
OT Freeland Clinic  

100 Moo.2 Donkeaw , Mea-Rim District Chiang Mai Provide Thailand 50180  

Contact us : e-mail: Ot.freeland@gmail.com  Tel: 66(0)871885182  

 

                                                                                   OT Freeland plant a life (พืน้ที่แห่งชีวติ) 
 

 

 
แนวคิดในการท างานศิลปะเพื่อการพัฒนาเดก็  
ผศ.พดุงศักดิ์ คชส ำโรง 
 
 การจดักิจกรรมศลิปะส าหรับเดก็ท่ีมุง่เน้นสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆของเดก็และการแสดงออกทัง้  
ทาง ด้านอารมณ์และทางความคดิให้เป็นไปตามธรรมชาตแิละเหมาะสมตามช่วงอายขุองเขา ศลิปะเป็นส่ือ 
กลางในการส่ือสารความหมายและภาวะตา่งๆของเด็กในอนัท่ีจะแสดงออกให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ 
 สตดูิโอซ้าง(Studio Xang) มุง่เน้นและให้ความส าคญักบักระบวนการ( Process) ในการสร้างงาน 
ศลิปะเป็นหลกั ส่วนผลผลิตหรือตวัผลงาน(Product)เป็นสว่นรองเน่ืองจากกระบวนการสร้างงานศลิปะมี 
ความส าคญัตอ่การ เรียนรู้ การค้นคว้าทดลอง ประสบการณ์และการแก้ปัญหาตา่งๆซึ่งจะสง่ผลตอ่การ 
พฒันาทางความคดิ อารมณ์ ร่างกาย สงัคม ฯลฯ ของเดก็ได้โดยตรง ในขณะท่ีเด็กท างานศลิปะ ขัน้ตอน 
ตา่งๆของการท างาน ทัง้ทางด้านเทคนิค รูปแบบของงาน กระบวนการทางความคดิ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
การตดัสินใจ การทดลองกระท าสิ่งตา่งๆท่ีเกิดขึน้ ปรากฏเป็นผลงานศลิปะ สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นสว่นท่ีสง่เสริม 
ให้เดก็เกิด ประสบการณ์ การเรียนรู้ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์และยงัรวมถึง 
การปรับเปล่ียน พฤตกิรรมบางอยา่งในตวัเดก็ได้อีกด้วย 
จะเห็นวา่โครงสร้างหลกัสตูรของเราจะจดัให้เหมาะสมกบัเดก็ในแตล่ะวยัได้ 
 มีประสบการณ์ท่ีหลากหลายได้แก่             
            1. การวาดภาพระบายสี (Drawing & Painting) 
                            2. การป้ัน (Sculpture) 
                            3. การตัดแปะ (Collage) 
                            4. การประดษิฐ์ (Craft) 
                            5. เทคนิคผสม (Mixed Media) 
ตามสดัส่วนของแตล่ะโปรแกรมการสอน คือ 10 ครัง้ตอ่ 1 โปรแกรม 
 ในแตล่ะเทคนิคมีกระบวนการสร้างงานท่ีแตกตา่งกนัไปจึงท าให้เดก็ได้มีโอกาสในการทดลองและเรียนรู้สิ่
งใหมต่ลอดเวลา และท่ีส าคญัในหลกัการสอนของสตดูโิอซ้างจะแตกตา่งจากบางท่ีๆรู้จกักนั……คือ 
เราไมเ่น้นการประกวดผลงานของเดก็ เราสนใจให้เดก็ได้แขง่ขนักบัตวัเองได้ค้นคว้าทดลองอย่างเป็นอิสระ 
รู้จกัการท างานท่ีตอ่เน่ือง เช่ือมัน่ในความส าเร็จของตวัเอง มุง่มัน่แก้ไขการท างานของตวัเองและเพื่อนๆ 
มากกวา่การท างานให้เป็นผู้ชนะหนึง่เดียวเท่านัน้ตอ่เม่ือเดก็เลือกทางเดินท่ีจะเป็นศลิปินและฝึกฝนทกัษะจน 
ช านาญเม่ือนัน้เวทีประกวดจงึนา่จะเป็นวาระท่ีสมควร 
 
 

mailto:Ot.freeland@gmail.com


OT Freeland Clinic  

100 Moo.2 Donkeaw , Mea-Rim District Chiang Mai Provide Thailand 50180  

Contact us : e-mail: Ot.freeland@gmail.com  Tel: 66(0)871885182  

 
 

OT Freeland plant a life (พืน้ที่แห่งชีวติ) 
 

 

 

 
สตูดโิอซ้างมีวิธีการท างานอย่างไร 
 บนพืน้ฐานแนวความคิด”ศลิปะเพ่ือการพฒันาเดก็ พฒันาเดก็ด้วยศลิปะ” การท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
ทางศลิปะตามแนวความคิดนีใ้ห้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมและเป็นจริงขึน้มา จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมีการ 
ท างานร่วมกนัระหวา่ง ผู้ปกครอง และครูผู้สอน เพ่ือให้มีผลสมัฤทธ์ิ ตอ่ตวัเดก็โดยตรง 
 กลา่วคือผู้ปกครองและครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความเข้าใจและมีทศันะคตท่ีิมีตอ่ศลิปะเดก็ตรงกนั 
เพ่ือเป็นสว่นผลกัดนัและสนบัสนนุให้เดก็เกิดความเช่ือมัน่ตวัเอง ในการแสดงออกทางศลิปะ โดยการ 

1. จดับรรยายในเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัแนวคิดศลิปะเพ่ือการพฒันาเดก็ให้แก่ผู้ปกครอง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและทศันะคตท่ีิสอดคล้องกนักบัแนวคดิของสตดูโิอซ้าง 

     2. จดัการอบรมเก่ียวกบัแนวความคดิ กระบวนการท างาน เทคนิคการสอนตา่งๆให้แก่   
  ครูผู้สอนให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการสอนท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิ 
     3.    มีการจดัท าหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการและความสามารถในการแสดงออกทางศลิปะของเด็ก 

ในแตล่ะชว่งวยั โดยเน้นความหลากหลายของเนือ้หา เทคนิควิธีการ 
เพ่ือให้เดก็ได้มีโอกาสทดลองกบัสิ่งใหม่ๆ และฝึกฝนในเชิงทกัษะควบคูก่นัไป 

4. มีการประเมินผลแบบมีสว่นร่วมทัง้ผู้ปกครอง เดก็และครูผู้สอนเพ่ือผลในการพฒันาแนวคดิ  
เทคนิควิธีการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันาเดก็ 

     5. จดัให้มีนิทรรศการผลงานของเดก็ ทัง้ภายในและภายนอกสถานท่ี  เพ่ือสร้างความภาคภมูิใจแก่ 
เดก็ในผลงาน  ของตวัเองเป็นการเผยแพร่ผลงานและแนวคดิดงักลา่วออกไปสูส่าธารณชนในวงกว้าง 

 
กิจกรรมทางศิลปะสามารถส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้กับเด็กได้ 
 
          ภาพวาดระบายสีของเดก็นัน้ สามารถบง่ชีถ้ึงพฒันาการด้านตา่งๆของเดก็ได้ดงัตอ่ไปนี  ้
 คือ  (Lowenfeld,1987) 
 1.พฒันาการทางด้านสตปัิญญา 
 เดก็ท่ีมีความเจริญทางสตปัิญญาจะแสดงออกในการวาดภาพระบายสีโดยมีการแสดงให้เห็นถึงความชดั 
เจนของรายละเอียดส่วนประกอบในภาพ เชน่ เส้นผม เล็บ ขนตา และสามารถวาดภาพท่ีแสดง ถึงความ 
ปราณีต สวยงาม มีความซบัซ้อนของเส้นและรูปทรง อีกทัง้สามารถแก้ปัญหาในขณะท างานได้ 
 2.พฒันาการทางด้านอารมณ์ 
 เดก็ท่ีมีความเจริญทางอารมณ์ จะแสดงออกในการวาดภาพระบายสี  โดยมีการแสดงให้เห็นถึง 
ความหนกัแนน่ของเส้นท่ีมัน่คง สามารถลากเส้นโดยไมข่าดตอนและสามารถวาดภาพ และระบายสีให้อยูใ่น 
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ขอบเขตท่ีจ ากดัได้ นอกจากนีถ้้าเด็กให้ความส าคญัตอ่สิ่งใดมกัจะวาด สิ่งนัน้ให้มีขนาดใหญ่ หรือยาวกวา่ 
ความเป็นจริงมาก 
 3.พฒันาการทางด้านสงัคม 
 เดก็ท่ีมีความเจริญทางสงัคมจะแสดงออกในการวาดภาพระบายสี โดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด 
ในภาพได้มากเพราะเดก็มีโอกาสสร้างความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมและสงัคมรอบๆตวัได้มาก นอกจากนีเ้ดก็ 
สามารถสร้างภาพท่ีมีการค านงึถึงจดุเดน่น่าสนใจหรือจดุ ส าคญัของภาพก่อน แล้วจงึสร้างสว่นประกอบ 
ท่ีละเอียดทีหลงั 
 4.พฒันาการทางด้านร่างกาย 
 เดก็ท่ีมีความเจริญทางด้านร่างกายจะแสดงออกในการวาดภาพระบายสีโดยแสดงให้ เห็นถึง 
ความสามารถในการควบคมุอวยัวะของร่างกายให้สร้างสรรค์ท่ีมีลกัษณะสมัพนัธ์กบั ความรู้สกึนกึคิด 
ของตนเองได้ ภาพวาดระบายสีของเด็กจงึแสดงถึงความเคล่ือนไหวท่ีเป็นอิสระ และมีความชดัเจนของรูปร่าง 
 เพราะเดก็สามารถบงัคบัมือของตนเองได้ 
 5.พฒันาการทางด้านสนุทรียภาพ 
 เดก็ท่ีมีความเจริญทางสนุทรียภาพจะแสดงออกในการวาดภาพระบายสี โดยการรวบรวม 
ประสบการณ์ของตน ท่ีผ่านมา ถ่ายทอดเป็นผลงานได้โดยการใช้เส้น พืน้ผิว และสีในการตกแตง่อยา่ง 
สวยงาม มีความเป็นระเบียบ สะอาด และเรียบร้อย 
 6.พฒันาการทางด้านความคดิสร้างสรรค์ 
 เดก็ท่ีมีความเจริญทางความคดิสร้างสรรค์ จะแสดงออกในภาพวาดระบายสีโดยแสดง ให้เห็นถึง 
ความคดิท่ีก้าวหน้า แปลกใหม่  มีการปรับปรุงภาพวาดระบายสีของตนอยู่อยา่งสม ่าเสมอ สามารถท างาน 
ได้อยา่งอิสระ โดยไมต้่องพึง่พาผู้ อ่ืน ไมล่อกเลียนแบบผู้ อ่ืน ดงันัน้   ผลงาน จงึมีความแตกตา่งจากผู้ อ่ืน 
นอกจากนี ้เดก็สามารถวาดภาพเป็นเร่ืองราวและสามารถ ตัง้ช่ือภาพได้ 
 7.พฒันาการทางด้านการรับรู้ 
 เดก็ท่ีมีความเจริญการรับรู้จะแสดงออกในภาพวาดระบายสี  โดยแสดงให้เห็นถึงการจดัระยะใกล้ 
ไกลในภาพได้ดี และแสดงขนาดของสิ่งตา่งๆ ในภาพได้ถกูต้องใกล้เคียงกบัความเป็นจริง 
 
ทฤษฏีพัฒนาการทางศิลปะตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์(Viktor Lowenfeld) 

 
แนวคิดเก่ียวกบัการแสดงออกทางการวาดภาพระบายสีของเดก็  โลเวนเฟลด์ได้ศกึษาและวิเคราะห์ 

ผลงานภาพวาดของเดก็ท่ีมีเชือ้ชาติตา่ง ๆ  กนัทัว่โลกเป็นจ านวนมากโดยอิงทฤษฎีพฒันาการทางด้านร่างกาย 
สตปัิญญาอารมณ์  สงัคม  สนุทรียภาพ  การรับรู้ และการคดิสร้างสรรค์ แล้วสรุปเป็นเกณฑ์ พิจารณาการ 
แสดงออกทางศลิปะ  โดยการวาดภาพระบายสี  ในด้านการวาด ภาพคน  การจดัวางภาพบนพืน้ท่ีวา่ง  
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การใช้สี และการออกแบบของเดก็ตามชว่งอายตุา่ง  ๆ  เร่ิมจากชว่งอาย ุ 2 ปี ไปจนถึงอาย ุ17 ปี โดยแบง่ออกเป็น 
6 ขัน้ดงันี ้คือ 

ขัน้ท่ีหนึง่   ขัน้ขีดเข่ีย   (The   Scribbling  Stage)  เดก็ท่ีอยูใ่นขัน้พฒันาการนี ้ จะมี อายรุะหวา่ง  2-4 ปี 
นอกจากนีพ้ฒันาการขัน้นีย้งัแบง่ ออกเป็น 4 ระยะ คือ 
     ก. การขีดเข่ียท่ีไมเ่ป็นระเบียบ 
     ข. การขีดเข่ียเป็นเส้นยาว 
     ค. การขีดเข่ียเป็นวงกลม 
     ง. การตัง้ช่ือเส้นท่ีขีดเข่ีย 

ขัน้ท่ีสอง ขัน้เร่ิมสญัลกัษณ์   (The   Preschematic  Stage) 
หรือขัน้เร่ิมต้นวาดภาพให้มีความหมาย  เดก็อยูใ่นขัน้นี ้อายรุาว 4-7 ปี หรือบาง คนอาจเลยไป 
ถึงอาย ุ8 ปี  

ขัน้ท่ีสาม ขัน้ใช้สญัลกัษณ์ (The    Schematic   Stage) หรือขัน้การวาดภาพได้คล้ายคลงึของจริง 
เดก็ท่ีอยูใ่นขัน้นี ้มีอายรุะหว่าง 7-9 ปี  

ขัน้ท่ีส่ี  ขัน้เร่ิมต้นวาดภาพอย่างของจริง(The   Stage of Dawning Realism) เดก็ในขัน้นี ้มีอาย ุ9-12 ปี  
ขัน้ท่ีห้า   ขัน้การใช้เหตผุล   (The   Age   of  Reasoning) 

หรือขัน้วาดภาพเหมือนของจริง  (The  Pseudo-naturalistic Stage) เดก็จะมีอายรุะหวา่ง 12-14 ปี  
ขัน้ท่ีหก  ขัน้การตดัสินใจ  หรือชว่งวยัรุ่น (The Period of Decision    

หรือ  Adolescent Art in The High School) เดก็ในช่วง วยัรุ่นคือ ช่วงอายรุะหวา่ง 14-17 ปี  
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