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การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเก่ียวกับ ความตองการในการสอนศิลปะแกเด็กในชุมชนบานมะเกลือ3  จ.
นครปฐม ซ่ึงผูวิจัยไดนําผลการศึกษาแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

1. ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย เพศ อายุ   

2. ตอนท่ี 2 ความตองการในการสอนศิลปะในชุมชนบานมะเกลือ 3 จ.นครปฐม  

3. ตอนท่ี 3 แบบทดสอบดานอารมณความรูสึก 

ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

1. ตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทําใหทราบวา เด็กในชุมชน มีเด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิง โดย
แบงเปน เด็กผูชายรอยละ 60    เด็กผูหญิงรอยละ 40  และแบงเปนเด็กอายุ 10 ขวบรอยละ 36  เด็ก
อายุ 11 ขวบรอยละ 45  เด็กอายุ 12 ขวบรอยละ 19   

 2. ตอนท่ี2 การศึกษาความตองการในการสอนศิลปะแกเด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3  จ.นครปฐม ผล
การศึกษาพบวา  

2.1 เด็กมีความตองการเรียนศิลปะรอยละ 66 โดยแบงเปนตองการเรียนวาดรูปโดยใชสีไม รอย
ละ 89 ใชสีน้ํา รอยละ 5 ใชสีเทียน รอยละ 1 และ การทําสิ่งประดิษฐ  รอยละ 5  

2.2 เด็กมีความตองการเรียนศิลปะกับวิทยากรจากภายนอกคิดเปนรอยละ 74 ไมตองการเรียน
กับวิทยากรภายนอกคิดเปนรอยละ 26 

2.3 เด็กมีความตองการใหมีกิจกรรมเสริมความรูดานศิลปะนอกเหนือจากท่ีเรียนคิดเปนรอยละ 
78 เด็กไมตองการใหมีกิจกรรมเสริมความรูดานศิลปะคิดเปนรอยละ 22 

2.4 เด็กมีความตองการใชเวลาวางในการฝกฝนทักษะดานศิลปะคิดเปนรอยละ 83 เด็กไม
ตองการใชเวลาวางในการฝกฝนทักษะดานศิลปะคิดเปนรอยละ  17 

2.5 เด็กตองการเรียนศิลปะในบรรยากาศภายนอกหองเรียนคิดเปนรอยละ 81  เด็กไมตองการ
เรียนศิลปะในบรรยากาศภายนอกหองเรียนคิดเปนรอยละ  19 
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3. ตอนท่ี3 จากการศึกษาโดยใชแบบทดสอบดานอารมณความรูสึกโดยการใชในเรื่องของ เสน และ สี ใน 

 การทดสอบพบวา  

3.1 ทดสอบจากการใชเสนพบวา เด็กชอบเสนตรงในแนวนอนรอยละ 48    เด็กชอบเสนโคงรอย
ละ 22   เด็กชอบเสนฟนปลารอยละ 12เด็กชอบเสนตรงในแนวตั้งรอยละ 11    เด็กชอบเสนตรงในแนว
เฉียงรอยละ 7   

3.2 ทดสอบจากการใชสีพบวา เด็กชอบสีเขียวคิดเปนรอยละ  41 เด็กชอบสีสมคิดเปนรอยละ  
22 เด็กชอบสีมวงคิดเปนรอยละ  13    เด็กชอบสีน้ําเงินคิดเปนรอยละ  9 เด็กชอบสีเหลืองคิดเปนรอย
ละ  8  เด็กชอบสีแดงคิดเปนรอยละ  7    
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                                             Abstract 

 
Code of project  : Ses016/2016 

 Project name  : Education needs to teach art to childen in the community Makua 3 
Nakhon Pathom 

Researchar name : Mr.Chalermchai Suwanwattana 
 
 This research studied about . Education needs to teach art to children in the 
community Makua 3 Nakhon Pathom. The research was led study is divided into three 
steps: . 

 1. The basic information includes age , gender 
 2. The need to teach art in the community Makua 3 Nakhon Pathom. . 
 3. Test the feeling 
 
 Presented the results of the study are as follows . 

 1. Education data show that children in the community are boys than girls by boys is 
60 per cent girls and 40 per cent were children aged 10 years and 36 percent of 
children age 11 years and 45 percent children . 12 years old, 19 percent 
  2. Education needs to teach art to children in the community Makua 3 Nakhon 
Pathom. The results showed that . 
 2.1 needs children art classes by 66 percent, a study drawing on wood , 89 percent 
using watercolor crayons 5 percent and 1 percent to 5 percent artifacts . 
 2.2 needs children art classes with guest speakers from outside, 74 percent do not 
want to study with outside speakers , representing 26 per cent . 
 2.3 Children are required to have knowledge of the arts in addition to the 78 percent 
of children do not need to have knowledge of the arts , representing 22 per cent . 
 2.4 needs children spend their free time in the practice of art , representing 83 per 
cent of children do not want to use the free time to practice drawing skills accounted 
for 17 percent . 
 2.5 children want to study art in the atmosphere outside the classroom, 81 percent of 
children do not want to study art in the atmosphere outside the classroom, 19 percent . 
 3. According to the study by testing the sense of using the subject line and color in 
the test found . 
 3.1 Test of the line is found . Children like the line in the horizontal 48 percent 
children like curve of 22 percent children like serrated edge . Children like 12 lines of 
the vertical lines like the 11 percent of children in the target of 7 percent . 
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 3.2 The test showed that the use of color . Children like green , representing 41 
percent of children like orange , representing 22 percent of children prefer purple , 
representing 13 percent of children like blue , representing 9 percent of children like 
yellow , representing 8 percent of children like red is . 7 percent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keywords : “needs” “teach art” “childen in the community Makua 3 Nakhon 
Pathom” 
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บทที่ 1 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 

1.ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

 ศิลปะและวัฒนธรรมเปนปจจัยหลอหลอมใหคนในชาติเกิดความรักและความสามัคคี เปนน้ํา

หนึ่งใจเดียวกัน การใหความรูความเขาใจในพ้ืนฐานทางศิลปะจะชวยสรางรากฐานของคนในชาติให

เขมแข็ง มีความรัก ความสามัคคี หวงแหนในมรดกและวัฒนธรรมของชาติ พรอมจะชวยกันรักษาไว

ใหดํารงอยูได การเริ่มตนและปลูกฝงศิลปะตั้งแตเด็กจะชวยใหเขาเปนบุคคลท่ีมีความรักชาติ มีความ

เสียสละ เพ่ือสวนรวม ในการทํากิจการงานตางๆท้ังหนาท่ีสวนรวมและสวนตัวก็มีแนวคิดท่ีจะพัฒนา

ชาติใหเจริญยิ่งๆข้ึนไป เปนผลพวงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเขาเปนผูใหญข้ึนในวันขางหนา ถาเด็กในวันนี้เขาใจ

คุณคาของศิลปะ งานสรางสรรค การหวงแหนวัฒนธรรมของชาติจากการซึมซับตั้งแตเด็กจึงเปนเรื่อง

สําคัญสําหรับตัวบุคคล งานดานศิลปะและวัฒนธรรมจึงเปนเรื่องละเอียดท่ีมีความสําคัญเพ่ือปลูกฝง

ใหเกิดความรักชาติอยางแทจริง 

 ผูนําชุมชนกับการสรางชาติในสังคมตางๆไดศึกษาและมีแนวทางการพัฒนาความเปนอยูให

สมาชิกในชุมชนมีปจจัยการดํารงชีพข้ันพ้ืนฐานท่ีเพียงพอกับความเปนอยูในปจจุบัน นอกจาก

ปจจัยพ้ืนฐานทางรางกายท่ีดีแลว การมีสุขภาพท่ีดีและมีพ้ืนฐานทางสุขภาพจิตท่ีแจมใสยอมทําให

ชุมชนนั้นนาอยูเปนท่ีปรารถนาสําหรับทุกๆคนท่ีไดชวยกันสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนกับประเทศ

และยากแกการทําลายลงได แนวทางการพัฒนาท่ีเจริญข้ึนนี้ยอมเปนท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับชุมชน

ตางๆโดยท่ัวไป การรวมมือรวมใจกันจําเปนตองเกิดข้ึนจากหลายๆฝาย เพ่ือชวยใหเกิดกิจกรรมท่ีเปน

รูปธรรมและพัฒนาในชุมชนเหลานั้นไดใหเกิดข้ึนในหลายๆชุมชน 

 ชุมชนบานวัดมะเกลือ 3 ต้ังอยู หมู 4 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

เปนหมูบานหนึ่งในตําบลคลองโยง เดิมชาวบานอพยพมาทํามาหากินในบริเวณหมูบานปจจุบัน และ

ไดริเริ่มสรางวัดข้ึนมา สันนิษฐานวาบริเวณท่ีสรางวัดคงมีตนมะเกลือข้ึนอยูมากพอสมควร ชาวบานจึง

ต้ังชื่อวัดวาวัดมะเกลือ ซ่ึงเดิมพ้ืนท่ีการปกครองอยูในเขตอําเภอบางบัวทอง ปจจุบันเปนอําเภอไทร

นอย จังหวัดนนทบุรี ตอมาทางราชการไดขุดคลองผานวัดมะเกลือ ไปอกแมน้ําทาจีนท่ีตําบลลําพญา

จึงไดมีการแบงเขตการปกครองใหม ถือเอาคันคลองฝงเปนเขตการปกครอง ข้ึนกับจังหวัดนครปฐม 

ซ่ึงมีบริเวณวัดมะเกลืออยูดวย อันนาจะเปนชื่อหมูบานมาจนถึงวันนี้ (ขอมูลจากสารสนเทศชุมชนบาน

วัดมะเกลือ) 

 ชุมชนบานมะเกลือ 3 มีความพรอมทางดานปจจัยพ้ืนฐานความเปนอยูของประชากรท่ีดีใน

ระดับหนึ่ง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเปนชุมชนท่ีพรอมท่ีจะพัฒนาใหดีข้ึนไดตอไปอีก มีประชากรท่ีไม

แนนมากนักอาชีพสวนใหญคือเกษตรกร มีเด็กและเยาวชนในวัยศึกษาเลาเรียน พรอมท่ีจะนําพา

ชุมชนตอไปในอนาคต มีชาวบานท่ีเปนงานฝมือ และภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 
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 จากปจจัยเหลานี้ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญจึงนําเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยใช

ขบวนการวิจัยศึกษาความตองการสอนศิลปะเด็กในชุมชนเพ่ือท่ีไดใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

พัฒนาจิตใจ และหางไกลจากสิ่งอบายมุข และสิ่งเสพติด มีความคิดสรางสรรค เปนกําลังท่ีสมบูรณท้ัง

รางการและจิตใจ เพ่ือความสําเร็จของการพัฒนาประเทศชาติสืบไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1 เพ่ือศึกษาความตองการในการสอนศิลปะแกเด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3 จังหวัด

นครปฐม 

 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

1) แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับความตองการ ทฤษฏีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ลักษณะ

ความตองการของผูบริโภค แนวคิดความตองการและความจําเปนทางเศรษฐกิจ 

2) แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับชุมชน ความหมายของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ชุมชน

กับสังคมสวนใหญ 

3) แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับเด็กและการสอนศิลปะ การศึกษาศิลปะตามความคิดของเด็ก การ

แสดงออกทางศิลปะ จิตวิทยาเด็ก 

3.2 ขอบเขตประชากรท่ีศึกษา 

 ประชากรท่ีใชศึกษาคนควาเปนเด็กอายุระหวาง 10 - 12 ขวบ ของชุมชนบานมะเกลือ 

 กลุมตัวอยาง คือ เด็ก อายุระหวาง 10 - 12 ขวบ จํานวน 100 คน 

 

4. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ 

 ความตองการ (Need) หมายถึง ความตองการพ้ืนฐานของมนุษยท่ีใชเพ่ือสนองความตองการ

ในการดํารงชีวิตอยู เชน ความตองการอาหาร เสื้อผา น้ํา ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค ฯลฯ และความ

ตองการในชั้นท่ีสูงข้ึนมาท่ีมนุษยใชเพ่ือสนองความตองการทางดานจิตใจ เชน ตองการใหสังคม

ยอมรับนับถือ จึงตองใสเสื้อผายี่หอดังๆ รับประทานอาหารในรานหรือภัตคารดีๆ หรือตองการบานท่ี

มีความหรูหรา อยูในหมูบานดีๆ รวมท้ังความตองการสวนบุคคล ท่ีแตละคนยอมมีความตองการ

แตกตางกันออกไป เชน ตองการเปนคนเกง เปนคนดัง ตองการเปนคนมีความรูสูง สําเร็จปริญญาโท 

ปริญญาเอก ตองการมีตําแหนงหนาท่ีสูงๆ ฯลฯ ความตองการของมนุษยมักเกิดข้ึนเรื่อยๆไมมีท่ีสิ้นสุด 

ถึงแมวาจะไดรับสิ่งท่ีมาสนองความตองการนั้นๆแลว แตความตองการใหมก็ยังเกิดข้ึนอีกเรื่อยไป 
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5. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 

 ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน หรือ ขอมูลสารสนเทศชุมชน 

 ชุมชนบานวัดมะเกลือ 1 - 3 หมู 4 ตําบลคลองโยง 

 ทฤษฏีความตองการและความพึงพอใจ 

 ทฤษฏีจิตวิทยาการสอนศิลปะเด็ก 

 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

6. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

6.1 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรท่ีใชศึกษาคนควาเปนเด็กอายุระหวาง 10 - 12 ขวบ ของชุมชนบานมะเกลือ 

2. กลุมตัวอยาง คือ เด็ก อายุระหวาง 10 - 12 ขวบ จํานวน 100 คน 

3. เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถาม 

4. สถานท่ีเก็บขอมูล 

 ชุมชนบานมะเกลือ 3 ตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม 

5. ข้ันตอนการเก็บขอมูล 

 ขอมูลทุติยภูมิ 

 - ศึกษาทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 - เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ขอมูลปฐมภูมิ 

- เก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของเด็กเพ่ือศึกษาความตองการสอนศิลปะแกเด็ก

ในชุมชนบานมะเกลือ 3 จังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัย เรื่องการศึกษาความตองการในการสอนศิลปะแกเด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3  จ.นครปฐม 

ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแบงออกเปนดังนี้ 

1.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ 

2.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับชุมชน 

3.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเด็กและการสอนศิลปะ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ 

 ความตองการมีผูใหความหมายไวดังนี้ 

 ชลทิตย เอ่ียมสําอาง และสุมาลี สังขศรี (2528 : 42) กลาววา เม่ือมนุษยมีชีวิตเกิดข้ึนจะมี

ความประสงคหรือใฝหาเพ่ือปรับตัวเองตอการดําเนินชีวิตในสังคมท้ังในดานรางกายและจิตใจตาม

สภาพแวดลอมท่ีแปรเปลี่ยนไป ความตองการของมนุษยมีลําดับข้ัน ความตองการข้ันต่ําจะไดรับการ

ตอบสนองกอนความตองการในระดับสูง เม่ือความตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดข้ึนและไดรับการ

ตอบสนองแลว ความตองการอ่ืน ๆ จะเกิดข้ึนมาแทนท่ีความตองการจึงไมมีท่ีสิ้นสุด 

มงคล ทองจันทึก และคณะ (2529 : 48) กลาววา ความตองการคือทุกสิ่งทุกอยางท่ีจะ

บันดาลในคนมีความเจริญเติบโตหรือมีพัฒนาการในทุกสวนท่ีประกอบเปนอินทรียของคน ไมวาจะ

เปนแรงขับสําคัญท่ีจะกอใหเกิดพัฒนาการข้ึน 

สมพงษ เกษมสิน (2529 : 63) กลาววา ความตองการเปนมูลเหตุจูงใจอันสําคัญของบุคคลท่ี

เปนพลังผลักดันใหมุนษยตองตอสูดิ้นรน โดยมีความทะเยอทะยาน มีอารมณ ความนึกคิด ความหวัง

และความภาคภูมิใจ ซ่ึงขนาดแหงความตองการของมนุษยแตละคนมีไมเทากันเพราะแตละคนมีความ

แตกตางกัน 

Drever(1952 อางถึง ใน นริศ ทวีสุข 2540 :59) กลาววา ความตองการเปนสภาวะของ

ความรูสึกขาดหรือความอยากไดบางสิ่งบางอยาง หรือความตองการกระทําในบางอยาง หรือกําลัง

ขาดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีจําเปนสําหรับชีวิต 

 Morray(อางถึงในอัญชลี ภูวพานิช 2539 :48) ใหความหมายวา ความตองการเปรียบเสมือน

การสรางสมมุติฐานซ่ึงเกิดจากแรงกดของสมองสงไปยังดานตาง ๆ ของรางกาย ท้ังภายในและ

ภายนอก เปนผลใหมนุษยแสดงกระบวนการทางจิตวิทยาออกมา 

  Morris (1973 อางถึงใน เสาวนีย กานตเดชรักษ 2523 : 28) ใหความหมายความ

ตองการไว 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความตองการ หมายถึง เง่ือนไขหรือสถานการณซ่ึงจําเปนหรือสิ่งท่ีปรารถนา 

 2. ความตองการ หมายถึง ความปรารถนาบางสิ่งบางอยาง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีขาดไมได 

 3. ความตองการ หมายถึง ความจําเปน 
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 4. ความตองการ หมายถึง บางสิ่งบางอยางท่ีเปนสิ่งท่ีตองการ 

 5. ความตองการ หมายถึง สภาพของความยากจนและไมมีโอกาส 

 โดยสรุปแลว ความตองการ หมายถึง ความรูสึกขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งในการ

ดํารงชีวิต ซ่ึงสิ่งเหลานั้นอาจเปนวัตถุท่ีจับตองได เปนรูปธรรมหรือเปนนามธรรม เม่ือมนุษยเกิดความ

ตองการมนุษยจะแสวงหาวิธีการเพ่ือตอบสนองความตองการใหบรรลุวัตถุประสงค 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว 

 มาสโลว (Maslow, 1970) ไดใหความคิดเห็นวามนุษยถูกกระตุนจากความปรารถนาท่ีจะได 

ครอบครอง ความตองการเฉพาะอยาง โยมีกฎเบื้องตน 3 ขอ ในการทําความเขาใจความตองการของ

มนุษย คือ 

 1. บุคคลยอมมีความตองการอยูเสมอและไมสิ้นสุด ขณะท่ีความตองการใดไดรับ การ

ตอบสนองแลว ความตองการอยางอ่ืนก็จะเกิดข้ึนอีกไมมีวันจบสิ้น 

 2. ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตอไป 

ความตองการท่ียังไมไดรับการตอบสนองจึงเปนสิ่งจูงใจในพฤติกรรม ของคนนั้น 

 3. ความตองการของบุคคล จะเรียงเปนลําดับข้ันตอนความสําคัญเม่ือตองการระดับต่ําไดรับ

การตอบสนองแลว บุคคลก็จะใหความสนใจกับความตองการระดับสูง ตอไป 

เม่ือเริ่มตนการเผยแพรแนวคิดทฤษฏีมาสโลวจําแนกความตองการของมนุษยไว 5 ลําดับข้ัน แตตอมา

ในชวงปลายของชีวิต มาสโลวเพ่ิม 2 ลําดับข้ันความตองการเขาไปในทฤษฏี คือ 1) Cognitive 2) 

Aesthetic ทําให ลําดับข้ันความตองการเพ่ิมจาก 5 ข้ันกลายเปน 7 สําดับข้ันความตองการ 

(O’Connel&O’Connel, 1992; Puttick, 1997) ไดแก 

 1. ความตองการทางกายภาพ เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดเพ่ือความมีชีวิตอยูรอด 

ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ อุณหภูมิทีเหมาะสม เปนตน 

 2. ความตองการความปลอดภัย เปนความตองการแสวงหาความปลอดภัยจากสิ่งแวดลอม

และความคุมครองจากผูอ่ืน 

 3. ความตองการความรักและการมีสวนเปนเจาของ ความรูสึกวาตนไดรับความรักและมีสวน

รวมในการเขาหมูพวก 

 4. ความตองการไดรับการยกยองนับถือ เปนความตองการใหคนอ่ืนยกยองใหเกียรติ และ

เห็นความสําคัญของตน 

 5. ความตองการการเรียนรู การคนความจริงเก่ียวกับโลกรอบตัว อยากรูอยากเห็น ความรูสึก 

สงสัยท่ีตองการคําตอบ ตองการทราบความจริง ตองการทราบคําตอบในเรื่องราวท่ีตนยังไมเขาใจ 

 6. ตองการความสุนทรีย ความรื่นรมย ความนุมละมุน ความกลมกลืน ความงาม ซ่ึงบางคน

สามารถสรางสุนทรียใหแกตนเอง สวนบางท่ีไมสามารถสรางสุนทรียใหแกตนเอง ก็จะพยายาม

ไขวควาผลงานอันสุนทรียของผูอ่ืนมาสรางสุนทรียใหแกตนเอง 
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 7. ความตองการความสําเร็จในชีวิต เปนความตองการสูงสุดในชีวิตของตน เปนความ

ตองการท่ีเท่ียวกับการทํางาน ท่ีตนเองชอบหรือตองการจะเปนมากกวาท่ีเปนอยูในขณะนี้ 

 แนวคิดของมาสโลวดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาความตองการเรียนรูสําหรับมนุษย 

สอดคลองกับแนวคิดของผูวิจัยท่ีเชื่อวาเด็กชุมชนบานมะเกลือ 3 นาจะตองการเรียนศิลปะ เพ่ือ

ตองการประสบความสําเร็จในการวาดภาพตามท่ีตนตองการและไมเคยเรียนจากหองเรียนปกติ 

ทฤษฏีความตองการของเมอรเรย 

 เมอรเรย (Murray, 1938) ไดพูดถึงความตองการของบุคคลมีความตองการหลายอยางใน

เวลาเดียวกัน ความตองการของบุคคลท่ีเก่ียวกับการทํางานมี 4 ประการ คือ  

     1. ความตองการความสําเร็จ หมายถึง ความตองการท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ ลุลวงไป

ดวยดี  

2. ความตองการมีมิตรสัมพันธ ความตองการมีความสันพันธอันดีกับบุคคลอ่ืน โยคํานึงถึง

การยอมรับของเพ่ือนรวมงาน  

3. ความตองการอิสระ เปนความตองการท่ีจะเปนตัวของตัวเอง  

4. ความตองการมีอํานาจ ความตองการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และตองการท่ีจะควบคุม

คนอ่ืนใหอยูในอํานาจของตน 

 จากแนวคิดของเมอรเรยดานความตองการความสําเร็จดังกลาวขางตน สอดคลองกับแนวคิด

ของมาสโลวและแนวคิดของผูวิจัย ท่ีเชื่อวาเด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3 ตองการประสบความสําเร็จใน

เองการวาดภาพท่ีตนไมเคยไดรับจากหองเรียนปกติ 

ทฤษฏีความตองการของแอลเดอรเฟอร 

แอลเดอรเฟอร (Alderfer, 1972) ความตองการท่ีเรียกวาทฤษฏีอีอารจี (ERG; Existence – 

Relatedness – Growth Theory)ไดแบงประเภทของความตองการของบุคคลออกเปน 3 อยางดังนี้ 

   1. ความตองการมีชีวิตอยู (ExistenceNeeds) เปนความตองการท่ีตอบสนองเพ่ือใหมีชีวิต

อยูตอไป ไดแกความตองการทางกาย และความตองการความปลอดภัย  

2. ความตองการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน (Relatedness Needs) เปนความตองการของบุคคล 

ท่ีจะมิตรสัมพันธกับบุคคลรอบขางอยางมีความหมาย  

3. ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการสูงสุด รวมถึง ความ

ตองการไดรับความยกยอง และความสําเร็จในชีวิต 

 จากแนวคิดของแอลเดอรเฟอรดานความตองการการเจริญกาวหนา สอดคลองกับแนวคิดขอ

งาสโลวและเมอรเรย ในเรื่องการตองการปะสบความสําเร็จในการเรียนศิลปะของเด็กชุมชนบาน

มะเกลือ 3 พวกเขานาจะตองการประสบความสําเร็จในการวาดภาพโดยไดรับประสบการณใหม

นอกเหนือจากท่ีเรียในหองเรียนปกติ 

 จากทฤษฏีความตองการความสําเร็จของมาสโลว เมอรเรย และแอลเดอรเฟอร พอสรุปไดวา 

เด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3 นาจะมีความตองการในการพัฒนาตนเองในดานการเรียนรูวิชาการใน
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วิชาศิลปะ ท่ีตนเองสนใจและไมเคยไดรูจากหองเรียนปกติ ซ่ึงผูวิจัยคาดวาเนื้อหาท่ีสอนวิชาศิลปะนี้ 

จะชวยใหเด็กไดพัฒนาความรูและความสามารถในดานศิลปะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือชวยใหเด็กไดทําตาม

ความฝนของตนเองในอนาคต 

การสํารวจความตองการ 

 วิลาวรรณ รัตนเศาษฐากุล (2524 : 33-34) ไดกลาวสรุปการสํารวจความตองการเปนการ

ดําเนินงาน เพราะการจัดตั้งจุดมุงหมายของโปรแกรมและการจัดกิจกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมนั้น

จะตองข้ึนอยูกับความตองการของบุคคลและชุมชน นั่นคือการสํารวจสภาพการณในปจจุบันวาอะไร

คือ สิ่งท่ีผูเรียนตองการและอะไรคือสิ่งท่ีควรจะเปนไปในอนาคตซ่ึงควรจะตองไดรับการตอบสนอง 

 สวนโมหัมมัด อับดุลการเดร และสมคิด สรอยสุริยา ไดชี้ใหเห็นถึงสวนประกอบท่ีสําคัญใน

กระบวนการสํารวจหาความตองการ ซ่ึงมีดวยกัน 4 อยางคือ 

 1. กําหนดสภาพความตองการ 

 2. สํารวจความตองการท่ีจะเปนอยูในปจจุบันตามหัวขอท่ีกําหนดในสถานการณท่ีตองการ 

 3. เปรียบเทียบขอมูลจากการสํารวจในขอท่ี 2  

 4. จัดลําดับความสําคัญของความตองการตามความจําเปนกอนหลัง (โมหัมมัด อับดุลการเดร 

และสมจิตร สรอยสุริยา 2520 : 13-14) 

 นอกจากนี้ วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล ไดกลาวสรุปไดวา การสํารวจความตองการเปนการ

ดําเนินการข้ันแรกในการท่ีจะวางจุดมุงหมายของโปรแกรมและการกิจกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมนั้น

จะตองข้ึนอยูกับความตองการของบุคคลและชุมชน นั่นคือ การสํารวจสภาพการณในปจจุบันวาอะไร

คือสิ่งท่ีผูเรียนตองการและอะไรคือสิ่งท่ีควรจะตองไดรับการตอบสนอง (วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล 

2526 : 33-34) 

 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน 

ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนบานวัดมะเกลือ 1-3 หมู 4 ตําบลคลองโยง 

1.1. ประวัติศาสตรชุมชน 

 บานวัดมะเกลือ หมูท่ี 4 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปนหมูบาน

หนึ่งในตําบลคลองโยง เดิมชาวบานอพยพมาทํามาหากินในบริเวณหมูบานปจจุบัน และไดริเริ่มสราง

วัดข้ึนมา สันนิษฐานวาบริเวณท่ีสรางวัดคงมีตนมะเกลือข้ึนอยูมากพอสมควร ชาวบานจึงตั้งชื่อวาวัด

มะเกลือ ซ่ึงเดิมพ้ืนท่ีการปกครองอยูในอําเภอบางบัวทอง ปจจุบันเปนอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

ตอมาทางราชการไดขุดคลอง ผานวัดมะเกลือ ไปออกแมน้ําทาจีนท่ีตําบลลําพญา จึงไดแบงเขตการ

ปกครองใหม ถือเอาคันคลองฝงตะวันตกเปนเขตการปกครอง ข้ึนกับจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีบริเวณวัด

มะเกลืออยูดวย อันนาจะเปนท่ีมาของชื่อหมูบานมาจนถึงทุกวันนี้ 
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1.2. ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนท่ี 3,592 ไร หรือ 5.75 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ เปนท่ีราบลุมอุดมสมบูรณ มีลําคลอง

ไหลผาน 3 สาย พ้ืนท่ีเหมาะแกการทําการเกษตร สวนมากพ้ืนท่ีจะเปนทุงนา ทําสวน และบานท่ีอยู

อาศัย ลักษณะการตั้งบานเรือน จะอยูกันเปนกลุมตามพ้ืนท่ีทํากิน และความสะดวกในการเดินทาง 

คือริมคลอง และใกลถนน 

 มีอาณาเขตติดตอกันดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดตอกัน  หมูท่ี 3,หมูท่ี 7 ตําบลคลองโยง และหมูท่ี 10 

ตําบลนรา      ภิรมย อําเภอบางเลน 

  ทิศใต  ติดตอกับ หมูท่ี 2 และหมูท่ี 5 ตําบลคลองโยง 

  ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  หมูท่ี 3 ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทยนอย จ.

นนทบุรี 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ  หมูท่ี 2 และหมูท่ี 3 ตําบลคลองโยง 

1.3. ประชากร/ครัวเรือน 

  จํานวนครัวเรือน  219 ครัวเรือน 

  ประชากร ชาย 591 คน หญิง 624 คนรวม 1,215 คน 

  จํานวนผูสูงอายุ  119 คน ผูพิการ    6 คน 

  ผูวางงาน  36 คน 

1.4. การศึกษา 

  ไมไดเรือนหนังสือ  - คน อนุปริญญา 48  คน 

  ประถมศึกษา        644 คน ปริญญาตรี 64  คน 

  มัธยมศึกษา          63 คน สูงกวาปริญญาตรี 11  คน 

1.5. การประกอบอาชีพ 

 1.5.1 ภาคเกษตร       ทํานา  80 ครัวเรือน 

            ทําสวน  41 ครัวเรือน 

 1.5.2 นอกภาคเกษตร คาขาย   33 ครัวเรือน 

    รับจาง           132 ครัวเรือน 

    รับราชการ  32 ครัวเรือน 

    ลูกจางเอกชน  39 ครัวเรือน 

    วางงาน   36 ครัวเรือน 

    ไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน 70 ครัวเรือน 

  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลัก คือ การเกษตร จํานวน 106 ครัวเรือน อัตรา

คาจางแรงงานในหมูบาน 200 บาท ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 26,058 บาท/คน/ป 
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1.6. ผูมีความรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

 6.1 แพทยแผนไทย / สมุนไพร / หมอพ้ืนบาน ไดแก 

 (1) ชื่อ นางมณี บุญเท่ียง  ท่ีอยู 40/9 หมูท่ี 4 มีความสามารถดาน หมอพ้ืนบาน 

 (2) ชื่อ นางสามสําอิง พุมรินทร ท่ีอยู 84/2 หมูท่ี 4 มีความสามารถดาน นวดแผนไทย 

 (3) ชื่อ นางสมใจ กลัดสุข  ท่ีอยู 43/1 หมูท่ี 4 มีความสามารถดาน นวดแผนไทย 

 6.2 ผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย / ประเพณีทองถ่ิน ไดแก 

 (1) ชื่อ นายไกร เหมือนสุดใจ ท่ีอยู 37    หมูท่ี 4 มีความสามารถดาน พิธีกรรมทาง

ศาสนา 

 (2) ชื่อ นายบุญเสริม ปองสุข  ท่ีอยู 26    หมูท่ี 4 มีความสามารถดาน พิธีกรรมทาง

ศาสนา 

 6.3 งานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตกรรม จักสาน ทอผา เปนตน 

 (1) ชื่อ นายยาง พุมรินทร  ท่ีอยู 84/2 หมูท่ี 4 มีความสามารถดาน ชางไม ชางปูน 

 (2)ชื่อ นายประเสริฐ พวงจีน ท่ีอยู 40/25 หมูท่ี 4 มีความสามารถดาน ชางไม ชางปูน 

 6.4 ผูมีความสามารถดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ การปรับใชเทคโนโลยี 

เปนตน 

 (1) ชื่อ นายโดม คอนเท่ียงธรรม ท่ีอยู 80 หมูท่ี 4 มีความสามารถดานการะเพาะปลูก 

และการขยายพันธุ 

 (2) ชื่อ นางวลี สวดมาลัย  ท่ีอยู 42/1 หมูท่ี 4 มีความสามารถดานการขยายพันธุพืช 

 6.5 ผูมีความสามารถการถนอมอาหาร 

 (1) ชื่อ นางวลี สวดมาลัย  ท่ีอยู  42/1 หมู ท่ี 4 มีความสามารถดานการบริหาร

จัดการกลุม 

1.7. สถานท่ีสําคัญในหมูบาน 

   โรงเรียน   1 แหง 

   วัด   1 แหง 

   ตลาด   1 แหง 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง 

   สถานีอนามัย  1 แหง 

   หอกระจายขาว  1 แหง 

   สนามกีฬา  1 แหง 

   หองสมุด  1 แหง 

   โรงงานอุตสาหกรรม 3 แหง 

   รานคา/รานอาหาร 33 แหง 

   สนามเด็กเลน  1 แหง 
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1.8. ทรัพยากรธรรมชาติ (อธิบายลักษณะการใชประโยชน และความสําคัญ) 

   ดิน ดินมีสภาพเปนกรดสูง การใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตรใชมากกวา 

รอยละ 90 ของพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมดของหมูบาน / ชุมชน 

   แหลงน้ํา ในหมูบานนี้ มีแหลงน้ําผิวดินประเภทคลอง จํานวน 3 แหง 

คุณภาพน้ํามีความเหมาะสมดี ไดแก 

  1. คลองซอยตาลาว 

  2. คลองแสนแสบ 

  3. คลองทวีวัฒนา 

   พ้ืนท่ีสาธารณะในหมูบาน ไมมี 

1.9. ขอมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค 

  9.1 การเดินทางเขาชุมชน 

   ถนนลาดยาง  1 เสน ระยะทาง 6 , 5 0 0

 เมตร 

   ถนนลูกรัง  1 เสน ระยะทาง 4 , 8 0 0

 เมตร 

   หางจากอําเภอ 14,000 เมตรและเปนท่ีตั้งของสํานักงานเทศบาลตําบล

คลองโยง 

  9.2 สาธารณูปโภค 

   มีไฟฟาใช  219 ครัวเรือน 

   มีประปา / หมูบาน 1 แหง 

   โทรศัพทสาธารณะ 3 แหง 

  9.3 แหลงน้ํา 

   บอดิน   - แหง บอน้ําสาธารณะ 3 แหง 

   คลอง   3 แหง 

1.10. ขอมูลการเมือง / บริหาร (ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น อาสาสมัคร) 

 กํานันชื่อ นายถวิล นามสกุล วัฒโน  หมายเลขโทรศัพท 081-8142768 

 ผูชวยผูใหญบานชื่อ นายโดม นามสกุล คอนเท่ียงธรรม หมายเลขโทรศัพท 087-4121628 

 ผูชวยผูใหญบานชื่อ นายสุวรรณ  นามสกุล พุมไสว  หมายเลขโทรศัพท 081-9143156 

 สารวัตรกํานันชื่อ นายสมชาย  นามสกุล สุจรีย หมายเลขโทรศัพท 089-0468097 

 สมาชิกเทศบาลชื่อ นายสมเกียรติ  นามสกุล จันทรแสง หมายเลขโทรศัพท 081-3745096 

 สมาชิกเทศบาลชื่อ นางวิไล  นามสกุล สวัสดิ์กิจ หมายเลขโทรศัพท 081-2978163 

 สมาชิกเทศบาลชื่อ วุฒิชัย  นามสกุล จันทรแสง 

 อาสาพัฒนาชุมชนชื่อ นายสมชาย นามสกุล สุจรีย หมายเลขโทรศัพท 089-0468097 
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 อาสาพัฒนาชุมชนชื่อ นายสุวรรณ นามสกุล สวดมาลัย หมายเลขโทรศัพท 081-9143156 

 อาสาพัฒนาชุมชนชื่อ นางวลี นามสกุล สวดมาลัย หมายเลขโทรศัพท 089-8926826 

 อาสาพัฒนาชุมชนชื่อ นางวิไล นามสกุล สวัสดิ์กิจ หมายเลขโทรศัพท 081-2978163  

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชื่อ นายธรพร นามสกุล สุจารีย 

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชื่อ นายเสนห นามสกุล ทองธาตุ 

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชื่อ นายสํารวย นามสกุล ปองสุข 

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชื่อ นางสาวสําอิง นามสกุล พุมรินทร 

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชื่อ นางวิไล  นามสกุล สวัสดิ์กิจ 

1.11. ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท่ีสําคัญ / ภูมิปญญาทองถิ่น 

 1.11.1 เทศกาลวันข้ึนปใหม 

 1.11.2 เทศกาลวันสงกรานต 

 1.11.3 เทศกาลวันเขาพรรษา 

 1.11.4 เทศกาลวันลอยกระทง 

1.12. ขอมูลกลุม / องคกรในชุมชน 

 1) กองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง  ปจจุบันมีเงินทุน 1,100,000 บาทสมาชิก 144 คน

ประธาน ชื่อ นายจรัญ ศรศาสตร หมายเลขโทรศัพท 089-8366412 

 2) กองทุนพัฒนาสตรี  ปจจุบันมีเงินทุน - บาท สมาชิก 15 คน ประธาน ชื่อ

นางวลี สวดมาลัย หมายเลขโทรศัพท 089-8926826 

 3) กลุมทําไขเค็มสมุนไพร (OTOP) ปจจุบันมีเงินทุน - บาท ส ม า ชิ ก  2 0  ค น 

ประธาน ชื่อ นายประเสริฐ พวงจีน หมายเลขโทรศัพท 086-7651759 

 4) กลุมผูประสบพลังแผนดิน ปจจุบันมีเงินทุน - บาท ส ม า ชิ ก  2 5  ค น 

ประธาน ชื่อ นายถวิล วัฒโน หมายเลขโทรศัพท 081-8142768 

1.13. ผลิตภัณฑของชุมชนและทองถิ่น (OTOP) 

 ชื่อผลิตภัณฑ ไขเค็มสมุนไพร ผลิตโดย กลุมทําไขเค็มสมุนไพร 

0แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน 

มีผูใหความหมายของคําวา “ชุมชน “ไวมาก ผูวิจัยไดเลือกความหมายท่ีมีความสัมพันธกัน
ออกมากลาวไว มีดังตอไปนี้ 

ความหมาย ตามพจนานุกรมในพจนานุกรม  Webster‘s  New Dictionary of the 
American  Language   ไดใหความหมายสรุปไดวา  “ชุมชน “ หมายถึง  กลุมชนท่ีอยูในทองท่ีหรือ
ในเมืองเดียวกัน มีอาณาบริเวณหรือเมืองท่ี มีกลุมคนอยูรวมกัน และกลุมคนท่ีอยูรวมกันนี้มีความ
สนใจในเรื่องตางๆ คลายกัน ( รัชนีกร เศรษฐโส  2522 : 91)     
 

พจนานุกรม  Oxford Advanced Learner’s Dictionary of  Current English  (1994 : 

233)  ไดใหความหมายของชุมชน หมายถึง  กลุมคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีแหงหนึ่ง  มีความรูสึกวาเปน
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พวกเดียวกัน  มีศรัทธา  ความเชื่อ  เชื้อชาติ  การงาน  หรือมีความรูสึกนึกคิด  ความสนใจ  ท่ี

คลายคลึงกัน  มีการเก้ือกูลกันเปนอยูรวมกัน” 

ราชบัณฑิตยสถาน (2524 : 371) อธิบายวา สังคม (Society) คือ คนจํานวนหนึ่งท่ีมี
ความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญรวมกันสวนคําวา ชุมชน 
(Community) พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน 2524: 72) ไดใหความหมายไว 3 
แนวดังนี้ คือ 

1.กลุมยอยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคมแตมีขนาดเล็กกวา และมีความ
สนใจรวมท่ีประสานกันในวงแคบกวา 

2.เขตพ้ืนท่ี ระดับของความคุนเคย และการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพ้ืนฐานความยึด
เหนี่ยวเฉพาะบางอยางท่ีทําใหชุมชนตางไปจากกลุมเพ่ือนบาน ชุมชนมีลักษณะทางเศรษฐกิจเปนแบบ
เลี้ยงตนเองท่ีจํากัดมากกวาสังคม แตภายในวงจํากัดเหลานั้นยอมมีการสังสรรคใกลชิดกวา และมี
ความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกวา อาจมีสิ่งเฉพาะบางประการท่ีผูกพันเอกภาพ เชน เชื้อชาติ ตนกําเนิด
เดิมของชาติหรือศาสนา 

3.ความรูสึกและทัศนคติท้ังมวลท่ีผูกพันปจเจกบุคคลใหรวมเขาเปนกลุมจากความหมาย
ดังกลาวมีความสอดคลองกับ เดนนี่ส อี. บ็อปลิน (Dennies E. Poplin1979 : 3) ท่ีกลาววา ชุมชน 
เปนคําท่ีใชเก่ียวกับ การรวมตัวกันของหนวยสังคมและท่ีอยูอาศัย ท่ีข้ึนอยูกับขนาดของกลุม โดยใชคํา
เรียกท่ีแตกตางกันออกไป เชน ละแวกบาน หมูบาน เมือง นคร และมหานคร 

พัฒน  สุจํานงค  ไดใหความหมายวา “ชุมชน”  หมายถึง ดินแดนท่ัวไปทีมีจํานวนคนมากวา 
2 คนข้ึนไป ท่ีไดรวมกันดวยทรรศนะอยางเดียวกัน คือ มีความคิดเห็นพองตองกัน รวมตัวกันท่ีจะทํา
อะไรรวมกันและก็หวังท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นอยางเดียวกัน ( พัฒน  สุจํานงค และคนอ่ืนๆ 2525 
:4 ) 

Athur  Dunham ( อารเธอร ดุนแฮม) ใหความหมายวา “ ชุมชน” คือ กลุมมนุษยกลุมหนึ่ง 
ตั้งภูมิลําเนาอยูในอาณาเขตภูมิศาสตรคอนขางท่ีแนนอนและติดตอกัน  ตลอดท้ังมีสวนสําคัญของชีวิต
ท่ัวไปอยางเดียวกัน เชน มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแหงการพูด” ( สนธยา พลศรี. 
2533:11)   

กรมการพัฒนาชุมชนใหความหมายวา “ชุมชน” หมายถึง   กลุมคนท่ีมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินงานกิจกรรมใดๆ เพ่ือประโยชนรวมกันได (กรมการพัฒนาชุมชน  
:2526 : 77 ) 

0กาญจนา  แกวเทพ0  (2538  : 14)  กลาวถึงชุมชน  หมายถึง  กลุมคนท่ีอาศัยอยูในอาณา

เขตบริเวณเดียวกัน  มีความสัมพันธใกลชิด  มีฐานะและอาชีพท่ีคลายคลึงกัน  มีลักษณะของการใช

ชีวิตรวมกัน  มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ  จนถึงระดับ

หมูบานและระดับเกินหมูบาน  และผูท่ีอาศัยอยูในชุมชน  มีความรูสึกวาเปนคนชุมชน
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เดียวกัน  นอกจากนี้  ยังมีการดํารงรักษาคุณคา  มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา  และมีการ

ถายทอดไปยังลูกหลายอีกดวย” 

จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา ไดสรุปวา  “ชุมชนประกอบดวยกลุมชนท่ีมีบางสิ่งบางอยาง
คลายคลึงกัน รวมข้ึนเปนชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางสมาชิก 
สถาบัน และกลุมคนท่ีอยูในทองท่ีเดียวกัน   อยูใตกฎหมายหรือขอบังคับเดียวกัน( จีรพรรณ  กาญจ
นะจิตรา:2530: 10 –11 ) 

0ประเวศ  วะสี  (2540 : 33)  ไดใหความหมายของชุมชน หมายถึง ความเปนชุมชนอาจ

หมายถึงการท่ีคนจํานวนหนึ่งเทาใดก็ไดมีวัตถุประสงครวมกันมีการติดตอสื่อสารหรือรวม 

กลุมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกันมีการเรียนรูรวมกันในการกระทํามีการจัดการเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงครวมกัน 

 สรุปไดว าชุมชนหมายถึงระบบความสัมพันธของคนความเชื่อ ศาสนา  ประเพณี

วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ  อาชีพ  ระบบการเมือง  ระบบการปกครอง  โครงสรางอํานาจ  รวมถึง

ระบบนิเวศวิทยา  สิ่งแวดลอม  และเทคโนโลยีดานตางๆ  ซ่ึงระบบเหลานี้มีความสัมพันธตอกันและ

ระหวางกัน  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวามีความเชื่อมโยงกันชนิดท่ีไมสามารถแยกจากกันได 

สวนปรกอบของชุมชน 
สวนประกอบของชุมชนเปรียบเสมือนกับตนไม ซ่ึงประกอบไปดวยราก ใบ  ลําตน และ

สวนประกอบอ่ืนๆ  หรือถาเปรียบกับบานก็ไดแก   พ้ืน เสา  ข่ือ คาน  เปนตน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ประกอบ
เขาดวยกันอยางเปนระเบียบ สวนโครงสรางของชุมชนบทท่ีสําคัญนั้นไดแก      ( เสถียร  เหลืองอราม 
.ม.ป.ป 140 ).                                                

1. บุคคล หมายถึง คนหนึ่ง ๆท่ีมีคุณลักษณะหรือบุคลิกแตกตางกันไป  เนื่องจากพันธุกรรม
และสิ่งแวดลอมเปนตัวกําหนด 

2. กลุมคน  หมายถึง  บุคคลตั้งแต 2 คน  ท่ีมีความสัมพันธทางสังคมดวยการกระทําตอกัน 
คือ มีปฏิกิริยาโตตอบกันและเขาใจกัน 

3. สถานภาพและบทบาท ไดแก ตําแหนงหนาท่ีของบุคคลซ่ึงผูกพันกันอยูในสังคมบุคลแตละ
คนจะมีสถานภาพและบทบาทหลายอยางตามกลุมท่ีสังกัดอยู 

4. ระบบสังคม  เปนเครื่องมือซ่ึงกําหนดและเปนแนวทางใหสมาชิกของสังคมยึดถือปฎิบัติ
เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและสงบสุขของสังคม 

5. สถาบันทางสังคม  หมายถึง  คุณธรรมและกิจกรรมบางอยางท่ีมีความสําคัญตอสังคม
มนุษย เชน สถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองการปกครอง 
สถาบันนันทนาการ  เปนตน 

6.  การแบงชนชั้นทางสังคม  ไดแก 
6.1 การแบงชั้นในสังคมเมือง  คือ ตระกูล เจานาย ขุนนาง ขุนหลวง  พระ  พระยา 

ความสําเร็จทางราชการ อํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง  ชนิดของอาชีพ   
6.2  การแบงชนชั้นในสังคมชนบท  คือ ชนชั้นผูนําทองถ่ินกับชนชั้นชาวบานท่ัวไป 

หนาท่ีของชุมชน 
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หนาท่ีของชุมชน ตามแนวคิดของนักสังคมวิทยาชนบทและนักสังคมมานุษยวิทยา มีดังนี้      
( สรุปจาก ไพรินทร เดชะรินทร : 2524 24 –30 )  

1.ใหบริการข้ันตนแกสมาชิก บริการข้ันตน หมายถึง สิ่งท่ีสมาชิกของชุมชนทุกเพศวัยตองใช  
และเปนสิ่งท่ีทําใหสมาชิกในชุมชนมีความสุข   สามารถอยูรวมกันอยางมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
และสามารถถายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถ่ินสืบตอไป ตัวอยางบริการข้ันตน
ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือ คือ สถานพยาบาล หรือ สถานีอนามัย เม่ือสมาชิกเจ็บปวยตองอาศัยสถานี
อนามัย ตอมาโรงเรียนก็จะให การศึกษาอบรมสั่งสอนวิชาความรูแกสมาชิกใหม  และถัดมาอีกคือ 
สถาบันศาสนา ซ่ึงรวมถึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงควบคุมพฤติกรรมใหคนอยูรวมกัน
อยางสงบสุขภายในชุมชน 

2. จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตนสําหรับสมาชิก สิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตนยอม
แลวแตประเภทของชุมชน และความเจริญมากนอยของชุมชน แตโดยสรุปแลวควรจะตองมีสิ่งตอไปนี้
คือ ถนนภายในชุมชน  และถนนติดตอชุมชนภายนอกน้ํากิน และน้ําใชเพ่ือการประกอบอาชีพ  ไฟฟา  
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  และสนามกีฬา ถาจะนํามาเปรียบเทียบกับหมูบานในชนบทไทยแลว  ใน
ปจจุบันดูเหมือนจะยังวกวนอยูเรื่องน้ํากิน น้ําใชท่ีมีไมเพียงพอทุกฤดูกาล ถนนติดตอท้ังภายในและ
ภายนอกหมูบาน บางหมูบานมีพรอมแลวท้ังเรื่องน้ําและถนน  กําลังตองการไฟฟา และบางแหงการ
จัดใหมีน้ํากินน้ําใช ยังไมเพียงพอ  ก็โดดมาจัดใหมีไฟฟากอนก็มี 

3. จัดให มีหนวยการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ิน
จะทําหนาท่ีเปนผูจัดระเบียบชุมชน เปนตัวแทนของสมาชิกชุมชนท่ีจะตัดสินใจในการกระทําหรือไม
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือประโยชนสวนรวมของชุมชวน  ถาเปนชุมชนสมัยกอนก็เหมือน
หัวหนาเผาหรือหัวหนาหมูบานท่ีชาวบานใหการเคารพนับถือ หนวยการปกครองทองถ่ินในหลาย
ประเทศก็จัดทําในรูปแบบตางๆ กันไป บางแหงใชวิธีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนบางแหงใชการ
แตงตั้งจากทางราชการ   และบางแหงก็ผสมกัน แมวาประชาชนเลือกตั้งแลวก็ยังตองใหราชการ
เห็นชอบดวย จึงแตงตั้งใหเปนได หรือมิฉะนั้นก็สงคนของทางราชการมาควบคุมการบริหาร 

4. จัดใหมีการรักษาคุมครองรักษาสวัสดิภาพของสมาชิก    ท้ังทรัพยสินและรางกาย ความ
สงบสุขของชุมชนทางสวัสดิภาพ ทรัพยสิน และรางกาย ถามองในชุมชนท่ีเจริญมากแลว ก็คือ จัดให
ตํารวจเปนผูใหการคุมครอง แตในหมูบานชนบทไทยผูใหการคุมครอง เรื่องแบบนี้อาจเปนชาวบานใน
หมูบานเอง  จัดใหมีเวรยามคอยปองกันวัว ควาย สัตวเลี้ยง  ในบริเวณหมูบานบางแหงใชชายฉกรรจ 
ในหมูบานบางแหงใชชายฉกรรจในหมูบานเปนผูชวยกํานัน ผูใหญบาน  ปจจุบันมีการคุกคามทาง
การเมือง บางหมูบานจัดใหมีการักษาดินแดน นอกจากการปกปองรักษาทรัพยสินของชาวบานแลว 
ยังทําการตอสูปองกันการบุกรุกของบุคคลท่ีเขามาคุกคาม และกอใหเกิดใหเกิดการปนปวนภายใน
หมูบาน ท่ีเรียกวา  ผูกอการราย ในบางทองท่ีมี พลเรือน ตํารวจ และทหาร ท่ีทําหนาท่ี เปนชุดคอย
คุมครองอาศัยอยูในบาน แตฝายปองกันท่ีมีประโยชนตอชุมชนอยายิง คือ หนวยปองกันท่ีชุมชนจัดตั้ง
ข้ึนเอง สวนจะทําไดเพียงไรนั้นอยูท่ีความเขมแข็งของผูนําในหมูบาน 

5. ดํารงไวซ่ึงภาระหนาท่ีทางสรีรวิทยาของสมาชิกภายในชุมชน สมาชิกภายในชุมชนท่ีเกิดมา
แทนสมาชิท่ีตายจากไปจะตองไดรับการเลี้ยงดูเอาใจใส ในเรื่องปจจัยท้ัง 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม   
การรักษาโรคภัยไขเจ็บ  นอกจากเปนภาระหนาท่ีของครอบครัวแลว ชุมชนตองทําหนาท่ีคอยใหความ
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ชวยเหลือสนับสนุนเรื่องบริการเหลานี้แกสมาชิกในชุมชน   นักการศึกษาไดอธิบายตอไปวา  การ
จัดบริการในดานนี้รวมไปถึงการรักษาคุมครองสวัสดิภาพของสมาชิก  และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ในรูปวัสดุสิ่งกอสรางท่ีจะนํามาเพ่ือสนับสนุนปจจัย 4 ดังกลาวดวย พิจารณาใหดีก็คือ การรวม
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางในชุมชนนั่นเอง 

6. จัดใหมีการบริการทางเศรษฐกิจและบริการอ่ืนๆ เพ่ือสมาชิก ภาระหนาท่ีในขอนี้ได
พยายามถึงความตองการของสมาชิกในชุมชนในดานเศรษฐกิจ รวมตลอดถึงบริการในดานเศรษฐกิจ 
หมายถึงในดานการตลาด  การใหความรูในรูปของการฝกอบรมใหสมาชิกมีความสามรถในดานการ
ประกอบอาชีพท่ีตนถนัด  ภายในชุมชนควรจะจัดใหมีการแบงผลผลิตตามสัดสวนความเสมอภาค
พอสมควรระหวางสมาชิกในชุมชนทุกชุมชน  ควรจะตองมีการแบงการใชแรงานใหถูกตองตามวัยและ
อายุของคนในชุมชน แบงแยกตามความถนัดและวัยท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีสุด 

7. หนาท่ีในการผลิตสมาชิกใหมของชุมชน  นักการศึกษาไดอธิบายถึงภาระหนาท่ีของชุมชน
ในเรื่องนี้  เปนการเตือนใหระวังวาบางชุมชนไมสนใจตออัตราการเกิดของคนในชุมชนไมมีการ
วางแผนครอบครัว การเกิดเปนเรื่องของธรรมชาติไมควรจะปองกัน หากมีสมาชิกเกิดใหม จนชุมชนไม
สามารถใหบริการและเลี้ยงดูใหเปนผูมีคุณภาพ ชุมชนยอมประสบกับปญหาสุดคณานับ ชุมชนเหลานี้
มักเปนชุมชนท่ีอยูในประเทศกําลังพัฒนา 

8. ใหความสนใจเปนพิเศษในขบวนการใหการศึกษา การปลูกฝงของสมาชิกสมาชิกของ
ชุมชนใหอยูแนวทางท่ีชุมชนตองการ กลาวโดยสรุปคือ ทุกชุมชนตองตั้งความหวังในเรื่องความ
เจริญกาวหนาท่ีอยูในสมาชิกรุนใหม ของชุมชน จะตองระมัดระวังและมีการวางแผนในการศึกษา
อบรมปลูกฝงชนรุนหลัง และจะเริ่มวางระบบตั้งแตครอบครัว เพ่ือนเลนในโรงเรียน เลยออกมาถึง
สังคมการงานท่ีตนมีอาชีพในวงการนั้น 

9. รักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน และจัดสวัสดิการแกสมาชิกในชุมชนนอกจากจะ
จัดในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีแลว  ยังหมายถึงขอกําหนดกฎหมายท่ีใชในชุมชน เก่ียวกับ
หนาท่ีของชุมชนดังกลาว ชุมชนชนบทของไทยมีลักษณะท่ีเดนและเปนขอดีของท่ีมีสถาบันทางศาสนา  
ตลอดจนความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของหมูบาน ท่ีมีสวนชวยควบคุมความประพฤติเพ่ือให
เกิดความสงบสุข มากทีเดียว 

10. หนาท่ีสรางสรรค ปลูกฝงคานิยมของสมาชิกในชุมชน การยอมรับบทบาท   
แนวความคิดริเริ่มท่ีดี  จะเปนกําลังใจและความภาคภูมิใจของสมาชิกในชุมชน กอใหเกิดความผูกพัน
ทางจิตใจแกสมาชิกในชุมชน  นอกจากนี้ชุมชนจะตองแสดงออกถึงการเอาใจใสตอคคนทุกรุนทุกวัยท่ี
อยูในชุมชนเกิดทัศนคติท่ีดีและศรัทธาตอชุมชนของตน ซ่ึงจะเปนการใหบทบาทท่ีท่ีดีแกสมาชิกใน
ชุมชนทางอออมอีกดวย ในหมูบานไทยท่ีมีการจัดงานบุญตางๆ ก็มีประโยชนและเสริมสรางคุณคาของ
ชีวิตของคนในชุมชน ทําใหสมาชิกในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจเปนการสรางความเปนปกแผนใหเกิด
ในชุมชนอีกดวย   
ลักษณะของชุมชน 

ไดมีการจัดแบงประเภทของชุมชนออกเปนเปนประเภทตางๆ  โดยใชหลักเกณฑในการแบง
แตกตางกันอออกไป เชนแบงตามจํานวนพลเมือง แบงตามหนวยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ แบงตาม
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ความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐ   แบงตามลักษณะพิเศษของประชาชน   แบงตามลักษณะดาน
นิเวศวิทยา แบงตามกิจกรรมทางสังคม แบงตามหนวยการปกครอง   และแบงตามลักษณะของคนใน
ชุมชน  เปนตน 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวาแมวาจะแบงอยางไร  ผูทําหนาท่ีเปนนักพัฒนาคงจะตองทํา ใน
ชุมชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือท้ัง 2อยางตอไปนี้  คือชุมชนชนบท และชุมชนเมือง ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึง
ไดกลาวถึงเฉพาะลักษณะของชุมชนชนบทเทานั้น เพราะชุมชนท่ีผูวิจัยทําการศึกษาเปนลักษณะของ
ชุมชนชนบทในความเขาใจของผูวิจัย 
   ชุมชนชนบท  ( Rural  Community ) ชุมชนชนบทเปนบริเวณท่ีผูคนอาศัยอยูกันตามภูมิ
ประเทศ  ท่ีอยูนอกเขตเมืองโดยมีบานเรือนกระจัดกระจายท่ัวไป    และรวมกันอยูเปนหมู ซ่ึงใชเปน
ศูนยกลางในการกระทํากิจกรรมรวมกัน  โดยคนในชุมชนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดดวยเหตุนี้ 
เม่ือกลาวถึงชุมชนชนบทจึงเปนท่ีเขาใจตรงกันวา  เปนชุมชนท่ีอยูในบริเวณของตําบลและหมูบาน ซ่ึง
เปนหนวยการปกครองทองท่ีหนวยหนึ่งของรัฐบาลรัฐบาล 

ลักษณะของชุมชนชนบทโดยท่ัวไปเทาทีรวบรวมได มีดังตอไปนี้ ( นาถ  พันธุนาวิน : 2523 : 
19;ประดิษฐ  มัชฌิมา.2522 : 43 –44 ) 

1. ชาวชนบทอยูรวมกันอยางใกลชิด ทุกคนรูจักกันดี มีการติดตอและไปมาหาสูกันเปน
ประจํา  ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบานมีมาก  ชีวิตความเปนอยูและการจัด
องคการทางสังคมเปนแบบกลุมปฐมภูมิ ( primary group ) คือมีการติดตอและสัมพันธกันแบบ
สวนตัวและอยางเปนกันเอง 

2. มีการติดตอและคบคาสมาคมกับเพ่ือนบานใกลเคียงเปนสวนใหญ 
3. มีการติดตอสัมพันธกันอยางใกลชิดและยาวนาน 
4. ชาวชนบทมีลักษณะคลายคลึงกัน ( Homogeneous ) คือ มีชีวิตความเปนอยูคลายกัน มี

ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมคลายกันหรือเทาเทียมกัน   นับถือศาสนาเดียวกัน  มี
ทัศนคติหรือความเชื่อคลายกัน 

5. การเลื่อนชั้นทางสังคม การอพยพโยกยาย และการเปลี่ยนแปลงอาชีพ  มีนอย  โดยมาก
มักประกอบอาชีพเดิม   ซ่ึงสวนมากเปนอาชีพเกษตรกรรม  รักถ่ินฐาน  ไมชอบอพยพโยกยายไปไหน
งายๆ   และการเลื่อนฐานะทางสังคม ( Social  Family )  คือ สมาชิกในครอบครัวมีมาก  นอกจาก
พอแมและลูกแลว  อาจจะมีพอแม   ยาย  ญาติและครอบครัวอ่ืน ๆ รวมอยูดวย   

6. มีอัตราการเกิดสูง  (Height  birth Rates )   มีเวลาอยูดวยกันนานจึงทําใหเกิดลูกมากอีก
ประการหนึ่งเปนเพราะชาวชนบทมีการศึกษานอย   ขาดความรูความเขาใจในเรื่องการคุมกําเนิดและ
วิธีการคุมกําเนิด ตลอดจนมีรายไดนอย  ไมเพียงพอท่ีจะซ้ือยา หรือจางทําหมันผาตัดได 

 7. มีระดับการศึกษาและอาชีพต่ํา  เพราะขาดสถาบันการศึกษา  ขาดสิ่งจูงใจ  ขาดรายได  
ขาดอุปกรณเครื่องมือการศึกษา  และขาดสถาบันฝกฝนอาชีพท่ีอยูใกลเคียง ทําใหชาวชนบทมีชีวิต
ความเปนอยูตามมีตามเกิด 

 8. เปนคนหัวโบราณ ( Conservative ) เชื่อโชคลาง  มีความคิดคับแคบ  ยากตอการ
เปลี่ยนแปลง                          

 9. มีความเชื่อตามประเพณี  ทอแท  ไมกระตือรือรน    เคยเชื่ออยางไรก็เชื่ออยางนั้น   



17 

 

 10. มีอายุเฉลี่ยแลวนอยกวาชาวเมือง  เพราะขาดอาหารและสิ่งบํารุงรางกายอยางเพียงพอ   
ขาดแพทยและพยาบาลท่ีจะใหบริการแกประชาชน   ขาดความรูความเขาใจในเรื่องความสะอาดและ
อนามัย 

11. ขาดการวางแผนชีวิตและครอบครัวท่ีถูกตอง ท้ังนี้เพราะขาดความรูและประสบการณ   
ทําใหดําเนินชีวิตไปวันๆ   อยางตามมีตามเกิด    การเปลี่ยนแปลงใดๆ  เปนเรื่องของภายนอก  หรือ
มาจากภายนอก  ไมใชเกิดจากความรูความเขาใจของตนเอง 

12. ใชจายฟุมเฟอยในสิ่งท่ีไมจําเปน  เชน ในงานแตงงงาน บวชนาค  งานศพ ทําบุญ หรือ
งานฉลองอ่ืนๆ มีการใชจายเงินเปนจํานวนมาก  

13. ขาดสถาบันและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  ท่ีจะอํานวยความสะดวกแกชุมชน  เชน  
โรงเรียน  พยาบาล  ไฟฟา  ประปา  ถนน  ตลาด  เปนตน  

14. มักจะทํางานเปนฤดูกาล  และมีการวางงานเปนประจํา 
15. มีการชวยเหลือกันโดยไมคิดมูลคา  หรือตองการสิ่งตอบแทน 
16. การควบคุมสังคม ( Social  Control ) ข้ึนอยูกับกลุมปฐมภูมิเปนสวนใหญ 

การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 

การพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Develoment) 
            การพัฒนาในประเทศท่ีผานมาไดใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก 
โดยเชื่อวาหากเศรษฐกิจเติบโตสูงข้ึนระดับรายไดของประชากรของประเทศก็จะเพ่ิมข้ึนดวย  ซ่ึงจะ
สงผลใหมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนสูงข้ึนแตการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณ
ดังกลาว กอใหเกิดปญหาหลายประการ เชน ปญหาความเหลื่อมล้ําระหวางภาคอุตสาหกรรมกับภาค
เกษตรกรรมนําไปสูขอสรุปผลของการพัฒนาท่ีผานมาวา “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนา
คุณภาพและไมยั้งยืน” ความเจริญทางเศรษฐกิจไมอาจดํารงอยูอยางยั้งยืนได หากไมคํานึงถึงการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยตองมีการใชอยางเหมาะสมและมีเหตุผล 
เพ่ือตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของมนุษยพรอมท้ังจัดการ และคุมครองระบบนิเวศใหใช
ประโยชนไดอยางยั้งยืน ในศตวรรษท่ี 2550 ประเทศไทยจึงไดใหมีการใสใจอยางจริงจังกับ “การ
พัฒนาอยางยั้งยืน” 

   1.  ความหมายของการพัฒนาท่ียั้งยืน  
              (การพัฒนาท่ียั้งยืนในบริบทไทย เอกสารประกอบการประชุม ประจําป 2546 การพัฒนา
ท่ียั้งยืน 30 มิถุนายน 2546) “การพัฒนาท่ียั้งยืน” ซ่ึงลวนแลวแตมีความหมาย ใกลเคียงกัน แตมีการ
กลาวมากท่ีสุดคือ คํานิยามของสมัชชาโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและพัฒนา (World Commission on 
Environment and Develoment) ซ่ึงนิยามไววา “การพัฒนาท่ียั้งยืน คือ รูปแบบของการพัฒนาท่ี
ตอบสนองตอความตองการของคนในรุนปจจุบันโดยไมทําใหคนรุนตอๆ ไปตองลดทอนความสามารถ
ในการท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเอง (Sustainable Development that meets the 
needs of  the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs) หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ การทําใหกิจกรรมของมนุษย สอดคลองกับกฎเกณฑของ
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ธรรมชาติ ตามแนวคิดดังกลาวจึงสรุปไดวา การพัฒนาท่ียั่งยืน เปนการพัฒนาท่ีครอบคลุมการพัฒนา
ในทุกๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม เปนตน โดยมีคน
เปนศูนยกลางหรือเปาหมายของการพัฒนา เพ่ือใหอยูดีกินดีท้ังคนในรุนปจจุบันและรุนตอๆ ไป แนว
ทางการพัฒนาท่ียั้งยืนมาจาก 3 แนวทางใหญๆ คือ 

-  แนวทางดานนิเวศวิทยา 
-  แนวทางดานสังคม 
- แนวทางดานเศรษฐกิจ 

    ประเทศไทยตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาประเทศและเริ่มกําหนดเปาหมายหลักของการ
พัฒนาประเทศท่ีมุงรักษาความสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2540 
– 2549) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 -2554) (Green and Happiness Society)  
              2.  แนวทางการปรับตัวของประเทศไทยสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
    การพัฒนาท่ียั่งยืนมีแนวคิดในการดําเนินงานดังนี้ 
              2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  โดยตองสราง
ความเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติ เปนทุนการผลิตประเภทหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
มีความสําคัญในการดํารงชีวิต  
               2.2  การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใน
หลายทศวรรษท่ีผานมาเปนการขยายตัวในเชิงปริมาณ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 ดังนี้ คือ  
               1. การบริหารเศรษฐกิจโดยรวม 
               2. การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถของการแขงขันของประเทศ 
               3. การพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
             - สนับสนุนการวิจยั 
             - พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความสามารถมากข้ึน 
             - พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ 
             2.3 การเสริมสรางรากฐานของสังคมใหเขมแข็งเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
    โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาใหบุคลากรของชาติมีคุณภาพ มีความรู และพรอมท่ีจะรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
             - เชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองใหสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
            - มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
             3. ดรรชนีการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย 
    การวัดผลสําเร็จของการพัฒนาประเทศ สวนใหญพิจารณาจากผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) และผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ( Gross 
National Product-GNP) ซ่ึงเปนการใหความสําคัญกับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 



19 

 

            ประเทศไทยใชผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ เปน
ดรรชนีชี้วัดระดับการพัฒนาประเทศเชนเดียวกับประเทศอ่ืน สังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 8 ฉบับท่ี 9 และฉบับท่ี 10 กําหนดให คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา โดยการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดรรชนีชี้วดัข้ึนใหม 2 ชุด คือ ดรรชนีความอยูดีมีสุข และ ดรรชนีความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือใชวัดผลกระทบข้ันสุดทายของการพัฒนาท่ีมีตอคน 
แนวปฏิบัตใินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน       
            แนวทางในการพัฒนาชุมชนสามารถปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได ดังนี้ 
         1. สรางเวทีการเรียนรูใหเกิดข้ึนกอน 
           2. วิเคราะหศักยภาพในขีดความสามารถของทองถ่ิน 
           3. วางแผนพัฒนาตามแนวทาง 
          4. สงเสริมการรวมกลุมในลักษณะตางๆ 
          5.พัฒนาเทคโนโลยีในความรูเก่ียวกับวิธีการผลิต 
          6. พัฒนาระบบตลาด 
          7.พัฒนากิจกรรมเก่ียวกับการศึกษา 
          8. ทําการวิจัย 
          9. สรางศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน 
         10. สรางหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
          11. พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร 
          12. เผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนออกสูสังคมภายนอก 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับเด็กและการสอนศิลปะ 

  ปจจุบันนี้ เปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวา ศิลปะของเด็กนั้น เปนกุญแจดอกสําคัญท่ี

ผูใหญ จะพึงเขาใจความรูสึกนึกคิด และความตองการของเด็กได ศิลปะเด็กเปนเสมือนการสื่อสารท่ี

มองเห็นได เพราะศิลปะของเขายอมเปนตัวแทนความรูสึกนึกคิดโดยตรง เชน เม่ือเด็กเขียนภาพ

เก่ียวกับชุมชนนั้น อาจจะหมายความรวมถึงประสบการณของเด็กท่ีมีตอชุมชน ความรูสึกนึกคิดตอ

ชุมชนหรือความปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยูในชุมชน ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน

ก็ได  

ศิลปะเปนสิ่งท่ีเด็กทุกคนไดพบเจอมาตั้งแตเด็กจําความไดโดย เด็กเคยวาด เคยออกแบบ เคย

สัมผัสงานศิลปะมากอนแลว เชน การปนดิน การพับกระดาษ การทาสี วาดภาพตางๆ ขีดเขียนตาม

พ้ืนดิน เปนตน ซ่ึงการสรางงานศิลปะของเด็กดังกลาว เปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกท่ีเกิดข้ึน

ภายในตัวเด็ก ไมวาเด็กชาติใดภาษาใด ศิลปะเปรียบเสมือนของเลนของเด็กท่ีทําใหเกิดความ

เพลิดเพลิน สนุกสนาน เด็กๆมีนิสัยชอบท่ีจะสรางสรรค มีความอยากรูอยากเห็น ชอบทดลองสิ่งใหม 

มีความตองการท่ีจะทดสอบพลังงานและความสามารถของตนเอง และผลงานจากการท่ีเด็กได

แสดงออกตามความตองการดังกลาวแลวกลายเปนผลงานทางศิลปะท่ีมีคุณคาทางดานจิตใจของเขา
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และบุคคลในครอบครัว การแสดงออกอีกดานหนึ่งของเด็ก ซ่ึงมักจะถูกละเลยในสายตาของผูใหญท่ัว 

ๆ ไป คือการแสดงออกทางศิลปะ ซ่ึงการแสดงออกทางศิลปะนี้ มีคุณคาตอการพัฒนาการทางดาน

ตาง ๆ ของเด็กไมนอยไปกวาการแสดงออกทางดานอ่ืน ๆ เลย การแสดงออกทางศิลปะเปนธรรมชาติ

อยางหนึ่งของเด็ก ในอันท่ีจะชวยสรางเสริมประสิทธิภาพหรือพลังในตัวเด็ก ซ่ึงพลังนั้นจะเปนผลไปสู

การรับรู การเรียนรู  และการประพฤติปฏิบัติในทุก ๆ ดาน ท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาการของเด็กไม

นอยไปกวาการพูดหรือเลน เพราะการแสดงออกทางศิลปะจะเริ่มตนดวยการรับรู ทางสภาพแวดลอม 

เกิดความคิดคํานึงและแสดงออกมาดวยความสามารถ ท้ังการใชความรูสึกนึกคิด และความสามารถ

ในปฏิบัติงานดวยมือ 

  เม่ือศิลปะเปนธรรมชาติอยางหนึ่งในการแสดงออกและมีคุณคาไปสูการพัฒนาการในทุก

ดาน การแสดงออกทางศิลปะในวัยเด็ก จึงเปนการแสดงออกท่ีควรไดรับการสงเสริมใหเปนไปตาม

ธรรมชาติ การขัดขวางหรือขาดการสนับสนุนตอพฤติกรรมทางดานนี้ จึงเทากับเปนการขัดขวางการ

พัฒนาการทางธรรมชาติดวยนั่นเอง การยับยั้งการแสดงออกทางศิลปะ ก็เหมือนกับการยับยั้งการ

แสดงออกทางการเลนของเด็ก ซ่ึงอาจจะเปนผลเสียไปสูพัฒนาทางการสติปญญา รางกาย อารมณ 

และสังคมของเด็กดวย เม่ือเด็กจะเขียนภาพซักหนึ่งภาพนั้น เขาจะเริ่มตรวจสอบสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

รูจักเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความพึงพอใจของเขาเอง และคิดสรางสรรคออกมาเปนภาพตามความคิด

คํานึงหรือจินตนาการ สรางเปนภาพแทนสิ่งแวดลอมและความตองการสวนตัว ขณะท่ีเขียนภาพอยู

นั้นเด็กจะมีความสุขกับการสรางจินตนาการใหปรากฏเปนรูปรางข้ึนมา มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

กับโลกสวนตัวท่ีชื่นชอบ และไดลงมือลงแรงทํางานเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยท่ีดี พรอมท้ังฝกฝนการ

ทํางานของสายตามท่ีสัมพันธกับมือ ความคิด อารมณ และสติปญญาของเด็กไปพรอมกัน 

จากการศึกษารายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับความตองการการเรียนการสอนดานศิลปะ 

 กองศิลปะการศึกษา กมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (2528) ไดทําการวิจัยดานความ

ตองการบุคลากรทางดานดนตรีและนาฏศิลปไทยของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการใหการศึกษา โดย

ศึกษาความตองการบุคลากรวามีความรูความสามารถเพียงพอกับความตองการหรือไม และสรุปไดวา

ไมเพียงพอกับความตองการและควรเพ่ิมบุคลากรดานนี้ใหมากข้ึน โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลจาก 

หัวหนาหมวดวิชาศิลปะ ผูบริหารสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของมาทําการวิจัย 

 กรมการฝกหัดครู กลุมวิทยาลัยครูภาคตะวันตก (2529) ไดทําการศึกษาความตองการดาน

อาชีพในทองถ่ิน โดยศึกษา เรื่องการขาดแคลนดานบุคลากร ความรูความสามารถของบุคลากร ความ

พอใจการสอนของครู การเสริมสรางความรูใหกับครู สรุปไดวา ครูทางดานนี้ยังขาดอีกมากและยังมี

ความตองการเรียนสูงข้ึนเรื่อยๆ 

 กรมสามัญศึกษา (2532) ไดศึกษาเรื่องการคาดคะเนความตองการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาป

การศึกษา 2522-2532 พบวา มีความตองการครูในกุมวิชาศิลปศึกษา อันไดแก วิชาทัศนศิลปศึกษา 

และวิชาดนตรี และยังพบวายังมีความตองการครูดานศิลปะเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 67 ของโรงเรียนท่ี

ตองการครูศิลปศึกษา 
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 ไพลิน แจมชุม (2553) ไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูโดยกิจกรรมศิลปะ 

2553 พบวาศิลปะเปนเครื่องมือการเรียนการสอน อยางหนึ่งท่ีครู สามารถนํามาใชในการจัดการเรียน

การสอน ระดับ ปฐมวัยศึกษาได โดยกิจกรรมเปนสิ่งกระตุน ใหเด็กไดใชสมองท้ังซีกซายซีกขวา ใน

การเรียนรูอยางสมดุล ซ่ึงเด็กมีความสนุกสนาน 

 จากงานวิจัยดังกลาว จะเห็นไดวาสถานศึกษายังขาดแคลนบุคลากรดานศิลปศึกษาอีกเปน

จํานวนมาก ผูวิจัยจึงคิดท่ีจะตองการมาเพ่ิมความรูใหกับเด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3 ซ่ึงเปนชุมชนท่ี

ผูวิจัยไดอยูอาศัย โดยใหเด็กในพ้ืนท่ีไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการเรียนปกติ และไดประสบการณจริง

จากการไดลงมือปฏิบัติ และยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญาและความคิดริเริ่มสรางสรรค 

พัฒนาศักยภาพใหกันเด็กในการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนจากปกติ ชวยใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

และหางไกลยาเสพติดเพ่ือใหครอบครัวอยูกันอยางมีความสุข ถาเด็กประพฤติในทางท่ีถูกท่ีควร 

ความหมายของศิลปศึกษา 

วิรุณ  ตั้งเจริญ (2526 :11 :อางอิงจาก ผดุง พรมมูล.2524. ศิลปศึกษา) กลาววาการวาดเปน

การเรียนรูท่ีดีวิธีหนึ่ง เพราะการท่ีเด็กวาดภาพสิ่งตางๆไดอยางนอยตองงมีการสังเกต และทําความ

เขาใจจึงจะสะทอนออกมาเปนภาพวาดได 

บุญไท เจริญ( 2553 : 13 ) กลาววาการวาดภาพเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของเด็ท่ีจะนําไปสู

การแสดงออกทางดานความคิด ความคิดท้ังหมดยอมมีความหมายสําหรับเขา และเปนวิถีทางการ

เรียนรูซ่ึงไดจากการรับรู การสังเกต และการทําความเขาใจกับสิ่งแวดลอมรอบๆตัว 

วิรุณ  ตั้งเจริญ (2526: 49-52 )  กลาวถึงการวาดภาพของเด็กเปนการสะทอนใหเห็น

พัฒนาการหรือความเจริญเติบโตในดานตางๆดังนี้ 

1. ความเจริญเติบโตทางดานสติปญญา การท่ีเด็กแสดงออกทางศิลปะในแตละวัยหรือแตละ

คนแตกตางกัน ยอมแสดงถึงความแตกตางทางดานสติปญญาดวยขอแตกตางนั้น อาจจะปรากฏในแง

ของรายละเอียด การแสดงรูปทรงการออกแบบ การระบายสี หรือการจินตนาการขอแตกตางนี้ 

สามารถพิจารณาไดจากความแตกตางของวัย บุคคลหรือในแตละชวงเวลากระบวนการทํางานทาง

ศิลปะนั้นจะเริ่มจากวิเคราะหขอมูล ซ่ึงเปนประสบการณบูรณาการ ความคิด และจินตนาการเขา

ดวยกันแลวจึงสังเคราะหเสน รูปทรง สี ในข้ันตอนสุดทาย และยอมเปนกระบวนการเรียนรูดานหนึ่งท่ี

เหมาะสมกับวัยเด็กเปนอยางมาก 

2. ความเจริญเติบโตทางอารมณ เม่ือเด็กรับรูสะสมประสบการณ และเรียนรูนั้น

นอกจากจะตองปรับพฤติกรรมตางๆแลว ยังตองปรับอารมณของเขาอีกดวย สําหรับพฤติกรรมการ

วาดภาพเด็กไดแสดงออกอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน เพราะไดถายทอดประสบการณไดแสดง

ความสามารถ และความสนใจกระตือรือรน และความตั้งใจอยางแนนอนในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึง

เทากับเปนการพัฒนาความเชื่อม่ันและความม่ันคงทางอารมณในการทํางานเพราะเด็กมีความพรอม
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ในการเผชิญกับสิ่งแปลกใหม และเกิดรูสึกวาเปนเรื่องปกติธรรมดาในการท่ีจะพาตัวเองเขาไปสูสิ่ง

ตางๆ หรือปญหาตางๆ 

3. ความเจริญเติบโตทางรางกายการวาดภาพกับการเจริญเติบโตทางดานรางกายเปน

การแสดงออกท่ีชี้ใหเห็นความสามารถของการใชสายตาท่ีสัมพันธกันกับการเคลื่อนไหวในสวนท่ีตอง

ใชทักษะในการควบคุมทิศทางการลากเสน การเจริญเติบโตของรางกายจะทําใหมีการเปลี่ยนแปลง

รูปการวาดท่ีเริ่มจากข้ันขีดเข่ียเปนเสนยุงๆ ไปสูความสามารถลากเสนเปนรูปทรงใหปรากฏข้ึน และ

เม่ือเด็กเจริญเติบโตพัฒนาการทางทักษะการเคลื่อนไหวจะทําใหรูปแบบการวาดภาพพัฒนาจากเสนท่ี

วาดเปนรูปรางงายๆ ไปสูรูปรางท่ีเลียนแบบของจริงมากข้ึน 

.4. ความเจริญเติบโตทางสังคมการวาดภาพของเด็กเปรียบเสมือนเปนการถายทอดสาร

หรือสาระซ่ึงสวนใหญจะเนนสาระท่ีเก่ียวของกับความคิดคํานึงสวนดานสิ่งแวดลอมและสังคม

โดยเฉพาะสาระท่ีเก่ียวของกับสังคมนั้น นอกจากจะเปนการสื่อสารใหรับรูถึงการท่ีเด็กมีความคิดมี

ความสัมพันธกับสังคมอยางไรแลว ยังเนนใหเด็กคํานึงถึงสังคมรอบตัว ความสัมพันธท่ีเขาพึงมีตอ

สังคม และการทํางานรวมกันอีกดวย 

5. ความเจริญเติบโตทางดานการรับรู สมรรถภาพทางดานการรับรูเปนสิ่งสําคัญอยาง

หนึ่งในตัวเด็กในอันท่ีจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู และสะสมประสบการณท่ีดี เพราะการรับรูท่ีมี

สมรรถภาพยอมเก่ียวของกับประสาทสัมผัสโดยตรง การรับรูของเด็กในวัยนี้สวนใหญจะเปนการรับรู

ทางสายตา โดยการรับรูเก่ียวกับสี รูปราง และบริเวณวาง พัฒนาการรับรู ทางสายตาจะเริ่มพัฒนา

แยกแยะสิ่งตางๆจากการแยกแยะสีและรูปรางในระยะแรก ตอมาเม่ือเด็กมีพัฒนาการรับรูมากข้ึนท่ีจะ

แสดงการรับรูพ้ืนท่ีวางสําหรับวาดภาพ ซ่ึงมีความสําคัญสําหรับเด็กมาก เด็กสามารถนําพัฒนาการ

รับรูพ้ืนฐานท่ีวางมาใชไดอยางเหมาะสม สามารถถายทอดความรูสึกจากสิ่งท่ีตนรับรูออกมาในพ้ืนท่ี

สวนตางๆของภาพใหมีความหมายและสัมพันธกันได 

6. ความเจริญเติบโตทางสุนทรียภาพ แสดงใหเห็นถึงประสาทสัมผัสท่ีไดบูรณาการ

ประสบการท้ังมวล ซ่ึงเก่ียวของกับความคิด ความรูสึกการรับรูผลจากการบูรณาการนี้สามารถท่ีจะ

พบไดจากเอกภาพของการจัดภาพท่ีประสานกลมกลืนกัน และแสดงซ่ึงความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับพ้ืนท่ี

สําหรับวาดภาพ เสน ลักษณะผิวและสี 

7. ความเจริญเติบโตทางการสรางสรรค จะเริ่มพัฒนาตั้งแตเด็กทําเครื่องหมายใหไดใน

ครั้งแรก และเรียกสิ่งนั้นวา”ผูชาย” “บาน”หรือ”ภูเขา” ภาพท่ีเขาสรางข้ึนมานี้ทําใหเกิดความคิด

สรางสรรคจากการคิดสรางงายๆเหลานี้จะนําไปสูการสรางสรรคสิ่งยากๆซ่ึงจะผานข้ันตอนท่ีซับซอน

ข้ึนอยางไรก็ตาม การสรางสรรคงานของเด็กท่ีตองอาศัยเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกเปน

สิ่งท่ีประทับใจเด็กเสมอ และยอมสรางความม่ันใจในการแสดงออกไดเปนอยางมากและเม่ือตางมี

ความม่ันใจเด็กก็พรอมท่ีจะสรางสรรคงานใหมๆไดตอไป 
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การวาดภาพของเด็กปฐมวัยเปนการแสดงออกถึงประสบการณของเด็ก เด็กไดถายทอด

ความคิดจินตนาการความรูสึกตางๆ ลงในภาพท่ีวาดซ่ึงเปนการสนองตอบความแตกตางระหวาง

บุคคลและการวาดภาพสามารถสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาเด็กไดครบทุกดาน 

โลเวนเพลต  (บุญไท เจริญผล :2553:18; อางอิงจาก Lowenfeld 1957:33-39) ได

ทําการศึกษาข้ันพัฒนาการดานศิลปะของเด็กโดยแบงข้ันตอนการพัฒนาการไวดังนี้ 

1.ข้ันขีดเข่ีย(the Scribbling Stage)อายุ 2-4 ป 

2. ข้ันเริ่มเปนสัญลักษณหรือข้ันเขียนภาพใหมีความหมาย (Pre- Schematic Stage) 

อายุ4-7 ป 

3. ข้ันใชสัญลักษณหรือข้ันเขียนภาพไดคลายของจริง (Schematic Stage)อายุ 7-9 ป ) 

4. ข้ันเขียนภาพของจริง (Drawing Realistic) อายุ 9-11 

5. ข้ันเขียนภาพเหมือนของจริง(Pseudo Realistic) อายุ 11-13 ป 

ข้ันขีดเข่ีย (อายุ 2-4 ป) 

 การแสดงออกโดยการขีดเข่ียของเด็ก เกิดข้ึนแกเด็กอายุระหวาง 2-4 ป เปนการขีดเข่ียอยาง

ไมมีความหมาย เพราะเปนเพียงเสนท่ีลากขยุกขยิกเทานั้น เรียกวา การขีดเข่ีย เด็กเล็ก ๆ นอกจาก

เวลาหลบแลวมักไมอยูเฉยไมวาจะอยูในเปล อยูท่ีพ้ืนหรืออยูในออมอกของมารดาก็ตาม มือของเด็ก

จะขวักไขว หยิบโนนควานี่ อยูตลอดเวลา หากผูปกครองลองสังเกตดูจะเห็นวาอาการท่ีเด็กหยิบถือ

ของนั้นดูไมม่ันคง ท้ังนี้เพราะเด็กยังบังคับการเคลื่อนไหวของตนเองไมได เนื่องจากกลามเนื้อสวนตาง 

ๆ ยังไมแข็งแรงพอ ครั้งเด็กเติบโตข้ึนจนอายุประมาณ 2 ป เม่ือผูใหญเอาดินสอให เด็กจะเริ่มลากเสน

ลงไปบนกระดาษได แตการลากรอยเสนหรือขีดเขียนอะไรลงไปในระยะนี้เปนไปโดยขาดการบังคับ 

เสนท่ีไดจะยุง ไมเปนระเบียบ อยางไรก็ตาม คุณภาพของเสนท่ีเด็กลากอาจใชเปนเครื่องบงชี้

บุคลิกภาพของเด็กได เด็กท่ีสมบูรณแข็งแรง เสนท่ีลากจะหนา หนักและม่ันคง สวนเด็กท่ีออนแอ จะ

ลากเสนพราๆ ขาดความม่ันคง 

 สิ่งท่ีผูปกครองควรเขาใจก็คือ ไมควรวิตกกังวลเก่ียวกับการขีดเข่ียของเด็กในระยะนี้ การท่ี

เด็กยังขีดเข่ียไมไดดีเทาท่ีตนคิดแลวผูปกครองไปจับมือ บังคับใหเด็กขีดเข่ียอยางนั้นอยางนี้นับวาไม

ไดผล บางครั้งอาจเปนผลรายแกเด็กดวยซํ้า ฉะนั้นผูปกครองจึงไมควรรบกวนเด็กจนเกินไป ควร

ปลอยใหเด็กคอยทําคอยไปดวยตนเอง เพราะการแสดงออกโดนการขีดเข่ียของเด็กจะคอยเปนคอยไป 

เชนเดียวกับพัฒนาการดานอ่ืน ๆ พัฒนาการทางการขีดเข่ียของเด็ก แบงไดเปน 4 ระยะดังนี้ 

1. การขีดเข่ียท่ีไมเปนระเบียบ 

2. การขีดเข่ียเปนเสนยาว 
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3. การขีดเข่ียเปนวงกลม 

4. การตั้งชื่อเสนท่ีขีดเข่ีย 

การขีดเข่ียท่ีไมเปนระเบียบ คือการขีดเข่ียอยางไมมีความหมาย พอจับดินสอได เด็กก็จะลาก

ไปบนกระดาษตามใจชอบ โดยไมมีการบังคับเสนใหเปนไปตามความตองการได ท้ังนี้เพราะเด็กยังไมมี

ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของมือ เสนท่ีไดจึงดูยุง ไมเปนระเบียบ 

การขีดเข่ียเปนเสนยาว หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการขีดเข่ียท่ีมีการบังคับ หลังจากท่ีเด็กได

ฝกหัดขีดเข่ียอยางไมเปนระเบียบมาประมาณ 5-6 เดือนแลว เด็กก็พอจะจับเคล็ดตัวเองได คือ รูตัววา

เม่ือขีดเข่ียไดอยางนี้แลว ควรจะขีดเข่ียอยางไรอีก เด็กในระยะนี้สามารถบังคับการลากเสนของตนได

บาง เสนท่ีเด็กวาดในระยะนี้เปนเสนตั้งท่ีขนานกัน เพราะเด็กพอจะรูจักการข้ึนลงขอเสนแลว ในระยะ

นี้การลากเสนมีท้ังการควบคุมและไมควบคุมคละกันไป ถาเด็กเหนื่อยหรือหมดความตั้งใจ เด็กก็จะขีด

เข่ียไปตามเรื่อง แตถาเด็กมีอารมณดีมีความตั้งใจดี เด็กก็สามารถขีดเข่ียไดเปนระเบียบดี การท่ีเด็ก

รูจักควบคุมการขีดเข่ียของตนไดนับเปนประสบการณครั้งสําคัญของเด็กทีเดียว เด็กจะรูสึกภูมิใจการ

ขีดเข่ียของตนมาก ฉะนั้นในระยะนี้ผูปกครองจึงไมควรทําใหเด็กเสียกําลังใจ ควรปลอยใหกระทําไป

ตามความพอใจของเด็ก ผูปกครองควรตระหนักวาเด็กไมมีความสรางสรรคสําหรับการขีดเข่ียเลย 

นอกจากลากเสนลงบนกระดาษเทานั้น 

การขีดเข่ียเปนวงกลม หลังจากท่ีเด็กลากเสนขนานในดานตั้งไดอยางชํานาญ จนสามารถลาก

ติดตอกันไดแลว ในระยะนี้เด็กจะดัดแปลงเสนขนานติดตอกันนั้นใหเปนเสนโคงได และเม่ือไดขีดเข่ีย

ซํ้า ๆ กันบอยเขา เด็กก็จะสามารถลากเสนใหเปนวงกลมได เพราะเด็กลากเสนไดอยางสลับซับซอน

ข้ึนแลว ในระยะท่ีเด็กยังขีดเสนขนานในดานตั้งอยูนั้น เด็กรูจักใชเพียงการเคลื่อนไหวแตท่ีนิ้มมือ

เทานั้น ครั้นเด็กสามารถขีดเสนใหเปนวงกลมได เด็กจะสามารถบังคับการเคลื่อนไหวของแขนไปดวย

ในการลากเสน มิใชเคลื่อนไหวแตท่ีนิ้วมืออยางเดียว 

การตั้งชื่อเสนท่ีขีดเข่ีย หลังจากท่ีเด็กสามารถลากเสนเปนวงกลมได เด็กก็จะสามารถ

ดัดแปลงเสนท่ีขีดเข่ียใหเปนรูปทรงตาง ๆ ไดตามท่ีตองการ ระยะนี้เด็กสามารถใหชื่อสิ่งท่ีตนขีดเข่ียได

แลว โดยในขณะท่ีขีดเข่ียเด็กจะพูดไปดวย เชน ตนไม พระอาทิตย คน หมา แมว เปนตน การท่ีเด็ก

สามารถใหชื่อเลนท่ีขีดเข่ียไดนับเปนประสบการณท่ีสําคัญของเด็กเก่ียวกับการแสดงอกทางการขีดเข่ีย 

และเปนพัฒนาการข้ันสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงจากการใชเพียงกลามเนื้อในการลากเวน มาเปนการแสดง

อกเปนรูปภาพ ระยะนี้เด็กสามารถใชความคิดคํานึงไดแลว เปนหนาท่ีของผูปกครองท่ีจะเราเด็กใหใช

ความคิดคํานึงไดอยางเต็มท่ี โดยการพูดใหกําลังใจแกเด็ก อันเปนการสงเสริม แตมิใชบังคับใหเด็กทํา

อยางนั้นอยางนี้ตามความตองการขอตน                   

สําหรับความหมายของสี ระยะนี้ไมมีความหมายแกเด็กเทาใดนัก เพราะเด็กในวัย 2-4 ปนี้ 

ยังไมรูจักจําแนกสีตาง ๆ 
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การเรากับการขีดเข่ีย 

โดยปกติแลว การเราเปนสิ่งจําเปนสําหรับการแสดงออกในทางศิลปะของเด็กเปนอันมาก 

การแสดงออกของเด็กจะดําเนินไปไดไมเต็มท่ี ถาขาดการเรา แตเปนท่ีนาสังเกตวา การเราไมมีความ

จําเปนตอการแสดงออกในระยะแรกของเด็กเลย ผูปกครองไมตองยั่วยุใหเด็กลากเสนอยางนั้นอยางนี้ 

เพียงแตปลอยใหกิจกรรมของเด็กดําเนินไปเรื่อย ๆ โดยท่ีผูปกครองไมตองเขาไปยุงเก่ียว ก็เปนการ

พอเพียงแลว เพราะการเขาไปยุงเก่ียวหรือแทรกแซงกิจกรรมของเด็กในระยะนี้ นอกจากจะทําใหเด็ก

ไมไดใชประสบการณของตนเองไดเต็มท่ีแลว ยังเปนการขัดขวางไมใหงานของเด็กดําเนินไปดวยดีอีก

ดวย การท่ีผูใหญขาไปยุงเก่ียวกับงานของเด็ก อาจกอใหเกิดผลเสียหายทางกิจกรรมท่ีตองการ

เคลื่อนไหวเทา ๆ กับการใชวิธีท่ีรุนแรงบังคับใหเด็กถนัดซาย เปลี่ยนมาใชมือขวานั่นเอง บางครั้งเด็ก

อาจเปนโรคประสาทหรือเปนคนพูดติดอางไปก็มี นับเปนผลเสียหายแกเด็กไมนอย 

ระยะแรก ๆ ท่ีเด็กขีดเข่ียนั้น ผูปกครองอาจใหเด็กขีดเข่ียไปเรื่อย ๆ ตามสบายกอน โดยไม

ตองเราแตประการด ครั้นพอถึงระยะท่ีเด็กสามารถใหชื่อเรื่องในขณะท่ีตนขีดเข่ียไดแลว ระยะนี้

ผูปกครองตองใชวิธีเราเขาชวยบาง เพ่ือใหเด็กไดเปลี่ยนแนวความคิดของเด็กเสียบาง อันเปนการ

สงเสริมความคิดคํานึงของเด็กใหเจริญงอกงามข้ึน ในขณะท่ีเด็กวาดเด็กอาจใหชื่อเรื่องวา “แมไป

ตลาด” ผูปกครองก็อาจพูดกับเด็กตอไปวา “หนูไปกับแมหรือเปลา” “หนูไดชวยแมหิ้วตะกราไหม” 

“หนูไดเห็นอะไรท่ีตลาดบาง” เหลานี้เปนตน รูปเด็กวาดจะสวยหรือไมนั้น ไมควรคํานึงถึงใหมากนัก

ในระยะนี้ ขอเพียงใหรูปนั้นมีความหมายแกเด็ก และเด็กไดใชความคิดคํานึงของตนเองไดอยาง

กวางขวางก็เพียงพอ 

การเราโดยการจัดหาวัสดุมาใหเหมาะกับเด็กก็มีความสําคัญเชนกัน โดยเหตุท่ีวิธีการขีดเข่ีย

ของเด็กในวัย 2-4 ปนี้ ยังไมสลับซับซอน เพราะเด็กยังไมสามารถบังคับการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ

สวนตาง ๆไดดี ฉะนั้นวัสดุท่ีนํามาใหเด็กใชจึงควรเปนวัสดุท่ีใชงาย สีน้ํายังไมควรนํามาใชกับเด็กวัยนี้ 

เพราะสีน้ําสกปรกงาย ไหลไปมางาย เด็กจึงใชสีน้ําไดยาก สําหรับดินสอดํานั้นก็นับวาไมเหมาะอีก

เชนกัน เพราะดินสอดําเสนเล็กหักงาย เขียนไมลื่น ฉะนั้นดินสอเทียนหรือชอลก นับวาเหมาะกวา

ดินสอดํา เพราะเด็กในวัยนี้เม่ือการขีดเข่ียเจริญข้ึน เด็กจะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของตัวเองได 

รูจักบังคับกลามเนื้อไดดีข้ึน เด็กพวกนี้จึงมีประสบการณในการเคลื่อนไหวทางกลามเนื้อไดดี รูจัก

ระมัดระวัง ไมทําใหเกิดความสกปรก เปรอะเปอนได 

การระบายสีดวยนิ้วมือ ก็นับวาเหมาะอยางยิ่งสําหรับเด็กในวัย 2-4 ป เพราะโดยธรรมชาติ 

เด็กชอบเลนฝุนละออง เลนโคลน เลนสี ฉะนั้นถาหากผูปกครองจะจัดหาสีมาใหเด็กไดใชนิ้วมือระบาย 

เด็กก็จะพอใจไมนอย อนึ่ง ระบายสีดวยนิ้วมือยังเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับเด็กท่ีปรับตัวชาอีกดวย 

เพราะเด็กประเภทนี้ตองการวิธีการแสดงออกท่ีคอนขางรุนแรง 
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สําหรับเรื่องสีนั้น ยังไมเหมาะท่ีจะนํามาใชกับเด็กในระยะตนของวัยนี้ เพราะถาหากใชสี

หลาย ๆ สีจะทําใหเกิดความสับสน ทําใหอารมณของเด็กเสียไดงาย ตอเม่ือเด็กรูจักใหชื่อรูปท่ีเขียนได

แลว  จึงควรเริ่มใหรูจักใชสี เด็กจะไดเห็นความสวยงาม รูจักใชสีตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

เก่ียวกับการปนดินเหนียวหรือดินน้ํามัน รับเปนสิ่งท่ีมีประโยชนและเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับ

เด็กวัยนี้ เพราะการปนจะชวยใหเด็กตองใชกําลังทางกลามเนื้อสวนมือและแขน ทําใหกลามเนื้อเจริญ

ข้ึนโดยรวดเร็ว การประสานของกลามเนื้อในสวนตาง ๆ ก็จะสัมพันธกันดีข้ึน สําหรบการปนของเด็ก

นั้นระยะแรกก็เปนไปอยางไมมีความหมายเชนเดียวกับการขีดเขียน แตเม่ือเด็กมีประสบการณในการ

ปนมากข้ึน เด็กก็สามารถใหชื่อสิ่งท่ีตนปนได เชน แมว หมา คน เปนตน หลังจากนั้นความสามารถใน

การปนก็จะพัฒนาข้ึนเปนลําดับ 

ความเจริญดานตาง ๆ ของการขีดเข่ีย ความเจริญในดานตาง ๆ ของเด็กจะปรากฏใหเห็นได

จากการแสดงออกในระยะแรก ๆ นี้ดวย ครูและผูปกครองอาจพิจารณาความเจริญของเด็กในดานตาง 

ๆ ไดจากผลงานของเด็กดังตอไปนี้  

ความเจริญทางกาย เด็กท่ีมีรางกายสมบูรณ เสนท่ีลากจะหนักแนน ม่ันคง สวนเด็กท่ีมี

รางกายออนแอ เสนท่ีลากจะแผวเบา สําหรับเด็กท่ีเกียจคราน ขณะลากเสนจะเคลื่อนไหวแตท่ีมือ

เทานั้น แตเด็กท่ีมีรางกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง เวลาขีดเข่ียจะเคลื่อนไหวท้ังแขน 

ความเจริญทางสติปญญา การขีดเข่ียของเด็กท่ีเปนการแสดงออกในระยะแรกนั้น ไม

เก่ียวของกับสติปญญาเทาใดนัก เพราะเด็กจะขีดเข่ียไปตามการเคลื่อนไหวของมือมากกวา ขีดเข่ียไป

โดยปราศจากการบังคับมือ การท่ีเด็กไมสามารถบังคับการเคลื่อนไหวของตนระยะแรก ๆ นั้น ไมได

หมายความวาเด็กมีสติปญญาไมดี หรือขากความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะ ฉะนั้น ใน

ระยะแรก ๆ จึงไมอาจดูความเจริญทางสติปญญาของเด็กไดจากงานของเด็กเลย เพราะความเจริญ

ทางสติปญญาในระยะแรก ๆ นี้จะไมปรากฏออกมาในผลงานชัดเจนนัก ท้ังในสวนเฉลี่ยของเด็กแตละ

คนก็ไมแตกตางกันมาก เด็กจะวาดไดคลายคลึงกันแทบทุกคน ไมเหนือกวากันมากนัก ความเจริญทาง

สติปญญาจะปรากฏใหเห็นก็ตอเม่ือถึงระยะท่ีเด็กสามารถใหชื่อรูปท่ีวาดไดแลวนั่นเอง 

ความเจริญทางอารมณ โดยปกติความเจริญในดานตาง ๆ จะมีสวนสัมพันธกันอยางแยกไม

ออก เด็กท่ีมีรางกายไมสมบูรณ เจ็บปวยบอย ๆ มักเปนคนมีอารมณไมดี เด็กท่ีไมสามารถรวม

กิจกรรมกับผูอ่ืนไดยอมแสดงวาเด็กคนนั้นขาดความเจริญทางสังคม ซ่ึงหมายถึงความบกพรองทาง

อารมณดวย 

หารท่ีจะศึกษาความเจริญทางอารมณของเด็กนั้น ยอมสังเกตไดจากผลงานของเด็ก ถาเด็กท่ี

วาดรูปเหมืนกันซํ้า ๆ ซาก ๆ  โดยไมเปลี่ยนแปลงแสดงวาเด็กถูกกักอยูในวงจํากัดเสนไมหนักแนน

และวาดเหมือนกันทุกรูป การท่ีเด็กวาดในแบบซํ้าซากนี้ เพราะเด็กขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง ขาด

ความสามารถในการเคลื่อนไหว ขาดความปลอดภัยในการวาด ไมสามารถนําเอาประสบการณใหม ๆ 
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ของตนมาใชได ท่ีเปนเชนนี้เพราะในขณะท่ีเขาวาด มักมีผูอ่ืนเขาไปยุงเก่ียวกับเด็กอยูเสมอ อาจเขาไป

ติบาง ชวยเด็กวาดบาง เสนอแนะอยางนั้นอยางนี้บาง ทําใหเด็กขาดความเชื่อม่ันในตัวอง การ

แสดงออกของเด็กจึงเปนไปในแบบท่ีซํ้าซาก เด็กท่ีมีอารมณเปนอิสระ ผลงานของเด็กจะตรงขามกับ

พวกนี้ 

การศึกษานิสัยใจคอของเด็กอาจดูไดจากการแสดงออกในระยะแรกนี้ไดเชนกัน เชน เด็กท่ี

ขลาดและอาย เสนท่ีไดมักเบา ไมม่ันคง ไมแนนอน เปนตน เด็กท่ีลากเสนไดม่ันคงหนักแนน แสดงวา

เด็กคนนั้นมีจิตใจหนักแนน คุณภาพและทิศทางของเสนท่ีเด็กแสดงออกมาจะเปนเครื่องทํานายนิสัย

ใจคอของเด็กได 

ความเจริญทางสังคม ความเจริญทางสังคมระยะแรก ๆ ท่ีเด็กแสดงออก มักจะสังเกตไดยาก 

เพราะเด็กไมไดแสดงลักษณะดังกลาวใหปรากฏในผลงานของเด็กเลย เด็กสวนมากมักจะคิดถึงแต

ตัวเองและแสดงสิ่งท่ีเก่ียวกับตัวเองออกมาในงานเสมอ อยางไรก็ตาม ครูอาจทราบความเจริญทาง

สังคมของเด็กไดบาง โดยใชวิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็ก เด็กท่ีมีความเจริญทางสังคมจะรูจัก

เปรียบเทียบงานของตนกับของผูอ่ืน นอกจากนั้นเม่ือเด็กเจริญถึงข้ันการใหชื่อรูปท่ีวาด เด็กยัง

สามารถแสดงรายละเอียดอันเก่ียวกับสิ่งแวดลอมลงไปในรูปได ท้ังนี้ยอมแสดงวาเด็กมีความเจริญทาง

สังคมข้ึนแลว  

ความเจริญทางการรับรู ความเจริญทางการรับรูของเด็กวัยแหงการแสดงออกในระยะตนนี้ 

สังเกตไดจากคุณภาพของงาน เด็กท่ีมีการสังเกตดี มีความรบคอบ รูจักพินิจพิจารณา ยอมหมายถึงวา

เด็กพวกนี้มีการรับรูดี เสนท่ีขีดเข่ียข้ึนจะมีความหมายลึกซ้ึง ไมไดขีดเข่ียอยางเลื่อนลอย ท้ังนี้หมายถึง

การขีดเข่ียขงเด็กท่ีรูจักตั้งชื่อรูปไดแลว เด็กท่ีแสดงรายละเอียดไดอยางครบถวน ไมขาดตกบกพรอง 

แสดงวาเด็กมีความเจริญทางการรับรูสูง สวนเด็กท่ีแสดงรายละเอียดของภาพอยางขาดตกบกพรอง 

แสดงวาการรับรูยังไมดีพอ 

การรับรูของเด็กข้ึนอยูกับประสบการณทางกการเห็น การไดยินและการสัมผัสเปนสําคัญ 

สําหรับความรูสึกในดานการสัมผัสนั้น จะสังเกตไดจากการปนและการระบายสีดวยนิ้วมือของเด็ก 

เด็กท่ีปนหรือระบายสีดวยนิ้วเพียง 2-3 นิ้ว แทนท่ีจะใชหมดท้ังฝามือ ยอมแสดงวาเด็กยังขาด

ความรูสึกในดานการสัมผัสอยู ลักษณะเชนนี้จะปรากออกมาในผลงานของเด็กดวย 

ความเจริญทางสุนทรียภาพ ความเจริญทางสุนทรียภาพขงเด็กในวัย 2-4 ป สังเกตไดยาก

จากผลงานของเด็ก คุณภาพของงานท่ีเด็กแสดงออกมาข้ึนอยูกับความเจริญทางรางกาย แลวแตวา

เด็กมีรางกายแข็งแรง สมบูรณหรือไม นอกจากนั้นยังข้ึนอยูกับความเจริญทางอารมณและความเจริญ

ทางการรับรูเปนสําคัญเด็กจะไมแสดงความเจริญทางสุนทรียภาพใหปรากฏในงานของเด็กเลย แต

ผูปกครองอาจสังเกตความเจริญทางดานนี้ไดบาง โดยพิจารณาถึงชื่อท่ีเด็กตั้งหลังจากท่ีวาดรูปแลว

เปนเกณฑ 
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ความเจริญในทางสรางสรรค การขีดเข่ียในระยะแรก ๆ ของวัยเด็กจะขีดเข่ียไปตามสบาย

โดยไมไดคํานึงวาจะเปนรูปอะไรข้ึนมา ตอเม่ือถึงระยะท่ีเด็กสามารถตั้งชื่อรูปท่ีขีดเข่ียไดแลว เด็กก็จะ

แสดงความเจริญทางสรางสรรคใหปรากฏ โดยสามารถแสดงแนวความคิดท่ีแปลกและใหมออกมาใน

ผลงาน ท้ังนี้ มิใชแสดงออกในทางรูปราง หากสังเกตไดจากกการท่ีเด็กตั้งชื่อรูปเปนสําคัญ 

แนวความคิดดังกลาวเด็กจะแสดงออกโดยไมตองมีการเราจากภายนอก หรือมีการลอกเลียนแบบมา

จากผูอ่ืน เด็กท่ีมีความเจริญในทางสรางสรรคนี้จะสามารถใหชื่อรูปท่ีวาดไดอยางแปลก ๆ และมี

ความหมายลึกซ้ึง ซ่ึงผูปกครองจะสังเกตเห็นไดในขณะท่ีเด็กทํางาน 

ข้ันกอนแผนแบบ (อายุ 4-7 ป) 

 ข้ันกอนแผนแบบเปนพัฒนาการข้ันท่ีสองถัดจากข้ันการขีดเข่ียในระยะแรก พัฒนาการของ

ข้ันนี้เกิดข้ึนเม่ือเด็กอายุ 4-7 ป ในตอนตนของข้ันการขีดเข่ียในระยะแรกนั้น เด็กขีดเข่ียไปโดยไมมี

ความหมายตอเม่ือเด็กรูจักตั้งชื่อรูปท่ีวาดการขีดเข่ียของเด็กก็จะมีความหมายข้ึน แตอยางไรก็ตาม รูป

ท่ีเด็กวาดก็เปนเพียงเสนลายตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบกัน โดยท่ียังไมอาจจําแนกไดวาเปนรูปอะไร ครั้น

เม่ือการขีดเขียนของเด็กไดพัฒนาการมาถึงข้ันกนแผนแบบ คือ เริ่มมีการขีดเข่ียอยางมีความหมาย

แลว รูปท่ีเด็กวาดจะแสดงออกในดานความหมายไดอยางชัดเจนข้ึน เชน ถาเด็กวาดรูปคนเด็กจะวาด

รูปวงกลมเปนศีรษะ มีขาเปนเสนตรง 2 ขา กับมีแขน 2 แขน แตในระยะหลังของข้ันนี้เด็กอาจ

เพ่ิมเติมลําตัวเขาไปในรูปและเพ่ิมรายละเอียดเขาไปท่ีศีรษะ เชน ตา หู จมูก ปาก เปนตน อยางไรก็

ตาม เสนลายท่ีเด็กเขียนลงไปนี้ ก็ยังเปนเพียงสัญลักษณมีความหมายแทนของจริงเทานั้น หาไดมี

ลักษณะคลายคลึงกับของจริงแตอยางใดไม เชน สัญลักษณท่ีใชแทนตา เด็กจะเขียนเปนจุด จมูกเด็กก็

จะเขียนเปนรูปสามเหลี่ยม สวนปากนั้นเด็กจะเขียนเปนขีดเพียงขีดเดียว เปนตน 

 การท่ีเด็กสามารถแสดงออกในข้ันกอนแผนแบบ เปนเพราะเด็กตองการสนองความตองการ

ของตนเอง แตความหมายในการขีดเข่ียของเด็กยังไมถึงข้ันท่ีจะทําใหเหมือนของจริงได เด็กจึงตอง

สรางสัญลักษณตาง ๆ ข้ึนแทนของจริง เชน ขีด จุด ตลอดจนรูปเรขาคณิตทรงตาง ๆ เปนตน 

ความสามารถในการสรางสัญลักษณใหมีความหมายตามตองการของเด็กนี้ พัฒนาจากข้ันขีดเข่ียใน

ระยะแรกนั่นเองตอมาเม่ือเด็กเจริญวัยข้ึนมีประสบการณในดานตาง ๆ มากข้ึน การท่ีเด็กจะ

แสดงออกจึงตองใหใกลเคียงกับของจริงมากข้ึน ซ่ึงทําใหผลงานมีความหมายตอเด็กมากข้ึน ท้ังนี้เปน

การสรางความสัมพันธระหวางการแสดงออกของเด็กกับโลกภายนอกใหสอดคลองกันยิ่งข้ึน หลังจาก

นี้เด็กจะพยายามปรับปรุงวิธีในการแสดงออกของเด็กอยางไมหยุดยั้ง ผลงานท่ีไดก็จะใกลเคียงกับของ

จริงมากข้ึน เด็กสามารถแสดงใหเห็นการเคลื่อนไหวในรูปได สวนตาง ๆ ในรูปก็จะมีความสัมพันธกัน

มากข้ึน แสดงวาเด็กมีความชํานาญข้ึนแลวในระยะนี้ เด็กแตละคนก็จะหาวิธีการของตนมาใชในการ

แสดงออก วิธีการดังกลาวเปนลักษณะประจําตัวของคนใดก็ขงคนนั้นไมเหมือนกัน การท่ีเด็ก

แสดงออกไดอยางมีความหมายแกตัวเด็กเอง เพราะเด็กสามารถสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับ

สิ่งแวดลอมไดดีข้ึน 
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ประสบการณท่ีแสดงออกไมได 

 กวาเด็กจะสามารถแสดงออกอยางมีแผนแบบได เด็กตองเปลี่ยนแปลงวิธีการของตนอยู

ตลอดเวลาจนกวาจะพบวิธีการใหม ซ่ึงเปนแบบประจําตัวเด็กแท ๆ ในระยะท่ีเด็กแสดงแบบแผนของ

ตนออกมานี้ เด็กตองการแสดงออกใหเหมือนของจริงท่ีสุด แตเด็กไมสามารถทําใหใกลเคียงกับของ

จริงก็ได ท้ัง ๆ ท่ีเด็กไดเห็นของจริงอยูตลอดเวลาวามีรายละเอียดอะไรบาง ตัวอยางเชน ในการวาด

รูปคน เด็กไมเพียงแตจะมองเห็นวาคนเรามี ศีรษะ ขา แขน เทานั้น เด็กยังเห็นหู ตา จมูก ปาก ผม 

ฟน นิ้ว เล็บ และรายละเอียดอ่ืน ๆ อีกมาก เปนตน ครั้นถึงคราวท่ีเด็กแสดงออกเด็กทําไมไดเหมือน

ของจริงท้ังหมด จะผิดแผกแตกตางจากของจริงไปบาง ท้ังนี้เปนเพราะวาสิ่งท่ีเด็กมองเห็นท้ังหมดนั้น

เด็กไมสามารถแสดงออกไดท้ังหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวาดเด็กจะแสดงออกแตสิ่งท่ีเห็นไดถนัด 

และมีการเคลื่อนไหวเทานั้น 

 ปญหาจึงมีวาทําอยางไรจะใหเด็กนําความรู และประสบการณท่ีตนมีอยูมาแสดงออกได

ท้ังหมด เรื่องนี้มีความจําเปนตอการสรางสรรคของเด็กไมนอย เพราะความรูและประสบการณหลาย 

ๆ ดาน เม่ือนํามารวมกันเขาแลวจะเกิดเปนประสบการณใหมสรางสรรคข้ึน ครูจึงควรสงเสริมใหเด็ก

รูจักแสดงความรูและประสบการณของตนออกมาในผลงานใหหมดจด โดยใชวิธเรา จะเปนการเราโดย

ใชวัสดุตาง ๆ หรือโดยการพูด ท้ังนี้แลวแตความเหมาะสม 

สัญลักษณท่ีแสดงออก 

การแสดงออกทางศิลปะไมวาจะเปนแขนงใด เด็กตองสรางสัญลักษณข้ึนแทนของจริง ตัวอยางเชน 

ในทางรางกาย จะมีทารําสมมตข้ึนแทนอารมณตาง ๆ ในการขับรองก็มีเสียงสูง ๆ ต่ํา  ๆ มี จั งหวะ 

เปนเครื่องแสดงออกแทนอารมณของเด็ก ในการวาดก็เชนกัน เด็กตองสรางเสนตาง ๆ ข้ึนเปน

สัญลักษณแทนของจริงและความรูสึกนึกคิดท่ีตองการจะแสดงออก เสนตาง ๆ ดังกลาวท่ีใชเปน

สัญลักษณแหงการแสดงออกของเด็กในวัยนี้ ถาแยกออกจากกันแลวจะไรความหมาย เชน ในการวาด

รูปคน รูปกลมมายถึงหัว รูปไขหมายถึงตัว รวมท้ังเสนอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปทรงตาง ๆ กัน ประกอบกันเขาเปน

รูปคน ถาหากแยกเสนตาง ๆ เหลานี้ออกจากกันแลว รูปคนดังกลาวก็ไมเกิดข้ึน เสนท่ีมีรูปทรงตาง ๆ 

ซ่ึงเด็กแสดงออกมานั้น ถาเด็กสมมติแทนอะไรก็จะกลายเปนสัญลักษณของสิ่งนั้น สัญลักษณท่ีใชเปน

ตัวแทนอันประกบดวยเสนตาง ๆ นี้เม่ือแยกออกจากกันแลว จะไมมีความหมาย เปนท่ีนาสังเกตวา

เด็กในวัย 4-7 ป ชอบวาดรูปคนเปนท่ีสุด การท่ีเด็กวาดรูปคนข้ึนก็เพ่ือแสดงใหเห็นความสัมพันธ 

ระหวางการแสดงออกของตนกับความเปนจริงเทานั้น เพราะเม่ือใดเด็กเกิดความพอใจ มีความซาบซ้ึง

ในความสัมพันธระหวางการแสดงอก กับความเปนจริงในธรรมชาติ ซ่ึงเด็กตองการแสดงออกแลวเม่ือ

นั้น เด็กก็กระหายท่ีจะแสดงออกโดยการเขียนรูปคนเปนอันดับแรก ตอไปการเขียนรูปสิ่งแวดลอมก็

เริ่มข้ึน 
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 เสนตาง ๆ ท่ีเด็กใชเปนสัญลักษณสําหรับการแสดงออก ในการวาดรูปคนนั้นลวนมี

ความหมายสัมพันธกับบุคลิกภาพของผูวาด ไมวาจะเปนในดานอามรณ นิสัยใจคอ ตลอดจนสภาพ

รางกาย รูปคนของเด็กพิการยอมสะทนใหเห็นความพิการขงผูวาดไดอยางชัดเจน เชน เด็กหูหนวก จะ

วาดเนนท่ีหู เด็กตาบอดขางเดียวจะวาดเนนท่ีตา เด็กท่ีอารมณไมปกติ เสนสายท่ีลากจะยุงไมเปน

ระเบียบ 

ความสัมพันธของเนื้อหาในรูปท่ีเด็กวาด 

 ความสัมพันธของเนื้อหาในรูปท่ีเด็กวาด หมายถึง ความเก่ียวพันกันของสวนประกอบตาง ๆ 

ซ่ึงเด็กแสดงไวในรูป หรือสวนประกอบท่ีมีความสัมพันธกับสวนสําคัญซ่ึงเด็กแสดงออกในรูป แตเด็ก

ไมไดแสดงสวนประกอบเหลานั้นใหปรากฏเลย 

 เม่ือเด็กมีความพอใจในการแสดงออกโดยการวาดรูปคน เด็กจะวาดแตเฉพาะรูปคนกับการ

แสดงออกของคนเทานั้น เชน รูปคนยืน คนนั่ง คนเก็บดอกไม เปนตน เด็กจะแสดงแตรูปคนเดี่ยว ๆ 

โดยไมเอาสิ่งแวดลอมท่ีจําเปนมาเก่ียวของท่ีเปนเชนนี้เพราะวา การแสดงออกของเด็กในวัยนี้ 

ความสัมพันธขงสิ่งตาง ๆ จะไมมีกฎเกณฑตายตัวสําหรับเด็กเลย ท้ัง ๆ ท่ีเด็กรูดีวาในสิ่งแวดลอมมี

อะไรบาง ขอยกตัวอยางการวาดรูปคนขงเด็กคนหนึ่ง เด็กจะวาดรูปแครูปตัวเขาอยางเดียวเทานั้น ท้ัง 

ๆ ท่ีเด็กรูดีวา ณ ท่ีเขายืนอยูนั้นมีท้ังตัวเขาเอง มีถนน มีตนไม มีรถยนต มีทองฟา มีดวงอาทิตย และมี

เครื่องบิน แตเด็กก็มิไดเห็นความสัมพันธขงสวนประกอบตาง ๆ เหลานี้ และนํามาแสดงในรูปของเด็ก

เลย ท่ีเปนเชนนี้เพราะวาเด็กยังคิดไมถึงวา “ฉันกําลังยืนอยู” เด็กระยะนี้ยังไมมีประสบการณเก่ียวกับ

ความสัมพันธขงสวนตาง ๆในสิ่งแวดลอม เด็กยังไมทราบวาตัวเด็กตองเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมเพียงไร 

 เม่ือใดท่ีเด็กมีประสบการณเก่ียวกับตนเองวาเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมแลว เม่ือนั้นก็

เทากับเปนการเริ่มตนท่ีสําคัญเก่ียวกับการมองเห็นสิ่งตาง ๆ เปนเครื่องชี้ใหเห็นวา เด็กพรอมท่ีจะให

ความรวมมือทางสังคมแลว แสดงใหเห็นวาการแสดงออกทางศิลปะชวยใหครูเขาใจเด็กไดดี การบีบ

บังคับใหเด็กจําตองใหความรวมมือทางสังคมในขณะท่ีเด็กยังไมพรอม จะทําใหเด็กเกิดการขัดแยงข้ึน

ในจิตใจของเด็กซ่ึงเปนผลเสียแกเด็กเอง 

 การท่ีจะใหเด็กเห็นความสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอม ครูจะกระทําไดโดยการเรา ซ่ึง

อาจทําไดหลายทาง ทางหนึ่งคือการพูดกับเด็ก เชนถามวา “หนูเก็บดอกไมท่ีไหน” “หนูลองวาดรูปตัว

หนูกําลังเก็บดอกไมซิ” จากการวาดในระยะแรก ๆ จะเห็นวา ตัวเด็กก็ดี ดอกไมก็ดี ตนไมก็ดี ไมมี

ความสัมพันธกัน เด็กจะวาดดอกไมโดด ๆ หรือตัวเขาเองโดด ๆ ตอเม่ือเด็กเห็นความสัมพันธระหวาง

ตัวเขา ตนไม และดอกไมแลว เด็กจะแสดงความสัมพันธขงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ออกมานรูปโดยวาดรูป

ตัวเองกําลังเก็บดอกไมอยูในสวน แทนท่ีจะวาดเพียงดอกไมหรือรูปตัวเด็กเองไวลอย ๆ เทานั้น 

 

 



31 

 

การเรากับการแสดงอกในข้ันกอนแผนแบบ 

 ในระยะท่ีเด็กแสดงออกอยางมีความหมายในข้ันกอนแผนแบบ การเรามีความจําเปนมาก ผิด

กับการแสดงออกระยะแรกซ่ึงไมจําเปนตองใชการเรามากนัก เม่ือเด็กสามารถมองเห็นความสัมพันธ

ระหวางตนกับสิ่งแวดลอมไดแลว เด็กจะแสดงเนื้อหาของรูปไดสัมพันธกันอยางแนบเนียนข้ึน ฉะนั้น 

จึงจัดวาระยะนี้เปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงครูไดเราเด็กเพ่ือเพ่ิมพูนการแสดงออกของเด็กใหสมบูรณ

ยิ่งข้ึน ไดกลาวแลววาเด็กในวัยนี้ชอบแสดงออกโดยการวาดรูปคนเปนท่ีสุด ฉะนั้น ในการเรา ครูจึง

ควรเราเก่ียวกับอวัยวะในรางกายขงเด็กกอนอ่ืน วิธีนี้นับวาไดผลมากในระยะท่ีเด็กกําลังอยูในข้ันการ

แสดงอกอยางมีแผนแบบ 

 ในระยะแรก ๆ ของการแสดงออกในข้ันกอนแผนแบบ เด็กจะวาดปากคนเปนขีดเฉย ๆ  

แทนท่ีจะวาดเปนรูปปาก วิธีการเรางาย ๆ ก็คือ ครูตองเตรียมทอฟฟไวในกระเปา เม่ือหยิบทอฟฟ

ออกมาชูใหเด็กดูแลว จึงถามเด็กวา “นี่ยี่หออะไร” เด็กจําลักษณะของกระดาษหอไดก็จะตบวาเปน

ทอฟฟ ครูถามตอไปวา “หนูวามันแข็งหรือออน” ครูพูดพรอมกับแสดงการหักทอฟฟใหดู เด็ก ๆ จะ

เห็นและตบวาแข็ง ครูจะถามตอไปวา “เธอชอบทอฟฟไหม” เด็กสวนใหญอาจตอบวา “หนูชอบ” ใน

ข้ันตอไปครูจึงใหเด็กบางคนออกมาลองกัดทอฟฟดูวาแข็งหรือออน จากประสบการณโดยตรงท่ีไดจาก

การเค้ียวทอฟฟ หือดูคนอ่ืนเค้ียว ครูจึงเริ่มใหเด็กวาดรูป “ฉันกินทอฟฟ” ไมตองสงสัยวาตอนนี้เด็กจะ

ไมวาดปากเปนขีด เฉย ๆ ตอไปอีกแลว เด็กจะวาดเนนท่ีปากและท่ีฟนอยางชัดเจน จากหลักการ

ดังกลาว ถาตองการใหเด็กเนนสวนใดสวนหนึ่งของภาพ ครูตองเราเก่ียวกับสวนนั้น ๆ ดังตัวอยางท่ี

กลาวมาแลว เด็กจะวาดเนนไดทุกสวน ไมวาท่ี ตา หู แขน ขา  ตลอดจนกระท่ังท่ีผม จึงกลาวไดวา

ประสบการณของแตละคน จะชวยใหสามารถแสดงความรูท่ีแสดงออกมาไมได ใหปรากฏออกมาไดใน

ผลงานอยางมีชีวิตชีวา และมีความหมายยิ่งข้ึน ครูจะทราบไดวาการเราของตนไดผลหรือไม ก็โดย

เปรียบเทียบผลงานเกา ๆ กับงานใหมท่ีเด็กสรางข้ึนหลังจากท่ีไดรับการเราแลว 

 การสรางบรรยากาศในการเราของครูนับเปนเรื่องสําคัญไมนอย ครูตองรูวาเด็กในวัยนี้ กําลัง

คิดถึงแตตัวเอง จึงใชคําวา “ฉัน” และ “ของฉัน” อยูตลอดเวลา ฉะนั้น ถาหากครูจะเราเด็กใหเห็น

ความสัมพันธระหวางมือกับปาก โดยใหวาดรูป “ฉันสีฟนของฉัน” ครูก็ควรจะเริ่มตนวา หนูนอนท่ี

ไหน หนูตื่นก่ีโมง เม่ือตื่นนอนแลวหนูทําอะไร หองน้ําหนูอยูท่ีไหน ในหองน้ํามีอะไรบาง หนูใชอะไร

แปรงฟน หนูแปรงฟนของหนูอยางไร นี่เปนตัวอยางการเราโดยวาจา สําหรับการสงเสริมในดานอ่ืน

นั้น ครูกระทําไดโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีเหมาะสม ไวใหเด็กอยางครบถวน ท้ังนี้เพ่ือใหเด็ก

ไดรับความสะดวกสบายและมีอิสระในการแสดงอก 

 ในระยะนี้การแสดงอกทางศิลปะของเด็กยังไมมีการตกแตงไมวาจะเปนในเรื่องเสน รูปทรง 

ตลอดจนเรื่องสี สําหรับเรื่องสีนั้น จะไมมีความสัมพันธระหวางรูปกับสีเลย รูปคน เด็กอาจจะระบายสี

แดง สีน้ําเงิน สีเขียว หรือสีอะไรก็ไดท่ีเด็กพอใจ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอารมณของเด็กเปนสําคัญ อยางไรก็

ตามบางสีมีอิทธิพลตอเด็กมาก จนทําใหเด็กแสดงออกมาในรูปไดเหมือนของจริงทุกประการ 
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ความเจริญดานตาง ๆ ของข้ันกอนแผนแบบ 

 เด็กในวัยแหงการแสดงออกในข้ันกอนแผนแบบ นับวาเติบโตข้ึนมากแลว ฉะนั้นการ

แสดงออกจึงสลับซับซนข้ึน ความเจริญในดานตาง ๆ ก็จะงอกงามข้ึน ซ่ึงครูและผูปกครองจะสังเกตได

จากการท่ีเด็กแสดงออก ดังตอไปนี้ 

ความเจริญทางรางกาย ปรากฏในงานของเด็กดังนี้ 

1. เด็กท่ีรางกายสมบูรณ จะวาดไดอยางครบถวนสมบูรณ เด็กท่ีพิการสวนใดสวนหนึ่ง

จะวาดเสนท่ีสวนนั้นมาก เชน เด็กท่ีตาบอด จะเนนท่ีตา เด็กท่ีหูหนวก จะวาดเนนท่ี

หู เปนตน 

2. เด็กท่ีรางกายสมบูรณ เสนสายท่ีวาดจะมีความม่ันคง ความเคลื่อนไหวของสวนตาง 

ๆ เชน ท่ีแขน ขา จะปรากฏออกมาในรูปท่ีเด็กวาดดวย 

ความเจริญทางสติปญญา ปรากฏในงานของเด็กดังนี้ 

1. เด็กในวัยนี้ ถายังยึดม่ันอยูกับเรื่องท่ีมีการเคลื่อนไหว คือ มองเห็นแตสิ่งท่ีเห็นไดชัด 

ๆ แสดงวาเด็กคนนั้นยังมีความเจริญทางสติปญญาไมถึงข้ันปกตินัก เด็กท่ีมีความ

เจริญทางสติปญญา จะสามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอม

ได และจะถายทอดประสบการณดังกลาวลงไวในงานของตนไดอยางสมบูรณ 

2. เด็กท่ีมีความเจริญทางสติปญญาอยูในข้ันปกติ จะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ลงในรูป

ไดมากพอสมควร เชน ตาคน ตองมีขอบตา มีขนตา มีจุดภายใน นิ้วมือคนก็ตองมีให

ครบสิบนิ้ว และตองมีเล็บดวย เปนตน 

ความเจริญทางอารมณ ปรากฏในงานของเด็กดังนี้ 

1. ความเจริญทางอารมณ ข้ึนอยูกับความยืดหยุนในการแสดงออกของเด็กเปนสําคัญ 

ครูจะสังเกตไดจากการเปลี่ยนแปลงของแนวความคิด ถาเด็กสามารถเปลี่ยน

แนวความคิดของตนไดมากเพียงใด ยอมแสดงวาเด็กมีความยืดหยุนในการ

แสดงออกดี และมีการปรับปรุงตัวดีข้ึนเพียงนั้น 

2. เด็กท่ีชอบแสดงออกโดยการวาดซํ้า ๆ แสดงวาความเจริญทางอารมณยังไมดีพอ 

ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณยังไมมี ซ่ึงไมเปนผลดีแกเด็ก อารมณของเด็กถูกกักให

อยูในวงจํากัด เด็กพวกนี้นอกจากจะวาดรูปท่ีเหมือนกัน ซํ้า ๆ กันหลายรูปแลว เด็ก

ยังชอบวาดอยูท่ีแหงเดียว ไมมีการแสดงสวนอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เด็กมีความเจริญทาง

อารมณดีแลว จะแสดงสิ่งท่ีจําเปนไวครบถวน ท้ังยังตอเติมรายละเอียดเพ่ือใหไดรูป

ท่ีสมบูรณอีกดวย 

3. เด็กท่ีขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง เสนท่ีวาดจะขาดหายไปเปนตอน ๆ ไมสมํ่าเสมอ 
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ความเจริญทางสังคม เด็กท่ีมีความเจริญทางสังคม จะสามารถแสดงความสัมพันธระหวางตัว

เขาเองกับสิ่งแวดลอมภายนอกไดอยางแนบเนียน เชน ถาจะตองวาดตัวเขาเอง พ่ีนอง บิดา

มารดา เครื่องใช สัตวเลี้ยง ตนไม ฯลฯ เด็กนําตัวเองเขาไปเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม แลว

นํามาแสดงใหปรากฏในงานของตนได เปนตน เด็กในวัยนี้จะพิถีพิถันเก่ียวกับสิ่งแวดลอมมาก 

ความเจริญทางการรับรู เด็กในระยะนี้มีความเขาใจเก่ียวกับการจัดระยะในรูปไดดีข้ึน เชน 

รูจักขางบนขางลาง สูงต่ําใกลไกล เปนตน นอกจากนั้นเด็กยังสามารถแสดงออกในภาพได

นอกเหนือไปจากการใหแต “ความหมาย” เพียงดานเดียวอีกดวย ตัวอยางของการแสดง แต

ความหมายลงในรูปคนก็คือ ปากทําเปนขีด ตาทําเปนจุด หูทําเปนรูปกลม ๆ แสดงวาเด็กยัง

มีการรับรูนอย เด็กท่ีมีความเจริญทางการรับรูดีจะเลิกแสดงรูปทรงทางเรขาคณิตในรูปของ

ตน แตจะเริ่มเขียนไดใกลเคียงกับความจริงมากข้ึน รูจักแสดงการเคลื่อนไหวตาง ๆ ให

ปรากฏในรูปไดดีข้ึน เชน ถาตองการจะใหรูสึกวามีเสียงดัง จะวาดเนนท่ีหู ถาตองการจะให

รูสึกวาเขามีกําลังมาก จะวาดเนนท่ีขา เปนตน 

ความเจริญทางสุนทรียภาพ ปรากฏในงานของเด็กดังนี้ 

1. ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเด็กแสดงลงไปในรูปลวนมีความหมายท้ังสิ้น เด็กจะไมแสดงสิ่งท่ี

ตองการแสดงออกเพียงอยางเดียวโดด ๆ แตจะมีสวนประกอบลงไปดวย ถารูปท่ีเด็ก

วาดไมมีอะไรเปนสวนประกอบ รูปนั้นก็ไมมีคุณคาทางสุนทรียภาพ อยางไรก็ตามทุก

สิ่งทุกอยางท่ีแสดงลงไปในรูป จะตองมีความสัมพันธกันหมดบงแยกกันไมได 

2. ในระยะนี้ เด็กท่ีมีความเจริญทางสุนทรียภาพ จะรูจักตกแตงรูปเปนแลว มิใช

แสดงออกแตในดานความหมายอยางเดียว หากรูจักประดิษฐคิดทําใหงดงาม เพราะ

เด็กวัยนี้รูวาอะไรงามอะไรไมงาม อะไรเหมาะอะไรไมเหมาะสมเปนอยางดีแลว 

3. เด็กวัยนี้ แมวาการแสดงออกในเรื่องสี จะผิดความจริงอยูบาง เพราะเด็กยังไมมี

ความคิดคํานึงเก่ียวกับเรื่องความถูกตองของสีเลย แตการท่ีเด็กใชสีสันเปลี่ยนแปลง

ไปตาง ๆ ตามความคิดในทางตกแตงของเขา รูจักใชสี ท่ีถูกใจเขา เชนนี้ยอม

หมายความวาเด็กมีความเจริญทางสุนทรียภาพสูง 

ความเจริญทางการสรางสรรค ในระยะของการแสดงออกอยางมีแบบแผน เด็กท่ีมีความ

เจริญทางการสรางสรรค จะวาดไดอยางอิสระไมตองขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน ไมตอง

ซักถามผูอ่ืน เด็กท่ีขาดความเจริญทางการสรางสรรค จะขาดอิสระในการทํางาน ตอง

ถามผูอ่ืนอยูเสมอวา จะวาดรูปปากอยางไร จะวาดมือวาดเทาอยางไร เด็กท่ีมีความคิด

สรางสรรคจะวาดตามแนวความคิดของตนเองโดยไมลังเล แมเด็ดจะดูจากของจริงบาง 

แตก็นํามาวาดไดอยางอิสระ เรื่องนี้สังเกตไดจากการท่ีเด็กอยูรวมกันมาก ๆ แลวใหวาด

ในสิ่งเดียวกัน เด็กจะวาดแตกตางกันไปโดยไมเลียนแบบกันเลย แสดงใหเห็นความเจริญ

ทางการสรางสรรค  
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ข้ันมีแบบแผน (อายุ 7-9 ป) 

 เม่ือการแสดงออกทางการขีดเข่ียของเด็กไดพัฒนามาถึงตอนปลายข้ันเริ่มตนของการวาดข้ัน

กอนแผนแบบ เด็กไดปรับปรุงสัญลักษณตาง ๆ ซ่ึงใชเปนเครื่องหมายแทนของจริงใหใกลเคียงกับของ

จริงไดมากข้ึน ในการวาดรูปคน แตกอนเคยวาดตาเปนเพียงจุดก็อาจปรับปรุงใหเปนวงกลม ปากท่ี

เคยวาดเปนเสนตรงๆเพียงเสนเดียว เม่ือการขีดเข่ียของเด็กพัฒนามาถึงข้ันนี้แลว เด็กก็จะวาดเปนเสน

คู คือ เพ่ิมความหนาของสวนนั้น ๆ ข้ึน ทําใหไดรูปท่ีไดมีความคลายคลึงกับของจริงมากข้ึน ท่ีเปน

เชนนี้เพราะวาเด็กสรางความสัมพันธระหวางตัวเขาเองกับสิ่งแวดลอมไดดีข้ึน 

การเขียนรูปของเด็กในข้ันนี้ มีลักษณะสําคัญท่ีแตกตางจากพัฒนาการในข้ันอ่ืน ๆ เปน 3 ลักษณะ คือ 

1. การใชเสนฐาน 

2. ภาพพับกลาง 

3. ภาพโปรงใส 

การใชเสนฐาน ในข้ันเริ่มตนการวาดอยางมีแผนแบบนั้น เด็กจะวาดรูปข้ึนลอย ๆ ท้ังนี้เพราะ

ยังไมเขาใจวาควรจะเริ่มวาดแตจุดใด วาดใหสัมพันธกันไดอยางไร สักแตเห็นสวนใดวาง เด็กก็จะวาด

ลงไปท่ีสวนนั้น ดังนั้นสิ่งท่ีเด็กวาดจึงดูกระจัดกระจาย ขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ครั้นการขีด

เข่ียของเด็กไดพัฒนามาถึงข้ันมีแผนแบบ เด็กรูจักใชเสนฐานในการวาดรูป การใชเสนฐาน ยอมแสดง

ใหเห็นวาเด็กมีความรูแลว ควรเริ่มตนในการวาดอยางไร ควรวาดสวนใดกอนสวนใดหลัง ควรวางอะไร

ไว ณ ท่ีใด ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะทําใหสวนตาง ๆ ท่ีปรากฏในภาพ มีความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

มากข้ึน 

เสนฐาน คือ เสนท่ีใชสําหรับรองรับรูปตาง ๆ ท่ีปรากฏในภาพ เสนนอนก็ดี เสนโคงก็ดี เสนเฉียงก็ดี 

ตลอดจนขอบกระดาษก็ดี เด็กอาจใชเปนเสนฐานไดท้ังสิ้น รูปตาง ๆ ท่ีอยูบนเสนฐาน ตองตั้งไดฉาก

กับกับเสนฐานดวย และบางครั้งภาพภาพเดียวอาจมีเสนฐานหลาย ๆ เสนได ท้ังนี้เพราะเด็กตองการ

แสดงเหตุการณหลายอยางลงในภาพภาพเดียว รูปตาง ๆ บนเสนฐานหนึ่งก็แสดงถึงเหตุการณอยาง

หนึ่ง การท่ีเด็กรูจักใชเสนฐานในการวาดแสดงวาเด็กเริ่มเขาใจความสัมพันธระหวางตัวเด็กกับ

สิ่งแวดลอมไดดีข้ึน เพราะเด็กถือวาเสนฐานนี้เปนเสมือนสัญลักษณของพ้ืนโลกท่ีรองรับสิ่งตาง ๆ บน

พ้ืนโลกนี้ไว ฉะนั้น รูปตาง ๆ ท่ีเด็กวาดไวในภาพจึงตองวางไวบนเสนฐานท้ังสิ้น  

ภาพพับกลาง การเขียนภาพท่ีมีลักษณะพับกลาง เปนลักษณะท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งในข้ันของ

การขีดเข่ียท่ีคลายของจริง การเขียนภาพแบบนี้เด็กใชเสนฐานสองเสนท่ีขนานกัน รูปตาง ๆ จะอยูบน

เสนฐานของแตละดาน ซ่ึงคลายกับบานซ่ึงตั้งอยูบนฝงคนละฟากคลอง ฉะนั้น ภาพท่ีเด็กวาดใน

ลักษณะพับกลางนี้ สวนมากจึงเปนถนนหนทางท่ีมีบานเรือนอยูสองฟากทาง ภาพแมน้ําลําคลอง ซ่ึงมี

ตนไมข้ึนอยูสองฟากฝง ตลอดจนผลไม ดอกไม ซ่ึงอยูคนละฟากของก่ิง 
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ซ่ึงการวาดภาพท่ีมีลักษณะพับกลางนี้ ไมจําเปนท่ีเด็กจะตองใชเสนฐานท่ีขนานกันก็ได แต

เด็กอาจใชเสนฐานท่ีลากโคงเขามาจรดกันจนเปนวงกลม แลวถือเอารูปวงกลมนี้เปนเสนฐานเขียนรูป

ตาง ๆ ทางดานนอก ใหตั้งฉากกับเสนฐานเสนนี้ รูปตาง ๆ ท่ีปรากฏบนเสนรอบวงกลมจึงเปนเสมือน

รัศมีท่ีลากออกไปจากจุดศูนยกลาง ดังจะเห็นไดจากการวาดภาพดอกไม สระน้ํา ดวงอาทิตย การวาด

ภาพในลักษณะนี้จัดเขาเปนการวาดแบบพับกลางไดเชนกัน การท่ีเด็กแสดงออกมาในผลงานของเขา

เชนนี้ ยอมแสดงใหเห็นวาเด็กยังถือวาตนเองมีความสําคัญอยู และพยายามดึงเอาสิ่งแวดลอมใหเขา

มาสัมพันธกับตนซ่ึงเด็กถือวาเปนศูนยกลาง 

ภาพโปรงใส ภาพโปรงใส คือ ภาพท่ีแสดงรายละเอียดตาง ๆ ใหปรากฏ ท้ัง ๆ ท่ีตามความ

เปนจริงแลว ไมนาจะมองเห็นสิ่งเหลานั้นได เชน ภาพบานท่ีแสดงใหเห็นสิ่งของเครื่องใชทุกชิ้นในบาน 

คนในบาน ตลอดจนตนไมและสัตวเลี้ยง เปนตน ซ่ึงตามความเปนจริงแลว จะไมสามารถมองเห็นสิ่ง

ตาง ๆ เหลานั้นไดละเอียดเชนนั้น เพราะโดยปกติแลวบานยอมมีฝาก้ัน คนภายนอกจะมองใหทะลุปรุ

โปรงใหเห็นทุกสิ่งทุกอยางภายในบานไมได แตการท่ีเด็กแสดงออกมาทางภาพในลักษณะนี้แสดงให

เห็นวาเด็กตอบสนองตอสิ่งแวดลอม โดยอาศัยอารมณของตนเองเปนสําคัญ หาไดคํานึงถึงความเปน

จริงท่ีปรากฏอยูตามธรรมชาติไม ถาวาดบานก็จะแสดงใหเห็นหองทุกหอง เครื่องใชทุกชิ้น และสิ่งของ

ทุกอยาง ท่ีเด็กคิดวาควรจะมีอยูในภาพใหปรากฏลงในภาพนั้น โดยท่ีเด็กมิไดคํานึงถึงความเปนจริง 

และเหตุผลใด ๆ ท้ังสิ้น หากเด็กตองการแสดงสิ่งใดลงในภาพแลว ไมวาสิ่งนั้นจะสมเหตุสมผลหรือไมก็

ตาม เด็กตองแสดงลงในภาพท้ังหมด 

ความเจริญในดานตาง ๆ ของข้ันมีแผนแบบ 

ความเจริญทางรางกาย พัฒนาการทางรางกายจะปรากฏผลงานของเด็กวัยนี้ดังตอไปนี้ คือ 

1. ขีดเขียนเสนไดอยางม่ันคง ไมขยุกขยิก หรือขาดหายไป 

2. แสดงออกซ่ึงลักษณะการเคลื่อนไหวใหปรากฏในภาพ 

ความเจริญทางสติปญญา ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. ตัดสวนท่ีตนเห็นวาไมสําคัญท้ิงเสีย แลวพยายามเนนสวนท่ีตนเห็นวาสําคัญให

เดนชัดกวาสวนอ่ืน ๆ  

2. พยายามเปลี่ยนแปลงสัญลักษณตาง ๆ ในรูปใหเปนไปตมความตองการของตน เชน 

เขียนขาใหใหญกวาปกติ เพราะตองการใหคนในภาพเตะฟุตบอลไดแรง เปนตน 

3. วาดภาพของเหตุการณไดอยางตอเนื่องกัน กลาวคือเหตุการณใดเกิดข้ึนกอนก็วาดไว

กอนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังก็วาดถัดไป ไมวาดใหปะปนกัน 
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ความเจริญทางอารมณ ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. ภาพท่ีเด็กวาดตามอารมณ จะแสดงลักษณะท่ีเกินความจริงออกมาใหปรากฏ เชน 

ฟนใหญ แขนใหญกวาปกติ เปนตน 

2. เด็กท่ีอารมณไมแนนอน จะเนนสวนตาง ๆ ใหเกินความจริงอยางพร่ําเพรื่อ คือ เนน

สวนตาง ๆ หลายสวนเกินไป 

3. การวาดภาพลักษณะโปรงใส แสดงวาเด็กตองการแสดงออกโดยอารมณของตนเอง

เปนสําคัญ ไมคํานึงถึงเหตุผลใด 

ความเจริญทางสังคม จะปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. การท่ีเด็กรูจักใชเสนฐาน และรูจักวาดภาพในลักษณะพับกลาง แสดงวาเด็กเขาใจถึง

ความสัมพันธระหวางตัวเด็กกับสิ่งแวดลอมดีข้ึน 

2. การวาดในลักษณะพับกลาง ยอมแสดงวาเด็กยังถือวาตนเองมีความสําคัญเหนือสิ่ง

อ่ืน ๆ 

3. แสดงรายละเอียดใหปรากฏในภาพไดอยางหมดจดทุกแงทุกมุม 

ความเจริญทางการรับรู ปรากฏในการแสดงออกของเด็กดังนี้ 

1. สามารถปรับปรุงสัญลักษณตาง ๆ ใหคลายกับของจริงไดมากยิ่งข้ึน 

2. แสดงสวนสัดและระยะตาง ๆ ในภาพไดยังไมสูถูกตองนัก เชน รูปคนอาจสูงเทารูป

บาน เปนตน 

3. ระยะนี้เด็กยังแสดงสวนท่ีเปนพ้ืนราบ และสวนท่ีเปนท่ีสูงใหเห็นไดชัดเจนไมได จึง

ยังวาดปะปนกันอยู 

4. แสดงตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ท่ีปรากฏในภาพไดอยางถูกตอง เชน ตําแหนงของบาน 

ตนไม นก เมฆ และดวงอาทิตย เปนตน 

ความเจริญทางสุนทรียภาพ ปรากฏในการแสดงออกของเด็กดังนี้ 

1. เด็กสามารถใชสีไดถูกตองกับความเปนจริงมากข้ึน เชน ตนไมจะใชสีเขียว น้ําทะเล

จะตองใชสีน้ําเงิน เปนตน 

2. สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีจําเปนลงไปในภาพไดอยางครบถวน 

3. จัดท่ีวางของภาพไดอยางเหมาะเจาะ ความสามารถในดานการตกแตงของเด็กมี

สูงข้ึน 

ความเจริญทางการสรางสรรค ปรากฏในการแสดงออกของเด็กดังนี้ 

1. สามารถนําเอาเนื้อหาแปลก ๆ และใหม ๆ มาแสดงในภาพของตนได 

2. แสดงแนวความคิดของตนเองในการวาดภาพ ไมลอกแบบจากผูอ่ืน 
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3. เนื้อหาท่ีปรากฏในภาพ ลวนเปนสิ่งท่ีมีความหมายท้ังสิ้น 

ข้ันเริ่มเหมือนจริง (อายุ 9-11 ป) 

 การวาดเหมือนจริง หมายถึง การวาดรูปโดยใชประสบการณของตนเอง เด็กมีประสบการณ

ในสิ่งใดก็วาดรูปสิ่งนั้นข้ึน เชน เด็กหญิงเคยนุงหมเสื้อผาท่ีสวยงาม ก็จะวาดเสื้อผาใหสวยงามตามท่ีได

เคยพบเคยเห็นมา สวนเด็กชายก็แสดงรายละเอียดของรูปคนใหมีความเปนชายมากข้ึน เชน ใหมี

ความแข็งแรง มีความกลาหาญ มีหนวด เปนตน หากพิจารณาผลงานของเด็กตามลักษณะท่ีกลาวมานี้ 

ยอมแสดงวาเด็กมีความรูสึกในเรื่องการแยกเพศรุนแรงข้ึน มีความสนใจอยูแตกับเพศเดียวกับตนซ่ึง

อยูในวัยเดียวกัน เด็กชายในวัยนี้ชอบคุยกันเขาเปนกลุม ตั้งกฎเกณฑของกลุมข้ึน มีสมาชิกของกลุม 

แลวรวมมือกันกระทําในสิ่งซ่ึงแสดงวาตนเปนเพศชาย มีความกลาหาญ นิยมการผจญภัย โดยการเดิน

ทางไกลบาง ไปตั้งคายพักแรมบาง เขาชวยเหลือผุอ่ืนทํากิจกรรมตาง ๆ บาง สวนเด็กหญิงในวัยนี้ก็

สนใจในการแตงกายมากข้ึน เอาใจใสตอกิจกรรมของเพศหญิง เชน การจัดดอกไม การเย็บปกถักรอย 

เปนตน เด็กในวัยนี้ท้ังชายและหญิง เริ่มมีความตองการความเปนอิสระ ฉะนั้นการใหความรวมมือกับ

ผูใหญก็ดี หรือการรับการชวยเหลือจากผูใหญก็ดี จะลดลงกวาในระยะกอน ความเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวมานี้จะปรากฏออกมาในผลงานของเด็ก อันจะแสดงใหเห็นลักษณะสําคัญของพัฒนาการใน

ข้ันนี้โดยเฉพาะ 

 สําหรับวิธีการในการวาดนั้น เด็กจะพยายามปรับปรุงวิธีการของตนเองใหดีข้ึนอยูตลอดเวลา 

โดยเฉพาะเด็กในวัยท่ีกลาวนี้จะปรับปรุงรูปเรขาคณิต ท่ีเคยใชเปนสัญลักษณแทนสิ่งท่ีตองการ

แสดงออกแตกอน ๆ ใหมาเปนรูปอิสระตาง ๆ ท่ีพอเพียงกับการแสดงออกของเด็กในวัยนี้ ท้ังนี้เพราะ

รูปทรงเรขาคณิต เชน เสนตรง เสนโคง หรือรูปกลม รูปเหลี่ยม เปนตน มีความจํากัดไมเพียงพอท่ีเด็ก

จะนํามาใชในการตกแตงภาพท่ีเด็กวาดเปนตนวา การตกแตงประดับประดาเครื่องแตงกาย ตลอดจน

การแสดงอารมณหรือความเคลื่อนไหวใหปรากฏออกมาในภาพ ดังนั้น เด็กจึงตองปรับปรุงวิธีการวาด

ของเขาโดยนําเอารูปทรงอิสระตาง ๆ มาใช ท้ังนี้เพ่ือชวยใหการวาดรูปของเขาไดมีความสัมพันธกับ

ธรรมชาติมากข้ึน 

 โดยเหตุท่ีความเปลี่ยนแปลงของเด็กในวัยนี้ไมวาจะเปนในดานรางกาย หรือความรูสึกนึกคิด

ก็ตามเปนไปโดยรวดเร็วมาก แตเด็กไมสามารถปรับวิธีการวาดของตนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงใน

ดานอ่ืน ๆ ฉะนั้นผลงานท่ีเด็กสรางข้ึนจึงยังไมสมบูรณ เปนตนวาเด็กไมอาจจัดระยะของวัตถุในภาพ

ใหสัมพันธกันได เชน ถาหากเด็กวาดภาพคนเก็บผลไม เด็กจะวาดไดเพียงมือท่ียื่นไปยังผลไมเทานั้น 

เด็กไมสามารถวาดมือใหจับผลไมได หรือในเด็กหญิงท่ีวาดแสดงรอยยับยนของเสื้อผาไมได เปนตน ท่ี

เปนเชนนี้เพราะพัฒนาการทางการรับรูของเด็กยังเจริญไมพอ เด็กวาดไปตามความรูสึกนึกคิดของตน

มากกวาวาดจากการท่ีตนเห็น อีกประการหนึ่ง ความสามารถในการปรับปรุงวิธีการวาดของเด็กยังมี

ไมพอเพียง จึงทําใหผลงานท่ีเด็กสรางยังไมสมบูรณ เชน มีความแข็งกระดาง ขาดความออนไหวตาม

ธรรมชาติ ขาดความสัมพันธกันตามหลักของความจริง เปนตน 
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 ลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง การวาดในระยะนี้ก็คือ เด็กเริ่มจะเห็นแลว

วาเสนฐานซ่ึงมีความสําคัญมากในตอนกอน ๆ นั้น บัดนี้จะมีความหมายนอยลงไป เด็กหันมาเห็น

ความสําคัญของพ้ืนราบมากข้ึน กลาวคือแตกอนเด็กเห็นวา เสนฐานมีความสําคัญมาก ทุกสิ่งทุกอยาง

จะตองอยูบนเสนฐานท้ังหมด ตอมาในระยะนี้เด็กไดปรับปรุงวิธีการวาดของตนใหดีข้ึน โดยเปลี่ยน

เสนฐานใหกลายเปนพ้ืนเสนราบ ซ่ึงชวยใหผลงานของเด็กใกลเคียงกับความเปนจริงมากข้ึน อนึ่ง เรื่อง

ทองฟา ซ่ึงเดิมเด็กถือวาจะตองอยูตางหากจากพ้ืนดินเปนคนละสวนนั้น บัดนี้เด็กสามารถวาดให

ทองฟาจรดกับพ้ืนดินไดแลว ความสามารถดังกลาวจัดเปนพัฒนาการข้ันหนึ่งในเรื่องการรับรูของเด็ก 

แสดงวาเด็กเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมไดดีข้ึน ท้ังยังสามารถนํามาแสดงออกไดอยางถูกตอง

อีกดวย ท้ังนี้จะเปนรากฐานสําหรับการวาดแบบสามมิติในโอกาสตอไป 

 ความเจริญในดานตาง ๆ ของข้ันเริ่มเหมือนจริง 

 ความเจริญทางรางกาย ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. ความม่ันคง และความแนนอนของเสนมีมากข้ึน แสดงวาเด็กมีความเจริญเติบโตทาง

รางกายเพ่ิมข้ึน 

2. แสดงรายละเอียดตาง ๆ ไดแนบเนียนข้ึน แสดงวาเด็กมีการประสานระหวาง

กลามเนื้อสวนยอยดีข้ึน 

ความเจริญทางสติปญญา ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. รูจักปรับปรุงวิธีการในการแสดงออกของตนไดอยางแนบเนียนยิ่งข้ึน เชน ปรับปรุง

สัญลักษณตาง ๆ ใหสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เปนตน 

2. สามารถแสดงออกทางการวาด โดยใชประสบการณของตนเองได 

3. มีความเขาใจในความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบ ๆ ตัวไดดีข้ึน 

ความเจริญทางอารมณ ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. เด็กถือวาตนเองมีความสําคัญ และมีความตองการท่ีจะทําอยางผูใหญ โดยแสดง

ออกมาในภาพท่ีวาด 

2. เด็กลดการแสดงออกโดยถืออารมณตนเองเปนสําคัญ ใหนอยลงกวาเดิม และหันเขา

ปรับปรุงการวาดใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากข้ึน 

3. เด็กท่ีมีอารมณไมปกติ เชน เกิดความลังเลใจ ความคับของใจ เปนตน จะไมสามารถ

จัดระยะของสิ่งตาง ๆ ในภาพใหสัมพันธกันได 

ความเจริญทางสังคม ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. เด็กมีความรูสึกในการแบงแยกเพศและวัยเปนสําคัญ โดยเนนลักษณะท่ีแตกตาง

ระหวางเพศออกมาทางการวาด 
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2. ไมใหความรวมมือกับผูใหญดังแตกอน มีความตองการท่ีจะอยูในสังคมอยางอิสระ 

3. ชอบจับกลุมกันเปนพวก เพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีพวกของตนสนใจ 

ความเจริญทางการรับรู ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. มีความเขาใจในเรื่องพ้ืนท่ีไดถูกตองกับความเปนจริงมากข้ึน 

2. เด็กยังมีความเขาใจเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริงไดไม

มากเทาท่ีควร 

3. เด็กยังจัดระยะของสิ่งตาง ๆ ในภาพใหสัมพันธกันได ไมตรงกับความเปนจริงนัก 

4. เด็กยังไมมีความเขาใจสิ่งท่ีตนเห็นไดอยางลึกซ่ึงเทาท่ีควร 

ความเจริญทางสุนทรียภาพ ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. เด็กสามารถตกแตงภาพของตนไดงดงามยิ่งข้ึน เชน ตกแตงเสื้อผาและเครื่องประดับ

ตาง ๆ เปนตน 

2. เด็กสามารถใชสีใหสัมพันธกับความรูสึกนึกคิดและอารมณ อันเก่ียวของกับ

ประสบการณของเด็กไดอยางถูกตอง 

3. เด็กสามารถจัดสิ่งตาง ๆ ลงในภาพไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ความเจริญทางการสรางสรรค ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. เด็กจะรูจักออกแบบ เพ่ือใหผลงานเปนไปตามความตองการของตน 

2. เด็กสามารถนําเนื้อหาแปลก ๆ มาแสดงออกในผลงานของตนได 

3. เด็กสามารถดัดแปลงวิธีการในการแสดงออกซ่ึงเด็กเคยใชอยูอยางซํ้าซากใหเปนไป

ตามแนวความคิดของตน 

ข้ันมีเหตุผล (อายุ 11-13 ป) 

 ระยะนี้เปนระยะท่ีมีความสําคัญในข้ันเตรียมตัวเขาสูระยะหัวเลี้ยวหัวตอแหงวัยรุน หลังจากท่ี

เด็กไดเขาอยูในวัยรวมพวกแลว แสดงวาเด็กไดเขามาอยูในระยะซ่ึงสติปญญาพัฒนาไปเพียงพอท่ีจะ

เผชิญกับปญหาใด ๆ ไดแมกระนั้นเด็กก็ยังแสดงออกใหเห็นความเปนเด็กอยูนั่นเอง ความแตกตาง

ระหวางเด็กกับผูใหญสังเกตไดจากกิจกรรมท่ีเด็กแสดงออก เด็กจะแสดงกิจกรรมแปลก ๆ ออกมา

เสมอ เด็กอาจเลนโดยไมรูวาตนกําลังเลนอยู เชน เลนตํารวจจับผูราย เลนซอนหา เลนขายของ เปน

ตน เด็กหาไดคิดวาตนกําลังเลนอยูไม แตคิดวาท่ีทําลงไปนั้นเปนจริง ในบางครั้งเม่ือเด็กไดยิน

เสียงเพลงก็จะรองเพลงหรือแสดงทารําไปตามจังหวะเม่ือไดยินเสียงเครื่องบินก็จะเอาดินสอข้ึนมารอน

พรอมกับทําเสียงเครื่องบิน ท้ังนี้เด็กไมไดจงใจทําเลย การทําอะไรโดยไมทันรูตัวนี้เปนลักษณะประจํา

ของเด็ก เด็กมีจินตนาการเปนสมบัติของตนอยูแลว เม่ือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเรา เด็กก็จะแสดงจินตนาการ

ของตนออกมาทันทีโดยไมรูตัว จินตนาการของเด็กจะแปรสภาพจากความรูสึกมาเปนทารํา แปร
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สภาพจากวัตถุ คือ แทงดินสอ มาเปนเครื่องบิน เด็กสวนมากสามารถใชจินตนาการของตนออกมา

อยางไมอาจยับยั้งไดเลย ถาหากมีสิ่งเราท่ีรุนแรงพอ ตรงขามกับกิจกรรมของผูใหญในดานท่ีเก่ียวกับ

ความคิดคํานึง ผูใหญแสดงออกท้ัง ๆ ท่ีรูตัววาตนกําลังทําอะไรอยู การท่ีเด็กวัยนี้แสดงออกมาเชนนั้น

แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในรางกายของเด็ก อันเปนคุณลักษณะสําคัญอยางหนึ่งแหงภาวะเขาสู

หัวเลี้ยวหัวตอของวัยรุน 

 ในระยะแหงการแสดงออกข้ันมีเหตุผลนี้ เด็กกําลังมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกายและทาง

จิตใจอยางขนานใหญ ฉะนั้น หนาท่ีสําคัญของครูคือ ตองศึกษาสภาพทางอารมณของเด็ก แลว

พยายามใหความชวยเหลือเด็กใหมีสภาพของจิตใจท่ีเขมแข็งพอท่ีจะเผชิญกับปญหาตาง ๆ อันจะ

เกิดข้ึนในวัยนี้ได โดยเหตุท่ีการแสดงออกทางศิลปะมีสวนสัมพันธกับความคิดคํานึงของเด็กอยางแยก

ไมออก ฉะนั้นครูจึงมีโอกาสท่ีจะชักจูงและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเด็กใหเปนไปในทางท่ีถูกท่ีควร 

สามารถสงเสริมใหการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เปนไปในทางท่ีเพ่ิมความเจริญทางการสรางสรรคของเด็ก

ใหสูงข้ึน แตปญหาท่ีสําคัญคือ ครูจะทําใหเด็กยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางไร เด็กวัยนี้เปน

ระยะเริ่มแรกท่ีความสนใจไดเปลี่ยนจากการเนนท่ีคุณคาของการแสดงออกไปเนนท่ีคุณคาของผลิตผล

ข้ันสุดทาย ดังนั้น ผลงานจึงมีความสําคัญกวาการทํางาน การบูชาผลิตผลข้ันสุดทายเปนความ

ปรารถนาของเด็กวัยนี้อยางยิ่ง เม่ือเปนเชนนี้ครูจะทําอยางไร ใหเด็กรูสึกภูมิใจในผลงานของตน 

แทนท่ีจะละอายตอผลงานท่ีตนสรางข้ึน เรื่องนี้ครูตองสรางความเขาใจใหแกเด็ก ใหเขาใจวาผลงาน

ของตนแมจะไมเยี่ยมยอด เม่ือเทียบกับของผูอ่ืน แตก็เปนผลงานท่ีเกิดจากความสามารถความ

พยายามของตนเอง จัดวาเปนงานท่ีมีคุณคาอยางยิ่งสําหรับตนเอง เด็กควรจะยอมรับ ไมควรดูถูกฝมือ

ของตน 

 ดังนั้นการทําใหเด็กเขาใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงของตนนั้น ครูตองใชวิธีเราใหเหมาะสมจึง

จะไดผล วิธีเราเด็กวัยนี้จะใชเหมือนกับเด็กเล็ก ๆ ไมได เพราะเด็กวัยนี้มีประสบการณทางการ

สรางสรรคเพ่ิมข้ึน และการตอบสนองตอสิ่งเราก็แตกตางกันไปในแตละบุคคล เด็กคนหนึ่งอาจ

ตอบสนองตอสิ่งเราทางตาดี เด็กอีกคนหนึ่งอาจตอบสนองตอสิ่งเราทางหูไดดีกวา เด็กอีกคนหนึ่งอาจ

ไมดีท้ังสองทางท่ีกลาวมา แตอาจผูกพันอยูกับประสบการณเดิมของตนได สิ่งเหลานี้ครูตองศึกษาให

เขาใจ เด็กในวัยนี้เลิกเอาใจใสเรื่องรูปรางเพียงอยางเดียวแลว แตจะเริ่มสนใจในความแตกตางของสี 

แสง เงา และพ้ืนผิว พรอมกันนั้นเด็กจะตีความสิ่งแวดลอมใหเก่ียวของกับตนเองเสมอ แสดงใหเห็นวา

เด็กมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

 เด็กในวัยนี้ความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ กําลังเปนไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนทาง

รางกาย ทางสติปญญา ทางอารมณ ตลอดจนทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําให

ความสามารถทางการสรางสรรคของเด็กลดนอยลงดวย สําหรับคุณลักษณะทางการสรางสรรคของ

เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการแตกตางกันไปเปนสองลักษณะ คือ 

1. พวกข้ึนกับสิ่งแวดลอม 
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2. พวกข้ึนกับตนเอง 

พวกข้ึนกับสิ่งแวดลอม เด็กพวกนี้ถือวาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอการสรางสรรคของเด็กมาก 

เด็กจะนําเอาประสบการณทางการเห็นมาใชในการแสดงออกของตน เด็กพวกนี้เปนคนชางสังเกต จะ

เก็บรายละเอียดตาง ๆ ท่ีไดเห็นมา นํามาใสไวในผลงานอยางหมดจด ไมวาจะเปนในเรื่องระยะใกล

ไกล สี พ้ืนผิว ตลอดจนแสงเงา ฉะนั้น ภาพท่ีเด็กวาดสวนใหญจึงแสดงถึงสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ไมได

นําตัวเองเขาไปเก่ียวของ หรือ มีสวนรวม อยูในเนื้อหาของภาพนั้น ๆ เด็กพวกท่ีเห็นวาสิ่งแวดลอมมี

ความสําคัญนี้ จะแสดงผลงานทางศิลปะไดสมบูรณกวาเด็กพวกท่ีเพงตนเองเปนสําคัญ ท้ังนี้จะเห็นได

วาเด็กสามารถแสดงรายละเอียดไดอยางหมดจดแมแตรอยยับของเครื่องแตงกายก็ดี รอยยนของเนื้อ

หนังในขณะท่ีคนเคลื่อนไหวก็ดี เด็กจะนํามาแสดงในงานไดอยางครบถวน ท้ังนี้เปนผลอันเนื่องมาจาก

ความชางสังเกตของเด็กนั่นเอง  

ไดกลาวแลววา เด็กพวกนี้เอาใจใสในเรื่อง สี แสงเงา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ฉะนั้น เด็กจึงสามารถใชสีใหผันแปรไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

สีตาง ๆ ในภาพจึงใกลเคียงกับความเปนจริงตามธรรมชาติอยางยิ่ง หรับการจัดระยะของสิ่งตาง ๆ ใน

ภาพนั้น เด็กพวกนี้ก็กระทําไดถูกตอง กลาวคือสิ่งของท่ีอยูในระยะใกลก็วาดใหใหญ สวนสิ่งของท่ีอยู

ในระยะไกลออกไปก็วาดใหเล็กลงตามลําดับดวยคุณลักษณะดังกลาวนี้เอง จึงทําใหภาพของเขาดูมี

ระยะใกลไกล มีลักษณะเปนสามมิติไมเปนภาพแบนดังแตกอน 

พวกข้ึนกับตนเอง เด็กพวกนี้ถือวาความรูสึกนึกคิดของตนมีความสําคัญในการแสดงออก

อยางยิ่ง ผลงานของพวกนี้จึงแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางอารมณของเด็กกับสิ่งแวดลอมเปน

สําคัญ เนื้อหาของภาพท่ีวาดจึงดูเหมือนเอาตัวเองเขาไปเก่ียวของอยูดวย ลักษณะสําคัญของเด็กพวก

นี้ท่ีเก่ียวกับการแสดงออกก็คือ เด็กตัดรายละเอียดตาง ๆ ท่ีมีอยูตามธรรมชาติใหหมดสิ้นไป จะคงไวก็

แตบางสวนท่ีสนใจและเห็นวาจําเปนเทานั้น ดวยเหตุนี้ในการวาด เด็กจะเนนสวนท่ีเห็นวาสําคัญจน

เกินความจริง เด็กใสความรูสึกของตนลงไปในผลงานดวย ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวจัดวาสอดคลองกับ

ความมุงหมายของศิลปะในชั้นประถมอยางยิ่ง โดยเหตุท่ีเด็กพวกนี้มุงแตความรูสึกนึกคิดของตนเอง

เปนสําคัญ หาไดคํานึงถึงสภาพความเปนจริงของสิ่งแวดลอมดังพวกแรกไม ดังนั้น ผลงานของเด็กจึง

รูสึกวาดวยกวาพวกแรก ในแงของความคลายกับความเปนจริงตามธรรมชาติ เปนตนวาทางดานการ

ใชสี เด็กพวกนี้จะใชสีไปตามอารมณของตน โดยมิไดคํานึงถึงสีตามท่ีเปนจริง สําหรับในเรื่องการจัด

ระยะของสิ่งตาง ๆ ในภาพนั้น เปนท่ีนาสังเกตวาเด็กพวกนี้หันกลับมาใชเสนฐานซ่ึงเปนพัฒนาการ

ทางการขีดเข่ียของเด็กอายุ 7-9 ปอีก แตการใชเสนฐานของเด็กวัยนี้ใชเพ่ือแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึก

คิดท่ีสูงข้ึนไป หาไดใชเพ่ือเปนเครื่องรับรองสิ่งตาง ๆ ในภาพดังแตกอนไม 

การออกแบบซ่ึงถือวาเปนลักษณะสําคัญของการแสดงออกทางศิลปะนั้น เด็กท้ังสองพวกยัง

ไมเขาใจวิธีออกแบบอยางแทจริง เด็กเพียงแตรูจักคุณคาในทางใชสอยของวัสดุ กับรูจักจําแนกแบบ

ของเครื่องใชตาง ๆ เทานั้น สิ่งเหลานี้จะเปนพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบของเด็กในข้ันตอไป 
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การออกแบบกับการแสดงออกในข้ันมีเหตุผล 

การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมสิ่งตาง ๆ เชน วิธีการ วัสดุ เปนตน เพ่ือนํามาจัดใหเหมาะสมตาม

ความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง สมมุติวา วิศวกรตองการเครื่องบินขับไลท่ีบินเร็ว มีความคลองตัว ก็

จะตองออกแบบใหเครื่องบินลํานั้นมีลําตัวสั้น ใชวัสดุท่ีเบาและทนทาน ท้ังนี้เพ่ือใหบินกลับตัวได

คลองแคลว ปกตองลู ปลายใบพัดตองตัดเพ่ือใหบินไดเร็ว ในบางโอกาสตองเพ่ิมใบพัดข้ึนเปนหาแฉก

เพ่ือใหบินเร็วยิ่งข้ึน ดังนี้เปนตน นั่นเปนตัวอยางท่ัว ๆ ไป ท่ีอธิบายถึงความหมายของคําวา “การ

ออกแบบ”  

ในทางศิลปะ การออกแบบหมายถึง การรวมสวนประกอบตาง ๆ เขาดวยกันโดยวิธีท่ี

เหมาะสมตามความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง ผูออกแบบจะเลือกวัสดุและวิธีการตาง ๆ นํามาจัดให

เหมาะสม โดยคํานึงถึงความงดงาม ความเหมาะสมตามหลักเกณฑของศิลปะแขนงนั้น ๆ เปนสําคัญ 

ถาเปนการรายรําก็คํานึงถึงอารมณท่ีตองการแสดงออกวาเปนอารมณดีใน เสียใจ โกรธ หรือเกลียด 

ถาตองการรายรําเพ่ือแสดงอารมณโกรธก็จะเลือกทารําอันมีลีลาแสดงออกในทางรอยกรอง ถา

ตองการความไพเราะความนิ่มนวล เพ่ือบรรยายความงดงาม ก็ตองใชกลอนแปด หรือคําฉันทท่ีมีลีลา

ออนหวาน เชน อินทรวิเชียรฉันท หรือวสันตดิลกฉันท เปนตน การเลือกหาคํามาใชก็ตองใหเหมาะสม

กับอารมณท่ีตองการแสดงออกดวย สวนการแสดงออกโดยการวาดเขียนนั้นก็ตองคํานึงถึง เสน 

รูปทรง สัดสวน แบบ สี และผิว เปนสวนสําคัญ 

การออกแบบของเด็ก การออกแบบเปนความรูสึกตามธรรมชาติท่ีมีอยูในเด็กทุกคน สังเกตเห็นไดจาก

การแสดงออกอยางมีลีลา ความรูสึกตามธรรมชาติหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยประสบการณของตนเองนั้น มี

รากฐานข้ึนอยูกับความเชื่อม่ันของเด็กเปนสําคัญ เด็กจะแสดงสิ่งนั้นใหปรากฏอยูเสมอจนเปนท่ีสังเกต

ได จากการแสดงออกของเด็กนี้เอง ครูพอจะมองเห็นแววของการออกแบบไดตั้งแตเด็กเริ่มวาดภาพใน

ระยะการแสดงออกอยยางมีแผนแบบแลว แตยังไมปรากฏใหเห็นชัดนัก ท่ีเปนเชนนี้เพราะวาเด็กในวัย

นี้ ความคิดในเรื่องการออกแบบยังอยูในวงจํากัด และมักจะออกแบบอยางซํ้า ๆ ซาก ๆ ความคิดใน

เรื่องการออกแบบจะเริ่มเจริญข้ึนในข้ันมีเหตุผลนี้เอง ท้ังนี้จะสังเกตไดจากการแสดงออกของเด็กเปน

สําคัญ เด็กรูจักเลือกใชวัสดุและวิธีการไดอยางเหมาะสมกับความมุงหมายของการแสดงออกนั้น ๆ 

การสงเสริมใหเด็กในวัยนี้มีความสามารถในการออกแบบ ก็คือครูจะตองหาทางเราใหเด็กไดกระทําอยู

เสมอ เพราะเด็กจะเปนนักออกแบบท่ีดีหรือไมข้ึนอยูกับการฝกฝนเปนสําคัญ ถาเด็กไดฝกฝนอยูเปน

ประจํา พัฒนาการดานนี้ก็จะเจริญ 

การเราเด็กในวัยนี้ใหรูจักวิธีการออกแบบท่ีถูกตอง และมีความชํานาญในการออกแบบนั้น 

ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการณของตนเอง ใหเด็กไดลงมือกระทําและเขาใจโดยตนเอง 

ควรใหสิ่งเราตาง ๆ เปนเครื่องยั่วยุใหเด็กทํา ปลอยใหสิ่งเรามีบทบาทสําคัญในการเราใหเด็กอยากลง

มือทํา มิใชครูจะทําตัวใหเปนสิ่งเราเสียเลย สิ่งท่ีครูควรตระหนักอยูเสมอก็คือ อยาพึงวิพากษวิจารณ

การออกแบบของเด็กตามทรรศนะของผูใหญ การใหคําแนะนําแกเด็กโดยตรงในการออกแบบ เปนอัน
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อันตรายตอการแสดงออกอยางอิสระของเด็ก เด็กจะไมเปนตัวของตัวเอง เปนการบั่นทอน

ความสามารถในการออกแบบของเด็กเสียสิ้นเชิง  

การออกแบบท่ีดีมีหลักอยูวา ควรใหเด็กมีแนวความคิดท่ีกระจางชัด มีความเขาใจในเรื่องนั้น 

ๆ เปนอยางดีเสียกอน จึงจะออกแบบไดอยางถูกตอง นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงวัสดุวิธีการ ความมุง

หมายตลอดจนผลท่ีจะไดรับอีกดวย วิธีการในการออกแบบจะมีคุณคาหรือไมนั้น มีเกณฑสําหรับ

พิจารณาดังนี้ 

1. วิธีการในการออกแบบตองเกิดจากแนวความคิดของเด็กเอง การชวยเหลือของครูทํา

ใหวิธีการของเด็กถูกจํากัดใหอยูในวงแคบ และทําใหการออกแบบดอยในคุณคา ครู

จึงมีหนาท่ีเพียงจัดหาวัสดุมาใหเด็กใหเหมาะสมกับวัยของเด็กเทานั้น 

2. วิธีการแตละอยางก็เหมาะสําหรับงานแตละชนิดโดยเฉพาะเทานั้น มิไดใชกับงานทุก

อยางไดท้ังหมด การใชวิธีการออกแบบไดเหมาะสมกับงาน ทําใหการออกแบบนั้นมี

คุณคา 

3. วิธีการท่ีใชควรประหยัดท้ังทุนทรัพย เวลาและแรงงาน ไมควรใหสิ้นเปลืองมาก 

ฉะนั้น ในระยะท่ีเด็กกําลังตื่นเตนอยูกับวิธีการใหม ๆ ครูไมควรนําวัสดุมาใหเด็กมาก

จนเกินควร เปนการสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน และจะเปนการบั่นทอนความสนใจ

ความคิดใหม ๆ ในการออกแบบของเด็กดวย 

เด็กท่ีมีอายุระหวาง 11-13 ป ยังไมซาบซ้ึงในเรื่อง แบบ มิติ และสีมากนัก ซ่ึงท้ังสามสิ่งนี้ก็

เปนสวนสําคัญของการออกแบบ ฉะนั้น จังเห็นไดวาเม่ือเด็กออกแบบอะไร เด็กมักกระทําไปอยาง

ซํ้าซาก ไมเปลี่ยนแปลง ผลงานทีไดจึงเปนไปในลักษณะเดียวกันหมด ท่ีเปนเชนนี้เพราะเด็กไมรูจักใช

วิธีการนั่นเอง แมแนะนําวิธีการตาง ๆ ท่ีไมเก่ียวของกับประสบการณของเด็กมาใช ควรใชวิธีการงาย 

ๆ ในเรื่องวัสดุก็เชนกัน วัสดุท่ีใชในการออกแบบสําหรับเด็กวัยนี้ ดินสอเทียนนับวาเหมาะท่ีสุด สีน้ํายัง

ไมจําเปนนัก เพราะสีน้ําเหมาะท่ีจะวาดใหเหมือนจริงมากกวา ถานํามาใชกับเด็กแลวการออกแบบจะ

ไมไดผล อยางไรก็ตาม ควรใหเด็กไดทดลองดู เพ่ือใหเด็กไดเห็นคุณคาของสิ่งนั้นดวยตนเอง ความ

เจริญดานตาง ๆ ของการแดงออกในข้ันมีเหตุผล 

 ความเจริญทางรางกาย ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. เด็กท่ีมีสุขภาพดี จะแสดงความรูสึกท่ีเปนอิสระออกมาในรูปท่ีเขาวาด 

2. แสดงความเคลื่อนไหวใหปรากฏในภาพได เชน ถาวาดคนวิ่ง จะแสดงความ

เคลื่อนไหวท่ีขา เปนตน 

3. เด็กสามารถบังคับมือใหลากเสนไดเรียบรอย รูปชัดเจน ไมสกปรก เสนงดงาม 

4. แสดงความไวตอความรูสึกใหปรากฏออกมาในรูปท่ีวาด เชน มีการเนนท่ีตา ท่ีมือ ท่ี

ปาก เปนตน เพ่ือแสดงความรูสึกบางอยางออกมาในผลงาน 
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5. แสดงลักษณะเดนออกมาในรูปท่ีวาดเพ่ือชดเชยสวนท่ีตนบกพรอง เชน ถาหูหนวก

จะวาดเนนท่ีหู เปนตน 

6. เด็กท่ีมีสุขภาพไมสมบูรณ จะวาดในขอบเขตท่ีจํากัดไมได 

ความเจริญทางสติปญญา ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. การออกแบบไมซํ้าซาก รูจักแสวงหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการออกแบบของตนอยู

เสมอ 

2. แสดงความแจมชัดออกมาในรูป เด็กท่ีมีความเจริญทางสติปญญาสูง จะแสดง

รายละเอียดออกมาใหปรากฏอยางชัดเจน แมเปนเพียงสวนประกอบยอย เชน เสน

ผม เล็บ ขนตา เปนตน สวนเด็กท่ีสติปญญายังไมเจริญจะเขียนตาไวเพียงจุด ๆ 

เทานั้น 

3. แสดงแนวความคิดคิดอยางเดนชัดออกมาในรูปท่ีวาด เชน เด็กจะวาดครูกับบิดาของ

เด็กตางกัน ครูตองผูกเนคไท สวนบิดาจะวาดใหตางออกไปอาจใหถอดเสื้อ หรือสวม

เสื้อคอกลมก็ได 

4. แสดงความกาวหนาทางการวาดมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับผลงานครั้งกอน ๆ  

5. เด็กท่ีมีความเจริญทางสติปญญาสูง ใชสีไดใกลเคียงกับความจริงมาก 

ความเจริญทางอารมณ อารมณของเด็กรูไดจากรูปท่ีวาด เด็กท่ีมีอารมณเปนอิสระเสนท่ีวาด

จะติดตอกันโดยไมขาดตอน เด็กท่ีชอบวาดซํ้า ๆ มักมีอารมณไมปกติ ท้ังนี้เพราะเด็กถูกบังคับ กดข่ี 

ขาดอิสระในการแสดงออก เสนท่ีเด็กพวกนี้วาดจะไมติดตอกัน เด็กพวกนี้เปนเด็กท่ีขาดความเชื่อม่ัน

ในตัวเอง ตองการความอบอุน ความปลอดภัย เวลาเด็กวาด ครูไมควรติหรือวิจารณงานของเด็ก เด็กท่ี

ขลาดและอาย เสนท่ีวาดมักเบาไมแนนอน สวนเด็กท่ีมีกําลังใจดี มีจิตใจม่ันคง เสนท่ีวาดจะหนักแนน

และม่ันคงดวย เด็กท่ีมีความเจริญทางอารมณ รูปท่ีวาดจะแสดงสิ่งเหลานี้ 

1. วาดเปลี่ยนแบบไปเสมอ ไมซํ้าแบบเดิม 

2. รูจักเปรียบเทียบขนาดของสิ่งท่ีวาดไดถูกตอง ใชสัดสวนท่ีเหมาะสม ใกลความจริง 

3. วาดในขอบเขตท่ีจํากัดได เด็กจะวาดรูปในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหได 

4. เด็กท่ีมีอารมณผิดปกติ มักวาดรูปผิดความจริงมาก เชน วาดฟนโต ตาโต ปากใหญ 

หรืออาจใชสีฉูดฉาดเกินควร เปนตน เปนการแสดงออกทางอารมณอยางรุนแรง 

ความเจริญทางสังคม ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. เด็กแสดงสิ่ งแวดลอมไว ในรูปไดอยางละเอียดมาก ถาวาดรูปบาน จะวาด

สวนประกอบตาง ๆ ไวมาก เชน ประตู หนาตาง สิ่งของ เครื่องใช พอแม พ่ีนอง 

สัตวเลี้ยง ตนไม เปนตน เด็กสามารถแสดงรายละเอียดไดมาก เพราะเด็กมีโอกาส

สรางความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไดมาก 



45 

 

2. รูปท่ีเด็กวาดจะแสดงใหเห็นความเคยชินท่ีเด็กเคยกระทํามากอน เชน รูปการเลนกับ

สุนัข รูปการใหอาหารนก รูปการเลานิทาน เปนตน 

3. เด็กรูจักสรางจุดสําคัญของรูปกอน แลวสรางสวนประกอบท่ีละเอียดในภายหลัง 

4. เด็กแสดงคุณสมบัติพิเศษท่ีเด็กเคยมีตอสิ่งแวดลอมลงในรูปท่ีวาด 

5. เด็กแสดงไดอยางชัดแจงในรูปท่ีวาด วาตนมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมากนอย

เพียงใด 

ความเจริญทางการรับรู ปรากฏในผลงานของเด็กดังนี้ 

1. แสดงสัดสวนในรูปไดอยางถูกตอง แสดงระยะใกลไกลไดอยางถูกตอง เชน แขนตอง

ไมโตกวาขา หนาตางตองเล็กกวาประตู นิ้วมือจะวาดไดครบถวน เปนตน 

2. เด็กวาดจากสวนใหญกอน แลวเพ่ิมเติมสวนยอยภายหลัง เชน ในการวาดหนาคน 

จะวาดเคาโครงภายนอก แลวจึงเติม ตา หู จมูก ปาก ภายหลัง เปนตน 

3. เด็กแสดงออกโดยการวาดไดอยางใกลเคียงกับความจริงมากข้ึน 

4. เด็กสามารถใชสีไดอยางใกลเคียงกับธรรมชาติมากข้ึน 

ความเจริญทางสุนทรียภาพ ความเจริญในดานนี้หมายถึง การรูจักคุณคาของสิ่งท่ี

สวยงาม มีรสนิยมสูงรูจักจําแนกวาอะไรงาม อะไรไมงาม เด็กท่ีมีความเจริญทาง

สุนทรียภาพ จะแสดงสิ่งแหลานี้ในรูปท่ีวาด 

1. แสดงการตกแตง ประดับประดาไดอยางงดงาม 

2. รูจักจัดระเบียบของรูปไดดี รูวาอะไรควรจัดไวท่ีใด 

3. เด็กคํานึงถึงเรื่องความสะอาด ความมีระเบียบ 

4. เด็กคํานึงถึงความสําคัญของรูปเปนสวนรวม 

ความเจริญทางการสรางสรรค การท่ีเด็กจะวาดรูปอะไรข้ึน สวนมากจะตองมีสิ่งแวดลอม

ภายนอกมาเรา เด็กจึงแสดงออกได สวนเด็กท่ีมีความเจริญทางการสรางสรรคนั้น

สามารถวางแนวความคิดใหม ๆ แปลก ๆ ไดดวยตนเอง ไมตองถามครูหรือเลียนแบบ

ของผูอ่ืน เด็กท่ีมีความเจริญทางการสรางสรรคจะแสดงสิ่งเหลานี้ลงในรูปท่ีวาด 

1. สามารถหาเรื่องราวท่ีแปลก ๆ ใหม ๆ มาวาดได 

2. เด็กจะปรับปรุงสัญลักษณท่ีแสดงออกใหดีข้ึนเสมอ สามารถปรับปรุงวิธีการในการ

วาดใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

3. รูจักประดิษฐเรื่องราวข้ึนวาด พรอมท้ังรูจักตั้งชื่อรูปท่ีวาดไวอยางเหมาะสม 

 ตองถายทอดการเขาถึงศิลปะใหแกเยาวชนของชาติอีกดวย เปนความจําเปนยิ่งท่ีจะตอง

ปลูกฝงความตระหนักในทางศิลปะใหแกเด็กโดยการใหการศึกษาแกเด็ก เพ่ือใหเด็กมีความซาบซ้ึงใน
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สุนทรียลักษณ มีความสามารถในการตัดสินงานศิลปะไดอยางถูกตอง สามารถวิพากษวิจารณงาน

ศิลปะท้ังของตนเอง และของผูอ่ืนได ตลอดจนสามารถสรางงานศิลปะไดอยางมีคุณภาพ 

 ความเขาใจในศิลปะชวยใหสามารถวิพากษวิจารณงานศิลปะไดอยางถูกตอง และสามารถ

สรางศิลปะไดอยางมีคุณภาพ ความเขาใจในศิลปะเปนสิ่งท่ีสอนได ฝกอบรมใหเกิดข้ึนได การ

ตอบสนองตองานศิลปะก็สามารถปลูกฝงใหเกิดข้ึนในเด็กไดเชนกัน การตอบสนองตอผลงานทาง

ศิลปะกระทําไดหลายวิธี เชน ความรูสึกชื่นชมยินดี ความซาบซ้ึง ความรูสึกเหงาหงอยเศราใจ 

ความรูสึกตื่นเตนเราใจ เปนตน เม่ือเด็กสามารถตอบสนองตอผลงานทางศิลปะได เด็กก็สามารถ

นําเอาคุณคาของงานศิลปะมาใชใหเปนประโยชนแกชีวิตของตนเองได การปลูกฝงการตอบสนองตอ

ผลงานทางศิลปะใหแกเด็ก กระทําไดดวยการศึกษาใหการแนะแนว และใหการสนับสนุนได เม่ือเด็ก

ไดรับการปลูกฝงคุณสมบัติซาบซ้ึงการตอบสนองตอผลงานทางศิลปะไดแลว เด็กก็สามารถนํา

คุณสมบัติดังกลาวนี้ ไดใชในชีวิตประจําวันไดอยางกวางขวาง เชน สามารถซาบซ้ึงในความงามของ

ธรรมชาติได สามารถเลือกซ้ือเสื้อผาเด็กไดอยางเหมาะสม สามารถตกแตงบานไดอยางดงาม และ

สามารถเลือกสิ่งของเครื่องใชไดอยางมีรสนิยมท่ีดี เปนตน ความสามารถของเด็กในการตอบสนองตอ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเด็ก มีผลมาจากความสามารถในการตอบสนองตอผลงานทางศิลปะเปน

สําคัญ ศิลปะเปนเรื่องของความงาม เปนเรื่องของสุนทรียภาพ ผูท่ีมีความเขาใจในเรื่องของสุนทรีภาพ

ไดก็สามารถเขาใจในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเชนกัน 

 ศิลปะเปนเสมือนสื่อกลางท่ีสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนระหวางยุคระหวางสมัย มนุษยยุค

ปจจุบัน สามารถทําความเขาใจวัฒนธรรมของมนุษยในอดีตได โดยศึกษาจากงานศิลปะท่ีผนังถํ้าบาง  

ลวดลายท่ีเขียนไวตามสิ่งของเครื่องใชท่ีฝงไวในหลุมศพบาง เครื่องประดับท่ีฝงไวกับผูตายบาง 

ศิลปวัตถุเหลานี้ สามารถคงทนอยูไดเปนเวลาชานาน ใหของคนคนรุนหลังไดศึกษาวัฒนธรรมของคน

รุนกอนผูสรางงานศิลปะนั้น นอกจานั้นศิลปะยังเปนสื่อกลางสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนระหวางกลุม

คนท่ีมีวัฒนธรรมและความเปนอยูท่ีแตกตางกัน เชน คนในตะวันออก สามารถเขาใจในวัฒนธรรมของ

คนตะวันตกได โดยใชศิลปะเปนสื่อกลาง มีการศึกษาสถาปตยกรรมบาง ภาพวาดบาง คนตรีบาง เปน

ตน 

 โดยเหตุผลท่ีการแสดงออกเปนลักษณะพ้ืนฐานของงานศิลปะ ดังนั้น ศิลปะจึงเปนสื่อท่ีมี

ความสําคัญยิ่งในการสื่อสารระหวางมนุษย ท้ังนี้เพราะกระบวนการสื่อสารนี้ตองเริ่มตนดวยการ

แสดงออกซ่ึงแนวความคิดกอน ในทางภาษา มีการแสดงออกซ่ึงแนวความคิดดวย การพูด การเขียน 

แตในทางศิลปะนั้น การแสดงออกซ่ึงแนวความคิดกระทําไดหลายทาง ซ่ึงข้ึนอยูกับความบันดาลใจ

ของผูแสดงออก มีท้ังการวาด การปน การแกะสลัก และอ่ืนๆ อีกเปนอันมาก เม่ือมีการแสดงออกเปน

ผลงานทางศิลปะแลว ผูท่ีไดชมผลงานศิลปะยอมตองมีการตอบสนองตอผลงานนั้นๆ ความเขาใจใน

ผลงานศิลปะข้ึนอยูกับภูมิธรรมของผูชมเปนสําคัญ ผูท่ีมีความรู มีประสบการณทางศิลปะมาก ยอมทํา

ความเขาใจในงานศิลปะไดดี 
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 การแสดงออกทางศิลปะคือการแสดงความคิดความรูสึกของผูสรางงานทางศิลปะออกมาให

ปรากฏในลักษณะตางๆ เชน การวาด การปน การแกะสลัก การเลนดนตรี เปนตน โดยกิจกรรม

สรางสรรคท่ีมีการแสดงออกโดยผานสื่อ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีสื่อท่ีเปนวัสดุในการแสดงออกการ

แสดงออกอยางสรางสรรคโดยผานสื่อกอใหเกิดผลงานทางศิลปะ ท้ังการแสดงออกและผลงานตางก็

เปนศิลปะซ่ึงตองเรียนรูทางศิลปะท่ีมีการใหการศึกษาท่ีไดเตรียมการไวเปนอยางดี การท่ีเด็กไดศึกษา

ผลงานทางศิลปะจะชวยกระตุนใหเด็กมีความสามารถในการสรางสรรคสูงข้ึน และในทางกลับกัน การ

ท่ีเด็กไดศึกษาผลงานทางศิลปะจะชวยกระตุนใหเด็กมีความสามารถในการสรางสรรคสูงข้ึน และ

ในทางกลับกัน การท่ีเด็กไดมีโอกาสสรางสรรคงานศิลปะดวยศิลปวัสดุตางๆ จะทําใหเด็กซาบซ้ึงใน

ผลงานทางศิลปะ มิใชกระทําโดยการการบอก หรือโดยการวิพากษวิจารณกิจกรรม 2 อยาง คือ ได

ศึกษาและลงมือสรางศิลปะ ถาหากการกระทําเพียงอยางใดอยางหนึ่ง จะทําใหไมไดคุณคาของศิลปะ

ท่ีสมบูรณ ดังนั้น ในการสอนศิลปะครูจําเปนตองใหเด็กไดศึกษาหาความรูใน๓คทฤษฎี และจะตองให

ลงมือปฏิบัติจริงดวย และในการศึกษาภาคทฤษฎีนั้น หากศึกษาการปฏิบัติจริงก็จะยิ่งไดประโยชน

สมบูรณยิ่งข้ึน 

 แตเดิมนั้นศิลปะจําแนกเปน 3 แขนง ไดแก การวาด การปน และการกอสราง ปจจุบัน โดยท่ี

เหตุผลท่ีมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางกวางขวาง ทําใหมีวัสดุใหมๆ ท่ีสามารถนํามาใชสราง

งานทางศิลปะได ประกอบกับมนุษยไดคิดคนเทคนิควิธีใหมๆ ในการแสดงออก จึงทําใหสามารถ

แสดงออกซ่ึงแนวความคิดของตนเองออกมาไดหลายรูปแบบ เทคนิควิธใหมๆ ในการแสดงออกนั้น

นอกจากใชแรงงานหรือฝมือของมนุษยโดยตรงแลว ยังใชเครื่องมือท่ีทันสมัยเขาชวยอีกดวย เชน 

กลองถายรูป นํามาใชในการทําสกรีน ในการพิมพซิลคสกรีน เครื่องคอมพิวเตอร ใชในการวาดรูปดวย

คอมพิวเตอร เปนตน นอกจากนั้นวัสดุท่ีนํามาใชในการสรางศิลปะ ซ่ึงแตเดิมมีเพียงสี ดินเหนียว ปูน

ปลาสเตอร ปจจุบันมีวัสดุใหมๆ ท่ีนํามาใชในการสรางงานศิลปะไดกวางขวางยิ่งข้ึน มีท้ังไม โลหะ ผา

พลาสติก และไฟเบอร โดยเหตุท่ีมีวัสดุใหมๆ เกิดข้ึน ผูสรางงานศิลปะจึงสามารถแสดงออกซ่ึง

แนวความคิดและความรูสึกของตน ดวยวิธีการใหมๆ โดยใชวัสดุใหมๆ ตามท่ีกลาวมาแลว ศิลปะใน

แนวใหมจึงมิใชจํากัดอยูแตจิตรกรรม ประติมากรรม หากหลาวรวมๆ เปนทัศนศิลปกรรม  

 ศิลปะยุคปจจุบันมิไดยึดม่ังอยูกับรูปแบบของการแสดงออกแนวใดแนวหนึ่ง แตสงเสริมใหมี

การแสวงหารูปแบบของสุนทรียลักษณใหมๆ นํามาแสดงออกโดยใชวัสดุแปลกๆ ใหมๆ ใหไดผลงาน

ทางศิลปะท่ีมีคุณคา ดังนั้น ในการสอนศิลปะในแนวใหม ครูจะตองใหการศึกษาเพ่ือวางรากฐานดาน

ความรูใหม่ันคง ตองใหการแนะแนวอยางใกลชิด และตองปลูกฝงคานิยมทางศิลปะในแนวใหมนี้ใหแก

เด็กดวย 

 ปจจุบัน รูปแบบศิลปะไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ท้ังนี้เพราะผูสรางงานศิลปะไดเกิดแรงบันดาล

ใจในแบบใหมท่ีจะสรางรูปแบบของศิลปะ ซ่ึงมีลักษณะแตกตางไปจากเดิมมาก แตเดิมผูสรางงาน

ศิลปะ หรือศิลปนไดใชรูปแบบของการแสดงออกโดยอาศัยสิ่งท่ีมองเห็นดวยสายตาเปนแนวทาง แตใน
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ปจจุบันศิลปนไดใชแรงบันดาลใจท่ีเกิดจากความรูสึก หรือแรงกระตุนจากภายในท่ีผลักดันใหสรางงาน

ในรูปแบบใหมๆ ข้ึนมา ดังนั้น ผลงานทางศิลปะในปจจุบัน มีรูปแบบตางๆมากมาย ท่ีไมเหมือนกับท่ี

เห็นในธรรมชาติ เพราะศิลปนสรางรูปแบบนั้นข้ึนมาจากใจ มิใชสรางมาจากดวงตาท่ีมองเห็น แตเดิม

รูปแบบของศิลปะเนนท่ีเนื้อหาท่ีเปนสําคัญ และเนื้อหาดังกลาวก็ข้ึนอยูกับธรรมชาติ คือมีของจริงตาม

ธรรมชาติเปนแรงจูงใจ คือมีของจริงตามธรรมชาติเปนแรงจูงใจใหสรางงานศิลปะ ปจจุบันรูแบบของ

ศิลปะเนนท่ีนามธรรม สุนทรียลักษณของศิลปะยุคปจจุบันอยูท่ีความงามของการแสดงออกในลักษณะ

ใหม อันเปนการแสดงออกท่ีมาจากจิตใจ ความรูสึก และอารมณ มิใชเปนการถายทอดจากธรรมชาติ

หรือของจริงมาแสดงออกดังในศิลปะยุคกอนๆ ดังนั้น การท่ีจะใหเด็กเกิดความซาบซ้ึงในศิลปะแนว

ปจจุบันจําเปนท่ีครูจะตองใหความรูเก่ียวกับลักษณะของศิลปะแนวปจจุบันใหเด็กทดลองลงมือสราง 

เพ่ือใหเด็กมีความเขาใจ มีความคุนเคย เห็นความงาม และเกิดความซาบซ้ึงในท่ีสุด  

 โดยเหตุท่ีศิลปะแนวใหม เนนท่ีการแสดงออกซ่ึงแนวความคิด ความรูสึก และอารมณของ

ผูสรางงานเปนสําคัญเปนการแสดงออกท่ีกวางขวาง อิสระ และเปนตัวของตัวเอง เปนงานสวนบุคคล

โดยเฉพาะ ท่ีไมเหมือนผูใดเลย หรือท่ีเรียกวามีความพิเศษท่ีไมเหมือนใคร ดังนั้น จึงไมสามารถ

กําหนดเปนมาตรฐานผลงานของผูใดงามหรือไมงามได ศิลปะเปนการแสดงออกซ่ึงอารมณของศิลปน

หรือผูสรางงาน และอารมณของศิลปนหรือผูสรางงานก็อาจไมดีเสมอไป บางโอกาสอาจเปนอารมณ

รายดวยซํ้า ดังนั้น ในการสอนศิลปะแนวปจจุบันแกเด็ก ครูจึงจําเปนตองสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

ใหแกเด็ก เพ่ือใหเด็กสามารถสรางงานท่ีมีคุณภาพ และความสามารถตอบสนองตอผลงานศิลปะได

อยางถูกตองดวย 

การตอบสนอง 

 การตอบสนองทางศิลปะ หมายถึง การท่ีบุคคลมีปฏิกิริยา มีความรูสึก มีความคิดเห็น มี

อารมณตอผลงานทางศิลปะท่ีไดพบเห็นหรือไดสัมผัส เชน มีความรูสึกซาบซ้ึงเม่ือไดเห็นภาพเขียน มี

ความรูสึกเศราใจสลดใจ เม่ืไดเห็นภาพการเสียชีวิตของทหารในสนามรบ มีความรูสึกตื่นเตน เราใจ 

เม่ือไดฟงเพลงปลุกใจ เปนตน ปฏิกิริยาท่ีบุคคลแสดงออกหรือไมแสดงออกแตเกิดความรูสึกตางๆ เม่ือ

มีผลงานทางศิลปะมาเราจัดวาเปนการตอบสนองทางศิลปะ การท่ีบุคคลจะตอบสนองทางศิลปะได

อยางลึกซ้ึงกวางขวาง และหมดจด ไดนั้นตองมีความรูท่ัวไปเก่ียวกับศิลปะ มีความรูเก่ียวกับศิลปะแต

ละสาขาหลายสาขา ซ่ึงความรูเก่ียวกับศิลปะก็ดี ประสบการณในการผลงานทางศิลปะก็ดี สามารถ

ชวยใหบุคคลมีการตอบสนองทางศิลปะไดอยางลึกซ้ึงและกวางขวาง 

 การตอบสนองทางศิลปะเปนศิลปะกิจอยางหนึ่ง ท่ีรวมอยูในทักษะทางศิลปะ ซ่ึงศิลปนหรือผู

ท่ีศึกษาทางศิลปะ หรือท่ีเด็กสรางงานทางศิลปะจําเปนตองมี การตอบสนองทางศิลปะเปนคุณสมบัติ

ท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนในตัวบุคคลได โดยใชกระบวนการทางการศึกษา การตอบสนองทางศิลปะ

มิไดข้ึนอยูกับความสามารถหรือความชํานาญในการสรางศิลปะ ผูท่ีสรางงานศิลปะไมเปน ก็อาจมีการ

ตอบสนองทางศิลปะได อยางไรก็ตาม การสรางสรรคงานศิลปะชวยใหบุคคลท่ีความเขาใจความหมาย
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ของศิลปะไดกวางขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน อันเปนปจจัยสําคัญสําหรับการตอบสนองทางศิลปะของ

บุคคล  

 การท่ีบุคคลจะตอบสนองตอศิลปะไดอยางลึกซ้ึงดวยความเขาใจ และบังเกิดความซาบซ้ึงใน

งานศิลปะนั้น มิใชวาการตอบสนองจะเปนไปอยางดานๆ เชน เม่ือเห็นภาพท่ีสวยงามก็เหมือนเห็น

ใบไม ไมรูสึกวาสวยงาม ไมบังเกิดความตื่นเตนหรือพึงพอใจ หรือเม่ือไดเห็นรูปปนเทพธิดาวีนัส ก็

เหมือนกับเห็นกอนดิน ไมรูสึกวารูปนั้นมีความประทับใจแตอยางใด หรือเม่ือไดฟงเสียงดนตรี ก็

เหมือนกับไดฟงเสียงลมพัด ไมรูสึกวาไพเราะ มีความรูสึกเหมือนกับวาไมไดยินเสียงอะไร เปนตน ม่ี

กลาวมานี้เปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวาการตอบสนองทางศิลปะไมเกิดข้ึนเลย การตอบสนองทาง

ศิลปะอยางแทจริงจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือบุคคลไดรูสิ่งเราทางศิลปะ และบุคคลมีปฏิกิริยาอยางใดอยาง

หนึ่งเกิดข้ึน เชน พอใจ ไมพอใจ รูสึกวางาม ไมงาม รูสึกตื่นเตน หวาดเสียว หดหู สลดใจ เปนตน 

อยางใดอยางหนึ่ง ถามีบุคคลพ้ืนฐาน (ความรู ประสบการณ) เก่ียวกับงานศิลปะท่ีเปนเรื่องเรา 

กวางขวางเทาใด บุคคลก็จะมีการตอบสนองไดลึกซ้ึงมากเทานั้น ในการสอนศิลปะแกเด็ก ถาหาก

ตองการใหเด็กสามารถตอบสนองตอศิลปะไดอยางสมบูรณ ครูจะตองสรางพ้ืนฐานทางดานศิลปะท่ี

ม่ันคงใหแกเด็ก เชน ใหความรูทางดานศิลปะ ใหประสบการณในการสรางงานศิลปะและการพิจารณา

ผลทางศิลปะ (การวิจารณ การประเมินคุณภาพ) เปนตน 

 การตอบสนองทางศิลปะเปนกระบวนการสองทาง ไดแก การแสดงออกและรับเขา การ

แสดงออก ไดแก การท่ีบุคคลแสวงหาคุณคา ความพึงพอใจ ความชวยเหลือ ความสงบใจ แรงกระตุน 

ตลอดจนความรูสึกจากงานศิลปะ การรับเขา ไดแก การท่ีบุคคลไดรับสิ่งท่ีบุคคลแสวงหาจากงาน

ศิลปะ เชน คุณคาความพึงพอใจ เปนตน เปนการตอบแทนจากผลงานทางศิลปะท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น 

การท่ีครูผูสอนศิลปะ จะสอนใหเด็กมีการตอบสนองทางศิลปะท่ีสมบูรณแบบและครบวงจร ตองสอน

ใหเด็กมีท้ังการแสดงออกและการรับเขาควบคูกันไป 

 การตอบสนองทางศิลปะเปนเรื่องสวนบุคคล กลาวคือ แตละคนจะมีการตอบสนองท่ีแตกตาง

กันไป ไมมีผูใดท่ีมีการตอบสนองอยางเดียวกัน ความซาบซ้ึงในงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งยอมแตกตาง

กันไปในแตละบุคคล ดังนั้น การท่ีครูผูสอนศิลปะกะเกณฑใหงานแตละชิ้นมีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช

เกณฑอันเดียวกันยอมเปนไปไมได เพราะจะเปนการสรางความผิดหวังใหแกเด็ก ผูเปนเจาของผลงาน 

ผลงานทางศิลปะแตละชินมีรูปแบบการสรางสรรคท่ีตางกัน มีความมุงหมายในการสรางสรรคท่ี

แตกตางกัน ตลอดจนมีการแสดงออกซ่ึงแนวคิด ความรูสึก และอารมณท่ีแตกตางกัน ทางดานผู

ตอบสนองนั้นเลา ก็มีความแตกตางกัน เพราะการตอบสนองทางศิลปะเปนเรื่องสวนบุคคล ทุกคนไม

สามารถตอบสนองตองานศิลปะชิ้นเดียวกันใหเหมือนกันทุกอยางได ดังนั้น ในการตอบสนองตอศิลปะ 

ครูตองเนนในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ 

 การตอบสนองตอศิลปะและความซาบซ้ึงตอศิลปะ เปนกระบวนการทางสติปญญาและทาง

อารมณ ความเขาใจในศิลปะจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีการใชกระบวนการทางสติปญญา และกระบวนการ
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ทางอารมณก็เกิดข้ึน เม่ือเด็กมีความซาบซ้ึง เห็นคุณคาของผลงานศิลปะนั้น ยิ่งเด็กมีประสบการณ

ทางดานอารมณท่ีสลดหดหู เม่ือเด็กไดดูภาพท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับภาพท่ีเคยเห็นมากอน เด็กจะ

เกิดอารมณสลดใจ เปนตน ดังนั้น ในการสอนใหเด็กตอบสนองตอศิลปะไดอยางถูกตอง ครูจําเปนตน

ใหเด็กมีประสบการณท่ีกวางขวางเก่ียวกับศิลปะ ท้ังประสบการณดานสติปญญาและประสบการณ

ดานอารมณ การใหเด็กไดเห็นผลงานทางศิลปะมากๆ และไดมีโอกาสอภิปรายเก่ียวกับผลงานนั้นๆ 

ทําใหเด็กเกิดความพึงพอใจท้ังในดานสติปญญาและอารมณ ทําใหเด็กเกิดความตระหนักในคุณคาของ

ศิลปะมากข้ึน 

การปลูกฝงการตอบสนองตอศิลปะ 

 ครูเปนบุคคลท่ีมีสวนอยางสําคัญในการปลูกฝงการตอบสนองตอศิลปะใหแกเด็ก บิดามารดา

หรือผูปกครองก็มีความสําคัญไมแพครู ในการปลูกฝงการตอบสนองตอศิลปะแกเด็ก แตบิดามารดา 

หรือผูปกครองจํานวนไมมากท่ีเขาใจงานศิลปะ และสามารถปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาวใหแกเด็กได 

ครูผูสอนศิลปะเทานั้นท่ีมีความรู มีประสบการณ และรูวิธีปลูกฝงการตอบสนองทางศิลปะท่ีถูกตอง

ใหแกเด็ก ทําใหเด็กมีความสามารถในการตอบสนองตอศิลปะ ในขณะท่ีครูใหเด็กพิจารณาคุณภาพ

ของงานศิลปะของตนเองและงานศิลปะของเพ่ือนๆในหองเรียนหรือในโรงเรียน ครูจะใหความรูแกเด็ก

เก่ียวกับงานนั้นไปพรอมๆกัน การท่ีครูอธิบายก็ดี หรือการท่ีครูรวมอภิปรายรวมกับเด็กก็ดี แสดงให

เห็นถึงความพอใจ ความซาบซ้ึงของครูท่ีมีตอผลงานทางศิลปะ ความพยายามของครูในการชวยใหเด็ก

มีการตอบสนองอยางซาบซ้ึงตอผลงานทางศิลปะของเด็กแตละคน การกระทําดังกลาวนี้สามารถชวย

ใหเด็กมีการตอบสนองอยางซาบซ้ึงตอผลงานทางศิลปะของผูอ่ืนดวย ในศิลปศึกษาแนวใหมถือวาการ

ยอมรับในความสําเร็จของเด็กแตละคนมีความสําคัญยิ่ง 

 การท่ีครูจะชวยใหเด็กสามารถตอบสนองตอศิลปะไดอยางถูกตองนั้น ตัวครูเองจะตองเปนผูท่ี

แสดงความกระตือรือรนตอผลงานศิลปะใหเปนท่ีปรากฏ เพราะความซาบซ้ึงมิใชเกิดจากการสอนของ

ครู หากเกิดจากการเรียนรูของเด็กเอง โดยครูเปนเพียงผูคอยใหความชวยเหลือเทานั้น ตัวครูผูสอน

เองก็จะตองแสดงความสนใจในงานศิลปะใหปรากฏ เชน เม่ือพบเรื่องเก่ียวกับศิลปะในนิตยสาร หรือ

ในหนังสือพิมพ ครูก็ถายทอดมาใหเด็ก เม่ือมีการแสดงนิทรรศการทางศิลปะ ครูก็ชมแลวนํามา

ถายทอดใหเด็กฟง เปนตน ในดานศิลปะก็เหมือนกับดานอ่ืนๆ ดังนั้น ครูผูสอนศิลปะพึงทําตัวใหเปน

ตัวแบบท่ีดีใหแกเด็ก 

 ผลงานทางศิลปะท่ีมีการใชเปนสื่อในการตอบสนองทางศิลปะใหแกเด็ก ท่ีเหมาะสมท่ีสุด

ไดแกผลงานทางศิลปะของเด็กเอง เปนผลงานในหองเรียน หรือผลงานในระดับโรงเรียน ท่ีเหมาะกับ

เด็ก เพราะเหตุวา เปนผลงานระดับเดียวกัน เด็กสามารถทําความเขาใจไดเปนอยางดี และสามารถ

ตอบสนองไดอยางหมดจด การใหเด็กตอบสนองตองานทางศิลปะของผูใหญก็ดี หรือผลงานทางศิลปะ

ของศิลปนเอกก็ดี เปนการกระทําท่ีไมเหมาะสม เพราะผลงานเหลานั้นเปนผลงานคนละระดับชั้นกับ

ของเด็ก เด็กยังไมมีความรูประสบการณ และภูมิปญญาเพียงพอท่ีจะเขาถึงผลงานนั้นๆได การ
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ตอบสนองของเด็กจึงเปนไปอยางผิวเผิน ไมลึกซ้ึงเหมือนกับท่ีไดตอบสนองตอผลงานทางศิลปะใน

ระดับเดียวกับเด็กเปนสิ่งเรา จะทําใหเด็กสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว หมดจด เด็กสามารถพูด

ถึงงานนั้นๆ ไดทุกแงทุกมุม อันเปนการพัฒนาความสามารถในการตอบสนองของเด็กใหกาวหนา

ยิ่งข้ึน 

 ในการฝกฝนการตอบสนองตองานศิลปะ ครูผูสอนพึงตระหนักวา ไมควรใชเวลานานเกินไป

สําหรับการพิจารณางานของเด็กคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะเด็กไมเหมือนกับผูใหญ ซ่ึงมีการพินิจ

พิจารณาอยางรอบคอบทุกแงทุกมุม สําหรับเด็กนั้น การตอบสนองตองานศิลปะเปนไปอยางผิวเผิน 

ไมลึกซ้ึงนัก ถาหากวางานชิ้นนั้นไมเปนท่ีประทับใจอยางยิ่งแลว เด็กจะใชเวลาเพียงครูเดียวเทานั้น 

ดังนั้น ในการฝกการตอบสนอง ครูไมควรพูดถึงงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งนานเกินไป ดวยเหตุผลตอไปนี้ 

1. ชวงแหงความตั้งใจของเด็กสั้นมาก ถาพูดนานเกินไป เด็กจะไมตั้งใจฟง 

2. เด็กชอบลงมือทํางานศิลปะมากกวาพูดถึงผลงานทางศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานศิลปะ

ของผูอ่ืน ท่ีไมใชของเด็กเอง 

3. การพูดถึงผลงานทางศิลปะของเด็กคนใดคนหนึ่งมากเกินไป อาจเปนการจูงใจใหเด็กนิยม

ชมชอบและอาจยึดถือ หรือลอกแบบงานนั้นๆ โดยทางออม เพราะการพูดคุยของครูและการ

อภิปรายของเด็ก ยอมมีอิทธิพลตอเด็กเปนอยางยิ่ง 

 การสอนศิลปะใหแกเด็กก็ดี การปลูกฝงความสามารถในการตอบสนองทางศิลปะก็ดี ถาจะให

ไดผลอยางสมบูรณ ครูจําเปนตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะดวย กลาวคือ 

จะตองสรางงานทางศิลปะไดทุกประเภท เพ่ือเปนตัวแบบท่ีดีใหแกเด็ก เพ่ือสรางศรัทธา ความเลื่อมใส

ใหเกิดข้ึนแกเด็ก เพ่ือสรางความซาบซ้ึง ความนิยมชมชอบใหแกเด็ก และเปนแรงบันดาลใจอยาง

สําคัญแกเด็กในการตอบสนองทางศิลปะ การศึกษาศิลปะตลอดจนการสรางงานศิลปะ ครูควรหา

โอกาสนําผลงานทางศิลปะท่ีครูไดสรางข้ึนเองในเวลาวาง หรือครูไดทํางานไปพรอมๆกัน กับเด็กใน

หองเรียน หรือการออกศึกษานอกสถานศึกษา การท่ีครูนําผลงานของตนเองมาใหเด็กไดชม ได

ตอบสนองตอผลงานนั้นโดยตรงในทันทีทันใด และตอบสนองไดอยางลึกซ้ึง เนื่องจากความสัมพันธท่ีมี

ระหวางครูกับเด็ก และเนื่องจากครูสามารถแถลงผลงานของตนเองไดอยางกวางขวาง ลึกซ้ึงแกเด็ก 

เพราะเปนงานของตนเอง การท่ีครูไดอภิปรายถึงผลงานของตนเองกับเด็กก็ดี หรืออภิปรายถึงผลงาน

เด็กก็ดี  ชวยใหเด็กสามารถตอบสนองตองานศิลปะไดดีกวา การนําเอาศิลปนมาพูดถึงผลงาน เพราะ

ศิลปนอาจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศิลปะสูงกวาระดับความรูของเด็กมาก ศิลปนอาจไมเขาใจเด็ก 

ไมเขาใจถึงความรูสึกของเด็ก และไมสามารถใชภาษาทางศิลปะใหเด็กเขาใจได แตครูเปนผูท่ีสามารถ

กระทําไดทุกอยาง ครูเขาใจศิลปะของเด็ก ครุเขาใจธรรมชาติของเด็ก ครูรูจักวิธีการถายทอดความรู

ทางศิลปะ และท่ีสําคัญคือ บุคลิกภาพของครู ทําใหเด็กๆ ไววางใจ เกิดความเชื่อม่ัน และแสดงออกใน

การตอบสนองไดอยางอิสระ 
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 ครูเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการปลูกฝงความสามารถในการตอบสนองทางศิลปะ 

ท้ังนี้เพราะครูจะตองมีลักษณะเปนผูนําในการตอบสนองตองานศิลปะของเด็ก ครูจะตองเปนผูนําใน

การอภิปราย การแปลความหมาย การวิพากษวิจารณ การประเมินคุณภาพ ผลงานทางศิลปะแมวา

การตีความหมายทางศิลปะออกมาเปนคําพูดจะเปนงานยาก แตครูจะตองกระทําใหได และ

จําเปนตองทํา เพราะจะชวยใหเด็กเกิดความเขาใจในงานศิลปะไดอยางถูกตองยิ่งข้ึน การท่ีครูสามารถ

อธิบายถึงจุดตางๆ ของผลงานทางศิลปะไดทุกแงทุกมุม จะชวยใหเด็กมองเห็นและเกิดความเขาใจโดย

สมบูรณ เม่ือเด็กเกิดความเขาใจ เด็กก็จะพยายามแปลความหมายออกมาเปนคําพูดโดยเลียนแบบ

จากครูบาง เลียนแบบจากเพ่ือนบาง เด็กจะพยายามแสดงออกซ่ึงความรูสึกในสิ่งท่ีไดเห็นออกมาเปน

คําพูด ซ่ึงครูตองใหความชวยเหลืออยูหางๆ 

การปลูกฝงความสามารถในการตอบสนองทางศิลปะใหแกเด็ก จําเปนท่ีครูจะตองใหเด็กมี

โอกาส มีประสบการณในการตอบสนองทางศิลปะท่ีกวางขวาง กลาวคือ ใหเด็กไดเห็นผลงานทาง

ศิลปะในหลายลักษณะ เชน การวาด การปน การจักสาร การพิมพ การแกะสลัก การขดลวด เปนตน 

เหลานี้ นอกจากจะทําใหเด็กมีความเขาใจในลักษณะท่ัวๆไปของศิลปะ เชน แนวคิด รูปแบบ วัสดุ 

เปนตน แลวยังทําใหเด็กเขาใจลักษณะเฉพาะของศิลปะแขนงๆนั้นดวย การท่ีเด็กมีประสบการณใน

การแสดงออกผลงานทางศิลปะหลายๆสาขา จะทําใหเด็กมีความรูและประสบการณในการใชวจารณ

ญาณในการตัดสินใจอยางกวางขวาง และสามารถนําความรูและประสบการณนั้นไปใชในงานศิลปะ

แขนงอ่ืนๆ ไดอีกดวย เปนลักษณะของการถายโยงประสบการณ เชน เด็กท่ีเขาใจเรื่องสี สามารถนํา

ความรูไปใชในการเลือกสีเสื้อผา สีสิ่งของเครื่องใช เด็กท่ีเขาใจสถาปตยกรรม อาจนําความรูไปใชใน

การเลือกแบบบาน การสรางเครื่องประดับบาน เด็กท่ีเขาใจเรื่องการออกแบบ อาจนําความรูไปใชใน

การพิจารณาแบบบาน แบบสิ่งของเครื่องใช แบบการปลูกตนไม ตกแตงบาน เปนตน การปลูกฝง

ประสบการณในการตอบสนองทางศิลปะท่ีกวางขวาง สามารถชวยใหเด็กนําความรูและประสบการณ

ดังกลาวไปประยุกตใชใหกวางขวางยิ่งข้ึนไปอีก ท้ังนี้เพราะเหตุวา สิ่งแวดลอมท้ังท่ีเปนธรรมชาตอ 

ปละสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน ลวนแลวแตมีความเก่ียวของกับเรื่องของสุนทรียลักษณท้ังสิ้น หาก

เด็กมีความเขาใจในศิลปะซ่ึงเปนเรื่องของการแสดงออกทางสุนทรียลักษณเปนอยางดีแลว เด็กก็จะ

เขาใจสิ่งแวดลอมไดดีข้ึน ซ่ึงจะทําใหเด็กสามารถตอบสนองตอสิ่งแวดลอมไดอยางลึกซ้ึง ไดรับความ

สนใจ ความอ่ิมเอมใจ ความภาคภูมิใจ ควรจรรโลงใจ ความเบิกบานใจ เปนการตอบแทน  

การปลูกฝงความสามารถในการตอบสนองทางศิลปะใหแกเด็ก มิใชกระทําไดเพียงใน

หองเรียนเทานั้น การสรางประสบการณในการตอบสนองกระทําไดทุกโอกาส สําหรับครูอาจกระทํา

เม่ือมีการทัศนศึกษานอกสถานท่ี สําหรับบิดามารดา หรือผูปกครอง อาจกระทําไดเม่ือชมรายการ

โทรทัศน ชมภาพยนตร ชมแถบบันทึกภาพ ท้ังนี้เพราะในโอกาสตางๆ นอกเวลาเรียนวิชาศิลปะ เด็ก

ไดเห็นผลงานตางๆท่ีแสดงออกซ่ึงเปนรูปแบบ สี โครงสราง อยูท่ัวไป เชน โบสถวิหาร บาน สะพาน 

อนุสาวรีย เสาไฟฟา เปนตน สิ่งท่ีมีความงามตามธรรมชาติ เชน ตนไม เมฆ คลื่น หาดทราย ถูเขา ลํา

ธาร น้ําตก ดอกไม ตนหญา สัตวตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้สามารถเปนสื่อในการฝกความสามารถใน
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การตอบสนองตอศิลปะของเด็กอยางกวางขวาง ท้ังครูและบิดามารดาควรเปนผูนําในการชักจูงใหเด็ก

รูจักตอบสนองในทุกโอกาสท่ีเหมาะสม เชนนี้แลว เด็กจะเปนผูท่ีมีความสามารถในการตอบสนองใน

ทุกโอกาสท่ีเหมาะสม เชนนี้แลวเด็กจะเปนผูท่ีมีความสามารถในการตอบสนองทางศิลปะไดโดย

สมบูรณ สมตามความมุงหมายของการตอบสนองทางศิลปะครบถวนทุกประการ 

คุณคาของศิลปะ 

 เด็กๆ ลวนชอบศิลปะดวยกันทุกคน ไมมีเด็กคนใดไมชอบศิลปะ ถาหากไมถูกทําใหเกิดความ

เบื่อหนายหรือเกลียดศิลปะ ความรูสึกนิยมชมชอบศิลปะ เปนลักษณะสากลท่ีเกิดข้ึนในเด็กทุกคน 

เด็กมีความรูสึกหลงใหลในศิลปะ มีความพึงพอใจท่ีไดสรางงานศิลปะและทํางานดังกลาวดวยความ

กระตือรือรน ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไดรับความพึงพอใจ ความสบายใจ ความสุขใจ ความอ่ิมเอิบใจ

เปนสิ่งตอบแทน จากการท่ีไดสรางงานศิลปะ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ถาหากไมถูกทําใหเกิดความ

เบื่อหนายตองานศิลปะแลว เด็กจะมีความรักและความพึงพอใจในงานศิลปะดวยกันทุกคน ไมวาจะ

เปนเด็กหญิงหรือเด็กชายและไมวาจะเปนเด็กชาติใดภาษาใดก็ตาม 

 

 ความเบื่อหนายหรือความเกลียดชังศิลปะท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก เปนเพราะผูใหญยัดเยียดความคิด

ท่ีไมถูกตองใหแกเด็ก สรางสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสมใหแกเด็ก ทําใหเด็กไดรับประสบการณและการ

เรียนรูท่ีไมถูกตอง เปนเหตุใหเด็กเกิดความเกลียดชังและเบื่อหนายศิลปะในท่ีสุด การท่ีผูใหญปฏิบัติ

ตอเด็กอยางไมถูกตองเก่ียวกับงานศิลปะนั้นอาจมีสาเหตุหลายประการ เปนตนวา ผูใหญอาจคิดวา 

ศิลปะไมมีความสําคัญเทาใดนักเม่ือเทียบกับวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษาอังกฤษ ผูใหญ

อาจคิดวาศิลปะเปนเพียงเครื่องเลนท่ีกอใหเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินเจริญใจเทานั้น ไมได

กอใหเกิดความเจริญทางสติปญญาดังวิชาอ่ืน ผูใหญอาจคิดวาการท่ีเด็กๆ ชอบศิลปะนั้น เพราะศิลปะ

เปนของงายไมตองเอาใจใสมากนัก เด็กก็สามารถเขาใจในศิลปะและสามารถสรางงานศิลปะได ความ

เขาใจของผูใหญท่ีเก่ียวกับศิลปะเชนท่ีกลาวมานี้ เปนความเขาใจท่ีไมถูกตอง ทําใหมองเห็นคุณคาของ

ศิลปะไมกวางขวางเทาท่ีควร เชน เขาใจวาคุณคาของงานดานศิลปะเปนเพียงคุณคาทางดานศิลปะ

เทานั้น 

 

 ความเขาใจผิดเก่ียวกับศิลปะ กอใหเกิดความเสียหายอยางกวางขวาง ทําใหจัดวิชาศิลปะไว

ในระดับต่ํากวาวิชาอ่ืนๆ ใหความสําคัญนอยกวาวิชาอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราคิดวาวิชาศิลปะเปนเพียง

สวนประกอบของวิชาอ่ืนในหลักสูตรเทานั้น ดวยเหตุท่ีมิไดคํานึงถึงคุณคาทางการศึกษาของศิลปะ ทํา

ใหบุคคลจํานวนมากละท้ิงคุณคาของศิลปะโดยใชเวลานี้ไปสอนวิชาอ่ืน หรือไมก็จําใจสอนวิชาศิลปะ

ไปอยางไมกอใหเกิดประโยชนเทาท่ีควร และท่ีเปนผลรายท่ีสุดก็คือ ทําใหเด็กเกลียดชังวิชาศิลปะไป

ตลอดชีวิต 
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 คุณคาของศิลปะมีความกวางขวางและลึกซ้ึง ไมเพียงแตในแงของศิลปะเทานั้น หากแตมี

คุณคาในแงของการศึกษาอีกดวย การเรียนรูจะเกิดข้ึนอยางถาวร ถาหากเด็กไดเรียนดวยความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน บังเกิดความพอใจและสิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไดก็ดวยการใชศิลปะเขาชวย การ

แสดงออกอยางสรางสรรคทางศิลปะ จะชวยสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู เรื่องนี้นับไดวาเปน

คุณคาทางดานการศึกษาของศิลปะ ผูท่ีสอนศิลปะหรือผูท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะของเด็ก จะตองทํา

ความเขาใจเรื่องนี้ใหดี และจะตองตระหนักในคุณคาดานการศึกษาของศิลปะใหมาก สิ่งท่ีผูสอนศิลปะ

ตองปฏิบัติก็คือ จะตองทําความคุนเคยกับกระบวนการทางการสรางสรรค ไมวาจะเปนงานศิลปะหรือ

งานอ่ืนใดก็ตาม ท้ังนี้รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น การแกปญหา การปฏิบัติตอผูอ่ืนหรือแมกระท้ัง

การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน นิสัยและทัศนคติจะถูกสรางสมข้ึนจากกระบวนการทํางานอยาง

สรางสรรค อันจะชวยใหเด็กมีความเขาใจตนเอง และเขาใจเพ่ือนๆ ในชั้นไดเปนอยางดี ท้ังยังชวยให

เด็กสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดีอีกดวย ประสบการณทางศิลปะสามารถชวยให

เด็กมีความเชื่อม่ันในตัวเองมากยิ่งข้ึน ท้ังยังกอใหเกิดโอกาสแกเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ สิ่งเหลานี้

ชวยใหเด็กเรียนรูท่ีจะตัดสินผลงานทางศิลปะ และสามารถปรับปรุงผลงานของตนใหมีความสมบูรณ

ยิ่งข้ึนอีกดวย 

 โดยเหตุท่ีศิลปะมีคุณคาทางดานการศึกษาอยางมหาศาล ดังนั้น ประสบการณทางศิลปะของ

เด็กในโรงเรียน จึงควรมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับประสบการณทางศิลปะของศิลปน การสอน

ศิลปะแกเด็กสามารถพัฒนาจากการสอนในหองเรียน ใหเปนการทํางานของศิลปนได ท้ังนี้เพราะ

ศิลปะตองการอิสระทางปญญาในการสรางสรรคผลงาน ตองการการเรียนรูในขณะท่ีทํางาน ตองการ

ความชื่นชมของบุคคลอ่ืนในผลงานของตน ตลอดจนสิทธิในการกําหนดมาตรฐานของงานท่ีตนเองได

สรางสรรคข้ึนในคาบเวลาและสถานการณ โดยสถานการณหนึ่ง เอกสิทธิ์ของผูสรางงานศิลปะจึงเปน

สิทธิเฉพาะตัวของผูท่ีสรางงานศิลปะเทานั้น 

 มีเหตุผลสําคัญหลายประการท่ีวาทําไมจึงตองสอนศิลปะใหแกเด็ก และในการสอนทําไมจึง

ตองสอนใหแสดงออกอยางสรางสรรคดวย ทําไมจึงไมสอนแบบเดิม คือ ลอกเลียนงานของผูอ่ืน หรือ

ลอกเลียนธรรมชาติ เหตุผลสําคัญก็คือ การสรางสรรคศิลปะก็เปนการแกปญหาอยางหนึ่ ง 

เชนเดียวกับการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงตองการความสรางสรรค และในการแกปญหา

นั้นๆ มิใชเสร็จสิ้นเม่ือปญหาไดรับการแกไขใหสําเร็จลุลวงไปเทานั้น หากผูแกปญหายังไดรับความ

พอใจ ความอ่ิมเอิบใจ ควบคูกันไปดวย ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีมีคุณคามากกวาตัวปญหาเสียอีก ท้ังนี้เพราะ

เหตุวา ผลงานทางศิลปะก็ดี หรือปญหาท่ีไดรับการแกไขแลวก็ดี เปนสิ่งท่ีมีคุณคาในแงของสุนทรียะ

ซ่ึงตัวผูสรางสรรคงานหรือผูแกปญหาไดรับสิ่งนี้เปนการตอบแทนจากการท่ีไดใชปญญาและความบาก

บั่นสรางสรรคข้ึนมา (smith. 1966) 

 คุณคาของศิลปศึกษา จําแนกออกเปนดานใหญๆ 6 ดาน ดังนี้ (Jefferson. 1969) 

 1. ความตระหนักในเชิงสุนทรียะ (aesthetic awareness) 
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 2. ผลรวมของประสบการณ (the totality of the experience) 

 3. เอกัตลักษณ (individuality) 

 4. การแสดงออก (expressiveness) 

 5. การประดิษฐการและความรอบรู (inventiveness and resourcefulness) 

 6. เสรีภาพ (freedom) 

1.ความตระหนักเชิงสุนทรียะ 

 ความตระหนักเชิงสุนทรียะ หมายถึง การรับรู การเขาใจในความงาม ความมีคุณคาของ

ผลงานทางศิลปะ ความมุงหมายหลักของศิลปศึกษา ซ่ึงเปนความมุงหมายข้ึนพ้ืนฐานนั้น ไดแก การ

ชวยใหบุคคลไดรับความสุขอยางรวดเร็วและลึกล้ําจากการมอง คือสามารถจําแนกผลงานทางศิลปะ

ไดโดยใชวิจารณญาณของตนเอง ท้ังนี้เพ่ือจะไดเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งข้ึน สามารถพัฒนา

ผลงานของตนใหดียิ่งข้ึน ใหสามารถตอบสนองตอสิ่งเราทางธรรมชาติ ตลอดท้ังสิ่งแวดลอมทางสังคม 

คุณสมบัติเหลานี้เปนผลเนื่องมาจากการท่ีบุคคลเกิดความตระหนักเชิงสุนทรียะ สามารถเก็บเก่ียวผล

ของสุนทรียะไดท้ังจากธรรมชาติและผลงานท่ีมนุษยสรางข้ึน 

 ความตระหนักในคุณภาพของศิลปะ สามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนในบุคคลไดโดยใชศิลปศึกษา 

แตเปนศิลปศึกษาท่ีมุงใหมีการแสดงออกอยางสรางสรรค แตโดยเหตุท่ีผลงานทางศิลปะมีหลาย

ประเภท และมีวิธีการสรางผลผลิตท่ีแตกตางกันออกไป แตละประเภทตองการความสามารถ

โดยเฉพาะ เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีความดีเดนเปนเยี่ยม และมีความหมายตอผูผลิต การสอนศิลปศึกษาท่ี

มุงใหมีการแสดงออกอยางสรางสรรค จะชวยพัฒนาความตระหนักในคุณภาพของศิลปะใหเกิดข้ึนใน

ตัวบุคคลได และการสอนศิลปศึกษาท่ีมุงใหมีการแสดงออกอยางสรางสรรคจะชวยใหบุคคลมีความ

เขาใจในความงามของศิลปะประเภทตางๆ อยางกวางขวาง นับแตการวาด การปน การประดิษฐ รวม

ไปถึงการตัดเย็บเสื้อผา การจัดดอกไม การจัดเครื่องประดับบาน และการจัดสวน 

 ในการสอนศิลปะแกเด็กนั้น ไมมีวิธีการสอนวิธีใดท่ีจะเปดโอกาสใหแกเด็กอยางกวางขวางใน

การตัดสินสุนทรียลักษณไดเทากับการสอนใหมีการอสดงออกอยางสรางสรรค การท่ีบุคคลสามารถ

บอกไดวางานศิลปะชิ้นใดงามหรือไมงาม ดีหรือไมดีไดนั้น ยอมตองการการตัดสินและการเลือกของ

บุคคล การตัดสินก็ดี การเลือกก็ดี เปนหัวใจของศิลปะโดยตรง ความงาม ความเหมาะสมของสัดสวน 

ตลอดจนความกลมกลืนกันของรูปรางและสีสัน เหลานี้เปนโครงสรางของศิลปะ ในการสอนศิลปะแก

เด็กจึงจําเปนตองใหเด็กไดเขาใจในเรื่องเหลานี้ เพ่ือท่ีเด็กจะไดมีความรู มีประสบการณ สามารถนํา

ความรูและประสบการณไปใชในการตัดสินงานศิลปะไดอยางถูกตอง 

 การตัดสินทางศิลปะเปนเรื่องสวนบุคคล ไมมีคนใดท่ีสามารถตัดสินงานศิลปะแทนกันได ท้ังนี้

เพราะตางคนตางก็มีพ้ืนฐานทางศิลปะแตกตางกัน มีความตระหนักในสุนทรียะท่ีไมเหมือนกัน การปู
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พ้ืนบานทางดานศิลปะใหแกเด็ก ชวยใหเด็กมีความเขาใจเรื่องของสุนทรียะไดอยางถูกตอง เปนการ

พัฒนารสนิยมใหแกเด็ก ซ่ึงจะชวยยกระดับการตัดสินทางศิลปะของเด็กไดเปนอีกดวย 

 ครูผูท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในการท่ีจะพัฒนาความสามารถในการตัดสินทางศิลปะแกเด็ก 

ท้ังนี้เพราะครูเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถใหคําแนะนําแกเด็กใหเขาใจวา คุณภาพทางศิลปะ

ลักษณะใดท่ีเปนท่ีตองการ ทําไมจึงไดชื่อวามีคุณภาพทางศิลปะ การสอนดังกลาวทําใหเด็กมีความรู 

ความเขาใจ สามารถตัดสินทางศิลปะไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะ และ

มีความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ (Linderman and Heberholz. 1964) 

2.ผลรวมของประสบการณ 

 ปจจัยสําคัญของการสรางงานทางศิลปะ ไดแก ประสบการณทางศิลปะ ยิ่งมีประสบการณ

มาก และรูจักนําประสบการณเดิมมาใช ยิ่งทําใหงานศิลปะมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผลรวมของ

ประสบการณทางศิลปะซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีมีความหมายและมีคุณคาทางศิลปะนั้น มีผลตอความ

ตระหนักในทางศิลปะของเด็กเปนอยางมาก เม่ือใดท่ีเด็กสรางงานทางศิลปะ เม่ือนั้นเด็กจําเปนตอง

นําเอาผลรวมของประสบการณเดิมมาใชทุกครั้ง ไมเพียงแตการสรางศิลปะเทานั้น ท่ีจําเปนตองใช

ผลรวมของประสบการณเดิม แมการแกปญหาไมวาจะเปนปญหาทางวิชาการในโรงเรียน หรือปญหา

ในชีวิตประจําวัน ก็จําเปนตองใชผลรวมของประสบการณเดิมเชนกัน ดังนั้นศิลปะจึงเปน

ประสบการณท่ีสมบูรณ เปนงานท่ีรวมไวซ่ึงภารกิจท่ีเก่ียวของหลายดาน มีท้ังความรับผิดชอบ การ

ตัดสินใจ ปฏิกิริยา การปรับตัว และปฏิบัติการ ในการสรางงานศิลปะเด็กจึงตองใชความสามารถ

หลายดาน ท้ังนี้เพราะเด็กตองเผชิญกับปญหาตางๆ และจะตองจัดการปญหานั้นๆ ใหลุลวงไป ซ่ึงเด็ก

จําเปนตองใชประสบการณเดิมเปนอยางมาก ดวยเหตุนี้เด็กๆ จึงหลงใหลงานศิลปะ เพราะงานศิลปะ

เปนงานท่ีทาทายและมีเสนหท่ีทําใหเด็กๆ นิยมชมชอบ 

 ผลรวมของประสบการณเดิมทางศิลปะ มีความสําคัญตอการตัดสินงานทางศิลปะ และการ

สรางงานศิลปะเปนอันมาก ท้ังนี้เพราะเหตุวา ผลรวมของประสบการณทางศิลปะหมายรวมไปถึง

ความริเริ่มของเด็กเพ่ือท่ีจะนําไปใชในการสรางรูปแบบทางศิลปะข้ึนใหสอดคลองกับจินตภาพของตน 

และเพ่ือท่ีจะไดรวบรวมสวนยอยตางๆ เพ่ือสรางใหเปนโครงสรางท่ีสมบูรณเหลานี้ ลวนตองการ

ผลรวมของประสบการณท้ังสิ้น ดวยเหตุนี้ผลรวมของประสบการณจึงมีบทบาทสําคัญตอการสราง

ศิลปะเปนอยางยิ่ง (Lindstrom. 1957) จากผลรวมของประสบการณทางศิลปะท่ีเด็กไดสะสมไวแต

เดิม เด็กจะตองผานประสบการณตางๆ มาแลวอยางโชกโชน เชน ตองเปลี่ยนแนวความคิดหลายครั้ง 

เปลี่ยนวิธีหลายครั้ง เปลี่ยนอารมณหลายครั้ง เปนตน การเปลี่ยนแลวเปลี่ยนอีกเชนนี้ ทําใหเด็กไดผล

งานท่ีเปนท่ีพอใจ และเปนประสบการณท่ีเด็กสามารถนําไปใชไดในอนาคต เพราะในขณะท่ีเด็กสราง

งาน เด็กไดมีโอกาสเลือกสิ่งท่ีพอใจ ตัดสิ่งท่ีไมพอใจ มีปฏิกิริยาตอบโต มีการปรับปรุงงาน มีการ

แกปญหา ท้ังนี้เพ่ือผลงานท่ีภาคภูมิใจ ประสบการณเหลานี้เปนประสบการณท่ีมีคุณคายิ่งตอเด็ก 
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 ผลรวมของประสบการณทางศิลปะเปนสิ่งท่ีมีความหมายและมีคุณคาอยางยิ่งในทาง

ศิลปศึกษา เชนเดียวกับการศึกษาโดยท่ัวไปท่ีเนนวา สวนรวมยอมมีความหมายกวาสวนยอย ในทาง

ศิลปะก็เชนกัน การใหเด็กมีกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือฝกทักษะศิลปะทางใดทางหนึ่ง เชน การลอกลาย 

การตัดเสน การตัดกระดาษ การจักตอก เปนตน เหลานี้เปนประสบการณยอยท่ีไมมีความหมายตอ

เด็ก ไมจัดวาเปนประสบการณรวม เปนประสบการณยอยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของประสบการณรวม

เทานั้น 

 แมวาประสบการณรวมทางศิลปะจะมีความสําคัญตอท้ังเด็กและผูใหญในการสรางงานศิลปะ

ก็ตาม แตก็มิไดหมายความวาประสบการณของผูใหญจะตองเหมือนกับประสบการณของเด็กเสมอไป 

ถาพิจารณากันตามหลักของศิลปศึกษาแลว ไมเปนการสมควรท่ีจะตองบังคับใหเด็กตองมีมาตรฐาน 

รสนิยม แนวความคิด ตลอดจนความมุงหมายในการสรางงานศิลปะ เชนเดียวกับผูใหญ หรือแมแตใน

หมูผูใหญดวยกัน หรือในหมูเด็กดวยกันก็ตาม ไมจําเปนท่ีทุกคนจะตองมีมาตรฐานเดียวกัน คนหนึ่งไม

สามารถบังคับใหอีกคนหนึ่งมีมาตรฐานเดียวกับตน ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา แตละคนมีประสบการณรวม

ทางศิลปะแตกตางกัน 

3.เอกัตลักษณ 

 เด็กทุกคนมีเอกัตลักษณ และเอกัตลักษณของแตละคนมีความแตกตางกันไป ไมเหมือนกัน 

ในดานการศึกษา เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ครูจําเปนตองคํานึงถึงความ

แตกตางของเอกัตลักษณของเด็กแตละคน ยิ่งในทางศิลปศึกษาดวยแลว ในดานการเรียนการสอนก็ดี 

ในดานการพิจารณาผลงานทางศิลปะก็ดี จําเปนตองคํานึงถึงความแตกตางของเอกัตลักษณของเด็ก

เปนอยางมาก มากกวาในการเรียนการสอนของเด็กวิชาอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะเหตุวาศิลปศึกษาอยาง

สรางสรรค ตองการการสรางงานท่ีมีการสรางสรรค ศิลปะมีพ้ืนฐานมาจากเอกัตลักษณของผูสรางงาน

ศิลปะ ท้ังนี้เพราะศิลปะตองการผลงานทางศิลปะท่ีมีความแตกตางกัน เพราะผลงานทางศิลปะเกิด

จากประสบการณรวมท่ีแตกตางกันของผูสรางงานแตะละคนในการสอนศิลปศึกษา ครูผูสอนจะตอง

ใหเด็กสรางงานแตกตางจากผูอ่ืน ถาหากเด็กสรางงานศิลปะในลักษณะจองการเลียนแบบผูอ่ืน ไมมี

ลักษณะเปนการริเริ่มผลงานนั้นก็จะไมเรียกวาเปนงานศิลปะ 

 ในการสอนศิลปศึกษานั้น การแสดงออกของบุคคลก็ดี พัฒนาการทางศิลปะก็ดี จะเกิดข้ึนได

ก็ตอเม่ือเด็กมีการเรียนเปนกลุม เพราะการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาว จะทําใหเด็กแตละคน

สามารถแลกเปลี่ยน ถายทอดความสนใจ ความรู ทักษะ ตลอดจนแนวความคิดใหแกกันและกัน 

อยางไรก็ตาม เด็กแตละคนก็ยังมีเอกัตลักษณท่ีแตกตางกัน โดยเหตุท่ีงานศิลปะเปนงานท่ีตองการ

ความแตกตาง ตองการการแสดงออกซ่ึงเปนเอกัตลักษณของแตละบุคคล ดังนั้น ในการเรียนการสอน

ศิลปะจึงตองเนนท่ีเอกัตลักษณท่ีแตกตางกันของแตละบุคคลเปนสําคัญ หากไมกระทําเชนนั้น เอกัต

ลักษณของแตละบุคคลก็จะไมปรากฏ ผลงานทางศิลปะของแตละบุคคลจึงไมมีความแตกตางกัน ไมได

แสดงแนวคิด รูปแบบ ซ่ึงเปนเอกัตลักษณของแตละบุคคล เม่ือเปนเชนนี้ผลงานทางศิลปะก็จะเปน

เสมือนหนึ่งงานพิมพซ่ึงผลิตผลงานออกมาเหมือนๆ กัน งานศิลปะเนนท่ีเอกัตลักษณของบุคคล เนนท่ี
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ความเดนของผลงานซ่ึงไมเหมือนกับผลงานของคนอ่ืน ดังนั้น ศิลปะจึงเปนเสมือนเครื่องมือท่ีชวย

กระตุนใหเกิดเอกัตลักษณท่ีแตกตางกันในบุคคลไดอยางกวางขวาง 

 โดยเหตุท่ีเอกัตลักษณมีความจําเปนในการแสดงออกทางศิลปะ ดังนั้น การสอนศิลปะผูสอน

จึงตองหาวิธีพัฒนาเอกัตลักษณใหเกิดข้ึนในตัวบุคคล การสงเสริมใหเกิดเอกัตลักษณในบุคคลนั้น 

กระทําไดดังตอไปนี้ 

โอกาสซ่ึงมีความหมายตอบุคคล 

 ในการสอนศิลปศึกษานั้น การสรางโอกาสซ่ึงมีความหมายตอบุคคลเปนสิ่งจําเปน การสราง

โอกาสท่ีมีความหมายแกเด็กกระทําไดโดยใหเด็กไดแสดงออกอยางสรางสรรค ท้ังนี้เพราะเหตุวาการ

แสดงออกอยางสรางสรรค เปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเลือกแนวความคิดและเรื่องราวสําหรับ

การสรางผลงานทางศิลปะ ซ่ึงจัดวามีความหมายตอเด็กท่ีสุด ในการสรางงานทางศิลปะเด็ก

จําเปนตองมีการแสดงออกอยางหลายๆ แนวความคิดข้ึนในขณะท่ีมีการสรางงานทางศิลปะ เด็กจะ

เลือกแนวความคิดหนึ่งท่ีเด็กคิดวาเหมาะสมท่ีสุด ท้ังนี้โดยอาศัยประสบการณเดิมท่ีเด็กไดสรางสมไว

เปนแนวทางในการเลือก 

 การสรางงานศิลปะ เด็กแตละคนจะไมเพียงแตไดรับโอกาสใหเลือกแนวคิดเทานั้น แตยัง

กระตุนใหเลือกแนวคิดท่ีเหมาะสมกับเด็กคนนั้นดวย เม่ือเด็กไดแนวคิดแลว เด็กก็จะสรางผลงานตาม

แนวคิดดังกลาวและจะพัฒนารูปแบบของการแสดงออกของเด็กใหปรากฏ ผลงานท่ีเกิดข้ึนจึงเปน

ผลงานทางศิลปะท่ีพัฒนาข้ึนมาจากแนวคิดของตนเองเปนสําคัญ ผลงานของเด็กแตละคน จึงมีท้ังท่ี

สลับซับซอนและงาย ลักษณะดังกลาวนี้มีความสําคัญยิ่งทางการศึกษา เพราะเปนการเปดโอกาสให

เด็กไดพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะข้ึนในตัวบุคคล 

ความทาทายในเอกัตบุคคล 

 ศิลปศึกษาเปดโอกาสอยางกวางขวางใหเด็กแตละคนไดพัฒนาแนวคิดของตนเองใหถึงข้ัน

สูงสุดตามความสามารถของตน การกระทําดังกลาวเปนการสงเสริมใหเกิดความแตกตางระหวาง

บุคคลอยางสมบูรณในการสรางงานทางศิลปะ เด็กแตละคนในกลุมมีความสามารถแตกตางกันเปนอัน

มาก เด็กแตละคนสามารถสรางงานศิลปะไดกวางขวาง ลึกซ้ึง เทากับขีดความสามารถท่ีเด็กแตละคน

มีอยู เด็กท่ีมีความสามารถสูงจะแสดงออกในงานศิลปะไดอยางสมบูรณกวาเด็กท่ีดอยความสามารถ 

เม่ือเปนเชนนี้ผลงานทางศิลปะของเด็กจึงมีความแตกตางกัน ตามภูมิธรรมทางศิลปะของแตละบุคคล 

 การท่ีเด็กสามารถสรางงานศิลปะท่ีมีความสมบูรณนั้น มิใชข้ึนอยูกับความสามารถโดยท่ัวๆ 

ไป และความสามารถทางสมองเทานั้น ปจจัยสําคัญ ไดแก แรงกระตุน หรือแรงบันดาลใจมากกวา 

ครูผูสอนศิลปศึกษาตองเขาใจเรื่องนี้ และตองมีความรับผิดชอบท่ีจะชวยใหเด็กพัฒนาแนวความคิด

ของตนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได เด็กท่ีขาดแรงกระตุนหรือแรงบันดาลใจจะไมสามารถผลิตงาน

ศิลปะท่ีสมบูรณได ดังนั้น ครูจึงตองสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดแรงกระตุนใหเด็กไดแสดงออกในการ

สรางผลงานทางศิลปะอยางเต็มท่ี เพ่ือผลงานทางศิลปะท่ีสมบูรณ 
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การยอมรับเด็กแตละคน 

 ในการสอนศิลปศึกษา ครูใชวิธีใหเด็กไดแสดงออกอยางสรางสรรคในการสรางศิลปะ การ

กระทําดังกลาวแสดงใหเห็นวาครูมีความเชื่อม่ันในเอกัตลักษณของเด็กแตละคน จึงมีความตองการท่ี

จะสรางสรรคผลงานทางศิลปะ ท้ังมีความสามารถเพียงพอในอันท่ีจะสรางงานดังกลาวได ความ

เชื่อม่ันชวยใหเด็กสามารถสรางงานศิลปะได  และการแสดงออกอยางสรางสรรคจะชวยใหเกิดความ

เชื่อม่ันในบุคคลได (Hoffer. 1951) ความเชื่อม่ันจึงเปนท้ังเครื่องชวยสงเสริมและเปนผลท่ีเกิดจากการ

แสดงออกอยางสรางสรรค เด็กท่ีประสบความสําเร็จในการเรียนศิลปศึกษา จะตองมีความเชื่อม่ันใน

ตัวครู ท้ังจะตองเขาใจวาครุยอมรับในความสามารถของตน ไมวาจะมีมากหรือมีนอยเพียงใด จะ

แตกตางกับเด็กคนอ่ืนอยางไร การยอมรับของครูดังกลาว ทําใหเด็กมีความรูสึกอุนใจ ไมตองกลัววา

ตนเองจะแตกตางจากผูอ่ืน ความแตกตางของเด็ก แนวความคิดท่ีผิดแผกไปจากผูอ่ืน จะไดรับการ

สงเสริมและยอมรับ เด็กจะม่ันใจวางานของตนไมวาจะดีหรือเลว เม่ือเด็กไดตั้งใจทําอยางเต็ม

ความสามารถแลวยอมตองไดรับการยอมรับจากครู ครูตองไมปฏิเสธงานท่ีเกิดข้ึนจากตนคิดของเด็ก 

เด็กจะมีความรูสึกเปนอิสระในการสรางผลงาน อันเปนผลใหงานนั้นมีความสมบูรณ 

 ครูผู สอนศิลปะจะตองตระหนักวา เด็กทุกคนมีการสรางสรรค (Smith.  1966)  ใน

ขณะเดียวกันครูก็ตองเปนคนสรางสรรคดวย ท้ังครูและนักเรียนตางก็แลกเปลี่ยนลักษณะดังกลาวแก

กัน โดยท้ังสองฝายตองมีความเชื่อม่ันในกันและกัน ฝายครูจะตองยอมรับวา เด็กทุกคนมีการ

สรางสรรค เด็กๆ มีพลังในการสรางจินตนาการไดอยางกวางขวาง ดวยเหตุนี้จึงจําเปนท่ีครูจะตอง

พัฒนาคุณสมบัติดังกลาวในเด็กใหเจริญงอกงาม 

ความเร็วในการทํางานของบุคคล 

 ศิลปะเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดทํางานตามความเร็วของเขา อัตราความเร็วของการทํางาน 

ตลอดจนความพรอมของการทํางาน มีความแตกตางกันไปเปนรายบุคคล เด็กบางคนทํางานเร็ว บาง

คนทํางานชา อัตราความเร็วในการทํางานท่ีแตกตางกันนี้ ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ และปจจัย

ดังกลาวก็มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล เชนเดียวกับพฤติกรรมของคน เด็กบางคนรับประทาน

อาหารเร็ว บางคนรับประทานชา บางคนอาบน้ําเร็ว บางคนอาบน้ําชา บางคนแตงตัวเร็ว บางคน

แตงตัวชา การสรางงานทางศิลปะก็เปนการแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งเชนเดียวกับพฤติกรรมอ่ืน 

คุณภาพของผลงานศิลปะมิไดข้ึนอยูกับการทํางานเร็วหรือทํางานชา หากข้ึนอยูกับคุณภาพในการ

ทํางานของเด็ก ซ่ึงมีประสบการณเดิมเปนปจจัยสําคัญ เด็กบางคนกวาจะรวบรวมแนวความคิด กวา

จะแสดงรายละเอียดในการตกแตงตองใชเวลามาก  เด็กบางคนมีแนวความคิดอยูแลว เพียงแตใชเวลา

ตกแตงเทานั้น การทํางานชาไมไดเปนเครื่องประกันวาจะไดผลงานท่ีดีมีคุณภาพเสมอไป และการ

ทํางานเร็วก็มิไดหมายความวาจะไดงานท่ีไมมีคุณภาพ อัตราความเร็วในการทํางานข้ึนอยูกับลักษณะ

ของแตละบุคคล 
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การสอนศิลปะเด็ก 

หรับเด็กโดยเหตุท่ีเด็กไดเริ่มสรางงานศิลปะมาตั้งแตเขาจําความได จึงเปนหนาท่ีของครูท่ีจะ

เริ่มแนะนําประสบการณทางศิลปะใหแกเด็ก เพียงเสริมประสบการณใหแกเด็กบนพ้ืนฐานของ

ประสบการณเดิมท่ีเด็กมีอยูแลว เพ่ือชวยใหเด็กมีประสบการณทางศิลปะท่ีกวางขวางข้ึน ชวยใหเด็กมี

ความสนใจในศิลปะมากข้ึน ชวยใหเด็กมีความรูทางศิลปะท่ีลึกซ้ึงข้ึน  ชวยใหเด็กตอบสนองตองาน

ศิลปะไดฉับไวข้ึน และชวยใหเด็กสามารถใชวิจารณญาณในการพิจารณาคุณภาพของผลงานทาง

ศิลปะไดถูกตองยิ่งข้ึนยิ่งข้ึน ความชวยเหลือดังกลาวนี้ ครูจะตองกระทําโดยใหการแนะแนวท่ีถูกตอง 

ทํางานอยางใกลชิดกับเด็กเปนรายบุคคล เพ่ือใหเด็กเกิดความอบอุน และเกิดความม่ันใจในตนเอง 

การท่ีครูจะชวยใหเด็กมีความสนใจในงานศิลปะตลอดไป และชวยใหเด็กมีความภาคภูมิใจในงาน

ศิลปะของตนและความสามารถของตนนั้น ท้ังครูและเด็กจะตองรวมมือกันอยางใกลชิด และ ครู

ตองการเห็นความกาวหนาของเด็กเพ่ือการปรับปรุงการสอนใหเหมาะสมกับเด็ก และเปนการชวยให

เด็กเกิดความม่ันใจ และภาคภูมิใจในความสามารถของตน มีความกระตือรือรนท่ีจะสรางงานตอไป 

การปรับปรุงงานของเด็กมิไดหมายความวาจะตองยกระดับมาตรฐานของตนใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน แต

อาจเปนการปรับปรุงวิธีการสรางงาน การใชวัสดุใหมๆ การใชทักษะใหมๆ ผลงานใหมของเด็กบางครั้ง

อาจจะดีไมมากนัก แตก็ถือวาเปนการปรับปรุงงานอยางหนึ่ง ซ่ึงครูจะตองใหความชวยเหลือและ

แนะนําเด็กใหไดในสิ่งท่ีดีข้ึน ในการสอนความรูดานศิลปะใหแกเด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3 ผูวิจัยจะ

เนนเรื่อง การใชสี ทฤษฏีสี  และคํานึงถึงสิ่งไมกอใหเกิดความเบื่อหนายแกเด็กหรือสกัดก้ันการ

แสดงออกทางอารมณและความรูสึกอยางอิสระและสรางสรรคของเด็ก ครูตองปรับความรูดานศิลปะ

ท่ีจะสอนแกเด็ก ใหงายและเหมาะสมกับเด็กแตละคน ในการสอนจะตองใหเด็กเกิดความเขาใจและ

สรางสรรคงานดวยตนเอง มิใชทําตามคําสั่งของครูหรือลอกเลียนแบบงานของคนอ่ืน 

การสอนโดยใหเรียนอยางอิสระ 

 หลักสําคัญในการสอนศิลปะแกเด็กไดแกเปดโอกาสใหเรียนรูอยางอิสระ ท้ังนี้เพราะเด็กมี

ความแตกตางระหวางบุคคล การไดเรียนรูอยางอิสระ จะชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวาง

บุคคลไดเปนอยางดี การใหอิสระแกเด็กในการเรียนรูทําใหเด็กสามารถนําความรูใหมๆมาใช นํา

ความรูใหมมาประยุกต หรือการปฏิเสธความรูใหมๆไดตามความพอใจและความสามารถของตน การ

สอนศิลปะตองการความเขาใจและความรูสึกท่ีมีตอลักษณะพิเศษของศิลปะ 

 การเรียนรูศิลปะของเด็ก แตกตางไปจากการเรียนรูวิชาอ่ืน ศิลปะเปนวิชาท่ีตองเรียนรูดวย

การกระทํา เด็กจะกระทําในสิ่งท่ีตนพอใจกระทําและนํามาประยุกตใหสอดคลองกับจุกมุงหมายของ

ตน เด็กอาจเลือกความรูท่ีเหมาะสมกับตนและปฏิเสธความรูท่ีเด็กเห็นวาไมเหมาะกับตน ท้ังนี้เพราะ

วิชาศิลปะเปนวิชาท่ีมีลักษณะเปนเอกลักษณเปนอยางยิ่ง การเลือกสรรความรู การเรียนรู ตลอดจน

การใชความรูในทางศิลปะ ลวนมีความแตกตางกันในระหวางบุคคลเปนอันมาก 
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 ในการสอนศิลปะ ครูตองเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูอยางอิสระ ไมจําเปนตองบังคับใหเด็ก

ตองยอมรับแนวคิดหรือวิธีการท่ีครูสอน ครูสวนใหญมักคุนเคยกับการสอนวิชาอ่ืน คือเนนท่ีการสราง

ความชํานาญ โดยใหฝกทําอยางซํ้าซาก โดยท่ีเด็กไมตองใชความเขาใจ หรือกระทําดวยความพอใจ 

การเรียนรูศิลปะ ตองกระทําดวยความเขาใจ กระทําดวยความพอใจ การกระทําเกิดจากแนวคิดของ

ตนเอง เลือกสรรวิธีการดวยตนเอง เลือกวัสดุดวยตนเอง การเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูอยางอิสระ จะ

ชวยใหเด็กเรียนรูไดอยางถูกตองตามหลักการของศิลปะ 

การสอนศิลปะแตกตางจากการสอนวิชาอ่ืนตรงท่ีการสอนวิชาอ่ืนครูสามารถกําหนด

เปาหมายและหวังผลใหเปนไปตามเปาหมายนั้นๆ ได เชน สมมติวาครูสอนคําศัพทคําหนึ่งใหแกเด็ก 

ครูจะสอนความหมายแกเด็ก ใหเด็กทุกคนเรียนรูความหมายของคําศัพทคํานั้น ใหรูจักการนําคําศัพท

นั้นไปใช เม่ือเด็กไปพบตําศัพทนั้นท่ีใด ก็สามารถทําความเขาใจได ครูทบทวนศัพทคํานั้นบอยๆจนเด็ก

เรียนรูคําศัพทคํานั้น เปนตน การสอนศิลปะแตกตางจากการสอนคําศัพท เพราะคําศัพทคําใดก็มี

ความหมายคงท่ีสําหรับเด็กทุกคน อานออกเสียงเหมือนกันสําหรับเด็กทุคน และนําไปใชในลักษณะท่ี

เหมือนกันสําหรับเด็กทุกคน เด็กคนหนึ่งไมสามารถเรียนรูคําศัพทคํานั้นแตกตางไปจากเด็กคนอ่ืน แต

ในทางศิลปะแลว มีความแตกตางกันเปนอันมากระหวางบุคคล การเรียนรูศิลปะจึงเปนเรื่องของสวน

บุคคล ท่ีตองทําความเขาใจ ตองเลือก ตองแสดงออก ตามความคิดเห็นและความสามารถของตน 

ผลงานทางศิลปะของเด็กหนึ่งคนมีความหมายอยางหนึ่งตอเจาของผลงาน แตอาจมีความหมายเปน

อยางอ่ืนตอเด็กคนอ่ืน ในการสอนศิลปะแกเด็ก ครูผูสอนตองพึงระวังอยางบังคับใหเด็กทําตามครู 

ตามเพ่ือน หรือตามกฎเกณฑอยางเขมงวดเกินไป เพราะจะทําใหผลงานของเด็กมีความแข็งกระดาง 

ขากความมีชีวิตชีวา และจะกลายเปนงานพิมพซ่ึงเหมือนกันหมดทุกคนในชั้นเรียน 

การสรางสรรคของเด็ก 

การสรางสรรคมีอยูในเด็กทุกคน และมีมาตั้งแตเล็ก เด็กแสดงการสรางสรรคเพราะตองการ

ตอบสนองความตองการทางอารมณของตนเปนสําคัญ นั่นคือความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน 

ความสบายใจ เชน เด็กไดไมเล็กๆมา 2 ทอน เม่ือเอาไมขวางกันเขา เอามือจับรอนไปในอากาศ พรอม

กับทําเสียงของเครื่องบิน จินตนาการถึงเครื่องบิน เด็กมีดินเหนียว นํามาปนเปนกอนกลมๆแลวเอา

เอากําปนทุบใหแบนแลวนําไปดม พรอมกับอุทานวา หอมนากิน ขนมอรอย เด็กจินตนาการถึงขนม 

เด็กพับกกระดาษเปนรูปนก รอนไปในอากาศ พรอมกับทําเสียงรองของนก เด็กจินตนาการถึงนก เปน

ตน เหลานี้เปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวาปญหา เด็กก็จะหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง ดวยวิธีการตางๆ

ในทางศิลปะ เด็กจะหาวิธีแสดงออกดวยตนเองเพ่ือสนองตอบตอความตองการของตนตาม

ความสามารถของตน ตามแนวคิดและวัสดุท่ีมีอยู ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถแสดงออกไดอยางเสรี แมเด็กจะ

ไมมีวัสดุอยูเลย เด็กก็สามารถแสดงออกได เชน โดยใชมือทําทารอนไปในอากาศ พรอมกับทําเสียง

เครื่องบิน เอามือสองมือประกบกัน รอนไปในอากาศ ทําทาเปนการวายน้ําของปลา เปนตน การ

แสดงออกเหลานี้เปนเบื้องตนของการแสดงออกอยางสรางสรรคในทางศิลปะ 
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ในเด็กเล็กๆเม่ือเด็กเขาไปในสนามเด็กเลน โดยไมตองมีผูใดแนะนํา เด็กจะเลือกเลนเครื่องมือ

ท่ีชอบและถนัด มีความสามารถท่ีจะเลนได เชน ไมลื่น ไมกระดก ไมหมุน ชิงชา หวง เปนตน เม่ือเลน

เครื่องมือชนิดหนึ่งจนเบื่อ ก็จะเปลี่ยนไปเลนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่ง เครื่องมือชนิดใดท่ียากเด็กจะ

ทดลองเลน แลวเปลี่ยนไปเลนเครื่องมืออยางอ่ืนท่ีงายกวา และใหความสนุกสนานเพลิดเพลินกวา 

ทางดานศิลปะแตกตางจากการแสดงออกทางสมองควบคูกันไปกับความสามารถทางกาย ซ่ึงเปนงาน

ท่ีคอนขางยากสําหรับเด็ก แมวาจะเปนงานท่ียากแตเด็กก็ตองใชความพยายาม ท้ังนี้เพราะพลังแหง

ความตองการของเด็ก เด็กตองกระทําในสิ่งท่ีตนตองการ เด็กจะเปนผูตัดสินใจเองวางานใดสามารถทํา

ใดหรือไม เด็กเปนผูประเมินผลงานเอง เห็นความกาวหนาของตนเอง และทํางานไดในอัตราท่ี

เหมาะสมกับตน 

ในดานศิลปะ เด็กมีความกระหายท่ีจะเรียนศิลปะ ครูไมอาจสกัดก้ันไมใหเด็กไดเรียนรูในสิ่งท่ี

เด็กตองการเรียนรูไมได ไมมีใคร ไมวาจะเปนครูหรือพอแม มีความตองการใหเด็กเรียนรูมากเทากับ

ความตองการของเด็กเอง เด็กมีความตองการท่ีจะเรียนรูในสิ่งใหมๆเชนเดียวกับผูใหญ ความตองการ

ของเด็กท่ีจะเรียนรูและท่ีจะเจริญงอกงาม ท้ังทางดานรางกาย อารมณและสมอง ชวยใหเด็กมีสามารถ

เรียนรูไดอยางแมนยํา เรียนรูความชํานาญใหมๆ และสามารถแสดงออกดวยตนเอง เด็กสามารถ

แสดงออกอยางสรางสรรค เด็กจะไดเรียนรูสิ่งใหมๆและมีคุณคา และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนา

ความชํานาญและการตัดสินใจของเด็กดวย 

การกระตุนใหเด็กสรางงานศิลปะ 

 การสอนศิลปะก็เชนเดียวกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ครูผูสอนตองมีการเตรียมบทเรียนลวงหนาให

พรอมเปนระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งบทเรียนคราวถัดไป สําหรับบทเรียนท่ีครูตอง

เตรียมนั้น ครูควรนําขอมูลเก่ียวกับผลงานครั้งกอนๆ ของเด็กมาพิจารณาดวย เชน จุดออนในดาน

ตางๆ ของเด็ก ความเขาใจเก่ียวกับหลักวิชาและการนําหลักวิชามาใช การแสดงอออก การใชเวลา 

เปนตน เม่ือครูไดทราบขอมูลดังกลาว จากการสังเกต การทํางานของเด็ก การอภิปรายรวมกับเด็ก 

และการประเมินผลของเด็กแลว ครูจึงเตรียมบทเรียนครั้งตอไป ใหสอดคลองกับความสามารถของ

เด็ก ใหบทเรียนดังกลาวสามารถแกไข ขอบกพรองของเด็กซ่ึงครูไดสังเกตเห็นในบทเรียนกอน อันเปน

การชวยใหเด็กสามารถแสดงออกซ่ึงนาวความคิดของตนไดอยางอิสระ และมีความเชื่อม่ันในตัวเองข้ึน 

ศิลปะของเด็กช้ันประถมศึกษาตอบปลาย 

 เม่ือเด็กเติบโตข้ึน มีพัฒนาการทางดานตาง ๆ กาวหนาข้ึน พัฒนาการทางศิลปะก็กาวหนา

ข้ึนเชนกันจากลักษณะเฉพาะของศิลปะท่ีเนนในแงการแสดงออกอยางอิสระ การแสดงออกตาม

ธรรมชาติท่ีเนนอารมณและความรูสึกในชวงท่ีเด็กกําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลและประถมตอนตน 

ศิลปะของเด็กจะคอยๆ เปลี่ยนเปนเนนท่ีความเหมือนธรรมชาติ เหมือนของจริง ท้ังนี้เพราะอิทธิพล



63 

 

ของประสบการณและสิ่งแวดลอมท่ีเด็กไดพบเห็นในชีวิตประจําวัน ลักษณะเฉพาะของศิลปะดังท่ี

กลาวนี้เกิดข้ึนในขณะท่ีเด็กกําลังศึกษาอยูในชวงประถมศึกษาตอนปลาย 

จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็กตอนปลาย 

วัยเด็กตอนปลาย มีอายุอยูในชวง 6-12 ป วัยนี้จะคาบเก่ียวกับระยะกอนวัยรุน ลักษณะพัฒนาการ
สําคัญท่ีเกิดข้ึนในวัยนี้คือ “การเตรียมตัว” เพ่ือเติบโตเปนเด็กวัยรุนและวัยผูใหญท่ีพรอมจะเผชิญและ
รับผิดชอบตอตนเองในทุก ๆ ดาน วัยนี้ตอมตาง ๆ ของรางกายจะทํางานเต็มท่ี จะพบการ
เปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางกระดูกและสัดสวนของรางกายเกิดข้ึน เด็กวัยนี้จะใชชีวิตสวนใหญกับ
สังคมนอกบาน จะใหความเปนเพ่ือนกับผูอ่ืน สรางมิตรภาพกับกลุม เริ่มเรียนรูคานิยมทางสังคมจาก
กลุมเพ่ือน และบุคคลรอบขาง สามารถพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะหสังเคราะหได นอกจากนี้เด็กวัยนี้
ยังพัฒนาการรูจักตนเอง เริ่มมองเห็นตนเองตามท่ีเปนจริง ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
ตลอดจนสามารถเรียนรูเอกลักษณในกลุมของตนเองได พัฒนาการของวัยเด็กตอนปลายประกอบดวย  
 
พัฒนาการทางกาย  
   การเจริญเติบโตดานรางกายของเด็กวัยนี้มีลักษณะคอยเปนคอยไปอยางชา ๆ สมํ่าเสมอ มี
การเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อและระบบประสาทซ่ึงทํางานประสานกันไดดีข้ึน การเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วของอวัยวะภายในเกือบทุกระบบ การเปลี่ยนแปลงดานน้ําหนัก การเจริญเติบโตของกระดูก
และฟน และการขยายออกของรางกายซ่ึงเปลี่ยนไปในดานสวนสูงมากกวาสวนกวาง โดยความสูงจะ
เพ่ิมข้ึน 2-3 นิ้วตอป สัดสวนรางกายใกลเคียงผูใหญมากข้ึน เด็กผูหญิงจะมีการเจริญเติบโตท้ังดาน
รางกายและวุฒิภาวะเร็วกวาเด็กผูชายประมาณ 1-2 ป โดยมีการเปลี่ยนแปลงของท้ังสองเพศซ่ึง
อธิบายไดดังนี้  
 
เด็กผูหญิง ชวงอายุ 8-12 ปจะมีลักษณะเพศข้ันท่ีสองปรากฏข้ึน ไดแก ตะโพกขยายออก ทรวงอก
ขยายโตข้ึน มีขนข้ึนท่ีบริเวณรักแรและอวัยวะเพศ นอกจากนี้เด็กวัยนี้จะเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรกซ่ึง
เกิดข้ึนในชวงอายุ 11-12 ป การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทําใหเด็กรูสึกวิตกกังวลกับภาพลักษณของตน 
ความคิดและความสนใจจะจดจอกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
 
เด็กผูชาย จะมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย ไดแก ไหลกวางข้ึน มือและเทาใหญข้ึน มีขนข้ึนท่ีรักแร
และอวัยวะเพศ และมีการหลั่งอสุจิเริ่มเกิดข้ึนครั้งแรกในชวงอายุ 12-16 ป ซ่ึงแสดงถึงการมีวุฒิภาวะ
ทางเพศเจริญเต็มท่ี  
 
จากลักษณะการเจริญเติบโตทางดานรางกายดังกลาว ทําใหเด็กวัยนี้เริ่มใหความสนใจกับรูปราง
หนาตา มีความอยากรูอยากเห็นในเรื่องราวทางกายของเพศตรงขาม อยางไรก็ตามการเจริญเติบโตท่ี
เกิดข้ึนทุกดานของเด็กวัยนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ลักษณะทางพันธุกรรม การเลี้ยงดูเอา
ใจใสท้ังจากครอบครัว และตัวเด็กเอง เชนรูปแบบการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายท่ี
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เหมาะสม การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณแข็งแรง เปนตน  
 
พัฒนาการทางอารมณ  
      พัฒนาการทางอารมณของเด็กวัยนี้จะมีลักษณะเปนกลาง ๆ คือ ไมดีหรือรายจนเกินไป เด็ก
วัยนี้มีความคิดท่ีละเอียดออนมากข้ึน สามารถเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืนไดดีข้ึน ควบคุม
อารมณของตนได เรียนรูท่ีจะแสดงอารมณไดเหมาะสมในรูปแบบท่ีสังคมยอมรับได ดังนี้ (ทิพยภา 
เชษฐเชาวลิต, 2541, น. 81-82 ; สุชา จันทนเอม, 2540, น. 131-132)  

1. อารมณโกรธ เด็กวัยนี้สามารถควบคุมและระงับความโกรธไดดีข้ึน ไมโกรธงายและหายเร็ว
นัก พัฒนาการการแสดงออกจะเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีแสดงออกดวยการรองไหดิ้นกับพ้ืนเสียง
ดัง ท้ิงตัวลงนอนเม่ือไดรับการตอบสนองในสิ่งท่ีตองการ ก็จะเปลี่ยนเปนการคิดแกแคนในใจ
แตไมทําจริงดังท่ีคิด หรือการหลีกเลี่ยงจากสถานการณท่ีไมพึงใจในทันที ไมมีพฤติกรรมแบบ
ตอสูโดยใชกําลัง  

2. อารมณรัก เด็กวัยนี้จะแสดงออกในดานความรักดวยการมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน ราเริงแจมใส 
อารมณดี จะระมัดระวังไมทําใหผูอ่ืนเสียใจหรือกระทบกระเทือนใจ โดยเฉพาะขณะอยูใน
กลุมเพ่ือน สังคม ตองการความรัก ความอบอุนม่ันคงในครอบครัวและหมูคณะ  

3. อารมณกลัว เด็กวัยนี้จะเลิกกลัวสิ่งท่ีไมมีตัวตน พิสูจนไมได อารมณกลัวของเด็กวัยนี้เกิดจาก
ประสบการณ การเรียนรูท่ีไดรับมา สิ่งท่ีเด็กวัยนี้กลัวมากท่ีสุดคือ กลัวไมเปนท่ียอมรับของ
กลุม กลัวไมมีเพ่ือน ไมชอบการแขงขัน ไมตองการเดนหรือดอยกวากลุม ชอบการยกยองแต
ไมชอบการเปรียบเทียบ นอกจากนี้เด็กยังกลัวอันตรายตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับตนและบุคคลท่ี
รัก การตอบสนองความกลัวจะเปนลักษณะ การตอสู การถอยหนี และการทําตัวใหเขากับสิ่ง
นั้น ๆ ความกลัวของเด็กจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ พรอมกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย เด็กจะ
เปลี่ยนจากความกลัวเปนความกังวลเรื่องรูปรางของตนเองแทน คือ กังวลจากความตองการ
ใหตนมีรูปรางท่ีแข็งแรงสวยงาม 

อยางไรก็ตาม เด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเร็ว บางครั้งทําตัวเปนผูใหญ บางครั้ง
ทําตัวเปนเด็ก ความขัดแยงทางอารมณจึงเกิดข้ึนไดเสมอ พัฒนาการทางอารมณของเด็กวัยนี้จึงข้ึนอยู
กับลักษณะการเลี้ยงดูของพอแม ซ่ึงสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความรูสึกม่ันคงของเด็กตอไป  
 

พัฒนาการทางสังคม  
   พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัยนี้เดนชัดมาก เด็กจะใหความสําคัญตอสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล ท้ังตอบุคคลใกลชิดและบุคคลอ่ืน ท้ังวัยเดียวกันและตางวัยกัน เด็กวัยนี้ตองการเพ่ือนมาก เด็ก
จะแสวงหาเพ่ือนท่ีมีความคลายคลึงกันในดานของบุคลิกลักษณะ ความชอบ และเปนเพ่ือนท่ีสามารถ
ไววางใจได เขาใจกัน มักยึดม่ันกับกลุมเพ่ือน สังคมรอบขาง มีความรูสึกผูกพัน เปนเจาของและ
ซ่ือสัตยตอกลุม มีพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา และการแตงกายท่ีเหมือนกลุม สังคมของ
เพ่ือนในเด็กวัยนี้มักเปนสังคมเฉพาะของเพ่ือนเพศเดียวกัน และเด็กผูชายจะรักษาความสนใจท่ีมีตอ
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กลุมไดมากกวาเด็กผูหญิง จากการใหความสําคัญตอกลุมทางสังคมของเด็กวัยนี้ การสงเสริมใหเด็ก
ไดรับการเรียนรู และการฝกฝนทักษะการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับกลุมเพ่ือนและกลุมบุคคลรอบขางใน
ชีวิตประจําวันจะเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดการพัฒนาดานสังคมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กวัยนี้  
พัฒนาการทางสติปญญา  
   เด็กวัยนี้สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาไดชัดเจนมากข้ึน รูจักการใชเหตุผลในการ
แกปญหา รับผิดชอบและตัดสินใจไดดวยตนเอง รับฟงคนอ่ืนมากข้ึน กระตือรือรนในการแสวงหา
ความรูจากแหลงตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับเพียงพอตอการแกปญหา การเสนอความคิดเห็นและ
การมีบทบาทในการชวยเหลือกลุม ตลอดจนสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ใหเกิดข้ึน พฤติกรรมดังกลาวจะ
นํามาซ่ึงความรูสึกเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง สําหรับความสนใจของเด็กวัยนี้จะสนใจในเรื่องของ
ธรรมชาติ การทองเท่ียวสถานท่ีตาง ๆ ดูภาพยนตร เลี้ยงสัตว โดยท่ัวไปเด็กผูชายจะสนใจเรื่องการ
พิสูจน ทดลอง ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ดาราศาสตร สวนเพศหญิงจะสนใจเรื่องการครัว เย็บ
ปกถักรอย การอานหนังสือตาง ๆ ท่ีใหความรูสึกออนโยน เปนตน  
การสงเสริมพัฒนาการของวัยเด็กตอนปลาย  
ดานรางกาย  

1. แนะนําในเรื่องการออกกําลังกาย การเลนกีฬา การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเพ่ือใหมี
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  

2. แนะนําเรื่องการรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชน เพราะอาหารมีความสําคัญตอการ
เจริญเติบโตของเด็กวัยนี้ เด็กจะตองไดรับสารอาหารครบทุกหมูในปริมาณท่ีเพียงพอ 
โดยเฉพาะวัยนี้มักสนใจการเลนกับกลุมเพ่ือนมากกวาการรับประทานอาหาร  

ดานจิตใจ  

1. แนะนําเรื่องการรูจักตนเอง การมองตนเองตามความเปนจริง ดวยการบริหารจิตใจ การทํา
สมาธิ การเสียสละเพ่ือผูอ่ืนอยางเหมาะสม  

2. ฝกการผอนคลายความเครียดในลักษณะตาง ๆ เชน การผอนคลายกลามเนื้อทุกสวนของ
รางกาย จินตภาพบําบัด หรือการทํางานอดิเรกท่ีชอบ เชน ฟงเพลง เลนดนตรี อานหนังสือท่ี
ชอบ วาดภาพ เปนตน  

ดานสังคม  

1. แนะนําเรื่องการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนไดอยางเหมาะสม ใหรูจักการยืดหยุน รูจักการแพ 
ชนะ และใหอภัย เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลตามสภาพความเปนจริง เพ่ือลดความ
คาดหวังจากผูอ่ืนในทุก ๆ ดาน  

2. ฝกพฤติกรรมการแสดงออกอยางเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ท้ังพฤติกรรมทางดาน
รางกาย และคําพูด การจัดใหมีการแสดงบทบาทสมมติสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะ
นําไปสูการปฏิบัติตอไป 
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     วัยเด็กตอนปลายเปนวัยเตรียมพรอมท่ีจะเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญ การเจริญเติบโตดานรางกาย
ของเด็กวัยนี้จะชาแตเปนไปอยางสมํ่าเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงโครงราง สวนสูงและน้ําหนักใกลเคียง
วัยผูใหญมากข้ึน เด็กผูหญิงจะโตเร็วกวาเด็กผูชาย เด็กวัยนี้จะเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน 
รูจักควบคุมอารมณตนเอง การใหความรูและคําแนะนําท่ีเหมาะสมเก่ียวกับพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของเด็กวัยนี้ จะชวยใหเด็กเกิดความเขาใจ เตรียมพรอมตอการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม
และกาวไปสูวัยอ่ืนอยางเหมาะสมตอไป 

อิทธิพลของพัฒนาการทางสติปญญา 

 เม่ือเด็กเติบโตข้ึน พัฒนาการทางสติปญญาก็จะงอกงามข้ึนดวย ทางดานศิลปะนั้นเม่ือเด็ก

ไดรับประสบการณทางศิลปะเพ่ิมข้ึน เด็กจะเริ่มควบคุมรูปแบบท่ีแสดงออกในงานศิลปะมากข้ึน มีการ

จัดภาพ จัดรูปทรงใหสมบูรณ มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดมากข้ึน มีการตรวจหาความแมนยํา ความ

เท่ียงตรงมากข้ึน กลาวโดนสรุปก็คือ เด็กในวัยนี้มีความพิถีพิถันในผลงานทางศิลปะเพ่ิมมากข้ึน ไมวา

เด็กจะแสดงออกในลักษณะท่ีเหมือนของจริงหรือนามธรรม เด็กจะเนนในเรื่องของรูปแบบ มากกวา

เนนท่ีการแสดงออก เชนเดียวกับการสรางงานศิลปะของเด็กในวัยตนๆ เชน ถาเด็กในชั้นอนุบาลจะ

วาดดวงอาทิตยสักดวงหนึ่ง เด็กอาจใชสีอะไรก็ได เขียนเปนวงกลมคลายเลขศูนย แลวขีดเสนสัก 2-3 

เสน เปนรัศมี สวนเด็กในชั้นประถมศึกษาตอนปลายนั้นถาจะวาดดวงอาทิตย เขาจะตองวาดใหกลม 

ระบายสีสม หรือสีแดง รัศมีคอยๆกระจายออกจาศูนยกลาง มีการใชสีออนใหใกลเคียงกับความเปน

จริงมากท่ีสุด เปนตน ในชวงประถมศึกษาตอนปลายนี้เด็กไมพอใจในรูปแบบท่ีเด็กไดแสดงออก ซ่ึง

อารมณและความรูสึกตามธรรมชาติเสียแลว เพราะเด็กอาจรูสึกวาผลงานดังกลาวมีลักษณะแข็ง

กระดาง ไมเหมือนของจริงและไมไดรับการตกตางเทาท่ีควร ดังนั้น ในวัยนี้เด็กจึงตองการใหผลงานมี

การเปลี่ยนแปลง มีการตกแตง มีความซับซอนข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใหญ 

 ศิลปะของเด็กในวัยท่ีกําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยเพาะอยางยิ่ง การวาด 

สวนใหญจะมีลักษณะกระดาง แข็งท่ือ ไมมีชีวิตชีวา ไมมีความออนไหว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในการ

วาด เด็กไมไดแสดงออกตามอารมณ และความรูสึก แตตองคอยระมัดระวังใหเหมือนของจริง เชนถา

จะวาดรูปคนก็ตองตรวจสอบเรื่องขนาด สัดสวนตางๆใหเหมือนของจริง เปนตน ดังนั้น ผลงานจึงขาด

ความมีชีวิตชีวา ในขณะเดียวกัน เม่ือถึงวัยนี้ผูใหญเริ่มเขมงวดกับงานของเด็กมากข้ึน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง การสรางงานใหเหมือนของจริงเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของผูใหญ เด็กจึงตองพัฒนางาน

ของตนเอง โดยเนนท่ีความเหมือนของจริงหรือเหมือนกับภาพถายภาพมากข้ึน 

 เด็กท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตองใชเวลาในการสรางงานศิลปะแตละชั้น

มากยิ่งข้ึน เพราะเด็กในวัยนี้กําลังพิถีพิถันในผลงาน เพ่ือความสมบูรณของงานในการวาด เด็กจะ

ลากเสนแลวลบ ลากเสนใหมอยูตลอดเวลา ถาเปนงานปน เด็กจะปนแลวเปลี่ยนแบบ ปนใหมอยูเสมอ 

ถาเปนงานตัดกระดาษ เด็กก็จะตัดรูปทรงใหมๆ เด็กจะทําอยูอยางนั้น จนเปนท่ีพอใจ โดยเหตุท่ีเด็ก
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ยังไมมีทักษะเพียงพอในการสรางงาน เด็กจึงตองใชเวลาในการสรางงานแตละชิ้นเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวาในชวงนี้ เด็กมีความตั้งใจนานข้ึน มีความตองการในการสํารวจทดลอง และประเมินในการ

สรางผลงานทางศิลปะมากข้ึน ดวยเหตุนี้ผลงานทางศิลปะของเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จึง

เปนงานท่ีมีคุณคาทางสุนทรียภาพมากข้ึน แมวาจะหยอนลักษณะการแสดงออกอยางอิสระไปบาง 

ขาดลักษณะความเปนตัวของตัวเองไปบางก็ตาม 

ความเจริญทางดานเหตุผล 

 เม่ือเด็กเติบโตข้ึน เด็กยิ่งตองการความเขาใจจากผูใหญมากข้ึน ความรูสึกดังกลาวแสดงออก

ในขณะท่ีเด็กสรางงานทางศิลปะ เด็กในวัยท่ีกําลังเรียนอยูในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เม่ือ

ตองการสรางงานทางศิลปะ ไมวาจะเปนศิลปะประเภทใด เด็กตองมีการวางแผนไวลวงหนาทุกเรื่อง 

ผิดกับเด็กเล็กๆเม่ือตองการแสดงออก เด็กจะแสดงออกในทันทีโดยไมตองมีแผนการลวงหนา และ

ในขณะท่ีเด็กทํางาน เด็กก็จะดําเนินตามแผนโดยคํานึงถึงเหตุและผลอยูตลอดเวลา และมีการแกไข

ปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีเด็กกําหนดไวแตแรก ในขณะท่ีเด็กทํางาน 

เด็กก็จะมีการประเมินผลงาน มีการตัดสินใจในเรื่องรูปแบบ การจัดภาพ และการใชสีอยูตลอดเวลา 

อันเปนการถายทอดภูมิปญญาลงสูผลงานทางศิลปะดวย การท่ีเด็กไดใชปญญาในการสรางผลงานทาง

ศิลปะดวย การท่ีเด็กไดใชปญญาในการสรางผลงานทางศิลปะมากกวาการใชอารมณและความรูสึก 

จะทําใหเด็กทํางานไดอยางมีความเชื่อม่ัน สามารถเขาใจกระบวนการทํางานไดอยางครบถวน 

มองเห็นผลงานท่ีทําสําเร็จออกมาไดลวงหนาตลอดท้ังเขาใจในปญหาตางๆท่ีจะเกิดข้ึนในขณะทํางาน 

เชนนี้จะทําใหเด็กสามารถสรางผลงานไดอยางมีคุณคา 

 จากประสบการณทางศิลปะท่ีเด็กไดเคยผานมาตั้งแตเยาววัย จากพัฒนาการทางสติปญญาท่ี

กาวหนาข้ึน ทําใหเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลาย สามารถพัฒนางานศิลปะของตนใหนําไปสู

เหตุผลมากข้ึน ท้ังในดานแนวความคิด รูปแบบ กระบวนการ ตลอดจนวัสดุท่ีใช ในการแกไขและ

ปรับปรุงในขณะท่ีสรางงาน เด็กกระทําโดยใชเหตุผลของตนเพ่ือใหไดงานท่ีมีคุณภาพลักษณะดังกลาว

นี้ ครูผูสอนศิลปะตองทําความเขาใจอยาใชเหตุผลของผูใหญเพ่ือแกไข ปรับปรุงงานของเด็ก เพราะ

เด็กในวัยนี้เริ่มมีเหตุผลเปนของตนเองมากพอสมควรแลว 

ปจจัยของส่ิงแวดลอม 

 เด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ไดผานการอานตํารา อานหนังสืออานประกอบ 

ตลอดจนอานวารสาร นิตยสารตางๆมามากพอสมควร หนังสือเหลานี้ลวนมีภาพประกอบ ซ่ึงมีท้ัง

ภาพถายและภาพวาด และในบรรดาภาพเหลานั้นก็เปนภาพท่ีเหมือนของจริง เหมือนธรรมชาติเปน

สวนใหญ เม่ือเด็กไดเห็นภาพเหลานี้ทุกวันเปนแรมป ทําใหเด็กเกิดความนิยมชมชอบภาพเหลานี้ ใน

ขณะเดียวกัน เด็กอาจวาดภาพโดยการลอดเลียนภาพเหลานี้ ทําใหเด็กสามารถถายทอดรูปแบบของ
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การวาดไปจากภาพเหลานี้ได ภาพประกอบจากหนังสือตางๆจึงเปนเสมือนตัวแบบ หรือเปนเสมือนครู

ท่ีถายทอดลักษณะของการวาดภาพท่ีเหมือนของจริงหรือเลียนแบบธรรมชาติใหแกเด็ก 

 ปจจัยทางสิ่งแวดลอมอีกอยางหนึ่งท่ีทําใหเด็กสรางผลงานศิลปะใหเหมือนธรรมชาติหรือ

เหมือนของจริง ไดแก สังคม ซ่ึงไดแกครู บิดามารดา ตลอดจนเพ่ือนๆของเด็ก ถาหากเด็กสรางผลงาน

ทางศิลปะไมเหมือนธรรมชาติหรือเหมือนของจริง เด็กมักไดรับคําตําหนิจากผูใหญ หรือเพ่ือนๆวาเปน

ผูไรความสามารถ ไรฝมือ ผลงานขาดคุณภาพ แมวางานนั้นจะสรางข้ึนจากจินตนาการ มีการ

สรางสรรคเพียงใดก็ตาม เม่ือเด็กถูกตําหนิเชนนี้เด็กก็จะพยายามสรางงานใหเหมือนกับธรรมชาติหรือ

เหมือนของจริงใหมากท่ีสุด เพ่ือจะไดไมตองไดรับการตําหนิ เพ่ือท่ีจะใหไดรับคํายกยองชมเชย วา

สามารถสรางผลงานไดเหมือนธรรมชาติมากท่ีสุด 

อิทธิพลของผูใหญเกี่ยวกับธรรมชาตินิยม 

 นอกจากภาพในโฆษณาสินคาดานตางๆท่ีมีอยูท่ัวไป จะมีอิทธิพลตอเด็กเก่ียวกับธรรมชาติ

นิยมแลว ความนิยมของผูใหญในเรื่องธรรมชาตินิยม และคอยใหคําแนะนําแกเด็กอยูตลอดเวลา มี

อิทธิพลตอเด็กเปนอันมากในการโนมนาวจิตใจเด็กใหมีการแสดงออกทางศิลปะในแนวทางธรรมชาติ

นิยม ผูใหญสวนมากมักเขาใจวาผลงานทางศิลปะท่ีเหมือนธรรมชาติเทานั้นท่ีมีคุณคา จึงพยายาม

กระทําทุกวิถีทางใหเด็กแสดงผลงานใหเหมือนธรรมชาติ จากเวลาท่ีเด็กเยาววัย เด็กแสดงออกทาง

ศิลปะจากแนวคิดอันบริสุทธิ์ของตนเอง ดวยอารมณและความรูสึกท่ีเปนอิสระ โดยไมยึดรูปแบบท่ี

เหมือนธรรมชาติ ผูใหญจะคอยพูดกรอกหูเด็กอยูเสมอวาผลงานของเด็กมดี ไมเหมือนของจริง ครั้น

เม่ือเด็กเติบโตข้ึน มีทักษะทางศิลปะเพ่ิมมากข้ึน เด็กก็พยายามเอาใจใสผูใหญโดยการหันเหแนวการ

แสดงออกของตนจากเดิมท่ีเนนการแสดงออกอยางอิสระ มาเปนการแสดงออกท่ีเหมือนธรรมชาติหรือ

เหมือนของจริง 

 ชวงเวลาท่ีเด็กศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จัดวาเปนชวงเวลาท่ีสําคัญตอเด็กมาก 

เด็กจะมีความตระหนักตอสังคมรอบๆตัวเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหญ ครู บิดามารดา ครูมีอิทธิพล

ตอเด็กเปนอันมาก ในการถายทอดแนวคิดและคานิยมตางๆใหแกเด็ก เด็กในวัยนี้จะมีความรูสึก

ละอาย ถายังมีพฤติกรรมอยางเด็กๆ จากแนวคิดของผูใหญ เด็กในวัยนี้คิดวา ผลงานทางศิลปะท่ีเนน

การแสดงออกมาในรูปแบบของธรรมชาตินิยม ตามความตองการของผูใหญและสังคม ในทางศิลปะ

ยุคปจจุบัน ถือวาเปนสิ่งท่ีนาเสียดายยิ่งถาหากเด็กละท้ิงการแสดงออกทางศิลปะท่ีเนนการแสดงออก

ทางอารมณและความรูสึกโดยสิ้นเชิง หันมานิยมการแสดงออกทางศิลปะแบบธรรมชาติ จึงเปนหนาท่ี

ของครูผูสอนศิลปะท่ีจะตองทําความเขาใจใหแกเด็กใหชัดเจน ถึงคุณคาของผลงานทางศิลปะท้ังสอง

แบบแลวสงเสริมใหแกเด็กไดแสดงออกอยางถูกตอง เหมาะสมกับโอกาสและความตองการ เพ่ือเด็ก

จะไดปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
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พ้ืนฐานดานความรู 

 ความรูและประสบการณเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสรางงานทางศิลปะของเด็ก เด็กในระดับ

ประถมศึกษาตอนกลาง มีชวงเวลาแหงความตั้งใจในการสรางงานศิลปะนานกวาเด็กระดับ

ประถมศึกษาตอนตนและระดับอนุบาล ท่ีเปนเชนนี้เพราะเหตุวา เด็กมีความรู ประสบการณ และ

ทักษะในการแสดงออกทางศิลปะเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเด็กมีแนวความคิด มีจินตนาการ และมีวิธีการท่ี

กวางขวาง ลําซ้ึง ในการสรางงานศิลปะ ดวยเหตุนี้เด็กจึงจําเปนตองใชเวลานานข้ึนในการสรางผลงาน

ชิ้นหนึ่งๆ เชน สมมติวาเด็กจะวาดเรือรบสักลําหนึ่ง เด็กจะตองมีความรูอยางละเอียดวา สวนประกอบ

ของเรือรบชนิดตางๆ มีอะไรบาง แลวเด็กจึงวาดเรือรบข้ึนมาใหเหมือนของจริงท่ีสุด ซ่ึงตองใชเวลา

และความพยายามมาก เปนตน 

 การสอนศิลปะเด็กครูตองเปนผูท่ีชวยใหเด็กไดฝกทักษะ และการรับรูและชวยใหเด็กมี

พัฒนาการตอไปมากกวาจําใหเด็กทอแท เบื่อหนาย ครูจะตองเขาใจเด็กถึงความสามารถ ความคิด

ริเริ่มสรางสรรค และชวยใหเด็กไดผอนคลายอารมณ มากกวาท่ีจะฝงใจใหเด็กคิดวา การเรียนศิลปะ

ตองมีพรสวรรคหรือมีสติปญญาดีเทานั้นถึงเรียนได  ครูตองทําใหเด็กไดความรู ความเขาใจ ทัศคติ 

การนําไปใช สรางความเชื่อม่ันใหเด็กและดึงความสามารถของเด็กออกมาใหเขารูวา เขาทําไดและทํา

ไดดีดวย 

จากขอมูลดานงานศิลปะยังชวยใหเด็กพัฒนาดานตางๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาทางดานการสรางสรรค สามารถคิด ดัดแปลงและแกปญหาทําสิ่งตางๆใหดีกวาเดิม

ได ทําใหเด็กสามารถทํางานไดโดยไมเลียนแบบคนอ่ืน และเชื่อม่ันในความคิดของตน 

2. พัฒนาทางดานการเรียนรู สามารถเขาใจคุณคาศิลปะตามหลักเกณฑของศิลปะได 

3. พัฒนาทางดานอารมณ  สามารถแสดงออกอยางอิสระ มีความม่ันใจในการทํางาน มี

ระเบียบ พัฒนาบุคลิกภาพ 

4. พัฒนาดานสติปญญา สามารถสรางสรรคงานศิลปะไดถูกตอง จดจําไดละเอียด สวยงาม

ตามหลักการใชสีในงานศิลปะ 

5. พัฒนาดานสังคม สามารถเขาใจสภาพแวดลอม เขาใจผูอ่ืน และสามารถเขากับผูอ่ืนและ

ทํางานประสานงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

6. พัฒนาดานประประยุกตนําไปใช สามารถใชอุปกรณไดถูกตองตรงกับงานี่ใช และนํา

ความรูดานศิลปะ ไปประยุกตเพ่ือใหเขากับงานอ่ืนๆไดเปนอยางดี 
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หลักการสอนศิลปะในช้ันประถม 

 วิธีสอนวิชาใดยอมตองเหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้นๆโดยเฉพาะ การสอนจึงจะไดผล 

หากนําวิธีสอนของวิชาหนึ่งไปใชสอนอีกวิชาหนึ่ง การสอนยอมไมไดผล วิชาแตละวิชาไมสามารถใช

วิธีการสอนวิธีเดียวกันไดตลอด วิธีสอนจะตองปรับปรุงใหเหมาะกับลักษณะเฉพาะและความมุงหมาย

ของวิชานั้นๆ เชน ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เปนตน วิชานี้ไมสงเสริมใหแสดงการสรางสรรค 

จินตนาการ หรืออารมณในการแกปญหา ดังนั้น ถาจะเอาวิธีสอนคณิตศาสตรมาใชในการสอนศิลปะ 

ยอมไมเปนการเหมาะสม เพราะจะทําใหวิชาศิลปะสูญเสียลักษณะเฉพาะของวิชานี้ การนําสูตรตางๆ

ทางคณิตศาสตรมาใชในการสรางงานทางศิลปะยอมเปนไปไมไดเชนกัน ดังนั้น วิธีสอนศิลปะจึงตอง

เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของศิลปะและวิธีการทางศิลปะ การสอนจึงจะดําเนินไปอยางไดผล 

 ศิลปะเปนเรื่องของความรูสึกนึกคิด อารมณ และจินตนาการ ดังนั้น ในการสอนศิลปะ

ครูผูสอนจําเปนตองใชวิธีการหลายอยางท่ีจะเราใหเด็กเกิดอารมณ เกิดแรงบันดาลใจ เพ่ือใหสามารถ

สรางผลงานทางศิลปะท่ีมีคุณภาพ ครูจะตองแสวงหาถอยคําท่ีกระตุนใหเด็กคิด เกิดอารมณตื่นเตน 

หดหู เสียใจ สลดใจ ครูพึงหลีกเลี่ยงถอยคําท่ีจะเปนอุปสรรคหรือขัดขวาง หรือสกัดก้ันความคิดของ

เด็ก ความเปนอิสระในการแสดงออกของเด็ก แตควรเปนกาสงเสริมใหเด็ก มีความเปนตัวของตัวเอง

ในการแสดงออกซ่ึงแนวคิด และวิธีการของตนเอง 

 ครูท่ีจะสอนวิชาศิลปะใหเด็กระดับประถม ศึกษาใหไดผลจะตองเปนผูมีความเขาใจในวิชา

ศิลปะอยางถูกตอง สามารถสรางงานทางศิลปะได มีความเขาใจเก่ียวกับวิธีสอน และมีความเขาใจใน

ธรรมชาติของเด็ก ท้ังนี้เพราะเหตุวา การสอนวิชาศิลปะใหเด็กนั้น แตกตางจากการสอนใหแกผูใหญ 

ดังนั้น ในการสอนศิลปะใหแกเด็ก ครูผูสอนจึงตองใชวิธีการท่ีเหมาะสมแกเด็ก เพราะในการสอนนั้น

สามารถปลูกฝงทัศนคติ นิสัย ความคิด และแบบแผนแหงพฤติกรรมใหแกเด็ก เนื่องจากในชวงระดับ

ประถมศึกษาเปนชวงเวลาแหงพัฒนาการท่ีมีความสําคัญยิ่ง และพัฒนาการตางๆท่ีครูผูสอนศิลปะเปน

ผูชวยสรางเสริมข้ึนนี้ จะติดตัวเด็กไปจนโตเปนผูใหญ ดังนั้น การเลือกใชวิธีสอนท่ีเหมาะสมจึงเปน

สิ่งจําเปน 

วิธีสอนศิลปะ 

1. การแสดงออกอยางสรางสรรค 

      การแสดงออกอยางสรางสรรค เปนวิธีสอนศิลปะวิธีหนึ่งซ่ึงมีคุณคาแกเด็ก ดังนี้ 

1.  เปดโอกาสใหเด็กเลือกแนวความคิด หรือเนื้อเรื่องของตนเอง ในการแสดงออก 

2.  เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระตามวิธีการของตนเอง 

3.  ใหสิทธิในการสรางงานดวยตนเอง 

วิธีการสอนศิลปะโดยมุงท่ีการแสดงออกอยางสรางสรรคเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระ

ในทางปญญาโดยสมบูรณ มีโอกาสในการเลือก การแสดงออก และการสรางงาน ซ่ึงคุณลักษณะ

เหลานี้เปนลักษณะเฉพาะของศิลปะในระดับประถมศึกษาโดยตรง การแสดงออกอยางอิสระของเด็ก

เปนไปในลักษณะท่ีเด็กไมตกอยูในการควบคุมของครู  เพ่ือนในชั้น หรือผูใหญ การควบคุมดังกลาวนี้ 
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หมายรวมไปถึงในดานแนวความคิด มาตรฐานการใหคะแนนหรือการวิพากษวิจารณก็ได การปลอด

จากการควบคุมของสิ่งแวดลอมภายนอกนี้ ทําใหเด็กสามารถแสดงออกไดอยางอิสระตามมาตรฐาน

ของตัวเด็กเอง มาตรฐานดังกลาวนี้ มิใชมาตรฐานของครูหรือมาตรฐานของผูใหญ หรือศิลปน ซ่ึงอาย

ไมเหมาะกับเด็ก หากเปนมาจรฐานของเด็กแตละคน ซ่ึงตัวเด็กเปนผูกําหนดข้ึนเอง เด็กจะตองยอมรับ

และเคารพในมาตรฐานดังกลาวนี้ การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ จึงสอดคลองกับ

ลักษณะเฉพาะของศิลปะในระดับประถมศึกษาเปนอยางยิ่ง 

การสอนศิลปะดวยวิธีใหเด็กแสดงออกอยางสรางสรรค เปนการสอนศิลปะวิธีใหมท่ีมีคุณคา

อยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะเหตุวาวิธีสอนดังกลาวมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของศิลปศึกษา ซ่ึงเนนใน

เรื่องการแสดงออกอยางสรางสรรคโดยเสรีของเด็กเปนสําคัญ เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก

ในดานความคิด อารมณ จินตนาการ และความถนัดของตนไดโดยสมบูรณ ในกระบวนการสรางสรรค

ทางศิลปะ ซ่ึงเริ่มตั้งแตการเลือกแนวความคิด เลือกวิธีการ เลือกวัสดุ การลงมือสรางงาน กระ

ประเมินผลงาน เด็กเปนผูกระทําท้ังหมดดวยตนเองโดยเสรี กิจกรรมดังกลาวนี้เปนกิจกรรมทางศิลปะ

โดยตรง ความเปนอิสระก็ดี ความซาบซ้ึงก็ดี ความอบอุนก็ดี ความเปนตัวของตัวเองก็ดี การ

สรางสรรคก็ดี ของผูสรางงานทางศิลปะ เหลานี้ลวนเปนองคประกอบท่ีสําคัญของศิลปศึกษาในแนว

ใหมท้ังนั้น ดวยเหตุนี้ วิธีสอนท่ีมุงเนนใหเด็กไดแสดงออกอยางสรางสรรค ซ่ึงเปดโอกาสใหเด็กได

ตัดสินใจดวยตนเอง จึงเปนวิธีการท่ีสอดคลองกับศิลปศึกษาเปนอยางมาก และเปนวิธีสอนท่ีมีคุณคา

ตอเด็กเปนอยางยิ่ง 

ศิลปะเปนเรื่องของสวนบุคคล ข้ึนอยูกับแนวคิดและอารมณของแตละบุคคล เด็กแตละคน

ผูสรางผลงานทางศิลปะจะตองเปนผูใชแนวความคิดและอารมณของตนเอง มิใชใชแนวความคิดและ

อารมณของครูหรือผูอ่ืนในการสรางงานทางศิลปะ ไมมีสิ่งอ่ืนใดนอกเหนือแนวความคิดและอารมณท่ี

นํามาใชในการสรางงาน ทางศิลปะได แนวทางในการสรางงานศิลปะของเด็ก มีความเหมาะสมกับเด็ก

เปนท่ีสุด แนวทางสรางงานศิลปะของครูก็มีความเหมาะสมกับครู แนวทางของผูใดก็เหมาะกับผูนั้น 

ดังนั้น ในการสรางผลงานทางศิลปะจึงจําเปนตองใหผูสรางงานเปนผูกําหนดแนวทางของตนเอง เปนผู

เลือกแนวความคิด วิธีการ วัสดุ ตลอดจนลงมือทํางานดวยตนเอง ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้จําเปนตอง

สอนดวยวิธีใหเด็กแสดงออกอยางสรางสรรค 

ศิลปะ ถาจะใหเปนศิลปะอยางสรางสรรค จะตองเกิดจากความริเริ่มและจินตนาการของเด็ก

แตละคน การท่ีเด็กไดใชจินตนาการอยูเสมอ กอใหเกิดแนวความคิดใหมๆสิ่งใหมๆในศิลปะได ถาไมมี

จินตนาการความแปลกใหมในศิลปะก็จะไมเกิดข้ึน การสรางสรรคในผลงานก็จะไมปรากฎข้ึน ผลงาน

ทางศิลปะท่ีแทจริงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูสรางงานไดใชแนวความคิด ใชความสามารถในการประดิษฐ 

ใชจินตนาการ ใชประสบการณ ซ่ึงสิ่งเหลานี้เกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจในการสรางผลงานใหมๆท่ีไมซํ้า

แบบเดิม ในการสอนศิลปะใหแกเด็ก สิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงไดแก คุณคาทางการศึกษาท่ีเด็กพึงไดรับ 

เม่ือเด็กไดมีโอกาสสรางงานทางศิลปะ ท้ังในขณะท่ีเด็กกําลังสรางงานและหลังจากท่ีเด็กไดสรางงาน

นั้นแลว 
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2. การสรางงานทางศิลปะตามเรื่องท่ีกําหนด 

      ครูกับนักเรียน รวมกันกําหนดชื่อเรื่องข้ึน แลวใหนักเรียนในกลุมใชเปนเนื้อหาในการ

แสดงออกทางศิลปะ ตัวอยางชื่อเรื่องท่ีครูกับนักเรียนรวมกันกําหนดข้ึน เชน ฉันกับบานของฉัน ฉัน

กับสุนัขของฉัน ทะเล สนามบิน วันข้ึนปใหม วันตรุษสงกรานต เปนตน เด็กทุกคนในกลุมจะสรางงาน

ศิลปะข้ึนจากแนวคิดในชื่อเรื่องท่ีไดเลือกไว เด็กแตละคนมีอิสระในการแสดงออกตามแนวคิดและ

วิธีการของตนโดยไมมีครูเปนผูบังคับหรือควบคุมใหเปนไปตามความตองการของครู 

 การท่ีเด็กไดมีโอกาสแสดงออกทางศิลปะตามชื่อเรื่องท่ีเด็กไดรวมกันเลือกไว และเห็นวามี

ความเหมาะสมกับเด็ก ทําใหเด็กสามารถแสดงออกไดอยางสมบูรณ โดยไมมีขอจํากัดในเรื่อง

ประสบการณ ความถนัด ตลอดจนวัสดุท่ีใช ท้ังนี้เพราะเหตุวา เด็กไดแสดงความสามารถในการ

แสดงออกตามขอบเขตท่ีตนมีอยู สมมุติวา เด็กเลือกวาดภาพทะเล เด็กจะวาดภาพทะเลแตกตางกัน

ออกไปตามสภาพของแตละคน เด็กบางคนเคยมีประสบการณเก่ียวกับการดําน้ําดูปะการัง หรือเคยดู

ภาพยนตรเก่ียวกับสภาพใตทองทะเล เด็กอาจวาดภาพทิวทัศนใตทองทะเล มีโขดหิน มีแนวปะการัง 

มีปลาสีสวยงาม อาจใชสีน้ํา สีโปสเตอร สีชอลก ท้ังนี้แลวแตประสบการณท่ีเด็กเคยมีมากอน เด็กบาง

คนท่ีเคยไปเท่ียวชายหาด อาจวาดภาพทะเลเปนหาดทราย มีนักทองเท่ียว เด็กบางคนท่ีเคยลงเรือแลว

ถูกพายุพัด อาจวาดภาพทะเลในสภาพท่ีมีลมพายุแรง มีคลื่นจัด เหลานี้ เปนตน ในชื่อเรื่องเดียวกันวา 

ทะเล เด็กอาจแสดงออกทางศิลปะแตกตางกันไป ตามประสบการณและความถนัดของตน 

 การแสดงออกอยางสรางสรรคในทางศิลปะของเด็ก โดยอาศัยชื่อเรื่องเปนตัวกําหนดขอบขาย

ของงานนั้น เปนสิ่งท่ีนาสนใจและควรท่ีครูพึงทําความเขาใจใหลึกซ้ึงในความหมายท่ีเด็กแสดงออกใน

ผลงาน สิ่งท่ีเด็กแสดงออกในผลงานยอมมีความหมายลึกซ้ึงแฝงอยู ซ่ึงเด็กผูแสดงผลงานนั้นเปนผูท่ี

เขาใจดีกวาผูอ่ืน การท่ีครูจะเขาใจความหมายของผลงานทางศิลปะของเด็กไดอยางถูกตอง ก็โดยท่ีครู

มีความเขาใจเด็กผูสรางงานนั้นเปนอยางดีในทุกดาน 

การกําหนดชื่อเรื่องใหเด็กไดแสดงออกทางศิลปะ เปนวิธีสอนศิลปะแบบหนึ่ง ท่ีมีการกําหนด

ขอบเขตของเนื้อเรื่องไวอยางกวางๆ ท้ังนี้เพ่ือใหผูสรางงานทางศิลปะไดมีโอกาสสรางงานไดอยาง

กวางขวาง ตามความเขาใจของตน ตามความตองการของตน และตามความถนัดของตน ซ่ึงแตละคน

ก็สรางงานออกมาไดหลายรูปแบบ หลายลักษณะ แมวางานเหลานั้นจะแตกตางกันออกไปอยาง

กวางขวาง แตก็ยังอยูในขอบเขตเดียวกัน อันมีชื่อเรื่องเปนเครื่องกําหนด สิ่งท่ีครูผูสอนพึงคํานึงถึงก็

คือ ในการกําหนดชื่อเรื่อง ซ่ึงกระทําโดยครูและเด็กรวมกันพิจารณานั้น ชื่อเรื่องควรเปนเรื่องท่ีเนนท่ี

ตัวเด็ก มิใชเนนท่ีเนื้อหาวิชา และชื่อเรื่องควรมีลักษณะกวางๆ ไมมีความจําเพาะเจาะจงมากนัก  เรื่อง

นี้ แมครูจะไมไดเปนผูกําหนดชื่อเรื่องโดยตรง  แตครูก็มีบทบาทอยางสําคัญในการแนะแนวในการ

กําหนดชื่อเรื่องเพ่ือสรางงานศิลปะ ชื่อเรื่องท่ีมีความจําเพาะเจาะจงมากๆอาจเหมาะกับเด็กเพียง 2-3 

คน  ไมควรกําหนดใหเปนหัวขอในการสรางงานทางศิลปะ ควรเลือกเรื่องท่ีมีลักษณะกวางๆซ่ึงเด็ก

สวนใหญหรือเด็กทุกคนในกลุมเคยมีประสบการณ อันจะเปนการกระตุนใหเด็กมีจินตนาการท่ี

กวางขวาง มีการแสดงทางอารมณท่ีลึกซ้ึง และมีความตั้งใจท่ีจะสรางผลงานใหมีคุณภาพ 



73 

 

เรื่องท่ีกําหนดใหสําหรับการสรางงานทางศิลปะ ควรเปนเรื่องท่ีมีขอบขายกวางขวาง เพ่ือเปด

โอกาสใหเด็กสวนใหญไดแสดงออกอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงออกทางอารมณ 

เรื่องท่ีแคบและมีความจํากัดมาก ทําใหเด็กสวนใหญไมสามารถแสดงออกตามแนวของเรื่องได แตอาจ

เหมาะกับเด็กเพียง 2-3 คนเทานั้น ตัวอยางเรื่องท่ีมีความกวาง เชน ฉันไปเท่ียวทะเล ทองทะเลไทย 

ทะเลของเรา เปนตน เรื่องเก่ียวกับทะเลท่ีมีความแคบ มีความจํากัด มีความเฉพาะเจาะจง เชน ทะเล

เดือด ทะเลในวันท่ีมีพายุ ใตทะเลลึก เปนตน เรื่องท่ีมีความแคบเชนนี้ ทําใหเด็กสวนใหญท่ีไมเคยมี

ประสบการณ ไมมีจินตนาการ ไมมีอารมณ ไมสามารถท่ีจะแสดงออกได เรื่องประเภทนี้จึงไมสมควร

เลือกมาเปนเรื่องท่ีจะใหเด็กแสดงออก 

เรื่องท่ีกําหนดใหแกเด็กในการแสดงออกทางศิลปะ ควรเปนเรื่องท่ีชวยกระตุนใหเด็กได

แสดงออกอยางสมบูรณ ชวยขยายความสนใจของเด็กใหกวางขวางข้ึน ชวยใหเด็กเกิดอารมณและ

จินตนาการ  ชวยใหเด็กเกิดแนวคิดในการเลือกวัสดุ และวิธีการในการสรางงานทางศิลปะ เรื่องท่ีดีจะ

ชวยใหเด็กไดแสดงออกทางศิลปะไดอยางหมดจด โดยอิสระไมมีการลอกเลียนงานของคนอ่ืนๆ หรือใช

แนวคิดของคนอ่ืน เด็กจะมีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน มีความเชื่อใจในตนเองมากข้ึน คุณสมบัติ

ดังกลาวนี้เปนความมุงหมายโดยตรงของศิลปศึกษาท่ีตองการปลูกฝงใหมีข้ึนในเด็กระดับประถมศึกษา

ทุกคน อนึ่ง การท่ีครูจะชวยแนะแนวใหเด็กเลือกเรื่องไดอยางเหมาะสม ครูจะตองเขาใจเด็กทุกคน ท้ัง

ในดานประสบการณเดิมของเด็ก ความสามารถของเด็ก ตลอดจนแนวคิดของเด็ก เพ่ือครูจะไดใหการ

แนะแนวในการเลือกเรื่องไดอยางเหมาะสม 

การแสดงออกทางศิลปะ มิใชกระทําไดแตเพียงการวาดแตเพียงอยางดี การกําหนดชื่อเรื่อง

ใหเด็กแสดงออกเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดใชวิธีการตางๆในการแสดงออกอยางกวางขวาง ท้ังนี้โย

การใชวัสดุตางๆท่ีเหมาะสมกับวิธีการ เชน ภาพทองทะเลไทย เปนตน  เด็กก็อาจใชวิธีการหลายอยาง

ในการสรางงาน เชน การระบายสีดวยนิ้วมือ การพับกระดาษ การขดลวด การพิมพดวยใบไม ตนไม 

การทับสี การประดิษฐเศษวัสดุ การตัดกระดาษ เปนตน วิธีการตางๆก็ดี วัสดุท่ีใชก็ดี ชวยสงเสริมให

เด็กมีความชํานาญ มีประสบการณ และมีการแสดงออกทางดานอารมณท่ีสมบูรณ คุณคาดังกลาวนี้มี

ความสอดคลองกับความมุงหมายของศิลปศึกษาแนวใหมนี้เปนอยางยิ่ง 

3. การลอกแบบ 

กิจกรรมทางศิลปะท่ีมีการลอกเลียนตัวแบบ หรือทําใหมีรูปรางเหมือนตัวแบบเปน

กิจกรรมการลอกแบบ จุดมุงหมายท่ีสําคัญของการลอกแบบก็คือ การทําใหเหมือนตัวแบบมากท่ีสุด 

การลอกแบบกระทําไดท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุม ผลของการลอกแบบคือ เด็กไดฝกความชํานาญ

ในการสรางผลงานทางศิลปะ โดยใชตัวแบบเปนสิ่งเราใหเด็กสรางงานศิลปะ การสอนดวยวิธีใหเด็ก

ลอกแบบนี้ ไมสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกอยางสรางสรรคและมีอิสระ หากเนนในเรื่องการลอกแบบให

เหมือนกับตัวแบบใหมากท่ีสุด (Russell and Waugaman. 1952) 
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4. การทําตามคําสั่ง 

การสอนดวยวิธีนี้ ครูเปนผูออกคําสั่งใหเด็กปฏิบัติตามเปนข้ันๆในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรม 

ครูเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานของเด็กอยูตลอดเวลา ครูอาจออกคําสั่งเปนคําพูดแลวใหเด็กทําตาม 

หรือครูปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง เปนข้ันๆแลวใหเด็กทําตาม เชน ในการวาดภาพ ครูจะแสดงการวาด

ภาพไปทีละข้ัน มีการราง การระบายสี การตกแตงเด็กจะวาดภาพตามครูท่ีสั่ง เปนตน หรือในการตัด

กระดาษเปนรูปทิวทัศน ใตทะเล ครูแสดงการรางภาพบนกระดาษ ใหเด็กทําตาม ครูแสดงการตัด

กระดาษสีออกเปนชิ้นๆใหเด็กทําตาม ครูกําหนดตําแหนงของภาพตามตองการ ข้ันตอนใดท่ีเด็กทําผิด 

ครูจะเปนผูแนะนําแกไขให จนไดภาพท่ีเหมือน กับของครู เม่ือเด็กทุกคนทําตามครูทีละข้ันจนสําเร็จ 

จะไดภาพท่ีเหมือนกับของครูทุกคน การสอนดวยวิธีนี้ เปนการควบคุม แนวคิดของเด็กไมใหมีการ

แสดงออกอยางสรางสรรค  เด็กถูกควบคุมท้ังในชวงท่ีสรางงานในสวนยอย และการนําสวนยอยมา

รวมกันเปนสวนรวม อันเปนการควบคุมการจัดองคประกอบของภาพดวย โดยเหตุท่ีการสอนวิธีนี้

กระทําไปทีละข้ัน และใหเด็กทําตามทีละข้ัน ดังนั้น ครูจึงเปนผูควบคุมเวลาการทํางานของเด็กแตละ

คนดวย เด็กแตละคนทํางานอยางเดียวกันในเวลาเดียวกัน และทําเสร็จพรอมกัน การสอนแบบนี้จึง

ข้ึนอยูกับการควบคุมของครูเปนสําคัญ ผลเสียก็คือ เด็กไมมีโอกาสไดแสดงออกทางศิลปะ อยาง

สรางสรรค แตผลดีก็คือ เด็กไดฝกความชํานาญในการทํางาน 

5. การสอนโดยใชแมแบบ 

การสอนโดยใชแมแบบ ไดแกการสอนท่ีครูหรือผูใดผูหนึ่งเปนผูสรางแมแบบข้ึน แลวให

เด็กนําแมแบบไปลอกโดยวิธีนําแมแบบไปวางลงบนกระดาษ ใหเด็กใชดินสอไปตามเสนรอบนอกของ

แมแบบดังกลาว แมแบบท่ีใหเด็กลอกลายมีหลายลักษณะ นอกจากชนิดท่ีใหเด็กลอกตามเสนรอบ

นอกของแมแบบแลว ยังมีแมแบบชนิดท่ีมีรอยปรุ แสดงรูปรางของสิ่งของ แลวใหเด็กลากตามรอย

นั้นๆ นอกจากแมแบบท่ีครูเปนผูสรางข้ึนแลว ยังมีแมแบบท่ีมีรูปรางตามธรรมชาติ ท่ีเด็กนําไปใชเปน

แมแบบได เชน ใบไม เปลือกหอย ฝามือ ฝาเทา ลูกกุญแจ กบเหลาดินสอ เหรียญบาท เปนตน การ

สอนศิลปะดวยวิธีนี้ นอกจากจะไมสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกอยางสรางสรรคแลว ยังเปนการควบคุม

ใหเด็กทําตามคําสั่งอีกดวย แมแบบเปนเสมือนคําสั่งใหเด็กปฏิบัติตาม 

6. การสอนโดยใชแบบฝก 

การสอนดวยวิธีนี้ ครูเปนผูเตรียมบทเรียน โดยการวาดภาพบนกระดาษโดยใชเพียงเสน

รอบรูป แลวนํามาใหเด็กระบายสี แรเงา หรือตกแตงภาพใหสวยงาม หรือครูแจใชสมุดงานศิลปะซ่ึงมี

จําหนายอยู ท่ัวไปนํามาใหเด็กระบายสี ตกแตงใหสวยงาม การสอนดวยวิธีนี้ไมสงเสริมใหเด็ก

แสดงออกอยางสรางสรรคโดยอิสระ แตเปนเพียงการฝกหัดการใชสีระบายภาพในบทเรียนสําเร็จรูป 

หรือในแบบฝกหัดท่ีครูไดจัดทําข้ึนแลวอัดสําเนาไวเปนจํานวนมากๆ เพ่ือใหเด็กฝกหัดระบายสี แรเงา 

และการตกแตงใหสวยงาม 

การสอนศิลปะโดยใชการลอกแบบก็ดี การทําตามคําสั่งก็ดี และการสอนโดยใชแบบฝก ท้ัง 3 

วิธีนี้ เปนการสอนโดยใหเด็กทําตามคําสั่งและมีตัวอยางใหเด็กดู เด็กไมมีโอกาสไดแสดงแนวคิดของ
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ตนเองโดยอิสระ ไมมีโอกาสไดใชจินตนาการของตน แตเด็กไดมีโอกาสฝกความชํานาญเฉพาะดานใน

การสรางงานศิลปะ ซ่ึงก็จัดวามีความจําเปนหากจะตองเปนความชํานาญท่ีควบคูไปกับการสรางสรรค 

และการแสดงออกอยางอิสระ การลอกเลียนแบบหรือการทําตามตัวอยางเปนกิจกรรมท่ีใชเปนครั้ง

คราว  ในโอกาสท่ีตองการสรางความชํานาญเฉพาะอยางเทานั้น ไมควรใชการลอกแบบหรือการทํา

ตามคําสั่งเปนการสรางงานทางศิลปะตลอดไป เพราะจะทําใหเด็กเกิดความเคยชิน ยึดถือการลอก

แบบเปนการสรางงานทางศิลปะ อันจะทําใหผลงานของเด็กขาดคุณคาในดานการริเริ่ม การ

สรางสรรค สําหรับในดานตัวเด็กนั้น เด็กจะเปนคนขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ไมกลาแสดงออกอยาง

เสรี 

วิธีการสอนศิลปะโดยใหเด็กทําตามคําสั่ง เปนการสอนท่ีมีครูเปนศูนยกลาง ครูเปนผูกําหนด

คิดวิธีการใหเด็กทําตามแนวคิดของครูอยางเปนข้ันเปนตอน เด็กทุกคนในชั้นตองปฏิบัติตามทุก

ข้ันตอน และกระทําสําเร็จในเวลาเดียวกัน ไดผลงานท่ีเหมือนกัน สิ่งท่ีเด็กไดรับจากการทํางาน

ดังกลาว คือการพัฒนานิสัยการทํางานตามคําสั่ง เด็กไมมีโอกาสไดใชความคิดและทําตามแนวคิดของ

ตนโดยอิสระ เด็กขาดการริเริ่ม การสรางสรรค ขาดความเปนตัวของตัวเอง ตองพึงผูอ่ืนอยูตลอดเวลา 

การท่ีเด็กตองทํางานตามคําสั่งของครูอยางเปนข้ันตอน เด็กไมมีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง

ข้ึนเลย เด็กท่ีมีความชํานาญสามารถทํางานไดเร็วกวา ก็ตองลดความเร็วลง ตองคอยเพ่ือนๆ มี

ความรูสึกวา การทํางานเสร็จพรอมเพ่ือนเปนการดี และเด็กท่ีทํางานชาก็สบายใจเพราะมีผูคอย และ

ไมตองเรงรัด การสอนศิลปะดวยวิธีใหเด็กทําตามคําสั่ง จึงเปนการสกัดก้ัน การริเริ่ม การสรางสรรค 

การแสดงออกอยางอิสระ และการใชจินตนาการของเด็ก เด็กไมไดรับการพัฒนาความสามารถอยาง

เต็มท่ี การสอนดวยวิธีนี้ จึงขัดกับหลักการของศิลปศึกษาโดยสิ้นเชิง 

วิธีสอนโดยใชแบบฝก ใหเด็กฝกการลากเสน ฝกการระบายสี เปนการสอนท่ีมุงสรางความ

ชํานาญเฉพาะดานใหแกเด็ก แตมิไดสงเสริม การริเริ่ม การสรางสรรค ในการแสดงออกอยางอิสระ

ใหแกเด็ก การสอนโดยใชแบบฝก จึงขัดกับหลักการของศิลปศึกษา ดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม การ

สอนศิลปะมีหลายวิธี ครูมีสวนอยางสําคัญท่ีจะเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับเด็ก เพราะเด็กมีความ

เชื่อม่ันในตัวครู และพรอมท่ีจะยึดถือ หากครูเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสม ประโยชนอันยิ่งใหญทาง

การศึกษาก็จะตกอยูกับเด็กทุกคน 

การสอนศิลปะในชั้นประถมนั้น มีหลักสําคัญอยูวา เพ่ือใหเด็กไดแสดงออกทางศิลปะ และให

การแสดงออกดังกลาวชวยสรางความเจริญงอกงามแกเด็กในทุกๆดาน ฉะนั้น ครูจึงไมควรดูผลงาน

ของเด็กแตเพียงอยางเดียว เชน ดูวาเด็กทํางานเรียบรอย ถูกตอง สวยงาม ประสบความสําเร็จหรือไม 

แตครูควรพิจารณาใหลึกซ่ึงลงไปกวานั้นวา ผลงานของเด็กแสดงใหเห็นความงอกงามในดานใดบาง 

นอกจากนั้นครูยังตองพิจารณาถึงนิสัยการทํางานของเด็กดวย ในการสอนศิลปะสําหรับเด็กนั้น ถาครู

ไมเพียงแตคอยวิจารณหรือจับผิดเด็ก อันเปนการทําลายความรูสึกอันดีท่ีเด็กไดแสดงออกมาแลว จะ

ทําใหเด็กแสดงออกไดอยางเต็มท่ี และครูก็จะมีโอกาสศึกษาความงอกงามในดานตางๆของเด็กได

ถูกตอง ท้ังนี้เพราะการวิจารณหรือชี้ใหเห็นความผิดในงานของเด็กนั้น ทําใหเด็กเสียความรูสึกอันดี 
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ทําใหเด็กเกิดความกลัว เกิดความไมม่ันใจ ขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง เด็กจะไมกลาแสดงออกอยาง

เต็มความสามารถในคราวตอไป เพราะเกรงวางานของตนจะไมไดรับการยอมรับกลัวครูจะตําหนิ ทํา

ใหเด็กคิดไปตางๆ เม่ือเปนเชนนี้บอยๆเขา เด็กจะกลายเปนคนขลาด ไมกลาแสดงออก ฉะนั้น ตาม

หลักการสอนท่ีถูกแลว ครูตองไมเปนผูขัดขวางความเจริญของเด็กโดยไมรูตัว ตองเปนผูท่ีคอยสงเสริม

ใหเด็ก มีความงอกงามมากข้ึนในทุกๆดาน โดยการสรางความม่ันใจใหแกเด็กในการแสดงออก ให

อิสระในการทํางาน จัดหาวัสดุอุปกรณไวใหอยางพอเพียง เด็กก็สามารถแสดงออกไดอยางเต็มท่ี 

เนื่องจากความสามารถในการทํางานของเด็กแตละคน ข้ึนอยูกับความเจริญในดานตางๆ 

ฉะนั้น กอนท่ีครูจะมอบงานใหเด็กทํา ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของงานกับเด็กแตละคน เพราะเด็ก

ไมมีความสามารถเทาเทียมกันทุกคน เชนนี้จะทําใหผลงานของเด็กปรากฏออกมาในรูปแบบท่ีนา

พอใจมาก และจากผลงานนี้เองจะทราบไดทันทีวา เด็กมีความสามารถและความถนัดในดานใด หรือ

ยังบกพรองในดานใด ครูจะไดหาทางสงเสริมแกไขไดอยางถูกตอง ท้ังนี้เพ่ือความเจริญในดานตางๆ

ของเด็กเปนสําคัญ อนึ่งครูจะตองทําใหเด็กมีความรูสึกวาผลงานของตนไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

มิฉะนั้น เด็กอาจจะไมแสดงออกมาอีกเลย หรืออาจแสดงออกโดยขาดความซ่ือสัตยในการทํางาน 

เพราะเม่ือเด็กตองการท่ีจะใหผลงานของตนเปนท่ียอมรับจากผูอ่ืน เด็กอาจไปลอกแบบงานของผูอ่ืน

มาแสดง หรือไมก็เอางานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนงานของตน หรือไมก็ใชความสามารถของผูอ่ืน โดย

ใหผูอ่ืนมาชวยตนทํางาน เหลานี้เปนการทํางานท่ีขาดความซ่ือสัตย ครูควรกวดขันในเรื่องนี้ใหมาก ไม

ควรปลอยปละละเลย เพราะจะทําใหเด็กขาดอุดมคติ ขาดการสรางสรรค ขาดความชํานาญในการ

ทํางาน และขาดความคุนเคยกับงาน ขาดความซาบซ้ึงในการทํางาน การลอกแบบก็ดี การใหผูอ่ืนชวย

ทํางานใหก็ดี ตลอดจนการนําเอาผลงานของผูอ่ืนมาอางเปนของตนก็ดี ถาเด็กไดกระทําจนเคยชิน จะ

กลายเปนนิสัยไมดีติดตัวเด็กตอไป เม่ือถึงคราวท่ีตองทํางาน เด็กจะไมพยายามใชความคิด

ความสามารถของตนเอง แตจะพยายามใชเลหกลเพ่ือตอบครูอยูตลอดเวลา ทําใหการเรียนศิลปะของ

เด็กไมไดผลสมความมุงหมาย 

สาเหตุท่ีทําใหเด็กลอกเลียนงานของผูอ่ืน 

1. เด็กขาดความคิดของตนเอง 

2. เด็กประสบความลมเหลวในการทํางานทุกครั้ง ผลงานไมไดรับการยอมรับ 

3. เด็กขาดความอบอุนในการทํางาน อาจเปนเพราะถูกตําหนิอยูเสมอ หรือถูกบังคับให

ทํางานดวยความไมสมัครใจ 

4. เด็กขาดความเอาใจใสในการทํางาน เพราะเด็กไมชอบงาน ท้ังนี้อาจดวยงานไมตรงกับ

นิสัยของเด็ก หรืองานอาจไมเหมาะกับเด็ก เชน ยากเกินไป หรืองายเกินไป เปนตน 

5. ครูปลอยปละละเลยเด็กเกินไป ขาดความเอาใจใส ขาดการใหกําลังใจ 

การท่ีครูจะปองกันไมใหเด็กลอกเลียนงานของผูอ่ืนนั้น ก็โดยขจัดสาเหตุดังกลาวนี้เสีย ตราบ

ใดท่ีเด็กขาดความซ่ือตรงในการทํางาน ตราบบั้นครูก็จะศึกษางานของเด็กไมถูกตอง ไมอาจใหการ

แนะแนวท่ีตรงกับความตองการของเด็กได การสอนศิลปะก็จะไมไดผล การศึกษางานของเด็กทําใหครู
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ไดทราบความเปนไปตางๆของเด็ก เชน ทําใหทราบวาเด็กมีความเขาใจ มีความซาบซ้ึง และมีความ

งอกงามในศิลปะมากนอยเพียงใด ศิลปะสําหรับเด็กไมไดเปนวิชาท่ีตองใชความชํานาญมากนัก ถา

หากครูอธิบายใหเด็กเขาใจถึงคุณคาของวิชานี้แลว จะทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน ไมเบื่อหนายเวลา

เรียน ทําใหเด็กมีความตั้งใจและสนใจเรียน ยิ่งครูเปดโอกาสใหเด็กฝกหัดบอยๆแลว เด็กจะมี

ประสบการณ มีความชํานาญ และมีความซาบซ้ึงในงานศิลปะดีข้ึน นอกจากนั้น การเปดโอกาสใหเด็ก

ไดแสดงออกอยูเสมอ จะทําใหครูสามารถศึกษาความแตกตางของเด็กไดชัดเจนยิ่งข้ึน เพราะเด็กท่ีมี

ความถนัดพิเศษในดานใดก็จะแสดงความสามารถในดานนั้นๆออกมาใหปรากฏ สวนเด็กท่ีมีความถนัด

นอยกวา อาจตองใชเวลานานกวา และทําไดไมดีเทา ท้ังนี้เพราะความสามารถในการทํางานของเด็ก

นั้น ตองข้ึนอยูกับวัยของเด็ก และข้ันแหงพัฒนาการในดานตางๆเปนสําคัญ การรูระดับความสามารถ

ของเด็กแตละคนเชนนี้ ทําใหครูมอบงานใหแกเด็กไดอยางเหมาะสม ใหการแนะแนวไดอยางถูกตอง 

ซ่ึงการสังเกตการทํางานของเด็กควรกระทําเงียบๆไมควรใหเด็กรูตัว มิฉะนั้นเด็กจะแสดงสิ่งท่ี

ไมเปนปกติวิสัยของตนออกมา ครูตองพยายามทําไปตามปกติ ท้ังนี้เพ่ือไมใหเด็กระมัดระวังตัว

จนเกินไป จะแสดงออกไดไมเต็มท่ี ควรใหเด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทํางานดวยความเต็ม

ใจ เชนนี้ เด็กจึงมีความตั้งใจในการทํางาน การทํางานโดยปราศจากความตั้งใจ นอกจากจะไดผลงาน

ท่ีไมสมบูรณแลว ยังเปนการสรางนิสัยในการทํางานท่ีไมดีใหแกเด็กอีกดวย ครูจึงควรฝกเด็กใหทํางาน

ดวยความตั้งใจ โดยกอนท่ีจะใหเด็กทํางาน ครูตองเราใหเด็กเกิดอารมณรวมในการทํางานนั้นๆ เพราะ

การเราจะใหเด็กเกิดปญหาตางๆข้ึน  เม่ือเกิดปญหาซ่ึงมีความสัมพันธกับงานของเด็ก ทําใหเด็กเกิด

ความสนใจในงานนั้นๆ และเม่ือเด็กเกิดความพอใจในงานของตนแลว เด็กจะตั้งใจทํางานนั้นดวยใจรัก 

ครูก็สามารถศึกษาผลงานและการทํางานของเด็กไดอยางถูกตอง 

7.  การใหเด็กทํางานเปนหมู 

               การแสดงออกทางศิลปะบางอยางก็เหมาะท่ีจะทําเปนรายบุคคล บางอยางหรือบาง

โอกาสก็เหมาะจะทํางานเปนหมู ท้ังนี้แลวแตความเหมาะสม การจัดใหเด็กทํางานรวมกันเปนหมู 

นอกจากจะเปนการเราใหเด็กเกิดความสนใจในการทํางานแลว ยังเปนการฝกนิสัยในการทํางานท่ี

ตองการไดอีกหลายอยางท่ีไมอาจฝกไดในการทํางานคนเดียว เชน การแบงงานกันทํา การรวมมือ

ทํางาน การเสียสละ เปนตน การจัดงานใหเด็กทําเปนหมูนั้น ควรจัดใหเด็กในหมูมีโอกาสทํางานกัน

ทุกๆคน นอกจากนั้น ยังควรใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสหมุนเวียนไปอยูในทุกๆหมูอีกดวย ท้ังนี้เพ่ือใหเด็ก

ทุกคนไดพบปะกัน ไดทํางานรวมกัน และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน อนึ่ง การจัดใหเด็ก

ทํางานเปนหมู ครูควรจัดเด็กท่ีมีความสามารถใกลเคียงกันใหทํางานอยูในหมูเดียวกัน ท้ังนี้เพราะ

ตองการใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสทํางาน หากเด็กในหมูมีระดับความสามารถแตกตางกันมาก เด็กท่ีมี

ความสามารถนอยจะไมมีโอกาสไดทํางานเลย 

 การใหเด็กทํางานเปนหมู ก็ตองการการเราเชนเดียวกับการทํางานเปนรายบุคคลเหมือนกัน 

ตางกันแตวา การเราใหเด็กทํางานเปนหมูนั้น เปนดารเราเพ่ือสรางปญหาใหเกิดข้ึนเปนสวนรวม 

เพ่ือใหเด็กสนใจปญหารวมกันและคิดหาวิธีแกปญหารวมกัน ขอยกตัวอยางงายๆสําหรับการเราใหเด็ก
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ชวยกันประดับประดาหองตางๆดวยภาพตางๆโดยการทํางานเปนหมูนั้น ในข้ันแรก ครูควรจัดหาภาพ

มาประดับใหเด็กกอน กอนท่ีเด็กจะมาโรงเรียน เม่ือเด็กเขาหองเรียนในตอนเชา เด็กจะเห็นภาพ

เหลานั้นดวยกันทุกคน ครั้งพอหยุดพักกลางวัน หลังจากท่ีเด็กออกไปรับประทานอาหารกันหมดแลว 

ครูปลดภาพบางสวนออกเสียบาง ยายท่ีเสียบาง เม่ือเด็กกลับเขาหองเรียนในตอนบาย เด็กเห็นภาพ

อยูไมครบ บางภาพถูกเคลื่อนยาย ตอนนี้จะทําใหเด็กท้ังหองเกิดความแปลกใจ และมีความสนใจ

เก่ียวกับภาพเหลานั้นข้ึนมาทันที ถาหากครูเห็นวาความสนใจของเด็กยังมีนอยไป ใหตั้งปญหาเก่ียวกับ

ภาพเหลานั้นข้ึนเพ่ือใหเด็กชวยกันตอบ หรือจะใหมีการอภิปรายกันข้ึนก็ได ท้ังนี้เปนการเพ่ิมความ

สนใจใหมีมากข้ึน เม่ือครูเห็นวามีความสนใจเก่ียวกับการประดับประดาหองดวยภาพกันพอสมควร

แลว ครูก็เปดโอกาสใหเด็กจัดหมูกันข้ึนเพ่ือชวยกันตกแตงหองเสียใหม หากเด็กยังไมสามารถจัดหมู

ของเด็กเองได ครูก็ตองใหความชวยเหลือโดยการจัดหมูใหเด็กเสียเอง แตละหมูควรรูหนาท่ีของตนวา 

หมูของตนตองทําอะไรบาง เม่ือรับมอบหมายงานจากครูไปแลว เด็กก็จะไปจัดไปจัดแบงหนาท่ีกันวา

ใครในหมูตองทําอะไรบาง  เม่ือเด็กลงมือทํางานครูก็จะสังเกตเห็นการทํางานของเด็กแตละคนทันที 

ครูตองพยายามใหอิสระแกเด็กมากท่ีสุด เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในหมูแสดงความคิดเห็น 

ตลอดจนความสามารถของตนๆไดเต็มท่ี ซ่ึงจะเปนโอกาสใหครูไดศึกษาการทํางานของเด็กไดอยางถ่ี

ถวน 

 การใหเด็กทํางานเปนหมู มีขอท่ีครูควรคํานึงถึงอยางหนึ่ง คือ ครูตองรับรูในผลงานของเด็ก

ทุกครั้งและตองคอยสอดสองดูความสําเร็จของการทํางานอยูตลอดเวลา หากเห็นวาหมูใดไมไดรับ

ความสําเร็จในการทํางาน ครูตองใหความชวยเหลือโดยการใหการแนะแนวและใหกําลังใจทันที อยา

ปลอยใหเด็กตองทํางานค่ังคางไมสําเร็จเปนอันขาด เพราะถาหากวาเด็กตองพบกับความไมสําเร็จอยู

เสมอๆจะทําใหเด็กเกิดความเบื่อหนายในการทํางานครั้งตอๆไป อนึ่ง ผลงานของแตละหมู ครูไมควร

พิจารณาแตเพียงผูเดียว ตองนําออกแสดงใหเปนท่ีปรากฏแกเด็กท้ังหลายดวยทุกครั้ง เพราะจะเปน

การใหกําลังใจแกเด็กหมูท่ีเปนเจาของงานนั้นๆ ทําใหเด็กมีความภูมิใจในผลงานท่ีพวกเขาไดทําสําเร็จ 

เปนการเราใหเด็กอ่ืนๆท่ีไมใชเจาของผลงานนั้นเกิดความสนใจ มีความกระตือรือรนในการสรางงาน

ศิลปะข้ึนอีกดวย 

8. การประเมินคางานท่ีเด็กแสดงออก 

การประเมินคาผลงานท่ีเด็กไดแสดงออกมานั้น ยังมีสิ่งท่ีเขาใจกันไมถูกตองนัก สวนมาก

มักเอาผลงานของเด็กไปเปรียบเทียบกับผลงานของผูใหญ หรือเปรียบเทียบกับเด็กท่ีไมไดอยูในวัย

เดียวกัน หรือเปรียบเทียบกับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ท้ังนี้ไมวาจะเปนในดานประสบการณ ความ

สนใจ ตลอดจนความสามารถ นอกจากนั้น มักจะพิจารณาผลงานของเด็กเพ่ือชี้ใหเห็นความบกพรอง 

เหลานี้ เปนสภาพการประเมินคางานของเด็กท่ีใชกันในอดีต 

ปจจุบันนี้แนวการประเมินคางานศิลปะของเด็กไดเปลี่ยนไป ในการพิจารณางานของเด็กนั้น 

มีความมุงหมายดังนี้ 
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1. สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความเจริญของเด็ก ครูจะสังเกตไดจากผลงานของเด็ก เชน เด็กท่ีไดรับ

การบีบค้ันจากทางบาน การแสดงออกของเด็กจะไมมีความเดนชัด มักลอกแบบผูอ่ืน ขาดการริเริ่ม ไม

มีการสรางสรรค 

2. กระบวนการทํางาน เรื่องนี้ครูจะทราบไดโดยการสังเกตเด็กขณะท่ีเด็กทํางานรอบคอบ ถ่ี

ถวน รักความสะอาด รักความเปนระเบียบเรียบรอย งานของเด็กก็จะเรียบรอย หากเด็กทํางาน

สะเพรา งานก็ไมเรียบรอย 

3. ข้ันแหงการพัฒนาการของเด็ก ผลงานของเด็กจะบอกใหครูทราบไดวา เด็กมีความเจริญ

งอกงามในดานตางๆเหมาะกับวัยของตนหรือไม หากยังบกพรอง กลาวคือ ข้ันแหงพัฒนาการไมเจริญ

ทันกับวัย ครูจะไดหาทางแกไข ฉะนั้น ในการประเมินคางานของเด็ก ครูจึงไมควรคํานึงถึงแตความ

แตกตางระหวางบุคคลแตอยางเดียว แตตองพิจารณาความแตกตางของข้ันแหงพัฒนาการในเด็กแต

ละคนดวย 

4. การใหความชวยเหลือ ในการประเมินคางานของเด็กนั้น ครูตองใหความชวยเหลือควบคู

ไปดวย แตการชวยเหลือนี้มิใชเปนไปในลักษณะของการชวยเด็กทํางาน หากเปนการชวยกระตุน ชวย

ใหกําลังใจ ตองพยายามใหเด็กเปนตัวของตัวเอง ใหเด็กลืมความต่ําตอยของงาน ไมควรทําใหเด็กเกิด

ความทอใจ พยายามใหเด็กมีความเชื่อม่ันในตนเอง จัดสรรวัสดุใหมากพิเพียง ใหอิสระแกเด็กในการ

สรางงาน 

สิ่งท่ีครูควรกระทําเปนอยางยิ่ง ก็คือ พยายามชวยเด็กใหเขาใจตัวเอง คือ ชวยใหรูวาตนมีการ

แสดงออกในทางศิลปะอยางไร ควรปรับปรุงตัวเองในดานใดบาง ครูมีสวนสําคัญในการกระตุนใหเด็ก

มีความตองการท่ีจะแสดงออกอยางสรางสรรค 

พ้ืนฐานความรูดานศิลปะท่ีควรรู 

สี (COLOR)หมายถึง ลักษณะกระทบตอสายตาใหเห็นเปนสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจให
เกิดความเขมของแสงท่ีอารมณและความรูสึกได การท่ีไดเห็นสีจากสายตาสายตาจะสงความรูสึกไปยัง
สมองทําใหเกิดความรูสึก ตางๆตามอิทธิพลของสี เชน สดชื่น รอน ตื่นเตน เศรา สีมีความหมายอยาง
มากเพราะศิลปนตองการใชสีเปนสื่อสรางความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะทอนความ
ประทับใจนั้นใหบังเกิดแกผูดูมนุษยเก่ียวของกับสีตางๆ อยูตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งท่ีอยูรอบตัวนั้นลวน
แตมีสีสันแตกตางกันมากมาย สีเปนสิ่งท่ีควรศึกษาเพ่ือประโยชนกับตนเองและ ผูสรางงานจิตรกรรม
เพราะ เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเปนวิทยาศาสตรจึงควรทําความเขาใจวิทยาศาสตร ของสีจะ
บรรลุผลสําเร็จในงานมากข้ึน ถาไมเขาใจเรื่องสีดีพอสมควร ถาไดศึกษาเรื่องสีดีพอแลว งานศิลปะก็
จะประสบความสมบูรณเปนอยางยิ่ง 
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คําจํากัดความของสี  
1. แสงท่ีมีความถ่ีของคลื่นในขนาดท่ีตามนุษยสามารถรับสัมผัสได 
2. แมสีท่ีเปนวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบดวย แดง เหลือง น้ําเงิน 
3. สีท่ีเกิดจากการผสมของแมสี 

คุณลักษณะของสี 
สีแท (HUE) คือ สีท่ียังไมถูกสีอ่ืนเขาผสม เปนลักษณะของสีแทท่ีมีความสะอาดสดใส เชน แดง เหลือง 
น้ําเงิน 
สีออนหรือสีจาง (TINT) ใชเรียกสีแทท่ีถูกผสมดวยสีขาว เชน สีเทา, สีชมพู 
สีแก (SHADE) ใชเรียกสีแทท่ีถูกผสมดวยสีดํา เชน สีน้ําตาล 

ประวัติความเปนมาของสี  

มนุษยเริ่มมีการใชสีตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร มีท้ังการเขียนสีลงบนผนังถํ้า ผนังหิน บนพ้ืนผิว
เครื่องปนดินเผา และท่ีอ่ืนๆภาพเขียนสีบนผนังถํ้า(ROCK PAINTING) เริ่ม ทําตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรในทวีปยุโรป โดยคนกอนสมัยประวัติศาสตรในสมัยหินเกาตอนปลาย ภาพเขียนสีท่ีมี
ชื่อเสียงในยุคนี้พบท่ีประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศิลปากรไดสํารวจพบ
ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรบนผนังถํ้า และ เพิงหินในท่ีตางๆ จะมีอายุระหวาง 1500-4000 ป 
เปนสมัยหินใหมและยุคโลหะไดคนพบตั้งแตป พ.ศ. 2465 ครั้งแรกพบบนผนังถํ้าในอาวพังงา ตอมาก็
คนพบอีกซ่ึงมีอยูท่ัวไป เชน จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี เปนตนสีท่ีเขียนบนผนังถํ้าสวนใหญเปนสีแดง 
นอกนั้นจะมีสีสม สีเลือดหมู สีเหลือง สีน้ําตาล และสีดําสีบนเครื่องปนดินเผา ไดคนพบการเขียนลาย
ครั้งแรกท่ีบานเชียงจังหวัดอุดรธานีเม่ือป พ.ศ.2510 สีท่ีเขียนเปนสีแดงเปนรูปลายกานขดจิตกรรมฝา
ผนังตามวัดตางๆสมัยสุโขทัยและอยุธยามีหลักฐานวา ใชสีในการเขียนภาพหลายสี แตก็อยูในวงจํากัด
เพียง 4 สี คือ สีดํา สีขาว สีดินแดง และสีเหลืองในสมัยโบราณนั้น ชางเขียนจะเอาวัตถุตางๆใน
ธรรมชาติมาใชเปนสีสําหรับเขียนภาพ เชน ดินหรือหินขาวใชทําสีขาว สีดําก็เอามาจากเขมาไฟ หรือ
จากตัวหมึกจีน เปนชาติแรกท่ีพยายามคนควาเรื่องสีธรรมชาติไดมากกวาชาติอ่ืนๆ คือ ใชหินนํามาบด
เปนสีตางๆ สีเหลืองนํามาจากยางไม รงหรือรงทอง สีครามก็นํามาจากตนไมสวนใหญแลวการคนควา
เรื่องสีก็เพ่ือท่ีจะนํามาใช ยอมผาตางๆ ไมนิยมเขียนภาพเพราะจีนมีคติในการเขียนภาพเพียงสีเดียว 
คือ สีดําโดยใชหมึกจีนเขียน 
สีสามารถแยกออกเปน 2 ประเภทคือ 
1. สีธรรมชาติ เปนสีท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ เชน สีของแสงอาทิตย สีของทองฟายามเชา เย็น สีของรุง
กินน้ํา เหตุการณท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม ตนไม พ้ืนดิน ทองฟา น้ําทะเล 
2. สีท่ีมนุษยสรางข้ึน หรือไดสังเคราะหข้ึน เชน สีวิทยาศาสตร มนุษยไดทดลองจากแสงตางๆ เชน 
ไฟฟา นํามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน นํามาใชประโยชนในดานการละคร การจัดฉากเวที 
โทรทัศน การตกแตงสถานท่ี 
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วงจรสี   ( Color Circle) 
 สีข้ันท่ี 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง   สีเหลือง  สีน้ําเงิน 

สีข้ันท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีข้ันท่ี 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนท่ีเทากัน จะทําให 
เกิดสีใหม 3 สี ไดแก 
สีแดง ผสมกับสีเหลือง  ไดสี สม 
สีแดง ผสมกับสีน้ําเงิน  ไดสีมวง 
สีเหลือง ผสมกับสีน้ําเงิน  ไดสีเขียว 

 สีข้ันท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีข้ันท่ี 1 ผสมกับสีข้ันท่ี 2 ในอัตราสวนท่ีเทากัน จะไดสีอ่ืน ๆ 
อีก 6  สี คือ 
สีแดง ผสมกับสีสม  ไดสี สมแดง 
สีแดง ผสมกับสีมวง  ไดสีมวงแดง 
สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ไดสีเขียวเหลือง 
สีน้ําเงิน ผสมกับสีเขียว  ไดสีเขียวน้ําเงิน 
 
สีตางๆนั้นมีอยูมากมายแหลงกําเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรูสึกท่ีมีตอสีของมนุษยแตละ
กลุมยอมไมเหมือนกัน สีตางๆท่ีปรากฏนั้นยอมเกิดข้ึนจากแมสีในลักษณะท่ีแตกตางกันตามชนิดและ
ประเภทของสีนั้น 

วรรณะของสี แบงออกเปน ๒ วรรณะ คือ 

1.สีวรรณะรอน (warm Tone Color) ในวงจรสีหมายถึง สีท่ีคอนไปทาง สีแดง และ สีสม  สี

รอนจะใหความรูสึกตื่นเตน 

2.สีวรรณะเย็น (Cool Tone Color) ในวงจรสีหมายถึง สีท่ีคอนไปทาง สีน้ําเงิน และ สี

เขียว สีเย็นจะใหความรูสึกสงบ เยือกเย็น 

คุณสมบัติของสี  

 (วิรุณ ตั้งเจริญ : 2535)ไดแบงคุณสมบัติของสี ออกเปน 3 อยางคือ 

1.สีแท (Hue) คือสีท่ียังไมไดผสมใหเกิดคาสีตางออกไป สีแทแดง คือ สีแดงบริสุทธิ์ท่ียัง

ไมไดมีการผสมสีอ่ืน และเปนสีพ้ืนฐาน 

2.น้ําหนักสี คือสีท่ีสัมพันธกับความ ออน-แก ของสีใดสีหนึ่ง เราสามารถแปลความการ

ลดหลั่นน้ําหนักของสีใหสัมพันธกับสีแทไดโดย ถายภาพสีแทใหเปนภาพขาวดํา แลวนําภาพขาวดํา

ของสีแท มาเปรียบเทียบกับระดับสีเทา ก็จะทราบน้ําหนักสีปกติของสีใดสีหนึ่งนั้น 
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3.ความเขมของสี มีความหมายคลายกับคาสี ซ่ึงเปนสภาพบริสุทธิ์ของสีแตละสี เปนสีท่ีไมมี

คาสีเทาเจือปน ถามีคาสีเทาปนอยูก็ถือวาเปนสีท่ีมีความเขมต่ํา เชน สีน้ําตาล สีเนื้อ เปนตน 

    การเห็นสี 

การเห็นสีเปนการรับรูเบื้องตนและจะเชื่อมโยงไปสูการรับรูในเชิงจิตวิทยา  การมีปฏิกิริยาตอ

สีไมเพียงแตมนุษยเทานั้นแมแตสัตวทุกประเภทท่ีตาไมบอดสีก็มีปฏิกิริยาตอสีเหมือนๆกัน  

2ประเภทของสี สีในทางศิลปะมีประเภทตางๆมากมายซ่ึงเราควรจะศึกษาเพ่ือใหทราบในเรื่อง
ของสีใหลึกซ้ึงมากข้ึน 

2การใชสีกลมกลืน (Harmony) 

หมายถึง สีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน ซ่ึงไปดวยกันโดยไมขัดแยง หรือตัดกัน ความกลมกลืน
ของสีมีหลายลักษณะคือ 

1.กลมกลืนดวยคาของน้ําหนักของสีๆเดียว (Total Value Harmony) คือการใชสียืนเพียงสี
เดียว แตมีคาหลายน้ําหนัก 

2. กลมกลืนโดยใชสีใกลเคียง (Sympel Harmony) เปนการใชสีขางเคียงกันในวงจรสีซ่ึงมี
ลักษณะสีใกลเคียงกัน เชน มวง - มวงน้ําเงิน - น้ําเงิน หรือ เขียวเหลือง - เขียว - เขียวน้ําเงิน     

3. สีกลมกลืนโดยใชสีคูผสม (Two Colors Mixing) หมายถึง สีคูใดคูหนึ่งท่ีผสมกันแลวไดสีท่ี
3 เชน สีน้ําเงิน ผสมกับสีเหลืองไดสีเขียว แลวน้ําท้ัง 3สีมาใชในงานเดียวกัน  
      4.สีกลมกลืนโดยใชวรรณะของสี (Tone) หมายถึง นําสีในกลุมวรรณะเดียวกันมาจัดอยู
ดวยกัน เชน สีในวรรณะรอน เชน แดง สม เหลือง มวงแดง หรือสีในวรรณะเย็น ไดแก น้ําเงิน มวง 
เขียว เขียวน้ําเงิน เปนตน  

2การสรางสภาพสีโดยรวม (Tonality) 

     หมายถึง การทําใหเปนสีโดยภาพรวม หรือเปนโครงสีสวนใหญท่ีปกคลุมหรือครอบงําสีอ่ืนอยู 
ถึงแมในรายละเอียดสวนอ่ืนอาจมีสีอ่ืนๆปะปนอยูก็ตาม แตก็ไมทําใหสภาพสีโดยรวมขัดแยงกันเกินไป 
การใชสีโดยรวมชวยใหภาพมีความกลมกลืนและมีเอกภาพ  

2การใชสีขัดกัน (Discord) หมายถึง การกลับคาของน้ําหนักระหวางสีแกกับสีออน โดยการ
กลับสีท่ีแกมาเปนสีออนดวยการผสมสีขาว หรือทําใหจางลง เพ่ือใหมีน้ําหนักออนกวาอีกสีหนึ่งท่ีเปนสี
ท่ีออน แตปรับใหเปนสีแกโดยการผสมดํา หรือสีเขม เพ่ือเพ่ิมน้ําหนักสีใหเขมข้ึน แลวนํามาจัดเขา
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ดวยกันเพ่ือสรางความแตกตางหรือความขัดแยงท่ีเหมาะสม ทําใหผลงานดูมีจังหวะ นาสนใจกวาการ
ใชสีกลมกลืน 

2ระยะของสี (Perspective of Color) หมายถึง การใชสีซ่ึงมีผลตอความรูสึกเรื่องระยะใกล
ไกลของภาพ โดยการนําสีแทมาผสมใหสีหมนลงโดยการทําใหเปนสีกลาง เชน การผสมสีตรงกันขาม 
หรือสีกลาง เพ่ือบงบอกระยะ ซ่ึงโดยท่ัวไปแบงเปน 3ระยะ คือ ระยะใกล (Foreground) ระยะกลาง 
(Middle ground) และระยะไกล (Background) โดยมีหลกัการใหสีคือ สีระยะใกลสามารถใชสีสด 
หรือเขม กวาระยะท่ีไกลออกไป สีท่ีอยูไกลออกไปมากเทาใดคาน้ําหนักสีก็จะออนและจะดูเปนสีกลาง
มากยิ่งข้ึน  

2จุดเดนจากสี ( Dominance) หมายถึง การใชสีท่ีทําใหสวนสําคัญมีความเดนชัดสะดุดตา
เปนจุดแรก หรือเปนจุดท่ีดึงดูดความสนใจจากผูดูมากท่ีสุด การทําใหเกิดจุดเดนจะข้ึนอยูกับการ
เลือกใชสี โดยอาจเลือกใชสีท่ีสงเสริมใหเกิดพลังสีเดน ซ่ึงจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนพ้ืน และ
สวนเดนหรือจุดสนใจ ซ่ึงมีหลายวิธี เชน การใชสีตัดกัน หรือคูตรงขามกัน เชน พ้ืนสีน้ําเงิน จุดเดนสี
เหลือง  

สีเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของงานศิลปะ และมีอิทธิพลตอความรูสึก อารมณ และ
จิตใจ ไดมากกวาองคประกอบอ่ืน ๆ เรามีความเก่ียวของสัมพันธกับสีตาง ๆ อยางแยกไมออก โดยท่ีสี
จะใหประโยชนในดานตาง ๆ เชน  
       1. ใชในการจําแนกสิ่งตาง ๆ เพ่ือใหเห็นชัดเจน  
       2. ใชในการจัดองคประกอบของสิ่งตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม กลมกลืน เชน การแตง
กาย  การจัดตกแตงบาน  
       3. ใชในการจัดกลุม พวก คณะ ดวยการใชสีตาง ๆ เชน คณะสี เครื่องแบบตางๆ  
       4. ใชในการสื่อความหมาย เปนสัญลักษณ หรือใชบอกเลาเรื่องราว  
       5. ใชในการสรางสรรคงานศิลปะ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม สรางบรรยากาศ  สมจริงและ
นาสนใจ                             
       6. เปนองคประกอบในการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ของมนุษย 

2ความสัมพันธของมนุษยกับสี 

สิ่งแวดลอมรอบตัวเราประกอบไปดวยสี จึงมีการแยกสีออกเปน ๒ ประเภท คือ 
          1. สีท่ีเกิดจากปรากฏการณตามธรรมชาติ เชน สีของแสง  
          2. สีท่ีเกิดจากการสรางสรรคของมนุษย เชน สีท่ีใชเขียนภาพ และการยอมสีวัสดุตางๆ 
          เหตุท่ีมนุษยรูจักใชสี เพราะมนุษยมีธรรมชาติรักสวยรักงาม เม่ือเห็นความงามตามธรรมชาติ 
เชน ดอกไม ใบไม สัตว วัตถุ ตลอดจนทิวทัศนท่ีงดงาม มนุษยก็อยากจะเก็บความงามเอาไว จึงได
นําเอาใบไม หินสี เปลือกหอย ฯลฯ มาประดับรางกาย และยังรูจักเอาดินสีและเขมามาทาตัว หรือขีด
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เขียนสวนท่ีตองการใหงาม รวมท้ังการเขียนภาพตามผนังถํ้าอีกดวย สําหรับในปจจุบันไดมีการ
สังเคราะหสีจากวัตถุข้ึนมาใชในงานตางๆ อยางกวางขวางท่ัวไป 

จิตวิทยาแหงส ี (psychology of colors) 
          นักจิตวิทยา รูดีวาสีมีพลังปลุกเราการตอบสนองของอารมณ  และใหความรูสึกตอมนุษย 
แตกตางกันออกไป ความรูสึกเก่ียวกับสี สามารถแบงออกเปนดังนี้ 
อิทธิพลของสีท่ีมีตอความรูสึกของมนุษย 

สีแดง เปนสีแหงความกลาหาญ รุนแรง ตื่นเตน ม่ังมี มีอํานาจ ตามหลักสากลบง

บอกถึงอันตราย 

สีเขียว ใหความรูสึกสบาย เปนสีแหงพลังวังชา 

สีสม ใหความสนุกสนาน ราเริง 

สีมวง ใหความรูสึกผิดหวัง เศรา และแสดงความภักดี 

สีขาว ใหความบริสุทธิ์ใหม สดใส และความรูสึกวาเหว 

สีดํา ใหความรูสึกหดหูและเศราใจ เปนสีแหงความลึกลับ 

สีฟา ใหความรูสึกสงบเสง่ียมเรียบรอย 

สีเทา ใหความรูสึกออนโยน เศราสงบ 

สีชมพู ใหความรูสึกนุมนวล นารัก 

สีเหลืองออน ใหความออนเพลียละเหี่ยใจ 

สีเหลืองแก กอใหเกิดพลังวังชา ความเปนหนุมเปนสาว ความราเริง 

สีตองออน กอใหเกิดความรูสึกเย็น ๆ แตตื่นเตน 

สีน้ําเงิน ใหความรูสึกเย็น ๆ เฉย ๆ สงบ 

ความหมายของเสน 

 ความหมายของ เสน ตามทฤษฎี คือ การนําจุดหลายๆ จุด หลายๆ ขนาดมาตอเรียงกันไมวา

จะเปนในทิศทางใด เชน แนวนอน แนวดิ่ง แนวทะแยง แนวโคง เปนตน โดยมีระยะตามผูออกแบบ

กําหนด ก็จะปรากฏเปนรูปรางข้ึน ความหมายของเสนแบงออกเปน 
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1.เสนตรงในแนวนอน จะใหความรูสึกสงบนิ่ง ราบเรียบ ถาเปรียบกับชีวิตคนหมายถึง ความ

รักสันโดษ เรียบงาย เยอกเย็น 

2.เสนตรงในแนวตั้ง ใหความรูสึกม่ันคง ปลอดภัย ไมเอนเอียง หนักแนน 

3.เสนตรงในแนวเฉียง ใหความรูสึก ไมม่ันคง ไมปลอดภัย เอนเอียง ไมแนนอน วุนวาย 

สับสน 

4.เสนฟนปลา ใหความรูสึกนากลัว หวาดเสียว ตื่นเตน เราใจ นาขยะแขยง 

5.เสนโคง (เสนอิสระ) ใหความรูสึกออนหวาน ออนชอย ลื่นไหล ไมแข็งกระดาง ดูกลมกลืน

ลงตัว 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ความตองการในการสอนศิลปะแกเด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3  จ.นครปฐม 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูล  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กอายุระหวาง 10-12 ป ชุมชนบานมะเกลือ 3 จํานวน 100 

คน  ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลจากประชากรทุกคน โดยไมมีการสุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน

ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 2. ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 3. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และ ประโยชนของ

การวิจัย 

 4. นําขอมูลท่ีไดรับมาสรางแบบสอบถาม 

 5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมเด็กอายุ 10-12 ปในชุมชนบานมะเกลือ 3  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 1. ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลจาก เด็กอายุระหวาง 10-12 ป ชุมชน

บานมะเกลือ 3  

2. ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามท่ีไดมาประมวลผล  

 3. นําแบบสอบถามท่ีไดมาประมวลผลเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนาและการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรขอมูลสวนบุคคลกับความตองการสอนศิลปะเด็กในชุมชน

มะเกลือ 3 
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4. การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistic)มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ใชวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) 

แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเก่ียวกับ ความตองการในการสอนศิลปะแกเด็กในชุมชนบานมะเกลือ3  

จ.นครปฐม ซ่ึงผูวิจัยไดนําผลการศึกษาแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

1. ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย เพศ อายุ   

2. ตอนท่ี 2 ความตองการในการสอนศิลปะในชุมชนบานมะเกลือ 3 จ.นครปฐม  

3. ตอนท่ี 3 แบบทดสอบดานอารมณความรูสึก 

ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

1. ตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทําใหทราบวา เด็กในชุมชน มีเด็กผูชายมากกวา

เด็กผูหญิง โดยแบงเปน เด็กผูชายรอยละ 60    เด็กผูหญิงรอยละ 40  และแบงเปนเด็กอายุ 

10 ขวบรอยละ 36  เด็กอายุ 11 ขวบรอยละ 45  เด็กอายุ 12 ขวบรอยละ 19   

 2. ตอนท่ี2 การศึกษาความตองการในการสอนศิลปะแกเด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3  จ.

นครปฐม ผลการศึกษาพบวา  

2.1 เด็กมีความตองการเรียนศิลปะรอยละ 66 โดยแบงเปนตองการเรียนวาดรูปโดย

ใชสีไม รอยละ 89 ใชสีน้ํา รอยละ 5 ใชสีเทียน รอยละ 1 และ การทําสิ่งประดิษฐ  รอยละ 5  

2.2 เด็กมีความตองการเรียนศิลปะกับวิทยากรจากภายนอกคิดเปนรอยละ 74 ไม

ตองการเรียนกับวิทยากรภายนอกคิดเปนรอยละ 26 

2.3 เด็กมีความตองการใหมีกิจกรรมเสริมความรูดานศิลปะนอกเหนือจากท่ีเรียนคิด

เปนรอยละ 78 เด็กไมตองการใหมีกิจกรรมเสริมความรูดานศิลปะคิดเปนรอยละ 22 

2.4 เด็กมีความตองการใชเวลาวางในการฝกฝนทักษะดานศิลปะคิดเปนรอยละ 83 

เด็กไมตองการใชเวลาวางในการฝกฝนทักษะดานศิลปะคิดเปนรอยละ  17 

2.5 เด็กตองการเรียนศิลปะในบรรยากาศภายนอกหองเรียนคิดเปนรอยละ 81  เด็ก

ไมตองการเรียนศิลปะในบรรยากาศภายนอกหองเรียนคิดเปนรอยละ  19 

3. ตอนท่ี3 จากการศึกษาโดยใชแบบทดสอบดานอารมณความรูสึกโดยการใชในเรื่องของ 

เสน และ สี ในการทดสอบพบวา  
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3.1 ทดสอบจากการใชเสนพบวา เด็กชอบเสนตรงในแนวนอนรอยละ 48    เด็ก

ชอบเสนโคงรอยละ 22   เด็กชอบเสนฟนปลารอยละ 12เด็กชอบเสนตรงในแนวตั้งรอยละ 

11    เด็กชอบเสนตรงในแนวเฉียงรอยละ 7   

3.2 ทดสอบจากการใชสีพบวา เด็กชอบสีเขียวคิดเปนรอยละ  41 เด็กชอบสีสมคิด

เปนรอยละ  22 เด็กชอบสีมวงคิดเปนรอยละ  13    เด็กชอบสีน้ําเงินคิดเปนรอยละ  9 เด็ก

ชอบสีเหลืองคิดเปนรอยละ  8  เด็กชอบสีแดงคิดเปนรอยละ  7    
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บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัย ความตองการในการสอนศิลปะแกเด็กในชุมชนบานมะเกลือ 3  จ.

นครปฐม พบวา 

1. จากขอมูลพ้ืนฐาน ทําใหทราบวาจํานวนเด็กผูชายในชุมชนบานมะเกลือ 3 มีจํานวน

มากกวาเด็กผูหญิง ซ่ึงสวนใหญอยูในชวงอายุ 11 ป    

2. ความตองการในการสอนศิลปะในชุมชนบานมะเกลือ 3 จ.นครปฐม พบวาเด็กตองการ

เรียนศิลปะในเรื่องการวาดรูปโดยใชสีไม และตองการเรียนกับวิทยากรภายนอกโดยใหมี

การจัดกิจกรรมในเรื่องการวาดภาพระบายสีเพ่ือชวยเพ่ิมทักษะในการวาดภาพใหมากข้ึน 

และชวยใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการฝกฝนทักษะการวาดภาพ เด็กตองการ

ใหบรรยากาศในการเรียนเปนแบบไดสัมผัสกับธรรมชาติ  

3. แบบทดสอบดานความรูสึก ผลการศึกษาพบวา เด็กตองการการเรียนการสอนศิลปะ

แบบเรียบงาย สงบ อยูกับธรรมชาติ บรรยากาศสบายๆ ไมอึดอัด แฝงไปดวยความ

สนุกสนานราเริง แตไมตื่นเตนมากนัก 

ขอเสนอแนะ  

จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหผูวิจัยทราบความตองการของเด็กวาเด็กในชวงวัยเดียวกัน

ยอมมีความคิดท่ีคลายคลึงกันมากกวาความคิดท่ีแตกแยกกัน ดังนั้นการใหคําแนะนําดานการ

สอนศิลปะใหกับเด็กควรทําในชวงวัยนี้จึงเปนชวงเวลาท่ีเหมาะท่ีสุดเพราะเด็กจะทําตามกัน

และมีความเขาใจในงานศิลปะเหมือนกันทําใหงายตอการสอน และยังชวยใหเด็กทําในทางท่ี

ถูกตองเพ่ือเปนการพัฒนางานดานศิลปะใหเด็กทําไดดีข้ึน ยังเปนประโยชนตอสังคม

ครอบครัวเพราะการเรียนศิลปะทําใหเด็กมีสมาธิ ใจจดจอกับงานศิลปะท่ีทํา ในบางกรณีเด็ก

จะมีสมาธิยาวข้ึน และเปนกิจกรรมท่ีเกิดประโยชนชวยใหเด็กไมไปยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดแตจะ

ชักชวนกันมาทํางานศิลปะแทน และงานวิจัยครั้งนี้จะสามารถชวยใหผูท่ีกําลังคิดจะทํา

โครงการท่ีเปนประโยชนตอชุมชนไดนํางานวิจัยนี้ไปตอยอดในเรื่องการสอนงานศิลปะใน

ชุมชนตอไป 
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อุตสาหกรรมและองคการของนักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร 
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แสน 2529 
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สนธยา  พ่ึงศรี . ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน . กรุงเทพมหานคร  ; โอเดียนสโตร  ,2535 
สาติณี บุโรดม การสรางแบบฝกวาดภาพเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

วิทยานิพนธ ค.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523 

เสรี  เรืองเนตร . เสนกับการออกแบบ . กรุงเทพมหานคร  ; โอเดียนสโตร  ,2548 
อัชชา แสงอัสนียการศึกษาข้ันพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน ท่ีเรียนศิลปะ

ตามแนวเกาและแนวใหม วิทยานิพนธ ค.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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                      ประวัติผูวิจัย 

1. ช่ือ-นามสกุล  นายเฉลิมชัย สุวรรณวัฒนา 

2. ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย  

3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร 
โทร 02-6238790-8 โทรสาร 02-2234014 หรือ 02-2257631  

อีเมล Lerm-s@hotmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศม. (การออกแบบนิเทศศิลป) 2553      

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ศษ.บ.ออกแบบศิลปะประยุกต 

(ออกแบบพาณิชศิลป) 2538 

5. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

การถายภาพทิวทัศน /การถายภาพเชิงศิลปะ / การวาดเสน / ออกแบบผลิตภัณฑ 

6. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 

6.1 รูปแบบสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวชุมชนดานสิงขร งบวิจัยภาคกลาง

ตอนลางป 2556 

6.2 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการรักษาสิ่งแวดลอม : 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร งบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทรป 2556 
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