
Art activity : กิจกรรมศิลปะสำหรบัเด็กปฐมวัย 

เนธิมา สุวรรรวงศ์ 

 การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยแห่ง
การเริ่มต้นพัฒนาการด้านต่างๆ อันนำไปสู่การวางรากฐานและการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในขั้น
ต่อไป การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยนี้จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของเด็กให้เป็นไปตามวัย ความแตกต่างและพัฒนาการของแต่ละบุคคล ซึ่งผลผลิตของการจัด
กิจกรรมศิลปะนี้ เป็นสิ่งที่กรุยทางให้เด็กปฐมวัยสามารถเดินทางสู่การพัฒนาตามแต่ละเส้นทางของตนเอง
อย่างไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 

ศิลปะกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 วิรุณ ตั้งเจริญ (2539: 177-118) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะคือการกำหนดอายุ 
เมื่อกล่าวถึงระดับขั้นพัฒนาการทางศิลปะเป็นการกำหนดขึ้นโดยประมาณเท่านั้น เพราะเด็กแต่ละคนจะมี
พัฒนาการแตกต่างกันช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับปัจจุยหลายๆด้าน เช่น สภาพการเลี ้ยงดู 
สภาพแวดล้อม สภาพพัฒนาการทางร่างกาย โดยสภาพรวมแล้วเด็กปฐมวัยจะสนุกสนานกับกิจกรรม
ศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนภาพหรือการปั้นดินน้ำมัน ถ้าขาดการสนับสนุนเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางศิลปะของเด็กก็จะไม่พัฒนาไปอย่างเต็มที ่

วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Viktor Lowenfeld.1957:86) นักจิตวิทยาการศึกษาได้ทำการศึกษาวิจัย
ขั ้นพัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กตะวันตก ด้วยการเก็บผลงานของเด็กวัยต่างๆ ได้พบว่าเด็กมี
พัฒนาการในการวาดขีดเขี่ยเป็น 5 ขั้น ได้แก ่ 

1. ขั้นขีดเขี่ย (Scribbling Stage) 2 - 4 ปี  
2. ขั้นเริ่มขีดเขียน (Pre-Schematic Stage) 4-7 ปี 
3. ขั้นขีดเขียน (Schematic Stage) 7-9 ปี 
4. ขั้นวาดภาพของจริง (The Drawing Realism) 9-11 ปี 
5. ขั้นการใช้เหตุผล (The Stage of Reasoning) 11-12 ปี 
ซึ่งเด็กปฐมวัยจะอยู่ในขั้นที่ 1 ขีดเขี่ยและขั้นที่ 2 ขั้นเริ่มขีด ซึ่งขั้นของพัฒนาการเหล่านี้เป็นเพียง

การประมาณการ ย่อมขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลที่มีพัฒนาการช้าหรือเร็วแตกต่างกันไป ซึ่ง
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในการวาดขีดเขี่ย ดังนี ้

ขั้นที่ 1 ขั้นขีดเขี่ย (Scribbling Stage) เด็กจะมีอายุ 2-4 ปีเป็นเด็กวัยก่อนเรียนที่สนุกอยู่กับการ
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ ขั้นนี้แบ่งระยะของพัฒนาการออกได้เป็น  4 ขั้น คือ 

1. การขีดเขียนยังเป็นแบบสะเปะสะปะ (Disordered Scribbling) การขีดเขียนที่ไม่
เป็นระเบียบ การลากเส้นของเด็กจะยุ่งเหยิงสับสนโดยไม่คำนึงว่าเป็นรูปอะไรทั้งสิ้น 
แสดงให้เห็นว่าการควบคุมกล้ามเนื้อของเด็กยังไม่แข็งแรงพอ จึงไม่สามารถบังคับให้
เป็นไปตามความตองการได ้



2. ขั้นขีดเป็นเส้นยาว (Longitudinal Scribbling) ระยะที่เด็กขีดเขียนเส้นนอนยาวๆ
ได้ เป็นขั้นที่พัฒนาขึ้นกว่าขั้นที่ขีดเขียนไม่เป็นระเบียบ 

3. ขั้นขีดลากเป็นวงกลม (Circular Scribbling) ระยะนี้การประสานงานของกล้ามเนื้อ
ม ือ (Motor Coordination)และสายตา(Eye hand Coordination) ด ีข ึ ้น เด็ก
สามารถขีดเขี่ยเป็นวงกลม และสามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งแขนแสดงถึงกล้ามเนื้อที่
แข็งแรงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าระยะที่ 2-3 ของขั้นขีดเขี่ยนี้ เป็นขั้นการขีดเขี่ยที่
ควบคุมได้ (Controlled Scribbling) ซึ่งเป็นขั้นพัฒนาการที่สำคัญมากเพราะเป็น
สัญญาณให้เห็นว่าเด็กได้ค้นพบ มองเห็น และเริ่มมีการควบคุมการขีดเขี่ยได้  

4. ขั้นให้ชื่อรอยขีดเขียน (Naming Scribbling) เป็นระยะที่เด็กขีดเขียนอะไรลงไปและ
ให้ชื่อหรือให้ความหมายสิ่งนั้นๆ เด็กเริ่มใช้ความคิดคำนึงในการขีดเขียนภาพวัตถุ 
คน หรือสัตว์ สิ่งที่เด็กแสดงออกอาจจะไม่เป็นรูปเป็นร่างในสายตาผู้ใหญ่ แต่มี
ความหมายสำหรับเด็กเป็นอย่างมาก เด็กจะพอใจและสนุกสนานกับสิ่งที่เขาเขียน
ขึ้นและเป็นขั้นที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนำไปสู่พัฒนาการขั้นต่อไป  

ขั้นที่ 2 ขั้นเริ่มขีดเขียน (Pre-Schematic Stage) เป็นช่วงที่เด็กมีอายุประมาณ 4-7 ปี เป็นขั้น
เริ่มต้นของการแสดงออกอย่างมีความหมาย  การขีดเขียนจะปรากฏเป็นรูปร่างขึ้น สัมพันธ์กับความจริง
ของโลกภายนอกมากขึ้น มีความหมายกับเด็กมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จาก   

1. เด็กจะเขียนภาพคน โดยใช้วงกลมเป็นสัญลักษณ์ของหัว มีเส้นแทนสัญลักษณืของ
ส่วนต่างๆ คนที่วาดอาจเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ตุ๊กตาที่รัก ฯลฯ   

2. ที่ที่เด็กใช้มักเป็นสีสะดุดตาไม่คำนึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับความ
ประทับใจส่วนตน 

3. ช่องไฟ (Space) ภายในภาพยังไม่เป็นระเบียบสิ่งที่เขียนมักกระจัดกระจาย ไม่
คำนึงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  

4. การออกแบบ (Design) เด็กยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ ภาพจึงไม่แสดงถึง
การออกแบบ 

สรุปได้ว่า ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย สิ่งที่ครูหรือผู้จัดกิจกรรมต้องทำความ
เข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกคือธรรมชาติและความแตกต่างของเด็กในวัยนี้ การจัดกิจกรรมศิลปะจะต้องสอด
รับกับพัฒนาการตามวัย โดยไม่เป็นการบังคับกะเกณฑ์ หากแต่ให้ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมชาติ ความ
สนุกสนานการให้กำลังใจและความผ่อนคลาย เพราะประสบการณ์แรกของการเริ่มต้นการทำกิจกรรม
ศิลปะ คือการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำให้แก่ผู้เรียน อันนำไปสู่ความความประทับใจ และ
นำไปสู่เจตคติที่ดีในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 

 เยาวพา เดชะคุปต์ (2528:96) กล่าวว่า ศิลปะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถ
และความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาในรูปภาพ หรือสิ่งของ เด็กจะใช้ศิลปะเพื่อเป็นสื่ออธิบายสิ่งที่เขา ทำ 
เห็น รู้สึก และคิดออกมาเป็นงาน การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กจะช่วยให้เด็กมีโอกาสค้นคว้า ทดลอง และ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของตนให้ผู้อื่นและโลกที่อยู่รอบตัวเขาเข้าใจได้ 



 สัตยา สายเชื้อ (2540:15) ได้เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 
ดังนี ้

1. จัดเนื้อหาและหลักสูตร เน้นให้เด็กมีโอกาสจัดกระทำ (Manipulation) เพราะเด็กในวัยนี้จะ
เรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัส การรับรู้ การเคลื่อนไหว (Sensory-Motor) เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา รวมทั้งสัมผัสแตะต้อง ให้เห็นสิ่งต่างๆ 

2. การจัดกิจกรรมควรเน้นพัฒนาประสาทสัมผัสให้มากที่สุด กิจกรรมกระตุ้นให้คิดและจัด
กระทำลงมือปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งสัมผัสแตะต้อง ให้เห็นสิ่งต่างๆ ทั้งประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ซึ่งช่วยให้เกิดสิ่งใหม่ๆรอบตัว 

3. ในทัศนะของเพียเจต์ การเลือกวัสดุโดยเด็กมีโอกาสสัมปัสหรือจับต้องสิ่งของที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ เช่น หิน ดิน ทราย น้ำ ฯลฯ ซึ ่งจะช่วยเป็นสื ่อพัฒนาประสาทการรับรู ้การ
เคลื่อนไหวของเด็กให้เข้าใจในสภาพความจริงของวัตถุ เช่น เรื่องน้ำหนัก เนื้อสาระจะนำไปสู่
การเช่ือมโยงกับโครงสร้างอ่ืน จึงให้เด็กได้จัดทำเพื่อพัฒนาประสทสัมผัสมากที่สุด 

เบญจา แสงมะลิ (2545:63-67) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีสิ่งที่ควรคำนึงถึง
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ความสนใจของแต่ละบุคคล ครูควรช่วยเหลือให้เด็กได้ประสบการณ์ที่เป็นผลสำเร็จตามความ
ต้องการของเด็ก สร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการผิดพลาดและการรู้จักรับผิดชอบในการดูแล
รักษาวัสดุ พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกมั่นคงโดยปล่อยให้เด็กมีอิสระในการคิด จินตนาการ เลือก
และตัดสินใจ ครูมีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเด็ก ช้ำถามกระตุ้นความคิดของเด็ก นอกจากนั้น
ครูครวรเป็นกันเอง จริงใจ และมีความเข้าใจในตัวเด็กด้วย 

2. การจัดสถานที่ เวลา และวัสดุให้เพียงพอเหมาะสม มองความไว้วางใจแก่เด็กให้ดูแลรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุด้วยตนเอง เวลาที่ให้เด็กไม่ควรน้อยเกินไปจนเด็กต้องรีบร้อนใน
การกระทำ วัสดุที่ใช้ต้องเตรียมไว้หลากหลายให้เลือกตามความพอใจ และเหมาะสมกับอายุ
ของเด็ก และสามารถเก็บรักษาง่าย 

3. การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ เด็กต้องการประสบการณ์ที ่สมบูรณ์ เพื ่อช่วยกระตุ้นการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ประสบการณ์นี้เริ่มจากการเล่นของเด็กในชีวิตประจำวัน การพูด 
การสนทนา ความรู้สึกในสิ่งที่เด็กเห็น ช่วยให้เด็กนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครูควรสนับสนุน
การพูดของเด็ก การแสดงออกทางการกระทำ และการแสดงออกโดยการใช้สื่อกลาง วัสดุ
เครื่องใช้ศิลปะ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมการออกแบบสร้างสรรค์ 

4. เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อการแสดงออกสร้างสรรค์ของเด็ก ครูต้องเข้าใจผลงานของเด็ก 
และสามารถเสนอแนะผู้ปกครองในการเลือกวัสกุที่เหมาะสมให้เด็กเมื่ออยู่บ้าน 

5. ครูให้โอกาสเด็กเลือกกิจกรรมศิลปะด้วยตนเอง ซึ่งวิธีนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กจจะกระทำ
กิจกรรมโดยปราศจากการแนะนำ แต่หมายความว่าเด็กจะตัดสินใจและเลือกด้วยตนเอง 
กิจกรรมศิลปะควรมีหลายชนิดให้เด็กได้มีโอกาสเลือกในแต่ละวัน 



6. ครูวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี เด็กมีอิสระในการค้นหาสำรวจและทดลอง 
กล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตาที่จะพัฒนาขึ้น มโนภาพ
เรื่องรูปทรง สี เจริญเติบโตขึ้น การที่เด็กได้รวมกับเพื่อน พูดสนทนา แลกเปลี่ยนสิ่งของ 
รับผิดชอบร่วมกัน การรอคอย การตามลำดับ ช่วยเสริมสร้างความพร้อมทางด้สนอารมณ์
และสังคมแก่เด็ก 

7. ครูต้องรวบรมหลักฐานเพ่ือจุดหมายในการวัดผล 

สิริพรรณ ตันติรันต์ไพศาล (2545: 55) การให้เด็กได้แสดงออกด้วยการวาดภาพ ระบายสี ต่อเติม
เสริมแต่ง ประดิษฐ์ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  ล้วนเป็นกระบวนการศิลปศึกษาทั้งสิ้น การทำกิจกรรมโดย
ผ่านการทำงานศิลปะปฏิบัติน้ัน จะทำให้เด็กมี พัฒนาการที่ดี สมวัย รู้จักวิธีการใช้มือ เกิดจินตนาการ รู้จัก
วัสดุต่างๆ รวมทั้งสามารถควบคุม และสำรวจ ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้  

ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2533) ได้แบ่งกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมสำหรับเด็กไว้ 5 สาขา คือ  
1. กิจกรรมวาดเส้น (Drawing) การวาดเส้นเป็นภาพที่เกิดจากการขีดเขียนวัสดุบางชนิดลงบน

กระดาษ  หรือวัสดุมีพื้นผิวเป็นระนาบ โดยลักษณะเป็นเส้น  
2. กิจกรรมระบายสี (Painting) เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางกล้ามเนื้อนิ้วมือกับ สายตา โดย

สีชนิด ต่างๆ เช่น สีเทียน สีไม้ สีน้ำ เป็นต้น โดยสามารถใช้อุปกรณ์การระบายสีอื ่นๆ
ประกอบด้วยได ้

3. กิจกรรมภาพพิมพ์ (Print making) กรรมวิธีมีหลากหลาย แต่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก คือ การ
พิมพ์จาก แม่พิมพ์นูนที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ก้านกล้วย เป็นต้น โดยการใช้สี
ทาลงบนวัสดุนั้น แล้วนำ ประทับลงบนกระดาษ  

4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) การปั้นดินเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก ทั้งยัง
จัดเตรียม อุปกรณ์ได้ง่าย หรืออาจปรับวิธีการเป็นวัสดุอื่นได้ เช่น การทำประติมากรรม
กระดาษ การใช้เศษไม ้หรือขวดน้ำ พลาสติก  

5. กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง (Crafts) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุม และกว้างขวางมาก เช่นการทำ
ภาพปะติด  ทำหน้ากาก หุ่น การถักไหมพรหม เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กเรียนรู้การ
ทำงานที่มีขั้นตอน   

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560:42-43)  การกิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี สามารถจัดได้
หลากหลายรูปแบบ โดยครูหรือผู้จัดกิจกรรมควรคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน  
ดังต่อไปนี ้

1. การพัฒนากล้ามเน้ือใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การย ืดหย ุ ่น ความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆและจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัด
กิจกรรม ให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้งเล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตร ี

2. การพัฒนากล้ามเน้ือเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล ้ามเน ื ้อม ือ - 
นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้



เล่นเครื ่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับ
ช้อนส้อม และใช้วัสด-ุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว 

3. การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝ งคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็ก มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟอ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทย
และศำสนำที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆผ่านการเล่น ให้เด็กได้มีโอกาสตัดสนิใจเลือก ได้รับ
การตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรัก
การทำงานรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคน
แปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อน
นอนหลับ ขับถา่ย ทำความสะอาดรา่งกายเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น  ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้ำที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ  

5. การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนำให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดรวบยอด 
และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต 
จำแนกเปรียบเทียบ สืบเสาะ หาความรู้ สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญ
วิทยากรมาพูดคุยกับเด ็ก ศ ึกษานอกสถานที่  เล่นเกมการศึกษา ฝกแก้ป ัญหาใน
ชีวิตประจำวัน  ฝกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และทำกิจกรรมทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่  

6. การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความรู้ 
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัด
กิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝงัให้
เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที ่ดีในการใช้ภาษา ทั ้งนี ้ต้องคำนึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่
เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ 

7. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้ส ึกและเห็นความสวยงามของสิ ่งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นนำ้ เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 

จะเห็นได้ว่าแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยมีแนวทางในการจัดที่หลากหลาย 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ที่มีส่วน
สัมพันธ์กับระบบการทำงานของสมองและสายตา  การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ นิสัยทางสังคม การคิด
แก้ปัญหา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเสริมสร้างจินตนาการ เป็นต้น  โดยสรุปแล้วการจัด
กิจกรรมศิลปะอยูภ่ายใตอ้งค์ประกอบสำคัญ ดังนี ้
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1. คน แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
1.1 ครูหรือผู้จัดกิจกรรม ได้แก่ ผู้จัดกิจกรรมหลักและผู้ช่วย มีหน้าที่เตรียมการและดู

การทำกิจกรรมให้อยู่ภายใต้การเรียนรู้ที่ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นผู้วางแผนการจัด
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมนั ้นๆ เป็นผู ้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเมตตาและเข้าใจ
ธรรมชาติความแตกต่างของเด็ก และสามารถอธิบายการกระทำของเด็กให้แก่
ผู้ปกครองเข้าใจได้ มีทักษะในการพูดและใช้น้ำเสียงเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้แก่เด็ก 

1.2 เด็กหรือผู้ทำกิจกรรม มีหน้าที่ทำกิจกรรม สามารถเลือกและตัดสินใจในการทำ
กิจกรรมตามความต้องการของตนเองได้ เด็กมีความแตกต่างกันตามปัจเจคบุคคุล
ในทุกมิติ แต่ทุกคนสามารถมีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจได้ การ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมักเป็นไปในลักษณะรูปธรรมมากกว่านามธรรม โดยเด็กจะ
เข้าใจในสิ่งที่เขาได้เห็นและสัมผัสเท่านั้น เด็กปฐมวัยมุ่งพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็ก-
มัดใหญ่ ให้มีความแข็งแรง อีกทั้งยังพัฒนาทักษะการฟัง พูด เขียน อ่าน ตามวัย 

2. สถานที่ ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนั้นๆ เพียงพอต่อจำนวนผู้ทำกิจกรรม 
เช่น สถานที่กลางแจ้ง สนาม ห้องเรียน พิพิทธภัณ์ หอศิลป์ ฯลฯ ซึ่งสถานที่ถือเป็นการส่วน
ช่วยในการสร้างบรรยากาศและภาพจำของประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนั้นๆได ้

3. กิจกรรม ทำได ้หลากหลายร ูปแบบให้ครอบคลุมก ิจกรรมศิลปะ  ได ้แก่  จ ิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสมหรืองานประดิษฐ์ โดยกิจกรรมศิลปะเหล่านี้ สามารถจัด
ร่วมกับการบูรณาการกับศาสตร์วิชาอื่นๆ เช่น ดนตรี นาฏยศิลป์ พละ วิทยาศาสตร์ สร้าง
เป็นกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลางแจ้ง เกมส่งเสริมการศึกษา การละเล่นพื้นบ้าน เป็น
ต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความสนุกสนาน และเร้าประสาทสัมผัสของเด็ก กระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู้ที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมควรมี 3 ช่วง ได้แก่ ช่องเตรียมความพร้อม ช่วง
ทำกิจกรรม และช่วงสรุปหรือเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น 

4. วัสด-ุอุปกรณ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ครูต้องมีความคิด
สร้างสรรคืในการประยุกต์ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ นอกเหนือจากเทคนิคทางศิลปะแบบธรรมดา 
เนื่องจากเด็กวัยนี้จะเรียนรู้จากการสิ่งที่พบเห็นและสัมผัส การสร้างประสบการณ์ด้วยวัสดุ -
อุปกรณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเสริมจินตนาการและประสบการณ์ในชีวิตได้เป็นอย่างดี เช่น 
การวาดภาพโดยไม่ใช้พู่กันแต่ใช้กิ่งไม้มาแทน ทำให้เขาเห็นว่าทำด้วยวิธีนี้ก็ได้ผลงานที่สวย
เหมือนกัน การให้เด็กระบายสีลงบนก้อนหินให้เด็กได้สัมผัสกับพื้นผิวที่มีความขรุขระ การทำ
ภาพพิมพ์สีน้ำด้วยวัสดุต่างพื้นผิวกัน เป็นต้น กิจกรรมจากวัสดุ -อุปกรณ์เหล่านี้นอกจากจะ
ช่วยเสริมสร้างจินตนาการแล้วยังช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงสิ่ง
ต่างๆรอบตัว การเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่มีความแตกต่าง ทั้งนี้วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ยังรวมไปถึง
สื่อการสอนทุกประเภท เช่น โทรทัศน์ จออัจฉริยะ ลำโพง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5. ระยะเวลา การกำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรมควรกำหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรมและ
ช่วงวัยของเด็ก และรองรับความต้องการ มีความยืดหยุ่น ตามความสนใจของเด็ก ได้แก่ เด็ก
วัย 3-4 ปี มีความสนใจประมาณ 8-12 นาที เด็กวัย 4-5 ปีมีความสนใจประมาณ 12-15 
นาที เด็กวัย 5-6 ปี มีความสนใจประมาณ 15-20 นาที โดยกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งใน



กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที และกิจกรรมที่เด็กมี
อิสระเลือกเล่นเสรี คิดแก้ปัญหา คิดสรา้งสรรค ์ควรใช้เวลาประมาณ 40-60 นาท ี

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น ไม่เพียงครูต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เท่านั้น ครูยังต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้สื่อในหลากหลายรูปแบบให้มีความทัน
ยุคสมัย ทันความต้องการของเด็ก รู้จักผสมผสานการเรียนรู้และการเล่นเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียน เพราะ
การเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัยเกิดการประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ได้จากประสบการณ์จริง ดังนั ้น การสร้าง
ประสบการณ์จริงการทำกิจกรรมศิลปะที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ย่อมตราตรึงในใจของเด็ก
วัยนี้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยนำพาเด็กให้ปลีกหนีจากโลกออนไลน์หันมาสัมผัสและรู้จักคุณค่าของสิ่ง
ต่างๆรอบตัวมากขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมศิลปะ การได้สัมผัสเนื้อสีว่ามีความเหลว ข้น หนีด หรือมีอุณหภูมิ 
อย่างไร การได้สัมผัสความเรียบของกระดาษ พื้นผิวของใบไม้ หิน ดิน ทราย การสัมผัสถึงความตื้น ลึก 
หนา บาง น้ำหนัก รูปร่างรูปทรงของสิ่งตา่งๆรอบตัว จะช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ การเช่ือมโยงของ
สิ่งต่างๆรอบตัว การคิดหลากหลายมิติ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่กลายเป็นรากฐานอันจะ
นำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต 


