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เอ้ือเฟอสถานท่ีการทํากิจกรรมตลอดการทําวิทยานิพนธ และขอขอบพระคุณเปนพิเศษสําหรับ ผอ.ชัย
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problems) 

 “จะเกิดอะไรข้ึนถาโลกนี้มีแตผูคนท่ีไรซ่ึงจินตนาการ...จะเกิดอะไรข้ึนถาโลกนี้มีผูคนท่ีเต็มไป

ดวยจินตนาการ” 

“จินตนาการ” มีผูเห็นความสําคัญและนิยามความหมายไวมากมาย เชน จินตนาการคือภาพท่ีถูก

สรางข้ึนในจิตใจ จินตนาการเปนความรูท่ีเกิดจากการรับรูดวยประสาทสัมผัส จินตนาการหลอเลี้ยง

ความเปนมนุษยโลก จินตนาการเปนเรื่องสามัญธรรมดาของมนุษยท้ังเด็กและผูใหญ จินตนาการเปน

ความคิดท่ีเปนรูปภาพ และเปนเรื่องความรูสึกนึกคิดของมนุษยท่ีแสดงออกถึงตัวตนของคนนั้นๆ 

จินตนาการเปนพลังผลักดันใหเกิดการเรียนรู ทดลอง สรางความเจริญทางเทคโนโลยี สูการคิดคน

นวัตกรรมใหมๆ ท่ีชวยใหมนุษยเอาชนะภัยธรรมชาติ มีชีวิตยืนยาว ตลอดจนสรางความสะดวกสบาย

ในการดําเนินชีวิตและดํารงเผาพันธุมาจนถึงปจจุบัน จินตนาการจึงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของ

มนุษยมาตั้งแตครั้งอดีตถึงปจจุบัน และแนนอนวาอนาคตขางหนาดวยเชนกัน สิ่งท่ีทาทายจึงไมใชการ

ผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีชาญฉลาด แตเปนการปลูกฝงใหเยาวชนมีกระบวนการทางความคิดอยาง

สรางสรรค ควบคูไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

พรอมท่ีจะเติบโตเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศและโลก แมจินตนาการจะมีไดในบุคคลทุกเพศ

ทุกวัย แตก็ตองมีการพัฒนากันมาต้ังแตวัยเด็ก หากรูวิธีฝกใหเกิดจินตนาการ และหม่ันพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง จินตนาการจะคอยๆกอตัว พัฒนาเปนภาพท่ีชัดข้ึน และกอตัวเปนความคิดสรางสรรคไดใน

อนาคต “ความคิดสรางสรรค” คือ ความสามารถของสมองท่ีคิดไดกวางไกล หลายแงมุม กอใหเกิด

ความคิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม เปนความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ

รอบตัว เกิดการเรียนรูเขาใจ และเกิดจินตนาการอันนําไปสูการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม หรือเพ่ือการ

แกปญหา ซ่ึงจะตองอาศัยการบูรณาการท้ังประสบการณและความรู ศิลปะท่ีฝกฝนจินตนาการและ

กระบวนการคิดสรางสรรคไปพรอมๆกัน เพ่ือเรียนรูและสรางสรรค เขาใจและมองเห็นสิ่งใหมๆ มี

ความรูสึกใหมๆ เกิดประสบการณท่ีมีความหมายตอชีวิตของตนและประสบการณรวมกับผูอ่ืนนั้นจะ
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นําพาผูนั้นใหเปนคนท่ีรูจักชื่นชม และเห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชน ความเปนชาติ 

ความเปนสากล และเปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมไทยใหเจริญกาวหนา (ชาญณรงค พรรุงโรจน, 

2557: 1-20) 

 ขาพเจาเปนคนหนึ่งท่ีชอบเสพขาวสารตางๆทางโทรทัศนและสื่อออนไลน และมีความสนใจ

เปนพิเศษในเรื่องของเด็ก แตปจจุบันสถานการณเด็กมีความเปลี่ยนแปลงและมีประเด็นปญหาท่ีขยาย

วงกวางข้ึน ไดเห็นในสิ่งท่ีสะทอนผานสื่อ รูสึกสะเทือนใจและเกิดความสงสาร เรื่องของเด็กๆทําใหนึก

ยอนกลับมามองท่ีตัวเองตั้งแตเริ่มจําความได ใชชีวิตอยูอยางสุขสบายมาโดยตลอด ไดรับความรัก

ความเอาใจใสมาโดยสมบูรณพรอมเนื่องจากเปนลูกคนเดียวท่ีคุณแมตามใจและเลี้ยงดูแบบยุงไมใหไต

ไรไมใหตอม ใชชีวิตอยูกับความสะดวกสบายจนเคยตัว ชีวิตท่ีอ่ิมเอมไปดวยความสุข หลายครั้งลืมท่ี

จะใสใจหรือแมแตจะเหลียวมองคนอ่ืนๆ เกิดโจทยข้ึนในใจอยากทําอะไรเพ่ือคนอ่ืนบาง จึงเริ่มทําการ

หาขอมูลจากสิ่งท่ีหลงใหลและคลั่งไคลนั่นคือ เรื่องเก่ียวกับจินตนาการ ความฝน ความสนุกสนาน 

การประดิษฐสรางสรรคสิ่งใหมๆ และการท่ีมีทักษะในดานศิลปะอยูแลว ทําใหเห็นความเชื่อมโยงและ

ความสัมพันธกันระหวาง “จินตนาการและเด็ก” จึงไดจุดประกายแนวความคิดในการใชประโยชน

จากจินตนาการและความคิดสรางสรรค เขามามีสวนชวยในการเติมเต็มหัวใจเปราะบางดวงนอยๆ 

ของเด็กดอยโอกาส เพ่ือเปนการแบงปนความสุข ชวยเติมเต็มความฝน และสรางความตระหนักใน

คุณคาของตนเองใหเด็ก จึงไดทําการสํารวจลงพ้ืนท่ีและปฏิบัติงานจริง ในการเปนจิตอาสาสอนศิลปะ

และพัฒนาความคิดสรางสรรคใหแกเด็กดอยโอกาส โดยขอมูลในการศึกษาเรื่องเด็กดอยโอกาสและ

เด็กๆท่ีเขารวมสนุกในโครงการนี้ ไดรับความอนุเคราะหจาก “โรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก”

เด็กๆเปดรับศิลปะไดในเวลาไมนาน ขาพเจาไดเรียนรูและเห็นแงมุมอันนาประทับใจและแปลกใหม

มากมายจากการไดทําหนาท่ีเปนผูให และในขณะเดียวกันสิ่งท่ีไดกลับมามันก็แสนยิ่งใหญ เม่ือเด็กๆ

เริ่ม “เปดใจ”ก็เสมือนไพใบสุดทายไดถูกเปดออก กลไกการเติมเต็มความสุขซ่ึงกันและกันไดกอตัวข้ึน 

เปนความรูสึกอ่ิมใจแมจะเหนื่อยกาย ผลงานศิลปะของเด็กแฝงไปดวยความหมายและสิ่งท่ีอยูในใจ ซ่ึง

บางครั้งเขาก็เอยเปนคําพูดไมได แตสิ่งท่ีเด็กทุกคนท่ีนี่มีเหมือนๆกัน นั่นก็คือ “พลัง” พลังแหงการ

สรางสรรคและจินตนาการไมรูจบ ขาพเจาไดพูดคุยกับเด็กอยางใกลชิดผานการทํากิจกรรมศิลปะ

รวมกัน เพ่ือท่ีจะศึกษาถึงพลังแหงการสรางสรรคและจินตนาการอันสุดแสนบริสุทธิ์ของพวกเขา เห็น

ความสนุกและความบาบิ่นในการสรางสรรค มีการใหเด็กเลาถึงผลงานของตัวเอง และการนําผลงาน
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มาวิเคราะห ตีความหมายในทางองคประกอบศิลปและจิตวิทยา พบวาทุกสิ่งลวนมีความหมายซอนอยู 

และสามารถนําไปสูการสรางสรรคผลงานในแนวทางของขาพเจาเอง 

 ดวยเหตุปจจัยตางๆท่ีไดกลาวมาขางตน ไมวาจะเปนเรื่องของจินตนาการและความคิด

สรางสรรค รวมถึงประสบการณการท่ีไดทํางานศิลปะ และคลุกคลี กับเด็กๆท่ีโรงเรียนอนุบาลหมูบาน

เด็กสานรักในระยะเวลาหนึ่ง ทําใหเกิดเปนสายใยบางๆเชื่อมหัวใจดวงนอยเหลานั้นกับหัวใจของ

ขาพเจาไดอยางนาอัศจรรย เปนความรักความผูกพันท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูตัว รูตัวอีกทีหัวใจก็พองโตเสีย

แลว เด็กๆไดสรางแรงบันดาลใจและอุดมการณท่ียิ่งใหญใหแกขาพเจาในการท่ีจะสานตอความฝนและ

เติมเต็มความสุขใหกับพวกเขา สูแนวคิดการสรางสรรคศิลปหัตถกรรมซ่ึงมีท่ีมาจากจินตนาการ

บริสุทธิ์จากหัวใจดวงเล็กๆ นําเสนอผานมุมมองความคิดความรูสึกและการตีความ ผานทักษะทางการ

สรางสรรคของขาพเจา ไดแก งานเซรามิค ทักษะดานการปน การเคลือบสี ผสมผสานเทคนิคทาง

ศิลปกรรมดานอ่ืนๆ เชน การระบายสี การเขียนลวดลาย งานปะติด เปเปอรมาเช งานประติมากรรม 

งานหัตกรรม  เพ่ือเกิดเปนผลงานศิลปะท่ีมีคุณคาทางดานจิตใจ ท่ีจะใหความรูสึกเหมือนนําทุกคนนั่ง

เครื่องยอนเวลายอนเวลาสูความสุขความฝนในวัยเด็กไดอยางนาประหลาดใจ เผยแพรผลงานและ

นําเสนอออกสูสังคมภายนอก ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนี้นับเปนการสงผานพลังกันเปนทอดๆ เริ่มจาก

เด็กสงผานพลังท่ียิ่งใหญมาสูขาพเจา ขาพเจาสรางสิ่งใหมจากความประทับใจสงพลังตอไปสูสังคม 

และสุดทายสังคมก็ไดสงตอพลังแหงการเล็งเห็นความสําคัญและการชวยเหลือกลับมาสูเด็ก อาจเรียก

ไดวาเปน “วัฏจักรแหงรัก”เกิดการเก้ือกูลกันอยางอบอุนและสุดแสนมหัศจรรย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย (Object of research) 

 1. ศึกษาความตองการและพฤติกรรมดานศิลปะ และจินตนาการของเด็กดอยโอกาสในสถาน

สงเคราะหเด็ก: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาล หมูบานเด็ก สานรัก จ.นครปฐม 

 2. สรางสรรคผลงานศิลปะในรูปแบบงานหัตถกรรมสะทอนความสุขสดใสของวัยเด็ก แสดง

แนวคิดและความหมายนัยยะเชิงบวก ซ่ึงมีแรงบันดาลใจมาจากการทํางานรวมกันกับเด็กและ

จินตนาการของกลุมเด็กดอยโอกาส 

 3. การเผยแพรผลงานดานศิลปะและการออกแบบ เพ่ือไปสูการบูรณาการดานอ่ืนๆ 
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สมมติฐานของการวิจัย ( Hypothesis to be tested) 

 1. ศิลปะและกระบวนการทางการสรางสรรค มีสวนชวยในการขัดเกลาจิตใจ สงเสริมการใช

จินตนาการในเด็กดอยโอกาส  

 2.  ผลงานศิลปหัตถกรรมท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากจินตนาการและความคิดสรางสรรคของ

เด็ก สามารถเปนสื่อแทนความสนุกสนานในวัยเด็ก สรางความสุขใหผูพบเห็น และมีประโยชนและ

คุณคา 

 

ขอบเขตของการวิจัย (Scope or delimitation of the study) 

 1. ศึกษาโรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรักและเด็กในโรงเรียน ในดานตางๆ ไดแก 

พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กท่ีมีตอเพ่ือน ตอพ่ีเลี้ยง ตอคุณครู และตอสภาพแวดลอม ความ

ตองการของเด็ก และสิ่งท่ีอยูในใจเด็ก 

 2. ศึกษาแนวทางการใชศิลปะเพ่ือเสริมสรางจินตนาการเด็ก ตลอดจนการทํางานสรางสรรค

รวมกับเด็ก และทฤษฎีการสอนศิลปะในเด็กเล็ก 

 3. ศึกษาผลงานศิลปะเด็ก การใชเสนสาย สีสัน ทัศนธาตุ การเลือกวัสดุอุปกรณ และ

แนวความคิดในการสรางสรรค สิ่งท่ีตองการจะแสดงออกในผลงาน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ

สรางสรรค 

 4. ทดลองวัสดุท่ีใชในงานออกแบบเพ่ือเลือกสรรใหเหมาะสมกับแนวเรื่องและการใชงาน 

ไดแก ดินเซรามิค วัสดุท่ีใชทํางานฝมือรูปแบบตาง ๆเชน ผา ไม กระดาษ รวมไปถึงการใชวัสดุจาก

ธรรมชาติ 

 5. ใชหลักการขององคประกอบศิลปและทฤษฎีศิลปเบื้องตน รวมไปถึงลัทธิทางศิลปะและ

แนวงานของศิลปนท่ีมีความเก่ียวของกับเด็กและจินตนาการ มาเปนแนวทางการสรางสรรค 

 6. วิเคราะหเรื่องราวท่ีเด็กสวนใหญสนใจเปนพิเศษ ซ่ึงจะเปนในเรื่องราวท่ีมาจากนิทาน มี

ลักษณะเหนือจริง มีการใชจินตนาการสูง และมีแนวโนมท่ีจะสามารถนําไปสรางสรรครูปทรง เชน 

นางฟา เจาหญิง เจาชาย ทะเล สัตวประหลาด แมมด มังกร ครอบครัว เพ่ือนสัตวในจินตนาการ 

 7. คัดเลือกกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลเก่ียวกับความฝนและจินตนาการ และเพ่ือเปนท่ีมา

ในผลงาน โดยคัดเลือกจากคนท่ีชอบเรื่องราวของจินตนาการ มีความสามารถในการแสดงความคิด

สรางสรรค และมีความสุขในการทํางานศิลปะ  
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นิยามศัพทเฉพาะ (Definition) 

 1. ความตองการและพฤติกรรมดานศิลปะ หมายถึง ความสนใจใครรูในกระบวนการคิด

สรางสรรค และการแสดงออกโดยใชจินตนาการ ผานกรรมวิธีตางๆ เพ่ือใหเกิดผลงานท่ีมีคุณคา

ทางดานความคิด ความรูสึก และความงาม 

 2. หัตถกรรม หมายถึง  งานชางท่ีทําดวยมือหรืออุปกรณงาย ๆ อาศัยทักษะและเนน

ประโยชนใชสอยเปนหลัก 

 3. การสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรูความคิดเดิม

อยางหลากหลายและรวดเร็ว แลว สรางเปนความรู ความคิดใหมของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได 

มีผลงานการคิด สามารถริเริ่ม และสรางสรรคผลงานหรือสิ่งใหมๆ ได 

 4. จินตนาการ หมายถึง การมองเห็นภาพในการคิดเห็นจากการรับรู จากการสัมผัสท้ังหาใน

กระบวนการสรางจินตภาพ ไดแก การมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การรับรส และการสัมผัส  

 5. การเผยแพรผลงานดานศิลปะและการออกแบบ หมายถึง กระบวนการในการถายทอด

ความคิด  ผสานศิลปะและการออกแบบไปสูท่ีตางๆ สูบุคคลอ่ืน จนเปนผลใหเกิดการยอมรับ 

 6. จินตภาพ หมายถึง ภาพท่ีเกิดจากจินตนาการของเราเอง โดยเราคิดเอาเองวานาจะเปน

อยางนั้นอยางนี้ 

 7. นัยยะเชิงบวก ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ความหมายแฝง การตีความในดานดี มีความหมาย

ในดานดี แฝงไวซ่ึงความคิดดีงาม 

 8. ความฝน ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ความนึกคิด ภาพในความคิดสิ่งท่ีจิตใจตองการ ความ

ปรารถนาถึงสิ่งดีงาม สิ่งท่ีเปนสุข 

 9. มหัศจรรย หมายถึง แปลกประหลาดมาก, นาพิศวงมาก, ผิดปรกติวิสัยของธรรมชาติ 

 

ประโยชนท่ีไดรับ   

 1. เด็กไดพัฒนาความความคิดสรางสรรคและจินตนาการ รวมไปถึงทักษะฝมือดานศิลปะ 

เพ่ือนําไปใชประโยชนในอนาคต 

 2. เด็กไดตระหนักถึงคุณคาของตัวเองมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีไดสรางงานศิลปะ 

และกลาแสดงออกในทางท่ีสรางสรรค 



6 

 

 3. สังคมไดเล็งเห็นความสําคัญของกลุมเด็กดอยโอกาส นํามาซ่ึงความชวยเหลือเก้ือกูล และ

มอบโอกาสท่ีมากข้ึนใหกับกลุมเด็กเหลานี้ 

 4. เปนแนวทางใหกับการศึกษาและวิจัยเรื่องศิลปะกับเด็กดอยโอกาสใหกับผูท่ีสนใจ 

 5. ผลงานสรางสรรคซ่ึงไดมาจากงานวิจัยในโครงการนี้ มีคุณคาทางสุนทรียศาสตรและมี

ประโยชนในการประดับตกแตง เพ่ิมบรรยากาศแหงพลังความสุขใหกับผูพบเห็น เพ่ิมความสวยงาม

และความสนุกสนานใหกับพ้ืนท่ีตาง ๆท่ีนําไปติดตั้ง 

 6. ศิลปะเปนสื่อสําคัญท่ีชวยใหสัมพันธภาพของคนในสังคมดําเนินไปไดอยางสงบสุขและ

สรางสรรค 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 การสรางสรรคศิลปะวิจัยในหัวขอ “สรางฝนปนรัก : หัตถกรรมสรางสรรคความฝนในวัยเด็ก

สูจินตภาพมหัศจรรยความสุข (Dreams and Share Love : The creative crafts from 

childhood dreams into imaginary wonderful happiness )” ซ่ึงนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับ

จินตนาการและการสรางสรรคผลงานอันไดรับแรงบันดาลใจและอิทธิพลมาจากงานศิลปะของเด็ก

ดอยโอกาส ผสานกับความประทับใจ ผานทักษะและกระบวนการสรางสรรคตามแบบฉบับท่ีขาพเจา

ถนัด โดยไดหาความเชื่อมโยงของแนวคิดท้ังสองสวน และนําเสนอออกมาเปนผลงานศิลปะท่ีมีคุณคา

ดานสุนทรียศาสตร และมีนัยยะเชิงบวก การดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆตามแนวคิดจนจบสิ้น

กระบวนการจะตองสืบคนขอมูลในหลาย ๆดานมาประกอบ เพ่ือเปนขอสนับสนุนและแนวทางการ

สรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพและตรงกับเปาหมายท่ีวางไวท่ีสุด โดยแบงตามประเภทของขอมูล ดังนี้ 

 1. ขอมูลดานศิลปะและการออกแบบ 

  1.1 แรงบันดาลใจและท่ีมาของแนวความคิด 

  1.2 หลักองคประกอบศิลปและหลักสุนทรียศาสตร 

  1.3 อิทธิพลจากลัทธิทางศิลปะและแนวงานของศิลปน 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับศิลปะเด็ก  

  2.1 ศิลปะเด็ก กับความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

  2.2 จิตวิทยากับพฤติกรรมการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก 

 3. ขอมูลดานเทคนิคในการสรางสรรค 

  3.1 สิ่งท่ีเก่ียวของกับงานเครื่องเคลือบดินเผา 

  3.2 การใชวัสดุอ่ืน ๆและการทํางานสื่อผสม 
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 1. ขอมูลดานศิลปะและการออกแบบ 

  1.1 แรงบันดาลใจและท่ีมาของแนวความคิด  

แรงบันดาลใจอันเปนท่ีมาของแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานสรางสรรคในหัวขอ “สรางฝนปน

รัก”เกิดจากความชอบและความสนใจในเรื่องของ ความฝน จินตนาการ เรื่องราวและสิ่งตาง ๆท่ี

เก่ียวของกับเด็ก ทําข้ึนเพ่ือเด็ก เชน หนังสือนิทาน ตุกตา ของเลนเด็ก รวมไปถึงการสรางสรรคงาน

ศิลปะของเด็ก ๆ เพราะคิดวามีความพิเศษ ไรเดียงสา และมีประเด็นมากมายท่ีเชื่อมโยงกับความคิด

ของพวกเขา 

 

 

 

 

                                         (ก)                             (ข) 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางนิทานสรางจินตนาการสําหรับเด็ก 

 (ก) นิทานกลอมฝน  (ข) นิทานชวนฝน 

ท่ีมา : หนังสือนิทานเด็ก, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.nanmeebooks.com/book_cat.php?bcate_id=4 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ของเลนเสริมสรางจินตนาการสําหรับเด็ก 

ท่ีมา : ของเลนสรางจินตนาการ, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม2560, เขาถึงไดจาก

http://ezhobbyco4.blogspot.com/2013/08/blog-post_17.html 
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 และจากประสบการณตรงในการท่ีไดไปเปนจิตอาสาสอนศิลปะเด็กท่ีโรงเรียนอนุบาลหมูบาน

เด็กสานรัก ซ่ึงเปนสถานสงเคราะหเด็กดอยโอกาส เปนเวลาหลายเดือน ทําใหขาพเจาไดคลุกคลีกับ

เด็กมาข้ึน ไดเห็นพฤติกรรมการแสดงออกดานตาง ๆ ความคิดสรางสรรค จินตนาการของเด็ก และได

เกิดความประทับใจในงานศิลปะของเด็ก ๆท่ีแสดงออกอยางตั้งใจ เปนท่ีมาของการนํามาตอยอดเปน

ผลงานสรางสรรคในแบบฉบับของขาพเจาเอง 

 

 

 

 

  

                         (ก)                                                        (ข)                      

ภาพท่ี 3 ภาพบรรยากาศในโรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก 

 (ก) ลานกิจกรรมของนักเรียน (ข) ชั่วโมงกิจกรรมของนักเรียน 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน)  

 โรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็ก สานรัก กอตั้งเม่ือปการศึกษา 2547 บนเนื้อท่ี 2 ไร 2 งาน ใน

ท่ีดินของมูลนิธิเด็ก และโครงการสานรัก เอ ไอ เอส สนับสนุนการกอสรางอาคาร 3 ชั้น พรอมทําถนน 

ทํารั้วและถมท่ีใหม เปดเปนอยางทางการวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 รับเด็กกําพรา ยากจน 

ครอบครัวแตกแยก และถูกทอดท้ิงอายุตั้งแต 3-6 ป อยูประจํากินนอนรับเด็กได 60 คน มี 3 

หองเรียน ตั้งแตอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 โรงเรียนไดชวยเหลือเด็กไปแลวท้ังหมด 250 คน  โรงเรียนฯ 

ไดนํา 3 แนวคิดของตะวันตกกับตะวันออกมาปรับใชในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็ก ไดแก 

แนวคิดพุทธศาสนา คือ เปนการนําหลักสมาธิและกระบวนการเรียนรูท่ีกอปญญา แนวคิดมอนเตสซอ

รี่ คือ การใหอิสระในการเลือกเรียนตามความสามารถของเด็ก การยอมรับลักษณะของเด็กแตละคน 

โดยการจัดสิ่งแวดลอมและอุปกรณการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามวัยเด็ก แนวคิดซัมเมอรฮิล คือ การให
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เสรีภาพในการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก ดวยการจัดโรงเรียนและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของเด็ก 

 

 

 

 

 

       (ก)     (ข)  

 

  

 

 

                            (ค)                                               (ง) 

ภาพท่ี 4 การทํากิจกรรมศิลปะรวมกับเด็ก ๆโรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก 

 (ก) กิจกรรมระบายสีไม (ข) กิจกรรมระบายสีเมจิก 

 (ค) สอนเด็กเรื่องการใชสี (ง) กิจกรรมปนดินน้ํามัน 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 กิจกรรมท่ีทํารวมกับเด็กเปนกิจกรรมท่ีขาพเจาไดออกแบบและวางแผนการสอนดวยตัวเอง

โดยใชความรูความสามารถดานศิลปะท่ีไดร่ําเรียนมาหลายปกลั่นกรองและสรางสรรคข้ึนมาเพ่ือให

เหมาะกับเด็ก ตลอดจนสืบคนขอมูลและขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหเด็กไดรับ
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ประโยชนและแสดงพลังแหงการสรางสรรคและจินตนาการกันไดอยางเต็มท่ี เด็กๆคอยๆมีพัฒนาการ

ท่ีดีข้ึนและมีความสุขกับการทํางานศิลปะ 

 

 

 

 

  

                               (ก)                                            (ข)   

ภาพท่ี 5 ผลงานศิลปะของเด็ก ๆโรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก 

 (ก) ผลงานวาดภาพระบายสี (ข) ผลงานระบายสีปูนพลาสเตอร 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน)  

 ผลงานศิลปะของเด็ก ๆมีความสนุกสนาน สีสันสดใส เรื่องราวท่ีแสดงออกมาก็เปนเรื่องราวท่ี

ตนเองชอบและคุนเคย หลายคนก็เพ่ิมเติมความคิดสรางสรรคของตัวเองเขาไป การทํากิจกรรมของ

ขาพเจาจะปลอยใหเด็ก ๆไดเลนสนุกสนานเต็มท่ีไรขอบังคับ เพ่ือใหพวกเขาไดปลดปลอยจินตนาการ

ใหโลดแลนไดอยางอิสระ ท้ังการวาด ขีดเขียน ระบายสี ปนดิน พับกระดาษ หรือมีการเลานิทาน

ประกอบผลงานของตนเอง ทําใหขาพเจาเกิดพลังและเสมือนไดกลับไปเปนเด็กอีกครั้งหนึ่งดวย 
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                               (ก)                                                   (ข) 

 

  

 

 

                             (ค)                                                     (ง)   

ภาพท่ี 6 ผลงานศิลปะของเด็ก ๆโรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก 

 (ก) ผลงานวาดเสน (ข) ผลงานเลาเรื่องสรางสรรค 

 (ค) ผลงานดินน้ํามัน (ง) ผลงานดินเยื่อกระดาษ 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 1.2 หลักองคประกอบศิลปและหลักสุนทรียศาสตร 

องคประกอบของศิลปะ 

 ถาจะพิจารณาจากความหมายของศิลปะจะเห็นไดวา ศิลปะประกอบข้ึนจากสองสวน คือ 

สวนท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก โครงสรางทางวัตถุท่ีมองเห็นได หรือรับรูไดดวยประสาทสัมผัสสวนหนึ่ง 

กับสวนหนึ่งเปนการแสดงออก อันเปนผลท่ีเกิดจากโครงสรางทางวัตถุนั้นอีกสวนหนึ่ง เราเรียก

องคประกอบสวนแรกวา “รูปทรง” สวนหลังวา “เนื้อหา”  
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 รูปทรง คือ สิ่งท่ีมองเห็นไดในทัศนศิลป เปนสวนท่ีศิลปนสรางข้ึนดวยการประสานกันอยางมี

เอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซ่ึงไดแก เสน น้ําหนักออนแกของสีขาว-ดํา ท่ีวาง สี และ

ลักษณะพ้ืนผิว รูปทรงใหความพอใจตอความรูสึกสัมผัส เปนความสุขทางตา พรอมกันนั้นก็สราง

เนื้อหาใหกับตัวรูปทรงเอง และเปนสัญลักษณใหแกอารมณ ความรูสึก หรือปญญาความคิดท่ีเกิดข้ึน

ภายในจิตใจดวย ถาจะเปรียบเทียบกับชีวิต รูปทรงคือสวนท่ีเปนกาย เนื้อหาคือสวนท่ีเปนใจ รูปทรง

กับเนื้อหาจึงไมอาจแยกจากกันได ในงานศิลปะท่ีดีท้ังสองสวนนี้จะรวมเปนสิ่งเดียวกัน ถาแยกจากกัน

ความเปนเอกภาพก็จะถูกทําลาย ชีวิตของศิลปะก็ไมอาจอุบัติข้ึน 

 รูปทรงมีองคประกอบสองสวน คือ โครงสรางทางรูป กับ โครงสรางทางวัตถุ สวนท่ีเปน

โครงสรางทางรูป ไดแก ทัศนธาตุท่ีรวมตัวกันอยางมีเอกภาพ สวนท่ีเปนโครงสรางทางวัตถุไดแก วัสดุ

ท่ีใชในการสรางรูป เชน สี ดินเหนียว หิน ไม กระดาษ ผา โลหะ และเทคนิคท่ีใช กับวัตถุเหลานั้น 

เชน การระบาย การปน การสลัก การแกะ การตัดปะ การทอ การเชื่อมตอ ฯลฯ เปนสวนหนึ่งท่ี

เก่ียวของกับความคงทนถาวรของผลงาน และความแนบเนียนของฝมือ 

 องคประกอบท่ีเปนโครงสรางของรูปทรง ไดแก การประสานกันอยางมีเอกภาพของทัศนธาตุ

ถือเปนสวนสําคัญท่ีสุดเพราะเทากับเปนกายของงานศิลปะ ถาศิลปนสรางรูปทรงใหมีเอกภาพไมได

หรือไมสมบูรณ รูปทรงนั้นก็ขาดชีวิต ขาดเนื้อหา ไมสามารถจะแปลหรือสื่อความหมายใด ๆได 

 เนื้อหา คือองคประกอบท่ีเปนนามธรรม หรือโครงสรางทางจิต ตรงกันขามกับสวนท่ีเปน

รูปทรง หมายถึง ผลท่ีไดรับจากงานศิลปะ สวนท่ีเปนนามธรรมนี้ นอกจากเนื้อหาแลวยังมีเรื่อง 

(Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยูดวย ท้ังสามสวนตางกันก็มีความเชื่อมโยงและซอนทับกัน

อยู เรื่องกับเนื้อหาในงานบางประเภท เกือบแยกจากกันไมออก แตในงานบางประเภทเกือบไม

เก่ียวของกันเลย แนวเรื่องคือ แนวทางของเรื่องและเปนตนทางท่ีจะนําไปสูเนื้อหาซ่ึงเปนผลใน

ข้ันตอนสุดทาย เรื่องกับแนวเรื่องบางแหงมีความหมาย แตกตางกันไมมากนัก สวนเรื่องคือสิ่งท่ีศิลปน

สรรหามาเปนจุดเริ่มตนของการสรางงานศิลปะแบบรูปธรรม เชน คน สัตว ทิวทัศน สิ่งของ ศาสนา 

สงคราม ฯลฯฯ หรือ หมายถึง “ภาพนี้เก่ียวกับอะไร”หรือ “ศิลปนตองการเขียนหรือปนอะไร” 
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ประโยชนของศิลปะตอมนุษย 

 ประโยชนของศิลปะนั้นมีมากมายหลายประการ ท้ังท่ีเกิดประโยชนตอศิลปนผูสรางสรรค

ผลงานศิลปะ และประโยชนตอผูชมงานศิลปะ ซ่ึงอาจจะมีน้ําหนักและสัดสวนของประโยชนท่ีไดรับ

ตางกัน ท้ังนี้ประโยชนของศิลปะตอมนุษยสามารถกลาวไดวา เปนประโยชนอยางกวาง ๆคือประโยชน

ทางดานจิตใจ และรางกายของมนุษย กลาวคือศิลปะมีประโยชนตอจิตใจของท้ังผูสรางสรรคงาน

ศิลปะและผูชมงานศิลปะเปนอยางมาก เนื่องจากศิลปะเปนเรื่องของความงาม ความรูสึก และอารมณ 

จากผูท่ีเคยมีจิตใจแข็งกระดาง ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโนมนําไดดวยศิลปะ สําหรับผูชมงานศิลปะนั้น 

ถึงแมวาจะไมไดเปนผูสรางสรรคผลงานศิลปะข้ึนก็ตาม แตการไดมีโอกาสรับรูถึงความหมาย อารมณ 

ความรูสึก รวมท้ังความงามท่ีถูกถายทอดผานงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆ ไมวาจะเปนการมองเห็น การรับฟง 

การสัมผัส สิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอการรับรู ทําใหผูชมเกิดความรูสึกออนไหว กลอมเกลาจิตใจใหเกิด

ความออนโยนไดเชนกัน ดังเชนบางคนฟงเพลงบางเพลงแลวถึงกับน้ําตาไหล ไมใชแคบทเพลงนั้นมี

ทวงทํานองท่ีไพเราะ แตเพราะผูฟงเพลงนั้นไดมีอารมณรวมและเขาถึงความหมายของบทเพลงและ

ความรูสึกของผูแตงเพลงนั้นดวย โดยบางครั้งอาจเปนเพียงการบรรเลงไมมีเนื้อรองประกอบ อยางไรก็

ดี การจะเขาถึงและมีอารมณรวมกับงานศิลปะแตละชิ้นของแตละบุคคลนั้น จะเปนไปในระดับท่ี

แตกตางกัน บางคนอาจมีความสามารถรับรูถึงความงามและความรูสึกของงานศิลปะไดมาก เนื่องจาก

มีความคิดสรางสรรค และมีจิตใจ อารมณท่ีออนไหวเปนพ้ืนฐานอยูแลว ในขณะท่ีบางคนตองอาศัย

การฝกฝนเรียนรูดวยประสบการณ  

 ประโยชนอีกประการหนึ่งของศิลปะคือประโยชนตอรางกาย เชน ประโยชนตอสมอง และ

ความสามารถในการคิดของมนุษย เปนตน เนื่องจากการสรางสรรคงานศิลปะจะมีคุณคาไดนั้นจะตอง

อาศัยความคิดสรางสรรคและความสามารถในการสื่อความหมาย ความรูสึก โดยอาศัยสื่อตาง ๆ 

ดังนั้นการสรางสรรคงานศิลปะจึงเปนการฝกฝนการใชสมอง คิดวิเคราะห สังเคราะห และ

กระบวนการคิดสรางสรรคอยางดีเยี่ยม มนุษยทุกคนมีความคิดสรางสรรคมาตั้งแตกําเนิดแตความคิด

สรางสรรคเหลานั้นไดคอย ๆถูกทําลายสูญหายไป ดวยการเรียนรูท่ีเปนแบบแผน ตลอดจนการอยู

ภายใตกฏเกณฑตาง ๆในชีวิตประจําวัน ทําใหมนุษยถูกฝกใหคิดตามแบบแผนท่ีสังคมกําหนดข้ึน

อยางไรก็ดีความคิดสรางสรรคของมนุษยสามารถเกิดไดใหม โดยผานกระบวนการกระตุน เรียนรู และ

ปฏิบัติใชจริง การนําเสนอวิธีการท่ีไมนาจะเปนไปได โดยลองเสนอความคิดนั้นใหกับผูอ่ืนฟง ความคิด

นั้นก็อาจจะถูกขัดเกลาหรือพัฒนาดียิ่งข้ึนและสามารถนําไปใชประโยชนได เปนตน 
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ความงามในศิลปะ 

 “ความงาม” ในศิลปะเปนความงามท่ีมีคุณคาตอจิตใจ เปนคุณคาทางสุนทรียะซ่ึงแตกตาง

จากคุณคาทางเศรษฐกิจ การตีคาเปนราคาของวัตถุสิ่งของ ความงามเกิดข้ึนไดดวยอารมณ มิใชดวย

เหตุผล ความคิดหรือขอเท็จจริง บุคคลท่ีเนนหนักไปทางดานการใชเหตุผล หรือมุงไปท่ีคุณคาท่ี

เงินตราของวัตถุก็จะไมเห็นความงามท่ีแทจริงของศิลปะ หรืออาจเห็นแตก็คิดไปในแงของราคา

มากกวาท่ีจะรูสึกชื่นชม และเห็นคุณคาทางดานสุนทรียภาพของงานศิลปะนั้น ความงามในผลงาน

ศิลปะ สามารถแบงไดสองประเภท คือ 

 1. ความงามทางกาย เปนความงามของรูปทรงท่ีกําหนดเรื่องราว หรือเกิดจากการประสาน

กลมกลืนกันของทัศนธาตุ เปนผลจากการจัดองคประกอบทางศิลปะ 

 2. ความงามทางใจ เปนความรูสึกหรืออารมณท่ีแสดงออกมาจากงานศิลปะ หรือจากท่ีผูชม

สัมผัสไดจากงานศิลปะนั้น ๆ 

 ในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆจะประกอบไปดวยความงามท้ัง 2 ประเภท แตการแสดงออกของ

ความงามประเภทใดประเภทหนึ่งอาจจะมีความมากนอยแตกตางกัน ข้ึนอยูกับประเภทของงานศิลปะ

และเจตนาของศิลปนผูสรางงาน รวมท้ังการรับรูของผูชมงานศิลปะดวย ผูท่ีรูสึกชื่นชมเขาถึงคุณคา

ของงานศิลปะไดอยางลึกซ้ึงนั้นมักจะเปนผูท่ีมีอารมณละเอียด ออนไหว ทําใหสามารถสัมผัสความงาม

ท่ีแทจริงของศิลปะได ซ่ึงความงามท่ีรูสึกไดนั้นก็จะทําใหผูชมเกิดความยินดีหรือความงาม ถึงแมวา

ความงามจะมีความเก่ียวของกับวัตถุ แตความงามนั้นเกิดจากการรับรูทางอารมณ ถาไมมีอารมณก็จะ

ไมเกิดความงามข้ึน ดังนั้นจึงกลาวไดวาในโลกนี้ความงามนั้นรับรูไดดวยอารมณท่ีกอใหเกิดความสุข 

สิ่งท่ีกอใหเกิดความสุขแกมนุษยมีสามประการ คือ ความงาม ความดี และความจริง ผูท่ีมีความสุขจึง

เปนผูท่ียอมรับ และเห็นคุณคาของท้ังสามสิ่งดังกลาว 

 

เสนในงานทัศนศิลป 

 เสน คือ รองรอยท่ีเกิดจากเคลื่อนท่ีของจุด หรือถาเรานําจุดมาวางเรียงตอ ๆ กันไป ก็จะเกิด

เปนเสนข้ึน เสนมีมิติเดียว คือ ความยาว ไมมีความกวาง ทําหนาท่ีเปนขอบเขต ของท่ีวาง รูปราง 

รูปทรง น้ําหนัก สี ตลอดจนกลุมรูปทรงตาง ๆ รวมท้ังเปนแกนหรือ โครงสรางของรูปรางรูปทรง เสน

เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของงานศิลปะทุกชนิด เสนสามารถใหความหมาย แสดง ความรูสึก และอารมณ

ไดดวยตัวเอง และดวยการสรางเปนรูปทรงตาง ๆ ข้ึน เสนมี 2 ลักษณะคือ เสนตรง (Straight Line) 
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และ เสนโคง (Curve Line) เสนท้ังสองชนิดนี้ เม่ือนํามาจัดวางในลักษณะตาง ๆ กัน จะมีชื่อเรียกตาง 

ๆ และใหความหมาย ความรูสึก ท่ีแตกตางกันอีกดวย 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 เสนกับความรูสึกแบบตาง ๆ 

ท่ีมา : เสนกับความรูสึก, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://innovation.kpru.ac.th/web18/551121810/innovation/index.php/unit 

ลักษณะของเสน 

 1. เสนตั้ง หรือ เสนดิ่ง ใหความรูสึกทางความสูง สงา ม่ันคง แข็งแรง หนักแนน เปน

สัญลักษณของความซ่ือตรง  

 2. เสนนอน ใหความรูสึกทางความกวาง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผอนคลาย  

 3. เสนเฉียง หรือ เสนทะแยงมุม ใหความรูสึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไมม่ันคง  

 4. เสนหยัก หรือ เสนซิกแซก แบบฟนปลา ใหความรูสึก คลื่อนไหว อยางเปน จังหวะ มี

ระเบียบ ไมราบเรียบ นากลัว อันตราย ขัดแยง ความรุนแรง  

 5. เสนโคง แบบคลื่น ใหความรูสึก เคลื่อนไหวอยางชา ๆ ลื่นไหล ตอเนื่อง สุภาพ ออนโยน 

นุมนวล  

6. เสนโคงแบบกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา ถา

มองเขาไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวท่ีไมสิ้นสุด 

 7. เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกถึงพลังความเคลื่อนไหวท่ีรุนแรง การเปลี่ยนทิศทาง ท่ีรวดเร็ว 

ไมหยุดนิ่ง  

 8. เสนประ ใหความรูสึกท่ีไมตอเนื่อง ขาด หาย ไมชัดเจน ทําใหเกิดความเครียด 
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ความสําคัญของเสน 

 1. ใชในการแบงท่ีวางออกเปนสวน ๆ 

 2. กําหนดขอบเขตของท่ีวาง หมายถึง ทําใหเกิดเปนรูปราง (Shape) ข้ึนมา 

 3. กําหนดเสนรอบนอกของรูปทรง ทําใหมองเห็นรูปทรง (Form) ชัดข้ึน  

 4. ทําหนาท่ีเปนน้ําหนักออนแก ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาดวยเสน  

 5. ใหความรูสึกดวยการเปนแกนหรือโครงสรางของรูป และโครงสรางของภาพ 

 

หลักการใชสี 

      จากทฤษฎีสี สีท่ีเกิดข้ึนในวงจรสีนั้น ตางมีคุณลักษณะตางๆท่ีสามารถนํามาใชในการสรางสรรค

งานดานศิลปะ งานออกแบบ หรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของไดมากมาย การใชสี หรือการนําสีไปใชใน

ลักษณะตางๆ เปนการประยุกตหรือดัดแปลงไปจากการจัดระบบสี เพ่ือสรางสรรคสิ่งใดๆ ควรคํานึงถึง

ความเหมาะในดานตางๆ เชน ความสวยงาม ความกลมกลืน ความนาสนใจ และความสอดคลอง กับ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน เพราะสีสามารถทําใหผลงานนั้นดูมีคุณคา และดอยคาลงไดหาก

ใชไมอยางถูกตอง ดังนั้นการใชสีจึงจําเปนตองคํานึงถึงหลักการของสี เพ่ือใหไดผลงานท่ีถูกตอง

สมบูรณท่ีสุด ซ่ึงหลักการใชสีมีอยูหลายประการดังนี้ 

 

การใชสีเอกรงค (Monochrome)  

 หมายถึง การใชสี สีเดียว หรือการใชสีท่ีแสดงความเดนชัดออกมาเพียงสีเดียว แตมีการ

ลดหลั่นกันในเรื่องน้ําหนักสีเพ่ือใหเกิดความแตกตาง วิธีการใชสีเอกรงค คือจะใชสีใดสีหนึ่งท่ีเปนสีแท

(Hue) หรือมีความสด (Intensity) เปนตัวยืนเพียงสีเดียวใหเปนจุดเดนของภาพ สวนประกอบรอบๆ

นั้นจะใชสีเดียวกันแตลดความสดของสีใหนอยกวาสีหลัก สีท่ีนํามาเปนสวนประกอบอาจแบงน้ําหนัก

ไดตั้งแต 3 - 6 ส ี

 

การใชสีกลมกลืน (Harmony)  

 หมายถึง การเคียงคูกันของสีตางๆ ซ่ึงไปดวยกันโดยไมขัดแยง หรือตัดกัน ความกลมกลืนของ

สีทําไดหลายลักษณะคือ 
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 1. กลมกลืนดวยคาของน้ําหนักของสีๆเดียว (Total Value Harmony) คือการใชสียืนเพียงสี

เดียว แตมีคาหลายน้ําหนัก หรือเปนแบบเดียวกับ สีเอกรงค อาจใชการผสมสีขาวใหน้ําหนักออนลง

และผสมดําใหน้ําหนักเขมข้ึน  

 2. กลมกลืนโดยใชสีใกลเคียง (Sympel Harmony) เปนการใชสีขางเคียงกันในวงจรสีซ่ึงมี

ลักษณะสีใกลเคียงกัน เชน มวง - มวงน้ําเงิน - น้ําเงิน หรือ เขียวเหลือง - เขียว - เขียวน้ําเงิน 

 

การสรางสภาพสีโดยรวม (Tonality) 

 หมายถึง การทําใหเปนสีโดยภาพรวม หรือเปนโครงสีสวนใหญท่ีปกคลุมหรือครอบงําสีอ่ืนอยู 

ถึงแมในรายละเอียดสวนอ่ืนอาจมีสีอ่ืนๆปะปนอยูก็ตาม แตก็ไมทําใหสภาพสีโดยรวมขัดแยงกันเกินไป 

การใชสีโดยรวมชวยใหภาพมีความกลมกลืนและมีเอกภาพ  

 

การใชสีขัดกัน (Discord) 

 หมายถึง การกลับคาของน้ําหนักระหวางสีแกกับสีออน โดยการกลับสีท่ีแกมาเปนสีออนดวย

การผสมสีขาว หรือทําใหเจือจางลง เพ่ือใหมีน้ําหนักออนกวาอีกสีหนึ่งท่ีเปนสีท่ีออน แตปรับใหเปนสี

แกโดยการผสมดํา หรือสีเขม เพ่ือเพ่ิมน้ําหนักสีใหเขมข้ึน แลวนํามาจัดเขาดวยกันเพ่ือสรางความ

แตกตางหรือความขัดแยงท่ีเหมาะสม ทําใหผลงานดูมีจังหวะ นาสนใจกวาการใชสีกลมกลืนซ่ึงอาจดู

ซํ้าๆ และจืดชืด การกลับคาของสี มักใชเพ่ือแตงแตมภาพเปนบางจุดใหเกิดความนาสนใจ ซ่ึงมักจะใช

คูสีระหวางสีแกกับสีออนท่ีมีความเขมตางกันอยางชัดเจน เชน โครงสีของภาพเปนสีเหลืองซ่ึงเปนสี

ออน แตกลับเพ่ิมน้ําหนักสีใหเขมข้ึน ขณะเดียวกัน ก็นําสีมวงซ่ึงเปนสีแกมาลดคาน้ําหนักลงใหออน

กวาสีเหลือง โดยการนํามาเปนสวนประกอบในปริมาณนอย จะทําใหภาพไมจืดชืดและนาสนใจข้ึน 

 

ระยะของสี (Perspective of Colour)  

 หมายถึง การใชสีซ่ึงมีผลตอความรูสึกเรื่องระยะใกลไกลของภาพ โดยการนําสีแทมาผสมใหสี

หมนลงโดยการทําใหเปนสีกลาง เชน การผสมสีตรงกันขาม หรือสีกลาง เพ่ือบงบอกระยะ ซ่ึง

โดยท่ัวไปแบงเปน 3ระยะ คือ ระยะใกล (Foreground) ระยะกลาง (Middleground) และระยะไกล 

(Background) โดยมีหลักการใหสีคือ สีระยะใกลสามารถใชสีสด หรือเขม กวาระยะท่ีไกลออกไป สีท่ี
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อยูไกลออกไปมากเทาใดคาน้ําหนักสีก็จะออนและจะดูเปนสีกลางมากยิ่ง ข้ึน เชน ภาพทิวทัศน ท่ีบง

บอกถึงระยะใกลไกล และชวงเวลา ซ่ึงสีจะเปนตัวชวยสรางบรรยากาศใหภาพไดเปนอยางดี 

 

จุดเดนจากสี ( Dominance) 

 หมายถึง การใชสีท่ีทําใหสวนสําคัญมีความเดนชัดสะดุดตาเปนแหงแรก หรือเปนจุดท่ีดึงดูด

ความสนใจจากผูดูมากท่ีสุดในผลงานนั้น การทําใหเกิดจุดเดนจะข้ึนอยูกับการเลือกใชสี โดยอาจ

เลือกใชสีท่ีสงเสริมใหเกิดพลังสีเดน ซ่ึงจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนพ้ืน และสวนเดนหรือจุดสนใจ 

ซ่ึงมีหลายเทคนิควิธี เชน การใชสีตัดกัน หรือคูตรงขามกัน เชน พ้ืนสีน้ําเงิน จุดเดนสีเหลือง , การให

จุดเดนเปนสีแท สวนพ้ืนเปนสีท่ีถูกลดน้ําหนักลงโดยการทําใหสีหมน สีนวล สีคล้ํา หรืออาจใชสีดําเพ่ือ

ขับใหสีแทยิ่งเดนชัดข้ึน 

  

 

 

 

ภาพท่ี 8 วงจรส ี

ท่ีมา : วงจรสี, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://www.woodtect.com/th/printknowledge/view/ 

 

ประเภทของรูปทรงในทางทัศนศิลป 

 การแบงประเภทของรูปทรง ในทางทัศนศิลป ก็เชนเดียวกับการ แบงประเภทของรูปราง คือ 

ไดมีการจําแนก จนเปนท่ียอมรับ และเปนท่ีเขาใจ กันมานานแลววา แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
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 1. รูปทรงจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต (Natural and Organic form) 

 หมายถึงรูปทรงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติไดแก คนสัตว พืช โดยนํามา ถายทอดเปนงานศิลปะ

ในลักษณะ 3 มิติ 

 

 

  

 

ภาพท่ี 9 ตัวอยางผลงานท่ีใชรูปทรงจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 

ท่ีมา : รูปทรงจากธรรมชาติและส่ิงมีชีวิต, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://watkadarin.com/E(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.3s&form/shape&form.

htm 

 2. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric form) 

 หมายถึงรูปทรงท่ีมนุษยสรางข้ึนดวยเครื่องมือ ได แก รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม 

รูปทรงกลม ฯลฯ รูปทรง เหลานี้จะแสดงความ กวาง ความยาวและมิติในทางลึก หรือหนา มีความ

เปนมวลและปริมาตร 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 รูปทรงเรขาคณิต 

ท่ีมา : รูปทรงเราขาคณิต, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://watkadarin.com/E(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.3s&form/shape&form.

htm 
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 3. รูปทรงอิสระ (Free form) 

 หมายถึงรูปทรงท่ีเกิดข้ึนอยางอิสระไมมีโครงสรางแนนอนเปนมาตรฐาน เหมือนกับรูปทรง

เรขาคณิต และรูปทรงจากสิ่งมีชีวิต จะมีรูปทรงแปลก พิกล เลื่อนไหล ใหความ อิสระ และไดอารมณ

ความเคลื่อนไหว เปนอยางดี 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ตัวอยางผลงานี่ใชรูปทรงอิสระ 

ท่ีมา : รูปทรงอิสระ, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://watkadarin.com/E(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.3s&form/shape&form.

htm 

การจําแนกประเภทของรูปรางและรูปทรงตามความหมายจากการมองเห็น 

 จากการจําแนกรูปรางรูปทรงออกเปน 3 ประเภท ดังกลาวมาแลว หากพิจารณา จากผลงาน

ทัศนศิลปท่ีปรากฏ โดยเฉพาะ ผลงาน ในยุคปจจุบันแลว ก็จะพบวา รูปราง รูปทรง แตละประเภท ไม

อาจ แยกกันอยางเด็ดขาด เชนรูปทรงเรขาคณิต หรืออิสระ อาจมีเคาโครง รูปทรงธรรมชาติปรากฏ

อยู ฉะนั้น เพ่ือใหถูกตอง ตามสภาพความเปนจริง จึงไดจําแนก ประเภทของรูปราง รูปทรง ออกเปน 

2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 1. รูปราง รูปทรง ในความเปนจริง 

 หมายถึง”รูป”ท่ีดูแลว สามารถ ระบุไดวาเปนรูปอะไร หรือเหมือนกับอะไร ไมวาจะเปน

รูปราง รูปทรงธรรมชาติ เชน คน สัตว ตนไม เปนตน หรือเรขาคณิต เชน สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม 

วงกลม เปนตน การระบุวาเปน หรือเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้ นี้เกิดจากสัญชาติญาณ การเรียนรู 

ประสบการณ ของมนุษย ซ่ึงไมเทากัน ทําให บางรูป สามารถเขาใจได”ทันที” จากสัญชาติญาณ เชน

รูปเหมือนจริง ในธรรมชาติ รูปพ้ืนฐานทางเรขาคณิตบางรูป อาจตองใชความรู ประสบการณ และ

จินตนาการเขาไป รวมพิจารณาดวย เพราะรูปนั้น อาจจะไมเหมือนจริง เพราะมีการดัดแปลง เพ่ิม ลด 
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จนเกิดรูปใหม แตไมวาจะดัดแปลงอยางไร ในท่ีสุดแลว ก็ยังสามารถระบุไดวา รูปนั้น “เปน” หรือ 

“เหมือน” สิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู เพราะยังมี เคาโครงเดิมของสิ่งนั้นเหลืออยู 

 

 

 

ภาพท่ี 12 รูปราง รูปทรง ในความเปนจริง 

ท่ีมา : รูปรางรูปทรงในความเปนจริง, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://watkadarin.com/E(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.3s&form/shape&form.

htm 

 2. รูปราง รูปทรง ในจินตนาการ 

 ไดแก รูปราง รูปทรง ท่ีไมสามารถระบุไดวา เปน หรือเหมือนกับอะไร อาจมีลักษณะอิสระ 

หรือนามธรรม รูปรางรูปทรงในลักษณะนี้ อาจมีท่ีมาจาก จินตนาการของศิลปนเอง หรือมาจาก 

ธรรมชาติ หรือ เรขาคณิต แตถูกดัดแปลง เพ่ิม ลด จนไมเหลือเคาโครงเดิมอยูเลย เกิดเปนรูปราง 

รูปทรงใหม ม่ีไมสามารถ ระบุไดวา รูปนั้น “เปน” หรือ “เหมือน” อะไร ซ่ึงผูดูงานออกแบบทัศนศิลป

ประเภทนี้ จะตองใชจินตนาการ รวมกับความรู ประสบการเขาชวย จึงจะคนพบความ ”เปน” หรือ

ความ “ เหมือน” ในงานชิ้นนั้นได 

 

 

 

ภาพท่ี 13 ตัวอยางรูปราง รูปทรง ในจินตนาการ  

ท่ีมา : รูปรางรูปทรงในจินตนาการ,  เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://watkadarin.com/E(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.3s&form/shape&form.

htm 
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 1.3 อิทธิพลจากลัทธิทางศิลปะและแนวงานของศิลปน 

 ลัทธิทางศิลปะท่ีเก่ียวของในงานวิจัยนี้มีหลายลัทธิ ดังนี้ 

Naive art (ศิลปะไรเดียงสา)  

 ศิลปะนาอีฟ หรือ ศิลปะไรมายา ท่ีใชกันในภาษาไทย เปนศิลปะท่ีเหมาะกับเด็กหรือผูใหญท่ี

สนใจศึกษาศิลปะดวยตนเองโดยไมเคยมีพ้ืนฐานทางศิลปะมากอน “อ็องรี ฌูวเลียง เฟลิกซ รูโซ” 

(ฝรั่งเศส: Henri Julien Félix Rousseau; 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1844 - 2 กันยายน ค.ศ. 1910) เปน

จิตรกรชาวฝรั่งเศสของสมัยอิมเพรสชันนิสมสมัยหลังของคริสตศตวรรษท่ี 19 ผูมีลักษณะการเขียน

แบบศิลปะนาอีฟ (Naïve art) และ แบบบรรพกาลนิยม (Primitivism) รูโซเปนท่ีรูจักกันวา “Le 

Douanier ระหวางท่ีมีชีวิตอยูรูโซก็ถูกเยยหยัน แตตอมาก็เปนท่ีนับถือในการท่ีเปนผูสอนตนเองผูเปน

อัจฉริยะผูเขียนภาพท่ีมีคุณภาพสูง 

 

 

 

 

 

 

  (ก)                                            (ข)  

ภาพท่ี 14 ตัวอยางงานศิลปะนาอีฟ โดยอ็องรี รูโซ 

 (ก) ผลงานของอ็องรี รูโซ1 (ข) ผลงานของอ็องรี รูโซ2 

ท่ีมา : อ็องรี รูโซ, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/%2Fm%2F02rdf6?hl=th 
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 เนื่องจากศิลปะนาอีฟ เปนศิลปะท่ีเหมาะกับเด็ก ขาพเจาจึงเลือกนําจุดเดนของศิลปะใน

ลัทธินี้ อันไดแกความอิสระในการสรางสรรคและความไรเดียงสาของเรื่องราวมาเปนแนวทางในการ

ออกแบบสรางสรรคผลงาน โดยเริ่มจากการทําแบบรางสองมิติท่ีนําลายเสนและอางอิงท่ีมาจาก

ผลงานสรางสรรคของเด็ก ๆกลุมตัวอยาง เพ่ือท่ีจะไดลายเสนท่ีแสดงออกถึงความสดใสนารักของวัย

เด็กไดอยางลงตัว และพัฒนาสูผลงานสามมิติท่ีใหเด็กเขามามีสวนรวมในการสรางสรรค ใหอิสระกับ

เด็กอยางเต็มท่ี เนนการแสดงออกตามความประทับใจในขณะนั้น ไมจํากัดความคิดของเด็ก เกิดเปน

ผลงานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว และเปนไปตามแนวคิดของศิลปะนาอีฟโดยแทจริง 

ศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art) 

 เปนประเภทของงานศิลปะประเภทหนึ่งท่ีมีเนื้อหา, ความคิด, องคประกอบ หรือฉากท่ีเปน

ไสยศาสตรหรือเหนือธรรมชาติ ขณะท่ีปรัชญานี้บางสวนคาบเก่ียวกับนิยายวิทยาศาสตร นวนิยาย

สยองขวัญและนวนิยายคาดการณ แตศิลปะแฟนตาซีก็มีองคประกอบบางอยางท่ีเปนเอกลักษณของ

ตนเองท่ีไมพบในศิลปะการเขียนนวนิยายคาดการณ เนื้อหาของงานท่ีมาจากความลึกลับและตํานาน

หรือการเขียนแฟนตาซีของโลกสมัยใหมในรูปลักษณท่ีแฝงนัยยะของพลังอํานาจของเทพ มายาหรือสิ่ง

ท่ีเหนือธรรมชาติ เปนเนื้อหาท่ีพบโดยท่ัวไปในงานประเภทนี้และเปนปจจัยท่ีสรางความแตกตางของ

งานศิลปะประเภทนี้จากงานศิลปะประเภทอ่ืน ๆ นอกจากนั้นก็จะนิยมใชจินตสัตว (Mythical 

creature) ในตํานานเทพหรือในจินตนาการ เชน มังกร, พอมด, พราย และอ่ืน ๆ ในองคประกอบ

ของภาพ 

 วัตถุประสงคและแนวคิดของโครงการนี้ คือ การใชจินตนาการรวมกันกับเด็ก ๆ จึงไดมี

การศึกษาเรื่องราวท่ีเด็กสนใจเพ่ือใหเขาถึงแนวคิดและจินตนาการของเด็ก ๆได โดยผลของการศึกษา

เรื่องราวและนิทานท่ีเด็กสวนใหญสนใจ จะเปนเรื่องราวเหนือจินตนาการ เปนเรื่องของเวทมนต และ

สิ่งตาง ๆท่ีเหนือธรรมชาติ สิ่งเหลานี้จะทําใหเด็กไดใชจินตนาการและสนุกกับการเรียนรูไดมากเปน

พิเศษ ซ่ึงเรื่องราวดังกลาวก็ไดมีความเชื่อมโยงกับศิลปะแฟนตาซี ท่ีพูดถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติ 

ขาพเจาจึงเลือกท่ีจะหยิบยกศิลปะประเภทนี้มามีสวนสําคัญในการคนหาแนวเรื่อง และสรางเรื่องราว

รวมกันกับเด็ก เพ่ือนําไปสูงานสรางสรรคท่ีเปนรูปเปนรางตอไป 
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                               (ก)                                                (ข)  

ภาพท่ี 15 ศิลปะแฟนตาซี 

 (ก) ภาพดินแดนมหัศจรรย (ข) ภาพแมมด 

ท่ีมา : ศิลปะแฟนตาซี, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.pinterest.com/pin/308778118187710619/ 

ศิลปนท่ีขาพเจาชื่นชอบและมีอิทธิพลในการสรางสรรคผลงาน มีดังนี้ 

Martha Tominaga 

 มารธา เปนชาวอารเจนตินา เธอเรียนการทําเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปะกระดาษ และงาน

ฝมือญี่ปุน เธอเปนสมาชิกของพิพิธภัณฑ Southern Museum of Modern Primitives ใน Esquel, 

Chubut , Argentina 

 ผลงานศิลปะของมารธามีความเปนศิลปะแบบนาอีฟ มีการแสดงออกอยางตรงไปตรงมา

และไรเดียงสา เนื้อหาของภาพท่ีแสดงออกมาเปนแนวความสุขความฝนจินตนาการ ซ่ึงตรงกับแนวคิด

หลักในงานวิจัยนี้ และสิ่งท่ีขาพเจาชื่นชอบเปนพิเศษในผลงานของมารธาคือการใชสี และการสราง

บรรยากาศในภาพใหชวนฝน ละมุน นาประทับใจ 
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ภาพท่ี 16 ผลงานของ Martha Tominaga 

ท่ีมา : Martha Tominaga,  เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.ginagallery.com/Gallery/ShowArtistItems.asp?ArtistId=38 

Karin Dempsey Greenwood 

 เธอเปนศิลปนแนวนาอีฟอีกคนหนึ่งซ่ึงทํางานเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และเปนนักสะสม

งานศิลปะจากแอฟริกาใต แมวาเธออาจจะไมไดโดงดังมากนักแตขาพเจาก็ประทับในในการสราง

เอกลักษณในงานของเธอ โดยเธอนิยมใชรูปคนมาเปนตัวเลาเรื่องในงาน โดยจะออกแบบตัดทอนใหมี

ความพิเศษ งานสวนมากเหมือนไมมีมิติ แตจะใชเรื่องของสีในการดึงจุดเดนออกมาแทน และมีการใช

ลวดลายธรรมชาติเสริมแตงไปในงาน เชน ดอกไม ใบไม ลายกนหอย ทําใหงานดูนารักนาประทับใจ 

ขาพเจานําอิทธิพลดานการใชลวดลายและสีสันท่ีจัดจาน การใชคูสีท่ีตัดกันรุนแรงมาประยุกตใชเปน

องคประกอบในงานสรางสรรคของขาพเจา 
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 (ก)                                             (ข) 

ภาพท่ี 17 ผลงานของ Karin Dempsey Greenwood 

 (ก) ผลงานของ Karin Dempsey Greenwood1  

 (ข) ผลงานของ Karin Dempsey Greenwood1  

ท่ีมา : Karin Dempsey Greenwood, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงได

จาก https://www.pinterest.com/dempseygreenwoo/naive-art-by-karin-dempsey 

greenwood/ 

Maria Prymachenko 

 มาเรียเปนศิลปนท่ีมีชื่อเสียงชาวยูเครน เธอทํางานศิลปะตามแนวทางของเธอ มีความเปน

ศิลปะนาอีฟ ผสมผสานกับศิลปะพ้ืนบาน งานของเธอมีการใชวัฒนธรรมพ้ืนบานและเรื่องราวตํานาน

พ้ืนบานมาเปนแรงบันดาลใจ เชน สัตวในตํานาน นิยายพ้ืนบาน องคประกอบในงานสวยงาม ถูก

จัดการอยางคลองแคลว ผลงานสวนใหญแสดงออกเก่ียวกับธรรมชาติ และยังแอบแฝงแนวคิดเรื่อง

ความเชื่อ การทําดีทําชั่ว เธอคอนขางจะมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจัก ขาพเจาไดรับอิทธิพลจากงานของมา

เรียในสวนของการใชจินตนาการสรางสรรคสิ่งแปลกใหม การรูจักใชธรรมชาติและเรื่องราวใกลตัวมา

กอรางเปนงาน เชนการหยิบยกเอาสัตวตาง ๆมาสรางสรรคใหสนุกสนานและแปลกใหม ทําใหงานมี

https://www.pinterest.com/dempseygreenwoo/naive-art-by-karin-
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ชีวิตชีวา แตก็แอบแฝงไวดวยแนวคิดคมคาย และยังนําเอาความเปนพ้ืนบานมาใชไดอยางพอเหมาะ

พอดี เปนแนวทางในการพัฒนางานใหมีคุณคาไดอยางมาก 

 

 

                          

                               (ก)    (ข)    

                             

 

 

 (ค)                                          (ง) 

ภาพท่ี 18 ผลงานของ Maria Prymachenko 

 (ก) ผลงานของ Maria Prymachenko1 (ข) ผลงานของ Maria Prymachenko2 

 (ค) ผลงานของ Maria Prymachenko3 (ง) ผลงานของ Maria Prymachenko4 

ท่ีมา : Maria Prymachenko, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://uart.eu/en/cms/artists/prymachenko.html 

Dinara Mirtalipova 

 ศิลปนรุนใหมท่ียังอายุไมมาก เธอเปนศิลปนภาพประกอบและดีไซนเนอร เปนศิลปนอิสระ

และมีสตูดิโอสวนตัวท่ีบานของเธอเอง ณ Sagamore Hills เธอใชความหลากหลายของเครื่องมือใน

การสร างผลงาน เคยผ านงานรวมกับบริ ษัทชื่ อดั งมากมาย และยัง เปน เจ าของเว็บไซท

www.mirdinara.com เพ่ือเปนชองทางนําเสนองานของเธอเอง 
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                                (ก)                                           (ข) 

 

  

 

 

    (ค)                                                (ง) 

ภาพท่ี 19 ผลงานของDinara Mirtalipova 

 (ก) ผลงานillustrationของDinara Mirtalipova  

 (ข) ผลงานของท่ีระลึกของDinara Mirtalipova 

 (ค) ผลงานภาพประกอบของDinara Mirtalipova1 

 (ง) ผลงานภาพประกอบของDinara Mirtalipova2 

ท่ีมา : Mirdinara, Dinara Mirtalipova, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://www.mirdinara.com/  

 ผลงานของ Dinara มีความทันสมัย สามารถนํามาประยุคใชกับศิลปะและงานออกแบบ

แขนงอ่ืนๆได มีลักษณะท่ีเขาถึงงายและมีรสนิยม มีความออนหวานตามฉบับผูหญิง ขาพเจา

ประทับใจในลายเสนท่ีออนหวานดูชวนฝน การคุมโทนสีท่ีไมตองเยอะแตสามารถสื่ออารมณได 

ขาพเจาจึงขอหยิบยกใหผลงานของเธอแนวทางในการพัฒนางานสรางสรรคในงานวิจัยนี้ 



30 
 

 เปนโชคดีท่ีในการศึกษาดูงานของหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในชั้นปท่ีขาพเจา

ทําการศึกษาอยูนั้น ไดมีการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีประเทศอังกฤษ ดูวัฒนธรรมตลอดจนงานแสดง

ศิลปะระดับนานชาติมากมาย และขาพเจาไดเก็บเก่ียวความรูและมุงหาประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

ซ่ึงก็พบกับงานศิลปะท่ีเก่ียวกับเด็กและจินตนาการ จึงไดหยิบยกมาเปนแนวทางในการสรางสรรค

ผลงานตอไป 

 

 

 

 

 

  

                           (ก)                                                  (ข) 

 

ภาพท่ี 20 ผลงานศิลปะท่ีเก่ียวของกับเด็ก จัดแสดง ณ The National Gallery ประเทศอังกฤษ  

 ในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 

 (ก) ผลงานตุกตาผาเลาเรื่องของเด็กอายุ12ป 

 (ข) ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาของเด็กอนุบาล2 

 (ภายถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 จากการถอดความคําบรรยายของผลงานท่ีจัดแสดง และการวิเคราะหลักษณะงานท่ีจัดแสดง 

ผลงานศิลปะเหลานี้เกิดจากกิจกรรมทางศิลปะในหองเรียนโดยมีครูผูสอนควบคุมการทํากิจกรรมของ

เด็ก ๆ ใหอิสระในการแสดงออก และมีการกําหนดหัวขอการสรางสรรค ซ่ึงเด็ก ๆก็ทําออกมาไดเปน

อยางดีและตองการนําเสนอความคิดของตนเองอยางสุดความสามารถ ผลงานท่ียกตัวอยางมานั้นเปน

การสรางสรรคจากเรื่องราวของวัฒนธรรมในถ่ินกําเนิดไมวาจะเปนเรื่องการทํารองเทา เรื่องงานผา 
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และเด็ก ๆก็นําเสนอออกมาไดอยางนาสนใจ และไรเดียงสา เปนประเด็นท่ีเหมาะแกการนํามาเปน

แนวทางการวิจัยในโครงการนี้ 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับศิลปะเด็ก 

 2.1 ศิลปะเด็ก กับความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

 ศิลปศึกษาคือ การใหการศึกษาศิลปะกับเด็ก โดยการจัดประสบการณการเรียนการสอน

เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาศิลปะนิสัยกับผูเรียน ใหมีความรู ทักษะ

และความคิดท่ีดีตอศิลปะ 

ทําไมจึงมุงเนนความคิดสรางสรรคและจินตนาการในศิลปะเด็ก 

 ความคิดคะนึงฝน (Fantasy) ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ติดตัวมาตั้งแตเปนเด็ก

แรกเกิด ณ จุดนี้เราจะตองเขาใจธรรมชาติของเด็ก ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย ถาขาดการ

สนับสนุนพัฒนาอยางถูกตองแลว การเจริญเติบโตก็จะไมเปนไปตามท่ีเด็กควรเปน เราจะตองหาทาง

ใหเด็กมีโอกาสพัฒนาพรสวรรคดานนี้ท่ีมีอยูในตัวเด็กอยางสมํ่าเสมอเปนระบบอยางตอเนื่อง 

 เด็กเล็ก ๆจะไมชอบการสอน หรือการคิดท่ีเต็มไปดวยเหตุผล และความคิดท่ีมีกฎเกณฑ

แนนอนตายตัวเพราะกระบวนการความคิดของเด็กจะใชสมองซีกขวาเปนสวนมาก ซ่ึงเปนความคิด

แบบจินตนาการและความอ่ิมเอมใจ ดวยเหตุผลของธรรมชาติผูเรียนเปนเชนนี้ ศิลปะจึงเปนสื่อท่ีจะ

ชวยเสริมสรางพัฒนาการเด็ก ไดอยางแนบเนียน ธรรมชาติของเด็กประกอบดวยรางกาย (Physical 

Body) ไดแกอวัยวะภายนอกท่ีเราสามารถมองเห็นไดและสวนประกอบท่ีลึกลงไปคือ จิตใจ (Mind) 

ซ่ึงมี 3 ระดับ คือ 

จิตสํานึก (Conscious mind) 

 คือ ระบบแรกสุดทําหนาท่ีเก่ียวกับสิ่งเรารอบตัวเรา โดยผานประสาทสัมผัสและอวัยวะตาง 

ๆหรือกลาวสรุป คือ จิตท่ีมีสติสัมปชัญญะเปนปกติ 

จิตใตสํานึก (Subconscious mind) 

 เปนจิตใจสภาพท่ีคนเราไมรูสึกตัว มีคุณสมบัติดังนี้ 
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 1. จะถูกฝกใหดลพลังอํานาจออกมาไดอยางสมํ่าเสมอ ดวยการเพียรบอกตัวเองใน

พฤติกรรมตาง ๆ  

 2. ไมมีความสามารถวิจารณ ใครครวญ เปรียบเทียบถูกผิดไดดวยตนเอง 

 3. จะทํางานใครครวญท่ีไดรับกําหนดแนวทาง และจะใหคําตอบท่ีตองการอยางถูกตองไม

ผิดพลาด 

 4. มีสมรรถภาพเยี่ยมในการเก็บความทรงจํา 

 5. มีอํานาจควบคุม การทํางานของอวัยวะแหงรางกายโดยเด็ดขาด 

 7.  มีสมรรถภาพในการติดตอ สื่อขาว โดยกระแสพิเศษนอกจากประสาทสัมผัส 

 8. มีสมรรถภาพในการรูแจง เขาใจกฎธรรมชาติ 

จิตเหนือสํานึก ( Superconscious mind ) 

 เปนสวนท่ีลึกท่ีสุด และละเอียดท่ีสุดของชีวิต เปนแหลงของชีวิต เปนแหลงพลังงาน ความ

รอบรู ความคิดสรางสรรค ความปติสุขท่ียิ่งใหญของมนุษย 

 การจัดการศึกษาจะตองพัฒนาเด็กท้ังหมด คือสวนท่ีเปนรางกายและสวนท่ีเปนจิตใจ

ท้ังหมดดวย จะทําใหเด็กเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ีสมบูรณ  

 จากการศึกษาคนควาดังกลาวแลวในตอนตน จึงนํามาสรุปเปนหลักการจัดการเรียนการ

สอนศิลปะสําหรับเด็กประการหนึ่ง วาจะตองมุงเนนสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการเพ่ือ

ตอบสนองธรรมชาติของพัฒนาการในตัวเด็ก ท่ีกําลังตองการและเปนสิ่งจําเปนสําหรับเขา ไดเปนท่ี

ยอมรับกันแลววา งานคนพบทางวิทยาศาสตรท่ียิ่งใหญ งานสรางสรรคศิลปะท่ีสําคัญ ๆความคิด

แปลก ๆใหม ๆ ลวนแลวแตเกิดจากการทํางานของสมองซีกขวา แตความคิดสรางสรรคของสมองซีก

ขวานี้ จะสามารถแสดงหรือบอกใหผูอ่ืนทราบได จะตองเกิดจากการรวบรวม วิเคราะหถอยคําของ

สมองซีกซายเสียกอน ดังนั้นผูท่ีสามารถทําประโยชนตาง ๆแกมนุษยอยางมหาศาลได ก็คือผูท่ีไดรับ

การพัฒนาสมองท้ังสองซีกท่ีถูกตองเหมาะสม เปนระบบอยางตอเนื่อง 
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ความคิดสรางสรรคคืออะไร 

 การจะตอบคําถามวาความคิดสรางสรรคคืออะไร หรือการนิยามความคิดสรางสรรคนั้นเปน

สิ่งท่ียาก เพราะมีหลายแนวคิด ข้ึนอยูกับผูนิยามวามีจุดมองเก่ียวกับความคิดสรางสรรคนั้นเพ่ืออะไร 

จึงจะอธิบายหรือฉายใหเห็นภาพได ความคิดสรางสรรคจึงอธิบายไดหลายลักษณะดังตอไปนี้คือ 

 1. การคิดคนสิ่งประดิษฐหรือวิธีการใหม ๆจากการศึกษาทดลอง โดยการทําใหจินตนาการ

เปนจริง 

 2. ความคิดเอกนัย ซ่ึงเปนความคิดท่ีกวางไกล สลับซับซอน มีหลายแงมุม ซ่ึงนําไปสูการคิด

ประดิษฐสิ่งใหม หรือเพ่ือการแกปญหา 

 3. จินตนาการหรือความคิดคะนึงฝน ซ่ึงมีความสําคัญตอความรู เปนสื่อนําไปสูการแสวงหา

ความรูมาพิสูจนจินตนาการใหเปนจริง 

 4. ความรูสึกท่ีไว และขาใจอะไรไดเร็ว แมจะเปนเรื่องยากสลับซับซอน มีปฏิกิริยารวมตอ

อารมณนั้น ๆ 

ปจจัยท่ีชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรคและจินตนาการของเด็กจะพัฒนาไปในทิศทางท่ีพึงประสงคข้ึนอยูกับ

ปจจัยดังตอไปนี้ 

 1. ความรูพ้ืนฐานของแตละคน ความรูนี้จะมีมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับการฝกเลี้ยงดูจาก

ทางบานของเด็กซ่ึงมีความหลากหลาย เปนประการแรก และความรูจากโรงเรียน 

 2. การฝกจินตนาการ จินตนาการมีอิทธิพลอยางยิ่งตอความคิดสรางสรรคของเด็ก ถาไดรับ

การฝกใหรูจักจินตนาการอยางถูกตองสมํ่าเสมอ จะทําใหมีความม่ันคงทางจิตใจ การฝกจินตนาการ

อยางสรางสรรคจะสงเสริมความสามารถในการเรียนรูดานวิชาอ่ืน ๆดวย 

 3. การใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะ จะชวยใหเด็กเรียนรูกระบวนการสรางสรรคศิลปะ 

จะเสริมสรางใหเด็กรูสึกเปนเจาของงานศิลปะ สรางนิสัยรักการปฏิบัติมากกวาการพูด 

 4. เด็กจะพัฒนาความคิดสรางสรรคไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับผูสอนตองมีความคิด

สรางสรรค สามารถปรับประยุควัสดุตาง ๆนํามาสรางสรรคงานศิลปะได 

 5. การใชวิธีวัดความคิดสรางสรรค เพ่ือไดขอมูลเปนแนวทางสงเสริมความคิดสรางสรรค 
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การวัดความคิดสรางสรรคสวนมากจะใชวิธีสังเกตหรือแบบทดสอบ แบบทดสอบความคิดสรางสรรค

ของตางประเทศมีอยูมาก ไดมีผูดัดแปลงมาใชกับเด็กไทยบางแลว  

 6. หองปฏิบัติการทางศิลปะเด็ก จะชวยสงเสริมและแสดงออกของความคิดสรางสรรค และ

ยังมีสิ่งจําเปนในการจัดกิจกรรมสรางสรรคใหเด็ก 

 ศิลปะเด็กไมใชผลผลิตของแรงงาน ไมใชสําหรับประโยชนใชสอย สิ่งท่ีนามุงหวังคือการ

พัฒนาจิตใจ อารมณ บุคลิกภาพ สรางพ้ืนฐานสุนทรียภาพเพ่ือพัฒนาตอไปในอนาคต ในระดับนี้นับวา

เปนการปูพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ความหมายของคําวาศิลปะท่ีเก่ียวของกับเด็กนั้น ไมควรจะเขมงวดเหมือน

ท่ีใชกับผลงานของศิลปน ในท่ีนี้ศิลปะเด็กคือ ผลงานการแสดงออกของเด็กในทางความรูสึก อารมณ 

จินตนาการ (อารมณนั้นจะเปนเรื่องรื่นเริง สนุก ทุกข เศรา ก็ได) โดยการวาด เขียน ขูด ขีด แกะ ปาย 

ระบาย สราง ปะติด กอ ฯลฯ ใชเทคนิค วิธีการ วัสดุ ตามอัตภาพของเด็กแตละคน อนุโลมเรียกวา

ศิลปะระดับเด็กได การเขมงวดมากเกินไปทําใหเด็กไมกลาท่ีจะรวมกิจกรรม 

 ฝมือไมใชสิ่งเลวรายในศิลปะเด็ก แตควรมีกาลเทศะวาควรพัฒนาฝมือเด็กอยางไร เม่ือไหร 

และระดับไหน ควรคํานึงวาฝมือก็ควรไดรับในการวางพ้ืนฐานและพัฒนาอยางเหมาะสมเชนกัน เด็ก

อายุหกขวบจะวาดรูปอยางมีฝมือขนาดไหน จะใหมมีฝมือแบบผูใหญไมได ผลงานของเด็กระดับนี้มี

ความงามนาสนใจในการแสดงออกไมใชฝมือ เชนเดียวกับการปน การเขียน การสราง ก็จะไมเนนฝมือ

สําหรับเด็กวัยนี้ ใครขอเรียนย้ําวา ฝมือไมใชเรื่องสําคัญในศิลปะเด็ก 

  

 2.2 จิตวิทยากับพฤติกรรมการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก 

 ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud 1856-1939) นักจิตวิเคราะหผูเรืองนามเคยกลาว

เอาไววา “การท่ีศิลปนสรางโลกความฝนของเขาข้ึนมานั้น เปนเพราะเขามีความตองการในสวนลึก

ของจิตใจท่ีไมอาจตอบสนองไดในชีวิตจริง” 

 คํากลาวนี้สอดคลองกับหลักการของจิตวิทยาเก่ียวกับกฎแหงการทดแทน (Low of Com-

pensation) และสัมพันธกับหลักการสมดุลของปรัชญา หยินหยาง ของชาวตะวันออกอยางลึกซ้ึง 

 ปจจุบันนี้ประชาชนท่ัวไปเริ่มเล็งเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของศิลปะเด็ก ในการ

สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค จินตนาการและการแสดงออก โดยไมจํากัดเง่ือนไขสภาพชีวิตและ

สังคมท่ีแตกตางกัน พฤติกรรมการแสดงออกทางศิลปะของเด็กท่ัวไปแบงออกเปน 2 ลักษณะรูปแบบ 

แบงได คือ  
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 1. การแสดงออกจากโลกภายใน 

 2. การแสดงออกจากโลกภายนอก 

 พฤติกรรมการแสดงออกจากโลกภายใน หมายถึง การแสดงออกจากความรูประสบการณท่ี

สั่งสมมาตั้งแตวัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีเคยพบเห็นหรือมีประสบการณสรรพสิ่งตาง ๆอยางกวางขวาง 

ยอมสามารถแสดงออกไดดีกวาเด็กท่ีมีสมองวางเปลา หรือมีประสบการณคับแคบและจํากัด 

 พฤติกรรมการแสดงออกจากโลกภายนอก หมายถึง การแสดงออกตามท่ีนัยนตามองเห็น

จากวัตถุหรือหุนท่ีกําหนดให พฤติกรรมการแสดงออกจึงเปนลักษณะของการถายทอดสิ่งท่ีพบเห็น

จากตนฉบับหรือหุนจริง ในลักษณะท่ีพยายามเลียนแบบใหเหมือนจริง 

 เด็กมีความบริสุทธิ์นารัก จริงใจ และไรเดียงสา คือ รูสึกอยางไรก็จะแสดงออกไปอยางนั้น 

เชน รักใครก็รักจริงอยางเปดเผย ไมมีปดบังซอนเรนอําพราง หรือมีเลหเหลี่ยมมารยาแบบผูใหญ 

กลาวคือถาเด็กใหความสําคัญกับสิ่งใด ก็มักจะขยายสิ่งนั้นใหมีขนาดใหญหรือยาวจากความรูสึกของ

เด็ก โดยไมคํานึงถึงความจริงท่ีนัยนตามองเห็น 

 ในการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก ๆยอมไมไดเกิดข้ึนจากความวางเปลาหรือเกิดข้ึนดวย

ความบังเอิญ การกําหนดหัวขอเรื่อง (Topic) ใหเด็ก ๆแสดงออกจึงนับวาเปนการเริ่มตนท่ีดี 

โดยท่ัวไปควรเลือกหัวขอเรื่องท่ีมีคําวา “ฉัน” และ “ของฉัน” เพ่ือใหสอดคลองกับเรื่องราวและ

ประสบการณท่ีนาสนใจสําหรับเด็ก เชน สัตวเลี้ยงของฉัน บานของฉัน 

  

  

 

 

   

 

ภาพท่ี 21 ภาพวาดจากจินตนาการของเด็ก  

 ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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พัฒนาการดานศิลปะการขีดเขียนวัยเด็กตอนตน 

 พัฒนาการดานศิลปะของเด็กวัยเด็กตอนตนมีหลายประการ เชน พับกระดาษ ปนดินน้ํามัน 

ทําการฝมือ รองเพลง พับใบมะพราวเปนรูปตางๆ ศิลปะเด็กเปนการแสดงออกท่ีซ่ือ บริสุทธิ์ เรียบงาย 

ไรจริตมายามีแตความสวยสดงดงาม  ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ทําใหศิลปะเด็กมีเสนห โดยเฉพาะศิลปะท่ี

เกิดจากจินตนาการตรงของเด็กเอง พัฒนาการดานศิลปะ เปนการพัฒนาการท้ังดานความคิดและ

ทักษะควบคูกัน พัฒนาการเชิงศิลปของเด็กมีความเปนพิเศษกวาผูใหญ ในแงเปนการเสริมสมรรถนะ

ทางกาย ดานประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว รวมท้ังความสามารถดานสมองเชิงสรางสรรคและ

แสดงออกซ่ึงจินตนาการ ซ่ึงมีคาตอการพัฒนาการทางอารมณ จิตใจ และความคิดในเชิงบวก เหมือน

ดังท่ีศิลปนไทยทานหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นไววา “ธรรมชาติของมนุษยมีความโนมเอียงไปในทางรัก

ความสวยความงาม ถาสิ่งนี้ไดรับการพัฒนาอยางดีและถูกตอง จะมีอิทธิพลและสงผลตอบุคลิกภาพ 

เม่ือเจริญเติบโตจะเปนมนุษยท่ีมีความดีงาม ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพราะองคประกอบดานความงาม จะไปถวงดุลกับองคประกอบดานความรูความสามารถ ทําใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ ตามปกติมนุษยมีความสามารถและตองการท่ีจะแสดงออก สรางสรรคศิลปะมาตั้งแต

เด็ก” (วิชัย วงศใหญ, 2529, หนา 40) 

 พัฒนาการทางความคิดของเด็กดานศิลปะ มักจะไมไดนํามาศึกษาคนควากันมากนัก เม่ือ

เปรียบเทียบกับการศึกษาพัฒนาการทางความคิดดานอ่ืน ท้ังๆ ท่ีเด็กตั้งแตชวงวัยทารกจนถึงวัยเด็ก

ตอนปลาย มีความเปนศิลปนตามธรรมชาติท่ีชอบแสดงออก ไมจําเปนวาเขาผูนั้นจะมีแววหรือมี

พรสวรรคทางนี้มาอยางมากมายหรือไม นักจิตวิทยาบางทานเนนวา ความคิดเชิงนามธรรมของเด็ก

อาจศึกษาหรือประเมินไดจากสิ่งท่ีเด็กๆ แสดงออกในรูปศิลป เชนการขีดเขียน การปน ฯลฯ (Scarr 

et al., 1986)  

ศิลปะดานขีดเขียน 

 การขีดเขียนเปนเรื่องธรรมชาติของเด็กทุกชนชั้น และทุกวัฒนธรรม (Scarr et al., 1986) 

ไมวาเด็กจะมีอะไรๆ อยูในมือท่ีขีดเขียนได เด็กจะตองขีดๆ เขียนๆ ซ่ึงผูใหญมักเห็นวาเปนเรื่องไร

สาระ แตถาผูใหญเขาใจธรรมชาติของเด็ก จะรูวานี่คือจุดเริ่มตนของความคิดเชิงศิลปในเด็ก ซ่ึงถา

หากไดรับการสนับสนุนสงเสริมแนวคิดเชิงสุนทรียจะไดรับการปลูกฝงและเจริญงอกงามไปจนเติบ
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ใหญ เปนสิ่งท่ีมีคาตออารมณและความคิดของผูนั้นประดุจคุณสมบัติติดตัวท่ีลํ้าคา การขีดเขียน

แบงเปน 5 ข้ันตอน คือ 

 1. ข้ันขีดเข่ีย (The scribbling stage) อายุประมาณ 2-4 ป 

 2. ข้ันกอนแบบแผน (The preschematic stage) อายุประมาณ 4-7 ป 

 3. ข้ันแบบแผน (The schematic stage) อายุประมาณ 7-9 ป 

 4. ข้ันเริ่มเหมือนจริง (The dawning realism) อายุประมาณ 9-11 ป 

 5. ข้ันมีเหตุผล (The stage of reasoning) อายุประมาณ 11-13 ป 

ข้ันขีดเข่ีย 

 ผูท่ีมีความรูเชิงศิลปยังอธิบายวา การขีดเข่ียของเด็กเปนพ้ืนฐานความรูและความเขาใจใน

แบบของศิลปะลายเสน (Graphic art) ภาพวาดลายเสนของเด็กทุกเสนเปนศิลปะท้ังสิ้น (ประภัสสร 

นิยมธรรม, 2522)  

ลักษณะการขีดเข่ียข้ันพ้ืนฐาน 

 มีอยู 20 ลักษณะ ประกอบดวยเสนแนวนอน แนวตั้ง เสนโคง ทแยงมุม วงกลม เสนคลื่น

และจุด 

 

 

 

ภาพท่ี 22 ลักษณะการขีดเข่ียพ้ืนฐาน 

ท่ีมา : การขีดเข่ียของเด็ก, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.healthcarethai.com/ 

ตําแหนงท่ีเด็กชอบขีดเข่ีย 

 ตําแหนงท่ีเด็กชอบขีดเข่ียมี 17 แบบดังตอไปนี้ 

 1. เขียนเต็มไปหมดท้ังหนากระดาษ 

 2. เริ่มจากจุดศูนยกลาง บางทีก็เล็ก บางทีก็ใหญ แตอยูตรงกลางกระดาษ 

 3. มีชองวางแตอยูในกรอบ โดยมีขอบกระดาษวางไวเปนกรอบ 
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 4-5 เขียนอยูในแนวเสนตั้งหรือเสนแนวนอน โดยใชกระดาษเพียงครึ่งหนึ่ง 

 6. ภาพท้ังสองอยูคนละดานแตสมดุลยกัน 

 7. ภาพอยูในเสนทะแยงมุม และกระจายไปอยางราบเรียบสม่ําเสมอ 

 8. ภาพจะอยูในลักษณะรูปท่ี 7 แตเสนจะลนออกมาทางอีกดานหนึ่งของเสนทะแยงบาง 

 9. ภาพอยูในแกนกลางของเสนทะเเยงมุม และกระจายไปอยางราบเรียบสม่ําเสมอ 

 10. ภาพท่ีเขียนออกมาจะปรากฏอยูในกระดาษเพียง 2 ใน 3 สวนของกระดาษ จะเห็นเสน

ท่ีแยกออกจากกันอยางเดนชัด 

 11. ภาพจะอยูในกระดาษเพียง 1/4 โดยอยูมุมใดมุมหนึ่งของกระดาษ 

 12. ภาพจะแผกระจายมุมหนึ่งเปนรูปพัด อีกมุมหนึ่งวางเปลา 

 13. ภาพจะอยูในแนวโคงโดยใชมุม 2 ดาน 

 14. ภาพจะอยูในแนวโคงโดยใชมุมท้ัง 3 ของกระดาษ 

 15. ภาพจะปรากฏในรูปปรามิด โดยเริ่มจากมุม 2 มุม อีก 2 มุมวางเปลา 

 16. ภาพจะพาดลักษณะเปนแถบระหวางกระดาษ 

 17. เสนภาพจะแผกระจายเปนรูปพัด โดยเริ่มจากตอนลางของกระดาษ 

   

  

 

 

 

ภาพท่ี 23 ตําแหนงท่ีเด็กชอบขีดเข่ีย 

ท่ีมา : การขีดเข่ียของเด็ก, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://www.healthcarethai.com/ 

การกําหนดรูปทรงในข้ันขีดเข่ีย (2-4 ขวบ) 
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 เด็กในข้ันขีดเข่ียจะกําหนดรูปทรงไดยังไมสมบูรณ แตตอมาจะดูเปนรูปทรงยิ่งข้ึนๆ ใกล

ความจริงไปทุกที เริ่มจากมองไมเห็นเปนรูปทรงอะไรๆ เลย แลวพัฒนาเปนรูปวงกลม วงสี่เหลี่ยม วงรี 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทะแยงมุม ฯลฯ บางทีเม่ือเด็กเขียนพอมองเห็นเปนรูปทรงแลว เด็กอาจจะหยุด

ไวและอาจตอเติมเสนใหมๆ ลงไปอีกในเวลาอ่ืน การจัดวางรูปทรงแบบตางๆ เริ่มมองเห็นไดเม่ือเด็ก

อายุประมาณ 3 ขวบ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 การกําหนดรูปทรงในข้ันขีดเข่ีย (2-4 ขวบ) 

ท่ีมา : การขีดเข่ียของเด็ก, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://www.healthcarethai.com/ 

รูจักออกแบบ (ประมาณ 3-4-5 ขวบ) 

 เริ่มรูจักออกแบบโครงรางอยางงายๆ เชน เขียนรูปวงกลมใสในรูปสี่เหลี่ยม เอารูป 2 แบบ

มารวมดวยกันได การเขียนเสนตามแนวนอนมีความตรงข้ึน บางทีก็เอารูปตางๆ หลายๆ รูปมารวมกัน 

การออกแบบของเด็กเกิดจากท้ังจินตนาการและผนวกกับสิ่งท่ีเด็กไดพบเห็นรอบๆ ตัว และจะเพ่ิม

รายละเอียดในรูปยิ่งกวาระยะแรกๆ เด็กท่ีสามารถวาดภาพวงกลมไดแลว จะพัฒนาแบบของวงกลม

ออกไปเปนรูปแบบตางๆ เชน ดวงอาทิตย มีรัศมี กากบาทในวงกลม ลอรถ หนาคน ดอกไม ฯลฯ 

เริ่มเขียนคน (4-5 ขวบ) 

 เด็กเริ่มเขียนภาพคน หลังจากท่ีเขาสามารถเขียนรูปวงกลมมีรัศมีซ่ึงหมายถึงแสงอาทิตยได 

โดยเขียนหนาคนกอน และมีแขนขาประกอบเล็กนอย รูปคนท่ีวาดกอนอายุ 6 ขวบ จะไมถูกสัดสวน

ทางกายวิภาค สําหรับเด็กรูปนั้นคือรูปคนท่ีเขาพออกพอใจ 

เริ่มเขียนเปนรูปรางและเรื่องราว (4 – 6 ขวบ) 

 เด็กระยะนี้เริ่มเขียนภาพท่ีดูแลวเห็นเปนเรื่องเปนราวได เชน สัตวยืนท่ือๆ ดวยขา 2 ขา มี

ใบหูอยูบนหัว บานก็เปนรูปผสมของสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา ดอกไมเปนรูปวงกลม บนเสนตรง 

เครื่องบินเปนเสนเฉียงตัดกัน รถยนตคือบานท่ีมีลอ บานก็ดูมีชีวิตจิตใจเหมือนคน คือบางบานเศรา 
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บางบานรื่นเริง ภาพสัตวปนกับภาพคน หรือสัตวบางตัวมีหลายขา สัตวก็อาจเปนคนไดดวยเพราะ

ใบหนาเปนใบหนาคน มีผม รวมท้ังมีเทาและมีขาสองขาง หรืออาจมีขาตั้งโหล ภาพสัตวกับคนจึงดู

ผสมกัน (ประภัสร นิยมธรรม, 2522) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 ตัวอยางงานศิลปะเด็กอายุ 4-6 ขวบ 

ท่ีมา : ศิลปะเด็ก 4-6 ขวบ, เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

http://www.healthcarethai.com/ 

เขียนเปนรูปรางและเรื่องราว (5-7 ขวบ) 

 ถึงตอนนี้เด็กจะวาดภาพเปนรูปรางและเปนเรื่องราวมากกวาตอนท่ีผานมา มีความสมดุล

ของภาพ เด็กรูจักใชวัสดุหลายชนิด อวัยวะนิ้วมือ และการรับรูทํางานประสานกันเปนอยางดี 

(ประภัสสร นิยมธรรม, 2522) 

ภาพวาดของเด็กอายุ 4 ขวบท่ีมีความคลายคลึงกันในเด็กแทบท่ัวโลก 

  “It’s a Person!” At about age 4, children everywhere begin to draw tadpole 

figures that they label “Mommy,” “a person, or me.” The child’s first tadpole may 

be a happy accident—a circle with some protruding lines that is sufficiently 

humanoid to merit a human label. When the young artist discovers that he can 

regularly achieve this effect, he has entered the representation stage. The drawing 

stands for someone. Typically, youngsters draw tadpole after tadpole, delighted with 

their newfound ability. (Kellogg. 1969) 
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ภาพเขียนของเด็ก : ความคิดของเด็กท่ีเรามองเห็นได 

 Schell & Hall (1979, หนา 232) ไดเสนอผลการวิจัยซ่ึงสรุปไดวา ภาพวาดเขียนของเด็ก 

วัยเด็กตอนตน    ไดแสดงใหเห็นถึงสมรรถภาพในการคิดนึกดวยสัญลักษณของเด็กอันอัศจรรยยิ่ง 

ลายเสนและภาพท่ีเด็กแสดงออกมานั้น ดูยุงเหยิงไรระเบียบอันเกิดจากความดอยสมรรถภาพในการใช

มือ การเริ่มฝกหัดใชเครื่องมือในการขีดเขียน (เชน ดินสอ ดินสอเทียน ไมบรรทัด ฯลฯ) และความไม

เขาใจสิ่งแวดดอม สิ่งเหลานี้จะคอยๆ พัฒนาใหดูดียิ่งข้ึนๆ เม่ือเด็กเจริญวัย ภาพวาดเขียนของเด็กยัง

เปนกระจกสะทอนใหเห็นถึงลําดับข้ันของพัฒนาการทางความคิด วิธีการแกปญหา ลักษณะอารมณ 

และนิสัยใจคอของเด็ก จนอาจกลาวไดวา ภาพเขียนของเด็กคือ “ความคิดของเด็กท่ีเรามองเห็นได 

(Visible thinking)” 

 มีความเชื่อกันวา แรงจูงใจในการสรางสรรคงานศิลปดวยการขีดเขียนนั้น เด็กทุกๆ คนมี

พรสวรรคแหงความสามารถนี้ในตัว ไมวาเขาผูนั้นจะเกิดอยู ณ สถานท่ีใด มีภูมิปญญาระดับใด เม่ือโต

เปนผูใหญจะชื่นชมงานศิลปหรือไม แรงจูงใจในการสรางสรรคงานศิลปเชิงขีดเขียน ซ่ึงติดตัวมาตาม

ธรรมชาติของเด็ก จะเริ่มคอยๆ เลือนไป ถาหากไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากผูใหญ สิ่งแวดลอม

ไมเอ้ืออํานวย การสอนศิลปผิดๆ แกเด็ก (Scarr et al., 1986) 

  

 3. ขอมูลดานเทคนิคในการสรางสรรค 

 การสรางสรรคงานศิลปะใหสําเร็จลุลวงและตรงตามเปาหมายไดนั้น ศิลปนหรือผูสรางสรรค

จะตองทําการคนควาทดลอง เลือกหาเทคนิคท่ีเหมาะสมกับผลงานเพ่ือถายทอดแนวคิด ความรูสึก 

และเนื้อหา ใหไปถึงผูชมงาน ขาพเจาไดเลือกใชงานเครื่องเคลือบดินเผาตามความถนัดเปนหลักใน

ผลงานสรางสรรคและไดมีการคนควาทดลองวัสดุอ่ืน ๆท่ีคิดวามีความนาสนใจในการนํามาสรางสรรค

งานใหตรงกับแนวคิดการวิจัย 

  3.1 ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับงานเครื่องเคลือบดินเผา 

ดินธรรมชาติ 

 ดินธรรมชาติเปนดินชนิดเดียวท่ีอาจใชเดี่ยวๆไดเนื่องจากมีองคประกอบท่ีทําหนาท่ีครบถวน 

เชน สิ่งเจือปนในดินทําหนาท่ีเปนฟลักซ สวนฝุนทรายทําหนาท่ีเปนฟลเลอร ดินธรรมชาติเปนดินท่ีใช

มาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร สามารถคนพบไดทุกแหงในโลก อาจอยูตามคันนา ในสวนหรือตาม

ชายหาดก็ได นับเปนดินทุติยภูมิท่ีมีสวนผสมของแรธาตุสารอินทรียตางๆมากมาย มีสีสันจากวัสดุท่ี
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ผสมอยูตั้งแตสีเหลืองออนจนถึงน้ําตาล ดํา สวนมากเผาท่ีอุณหภูมิ 900 – 1,000 °c หลังจากนั้นจะ

เริ่มหลอมละลายแตก็มีดินธรรมชาติบางแหลงท่ีเผาไดสูงถึง1,100 –1,200 °c 

ดินขาว 

 ดินขาวท่ีใชอยูท่ัวไป คือ เกาลิน เชน ดินขาวระนอง ดินขาวระนองดินนราธิวาส และดินอิล 

ไลต (Illite) เชน ดินขาวลําปาง ดินเกาลินมีสีขาวและมีความเหนียวนอย สวนดินขาวอิลไลตมี

สวนผสมของเฟลดสปาร ควอตซ และอะลูมินาอยางครบถวน มีจุดสุกตัวท่ีอุณหภูมิ 1,200-1,250°c

สามารถใชทําเนื้อดินปนไดดวยตัวของมันเอง แตมีความเหนียวนอยจึงนิยมทําดินเหนียวเพ่ือชวยใน

การข้ึนรูป 

ดินเหนียว (Ball Clay) 

 ดินเหนียวสวนใหญมีสีดําหรือสีเขม มีความละเอียดและมีความเหนียวสูง นิยมใชผสมกับดิน

ขาวเพ่ือใหข้ึนรูปไดงายข้ึน แหลงดินเหนียวท่ีใชกันมากคือ ดินดําพลุพลี จังหวัดสุราษฎรธานี 

ฟลักซ (Flux) 

 ฟลักซมีหนาท่ีหลักในการกําหนดจุดสุกตัวของเนื้อดินปนใหมีอุณหภูมิสูงหรือต่ํา ฟลักซมี

หลายชนิดท่ัวโลกและสามารถเลือกใชในการเผาอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน ท่ีนิยมใชท่ัวไปคือ เฟลดสปาร 

เฟลดสปารธรรมชาติ มีสวนธรรมชาติ มีสวนประกอบของดาง(อัลคาไลน) เปนจํานวนมาก เชน 

โซเดียม โพแทสเซียม และแคลเซียม นอกจากนี้ยังมีสวนผสมของอลูมินาและซิลิกา ซ่ึงเปน

องคประกอบทางเคมีของดิน เฟลดสปารมีชื่อเฉพาะหลายชื่อ โพแทสเซียมเฟลดสปารเปน ฟลักซท่ีดี

มากในการผสมเนื้อดินปน ในขณะท่ีโซดาเฟลดสปารซ่ึงหลอมตัวในอุณหภูมิท่ีต่ํากวาและมีสมบัติใน

การลดความเหนียวนิยมใชในการข้ึนงาน นอกจากการผสมในเนื้อดินปนแลวเฟลดสปารยังเปนสาร

พ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีใชในสวนผสมของเคลือบดวย 

ออกไซดท่ีใหสีในเคลือบ 

 1. แมงกานีสออกไซด สูตรทางเคมี MnO2 จะใหสีมวงและสีน้ําตาล 

 2. เหล็กออกไซด สูตรทางเคมีคือ Fe2O3 จะใหท่ีน้ําตาลแดงถึงสีน้ําตาลเคลือบ 

 3. ทองแดงออกไซด สูตรทางเคมีคือ CuO ทองแดงออกไซดมีสีในเคลือบเขียว 

 4. โคบอลตออกไซด เปนสารท่ีมีสีรุนแรงท่ีสุด ใหสีดําความใชในปริมาณท่ีนอยไมเชนนั้นสี

จะเขมมาก 

 5. โคมิกออกไซด เปนสีท่ีรุนแรง ถาใชในโคน 010 จะใหสีแดงถาใชในเคลือบจะทนไฟสูง 
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จะใหสีน้ําตาล 

 6. สีสเตน  

 นอกจากการใสธาตุออกไซดตางๆในสูตรเคลือบแลว เรายังสามารถทําเคลือบสี โดยใช

สีสเตนสําเร็จรูป เผาในบรรยากาศออกซิเดชั่น ถาเผาในบรรยากาศรีดักสชั่นบางสีจะจางหายไป 

การตกแตงเครื่องปนดินเผาในสภาวะตางๆ 

 การตกแตงเครื่องปนดินเผาในปจจุบันสามารถทําไดในทุกชวงของการผลิต โดยอาจแบงได

ตามสภาวะท่ีเปลี่ยนไปของดินไดดังนี้ 

 1. การตกแตงเครื่องปนดินเผาในสภาวะเตรียมดิน ซ่ึงก็คือการผสมวัตถุดิบตางๆ เพ่ือเตรียม

ดิน เชน การผสมสีทางเซรามิคลงไปในเนื้อดินกอนท่ีจะนําไปข้ึนรูป เชน เทคนิค Agatw ท่ีมีการ

เตรียมดินสีหลายๆสี แลวนํามาเรียงติดตอกันในแมพิมพปลาสเตอร (Hand build Agate) หรือการนํา

ดินสอพองสองสีข้ึนไปมานวดแตเพียงเล็กนอยแลวนํามาข้ึนรูปบนแปนหมุน (Thrown Agate) เทคนิค

การใชอินทรียสาร เชน เมล็ดพันธุพืชมาใชผสมในเนื้อดิน เพ่ือใหเกิดพ้ืนผิวของเมล็ดพันธุพืชเหลานั้น 

ซ่ึงเมล็ดพันธุพืชเหลานี้จะสลายไปเม่ือนําชิ้นงานไปเผา ในการทํากระเบื้อง (Tile) ท่ีข้ึนรูปดวยการอัด

ดินแหง (Dry Pressing) จากเม็ดดินสีหลายๆสีท่ีเตรียมจากกรรมวิธี Hydrocyclone ก็คือ การพนน้ํา

ดินใหเปนฝอยผานความรอน ฝอยของน้ําดินก็จะแข็งตัวเปนเม็ดเล็กๆ และเม็ดดินเหลานี้ก็ถูกนํามาอัด

ลงในพิมพสําหรับการผลิตกระเบื้อง ซ่ึงอาจมีการคละดินหลายๆสี เพ่ือความสวยงาม 

 ในขณะท่ีดินยังเปยกนี้ไมวาจะเปนดินผสมสี สีดินท่ีไมผสมสีก็ตาม เรายังตกแตงไดดวยการ

พิมพลวดลายลงไปในดิน (Impressed) เพ่ือใหเกิดพ้ืนผิวตางๆ ท่ีนาสนใจกอนท่ีจะนําดินเหลานี้ไปข้ึน

รูปหรือแมวาข้ึนรูปเสร็จแลว แตถาดินยังนิ่มอยูก็ยังสามารถพิมพลายไปท่ีผิวของงานได 

 2. การตกแตงเครื่องปนดินเผาในสภาวะดินหมาด หลังจากท่ีข้ึนรูปผลิตภัณฑเสร็จแลวท้ิงไว

ระยะหนึ่ง น้ําในดินจะคอยๆ ระเหยออกดินก็จะเริ่มแข็งตัว เราเรียกชวงนี้วาระยะดินหมาด (Leather 

hard State) สามารถตกแตงไดหลายวิธีคือ Impressed (การประทับลาย) เทคนิค Inlay คือ การขูด

ภาชนะใหเกิดลวดลาย แลวอัดดินสีอ่ืนลงแทนลวดลายท่ีถูกขูดออก เทคนิค Sgraffito คือ การทาหรือ

จุมภาชนะลงในน้ําดินตางสี แลวขูดลวดลายจนมองเห็นสีของเนื้อดินเดิม เทคนิค Mocha คือ การจุม

ภาชนะท่ีข้ึนรูปเสร็จใหมๆ ลงในน้ําดินสีขาว แลวใชพูกันจุมน้ํายาท่ีเตรียมจากใบยาสูบผสมกับ Qxide 
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ใหสีแตะอยางรวดเร็วลงบนน้ําดินสีขาวท่ียังเปยกอยู น้ํายาจะกระจายตัวเปนรูปรางคลายๆ ใบเฟรน

หรือตนไม เทคนิค Spriging คือ การอัดดินลงไปในพิมพปลาสเตอรขนาดเล็ก แลวนํามาติดบนภาชนะ 

เทคนิคขนนก (Feather combing) คือ การใชน้ําดินขนๆ สองสีลากสลับกันบนดินหมาดๆ แลวใช

ขนนกลากขวางไปมา เกิดลายท่ีคลายกับปกกา การขัดมัน (Burnishing) คือ การขัดชิ้นงานขณะท่ี

ชิ้นงานแข็งตัวแลว แตยังมีความชื้นอยู การขัดนั้นใชวัสดุท่ีมีผิวมัน เชน หลังชอน พลาสติก เทคนิคนี้

นิยมนําไปเผารมควัน 

 3. การตกแตงเครื่องปนดินเผาหลังจากการเผาดิบ สามารถทําไดดวยการตกแตงสีใตเคลือบ 

แลวเคลือบใสทับ ซ่ึงสีใตเคลือบสามารถนํามาใชระบายไดหลายวิธี เชน ระบายดวยพูกัน พนดวย

แอรบลัช การระบายดวยสีชอลคท่ีเตรียมจากสีใตเคลือบ การกัน (Resist) ประเภทตางๆ เชน การกัน

ดวยข้ีผึ้ง (Wax Resist) การกันดวยกาว (Glue Resist) การกันดวยกระดาษ (Paper Resist) การกัน

ประเภทตางๆ นี้ เพ่ือไมใหเคลือบสัมผัสกับภาชนะ เชน เม่ือใช Wax เขียนลวดลายบนภาชนะแลว

นําไปเคลือบ สวนท่ีทาดวย Wax ก็จะไมติดเคลือบเม่ือนําไปเผาก็จะเกิดลวดลายตามสวนท่ีทาดวย 

Wax และเทคนิคท่ีนิยมและพบโดยท่ัวไป คือ การตกแตงโดยวิธีการเคลือบดวยน้ําเคลือบประเภท

ตางๆ เชน เคลือบมัน เคลือบดาน เคลือบผลึก เคลือบราย เคลือบท่ีมีชื่อเรียกเฉพาะตางๆ เชน 

เคลือบ Majolica ฯลฯ โดยท่ีวิธีการเคลือบสามารถทําไดหลายวิธี เชน การจุม (Dipping) เท ราด 

(Pouring) การพน (Spraying) การระบาย (Painting) 

 4. การตกแตงเครื่องปนดินเผาในระยะเผาเคลือบ แมแตในขณะท่ีทําการเผาเคลือบยังมี

เทคนิคท่ีใชในการเผาเพ่ือใหผลิตภัณฑท่ีไดมีลักษณะเฉพาะตัว เชน การเผาแบบลดออกซิเจน 

(Reduction firing) ในเคลือบ Copper red ซ่ึงหลังจากท่ี Copper oxide ในเคลือบทําปฏิกิริยาทาง

เคมีระหวางการเผาแบบลดออกซิเจนนั้น Copper oxide ท่ีใหสีเขียวก็จะเปลี่ยนเปนสีแดง หรือใน

เคลือบเซลาดอนท่ีมี Ferric oxide จะเปลี่ยนเปนสีเขียวหรือสีเขียวอมฟา และในระยะท่ีทําการเผานี้ 

แมผลิตภัณฑไมมีการเคลือบก็ยังตกแตงได เชน การเผารมควัน เพ่ือใหงานท่ีไดมีสีท่ีเปนธรรมชาติ

ตั้งแตสีครีม น้ําตาลจนถึงดํา นอนกจากนี้การเผาแบบเทคนิครากุ (Raku Firing) ก็เปนเทคนิคท่ีชวน

ใหหลงใหลเปนอยางยิ่ง ซ่ึงทําโดยการเผาในเตาเผาจนเคลือบถึงจุดสุกตัวแลว ใชเหล็กคีบออกมาจาก

เตาในขณะท่ียังรอนๆ (อุณหภูมิประมาณ 600-700 C) แลวนํามาคลุกกับข้ีเลื่อยใหเกิดควัน ซ่ึงควันจะ
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ไปจับท่ีผิวเคลือบและทําปฏิกิริยากับเคลือบ ทําใหเกิดสีสันท่ีแวววาวเหมือนโลหะและในสวนท่ีไมมี

การเคลือบก็จะมีสีดําสนิท 

 5. การตกแตงเครื่องปนดินเผาในระยะหลังการเผาเคลือบ หลังจากเผาเคลือบเสร็จแลว 

สามารถนําชิ้นงานมาตกแตงดวยสีบนเคลือบดวยวิธีการตางๆ สีบนเคลือบสุกตัวท่ีไฟต่ํา ประมาณ 

750 C จึงไมมีผลกับผลิตภัณฑและเคลือบมากนัก สีบนเคลือบจึงถูกนําไปใชในการตกแตงเครื่องเบญจ

รงค การทํารูปลอกสีบนเคลือบ (Decal) ท่ีพบเห็นท่ัวไปบนแกวเซรามิคตามทองตลาด นอกจากนี้

ชิ้นงานท่ีเผาเคลือบแลวยังสามารถนํามาตกแตงดวยการปดทับดวยทองคําเปลวหรือแผนเงินเปลว 

แลวนําไปเผาท่ี 750 C แผนทองหรือแผนเงินก็จะติดแนนบนชิ้นงาน สําหรับสีเงินและสีทองบนเครื่อง

เบญจรงคนั้นเปนทองคําเหลว (Liquid gold) และทองคําขาวเหลว (Liquid platinum) ซ่ึงใชโดยการ

ระบายดวยพูกันแลวนําไปเผาท่ีประมาณ 750 C 

  

  3.2 การใชวัสดุอ่ืน ๆและศิลปะส่ือผสม 

 นอกจากงานดานเครื่องเคลือบดินเผาซ่ึงเปนความถนัดของขาพเจาแลว ขาพเจาไดลอง

ศึกษาการใชวัสดุและเทคนิคใหม ๆเพ่ือใหงานมีความนาสนใจและมีเอกลักษณมากข้ึน 

เปเปอรมาเช 

 เปเปอรมาเช คือศิลปะการนํา กระดาษท่ีไมใชแลวมายอยเปนชิ้นเล็กๆ นําไปผสมกาว สราง

เปนตุกตา รูปทรงตางๆ ตามจินตนาการ ซ่ึงเปนศิลปในการสรางสรรคกระดาษท่ีไมใชแลวใหกลับมี

คุณคาข้ึนมาใหม เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา โดยคุณสมบัติของเปเปอรมาเชสามารถ

ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอมและเปนการชวยคนในชุมชนกระจาย

รายไดไปสูทองถ่ินอีกดวยจะซ้ือเพ่ือเก็บไวก็มีคุณคาทางจิตใจเพราะเปนงานท่ีทําจากมือตั้งแตข้ันตอน

แรกจนถึงข้ันตอนสุดทายจะซ้ือเพ่ือขายก็ไดราคาดี เปนเทาตัว 

ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) 

 เปนวิจิตรศิลป ในการนําสื่อมากกวาสองสื่อ หรือศิลปะมากกวาสองแขนงมารวมกันข้ึนไป

มาสรางเปนงานชิ้นเดียวกัน โดยนิยมใชสื่อท่ีแตกตางกัน มานําจุดเดนของแตละสื่อมาใชรวมกัน เชน 

การสรางภาพชุดชีวิตของนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซีตามโบสถนอยตาง ๆ ท่ีภูเขาศักดิ์สิทธิ์แหงพีดมอนต

และลอมบารดีทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีท่ีใชท้ังประติมากรรมและจิตรกรรมมาผสมผสานเขา
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เปนการงานชิ้นเดียวกัน ท่ีทําใหเปนงานท่ีมีลักษณะเปนสามมิติข้ึนมามากมาย และเปยมไปดวยความ

สวยงาม  

 ในโครงการนี้ไดมีการศึกษาองคความรูในหลายดาน ท้ังดานของศิลปกรรม จิตวิทยา และ

สังคมวิทยา ขาพเจาไดทําการรวมรวมขอมูลจากทุกภาคสวน ท้ังการสืบคนจากตําราวิชาการและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสืบคนจากสื่อออนไลน ตลอดจนการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนามและการ

ทดลองในสวนตาง ๆ เพ่ือผนวกความคิดใหสมบูรณและตอบวัตถุประสงคท่ีวางไวมากท่ีสุด จากทฤษฎี

และองคความรูท่ีไดรับจากการศึกษา ทําใหขาพเจาไดรับความรูมากมาย ไดฝกใชทักษะการคิด 

วิเคราะห แยกแยะ และการประมวลผล เกิดเปนแรงบันดาลใจท่ียิ่งใหญในการสรางสรรคผลงานท่ีมี

คุณภาพและเพ่ือใหการทําโครงการนี้เกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ 



47 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

 การสรางสรรคผลงานศิลปะในเชิงวิชาการจําเปนตองมีการลําดับข้ันตอนและวิธีการท่ีจะใชใน

การศึกษาอยางชัดเจน ในโครงการ “สรางฝนปนรัก”นี้ เปนโครงการท่ีตองมีการศึกษาในหลายดาน 

จึงมีการผสมผสานงานวิจัยในสองรูปแบบคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในสวน

ของการเก็บขอมูล และการสรางสรรคศิลปะ – วิจัย (Practice-Led/Practice-based) ในสวนของ

การออกแบบสรางสรรคผลงาน 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 1. ประชากรเปาหมาย คือ เด็กดอยโอกาสในสถานสงเคราะห “โรงเรียนอนุบาล หมูบานเด็ก 

สานรัก” ชวงอายุ 4 – 6 ป  จํานวน 45 คน (ชวงอายุ 4-6 ป เด็กจะเริ่มเขียนภาพท่ีเปนรูปราง และดู

แลวเห็นเปนเรื่องราวได ) (ประภัสสร นิยมธรรม, 2522) 

 2. กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จากเด็กดอยโอกาสในสถาน

สงเคราะหเด็ก “โรงเรียนอนุบาล หมูบานเด็ก สานรัก”ชวงอายุ 4 – 6 ป  ท่ีมีความสนใจและมี

ความสามารถในการสรางสรรค จํานวน 10 คน แบงเปนชาย 6 คน และหญิง 4 คน 

 

เด็ก 

 

  ครูพ่ีเลี้ยง     สถานเลี้ยงเด็ก 

ภาพท่ี 26 แผนภาพแสดงความสัมพันธของผูเก่ียวของในงานวิจัย 

 (ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน)   
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 3. การสรางเครื่องมือ แบงไดดังนี้ 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก 

 ก.แบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรูท่ัวไป การสรางสรรคและ

จินตนาการจากผูท่ีดูแลใกลชิดเด็กและผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงก็คือครูพ่ีเลี้ยง  

 ข.แบบสอบถามเชิงจิตวิทยาสําหรับเด็ก และการพูดคุยกับเด็กอยางใกลชิด เพ่ือนําไปทดสอบ

จินตนาการและจะไดนําองคความรูไปสูงานออกแบบสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 (ก)                                    (ข) 

 

ภาพท่ี 27 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 (ก) แบบสอบถามเชิงจิตวิทยาเก่ียวกับความสนใจของเด็กนักเรียน 

 (ข) แบบสอบถามพฤติกรรมท่ัวไปและสิ่งท่ีเด็กชอบจากครูพ่ีเลี้ยง 

 (ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

เครื่องมือประเมินผลโครงการและงานออกแบบ ไดแก 

 ก.แบบประเมินคุณคาเชิ ง ศิลปะและองคประกอบศิลป  คุณคาทางความงามและ

สุนทรียศาสตรโดยผูเชี่ยวชาญ 

 ข.แบบประเมินความเหมาะสมความพอใจดานความงาม คุณคา ความรูสึก และประโยชนใน

การพัฒนาเด็กท่ีไดรับจากโครงการวิจัยนี้  
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ภาพท่ี 28 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

(ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 

 4. รวบรวมขอมูล 

  4.1 ขอมูลดานความตองการทางศิลปะและพฤติกรรม ตลอดจนจิตวิทยาเก่ียวกับ

การสรางสรรคและจินตนาการ รวมถึงผลงานสรางสรรคของเด็กดอยโอกาสในรูปแบบตางๆ โดยทํา

การเก็บขอมูลปฐมภูมิ จากสถานสงเคราะหเด็ก “โรงเรียนอนุบาล หมูบานเด็ก สานรัก” 

  4.2 ขอมูลเก่ียวกับการสรางสรรคและจินตนาการในเด็ก จากขอมูลทุติยภูมิใน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  4.3 ขอมูลแนวทางการสรางสรรคและแนวทางการออกแบบงาน จากกรณีศึกษา 

ผลงานของศิลปน และลัทธิทางศิลปะท่ีเก่ียวของ จากขอมูลเอกสาร 

 5. การวิเคราะหขอมูล  

 โดยเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการจําแนกชนิดขอมูล ในระดับจุลภาค แบบ

การวิเคราะหคําหลัก (รัตนะ บัวสนธ, 2551: 198) 
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การสรางสรรคศิลปะ – วิจัย (Practice-Led/Practice-based) 

 การสรางสรรคศิลปะ – วิจัย เปนการทํางานสรางสรรคโดยการใหงานปฏิบัติ เปนเครื่องมือ

นําไปสูความรูใหม ในสาขานั้นๆ ท้ังนี้อาจเนนถึงความรูท่ีไดจากกระบวนการศึกษา และสรางสรรค ท่ี

แสดงออกดวยความเปนเอกลักษณของผลงาน (Originality) หรือการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน

สรางสรรคในสาขาหนึ่งๆ ผลสรุปเปนงานสรางสรรคก็คืองานสรางสรรค ผลสรุปเปนงานวิจัยก็คือ

งานวิจัย (ปรีชา เถาทอง) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 โครงสรางการสรางสรรคศิลปะวิจัย และการวิจัยศิลปะ (ปรีชา เถาทอง) 

ท่ีมา : ศิลปะวิจัยและการวิจัยศิลปะ, เขาถึงเม่ือ 20 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.surf.su.ac.th/files/precha.pdf 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงความคิดการสรางสรรคศิลปะ – วิจัย (ปรีชา เถาทอง) 

ท่ีมา : ศิลปะวิจัยและการวิจัยศิลปะ, เขาถึงเม่ือ 20 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.surf.su.ac.th/files/precha.pdf 
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 เม่ือเลือกใชระเบียบวิธีการวิจัยไดเหมาะสมแลว ก็จะเปนในสวนของข้ันตอนการทํางานท่ี

ละเอียดข้ึน ตั้งแตการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล การสรางสรรคผลงานรวมกับเด็ก ๆและการสรางสรรค

ผลงานศิลปะท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวตามแบบฉบับผูวิจัย โดยแบงเปนข้ันตอนดังนี้ 

 1. เก็บขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากโดยใชเครื่องมือท่ีไดออกแบบไว 

 2. วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูการออกแบบสรางสรรค 

 3. ประมวลผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

 1. เก็บขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากโดยใชเครื่องมือท่ีไดออกแบบไว 

  1.1 ศึกษาผลงานศิลปะ พฤติกรรมดานศิลปะ ซ่ึงในโครงการนี้ ไดมีกรณีศึกษาใน

การเก็บขอมูล คือ โรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เด็กท่ีนี่มีราเริง

แจมใส ซุกซน กาวราวบางเวลา กลาแสดงออกตามวัย ไดมีการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานฝกทักษะและ

กระบวนการสรางสรรคใหกับเด็ก ๆในระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแตเดือนกันยายน 2559 – เดือน

เมษายน 2560) โดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน วาดเขียน ระบายสี การปน โดยแบงการทํา

กิจกรรมได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมท่ีทํากับเด็ก 

เดือน กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

กันยายน 2559 1. ทําความรูจักเด็กๆ ผานการพูดคุย การเลานิทาน ใหเด็กแนะนําตัวและบอก

กิจกรรมท่ีสนใจ 

2. กิจกรรมวาดเสนดวยดินสอ หัดลากเสน หัดวาดรูปทรงพ้ืนฐาน 

ตุลาคม 2559 1. กิจกรรมวาดเสนดินสอตามจินตนาการ 

2. กิจกรรมระบายสีรูปสัตว 

3. กิจกรรมระบายสีตัวการตูนท่ีชอบ 

พฤศจิกายน 2559 1. กิจกรรมวาดภาพระบายสีบานของฉัน โดยใชสีตามความถนัด ไดแก สี

โปสเตอร สีไม สีชอรค สีเทียน สีน้ํา 

2. กิจกรรมวาดภาพระบายสีครอบครัวของฉัน 

3. กิจกรรมปนดินน้ํามันเปนรูปสัตวในจินตนาการ 
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมท่ีทํากับเด็ก (ตอ) 

เดือน กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

ธันวาคม 2559 1. กิจกรรมปนดินน้ํามันเปนเรื่องราวท่ีสนใจ พรอมเลาเรื่องประกอบผลงาน 

2. กิจกรรมปนดินเซรามิค 

3. กิจกรรมปมสีจากวัสดุธรรมชาติ 

มกราคม 2560 1. กิจกรรมปนดินเซรามิค และระบายสีเซรามิค 

2. กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร 

3. กิจกรรมปนดินญี่ปุนและระบายสีอะคริลิค 

กุมภาพันธ 2560 1. กิจกรรมปนดินญี่ปุนเปนรูปสัตวตาง ๆ 

2. กิจกรรมปะติดกระดาษ 

3. กิจกรรมเปเปอรมาเช 

มีนาคม 2560 1. กิจกรรมกลุม รวมกันระบายสีตุกตาเปเปอรมาเชและเลาเรื่องแนวคิดของ

ผลงาน 

2. กิจกรรมสรางสรรคตัวละครของตัวเองจากเปเปอรมาเช 

เมษายน 2560 1. กิจกรรมสรางสรรคเปเปอรมาเชตามจินตนาการ 

2. กิจกรรมเลาเรื่องจากผลงานศิลปะของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 การทํากิจกรรมรวมกับเด็กและผลงานสรางสรรคของเด็ก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 (ก)                                             (ข)  

 

 

 

 

                                    (ค)                                               (ง) 

ภาพท่ี 32 กิจกรรมดานศิลปะและผลงานสรางสรรคของเด็ก 

 (ก) กิจกรรมปนดินน้ํามัน (ข) ผลงานปนดินน้ํามันของเด็ก 

 (ค) ผลงานปนดินและระบายสีของเด็ก (ง) กิจกรรมเปเปอรมาเช 

 (ถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

  1.2 สิ่งท่ีเด็กสนใจ เรื่องราว และจินตนาการของเด็ก (กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลหมูบาน

เด็ก สานรัก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม) แบงได ดังนี้ 

   1.2.1 สีท่ีเด็กชอบ ไดแก แดง ฟา เหลือง สม ชมพู เหลือง มวง 

   1.2.2 สัตวท่ีเด็กชอบ ไดแก แมว สุนัข ไดโนเสา ปลาการตูน ชาง 

   1.2.3 สถานท่ีท่ีเด็กอยากไป ไดแก สวนสนุก ใตทะเล อวกาศ 

   1.2.4 ความสุขของเด็ก ไดแก วิ่งเลนกับเพ่ือน พอแมมาเยี่ยม มีขนมกิน ไดของขวัญ 

มีคนรักและเอาใจใส 
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 1.3 จินตนาการเด็ก การสรางสรรคงานศิลปะเด็กในเชิงจิตวิทยา ซ่ึงในสวนนี้จะเปนการใช

ขอมูลในหนังสือและสอบถามจากผูเชี่ยวชาญในประเด็นท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย แบงได ดังนี้ 

   1.3.1 การแสดงออกในงานศิลปะของเด็กอายุ 4-6 ป เด็กระยะนี้เริ่มเขียนภาพท่ีดู

แลวเปนรูปเปนราง เห็นเปนเรื่องเปนราวได เชน สัตวยืนท่ือๆ ดวยขา 2 ขา มีใบหูอยูบนหัว บานก็

เปนรูปผสมของสี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา ดอกไมเปนรูปวงกลม บนเสนตรง เครื่องบินเปนเสน

เฉียงตัดกัน รถยนตคือบานท่ีมีลอ บานก็ดูมีชีวิตจิตใจเหมือนคน คือบางบานเศรา บางบานรื่นเริง 

ภาพสัตวปนกับภาพคน หรือสัตวบางตัวมีหลายขา สัตวก็อาจเปนคนไดดวยเพราะใบหนาเปนใบหนา

คน มีผม รวมท้ังมีเทาและมีขาสองขาง หรืออาจมีขาตั้งโหล ภาพสัตวกับคนจึงดูผสมกัน (ประภัสร 

นิยมธรรม, 2522) 

   1.3.2 เด็กวัย4-5ป มีจินตนาการสรางสรรค อยากรูอยากเห็นสิ่งรอบตัวเก่ียวกับ

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมวาสิ่งนี้มาจากไหน ทําไมจึงเปนเชนนั้นเชนนี้ เริ่มเขาใจความแตกตาง

ระหวางความจริงกับเรื่องสมมุติ ภาพท่ีมีสีสันสดใส (บวร งามศิริอุดม,2547) 

   1.3.3 อายุ 4-5 ป จะชอบเทพนิยาย นิยายเก่ียวกับสัตว ชอบฟงเพลงเหกลอม และ

อายุ 5-8 ป สนใจภาพ ชอบเรื่องงาย ๆ ท่ีอานเขาใจดวยตัวเอง ประเภท เทพนิยาย นิยายพ้ืนบาน ถา

โครงเรื่องซับซอนไมมากนักเด็กจะเขาใจได (อรอนงค โชคสกุลและศรีอัมพร ประทุมนันท , 2544: 

10-12) 

   1.3.4 การจัดประสบการณท่ีใชสื่อดวยภาพสัญลักษณ มีความสําคัญและให

ความหมายตอพัฒนาการเด็กดานการรับรู เปนสื่อท่ีเด็กสามารถคนควาและคนพบไดเอง โดยไมใชการ

บอกตรงๆ (ทิศนา แขมมณี และคณะ,2536: 139) 

 

 

 

  

ภาพท่ี 33 จินตนาการของเด็กท่ีโรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 2. วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูการออกแบบสรางสรรค 

 2.1 สรุปแนวคิดการสรางสรรค (เรื่องราว แนวเรื่อง เนื้อหา) ในข้ันตอนนี้ไดมีการนําเรื่องราว

และจินตนาการจากผลงานศิลปะของเด็กท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ี มาวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือนําไปสู

การกําหนดแนวเรื่องและนําไปสูการสรางตนแบบกิจกรรมท่ีจะนําไปใชกับเด็กและเพ่ือสรางสรรค

ผลงานศิลปะ ซ่ึงสรุปได ดังนี้ 

   2.1.1 วิเคราะหลายเสนและผลงานของเด็ก เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการสรางสรรค 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34 การคลี่คลายรูปทรงจากงานสรางสรรคของเด็กจากโรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

   2.1.2 Key Word ไดแก ความฝน จินตนาการ มหัศจรรย แบงปน ความสุข 

   2.1.3 Story (เรื่องราว) ไดแก เรื่องครอบครัว เรื่องเพ่ือน และเรื่องสัตวใน

จินตนาการ 

   2.1.4 Emotional (อารมณความรูสึก) ไดแก ประทับใจ ประหลาดใจ สนุก ชวนฝน 

อบอุน 
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   2.1.5 เทคนิคในการสรางสรรค ไดแก การปน การปะติด การเขียนลวดลาย และ

งานดานเครื่องเคลือบดินเผา 

   2.1.6 กําหนดขอบเขตของงานสรางสรรค ในสองแนวทางคือ งานสรางสรรคท่ี

นําไปใชกับเด็กใหเด็กเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคและใชจินตนาการรวมกัน และอีกแนวทางคือ

งานสรางสรรคซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของผูวิจัย เพ่ือประโยชนในการประดับตกแตงและสราง

บรรยากาศแหงความสนุกสนานแบบเด็ก ๆใหกับสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 แผนภาพสรุปการวิเคราะหโครงสรางในการสรางสรรค 

 (ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 2.2 การดําเนินการเตรียมชุดกิจกรรมท่ีจะนําไปใชกับเด็ก เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ มีการดําเนินงานตามกระบวนการดังนี้ 
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   2.2.1 กําหนดกิจกรรมกลุม โดยเริ่มจากสรางตัวละครท่ีเด็กๆชอบดวยวัสดุเปเปอร

มาเช ใหเด็กรวมกันระบายสีและตกแตงชิ้นงาน เปนการใหเด็กคุนชินกับวัสดุและการทํางานเปนกลุม 

เพ่ือเปนแนวทางการทํากิจกรรมรวมกันของเด็กในข้ันตอนตอไป 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 36 ทดลองใหเด็กทํากิจกรรมกลุม 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน)  

   2.2.2 กําหนดแนวเรื่องการสรางสรรคตนแบบกิจกรรม โดยใชขอมูลท่ีไดจากการ

สํารวจและการวิเคราะหเรื่องราวท่ีเด็กสนใจ โดยในงานวิจัยนี้ ใชแนวเรื่อง “มหัศจรรยบานแสนสุข” 

   2.2.3 รางแบบโครงสรางบาน และแบงเปนชองหลายๆชอง หลากหลายรูปแบบ 

เพ่ือเปนท่ีอยูของตัวละครสรางสรรคของเด็กๆ ในข้ันตอนแรกทดลองเปนวัสดุไม และพัฒนาวัสดุท่ีใช

ทําจากโครงสรางกระดาษแข็งเพ่ือเด็กจะไดมีสวนรวมไดโดยตรง ใหเด็กๆชวยกันแปะกระดาษ

หนังสือพิมพใหบานแข็งแรง 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 ตัวอยางโครงบานในหลายรูปแบบ 

 (ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

   2.2.4 เลือกใชวัสดุเปเปอรมาเชซ่ึงเด็กๆถนัดและชื่นชอบมาเปนเทคนิคในการ

สรางสรรค เริ่มจากการเลาเรื่องและทําความเขาใจรวมกันกับเด็กๆ กอนการเริ่มทํางาน โดยเด็กๆจะ

ไดรับโจทยในการสรางสรรคคือ ใหทุกคนสรางตัวละครของตัวเองเพ่ือมาอยูในบานแสนสุขรวมกัน 

   2.2.5 ข้ันตอนการสรางสรรคตัวละครในจินตนาการของเด็กๆ เริ่มตั้งแตขยํา

กระดาษใหเปนรูปทรงท่ีตองการ และคอยๆทากาวแปะกระดาษหนังสือพิมพทีละชั้น จนกวาตัวตุกตา

จะแข็งแรง ท้ิงไวใหแหงประมาณ 30 นาที ในชวงนี้เด็กๆตองใชความใจเย็นและความอดทนเพ่ือให

งานออกมาสมบูรณท่ีสุด 

 

 

 

 

 

                     (ก)                                              (ข) 

 

 

ภาพท่ี 38 การสรางตัวละครจากเปเปอรมาเช 

 (ก) การเตรียมทํากิจกรรมเปเปอรมาเช (ข) ผลงานตัวละครเปเปอรมาเชของเด็ก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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   2.2.6 ใหเด็กชวยกันผสมสีโปสเตอรใหไดหลากหลายสี เรียนรูเรื่องการใชสีไปพรอม

กัน จากนั้นแบงสีใหทุกคนเทา ๆกัน และก็ถึงข้ันตอนของการระบายสีตัวละครของพวกเขา เด็กๆ

สนุกสนานกับข้ันตอนนี้มาก และเปนการใหจินตนาการไดโลดแลนเต็มท่ี 

 

  

  

 

 

ภาพท่ี 39 ข้ันตอนการระบายสีเปเปอรมาเช 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

   2.2.7 เตรียมวัสดุเพ่ือตกแตงชิ้นงานใหเด็ก ๆ ในข้ันตอนนี้สามารถหาของไดไมจํากัด 

ไมวาจะเปนวัสดุธรรมชาติ ลูกปด เศษผา กระดาษสี กากเพชร ริบบิ้น และอ่ืนๆไดมากมายตาม

ตองการ ยิ่งเยอะเทาไหร เด็กๆก็ยิ่งสนุกมากเทานั้น  

 

   

 

 

  (ก)  (ข) 

ภาพท่ี 40 การตกแตงผลงานของเด็ก 

 (ก) การตกแตงเปเปอรมาเช (ข) ผลงานท่ีตกแตงแลวของเด็ก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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   2.2.8 เม่ือเด็กตกแตงผลงานของตัวเองจนเปนท่ีพอใจแลว ก็จะใหเด็กแตละคนได

เลาเรื่องตัวละครของตัวเอง สงเสริมความกลาแสดงออกและจินตนาการของพวกเขา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41 การเลาเรื่องตัวละครของเด็ก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

   2.2.9 นําผลงานตัวละครของเด็กทุกคนจัดรวมกันในโครงสรางบานหลังใหท่ีไดทํา

รวมกัน เพ่ือใหภาพฝนของพวกเขาเปนรูปเปนรางชัดเจน และนําผลงานชุดนี้ไปติดตั้งไวท่ีหองกิจกรรม

ในโรงเรียน เพ่ือใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 42 การจัดวางงานสรางสรรคของเด็กเขากับโครงบาน 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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   2.2.10 ตนแบบกิจกรรมนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานสงเคราะหอ่ืนๆ หรือ

โรงเรียนอนุบาลท่ีมีเด็กอยูในชวงอายุ 3-7 ป โดยแนวเรื่องสามารถมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมตามความ

ตองการของเด็กในแตละท่ี วัสดุอุปกรณก็หางาย ราคาประหยัด และปลอดภัยสําหรับเด็ก 

 2.3 สรางแบบรางสองมิติ ของงานสรางสรรคชิ้นใหมตามแนวทางของผูวิจัย โดยสรางตาม

แนวคิดและเรื่องราวท่ีเชื่อมโยงมาจากการทํากิจกรรมศิลปะและจินตนาการจากเด็ก 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43 แบบรางสองมิติระยะท่ี 1 

 (ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 แบบรางสองมิติระยะท่ี 2 

 (ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 (ก) (ข) 

ภาพท่ี 45 แบบรางสองมิติในระยะท่ี 3 

 (ก) แบบรางรูปทรงจากการถอดแบบมาจากลายเสนของเด็ก 

 (ข) การกําหนดโครงสรางโดยรวม 

 (ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 แบบรางสองมิติในระยะท่ี 3นี้ เกิดการพัฒนามาจากผลงานในระยะท่ี 2 ซ่ึงเกิดปญหาการ

ซํ้ากันของรูปทรงและรูปแบบ ทําใหงานไมมีความนาสนใจ และประกอบกับขอจํากัดของทางเครื่อง

เคลือบดินเผาท่ีเม่ือปนงานชิ้นใหญมากๆ เม่ือเวลาเผาอุณหภูมิสูงทําใหงานเกิดฉีกขาด และงานมี

น้ําหนักมาก จึงเกิดเปนท่ีมาของแบบรางสองมิติในระยะท่ี 3 ซ่ึงออกแบบใหเปนการแยกประกอบ ใช

แนวคิดโครงสรางประติมากรรมชิ้นใหญเขามาชวย โดยผสมผสานวัสดุใหเกิดความนาสนใจโดยใชฐาน

เปนไม และใชแกนเหล็กวางเปนแนวตามตองการ จากนั้นนํางานเครื่องเคลือบดินเผาท่ีทําเปนชิ้นเล็ก

เจาะรูและมาเสียบประกอบกันเปนเรื่องราว ตามแนวเรื่องและอารมณความรูสึกแบบเดิม ท้ังนี้ลด

ปญหาการฉีกขาดของชิ้นงาน และเปนการเพ่ิมลูกเลนในการผสมผสานวัสดุเพ่ือใหงานมีความนาสนใจ

และสามารถพัฒนาไปไดอีกในหลายรูปแบบ 
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 2.4 สรางแบบรางสามมิติ โดยเริ่มจากการสรางผลงานประติมากรรมนูนต่ําตามแบบราง

สองมิติ มีการคลี่คลายรูปทรง และจัดองคประกอบใหเหมาะสม 

 

 

  

 

 

   (ก)     (ข) 

 

 

  

 

 (ค)     (ง) 

ภาพท่ี 46 การทดลองสรางสรรคแบบรางสามมิติในเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา 

 (ก) เครื่องมือในการสรางสรรคงานสามมิติ (ข) ผลงานดินดิบ 

 (ค) ผลงานเผาดิบอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 (ง) ผลงานสมบูรณ เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 2.5 พัฒนาแบบรางสามมิติ ขยายงาน และทดลองวัสดุ โดยมีการทดลองทําจากเทคนิคท่ีถนัด

คือเครื่องเคลือบดินเผา และมีการพัฒนาไปใชวัสดุอ่ืน ๆเพ่ือโครงสรางและความนาสนใจของงานมาก

ข้ึน 

 

 

 

  

 

 (ก) (ข) 

 

  

 

  

 (ค) (ง) 

ภาพท่ี 47 การขยายงานและการทําเคลือบ 

 (ก) ผลงานขยายเผาดิบอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 (ข) การทดลองเขียนสีใตเคลือบลงบนผลงาน 

 (ค) การผสมน้ําเคลือบ ใชเคลือบใสไฟสูง เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

 (ง) การพนเคลือบลงบนผลงานโดยใชแอรบรัช 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 (ก) (ข) 

ภาพท่ี 48 การพัฒนางานผสมผสานกับไมและสแตนเลส 

 (ก) การทําโครงไมผสมสแตนเลสหรับรอยเสียบตัวเครื่องเคลือบดินเผา 

 (ข) การวางองคประกอบชิ้นงานโดยการเสียบประกอบ 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

  

 3. ประมวลผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

 3.1 เผยแพรและจัดแสดงงาน  

 ผลงานไดมีการเผยแพรและจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะการออกแบบเพ่ือการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (CODA) ณ หอศิลปะและการออกแบบ อาคารศิลปพีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม ระหวางวันท่ี 1-10 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 49 การนําเสนอผลงานตอประธานเปดงานนิทรรศการ CODA 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 3.2 การประเมินผลจากผูใชงานและผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑท่ีวางไว  

 การตรวจประเมินผลงานและใหคะแนนโดยคณะกรรมการหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก เปนผูเชี่ยวชาญในดานงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

เสริมศักดิ์ นาคบัว ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 การตรวจประเมินผลงานจากผูทรงคุณวุฒิ 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

  

 3.3 ปรับปรุง แกไข และพัฒนางาน 

 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ มีประเด็นหลัก ๆดังนี้ 

  3.3.1 ในสวนของตัวผลงานออกแบบสรางสรรค สามารถพัฒนาในเรื่องของวัสดุ

ใหมีความหลากหลาย ผสมผสานทดลองวัสดุใหสนุกสนานยิ่งข้ึน ทดลองปรับเปลี่ยนโครงสรางใหลิ่น

ไหลไปไดหลายรูปแบบ โดยยังคงแนวคิดและเอกลักษณของผลงานไวตามเดิม 

  3.3.2 หาแนวรวมและหนวยงานผูสนับสนุนโครงการ เพ่ือมีเงินทุนหมุนเวียนใน

การทําโครงการอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  3.3.3 โครงการนี้สามารถเปนตนแบบทางความคิดใหกับคนอ่ืน ๆเปน

กระบวนการเชื่อมโยงทางความคิดสูสังคมไดเปนอยางดี 

  3.3.4 ขอคนพบจากการทําโครงการ สามารถนําไปใชกับชุมชนและหนวยงานท่ี

มองเห็นความสําคัญของเด็กในอนาคตตอไปไดดียิ่งข้ึน 

 ขาพเจาจะนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขและตอยอด

เพ่ือเปนโครงการท่ียั่งยืนในอนาคต 
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บทท่ี 4 

ผลการดําเนินงาน 

 

 โครงการ “สรางฝนปนรัก” มีจุดมุงหมายท่ีจะใชศิลปะมอบความสุขและแบงปนความรัก

ใหกับเด็กดอยโอกาส เพ่ือใหเด็ก ๆไดใชจินตนาการอยางเต็มท่ีและมีความสุขกับการทํางานศิลปะ 

กิจกรรมเหลานี้ยังนํามาซ่ึงการสรางสรรคเปนผลงานศิลปะรูปแบบใหมตามแนวทางของผูวิจัย สะทอน

ความสุขสดใสในวัยเด็ก สามารถเปนสื่อแทนความสนุกสนานในวัยเด็ก สรางความสุขใหผูพบเห็น มี

ประโยชนในการประดับตกแตงสถานท่ีและมีคุณคาในดานจิตใจ ซ่ึงมีผลดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. ผลการดําเนินงานในดานการทํากิจกรรมทางศิลปะรวมกับเด็ก ๆเพ่ือเสริมสราง

จินตนาการและแบงปนความสุขใหเด็ก ๆ 

  1.1 กิจกรรมทางศิลปะท่ีทํารวมกับเด็กในรูปแบบตาง ๆ 

  1.2 ผลงานศิลปะของเด็ก ๆ 

  1.3 การสรางชุดกิจกรรมเพ่ือเปนตนแบบกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กใหกับสถาน

เลี้ยงเด็ก  

 2. ผลการดําเนินงานสรางสรรคท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากจินตนาการและความนารักสดใสของ

เด็ก  

  2.1 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 1 

  2.2 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 2 

  2.3 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 3 

  2.4 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 4 

3. ผลการทดลองวัสดุ และการพัฒนางานในรูปแบบตาง ๆ 

 3.1 การสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาและการทําสื่อผสม 

 3.2 การสรางสรรคผลงานเปเปอรมาเช 
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 1. ผลการดําเนินงานในดานการทํากิจกรรมทางศิลปะรวมกับเด็ก ๆเพ่ือเสริมสราง

จินตนาการและแบงปนความสุขใหเด็ก ๆ 

  1.1 กิจกรรมทางศิลปะท่ีทํารวมกับเด็กในรูปแบบตาง ๆ 

 เนื่องจากโครงการนี้มีเปาประสงคท่ีจะใหกิจกรรมทางศิลปะ มีสวนชวยในการเสริมสราง

จินตนาการใหกับเด็ก และเปนการแบงปนความสุขใหกับเด็กดอยโอกาส ผูวิจัยจึงไดดําเนินการ

ออกแบบกิจกรรมเพ่ือทํารวมกับเด็กและครูพ่ีเลี้ยง เปนการปูพ้ืนฐานทางศิลปะและเพ่ือสังเกต

พฤติกรรมของเด็กขณะทํากิจกรรม ศึกษาจินตนาการ ความชอบ ตลอดจนสิ่งท่ีเด็กสื่อสารผานงาน

ศิลปะของพวกเขา โดยกิจกรรมจะมีความหลากหลายและหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพ่ือใหเด็กได

ทดลองทําในสิ่งใหม และเปดโลกแหงจินตนาการไดอยางสุดพลัง  

 

 

 

 

 

 (ก)  (ข) 

ภาพท่ี 51 กิจกรรมวาดภาพระบายสี 

 (ก) กิจกรรมระบายสีเมจิกและสีชอรค (ข) กิจกรรมระบายสีตัวการตูนท่ีชอบ 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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    (ก) (ข) 

ภาพท่ี 52 กิจกรรมการปนดิน 

 (ก) การปนดินน้ํามัน (ข) การปนดินเซรามิค 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 

 

 

 

 

 (ก)                (ข) 

ภาพท่ี 53 กิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร 

 (ก) เด็ก ๆชวยกันผสมสีสําหรับระบายปูนปลาสเตอร  

 (ข) ระบายสีปูนปลาสเตอร 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 (ก)     (ข) 

ภาพท่ี 54 กิจกรรมแสดงละครและบทบาทสมมติ 

 (ก) เลนขายของ  (ข) แสดงละคร 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 กิจกรรมท่ีผูวิจัยนําไปใชกับเด็กมีความหลากหลายและแปลกใหมทําใหเด็กมีพัฒนาการใน

ดานตาง ๆ ดังสรุปไดตามตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 สิ่งท่ีเด็กไดรับจากการทํากิจกรรม 

กิจกรรม สิ่งท่ีเด็กไดรับจากการทํากิจกรรม 

1. การเลานิทานและเรื่องเลาในจินตนาการ การคิดก็คือการเลนอยางหนึ่งของเด็ก เด็กได

พัฒนาสมองในการใชความคิดสรางสรรค เปน

การใชสมองซึกซายและซีกขวาไปพรอมๆกัน 

2. กิจกรรมวาดเสนดินสอ หัดรางรูปทรงพ้ืนฐาน เด็กไดฝกใชกลามเนื้อ ควบคุมนิ้วมือ และฝก

สมาธิในการทํางาน และไดเรียนรูเรื่องรูปทรง

เรขาคณิตไปพรอมๆกัน 

3. ระบายสีรูปสัตวและตัวการตูน เด็กไดเรียนรูเรื่องสัตว ไดเห็นแนวคิดการ

ออกแบบตัวการตูนแบบตางๆ สรางแรงบันดาลใจ

ในการสรางสรรคใหกับเด็ก ๆ และไดเรียนรูเรื่อง

การใชสีหลากหลายชนิด 
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ตารางท่ี 2 สิ่งท่ีเด็กไดรับจากการทํากิจกรรม (ตอ) 

กิจกรรม สิ่งท่ีเด็กไดรับจากการทํากิจกรรม 

4. กิจกรรมวาดภาพระบายสีเรื่องบานและ

ครอบครัวของฉัน 

ไดเห็นความคิดของเด็กเก่ียวกับเรื่องของ

ครอบครัว ภาพฝนความสุข ภาพครอบครัวในฝน

ท่ีเด็กตองการ ใชหลักจิตวิทยาในการทํากิจกรรม 

5. การปนดินน้ํามันรูปสัตวในจินตนาการ ฝกทักษะการปนพ้ืนฐาน ดินน้ํามันท่ีมีหลากหลาย

สีสันทําใหเด็กกระตือรือรนในการทํากิจกรรม 

และเปนการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ

มัดเล็กเพ่ือกระตุนการเจริญเติบโต และสงเสริม

การทํากิจกรรมอ่ืนไดอยางดีอีกดวย 

6. การปนดินน้ํามันอิสระพรอมเลาเรื่องราว

ประกอบผลงาน 

การมีอิสระทําใหเด็กเปนตัวของตัวเอง 

กลาท่ีจะคิดและแสดงออก 

7. การปนดินเซรามิค กลามเนื้อตางๆ ของเด็กงานไดอยางสัมพันธและ

เชี่ยวชาญมากยิ่งข้ึน เด็กมีความสุขในการทดลอง

วัสดุใหมซ่ึงก็คือดินเซรามิคท่ีพวกเขาไมเคยได

สัมผัสมากอน 

8. ปมสีจากวัสดุธรรมชาติ ธรรมชาติรอบตัวเปนศิลปะท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็ก 

ทําใหเด็กเรียนรูไดอยางงายดาย และสนุกสนาน

กับการทดลองวัสดุใหมๆ และตื่นเตนกับผลท่ีเกิด

จากการทดลอง 

9. การระบายสีปูนปลาสเตอร การใชสีและการผสมสี ชวยเสริมสรางจินตนาการ

ใหกับเด็ก เพ่ิมทักษะการเรียนรูเรื่องการใชสี สี

รอนสีเย็น เราไดเห็นความคิดและอารมณ

ความรูสึกของเด็กผานการใชสี การใชจิตวิทยา

เรื่องสีเขามาเปนสวนชวยในการทํากิจกรรม 
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ตารางท่ี 2 สิ่งท่ีเด็กไดรับจากการทํากิจกรรม (ตอ) 

กิจกรรม สิ่งท่ีเด็กไดรับจากการทํากิจกรรม 

10. การปนดินญี่ปุนและระบายสีอะคริลิค ฝกความอดทน เพราะดินญี่ปุนตองใชเวลาในการ

รอใหดินแหง จนถึงข้ันตอนการระบายสี เด็ก

ภาคภูมิใจท่ีไดเห็นผลงานของตัวเองสําเร็จได

จนถึงข้ันตอนสุดทาย 

11. การปะติดกระดาษและวัสดุผสม อุปกรณและเครื่องมือท่ีหลากหลายชวยสงเสริม

ทักษะการแกปญหาของเด็กๆ ความแปลกใหม 

เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของเด็ก เพราะทําใหเด็กๆฉงน

สงสัยและกระตือรือรน 

12. การระบายสีเปเปอรมาเชเปนงานกลุม ฝกการทํางานกลุม การวางแผนงาน การ

แกปญหารวมกัน และสอนเรื่องความสามัคคี 

13. การไดออกแบบตุกตาเปเปอรมาเชของตัวเอง

พรอมเลาเรื่องราวประกอบผลงาน 

เด็กไดเปดจินตนาการอยางอิสระ นําเสนอสิ่งท่ี

ตัวเองตองการไดอยาสุดความสามารถ และเด็กมี

ความสุขเม่ือไดดูงานศิลปะสวยๆ ไดชื่นชมผลงาน

ของตนเอง และไดชื่นชมผลงานของเพ่ือนๆดวย 

 

  1.2 ผลงานศิลปะของเด็ก ๆ 

 จากการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไดมีการรวบรวมผลงานของเด็ก ตลอดจนบันทึก

พัฒนาการสรางสรรคและจินตนาการ รวมไปถึงการหาแนวเรื่องและความเชื่อมโยงท่ีจะไปสูงาน

สรางสรรคในแบบฉบับผูวิจัยเอง 
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 (ก)      (ข) 

ภาพท่ี 55 ผลงานภาพวาด และระบายสี ของเด็ก 

 (ก) ภาพวาดบานในจินตนาการ  (ข) ภาพวาดสัตวประหลาด 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 

  

 

  

               (ก)   (ข)  

ภาพท่ี 56 ผลงานปนของเด็ก 

 (ก) ผลงานปนดินเซรามิค (ข) ผลงานปนดินน้ํามัน 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 57 ผลงานระบายสีปูนพลาสเตอรของเด็ก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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  1.3 การสรางชุดกิจกรรมเพ่ือเปนตนแบบกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กใหกับ

สถานเล้ียงเด็ก 

 จากการวิเคราะหงานศิลปะ และแนวคิดจินตนาการของเด็กกลุมตัวอยาง พบวาเด็ก ๆให

ความสนใจกับเรื่องราวของสัตว และใหความสนใจกับการรวมกลุมของสัตว แสดงความเปนเพ่ือน 

เปนครอบครัว และชิ้นงานของเด็กจะมีขนาดเล็กและมีเอกลักษณประจําตัวของแตละคน จึงเกิดเปน

แนวคิดท่ีจะสรางชุดกิจกรรมเพ่ือใหสามารถเปนตนแบบทางความคิดไปใชกับสถานสงเคราะหอ่ืนดวย 

โดยผลการวิเคราะหเปนตามตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหงานสรางสรรคของเด็ก 

ประเด็นการ

วิเคราะห 

ผลการวิเคราะห 

1.  การใชเสน ลายเสนจากผลงานวาดภาพลายเสนของเด็กเปนลายเสนท่ีเบาสบาย ผอนคลาย 

ใชเสนอิสระไรทิศทางตามความตองการของพวกเขา และจากการทดลอง

คลี่คลายรูปรางรูปทรงจากงานปนของพวกเขา พบวาเสนสวนใหญท่ีเด็กนิยม

นํามาใชในงานสรางสรรคคือเสนตรง เสนโคง เสนขด และเสนฟนปลา ในการ

ประกอบกันข้ึนรูปราง 

2. การใชสี การวิเคราะหการใชสีจากผลงานสรางสรรคหลากหลายรูปแบบของเด็ก ไดแก 

การระบายสีภาพสัตว การวาดภาพและระบายสีเรื่องราวตามจินตนาการ การ

ระบายสีปูนปลาสเตอร การเลือกคูสีในการปนดินน้ํามัน พบวา เด็กสวนใหญชื่น

ชอบสีสันท่ีสดใส และเปนสีดิบ คือจะไมมีการผสมสี การจับคูสีและการใชชุดสี

ของเด็ก จะเลือกสีท่ีมีการตัดกันรุนแรง ใชสีตามอารมณความรูสึกขณะนั้น และ

ไมคํานึงถึงความเปนจริงของรูปนั้น เชน การระบายสีลิงเปนสีชมพู เปนตน  

3. รูปทรง รูปทรงท่ีเด็กสรางสรรคข้ึนในงานปน โดยสวนมากจะเริ่มตนท่ีรูปทรงเรขาคณิต

เปนพ้ืนฐาน และเริ่มมีการพัฒนารูปทรงมาสูรูปทรงธรรมชาติ สิ่งท่ีเด็กชอบปน

มากท่ีสุดคือรูปทรงท่ีตัดทอนมาจากรูปสัตว และรูปทรงท่ีผสานจินตนาการของ

พวกเขาเอง 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหงานสรางสรรคของเด็ก (ตอ) 

ประเด็นการ

วิเคราะห 

ผลการวิเคราะห 

4. เรื่องราวท่ี

แสดงออกใน

ผลงาน 

เรื่องราวท่ีเด็กเลาผานผลงานของพวกเขาเปนเรื่องราวใกลตัว เชน ในภาพวาด

ระบายสีสวนใหญในระยะแรก เด็กใหความสนใจกับเรื่องบาน เรื่องครอบครัว 

พอแมลูก และเรื่องการไปเท่ียวในท่ีท่ีพวกเขาเคยไปและประทับใจ เชน ทะเล 

สวนสัตว และเม่ือเด็กไดอิสระในการสรางเรื่องราวในจินตนาการ พบวาเด็กก็ยัง

ใชเรื่องสัตวและเรื่องท่ีมีความเก่ียวของกับครอบครัวและเรื่องเพ่ือนเปน

จุดเริ่มตนในการสรางจินตนาการ เชน ออกแบบสัตวประหลาดของตัวเอง บาน

ในฝนของฉัน และพวกเขายังสนุกสนานในการนําตัวละครของแตละคนมาอยู

รวมกันเปนเรื่องราวใหม 

5. วัสดุ อุปกรณ วัสดุท่ีมาจากธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไม เด็กจะชื่นชอบท่ีจะนํามาทดลอง ให

ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม และวัสดุท่ีเด็กถนัดในการทํากิจกรรมมาก

ท่ีสุดคือ กระดาษและกาว และดินน้ํามัน เพราะใชงาย สามารถฉีกออกมาเปนรูป

ตางๆหรือขยําปนข้ึนมาเปนรูปทรงตามตองการ เรื่องชนิดของสี เนื่องจากเด็ก

ชอบใชสีสันสดใสจึงชอบระบายสีชอรคในงานสองมิติ และใชสีโปสเตอรในงาน

สามมิติ สนุกสนานกับการทดลองผสมสีแลวเกิดเปนสีใหม สีแปลกๆท่ีเปน

เอกลักษณของพวกเขาเอง 

 

 

6. กิจกรรมท่ีเด็ก

ใหความสนใจ 

จากการจัดกิจกรรมทางศิลปะท่ีหลากหลายใหกับเด็กในระยะเวลาหลายเดือน 

พบวากิจกรรมท่ีเด็กใหความสนใจมากเปนพิเศษคือ การทําเปเปอรมาเช ท้ัง

รูปแบบกลุมและเดี่ยว เด็กชื่นชอบท่ีไดสรางตัวละครของตัวเองจากกระดาษ 

ภาคภูมิใจในฝมือของตัวเอง เพราะกิจกรรมนี้ เด็กตองเริ่มทําตั้งแตปนกระดาษ 

ระบายสี ไปจนถึงตกแตงผลงาน และนําผลงานมาเลาใหเพ่ือนๆฟง เด็กสามารถ

นําตัวละครของพวกเขามาเลนสนุกรวมกัน เปนการเสริมสรางความสามัคคีอีก

ดวย 
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  1.3.1 กิจกรรมกลุม โดยกิจกรรมท่ีออกแบบคือใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกัน ใชเปน

ประติมากรรมกระดาษรูปสัตวท่ีเด็ก ๆชอบ ขนาดใหญ เพ่ือใหแตละกลุมไดรวมกันระบายสีและ

ตกแตงผลงานอยางอิสระ 

 

 

 

 (ก) (ข) 

  

  

  

 (ค) (ง) 

ภาพท่ี 58 กิจกรรมกลุม 

 (ก) การรวมกลุมตามอิสระของเด็ก ๆ (ข) จับคูระบายสีตุกตาเปเปอรมาเช 

 (ค) ชั่วโมงการทํากิจกรรมกลุม  (ง) ผลงานสําเร็จของกิจกรรมกลุม 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 

  1.3.2 ตนแบบโครงสรางกิจกรรม ใชแนวคิดการจัดวาง การรวมตัวกันของผลงาน

เด็ก เพ่ือใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง และเพ่ือเผยแพรสูสาธารณะ โดยใชโครงสราง

ไม และโครงกระดาษ ทําเปนรูปบานสื่อถึงครอบครัว และใหเด็ก ๆไดออกแบบตัวตุกตาของตัวเอง 

เพ่ือนํามาอยูรวมกันในบานแสนสุข 
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                                     (ก)     (ข) 

 

 

 

 

                        (ค)     (ง) 

 

ภาพท่ี 59 การสรางตุกตาของตัวเอง 

 (ก) การสรางตุกตาจากเปเปอรมาเช1 (ข) การสรางตุกตาจากเปเปอรมาเช2 

 (ค) ตุกตาจากจินตนาการเด็ก  (ง) ผลงานสําเร็จ  

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 (ก)     (ข)  

 

ภาพท่ี 60 โครงบานไม และกระดาษ ท่ีใชเปนตนแบบกิจกรรม 

 (ก) โครงบานทําจากไม    (ข) โครงบานทําจากกระดาษลูกฟูก  

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 

 

   

 

ภาพท่ี 61 ผลงานตุกตาตามจินตนาการของเด็ก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 1.3.3 ในตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการผูวิจัยไดสังเกตุและทําบันทึกพฤติกรรม

ของเด็ก ๆในดานตาง ๆเพ่ือดูพัฒนาการของเด็กในแตละระยะของการดําเนินโครงการ ตลอดจนทํา

การสัมภาษณครูพ่ีเลี้ยงท่ีดูแลเด็กถึงความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆตลอดระยะเวลาการทําโครงการ 

และสรุปไดเปนกราฟเสนดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 62 แผนภาพแสดงพัฒนาการของเด็กในระยะเวลา 8 เดือน 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 1.3.4 หลังจากการดําเนินโครงการมาถึงข้ันตอนสุดทาย ไดมีการสรางเครื่องมือเพ่ือ

ใชในการประเมินโครงการ โดยทําเปนแบบสอบถามจากครูพ่ีเลี้ยงถึงความพอใจในการทําโครงการ

ศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการใหเด็กท่ีโรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก ผล

การประเมินความพอใจคิดไดเปนรอยละ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการจากครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คิดเปนรอยละ 

1 เด็กๆใหความสนใจกิจกรรมในชั่วโมงศิลปะ มากท่ีสุด 14.29

มาก 85.71 

2 เด็กสามารถนําความรูท่ีไดในชั่วโมงศิลปะไปใชประโยชนในอนาคต และ

ตอยอดไปสูดานอ่ืนๆ 

มาก 71.42 

ปานกลาง 28.57 

3 ความนาสนใจของกิจกรรมท่ีผูวิจัยนําไปใชกับเด็ก มากท่ีสุด 7.14 

มาก 71.43 

ปานกลาง 21.43 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการจากครูพ่ีเลี้ยงเด็ก (ตอ) 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คิดเปนรอยละ 

4 ความเหมาะสมของเวลาในการทํากิจกรรม มากท่ีสุด 21.43 

มาก 49.99 

ปานกลาง 28.57 

5 ความเหมาะสมของสถานท่ีทํากิจกรรม มากท่ีสุด 14.29

มาก 49.99 

ปานกลาง 35.71 

6 ศิลปะมีสวนชวยพัฒนาสมองเด็ก มากท่ีสุด 14.29

มาก 85.71 

7 ศิลปะทําใหเด็กมีสภาพจิตใจและสภาพอารมณท่ีดีข้ึน มากท่ีสุด 21.43

มาก 78.57 

8 กิจกรรมทางศิลปะทําใหเด็กมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอผูท่ีเขามาทํากิจกรรม

ดวย 

มากท่ีสุด 21.43 

มาก 71.43 

ปานกลาง 7.14 

9 กิจกรรมศิลปะชวยใหเด็กเกิดความสามัคคี มากท่ีสุด 21.43

มาก 35.71 

ปานกลาง 42.86 

10 กิจกรรมศิลปะชวยใหเด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มากท่ีสุด 21.43

มาก 78.57 

 

11 เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเม่ือเห็นงานของพวกเขาเปนรูปเปน

ราง 

มากท่ีสุด 7.14

มาก 85.71 

ปานกลาง 7.14 

12 ศิลปะชวยพัฒนารางกาย และกระตุนการทํางานของกลามเนื้อมัดเล็ก มากท่ีสุด 14.29 

มาก 85.71 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการจากครูพ่ีเลี้ยงเด็ก (ตอ) 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คิดเปนรอยละ 

13 เด็กมีความสุขระหวางการทํากิจกรรมและหลังทํากิจกรรม มากท่ีสุด 14.29

มาก 78.57 

ปานกลาง 7.14 

14 กิจกรรมสามารถเปนสื่อกลางในการแบงปนความรักใหกับเด็ก มากท่ีสุด 35.71

มาก 64.29 

  

 2. ผลการดําเนินงานสรางสรรคท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากจินตนาการและความนารักสดใส

ของเด็ก  

 การดําเนินงานสรางสรรคในข้ันตอนนี้เปนการสรางสรรคผลงานศิลปะตามแบบฉบับของ

ผูวิจัยเอง เพ่ือเปนการถายทอดความรูสึกและความประทับใจจากการไดทํากิจกรรมรวมกับเด็กเปน

เวลานาน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดเปนผลงานศิลปะท่ีมีความงาม เปนสื่อแทนความนารักสดใสของเด็ก ๆ และ

เปนประโยชนในการใชประดับตกแตงสถานท่ีใหเกิดบรรยากาศแหงความสนุก ถือเปนตัวแทนจากเด็ก 

ๆสงผานความสุขตอมายังผูรับชม 

 

  2.1 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 1  

 ผลงานในระยะแรก ไดสรางสรรคเปนงานติดผนังนูนต่ําสามารถประดับตกแตงผนังหรือ

หอยแขวน ใชเทคนิคและวิธีการทางเครื่องเคลือบดินเผาท้ังชิ้น แนวคิดจากเรื่องราวท่ีเด็กๆสนใจ ใช

การตัดทอนลายเสนและการสรางองคประกอบมาจากงานสรางสรรคของเด็กและนํามาผนวกกับ

จินตนาการของผูวิจัยเอง 
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 (ก) (ข) 

ภาพท่ี 63 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 1 

 (ก) ผลงานสามมิติในระยะท่ี 1 ระบายสีใตเคลือบสีดํา เผาอุณภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

 ขนาดผลงาน 30x20 เซนติเมตร 

 (ข) ผลงานสามมิติในระยะท่ี 1 ระบายสีใตเคลือบโทนสีฟา ใสผลึกแกว เผาอุณภูมิ 1,220 

 องศาเซลเซียส ขนาดผลงาน 30x60 เซนติเมตร 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

  2.2 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 2  

 ผลงานในระยะนี้มีการพัฒนาจากระยะท่ี 1 โดยการออกแบบใหเห็นไดรอบดาน ใชการข้ึน

รูปดวยมือโดยไมมีการควานดินออกเพ่ือตองการใหงานตรงตามแบบรางสองมิติท่ีสุด  งานเปนลักษณะ

ลอยตัว มีความนาสนใจมากกวาในระยะแรก ปรับเรื่องสีสันไปในโทนรอน ซ่ึงแตกตางจากระยะแรก ๆ

ท่ีเปนโทนเย็น ท้ังนี้เพ่ือใหชิ้นงานสามารถนําไปประดับตกแตงสถานท่ี ใชเปนฉากก้ันเพ่ือเพ่ิม

บรรยากาศ  
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 (ก)                (ข) 

ภาพท่ี 64 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 2 

 (ก) ผลงานสามมิติในระยะท่ี 2 ในข้ันตอนของการเผาดิบและเผาสีใตเคลือบอุณหภูมิ 800 

 องศาเซลเซียส ขนาดผลงาน 15x60x50 เซนติเมตร 

 (ข) ผลงานสามมิติในระยะท่ี 2 เปนภาพผลงานสําเร็จ เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220  องศา

 เซลเซียส ขนาดผลงาน 15x60x50 เซนติเมตร 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

  2.3 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 3  

 ผลงานในระยะนี้มีการแกปญหาท่ีเกิดในระท่ีสอง นั่นคืองานมีรอยราวและมีน้ําหนักมาก มี

ขอจํากัดดานขนาดงาน จึงมีการคิดออกแบบวิธีประกอบงาน โดยผสมผสานโครงสรางอ่ืนเขามาชวย

ในการติดตั้ง เพ่ือแกปญหางานราว ท้ังนี้รูปทรงท่ีไดก็มีความอิสระมากข้ึน และมีความลงตัวในการ

นําไปประดับสถานท่ีมากข้ึน 
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ภาพท่ี 65 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 3 เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา เผาอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส

 ผสมโครงสรางเหล็กและไม ขนาดผลงาน 30x170x70 เซนติเมตร 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

  2.4 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 4  

 ผลงานในระยะนี้เกิดจากการตอยอดพัฒนาผลงานในระยะท่ี 3 ซ่ึงในเรื่องของโครงสรางและ

แนวทางการสรางสรรคมีความนาสนใจ แปลกใหม และมีเอกลักษณเฉพาะตัวแลว จึงเกิดเปนแนวคิด

ท่ีจะสรางสรรคผลงานชิ้นสุดทายดวยการรวมจินตนาการของเด็ก เขากับจินตนาการของผูวิจัย โดยให

ผลงานผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ใหเด็กไดเขามามีสวนรวมในงานสรางสรรค เทคนิคและวิธีการ

ยังคงยึดแนวทางท่ีผูวิจัยถนัด คือ งานดานเครื่องเคลือบดินเผาและงานประติมากรรมสรางสรรค มี

เรื่องราวแสดงออกถึงความสนุกสนานแหงวัยเยาว เพ่ือนําผลงานนี้เปนสื่อกลางเผยแพรสูสังคม และ

นําไปสูการจัดแสดงประมูลและนําเงินมาชวยเหลือเด็ก ๆไดในอนาคต 
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 (ก)  (ข) 

  

   

 

 

                          (ค)                      (ง) 

ภาพท่ี 66 ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 4 

 (ก) เด็กระบายสีผลงานเครื่องเคลือบดินเผา (ข) สวนประกอบของชิ้นงาน 

 (ค) ผลงานสําเร็จในระยะท่ี 4 เปนผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสื่อผสม เด็กมี

 สวนรวมในการสรางสรรคสวนประกอบในชิ้นงาน มีวัสดุหลากหลาย ไดแก ไม เหล็ก และ

 เซรามิค ขนาดผลงาน 45x250x130 เซนติเมตร 

 (ง) เด็ก ๆมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 3. ผลการทดลองวัสดุ และการพัฒนางานในรูปแบบตาง ๆ 

  3.1 การสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาและการทําส่ือผสม 

   3.1.1 การทํางานเครื่องเคลือบดินเผา ในโครงการนี้ไดมีการทดลองเรื่อง

การใชสีสเตน การทาน้ําดินสี เพ่ือใหไดสีใกลเคียงกับแบบรางสองมิติท่ีสุด 
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        (ก) 

 

  

 

                                    (ข)   (ค) 

ภาพท่ี 67 การทดลองน้ําดินสีในงานเครื่องเคลือบดินเผา 

 (ก) การทดลองทาน้ําดินสีลงบนงานดินดิบ 

 (ข) การทดลองกลิ้งน้ําดินสีและเผาเคลือบใส อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

 (ค) การทดลองทาน้ําดินสีลงบนชิ้นงาน และเผาเคลือบ อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 68 การทดลองเขียนสีใตเคลือบในงานเครื่องเคลือบดินเผา 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 



87 
 

 
 

  3.1.2 การทดลองสื่อผสม วัสดุหลักในโครงการนี้เปนเครื่องเคลือบดินเผา แตผลงาน

ในระยะท่ีสองเกิดปญหารอยราว และเกิดขอจํากัดของชิ้นงาน จึงมีการคิดแกปญหาโครงสรางโดยใช

โครงเหล็ก และไมเขามาเปนตัวชวย ใชการแยกประกอบชิ้นเล็ก ๆรวมเปนชิ้นใหญ ทําใหงานพัฒนามี

ลูกเลนและมีความสนุกสนานมากข้ึน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 69 การผสมโครงสรางเหล็กกับงานเครื่องเคลือบดินเผา 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 3.2 การสรางสรรคเทคนิคเปเปอรมาเช เนื่องจากโครงการนี้มีในสวนของกิจกรรมท่ีนําไปทํา

กับเด็ก จึงเลือกใชโครงสรางชิ้นงานเปนเปเปอรมาเช โดยทดลองทําโครงภายในเปนโฟม ในชิ้นงาน

ใหญท่ีจะเปนกิจกรรมระบายสีกลุมของเด็ก ๆ และใชโครงสรางกระดาษแข็งในการทําโครงสรางบาน 

ซ่ึงดีกวาการทดลองใชไมในระยะแรก เพราะโครงสรางกระดาษ เด็ก ๆสามารถมามีสวนรวมไดโดยตรง

และเพ่ือความปลอดภัยกับเด็ก น้ําหนักเบา และลงสีงาย 

 

 

 

 

ภาพท่ี 70 การสรางสรรคผลงานเปเปอรมาเชโครงสรางโฟม 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 (ก)  (ข) 

 

 

 

 

 

                                  (ค)     (ง) 

 

ภาพท่ี 71 การสรางสรรคผลงานเปเปอรมาเชโครงสรางกระดาษแข็ง 

 (ก) กระดาษลูกฟูกรีไซเคิล  (ข) กาว 

 (ค) ข้ันตอนการประกอบโครงสรางกระดาษ 

 (ง) โครงสรางบานจากกระดาษลูกฟูก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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ภาพท่ี 72 แผนภาพแสดงผลการทําโครงการในภาพรวม 

 (ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายและขอเสนอแนะ 

 

 โครงการ “สรางฝนปนรัก: หัตถกรรมสรางสรรคความฝนในวัยเด็ก สูจินตภาพมหัศจรรย

ความสุข” ผูวิจัยตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย และเปนการศึกษาขอมูลเพ่ือวิจัยเรื่องความคิด

สรางสรรคและจินตนาการเด็ก การพัฒนาเด็กดวยศิลปะ และการใหศิลปะไดเปนสื่อกลางนําความ

ชวยเหลือแกสถานสงเคราะหเด็ก โดยตองออกแบบชุดกิจกรรมและผลงานสรางสรรคท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะตัวและมีความนาสนใจ แบงการอภิปรายตามวัตถุประสงคโครงการ โดยสามารถสรุปไดเปน

หัวขอดังตอไปนี้ 

 1. อภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมเด็ก 

 2. อภิปรายผลการสรางสรรค 

 3. สรุปผลการสรางสรรค 

 4. ปญหาท่ีพบในการดําเนินงาน 

 5. ขอเสนอแนะ 

  

 1. อภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมเด็ก  

 การทํากิจกรรมศิลปะรวมกันกับเด็กในระยะเวลาประมาณ 1 ป ทําใหไดเห็นพฤติกรรม

ทางดานตาง ๆของเด็ก ไมวาจะเปนทางดานอารมณ ความคิดและสติปญญา ในระยะเดือนแรกเด็กจะ

มีความเปนตัวของตัวเองสูง มีพฤติกรรมกาวราว และตอตาน แตเม่ือระยะเวลาผานไป เด็กมีความคุน

ชินกับกิจกรรมและเปดรับสิ่งใหม ทําใหศิลปะไดเขาไปมีสวนชวยในการพัฒนาเด็ก ทําใหเห็นผล

การศึกษาท่ีเปนรูปธรรมโดยลําดับ ในขณะเดียวกันผูวิจัยก็ไดซึมซับจินตนาการและความคิด

สรางสรรคของเด็ก ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานใหม ๆ ผลงานศิลปะของเด็กก็มี

ลําดับพัฒนาการท่ีดีข้ึน เด็กมีทักษะดานงานศิลปะท่ีมากข้ึน และเริ่มรูจักทดลองสิ่งแปลกใหม ทําให

เกิดเปนจินตนาการไมรูจบ  
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 2. อภิปรายผลการสรางสรรค  

 2.1 การออกแบบในโครงการนี้แบงไดเปนสองสวนใหญ ไดแกสวนชุดกิจกรรมพัฒนาความคิด

สรางสรรคและจินตนาการเพ่ือเปนตนแบบในการนําไปใชตามสถานสงเคราะหเด็กท่ีตาง ๆ ในสวนนี้

ไดนําหลักของการใชศิลปะเพ่ือพัฒนาเด็กมาใชโดยตรงและยังสอดคลองกับทฤษฎีจิตวิทยาเด็ก (ศรี

เรือน แกวกังวาน) และอีกสวนเปนการตอยอดและขมวดความคิด ผสานจินตนาการซ่ึงกันและกันจาก

ผูวิจัย เด็ก และสังคม เพ่ือสรางงานศิลปะท่ีมีคุณคาตามหลักองคประกอบศิลป เปนสื่อกลางของการ

แบงปนความรักและเก้ือกูลกัน โดยโครงการนี้ไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหาร ผูดูแลเด็ก และ

ความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดีจากเด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก อ.พุทธ

มณฑล จ.นครปฐม ผูวิจัยไดดําเนินการตามวัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน โดยทําการศึกษา

เรื่องเด็กและจินตนาการจากในทุกภาคสวน และลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมกับเด็กเปนระยะเวลานาน รวมท้ัง

ตองศึกษาในเรื่องของวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสมกับเด็กในแตละชุดกิจกรรม และสรางสรรคศิลปะเครื่อง

เคลือบดินเผาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวข้ึนมา  

 2.2 ชุดกิจกรรมสําหรับพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการสําหรับเด็ก ท่ีถูกคิดคนข้ึน

ในโครงการนี้ ไดรับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวและจินตนาการท่ีเด็กสนใจ โดยขาพเจาเลือกท่ีจะ

หยิบยกประเด็กของความรักความอบอุนในครอบครัว ใหแนวเรื่องหลักเปนเรื่องเก่ียวกับครอบครัว

และเพ่ือนรักในจินตนาการของเด็ก เด็กจะไดสรางสรรคตัวละครตามความสนใจของตัวเอง วัสดุท่ีใช

คือเปเปอรมาเช เพ่ือความปลอดภัยและเปนการใชประโยชนจากของเหลือใช ปลูกฝงแนวคิดเรื่องการ

เห็นคุณคาของสิ่งท่ีมีอยูและการรูจักนําสิ่งของเหลือใชกลับมาสรางเปนสิ่งใหม ในกระบวนการนี้ทําให

เด็กมีอิสระทางความคิดและจินตนาการ เด็กไดเลาเรื่องราวและสิ่งท่ีตัวเองคิดผานตัวละครท่ีพวกเขา

สรางข้ึน ขาพเจาไดทําการบันทึกวิดีโอ และนําเรื่องราวท่ีเด็กแสดงออกมาวิเคราะหประมวลผลตาม

หลักจิตวิทยา เพ่ือคนหาความคิดและความตองการสวนลึกในจิตใจของเด็ก ทําใหเราสามารถเขาถึง

เด็กไดงายข้ึนและสามารถชวยเหลือและเยียวยาเด็กไดตรงจุด เม่ือนําผลงานตัวละครท่ีเด็กสรางข้ึน มา

จัดรวมกันในโครงสรางบาน เปนตัวแทนการอยูรวมกันอยางอบอุนในบานแสนสุข เด็ก ๆเห็นตัวละคร

ท่ีพวกเขาสรางข้ึนไดถูกจัดวางไวอยางสวยงาม ทําใหพวกเขามีความสุขท่ีไดเห็นตัวละครถูกโลดแลน

อยูในเรื่องราวท่ีแสนสนุกสนาน ในการท่ีขาพเจาใชแนวคิดของการรวบรวมตัวละครของเด็กแตละคน

เขามาอยูในโครงสรางเดียวกันนั้น ก็เพ่ือท่ีจะใหเด็กไดเห็นถึงการอยูรวมกันอยางอบอุน กระตุนใหเกิด

ความรักความสามัคคี และการอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยการพัฒนาในอนาคตนั้น ตัวโครงสราง
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ใหญ เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึน และอาจมีการกําหนดเรื่องราวหรือแนว

เรื่องใหม ๆท่ีจะใหเด็ก ๆทํารวมกัน ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับวาเราตองการจะสอดแทรกแนวคิดอะไรเพ่ือเปน

การปลูกฝงแนวคิดอันดีงามใหกับเด็ก นับวาเปนกุศโลบายอันดีงามและสรางสรรค ท้ังยังเปนการ

พัฒนาทักษะของเด็กในดานตาง ๆไปพรอมกันไดอยางดีเยี่ยม 

 2.3 ความพิเศษของโครงการนี้ นอกจากสวนแรกท่ีเปนสวนของชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก 

ขาพเจายังมีการตอยอดเปนผลงานสรางสรรคในสวนท่ีสอง คือเปนผลงานศิลปะอันไดรับแรงบันดาล

ใจจากจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก ถายทอดผานมุมมองและแนวคิดของขาพเจา 

เทคนิคท่ีใชเริ่มตนจากความถนัดคืองานเครื่องเคลือบดินเผา มีการทดลองในรูปแบบท่ีแปลกใหม

กวาเดิม และมีการแกปญหาไปสูการตอยอดเปนงานสรางสรรคในลักษณะของสื่อผสม ทําใหผลงานมี

ความนาสนใจและสนุกสนานมากยิ่งข้ึน โดยผลงานในระยะแรกท่ีเปนวัสดุเครื่องเคลือบดินเผาท้ังหมด 

จะใชเทคนิคทางเครื่องเคลือบดินเผา คือการเขียนสีใตเคลือบและบนเคลือบเลาเรื่องราวของ

จินตนาการ ใชสีสันท่ีสดใสเพ่ือความมีชีวิตชีวา ใชเคลือบใสและเพ่ิมเทคนิคการเผาแกวและเคลือบ

ผลึกใหบรรยากาศชวนฝน สามารถนําไปประดับตกแตงผนังไดอยางสวยงาม การพัฒนางานในระยะ

หลังเนื่องจากผลงานเกิดปญหาแตกราว จึงใชการแยกประกอบเขามาแกไขปญหา โดยผลงานท่ีไดใน

ระยะนี้ก็เปนท่ีนาพอใจ เพราะทําใหรูปแบบของงานพัฒนาไปไดมากกวาเดิม และสามารถปรับเปลี่ยน

ไปไดอีกหลายรูปแบบ เกิดเปนผลงานท่ีเปนแนวทางเฉพาะตัวของขาพเจา ขาพเจาจึงยึดรูปแบบการ

สรางสรรคนี้มาตอยอดเปนงานสรางสรรคชิ้นสุดทายท่ีเปนชิ้นพิเศษของโครงการนี้ โดยขาพเจาไดให

เด็ก ๆ ไดเขามามีสวนรวมในการสรางสรรค เด็ก ๆจะไดทําสวนประกอบของชิ้นงาน คือ ชวยกันปน

ดินเซรามิคชิ้นเล็กๆ เปนรูปทรงตามจินตนาการ บางคนก็ระบายสีสวนประกอบท่ีขาพเจาปนข้ึนมา 

และขาพเจาไดน้ําชิ้นสวนท่ีเปนไม ตัดเกลาเปนรูปทรงในจินตนาการแบบตาง ๆ เพ่ือนําท้ังหมดมา

เสียบประกอบรวมกันเปนผลงานชิ้นพิเศษ เรื่องราวและแนวคิดหลักในงานก็ยังคงเปนเรื่องเดิม คือ

เรื่องโลกความฝน ดินแดนมหัศจรรย แตความโดดเดนท่ีผลงานชิ้นนี้มีแตกตางจากชิ้นอ่ืนคือ เราจะได

เห็นถึงรูปทรงท่ีอิสระ จินตนาการแบบเด็ก ๆท่ีแทจริง เม่ือนํามาเสียบประกอบรวมกับงานปนของ

ขาพเจาแลวนั้น ประหนึ่งวาจินตนาการของเราไดโลดแลนไปพรอมกับเด็ก ๆอยางอิสระ ปราศจาก

ขอจํากัดเรื่องทฤษฎีและกรอบความถูกตอง ใหอารมณความรูสึกเปนตัวนําพาไปสูโลกความฝนและ

จินตนาการ โดยชุดสีโดยรวมออกมาเปนสีพาสเทล โทนชมพูออนหวาน ตัดดวยคูสีจัดจานตามแบบ

ฉบับของเด็ก ลวดลายในงานเกิดจากการลดทอนรูปรางจากธรรมชาติ และรูปรางแปลกใหมท่ีเด็ก
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สรางสรรคข้ึนมาเอง ดวยขนาดท่ีใหญ และเอกลักษณท่ีโดดเดน ทําใหผลงานเกิดความปะทะ

ความรูสึกในตอนแรกท่ีพบเห็น และเม่ือมองลึกลงไปในรายละเอียดก็ยิ่งมีผลตออารมณความรูสึกของ

ผูพบเห็น เห็นถึงความตั้งใจและเสียงหัวเราะซอนอยูในชิ้นงาน ผลงานมีผลตอสถานท่ีติดตั้ง ใหผล

โดยตรงในเรื่องความสดใส ความสนุกสนาน สงเสริมจินตนาการและพลังดานบวก เปนสื่อกลางสงสาร

ถึงคนในสังคมเพ่ิมทัศนคติท่ีดีใหกับผูพบเห็นและนํามาซ่ึงความประทับใจและอ่ิมเอมไปดวยความสุข 

 2.4 เด็กมีสวนสําคัญและนับเปนหัวใจหลักในโครงการนี้ การดําเนินงานสรางสรรครวมกับ

เด็ก เริ่มตั้งแตข้ันตอนท่ีเรียบงายและธรรมดาท่ีสุด ไปจนถึงข้ันของการใชทักษะในหลายดานรวมกัน 

ท้ังนี้ระหวางการดําเนินโครงการระยะเวลาประมาณ 1 ป ขาพเจาตองอาศัยความอดทนและพยายาม

รวมกันกับเด็ก ๆจนทําใหเกิดการพัฒนาข้ึนโดยลําดับ เสมือนเราไดเติบโตไปพรอม ๆกัน จนทําใหใน

ทายท่ีสุดผลการสรางสรรคในโครงการนี้ออกมาสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงค มีความนาสนใจ ท้ังยัง

สามารถนําแนวทางของกิจกรรมตาง ๆไปใชตอยอดพัฒนาในอีกหลายดานไดในอนาคต 

  

 3. สรุปผลการสรางสรรค  

 3.1 โครงการ “สรางฝนปนรัก” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและทํากิจกรรมศิลปะรวมกับเด็ก 

เกิดเปนชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการสําหรับเด็ก และสามารถนําแนวคิด

และสิ่งท่ีไดจากการทํากิจกรรมไปสรางสรรคเปนงานศิลปะท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวผูวิจัย 

 3.2 ขอบเขตการดําเนินการสรางสรรค ท่ีมาและแนวคิดในการสรางสรรค มาจากจินตนาการ

ของเด็ก ๆ ผลงานสรางสรรคท่ีไดมาเกิดจากการไปลงพ้ืนท่ีศึกษาจินตนาการและทํากิจกรรมรวมกับ

เด็ก สังเกตและวิเคราะหงานศิลปะรวมไปถึงแนวคิดและความสนใจของเด็ก เพ่ือสรางชุดกิจกรรมท่ี

เหมาะสม ซ่ึงเปนท่ีมาในการสรางสรรคชุดกิจกรรมศิลปะในการพัฒนาเด็ก โดยใชตนแบบกิจกรรม

เปนเปเปอรมาเช และใชเรื่องราวของความสุขของครอบครัวของเพ่ือนในการอยูรวมกัน และเด็กได

สรางตัวละครท่ีมีความเฉพาะตัวของเด็กทําใหไดเปดจินตนาการไดอยางเต็มท่ี ในสวนของงาน

สรางสรรคท่ีจะเผยแพรไปสูสังคม เปนการรวมตัวของความคิดและจินตนาการของเด็กและผูวิจัย เพ่ือ

สงตอพลังแหงความสุข และสังคมไดเล็งเห็นความสําคัญของกลุมเด็กเหลานี้ 

 3.3 ข้ันตอนการออกแบบและทดลอง จากกระบวนการในการออกแบบและตีความ เพ่ือ

สรางสรรคผลงาน สามารถสรุปไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 73 สรุปโครงสรางการตีความงานออกแบบสรางสรรค 

 (ภาพโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 ในสวนของผลการทดลองวัสดุพบวาสิ่งท่ีเด็กถนัดและคุนชินท่ีสุดคือกระดาษและสี นําไปสู

การกําหนดวัสดุหลักในการทําชุดกิจกรรมคือ เปเปอรมาเช ในเรื่องของวัสดุท่ีใชในงานสรางสรรคท่ี

เปนเอกลักษณและเปนจุดเดนของโครงการนี้ ใชการทําเครื่องเคลือบดินเผาท่ีเปนสิ่งท่ีผูวิจัยถนัดเปน

หลักในการสรางสรรค และผสมผสานโครงสรางไมและเหล็ก เพ่ือความแข็งแรงและเพ่ือใหความอิสระ

ของรูปทรงไดมากข้ึน โดยวัสดุแตละชนิดมีความแตกตางกันดังนี้ 

  3.3.1 เครื่องเคลือบดินเผา ขอดีของวัสดุเครื่องเคลือบดินเผาคือ สามารถใหรูปทรงท่ี

อิสระเพียงใชมือปน เด็กสามารถรวมทําไดในขนาดชิ้นเล็ก ๆ สวนขอเสียคือข้ันตอนการทําคอนขางจะ

ซับซอน ตองมีการเผาและการทดลองในหลาย ๆสวน งานท่ีทําขนาดถูกจํากัดดวยขนาดของเตาเผา 

และเสี่ยงตอการแตกราวเวลาขนสง 

  3.3.2 เปเปอรมาเช เนื่องจากเปนงานกระดาษทําใหประหยัดตนทุน วัสดุหางาย ทํา

สีไดสะดวกรวดเร็ว ทําไดไมยาก ปลอดภัยสําหรับเด็ก แตมีขอเสียคือไมทนน้ําทนฝน 
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  3.3.3 ไม วัสดุไมสามารถเลือกใชไดท้ังไมเนื้อออนและเนื้อแข็ง มีมากมายหลายสี

และหลายขนาด เหมาะแกการนํามาเปนโครงสรางงาน แตเครื่องมือท่ีใชกับไมตองเปนเครื่องมือ

เฉพาะ ในบางสวนไมสามารถทําเองได ตองอาศัยชางผูชํานาญ 

  3.3.4 เหล็ก เปนวัสดุท่ีทนทานท่ีสุด ดัดงอ หรือตัดเปนโครงสรางงานไดอยางดี 

แข็งแรงทนทานมาก แตการทํางานเหล็กมีความเสี่ยงอันตรายในหลายจุด จึงตองอาศัยชางผูชํานาญ

เชนเดียวกับงานไม และเหล็กบางชนิดมีราคาคอนขางแพงมาก ทําใหมีตนทุนในการทําชิ้นงานสูง  

 

 4. ปญหาท่ีพบในการดําเนินงาน 

 ปญหาท่ีพบในการดําเนินงาน สามารถแบงไดดังนี้ 

 4.1 ปญหาการทํากิจกรรมรวมกับเด็ก เนื่องจากในชวงแรกเด็กยังไมคุนชินกับกิจกรรมและตัว

ผูวิจัย จึงตองอาศัยความอดทนและเวลาในการทําความเขาใจและมอบความรักใหกับเด็ก เพ่ือใหการ

ทํากิจกรรมเปนไปไดอยางราบรื่น 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 74 สรางความคุนชินกับเด็ก 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 4.2 ปญหาเด็กพัฒนาการชา ทําใหโครงการลาชาในบางข้ันตอน เนื่องจากเด็กเปนเด็กดอย

โอกาสทําใหมีพัฒนาการชากวาเด็กท่ัวไป ท้ังในดานรางกาย ความคิดและสภาพจิตใจ จึงทําการแกไข

ปญหาโดยการหากิจกรรมท่ีหลากหลายเขาไปชวยสงเสริมพัฒนาการ และเชิญชวนคนมารวมทํา

กิจกรรมใหเยอะข้ึน เพ่ือกระตุนความสนใจแกเด็ก 
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 (ก) (ข) 

ภาพท่ี 75 กิจกรรมกระตุนพัฒนาการเด็ก 

 (ก) กิจกรรมเลานิทาน   (ข) กิจกรรมเลนของเลน 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 

 4.3 ปญหาการแตกราวของงานเครื่องเคลือบดินเผา เนื่องจากในงานสรางสรรคชุดท่ีสามท่ีมี

การขยายแบบและข้ึนรูปในแนวตั้ง จําเปนตองข้ึนชิ้นงานใหญและตัน ทําใหมีนําหนักเยอะ ลําบากใน

การขนยายและติดตั้ง และเม่ือเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิสูงทําใหงานฉีกขาด มีรอยราวและแตกหักใน

บางสวน ทําใหงานไมสมบูรณ จึงนํามาซ่ึงการแกปญหาในผลงานชุดสุดทาย โดยการแยกชิ้นประกอบ

และทําโครงสรางไมเสริมเหล็ก เพ่ือใหงานมีขนาดใหญไดตามท่ีตองการ และลดปญหางานฉีกราว ท้ัง

ยังเกิดเปนเอกลักษณใหมใหกับผูวิจัย งานสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงไดสรางสรรค และสามารตอ

ยอดไดไปในหลายทิศทาง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 76 ปญหาการฉีกขาดของชิ้นงาน 

 (ภาพถายโดย นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน) 
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 5. ขอเสนอแนะ 

 5.1 ดานวิชาการ ผลสรุปของโครงการในทฤษฎีของ “วัฏจักรแหงรัก” วงจรแหงการ

ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยางไมมีท่ีสิ้นสุด เปนสิ่งใหมท่ีถูกคนพบจากโครงการนี้โดยตัวผูวิจัย และในสิ่งท่ี

เด็กไดรับจากโครงการนี้ ศิลปะมีสวนชวยใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนในหลาย ๆดาน ท้ังยังสามารถให

ผลงานศิลปะเปนสื่อกลางเชื่อมโยงความคิดสูคนในสังคม สามารถนําองคความรูท่ีไดในงานวิจัยไปเปน

ประโยชนแกสาขางานดานอ่ืนเพ่ือเอ้ือซ่ึงกันและกัน เปดเปนการเชื่อมโยงศาสตรแขนงตาง ๆเขา

ดวยกัน และนําผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาเด็กตอไปในอนาคต 

 5.2 ดานรูปแบบกิจกรรมท่ีนําไปใชกับเด็ก เรื่องเทคนิคและวิธีการนาสนใจดีแลว ควรนํา

แนวคิดนี้เปนตัวตั้งตนในการสรางสรรคกิจกรรมอ่ืนๆอีก อาจมีการเปลี่ยนแนวเรื่อง และเพ่ิมเติมวัสดุ

ใหมากข้ึน เพ่ือใหเด็กมีความคิดสรางสรรคไปไดไกลอีก 

 5.3 ดานงานสรางสรรค เปนงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผารูปแบบใหมท่ีนาสนใจ เปนการ

แกปญหาท่ีดี และควรตอยอดไปถึงการใหเด็กไดเขามามีสวนรวมในการสรางสรรครวมกับผูวิจัย หา

วัสดุมาผสมกับเครื่องเคลือบดินเผาใหหลากหลายและเหมาะกับเด็ก โดยการกําหนดแนวเรื่องและ

ทํางานรวมกัน รวมกันแสดงพลังจินตนาการ เพ่ือสงตอไปสูสังคมไดอยางดียิ่งข้ึน 

 5.4 ดานนโยบายและการตอยอด ใหตนแบบกิจกรรมท่ีจะนําไปใชกับเด็กนี้สามารถเปน

ตนแบบกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคและพัฒนาการใหกับเด็กในสถานสงเคราะหอ่ืน ๆท่ีใครก็

สามารถเขามามีสวนชวยในการดูและและควบคุมกิจกรรมไดและทําการประมูลงานศิลปะชิ้นทายสุด

เพ่ือนํารายไดกลับมาชวยเด็กโดยประสานความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้ ไดแก 

Unicef Thailand, สสส., มูลนิธิเด็ก 
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