

ที่มา : คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา สื่อการสอนระดบัปฐมวัยศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมมาธิราช (2555: 200) 



 
37 ศิลปะส ำหรับครูปฐมวยั 

กำรจัดตกแต่งมุมศิลปะ 
มุมนี้เป็นมุมที่เด็ก ๆ ช่ืนชอบมากมุมหนึ่ง และครูต้องสังเกตหากมีเด็กต้องการทํากิจกรมมาก

เกินไปต้องให้เข้ามุมอื่นรอไปก่อน เนื่องจากเป็นมุมที่ต้องใช้พื้นที่ในการทํางานเป็นส่วนตัว หากมีมาก
เกินไปจะไม่มีที่วางกระดาษและอุปกรณ์ จึงควรกําหนดจํานวนผู้เข้ามุมด้วย การทํากิจกรรมในมุม
ศิลปะแตกต่างจากกิจกรรมการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์โดยปกติ ซึ่งมีจัดอยู่ในกิจกรรมประจําวัน 
เพราะการทํากิจกรรมในมุมศิลปะของเด็ก ครูต้องให้อิสระในการออกแบบ วางแผน ทดลอง การเลือก
วัสดุในการทํางานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงฝึกการรู้หน้าที่ในการเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย
เมื่อทํางานเสร็จ ครูไม่ควรไปกะเกณฑ์ ออกแบบ หรือบอกให้ทํา แต่หน้าที่ครูคือเป็นผู้อํานวยความ
สะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มุมนี้
สามารถจัดไว้ใกล้มุมดนตรีได้ จะส่งผลให้เด็กทํางานมีอย่างความสุข สนุกสนาน  

อุปกรณ์ ท่ีใช้จัดมุมศิลปะ 

อุปกรณ์ในมุมศิลปะครูควรจัดวางในช้ันให้เป็นหมวดหมู่และใส่ตะกร้าแยกประเภทไว้ให้
เรียบร้อย สะดวกในการเลือกใช้ สีน้ําก็ควรผสมวางไว้ให้เช่นกัน  

- อุปกรณ์สําหรับการวาด เช่น สีเทียนแท่งใหญ่ สีชอล์ก สีน้ํา พู่กับเบอร์ 12 ข้ึนไป กระดาษ 
หลอดกาแฟ ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ 

- อุปกรณ์สําหรับการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ เช่น ตรายาง วัสดุธรรมชาติ ใบไม้ กิ่งไม้ เชือก สี
โปสเตอร์ สีน้ํา สีฝุ่น ฯลฯ 

- อุปกรณ์สําหรับการประดิษฐ์ เช่น เศษวัสดุต่าง ๆ กล่องกระดาษ ขวดน้ําพลาสติก หลอด
กาแฟ หลอดด้าย เชือก ลูกปัด กรรไกร กาว สี ฯลฯ 

กำรจัดตกแต่งมุมหนังสือ 

มุมนี้ควรจัดให้ห่างจากมุมที่มีเสียงดัง เนื่องจากการอ่านของเด็กต้องใช้สมาธิ จดจ่อ และสร้าง
จินตนาการจากการดูรูปภาพในหนังสือ เพราะเด็กยังอ่านตัวหนังสือไม่ออก แต่วัยนี้อ่านหนังสือจาก
ภาพ และการจําตัวหนังสือในรูปสัญลักษณ์ 

อุปกรณ์ ท่ีใช้จัดมุมหนังสือ 

หนังสือ ควรมีหลากหลายประเภท ให้เด็กได้เรียนรู้ เหมาะกับวัย และควรมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับเด็ก สามารถให้เด็กยืมกลับบ้านได้ หากหนังสือมีจํานวนมากควรเอาออกาวางเป็นคราว ๆ  
สลับหมุนเวียนกันไป ไม่ควรนําออกมาหมดในครั้งเดียว ขนาดหนังสือสามารถจัดหามาไว้ให้เด็กได้อา่น
หลายขนาด ทั้งหนังสือเล่มเล็ก ๆ  ที่เหมาะสําหรับอ่านคนเดียว เล่มขนาดกลางที่สามารถอ่านได้ 2-3 
คน และขนาดใหญ่ ที่อ่านร่วมกันได้เป็นกลุ่ม หรือสําหรับให้ครูเล่าให้เด็กฟังทั้งช้ัน หนังสือสามารถหา
มาจัดวางได้ทั้งปกอ่อนและปกแข็ง สิ่งสําคัญควรทําสัญลักษณ์ที่มุมใดมุมหนึ่งของหนังสือ ซึ่งต้องเป็น
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สัญลักษณ์เดียวกันกับช้ันวาง และทุกเล่มควรติดไว้มุมเดียวกัน เพื่อให้เด็กสังเกตเหน็ได้ง่าย เพื่อให้เดก็
สามารถเก็บเข้าที่เดิมได้ด้วยตนเอง  

ช้ันวางหนังสือ ควรเป็นช้ันที่สามารถวางหนังสือแล้วมองเห็นปกได้ชัดเจน สะดุดตา เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของเด็ก ช้ันวางหนังสือมีหลายรูปแบบ เช่น ช้ันไม้ ช้ันพลาสติก ช้ันแขวนแบบผ้า 
ฯลฯ  หากเป็นช้ันวางที่มีพื้นลาดเอียงจะยิ่งเหมาะแก่การวางหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัยมาก และ
เหมาะแก่การเก็บของเด็ก เพราะสะดวกแก่การมองเห็น การหยิบมาอ่านและเก็บเข้าที่เดิม และอย่า
ลืมที่จะทําสัญลักษณ์ติดไว้ประจําจุดสําหรับวางหนังสือแต่ละเล่มด้วย อาจเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็น
ภาพปกหนังสือ ก็ได้ เพื่อให้เด็กสามารถเก็บหนังสือได้ด้วยตนเอง และเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการ
อ่านให้เด็กด้วย  

สภาพแวดล้อมอื่น ๆ บนฝาผนังควรติดภาพการ์ตูนหรือภาพของจริง ประกอบคําศัพท์ต่าง ๆ 
เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับตัวหนังสือ และเป็นการเรียนรู้คําโดยธรรมชาติ พื้นอาจปูเสื่อผืนใหญ่ หรือแผ่น
โฟม เพื่อให้เด็กนั่งได้สบาย พื้นไม่แข็ง อาจมีเบาะรองนั่งวางไว้หลายๆอัน เพื่อให้เด็กนั่งอ่านอย่าง
สบาย หรือมีโต๊ะเตี้ยๆ เช่น โต๊ะญี่ปุ่นไว้สําหรับวางหนังสือเมื่ออ่าน 1-2 ตัว หรือนําตุ๊กตามาจัดวางให้
เด็ก ๆ ได้หนุนตัก เพื่อสร้างบรรยากาศในการอ่านอย่างมีความสุขด้วย 

 

 

   

     ภาพที่ 2.6 ภาพการจัดตกแต่งมุมหนังสือ 

      ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กำรจัดตกแต่งมุมบล็อก  

การที่เด็กได้เล่นในมุมบล็อกจะเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการด้านการคิดสร้างสรรค์ การ
ออกแบบ ได้เรียนรู้รูปร่างรูปทรง สี ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ ฝึกการวางแผน ฝึกการใช้มือและตาม
ประสาทสัมพันธ์กัน การเก็บควรวางไว้บนช้ันเรียงไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อให้ขนาดของไม้บล็อกอย่าง
ชัดเจน สะดวกในการเลือกใช้ และควรฝึกให้เด็กเก็บให้เป็นระเบียบเช่นเดิมเมื่อเล่นเสร็จ ในการเล่น
เด็กสามารถเล่นได้ทั้งแบบคนเดียวและเล่นร่วมกัน เด็กจะได้ฝึกการแบ่งปัน การพูดคุยเป็นเรื่อราว
ในขณะเล่นด้วย  

อุปกรณ์ ท่ีใช้จัดมุมบล็อก 

โดยปกตินิยมซื้อไม้บล็อกที่มีขายโดยทั่วไป ขนาดของไม้บล็อกก็มีหลายขนาด รูปทรงส่วน
ใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิต มีทั้งแบบที่มีสี และแบบที่ไม่มีสี จะเป็นสีไม้ขัดจนผิวเป็นเงาเรียบ ตามพืน้ที่
ห่างไกลหลายโรงเรียนไม่สะดวกในการซื้อหา สามารถหาวัสดุประเภทไม้ที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง
ต่าง ๆ นํามาตัดเป็นช้ินเหมือนไม้บล็อกที่ซื้อตามร้านค้าก็สามารถใช้ได้ หรือครูสามารถนํากล่องวัสดุ
เหลือใช้ต่าง ๆ มาให้เด็กเล่นเป็นไม้บล็อกได้ เช่น กล่องสบู่ กล่องยาสีฟัน กล่องขนม กล่องแบรน เป็น
ต้น อาจนํามาผนึกบริเวณฝาปิดด้วยกาว หรือเทปใส ด้านในสามารถยัดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์
เพื่อให้มีน้ําหนักมากขึ้นและไม่ยุบตัวง่าย หรือสามารถใช้กระดาษสีต่าง ๆ  ห่อให้เรียบร้อยทั้งกล่องก็ได้   

นอกจากนี้สามารถนําหุ่นไม้ คน รถยนต์ ตุ๊กกตา และแผ่นภาพ มาให้เด็กได้ใช้ประกอบการ
เล่นเพื่อเพิ่มจินตนาการให้กับเด็กด้วย 

 

  
 

ภาพที่ 2.7 ภาพเด็กโรงเรียนอนบุาลปากคาดกําลงัร่วมเล่นไม้บลอ็กสีขนาดเลก็ด้วยกัน 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กำรจัดตกแต่งมุมดนตร ี
มุมดนตรีควรจัดไว้ห่างจากมุมที่ต้องการความสงบ โดยเฉพาะมุมหนังสือจะทําให้เสียงไป

รบกวนสมาธิในการอ่าน ในการเล่นในมุมดนตรีเด็กสามารถเลือกเครื่อ งดนตรีชนิดใดก็ได้มาเล่น
ร่วมกัน อาจจะไม่ต้องเล่นเครื่องตนตรีทุกคน สามารถเล่นเป็นนักร้องและหางเครื่องร่วมด้วยก็ได้ ใน
การเล่นมุมนี้เด็กจะได้เรียนรู้จังหวะทํานอง จากการเคาะ เป่า ตี การฮัมเพลง ร้องเพลง ได้ทดลองการ
หยิบจับ ใช้เครื่องดนตรีง่าย ๆ เกิดอารมณ์สุนทรีจากการร้อง เล่น เต้น รํา ร่วมกับเพื่อนอย่าง
สนุกสนาน 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 ภาพมุมดนตรีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางกะเจ้าพระประแดง  
ที่มา : 

https://web.facebook.com/1495575470724793/photos/pcb.1638991826383156/16389

90889716583/?type=3&theater 
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อุปกรณ์ ท่ีใช้จัดมุมดนตรี 
ครูสามารถจัดหาเครื่องดนตรีง่าย ๆ ที่มีขนาดเล็กเหมาะกับวัยของเด็กมาจัดไว้ให้หลากหลาย

ชนิด สามารถนํามาได้ทั้งที่เป็นเครื่องดนตรีไทย เช่น กลองยาว ฉ่ิง ฉาบ กลอง ระนาด เครื่องเคาะ 
กรับ กรับพลวง และเครื่องดนตรีสาก เช่น กลองทอม แทมมารีน มีทั้งแบบเป็นไม้และพลาสติกและ
โลหะ คาวเบลล์ คีย์บอร์ดสําหรับเด็ก เป็นต้น และหากมีงบประมาณไม่มากสามารถ ประดิษฐ์เครื่อง
ดนตรีจากวัสดุเหลือใช้ง่าย ๆ ได้ เช่น เครื่องเขย่าจากฝาขวด กลองจากปี๊บขนม เครื่องดีดจากแก้วน้ํา
และหนังยาง เป็นต้น และควรมีไมโครโฟน มาประกอบด้วยเพื่อใช้ร้องเพลงประกอบการเล่นดนตรี แต่
ควรเป็นไมโครโฟนหลอกเพื่อไม่ให้เสียงดังเกินไป จะรบกวนการเล่นของเพื่อในมุมอื่น ๆ 

 กำรจัดตกแต่งมุมบทบำทสมมต ิ

 การจัดตกแต่งมุมบทบาทสมมติเป็นมุมที่ควรมีการจัดอุปกรณ์ในมุมให้สับเปลี่ยนหมุนเวียน
กันสัปดาห์ละครั้ง เนื้อหาที่จัดก็ควรให้สอดคล้องกับหน่วยที่เด็กกําลังเรียน เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กัน มีอารมณ์ร่วมต่อเนื่องในการเรียนรู้ มุมนี้เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารอย่างชัดเจน จากการ
สร้างโลกสมมติ เป็นโลกเสมือนจริงที่เด็ก ๆ  ช่ืนชอบ ซึ่งบางคนอยากสัมผัสแต่ยังไม่มีโอกาส เป็นการ
ตอบสนองความอยาก และเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกนึกคิด  
 

 
 

ภาพที่ 2.9 ภาพมุมวิทยาศาสตร ์
ที่มา : http://pate33.blogspot.com/2013/12/ 
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ในมุมนี้เด็กจะมีโอกาสได้แสดงความเป็นตัวตนของตนเองออกมาอย่างอิสระ ภายใต้กติกา
ของสังคม การเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดขอผู้อื่น เด็กจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม การใช้คําพูด การ
วางตัว กาแสดงท่าทางต่าง ๆ ต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  

อุปกรณ์ ท่ีใช้จัดมุมบทบำทสมมติ 
ควรจัดมุมให้เหมือนกับสิ่งทีมีอยู่จริง เพียงแต่เป็นการจําลองสถานการณ์จริงมาไว้ใน

ห้องเรียน อุปกรณ์ที่ควรจัดหามาได้แก่ ของจําลองที่หาซื้อ หรือครูทําข้ึนจากวัสดุเหลือใช้ เช่น 
อุปกรณ์เครื่องครัว ตู้ เตาแก๊ส เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ถ้วย จาน ช้อนส้อม มีด เขียง ตะกร้า กระทะ ผัก 
ผลไม้ ปลา เนื้อ จําลอง ฯลฯ เสื้อผ้า ราวแขวน กระจก วิกผมปลอม ชุดโต๊ะเครื่องแป้ง อุปกรณ์แต่งตัว 
เตียงนอน เครื่องมือหมอ เป็นต้น 

กำรจัดตกแต่งมุมวิทยำศำสตร์  
การส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากในยุคปัจจุ บัน ซึ่งใน

ประเทศไทยถือเป็นสาขาที่ขาดแคลน เราจึงควรปลูกฝังให้เด็กชอบและมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่เด็ก มุมนี้เด็กจะได้ฝึกการสังเกต ทดลอง จากสิ่งที่เป็นธรรมชาติในมุมนี้จึงต้องมีการจัดมุม
สวนหย่อมที่มีต้นไม้ ดอกไม้ ของจริง มีอ่างหรือตู้เลี้ยงปลา มีต้นไม้ที่เด็ก ๆ ปลูกเอง เพื่อฝึกการสังเกต
การเจริญเติบโต ฝึกการดูแลต้นไม้เบื้องต้น ครูมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยใคร่รู้ 
ตื่นเต้นกับสิ่งรอบตัว เพื่อฝึกทักษะการสังเกต ค้นหาคําตอบสิ่งต่าง ๆ อันเป็นทักษะสําคัญของ
นักวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 ภาพกิจกรรมในมุมบทบาทสมมต ิ

ที่มา : http://pitithano.blogspot.com/2013/09/blog-post.html 
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อุปกรณ์ ท่ีใช้จัดมุมวิทยำศำสตร์หรือมุมธรรมชำต ิ

 มีการจัดสวนเล็ก ๆ ไว้ที่มุม ประกอบไปด้วย อ่างเลี้ยงปลา ก้อนกรวดหลายขนาด ดิน ต้นไม้
เล็ก ๆ อาจปลูกในกระถางให้มีทั้งไม้ดอก และไม้ประดับ  จัดช้ันวางที่มีอุปกรณ์สําหรับใช้ในการ
ทดลองต่าง ๆ  เช่น แม่เหล็ก ไฟฉาย แว่นขยาย ถ้วยตวง อุปกรณ์ช่าง ตวง วัด ตราช่ังขนาดเล็ก และ
วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 

 

กำรจัดกำรกำรเข้ำมุมประสบกำรณ์ส ำหรับเดก็ปฐมวัย 

 

ในการจัดมุมประสบการณ์ของครูก็เพื่อให้เด็กได้ทํากิจรรมเสรีในมุมประสบการณ์นั้น อย่างมี
ความสุข และมุ่งหวังให้เด็กทุกคนช่ืนชอบและอยากเข้าร่วมในทุกกิจกรรม เพราะครูต่างตระหนักดีว่า
การเล่นในมุมประสบการส่งผลดีกับเด็กมากมาย จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะกระตุ้นให้เด็กเปิดใจในการ
เข้าทํากิจกรรมในทุกมุม เพราะหากเด็กเข้าครบทุกมุมก็จะสง่ผลที่ดีต่อพัฒนาการมาก เพราะแต่ละมมุ
ก็ให้ประโยชน์หลักที่ต่างกัน ตามความมุ่งหมายในการจัดมุมแต่ละมุมของครูตั้งแต่ต้น การสังเกตการ
เข้ามุมของเด็กจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ครูเข้าใจความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมเด็ก และอัตราความ
เจริญงอกงามของเด็กแต่ละคนในแต่ละด้าน ฉะนั้นการจัดการเข้ามุมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 
จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะให้เด็กยอมเปิดใจเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ซึ่งการจัดการเข้ามุมของเด็ก
สามารถทําได้ดังนี้ 

1. ครูและเด็กนั่งล้อมวงกันสนทนาถึงมุมต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในห้องเรียน และพูดถึงมุม
ประสบการณ์ที่จะเปิดให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยสนทนาถึงอุปกณ์ต่าง ๆ ในมุมและการใช้
อย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  

2. ร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมในมุมต่าง ๆ  โดยให้เด็กเป็นคนเสนอร่วมกัน
ทั้งช้ัน ซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่เด็กยอมรับได้ เพื่อสร้างบรรยากาศการทํากิจกรรมที่สงบและมี
ความสุข ในช่วงแรกอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่เสนอไว้บ้าง หรือเกิดการโต้แย้งบา้ง แต่เด็กก็จะได้เรียนรู้
กติกาในสังคม และจะค่อย ๆ ดีข้ึนเมื่อครูทําอย่างสม่ําเสมอ ไม่ละเลย ในครั้งต่อไปควรนําเอาปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาเป็นประเด็นในการวิเคราะหพ์ูดคุย แล้วให้เด็กช่วยกันคิดวิธีในการ
แก้ปัญหา ซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ  จะดีข้ึนตามลําดับ อย่าลืมว่าพฤติกรรมทุกอย่างจะดีข้ึน
หากเด็กมีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนพัฒนา 

3. เปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่างอิสระ โดยอาจกําหนดเวลาใน
การเข้าทํากิจกรรมเวียนไปในแต่ละมุม เมื่อใกล้หมดเวลาครูควรให้สัญญาณเตือนเพื่อให้เด็กได้เก็บ
ของเข้าที่ให้เรียบร้อยเช่นเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนมุมไปเล่นมุมอื่น เมื่อหมดเวลาเด็กทุกมุมเก็บอุปกรณ์
เสร็จ ครูให้สัญญาณอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนมุมแล้วให้เพื่อนคนอื่นเข้ามาเล่นแทน ครูควรวางแผนและ
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ควบคุมเวลาให้ดี ระวังอย่าให้กินเวลาของกิจกรรมถัดไป โดยพิจารณาตามความเหมาะสมก่อน ซึ่งใน
แต่ละวันอาจจะไม่ได้เปิดให้เด็กเล่นทุกมุม เพื่อใช้แก้ปัญหาเด็กที่มักจะเล่นคนเดียว และไม่เปิดใจลอง
เล่นในมุมอื่นได้ด้วย  

4. ในขณะที่เด็กเข้ามุมต่าง ๆ ครูไม่ควรนั่งทํางานส่วนตัวที่โต๊ะ แต่ให้ถือว่าเป็นช่วงเวลา
สําคัญที่ครูต้องสอนเช่นกัน ครูควรเข้าไปเล่นกับเด็กในทุกมุม เพื่อสรา้งความคุ้นเคย สนทนาพูดคุย ให้
คําชมเชย ใช้คําถามกระตุ้นการคิดของเด็ก เชิญชวนให้เด็กอยากทํากิจกรรมในมุมที่มีคนน้อย ซึ่งโดย
ปกติเด็กมักจะอยากทํากิจกรรมในมุมที่ครูสนใจเพราะได้อยู่ใกล้ชิดครู และครูควรใช้โอกาสนี้เพื่อการ
สังเกตประเมินพัฒนาการเด็กไปด้วย 

5. เมื่อหมดเวลาทํากิจกรรม ก่อนเริ่มกิจกรรมอื่นต่อไปควรมีการสรุปการทํากิจกรรมทุกครั้ง 
เพื่อดูความเรียบร้อยในการเก็บอุปกรณ์ในมุม และร่วมกันสรุป สนทนา คิดวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในการทํากิจกรรมแต่ละมุม ซึ่งจะทําให้เด็กได้เรียนรู้ พัฒนามากยิ่งข้ึน 

 

ประโยชน์ของมุมประสบกำรณ์ส ำหรบัเด็กปฐมวัย 

 

มุมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยเป็นมุมที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยทั้ง  4 
ด้าน ช่วยให้เด็กได้พัฒนาด้านประสาทสัมพันธ์การใช้มือกับตา ในการหยิบ จับสิ่งต่าง  ๆ  ในช่วงของ
กิจกรรมเสรีที่เด็กได้ทํากิจกรรมตามมุมนี้ เด็กมีโอกาสได้ค้นคว้าทดลอง ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกจําลองการเรียนรู้การเข้าสังคม ฝึกการใช้เหตุผลและ
การทํางานร่วมกับผู้อื่น ได้ฝึกการแก้ปัญหาและการควบคุมอารมณ์ ฝึกการแสดงความมีน้ําใจ รู้จัก
มอบความรักให้ผู้อื่น และได้เรียนรู้การเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะอธิบายเป็นราย
ข้อดังนี้ 

1. เป็นโอกาสให้เด็กได้พัฒนาเป็นรายบุคคล ในทุกด้านผ่านการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น จาก
การเรียนรู้จดจํานําไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ของตนเอง 

2. เด็กเกิดการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญาอย่างเต็มที่ ผ่านการทํากิจกรรมที่ได้เรียนจากรู้
ทักษะทางสังคม 

 3. ช่วยสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนที่ตอบสนองความสนใจของเด็กอย่างแทจ้รงิ 
 4. เป็นโอกาสใหเ้ด็กทัง้ช้ันเกิดการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

 5. เด็กเกิดการพฒันาทุกด้านอย่างเหมาะสมจากการทํากจิกรรม 

 6. เด็กได้เรียนรู้ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันเป็นทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 

 7. ครูสามารถประเมินพฒันาเดก็ได้ในทุกด้าน จากการสงัเกต สนทนา จากการทํากจิกรรมใน
ทุกวัน ซึ่งแต่ละวันเดก็อาจเปลี่ยนไปทํากิจกรรมใหม่ทําใหป้ระเมินได้หลายด้านในหนึ่งสัปดาห์ 
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 8. เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การทํากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนเด็กจะได้เรียนรู้คําศัพท์
ใหม่ ๆ เป็นการสะสมคําเพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง 
 9. เด็กมีอสิระในการเลือกทํากิจกรรมกลุ่มด้วยตนเอง ทําใหเ้กิดความพร้อมทางอารมณ์ 
ส่งผลต่อพัฒนาการทางสติปญัญาที่ด ี

 10. สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กบัครู ที่ได้เห็นเด็กเข้าไปทํากจิกรรมที่ครูเตรียมไว้
ให้อย่างมีความสุข สนุกสนาน 

 

กำรพับกระดำษส ำหรบักำรตกแต่งหอ้งเรยีน 

 

การพับกระดาษ มีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นศิลปะดั้งเดิมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
การริเริ่มมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 17 และเป็นที่รู้จักไปทั่งโลกในกลางศตวรรษที่ 20 คือปี ค.ศ. 1900 เป็น
ต้นมา เป็นการพับกระดาษข้ึนมาเป็นรูปร่าง และในปัจจุบันมีการดัดแปลงประยุกต์ให้มีรูปแบบอีก
มากมาย ซึ่งศิลปะการพับทีเ่รยีกว่า “โอริกามิ (Origami)” เป็นการพบักระดาษข้ึนเป็นรปูรา่งโดยไมใ่ช้
กาวติดและไม่มีการตัดกระดาษ แต่หากเป็นลักษณะโมเดลกระดาษ (Papercraft Model) ที่มีการตัด
กระดาษและติดกาวจะเรียกว่า “คิริกามิ (kirigami)” แรกเริ่มของการพับไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือน
การพับแบบ “โอริกามิ (Origami)” การพับที่เป็นที่รู้จักกับอย่างโด่งดัง แพร่หลายคือการพับนก
กระเรียน (Japanese paper crane) ที่ เห็นได้โดยทั่วไป กระดาษที่นิยมนํามาพับในปัจจุบันคือ
กระดาษถ่ายเอกสาร และกระดาษโปสเตอรส์ ีซึ่งราคาไม่แพง นํามาตัดตามขนาดที่ต้องการ ความหนา
ของกระดาษเหมาะสม สีสันสวยงาม มีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งกระดาษที่นํามาพับไดเ้หมาะสมมีดังนี้ 

กระดำษปอนด์ 
กระดาษปอนด์มีขายในร้านเครื่องเขียนโดยทั่วไป ชนิดที่รู้จักกันดีคือ กระดาษ A4 ซึ่งใช้กัน

โดยทั่วไป กระดาษ A3 กระดาษ A2 หรือ กระดาษขนาด Letter เป็นต้น ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน
ออกไป และมีขนาดความหนา มีหลายสีให้เลือก ข้อเสียคือเนื้อกระดาษจะยุ่ยขาดง่าย เมื่อพับทบ
หลายรอบจะฉีกขาดได้ สีของกระดาษปอนด์มีเฉพาะสีล้วน ไม่มีลาย หากต้องการลวดลายก็สามารถ
พิมพ์ผ่านเครื่องปริ้นท์ก่อนแล้วจึงนําไปพับ 

กระดำษครำฟท์ 

กระดาษคราฟท์มี 2 สีปกติเป็นสีน้ําตาล ส่วนสีขาว เรียกกระดาษคราฟท์ฟอกขาว สีสัน
อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะกับการพับนักเพราะดูไม่ค่อยสดใส จึงใช้ในการฝึกหัดพับเท่าน้ัน แต่คุณสมบัติ
ของเนื้อกระดาษที่หยาบ เหนียวและแข็งแรงมากกว่ากระดาษทั่ว ๆ ไป จึงสามารถใช้ในการฝึกพับได้
ดีโดยไม่ขาด และราคาก็ไม่แพง มีขายตามร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆ มีลักษณะเป็นม้วน  
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กระดำษปรู๊ฟ 

กระดาษปรู๊ฟ เนื้อกระดาษบางมากแต่มีคุณสมบัติเนื้อเหนียว พับได้ง่ายพอสมควรโดยเฉพาะ
ผู้ชํานาญอยู่แล้วเพราะไม่เหมาะกับการฝึกพับ หากพับไปมานาน ๆ จะขาดได้ เนื้อกระดาษถึงจะมี
ความเหนียวแต่จะยุ่ยง่าย ไม่สามารถใช้ในการพิมพ์ลายได้เพราะจะขาดเมื่อโดนหมึกพิมพ์ ขายเป็น
ม้วนๆเหมือนกับกระดาษปรู๊ฟ และราคาถูก 
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ตัวอย่ำงกำรพบัดอกไม ้

 

 
ดอกลิลลี ่ ดอกว่ำนสี่ทศิ 

 

ดอกหน้ำวัว ดอกทิวลิป 

 

ภาพที่ 2.11 การพับดอกไม ้

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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ภาพที่ 2.12 การพับดอกลิลลี ่
ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 

 

กำรพับดอกลิลล่ี 
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ภาพที่ 2.13 การพับดอกหน้าวัว 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 

กำรพับดอกหน้ำวัว 
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ภาพที่ 2.14 การพับดอกดาวกระจาย 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 

กำรพับดอกดำวกระจำย 
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ภาพที่ 2.15 การพับดอกทิวลิป 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 

กำรพับดอกทิวลิป 
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ตัวอย่ำงกำรพบัแมลง 
 

  

ผีเสือ้ แมลงทับ 

  
ผึ้ง จักจ่ัน 

ภาพที่ 2.16 การพับแมลง 
ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กำรพับผเีสื้อ 

 

 
ภาพที่ 2.17 การพับผเีสื้อ 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กำรพับแมลงทับ 

 

 
ภาพที่ 2.18 การพับแมลงทบั 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กำรพับผึ้ง 

 

 
ภาพที่ 2.19 การพับผึง้ 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กำรพับจักจ่ัน 

 

 
ภาพที่ 2.20 การพับจักจั่น 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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สรุป 

 

 การตกแต่งสภาพแวดล้อมในห้องเรียนปฐมวัยมีความสําคัญ และจําเป็นมาก เพราะการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดข้ึนได้ทุกที่ สิ่งรอบ ๆ ตัวเด็กจึงเป็นสิ่งสําคัญในการเรียนเรียนรู้ซึมซับ
ประสบการณ์รอบตัวที่ไม่ใช่เฉพาะที่ครุบอกเท่าน้ัน การวางแผนในการจัดแผนผังห้องเรียนจึงเป็นสิ่ง
สําคัญอันดับแรก ที่จะเป็นตัวกําหนดในการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม การแบ่งโซนและมุมก็
เปรียบเสมือนกับการแบ่งห้องทํางาน หากมีความเป็นสัดส่วนเด็กก็จะได้เรียนรู้ความมีระเบียบ
เรียบร้อย มีสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์ดี มีสุนทรียในการทํางานและการเรียน 

 การตกแต่งภายในและภายนอกห้องเรียน สามารถทําได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์
ของครู และควรยึดตามรูปแบบการสอนที่ใช้ด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการให้เด็กซึม
ซับ และการตกแต่งยังช่วยในการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของห้องเรียนให้น่าอยู่ได้อีกด้วย เช่น 
หน้าต่างที่เป็นกระจกมักจะมีแดดส่อง ก็ใช้แผ่นภาพปิดทับ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาแล้วยังได้
ประโยชน์ด้านความรู้ และความสวยงามอีกด้วย ในการจัดสภาพแวดล้อมครูควรศึกษาหลักในการจัด
ให้เข้าใจ เพื่อให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
 การจัดมุมประสบการณ์ในช้ันเรียน ก็มีความสําคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจําวัน
ของเด็ก เป็นกิจกรรมที่เด็กช่ืนชอบและรอคอย ในแต่ละวันเด็กได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่ครูไม่สามารถ
สอนได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งเด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ และถึงแม้ว่าบางกิจกรรม
เด็กจะได้ทําเมื่อครูสอนไปแล้ว เช่น กิจกรรมศิลปะ แต่การที่เด็กเล่นมุมนี้แตกต่างจากที่ครูสอนเพราะ
เด็กเป็นผู้ออกแบบ คิดค้น ทดลอง ปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาทักษะด้านศิลปะด้วยตนเอง ส่วน
มุมอื่น เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ และมุมพิเศษอื่น ๆ ที่
ครูจัดเสริมขึ้นให้กับเด็ก ล้วนเป็นมุมที่จะทําให้ครูรู้ศักยภาพและความถนัดของเด็กแต่ละคน เพื่อการ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้านด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

บทท่ี 3  
ศิลปะกำรจัดป้ำยนิเทศกับครูปฐมวัย 

 
 การนําเสนอผลงานของเด็กปฐมวัย การแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
โครงการ ฯลฯ ให้ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย และช้ันเรียนอื่น ๆ รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ได้รับทราบถึง
กิจกรรม และความเป็นไปของการจัดการเรียนการสอนของช้ันเรียนปฐมวัยน้ัน มีความสําคัญอย่างยิ่ง 
ทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กปฐมวัยผู้เป็นเจ้าของช้ินงาน อีกทั้งเป็นช่องทางในการ
สื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ ถึงข่าวสาร กิจกรรม และยังเป็นแผ่นป้ายที่ใช้ประกอบเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก
ประจําหน่วยการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ  ทําให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น เพราะช่วยเร้าความสนใจ 
กระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็น ซึ่งป้ายนิเทศสามารถจัดไว้ได้ทั้งในและนอกช้ันเรียน ป้ายนิเทศบาง
รูปแบบสามารถเคลื่อนที่ได้ ส่วนเนื้อหาที่จัดแสดงข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของครูผู้สอนว่าต้องการ
สื่อสารเกี่ยวกับอะไร และต้องการให้ใครได้พบเหน็ ป้ายนิเทศมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นป้ายนิเทศ
แบบถาวร ป้ายนิเทศแบบช่ัวคราว ป้ายนิเทศแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ดังนั้นเพื่อให้การจัดป้ายนิเทศเกดิ
ความสวยงาม น่าสนใจ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ที่จัดป้ายนิเทศควรศึกษา
องค์ประกอบศิลป์ รวมถึงนําความรู้พื้นฐานทางศิลปะมาใช้ในการจัดตกแต่งป้ายนิเทศด้วย 

 

ควำมหมำยของป้ำยนเิทศ 

 

 ป้ำยนิเทศ (Bulletin Boards) หมายถึง สื่ออุปกรณ์ประเภทแผ่นป้ายที่ใช้ในการจัด
แสดงผลงาน ประกาศข่าวสาร แสดงผลงานของผู้เรียน นําเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ในรูปแบบภาพ
ประกอบการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สะดุดตาผู้ที่ผ่านไปมา สามารถพบเห็น
รับทราบข้อมูลได้ง่าย โดยแผ่นป้ายนิเทศสามารถทําจากวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้อัด ฟิวเจอร์บอร์ด 
แผ่นโลหะ แผ่นพลาสติก แผ่นชาญอ้อย กระดาษอัดแข็ง ฯลฯ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ป้ายนิเทศแบ่งตาม
ความมุ่งหมายได้ 2 ประเภท ได้แก่ ป้ายนิเทศแบบถาวร คือป้ายนิเทศที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็น
ป้ายนิเทศที่ติดตามผนังห้องเรียน อาคารต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกห้องเรียนหรือนอกอาคาร
เรียน หรือสร้างเป็นโรงเรือนถาวร มักสร้างไว้บริเวณที่มีผู้คนผ่านไปมาพลุกพล่าน และป้ายนิเทศแบบ
ช่ัวคราว ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการ มีหลายรูปแบบ เช่น แบบมีขาตั้ง แบบถอด
ประกอบได้ แบบแขวน และแบบแผ่นพับที่มักทําจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด เป็นต้น 
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ประโยชน์ของป้ำยนิเทศ 

 

 ป้ายนิเทศมปีระโยชน์มากมาย เพราะถือเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เรื่องราว ข่าวสาร และ
ความรู้ต่าง ๆ โดยจะแบง่ประโยชน์ออกเป็น 2 ด้านดังนี้ 
 1. ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน  

     1.1 เป็นสื่อช่วยครูในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้สนใจในเรือ่งทีก่ําลงัเรียน และ
เป็นสื่อทีผู่้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
     1.2 ใช้สําหรบัทบทวนเนื้อหาเรื่องที่เรียนมาแล้ว 

     1.3 เป็นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มสีสีัน สดใส แปลกตา น่าเรียน 

     1.4 ทําให้ผู้เรียนได้รบัความรู้ใหม่ ๆ จากป้ายนิเทศที่ครจูดัทําข้ึน 

     1.5 ทําให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  
     1.6 ทําให้เกิดการอภิปรายร่วมกันทั้งระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน และผู้เรียนกบัครู 
     1.7 เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จากการต่อยอดและผสมผสานความคิดจากการ
เรียนรู้งานของเพื่อน 

     1.8 ทําให้ผู้เรียนเกิดความรูส้ึกมอีารมณ์ร่วมและอยากเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ป้ายนิเทศ
เชิญชวนให้แปรงฟัน รณรงค์การกินผัก ดื่มนม  

     1.9 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผู้เรียน จากการนําผลงานที่สร้างข้ึน มาร่วมกันจัดแสดง 
 2. ประโยชน์โดยทั่วไป 

     2.1 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 

     2.2 เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทั่วไป 

     2.3 เป็นแหล่งประกาศและแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 

     2.4 เป็นแหล่งเผยแพรผ่ลงานให้เป็นทีรู่้จกัโดยทั่วไป เช่น เมื่อชนะการแข่งขัน หรือได้รบั
รางวัลต่าง ๆ 

     2.5 นําเสนอความภาคภูมิใจในโอกาสต่าง ๆ 

 

ประเภทของกำรจดัป้ำยนิเทศ 

 

 แบ่งตามความมุ่งหมายและลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
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 1. ป้ายนิเทศแบบถาวร คือ ป้ายนิเทศที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีทั้งจัดอยู่ภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร มักสร้างไว้ติดกับผนังถาวร หรือสร้างข้ึนแบบถาวรแยกจากตัวอาคาร แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

    1.1 ป้ายนิเทศแบบติดฝาผนัง เป็นป้ายนิเทศที่สร้างขึ้นโดยมีจดุมุ่งหมายไว้ล่วงหน้าอยูแ่ลว้ 
จึงมีการสร้างขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งของอาคาร หากเป็นสถานศึกษา ภายนอกอาคารมักจะจัดไว้บริเวณ
ผนังด้านนอกอาคารเรียน บริเวณหน้าห้องสําคัญต่าง ๆ  เช่น ห้องทะเบียน ห้องวิชาการ ห้องธุรการ 
ห้องสมุด ห้องประชุม ฯลฯ และบริเวณอาคารที่เป็นทางเข้าออกที่มีคนผ่านไปมา ส่วนในห้องเรียนมัก
ทําเป็นป้ายนิเทศแบบมีกรอบยึดติดกับผนังห้อง ใช้จัดแสดงผลงานของนักเรียน หรือเป็นบอร์ดให้
ความรู้ หากเป็นสถานที่ราชการหรือบรษัิทต่าง ๆ  ก็มักจัดไว้บริเวณผนังด้านหน้าอาคารเช่นกัน เพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ ป้ายนิเทศแบบนี้มักทําจากไม้อัด หรือกระดาษ
ชานอ้อย และยังทําจากวัสดุชนิดที่เป็นรูพรุนเรียกว่า “Pegboard” ใช้สําหรับแขวนป้ายหรือติดตั้ง
วัสดุ 3 มิติได้ ซึ่งป้ายนิเทศประเภทนี้สามารถใช้แสดงข้อมูลได้เพียงด้านเดียว  

 

 
 

ภาพที่ 3.1 “pegboard” ป้ายนเิทศทีม่ีรูพรุนสําหรบัแขวนวัสดุ 3 มิติ 
ที่มา : https://www.jeab.com/home-living/20-pegboard-homedecor-

ideas/attachment/pegboard-homedecor-15 

 

    1.2 ป้ายนิเทศแบบโรงเรือน เป็นป้ายนิเทศที่มีหลังคา เพื่อกันแดด กันฝน สร้างไว้อยู่
ภายนอกอาคาร มักสร้างข้ึนแยกจากตัวอาคาร ตัวแผ่นป้ายนิเทศอาจมีกระจกบานเลื่อน เปิด ปิดได้ 
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เพื่อกันนํ้า กันฝน เพื่อความคงทน สวยงาม สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน สามารถสร้างขึ้นได้ในบริเวณ
ที่มีพื้นที่โล่งแจ้ง มีคนผ่านไปมาพลุกพล่าน 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 ป้ายนิเทศที่มหีลงัคา 
https://www.slideshare.net/classiomamakunamatata/2556-28217627 

 

2. ป้ายนิเทศแบบช่ัวคราว เป็นป้ายนิเทศที่ใช้เวลาจัดแสดงไม่นาน สามารถพับเก็บได้ 
เคลื่อนย้ายได้สะดวก ทําจากวัสดุที่มีน้ําหนักเบา ทําข้ึนแบบง่ายๆ จัดไว้เพียงช่ัวคราว ทําจากวัสดุหาก
หลาย  เช่น แผ่นไม้อัด ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษอัด กระดาษหลังรูป กระดาษชานอ้อย และวัสดุใน
ท้องถ่ิน เช่น เสื่อกก ไม้ไผ่สาน เป็นต้น หรือประยุกต์ใช้แผงกั้นห้องมาทําเป็นป้ายนิเทศแบบช่ัวคราวก็
ได้ ป้ายนิเทศแบบช่ัวคราวแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
     2.1 ป้ายนิเทศแบบถอดประกอบ เป็นป้ายนิเทศที่มักทําจากโครงลวด ประกอบกับแผ่น 
ไวนิล ซึ่งสามารถแยกช้ินสะดวกในการเก็บและเคลื่อนย้าย มีหลายขนาด มีทั้งแบบสําเร็จที่หาซื้อได้
เลย และแบบสั่งทําพิเศษ สามารถระบุขนาดตามความต้องการได้ และยังมีแบบที่ทําจากตะแกรง
เหล็ก แผ่นอะครีลิก แผ่นมาร์ติเคิลบอร์ด แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า การเก็บจะเป็นการถอดประกอบ
ออกเป็นช้ินๆ ไม่สามารถม้วนได้เหมือนแผ่นไวนิล แต่การถอดประกอบก็ทําให้มีขนาดเล็กลง 
เคลื่อนย้ายได้สะดวกเช่นกัน 

 

https://www.slideshare.net/classiomamakunamatata/2556-28217627
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ภาพที่ 3.3 ป้ายนิเทศแบบถอดประกอบ ทําจากไวนิล 

 ที่มา : ปิ่นทอง  นันทะลาด (2560) 
 

     2.2 ป้ายนิเทศแบบพับ เป็นป้ายนิเทศที่ใช้พื้นที่ในการเก็บน้อย แต่แสดงเนื้อหาได้มาก 
เมื่อกางออกจะมีพื้นที่จัดวางเนื้อหาได้ทั้ง 2 ด้านและหากต้องการเนื้อที่มากยิ่งขึ้นก็สามารถจัดทําให้มี
จํานวนพับเพิ่มข้ึนตามความต้องการได้ อาจเป็นลักษณะที่มีขาตั้ง สามารถตั้งบนพื้นได้เลย หรือแบบที่
ไม่มีขาตั้ง ใช้สําหรับวางบนโต๊ะแบบซิกแซ็ก ไปมาตามความยาวของป้าย วัสดุที่นิยมนํามาทํามักเป็น
วัสดุที่มีน้ําหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นพลาสติก ไม้อัด กล่องลังกระดาษ
ตะแกรงลวด เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 ป้ายนิเทศแบบพบัทําจากไม้บกุระดาษชานอ้อย 

ที่มา : ป่ินทอง  นนัทะลำด (2560) 
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ภาพที่ 3.5 ป้ายนิเทศแบบพบัทําจากฟิวเจอรบ์อร์ด 

ที่มา : ปิ่นทอง  นันทะลาด (2560) 
 

     2.3 ป้ายนิเทศแบบแขวน เป็นป้ายนิเทศที่มีความสะดุดตา ช่วยสร้างบรรยากาศใหด้มูสีสีนั 
ไม่โล่งจนเกินไป แต่ควรระวังในการติดต้ังไม่ควรให้มีจํานวนมากเกินไป จะทําให้ดูรกตาและดึงความ
สนใจป้ายนิเทศอื่น ๆ ข้อควรระวังอีกประการคือบริเวณที่ใช้ยึดสําหรับแขวน ควรมีความแข็งแรง  
ทนทาน ไม่ว่าจะเป็นเพดาน แผ่นฝ้า ราวแขวน เพราะป้ายชนิดนี้มีน้ําหนักพอสมควร และมีลักษณะ
ต้านลม อาจตกลงมาและเกิดอันตรายได้ 
     2.4 ป้ายนิเทศแบบตั้งแสดง เป็นป้ายนิเทศที่มีทั้งแบบเป็นทางการ ค่อนข้างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ นิยมนําไปจัดแสดงในงานมหกรรมต่าง ๆ เช่น มหกรรมการศึกษาวิชาการ 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯลฯ ทําจากวัสดุที่มีความคงทนแต่เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายทิศทาง มีหลายขนาด มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ่มาก จัดแสดงทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
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ภาพที่ 3.6 ป้ายนิเทศแบบตั้งแสดง ใช้จัดแสดงภายในอาคาร 
http://www.mfa.go.th/dvifa/th/gallery/421/52105 

 

 
 

ภาพที่ 3.7 ป้ายนิเทศแบบตั้งแสดง ใช้จัดแสดงภายนอกอาคาร 

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved 
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ภาพที่ 3.5 ประยุกต์ใช้แผงกั้นห้องเพื่อทําปา้ยนเิทศแบบไม ้

ที่มา : ปิ่นทอง  นันทะลาด (2560) 
 

ควำมรู้เบือ้งตน้ในกำรจดัป้ำยนิเทศ 

 

 ป้ายนิเทศมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ผู้ที่จะจัดป้ายนิเทศควรรู้วัตถุประสงค์หลักในการจดั
ป้ายนิเทศให้ถ่องแท้เสียก่อน เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการจัดป้ายนิเทศ
ย่อมมีค่าใช้จ่าย จึงต้องศึกษางบประมาณ เพื่อกําหนดราคา วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ให้เหมาะสม เพียงพอ 
ไม่เกินงบประมาณ จะส่งผลให้มีปัญหาและไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งในบางรูปแบบหาก
งบประมาณมีไม่มากก็สามารถประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุรอบตัวมาตกแต่ง ก็สามารถทําให้
สวยงาม น่าสนใจได้เช่นกัน ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้ออกแบบ แต่ต้องให้เหมาะสมกับระดับของ
งานที่จัดด้วย ดังนั้นผู้จัดป้ายนิเทศจึงควรศึกษาความรู้เบื้องต้นในการจัดป้ายนิเทศให้ดีเสียก่อน จึงจะ
ทําให้ประสบผลสําเร็จในการจัดป้ายนิเทศในหลาย ๆ รูปแบบได้ 
 หลักกำรจัดองค์ประกอบศิลป์  

องค์ประกอบศิลป์ที่เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
1. หน่วยหรือเอกภาพ (Unity) คือ ความกลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งด้านรูปร่าง 

ลักษณะ และด้านเนื้อหาเรื่องราว การเช่ือมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันจนเกิดเป็นเอกภาพ
ของงานศิลปะ มีอยู่ 2 ประการ คือ 

    1.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกผ่านผลงานหนึ่งช้ินโดยมี
จุดมุ่งหมายเดียว ความคิดเดียว ให้ความรู้สึกเดียว อารมณ์เดียว  
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    1.2 เอกภาพของรูปทรง คือ การผสมผสานองค์ประกอบศิลป ์ในการสรรสร้างรูปทรงแบบ
ใดแบบหนึ่งให้เกิดความสมดุล เพราะเอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อความงามของผลงาน
ศิลปะ ซึ่งกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะมีอยู่ 2 ข้อ คือ 

1.2.1 กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 

         1.2.1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการ
ขัดแย้งกันของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย           

       1.2.1.2 การขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ 

       1.2.1.3 การขัดแย้งของขนาด  
       1.2.1.4 การขัดแย้งของทิศทาง           

  1.2.2 กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การรวมเอาสิ่งที่เหมือนกันเข้า
ด้วยกัน จนเกิดความกลมกลืน จนมีความเป็นเอกภาพ การประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ  

        1.2.2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การใช้สิ่งที่ทําให้เกิดความกลมกลนื
กันเข้าไปเป็นตัวประสานสิ่งที่ขัดแย้งกัน เพื่อให้เกิดความกลมกลืนและเป็นเอกภาพ 

         1.2.2.2 การซ้ํา (Repetition) คือ การจัดวางสิ่งที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 สิ่งข้ึนไป
เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลงาน แต่ก็ถือว่ามีเนื้อหาเรื่องราวเดียวกัน จึงถือเป็นเอกภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 3.9 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ที่มา : https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip.jpg 

 

https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip.jpg
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ภาพที่ 3.10 เอกภาพทางแนวคิดเรื่องรปูแบบ และเนื้อหา 
ที่มา : https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip_6.jpg 

 

 
 

ภาพที่ 3.11 เอกภาพทางเส้น การประสานกันของเส้น รูปทรงและพื้นผิว 

ที่มา : https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip_12.jpg 

 

2. ความสมดุล (Balance) คือ ความเท่ากันในน้ําหนักสองข้างในภาพ ทั้งซ้าย-ขวา บน-ล่าง  
ซึ่งสามารถสัมผัสได้โดยใช้ความรู้สึกจากการมองเห็น ความสมดุลแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
       2.1. ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน (Symmetry Balance) หมายถึง ความสมดุลแบบซ้าย
ขวาเหมือนกัน เป็นการวางองค์ประกอบภาพให้ทั้งสองข้างมีน้ําหนัก สัดส่วนเท่ากัน  
 

https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip_6.jpg
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ภาพที่ 3.12 ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน ในเรื่องรปูร่าง และรปูทรง 
https://preede.files.wordpress.com/2011/09/552.jpg 

 

 
 

ภาพที่ 3.13 ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน ในส่วนของขนาดและปรมิาณ 

https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip_71.jpg 

 

    2.2. ความสมดุลที่ซ้ายและขวามีลักษณะไม่เหมือนกัน  (Asymmetrical Balance) 

หมายถึง การจัดวางภาพที่ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ภาพมีความแตกต่างกัน ทั้งสี ขนาด และรูปร่าง แต่
ความรู้สึกจากการมองภาพกลับให้ความรู้สึกมีน้ําหนักเท่ากัน 

https://preede.files.wordpress.com/2011/09/552.jpg
https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip_71.jpg
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ภาพที่ 3.14 ภาพความสมดุลของเนื้อหาและเรือ่งราว แต่ไม่เท่ากันในเรื่องขนาด น้ําหนัก 

ที่มา : https://preede.files.wordpress.com/2011/09/45.jpg 

 

  3. จุดสนใจ (Point of Interest) คือ จุดเด่นที่มีเรื่องราว ในหนึ่งภาพควรมีจุดเด่นหรือ
เรื่องราวเพียงเรื่องเดียว ที่เป็นจุดสนใจ ที่เป็นตัวนําในการเล่าเรื่องราวซึ่งในหนึ่งภาพไม่ควรมีจุดสนใจ
หลายจุด จะทําให้ภาพไม่โดดเด่น ขาดความน่าสนใจ เพราะขาดเอกภาพ ในการวางตําแหน่งภาพอาจ
ใช้หลักการ “Rule of Thirds” คือ กฎสามส่วนหรือจุดตัดเก้าช่อง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการ
ถ่ายภาพมาประยุกต์ใช้ได้ โดยแบ่งพื้นที่เป็นสามส่วนเท่า ๆ  กัน ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งจะทําให้
ได้องค์ประกอบที่มีทั้งจุดสนใจหลัก จุดสนใจรอง และมีเรื่องราวสอดคล้องกันทั้งภาพ 

 
ภาพที่ 3.15 ภาพตารางเก้าช่องเพือ่ใช้กําหนดจุดสนใจของภาพ 

ที่มา : http://bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/PhotoTip_L/Sec05.html  

https://preede.files.wordpress.com/2011/09/45.jpg
http://bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/PhotoTip_L/Sec05.html


 
71 ศิลปะส ำหรับครูปฐมวยั 

 
ภาพที่ 3.16 คนเผามะพร้าวเป็นจุดเด่นหลัก ตะขอเป็นเส้นนําสายตา ลูกมะพร้าวเป็นจุดสนใจรอง 

ที่มา : http://bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/PhotoTip_L/Sec05.html 
 

4. การลดหลั่น (Gradation) คือ การจัดลําดับความสําคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้ลดหลัน่
ไปตามลําดับ เช่น จากเล็กไปใหญ่ จากใหญ่ไปเล็ก จากสีเข้มไปสีอ่อน จากสีอ่อนไปสีเข้ม จากสีโทน
ร้อนมาโทนเย็น การไล่น้ําหนักแก่มาอ่อน จะทําให้ภาพเกิดจุดสนใจ และมีเอกภาพ 

 
 

ภาพที่ 3.17 การลดหลั่นหรือการแปรเปลี่ยน (Gradation) 

ที่มา : https://kritsanabbcit58.files.wordpress.com/2015/07 

http://bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/PhotoTip_L/Sec05.html
https://kritsanabbcit58.files.wordpress.com/2015/07
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ภาพที่ 3.18 เส้นนําสายตาที่มีขนาดเล็กแต่สามารถเป็นจุดดึงดูดสายตาได้มากกว่ารปูร่างขนาดใหญ่ 
ที่มา : https://1724d19c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/darawanph15/bth-

thi3-xngkh-prakxb-silp 

 

5 . ทิศทาง (Direction) คือ การจัดองค์ประกอบ ที่ ให้ความรู้สึกจากการใช้เส้นหรือ
องค์ประกอบอื่น ๆ เป็นตัวนําทิศทางแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว จุดหมาย ให้ความรู้สึก
เคลื่อนไหว ความกว้าง แผ่ขยาย ฯลฯ ทําให้รู้แนวโน้มว่าวัตถุนั้นจะเคลื่อนไปทางใด  

 

 
ภาพที่ 3.19 ทิศทางและการเคลือ่นไหว (Direction and Movement) 

ที่มา : https://patsudabbcit58.wordpress.com 
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6. บริเวณว่าง (Space) คือ ระยะห่างของรูปทรงในงานศิลปะเป็นที่ว่างที่กําหนดด้วยความ
กว้าง และความยาว เท่านั้น แต่บางครั้ง จิตรกรรมก็สามารถสร้างมิติที่ 3 ให้เกิดข้ึน บนพื้นผิวราบ 2 
มิติได้ บริเวณว่างที่เกิดข้ึนลักษณะนี้ เรียกว่า บริเวณว่างลวงตา (Illussion Space) หรือบริเวณว่าง 2 

มิติ (Two Dimension Space) 
 

 
ภาพที่ 3.20 Road to Bas-Breau by Monet 

ที่มา : http://watkadarin.com/E-

(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.2space/space.htm 

 

 
ภาพที่ 3.21 ซ้าย Michealangelo's Pieta.rome ขวา Izamu Noguchi‘s Cube,New York 

ที่มา : http://watkadarin.com/E-

(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.2space/space.htm 

http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.2space/space.htm
http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.2space/space.htm
http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.2space/space.htm
http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.2space/space.htm
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7. ความกลมกลืน (Harmony) คือ การนําเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะมาประกอบเข้า
ด้วยกันให้เกิดการประสานกลมกลืนกันด้วยกันของ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี พื้นผิว น้ําหนัก 
ทิศทาง ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ด้วยการจัดองค์ประกอบของการออกแบบที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกัน โดยไม่มีความขัดแย้ง ทําให้ผลงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ให้ความรู้สึกอ่อนโยน เป็นระเบียบ นุ่มนวล ละเอียดอ่อน แต่การเพิ่มความขัดแย้งบ้างเลก็น้อยก็ทําให้
งานมีความน่าสนใจมากข้ึน และความกลมกลืนยังมีประโยชน์ในการเป็นตัวประสานให้สิ่งที่ขัดแย้ง
หรือแตกต่างกัน อยู่ร่วมกันได้  
 

 
ภาพที่ 3.22 เส้นที่มลีักษณะและทิศทางเหมอืนกันย่อมกลมกลืนกัน 

ที่มา : http://watkadarin.com/E-

(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.8harmony/harmony.htm 

 

 
ภาพที่ 3.23 แสดงความกลมกลืนด้วยนํ้าหนักออ่น แก่ 

ที่มา : http://watkadarin.com/E-

(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.8harmony/harmony.htm 

http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.8harmony/harmony.htm
http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.8harmony/harmony.htm
http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.8harmony/harmony.htm
http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.8harmony/harmony.htm
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8. ความขัดแย้ง (Contrast) คือ การนําเอาองค์ประกอบที่ต่างกัน มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน
มาไว้ด้วยกัน ทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่เป็นระเบียบ ตามหลักขององค์ประกอบศิลป์ควรมีความ
กลมกลืนกัน 80 เปอร์เซ็นต์ มีความขัดแย้ง 20 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยให้ผลงานมีจุดเด่น น่าสนใจ 

 

 
      ขัดแย้งด้วยรูปทรง ขัดแย้งด้วยขนาด ขัดแย้งด้วยเส้น    ขัดแย้งด้วยผิว     ขัดแย้งด้วยสี 

 

ภาพที่ 3.24 แสดงความขัดแย้งกันขององค์ประกอบภาพ 

ที่มา : https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip_21.jpg 

 

หลักกำรทำงศิลปะที่น ำมำใช้ในกำรจัดป้ำยนิเทศ 

 

      1. ใช้หลักสัญชาตญาณมนุษย์ในการจัดองค์ประกอบ คือ เน้นการเว้นช่องว่างให้พอเหมาะ ไม่
แน่นเกินไปจะทําให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัด ไม่ห่างจนเกินไปจะทําให้รู้สึกเว้ิงว้าง ว่างเปล่าไม่น่าสนใจ 

      2. หัวเรื่องของป้ายนิเทศ ควรออกแบบให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของป้ายนิเทศ โดยเฉพาะการสร้าง
ตัวอักษรมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะดึงดูดสายตาผู้ชมแล้วยังเป็นตัวถ่ายทอดความรู้สึกอีก
ด้วย เช่น หากเป็นการจัดป้ายนิเทศเรื่องอาหารไทย รูปแบบตัวหนังสือหัวเรื่องก็ควรเป็นตัวเขียนแบบ
ไทย หากเป็นการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอาเซียน รูปแบบตัวหนังสือหัวเรื่องก็ควรเป็นตัวเขียนแบบ
ทางการหรือเป็นภาษาอังกฤษ และการใช้สียังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเรื่องนั้นๆได้อีกด้วย 

      3. ใช้หลักความสมดุล (Balance) โดยสามารถจัดป้ายนิเทศในลักษณะที่ให้มีน้ําหนักเท่ากันทั้ง
สองด้าน ทั้งซ้ายและขวา ลักษณะนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก แต่นิยมจัดแบบที่สมดุลทั้งซ้ายและขวา
ไม่เท่ากัน โดยใช้รูปทรงที่ต่างกัน ใช้สีที่น้ําหนักต่างกัน ให้ดูว่ามีความรู้สึกสมดุลกัน 

      4. สร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) ให้กับป้ายนิเทศ เช่น การใช้ภาพที่สอดคล้องในหัวเรื่องเดียว 
ให้มีความสอดคล้องกันถึงแม้จะมีหลายภาพ หลายขนาด การใช้ลวดลายของวัสดุตกแต่งให้มีลักษณะ
เดียวกัน การใช้สีที่มีความกลมกลืนกัน  
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      5. สร้างจุดสนใจ โดยหาจุดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม เช่น การใช้ช่องว่าง ใช้สี หรือใช้
อุปกรณ์ตกแต่งเสริมที่ดูแปลกตา  
      6. ใช้เทคนิคความขัดแย้ง (Contrast)  เช่นใช้สีที่ขัดแย้งกัน หรือใช้สีคู่ตรงข้ามกันแล้วใช้สีกลาง
เป็นตัวประสานให้ดูกลมกลนื จะทําให้ไม่รู้สึกน่าเบื่อ หรืออาจใช้ความขัดแย้งในเรื่องของรูปทรงเข้ามา
ช่วยจะทําให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจดัป้ำยนิเทศ 

 

ในการจัดป้ายนิเทศแต่ละครั้งต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันมากมาย ผู้จัด
ป้ายนิเทศต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ในการจัดหาวัสดุและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อความ
ราบรื่นรวดเร็วในการจัดป้ายนิเทศ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดในแต่ละครั้ง ซึ่งในการจัด
ป้ายนิเทศควรมีการออกแบบให้มีความทันสมัยแปลกตา ดึงดูดความสนใจของผู้ที่ผ่านไปมา แต่ควร
รู้จักการนําวัสดุท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้เพราะหาได้ง่าย ช่วยลดงบประมาณ และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 
เพราะหลังจากเลิกใช้แล้ว วัสดุที่นํามาใช้จัดป้ายนิเทศก็สามารถย่อยสลายได้ง่าย โดยเฉพาะการจัด
ป้ายนิเทศเพื่อการศึกษาย่ิงสมควรใช้วัสดุธรรมชาติจากท้องถ่ิน เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมใหเ้ดก็
และเยาวชนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งวัสดุบางอย่างที่ใช้แล้วยังสามารถนํากลับมาใช้ได้อีก 
ซึ่งสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนํามาใช้ในการจัดป้ายนิเทศสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

1. สื่อ คือ สิ่งที่นํามาติดบนป้ายนิเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ ตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้จัดทํา ได้แก่ รูปภาพ สามารถหาได้จากหลายแหล่ง เช่น อาจปริ้นจากอินเทอร์เนต นํามาจาก
นิตยสาร โปสเตอร์ภาพประกอบการศึกษา หาซื้อได้จากร้านเครื่องเขียน หรือใช้กล้องถ่ายด้วยตนเอง
แล้วนําไปปริ้น หรืออาจเป็นสื่อ 3 มิติ ที่สามารถนํามาติด แขวน หรือห้อย บนป้ายนิเทศได้เลย ซึ่งจะ
ทําให้ป้ายนิเทศมีความโดดเด่น ทันสมัยมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งการนําจอคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กไป
ติดตั้งบนป้ายนิเทศ เพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวประกอบกับเนื้อหาที่มีอยู่บนป้าย ก็สามารถทําได้เช่นกัน 
เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ดึงดูดผู้ชม หรือแม้ประทั่งการใช้ แสง สี เสียง ควัน 
น้ําตก ก็จะทําให้การนําเสนอดูสมจริงมากยิ่งข้ึนได้ด้วย 

2. วัสดุ คือ สิ่งที่ใช้แล้วหมดไป หรือแปรสภาพเป็นอย่างอื่น มีอายุการใช้งานสั้น มีทั้งสิ่งที่มา
จากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งที่นํามาประกอบ ตกแต่ง ให้เกิดความสวยงาม สะดุด
ตา น่าสนใจ ได้แก่ กระดาษชนิดต่าง ๆ  แผ่นโฟม ขวดพลาสติก เครื่องเขียน ลวดเย็บกระดาษ เชือก
ชนิดต่าง ๆ ดิน อิฐ ริบบิ้น ลวด เปลือกหอย ก้อนหิน เส้นใยพืช กล่องนม เศษไม้ เศษเหล็ก ไม้ไผ่ เสื่อ
กก กล่องกระดาษ ลังกระดาษ ไม้อัด ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษชานอ้อย กาวชนิดต่าง ๆ  เทปกาวสอง
หน้า เทปกาวโฟม สีน้ํา เป็นต้น 
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3. อุปกรณ์ คือ เครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงาน เป็นสิ่งที่นํามาใช้เป็นเครือ่งทุน่แรงในการทาํงาน 
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ ในการจัดทํา ทั้งการ ตัด วัด ประกอบ ฯลฯ 
ได้แก่ กรรไกร มีด คัตเตอร์ คีมตัดลวด ไม้บรรทัด ปืนกาว เครื่องยิงกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ค้อน 
ที่เจาะกระดาษ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเคลือบ เครื่องตัดกระดาษ แผ่นรองกรีด เป็นต้น 

 

ขั้นตอนกำรจัดป้ำยนเิทศ 

  

 ข้ันตอนในการดําเนินการจัดป้ายนิเทศ มี 6 ข้ันตอนดังนี ้
1. ข้ันกําหนดวัตถุประสงค์  

2. ข้ันเลือกหัวเรื่อง  
3. ข้ันออกแบบและวางแผน  

4. ข้ันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  

       5. ข้ันลงมือจัดทําป้ายนิเทศ  
6. ข้ันประเมิน 

1. ข้ันกําหนดวัตถุประสงค์ การกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและละเอียดจะทําให้การ
วางแผนในการจัดป้ายนิเทศข้ันต่อ ๆ  ไปง่าย และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยระบุว่าจะจัดแสดงในหัวข้ออะไร 
จัดเพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายผู้ชมคือใคร จัดไว้นานเพียงใด 

2. ข้ันเลือกหัวเรื่อง หรือการตั้งช่ือเรื่อง ควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และควรให้มีความ
ทันสมัย ตามสถานการณ์ปัจจุบัน อาจเป็นข้อความง่ายๆแต่โดนใจ เช่น ป้ายนิเทศเชิญชวนออกกําลัง
กาย ป้ายนิเทศต่อต้านยาเสพติด หากเป็นป้ายนิเทศที่จัดในงานที่เป็นทางการก็สามารถตั้งหัวเรื่องให้
ง่าย ๆ ตรงกับรูปแบบงานแต่มีความลึกซึ้งกินใจ เช่น ป้ายนิเทศวันแม่ ป้ายนิเทศรําลึกถึงบุคคลสําคัญ 
เป็นต้น ทั้งนี้ควรเน้นเป็นคําที่สื่อสื่อความหมายได้ดี กระชับ ไม่ยาวเกินไป 

3. ข้ันออกแบบและวางแผน สามารถออกแบบได้ด้วยการวาด หรือ สเก็ตช์ ลงบนกระดาษ
เปล่า โดยนําเอาหลักการทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบและวางแผนด้วย ในข้ันนี้จะทําให้ทราบ
รายละเอียดทั้งหมดของป้ายนิเทศ ทั้งรูปแบบ ตําแหน่งขององค์ประกอบต่าง  ๆ  วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด สิ่งพิมพ์ ของจริง และของจําลอง  ข้อความ เนื้อหาที่เป็น
ตัวอักษร รูปแบบและวัสดุที่ใช้จัดทําหัวเรื่อง ในข้ันนี้หากในทีมมีหลายคนควรช่วยกันออกแบบจะทํา
ให้ได้ความหลากหลายของผลงานมากยิ่งข้ึน  

4. ข้ันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ควรมีการจัดหา จัดซื้อ รวบรวมวัสดุที่จะใช้ในการจัดทํา ตามที่มี
การออกแบบและวางแผนไว้ในข้ันที่ 3 ให้พร้อมทุกอย่าง รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะอํานวย
ความสะดวกเท่าที่จะสามารถหามาได้มากที่สุด เพื่อความราบรื่น รวดเร็วในการจัดทําด้วย ไม่ว่าจะ
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เป็น เข็มหมุด กาวน้ํา กาวร้อน ที่เย็บกระดาษ เทปกาวแบบหนา-แบบบาง กรรไกร และอื่น ๆ ที่
จําเป็นตามที่วางแผนไว้   
       5. ข้ันลงมือจัดทําป้ายนิเทศ ควรเริ่มจากการวางโครงร่างพื้นฐาน เช่นการปูพื้น บุผ้าก่อนแล้ว
ตามด้วยการกําหนดตําแหน่งขององค์ประกอบต่าง ๆ  ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ หากไม่แน่ใจอาจ
ลองวางองค์ประกอบตามตําแหน่งที่กําหนดคราวๆก่อน จึงติด หรือผนึกลงไปถาวร เพื่อป้องกันการ
ผิดพลาด เสียหาย 

6. ข้ันประเมิน เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของป้ายนิเทศที่จัดว่าดีเพียงใด ให้ประโยชน์ด้านใด 
เหมาะสมมากน้อยพียงใด โดยสามารถสัมภาษณ์ผู้ชม หรือทําเป็นแบบประเมินอย่างงา่ย ๆ  แจกให้กับ
ผู้ที่เข้ามาชมได้ประเมินและแสดงความคิดเห็น จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือต่อไป 

 

ลักษณะของป้ำยนิเทศที่ดี  
 

 ลักษณะขอป้ายนิเทศที่ดี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้นั้น ควรมีการจัดทํา
ข้ึนอย่างมีหลักการ มีการนําเอาความรู้ทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ และความรู้ด้านศิลปะมาประกอบกัน 
จึงจะทําให้เกิดประโยชน์และน่าสนใจ ลักษณะขอป้ายนิเทศที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. ตอบสนองผู้ชม ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 2. สะดุดตาน่าสนใจ ดึงดูด เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
 3. จัดได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและหลักองค์ประกอบศิลป์ 
 4. เนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน น่าสนใจ 

 5. มีความเป็นเอกภาพทั้งด้านเนื้อหา และองค์ประกอบ 

 6. การจัดองค์ประกอบยึดหลักความเป็นจริง หากใช้สื่อของจริงเป็นองค์ประกอบหลักในการ
นําเสนอได้จะดีมาก จะทําให้ป้ายนิเทศดูมีชีวิต 

 7. ตกแต่งได้ประณีต เรียบร้อย  

8. มีการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถ่ิน ซึ่งจะแสดงถึงความสามารถของผู้สร้างสรรค์ ให้เกิดความ
แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร วัสดุหาง่าย และประหยัดงบประมาณ 

 9. เน้นตัวอักษรหัวเรื่อง มีความโดดเด่น สวยงาม ทันสมัย สะดุดตา จัดวางในตําแหน่งที่
เหมาะสม 

 10. กําหนดจุดสนใจให้มีจุดเดียว จะทําให้สิ่งที่ต้องการเน้นโดดเด่น สะดุดตาผู้ผ่านไปมา และ
มีความต่อเนื่อง กลมกลืนกัน สามารถสื่อความหมายได้เป็นเอกภาพ 
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กำรจัดป้ำยนเิทศส ำหรบัครูปฐมวัย 

   
 ครูปฐมวัยจัดทําป้ายนิเทศข้ึนในแต่ละครั้งด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์ แตกต่างกันออกไป
ตามโอกาส ทั้งนี้ส่วนใหญ่มักจะจัดข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ซึ่งการจัดป้ายนิเทศ
ลักษณะนี้จะมีทั้งแบบที่ครูจัดทําข้ึนเอง และแบบที่ครูและเด็กร่วมกันทํา นอกจากนี้ยังมีป้ายนิเทศที่
ครูต้องจัดทําในโอกาสต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึน เช่น ป้ายนิเทศสําหรับต้อนรับบุคคลสําคัญ ป้ายนิเทศ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ป้ายนิเทศวันสําคัญทางวิชาการ เป็นต้น  
 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดป้ำยนิเทศของครูปฐมวัย 

 

 1. เพื่อจัดแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย ในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และสร้างพลังด้านบวกให้กับเด็ก 

 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับเด็ก และเป็นการเรียนรู้พร้อมรับประสบการณ์
ใหม่ในการเรียนรู้ตามหน่วย นอกจากเนื้อหาที่ครูสอนเด็กยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3. เพื่อสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้ดูสดใส ตื่นตา น่าเรียนรู้ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้
น่าอยู่ด้วย 

 4. เพื่อเป็นสื่อประกาศและแจ้งข่าวสารแก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกิจกรรม ความเป็นไปต่าง ๆ  
ของช้ันเรียน และโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้าที่จะมีการจัดข้ึนในอนาคตด้วย 

 5. เพื่อนําเสนอกิจกรรมสําคัญในช้ันเรียน เช่น วันเกิดประจําเดือน ประกาศเด็กดีประจํา
สัปดาห์ เวรประจําวัน สมาชิกของเรา สถิติประจําวัน เป็นต้น 

 6. เพื่อเป็นสื่อด้านวิชาการ ใช้สําหรับทบทวนบทเรียน เช่น ป้ายนิเทศการนับเลข ป้ายนิเทศ
พยัญชนะไทย-อักษรภาษาอังกฤษ ป้ายนิเทศสีประจําวัน ป้ายนิเทศวันทั้งเจ็ด ป้ายนิเทศ 1 ปีมี 12 
เดือน ป้ายนิเทศหมวดสัตว์ ป้ายนิเทศหมวดผลไม้ ป้ายนิเทศเครื่องใช้ เป็นต้น 

 7. เพื่อเป็นการนําเสนอผลจากการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กและครู เช่น ป้ายนิเทศนําเสนอสรุป
โครงการ หรือโครงงานในช้ันเรียน  
 8. เพื่อนําเสนอการเรียนรู้ประจําหน่วยของครูให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น การจัดป้ายนิเทศหน่วย
ต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงหัวเรื่องของสิ่งที่ต้องเรียนประจําสัปดาห์ไว้อย่างครบถ้วน 
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รูปแบบกำรจดัป้ำยนิเทศส ำหรับครปูฐมวัย 

 

 การวางรูปแบบของป้ายนิเทศ สามารถยึดหลักองค์ประกอบศิลป์ ในการนํามาวางรูปแบบได้
โดยการใช้ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว น้ําหนักอ่อน-แก่ แสงเงาและสีมาสร้างเป็นรูปแบบต่าง ๆ  
ให้เหมาะสมกลมกลืน โดยเฉพาะการใช้เส้นในลักษณะต่าง ๆ  เป็นตัวนําสายตา และสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ ให้กับป้ายนิเทศน้ัน ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้เส้นด่ิง เป็นเส้นที่มีทิศทางในแนวตั้งฉาก ให้ความรู้สึกที่มั่นคง แข็งแรง สูง สง่า สิ่งที่
มีอยู่ตามธรรมชาติ และเป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึนที่ให้ความรู้สึกเช่นน้ี คือ ต้นไม้ กิ่งไม้ ตึก 
เสาธง ตัวบ้าน เสา กําแพงตึก หอคอย เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 3.25 การใช้เส้นแนวดิ่งของตึก 

ที่มา : https://www.catdumb.com/illustrations-everyday-love-nidhi-chanani-093/ 

 

https://www.catdumb.com/illustrations-everyday-love-nidhi-chanani-093/
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ภาพที่ 3.26 การใช้เส้นแนวดิ่งของตึก 

ที่มา : ปิ่นทอง  นันทะลาด (2560) 
 

2. การใช้เส้นระนาบ มีทิศทางในแนวนอน ให้ความรู้สึกกว้าง สงบ เยือกเย็น ราบเรียบ และ
เหยียดยาว 

 
ภาพที่ 3.27 การใช้เส้นระนาบ 

ที่มา : https://www.catdumb.com/illustrations-everyday-love-nidhi-chanani-093/ 

https://www.catdumb.com/illustrations-everyday-love-nidhi-chanani-093/
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ภาพที่ 3.28 การใช้เส้นระนาบ 

ที่มา : https://travelblog.expedia.co.th/beach/15136 

 

3. การใช้เส้นเฉียง หรือเส้นทแยงมุมมาสร้างเป็นเส้นนําสายตาเข้าสู่ภาพ หรือ จุดสําคัญของ
ภาพ จะช่วยให้ภาพดูไม่น่าเบื่อ มีทิศทาง ดึงดูดไปสู่สิ่งที่ต้องการเน้นให้เป็นจุดเด่น 
 

 
ภาพที่ 3.29 การใช้เส้นเฉียงหรอืเส้นทแยง 

ที่มา : http://dental.anamai.moph.go.th/elderly/happysmile/nitan/love/love07.html 

http://dental.anamai.moph.go.th/elderly/happysmile/nitan/love/love07.html
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ภาพที่ 3.30 การใช้เส้นเฉียง 

ที่มา : https://tickettail.com/9-composition-tips 
 

4. การใช้รูปทรงเสมือนจริง จากสิง่ที่มอียู่รอบตัว มาสร้างจดุเด่นให้กบัภาพ เช่น รูปทรง
เรขาคณิตต่าง ๆ ได้แก่ สีเหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม วงรี เปน็ต้น 

 

 
ภาพที่ 3.31 การใช้รูปทรงสีเ่หลี่ยม 

ที่มา : 
http://dental.anamai.moph.go.th/elderly/happysmile/nitan/love/love16.html 

https://tickettail.com/9-composition-tips
http://dental.anamai.moph.go.th/elderly/happysmile/nitan/love/love16.html
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ภาพที่ 3.32 การใช้รูปทรงสีเ่หลี่ยมในการจัดทําป้ายนเิทศ 

ที่มา : ปิ่นทอง  นันทะลาด (2560) 
 

 
ภาพที่ 3.33 การใช้รูปทรงกลมมาสร้างใหเ้ป็นจุดเด่นของภาพ 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 

 

5. การใช้เส้นโค้งมาสร้างจุดเด่น เป็นเส้นที่มีความงดงาม ให้ความรู้สึกอ่อนโยน อ่อนช้อย
นุ่มนวล ละมุนละไม เศร้าสร้อย และยังให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki
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ภาพที่ 3.34 การใช้เส้นโค้ง 
ที่มา : 

https://www.catdumb.com/illustrations-everyday-love-nidhi-chanani-093/ 

 

 
 

ภาพที่ 3.35 การใช้เส้นโค้งเพื่อสร้างจุดเด่นและนําสายตา 
ที่มา : https://th.readme.me/p/14690 

 

6. การใช้เทคนิคการซ้ํา ผสมผสานกบัการขัดแย้ง ทําให้ภาพออกมา ตื่นเต้น น่ามอง ไม่ว่าจะ
ซ้ําหรอืขัดจังหวะด้วยสี รปูร่างรูปทรง ก็ทําให้ดสูะดุดตาได้งา่ย 

 

https://th.readme.me/p/14690
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ภาพที่ 3.36 การใช้เทคนิคการซ้ําและการขัดแย้ง 

ที่มา : http://artcartoon11.blogspot.com/2015/11/blog-post_49.html 

 

 
 

ภาพที่ 3.37 การใช้เทคนิคการซ้ําและการขัดแย้งทั้งรูปทรงและสี 
ที่มา : https://tickettail.com/9-composition-tips 
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7.  การใช้เทคนิคสมมาตร ทําให้ภาพดูเข้าใจได้ง่าย ตรงไปตรงมา มีความชัดเจน ซึ่งสามารถ
จัดวางภาพให้สมมาตรได้ทัง้รปูร่างรปูทรง และนําหนักสี  
 

 
ภาพที่ 3.38 การใช้เทคนิคสมมาตร 

ที่มา : http://artcartoon11.blogspot.com/2015/11/blog-post_49.html 

 

 
ภาพที่ 3.39 การใช้เทคนิคสมมาตรด้านนํ้าหนัก 

ที่มา : http://artcartoon11.blogspot.com/2015/11/blog-post_49.html 

http://artcartoon11.blogspot.com/2015/11/blog-post_49.html
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ภาพที่ 3.40 การใช้เทคนิคสมมาตรทั้งขนาดและน้ําหนัก 

ที่มา : http://www.painaidii.com//business/142877/khao-jeen-lae-sunflower-feild-

15000/lang/th/ 

 

ประเภทของกำรจดัป้ำยนิเทศในชั้นเรียนปฐมวัย 

 

 การจัดป้ายนิเทศในช้ันเรียนปฐมวัยมีความสําคัญอย่างมาก ป้ายนิเทศแต่ละประเภทมี
ความสําคัญแตกต่างกัน และมีความจําเป็นที่ครูต้องจัดทํา เพื่อเป็นการสร้างช้ันเรียนที่สมบูรณ์และทาํ
ให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างรอบด้าน ดังจะขอยกตัวอย่างป้ายนิเทศที่ควรจัดไว้ในช้ันเรียนปฐมวัยไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ป้ำยนิเทศผลงำนของเด็ก 

ป้ายนิเทศแสดงผลงานของเด็ก เป็นป้ายนิเทศที่ถือว่ามีความสําคัญที่สุดป้ายหนึ่ง โดย
ส่วนมากป้ายนิเทศชนิดนี้ไม่ได้เน้นที่การจัดตกแต่งเป็นสําคัญ แต่ควรเน้นให้มีพื้นที่ใช้สอยสําหรับการ
จัดแสดงผลงานเด็กไว้ให้มากเพียงพอ โดยควรคํานึงถึงจํานวนเด็กที่มีทั้งหมดในช้ันเรียน เพราะการจดั
แสดงผลงานเด็กนั้นควรจัดแสดงให้ครบทุกคน ซึ่งควรยึดตามหลักการจัดแสดงผลงานศิลปะสําหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้เกิดความภาคภูมิใจ ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กในทุกด้าน การจัดวางผลงานเดก็
บนป้ายนิเทศในแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับขนาดของ
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ผลงานที่เด็กทําข้ึน หากมีขนาดเล็กก็สามารถออกแบบการจัดวางได้หลากหลาย แต่หากมีขาดใหญ่ก็
ควรจัดให้เป็นระเบียบเพื่อให้เพียงพอกับช้ินงาน  

 

 
 

ภาพที่ 3.41 ป้ายนิเทศแสดงผลงานของเดก็ งานวันวิชาการ “การพัฒนาเด็กยุคใหม่ โดยใช้ทฤษฎี  
Brain Based Learning” โรงเรยีนอนุบาลเชาวน์ดี 

ที่มา : http://chaowdee.com/2014/11/14/acadamic-exhibition/ 
 

ป้ายนิเทศแสดงผลงานของเด็กนี้หากช้ันเรียนใดมีพื้นที่มาก หรือเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ก็
ควรจัดให้มีหลายป้าย เพราะผลงานเด็กที่เป็นช้ินโบว์แดงก็ควรจัดแสดงไว้นานเป็นพิเศษ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองและบุคคลอื่น ๆ  ได้เข้ามาร่วมช่ืนชมผลงงานของเด็กด้วย ก็จะเป็นการดีในการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

ป้ำยนิเทศวันส ำคัญต่ำง ๆ 

ป้ายนิเทศวันสําคัญเป็นป้ายนิเทศแบบที่จัดข้ึนเฉพาะกิจ อาจใช้พื้นที่ในการจัดสลับกับป้าย
นิเทศแสดงผลงานเด็กได้ เพราะใช้เวลาไม่นานก็ต้องเปลี่ยนตามเทศกาลสําคัญเท่านั้น เช่น ป้ายนิเทศ
วันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู วันปีใหม่ วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ ส่วนมากมักจะจัด
บริเวณหน้าช้ันเรียน เพื่อให้เด็กรู้ว่าตอนน้ีถึงช่วงวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเอง บางครั้งเนื้อหาที่สอน
ประจําหน่วยอาจจะไม่เกี่ยวกับวันสําคัญ เช่น วันสุนทรภู่ วันวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งบางสถานศึกษาที่มี
ระดับช้ันประถมศึกษาอยู่ด้วยมักจะจัดกิจกรรมเหล่าน้ี ครูก็สามารถจัดทําป้ายนิเทศเสริมความรู้ ร่วม
สนทนาพูดคุย และนําเด็กไปร่วมกิจกรมกับช้ันเด็กโตได้ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้เพิ่มเติมโดยไม่ละเลย 
และไม่ส่งผลกระทบกับกิจกรรมอื่น ๆ  



 
90 ศิลปะส ำหรับครูปฐมวยั 

 
ภาพที่ 3.42 ป้ายนิเทศวันสําคัญ 

ที่มา : ปิ่นทอง  นันทะลาด (2560) 
 

ป้ำยนิเทศประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
ป้ายนิเทศประจําหน่วยการเรยีนรู้ เป็นป้ายนิเทศที่จัดข้ึนเพื่อใช้ประกอบการสอนตามหน่วยที่

ครูกําหนดไว้ในกําหนดการสอนประจําปี ซึ่งเป็นการวางแผนการสอนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ครูสามารถ
จัดทําป้ายนิเทศชนิดนี้ไว้ล่วงหน้าได้ และสามารถนํามาปรับปรงุใช้ได้หลายครั้งในปีการศึกษาต่อไป ซึ่ง
โดยปกติหน่วยการสอนในแต่ละปีกักจะมีหน่วยการเรียนและเนื้อหาเหมือน ๆ กัน แต่ใช้กับเด็กคนละ
กลุ่ม ป้ายนิเทศประจําหน่วยการเรียนรู้นี้มักจะจัดไว้บริเวณหน้าช้ันเรียน สามารถติดไว้ด้านข้างของ
บอร์ดกระดานดําด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งจะทําให้เด็กรู้ว่าเขากําลังเรียนเรื่อง เกี่ยวกับอะไรในสัปดาห์นี้ 
ป้ายนิเทศชนิดนี้ไม่นิยมทําขนาดใหญ่มาก เพราะจะเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเมื่อใช้งานแล้ว ขนาดที่
นิยมจัดทําคือขนาดเท่ากับฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง คือ ขนาด 20 X 30 นิ้ว และมักใช้ฟิวเจอ์บอร์ด
ในการจัดทําเพราะสะดวกในการจัดเก็บ มีน้ําหนักเบา แกะและติดได้ง่าย ซึ่งมักจะเก็บไว้ใช้อีกในปี
ต่อไป  

 
ภาพที่ 3.43 ป้ายนิเทศประจําหน่วยการเรียนรู ้

ที่มา : ปิ่นทอง  นันทะลาด (2560) 
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 ป้ำยนิเทศเสริมควำมรู้ 
 ป้ายนิเทศเสริมความรู้เป็นปา้ยนิเทศที่จดัข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้กับเด็กในช้ันเรยีน
สามารถจัดเนื้อหาได้ในทุก ๆ เรื่อง ส่วนใหญ่ครูจะนิยมจัดป้ายนิเทศเสริมความรู้ด้านวิชาการ  เช่น 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นหลัก ป้ายนิเทศเสริมความรู้สามารถจัดไว้ตามผนัง
ห้อง ส่วนใหญ่จะจัดไว้บริเวณด้านข้าง และด้านหลังเพราะมีพื้นที่ค่อนข้างมาก และเนื่องจากการสอน
ในระดับปฐมวัยไม่ได้เน้นในเรื่องวิชาการมากนัก จึงใช้ป้ายนิเทศเป็นสื่อเสริมความรู้เพื่อให้เด็กเกิด
ความเคยชินและจดจําได้ทีละเล็กทีละน้อย โดยอาจจัดกิจกรรมการอ่าน การเขียนประกอบ อีกทั้งยัง
เป็นกรเพิ่มสีสันสวยงามให้กับช้ันเรียน ทําให้การอ่านพยัญชนะ และการนับเลขเป็นเรื่องสนุกสนาน 
เพราะครูได้จัดตกแต่งอย่างสวยงาม 

 

 
 

ภาพที่ 3.45 ภาพห้องเรียนอนบุาล โรงเรียนบ้านนาทราย ทีต่ิดป้ายนิเทศเสริมความรู ้
ที่มา : ปิ่นทอง  นันทะลาด (2560)  

ป้ำยนิเทศแจ้งข่ำวสำร 
ป้ายนิเทศสําหรับแจ้งข่าวเป็นป้ายนิเทศที่ใช้สําหรบัแจ้งข่าวสารต่อผู้ปกครอง ข่าวสารที่แจ้งก็

มักจะเกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ ที่จะให้ผู้ปกครองช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือจัดเตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับเด็กทั้งของใช้ สื่อประกอบการเรียน การปฏิบัติตนเมื่อมารับมาส่งบุตรหลาน  
การให้เข้าร่วมกิจกรรมสําคัญ แจ้งการเปิด-ปิดโรงเรียน หรือแจ้งวันสําคัญที่กําลังจะมาถึง หรือแม้แต่
การขอความร่วมมือเมื่อเกิดเหตุจําเป็น เช่น เกิดโรคติดต่อ การเจ็บป่วย ที่ทางสาธารณะสุขขอให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดต่อ และแพร่เช้ือ ซึ่งบางโอกาสอาจทําแผ่นพับประกอบเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ  
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ภาพที่ 3.46 ป้ายนิเทศแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผูป้กครอง 
ที่มา : https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=108262 

 

บริเวณที่เหมาะสมในการจัดป้ายนิเทศควรเป็นที่สะดุดตา เป็นช่องทางเดินผ่าน มองเห็นได้
ชัดเจน เช่น ประตูทางเข้าหน้าช้ันเรียน หน้าอาคารเรียน ผนังกําแพงด้านนอกช้ันเรียน สถานที่จัดป้าย
นิเทศแจ้งข่าวสารควรเป็นสถานที่ตายตัว ไม่ควรเปลี่ยนบ่อย เพราะผู้ปกครองอาจจะมองไม่เหน็ ซึ่งจะ
ทําให้เกิดความสับสน และทําให้พลาดข่าวสารสําคัญได้ 
 

สรุป 

 

 การจัดป้ายนิเทศสําหรับครูปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็น ซึ่งครูต้องเรียนรู้และเอาใจใส่ 
ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการจัดป้ายนิเทศแม้จะเป็นหน้าที่ของครูเป็นหลักแต่ก็มีผลกับการพัฒนาเด็ก
เป็นอย่างมาก เพราะการจัดป้ายนิเทศเป็นเครื่องมือสะท้อนการเรียนรู้ ช่วยเสริมกํากําลังใจให้กับเด็ก 
และยังเป็นแหล่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ วัสดุ รูปแบบ ไม่ตายตัว ครูสามารถออกแบบได้อย่าง
อิสระ ภายใต้หลักการจัดป้ายนิเทศสําหรับเด็กที่ เหมาะสม ป้ายนิเทศที่ครูจัดก็ควรให้มีความ
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องราวที่สําคัญ ที่เหมาะกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย หากจัดป้ายนิเทศในรูปแบบ
เดียวทั้งช้ันก็คงเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่น้อย เพราะการจัดป้ายนิเทศก็นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัด
สภาพแวดล้อมในช้ันเรียนปฐมวัยเช่นกัน 

 รูปแบบในการจัดป้ายนิเทศนับเป็นสิ่งทีครูควรตัดสินใจเลือกตามโอกาสต่าง ๆ  หากเป็นการ
จัดในโอกาสพิเศษก็สามารถปรับพื้นที่ภายในและภายนอกช้ันเรียนใหม่ให้ดูแปลกตา น่าสนใจไปจาก
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การจัดป้ายนิเทศในเวลาปกติ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถ และความใส่ใจของครูที่มีต่อเด็ก
ด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าป้ายนิเทศก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการด้วย ซึ่งหลักในการจัดก็ใช้
หลักการใกล้เคียงกัน ถ้าหากครูมีโอกาสได้ทําบ่อย ๆ ก็เป็นการฝึกฝนประสบการณ์ให้เกิดความ
ชํานาญ การจัดป้ายนิเทศก็จะไม่ใช่เรื่อยากอีกต่อไป โดยหลักการในการจัดป้ายนิเทศครูควรศึกษา
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เข้าใจเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งแบ่ง
องค์ประกอบทั้งหมดออกเปน็ 8 ด้านคือ ความเป็นเอกภาพ ความสมดุล จุดสนใจ การลดหลั่น ทิศทาง 
บริเวณว่าง ความกลมกลืน และความขัดแย้ง 
 ลักษณะของป้ายนิเทศที่ดีนั้นต้องสามารถตอบสนองคามต้องการของเด็ก มีประโยชน์
สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน มีการวางแผนที่ดีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รูปแบบดึงดูดน่าสนใจ มีการ
ประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถ่ินที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความประหยัด ทําด้วยความประณีต
สวยงามแสดงถึงความเอาใจใส่ในการจัดทํา สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

บทท่ี 4  
ศิลปะกำรเขียนภำพลำยเส้นส ำหรับครูปฐมวัย 

 
 ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ัน ครูปฐมวัยสามารถใช้เทคนิคได้มากมายใน
การสรรค์สร้างขึ้นมา โดยอาศัยพื้นฐานทางศิลปะที่ได้ศึกษา ฝึกฝน และเรียนรู้มา รวมถึงอาศัยเทคนิค
ใหม่ๆจากผู้รู้ เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อใช้ในการต่อยอด สร้างสรรค์ สื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กให้แปลก
ใหม่น่าสนใจ หากยิ่งมีประสบการณ์ในการจัดทําอย่างต่อเนื่อง ครูก็จะเกิดทักษะ ความชํานาญ และ
ค้นพบเทคนิคต่าง ๆ ด้วยตนเอง อันจะเป็นแนวทางในการนําไปถ่ายทอดให้กับเด็กปฐมวัย รวมถึง
แบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพได้อย่างมั่นใจ 

การสร้างสรรค์สื่อสําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน ในเบื้องต้นครูปฐมวัยต้องมีความพื้นฐานในการวาด
ภาพแบบต่าง ๆ เสียก่อน เพื่อที่จะสามารถนําไปสร้างสรรค์สื่อให้สวยงามน่าสนใจได้ โดยอาจเริ่มจาก
การวาดภาพลายเส้นแบบง่าย และพัฒนาให้ยากขึ้น ด้วยการลงสีชนิดต่าง ๆ  กัน หรือใช้เทคนิคการ
วาดจากหลากหลายวัสดุ จะเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ของครูไปด้วย ดังจะนําเสนอรูปแบบและ
สิ่งที่ครูปฐมวัยจะนําไปฝึกฝนเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์สื่อได้ดังต่อไปนี้ 
 

กำรเขียนภำพลำยเส้น 

 

 การเขียนภาพภาพลายเส้นมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีมาตั้งแต่ยุคโบราณ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ จากหลังฐานภาพวาดที่ค้นพบตามผนังถํ้าโบราณหลายแห่ง ซึ่งยังเช่ือว่ามนุษย์มีการ
จารึกสิ่งต่าง ๆ เป็นภาพวาดมายาวนานกแต่ยังไม่มีใครพบหลักฐานเพิ่มเติมอีก ซึ่งในการวาดภาพแต่
ละยุคยังมีการวาดภาพที่มีจุดประสงค์แตกต่างกัน เช่น เพื่อบันทึกเรื่องราวการดํารงชีวิต เพื่อใช้แทน
ความเช่ือ หรือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม เพื่อเปน็สัญลักษณ์ในการสื่อสาร เพราะยังไม่มีการประดิษฐ์อกัษร 
แต่ในยุคปัจจุบันการวาดภาพของมนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เพื่อการจรโลงใจ ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ซึ่ง
นับเป็นวิธีที่คนเราสามารถแสดงออกได้ง่ายที่สุดในการสื่อความหมายต่าง ๆ  เมื่อต้องการแสดงออก
ทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ให้ผู้อื่นรับรู้ ดังนั้นการเขียนภาพลายเส้นจึงมีความสําคัญ ที่
ควรเรียนรู้ ซึ่งสามารถเริมฝึกฝนได้ไม่ยาก ดังจะได้กล่าวถึงดังนี้ 
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 ตัวอย่างเส้นพื้นฐาน 20 แบบ 

 

เส้นพื้นฐาน 20 แบบ ของ Rhoda Kellogg 
 

 

Dot 

 

 

Roving enclosing line 

 

 

Single vertical line 

 

 

Zigzag or wave line 

 

 

Single horizontal line 

 

 

Single loop line 

 

 

Single diagonal line 

 

 

Multiple loop line 

 

 

Single curved line 

 

 

Spiral line 

 

 

Multiple vertical line 

 

 

Multiple – line overlaid circle 

 

 

Multiple horizontal line 

 

 

Multiple – line circumference circle 

 

 

Multiple diagonal line 

 

 

Circular line spread out 

 

 

Multiple curved line 

 

 

Single crossed circle 

 

 

roving open line 

 

 

Imperfect circle 

 

ภาพที่ 4.1 ภาพเส้นพื้นฐาน 20 แบบ 

ที่มา : หรรษา นิลวิเชียร (2535: 185-186) 
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ความละเอียด ซับซ้อนในการเขียนภาพลายเส้นของคนเรา ข้ึนอยู่กับวัยและพัฒนาการ ซึ่ง
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นไปตามพัฒนาการที่นักการศึกษาได้ค้นพบและกําหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน แต่
เป็นการอ้างอิงตามพัฒนาการจากบุคคลส่วนใหญ่ ดังที่ Rhoda Kellogg (หรรษา นิลวิเชียร, 2535: 

184; อ้างอิงจาก Rhoda Kellogg, 1996) ได้ศึกษารวบรวมงานศิลปะจากเด็กทั่วโลก พบว่าเด็กวาด
สิ่งเดียวกันด้วยวิธีการเดียวกัน เมื่ออายุเท่ากัน ซึ่งพบว่าเด็กอายุ 2 ขวบหรือต่ํากว่าจะวาดเส้นพื้นฐาน 
20 เส้นเหมือนกัน จนอายุ 3-5 ขวบ จะสามารถวาดรูปพื้นฐานที่มีลักษณะซ้อนกัน 8 รูปได้ และมี
รายละเอียดเพิ่มข้ึนอีกในระยะต่อมา  
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวำดภำพ 

  

 การเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมาก หากเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะทําให้
การวาดของครูทําได้ง่าย รวดเร็วข้ึนได้ เพราะครูปฐมวัยมีเวลาในการเตรียมสื่อการสอนต่าง ๆ 
ค่อนข้างน้อย ด้วยภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย อุปกรณ์ในการวาดภาพที่ควรมี มีดังนี้ 
 1. ดินสอ ควรเลือกตามงานที่จะใช้ มีหลายประเภท ที่นิยมใช้สําหรับผู้ฝึกเริ่มต้นได้แก่ ดินสอ
ถ่าน EE, 2B, HB โดยดินสอแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ดินสอไม้ และ ดินสอกด 

  2. ยางลบ เลือกใช้ได้ 3 ประเภท คือ ประเภทแรกยางลบชนิดแข็งพิเศษ ใช้ลบภาพที่วาดด้วย
ปากกาหมึกแห้งต่าง ๆ  ประเภทที่ 2 ยางลบชนิดแข็งปานกลาง เหมาะสําหรับภาพวาดลายเส้น ทํา 
highlight หรือใช้สะกิดหลังจากลงเงา ประเภทที่ 3 ยางลบชนิดอ่อน ใช้สําหรับลบเส้นโครงร่าง หาก
ใช้ชนิดแข็งลบเส้นจะทําให้กระดาษเป็นขุยหรือขาดได้ 

3. ไม่บรรทัด ควรเลือกชนิดใส เพราะจะทําให้สามารถมองเห็นกระดาษได้อีกด้าน และควร
เลือกแบบที่มีช่องระหว่างดินสอกับไม้บรรทัด เวลาขีดด้วยดินสอ และปากกา จะช่วยให้ภาพไม่เลอะ
หมึก และผงถ่านจากดินสอ  

4. กระดาษวาดภาพ สามารถเลือกได้หลายขนาดตามต้องการ ความหนาควรเป็น 80 แกรม
ข้ึนไป หากบางกว่าน้ีเวลาวาดและลบจะขาด ยิ่งถ้าหากใช้ปากกาประเภทหมึกซึมวาดก็จะทะลไุด้ และ
กระดาษแต่ละยี่ห้อสีจะขาวสว่างต่างกัน หากชอบแบบสว่างสดใส ก็จะเป็น double AA แต่จะไม่
เหมาะกับคนที่สายตาแพ้แสง จะทําให้แสบตาเวลาเพ่ง ก็ควรพิจารณาเลือกดู ให้เหมาะกับตัวเอง 
เพราะมีมากมายหลายยี่ห้อ ขอให้เป็น 80 แกรมข้ึนไปก็ใช้ได้ และยังมีกระดาษสําหรับงาน Drawing 
เฉพาะ มีสีน้ําตาลอ่อน ช่วยถนอมสายตา และสีขาวสําหรับวาดภาพที่ต้องลงแสงเงาจะทําให้เห็นได้
ชัดเจน ซึ่งมีหลายขนาด ส่วนใหญ่เมื่อซื้อมาก็จะนํามาตัดครึ่ง เช่น A1 ตัดครึ่งจะได้ขนาด A2 ส่วน A2 

ตัดครึ่งจะได้ขนาด A3 ซึ่งขนาดน้ีเป็นที่นิยมใช้ และเหมาะกับผู้ที่เริ่มหัดวาด ส่วนขนาด A4 เป็นขนาด
ที่นํามาใช้ได้สะดวก เป็นขนาดยอดนิยม ใช้ได้สารพัดงาน และยังมีกระดาษอีกชนิดที่นิยมนํามาเขียน
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ภาพลายเส้น คือ กระดาษ 100 ปอนด์ แตค่วรใช้ด้านเรียบในการวาดภาพ จะทําให้ได้เส้นที่ไม่สะดุด 
และเกิดร่อง สีไม่สม่ําเสมอ 

5. กระดาษรองมือ ใช้ประโยชน์สําหรับป้องกันคราบสกปรกต่าง ๆ จากมือของผู้วาดเปื้อนที่
ผลงาน เช่น คราบดินสอ หมึกปากกา เหงื่อจากมือ เป็นต้น 

 

กำรจับดินสอ 

 

การจับดินสอสําหรับการวาดภาพมีความสําคัญมาก เพราะการจับดินสอที่แตกต่างกันจะทํา
ให้ได้รูปแบบเส้นที่ต่างกัน ซึ่งจะที่ให้อารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปด้วย และเส้นแต่ละลักษณะก็
เหมาะกับการวาดภาพที่ต่างกัน ทั้งนี้การจับดินสอเพื่อวาดภาพจะจับเช่นเดียวกับการเขียนหนังสือ
เมื่อต้องการเก็บรายละเอียดภาพ โดยใช้ข้อมือเป็นศูนย์กลางช่วยให้เกิดวงกว้าง เพราะการวาดภาพ
ต้องอาศัยการลากเส้นที่ใช้ทิศทางรอบด้าน ต้องมีการเหว่ียงของข้อมือ ในการลากเส้นอย่างอิสระเพื่อ
ประกอบกันเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ เพราะเส้นที่วาดมีทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นคลื่น ฯลฯ  
ซึ่งครูควรฝึกการจับดินสอในทุกรูปแบบ เพื่อให้ผลงานออกมาสวยงาม และง่ายต่อการสร้างสรรค์ โดย
การจับดินสอจะจบัคลา้ยกับการจบัพู่กนั ด้วยการใช้หัวแม่มือกับนิ้วช้ีจับและบังคับดินสอ หากต้องการ
เส้นหนักเบาก็ใช้วิธีการกดเพื่อลงน้ําหนักตามที่ต้องการ จับแบบควํ่ามือ ใช้ในการกําหนดเส้นโครงร่าง 
โดยการจับดินสอวาดภาพจะจับแบบหลวม ๆ จะทําให้สะบัดข้อได้สะดวกมีอิสระในการลากเส้น 
 

 
ภาพที่ 4.2 การจับดินสอ 

ที่มา : เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์ (2542: 96) 
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กำรวำดภำพด้วยดินสอ 

  

 การวาดภาพด้วยดินสอถือเป็นพื้นฐานในการวาภาพอย่างอื่น เพราะเมื่อผิดพลาดสามารถลบ
แก้ไขได้ง่าย อีกทั้งราคาของดินสอก็ไม่แพงเท่าใดนักสําหรับมือสมัครเล่นที่จะเริ่มต้นฝึกฝน แต่ดินสอก็
มีหลายชนิด ครูควรศึกษาเพื่อให้รู้ว่าจะเลือกซื้อแบบไหน เพราะภาพวาดด้วยดินสอก็มีประเภท บาง
ประเภทเป็นภาพลายเส้น เช่น ภาพการ์ตูน ภาพล้อเลียน บางชนิดเป็นภาพที่ต้องระบายสีเพื่อให้เกิด
แสงเงา เกิดความสมจริง เช่น ภาพหุ่นนิ่ง วาดภาพเหมือน ลักษณะไส้ดินสอจึงผลิตมาหลากหลาย
รูปแบบให้เหมาะกับงานที่ต้องใช้ ไส้ดินสอบางชนิดแข็ง เหมาะกับงานที่ต้องการความประณีต ต้องมี
การฝนเพื่อให้เห็นแสงเงา เกิดมิติของภาพ ส่วนไส้ดินสอชนิดอ่อนเหมาะกับการร่างภาพ สามารถแร
เงา ลงสีทับ ได้เลย และสามารถลบได้ง่าย ดินสอมีตั้งแต่ชนิดแข็งธรรมดา คือ H ไปจนถึงชนิดแข็งมาก 
7H ส่วนชนิดอ่อนธรรมดาคือ  B ไปจนถึงอ่อนที่สุด คือ 6B เป็นต้น 

 การเลือกดินสอควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ความถนัดในการจับ เพราะดินสอ
มีขนาด น้ําหนัก รูปร่างหลายแบบ และควรเลือกตามความชอบของตนเองด้วย เช่น สี ลวดลาย หาก
ได้ดินสอที่ถูกใจก็จะทําให้เกิดอารมณ์สุนทรียะในการวาดได้ในระดับหนึ่ง หากจะวาดภาพที่เน้นการ
ทําให้เกิดแสงเงาด้วยการแรเงา ควรเลือกใช้ดินสอถ่าน คือ ดินสอ EE ทําจากถ่านคาร์บอน หากจะ
วาดภาพลายเส้นหรือเขียนแบบ ควรเลือกใช้ดินสอ 2B , HB ไส้ดินสอจะไม่อ่อนมาก เมื่อลบก็ลบได้
ง่าย ไม่เลอะเทอะเปรอะปื้น นอกจากดินสอแท่งไม้แล้ว ยังมีดินสอชนิดกดด้วย แต่หากเป็นมือใหม่หัด
วาด ไส้ดินสอมักจะหักง่ายแต่ก็ใช้ได้สะดวกไม่ต้องเหลา ซึ่งหากมีการฝึกฝนบ่อย ๆ ก็จะหมดปัญหาไส้
ดินสอหัก เพราะจะทําให้รู้ว่าต้องลงน้ําหนักมือแค่ไหน การเลือกไส้ดินสอกดสําหรับวาดภาพ ควร
เลือกที่มีคุณภาพดีพอสมควร นอกจากนี้ยังมีดินสอชนิดอื่น ๆ อีก ซึ่งไม่สามารถกล่าวถึงได้หมด หาก
ครูสนใจในงานวาดอย่างจรงิจังก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมและทดลองซื้อดินสอหลาย ๆ  ชนิดมาทดลอง
ใช้ได้ เพราะการวาดภาพไม่มีอะไรถูกผิด เพียงแต่ที่กล่าวมาเป็นการเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
เบื้องต้นเท่านั้น 

 ขั้นตอนกำรฝึกวำดภำพ 

 ผู้ที่ไม่ถนัดในการวาดภาพหรือพึ่งเริ่มวาดเป็นครั้งแรก สามารถฝึกวาดภาพจากข้ันพื้นฐานได้
ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. ฝึกวาดเส้น เส้นที่ใช้ในการวาดภาพมีหลายลักษณะ จึงควรฝึกการวาดเส้นหลาย ๆ  แบบ
เพื่อนําไปใช้ประกอบการวาดภาพของจริง โดยฝึกวาดทีละเส้นจนชํานาญเริ่มจากเส้นที่ 1 ก่อน แล้ว
จึงฝึกเส้นต่อไป จนครบทุกเส้นดังนี้ 
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1. เส้นนอน หลาย ๆ เส้นเรียงกัน 

 

 

 

2. เส้นต้ัง หลาย ๆ เส้นเรียงกัน 

 

 

 

3. เส้นเอียงหน้า-หลัง หลาย ๆ ระดับ 

 

 

 

4. เส้นประ สม่ําเสมอ 

 

 

 

5. เส้นห่วงต่อเนื่อง ทั้งคํ่าและหงาย 

 

 

 

6. เส้นคลื่นนํ้า 
 

 

 

7. เส้นกําแพงเมือง 
 

 

  
8. เส้นซิกแซก 

 

 

 

9. เส้นห่วงโซ่ 
 

 

 

10. เส้นก้นหอย วนเข้าและวนออก 
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10. เส้นหักมุม 

 

 

 

11. เส้นตัดกัน 

 

 

 

12. เส้นตวัดหรือเส้นอิสระ 

 

 

 2. ฝึกวาดรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต เพราะเป็นโครงร่างพื้นฐานของรูปทรงสิ่งต่าง ๆ 
ที่มีอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ พืช สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีอยู่ในธรรมชาติ ครูจึงควรฝกึ
วาดให้คล่องก่อนลงมือวาดของจริง เพราะนําไปปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

3. ฝึกวาดต่อเติมจากรูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปต่าง ๆ จะสามารถวาดได้ง่ายข้ึน โดยใช้เส้น
รูปทรงเป็นเค้าโครงหลัก เพื่อใช้เทียบเคียงกับสิ่งที่ต้องการวาด 

 3. เปลี่ยนจากการวาดด้วยดินสอ มาเป็นวาดด้วยปากกาหลาย ๆ  สี  จะทําให้การวาดภาพดู
สนุกมากข้ึน อยากวาดเรื่อย ๆ  อย่าลืมว่าการที่จะวาดภาพได้ดีนั้นต้องเกิดจากการฝึกฝน ทําบ่อย ๆ 
จะเกิดทักษะ และทําได้คล่อง นําไปสู่เทคนิคใหม่ ๆ สําหรับตนเอง เรียนรู้การใสลูกเล่นต่าง ๆ ในภาพ
ด้วย จะทําให้ภาพ 

 4. การวาดเส้นตกแต่งลวดลาย ให้น่ารัก สวยงาม สามารถประยุกต์ใช้เส้นแบบต่าง ๆ ดังที่ได้
ฝึกมาข้างต้น ตกแต่ง ต่อเติมเป็นลวดลาย เพิ่มความแปลกใหม่ ให้กับภาพ เช่น เมื่อวาดเสื้อเสร็จ ก็ 
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ภาพที่ 4.3 วาดรูปเรขาคณิตและรปูทรงเรขาคณิต ให้เป็นภาพการ์ตูน 

ที่มา : เฟย เลอ่ เหนี่ยว สตูดิโอ (2558: 12) 
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วาดลายเสื้อ เป็นแบบเส้นแนวนอน เส้นแนวตั้ง เส้นคลื่น เส้นเฉียง เป็นลายจุด เป็นดอกไม้ ฯลฯ เท่านี้
ก็จะได้ภาพที่เป็นเกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 การใช้เส้นวาดเป็นลวดลายบนเสือ้ผ้า 
ที่มา : https://www.pintarcolorir.com/es/desenhos/groovy-girls/pintar-colorir-groovy-

girls-033 

 

กำรหดัวำดรปูกำรต์นู 

 

 1. เค้ำโครงของใบหน้ำและศีรษะ การวาดการ์ตูนคน ในเบื้องต้นจะเริ่มต้นจากการวาดส่วน
ที่อยู่บนสุดก่อนนั่นก็คือ ศีรษะและใบหน้า ผู้วาดต้องเลือกรูปทรงให้เหมาะสมจึงจะสามารถวาดได้
รวดเร็ว สมส่วนตามต้นแบบ  โดยเฉพาะการวาดภาพล้อเลียน ผู้วาดต้องมองให้ออกว่า ใบหน้าบุคคล
ที่จะวาดมีลักษณะอย่างไร มีรูปทรงอย่างไร โดยปกติจะสามารถแบ่งรูปหน้าออกได้เป็น 6 รูปทรง 
ได้แก่  

   1.1 รูปหน้าทรงกลม 

   1.2 รูปหน้าเหลี่ยม  

   1.3 รูปหน้ารปูไข่  
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   1.4 รูปหน้าลกูแพร์  
   1.5 รูปหน้าสีเ่หลี่ยมผืนผ้า 
   1.6 รูปหน้าตัววี 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 รูปทรงของศีรษะ 

ที่มา : khaunnapa kaewpoung. (2014). http://2.bp.blogspot.com/-

Pdo8BpC_A5E/VHhmTGvDbMI/AAAAAAAAAEc/aW6AJx2c9gw/s1600/%E0%B8%A7%E0

%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9

5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%

B8%B9%E0%B8%99.jpg 

 

2. กำรวำดหน้ำกำร์ตูน 

   การวาดหน้าการ์ตูนจะเริ่มจากการเลือกรูปทรงของใบหน้าที่ต้องการจะวาด แล้วร่าง
รูปทรงนั้นข้ึนมาก่อน ตามด้วยการเพิ่มรายละเอียดภายใน คือ ตา ค้ิว จมูก ปาก และภายนอก คือ ห ู
เส้นผม แล้วจึงเพิ่มรายละเอียด แสงเงา เพื่อให้ดูมีมิติสวยงามมากขึ้น 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Pdo8BpC_A5E/VHhmTGvDbMI/AAAAAAAAAEc/aW6AJx2c9gw/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Pdo8BpC_A5E/VHhmTGvDbMI/AAAAAAAAAEc/aW6AJx2c9gw/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Pdo8BpC_A5E/VHhmTGvDbMI/AAAAAAAAAEc/aW6AJx2c9gw/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Pdo8BpC_A5E/VHhmTGvDbMI/AAAAAAAAAEc/aW6AJx2c9gw/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Pdo8BpC_A5E/VHhmTGvDbMI/AAAAAAAAAEc/aW6AJx2c9gw/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
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ภาพที่ 4.6 การวาดหัวคน 

ที่มา : khaunnapa kaewpoung. (2014). http://3.bp.blogspot.com/-

q6AKVG2Exd0/VHhm9B81ZlI/AAAAAAAAAEs/Qbm3yxTQzoY/s1600/%E0%B8%82%E0%

B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7

%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%

B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2

%E0%B8%84%E0%B8%99.jpg 
 

3. สีหน้ำสื่ออำรมณ์ 

    การวาดการ์ตูนจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้การวาดใบหน้าเพื่อแสดงอารมณ์ สีหน้า ท่าทาง    
ต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ ค้ิว ตา ปาก จะเน้นเป็นพิเศษ โดยแต่ละอารมณ์จะใช้เส้นในลักษณะที่แตกต่างกัน 

   - อารมณ์โมโห  จะวาดให้หัวค้ิวต่ําลง  หางค้ิวสูงข้ึนในลักษณะเฉียงออก  เส้นปากโค้งลง 
   - อารมณ์ดีใจ   จะวาดให้หัวค้ิวโค้งปกติ  ตาโต ปากยิ้มกว้าง 
   - อารมณ์ตกใจ  จะวาดให้ค้ิวยกข้ึน หัวค้ิวสูงกว่าหางค้ิว ตาโต ปากเป็นวงรี 
   - อารมณ์หวาดกลัว วาดให้ขมวดค้ิวลง หัวค้ิวสูง หางค้ิวตก ตากลมเล็ก ปากเป็นเส้นคลื่น 
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นอกจากนี้ยังมีสีหน้าแสดงอารมณ์แบบต่าง ๆ ผู้วาดสามารถออกแบบได้เอง ไม่ตายตัว ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.7 วาดใบหน้าแสดงอารมณ์แบบต่าง ๆ 

ที่มา : เฟย เลอ่ เหนี่ยว สตูดิโอ (2558: 132) 
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4. กำรวำดลักษณะท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวของตัวกำร์ตูน 

   ในการเคลื่อนไหว สรีระต่าง ๆ ของร่างกายจะมีลักษณะโครงร่างเปลี่ยนแปลง แตกต่างกัน
ไปทั้ง การยืน การก้าวขา การนั่ง การว่ิง ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการวาดที่ได้สัดส่วนสมดุลจึงต้อง
วาดเส้นไกด์ร่างเอาไว้ก่อน โดยการวาดเส้นไกด์ให้สังเกตเส้น outline และแนวเส้นแกนประกอบกัน 
จากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้าย เมื่อวาดเส้นไกด์เสร็จแล้ว ก็วาดเส้น outline แล้ว
จึงเพิ่มรายละเอียดแต่ละส่วน ซึ่งจะสามารถทําเพิ่มรายละเอียดได้รวดเร็ว สมส่วน โดยเริ่มจากการ
วาดหน้าตา แสดงอารมณ์ ตามด้วยเครื่องแต่งกาย และตกแต่งให้เรียนร้อย 

 

 
ภาพที่ 4.8 วาดท่าทางการเคลือ่นไหวของตัวการ์ตูน 

ที่มา : khaunnapa kaewpoung. (2014). http://4.bp.blogspot.com/-

6lD760tA8fQ/VHhodfEfagI/AAAAAAAAAFE/O_YQ9RHiNF4/s1600/ 

 

5. ปำกตัวกำร์ตูน 

    ในการวาดปากตัวการ์ตูนในลักษณะต่าง ๆ ใช้การสังเกตลักษณะ อาการของคนเรา 
ในขณะที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ออกมา นํามาเป็นแบบในการวาด แต่การวาดการ์ตูนจะเน้น
การวาดลายเส้นที่แสดงอารมณ์ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เมื่อนํามาวาดประกอบกับดวงตา ค้ิว ก็จะสมารถ
รับรู้การสื่ออารมณ์ได้โดยง่าย 
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ภาพที่ 4.9 วาดปากตัวการ์ตูนในลักษณะต่าง ๆ 

ที่มา : http://cit3508119.blogspot.com/2016/01/4.html  

 

6. วำดดวงตำในแบบต่ำง ๆ 

 
 

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการวาดค้ิวและดวงตาในแบบต่าง ๆ 

ที่มา : 
https://funfunit.wordpress.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%

B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94-

%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B

8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5/ 
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  การวาดดวงตาของการ์ตูน โดยการวาดการ์ตูนตลก จะไม่เน้นที่ความสวยงามากนัก แต่เน้น
ที่ความชัดเจนของอารมณ์ เพราะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะเป็นตัวกําหนดอารมณ์ของตัวละครนั้น 
และผู้วาดต้องพิจารณาเลือกวาดค้ิวให้มีอารมณ์สอดคล้องกันด้วย รวมถึงปากก็ต้องแสดงอารมณ์
สอดคล้องกันด้วย 

 

ตัวอย่ำง ขั้นตอนกำรเขียนภำพลำยเส้นภำพสัตว์อย่ำงง่ำย 

 

 
ภาพที่ 4.11 ข้ันตอนกรวาดภาพสัตว์อย่างง่าย 

ที่มา : https://sasiwan2528.files.wordpress.com/2015/05/e0b8a7.jpg 

 

กำรเขียนภำพด้วยวัสดุท้องถิ่น  
 

 การเขียนภาพดายวัสดุท้องถ่ิน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคใหม่ 
ด้วยวัสดุเหลือใช้ เน้นการประหยัด แต่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบที่จะทําให้เด็กรู้ว่าไม่
ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้ไม่มีข้อจํากัด และเป็นการส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัสดุในท้องถ่ินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้  
 1. วัสดุธรรมชาติ 

     1.1 วัสดุธรรมชาติที่ใช้แทนเครื่องเขียน ได้แก่ ขนไก่ ขนเป็ด กิ่งไม้เหลาให้แหลม กิ่งไผ่ทบุ
ปลายให้แตก รากไม้ นุ่น ฟางข้าว ปอ พันปลายไม้ ฯลฯ 

     1.2 วัสดุธรรมชาติที่ใช้แทนสีสังเคราะห์ สามารถสกัดได้จาก ใบเตย สีจากดิน กาบ
มะพร้าวเผา ดอกอัญชัน ขมิ้น เปลือกไม้ ใบคราม ใบฮ่อม  ฯลฯ 
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 2. วัสดุสังเคราะห์  
     2.1 วัสดุสังเคราะห์ที่ใช้แทนเครื่องเขียน ได้แก่ เศษผ้า เชือก กระดาษ สําลี โฟม ฟองน้ํา 
เชือกฟาง ฯลฯ 

     2.2 สีสังเคราะห์ ได้แก่ สีน้ํา สีโปสเตอร์ สีน้ํามัน สีอะคริลิค ฯลฯ 

 ในการทําอุปกรณ์เพื่อการวาดภาพ ก็สามารถทําข้ึนเองได้ไม่ยากจากวัสดุท้องถ่ินที่ประดิษฐ์
ข้ึนมาแทนการใช้พู่กัน ซึ่งเมื่อนํามาวาดก็จะได้ผลงานศิลปะที่น่าสนใจอีกมิติหนึ่ง  
อุปกรณ์ทําข้ึนเอง สําหรับวาดภาพ ทําจากวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ 

 

ประเภทของภำพเขียน 

 

ภาพวาด (Drawing) หรือภาพวาดเขียน แบ่งตามลักษณะเนื้อหา ได้หลายลักษณะดังนี้ 
1. ภาพคน (FIGURE PAINTING) คือ ภาพวาดการแสดงกริยา ท่าทาง ต่าง ๆ ของคน ซึ่ง

สามารถเห็นถึงทรวดทรง สัดส่วน หากเป็นภาพวาดเฉพาะส่วนใบหน้า ก็จะสามารถเห็นรายละเอียด 
ต่าง ๆ ชัดเจน ทั้ง รูปหน้า เส้นผม ค้ิว ตา หู จมูก ปาก ผิวหน้า และบอกอารมณ์ได้  
 

 
 

ภาพที่ 4.12 ภาพวาดคนเหมือน 

ที่มา : 
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201406/28/5402592d9.jpg 
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2. ภาพสัตว์ (ANIMALS FIGURE PAINTING) คือ ภาพวาดการแสดงกริยา ท่าทาง ต่าง ๆ 
ของสัตว์ ซึ่งสามารถเห็นถึงทรวดทรง สรีระ ได้เช่นเดียวกับภาพวาดคน สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกัน การที่จะวาดภาพสัตว์ได้เหมือนและสวยงาม ต้องหมั่นฝึกฝน สังเกตรายละเอียด
เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ชัดจน เช่น เส้นขน แววตา การยกขา การก้าวขา การเคลื่อนไหวทุกส่วน สัตว์บาง
ชนิดอาจเห็นถึงกล้ามเนื้อชัดเจนในขณะเคลื่อนไหวด้วย 

 

 
ภาพที่ 4.13 ม้ายกขาหน้า 

ที่มา : https://pixabay.com/th/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2- 
 

3. ภาพทิวทัศน์ (LANDSCAPE PAINTING) คือ ภาพวาดสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งที่เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ และสิงที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ ภาพทิวทัศน์ผืนน้ํา หรือ ทะเล (Seascape ) ภาพ
ทิวทัศน์บนบก (Landscape) ภาพทิวทัศน์ของชุมชน บ้านเรือน วิถีชีวิต (Cityscape)  
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ภาพที่ 4.14 ภาพวาดเส้นภาพทิวทัศน์บก 

ที่มา : http://netra.lpru.ac.th/~weta/n1/n1_print.html 

 

4. ภาพหุ่นนิ่ง (STILL PAINTING) ถือเป็นการวาดที่เป็นพื้นฐาน ที่ผู้ฝึกวาดภาพควรจะฝึก
ก่อนไปวาดภาพรูปแบบอื่น โยเฉพาะภาพทิวทัศน์ หุ่นน่ิง คือ สิ่งที่จะนํามาเป็นแบบในการวาดภาพ ไม่
มีการเคลื่อนที่ ในการจัดวางก่อนการลงมือวาด ควรจัดมุมให้มีแสงตกกระทบบนแบบและเกิดแสงเงา
ที่มีความพอดี แล้วจึงเลือกมุมในการลงมือวาดภาพ 

 
ภาพที่ 4.15 หุ่นน่ิงจากวัตถุสิ่งของที่มนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึน 

ที่มา : http://netra.lpru.ac.th/~weta/n1/n1_print.html 
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5. ภาพประกอบเรื่อง (ILLUSTRATION PAINTING) เป็นภาพแสดงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้ง 
การบอกเลาเหตุการณ์ที่ผ่านมา จากความเช่ือ ศาสนา เรื่องราวในหนังสือ ภาพเขียนฝาผนัง ภาพ
โฆษณา ฯลฯ 

 

 
ภาพที่ 4.16 ภาพเหตุการณ์ (การแทรกแซงจากอยุธยา) 

ที่มา : https://sites.google.com/site/surasaksites/kar-thaerksaeng-cak-xyuthya 

 

 6. ภาพการ์ตูน (CARTOON PAINTING) เป็นภาพวาดที่มีความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดจากความ
เป็นจริง แต่มีการเลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง เพื่อสื่อความหมายให้ผู้คนรับรู้ได้ ลักษณะรูปทรงและเสน้จะ
ไม่เน้นความละเอียดมากนัก บางครั้งเป็นการนํารูปทรงเรขาคณิตมาเป็นต้นแบบในการวาด 

 
 

ภาพที่ 4.17 ภาพการ์ตูนลายเส้น (สุขสันต์วันเกิดโนบิตะ) 
ที่มา : Geranun (2013). http://www.talontv.net/wp-

content/uploads/2013/08/385526_10150964141966097_1476161199_n.jpg 
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หลักในกำรสอนเดก็วำดภำพ 

 

ครูเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการวาดภาพของเด็กมาก บทบาของครูสําคัญต่อการปูพื้นฐานทางศิลปะ
ของเด็กมากเช่นกัน การสร้างทัศนคคติบวกกับการวาดภาพจะสามารถสร้ างข้ึนได้ตั้งแต่ในระดับ
ปฐมวัย ครูหลายคนไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะ ไม่เข้าใจหลักการและกระบวนการสอนศิลปะ จึงมักมีการ
สอนที่ผิดวิธี ทําให้เด็กขาดการคิด ขาดการกระตุ้น เราจึงมักจะเห็นครูสอนเด็กวาดภาพจากการลอก
แบบ ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กจะได้ก็พียงแค่ความอดทน และครูจะไม่สามารถพัฒนาเด็กให้
นําไปสู่การวาดภาพของจริง ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นครูควรศึกษาหลักในการในการสอนเด็กวาดภาพ
เสียก่อน ซึ่งสิ่งที่ครูปฐมวัยควรรู้ก่อนการสอนศิลปะให้กับเด็กมีดังนี้ 

1. การสอนเด็กวาดภาพจากความทรงจํา ประสบการณ์และการวาดภาพจากจินตนาการ จะ
ช่วยพัฒนาการคิดด้านต่าง ๆ ได้ดีที่สุด 

2. ครูไม่ควรแสดงวิธีการวาดภาพ และบอกข้ันตอนการวาดภาพให้กับเด็ก เพราะจะทําให้
เด็กเข้าใจว่านี่เป็นวิธีการวาดภาพวิธีเดียวเท่านั้นที่ถูกต้อง  

3. ครูไม่ควรสนับสนุนให้เด็กลอกแบบภาพวาดของคนอื่น แม้แต่ภาพถ่าย แต่หากเด็กทําก็ไม่
ควรตําหนิ และไม่ชมเชย ให้งดการกระตุ้นส่งเสริมทุกรูปแบบในผลงานนั้น  

4. ส่งเสริมให้เด็กวาดภาพจากวัตถุของจริง และไม่ดูแบบจากภาพที่วาดไว้อยู่แล้ว 

5. ครูควรส่งเสริมความต้องการพื้นฐานของเด็กในการสร้างผลงานให้สําเร็จ โดยช่วยกระตุ้น 
แนะนํา สนับสนุน ให้เห็นแนวทางที่นําไปสู่ความสําเร็จได้ 

6. สร้างแรงเสริมเมื่อเด็กทํางานได้ดี ครูควรให้ความสําคัญในการช่ืนชมถึงพัฒนาการของ
ผลงานและความสําเร็จของเด็ก 

7. ในข้ันเริ่มต้นของการวาดภาพ ครูควรกระตุ้นให้เด็กวาดภาพในอากาศ โดยฝึกวาดตามเส้น
ขอบวัตถุนั้น ๆ อย่างช้า ๆ ด้วยการสายตามจองมองสิ่งนั้นอย่างจดจ่อ มีสมาธิ โดยลากนิ้วมือตามเส้น
ขอบของวัตถุ จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดบรรจบกัน 

8. ฝึกเด็กให้เรียนรู้การมอง จากการวาดเส้นรอบนอกของสิ่งที่จะวาดอย่างช้า ๆ  โดยไม่มอง
กระดาษที่วาด แต่มองเพียงวัตถุที่กําลังวาดเท่าน้ัน หรือที่เรียกว่า Blind contour drawing จะช่วย
พัฒนาทักษะการสังเกต เพราะวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะการวาดภาพ คือการสังเกต 

9. ก่อนเริ่มต้นการวาด ครูควรอธิบายและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กจะวาดอย่าง
ละเอียด เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับสิ่งที่จะวาด 

10. ครูควรฝึกการใช้คําถามปลาเปิด เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดและสังเกตรายละเอียดเป็น 

11. ครูสามารถกระตุ้นให้เด็กพัฒนาการวาดภาพโดยค่อย ๆ แนะนําให้เพิ่มรายละเอียดทีละ
น้อยจากผลงาน เพื่อเพิ่มความซับซ้อนข้ึน แล้วการวาดภาพของเด็กจะค่อยๆ พัฒนา 
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12. ครูควรส่งเสริมใหเ้ด็กเป็นผูป้ฏิบัติในการสร้างผลงานของตน จนสําเรจ็ด้วยตนเองทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4.18 ภาพวาดเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ขวบ 

ที่มา : ปิ่นทอง  นันทะลาด (2560) 
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กำรประเมินผลงำนศิลปะเดก็ปฐมวัย 

 

 การประเมินผลงานศิลปะเด็ก ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินทักษะความสามารถทางศิลปะ เช่นเดียวกับการวัดผลงานศิลปะของเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ซึ่ง
มักจะพิจารณาผลงานตามหลักองค์ประกอบศิลป ์เช่นเดียวกับการวัดเพื่อการประกวดแข่งขัน หากแต่
เป็นการวัดประเมินความพร้อมของเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาเด็กในทุกด้านอย่างสมดุล การ
ประเมินผลงานศิลปะจะทําให้ครูทราบจุดที่ควรส่งเสริมพัฒนา โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินผลงานศิลปะควรเป็นการส่งเสริมให้เด็กพัฒนาศักยภาพ
ภายในตน โดยเฉพาะด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่เป็นโอกาสของผู้ใหญ่หรือครูที่จะใช้ทําลายความ
ภาคภูมิใจภายในตนเองของเด็กด้วยการประเมินแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ควรใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้
ความก้าวหน้าของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพที่แท้จริงของเด็กนําไปสู่การพัฒนาอย่างถูกทิศทาง 

 การประเมินผลงานของเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้ว่าเด็กได้รับผลสําเร็จด้านคุณค่า
ความชํานาญ ค่านิยมและทักษะที่ได้จากการทํากิจกรรมศิลปะ โดยครูจะต้องรวบรวมผลงานเพื่อใช้ใน
การวัดผล ซึ่งอาจมีวิธีการดังต่อไปนี้ (เบญจา แสงมลิ, 2545: 72) 
 1. การเลือกตัวอย่างผลงานของเด็ก เป็นการเลือกผลงานหลาย ๆ  ห้วงเวลามาเปรียบเทียบ
กัน ตามระยะเวลาและอายุของเด็ก โดยเปรียบเทียบพัฒนาการของผลงานจากวันที่ที่ครูบั นทึกใน
ช้ินงาน ซึ่งจะพิจารณาตามหลักพัฒนาการเป็นรายด้าน โดยครูสามารถจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) เพื่อเก็บรวบรวมผลงานของเด็กไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการประเมิน
พัฒนาการ ผลงานที่เลือกควรมีความหลากหลายเพื่อให้ทราบความถนัดและข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 
อันจะเป็นหลักฐานและข้อมูลสาํคัญที่จะช้ีแจงแก่ผูป้กครอง ซึ่งเปน็บุคคลสําคัญทีจ่ะต้องร่วมมอืในการ
พัฒนาเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน 

 2. การสนทนาซักถาม มีจุดมุ่งหมายเพือ่ให้ครูทราบความรู้สกึนึกคิดของเด็กที่มตี่อผลงานของ
ตนเอง ควรเข้าไปสนทนาในขณะที่เด็กกําลังทํางานศิลปะ แต่การซักถามของครูควรดูจังหวะหากเด็ก
กําลังจดจ่อและแสดงถึงความพยายาม มีการใช้สมาธิครูควรรอเสียก่อน และควรระวังคําพูด ไม่ควร
เป็นคําพูดตัดสินหรือช้ีนํา แต่ควรเป็นการสนทนาอย่างเป็นกันเอง เน้นให้เด็กได้ถ่ายทอดความคิดด้วย
ตนเอง ครูมีหน้าที่แสดงความสนใจรับฟังในการเล่าของเด็กอย่างจริงใจ 

 3. ประเมินจากระเบียนสะสม เป็นเครื่องมือประเมินอีกประเภทหนึ่งที่ต้องมีการจัดทําเพื่อ
บันทึกพัฒนาของเด็ก ซึ่งให้ข้อมูลด้านพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อ
ทําความเข้าใจพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก 

 4. สังเกตและประเมินจากการเลือกทํากิจกรรม  ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยนั้น ในแต่ละวันครูควรจัดไว้อย่างน้อย 4 กิจกรรม แต่ให้อิสระกับเด็กในการเลือกทํากิจกรรม
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ใดก็ได้อย่างน้อย 2 กิจกรรม ทั้งนี้ในการเลือกทํากิจกรรมของเด็กครูในทุก ๆ  วันครูควรมีการบันทึก
การเข้าทํากิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญที่จะทําให้ทราบว่าเพราะเหตุใดเด็กคนน้ันจงึ
มีพัฒนาเด่นด้านนั้นและด้อยด้านนั้น โดยสามารถดูได้จากประเภทกิจกรมที่เด็กเลือกทําอย่าง
สม่ําเสมอ หรือกิจกรรมใดที่ไม่ยอมเปิดใจทําเลย หากมีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอจะทําให้ครูทราบ
และมีวิธีการจูงใจให้เด็กเปิดใจทํากิจกรรมที่หลากหลายประเภทได้อย่างทันท่วงที 
 5. จากการวิเคราะห์ประเมินผลของครูเอง ซึ่งครูต้องมีการประเมินพัฒนาการจากการทํา
กิจกรรมของเด็กอย่างสม่ําเสมออยู่แล้ว และครูถือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด รู้และเข้าใจเด็กมาก
ที่สุด ข้อมูลจากการวิเคราะห์ประเมินผลของครูเองจึงเป็นหลักฐานสําคัญที่ครูสามารถนํามาใช้
ประกอบการพิจารณาได้ดี 

 6. การตีความจากผลงาน ครูต้องใช้หลักการในการตีความด้านจิตวิทยาเข้ามาช่วย เพื่อให้
เข้าใจพัฒนาการเด็กรายบุคคลอย่างชัดเจน ไม่ควรใช้ความคิดหรืออคติส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง การ
ตีความจากผลงานศิลปะไม่ใช่การตีค่าเป็นคะแนนหรือการให้ดาว และไม่ควรตีค่าผลงานเด็กโดยการ
นําผลงานของเด็กคนหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกคน 

  

กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจำกผลงำนศิลปะ 

 

 เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตและมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา
เด็กนั้นควรเป็นไปอย่างมีลําดับข้ันตอนและมีความสุขตามหลักจิตวิยา คําพูดที่ว่าการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยคือการเรียนปนเล่นนั้นยังเป็นคําพูดที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเป็นความจริงที่มีนัยลึกซึ้งแฝงอยู่
อย่างกว้างขวาง ทักษะในการทําสิ่งต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยมีข้อจํากัดมากมาย เพราะอยู่ในช่วงของการ
พัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมของครูจึงเป็นสิ่ง
สําคัญและมีคุณค่าสําหรับเด็กทั้งสิ้น ทุกกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติเท่ากับเด็กได้พัฒนาไปอีกข้ันใน
การวางแผนกิจกรรมสําหรับเด็กจึงสําคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งไปก่อน แต่เป็นการ
พัฒนาทุกด้านไปพร้อมกันอย่างสมดุล 

 การวางแผนการจัดกิจกรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ครูต้องทําล่วงหน้าและ
ต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน ซึ่งต้องศึกษาความเหมาะสมของกิจกรรมโดยยึดหลกัพัฒนาการ
ของเด็กเป็นสําคัญ เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนา และความเจริญงอกงามของเด็กในทุกด้านผ่านการทํา
กิจกรรมที่ครูจัดให้ การประเมินผลพัฒนาการเด็กผ่านการทํากิจกรรมและการพูดคุยรวมถึงการตรวจ
ประเมินผลงานเด็กจึงเป็นสิ่งที่ครูควรทําให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถทําได้ดังนี้ 
 1. การประเมินจากการสังเกต วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด สามารถทําได้ทุกเมื่อ ไม่ว่า
จะสังเกตแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยปกติการทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัย ครูมักจัดกิจกรรมกลุ่ม
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อยู่แล้ว ควรครูจดบันทึกพฤติกรรมเด็กสม่ําเสมอเพื่อเรียนรู้ความตองการของเด็กแต่ละคนด้วย เด็ก
เล็กส่วนใหญ่ทักษะในการสื่อสารยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ประกอบกับทักษะการกล้าแสดงออกยังต้อง
ได้รับการกระตุ้น ทําให้ครูไม่สามารถรู้ความต้องการของเด็กได้ การสังเกตจะทําให้ครูสารถพัฒนา 
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเด็กได้ทันท่วงที 
 2. การประเมินจากการสัมภาษณ์ ควรเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งทําในลักษณะ
คล้ายกับการสนทนาแบบปกติเพียงแต่ต้องตั้งวัตถุประสงค์ไว้คร่าว ๆ  ในการสนทนา เพื่อให้ได้ข้อมูล
ครอบคลุมทุกด้าน สามารถทําได้ทั้งก่อนการทํากิจกรรม หลังการทํากิจกรรมและระหว่างการทํา
กิจกรรม บรรยากาศควรเป็นไปด้วยความผ่อนคลาย เป็นกันเอง  
 3. การประเมินจากการตรวจผลงาน ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ครูปั๊มตราประทับหรือให้
ดาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําในการตรวจและประเมินผลงานให้กับเด็ก เพราะเป็นการตีค่าผลงานของ
เด็กโดยใช้มาตรฐานของครู ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กโดยตรง โดยเฉพาะเด็กที่ได้ตาปั๊มหน้าบึง หรือได้ดาว
เดียว จะเป็นการสกัดกั้นโอกาสในการในการพัฒนาของเด็ก เพราะเด็กจะขาดความมั่นใจ ไม่มีความ
เช่ือมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพราะครูได้ตัดสินเด็กไปแล้ว เด็กส่วนมากจึงเช่ือว่าต้อง
สร้างสรรค์ผลงานตามที่ครูบอกว่าดีเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นคนเก่ง แต่เป็นการตรวจเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็ก ครูสามารถตั้งเกณฑ์ในการจัดอันดับคุณภาพของงาน  เช่น ควร
ปรับปรุงเร่งด่วน พอใช้ ดี ดีมาก เป็นต้น เพื่อจัดกลุ่มพัฒนาการเด็กทําให้ทราบความก้าวหน้า และ
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบอัตราความก้าวหน้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันของเด็กด้วย 

 

กำรเขียนปำกกำสปดีบอลและปำกกำปลำยตัด 

 

 การเขียนปากกาสปีดบอลและปากกาปลายตัด เป็นรูปแบบการเขียนที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้กับการเขียนเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น เขียนป้าย ทําบัตรคํา สร้างสื่อการสอน 
ฯลฯ การเขียนปากกาสปีดบอลและปากกาปลายตัด มีวิธีการเขียนที่มีลักษณะเหมือนกัน เพราะ
ลักษณะของปลายปากกามีความคล้ายคลึงกัน แต่การคิดประดิษฐ์อักษรประเภทหัวตัดในสมัยก่อนมี
การเริ่มเขียนโดยใช้ปากกาสปีดบอล ซึ่งการเขียนอักษรหัวตัดในยุคต่อ ๆ มาแม้จะใช้ปากกาในการ
เขียนที่ต่างกัน แต่ก็พัฒนามาจากการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลทั้งสิ้น  
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ภาพที่ 4.19 รูปแบบการเขียนอักษรปลายตัด 

ที่มา : http://ipemk192.blogspot.com/2014/08/blog-post_31.html 

 

ทั้งนีก้ารเขียนด้วยปากกา สปีดบอลก็มีข้อจํากัดและค่อนข้างยุ่งยาก จึงทําให้มีความนิยมลด
น้อยลง เพราะต้องเตรียมอุปกรณ์หลายอย่าง ทั้งตัวปากกา(ปากกาคอแร้ง) ซึ่งต้องเตรียมมาคู่กันกับ
หมึกที่ใช้เขียน และต้องมีผ้าหรือทิชชูสําหรบัเช็ดหมึกที่อาจเลอะเทอะหรือแห้งติดหวัปากกา เมื่อเขียน
เสร็จต้องเช็ดล้างทําความสะอาด และกระดาษที่ใช้เขียนต้องมีความหนาพอเหมาะไม่เช่นนั้นจะซึม
ทะลุหรือย่นได้ ปัจจุบันจึงนิยมเปลี่ยนมาใช้ปากกาเคมีปลายตัดต่าง ๆ  ในการเขียนแทน เพราะสะดวก
ทั้งการเขียน การพกพา สามารถใช้ได้กับกระดาษแทบทุกชนิด มีหลายสีให้เลือก ขนาดของหัวปากกา
ก็มีให้เลือกตามความต้องการ ใช้งานก็ง่ายแค่เปิดฝาก็ใช้ได้ทันที รูปแบบการเขียนก็สามารถทําได้
เหมือนกับการใช้ปากกา สปีดบอล  

ปัจจุบันมีนักเขียนได้พัฒนารูปแบบตัวอักษรที่เขียนด้วยปากกาปลายตัดไปอีกหลายรูปแบบ 
เช่น ตัวอักษรแบบริบบิ้น คือ ตัวอักษรหัวตัด 45 องศา อีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงออกแบบอักษรแบบริบบิ้นข้ึน โดยได้พัฒนามาจากการ
เขียนด้วยปากกาสปีดบอล อักษรแบบริบบิ้นสามารถเขียนได้ด้วยปากกาปลายตัด พู่กันแบน ซึ่งใน
ปัจจุบันนิยมนํามาออกแบบการเขียน บัตรอวยพร ป้ายโฟมในงานสําคัญ ป้ายบริษัท ป้ายผ้า ป้ายห้าง
ร้าน และงานโฆษณา  
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อักษรริบบิ้นมีหลายรูปแบบมีทั้งแบบหัวตัด และแบบหัวกลม ซึ่ งแบบนี้เหมาะสําหรับการ
เขียนอักษรเพื่อใช้กับเด็กเล็ก สามารถนําไปเขียนในบัตรคํา เขียนป้ายช่ือ เขียนป้ายนิเทศได้ ในการฝกึ
การเขียนอักษรแบบริบบิ้นนั้น ควรมีการฝึกการเขียนเส้นพื้นฐาน 10 แบบ ให้เกิดความชํานาญ
เสียก่อน ดังภาพข้างล่างนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.20 เส้นพื้นฐาน 10 แบบ  
ที่มา : https://www.slideshare.net/peterartdt/peterfineartcom 

 

 เทคนิควิธีการเขียน ให้ยึดหลักปลายปากกาทํามุม 45 องศา ทั้งขณะเริ่มต้นและสิ้นสุด เส้นที่
ลากต้องเริ่มลากจากซ้ายไปขวา และลากจากบนลงล่างตามลูกศร จะไม่ลากย้อนกลับโดยเด็ดขาด 

ก่อนเริ่มการเขียนควรมีการฝึกฝนการลากเส้นแบบต่าง ๆ  ให้เกิดความคล่องแคล่วเสียก่อน จากนั้นจะ
เขียนในรูปแบบใดก็จะเป็นการง่ายในการออกแบบประยุกต์ใช้  
 ข้ันตอนการเขียนอักษรรบิบิ้น การฝกึเขียนอักษรรบิบิ้น แบบตัวอาลักษณ์ อันดับแรกต้องมี
การจัดกลุ่มอักษรที่มลีักษณะการเขียนที่คล้ายกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น กลุ่มได้ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 

 
กลุ่มที่ 2 

 
กลุ่มที่ 3 
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กลุ่มที่ 3 (ต่อ) 

 

 
กลุ่มที่ 4 

 
กลุ่มที่ 5 
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กลุ่มที่ 6 

 
กลุ่มที่ 7 

 
กลุ่มที่ 8 
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กลุ่มที่ 9 

 

 
การเขียนสระและวรรณยุกต ์

 
การเขียนเลขไทยและเลขอารบิก 

 

ภาพที่ 4.21 ข้ันตอนการเขียนอักษรริบบิ้น ผลงานของ อารมย์ อินทรประเสริฐ ์

ที่มา : https://www.slideshare.net/peterartdt/peterfineartcom 
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 การเขียนด้วยปากกาปลายตัดนอกจากจะสามารถเขียนอักษรแบบอาลักษณ์ ดังที่ยกตัวอย่าง
ข้ันตอนการเขียนไว้ข้างต้นแล้วนั้น ยังสามารถตัดแปลงไปเขียนแบบอื่นได้อีก หากเขียนได้คล่องแล้วก็
ลองฝึกฝนการเขียนรูปแบบอื่น ๆ  โดยใช้พื้นฐานการเขียนแบบอาลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น จาก
การเขียนตัวตรงก็ปรับให้เป็นตัวเอน การเขียนหัวตัดธรรมดาก็ปรับให้เป็นหัวกลม หรือหัวงอแบบเปิด 
การลากเส้นก็สามารถลากให้หางยาวข้ึนเพื่อเพิ่มความอ่อนช้อย หรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเขียน
เลียนแบบอักษรโบราณ ซึ่งมักใช้เขียนป้ายต่าง ๆ ในวันสําคัญของไทย เป็นต้น 

 

สรุป 

 

 ศิลปะการเขียนภาพลายเส้นสําหรับครูปฐมวัยนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ครูควรเรียนรู้ ศึกษา
เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การเขียนอักษรเพื่อการสร้างสื่อการสอน การ
เขียนป้ายเพื่อการจัดโครงการหรือนิทรรศการ หากสามารถใช้เป็นก็เป็นการแสดงศักยภาพอีกด้าน
หนึ่งของครูปฐมวัยให้บุคคลอื่นได้เห็น การช่ืนชมยอมรับนับถือในความสามารถย่อมตามมา อันจะเปน็
การสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพูนกําลังใจในการทํางานให้ครูได้อีกทางด้วย  

 การเขียนภาพลายเส้นสําหรับครูปฐมวัย จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่
ใช้ในการเขียนภาพตามหลักการทางศิลปะได้อย่างถูกต้อง สร้างความเข้าใจในรูปแบบและที่มาของ
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะเป็นพื้นฐานเพื่ อประยุกต์ใช้ในงานที่
เกี่ยวข้องกับครู ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสื่อการสอน หลักการในการสอนศิลปะเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความแตกต่างกัน การเขียนภาพลายเส้นจึงเปน็สิง่
สําคัญ ซึ่งบรรพบุรุษมนุษย์ทุกยุกต์ทุกสมัยจวบจนปัจจุบันใช้การวาดภาพเพื่อบันทึกเรื่องราวในอดีต 
ตั้งแต่ก่อนการคิกค้นประดิษฐ์อักษร ซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่เราได้เรียนรู้มาจนถึงปัจจุบัน แม้แต่
เหตุการณ์สําคัญหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันก็ยังมีการบันทึกด้วยภาพวาดไว้แทบทั้งสิ้น 
เพราะการบันทึกด้วยภาพวาดนั้นแสดงความหมายได้ลึกซึ้งกว่าการเขียน ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า “ภาพ
หนึ่งภาพแทนคําพูดล้านคํา”  
 การเขียนภาพลายเส้นของคนเราน้ันเกิดข้ึนจากพัฒนาตามธรรมชาติ ซึ่ง Rhoda Kellogg ได้
ศึกษาและค้นพบการขีดเขียนของคนเราตั้งแต่อายุต่ํากว่า 2 ขวบ พบว่ามีการพัฒนาการขีดเขียน
เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ตามอายุ ซึ่งโดยการรวบรวมผลงานศิลปะเด็กทั่วโลกและได้ค้นพบว่าเด็กมักจะวาดสิ่ง
เดียวกันเมื่อมีอายุเท่ากัน แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะชนชาติไดก็มีพัฒนาการด้านการเขียน
คล้ายคลึงกัน หากแต่จะมีการพัฒนาในอัตราที่ต่างกันเมื่อมีอายุเพิ่มข้ึน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยทีส่ง่ผล
ต่อความสมารถด้านการขีดเขียนที่ต่างกัน ทั้งโอกาส บุคคลรอบข้าง สภาพแวดล้อม แรงกระตุ้น ฯลฯ 
ที่ส่งผลต่อเด็ก 
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 การฝึกวาดภาพครูควรเรียนรู้ตั้งแต่การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับการวาด ซึ่งปัจจุบนั
มีอยู่มากมาย การเลือกเครื่องมือที่ดีย่อมส่งผลต่อผลงานที่ดีด้วย โดยส่วนใหญ่คนเรามักจะเรียนรู้
รูปทรงสิ่งต่างผ่านรูปทรงเราขาคณิต แล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการวาดข้ันพื้นฐาน นั่นก็คือการวาดภาพ
การ์ตูน ซึ่งไม่เน้นรูปทรง สัดส่วนตามความจริงมากนัก แต่เน้นความน่ารัก สวยงาม เมื่อมีทักษะในการ
วาดมากขึ้นก็สามารถฝึกวาดโดยใช้เส้นอิสระในการสร้างผลงาน ซึ่งจะทําให้ได้รูปภาพที่มีความสมจริง 
ที่เรียกว่า การวาดภาพเหมือนน่ันเอง โดยการวาดภาพเหมือนเมื่อทําได้ชํานาญก็สามารถต่อยอด เพื่อ
พัฒนาฝีมือเป็นการวาดภาพที่ใช้เทคนิค อุปกรณ์อื่น ๆ  เข้ามาประกอบ เช่น สีน้ํา สีอะคริลิก ผงถ่าน
คาร์บอน สีไม้ สีน้ํามัน ฯลฯ โดยสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่มีถูกผิดทั้งสิ้น  
 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้การวาดภาพของครูยังสามารถนําไปใช้ประกอบการพิจารณา
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากผลงานศิลปะได้อีกด้วย ซึ่งครูจะรู้ดีว่าผู้ใหญ่ไม่ควรตัดสิน หรือ
ตีค่าผลงานของเด็กตามมาตรฐานที่ตนเองตั้งไว้ แต่การประเมินผลงานศิลปะของเด็กก็เพื่อให้ทราบ
พัฒนาการและความเจริญงอกงามเพื่อการพัฒนาเด็กในทุกด้าน โดยรูปแบบการประเมินก็มีให้เลือก
หลากหลาย ทั้งการสังเกต สนทนา สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน ฯลฯ ซึ่งครูสามารถเลือกใช้วิธีการประเมนิ
ได้ตามความต้องการและข้อจํากัดต่าง ๆ  ในบางสถานการณ์ ซึ่งการประเมินก็นับเปน็กระบวนการหนึง่
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าการสอน 

 การเขียนภาพลายเส้นนอกจากจะเป็นการเขียนรูปภาพแล้ว ยังมีการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งคือ
การเขียนอักษรต่าง ๆ  ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีการพิมพ์มากมายที่ครูสามารถใช้ได้ แต่ล้วนมี
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังนั้นการเรียนรู้การเขียนอักษรพื้นฐานก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะช่วยให้ครูได้ลดค่าใช้จา่ย 
เป็นการประหยัด และลดต้นทุนในการทํางานลงได้ เช่น การเขียน อักษรด้วยปากกาสปีดบอลและ
ปากกาปลายตัด เมื่อครูได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐาน และหลักการเขียนจนชํานาญแล้ว ก็สามารถออกแบบ
อักษรได้เอง เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก และเหมาะสมกับกิจกรรมที่ครูต้อง
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นประโยชน์มากมายทั้งเพื่องานสร้างสื่อการสอนที่ต้องเขียนข้อความต่าง ๆ ให้
สวยงาม ชัดเจน น่าอ่าน และเพื่อการใช้ในกิจกรรมการจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ที่สถานศึกษา
มักจะจัดข้ึนอยู่บ่อยครั้ง เป็นการสร้างสีสันและความเป็นระเบยีบของงาน เช่น การเขียนป้ายบอกทาง 
ป้ายแบ่งโซน ป้ายประจําซุ้ม ป้ายฐานการเรียนรู้ ป้ายช่ือช้ันเรียน ป้ายช่ือโครงการ เป็นต้น 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี 5  
กำรสร้ำงสรรค์งำนทำงศิลปะจำกวัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ 

ส ำหรับครูปฐมวัย 
 

 งานศิลปะเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของครูปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จากงานวิจัยและเอกสารสําคัญทางการศึกษาปฐมวัย ที่อ้างถึงเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ได้กล่าวถึงงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ นานา ที่นํามาใช้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถ
พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่างานศิลปะแต่ละประเภทจะไม่สามารถพัฒนาเด็กได้ทุ กด้าน แต่
งานศิลปะเน้นการพัฒนาในด้านที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ทั้งสิ้น ครูปฐมวัยจึง
จําเป็นที่จะต้องนํางานศิลปะมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้พัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล และเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ครูต้องรู้ถึงประโยชน์และศักยภาพ
ของงานศิลปะที่นํามาจัดให้กับเด็กทุกประเภท เพื่อให้เลือกใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ครอบคลุม
ทุกด้าน 

 

คุณค่ำของกิจกรรมศิลปะที่มีต่อเด็กปฐมวัย 

 

 ศิลปะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ความละเอียดอ่อนของศิลปะจงึมี
คุณค่าในการจรรโลงวิถีชีวิตวัฒนธรรมให้คงอยู่ ช่วยสร้างสรรค์ความสวยงาม ช่วยบันทึกเรื่องราว
ความเป็นมาในอดีตเพื่อสะท้อนค่านิยมของคนแต่ละยุคสมัย ศิลปะในด้านการศึกษาช่วยพัฒนา
ศักยภาพภายในตัวบุคคลซึ่งนําไปสู่การพัฒนาสังคมรอบด้าน เราจึงควรให้ศิลปะเข้ามามีบทบาท
สําคัญในศึกษาต้ังแต่แรกเริ่มของการเรยีนรู้และควบคู่ไปกับกบัการศึกษาในทุกแขนงในอนาคต เพื่อให้
เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกิดจากคามคิดสร้างสรรค์ที่ได้บ่มเพราะมาจากการเรียนรู้ผ่านศิลปะ ดัง
จะกล่าวถึงคุณค่าของกิจกรรมศิลปะที่มีต่อเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 1. ศิลปะช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 

 2. การสอนศิลปะช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 3. ศิลปะช่วยตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก 

 4. การเรียนรู้ผ่านศิลปะ ช่วยให้เด็กเรียนรู้กระบวนการวางแผน การทํางานอย่างเป็นระบบ 

 5. ฝึกการคิด ตัดสินใจด้วยตนเอง จากการทํางานเดี่ยว และกลุ่ม 
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 6. ได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมจากประสบการณ์ตรง เรียนรู้การปรับตัวจากการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น  
 7. ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามจากการได้ริเริ่มทํากิจกรรม 

 8. ได้เรียนรู้กระบวนการทํางานแบบนักวิทยาศาสตร์ อันเป็นทักษะสําคัญในการดําเนินชีวิต 
คือ ทักษะการสังเกต สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง และการแก้ปัญหา  
 9. ช่วยพัฒนาความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการหยิบจับ และ
การเขียน 

 10. ช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 11. เป็นโอกาสในการแสดงความรู้สึกนึกคิด ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ 

 12. เพื่อฝึกความเช่ือมั่นในตนเอง จากการลองผิดองถูก การมีโอกาสเลือกอย่างอิสระ การ
ได้รับการช่ืนชมในการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ 

 13. ช่วยพัฒนาและขัดเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น 

 14. เป็นพื้นฐานการพัฒนานักคิดด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ในอนาคต 

 15. ช่วยฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ เริ่มจากการรับผิดชอบตนเองในการทํางานให้เสร็จ
ตามเวลา รู้จักการเก็บสิ่งของต่าง ๆ  เมื่อทํางานเสร็จ รับผิดชอบต่อผู้อื่นจากการร่วมมือช่วยเหลือจน
งานเสร็จสิ้น เป็นต้น 

 

กำรเลอืกวัสดุในทอ้งถิ่นและวัสดเุหลือใช้เพือ่กำรสรำ้งสรรคง์ำนทำงศิลปะ 
  
 ครูปฐมวัยควรทําความเข้าใจหลักในการสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัยตั้งแต่ข้ันตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน หลักการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ตามบริบทของโรงเรียน สภาพแวดล้อม และชุมชน ซึ่งต้องคํานึงถึงวุฒิภาวะและ
ความพร้อมของเด็กด้วย การเรียนรู้ผ่านการทํางานศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นเด็กควรได้เรียนรู้ผ่าน
ความงดงามตามธรรมชาติ และควรได้เรียนรู้ผ่านสื่อของจริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ข้อดีของการเลือกใช้
วัสดุต่าง ๆ ที่เป็นของจริงคือ หาง่าย มีอยู่รอบตัว ไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการเรยีนรู้ผา่นศิลปะ
ของเด็ก ใช้งบประมาณค่อนข้างน้อย หรืออาจไม่ได้ใช้เลย และเด็กสามารถสร้างงานศิลปะได้ทุกที่ 
หากได้ผ่านการเรียนรู้และมีประสบการณ์มาแล้ว ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กชุมชนเมืองกับ
เด็กในชนบท ย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดา เป็นคุณค่าที่ได้ย่อมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกหาวัสดทุี่
มีอยู่รอบตัวเพื่อนํามาคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานนั้นสําคัญกว่า ดังนั้นครูจึงควรเป็นต้นแบบใน
การนําพาเด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากความคิดสรา้งสรรค์ที่หลากหลาย ไม่ยึดติดรูปแบบเดิม ๆ  ใน
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อดีต ซึ่งครูปฐมวัยควรเรียนรู้วิธีการเลือกใช้วัสดุรอบตัว ทั้งที่เป็นวัสดุ ในท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์งานศิลปะสําหรับเด็กด้วย 

 

วัสดุท้องถิ่นเพื่อกำรสร้ำงสรรค์งำนทำงศิลปะ 

 

 ครูปฐมวัยสามารถร่วมมือกับผู้ปกครองในการเลือกหาและรวบรวมวัสดุท้องถ่ินเพื่อใช้ในการ
ออกแบบ วางแผนกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กได้ โดยการเตรียมกล่อง ภาชนะหรือถุงสําหรับเก็บสะสม
วัสดุต่าง ๆ โดยควรแยกเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อการหยิบใช้ได้ง่าย และจะได้รู้ปริมาณ เมื่อมีมากพอก็
สามารถนํามาจัดกิจกรรมได้ ตามปกติจะสามารถเก็บสะสมวัสดุแต่ละชนิดได้ทีละเล็กทีละน้อย และ
วัสดุธรรมชาติบางชนิดจะมีเฉพาะฤดูกาล 

 วัสดุท้องถ่ินที่สามารถนํามาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะมีหลายประเภท ดังนี้ 
 1. เมล็ดพืชและผลของพืช เช่น เมล็ดข้าวโพด เมล็ดถ่ัวเขียว ถ่ัวแดง ถ่ัวดํา เมล็ดงา เมล็ด
กระถิน เมล็ดแตงโม เมล็ดทางตะวัน เมล็ดข้าว เมล็ดผักกาด เม็ดมะกล่ําตาหนู ผลแห้งของต้นตีนเป็ด 
ลูกยางแห้ง ลูกยางพาราแห้ง ลูกสนแห้ง 
 2. เปลือกหอย เช่น เปลือกหอยแมลงภู่ เปลือกหอยแครง เปลือกหอยหวาน เปลือกหอยขม 
เปลือกหอยลาย เปลือกหอยสังข์ เปลือกหอยทะเล 

 3. ก้อนกรวด เช่น ก้อนกรวดใหญ่ ก้อนกรวดเล็ก ก้อนหินอ่อน 

 4. ใบไม้แห้ง อาจเป็นใบไม้ที่ร่วงหล่นเองตามธรรมชาติ หรือ นํามาตากแห้ง ควรเป็นใบไม้ที่
แข็งพอสมควร 

 5. ดิน เช่น ดินเหนียว ดินทรายแม่น้ํา ดินทรายทะเล 

 6. เปลือกไข่ เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา 
 7. เศษวัสดุอื่น ๆ จากพืช เช่น กิ่งไม้ ฟางข้าว หญ้าแห้ง เปลือกมะพร้าว กะลามะพร้าว ใย
บวบแห้ง ป่าน ฝ้าย  
 นอกจากนี้ยังมีวัสดุธรรมชาติ ที่หาได้ง่ายรอบตัวแต่มีอายุการใช้งานสั้น ซึ่งเมื่อนํามาแล้วต้อง
ใช้ทันทีเพื่อให้คงสภาพและมีคุณสมบัติตามที่ต้องการจะสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น 

 1. ดอกไม้สดประเภทต่าง ๆ เช่น กุหลาบ ดาวเรือง บานช่ืน คุณนายต่ืนสาย อัญชัน  
 2. ใบไม้ กิ่งไม้สด  เช่น ก้านกล้วย ก้านมะพร้าว ใบมะพร้าว ใบตอง ใบไม้ชนิดต่าง ๆ  
 3. ผักชนิดต่าง ๆ เช่น แครอท หัวไชเท้า ผักกาด มะเขือ ฟักทอง  
 4. ผลไม้ เช่น แอปเปิล มังคุด เงาะ ขนุน ลิ้นจี่  
 วัสดุท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ครูสามารถเลือกหาและสะสมวัสดุอื่น ๆ 
ได้อีก เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ได้ ข้ึนอยู่กับบริบทของท้องถ่ิน ท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ว่ามี
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ทรัพยากรชนิดใดบ้างก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ไม่จํากัด เพียงแต่ต้องคํานึงถึงความ
เหมาะสมตามพัฒนาการและความปลอดภัยในการใช้ด้วย 

 

วัสดุเหลือใช้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์งำนทำงศิลปะ 

 

1. วัสดุเหลือใช้จากพลาสติก ฝาขวดนํ้าเปลา่และน้ําอดัลม แก้วน้ําพลาสติก หลอดกาแฟ ถ้วย
พลาสติก ถุงบรรจุภัณฑ์  
 2. วัสดุเหลือใช้จากฟองน้ํา เช่น ฟองน้ําล้างรถ สก๊อตไบรท์  
 3. วัสดุเหลือใช้จากไม้ เช่น ไม้ไอศกรีม ไม้ตะเกรียบ ไม้เสียบลูกช้ิน 

 4. วัสดุเหลือใช้จากกระดาษ เช่น กล่องนม กล่องยาสี กล่องสบู่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  
โบรชัวร์ จานกระดาษ ทิชชู แก้วกระดาษชนิดต่าง ๆ  
 5. วัสดุเหลือใช้จากผ้า เช่น เศษผ้า หาได้จากร้านตัดเสื้อผ้า เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

 6. วัสดุเหลือใช้จากอลูมิเนียม เช่น กระป๋องน้ําอัดลม ฝาขวด ช้อน 

 7. วัสดุเหลือใช้จากแก้ว เช่น ลูกแก้ว ขวดแบรน ขวดแก้วขนาดต่าง ๆ แก้วน้ํา 
 

กำรวำงแผนกำรใช้วัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ในกำรจัดกิจกรรมศิลปะส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 

 การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยด้วยวัสดุท้องถ่ินนั้น สามารถทําได้หลากหลาย และ
นํามาให้เด็กทํากิจกรรมได้ตลอดปีการศึกษา ในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
ตามรูปแบบการสอนแบบบูรณาการณนั้น ในหนึ่งวันครูควรจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
เอาไว้ 3 – 4 กิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจอย่างน้อย 
2 กิจกรรม ดังนั้นครูควรวางแผนในการจัดเตรียมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ และวัสดุที่
ใช้การสร้างสรรค์ เพื่อท้าทายความสามารถของเด็กอันจะทําให้เด็กเกิดการพัฒนารอบด้าน ซึ่งในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมควรให้มีความสอดคล้องกับเรื่องและเนื้อหาที่จะจัดประสบการณ์ด้วย เพื่อให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
สถานศึกษาด้วย กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยจากวัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ครูสามารถ
ออกแบบการจัดกิจกรรมใหเหลากหลายในแต่ละสัปดาห์ได้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการปั้น 

 2. กิจกรรมสีน้ํา 
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3. กิจกรรมการติดปะ 

4. กิจกรรมการตัดปะ 

5. กิจกรรมการพิมพ์ภาพ 

6. กิจกรรมการร้อย 

7. กิจกรรมการสาน 

8. กิจกรรมการทุบสี 
9. กิจกรรมการวาดภาพ 

10. กิจกรรมการประดิษฐ์  
 ทั้งนี้จะขออธิบายและยกตัวอย่างการจัดกจิกรรมจากวัสดุทอ้งถ่ินและวัสดเุหลือใช้ออกเป็น 
10 ประเภทตามลักษณะการปฏิบัตกิิจกรรมดังนี้ 
 

กิจกรรมกำรปั้น 

 

 กิจกรรมการปั้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาเด็กได้อย่างไม่รู้จบ เด็ก
ปฐมวัยชอบกิจกรรมการปั้นมาก เพราะให้ความสนุกสนาน ความอิสระในการสร้างผลงาน พัฒนา
กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน เป็นกิจกรรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมในการใช้มือให้
คล่องแคล่วในการหยิบจับและการเขียนของเด็กในอนาคต ซึ่ง เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้จากการสัมผัส
กับสื่อวัสดุต่าง ๆ  ผ่านการใช้ประสาทสมัผัสทั้งห้า และการปั้นช่วยพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกายควบคู่
ไปกับการพัฒนาทางอารมณ์ด้วย ช่วยให้เด็กมีสมาธิ จดจ่อกบการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งนําไปสู่การ
พัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ที่ดี 
 ในการนําดินเหนียวมาใช้ในกิจกรรมการปั้นสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น สามารถนําดินเหนียวตาม
ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถ่ินมาให้เด็กได้ลงมือปั้นเลยก็ได้เช่นกัน แต่จะมีความลําบากในการข้ึนรูปร่าง 
เพราะจะมีความเหนียวและเลอะเทอะค่อนข้างมาก การข้ึนรูปร่างสําหรับเด็กก็ทําได้ยาก และเมื่อ
ช้ินงานของเด็ก ๆ  แห้งแล้วก็มักจะร้าว แตกหัก ไม่คงทน และอาจสร้างทัศนคติที่ไม่ดีกับการปั้นของ
เด็กได้ ดังนั้นครูจึงควรมีการเตรียมดินให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยควรมีความช้ืน ความ
เหนียวที่พอเหมาะในการปั้น เพื่อให้การปั้นทําได้ง่ายและสนุกสนานมากยิ่งข้ึน 

 กำรเตรียมดินเหนียวส ำหรับกำรป้ัน 

 การทําดินเหนียวเพื่อการนําไปปั้นวิธีนี้จะสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน เพียงแต่ห่อหุ้มด้วย
พลาสติก หรือใส่ภาชนะที่มิดชิดเพื่อไม่ให้ดินแห้ง วิธีการทําแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนใหญ่ๆ ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 การทําดินเช้ือ 
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 1. นําดินเหนียวที่มีอยู่ทั่วไปมากองรวมกันไว้และรดน้ําแล้วคลุมด้วยแผ่นพลาสติก กระสอบ
ปุ๋ย หรือแผ่นไวนิล ที่ไม่ใช้แล้วทิ้งไว้เพื่อให้ดินชุ่มอยู่เสมอ สามารถนําไปใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ  
 2. ตักดินเหนียวที่นํามาเตรียมไว้ใส่ในถังพลาสติก เติมน้ําให้ชุ่มแล้วทิ้งไว้ 2 ช่ัวโมง 
 3. ใช้ไม้คนให้ทั่วจนดินเหนียมเป็นเนื้อเหมือนดินโคลน 

 4. ปูแผ่นพลาสติกหรือกระสอบปุ๋ยลงบนพื้น ตักแกลบเทลงบนแผ่นพลาสติก เกลี่ยแกลบ
ออกเป็นวงกลม 

 5. เอามือโกยดินเหนียวที่แช่น้ําวางลงบนแกลบ 

 6. ใช้มือและเท้านวดดินเหนียวและแกลบให้ผสมจนเข้ากันดี 

 7. ปั้นดินเหนียวที่ผสมแกลบดีแล้วเป็นก้อนกลม ๆ พอประมาณ นําไปตากแดดจัดให้แห้ง
สนิท ใช้เวลาประมาณ 2 วัน จะได้ก้อนดินเช้ือ 

 8. นําก้อนดินเช้ือไปเผา อาจใช้วิธีการเผาแบบกองฟืนธรรมดา เป็นเวลา 1 คืน 

 9. นําก้อนดินเช้ือที่เผาแล้วไปตําให้ละเอียด และร่อนด้วยตะแกรงจะได้ผงดินเช้ือพร้อม 
สําหรับใช้ผสมทําดินเหนียวสําหรับการปั้นต่อไป 

ข้ันที่ 2 การทําดินเหนียว 

1. ปูแผ่นพลาสติกหรือกระสอบปุ๋ยบนพื้นราบ  
2. ตักดินเช้ือมาเทลงบนแผ่นพลาสติกแล้วเกลี่ยให้กระจายออกเป็นวงกลม 

3. นําดนิเหนียวที่รดนํ้าจนชุ่มตักใส่ถัง 
 4. นําดินเหนียววางลงบนดินเช้ือแล้วใช้เท้าเหยียบนวดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน  อัตรา
ส่วนผสม ดินเช้ือ 1 ส่วน ดินเหนียว 2 ส่วน 

 5. รดน้ําดินที่นวดจนเป็นเนื้อเดียวกันให้ชุ่ม แล้วสามารถเก็บไว้เป็นก้อนใส่ถุงพลาสติกเพื่อ
ไม่ให้ดินแห้ง สามารถนําไปให้เด็กปั้นได้เลย 

 หากต้องการเก็บช้ินงานที่เด็กทําไว้นาน ๆ ให้คงทน หรือนําไปใช้งานได้จริง เช่น ปั้นแจกัน 
ปั้นกระถางปลูกต้นไม้ ปั้นที่ใส่ปากกา ดินสอ ฯลฯ เมื่อปั้นเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้เซ็ตตัวพอหมาด แล้ว
สามารถนําไปเผาด้วยเตาเผา หรือเผาแบบพื้นบ้านด้วยการเผาแบบก่อกองฟืนทิ้งไว้เป็นเวลา 1 คืน ก็
ได้เช่นกัน แล้วจึงนํามาลงสี ตกแต่งให้สวยงาม  

 นอกจากนี้วัสดุใกล้ตัวที่หาได้ง่าย ๆ ภายในบ้านก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการปัน้
ของเด็กได้เช่นกัน ซึ่งครูสามารถทําเก็บไว้ให้เด็กได้เล่น เช่น ดินญี่ปุ่น ซึ่งกรรมวิธีในการทําก็ง่าย ราคา
ไม่แพง สามารถหาได้รอบตัว หรือผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการหาหรือจัดทําได้ด้วย 
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 กำรท ำดินญ่ีปุ่น 

 วัสดุและอุปกรณ์  
- แป้งข้าวโพด    ครึ่งถ้วยตวง 

 - กาวลาเท็กซ์   ครึ่งถ้วยตวง 
 - น้ํามะนาวหรือน้ําส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ 

 - เบบี้ออย   2 ช้อนโต๊ะ 

 - หม้อเทปร่อน   1 ใบ 

 - ไม้พาย    1 อัน 

 - พลาสติกคลุมอาหาร  1 ม้วน 

  

วิธีการทํา     
1. นําแป้งข้าวโพดครึ่งถ้วยตวง กับกาวลาเท็กซ์ครึ่งถ้วยตวง เทลงในหม้อเทปร่อน ตามด้วย

น้ํามะนาวหรือน้ําส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะและเบบี้ออย 1 ช้อนโต๊ะ ใช้ไม้พายคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อ
ละเอียด เติมน้ําส้มสายชูและเบบี้ออยที่เหลืออีกอย่างละ  1 ช้อนโต๊ะลงไป คนให้ทั่วจนเป็นเนื้อ
เดียวกันอีกรอบ 

2. นําหม้อไปตั้งไฟปานกลาง คนไปเรื่อย ๆ  อย่าหยุด อย่าให้ไฟแรงเกินไปจะไหม้ได้ คนจน
แห้งพอสมควรจนเกาะติดกันเป็นก้อน ยกหม้อลงจากเตา 

3. นําแป้งไปนวดคลึงให้เป็นเนื้อเดียวกัน ในข้ันตอนนี้หากต้องการให้แป้งมีสีสรรค์ตามที่
ต้องการก็สามารถเติมสีผสมลงไปได้ แล้วนวดคลึงให้เข้ากัน จับดูให้ได้ความเนียนของแป้งพอเหมาะไม่
เหลวเกินไป  

4. นําพลาสติกคลุมอาหารมาห่อแป้งที่นวดเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เซ็ทตัวประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง ก็
สามารถนําไปใช้ปั้นได้ 
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ขยุ้มดินเป็นกอ้นกลม ทําใหผ้ิวขรุขระเหมือนผลมะกรูด 

 
 

 

 

 
 

ปั้นดินเป็นวงรี แบ่งครึ่งแล้วประกบกันเป็นส่วนหน้าและปาก 

 

 

 

 
 

 

ปั้นเป็นช้ินเล็ก ๆ ทําขาและหู  
 

 

 

 

 

 
 

ประกอบทกุช้ินเข้าด้วยกันโดยใช้น้ําประสานก่อนแล้วจึงติด แล้วนําไปเผาหรอืตากให้แห้ง 
ภาพที่ 5.1 ข้ันตอนการปั้นด้วยดินเหนียว 
ที่มา : http://www.banpanya.com/ 
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กิจกรรมสีน้ ำ 
 

 ปัจจุบันสีที่นิยมใช้ และหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงมากนักก็คือสีน้ํา และสีโปสเตอร์ เพราะมีสี
สดใช้งานง่าย แต่ก็นับว่าเป็นสีที่มีส่วนผสมของเคมีที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กได้เช่นกัน ดังนั้นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมสีน้ําให้กับเด็กอย่างปลอดภัยคือการใช้สีที่จากธรรมชาติ ที่ครูสามารถ
เตรียมได้ง่าย ๆ  และเด็กก็สามารถเรียนรูไ้ปพรอ้ม ๆ  กันได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย สีที่ได้จากธรรมชาติ
ก็ได้แก่ สีเหลือจากผงขมิ้น สีฟ้าหรือสีน้ําเงินจากดอกอัญชัน จะตําแล้วบีบเอาน้ําก็ได้หรือต้มในน้ํา
เดือดก็ได้ สีเขียวจากใบเตย สีชมพูจากเปลือกแก้วมังกร สีแดงจากกระเจีย๊บแดง สีดําจากดอกดินหรอื
ถ่าน สีน้ําตาลจากไพลผสมปูนแดง ฯลฯ 

ในการทํากิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติที่เป็นของจริง มีข้อจํากัดในการสร้างสรรค์
งานหลายรูปแบบ เมื่อเทียบกับการใช้สีโปสเตอร์แล้วสามารถทําได้หลายประเภทมากกว่า ดังนั้น
เพื่อให้สีที่สกัดจากธรรมชาติสามารถใช้ได้ง่ ายและออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายไม่แพ้กันกับสี
โปสเตอร์ จึงขอยกตัวอย่างการทําสีกาวแป้งเปียกเพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถใช้งานได้
คล้ายกับสีโปสเตอร์ จะทําให้ได้ความหลากหลายของผลงานมากขึ้น มีวิธีการทําดังนี้ 

กำรท ำสีกำวแป้งเปียก 

           วัสดุและอุปกรณ์  
- แป้งมัน   

 - น้ําเปล่า 
 - หม้อ/ทัพพี 
 - สีจากธรรมชาติ ที่ได้จากการบีบ การต้มแบบเข้มข้น การบดหรือการตําให้ละเอียด หรือสี
ชนิดผงสําเร็จรูป 

 วิธีการทํา 
 1. เอานํ้าใส่ในหม้อตัง้ไฟให้เดอืน จากนั้นเทแป้งมันลงไปตม้ 

            2. คนไปเรื่อย ๆ อย่าหยุดจนกว่าแปง้จะละลายและสกุ 

            3. เมื่อแป้งเปลี่ยนเป็นสีใสให้ยกลง 
            4. คนต่อจนแป้งเย็น 

            5. เทสีจากธรรมชาติที่ต้องการลงไปคนคนเป็นเนือ้เดียวกัน สามารถเติมสีเพิม่และลดความ
อ่อนและเข้มของสีได้ตามความต้องการ  
            6. นําสีที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความต้องการ 
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ภาพที่ 5.2 กิจกรรมศิลปะใช้สจีากธรรมชาติในโครงการร่วมลดโลกร้อนที่บรุีรมัย์ 
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/372smallroom/2009/10/22/entry-1 

 

กิจกรรมกำรตดิปะ 

 

 กิจกรรมการติดปะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด จินตนาการในการสร้างสรรค์ วัสดุที่มีอยู่
รอบตัวทั้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ ล้วนสามารถนํามาสร้างสรรค์เปน็ผลงานศิลปะได้ทั้งสิ้น และ
สร้างความท้าทาย ความสนุกสนานในการสร้างสรรค์ เพราะเด็กมีโอกาสในการเลอืกวัสดุที่ใช้ มีโอกาส
ออกแบบช้ินงานด้วยตนเอง ได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองและได้เรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ของ
เพื่อน ได้พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับ ฉีก ปะ ติด ตัด นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานหลาย
วิธีการที่น่าต่ืนเต้นสําหรับเด็ก ได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม จากการช่วยเหลือ แบ่งปัน การรอคอย จาก
การใช้วัสดุที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ใช้ร่วมกัน โดยครูควรจัดเตรียมวัสดุใส่ในตะกร้า แยกเป็นชนิด วางไว้ให้
เด็กหยิบใช้ได้ง่ายด้วยตนเอง โดยใช้ร่วมกันทั้งห้อง ภายใต้หัวข้อผลงานเดียวกัน ที่ครูเป็นผู้กําหนดให้ 
ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์ที่กําลังเรียนอยู่ในขณะนั้น  

การให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบปะติด สามารถทําได้ทั้งแบบปะติดจากวัสดุธรรมชาติ 
แบบปะติดจากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือการปะติดแบบผสมผสาน คือ การนําวัสดุทั้งสองชนิดมาใช้
ร่วมกันในการสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งช้ิน ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมศิลปะแบบติดปะที่ครูสามารถออกแบบ
และเตรียมให้กับเด็กมีดังนี้ 
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ผลงานการติดปะด้วยหลอดกาแฟ  
(อายุ 5 ขวบ) 

ผลงานการติดปะเมล็ดถ่ัวเขียว  
(อายุ 4 ขวบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานการติดปะด้วยเส้นเชือก  
(อายุ 4 ขวบ) 

ผลงานการติดปะด้วยทรายย้อมสี  
(อายุ 4 ขวบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานการติดปะด้วยไหมพรมและกระดาษ  
(อายุ 5 ขวบ) 

ผลงานการติดปะด้วยกระดาษและสําล ี

(อายุ 5 ขวบ) 
 

ภาพที่ 5.3 ผลงานการติดปะด้วยวัสดุทอ้งถ่ินและวัสดุเหลือใช้ที่ครูสามารถจัดใหเ้ด็ก 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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ผลงาน “แม่ไก้กับลูกไก”่ 

การปะติดดอกเฟือ่นฟ้ากับเมล็ดข้าวสาร 
ผลงานการติดปะป่าไมจ้ากใบไม ้

และเกศรดอกไม้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน “ดอกไม้ปลิวตามลม” 

การติดปะดอกจานและดอกพะยูง 
ผลงาน “ลูกเป็ดข้ีเหร่” 

การติดปะดอกเข็ม ดอกเฟื่องฟ้า ดอกหญ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน “มะละกอแสนหวาน” 

การติดปะเมล็ดข้าวสารย้อมส ี

ผลงาน “ลูกนกน้อย” 

การติดปะดอกจาน ดอกหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ 
 

ภาพที่ 5.4 ผลงานการติดปะด้วยวัสดุทอ้งถ่ินและวัสดุเหลือใช้ 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กิจกรรมกำรตดัปะ 
 

 การทํากิจกรรมการตัดปะของเด็กนั้น เป็นการฝึกการทํางานที่มีความยากมากข้ึนอีกระดับ
หนึ่ง ซึ่งต้องใช้ความพยายาม ความอดทน และความระมัดระวัง ในการใช้กรรไกร เด็กจะได้ฝึกการใช้
กล้ามเนื้อมือในการสอดจับและควบคุมทิศทางของกรรไกร  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัดปะ “รูปทรงใกล้ตัว” จากใบไม้ ดอกไม ้ ภาพตัดปะ “มะม่วง” จากใบตอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัด “บ้านน้อยกลางป่าเขา” จากใบตอง ภาพตัดปะ “ต้นไม้” จากใบไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัดปะ “การคมนาคม” จากกระดาษ ภาพตัดปะ “รถไฟ” จากกระดาษ 
 

ภาพที่ 5.5 กิจกรรมศิลปะแบบตัดปะจากวัสดทุ้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ที่ครูสามารถเตรียมใหก้ับเด็ก 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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ครูควรเตรียมวัสดุให้เด็กได้ฝึกการตัดอย่างเหมาะสม เริ่มจากการเตรียมวัสดุที่บางตัดได้ง่าย
ให้ได้ฝึกในช่วงแรก เพื่อให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับการจับกรรไกร และมีกําลังใจในการตัดในข้ันที่
ยากข้ึนเมื่อเด็กสามารถตัดได้สําเร็จ เมื่อเด็กสามารถใช้กรรไกรได้คล่องแล้วก็ไม่เป็นปัญหาในการจัด
กิจกรรมการตัดอีกต่อไป  

การเตรียมวัสดุในท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ที่ใช้ในกิจกรรมการตัดปะสําหรับเด็กนั้นมีหลาย
ประเภท ครูควรจัดแบ่งใส่ตะกร้าแยกตามชนิดของวัสดุให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการ
เลือกใช้ วัสดุที่นิยมนํามาให้เด็กได้ตัดปะเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ ได้แก่ ใบไม้สด ใบไม้แห้ง เศษผ้า 
กระดาษเหลือใช้ต่าง ๆ  เชือก ถุงพลาสติก ถุงขนมขบเค้ียว ฯลฯ ดังตัวอย่างที่ครูสามารถเตรียมวัสดุ
ให้กับเด็กในการทํากิจกรรมศิลปะแบบตัดปะข้างต้น 

 

กิจกรรมกำรพิมพ์ภำพ 

 

 กิจกรรมการพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ  สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ครูสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการพิมพ์ให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยส่วนใหญ่การพิมพ์ภาพที่
ง่ายที่สุดสําหรับเด็กคือการพิมพ์ภาพจากอวัยวะต่าง ๆ  ของร่างกาย สามารถทําได้โดยไม่ต้องเตรียม
อุปกรณ์อะไรมากมาย เริ่มตั้งแต่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า อาจเพิ่มความยากมากข้ึนโดยการเพิ่มรายละเอียดเข้า
ไปในภาพพิมพ์จากการสร้างจินตนาการใส่ลงไปในภาพให้กลายเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไม่จํากัด เช่น 
พิมพ์ภาพมือแล้วต่อเติมเป็นต้นไม้ พิมพ์ภาพน้ิวมือแล้วต่อเติมเป็นตัวละครหรือการ์ตูนน่ารัก  
 

 
 

ภาพที่ 5.6 อุปกรณ์การพิมพ์ภาพ 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 



 
141 ศิลปะส ำหรับครูปฐมวยั 

การพิมพ์ภาพจากวัสดุเหลือใช้รอบ ๆ ตัว นับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเด็ก 

โดยเฉพาะการพิมพ์ภาพการสรา้งแม่พมิพ์ทีไ่ด้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ซางข้าวโพด ใยบวบ 
ผักกาด แอบเปิ้ล เปลือกเงาะ เปลือกขนุน เปลือกมังคุดผ่าครึ่ง ฯลฯ การพิมพ์ภาพจากวัสดุเหลือใช้ 
เช่น ก้นขวดนํ้าอัดลม ฟองน้ํา กระดาษขยุ้ม เชือก ไหมพรม และการแกะแม่พิมพ์จากสิ่งที่อยู่รอบตัว 
เช่น สบู่ ฟองน้ํา แครอท หัวใช้เท้า มันเทศ มะเขือ ฯลฯ ฯลฯ โดยจะยกตัวอย่างวัสดุและกิจกรรมการ
พิมพ์ภาพที่ครูสามารถเตรียมให้กับเด็กได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ภาพจากเงินเหรียญ พิมพ์ภาพจากใบดอกเข็ม 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ภาพจากข้าวโพดและใบไม ้ พิมพ์ภาพจากใบไม้  
 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ภาพจากใบไม ้ พิมพ์ภาพจากใบไม ้

 

ภาพที่ 5.7 กิจกรรมการพิมพ์ภาพจากวัสดุทอ้งถ่ินและวัสดุเหลือใช้ที่ครูสามารถเตรียมใหก้ับเด็ก 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กิจกรรมกำรร้อย 

 

 การจัดกิจกรรมการร้อยจากวัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ที่ครูสามารถเตรียมให้กับเด็ก ต้อง
คํานึงถึงพัฒนาการตามวัยเป็นหลัก วัสดุการร้อยหากมีขาดเล็กจะไม่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ควรเป็น
วัสดุที่มีรูขนาดใหญ่พอสมควร เช่น ลูกปัดขนาดใหญ่ หลอดด้าย ไม้ไผ่ หลอดกาแฟ เป็นต้น เชือกที่ใช้
ใช้ในการร้อยหากอ่อนเกินไปก็ให้ใช้สก๊อตเทปใสพันปลายเชือกจะทําให้ร้อยได้ง่ายข้ึน หากเป็นการ
ร้อยดอกไม้ใบไม้ก็ไม่ควรให้เด็กใช้เข็มในการร้อย เพราะอาจเกิดอันตรายกับเด็กและคนรอบข้างได้  
สามารถใช้ลวด หรือก้านมะพร้าว แทนเข็มได้  

ดอกไม้หรือวัสดุที่จะนํามาร้อยประกอบกัน ครูสามารถพาเด็กไปเก็บได้ในบริเวณโรงเรียน 
หากเป็นเม็ดพืชที่มีลักษณะตัน ไม่มีรู หากจะนํามาให้เด็กร้อย ก็ควรเจาะรูไว้ให้เรียนร้อยก่อนนํามาใส่
ตะกร้าให้เด็กเลือกหยิบ เช่น ลูกยางพารา ลูกเดือยหิน ลูกสน ลูกยาง ฯลฯ ข้อควรระวังคือ วัสดุจาก
ธรรมชาติบางชนิดอาจมียางที่อาจเป็นอันตรายและสกปรกได้ ควรทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนํามาใช้และทํา
ความสะอาดเสียก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมบายหลอดกาแฟ การร้อยดอกไมส้ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยลกูปัดไม้ทําโมบาย ร้อยสร้อยคอจากเม็ดยางพารา 
ภาพที่ 5.8 กิจกรรมการร้อยที่ครสูามารถเตรียมให้กบัเด็ก 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กิจกรรมกำรสำน 

 

 การสานเป็นกิจกรรมที่ท้าทายสําหรับเด็กอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการใช้
กล้ามเนื้อมือและตาให้ทํางานประสานสมัพันธ์กันให้ดีย่ิงข้ึน ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีลักษณะนิสัยเป็นคนมี
ความประณีต เป็นคนมีระเบียบและมีความละเอียดอ่อน มีความอดทน เพียรพยายามในการทํา
ช้ินงานให้สําเร็จได้ด้วยตนเอง เพราะกิจกรรมการสานเป็นกิจกรรมที่ครูมักจะให้เด็ก ๆ  ทําเป็นงาน
เดี่ยวมากกว่างานกลุ่ม  
 

 
 

ภาพที่ 5.9 กิจกรรมการสานด้วยเส้นพลาสติก 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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การสานเรอืกระดาษ แบบเส้นเฉียง การสานแบบเส้นตรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

การสานนกจากใบมะพร้าว การสานปลาตะเพียนจากใบตอง 
 

ภาพที่ 5.10 กิจกรรมการสานที่ครูสามารถเตรียมใหก้ับเด็ก 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

วัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ที่ครูสามารถเตรียมให้กับเด็กใช้ในกิจกรรมการสาน ก็หาได้ไม่
ยาก ราคาไม่แพง และอาจไม่ต้องหาซื้อ หรืออาจให้ผู้ปกครองช่วยจัดเตรียมก็ได้ เพราะมีในท้องถ่ิน 
เช่น ใบตอง ใบมะพร้าว ต้นกก ต้นผือ เชือกปอ ตอกไม้ไผ่ สายรัดพลาสติกรีไซเคิล กระดาษเหลือใช้
ตัดหรือกรีดเป็นเส้น ฯลฯ การสอนกิจกรรมนี้ให้กับเด็กครตู้องสอนทีละข้ันตอนอย่างช้า ๆ เด็กปฐมวัย
เป็นช่วงวัยที่กําลังเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตจดจํา เมื่อเด็กสามารถสานในรูปแบบง่าย ๆ ได้ก็จะ
เป็นพื้นฐานที่ใช้ในการต่อยอด พลิกแพลง ในการสานข้ันต่อ ๆ ไปที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น 
และนับเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานของนักประดิษฐ์ และการสร้าง
ช้ินงานในอนาคต 
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กิจกรรมกำรทบุส ี

 

 กิจกรรมการทุบสีเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ปลดปล่อยพลังตามธรรมชาติในทางสร้างสรรค์อย่างมี
จุดมุ่งหมาย ผ่านวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างจากการสร้างสรรค์งานศิลปะนิดอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความประณีต 
ใจเย็น กิจกรรมการทบุสสีามารถทําได้ทั้งแบบทบุอย่างอิสระและทุบแบบมกีารวางแผน วัสดุที่นํามาใช้
ก็นับว่ามีความท้าทายสําหรับเด็กมาก ถ้าหากเด็กได้มีโอกาสในการเลือกหาวัสดุในการนํามาสร้าง
ผลงานด้วยตนเอง ก็จะเป็นการวางแผนการสร้างช้ินงานด้วย วัสดุที่นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ในกิจกรรมการทุบสี ได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ กิ่งไม้ ขมิ้น กระดาษขาว ผ้าหรือเสื้อที่ไม่มีลวดลายสีอ่อน 
เพื่อให้เห็นสีชัดเจนเมื่อทุบสี เช่น สีขาว สีฟ้า สีเหลืองอ่อน สีชมพูอ่อน เป็นต้น 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการทุบส ีหากไม่มีค้อน หรือมีไม่เพียงพอก็สามารถประยุกต์ใช้สิ่งทีอ่ยู่
รอบตัว  ซึ่งเหมาะสําหรับเด็กมากกว่าเพราะเบากว่า อันตรายน้อยกว่า เช่น ขวดน้ํา ขวดแก้วขนาด
ต่าง ๆ ไม้บล็อก หรือฝ่ามือ และกําปั้น ก็สามารถทําได้ ในการสร้างช้ินงานสามาสร้างสรรค์ให้แตกต่าง
ได้ด้วยการนําวัสดุมาวางเป็นรูปร่างต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงทําการทุบ 

 

 
 

ภาพที่ 5.11 ครูพาเด็กออกไปเก็บดอกไม้ในบริเวณโรงเรียน 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

 ทั้งนี้ก่อนการทํากิจกรรมครูควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม และวางแผนการทํากิจกรรม
อย่างเป็นลําดับข้ันตอน การใช้สีจากธรรมชาติในการสร้างผลงานสามารถนํามาสร้างสรรค์ได้หลาย
รูปแบบ ทั้งแบบที่นํามาใช้ได้ทันที เช่น การนํามาวาด นํามาขูด นํามาทับ นํามาพิมพ์ นํามาทุบ นํามา
หยด นํามาจุด ฯลฯ จะทําให้เด็กได้สัมผัสกับความงามตามธรรมชาติ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
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ผ่านการเล่นกับสีจากวัสดุธรรมชาติ เปรียบเสมือนการได้ทดลองวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างกิจกรรม
ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.12 การทุบสจีากใบเฟริ์น 

ที่มา : http://www.makesomething.ca/2010/08/06/handy-apron/ 

 

กำรทุบสีจำกดอกไม ้

วัสดุและอปุกรณ์  
- ดอกไม้สดหลากหลายสี เช่น ดอกดาวเรือง ดอกกหุลาบ ดอกบานช่ืน ดอกคุณนายต่ืนสาย 

ดอกชบา กล้วยไม้ ฯลฯ 

 - ผ้าขาว หรือเสื้อสีขาว 

 - ค้อนตอกตะปู ขวดแก้ว หรือไม้ ใช้สําหรับทุบ 

 วิธีการทํา 
 1. นําดอกไม้ที่เตรียมไว้ มาวางไว้ใต้ผ้าขาว หรือเสื้อขาว 
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 2. ใช้ค้อนตอกตะปู ขวดแก้ว หรือไม้บล็อก ทุบลงไปบนผ้าขาวหรือเสื้อขาว บรเิวณที่มี
ดอกไม้ ทุบใหท้ั่วจนครบทุกดอก  
 3. แกะเอาดอกไม้ออก จะได้สีตามดอกไม้ทีเ่ลือกมา แล้วนําไปผึ่งให้แห้ง 
 

กิจกรรมกำรวำดภำพ 
 

 กิจกรรมการวาดภาพ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและตาในการประสานสัมพันธ์
กัน ให้สามารถทํางานได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กจะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมือได้ดีเมื่อเกิดการฝึกฝน
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมการวาดให้เด็กได้ทําอย่างสม่ําเสมอ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบเพือ่
ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพตามปกติก็สามารถหาได้ง่ายรอบ ๆ ตัว ราคาไม่
แพง เช่น กระดาษเอ 4 ดินสอ สี ปากกา สีเมจิ เป็นต้น และเพื่อให้เด็กได้ตื่นเต้น สนุกสนานกับ
กิจกรรมการวาดมากข้ึนอีกรูปแบบ ครูก็สามารถหาวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติรอบตัวมาให้เด็กได้ลอง
สัมผัส หยิบจับ และลงมือใช้ในการวาดด้วย 

กิจกรรมการวาดภาพจากวัสดุธรรมชาติ เป็นกิจกรรมการวาดภาพอีกรูปแบบที่ช่วยส่งเสริม
จินตนาการให้กับเด็กได้มากมาย และเด็กต้องใช้ความพยายามในการวาดมากกว่าการใช้ดินสอหรือสี
เทียน อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กได้หลายด้านพร้อม ๆ กัน คือ ด้านร่างกาย เด็กได้พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กให้ทํางานประสานสัมพันธ์กัน อารมณ์-จิตใจ เด็กได้ฝึกการใช้สมาธิในการคิด 
ไตร่ตรองในการทํางานอย่างสงบ ได้ผ่อนคลายความเครียด ด้านสังคม เด็กได้ทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
เป็นช่องทางในการเรียนรู้ทักษะทางสังคม เรียนรู้การอดทนรอคอย ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น ด้าน
สติปัญญา เด็กจะได้ออกแบบช้ินงานนําไปสู่การเกิดการเรียนรู้การทํางานอย่างเป็นระบบ เป็นลําดับ
ข้ันตอน เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.13 ภาพวาดจากสีธรรมชาติ 

ที่มา : https://artful-kids.com/blog/2010/09/08/experimenting-with-natural-paints/ 

https://artful-kids.com/blog/2010/09/08/experimenting-with-natural-paints/
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 วัสดุที่ใช้ในการวาดภาพที่หาได้ในท้องถ่ิน ได้แก่ ดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ ถ่าน ขมิ้น หินสี ดินสี 
ฯลฯ สามารถให้เด็กวาดบนกระดาษ บนแผ่นไม้ ลานปูน สนามปูน บนกําแพงที่ติดกระดาษปรู๊ฟไว้
แล้วได้ หรือครูอาจจะเปิดโอกาสให้เด็กได้วาดภาพอย่างอิสระ แบบไม่มีข้อจํากัดด้านขอบเขตและ
พื้นที่ผ่านการวาดอิสระบนพื้นทราย โดยการวาดด้วยน้ิวมือหรือใช้กิ่งไม้ในการาดก็ได้ จะทําให้เด็กรูส้กึ
อิสระ ไม่ต้องกลัวผิด เพราะลบวาดใหม่ได้ไม่จํากัด บางครั้งอาจวาดภาพโครงร่างจากเงาของเพื่อนบน
พื้นดินหรือพื้นทราย เป็นการเรียนรู้การวาดภาพแบบคอนทัวร์ดรออิ้งได้อีกดว้ย 

 

กิจกรรมกำรประดษิฐ ์

 

 กิจกรรมการประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ  จะได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์
ผลงาน และเป็นเรื่องท้าทายที่จะได้เห็นสิ่งที่สร้างขึ้นเลียนแบบของที่มีอยู่จริง แต่มีขนาดเล็กกว่า โดย
ใช้วัสดุง่าย ๆ รอบตัว นํามาประยุกต์ใช้และ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปร่าง เด็กผู้ชายมักสร้างผลงาน
ที่เป็นของเล่นสําหรับตนเอง เช่น รถ ปืน เครื่องบิน หุ่นยนต์ เป็นต้น เด็กผู้หญิง มักสร้างช้ินงานที่
น่ารักเหมาะกับการนําไปเล่นร่วมกับเพื่อเพศเดียวกัน เช่น ตุ๊กตา สัตว์เลี้ยง(สุนัข กระต่าย แมว) บ้าน 
ชุดเครื่องครัว ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งผลงานที่เด็กประดิษฐ์ข้ึนเองหรือประดิษฐ์ร่วมกับเพื่อน และ
ครูล้วนมีเสน่ห์ น่าสนใจ เพราะนับเป็นช้ินงานที่มีช้ินเดียวในโลกที่มีความหมายน่าจดจําและประทบัใจ
สําหรับเด็ก 

 
 

ภาพที่ 5.14 ครูพาเด็กประดิษฐ์รถจากขวดพลาสติก “หน่วยยานพาหนะ” 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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 วัสดุที่ครูสามารถจัดหามาสะสมไว้สําหรับการประดิษฐ์ เมื่อสะสมไว้มีจํานวนเพียงพอแล้วจึง
นํามาให้เด็กได้ใช้สร้างผลงาน เช่น กล้องยาสีฟัน กล่องสบู่ กล่องขนม หลอดด้าย ฝาขวดนํ้าพลาสติก 
ฝาขวดน้ําอัดลม ลวด เศษผ้า ฟาง ขวดน้ําพลาสติก กระป๋องน้ําอัดลม เชือก ไหมพรม ขวดและ
กระป๋องชนิดต่าง ๆ ช้ินงานของเด็กที่ทําเสร็จแล้ว สามารถนํามาจัดแสดงได้เป็นเวลานาน และหลาย
โอกาส เช่น วันวิชาการ งานมหกรรมการศึกษา นิทรรศการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง มีกําลังใจในการสร้างสรรค์ช้ินงานใหม่ต่อไป ก่อนที่จะให้เด็กนํากลับบ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วย 

และใบตอง 
การประดิษฐ์โมเดลบ้านและสวน 

จากกระดาษลังและกล่องนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประดิษฐ์โมเดลการจราจรทางอากาศ 

จากลงักระดาษ 

การประดิษฐ์โมเดลการจราจรทางบก  
จากลงักระดาษ 

 

ภาพที่ 5.15 กิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ครูสามารถเตรียมให้กบัเด็ก 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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กำรสร้ำงสือ่กำรสอนส ำหรบัครูปฐมวัย 

 

 การสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัยได้นั้น นอกจากครูจะต้องใช้เทคนิคที่
น่าสนใจแล้ว การใช้สื่อที่น่าสนใจก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งต้องใช้ประกอบกัน เพราะเด็กปฐมวัยมีระยะของ
ความสนใจสั้น ครูจึงควรหาสื่อการสอนที่หลากหลาย ไม่ซ้ําซากจําเจมาใช้นําเข้าสู่บทเรียนและดําเนิน
กิจกรรม  

ซึ่งประโยชน์และข้อดีของการใช้สื่อประกอบการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยมีมากมาย โดยจะขอ
เสนอไว้ดังนี้ 

1. ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กให้ยาวนานข้ึน 

2. ช่วยกระตุ้นและเร้าความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

3. ช่วยสร้างโอกาสและหน้าต่างแห่งการเรียนรู้และจดจํา เพื่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

4. ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีโอกาสในการมีส่วนร่วมละได้
แสดงออก 

 5. ช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการสอนซ้ํายํ่าทวน เพราะเด็กเข้าใจได้ง่าย 

 6. ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครู เพราะสื่อสามารถทําจากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ  ได้ และยังสามารถ
แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนกันใช้ร่วมกับครูห้องอื่นได้ จึงเกิดความคุ้มค่า 

 7. ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในช้ันเรียน เพราะเกิดความสนุกสนานทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียน 

 8. ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 

 9. ครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการประเมินพัฒนาการเด็กได้ 
 10. ใช้งบประมาณน้อยในการจัดทํา  
 11. สามารถจัดทําได้ทุกเมื่อที่มีความต้องการใช้ โดยไม่ต้องรองบประมาณ 

 12. ได้สื่อที่ตรงตามความต้องการของครู ถึงแม้จะไม่สวยงามเหมอืนสื่อทีส่ั่งซื้อมาแต่ก็มีความ
เป็นเอกลักษณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ 

 13. ส่งเสริมให้เด็กรู้คุณค่าของวัสดุเหลือใช้รอบตัว 

 14. สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีความคุ้มค่าในการใช้งาน 

 15. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับเด็กหลายระดับช้ัน ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต ทั้งกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มเล็ก และรายบุคคล 
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ข้อควรค ำนึงในกำรจัดท ำสื่อจำกวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ 

 

 การจัดทําสื่อการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจากวัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้นั้น ครูควรคํานึงถึง
สิ่งต่อไปนี้ 

1. ความคุ้มค่า 
    - คุ้มค่ากับการใช้งาน สื่อที่ทําควรสามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยควรให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หากสามารถแบ่งปันผู้อื่นใช้ด้วยได้ก็ยิ่งจะเป็นการดี 
    - ความคงทน ถาวร เป็นสิ่งสําคัญ เพราะสื่อที่มีประสิทธิภาพนั้นเด็กควรได้มีโอกาสหยิบ

จับ ทดลองใช้ โดยที่ครูไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความเสียหาย และยังสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก
หลายครั้ง 

    - ความแปลกใหม่น่าสนใจ การออกแบบในการจัดทําสื่อก็เป็นข้ันตอนที่สําคัญ ครูควร
คํานึงถึงความสนใจตามพัฒนาการของเด็กด้วย ทั้งรูปแบบ สี พื้นผิว ความหลากหลาย 

    - สามารถพัฒนาเด็กได้หลากหลาย สื่อหนึ่งช้ินควรสามารถพัฒนาการเรียนรู้เด็กได้หลาย
ด้าน เพื่อให้คุ้มค่ากับการใช้เวลาและทุนทรัพย์ในการจัดทํา 

2. ความประหยัด 

    - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ควรเป็นวัสดุหาง่าย ราคาถูก เพียงแต่ครูต้องฝึกการ
ประยุกต์ใช้วัสดุรอบตัวให้มีความหลากหลาย 

    - ประหยัดเวลา ไม่ควรใช้เวลาทํานานเกินไป เพราะครูปฐมวัยมีภาระงานมากมายในแต่
ละวัน ต้องบริหารและแบ่งเวลาให้ดี 

    - ประหยัดแรงงาน สามารถทําได้ด้วยตนเอง ไม่ควรจ้างหรือไหว้วานให้คนอื่นมาทําให้ 
เพราะจนเกิดความวุ่นวาย ล่าช้า ควรทําสื่อที่สามารถทําได้ง่ายด้วยตนเอง 

    - ประหยัดวัสดุอุปกรณ์ วัสดุรอบตัวถึงจะมีมากแต่สื่อที่ครูต้องจัดทําก็มีมากเช่นกัน จึง
ควรจัดสรรการใช้วัสดุให้เพียงพอทั้งปริมาณวัสดุที่มีและปริมาณการใช้งานให้สมดุลกัน 
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ตัวอย่ำงสื่อจำกวัสดุเหลอืใช้ 

 

 หุ่นมือถุงกระดำษ 

 เป็นหุ่นที่ทําจากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงกระดาษ ส่วนใหญ่มักจะมีสวดลายในตัวอยู่แล้ว และ
รูปทรงก็เหมาะสมกับการนํามาทําเป็นหุ่น สามารถนํามาตกแต่งเพิ่มเติมได้เลย เพียงแค่เพิ่มหน้าตา 
เครื่องแต่งกายก็สวยงามน่าสนใจแล้ว  
 วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํา 
 1. ถุงกระดาษเหลือใช้ 

 2. กระดาษห่อของขวัญทีใช้แล้ว  
3. กระดาษโปสเตอร์สี  
4. กระดาษเทาขาว 

 5. ปากกาเมจิก 

 6. กรรไกร 

 7. กาว  
 ข้ันตอนการทํา 

1. นําถุงกระดาษเหลือใช้มาเช็ดทําความสะอาด 

 2. วาดรูปใบหน้าสัตว์หรือคนตามต้องการลงบนกระดาษเทาขาว แล้วทําการตัดแยกใบหน้า
บริเวณกึ่งกลางปากออกเป็น 2 ส่วน 

 3. ตกแต่งให้สวยงามด้วยกระดาษโปสเตอร์สี  
 4. ใช้กระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษห่อของขวัญตกแต่งเป็นเสื้อผ้าให้สวยงาม 

 วิธีการใช้ 

 1. ใช้มือสวมเข้าไปในถุง ชูในลักษณะตั้งขึ้น 

 2. ใช้หัวแม่มือสอดเข้าก้นถุงด้านล่าง ส่วนอีก 4 นิ้วที่เหลือเรียงชิดกันสอดเข้าไปที่ก้นถุง
ด้านบน 

 3. ขยับมือเข้าออกให้ปากของหุ่นอ้าและหุบได้ เมื่อภาคให้หุ่นพูดก็ให้ขยับปากของหุ่นตาม
จังหวะคําที่พูด 
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ภาพที่ 5.16 ข้ันตอนการทําหุ่นมือถุงกระดาษ 

ที่มา : http://go2pasa.ning.com/group/englishclub/forum/topics/drifts-idea 

 

 ตุ๊กตำเฟอร์บ้ีขวดพลำสติก 

 เป็นตุ๊กตาหุ่นชนิดหนึ่งที่ทําจากวัสดุเหลือใช้ประเภทขวดพลาสติก ซึ่งมีความหลากหลายของ
รูปทรงมาก จึงทําให้รูปร่างหน้าตาของตุ๊กตามีความน่ารัก สวยงาม ขวดพลาสติกทุกชนิดสามารถ
นํามาทําตุ๊กตาหุ่นได้ เช่น ขวดนํ้าเปล่า ขวดเครื่องดื่มต่าง ๆ ขวดแชมพู ขวดโลช่ันทาผิว ฯลฯ เพียงแต่
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ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและสารเคมีที่อาจอยู่ในภาชนะบรรจุ จึงควรเลือกขวดบรรจุชนิดที่ไม่เป็น
อันตรายและต้องล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้งก่อนนํามาใช้งาน 

 วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํา 
 1. ขวดพลาสติกเหลือใช้ 

 2. กระดาษโปสเตอร์สีหรือกระดาษห่อของขวัญที่ใช้แล้ว 

3. ช้อนพลาสติด 

4. ดินน้ํามัน 

 5. กรรไกร 

 6. กาว 

 7. มีดคัตเตอร์ 
 ข้ันตอนการทํา 

1. นําขวดพลาสติกเหลือใช้มาล้างทําความสะอาดและแกะฉลากออกหากทําได้ 
 2. ทําส่วนศีรษะโดยนํากระดาษสีมาตัดเป็นแถวยาววัดขนาดตามขวดที่มี ตัดเป็นเส้นตามเนว
ขวาง อย่าให้ขาด 

 3. นํากระดาษโปสเตอร์สีหรือกระดาษห่อของขวัญที่ใช้แล้วมาตัดเป็นชุดและตกแต่งตัวตุ๊กตา 

 4. ใช้ฝาขวดกับดินน้ํามันตกแต่งให้เป็นตา แล้วนําไปติดที่ขวด 

 5. ใช้ฝาขวดคนละสีกับตา ติดตรงกลางเป็นปาก 

 6. ใช้มีดคัตเตอร์ เจาะเพื่อติดหู ด้วยช้อนพลาสติก 

 วิธีการใช้ 

 1. ใช้ตั้งบนโต๊ะเตี้ย ๆ ให้เด็กสามารมองเห็นได้ 
 2. ใช้ประกอบการเล่านิทาน หรือเป็นตัวละครดําเนินเรื่อง 
 3. ใช้เป็นสื่อการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยสามารถประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาอะไรก็ได้
ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนในขณะนั้น 
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ภาพที่ 5.17 ข้ันตอนการทําตุ๊กตาเฟอร์บี้ขวดพลาสติก 

ที่มา : http://www.108kids.com 
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 ตุ๊กตำกระดำษลัง 
 เป็นตุ๊กตาที่สามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้อการ มีความคงทนในการใช้งาน วัสดุ
ในการทําก็หาได้ง่ายรอบตัว สามารถเก็บรักษาได้สะดวกเพราะด้านหน้าและด้านหลังมีความเรียบ 
การทําตุ๊กตากระดาษลังต้องใช้ทักษะการวาดภาพและระบายสีเป็นหลัก และเครื่องมือที่ใช้ในการตัด
ต้องมีความคมจึงจะทําให้ผลงานออกมาสวย และทําได้ง่ายไม่ฉีกขาดหรือเป็นขุย และการทากาวเพื่อ
ประกอบไม่ควรทาหนามากเพราะจะทําให้แห้งช้า แต่ควรทาให้ทั่วที่สุดช้ินงานจะได้เกิดความคงทน 

 วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํา 
 1. กล่องลังกระดาษเหลือใช้ 

 2. กระดาษโปสเตอร์สีหรือกระดาษห่อของขวัญที่ใช้แล้ว 

3. ปากกาเมจิกสีดํา สีแดง 
4. มีดคัตเตอร์ 

 5. กรรไกร 

 6. กาว 

 ข้ันตอนการทํา 
1. นํากระดาษลังมาร่างเป็นรูปภาพที่ต้องการ 1 แผ่น แล้วตัดรอบรูปภาพจะได้ตุ๊กตา 1 ตัว 

 2. นําตุ๊กตาที่ตัดเป็นตัวแล้วมาทาบลงบนกระดาษลังอีกแผน่ ใช้ดินสอขีดจนรอบตัวตุ๊กตาแลว้
ตัดเป็นตัวเช่นเดียวกับตัวแรก ทําเช่นเดียวกันทุกตัว แล้วลองเอาตุ๊กตามาทาบประกบกันให้ได้ความ
หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ซึ่งจะสามารถตั้งได้ หากยังไม่ถึงก็ให้ตัดเพิ่ม สามารถทําหนากว่านี้ได้หากมี
กระดาษลังมากพอ 

 3. นําตัวตุ๊กตากระดาษลังที่ตัดเสร็จแล้ว มาทากาวให้ทั่วทั้งสองด้านแล้วประกบกันทุกตัวจน
หมดขยับขอบกระดาษให้เสมอกัน หากไม่เสมอก็ให้ใช้มีดคัตเตอร์เฉือนตกแต่งขอบให้เรียบ  
 4. นําตุ๊กตากระดาษลังที่ติดกาวเสร็จแล้วมาวาดตกแต่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เหมือน
จริง และตกแต่งด้วยกระดาษสีให้สวยงาม 

 วิธีการใช้ 

 1. ใช้วางบนโต๊ะเตี้ย ๆ ให้เด็กสามารมองเห็นได้ 
 2. ใช้ประกอบการเล่านิทาน หรือเป็นตัวละครดําเนินเรื่อง 
 3. ใช้เป็นสื่อการสอนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนในขณะนั้น 
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ภาพที่ 5.18 ข้ันตอนการทําตุ๊กตากระดาษลัง 
ที่มา : http://jeenjeanslazypig.blogspot.com/2013/09/blog-post.html 
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ตุ๊กตำกล่องอ้ำปำก 

 เป็นตุ๊กตาที่ทําจากกล่องกระดาษเปล่าเหลือใช้ที่บรรจุของกินของใช้ ขนาดของกล่องที่นิยม
นํามาทํามักเป็นกล่องขนาดกลาง ไม่เล็กและไม่ใหญ่มาก เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่ กล่องขนม หาก
เป็นกล่องที่มีขนาดสี่เหลียมผืนผ้าจะเป็นการดีในการทํา เพราะเมื่อตัดแบ่งครึ่งแล้วจะยังเหลือพื้นที่
พอสมควรที่สามารถสอดน้ิวมือเข้าไปจับได้ การตัดสินใจว่าจะทําตุ๊กตาชนิดใดต้องดูความเหมาะสม
ของกล่องด้วย หากกล่องมีขนาดยาวก็เหมาะที่จะทําตุ๊กตาสัตว์ชนิดที่มีใบหน้ายาว หากเป็นกล่องสัน้ก็
เหมาะที่จะนํามาทําตุ๊กตาสัตว์ชนิดที่มีใบหน้าสั้น 

 วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํา 
 1. กล่องกระดาษเปล่าเหลือใช้ 

 2. กระดาษโปสเตอร์สี และการะดาษเทาขาว 

3. ปากกาเมจิกสีดํา สีแดง 
4. มีดคัตเตอร์ 

 5. กรรไกร 

 6. กาว 

 ข้ันตอนการทํา 
1. นํากล่องกระดาษมาทากาวปิดหัวปิดท้ายบริเวณฝาเปิด  

 2. ขีดเส้นแบ่งกล่องออกเป็น 2 ส่วนตามแนวขวางเท่า ๆ กัน 

 3. ตัดกล่องตามแนวขวางที่ขีดไว้ให้ขาด 3 ด้าน เหลือไว้ 1 ด้าน แล้วพับด้านที่เหลือทบคืนไป
หากัน จะได้ที่สอดมือ 2 ช่อง 
 4. นํากระดาษเทาขาวมาวาดหน้าของสัตว์ตามที่ต้องการ แล้วตัดแบ่งครึ่งหน้าตามแนวนอน
บริเวณปาก แล้วตกแต่งใบหน้าให้สวยงามด้วยกระดาษโปสเตอร์สี 
 5. นําใบหน้าไปติดกับกล่องกระดาษ แล้วใช้กระดาษโปสเตอร์สีตกแต่งด้านในปากให้เหมือน
จริง ด้วยการเติมลิ้น และฟัน 

 6. ตกแต่งส่วนหัวของสัตว์ให้สวยงาม 

 วิธีการใช้ 

 1. ใช้สวมกับมือโดยให้หัวแม่มืออยู่ด้างล่าง นิ้วที่เหลือสอดเข้าไปในกล่องด้านบน ขยับมือให้
ตุ๊กตาอ้าปากเมื่อพากเสียง 
 2. ใช้ประกอบการเล่านิทาน หรือเป็นตัวละครดําเนินเรื่อง 
 3. ใช้เป็นสื่อการสอนในเรื่องที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนในขณะนั้น 
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ภาพที่ 5.19 ข้ันตอนการทําตุ๊กตากล่องยาสีฟัน 

ที่มา : http://the2011frogs.blogspot.com/2011/09/blog-post.html 

 

 ผัก-ผลไม้พองลม 

 เป็นตุ๊กตาที่ทําจากกล่องกระดาษเปล่าเหลือใช้ที่บรรจุของกินของใช้ ขนาดของกล่องที่นิยม
นํามาทํามักเป็นกล่องขนาดกลาง ไม่เล็กและไม่ใหญ่มาก เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่ กล่องขนม หาก
เป็นกล่องที่มีขนาดสี่เหลียมผืนผ้าจะเป็นการดีในการทํา เพราะเมื่อตัดแบ่งครึ่งแล้วจะยังเหลือพื้นที่
พอสมควรที่สามารถสอดน้ิวมือเข้าไปจับได้ การตัดสินใจว่าจะทําตุ๊กตาชนิดใดต้องดูความเหมาะสม
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ของกล่องด้วย หากกล่องมีขนาดยาวก็เหมาะที่จะทําตุ๊กตาสัตว์ชนิดที่มีใบหน้ายาว หากเป็นกล่องสัน้ก็
เหมาะที่จะนํามาทําตุ๊กตาสัตว์ชนิดที่มีใบหน้าสั้น 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.20 ภาพผัก-ผลไม้พองลม 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํา 
 1. กระดาษมันปู 
 2. นุ่น สําลี กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือใยสังเคราะห์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. กรรไกร 

4. กาว 

 5. ดินสอ 

ข้ันตอนการทํา 
1. นํากระดาษมันปูมาวาดภาพผักหรือผลไม้ตามที่ต้องการ ควรใช้กระดาษที่มีสีตรงตามความ

เป็นจริงกับผัก-ผลไม้ที่จะทํา 
 2. ตัดตามรอยวาดรอบนอกให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ ทําเหมือนกัน 2 ช้ิน โดยให้ด้านสีขาว
อยู่ด้านใน 

 3. ขยําเบา ๆ ให้ยับพอสมควร จะรู้สึกว่ากระดาษนิ่มข้ึน 

 4. ทากาวบริเวณขอบให้ชิดริมกระดาษ เว้นช่องว่างไว้ประมาณ 2 นิ้ว เอากระดาษทั้ง 2 ช้ิน
ประกบกัน แล้วยัดนุ่น สําลี หรือกระดาษหนังสือพิมพ ์หรือใยสังเคราะห ์อย่าใดอย่างหนึ่ง แล้วทากาว
ปิดช่องว่างให้สนิท 
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 5. ใช้กระดาษสีเขียวตกแต่งข้ัวและใบ ใช้สีน้ําตาลติดเป็นกิ่งก้าน 

 6. ผัก-ผลไม้ชนิดอื่น ๆ ก็ทําวิธีเดียวกัน  
 7. เมื่อทําเสร็จจัดใส่ในตะกร้าให้สวยงาม 

 วิธีการใช้ 

 1. ใช้จัดใส่จาน หรือตะกร้า เสมือนเป็นผัก-ผลไม้ของจริง 
 2. ให้เด็กจับ สัมผัส เพื่อให้รู้ลักษณะรูปทรงซึ่งคล้ายของจริง 
 3. ใช้เป็นสื่อประกอบการสอน และเป็นสื่อในมุมธรรมชาติหรือมุมบทบาทสมมติ 
 การประดิษฐ์สื่อจากวัสดุเหลือใช้ที่ครูสามารถทําได้ง่าย ๆ จากวัสดุใกล้ตัวที่ยกมาข้างต้นเป็น
ตัวอย่างเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ครูสามารถประยุกต์ใช้วัสดุรอบตัวอื่น ๆ ในการสร้างช้ินงานอย่างไม่
จํากัด ข้ึนอยู่กับความต้องการในการใช้งานและศักยภาพในการออกแบบ ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลมากมายและสะดวกที่มีตัวอย่างให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่สิ้นสุด สิ่งสําคัญที่ครูต้องตระหนกั
เสมอคือ เด็กในช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยทองของชีวิต ครูควรตักตวงโอกาสและสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ การทุ่มเทของครูในวันน้ีคือการพัฒนาของเด็กในอนาคต 

 

สรุป 

 

 การสร้างสรรค์งานทางศิลปะจากวัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ สําหรับครูปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งที่
มีคุณค่าและมีความหมายสําหรับการพัฒนาเด็กอย่างมาก ครูไทยส่วนหนึ่งยังติดกับอยู่กับข้ออ้างหลาย
สิ่งหลายอย่าง ทั้งเรื่องเวลา ที่มีความยากลําบากในการบริหารเวลา ไม่สามารถแบ่งเวลามาเพื่อการ
เตรียมการสอน การจัดทําสื่อ เนื่องจากต้องเตรียมเอกสารการประเมินต่าง ๆ  นานา ทั้งที่หน้าที่หลัก
ของครูคือการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กให้เต็มที่ ทั้งเรื่องงบประมาณ ที่สถานศึกษาจัดสรรให้ไม่
เพียงพอ ครูสามารถซื้อได้เพียงกระดาษ สี กาว ดินสอ เท่านั้น หากนําไปซื้อสื่อการสอนก็คงได้เพียง
ไม่กี่ช้ิน ซึ่งไม่เพียงพออย่างแน่นอน นี่จึงเป็นสาเหตุทําให้ครูบางส่วนเกิดความท้อใจในการสอนเพราะ
คิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุน แต่หากครูลองหันกลับมามองถึงหน้าที่ในความเป็นครูปฐมวัยก็คงทนไมไ่ด้
ที่จะปล่อยให้เด็กเรียนรู้ไปวัน ๆ ซึ่งนับเป็นการเสียโอกาสทองของวัยเด็กอย่างยิ่ง 
 ดังนั้นในการจัดเตรียมสื่อเพื่อการสอนก็ควรคํานึงถึงเรื่องเวลาและต้นทุนในการทํา ควรเป็น
สื่อที่สามารถทําได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน เพราะครูมีภาระงานค่อนข้างมาก ส่วนต้นทุนในการทําก็ควรใช้
งบประมาณต่ํา และหากไม่ใช้เลยก็ยิ่งเป็นการดี หากแต่ครูต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ภายใต้บริบทที่ตนเองมี ซึ่งวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวล้วนเป็นของฟรี ครูควรเก็บสะสมไว้ที่ละ
เล็กทีละน้อยก็จะเพียงพอสามรถนํามาสร้างเป็นช้ินงานได้ 
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 คุณค่าของการสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ ไม่ได้ด้อยไปกว่าการ
สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุที่หาซื้อมาในราคาแพง แต่กลับมีข้อดีกว่าอีกประการคือ เด็กจะได้เรยีนรู้ 
ซึมซับ และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ เรียนรู้ความสวยงาม ความหลากหลายตามธรรมชาติที่มีความ
แตกต่างกัน เรียนรู้การใช้ประโยชน์และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ปลูกจิตสํานึกรักและ
หวงแหนธรรมชาติรอบตัวที่ตนอาศัยอยู่ หรือแม้แต่วัสดุต่าง ๆ ที่มนุษย์เราสร้างขึ้นหากไม่ใช้แล้วล้วน
สร้างมลพิษต่อสังคม ต่อโลก หากเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะลง
ได้ด้วย การปลูกจิตสํานึกเหล่าน้ีควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เมื่อเป็นผู้ให้ก็จะเป็นแบบอย่างให้รุ่น
หลัง จากรุ่นสู่รุ่นได้ในที่สุด 

 วัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ที่ครูจะนํามาใช้เป็นสื่อในการสอน ทั้งสําหรับจัดทําสื่อเพื่อการ
สอนและใช้สําหรับการทํากิจกรรมนั้น ควรมีการเก็บสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อย โดยเก็บให้เ ป็น
หมวดหมู่ใส่ในภาชนะ เช่น กล่องกระดาษลัง ตะกร้า มีช้ันเก็บให้เป็นระเบียบ เมื่อครูเห็นว่ามีจํานวน
เพียงพอแล้วจึงนํามาให้เด็กใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และเพื่อให้มีการเก็บสะสมวัสดุอย่างต่อเนื่อง
และได้ใช้จริง ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง และควรมีการนําผลงานและ
สื่อจากวัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้ มาจัดแสดงให้ผู้ปกครองและบุคคลอื่น ๆ ได้เห็น จะเป็นการ
ส่งเสริมการใช้วัสดุท้องถ่ินและวัสดุเหลือใช้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 6 

กำรจัดนิทรรศกำร 

 

ควำมส ำคัญของนิทรรศกำรตอ่เด็กปฐมวัย 

 
 ตามหลักการสอนศิลปะ ผลงานเด็กทุกคนล้วนเป็นผลงงานที่มีคุณค่า ควรได้รับโอกาสในการ
จัดแสดงให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณะชน เพราะความสําเร็จสูงสุดของการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น 
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นอกจากจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามเป็นที่ประจักษ์และตรงตาม
วัตถุประสงค์แล้ว การได้นําผลงานออกมาจัดแสดงนับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าของ
ผลงานอย่างมาก และนับว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นทําให้เกิดแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานใหม่ ๆ  ในอนาคต รู้จักการช่ืนชมผลงานของของตนเอง และผู้อื่น สร้าง
แรงกระตุ้นในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงงาน และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง 
สําหรับบางคนแม้ผลงานจะไม่ได้รับการช่ืนชมแต่ก็สร้างความพึ่งพอใจ เกิดความสุขใจได้ไม่น้อย 

 การสร้างผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย ครูควรเข้าใจและคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่กําลังมีการพัฒนาในทุกด้าน เด็กแต่ละคนมาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ย่อม
ได้รับประสบการณ์และความสามารถที่ต่างกัน ครูควรจัดประสบการณ์ทางศิลปะทีห่ลาหลาย เพื่อการ
พัฒนาเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างทัดเทียมกัน ซึ่งเมื่อเด็กมีการสร้างสรรค์ผลงาน ก็ควรมีการจัด
แสดงผลงงาน โดยต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กด้วย ครูควรให้ความสําคัญกับ
ผลงานของเด็กทุกคนเท่าเทียมกัน เพราะผลงานทุกช้ินมีความหมายต่อเจ้าของผลงานมาก ดังนั้นครู
จึงควรให้โอกาสแก่ผลงานของเด็กทุกช้ิน และทุกคนในการจัดแสดง การแสดงความช่ืนชมผลงานของ
เด็กก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ส่งผลต่อการสรา้งสรรค์ผลงานในอนาคตของเด็กมาก เด็กทุกคนควรได้รับการช่ืน
ชมอย่างเสมอกัน เป็นการสร้างความพึงพอใจ เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งจะติดอยู่ในความรู้สึกเด็กไป
ตลอด เป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการสร้างงานศิลปะให้กับเด็กไปสู่อนาคต 

  

ควำมหมำยของนิทรรศกำร 
 

 นิทรรศกำร (Exhibition) หมายถึง การนําเอาผลงานหรือช้ินงานในรูปแบบต่าง ๆ  มาจัด
แสดงในลักษณะที่หลากหลายต่อสาธารณะชน ซึ่งมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กันในการจัดแสดงแต่ละครั้ง โดย
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มีการจัดองค์ประกอบของนิทรรศการตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทํา มีข้ันตอน กระบวนการ และ
เทคนิคที่ซับซ้อนแตกต่างกันไปตามลักษณะเนื้อหาของนิทรรศการและวัตถุประสงค์ที่จะจัดในแต่ละ
ครั้ง ซึ่งต้องคํานึงถึงสื่อและงบประมาณที่มีเพื่อการจัดการที่ราบรื่นในแต่ละครั้งด้วย และยังต้อง
คํานึงถึงองค์ประกอบหลายด้านประกอบกัน จากนั้นจึงออกแบบและจัดแสดงให้เมาะสม 

 ในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้งอาจมีการนําเสนอในรูปแบบเดียว หรือหลายรูปแบบประกอบ
กันก็ได้ แต่ในหนึ่งนิทรรศการควรมีเนื้อหาเดียวกันหรือสอดคล้องกัน เพื่อความชัดเจนของนิทรรศการ
และการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์ที่นํามาจัดตกแต่ง เพื่อให้ผลงานมีความโดด
เด่นน่าสนใจนั้นมีมากมายทั้งสิ่งที่ต้องซื้อหา สิ่งที่หาได้รอบ ๆ ตัว และวัสดุตามธรรมชาติ อาจเป็นของ
จริง แบบจําลอง แผ่นภาพ แผนภูมิ สื่อ 3 มิติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งควรเน้นไปที่การนําเสนอ
เนื้อหาที่เป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นเอกภาพ และชัดเจนในการนําเสนอต่อผู้เข้าชม 

 วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการของแต่ละองค์กร หน่วยงาน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เช่น วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์ด้านการค้า วัตถุประสงค์
เพื่อการรวบรวมช้ินงาน วัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อการเชิญชวนและโน้มนาว
จิตใจ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดปัญหาต่างๆที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ฯลฯ 

  นิทรรศกำรศิลปะ (Art Exhibition) หมายถึง การรวบรวมเอาผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์จากศิลปินเองแล้วนํามาจัดแสดงด้วยตนเอง หรือเป็นการรวบรวมผลงานจาก
ศิลปินหลาย ๆ ท่าน แล้วนํามาจัดแสดง ซึง่มีทัง้รปูแบบ 2 มติิ และ 3 มิติ และแบผสมผสาน  
 การจัดแสดงผลงานศิลปะมีหลายลักษณะ และหลายรูปแบบ เพราะลักษณะช้ินงานที่ศิลปิน
สร้างสรรค์นั้นก็มีหลากหลายเช่นกัน สถานที่ในการจัดแสดงมีทั้งในอาคารและกลางแจ้ง มีทั้งแบบ
ถาวรและแบบช่ัวคราว ขนาดในการจัดมีตั้งแต่ระดับโรงเรียน องค์กร ไปจนถึงระดับนานาชาติ ซึ่งถือ
เป็นเวทีสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ  ในอนาคต เป็น
โอกาสในการสร้างความสุข ความสุนทรียะให้กับบุคคลทั่วไป เป็นโอกาสทางการศึกษาสําหรบันกัเรยีน 
นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดนทิรรศกำร 
 

ในการจัดแสดงผลงานทางศิลปะในแต่ละครั้งควรมีการตั้งจัดมุ่งหมายไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 
ซึ่งครูสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา เพื่อให้การจัดประสบการณ์มีความ
สอดคล้องกันกับการจัดนิทรรศการ ทําให้ครูมีเวลาในการเตรียมการ และสิ่งที่นํามาจัดแสดงก็จะ
เกิดข้ึนตามธรรมชาติอย่างมีความสุข ไม่ใช่การจัดฉาก อันจะเกิดความยุ่งยาก เหนื่อยล้า และมี
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ทัศนคติที่ไม่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดงทั้งเด็กและครู โดยวัตถุประสงค์ในการจัด
นิทรรศการมีดังนี้ 

วัตถุประสงค์ท่ัวไปในกำรจัดนิทรรศกำร 
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการนําเสนอ ข้อมูลข่าวสาร แก่บุคคลทั่วไป 

2. เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ นวัตกรรมใหม่ อันเกิดจากแรงบันดาลใจใน
การนําเสนอผลงานต่อสาธารณะชน 

3. เพื่อให้ผู้คนเห็นความสําคัญ และได้รับประโยชน์จากการจัดงาน ส่งผลให้ได้รับการ
สนับสนุนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต 

4. เพื่อเผยแพร่ศักยภาพขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

5. เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพแก่ผู้ชม และกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของผลงาน 

6. เพื่อนําเสนอความรู้เชิงวิชาการแก่บุคคลทั่วไป 

7. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ในเรื่องราวที่นําเสนอ 

8. เพื่อการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาการศึกษา พัฒนาองค์กร และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยการ
นําเสนอข้อมูลผ่านนิทรรศการ 

9. เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินแขนงต่าง ๆ ได้แสดงความสามารถ 

10. เพื่อปลุกกระแสสังคม ตามนโยบายสาธารณะต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดนิทรรศกำรศิลปะ 

1. เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ เกิดความสุขและความประทับใจจากการชมผลงงานศิลปะ 

2. เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะของศิลปิน 

3. เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ ได้นําประสบการณ์ไปพัฒนาต่อไป 

4. เพื่อสร้างโอกาสและเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยนอย่าง
หลากหลาย 

5. เพื่อให้ศิลปินได้รับความรู้ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝึกฝนฝีมือทางศิลปะของ
ตนเอง 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดนิทรรศกำรในชั้นเรียนปฐมวัย 

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในการสรา้งผลงานของตนเอง และได้แสดงผลงานให้
ผู้อื่นเห็น 

2. เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

3. เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

4. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากข้ึนระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย 
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5. เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ เมื่อทางโรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วม
นิทรรศการของโรงเรียน 
 

 
 

ภาพที่ 6.1 นิทรรศการปฐมวัย “วันวิชาการ ร.ร.อนุบาลบงึกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์” 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2559) 
 

ประเภทของนิทรรศกำร 

 

ประเภทของการจัดนิทรรศการสามารถแบ่งตามลักษณะการจัดออกได้เป็น 3 ประเภท
ดังต่อไปนี้  

1. นิทรรศกำรแบบถำวร (Permanent Exhibition) ลักษณะสําคัญคือ ระยะเวลาในการ
จัดซึ่งต้องจัดไว้ยาวนาน ในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ชมได้ในจํานวนมาก ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา มีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอและการ
เข้าชมที่ตายตัว แต่มีการจัดหลายรูปแบบ แต่มีการขยาย เพิ่มเติมเนื้อหาไปเรื่อย ๆ  จากเล็กไปจนถึง
ใหญ่ระดับชาติได้ สถานที่จัดมักอยู่ในอาคารหรือสถานที่เดิม ๆ  และยังมีนิทรรศการกลางแจง้ด้วย เช่น 
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้งไทย นิทรรศการในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฯลฯ รูปแบบสิ่งที่จัดแสดงจะมีความหลากหลาย สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ ความคงทน
ถาวรของวัสดุที่ใช้ เช่น สื่อของจริง  สื่อประเภทหุ่นจําลอง นิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด ฯลฯ  

วัตถุประสงค์ของกำรจัดนิทรรศกำรแบบถำวร  

1. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นหลัก สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย คนบางกลุ่มเดิน
ทางเข้ามาชมนิทรรศการเพื่อความบันเทิง ผ่อนคลายอารมณ์ บางกลุ่มเข้ามาชมเพื่อศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา เพื่อให้ความรู้เรื่องสัตว์น้ํานานาชนิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มี
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จุดประสงค์เพื่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของประเทศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พี
ระศรี เพื่อศึกษาต้นกําเนิดของวิทยาการศิลปะสมัยใหม่ เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 6.2 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา จังหวัดหนองคาย 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2559) 
 

2. เพื่อสร้างจิตสํานึกรักชาติ ใช้นิทรรศการในการจูงใจคนให้เห็นถึงความเสียสละ อดทน 
ยากลําบากของบรรพบุรุษ เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาและดํารงอยู่ในปัจจุบัน เช่น พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง 
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พิพิธภัณฑ์ชาวนา ฯลฯ 

 
 

ภาพที่ 6.3 พิพิธภัณฑ์ชาวนา “ภาพวาดวิถีชีวิตชาวนา” 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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ภาพที่ 6.4 หุ่นข้ีผึ้งไฟเบอรก์ลาสชุด “ครอบครัวไทย” 

ที่มา : http://www.thaiwaxmuseum.com/ 

 

3. เพื่อสร้างความบันเทิง ให้ความสนุกสนาน ซึ่งบางสถานที่ผู้ชมจะได้รับทั้งความบันเทิงและ
สนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน เช่น Rubberland พิพิธภัณฑ์ยางพารา พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ Thai PBS 

Museum เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ 

 

 
 

ภาพที่ 6.5 โซนมหัศจรรย์ “ยางพารา” 

ที่มา : http://thairubberland.com/th/explore/#zone4 

http://www.thaiwaxmuseum.com/
http://thairubberland.com/th/explore/#zone4
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4. เพื่อนําเสนอและเผยแผ่อารยธรรมให้บุคคลและนานาประเทศได้รับรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ส่วน
บุคคล หรือบุคคลสําคัญต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน สถานศึกษา สามารถสร้าง
พิพิธภัณฑ์ถาวรเพื่อรวบรวมหลักฐานไว้เป็นเกียรติยศและช่ือเสียงของตนเอง และพิพิธภัณฑ์
ระดับชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ ศูนย์หรือสํานักศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกแห่ง เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 6.6 พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ 

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/24288- 

 

          2. นิทรรศกำรแบบชั่วครำว (Temporary Exhibition) เป็นการจัดแสดงเรื่องราวใด
เรื่องราวหนึ่งทีใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาเป็นวัน คือ 2 - 5 วัน 6 - 10 วัน หนึ่งสัปดาห์ หรือ 1 - 3 เดือน 
ก็ได้ อาจจัดข้ึนในโอกาสสําคัญ ๆ หรือวันสําคัญต่าง ๆ หรือจัดตามวาระในวันสําคัญของชาติ ซึ่งหาก
เป็นหน่วยงานต่าง ๆ มักจัดนิทรรศการ ในลักษณะนี้มากกว่าจัดในรูปแบบนิทรรศการถาวร เพราะมัก
เป็นการจัดแสดงเรื่องราวเฉพาะ ในโอกาสพิเศษ เป็นครั้งคราวในบางโอกาส มักจัดเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข่าวสาร หน่วยงานเหล่านี้ เมื่อมีการจัดนิทรรศการมักจะใช้สถานที่
เดิมในการจัดแสดง แต่วัตถุประสงค์ เนื้อเรื่อง รูปแบบที่จัดจะเปลี่ยนแปลงไป  
 

http://www.thaihealth.or.th/Content/24288-
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ภาพที่ 6.7 นิทรรศการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย แด่ รัชกาลที่ 9 

“ทรงสถิตในดวงใจไทยนริันดร”์ เนื่องในโอกาสวันพอ่แห่งชาติ ประจําปี 2560 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดนิทรรศกำรแบบชั่วครำว  

1. เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถาบัน 

2. เพื่อการรณรงค์ ในรูปของการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่ได้ผลค่อนข้างดี 
3. เพื่อสร้างความเข้าใจของคนในองค์กร หรือระหว่างองค์กร 

4. เพื่อให้เกิดการสร้างความตระหนัก ร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ปัญหาตามวาระต่าง ๆ  
เช่น โรคระบาด นิทรรศการงดเหล้าเข้าพรรษา 

5. เพื่อใช้ประกอบกับหลาย ๆ นิทรรศการเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ เ ช่น การ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่งกายชุดไทย   

6. เพื่อการตลาด เช่น ชักจูงผู้ชมให้เข้ามาจับจ่ายในห้างสรรพสินค้า หรือการจําหน่ายสินค้า
ต่าง ๆ 

7. เพื่อส่งเริมให้เห็นความสําคัญตามเทศกาล เช่น นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ นิทรรศการวัน
แม่แห่งชาติ นิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ 

         8. เพื่อความบันเทิง เน้นความสนุกสนาน เช่น นิทรรศการของเล่น นิทรรศการภาพยนตร์ 
ฯลฯ 
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 9. เพื่อใช้เป็นนิทรรศการเสริมนิทรรศการถาวรที่มีอยู่แล้ว เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีผู้มาเข้า
ชมมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 6.8 นิทรรศการภาพวาด “วิถีชีวิตชุมชนคนหนองกุดทิง” 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

          3. นิทรรศกำรแบบเคลื่อนท่ี (Travelling Exhibition) รูปแบบของนิทรรศการมีความ
คล้ายคลึงกับนิทรรศการแบบช่ัวคราว แต่วัสดุที่ใช้จัดทําต้องมีความทนทานแข็งแรง เพราะต้องใช้จัด
แสดงหลายครั้ง มักไม่นิยมจัดทําให้มีขนาดใหญ่ เพราะต้องขนย้ายบ่อย มีการจัดเพียงช่ัวคราว จึงเน้น
ขนาดพอเหมาะกับการขนย้าย เน้นน้ําหนักเบา ลักษณะจะเป็นสื่อที่เตรียมไว้สมบูรณ์แล้ว สามารถ
นําไปจัดแสดงได้ทันที มีหีบห่อ กล่องเก็บ หรือถุงเก็บ เพื่อป้องกันการเสียหายและสูญหาย ขณะขน
ย้าย สื่อที่เตรียมไว้นี้สามารถนําไปจัดแสดงได้หลายแห่ง มีองค์ประกอบไม่มาก มักจัดแสดงร่วมกับการ
พูดเชิญชวน สาธิต มีวีดีโอประกอบ หรืออาจมีใบปลิว แผ่นพับประชาสัมพันธ์แจกด้วย สถานที่ในการ
จัดแสดง สามารถจัดได้ทุกที่ เช่น ตลาด หมู่บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ ต่างจังหวัด สถานที่
ห่างไกล ถ่ินธุระกันดาร ฯลฯ บางครั้งอาจมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับชุมชน สิ่งสําคัญคือผู้
ควบคุมนิทรรศการต้องมีความรู้ชํานาญในการนําเสนอ มีเทคนิคดึงดูดความสนใจ และต้องเป็นนัก
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย 

 วัตถุประสงค์ของกำรจัดนิทรรศกำรแบบเคลื่อนท่ี 

1. เพื่อดึงดูดความสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก 

2. เพื่อให้ผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในรูปแบบที่นิทรรศการอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ 
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4. เพื่อการประหยัดงบประมาณในการจัดทํา เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า เพราะมีการนําไปจัดซ้ํา 
ๆ ได้ ในคนละพื้นที่  

5. เพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสําคัญ 

           3) เพื่อประหยัดเวลา สะดวกในการจัดตั้ง เพราะสื่อเตรียมพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้ว การจัด
องค์ประกอบต่าง ๆ จึงทําได้ง่าย รวดเร็ว 

 

 
 

ภาพที่ 6.9 นิทรรศการเคลื่อนที่ “โครงการในพระราชดําริ ร.9” 

ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
 

หลักกำรจัดนิทรรศกำรศิลปะ           
  

การจัดนิทรรศการศิลปะมีหลักในการจัดดังนี ้
1. การติดภาพ โมเดล หรือตัวอย่างช้ินงาน ควรนึกถึงหลักของเอกภาพ และการวางจุดเด่น 

เพราะภาพ โมเดล หรือตัวอย่างช้ินงาน นี้นับเป็นจุดขายของ จึงควรระวังอย่าให้สิ่งอื่นมาแย่ง
ความสําคัญออกไป อาจใช้สี แสง ขนาด เป็นตัวช่วยให้สะดุดตา และควรเลือกตัวอย่างที่ต้องการสื่อ 
จํานวนพอเหมาะ ไม่มาก เพราะจะทําให้สิ่งที่ต้องการเน้นจะลดความสําคัญลง 

2. การเขียนตัวอักษรหัวเรื่องและอักษรเพื่ออธิบาย อักษรหัวเรื่องควรมีขนาดใหญ่กว่าอักษร
อื่น ๆ สีที่ใช้ควรสะดุดตาสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง อักษรเพื่ออธิบายควรมีขนาดเล็กกว่าอักษรหัวเรื่อง 
แต่ให้มีขนาดที่สามารถอ่านสะดวก ในระยะห่างของสายตา ไม่เกิน 15 ฟุต คืออักษรควรมีความสูง
ตั้งแต่ 1 - 3 นิ้ว ข้อความไม่ควรยาวมาก เพราะจะทําให้ผูช้มไม่สนใจอ่าน แต่จะสนใจมองเพียงรูปภาพ
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แล้วก็เดินผ่านไป รูปแบบของตัวอักษรควรเป็นแบบราชการ อ่านง่าย และควรเป็นรูปแบบเดียวกันจะ
ทําให้สบายตามากกว่า  
       3. การจัดวางสื่อเพื่อตั้งแสดง ต้องดูความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความโดดเด่น สามารถตั้งแสดงได้
ทั้งภายใน ภายนอก และแบบห้อยแขวน เช่น ช้ินที่มีขนาดเล็ก ควรมีฐานรอง หรือโต๊ะวาง ช้ินขนาด
กลาง สามารถวางในตัวอาคาร มุมหรือจุดที่วางแผนได้ง่าย ช้ินที่มีขนาดใหญ่ ต้องพิจารณาพื้นที่ให้
กว้างขวางพอสําหรับวางช้ินงาน และต้องมีพื้นที่ว่างในการเดินชมให้มองเห็นได้ทุกมุม ช้ินที่ต้องการ
ความโดดเด่นเป็นพิเศษ และมีน้ําหนักเบา สามารถห้อยแขวนได้ ทําให้มองเห็นได้ในระยะไกล ควร
แขวนให้อยู่ในระดับสายตาผู้ชม หรือสูงกว่าเล็กน้อยก็ได้ 
 

ขั้นตอนในกำรจดัแสดงนทิรรศกำรศิลปะ 

 

ข้ันตอนในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เพื่อให้การจัดแสดงนิทรรศการออกมาดี เกิดปัญหา
น้อยที่สุดผู้จัดแสดงต้องมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าในทุกด้านอย่างเป็นข้ันตอน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามข้ันตอนดังนี้ 
         1. ข้ันกําหนดวัตถุประสงค์ ผู้จัดแสดงนิทรรศการควรทําความเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างลึกซึ้ง 
วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง วัตถุประสงค์หลัก คือ วัตถุประสงค์ใหญ่ที่หน่วยงานกําหนด
อาจมีมากกว่าหนึ่งเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์รอง คือ วัตถุประสงค์ที่มีความเฉพาะ ช้ีชัดในสิ่งที่
ต้องการให้รับรู้แนวปฏิบัติมีความหมายที่แคบข้ึนเข้าใจได้ง่ายข้ึน แต่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลัก และจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลัก 

 ตัวอย่างเช่น  
 กรมประมง “มาตรการป้องกันการสูญพันธ์ของปลานํ้าจืด” 

 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันการลดลงและสูญพันธ์ของปลาในแม่น้ํา ลําคลอง 
 วัตถุประสงค์รอง เนื้อหา เพื่อการรณรงค์และสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนงดจับปลาในฤดู
วางไข่ และงดการใช้เครื่องมือจับปลาบางชนิดในฤดูฝน เช่น แห อวน ตาถ่ี ฯลฯ เพื่อให้ปลาขยายพันธ์
ได้มากข้ึน 

 บางหน่วยงานเมื่อกําหนดวัตถุประสงค์แล้ว ก่อนดําเนินโครงการอาจมีการเขียนโครงการเพื่อ
รองรับการจัดนิทรรศการด้วย ซึ่งจะทําให้มีความชัดเจนในข้ันตอนการดําเนินการ รายละเอียด
ภาพรวมทั้งหมด จะผ่านการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ทําให้งานสามารถจัดทําได้ทันทีเมื่อมีการ
อนุมัติ ไม่ถูกสั่งแก้กลางครันเมื่อทําไปแล้ว รวมถึงได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเพียงพอ
ด้วย อีกทั้งยังเป็นหลักฐานสําคัญเมื่อมีการตรวจสอบหรือประเมินจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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         2. ข้ันแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการ ในการดําเนินการผู้รับผิดชอบ
หนึ่งคน สามารถรับหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งฝ่าย แต่ต้องคํานึงถึงระยะเวลาและความซ้ําซ้อนของงาน
ด้วย และต้องแน่ใจว่าจะไม่ทําให้งานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องเสียหาย ภาระงานที่ต้องดําเนินการ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 10 ฝ่ายดังนี้ 
     2.1 ฝ่ายวิชาการ เป็นฝ่ายที่จะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานอย่างถ่องแท้ เพราะมีหน้าที่
จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเนื้อหา ข้อความ คําอธิบาย เป็นผู้บรรยาย นําชม และนําเสนอนิทรรศการ
ทั้งหมด รวมถึงการทําเอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โบชัวร์ ฯลฯ สําหรับ
แจกจ่ายด้วย 

     2.2 ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่  บริหารเงินตามงบประมาณที่กําหนดทั้งหมดในการจัด
นิทรรศการ มีหน้าที่วางแผนและทํารายการเบิกจา่ย ทั้งค่า วัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และอื่น ๆ ให้
ตรงตามหมวดและเป็นไปตามแผน บางครั้งต้องมีการเตรียมเงินสําหรับการทดลองจ่ายไว้ด้วย หาก
ฝ่ายนี้มีการดําเนินการล่าช้าการดําเนินการของฝ่ายอื่น ๆ จะไม่สามารถทําได้ 
     2.3 ฝ่ายควบคุมนิทรรศการ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดนิทรรศการโดยภาพรวมทั้งหมด 
ติดตาม กํากับดูแล การทํางานของทุกฝ่าย ควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามแผน วิเคราะห์ผลกระทบ 
แก้ปัญหา ช่วยอํานวยความสะดวกให้ฝ่ายต่าง ๆ ทํางานได้ราบรื่น 

     2.4 ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นฝ่ายทีต้องทําความเข้าใจรูปแบบงานทั้งหมด จากทุกฝ่าย ใน
หน้าที่ถือเป็นผู้ปฏิบัติเริ่มต้นที่สําคัญ เมื่อฝ่ายนี้ดําเนินการเรียบร้อยฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงจะ
สามารถดําเนินการต่อไปได้ หน้าที่ของฝ่ายนี้ค่อนข้างหนักส่วนให้ผู้รับหน้าที่มักจะมอบหมายให้เป็น
ผู้ชาย เพราะต้องยก แบก ขน เช่น การจัดวางแสตน กางเต็นท์ เตรียมสถานที่สําหรับอํานวยความ
สะดวกให้กับฝ่ายช่าง ฝ่ายศิลป์ ที่จะมาดําเนินการต่อในข้ันต่อไป 

     2.5 ฝ่ายศิลป์ ถือเป็นฝ่ายทีทําหน้าที่ในการเนรมิตงานให้ออกมาดูดี น่าสนใจที่สุด ก่อนที่
ฝ่ายช่างจะมาช่วยเสริมให้ดูโดเด่นมากยิ่งข้ึน การกําหนดสีของอักษร สีของแผ่นป้าย รูปแบบการ
ตกแต่ง ประเภทของวัสดุตกแต่ง ฝ่ายนี้ต้องวางแผนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานให้ที่สุด วัสดุ
ต่าง ๆ ที่จะนํามาจัดทําต้องวางแผนล่วงหน้าและประสานไปยังฝ่ายการเงินเพื่อจั ดซื้อ จัดหามาให้
พร้อม เมื่อถึงเวลาลงมือปฏิบัติ เพื่อความรารื่นเป็นไปตามแผน  
     2.6 ฝ่ายช่าง มีหน้าที่ดูแล เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันเตรียมการ จนถึงวันจริง หากได้
ผู้ดูแลฝ่ายนี้ที่มีความสามารถ จะเสริมให้งานออกมาดูดีมาก สิ่งที่ต้องทําก่อนวันจริง ได้แก่ งานไม้ งาน
สี อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อม สร้าง ติดตั้ง ประกอบ ฯลฯ ฝ่ายนี้มักจะต้องทํางานร่วมกับฝ่ายศิลป์ สิ่งที่ต้อง
ทําเมื่อถึงวันจริง คือ การควบคุม แสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการแก้ปัญหาหากเกิดความ
ขัดข้องทางเทคนิคต่าง ๆ  
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     2.7 ฝ่ายประสานงาน ทําหน้าที่อํานวยความสะดวกเช่นกัน เพราะการประสานจะทําให้
ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจกัน ในการประสานงานต้องมีการประสานทั้งในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน 
และมีหน้าที่ทําหนังสือสําคัญเพื่อการช่วยเหลือฝ่ายอื่น ๆ เช่น หนังสือยืมสิ่งของต่าง ๆ ที่จะใช้หากไม่
มี หนังสือขอบคุณเมื่อนําสิ่งของไปคืนเมื่อใช้งานเสร็จ เป็นต้น 

     2.8 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้องมีการเตรียมการ และดําเนินการก่อนงานจะเริ่มนาน
พอสมควร เพื่อให้การจัดนิทรรศการเกิดความคุ้มค่า เพราะผู้ชมเป็นหัวใจสําคัญที่ผู้จัดควบคุมได้ยาก 
ซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจ ฝ่ายนี้ต้องมีกลยุทธ์ในการเชิญชวนให้เป็นที่รู้จัก และมีความน่าสนใจ จึง
จะมีผู้มาเข้าชมจํานวนมากตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งฝ่ายนี้จะทําเช่นนั้นได้ต้องมีความรอบรู้ใน
เนื้อหาของงานอย่างละเอียด เพื่อที่จะนํามาใช้เป็นข้อมูลในการทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว เสียง
ตามสาย และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

     2.9 ฝ่ายพิธีการ เป็นฝ่ายที่ต้องทํางานร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ลําดับพิธีการเปิด รวมถึงกําหนดบุคคลที่จะมาเป็นประธานและแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมในงาน  ซึ่ง
ควรมีการประสานอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงทําหนังสือเชิญอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรตามไป รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนต่าง ๆ  ด้วย และมีการจัดทํากําหนดการอย่างละเอียด แล้ว
นําไปช้ีแจงมอบหมายให้ฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเตรียมการต้อนรับประธานและแขกที่เชิญมา
ร่วมงาน ต้องประสานและช้ีแจงหน้าที่ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ ตั้งแต่การจัดที่นั่ง การยืนต้อนรับ การ
มอบของที่ระลึก การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ กําหนดรูปแบบการเปิดงาน การเตรียมคํากล่าวและ
พานเชิญ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเปิด เช่น ริบบิ้น กรรไกร ลูกโป่ง ปะทัด ฆ้อง กลอง ฯลฯ 
การดูแลเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม การไปรับ ไปส่ง การเตรียมที่พักหากจัดในสถานที่ห่างไกล เป็นต้น 

     2.10 ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายนี้ถึงแม้ว่าการปฏิบัติจะเป็นฝ่ายที่ต้องดําเนินการลําดับสุดท้าย 
แต่ก็ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเช่นกัน เพราะต้องมีการออกแบบการประเมินให้ครอบคลุมและตรง
ตามตามวัตถุประสงค์ของงาน เมื่อถึงวันงานก็มีหน้าที่นําแบบประเมินไปใช้เพื่อสํารวจข้อมูลความพึง
พอใจ จาผู้เข้าชมงาน เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของการจดันิทรรศการ ก็นําแบบประเมินมาสรปุเพื่อใหท้ราบ
ความคิดเห็นและผลที่เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการพัฒนา ปรับปรงุ
และแก้ไข การจัดนิทรรศการในครั้งต่อไป 

         3. ข้ันเตรียมการจัดทําผลงานศิลปะและการสร้างผลงาน ข้ันน้ีมีความสําคัญไม่น้อยกว่าข้ันอื่น 
ๆ หากข้ันนี้ไม่สําเร็จ ข้ันอื่น ๆ ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ หรือหากทําแล้วก็ต้องล้มเลิกโครงการ ใน
การวางแผนการสร้างผลงาน ศิลปินต้องคํานึงถึงความเป็นเอกภาพ ของเนื้อหาของงงานในครั้งนั้น ๆ 
ด้วย ให้มีความสอดคล้อง ทั้งเนื้อหาและเรื่องราว หรือรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือหากเป็น
ลักษณะขัดแย้งกันก็ควรเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และในการสร้างผลงานต้องทําให้เสร็จสิ้นจนถึง
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การใส่กรอบ สามารถติดตั้งได้เลย ทั้งนี้แต่ต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้ฝ่ายอื่น ๆ 
เตรียมการได้ล่วงหน้าได้ 
         4. ข้ันประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการเผยแผ่รายละเอียดของการจัดงานให้ประชาชนทั่วไป
ทราบ และเชิญชวนไปยังสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับรู้ และเข้าร่วมชมให้มากที่สุด ซึ่งสามารถ
ทําได้หลายช่องทาง หลายรูปแบบ 

         5. ข้ันจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ สิ่งที่ต้องดําเนินการในฝ่ายนี้ คือ การเตรียมสถานที่ 
ในภาพรวมทั้งหมดของงงาน ตั้งแต่การเตรียมงานไปจนถึงการเก็บกวาด เมื่อนิทรรศการสิ้นสุด ซึ่งฝ่าย
ที่ต้องรับผิดชอบเป็นตัวหลักในข้ันน้ี คือฝ่ายช่าง ฝ่ายศิลป์ ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นต้น  
         6. ข้ันวางแผนงานและพิธีการ ข้ันน้ีจะเป็นข้ันควบควบคุมและกําหนดกรอบการทํางานให้กับ
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายต่าง ๆ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันงานตาที่กําหนดอย่างเคร่งครัด และใส่ใจ เริ่มตั้งแต่
การเตรียมการพิธีเปิด ตามด้วยพิธีเปิด และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ออกแบบ วางแผนเอาไว้จนเสร็จสิ้น
พิธีการ เพราะหากพิธีเปิดเป็นไปอย่างราบรื่นและประทับใจ ประธานและแขกคนสําคัญ ก็จะทําให้
ได้รับการยอมรับ เป็นที่กล่าวขวัญและรู้จักมากข้ึน ส่งผลไปถึงการได้รับการสนับสนุนในอนาคตด้วย  
         7. ข้ันประเมินผล มีประโยชน์มากสําหรับการจัดงานของทุกโครงการ ทุกกิจกรรม ไม่ว่าเล็ก
หรือใหญ่ หากจะวัดความสําเร็จของการจัดงานก็จะวัดจากผลของการประเมิน เมื่อเทียบกับการจัด
งานในครั้งที่ผ่านมา หากจัดได้ไม่ดีเท่าเดิมก็ควรยอมรับและถอดบทเรียนว่าเกิดจากสาเหตุใด จะได้ไม่
ผิดพลาดซ้ําอีก ดังนั้นเนื้อหาของแบบประเมินมีความสําคัญมาก หากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ก็
จะไม่สามารถทราบข้อดี และสิ่งที่ต้องพัฒนาได้ ซึ่งในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้งสามารถประเมิน
ร่วมกันได้หลายรูปแบบนอกจากแบบประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมนิแล้ว ยังสามารถประเมนิ
ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง กับผู้ชมที่ผ่านไปมาร่วมด้วยได้ 
 การเก็บข้อมูลจากการประเมินนิทรรศการสามารถเก็บข้อมูลได้จาก ทั้งผู้จัดและผู้ชม ดังนี้ 

7.1 การประเมินจากกลุ่มผู้จัด ควรประเมินจากกลุ่มผู้จัดทุกคน ทุกฝ่าย โดยต้องให้ข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา โดยไร้อคติ ในทุกขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อให้รู้ข้อดีข้อเสียเพื่อการจัดงานอย่าง
สร้างสรรค์ในทุก ๆ ฝ่าย ในครั้งต่อ ๆ ไป  

7.2 การประเมินผู้เข้าชม ข้อมูลที่ได้นี้สําคัญมากซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่มีความแตกต่าง จาก
มุมมองของคนทั่วไป ที่นับเป็นจุดประสงค์สําคัญที่จัดนิทรรศการข้ึน จะทําให้ได้ความหลากหลายของ
ข้อเสนอแนะ เพราะกลุ่มผู้ชมที่ถูกสัมภาษณ์มีพื้นฐานทางแนวคิด การศึกษา การทํางานที่หลากหลาย
แตกต่างกัน ซึ่งจะสามารถสะท้อนข้อดีข้อด้อยได้หลายมุมมอง โดยสามารถประเมินได้วิธี เช่น ตอบ
แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ สิ่งสําคัญคือต้องประเมินให้ครอบคลมุทัง้วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
กิจกรรมในการจัดงาน 
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กำรเลอืกสถำนที่ในกำรจัดนิทรรศกำรศิลปะ 

 

        การเลือกสถานที่จัดนิทรรศการเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ต้องพิจารณาความเหมาะสมจากหลาย
ปัจจัย ทั้งจากลักษณะเนื้อหาของงานที่จะจัด ความสะดวกในการเดินทาง ขนาดของพื้นที่กับปริมาณ
ของผลงานในการนําเสนอนิทรรศการ และพื้นที่ว่างในการใช้สอยต่าง ๆ ต้องเพียงพอ สถานที่ในการ
จัดนิทรรศการ สามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

        1. กลางแจ้ง เป็นการจัดในสถานที่โล่งแจ้ง ภายนอกอาคาร เช่น ลานอเนกประสงค์ สนามหญ้า 
บริเวณรอบนอกของอาคาร สวนป่าที่ร่มรื่น ลานที่จัดข้ึนเฉพาะกิจ ตามวาระสําคัญต่าง ๆ ลักษณะของ
นิทรรศการที่เลือกจัดกลางแจ้งนั้นมักจะเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่ หาสถานที่ในร่มรองรับได้ยาก 
ผลงาน ช้ินงานที่จัดแสดงมีขนาดใหญ่ สิ่งที่จัดแสดงมีปริมาณมาก มักมีการสาธิตและมีเวทีการแสดง
ร่วมด้วย แต่ควรหลีกเลี่ยงการจัดในฤดูฝน เพราะจะเกิดความเสียหายและไม่สะดวกในการเข้าชม 
และมักใช้เวลาจัดไม่นานนัก เพราะต้องดูแลใกล้ชิดและลําบากในการดูแลรักษา เนื่องจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวนมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะกลางคืนอาจมีสัตว์อันตรายต่าง ๆ มาซุกซ่อนอยู่ หาก
มีแดดจัดผลงานก็จะซีดจาง หากลมฝนก็จะเปียกช้ืนเสียหายไม่น่าชม เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 6.10 นิทรรศการภาพถ่าย เพื่อรําลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ร.10 

 ที่มา : 
https://www.facebook.com/saranitet.police/photos/pcb.1443326942384172/14433268

92384177/?type=3&theater  
 

https://www.facebook.com/saranitet.police/photos/pcb.1443326942384172/1443326892384177/?type=3&theater
https://www.facebook.com/saranitet.police/photos/pcb.1443326942384172/1443326892384177/?type=3&theater
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        2. ในร่มหรือภายในอาคาร สามารถจัดได้หลายรูปแบบหลายลักษณะ เช่น จัดแบบแบ่งเป็น
ส่วน ๆ เป็นห้อง ๆ จัดแบบลานโล่งกว้างในหอประชุม ในโถงใหญ่ จัดแบบทั้งอาคาร  โดยแบ่งเป็น 
เรื่อง ๆ จัดในสถานที่เฉพาะ เป็นต้น การจัดนิทรรศการในร่มเหมาะกับนิทรรศการที่ต้องการจัดใน
ระยะเวลานาน ผลงานหรือช้ินงานที่นํามาจัดแสดง มีความเปราะบาง เสียหายง่าย ดูแลรักษายาก 
บางช้ินมีค่ามากต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง ข้อดีคือสามารถจัดได้ทุกฤดูการ และสะดวกใน
การเข้าชม 

 

 
 

ภาพที่ 6.11 นิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย ๙๙๙ 

ที่มา : https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai 

        3. ลอยฟ้า เป็นนิทรรศการประเภทห้อยแขวน มีทั้งแบบที่จัดภายนอกอาคาร และจัดภายใน
อาคาร การจัดแสดงต้องอาศัยการห้อยกลางอากาศ ซึ่งต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและความแข็งแรง 
ทนทาน พื้นที่กว้างขวาง มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน เช่น นิทรรศการบอลลูนนานาชาติ จัด
อยู่ในประเภทนิทรรศการกลางแจ้ง นิทรรศการการบินพลเรือน หรือ แอร์โชว์ จัดอยู่ในประเภท
นิทรรศการในร่ม และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มีการจัดนิทรรศการทั้งแบบ
กลางแจ้งและในร่ม แต่เครื่องบินที่จัดแสดงแบบลอยฟ้าส่วนใหญ่เป็นแบจําลอง มีนําหนักไม่มาก แต่
เน้นความน่าสนใจ ทําให้นิทรรศการดูมีชีวิตเสมือนมีเครื่องบินกําลังบินอยู่บนท้องฟ้าจริง ๆ  
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ภาพที่ 6.12 เทศกาลบอลลูนนานาชาติ (Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta) 
ที่มา : http://www.amazingthaitour.com 

 

หลักกำรชมนิทรรศกำรศิลปะ 

 

นิทรรศการศิลปะ และนิทรรศการต่าง ๆ ที่ถูกจัดข้ึน ล้วนแต่มีการวางแผน ประชาสัมพันธ์ 
จัดเตรียมให้ดีที่สุด ก่อนนํามาจัดแสดง จึงมักมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาร่วมชม ถือเป็นสถานที่
ชุมนุมชนก็ว่าได้ ดังนี้ในการเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะด้วยฐานะใด ตําแหน่งใด หรือบทบาทใดก็ตาม 
ควรให้เกียรติแก่ผู้จัดงาน ควรเรียนรู้มารยาททางสังคมที่เหมะสม เพื่อไม่ให้ถูกดูแคลนว่าเป็นผู้ที่ไร้
มารยาท หลักการในการเข้าชมนิทรรศการศิลปะ มีดังนี้ 

1. ควรแต่งกายให้สุภาพ หรือตรงตามทีมงานที่ผู้จัดนิทรรศการแจ้งไว้ในบัตรเชิญ 

2. ควรวางแผนการเดินทางให้รอบคอบ ควรไปให้ถึงสถานที่ตามกําหนดเวลา โดยเฉพาะการ
เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 

3. ควรอ่านเอกสาร สูจิบัตร เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติ ก่อนเข้าชมนิทรรศการ และเพื่อ
ประโยชน์ในด้านวิชาการ 

4. ไม่แสดงกริยาหรือกล่าวคําพูดวิพากษ์วิจารณ์ผลงานให้เกิดความเสียหาย 

5. การสัมผัสแตะต้องผลงานเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ซึ่งปกติจะมีป้ายบอก เว้นแต่ผลงานนั้นจะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของผลงาน 

6. การยืนชมควรห่างจากผลงานประมาณ 1 เมตร ข้ึนไป 

7. ควรเดินชมผลงานทั้งหมดก่อน โดยเฉพาะเมื่อมีผู้นําชมนิทรรศการ แล้วจึงเลือกชมตาม
ความสนใจของตนเองภายหลัง 



 
180 ศิลปะส ำหรับครูปฐมวยั 

8. อาจจดบันทึก ความรู้ และสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากการชมนิทรรศการ อาจใช้วิธีการบันทึก
วีดีโอ บันทึกภาพก็ได้หากผู้จัดอนุญาต 

9. ควรสํารวมกริยามารยาท การส่งเสียง พูดคุย อย่างสุภาพ 

10. ไม่นําอาหารเข้ามารับประทานและไม่ทําความสกปรกให้แก่สถานที่จัดนิทรรศการ 

11. ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลต่าง ๆ เมื่อถูกสัมภาษณ์หรือซักถาม  
 

กำรจัดแผ่นป้ำย 

 

 แผ่นป้าย คือ วัสดุที่ใช้จัดแสดง สื่อ ผลงาน หรือใช้รองรับเนื้อหาต่าง ๆ มีขนาด รูปแบบและ
รูปทรงหลากหลาย วัสดุที่นํามาจัดทําไม่ตายตัวในแต่ละแผ่นป้าย ข้ึนอยู่กับการใช้งาน มีทั้งแบบถาวร
และเคลื่อนย้ายได้ 
 ประเภทของแผ่นป้ำย 

 แผ่นป้ายมีปลายประเภทสามารถจําแนกได้ตามวัสดุที่ใช้ในการจัดทํา ประเภทของการติดตั้ง 
ลักษณะการนําไปใช้งาน และลักษณะการจัดแสดง ๆ ได้ดังนี้ 

1. จําแนกตามวัสดุที่ใช้ในการจัดทํา แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
    1.1 แผ่นป้ายไม้ วัสดุประเภทไม้ที่หาได้ง่าย ราคาถูก นิยมนํามาจัดทํา ได้แก่ ไม้อัด  ที่มี

ความหนาตั้งแต่ 4 - 6 มิลลิเมตรข้ึนไป มีความกว้างขนาด 44 x 96 นิ้ว ขนาด 48 x 48 นิ้ว และขนาด 
24 x 48 นิ้ว ตามลําดับ ข้ึนอยู่กับความต้องการในการใช้พื้นที่จัดวาง ส่วนความหนา-บาง หากบาง
กว่า 4 - 6 มิลลิเมตร จะทําให้แตกหักได้ง่ายเพราะบางเกินไป อาจต้องใช้ไม้ดาม หรือต้องทํากรอบ
เพื่อป้องกันการหัก โค้งงอ มีอายุการใช้งานยาวนาน แต่ไม่เหมาะกับการโดนความช้ืน 

    1.2 แผ่นป้ายพลาสติก ส่วนใหญ่นิยมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อมาจัดทํา เพราะสะดวก มีหลาย
สี มีความหนา-บางหลากหลายให้เลือกได้ตามต้องการ มีทั้งแบบทึบ และแบบใส มีอายุการใช้งานสั้น 
ไม่ทนทาน เมื่อโดนแดดโดนฝนระยะหนึ่งก็จะเปราะผุพังง่าย  

    1.3 แผ่นป้ายโลหะ ได้แก่ แผ่นสแตนเลส แผ่นเหล็ก แผ่นเหล็กสังกะสี แผ่นอลูมิเนียม 
สังกะสี เป็นวัสดุที่มีความแข็ง โดยปกตินิยมซื้อแบบสําเร็จมาใช้เลย เพราะหากซื้อเป็นแผ่นมาจะมี
ความยากลําบากในการตัด เพราะต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ช่างในการตัด ตกแต่ง ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์ ความชํานาญ อีกวิธีคือนิยมสั่งทําสําเร็จจากร้าน วิธีนี้จะได้ขนาดและรูปแบบตามความ
ต้องการ แผ่นป้ายชนิดนี้มีความทนทานสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน สมารถบูรณะ ซ่อมแซมกลับมา
ใช้ใหม่ได้หลายครั้ง มีน้ําหนักมาก หากมีขนาดใหญ่ต้องใช้รถขนส่งและมีเครื่องมือยก แต่จะมีราคา
ค่อนข้างสูง จึงต้องสํารวจงบประมาณที่มีก่อนการจัดซื้อ ด้วยเหตุนี้จึงเหมาะที่จะใช้ทําเป็นแผ่นป้าย
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ถาวรกลางแจ้ง เพราะทนแดด ทนฝน และยังนิยมนํามาทําแผ่นป้ายจารึกต่าง ๆ  ซึ่งทําโดยวิธีการ “กัด
กรด” เป็นต้น 

    1.4 แผ่นป้ายผ้า หรือแบนเนอร์ (banner) มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นที่นิยมเพราะ
มีราคาไม่สูง เนื้อหาเป็นการพิมพ์เรื่องราวและการออกแบบจากคอมพิวเตอร์ลงบนแผ่นผ้า ซึ่งสะดวก
รวดเร็วตามความต้องการ มีน้ําหนักเบา และติดตั้งได้ง่าย  
 

 
 

ภาพที่ 6.13 แผ่นป้ายผ้า หรือแบนเนอร์ (banner) 

ที่มา : http://www.property.chula.ac.th/web/node/506 

 

    1.5 แผ่นป้ายแบบโค้งงอเป็นรูปทรงต่าง ๆ ใช้ลักษณะการพิมพ์คล้ายกับแผ่นป้ายแบบ
แบนเนอร์ (banner) โดยจะมีการออกแบบจากคอมพิวเตอร์ แล้วสั่งพิมพ์ลงบนแผ่นพีวีซีหรือบนแผ่น
พลาสติก ส่วนใหญ่นิยมทําเป็นแผ่นป้ายขนาดใหญ่ แล้วดัดโค้งงอตามที่ต้องการ เป็นแผ่นป้ายที่มี
ความทันสมัย สามารถตั้งแสดงได้แม้ในพื้นที่แคบ หรือคดเค้ียว 

 
ภาพที่ 6.14 แผ่นป้ายแบบโค้งงอ 

ที่มา : http://www.displayguru.co.th/product/pop-up-max-c1-3/ 

http://www.displayguru.co.th/product/pop-up-max-c1-3/
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2. จําแนกตามลักษณะของการติดตั้ง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    2.1 แผ่นป้ายเคลื่อนที่ จัดทําข้ึนเพื่อการติดตั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปรงรูปแบบการจัดวางที่

สะดวก เคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถวางได้ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง ต้องมีขาต้ังที่มั่งคง แข็งแรง มีทั้ง
แบบถอดประกอบ มักทําจากเหล็ก ประกอบกับไวนิล มีกล่องหรือถุงสําหรับเก็บ เคลื่อนย้ายสะดวก
ประหยัดพื้นที่ และแบบตายตัว เมื่อใช้ก็ยกไปตั้งวางได้เลย แต่การขนย้ายต้องระมัดระวัง เพราะอาจ
เสียหายได้ง่าย 

    2.2 แผ่นป้ายถาวร เป็นแผ่นป้ายที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น แผ่นป้ายที่ติดกับผนัง 
หรือกําแพงของอาคาร หรือแผ่นป้ายที่จัดทําเป็นแบบมีหลงัคา ติดกระจก ที่สามารถเห็นได้ทั่วไป ตาม
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ  

3. จําแนกตามลักษณะการนําไปใช้งาน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    3.1 แผ่นป้ายสําเร็จรูป คือ แผ่นป้ายที่ทําไว้สําเร็จแล้ว สามารถจัดซื้อ จัดหา และนําไปใช้

ได้เลยโดยไม่ต้องทําสิ่งใดอีก 

    3.2 แผ่นป้ายแบบถอดประกอบ คือ แผ่นป้ายที่เมื่อจะใช้ต้องนําช้ินส่วนต่าง ๆ  ของป้ายมา
ประกอบก่อนนําไปติดตั้ง และเมื่อใช้งานเสร็จต้องถอดประกอบ ลงในถุงหรือกล่องเดิมให้เรียบร้อย 

4. จําแนกตามลักษณะการจัดแสดง แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    4.1 แผ่นป้ายแบบตั้งแสดง ถือเป็นแผ่นป้ายเคลื่อนที่แบบสําเร็จรูปอีกลักษณะหนึ่ง ที่

สามารถใช้งานได้สะดวก สามารถเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางได้ตามต้องการ และมี
ความแข็งแรงค่อนข้างสูง มีทั้งแบบที่เป็นขาตั้ง แบบมีล้อเลื่อน แผ่นป้ายป๊อบอัพแสตน ( pop-up 

stand) และแผ่นป้ายรูปตัวเอ ซึ่งสามารถจัดแสดงเนื้อหาได้รอบทิศทางและสามารถพับเก็บได้สะดวก 

    4.2 แผ่นป้ายแบบแขวน แผ่นป้ายชนิดนี้ควรมีน้ําหนักเบา และการติดตั้งต้องคํานึงถึง
น้ําหนักของแผ่นป้ายกับที่ยึดแขวน ว่าสามารถรับน้ําหนักได้เหนือไม่ หากร่วงหล่นจะเกิดอันตรายและ
เกิดความเสียหายต่อบุคคลและสิ่งของที่อยู่ด้านล่างได้ ในการติดตั้งควรคํานวณทิศทาง ความสูงต่ําให้
รอบคอบ เพื่อให้ติดตั้งได้เสร็จภายในคราเดียว ไม่ต้องแก้ไขจะเป็นการดีที่สุด 

    4.3 แผ่นป้ายแบบติดผนัง คือ แผ่นป้ายที่ติดไว้ถาวรภายในห้องเรียน ผนังอาคาร สามารถ
เห็นได้ทั้งภายในและภายนอก มีทั้งแบบเปิดโล่งและแบบกระจกเลื่อน ข้อดีคือไม่กินพื้นที่ในการใช้
สอย มองดูแล้วเป็นระเบียบ สามารถจัดแสดงได้ง่าย มีความคงทน แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือ
เปลี่ยนทิศทางได้  
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กำรวำงแผนเพื่อจัดท ำแผนผังนิทรรศกำร 

 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ก่อนการวางแผนเป็นเรื่องที่สําคัญที่ควรทําเป็น
อันดับแรก แล้วนําข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ถึงรูปแบบและความเหมาะสม โดยสามารถศึกษาและ
วางแผนภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้ 

1. สํารวจสภาพพื้นที่ โดยละเอียด ทั้งภายในภายนอกอาคาร ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงทั้ง
กลางวันและกลางคืน 

2. สํารวจโครงสรา้ง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตัวอาคารสถานที่โดยรอบ ทั้งผนัง กําแพง เพดาน 
เสา ระเบียง 

3. สํารวจทางเข้า ทางออก เส้นทางสัญจร ทางทะลุผ่าน ทางตัน ฯลฯ 

4. สํารวจและวัดขนาด สัดส่วน บริเวณต่าง ๆ  ของพื้นที่ ทั้งผนังห้อง พื้น บริเวณว่าง และควร
ร่างรูปแบบของสถานที่ด้วยเพื่อวางแผนจัดสรรการงาน 

5. สํารวจระบบสาธารณูปโภค ทุกประเภทให้ละเอียดที่สุด เพื่อการอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงาน หากสิ่งใดไม่มีจําเป็นต้องจัดเตรียมล่วงหน้า 

 

กำรด ำเนินกำรจัดท ำรูปแบบแผนผังนิทรรศกำร 

 

หลังจากการลงสํารวจพื้นที่ในการจัดนิทรรศการและทราบข้อมูลทางกายภาพโดยละเอียด
แล้ว สิ่งที่ต้องดําเนินการต่อคือ การจัดทําแผนผังนิทรรศการ  เพื่อให้ได้พื้นที่ในการใช้สอยที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งบางครั้งพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นอาจจะมีข้อจํากัดหลายด้าน เช่น มีพื้นที่น้อย 
คับแคบ อยู่บริเวณมุมอับ มืด ทึบ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ต้องการใช้พื้นที่ร่วมกัน ซึ่งบางครั้ง
พื้นที่จัดนิทรรศการยังต้องจ่ายค่าเช่า ซึ่งมีราคาแพงอีกด้วย จึงต้องว่างแผนให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วย โดย
ในการจัดนิทรรศการสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ดงันี ้
 1. ส่วนแรก ส่วนจัดนิทรรศการรวมไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริเวณเวที ลานกิจกรรม ถ้ามี 
ซึ่งต้องคํานึงถึงปริมาณ ลักษณะ และรูปแบบ ของสิ่งตั้งแสดงเป็นสําคัญ 

2. ส่วนที่สอง ส่วนเส้นทางสัญจร หรือเส้นทางเดินชมนิทรรศการ นิทรรศการบางชนิด
สามารถเดินชมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การวางแผนเส้นทางการเดินชมก็จะต้องวางไว้ให้เดินชมได้
แบบบรรจบกัน โดยมีการวางแผนเส้นทางสัญจรหลัก (Main Route) เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ชมเดิน
ชมนิทรรศการไปตามทิศทางที่กําหนดไว้ เพื่อให้เห็นนิทรรศการตามที่มุ่งหมาย หากการสัญจรไม่
คล่องตัวแสดงว่ามีการวางแผนเส้นทางนี้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งไม่ควรนําแผ่นป้ายใดมาวางขวางทาง และ
การวางแผนเส้นทางสัญจรรอง (Sub-main Route) คือทางเดินที่เช่ือมต่อกับทางแยกต่าง ๆ  ส่วนนี้
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สามารถวางแผ่นป้ายหรือจัดสิ่งแสดงได้บ้าง แต่ก็นับเป็นเส้นทางผ่านเช่นกัน โดยจะกําหนดทิศทางให้
ผู้ชมเดินหรือไม่ก็ได้ 

3. ส่วนที่สาม พื้นที่ยืนหรือนั่งชมนิทรรศการ ซึ่งมักจะอยู่ติดกับทางเดิน ต้องให้มีเพียงพอ
เหมาะสมกับนิทรรศการด้วย หากเบียดเสียดกับผู้คนที่เดินผ่านไปมา นิทรรศการก็จะไม่ได้รับความ
สนใจเท่าที่ควร  

4. ส่วนสุดท้าย พื้นที่สําหรับการพักผ่อน อาจจัดไว้ทั้งสําหรับผู้เข้าชมเพื่อพักเหนื่อย ขนาด
ของพื้นที่มาก - น้อยข้ึนอยู่กับบริเวณว่างที่สามารถจัดได้ 
 

กำรวำงแผนผังนิทรรศกำร 

 

 ข้ันตอนนี้ควรทําเมื่อมีการออกแบบพื้นที่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว การวางแผนผังนิทรรศการ
ต้องทําให้สอดคล้องกับการวางพื้นที่ทั้งหมด เพราะหากไม่สอดคล้องกันเมื่อดําเนินการจะเกิดปัญหา 
ซึ่งจะกระทบโดยตรงกับเส้นทางสัญจร และสถานที่ชมนิทรรศการ ในการวางแผนผังสามารถ 
ดําเนินการได้ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 แผนผังนิทรรศการแบบทิศทางเดียว 

 
 

ภาพที่ 6.15 นิทรรศการแบบทิศทางเดียว 
ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 
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ตัวอย่างที่ 2 แผนผังนิทรรศการแบบเข้า-ออกทางเดียวแบบที่ 1  

 
ภาพที่ 6.16 นิทรรศการแบบเข้า-ออกทางเดียว ที่มีทางเข้าแคบ 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 

 

 

ตัวอย่างที่ 3 แผนผังนิทรรศการแบบเข้า-ออกทางเดียวแบบที่ 2 

 
ภาพที่ 6.17 นิทรรศการแบบเข้า-ออกทางเดียว ที่มีทางเข้ากว้าง 
ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 
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ตัวอย่างที่ 4 แผนผังนิทรรศการแบบออก 2 ทาง แบบที่ 1 

 
ภาพที่ 6.18 นิทรรศการแบบออก 2 ทาง 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 

 

ตัวอย่างที่ 5 แผนผังนิทรรศการแบบออก 2 ทาง แบบที่ 2 

 
ภาพที่ 6.19 นิทรรศการแบบออก 2 ทาง 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 
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 ตัวอย่างที่ 6 แผนผังนิทรรศการแบบมีทางออกหลายทาง 

 
ภาพที่ 6.20 นิทรรศการแบบมทีางออกหลายทาง 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 

 

ตัวอย่างที่ 7 แผนผังนิทรรศการแบบเปิดโล่งและกึ่งเปิดโล่ง 

 
ภาพที่ 6.21 นิทรรศการแบบเปิดโล่ง และแบบกึง่เปิดโล่ง 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 
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ตัวอย่างที่ 8 แผนผังนิทรรศการแบบกึ่งเปิดโล่ง 

 
ภาพที่ 6.22 นิทรรศการแบบกึง่เปิดโลง่ 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 

 

ตัวอย่างที่ 9 แผนผังนิทรรศการแบบเปิดโล่ง 

 
ภาพที่ 6.23 นิทรรศการแบบเปิดโล่ง 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 
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ข้อสังเกตในกำรวำงแผนผังนิทรรศกำร 
 แผนผังลักษณะที่มีทางออกทางเดียวจะสามารถควบคุมทิศทางการเดินชมของผู้เข้าชมได้ แต่
หากประตูแคบจนเกินไปจะทําให้การเข้าออกมีปัญหา ส่งผลให้การเดินติดขัดได้ ดังนั้นจึงควรปรับ
ทางเข้า-ออกให้กว้างพอในการเดินสวนทางกันได้สะดวก ในทางตรงกันข้ามแผนผังที่มีทางออกหลาย
ทางมักไม่สามารถควบคุมทิศทางการชมได้ แม้จะกําหนดทิศทางไว้แล้วก็ตาม และแผนผังที่มี
ทางเข้าออกสองทางเป็นการดีที่จะทําให้การเดินชมคล่องตัว แต่ไม่ควรให้ทางออกอยู่ห่างจากทางเข้า
มากนักเพราะผู้ชมจะเดินออกจากนิทรรศการก่อนที่จะดูสว่นที่เหลอืจนครบ และหากมีการวางแผนผงั
เป็นแบบเปิดโล่งและแบบกึ่งเปดิโล่ง ก็ต้องหาวิธีดึงดูดใจเพื่อควบคุมผูช้มและป้องกันการเดินชมสบัสน
ส่งผลให้ผู้ชมดูไม่จบ อาจแก้ปัญหาโดยใช้แผ่นป้าย หรือกระถางต้นไม้ มาวางเพื่อให้เข้าใจทิศทางการ
เดิน แต่การวางแผนผังแบบเปิดโล่งก็มีความน่าสนใจ เช่นกัน แต่ในการเลือกแบบแผนผังเพื่อการจัด
นิทรรศการ ควรศึกษาทําความเข้าใจและปรับแก้แบบให้เหมาะสมกับงานนั้น จะสามารถจัด
นิทรรศการได้ประสบผลสําเร็จ 

 

กำรก ำหนดรูปแบบกำรสัญจรชมนิทรรศกำร 

 

 ในการกําหนดเส้นทางสัญจรหลักและเส้นทางสัญจรรองนั้น มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการที่จะ
ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ เดินชมนิทรรศการอย่างทั่วถึง มีความพึงพอใจในการชมนิทรรศการทุกส่วน ไม่
เกิดความสับสนอันจะนําไปสู่การทําลายความน่าสนใจ เกิดความไม่พอใจ หงุดหงิดในการชม จนต้อง
เดินออกไปก่อนดูจนจบ ดังจะนําเสนอรูปแบบการสัญจรเส้นทางรองไว้เป็นแนวทางดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 6.24 ทางสัญจรแบบแนวยาวด้านเดียว 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 
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ภาพที่ 6.25 ทางสัญจรแบบแนวยาวสองด้าน 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 

 
ภาพที่ 6.26 ทางสัญจรแบบต่อเนือ่งสองด้าน แบบที่ 1 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 

 
ภาพที่ 6.27 ทางสัญจรแบบต่อเนือ่งสองด้าน แบบที่ 2 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 
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ภาพที่ 6.28 ทางสัญจรแบบต่อเนือ่งสองด้าน แบบที่ 3 

 ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 

 
ภาพที่ 6.29 ทางสัญจรแบบต่อเนือ่งสองด้าน แบบที่ 4 

ที่มา : http://watkadarin.com/exhibition/Hall3/h3f.htm 

 

ในการกําหนดเส้นทางสัญจร เส้นทางหลักนับเป็นตัวบังคับการเดินชมของผู้ชม ส่วนเส้นทาง
รองถือเป็นเส้นทางที่ดึงดูดความน่าสนใจ ที่จะร้อยเรียงเนื้อหาเรื่องราวให้น่าติดตามดูจนจบ ดังนั้นทั้ง
สองเส้นทางจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่างเส้นทางสัญจรรองพอสังเขปคือ ใน
การเลือกวางแผนผังว่าจะให้ชมด้านเดียวหรือสองด้านน้ัน ต้องดูพื้นที่ หากพื้นที่แคบควรวางเป็นแนว
ยาวให้ชมทิศทางเดียวเพื่อการสัญจรที่คล่องตัว แต่หากพื้นที่กว้างมักจะไม่มีปัญหา สามารถวางให้ชม
ได้ทั้งสองทาง ข้อเสียคือ มักจะกําหนดทิศทางของผู้ชมไม่ได้ สามารถแก้ไขโดยวิธีการเลือกใช้บอรด์ทีม่ี
ขนาดใหญ่มาจัดและวางมุมให้เช่ือมและชิดกัน เพื่อเป็นตัวกําหนดทิศทางแทนกําแพง จะเห็นได้ว่าใน
แต่ละรูปแบบมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานที่ได้แตกต่างกนั 
ซึ่งในการวางแผนการจัดเส้นทางสัญจรไม่มีสิ่งใดตายตัว ต้องอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้จะ
สามารถแก้ปัญหาจากสภาพทางกายภาพของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันได้ 
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สรุป 

 

 การจัดนิทรรศการมีความสําคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาก และนับเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเด็กด้วย การจัดนิทรรศการเปน็กิจกรรมที่ช่วยสรา้งแรงเสรมิ
ในการทํางานให้กับเด็ก เด็กจะเกิดความสุข ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจเมื่อเห็นว่าผลงานของตน
ได้แสดงให้ผู้อื่นเห็น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกาสร้างสรรค์ผลงานที่มีความยากมากข้ึนในอนาคต 
เพราะการสร้างสรรค์ผลงานของเด็กนับเป็นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปโดยไม่รู้ตัว  
 ในการเลือกรูปแบบของนิทรรศการที่จะจัดในแต่ละครั้ง ครูปฐมวัยควรศึกษาและทําความ
เข้าใจ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด ข้ันตอน การวางแผน และการจัดรูปแบบแผนผัง ในแต่ละลักษณะ 
เพื่อการนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของนิทรรศการทั้งในช้ันเรียน นิทรรศการระดับแผนก 
นิทรรศการระดับโรงเรียน และนิทรรศการที่ต้องไปร่วมจัดกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งลักษณะทาง
กายภาพของแต่ละสถานที่จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นลักษณะนิทรรศการถาวร ครูปฐมวัยจะมี
โอกาสได้พาเด็กเข้าไปเยี่ยมชมตามโอกาส เช่น การทัศนะศึกษานอกสถานที่ที่พิพิธภัณฑ์ เมื่อมีการ
เรียนแบบโครงการ เป็นต้น แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการก็มักจะมีการจัดนิทรรศการในช้ันเรียนเพื่อปิด
โครงการนั้นด้วย  
 นิทรรศการที่จัดโดยสถานศึกษาส่วนใหญ่ มักเป็นนิทรรศการแบบช่ัวคราว มีทั้งจัดภายใน 
และจัดกลางแจ้ง ใช้เวลาไม่นาน เน้นการเผยแพร่ จัดแสดงผลิตผลจากการเรียนที่ผ่านมา และเพื่อให้
ความรู้ด้านวิชาการ และเป็นเวทีแห่งการแสดงความสามารถของเด็กในด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจะจัดข้ึนใน
งานเดียวกัน มักจะมีทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการ ลานกิจกรรม เวทีสาธิต และการแสดง เป็นต้น และยังมี
นิทรรศการแบบช่ัวคราวที่ครูต้องนําไปจัดแสดงในงานมหกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมักใช้เวลาจัด
แสดงประมาณ 3-5 วัน อาจเป็นอีกช่องทางในการประสัมพันธ์โรงเรียนได้อีกด้วย หรือบางโรงเรียน
อาจจัดทํารูปแบบนิทรรศการให้มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือที่เรียกว่า นิทรรศการแบบ
เคลื่อนที่ ซึ่งจะมีความคุ้มค่า ใช้ได้หลายครั้ง สะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้ายด้วย 

 ทั้งนี้ก่อนการจัดแสดงนิทรรศการ ควรมีการวางแผนโดยศึกษาวิธีการจัดทํา ตามข้ันตอนใน
การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เกิดปัญหาน้อยที่สุด และเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการทุกประการ 
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คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย.  (2557).  กำร 

ประเมินและสร้ำงเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย.  หน่วยท่ี 9-15.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  นนทบุรี: สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมมาธิราช. 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาพฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา.  (2554).  พฤติกรรมกำรสอน 

ปฐมวัยศึกษำ.  หน่วยท่ี 1-8.  พิมพ์ครั้งที่ 20.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมมาธิราช.  นนทบุรี: สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 
_______.  (2553).  พฤติกรรมกำรสอนปฐมวัยศึกษำ.  หน่วยท่ี 9-15.  พิมพ์ครั้งที่ 19.  สาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  นนทบุรี: สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมมาธิราช. 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก.  (2545).  พฤติกรรมวัยเด็ก Child Behaveior.   

เล่มท่ี 2.  พิมพ์ครั้งที่ 20.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.   
นนทบุรี: สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 
 

 

http://www.thaigoodview.com/node/89633
https://www.facebook/
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คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาสื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา.  (2555).  สื่อกำรสอนระดับปฐมวัย 

ศึกษำ. Instructional Media for Early Childhood Education. หน่วยท่ี 1-7.   
พิมพ์ครั้งที่ 20.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  นนทบุรี:  
สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช. 

_______.  (2555).  สื่อกำรสอนระดับปฐมวัยศึกษำ. Instructional Media for Early  

Childhood Education. หน่วยท่ี 8-15.  พิมพ์ครั้งที่ 18.   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  นนทบุรี: สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย.  (2552).  กำรจัด 

 ประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย.  หน่วยท่ี 7-11.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  นนทบุรี: สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 
ครูเบน.  (2556).  108Kids.com. ไอเดียศิลปะ : เฟอร์บ้ีขวดน้ ำ.  สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2560,  

จาก  http://www.108kids.com/ 

โครงการสุขอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย.  (2559).  บอร์ดสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย 

ในเด็ก.  สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2560, จาก  https://wbscport.dusit.ac.th/  

view/view.php?id=108262 

จันทรา มาศสุพงศ์.  (2540).  หลักนิทรรศกำร.  กรุงเทพฯ: บริษัทโอ. เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์. 
จีรพรรณ นิสสภา.  (2553).  คู่มือกำรวัดและประเมินผลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย.  พิมพ์ครั้งที่ 1.   
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
จระกฤตย์ โพธ์ิระหงส์.  (2555).  เทคนิคกำรวำดภำพ.  สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2560, จาก 

https://aoao555.wordpress.com/ 

ฉัตรชัย อรรถปักษ์.  (2555).  องค์ประกอบศิลปะ.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
ชัยณรงค์ เจริญพาณิชย์.  (2533).  พัฒนำเด็กด้วยศิลปะ.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท 

 แปลนพับลิชช่ิงจํากัด. 
ชาญชัย สัญพึ่ง.  (2544).  กำรจัดนิทรรศกำร EXHIBITION.  คณะวิทยาการจัดการ  
 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์. 
ชาติชาย ม่วงปฐม.  (2560).  ทฤษฎีกำรเรียนกำรสอน.  อุดรธานี: ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์. 
ช่อผกา ปิติถาโน.  (2556).  กำรจัดประสบกำรณ์ทำงภำษำส ำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่ม 102. กิจกรรม 

บำทสมมติ.  สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560, จาก  http://pitithano.blogspot.com/  

2013/09/blog-post.html 

https://wbscport.dusit.ac.th/
http://pitithano.blogspot.com/
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ณภัทร ทองแย้ม.  (2553).  พับแมลงจำกกระดำษ.  กรงุเทพฯ: บริษัท วาดศิลป์ จํากัด. 
_______.  (2553).  กำรพับกระดำษเป็นดอกไม้.  กรุงเทพฯ: บริษัท วาดศิลป์ จํากัด. 
ทักษิณา พิพฺธกุล.  (ม.ป.ป.).  สุนทรียศำสตร์กับศิลปะ : จำกกำรเสนอภำพตัวแทนถึงสุนทรีย 

 เชิงสัมพันธ์.  ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ. 
ทน เขตกัน.  (2556).  เทคนิค “สอนศิลปะอย่ำงสรำ้งสรรค์” โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ.  พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 กรงุเทพฯ: ธารอกัษร. 
ทัศนา แก้วพลอย.  (2556).  ศิลปะส ำหรับครูปฐมวัย.  เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  
 1102012 หลักสูตรครุศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราภัฏเทพสตรี. 
เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ.  (2554).  ทฤษฎีวำดเขียน.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: สามลดา. 
ฐากูร เหมยะรัตน์.  (2552).  ป้ำยนิเทศแหล่งเรียนรู้อันมีคุณค่ำ.  วารสารวิชาการ, ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3)  

กรกฎาคม - กันยายน 2549.  สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2560, จาก  http://www.moe. 

go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=11964&Key=news_research 

ทีมงานทรูปลูกปัญญา.  (2558).  นิทรรศกำรศิลปะเส้นทำงช้ำงไทย ๙๙๙.  สบืค้นเมื่อ 20 มกราคม  
 2560, จาก  http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/ 

news/24017 

นภเนตร ธรรมบวร.  (2544).  กำรประเมินผลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ:  

 บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคช่ัน จํากัด. 
นฤภร ไชยรัตน์.  (2558).  กำรวำดภำพจิตรกรรม.  สบืค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2560, จาก   

http://naruporn-artist.blogspot.com/2015/06/blog-post.html 

นารี ศิริทรพัย์.  (2542).  ศิลปะส ำหรับครูปฐมวัย.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
 สถาบันราชภัฏนครปฐม. 
นันทิยา น้อยจันทร์.  (2549).  กำรประเมินผลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  นครปฐม:  

 บริษัท สํานักพิมพ์นิตินัย จํากัด.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์.  (2555).  บอร์ดนอเทศสร้ำงสรรค์.  กรุงเทพฯ: บริษัท บอสสก์ารพมิพ์. 
บ้านปั้นหยา.  (2554).  ป้ันดินให้เป็นแกะ.  สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2560, จาก  

http://www.banpanya.com/ 

เบญจา แสงมลิ.  (2545).  กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.  
 

http://www.moe/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/
http://www.banpanya.com/
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บุญรอด บัวเจริญ.  (2546).  ทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษำ.  กรุงเทพฯ: บริษัท 

โอ. เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์. 
ปริญญา นันตสุข.  (2547).  เรำเห็นอะไรในศิลปะเด็ก.  ภาควิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ 

 สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ปัทมพร ดํารงธรรมนญู.  (ม.ป.ป.).  สนุกกับกำรใช้สี.  สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560, จาก  
 https://sites.google.com/site/punpundddd/wngcr 

พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้งไทย.  (2560).  หุ่นชุด "ครอบครัวไทย".  สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2560, จาก   
http://www.thaiwaxmuseum.com/ 

พลิ้วนภา.  (2553).  สอนวำดกำร์ตูน ตอนท่ี 1 : อุปกรณ์ดี มีก ำลังใจไปกว่ำครึ่ง.  สืบค้นเมื่อ 10  
มกราคม 2560, จาก  https://writer.dek-d.com/defonx/story/viewlongc. 

php?id=635502&chapter=1 

พีรพงศ์ กลุพิศาล.  (2545).  สมองลูกพัฒนำได้ด้วยศิลปะ.  กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 

พุทธทาสภิกขุ.  (2527).  คู่มือมนุษย์.  กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 
เพิ่มศรี ชูวิเชียร.  (2549).  พัฒนำกำรเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช้ศิลปะกำรวำดภำพต่อเติม 

 จำกภำพพิมพ์.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
เฟย เลอ่ เหนี่ยว สตูดิโอ.  (2558).  วำดกำร์ตูนลำยเส้นง่ำยๆให้น่ำรัก  (วิชญ รุจิวรางกลุ, ผู้แปล).  
  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ Dream & Passion. 
_______.  (2560).  หัดวำดสีน้ ำ PLAYBOOK Vol.3 ผู้คน อำคำร และวิวทิวทัศน์.   (ณิชา,  
 ผู้แปล).  กรงุเทพฯ: สํานักพมิพ์ Dream & Passion. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  (2555).  สื่อกำรสอนระดับปฐมวัยศึกษำ.  พิมพ์ครั้งที่ 18.    
 นนทบุร:ี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 
มานิต ปวริญญานนท์.  (2549).  กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏอุดรธานี. 
มนธิลา กาเผอืก.  (2544).  ป้ำยนิเทศ.  สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2560, จาก  http://sps.lpru. 

 ac.th/script/show_article.pl?mag_id=6&group_id=27&article_id=345 

เยาวพา เดชะคุปต์.  (2542).  กำรศึกษำปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: เอพี กราฟฟิคส์ ดีไซน์. 
เยาวพา เดชะคุปต์, ขวัญฟ้ารังสิยานนท์, สทุธิพรรณ ธีรพงศ์ และ พรรัก อินทามระ  (ม.ป.ป.).   
 กำรจัดกำรเรยีนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
 

http://www.thaiwaxmuseum.com/
https://writer.dek-d.com/defonx/story/viewlongc
file:///E:/ตำรา%20ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย/บทที่%201-6/มนธิลา%20กาเผือก
http://sps.lpru/
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เยี่ยมลกัษณ์ อุดาการ.  (2542).  กำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. 

รัตนวดี รอดภิรมย์.  (2542).  เอกสารประกอบการสอน.  ศิลปะและศิลปะประดิษฐ์ส ำหรับเด็ก 

 ปฐมวัย. Art and Crafts for Pre-school Children.  ภาควิชาการอนุบาลศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี. 
โรงเรียนอนบุาลเชาวน์ดี.  (2555).  งำนวิชำกำร "หนูน้อยเติบโตอย่ำงสร้ำงสรรค์".  สืบค้นเมื่อ 8  

มกราคม 2560, จาก  http://chaowdee.com/news/news_120218/ 

ลลิตพรรณ ทองงาม.  (2539).  ศิลปะส ำหรับครูประถม.  วิชาประถม 422 ภาควิชาหลักสูตร 

 และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร. 
ลาภ  อําไพรัตน์.  (2547).  กำรวำดเส้นคนเหมือ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ เศรษฐศิลป์. 
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