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ก�อนจะถอดประสบการณ 
  

การถอดประสบการณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู�สอนกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะใน
ครั้งนี้สําเร็จลุล�วงไปด�วยดีด�วยความกรุณาของนายทวนทอง  ศรีสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เขต 3 นายพัฒนพงศ  พวงทอง และนายเทวินส  สร�อยเพชร                     
รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 3 ท่ีดูแลกลุ�มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู�อํานวยการกลุ�มงานทุกท�านท่ีได�ให�ข�อคิด ข�อเสนอแนะต�างๆ               
จนงานสําเร็จเรียบร�อยไปได�ด�วยดี 

การถอดประสบการณครั้งนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญได�แก� เพ่ือเผยแพร�เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูผู�สอนกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะท่ีประสบผลสําเร็จ อีกท้ังเป7นการร�วมมือกันสร�าง
เครื่องมือเพ่ือสร�างการเรียนรู�ร�วมกัน ซ่ึงเป7นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู� โดยเป7นกระบวนการดึงเอา
ความรู�จากการจัดการเรียนการสอนออกมาใช�เป7นทุนในการทํางานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�
ดียิ่งข้ึน  

การถอดประสบการณจึงเป7นการสกัดความรู�ท่ีมีในตัวบุคคลออกมาเป7นความรู�ท่ีชัดแจ�ง ซ่ึงผลท่ีได�
จากการถอดประสบการณนั้น ทําให�ได�ความรู�ท่ีเป7นรูปธรรม และเกิดการเรียนรู�ร�วมกันของผู�เข�าร�วม
กระบวนการ อันนํามาซ่ึงการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานท่ีสร�างสรรคและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
สอดคล�องกับหลักของการแบ�งป<นความรู� (Knowledge Sharing) การมีผลประโยชนร�วมกัน (Mutual 
Benefit) การไว�วางใจท้ังต�อตนเองและผู�อ่ืน (Trust) และมีการเรียนรู� (Learning) 

ขอขอบคุณครูผู�สอนกลุ�มสาระการเรียนรู� ศิลปะทุกท�าน ท่ีได�ให�ความอนุเคราะหร�วมถอด
ประสบการณในครั้งนี้ ตลอดจนให�ข�อเสนอแนะท่ีเป7นประโยชนอย�างยิ่งต�อการจัดการเรียนการสอนกลุ�ม
สาระการเรียนรู�ศิลปะ ขอขอบคุณศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 3 
ทุกท�านท่ีได�ให�แนวคิดท่ีเป7นประโยชนสําหรับการถอดประสบการณในครั้งนี้ ขอขอบคุณครูณัฐพล  นันโท 
ครูผู�สอนกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ โรงเรียนแม�สะเรียงบริพัตรศึกษาท่ีได�ออกแบบภาพปกท้ังปกหน�า และ
ปกหลัง และขอขอบคุณผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องทุกท�านท่ีได�ให�ความช�วยเหลือจนการทํางานครั้งนี้สําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว� 
 

กลุ�มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ครูไทย..หัวใจศิลป? 
 

ครูศิโรรัตน  บุญเกิดไวย 
โรงเรียนบ�านปางเฟlอง  สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
             “ครูเอ้ือง ผอ. จะให�ครูเอ้ืองไปสอนศิลปะชั้น ป.1- ม.3 นะ” รีบตอบทันที “ค�ะ” ถามตัวเองว�า
เรียนจบด�านศิลปะไหม  ตอบได�เลยว�า“ไม�”แต�เราเป7นครู  มีหน�าท่ีถ�ายทอดความรู�ให�แก�ศิษย มีเรื่องไหน
บ�างท่ีครูทําไม�ได�   ครูต�องทําได�เม่ือ ผอ.มอบหมายให�รับผิดชอบการสอนในวิชาศิลปะต้ังแต�ระดับชั้น ป.1- 
ม.3 ก็เริ่มศึกษาค�นคว�าหาความรู�ในเนื้อหาของวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปU เพ่ือนํามาพัฒนาตนเอง                   
อยู�ตลอดเวลาและพร�อมท่ีจะเปoดโอกาสให�กับตนเองได�ถ�ายทอดความรู�ให�กับนักเรียนอย�างเต็มท่ี  
 ศิลปะเป7นวิชาท่ีช�วยพัฒนาให�ผู�เรียนมีความคิดริเริ่มสร�างสรรคมีจินตนาการทางศิลปะชื่นชม             
ความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค�า ซ่ึงมีผลต�อคุณภาพชีวิตมนุษย  กิจกรรมทางศิลปะช�วยพัฒนา
ผู�เรียนท้ังด�านร�างกาย  จิตใจ สติป<ญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสู�การพัฒนาสิ่งแวดล�อม  
ส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพราะศิลปะเปoดโอกาสให�ผู�เรียนแสดงออกอย�างอิสระจากท่ีสอน  
เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 1-3 จะชอบเรียนดนตรีมากท่ีสุด ส�วนระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี   
4-6 เป7นวัยท่ีโตมาอีกนิดหนึ่ง  มีความคิด  และจินตนาการเป7นของตัวเอง จะชอบเรียนอย�างอิสระ เรียนได�
ทุกแขนงในวิชาศิลปะส�วนชั้นระดับมัธยมศึกษาปpท่ี 1-3 จะมีโลกส�วนตัวของเขาเอง  เวลาเรียนชอบเงียบ ๆ              
มีความต้ังใจ  มีความจริงจัง  ผลงานท่ีทําต�องออกมาดี ในเรื่องของการปฏิบัติในระดับชั้นนี้จะเร็วกว�า
ระดับชั้นอ่ืน ๆ 
 การสอนนักเรียนจะคิดว�าทุกครั้งว�าจะสอนอย�างไร เวลาสอนจะทําอย�างไรไม�ให�นักเรียนไม�เบ่ือ 
อยากเรียนตลอดท้ังชั่วโมง ปกติในช�วงบ�ายหลังจากแปรงฟ<นเรียบร�อยแล�ว  ทางโรงเรียนจะให�นักเรียนทํา
สมาธิเพ่ือเตรียมความพร�อมก�อนเข�าเรียน หลังจากนั้นก็จะเป7นหน�าท่ีของครูผู�สอนในแต�ละรายวิชา                  
ในชั่วโมงเรียนวิชาศิลปะก�อนจะเข�าสู�บทเรียน  จะมีการสร�างความพร�อมของนักเรียนก�อนเรียนทุกครั้งเพ่ือ
ผ�อนคลาย “ตบมือหนึ่งครั้ง..ตบมือสอง..ตบให�ดังกว�านี้..” เป7นเสียงของครูเอ้ืองบอกให�เด็กปฏิบัติตาม  

หลังจากนั้นจะให�นักเรียนเล�นเกมฟ<งเสียงดนตรีหรือฟ<งเพลง  เล�านิทานคุณธรรม (เด็กนักเรียนชั้น 
ป.1-3 ชอบมาก)  หรือแม�กระท่ังให�บริหารสมองด�วยการบริหารร�างกายอย�างถูกวิธีสลับกันไปหลังจากนั้น
จะเข�าสู�บทเรียนตามเนื้อหาโดยจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการการจัดการเรียนรู� โดย
ครูผู�สอนจะกําหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติให�ชัดเจนโดยเน�นให�ผู�เรียนได�ลงมือฝrกฝนและฝrกปฏิบัติมากท่ีสุด 
โดยปฏิบัติตามแนวคิดและวิธีการสําคัญ ดังนี้คือ 
  1.การเรียนรู� ผู�เรียนทุกคนต�องใช�สมองคิดและทําความเข�าใจในสิ่งต�างๆ ร�วมกับการลงมือปฏิบัติ 
ทดลองค�นคว�า จนสามารถสรุปเป7นความรู�ด�วยตนเอง และสามารถนําเสนอผลงาน แสดงองคความรู�ท่ี
เกิดข้ึนในแต�ละหน�วยการเรียนรู�ได� 
  2.การสอน ผู�สอนจึงต�องเลือกใช�วิธีการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอนอย�าง
หลากหลาย เพ่ือช�วยให�ผู�เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู�ได�อย�างราบรื่นจนบรรลุตัวชี้วัดทุกข�อ 
  3.รูปแบบการสอน ควรเป7นวิธีการและข้ันตอนฝrกปฏิบัติท่ีส�งเสริมหรือกระตุ�นให�ผู�เรียนสามารถ
คิดอย�างเป7นระบบ  
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  4.วิธีการสอน ควรเลือกใช�วิธีการสอนท่ีสอดคล�องกับเนื้อหาของบทเรียน ความถนัด ความสนใจ 
และสภาพป<ญหาของผู�เรียน วิธีสอนท่ีดีจะช�วยให�ผู�เรียนบรรลุผลการเรียนรู�ตามตัวชี้วัดในระดับผลสัมฤทธิ์
ท่ีสูง เช�น วิธีการสอนแบบบรรยาย การสาธิต การทดลอง การอภิปรายกลุ�มย�อย การแสดงบทบาทสมมุติ 
การใช�กรณีตัวอย�าง การใช�สถานการณ เป7นต�น 
  5.เทคนิคการสอน ควรเลือกใช�เทคนิคการสอนท่ีสอดคล�องกับวิธีการสอน และช�วยให�ผู�เรียน
เข�าใจเนื้อหาในบทเรียนได�ง�ายข้ึน สามารถกระตุ�นความสนใจและจูงใจให�ผู�เรียนร�วมปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู�อย�างมีประสิทธิภาพ  
  6.ส่ือการเรียนการสอน ควรเลือกใช�สื่อหลากหลายกระตุ�นความสนใจ และทําความกระจ�างใน
เนื้อหาสอดคล�องกับสาระการเรียนรู� และเป7นเครื่องมือช�วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�บรรลุตัวชี้วัดอย�าง
ราบรื่น  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู� นอกจากจะเปoดโอกาสให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติจริงแล�ว จะต�องฝrกฝน
กระบวนการคิด โดยใช�คําถามคําถามกระตุ�นความคิดของนักเรียนควบคู�ไปกับการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู�ตามตัวชี้วัด ผู�เรียนจะได�ฝrกฝนวิธีการทําข�อสอบ O-NET ไปด�วย 

สุดท�ายนี้ผู�ถ�ายทอดประสบการณหวังเป7นอย�างยิ่งว�าบทความข�างต�นจะเป7นข�อมูลท่ีเป7นประโยชน
สําหรับครูผู�สอนทุกท�านในกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปU ไม�มากก็น�อย และเพ่ือประโยชน
สูงสุดต�อผู�เรียนต�อ ๆ ไป 
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ความท�าทาย พิชิต  O - NET  ศิลปะ 
 

ครูรุ�งโรจน ศรีพล  
    โรงเรียนบ�านเวียงฝาง  สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 

วัสดีครับ วันนี้ได�รับข�าวสารมาอีกแล�วท�านผู�อํานวยสํานักงานเขตพ้ืนประถมศึกษาเชียงใหม�          
เขต 3 ประชุมข�าราชการครูและบุคลากรการศึกษาเพ่ือรับนโยบายและแจ�งผลโอเน็ตของทุกๆ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ บอกว�าเชียงใหม�เขต 3 เป7นพ้ืนท่ีสีแดง เป7นท่ีน�าตกใจนึกว�าเป7น
การเมือง ทุกคนนึกคิดต�างๆๆนานาพ้ืนท่ีสีแดง ทุกคนฟ<งแล�วอ้ึง เอsะ! มันน�าจะเป7นอย�างไรหนอ 
ท�านก็บอกขยายความ เพราะว�าตํ่ากว�าสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเขตอ่ืนมันตอกย้ํากับการศึกษาในพ้ืนท่ี  
ทางผู�อํานวยการเขตก็ขอความร�วมมือคณะครูผู�บริหาร ช�วยทําให�คะแนนสอบระดับชาติโอเน็ตให�
สูงข้ึนโดยการนับถอยหลังแบบเคาทดาวนในการสอบโอเน็ตครั้งต�อไปท่ีจะถึง 

โรงเรียนบ�านเวียงฝางสนองโยบายและมีการวางแผนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโอเน็ตให�สูงข้ึน
โดยการนําของ ดร.เจษฎาภรณ รอบคอบ ท�านผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเวียงฝาง ได�เชิญประชุมหาหรือ
และหาวิธีการทําให�โอเน็ตสูง สรุปว�าจะมีการจัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาพิชิต O-NETก�อนสอบจริงโดยใช�
วันหยุดเสารและอาทิตยในการสอนเสริมตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกลุ�มรายวิชา 8 สาระให�นักเรียนมี
ส�วนร�วมและผู�ปกครองให�การสนับสนุนให�นักเรียนตระหนักในการทบทวนการสอบในครั้งนี้ 

เราฟDา-ขาวพร�อมจับมือไปด�วยกัน…..วลี หนึ่งคณะครูบ�านเวียงฝาง ได�ร�วมมือในการเรียน              
การสอนโดยใช�เทคนิคการสอนท่ีใช�เป7นประจําสอนตามกระแสแนวคิด          
แบบมองย�อนกลับ (BACKWARD DESIGN) ว�าเป7นการออกแบบ             
การจัดการเรียนรู�ท่ีเริ่มต�นจากปลายทางท่ีผลผลิตท่ีต�องการเปjาหมายของ
การเรียนรู� (Learning Goals) คือ ความเข�าใจท่ียั่งยืน ต�องเกิดกับผู�เรียนได�
แสดงออก เกิดการเรียนรู�อย�างแท�จริงส�วนทางครูผู�สอนในกลุ�มศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลปU โรงเรียนบ�านเวียงฝางม่ันใจเลยว�าใช�โครงสร�างตามหลักสูตรและ
กระบวนการคิดโดยการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกความรู�
โรงเรียนสุจริตให�เข�ากับการบูรณาการประชาคมอาเซียนในศตวรรษท่ี 21 
ในสิ้นปpนี้ตามเปjาหมายของครู เน�นการสอนตามตัวชี้วัดให�มากท่ีสุด                  
ผลจะปรากฏต�อผู�เรียนโดยการสร�างนวัตกรรมและประเมินตามสภาพจริงให�เกิดกับผู�เรียนในเรื่อง/หน�วย
นั้นทําให�เกิดความเข�าใจ ความสนใจ ครูผู�สอนออกแบบกิจกรรม ประสบการณการเรียนรู�ตามแผนประกอบ
ผู�เรียนเป7นสําคัญและผลการประเมินแสดงผลการเรียนรู� ส�งเสริมผู�เรียนให�เต็มศักยภาพและความถนัดของ
แต�ละคนโดยตอกย้ําความรู�สึกในการสอบท่ีเน�นการคิดวิเคราะห โดยจะอธิบายความหมายให�ตรงตามหลัก
เช�น คิด หมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง ส�วนคําว�า วิเคราะห หมายถึงว�า ดู สังเกต ใคร�ครวญอย�าง
ละเอียดรอบครอบในเรื่องราวต�างๆอย�างมีเหตุผล จุดเด�นจุดด�อยของเรื่องนั้น เน�นเนื้อหาการคิดและ
อธิบายของการสอบระดับชาติ O-NET ท่ีผ�านมา 

 

ส
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          ความคิดบวกแรงขับเคลื่อนและความรู�เรื่องศิลปะท่ีได�สั่งสมมาหลายปp จากการท่ีได�เข�าศึกษา          
เล�าเรียน อบรม และผ�านการฝrกฝนมา บวกกับความอดทนท่ีช�างยากเย็นแสนสาหัส ต�องแลกมากับ
กาลเวลา ฝ|าฟ<นอุปสรรคโดยเฉพาะจิตใจของตัวเอง แต�ผลงานท่ีออกมาก็คุ�มค�ายิ่งกว�าคุ�ม ผลตอบกลับ คือ
ความละเอียดอ�อนจิตใจท่ีมีสมาธิ อดทน โดยได�จากการฝrกฝนวิชาศิลปะ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนท่ีน�า
ภาคภูมิใจ ผลจากการทดสอบความรู�ระดับชาติ ปpการศึกษา  2557  วิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปpท่ี 3 
โรงเรียนบ�านเวียงฝาง  ศูนยฯเวียง 2  สพป.ชม. 3  ค�าเฉลี่ยอยู�ท่ี 51.21 โดยนักเรียนท่ีเข�าสอบท้ังหมดมี 
90 คน จํานวน 3 ห�อง แต�เทียบกับปpท่ีผ�านมาลดลง 1%เท�านั้น แต�ก็ยังสูงกว�าระดับประเทศ โดยครูผู�สอน
ได�นําหลักความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวโดยใช�หลัก 3 ประการเป7นแนวทาง “ให�ครูรักเด็กและ

เด็กรักครู ให�ครูสอนให�มีน้ําใจต�อเพ่ือน ไม�ให�แข�งขันกัน แต�ให�แข�งกับตนเอง 
และให�เด็กท่ีเรียนเก�งช�วยสอนเพ่ือนท่ีเรียนช�า” ให�ครูจัดกิจกรรมให�นักเรียน
ทําร�วมกันเพ่ือให�เห็นคุณค�าของความสามัคคี อบรมบ�มเพาะเด็กพฤติกรรมท่ีดี
งามท�ายนี้ 
 

       ครูผู�สอนศิลปะเชื่อแน�นอนว�าเด็กจะได�รับผลโดยตรงและโดยทางอ�อม
จากการเรียนวิชาศิลปะ เด็กมีความอดทนมากข้ึน หายจากอาการสมาธิสั้น                
มีน้ําใจ เอ้ือเฟlfอเผื่อแผ� ความกระด�างต�างๆก็จะลดลง และเม่ือเด็กเหล�านี้
เติบโตเข�าสู�วัยรุ�นก็จะเป7นวัยรุ�นท่ีดี พัฒนาสู�วัยทํางานก็จะเป7นวัยทํางานท่ีมาก

คุณภาพมากประสบการณ ด�วยความท่ีมีจิตใจท่ีดี ทํางานสุจริต เป7นคนหนึ่งท่ีมีคุณค�าในอีกหลายคนท่ีอยู�ใน
องคกร ย�อมส�งผลต�อหน�าท่ีการงาน ความเจริญก�าวหน�า มาล�อมไปด�วยคนรักใคร� และเป7นท่ีไว�ใจผู�ใหญ�
และผองเพ่ือน ย�อมสร�างให�องคกรเจริญอย�างรวดเร็ว จากสังคมท่ีดีมีรากฐานท่ีแน�นหนาม่ันคง  ย�อมนําพา
ไปสู�สังคมใหญ� ประเทศชาติไทยท่ีม่ันคงยั่งยืนสืบต�อไป และต�องเป7นท่ีกล�าวขานถึงอย�างแน�นอนครูศิลปะ
คนนี้ ยินดีและเต็มใจจะสร�างเด็กไทยยุคใหม� สู�วัยรุ�นท่ีดี วัยศึกษาและท่ีจะทํางานท่ีมากล�นคุณภาพและ   
เป7นกําลังของสังคมชาติไทยด�วยจิตใจท่ีแรงกล�าต�อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 

ทางสายกลางช�วยผ�อนคลายในการเรียน 
 

ครูพิเชษฐ  ธนาวงค 
โรงเรียนบ�านเวียงหวาย  สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 ศิลปะประกอบไปด�วยเรื่องของ ทัศนศิลปU  ดนตรี  และนาฏศิลปU  เป7นวิชาการอีกแขนงหนึ่งเป7น
ท้ังศาสตรท่ีสร�างความเข�าใจจากทฤษฎีและเป7นศิลปUท่ีต�องเรียนรู�ฝrกฝนอาศัยทักษะความชํานาญ  หรือ
ความสามารถ  ทักษะ ประสบการณ  ถ�ายทอดความรู�สึกนึกคิด  ความต�องการ  จินตนาการ  อารมณของ
มนุษย  มีความเป7นตัวของตัวเอง  พรสวรรคท่ีติดตัวมา  สร�างเสริมเจตคติในด�านศิลปะ  เพ่ือนําไปสู�การ
พัฒนาตนเองและสังคม เป7นภาษาท่ีเข�าใจกันได�กับคนทุกชาติ   

การเรียนศิลปะในห�องเรียนสี่เหลี่ยมแคบๆ ท่ีจําเจ  บรรยากาศเดิมๆ เหมือนทุกวันของโรงเรียน
บ�านเวียงหวาย  ทําให�นักเรียนหลายคนต�างเกิดความรู�สึกเฉยชา ไม�ต่ืนตัว  ซ่ึงในการเรียนวิชาศิลปะเป7น
วิชาท่ีต�องใช�สุนทรียภาพทางอารมณและความรู�สึกเป7นอย�างมาก  สิ่งจําเป7นในการเรียนคือ  สถานท่ี            
อันกว�างขวาง  มีทรัพยากรทางการเรียนรู�ท่ีเพียบพร�อม  ครูผู�สอนจึงจะต�องสรรหาวิธีการจัดการเรียนรู�
อย�างหลากหลายเป7นท่ีชื่นชอบแก�นักเรียนให�เกิดความต�องการอยากเรียน  โดยการให�นักเรียนปรับเปลี่ยน
บรรยากาศสถานท่ีเรียนแบบเดิมๆ มาเรียนวิชาศิลปะกันในห�องประชุมของโรงเรียนเสียใหม�  ซ่ึงเป7น
สถานท่ีอันโอ�โถงกว�างขวาง  เพียบพร�อมด�วยอุปกรณทางสื่อเทคโนโลยี  มีเวทีสําหรับการแสดงออกอย�าง
เหมาะสม 
   ป<จจุบันนี้เทคโนโลยีทางการสื่อสารมัลติมีเดียได�พัฒนาก�าวล้ําหน�าไปเป7นอย�างมาก  ในความ
ถนัดของครูแต�ละคนมีท่ีมาแตกต�างกัน  เนื้อหาในการเรียนรู�บางเรื่องจึงต�องอาศัยสื่อและประโยชนจาก  
Internet  เป7นตัวช�วย  เพ่ือนํามาปรับใช�กับนักเรียนในบางเรื่องท่ีครูไม�ถนัด  ถือว�าผู�สอนเรียนรู�ไปกับ
ผู�เรียนด�วยพร�อมๆ กัน  ซ่ึงผมจะใช�เวลาว�างในการโหลด Clip VDO ท่ีเก่ียวข�องกับวิชาศิลปะท่ีผมสอนอยู�  
แล�วนํามาฉายทาง  VDO Projector ให�นักเรียนได�ดูในบางเรื่องท่ีเนื้อหาเข�าใจยาก  มองไม�เห็นภาพ  ไม�รู�
วิธีการใช�งาน  ไม�เข�าใจในรายละเอียดหรือคุณลักษณะของสิ่งนั้นๆ  เพราะในหนังสือเรียนประกอบไปด�วย
ภาพถ�าย  ภาพวาด  ภาพนิ่งท่ีไม�เคลื่อนไหว  และคําอธิบายเท�านั้น   

ซ่ึงธรรมชาติของเด็กถ�าได�ดูหนังหรือดูอะไรก็ตามท่ีมันเกิดการเคลื่อนไหวมีเสียงประกอบ  พวกเขา
ก็จะสนใจและต้ังใจดู  ทําให�เข�าใจและจดจําไปอีกนาน  ผมจะใช�วิธีการนี้บ�อยมากในการสอนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปpท่ี 6  ในภาคเรียนท่ี 1 จะทําการสอนอยู� 2 วิชา  คือ  ทัศนศิลปUกับดนตรี  ส�วนวิชานาฏศิลปU
จะเอาไว�สอนตอนภาคเรียนท่ี 2 วิชาเดียว  และต�องสอนให�ทันจบภายในช�วงเดือนมกราคมของ             
ปpถัดไป  เนื่องจากในภาคเรียนท่ี 2 การจัดกิจกรรมต�างๆ จะมีมาติดๆ กันแน�นมากเกินไป  นักเรียนจะเรียน  
2  วิชาแทบไม�ทัน สอนจบหน�วยการเรียนรู�ก็จะสอบเก็บคะแนนเลยท้ังด�านทฤษฎีและปฏิบัติ  รวมท้ัง
สอดแทรกทบทวนความรู�  เนื้อหาเก่ียวโยงท่ีเรียนมาต้ังแต�ชั้น ป.3 – ป.5 ลองให�ทําข�อสอบเก�าหลากหลาย
สํานัก   

ท้ังหมดนี้ผมจะใช�เวลากับนักเรียนภายในชั่วโมงสอนเท�านั้น  ไม�มีการนัดมาสอนซ�อมเสริมพิเศษ
หลังเลิกเรียน หรือช�วงวันเสาร – อาทิตย  ในการจัดกิจกรรมการเรียนของนักเรียนผมจะใช�วิธี  “เรียนปน
เล�น ”  ยึดทางสายกลางไม�ตึงและไม�หย�อนจนเกินไป  ซ่ึงนักเรียนจะชอบ  ถ�าเนื้อหาเคร�งเครียดเกินไปก็
เปลี่ยนบรรยากาศโดยการให�ดู  Clip  Video หรือเล�าเรื่องขําขันคลายเครียดให�พวกเขาฟ<ง  ดูแลเอาใจใส�
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พวกเขาให�รู�สึกเกิดความอบอุ�น  ไว�วางใจ  ผ�อนคลาย  มีความสุข  สนุกสนาน  อยากเรียน  มีการ
วิพากษวิจารณผลงานนักเรียนหน�าห�องเรียนในเชิงสร�างสรรค    ทุกครั้งในขณะท่ีนักเรียนกําลังทํางานอยู�
ในห�องผมจะเปoดเพลงบรรเลงเบาๆ ให�ฟ<งเป7นการเพ่ิม EQ และจิตนาการให�กับพวกเขา  นับได�ว�าอารมณ
นั้นเป7นสิ่งท่ีสําคัญยิ่งสําหรับการทํางานด�านศิลปะ  ซ่ึงสิ่งเหล�านี้มันจะซึมซับกับตัวนักเรียนเอง  ทําให�เขา
เกิดความม่ันใจ  ช�างสังเกต  จดจํา  มีความคิดสร�างสรรคในการทํางานทุกครั้ง  แม�กระท่ังการทําข�อสอบ
เองก็จะทําได�ผลดีดังคาด 

จากวิธีการสอนของผมท่ีผ�านมาทําให�ผลการทดสอบความรู�ระดับชาติ ปpการศึกษา  2557                
วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปpท่ี 6 โรงเรียนบ�านเวียงหวาย  ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลม�อนปo�นติด
ในอันดับท่ี 6 ของ  สพป.ชม.3 มีค�าเฉลี่ยอยู�ท่ี 54.64 โดยนักเรียนท่ีเข�าสอบท้ังหมดมี 48 คน  ถือเป7นความ
ภาคภูมิใจอย�างหนึ่งของโรงเรียน  ท่ีเกิดจากเทคนิควิธีการเรียนการสอนของผมเองท่ีไม�ยุ�งยาก  ไม�ซับซ�อน  
ง�ายๆ  ธรรมดาๆ  และไม�แปลกใหม�อะไรมากมาย  ซ่ึงคุณครูทุกคนสามารถปฏิบัติได�  หรืออาจจะทําได�
ดีกว�าผมด�วยซํ้าไป   

จึงขอบอกกล�าวเล�าสิบผ�านประสบการณมาทางบทความนี้ให�กับคุณครูท่ีสนใจวิธีการ  ได�เป7นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาต�อยอดด�านการเรียนการสอนของนักเรียนต�อไป.... 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 
 

ครูศุภชัย  ภาคะเวทย 
โรงเรียนบ�านแม�นะ สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 โรงเรียนบ�านแม�นะเป7นโรงเรียนขยายโอกาส เปoดสอนนักเรียนต้ังแต�ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปpท่ี 3 ต้ังอยู�ในตําบลแม�นะ ประกอบไปด�วย 13 หมู�บ�าน หลายหมู�บ�านอาศัยอยู�บนภูเขาสูงซ่ึง
เป7นชนเผ�า ดังนั้นการเดินทางมาโรงเรียนจึงลําบากเป7นอย�างยิ่งอาชีพของผู�ปกครองโดยส�วนใหญ�ทํา
การเกษตร 
 ด�วยบริบทของโรงเรียนข�าพเจ�าจึงจัดการศึกษาเพ่ือให�สอดคล�องกับผู�เรียนโดยเน�นผู�เรียนเป7น
สําคัญเท�าท่ีจะสามารถทําได�เพราะงบประมาณท่ีได�ในส�วนของครูท่ีสอนวิชาศิลปะก็ไม�เพียงพอ ใน 1 ปp
การศึกษาข�าพเจ�าได�แบ�งวิชาศิลปะออกเป7นสองส�วน คือ วิชาทัศนศิลปUจะสอนในภาคเรียนท่ี 1 ส�วนวิชา
ดนตรี-นาฎศิลปUจะสอนในภาคเรียนท่ี 2   

วิชาทัศนศิลป?ข�าพเจ�าจะเน�นในเรื่องของของการปฎิบัติโดยเฉพาะเรื่ององคประกอบศิลปU เช�น 
ลายเส�นต�างๆ เรื่องของสี จุด รูปร�าง รูปทรง เพ่ือเป7นพ้ืนฐานในชั้นต�อไป เรื่องของการป<fนก็ใช�วัสดุท่ีหาได�
ง�ายในท�องถ่ิน เช�น ดินเหนียว ดินน้ํามัน ดินเหนียวก็ให�นักเรียนไปเอาท่ีทุ�งนาหลังโรงเรียน เรื่องของศิลปะ
ในชีวิตประจําวัน เวลาท่ีนักเรียนไปทําบุญท่ีวัดก็จะให�นักเรียนรู�จักสังเกตตามผนังโบสถ ว�ามีความรู�และ
ประสบการณอะไรบ�างท่ีได�รับจากการไปวัดในครั้งนี้และให�นักเรียนช�วยกันคิด ช�วยกันสรุปลงในสมุดบันทึก
ของนักเรียน วัสดุท่ีราคาแพงคงจะไม�สามารถซ้ือและนํามาเป7นสื่อในการสอนได�มากเท�าท่ีควรเพราะฐานะ
ของเด็กโดยส�วนใหญ�แล�วเป7นเด็กยากจน  

ในบางครั้งก็จะเน�นให�เด็กนักเรียนรู�คุณค�าของสิ่งแวดล�อมต�างๆด�วย เช�น ไม�ไอศกรีมท่ีท้ิงท่ัวไปก็
ฝrกให�นักเรียนคิดว�าจะนํามาทําเป7นประโยชนได�อย�างไรบ�างโดยเน�นกระบวนการกลุ�ม  หลอดดูดท่ีท้ิงอยู�
ท่ัวไปก็นํามาทําเป7นโมบาย มู�ลี่ พับปลา โดยให�นักเรียนท่ีมีความสามารถสอนคนท่ีสนใจ กระดาษท่ีเหลือ
จากการจัดบอรดท่ีถูกท้ิงก็นํามาฉีกและทําเป7นงานศิลปะในเรื่องของการปะติด และเน�นให�นักเรียนรู�จัก
คุณค�าของธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยจะค�อยๆศึกษาในเรื่องของดอกไม�และพืชสมุนไพรต�างๆด�วย โดย
การพยายามท่ีจะขยายพรรณพืชเหล�านั้น ซ่ึงจะเป7นลักษณะโครงการเล็กๆนอกเหนือจากโครงหลักของ
โรงเรียนคือ “โครงการตามรอยพ�อ” 

วิชาดนตรี นาฎศิลป? เป7นจุดเด�นของโรงเรียนบ�านแม�นะ เพราะในด�านวิชาการทางโรงเรียนก็ได�
พยามจนถึงท่ีสุดท่ีจะให�ความรู�ด�านวิชาการให�ทัดเทียมกับโรงเรียนต�าง แต�ด�วยอุปสรรคท่ีมีมากจึงต�อง
พยายามต�อไป เอกลักษณของโรงเรียนบ�านแม�นะคือ “นาฎศิลปUเด�น เล�นดนตรีได�” ซ่ึงได�รับคําแนะนําจาก
ท�านคณะกรรมการประเมิน สมศ. รอบสาม เพราะนักเรียนมีความกล�าแสดงออก มีความม่ันใจตนเอง และ
มีความมีระเบียบเรียบร�อย เป7นท่ีประทับใจของบุคลคลท่ีพบเห็นท่ัวไป  

ชมรมนาฎศิลปUได�ให�ร�วมมือกับหน�วยงานของทางราชการและของชุมชนด�วยดีตลอดมา วงดุริยางค
ได�ให�การสนับสนุนหน�วยงานของ เทศบาลตําบลแม�นะ อบต.ปoงโค�ง อบต.ทุ�งข�าวพวง และชมรมพ�อหลวง
กํานันอําเภอเชียงดาว หน�วยงานสาธารณสุข และงานกีฬาชุมชนต�างๆ เป7นอย�างดี การดําเนินงานในด�าน
การเรียนการสอนของวิชาดนตรี นาฎศิลปUนั้นจะเน�นในเรื่องของการปฎิบัติ นักเรียนจะสละเวลามาฝrกซ�อม
ในวันหยุดเรียนหรือเวลาว�างจากการเรียนซ่ึงได�การสนับสนุนจากครูและผู�ปกครองเป7นอย�างดียิ่ง  
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สิ่งท่ีนักเรียนได�รับคือ ความภาคภูมิใจท่ีได�ช�วยเหลือชุมชน ความสามัคคีเพราะต�องใช�คนและ
อุปกรณเป7นจํานวนมาก เรื่องของระเบียบ วินัย ในส�วนของวิชาดนตรีข�าพเจ�าจะเน�นในเรื่องของตัวโน�ต
สากลโดยใช�โปรแกรม Sebeius 6 เพราะเม่ือนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปpท่ี 3 แล�ว นักเรียนสามารถเข�า
ร�วมกับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได�โดยไม�มีป<ญหา นักเรียนบางคนสามารถไปประกวดระดับภาค 
บางคนสามารถสอบเข�ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม� เอกดนตรีสากลได� ซ่ึงตรงตามท่ี สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการได�ให�แนวทางไว� 

ส�วนในชั้นประถมศึกษาปpท่ี 6 นั้นก็เน�นในเรื่องของทฤษฎีเพียงเล็กน�อย แต�จะให�นักเรียนทุกคน
พยามท่ีจะเล�นขลุ�ยสากลได� เพราะเป7นนโยบายหลักของโรงเรียนและนักเรียนท่ีมีความสามารถเป7นพิเศษก็
จะเข�าร�วมกับวงดุริยางคของโรงเรียนในลําดับต�อไป หรือแยกไปเข�าร�วมชมรมนาฎศิลปUก็ได� ส�วนในเรื่อง
ของดนตรีพ้ืนเมืองและดนตรีไทยโรงเรียนได�รับความอนุเคราะหจากวิทยากรภายนอกท่ีมีความสามารถเป7น
อย�างยิ่ง โดยทางโรงเรียนจะเน�นในด�านการช�วยเหลือชุมชนท่ีขอความอนุเคราะหมา เพ่ือให�นักเรียนได�มี
โอกาสซึมซับความเป7นพ้ืนบ�านของทางภาคเหนือของเราไว�ไม�ให�สูญหายและเป7นการแก�ป<ญหาเรื่อง                
เด็กติดเกมสด�วย 
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การสังเกตและจดจํา 
 

ครูวัลลภ  จันทิมา 
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม� สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 “คุณครูครับ ความรู�คืออะไรครับ”นี่คือเสียงของใคร? ผมคงไม�ประทับใจมากเท�าไหร� ถ�าคําถามนี่
มาจากนักเรียนในระดับชั้นสูง ๆ ท่ีเข�าใจความหมายของคําถามนี้เป7นอย�างดี แค�เพียงเป7นคําถามท่ีต�องการ
จะทดสอบครูใหม�อย�างผมในขณะนั้นว�าคุณครูเข�าใจและสามารถอธิบายความหมายในคําถามของเขาได�
หรือไม�เท�านั้น... 

ผมพ่ึงเข�ามาทํางานท่ีโรงเรียนได�ไม�ก่ีเดือนเองครับ....แต�พอผมหันกลับมาดูเจ�าของเสียงปรากฏว�า
เจ�าของคําถามนั้นคือเด็กนักเรียนตัวเล็กๆ ซ่ึงสีหน�าและแววตาบ�งบอกถึงความไร�เดียงสา  ความไม�รู�  และ
ความอยากรู� อย�างชัดเจน เด็กน�อยตัวอ�วนกลมยืนคอยคําตอบจากผมด�วยความต้ังใจด�วย  ความใคร�รู�                 
ดูเหมือนว�าคําตอบท่ีเขารอคอยนั้นสําคัญกับเขามากเหลือเกิน ณ ขณะนั้นเวลาของผมเหมือนจะหยุดนิ่งไป
ชั่วขณะ อาจเป7นเพราะว�าคําถามนั้นเป7นคําถามท่ีจู�โจมเข�ามาอย�างกะทันหัน หรืออาจเป7นเพราะว�าผมเป7น
ครูใหม�ค�นหาคําตอบได�ไม�ทัน หรืออาจเป7นเพราะว�าเจ�าของคําถามท่ีน�าตาช�างน�ารักเหลือเกิน หรือไม�  
สถานการณนั้นเป7นอะไรท่ีประทับใจผมเป7นอย�างมากและแล�วผมก็ตอบคําถามกับเด็กนักเรียนตัวน�อยของ
ผมไปว�า  “ความรู�นั่นก็คือส่ิงท่ีอยู�ในหัวของเราไงละครับหนู เปIนส่ิงท่ีหนูจดจําจากส่ิงท่ีหนูพบเจอตั้งแต�
ลืมตาดูโลก ไม�ว�าจะเปIนการหัดกิน  หัดเดิน หัดท�อง ก.ไก� ข.ไข� หัดปJKนจักรยานรวมไปถึงการหัวเราะ
และร�องไห�อีกด�วย ส่ิงเหล�านี้แหละคือความรู� ซ่ึงเกิดจากการท่ีหนูได�เรียนรู�ด�วยตนเองนั่นเอง และ            
การเรียนรู�ท่ีดีท่ีสุดเกิดข้ึนท่ีไหนรู�ไหมครับเกิดข้ึนจากท่ีนี่ ท่ีโรงเรียนไงละครับลูก”  และอีกเช�นกัน 
รอยยิ้มท่ีแสดงถึงความเข�าใจในคําอธิบายของผม รอยยิ้มท่ีสว�างกระจ�างบนสีหน�าของเด็กน�อย และคําพูด
ของเด็กน�อย  “อMอ....เปIนแบบนี้นี่เอง...ขอบคุณครับคุณครู”  เป7นภาพประทับใจเป7นภาพและเป7นคําถาม
ท่ีครูอย�างผมจะเก็บไว�ในความทรงจํามิรู�ลืม  เพราะมันเป7นเหมือนแรงบันดาลใจ แรงผลักดันให�ผมนั้นอยาก
สอนสั่งลูกศิษยตัวน�อยของผมให�เกิดความรู�ให�เกิดความเข�าใจในทุกสิ่งอย�างตามประสบการณท่ีผมพบเจอ
มา ถ�ายทอดให�เขาได�มีความรู�และประสบการณชีวิตท่ีดีและสามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชนแก�ตนเองและ
ผู�อ่ืนต�อไป 
 “ศิลปะ” คือความงาม และความงามท่ีว�านั่นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือขัดเกลาตัวเรา จิตใจของ
เราให�ดีข้ึนให�พัฒนาข้ึนได�  ขัดเกลาจิตใจท่ีหยาบกระด�างให�มีความอ�อนโยน สงบและเยือกเย็นได�                 
สิ่งเหล�านี้คือข�อดีในการเรียนศิลปะ ผมจะคอยสอนเด็ก ๆ ของผมอยู�เสมอในเรื่องนี้  โน�มน�าวเด็ก ๆ บางคน
ท่ีไม�ชอบเรียนวิชาศิลปะ หันมาสนใจในรายละเอียดและความสําคัญของวิชานี้ ศิลปะอยู�รอบตัวเราไม�ว�าเรา
นั้นจะหันไปในทิศทางไหนทุกสิ่ ง ท่ี เรา เห็นล� วนคือ          
งานศิลปะ ไม�ว�าจะเป7นต�นไม�ใบหญ�า ก�อนหินรถยนต 
ท�องถนน ตึก อาคาร บ�านเรือน พวกสัตวท้ังน�อยใหญ� 
แม�กระท่ังมนุษยเราด�วยเช�นกัน สิ่งเหล�านี้ล�วนมีความงาม
อยู�ในตัวเราสามารถหยิบจับเอาทุกสรรพสิ่งเหล�านี้มา
สรรคสร�างงานศิลปะได� มาปรับเปลี่ยนให�มีคุณค�าได� อยู�ท่ี
การใช�จินตนาการและจากประสบการณ ท่ีพบเห็น
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สร�างสรรคข้ึนมา จินตนาการนั้นมีความสําคัญมากในการเรียนวิชาศิลปะ แนวทางการสอนของผมคือ ผม
จะปล�อยให�เด็กนักเรียนตัวน�อยใช�จินตนาการในการทํางานศิลปะด�วยตนเองเป7นส�วนใหญ�  ผมจะไม�กําหนด
กฎเกณฑท่ีเข�มงวดหรือขีดเส�น ทํากรอบ กําหนดให�นักเรียนวาดงานศิลปUจนเกินไป แต�ผมจะขีดแค�เส�นบาง 
ๆ เป7นแนวทางเพ่ือให�จินตนาการอยู�ในขอบเขตของเด็ก ๆ ตามช�วงวัยของพวกเขาเท�านั้น ผมไม�เคยเรียก
เด็ก ๆ มาแก�ไขงานของพวกเขา ไม�เคยบอกว�าตรงนี้ไม�สวย ตรงนั้นไม�ดี ให�ลบให�แก�ไขเพ่ือให�ถูกใจตัวผมเอง               
แต�....นั่นไม�ตรงใจของเด็ก ๆ เลย ผมไม�เคยทํา ทุกสิ่งท่ีเด็ก ๆ ลงมือ  ทุกสิ่งท่ีเด็ก ๆ กระทําทุกอย�างท่ีเด็ก ๆ 
คิด นั่นคือ “งานศิลปะ” 
 การสังเกต เป7นวิธีการเรียนรู�อีกวิธีหนึ่งท่ีผมมักจะเฝjาสอนสั่งลูกศิษยตัวน�อยของผมให�รู�จักการ
สังเกต เพ่ือให�เกิดการจดจําในสิ่งท่ีเห็นและนํามาประยุกตต�อยอดเพ่ือสร�างสรรคงานศิลปะ การสังเกตและ
จดจําสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดจากธรรมชาติสร�างข้ึนหรือว�าสิ่งท่ีมนุษยสร�างข้ึนจะทําให�เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู�และ
พัฒนาตนเองในหลายๆด�านเพราะสิ่งเหล�านี้เด็ก ๆ ต�องประสบพบเจออยู�ตลอดอยู�แล�วนั่นเอง 
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การเสริมสร�างกระบวนการคิด ประดิษฐท�านาฏศิลป? 
 

ครูจารุณี  สุทธิสวรรค  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ�านเอก) สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
การสอนนาฏศิลปUเป7นสิ่งท่ีครูหลายคนอาจมองว�า เป7นสิ่งท่ีไม�ถนัดหากไม�ได�เรียนศาสตรด�านนี้มา

โดยตรง แท�จริงแล�วก็ไม�ใช�สิ่งท่ียากเกินไปสําหรับครู หากแต�ครูมีใจหรือรักชอบในศิลปะแขนงนี้ก็ย�อม
สามารถศึกษาเรียนรู�วิธีการและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนสอนให�เกิดประสิทธิภาพได� ซ่ึงมีครูลักษณะเช�นนี้
นี้มีอยู�มากมายท่ีดิฉันได�รู�จักและเคยแลกเปลี่ยนประสบการณอย�างน�าชื่นชม  

การจัดการเรียนการสอนสาระนาฏศิลปU  
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีจุดมุ�งหมายให�ผู�เรียน 
เกิดความรู�ความเข�าใจ สามารถแสดงออกอย�างสร�างสรรค   
นําไปประยุกตใช�ในชีวิตประจําวันได�   ตลอดจนชื่นชมและ 
เห็นคุณค�านาฏศิลปUท่ีเป7นมรดกทางวัฒนธรรม 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลปUให�ประสบผลสําเร็จนั้น  ครูผู�สอน คือ หัวใจสําคัญ             
ท่ีจะนําพาผู�เรียนให�บรรลุสู�จุดมุ�งหมายของหลักสูตรโดยสมบูรณลักษณะครูจะต�องเป7นผู�ท่ีมีใจรักและเปp�ยม
ด�วยจิตวิญญาณแห�งการเป7นผู�ให� พูดง�ายๆก็คือ มีใจท่ีอยากสอน มีความสุขท่ีได�สอนแม�มีป<ญหาและ
อุปสรรคก็ไม�ย�อท�อ มีความมุ�งม่ันต้ังใจ ตลอดจนมีความรู�มีความสามารถในการผสมผสานศาสตรการสอน
กับศิลปะของการสอนเข�าด�วยกันมุ�งเน�นการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป7นสําคัญ  ตลอดจนการ
พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องเพ่ือสามารถเสาะแสวงหาวิธีการใหม�ๆเปoดรับสื่อใหม�ๆและทดลองใช�สื่อกับเด็กๆ
มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให�ทันต�อ
สภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว 
ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู�ถ�ายทอด” เป7น 
“ผู�ให�โอกาส” หรือ “ผู�แนะนํา” เปoดโอกาสให�
ผู�เรียนทุกคนได�รับโอกาสในการแสดงออกอย�าง
เต็มตามศักยภาพ  ใช�กลวิธีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายเน�นการส�งเสริม
ทางด�านความคิดริเริ่มสร�างสรรค พัฒนาต�อยอด
การเรียนรู�  โดยใช�กิจกรรมการคิดประดิษฐท�ารําผ�านกระบวนการกลุ�มปลูกฝ<งผู�เรียนให�มีสํานึกในเรื่องของ
ความรับผิดชอบ  โดยให�ผู�เรียนฝrกฝนการดูแลเอาใจใส�ซ่ึงกันและกันในกลุ�มเพ่ือนโดยพยายามจัดให�เด็กท่ีมี
ทักษะหรือความสามารถ ๑ คนกระจายอยู�ในแต�ละกลุ�ม สนับสนุนบทบาทการเป7นผู�นําผู�ตามท่ีดี กระตุ�น
และเปoดโอกาสให�เพ่ือนช�วยเพ่ือนท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาอีกท้ังครูสามารถเรียนรู�ร�วมกับผู�เรียนได�              
ครูมีบทบาทช�วยอํานวยความสะดวกในด�านการจัดเตรียมสื่อหรือแนะนําสื่อท่ีเหมาะสมรวมถึงจัดแหล�งการ
เรียนรู�ท่ีเอ้ืออํานวยเหมาะสมกับความต�องการ ความสนใจท่ีหลากหลายและสนองความแตกต�างระหว�าง
บุคคลของผู�เรียน 
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นอกจากนี้ยังมีกระบวนการจัดการเรียนรู�“การเสริมสร�างกระบวนการคิด ประดิษฐท�านาฏศิลปU”
ซ่ึงเป7นกระบวนการรูปแบบหนึ่งท่ีดิฉันได�พัฒนานํามาใช�เป7นแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีประสบ
ผลสําเร็จมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพมาเป7นระยะเวลากว�า ๑๐ ปp  โดยได�รับการยอมรับจากผู� เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ นักการศึกษา และศึกษานิเทศกว�าเป7นวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศซ่ึงสามารถถอดบทเรียนออกมาได�  ๙ 
ข้ันตอน ดังนี้ 
     ข้ันท่ี ๑ การประชุมถอดรหัสความคาดหวัง  

ข้ันท่ี ๒ วางแผนผัง / ต้ังกรอบ 
     ข้ันท่ี ๓ ตรวจสอบประสบการณพ้ืนฐานชี้นํา 
     ข้ันท่ี ๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู� สู�โจทยการคิดประดิษฐท�า 
     ข้ันท่ี ๕ ร�วมค�นหาความรู�จากแหล�งข�อมูล 

ข้ันท่ี ๖ เพ่ิมพูนความคิดประดิษฐท�ารํา 
ข้ันท่ี ๗ พร�อมนําเสนอผลงาน 

     ข้ันท่ี ๘ ฝrกวิจารณด�วยการประเมิน 
ข้ันท่ี ๙ เพลินจิตคิดเผยแพร� 

 
ท�ายสุดท่ีดิฉันอยากจะฝากไว� คือ จิตวิทยาการสอนยังมีความจําเป7นเสมอในการจัดการเรียนการ

สอนการสร�างแรงจูงใจ กระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดแรงบันดาลใจ  มีความเชื่อม่ัน  เห็นคุณค�าในตัวเอง  เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ก็เป7นอีกกลวิธีหนึ่งท่ีจะส�งเสริมให�ผู�เรียนเกิดความรักความชอบในศิลปะแขนงนี้  
เพราะหากมีใจรัก หรือเกิดทัศนคติท่ีดีก็จะส�งผลให�  ผู�เรียนเกิดกระตือรือร�น  ใฝ|รู�ใฝ|เรียน มีความมุมานะ 
อดทนต�อการเรียน และมีการฝrกฝนอย�าสมํ่าเสมอ อันจะนําไปสู�ความสําเร็จจนเกิดความชื่นชมและเห็น
คุณค�านาฏศิลปUท่ีเป7นมรดกทางวัฒนธรรมในท่ีสุด 

 
แหล�งข�อมูลเพ่ิมเติม 

www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=3366 
www.youtube.com/watch?v=DzdJjUaZAgA 

Thai Teachers TV โทรทัศนครู : นักรําจิ๋วแต�แจ�ว คุณครูจารุณี สุทธิสวรรค 
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ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
 

ครูวิชัย ดรุณกานต 
โรงเรียนบ�านโป|งนก สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 ก�อนอ่ืนผมต�องขอออกตัวก�อนว�า “ความรู�ความสามารถการสอนวิชาศิลปะของผม อาจจะไม�ค�อย
ถูกหลักการสอนของครูท่ีจบจากสถาบันท่ีสอนวิชาศิลปะโดยตรง และพ้ืนฐานด�านวิชาศิลปะก็ไม�แน�นด�วย” 
 การสอนวิชาศิลปะของผม เริ่มต�นจากการศึกษาตํารา คู�มือการสอนวิชาศิลปะของแต�ละชั้น                 
เริ่มการสอนจากทฤษฎี ควบคู�กับการฝrกปฏิบัติ  บางครั้งก็ต�องลองผิดลองถูก จากการสอน และจะต�องดู
ความสามารถของนักเรียนแต�ละคน ว�ามีความสามารถพิเศษด�านใดบ�าง การวาดภาพ จะสังเกตความต้ังใจ 
ความอดทน การใช�สี ให�สี ความพร�อมและเทคนิคของนักเรียนแต�ละคน ถ�าคนท่ีมีความรู�ด�านศิลปะ มาดู
รูปภาพท่ีผมสอน ก็คงตอบว�า ยังใช�ไม�ได� 
 แต�อย�างไรก็ตาม ผมก็จะไม�ย�อท�อ จะพยายามหาตัวอย�าง หารูปภาพ เทคนิคการวาดภาพระบายสี 
มาให�นักเรียนได�ฝrกฝนอย�างสมํ่าเสมอ งานด�านศิลปะ ด�านอ่ืนๆ นอกจากการวาดภาพ ในส�วนตัวผม                 
มีความชอบด�านการปรับปรุงภูมิทัศน การจัดตกแต�งสถานท่ีให�ดูเรียบร�อย  สวยงาม มีความเหมาะสม และ
ปลอดภัยกับนักเรียน  ในการปรับปรุงภูมิทัศน นักเรียนจะมีส�วนร�วมกันระดมความคิด ร�วมมือกันออกแบบ 
และเน�นการสอนด�วยการปฏิบัติจริง อาศัยสัดส�วน มุมมองท่ีเหมาะสม การใช�แสงและเงา ความสมดุล               
การจัดสถานท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน ก็ถือว�าเป7นศิลปะอีกด�านหนึ่ง 
 สําหรับการสอนนาฏศิลปU หรือศิลปะด�านการแสดง ได�สอนการฟjอนดับสองมือ นักเรียนสามารถ
นําไปแสดงในงานและกิจกรรมต�างๆ ของทางโรงเรียน และทางหน�วยงานอ่ืนท่ีสนใจได� 
 สําหรับการสอบของนักเรียนมัธยมท่ีได�รับผิดชอบสอนนั้น ผมได�ให�นักเรียนค�นคว�าด�วยตนเอง 
พร�อมท้ังจัดหาเนื้อหาวิชา แนวข�อสอบวิชาศิลปะ หาครูท่ีมีความรู�ความสามารถมาช�วยสอนบ�างเป7น             
ครั้งคราว ซ่ึงสิ่งท่ีได�พยายามทํามาตลอดนี้ส�งผลให�นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาศิลปะครับ 
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บทบาทสมมุต ิ
 

ครูสุวนา   ขัดเงางาม 
โรงเรียนบ�านทุ�งข�าวพวง  สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
“ช�วยด�วยๆ หมาป|ามากินแกะ” เสียงร�องนี้ดังมาแต�ไกลจนใกล�เข�ามาเม่ือนักเรียนมาถึงห�องเรียน 

พร�อมด�วยอุปกรณต�างๆมากมาย ท่ีนํามาเป7นอุปกรณประกอบฉากในการแสดงบทบาทสมมุติ  เม่ือมาถึง
นักเรียนต�างก็ตื่นเต�นดีใจท่ีจะได�นําเสนอผลงานของตนเองท่ีอุตส�าหซุ�มซ�อมอยู�เป7นอาทิตย 

ดิฉันเป7นครูในกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ  ท่ีมีความถนัดในด�านนาฏศิลปUมากกว�าสาระทัศนศิลปU
และสาระดนตรี  ดิฉันจึงใช�ความถนัดนี้มาบูรณาการกับอีก 2 สาระท่ีเหลือโดยในสาระทัศนศิลปUนั่นเป7น
สาระ ท่ี เ ก่ียว กับการ ทํางานด� าน ศิลปะการวาดภาพ การจัด ทําผลงานศิลปะต� า งๆ ท่ีมาจาก                          
ความคิดสร�างสรรค  การใช�จินตนาการ  ดิฉันจึงให�นักเรียนได�ออกแบบภาพหรือชิ้นงานท่ีสามารถนํามา
ประกอบฉากในการแสดงบทบาทสมมุติ  โดยกําหนดไว�ว�ารูปภาพหรือชิ้นงานนั่นต�องมีความครบถ�วนใน
ด�านองคประกอบของทัศนธาตุ  เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�อย�างครบถ�วน 

ในส�วนของสาระดนตรี  ยิ่งเป7นเรื่องท่ีสนุกสนานสําหรับนักเรียน  เพราะโดยธรรมชาติของเด็ก   
พวกเขาจะชื่นชอบการร�องเพลงอยู�แล�วเรียกได�ว�ามีดนตรีในหัวใจแต�แนวเพลงของพวกเขาอาจเป7นเพลง
สมัยใหม�ท่ีไม�คุ�นหูเรามากนัก  จึงต�องมีการตกลงระหว�างครูกับนักเรียนว�า  นักเรียนสามารถฟ<งและ               
ร�องเพลงสมัยใหม�ได�  แต�ในขณะเดียวกันเราก็ต�องศึกษาด�วยว�ากว�าจะมาเป7นเพลงให�เราได�ฟ<งกันอยู�           
ทุกวันนี้บทเพลงเหล�านั้นล�วนมีท่ีมาอย�างไร  คราวนี้นักเรียนก็จะเกิดความสงสัย  อยากรู�ท่ีมาของเพลงเก�า  
ส�งผลให�พวกเขาต�องไปสืบเสาะหาคําตอบท่ีเขาอยากรู�  จนกลายเป7นความรู�คงทนติดตัวท่ีเกิดจากความ
อยากรู�ของเขาเอง  ไม�ได�มาจากการบังคับของครู 

มาถึงสาระนาฏศิลปUเป7นสาระท่ีนักเรียนจะได�ออกกําลังกายขยับแขนขยับขา  แต�ถ�าจะให�พวกเขา
มาฟjอนมารําเพียงอย�างเดียงก็คงจะขัดใจพวกเขาไม�น�อย  ดิฉันจึงใช�วิธีการเปรียบเทียบท�าทางธรรมชาติกับ
ท�าทางด�านนาฏศิลปU  ให�พวกเขาได�ลองคิดลองทําเองโดยมีครูเป7นผู�คอยชี้แนะอยู�ใกล�ๆ  ไม�นานความเป7น
นาฏศิลปUก็จะค�อยๆซึมซับเข�าไปในใจของพวกเขาโดยไม�รู�ตัว  และเม่ือพวกเขาเรียนครบทุกสาระแล�ว  
คราวนี้ก็มาถึงวิธีการทดสอบว�านักเรียนท่ีเราพร่ําสอนมานั่น  มีความรู�ความสามารถด�านศิลปะมากน�อย
เพียงใด   

ดิฉันเลือกวิธีการแสดงบทบาทสมมุติ  มาใช�ในการทดสอบความรู�ความสามารถในภาคปฏิบัติของ
นักเรียน  คือ  สาระทัศนศิลปU ในด�านการออกแบบฉาก  อุปกรณประกอบการแสดง  สาระดนตรี                      
ในด�านการเลือกเพลงมาประกอบการแสดงเพ่ือบ�งบอกอารมณความรู�สึกของผู�แสดง  และสาระนาฏศิลปU  
โดยการใช�ท�าท�าทางประกอบการแสดง  ท่ีผสมผสานท�าทางด�านนาฏศิลปUลงไป   

ซ่ึงผลท่ีออกมาก็เป7นท่ีน�าพึงพอใจ  ส�วนในทางทฤษฎีนั่นดิฉันเชื่อว�าเม่ือนักเรียนได�ลงมือปฏิบัติ
ด�วยตนเองก็ย�อมจะสามารถตอบคําถามต�างๆได�อย�างง�ายดาย  เพราะความรู�จากการลงมือปฏิบัติย�อมอยู�
คงทนถาวร  นี้เป7นเพียงเทคนิควิธีหนึ่งท่ีดิฉันใช�พัฒนานักเรียนในโรงเรียนบ�านทุ�งข�าวพวง  เพ่ือให�พวกเขา
เกิดค�านิยมท่ีดีในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทย  จึงอยากจะบอกเล�าประสบการณผ�านบทความนี้           
เพ่ือว�าคุณครูท�านใดสนใจ  อาจจะนําไปประยุกตใช�เพ่ือพัฒนาต�อยอดในการเรียนการสอนศิลปะต�อไป 
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บ�านห�วยเฮี่ยนรักความเปIนไทย ใส�ใจงานศิลปะ 
 

ครูเกรียงศักด์ิ  วงคบุญตัน 
โรงเรียนบ�านห�วยเฮ่ียน สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
           การแกะสลัก จัดเป7นศิลปะประเภทหนึ่งท่ีรวมอยู�ในสาขาประติมากรรม แต�ท่ีแตกต�างก็คือ 
กรรมวิธีของการแกะสลักคือการเฉือนออก และเป7นการแสดงออกถึงความมีศิลปะอันประณีตของชาติไทย
การแกะสลัก (Carving) เป7นเทคนิคการสร�างสรรคงานประติมากรรมมาแต�โบราณ ในการสร�างสรรค
จะต�องวางแผนงานไว�ก�อน เพราะการแกะสลักออกไปแล�ว ไม�สามารถจะเพ่ิมเข�าไปใหม�อีกได� เพราะวัสดุท่ี
ใช�แกะสลักนั้นเป7นชนิดของแข็ง ได�แก� หิน ไม� ส�วนการนํามาใช�ในกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนนั้น 
อาจจะใช�วัสดุจําพวกไม�เนื้ออ�อน สบู� ปูนปลาสเตอร ผัก ผลไม� 

วิธีสอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบแต�ละแบบก็จะมีจุดเด�นจุดด�อยและบทบาทท่ีแตกต�างกัน จึงไม�มี
วิธีสอนใดท่ีดีท่ีสุด ผู�สอนควรผสมผสานแต�ละวิธีให�เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค และบทเรียนเป7นหลัก 
ซ่ึงการจัดการเรียนรู�บูรณาการแบบสอดแทรกและการจัดการเรียนรู�โดยผู�เรียนแสวงหาและค�นพบความรู�
ด�วยตนเอง ท้ังสองแบบเป7นการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป7นสําคัญ ซ่ึงเป7นวิธีการสอนแบบครูและ
นักเรียนวางแผนร�วมกัน (Teacher-Student Planning)  

โดยมีครูผู�สอนเป7นผู�เอ้ืออํานวยความสะดวก ให�คําแนะนํา การทํากิจกรรมของผู�เรียนเน�นการทํา
กิจกรรมกลุ�มเป7นหลัก  ในส�วนของการจัดกิจกรรม “งานแกะสลัก”  ของโรงเรียนบ�านห�วยเฮ่ียน              
มีการจัดการเรียนการสอนในทุกๆวันศุกร โดยสอนต้ังแต�ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 4 ไปจนถึง                       
ชั้นมัธยมศึกษาปpท่ี 3 เริ่มจากการวาดลวดลายลงไปบนดินน้ํามันและลงมือปฏิบัติจริงในระดับข้ันท่ีสูงข้ึน 
จากง�ายไปหายาก ผลงานท่ีเกิดข้ึนนั้นไม�ได�มาจากพรสวรรคของนักเรียนเพียงอย�างเดียว  หากแต�มาจาก
การฝrกฝนของตัวเด็กเอง   เกิดจากความสัมพันธของพ่ีน�องท่ีสอนกันจากรุ�นต�อรุ�น  โดยมีครูเป7นเพียง                 
ผู�แนะนําคอยให�คําปรึกษางานท่ีได�ถูกนําไปใช�ในเทศกาลโอกาสต�างๆ โดยส�วนมากจะนําเสนอในโอกาส
พิเศษเพียงเท�านั้น ฝpมือของเด็กอาจสวยบ�างไม�สวยบ�าง แต�ก็กระตุ�นให�เด็กมีสมาธิ และอนุรักษความเป7น
ไทยไปในตัว ประโยชนท่ีได�รับไม�เพียงแค�นําเสนอผลงานแต�แฝงการฝrกฝนสมาธิและมุ�งม่ันในการทํางาน              
ไปด�วย ท่ีสําคัญความรู�ท่ีเด็กได�รับจะติดตัวไปจนเติบโตเป7นผู�ใหญ�ในสังคมและสามรถนําไปใช�ประโยชนได�
ในอนาคตเพ่ือสืบสานมรดกของคนไทยสืบต�อไป 

เด็กทุกคนมีใจรักศิลปะเป7นพ้ืนฐานเพราะศิลปะเป7นการสื่อสารกันตามธรรมชาติท่ีเรียบง�ายท่ีสุด
ดังนั้นการเรียนศิลปะของเด็กๆไม�ว�าจะเป7นสาขาใดก็ตามจึงไม�ใช�การคาดหวังให�เด็กต�องทําได�เหมือน และ
สวยงามตามความรู�สึกของผู�ใหญ� หรือเพ่ือเป7นศิลปoนในอนาคตหากเป7นการช�วยให�เด็กได�มีโอกาสเสริมสร�าง
ลักษณะนิสัยในทางสร�างสรรคเพ่ือเตรียมความพร�อมอย�างถูกอย�างควรท้ังทางด�านร�างกาย จิตใจ สติป<ญญา
อารมณและสังคม ให�สามารถเรียนรู�วิชาการด�านอ่ืน ๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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รักษศาสตร  รักษศิลป? 
 

ครูวัชระ  อินปoก 
ครูศราวุธ  อินเขียว 

โรงเรียนบ�านปางป อ สพป.เชียงใหม� เขต 3 
 

 ศาสตรและศิลปUเป7นฐานหรือแกนหลักของทุกวิชา ทุกแขนง แล�วแต�ว�าการนําไปใช�ให�เกิด
ประโยชนมากน�อยเพียงใดเพราะถือว�าท้ังศาสตรและศิลปUเป7นของคู�กัน 
 มีคําถามว�า “คุณมีประสบการณทางด�านการสอนมากน�อยแค�ไหน” ผมและคณะครูท่ีสอนวิชา
ศิลปะขอตอบเลยครับว�า ผมและคณะครูประสบการณในเรื่องการสอนพอมีอยู�บ�างครับ แต�อาจจะมีไม�มาก
เท�ากับคุณครูท่ีสอนวิชาศิลปะมายาวนาน แต�ท่ีเขียนบทความมานี้เพ่ืออยากแชรความคิดและแนวทางการ
สอนมาเล�าสู�กันฟ<งครับ 
 สําหรับสาระทัศนศิลปU ผมนึกถึงธรรมชาติอยู�สามอย�าง ธรรมชาติอย�างไรบ�างนั้นเหรอครับ ลองมา
ฟ<งดูครับ  

ธรรมชาติประการแรก คือ ธรรมชาติของสาระทัศนศิลปUท่ีเน�นเรื่องการฝrกปฏิบัติเพ่ือให�เกิดทักษะ 
เพราะว�านักเรียนจะชอบการปฏิบัติมากกว�าทฤษฎีโดยสิ้นเชิง เราจึงต�องเน�นกิจกรรมให�สอดคล�องของ
ธรรมชาติของนักเรียนแต�อย�าเน�นการปฏิบัติจนลืมสอดแทรกทฤษฎีบ�างนะครับ  

ธรรมชาติประการท่ีสอง คือ ความรักในสาระทัศนศิลปU ผมมีความจริงอยู�อย�างหนึ่งครับว�าเราไม�
สามารถทําให�นักเรียนชอบทุกคนชอบสาระนี้ได� แต�ผมเลือกใช�วิธีการการทํางานลักษณะ เพ่ือนช�วยเพ่ือน 
หรือจับกลุ�มการเรียนผ�านกิจกรรมของโรงเรียน เช�น กิจกรรมวันแม�, วันพ�อ, เข�าพรรษาและกิจกรรมอ่ืนๆ
อีกมากมายท่ีมีส�วนในการใช�ศิลปะเข�ามามีส�วนร�วม ข�อสําคัญท่ีผมเชื่อคือ เพ่ือนท่ีชอบศิลปะนั้นย�อมโน�ม
น�าวเพ่ือนให�มีส�วนร�วมในการทํางานผ�านกิจกรรมของโรงเรียนได� แต�คุณครูต�องคอยเป7นผู�แนะนําหรือทําให�
เด็กเกิดความรัก การเห็นความสําคัญของงานทุกอย�าง และมองให�เกิดประโยชน ตระหนักถึงคุณค�าของงาน
ท่ีเก่ียวกับศาสตรและศิลปU  

ธรรมชาติประการท่ีสาม คือ ธรรมชาติกาลเวลา เราจะเห็นได�ว�ากาลเวลาหรือยุคสมัยป<จจุบัน
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย�างรวดเร็ว ตัวอย�างเช�น การทําปjายโฆษณา ปjายกิจกรรมต�างๆ สมัยก�อนเรา
เขียนด�วยมือ วาดด�วยมือ แต�พอกาลเวลาผ�านไป เราสร�างด�วยคอมพิวเตอร หรือทํากราฟoกด�วย
คอมพิวเตอร แต�ท้ังสองวิธีการนี้ล�วนแล�วแต�ใช�ทัศนศิลปUเข�ามาเป7นส�วนประกอบ เพราะฉะนั้นเวลาผมจะ
เน�นเรื่องการวิพากษวิจารณงานศิลปU ผมจะไม�เน�นว�านักเรียนจะใช�เทคนิคอะไรในการสร�างงาน แต�เรื่องการ
สอดแทรกความรักษศาสตรและศิลปUในผลงาน บางครั้งผลงานของนักเรียนไม�ใช�จะมีเฉพาะในวิชาศิลปะ
เท�านั้น แต�อาจจะปรากฏอยู�ในทุกๆวิชาท่ีมีทัศนศิลปUเข�ามามีส�วนร�วมก็เป7นได� 
 สําหรับสาระดนตรีและนาฏศิลปU การสอนดนตรีและนาฏศิลปUข�าพเจ�าสอนตามหลักสูตรและ             
ไม�เน�นตามเนื้อหาแต�จะถือเอาการปฏิบัติเป7นหลัก ใช�ข�อสอบ o-net 3 ปp ย�อนหลังมาวิเคราะหให�เข�ากับ
เนื้อหาและหลักสูตรของสาระดนตรี นาฏศิลปU ข�าพเจ�าจะให�นักเรียนปฏิบัติตามกลุ�ม แยกเด็กนักเรียนเป7น
กลุ�มตามศักยภาพของเด็กท่ีมีผลการเรียน เก�ง ปานกลาง อ�อน และใช�วิธีเรื่องของกระบวนการกลุ�มเข�าช�วย 
เช�น กระบวนการสอนดนตรี สอนขลุ�ย จะให�เด็กนักเรียนรู�จักอักษรตัวโน�ตเพลง ก�อนท่ีจะให�เด็กนักเรียน
อ�านโน�ตเพลง และให�เด็กนักเรียนปฏิบัติฝrกจับขลุ�ย รู�จักเรื่องการจับนิ้ว วางนิ้ว วางมือ ให�เด็กนักเรียน              
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ฝrกตามเพลงโดยแยกกลุ�มปฏิบัติ และส�งเสริมให�นักเรียนเล�นประสมวงและออกงานตามโอกาสต�างๆ ให�เด็ก
แสดงความสามารถ ฝrกความกล�าแสดงออก ช�วยเหลือสังคมต�อไป 
 กล�าวสรุปผ�านบทความนี้ว�า ป<จจัยในการทําให�นักเรียนมีผลการสอบท่ีพัฒนาข้ึน ก็มี 3 อย�างครับ 
1.ตัวผู�สอน 2. ตัวผู�เรียน 3. สภาพแวดล�อมต�างๆ (ครูท�านอ่ืนอาจมีความคิดเห็นท่ีมากกว�าผมในเรื่องของ
ป<จจัยท่ีมีผลทําให�นักเรียนมีมีผลต�อการสอบ)  

ท�ายนี้ต�องกล�าวชื่นชม คณะครูทุกท�านท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนานักเรียนให�มีความรู�ความสามารถ
ท่ีพัฒนาข้ึนและสามารถนําท้ังศาสตรและศิลปUไปใช�ประโยชนในชีวิตประจําวันได� “นั่นคือสิ่งท่ีครูทุกท�าน
ปรารถนา” 
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เรียนรู�ศิลปะที่แสนสนุก 
 

ครูณัฏฐ  จันทรหล�า 
โรงเรียนบ�านห�วยงูกลาง สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
ในบรรดาสาระการเรียนรู�ท้ัง แปดสาระ ถ�าถามนักเรียนว�าชอบสาระวิชาอะไรมากท่ีสุด คําตอบ

ส�วนใหญ� ก็จะมีวิชาศิลปะท่ีติดหนึ่งในสองวิชายอดนิยม  คือวิชาสุขศึกษาและพละศึกษากับวิชาศิลปะ        
เม่ือถึงชั่วโมงเรียนศิลปะเด็กๆส�วนใหญ�ชอบท่ีจะเรียน ไม�ว�าจะเป7น วิชาทัศนศิลปU ดนตรี หรือนาฏศิลปU       
แต�อาจจะมีเด็กบางคนหรือเป7นส�วนน�อยท่ีรู�สึกไม�ค�อยชอบเพราะคิดว�าตัวเองปฏิบัติวิชานี้ได�ไม�ดีเม่ือเทียบ
กับเพ่ือนๆ แต�ครูก็มีวิธีท่ีจะทําให�เด็กเหล�านี้มีทัศนคติท่ีดีและชอบวิชานี้ ได�โดยไม�ยาก   

“คุณครูครับ คุณครูขา ชั่วโมงนี้เรียนเรื่องอะไรครับ อะไรคะ” เสียงเด็กๆแย�งกันถาม ครูตอบ
นักเรียนว�า “ชั่วโมงก�อนเรียนทัศนศิลปU ชั่วโมงนี้เรียนดนตรีครับ” เย�! เด็กๆร�องเกือบจะพร�อมๆกันด�วย
ความดีใจ  “เราเรียนรู�เก่ียวกับทฤษฏีก�อนแล�วค�อยไปดูวีดีทัศนในชั่วโมงหน�านะครับ นักเรียนอยากรู�เห็น
เรื่องอะไรครูก็จะเปoดให�นักเรียนดู และนักเรียนไปศึกษาเพ่ิมเติมได�จากห�องสมุด และค�นคว�าในอินเตอรเน็ต
ได�นะครับ”  

การเรียนปนเล�นในวิชาศิลปะนี้จริงๆแล�วมันเป7นวิชาท่ีจะต�องมีครูสอนให�ครบท้ังสามวิชา  คือ
ทัศนศิลปU  ดนตรีและนาฏศิลปU  สําหรับโรงเรียนบ�านห�วยงูกลางนี้ มีคุณครูท่ีสอนวิชานี้อยู� 2 ท�าน  คือผม 
ซ่ึงจบเอกดนตรีสากล แต�ก็ต�องสอนท้ังหมดท่ีมีรายละเอียดของเนื้อหาวิชา  ท่ีรวมถึงการขับร�องและดนตรี
ไทยเข�าไปด�วย  ผมก็ต�องสอนให�ครบ ตามตัวชี้วัดและแถมพ�วงวิชาทัศนศิลปUอีกวิชาท่ีผมพอจะเรียนรู�และ
ถ�ายทอดให�ความรู�ให�กับพวกเด็กๆ  โดยใช�พ้ืนความรู�เดิมท่ีเคยเรียนมา กับการศึกษาเพ่ิมเติม  และเรียนรู�
ไปพร�อมๆกับพวกเขา   

ซ่ึงกระผมเองก็พ่ึงจะได�บรรจุเป7นครูมาได�เพียง 2 ปpเท�านั้น   และปpนี้ก็เพ่ิงจะย�างเข�าปpท่ี 3 แล�ว  
ผมรู�สึกว�าวิชานี้เด็กๆหลายคนมีความสามารถแต�ขาดการส�งเสริม  เพราะครูท่ีจบด�านศิลปะ (ทัศนศิลปU)          
ในโรงเรียนนี้ไม�มี   แต�ผมในฐานะครูผู�ได�รับมอบหมายให�ทําการสอน ก็ต�องศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติม เข�ารับ
การพัฒนาตนเองโดยการเข�ารับการอบรม   หรือศึกษาค�นคว�าจากหนังสือ จากการศึกษาดูงานและจาก
อินเทอรเน็ตด�วย  ผลก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปะพัฒนาข้ึนในช�วงปp สองปpมานี้     

ส�วนวิชานาฏศิลปUมีคุณครูอีกท�านหนึ่งซ่ึงเอกนาฏศิลปUช�วยสอน  เด็กๆได�โชวผลงานเม่ือมี
ภาคปฏิบัติ กระผมจะให�เด็กๆเรียนรู�ท่ีจะวิพากษวิจารณงานของตนเอง  และของเพ่ือนๆ เพ่ือพัฒนางานให�
ดีข้ึน ไม�มีการเปรียบเทียบ  หรือตําหนิผลงานให�เด็กรู�สึกท�อแท�หรือหมดกําลังใจในการสร�างสรรคผลงาน   
เราจะทําความเข�าใจกับเด็กๆทุกครั้งว�า สิ่งไหนท่ีดีก็ชมสิ่งไหนท่ีคิดว�ายังไม�ดีเท�าท่ีควรเราก็มีวิธีบอกให�แก�ไข
โดยการใช�คําพูดท่ีไม�ทําให�เขารู�สึกแย� เช�น “ผลงานของเธอดูภาพรวมแล�วก็เกือบจะใช�ได�แล�วนะถ�าเธอ
แก�ไขตรงโน�นตรงนี้นิดหนึ่งก็ใช�ได�แล�วล�ะครับ” เด็กๆ ก็มีความรู�สึกท่ีดี ไม�หมดกําลังใจ ไม�ท�อ เม่ือเด็กแก�ไข
แล�วดูดีข้ึนก็ให�คําชม อาจจะใช�คําพูดว�า “เยี่ยม” หรือ “ดีมากครับ” เพียงคําพูดสั้นๆแค�นี้เด็กๆก็อมยิ้มและ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองแล�วล�ะ 
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ผลงานของเด็กๆคุณครูจะมีปjายนิเทศติดผลงานของพวกเขา  ถ�าเป7นผลงานทัศนศิลปU แต�ถ�าเป7น
วิชาดนตรีก็ให�เด็กได�แสดงออกโดยการแสดง เช�น การขับร�องเพลง  เล�นดนตรี หรือการฟjอนรํา ให�เพ่ือนๆ
และพ่ีๆน�องๆฟ<งตอนพักทานอาหารกลางวัน หรือในงานวันสําคัญต�างๆ  ฝrกให�เด็กมีระเบียบวินัยมีความ
รับผิดชอบ หรือจะเรียกว�าเป7นการปลูกฝ<งคุณลักษณะอันพึงประสงคให�กับเด็กด�วย  ซ่ึงก็ตรงกับ
วัตถุประสงคของการเรียนท่ีจะต�องควบคู�ไปกับการเรียนการสอนเนื้อหาวิชา  ส�วนเด็กท่ีไม�ค�อยถนัดหรือ             
ไม�เก�งในทางปฏิบัติ   ผมก็ไม�ละท้ิงจะยังคงให�เขาได�แสดงออกในการนําเสนอผลงานภายในห�อง และ             
สอนความรู�เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  เช�น  หลังพักเท่ียง  หลังเลิกเรียน เป7นต�น  การเรียนการสอน จะเน�น
การปฏิบัติเป7นส�วนใหญ�  แต�เรื่องความรู�ทางทฤษฎีก็ไม�ได�ละท้ิง คงสอนควบคู�กันไป และสิ่งท่ีควรกระทํา
อย�างยิ่งก็คือ การสอนให�ครบทุกเนื้อหา และมีการวัดและประเมินผลครบตามตัวชี้วัด  มีการประเมิน  และ
สอนซ�อมเสริมด�วย จึงจะทําให�ครบกระบวนการของการเรียนการสอนท่ีได�ผลอย�างแท�จริง 

จากผลงานปpท่ีผ�านมาเก่ียวกับวิชานี้ อย�างน�อยก็เป7นความภาคภูมิใจของครูผู�สอน  และตัวเด็กเอง
ท่ีมีนักเรียนของโรงเรียนเราได�เป7นตัวแทนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการแข�งขันการขับร�องเพลงไทยสากล
ประเภทนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษา และเม่ือไปแข�งในระดับภาคแล�ว  ก็ได�รางวัลเหรียญทอง
กลับมาด�วย  ถึงแม�ว�าจะไม�ได�เป7นตัวแทนในระดับภาคก็ตาม แต�เพียงแค�นี้ก็สร�างความภาคภูมิใจให�กับ            
ตัวเด็กเอง  ท้ังครูผู�ฝrกสอน  และโรงเรียนเป7นอย�างยิ่ง 

ดังนั้นจากประสบการณการเรียนการสอนของกระผมท่ีผ�านมา  ยังต�องมีการพัฒนาในด�าน           
การสอนอีกตลอดเวลา ไม�ว�าจะเป7นเทคนิคการสอน หรือเนื้อหาความรู� ท่ีจะนํามาสอนให�กับเด็กๆ                
ครูจะต�องพัฒนาหาความรู�เพ่ิมพูนประสบการณอยู�เสมอ  และเม่ือนั้นผลของการเรียนการสอนก็จะปรากฏ  
โดยดูจากผลงานของนักเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนในวิชานี้นั่นเอง 
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เรียนศิลปะให�เปIน ต�องรู�ค�าและเข�าใจศิลป? 
 

ครูพิทักษ ศรีคํามูล 
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม� สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
“จงอย�าประเมินค�าตนเองตํ่าเกินไป เพราะคนเรามีความสามารถท่ีไร�ขีดจํากัด”เป7น จิ้งซืออวี่               

(วาทะธรรมของท�านธรรมจารยเจิ้งเอ๋ียน) ท่ีผมใช�เป7นประจํา เวลาท่ีนักเรียนในห�องเรียนของผมเกิด
ความรู�สึกท�อแท�  เกิดความรู�สึกเบ่ือหน�าย และไม�อยากจะวาดภาพ  เหตุผลเพราะวาดภาพอย�างไร ก่ีภาพ 
ก่ีภาพก็ไม�สวยเหมือนคนอ่ืน ๆ ท่ีเขาวาดกัน “การเรียนรู�และการสร�างสรรคผลงานศิลปะให�มีคุณค�านั้นไม�
จําเป7นท่ีจะต�องวาดภาพให�เหมือนหรือให�สวย เพราะหากกล�าวเช�นนั้น คนวาดภาพไม�สวยก็คงไม�สามารถ
สร�างสรรคงานศิลปUท่ีมีคุณค�าได� เราจึงควรเคารพตัวเองและเชื่อม่ันในตัวเอง แม�เราอาจจะวาดไม�สวยหาก
เทียบกับคนอ่ืน แต�เราก็สามารถสร�างสรรคงานศิลปะท่ีสวยงามในรูปแบบของตัวเองได�”นี่คือคําพูดของผม
ท่ีพูดกับนักเรียนและเม่ือได�ยินคําพูดจากครูแล�วทําให�นักเรียนในห�องเรียนของผมเกิดแรงบันดาลใจและมี
กําลังใจในการสร�างสรรคงานศิลปะของตนเอง 
 ในการเรียนวิชาศิลปะของผมนั้น พ้ืนฐานเป7นสิ่งสําคัญ เพราะแม�นักเรียนจะวาดภาพได�สวยหรือ
เหมือนต�นแบบมากเพียงไหน แต�หากพ้ืนฐานไม�แน�น ไม�ม่ันคงก็ไม�สามารถ 
สร�างงานศิลปUได�อย�างเต็มความสามารถของเขา ทัศนธาตุ จุด เส�น รูปร�าง  
รูปทรง น้ําหนัก สี พ้ืนผิว ขนาด สัดส�วน ท่ีว�างจึงเป7นพ้ืนฐานท่ีทุกคนต�อง 
เรียนรู�ในเบ้ืองต�น องคประกอบศิลปU สมดุล จังหวะ เอกภาพ ขัดแย�ง จุดเด�น 
เป7นสิ่งต�อมาท่ีนักเรียนทุกคนต�องเรียนรู�ในระดับข้ันต�อไป เพ่ือต�อยอดไปใน 
การเรียนรู�ศิลปะในระดับข้ันท่ีสูงกว�า 
 “เรียนศิลปะไปทําไมครับ  มันมีประโยชนอย�างไรครับ เสียเวลา 
และเปลืองกระดาษ  เปลืองสีด�วย”นักเรียนท่ีไม�ชอบวิชาศิลปะคนหนึ่ง 
ได�ถามผมข้ึนมาด�วยสีหน�าท�าทางท่ีแสดงถึงความไม�ชอบงานศิลปะเป7น 
อย�างยิ่ง ผมจึงอธิบายไปว�า “ทุกสิ่งทุกอย�างท่ีอยู�รอบ ๆ ตัวเราล�วนแต�มีศิลปะ 
เข�าไปเก่ียวข�องด�วยท้ังนั้น สิ่งท่ีใกล�ตัวท่ีสุดของนักเรียนเอง เช�นบ�านก็ถูก 
ออกแบบโดยสถาปนิก ละครโทรทัศนท่ีนักเรียนดู หนังสือเรียนท่ีเราใช�อยู�ทุกวันนี้ คนท่ีสร�างสรรคงาน
เหล�านี้มาก็ล�วนเป7นบุคคลท่ีมาจากสายงานศิลปะแทบจะท้ังนั้น  แม�แต�ประวัติศาสตรท่ีเราศึกษาในทุกวันนี้
ก็ศึกษามาจากงานศิลปะท่ีหลงเหลืออยู�จากอดีตท้ังสิ้น” จากใบหน�าท่ีแสดงถึงความไม�ชอบงานศิลปะ            
เริ่มปรากฏความชัดเจน  ความเข�าใจ ข้ึนมาบ�าง  หลังจากวันนั้นผมก็ได�สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางท่ี
ดีข้ึนความต้ังใจ รวมไปถึงทัศนคติท่ีดีต�อวิชาศิลปะของนักเรียนคนนั้นพัฒนาข้ึน 
 ทุกวันนี้ในชั่วโมงศิลปะของผมนักเรียนท่ีวาดภาพสวยและโดดเด�นจะได�รับการส�งเสริมเป7นพิเศษ 
เพ่ือท่ีเขาจะได�นําความรู�ท่ีได�ไปต�อยอดและเป7นแนวทางในการศึกษาต�อหรือทํางานท่ีเก่ียวข�องกับงาน
ศิลปะต�อไปในอนาคต  ส�วนนักเรียนท่ีไม�มีความสามารถไม�มีความถนัดในด�านนี้  นักเรียนก็ไม�จําเป7นต�อง
กดดันตนเองให�วาดภาพสวยงามขอแค�มีความต้ังใจ มีความคิดสร�างสรรคมีความรู�ในด�านทฤษฎีงานศิลปะ 
ใช�วิชาศิลปะฝrกสมาธิ และผ�อนคลายความเครียดจากการเรียนวิชาต�าง ๆมีความสามัคคีในการทํางานกลุ�ม
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือเห็นความสําคัญของวิชาศิลปะ และมีเจตคติท่ีดีต�อการเรียนรู�เท�านั้น...ก็ดีท่ีสุดแล�ว 
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และการแสดงออกทางความคิด  จินตนาการของนักเรียน เป7นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด....อย�าได�มีคําว�า...
ห�าม...อย�า...  ต�อผลงานของนักเรียนเพราะนั่นคือจุดจบของความคิดสร�างสรรคของนักเรียนครับ 
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วีดิทัศน สื่อช้ันยอดของครูศิลปะ 
 

ครูกรรณิการ  บุญทวี 
โรงเรียนบ�านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
.... “ครูคะ! ละครท่ีเกิดก�อน และเป7นต�นแบบของละคร
ท้ังหมด คือ ละครดึกดําบรรพ ใช�ไหมคะ” .... “การชักนาค 
ดึกดําบรรพ เป7นอย�างไรครับ”.... “การแสดงโขนยังมีการ
แบ�งเป7นประเภทด�วยหรือครับ ผมนึกว�า โขนก็คือการแสดง
โขนท่ีเราเคยเห็นมีอย�างเดียวเหมือนกันหมด” ..... “หนูไม�
เข�าใจว�าโน�ตดนตรีสากลบนบรรทัด 5 เส�น จะรู�ได�อย�างไรว�า
โน�ตตัวนั้นร�องอย�างไร” 
 ....อืมมม! แต�ละคําถามและข�อสงสัยของเด็กนักเรียน

ท่ีนี่ นักเรียนโรงเรียนบ�านเวียงฝาง เป7นคําถามเม่ือครูได�ยินแล�ว ทําให�ครูคิดว�าครูจะใช�วิธีการใดท่ีจะช�วยให�
นักเรียนเห็นถึงข�อแตกต�างของการแสดงนาฏศิลปUไทยประเภทต�างๆได�  เพราะบางการแสดงมีลักษณะท่ี
เหมือนกันจนแทบจะแยกไม�ออก ยิ่งใช�แค�คําอธิบายซ่ึงคําอธิบายเหล�านั้นก็เป7นคําท่ีนักเรียนไม�เคยรู�จัก          
ไม�เคยได�ยินมาก�อน การแสดงบางประเภทก็ไม�มีให�ดูในท�องถ่ิน และหาดูได�ยากในป<จจุบัน ครั้นจะให�ครูมา
สาธิตหรือแสดงให�นักเรียนดูก็คงจะเป7นไปไม�ได� จะให�ครูสาธิตการอ�านร�องโน�ตดนตรีให�ฟ<งก็คงจะยาก
พอควร เพราะตัวครูเองก็ไม�ได�เรียนจบทางด�านดนตรีสากลมา   

เฮ�อ.....หลายๆโรงเรียน ครูศิลปะก็คงจะประสบป<ญหานี้ เพราะกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะแบ�ง
สาระเนื้อหาออกไป ล�วนแต�เป7นสาระท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ ทัศนศิลปU ดนตรี และนาฏศิลปU  โดยความรู�
ความสามารถของครูท่ีจบมาล�วนแต�จะมีความชํานาญและถนัดในสาระใดสาระหนึ่งเท�านั้น ครูบางท�านจบ
เอกทัศนศิลปU บางท�านจบเอกดนตรี บางท�านจบเอกนาฏศิลปU ซ่ึงในบางเรื่องครูทัศนศิลปUก็ไม�สามารถสอน
ท่ีเป7นทักษะปฏิบัติและความรู�เชิงลึกในเรื่องของดนตรีนาฏศิลปUได�ยิ่งซํ้าหนักบางโรงเรียนคือไม�จบเอกใด
เลยแต�ได�มาสอนกลุ�มสาระนี้ เป7นต�น .....แล�วจะทําอย�างไรกันดีนะ.......  ฉันก็เป7นครูคนหนึ่งในกลุ�มสาระ
ศิลปะ ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการสอนสาระดนตรี-นาฏศิลปU ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปpท่ี 1 - 3 โรงเรียน
บ�านเวียงฝาง ซ่ึงในบางเรื่องของเนื้อหาด�านดนตรีก็มีความรู�ไม�ลึกซ้ึง ไม�สามารถสาธิตการปฏิบัติทางด�าน
ดนตรีได�ท้ังหมด ในขณะท่ีสาระนาฏศิลปUเป7นเรื่องท่ีมีความรู�และมีความถนัดแต�ก็ยังคงมีป<ญหาในบางหัวข�อ
ท่ีเป7นความรู�ภาคทฤษฎีท่ีจะต�องให�นักเรียนได�เข�าใจ เช�น ประเภทของการแสดงนาฏศิลปUไทยและสากล 
เพราะการแสดงประเภทต�างๆของนาฏศิลปUจะมีลักษณะเฉพาะบางครั้งก็ไม�สามารถอธิบายให�นักเรียน
เข�าใจ นึกภาพออก จดจําจนสามารถแยกแยะได� บางครั้งชื่อการแสดงก็ตรงกันข�ามกับลักษณะของ              
การแสดง และชื่อก็ยากสําหรับการให�นักเรียนจดจําได� ซ่ึงจะส�งผลให�นักเรียนไม�ผ�านตัวชี้วัดท่ีนักเรียน
จะต�องสามารถระบุ วิเคราะห วิจารณการแสดงประเภทต�างๆ เป7นต�น 

การท่ีจะสอนหรือใช�การอธิบายให�นักเรียนฟ<ง และนักเรียนเข�าใจและจดจําได�เลยนั้นเป7นไปได�ยาก 
พอเวลาผ�านไปนักเรียนก็จะเกิดความสับสนและลืมไปในท่ีสุด ฉันจึงได�คิดค�นหาสื่อท่ีจะเป7นตัวกลางในการ
ใช�ประกอบการอธิบายเพ่ือให�นักเรียนเห็นภาพ โดยการค�นหา คัดเลือก และรวบรวมสื่อวีดิทัศนท่ีมีภาพ
และเสียงจากอินเทอรเน็ต มาเก็บไว� เช�น วีดิทัศนการฝrกอ�านโน�ตดนตรีไทย ดนตรีสากล การแสดงประเภท
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ต�างๆของนาฏศิลปUไทยและสากล เป7นต�น ซ่ึงสามารถช�วยให�นักเรียนเข�าใจและจดจําได� หลังจากนักเรียนได�
รับชม ฉันได�ทดลองใช�กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปpท่ี 3 ปpการศึกษา 2557 ในภาคเรียนท่ี 2 และได�ทําการ
วิจัยในชั้นเรียน ผลปรากฏว�า คะแนนจากการทดสอบ เรื่อง ประเภทการแสดงนาฏศิลปUไทยก�อนใช�            
สื่อวีดิทัศน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 9.25 คะแนน และเพ่ิมข้ึนจากการทําแบบทดสอบหลังใช�สื่อมีคะแนน
เฉลี่ยเท�ากับ 15.01 คะแนน และนักเรียนมีความพึงพอใจต�อการเรียนการสอนโดยใช�สื่อวีดิทัศนชุด 

ประเภทการแสดงนาฏศิลปUไทย โดยรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด                
( X = 4.67)  และยังส�งผลให�ผลการทดสอบระดับชาติในกลุ�ม
สาระการเรียนรู�ศิลปะ (O-NET) มีค�าเฉลี่ยสูงกว�าระดับชาติ 
และเป7นลําดับท่ี 2 ของเขตพ้ืนท่ีฯ อีกด�วยนับว�าสื่อประเภท                
วีดิทัศนเป7นสื่อการสอนท่ีให�ความรู�และเป7นประโยชนต�อ
นักเรียนมากสําหรับครู เพราะหลังจากการทดสอบระดับชาติ 
ได�สอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปpท่ี 3 นักเรียนได�บอกว�า 
ในแบบทดสอบมีคําถามท่ีเก่ียวกับประเภทของแสดงประเภท

ต�างๆ ด�วย พอนึกถึงวีดิทัศนการแสดงท่ีครูเปoดให�ดูก็จําได�เลยว�าการแสดงประเภทนี้มีลักษณะสําคัญ
อย�างไร ข�อใดเป7นการแสดงประเภทเดียวกัน  เป7นต�น และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเวลาเปoด
วีดิทัศนให�นักเรียนดู นักเรียนจะต้ังใจเม่ือมีข�อสงสัยก็จะถาม หลังจากนั้นให�นักเรียนทําใบงาน นักเรียนก็
ต้ังใจทําและสามารถทํางานท่ีมอบหมายได�เสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดมากข้ึน 

.....คุณครูหลายๆ ท�านท่ีได�อ�านบทความข�างต�นนี้แล�วอาจจะคิดว�าสื่อแบบนี้วิธีง�ายแบบนี้ทําให�
นักเรียนเกิดการเรียนรู�และทําให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดีข้ึนจริงๆหรือ?  วิชาศิลปะต�องให�
นักเรียนปฏิบัติสิ ถึงจะเกิดการเรียนรู�ท่ียั่งยืนได�? ใช�ค�ะ....เทคนิคการใช�สื่อง�ายๆ แค�นี้เอง เปoดวีดิทัศนให�
นักเรียนดู เพราะการท่ีนักเรียนได�รับชม ได�เห็น ได�ยินได�ฟ<ง จะช�วยให�นักเรียนเกิดการทรงจํามากกว�าการ
อ�านหรือฟ<งท่ีครูอธิบายเพียงอย�างเดียวซ่ึงจะได�ประโยชนมาก เพราะเป7นการเติมเต็มประสบการณให�
นักเรียนเพราะบางอย�างนักเรียนไม�มีโอกาสได�ดู ได�สัมผัสจริง ไม�มีในท�องถ่ินท่ีนักเรียนอาศัยอยู� จริงอยู�         
การปฏิบัตินั้นเหมาะสมกับการเรียนศิลปะท่ีสุด ต�องให�นักเรียนได�ฝrกทักษะการวาดเขียน การเล�นดนตรี 
ร�องเพลง และการฟjอนรําต�างๆ แต�หากเพียงแต�ว�าเวลาท่ีให�
สําหรับการเรียนวิชานี้มีแค� 2 ชั่วโมง/สัปดาห จะเป7นไปได�หรือท่ี
จะให�นักเรียนได�ฝrกทุกอย�างในเวลาแค� 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน ซ่ึง
เนื้อหาสาระด�านความรู�ภาคทฤษฎีท่ีนักเรียนควรจะต�องรู�ก็มีต้ัง
มากมาย ดังนั้นในบางเนื้อหาก็มีความจําเป7นท่ีคนเป7นครูศิลปะ
จะต�องพ่ึงพาสื่อวีดิทัศน นําเอาเทคโนโลยีเข�ามาช�วย แม�กระท่ัง
การฝrกปฏิบัติบางครั้งก็ยังต�องใช�สื่อวีดิทัศนในการสาธิตสําหรับ
ครูท่ีไม�มีความถนัดในสาระต�างๆ นับได�ว�า “วีดิทัศน" เป#นส่ือ        
ช้ันยอดสําหรับครูศิลปะ” อีกประการหนึ่ง 
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สรุปได�ว�า สื่อวีดิทัศน ท่ีใช�ในการประกอบการสอนเป7นสื่อท่ีสามารถช�วยให�ครูท่ีสอนกลุ�มสาระ
ศิลปะไม�ต�องกังวลอีกต�อไป เพียงแต�ครูอาจจะต�องเสียสละเวลาในการเปoดค�นหา ศึกษาความถูกต�องของ
เนื้อหาความรู�กับลักษณะเนื้อหาของวีดิทัศนให�ดี จากนั้นทําการดาวนโหลด ตัดต�อและนํามารวบรวมไว�เป7น
หมวดหมู� เพ่ือให�ง�ายต�อการใช�สอนนะคะ ฉันในฐานะครูดนตรี-นาฏศิลปU ก็ใช�โอกาสนําเอาประโยชนของสื่อ
การสอนท่ีสามารถค�นหาและเก็บรวบรวมข้ึนมาได�ด�วยตนเองนี้มาใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จนเกิดผลท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ ทุกปpการศึกษาค�ะ 
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ศาสตร และ ศิลป? เพ่ิมสติปJญญาเด็ก 
 

ว�าท่ี ร.ต.ทัศนัย  ดาวแสง  
โรงเรียนชุมชนบ�านเมืองงาย สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
สวัสดีครับ กระผม ว�าท่ี ร.ต.ทัศนัย  ดาวแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ�านเมืองงาย อําเภอเชียงดาว 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เขต 3 หลายท�านคงจะจํากันได�ดีนะครับ ส�วนใหญ�จะ
เรียกกันในชื่อเล�นว�า “ครูด่ิง” ในปpท่ีแล�ว (ปpการศึกษา 2557) กระผมก็ได�ส�งบทความศิลปะมาให�กับ              
กลุ�ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเหมือนกันครับ และในปpนี้ (ปpการศึกษา 2558) ก็ได�รับ
การขอความร�วมมือจาก กลุ�ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มาเหมือนกัน จึงได�เขียน
บทความนี้ข้ึนมาเพ่ือสนองนโยบาย และขอความร�วมมือในการถ�ายทอดประสบการณผ�านบทความในเรื่อง  
“ครูศิลปะเรา...จะจัดการเรียนการสอนอย�างไรให�ประสบผลสําเร็จ” จึงได�เขียนบทความนี้ข้ึนมา  

เข�าเรื่องกันเลยนะครับ การจัดการเรียนของผมก็ไม�ได�ต�างจากครูท่ีสอนกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ
หรอกครับ ก็คือสอนตามหลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัดของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยใช�วิธีการสอนโดยผ�านสื่อทางเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร (โปรเจ็คเตอร)                
ให� นั ก เ รี ยน ได� เ ห็ นภ าพ  หรื อ  วี ดี โ อ  จ ากสื่ อ ท่ี ไ ด� ร วบรวมมา  และจากทา ง  อิน เตอร เ น็ ท 
(www.youtube.com) ซ่ึงจะทําให�ผู�เรียนได�เห็นภาพท่ีชัดเจน การประสบการณตรง และเกิดจินตนาการ
ตามไปด�วย ทําให�ได�รับการเรียนรู�อย�างท่ัวถึงทุกคน และนักเรียนก็มีสมาธิในการเรียนรู�ร�วมกับ ทําให�การ
จัดการเรียนรู�มีประสิทธิภาพ ไม�เสียเวลาไปเปล�า กับสอนตามหนังสือเพียงอย�างเดียว และการวัดผล
ประเมินผลก็คือให�นักเรียน ทําใบงาน หรือแบบฝrกหัด ท่ีเป7นความรู�ในหน�วยการเรียนรู�นั้นๆ อาจจะไม�ได�
วัดผล หรือประเมินผลทุกคาบสอน กระผมจะสอนแทรก ระหว�างเรียน หรือเม่ือจบหน�วยการเรียนรู�นั้นๆ 
เป7นครั้งๆ ไป เพ่ือไม�ให�ผู�เรียนเบ่ือหน�ายซํ้าซากกับการเรียนตามหนังสือเพียงอย�างเดียว 
 นอกจากการสอนในห�องเรียนเพียงอย�างเดียวแล�วผมยังได�สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในชุมชน โดยใช�กิจกรรมท่ีร�วมกับชุมชนมาร�วมบูรณาการ ด�านศิลปวัฒนธรรมท้ังดนตรีและ
นาฏศิลปU แล�วกําหนดให�สอดคล�องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง เหมือนลักษณะของ 
Backward Design โดยให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมกับชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ เช�น การไปประกวดร�องเพลง                 
การร�วมงานวันสําคัญทางพุทธศาสนา ให�นักเรียนไปร�วมฟjอนรําการแสดงพ้ืนเมือง โดยมีครูผู�หญิงท่ีมี
ความสามารถทางการฟjอนรําช�วยสอนให�นักเรียนเพ่ือไปแสดงในงานต�างๆ ไปเข�าร�วมเล�นดนตรีพ้ืนเมือง 
เช�น การแสดงการตีกลองสะบัดชัย  การฟjอนดาบ ฟjอนเจิง การบรรเลงดนตรีของวงโยธวาทิตร�วมแห�นํา
ขบวนต�างๆ ในชุมชน การร�วมกิจกรรมปลูกป|า การปล�อยพันธปลา การต�อต�านยาเสพติด เพ่ือในโรงเรียนมี
ส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน และขอวิทยากรท่ีมีความรู�ความสามารถด�านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลปUในชุมชนมาช�วยสอนนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย ประสบการณใหม�ๆ 
และยังเป7นการสร�างความสัมพันธระหว�างโรงเรียนและชุมชน 
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 ท้ังหมดนี้ เป7นลักษณะวิธีการสอนของกระผมซ่ึงจะไม�ใช�ในแต�ตําราเพียงอย�างเดียว จะใช�                 
การบูรณาการกิจกรรมต�างๆ เข�ามาร�วมในการจัดการเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียนของผู�เรียน 
โดยใช�ท้ัง “ศาสตร” ก็คือความรู�ท่ีจะต�องถ�ายทอดให�กับผู�เรียน และ “ศิลป?” คือเทคนิควิธีการต�างๆ 
เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดประสบการณในการเรียนรู�ได�อย�างหลากหลาย ส�งผลดีต�อนักเรียน โรงเรียนและชุมชนจึง
กล�าวได�ว�า “ศาสตร และ ศิลป? เพ่ิมสติปJญญาเด็ก” 
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ศาสตร  ศิลป?  ดนตรี  ของเด็กชนเผ�าลาหู� 
  

ครูกรีฑาพล  ก�องหล�า 
โรงเรียนบ�านห�วยคอกหมู สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
ยามว�าง หรือนอกเวลาเรียน เด็กประถม ชอบวาดรูป ระบายสี เป7นอย�างมาก พวกเขาวาดรูปใน

รูปแบบท่ีพวกเขาอยากจะวาด ทุกวัน จะร�องขอให�วาดรูปอยู�เสมอ ถามว�า การระบายสี การวาดรูป ของ
เด็กชนเผ�าลาหู�มีทักษะการวาดรูป และระบายสี ท่ีดีหรือยัง ตอบว�า “ยัง” แต�ด�วยความท่ีพวกเขามีใจรัก
การวาดรูป และระบายสี เม่ือครูบอกว�า นักเรียนทุกคนครูจะให�วาดรูป เสียงทุกเสียงบอกว�า “เฮ” เสียงดัง
มาก ความบริสุทธิ์ของพวกเขาเป7นศิลปะ อย�างหนึ่งท่ีต�องเรียนรู� ศาสตรท่ีพวกเขาใช�ในการวาดรูปในแต�ละ
ครั้ง จากการสังเกต พวกเด็กจะวาดรูปสิ่งท่ีอยู�ใกล�ตัว เช�น ครอบครัว โบสถ ทุ�งนา สุนัข สัตวเลี้ยงต�างๆ 
แม�กระท่ังครู ก็วาด สวย ไม�สวยไม�รู� แต�พวกเขาวาดออกมาจากใจ  

เม่ือคุณครูให�เด็กๆวาดรูปแล�ว ทําอย�างไรต�อ จะหยุดอยู�ตรงนั้น หรือ จะเก็บไว�ในแฟjม แล�วท้ิงเป7น               
เศษกระดาษ แต�เด็กๆจะถามอยู�เสมอว�า “เอากลับบ�านได�ไหม คะ/ครับ” เม่ือครูบอกว�า “เอากลับได�ครับ” 
สีหน�าของพวกเขายิ้มแย�ม มีความสุข อยากรู�เหตุผลเช�นกันว�า ทําไมถึงอยากจะเอากลับบ�าน เม่ือครูถาม 
เด็กๆจะตอบว�า “เอาไปให�ปู| ย�า ตายาย พ�อ แม� น�อง” ดู เหมือนพวกเขาอยากโชวความสามารถของพวก
เขาอีกรูปแบบหนึ่งให�ครอบครัวดู แต�เม่ือย�อนกลับมาหลังจากเด็กๆวาดรูปแล�ว ในฐานะความเป7นครู          
ควรทําอย�างไรต�อไปเพ่ือสร�างทักษะการคิดวิเคราะหให�เด็กๆ ได�เรียนรู�ในการคิด วิเคราะห และรู�จัก
ความหมายของรูปภาพท่ีเขาวาด เม่ือเราต�องการวาดรูปอย�างไรสักอย�างหนึ่ง เราต�องการสื่ออะไรให�คนดูได�
เห็นใช�ไหม ไม�ได�วาดไปเฉยๆ ไม�มีความหมาย 
 ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนวิชา ศิลปะ จึงต�องใช� ศาสตร เพ่ือช�วยในการฝrกเด็กๆให�รู�จัก                   
คิดวิเคราะหจากรูปภาพท่ีพวกเขาได�วาด หลังจากท่ีเด็กๆ วาดรูปทุกครั้ง ครูมีหน�าท่ีคือ ซักถามเด็กๆ             
ทุกครั้งในรูปแบบ วาดรูปใคร ทําอะไรอยู� และรูปนี้อยู�ท่ีไหน แล�ววาดเพ่ืออะไร ซ่ึงการใช�คําถามเหล�านี้         
จะทําให�เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และเด็กๆชนเผ�าซ่ึงมีป<ญหาการอ�านไม�ออกเขียนไม�ได� เขาจะ
เรียนรู�การคิด วิเคราะหผ�านการวาดรูปของพวกเขานั่นเอง เพราะฉะนั้น การจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะจะประสบความสําเร็จได�อย�างไร ต�องอาศัยความอดทน การใช�ศาสตร และศิลปUเข�าช�วยเพ่ือ
เสริมสร�างให�เด็กๆรู�จักคิดวิเคราะห และเปjาหมายของพวกเขาในการวาดรูปแต�ละครั้ง และหลังจากท่ีได�
ซักถามเด็กๆ  ซํ้าแล�วซํ้าเล�า พวกเขาจะพัฒนากระบวนการคิดไปในตัวเช�นกัน 
 ถ�าพูดถึง วงดุริยางค ของโรงเรียน ปpนี้เป7นปpท่ีมีอะไรใหม�ๆเข�ามามากมาย มีท้ัง สีสัน ดนตรี             
สร�างความต่ืนใจให�กับนักเรียน ครั้งแรกท่ี ผอ. สั่งชุดวงดุริยางค คิดว�านักเรียนเล�นไม�ได� เพราะนักเรียนมี
ความสนใจน�อย และทักษะต�างๆยังไม�เห็น เป7นไปได� เม่ือรับสมัครผู�สนใจเข�าร�วมวงดุริยางค มีนักเรียนให�
ความสนใจเป7นจํานวนมาก และทุกวันนี้ ได�ฝrกนักเรียนเล�นเพลงชาติ และเพลงประจําโรงเรียน นักเรียน
เล�นได� ภายในไม�ถึงเดือน มีอะไรอีกมากมายท่ีเราต�องค�นหาในตัวเด็กดอยชนเผ�าลาหู� บางครั้งอาจมองท่ี
ภายนอก จึงปoดตามองไม�เห็นศักยภาพท่ีแท�จริงของเด็กเหล�านี้ เม่ือเปoดโอกาส เปoดใจของเด็กๆเหล�านี้ได� 
เป7นอะไรท่ีสุดยอดจริง ดูพัฒนาการของเด็กเหล�านี้จากรูปภาพข�างล�างนี้ 
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วงดุริยางคโรงเรียนบ�านห�วยคอกหมู ฝRกซ�อมเพลงประจําชาติและประจําโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปะของเด็กประถม ภาพตัดปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายไทย ของนักเรียนมัธยม 
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คนรังสรรคศิลป?...ศิลป?สร�างสรรคคน 
 

ครูปฏิญญา ศรีถาวร 
โรงเรียนบ�านหนองเต็ง สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 

ศิลปะ...คือจินตนาการท่ีไม�รู�จบ เป7นเสมือนทรัพยสมบัติของเด็กทุกคน ช�วยส�งเสริมให�เด็กๆ เจริญ
งอกงามด�วยความสามารถของแต�ละคน เด็กทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะสร�างสรรคศิลปะอย�างอิสระข้ึนมาได� คุณค�า
ของการเรียนศิลปะไม�ได�อยู�ท่ีผลงานท่ีโดดเด�นสวยงามเพียงอย�างเดียว ประโยชนท่ีแท�จริงย�อมอยู�กับการจัด
กระบวนการเรียนรู�เพ่ือให�เด็กๆ มีสมาธิ เพลิดเพลิน นําไปสู�การสร�างสรรคงานด�วยจินตนาการ 

เด็กๆ จะเติบโตเป7นผู�ใหญ�ท่ีดีได� ต�องได�รับการพัฒนาร�างกายอย�างถูกหลักและปลูกฝ<งจิตใจท่ีดีงาม 
ศิลปะจะช�วยขัดเกลาจิตใจของพวกเขา เด็กๆ ท่ีใฝ|ในความสวยงามของศิลปะ ใฝ|ในความไพเราะของ
เสียงดนตรี ใฝ|ในลีลาการเคลื่อนไหวท่ีอ�อนช�อยงดงาม ย�อมเป7นผู�ใฝ|สมาธิและรักสงบ 

ต�องขอสารภาพตามตรงเลยนะครับว�า “ศิลปะ” เป7น 1 ใน 2 วิชา ท่ีผมไม�ปลื้มมาต้ังแต�ผมยังเป7น
นักเรียนแล�วครับ วาดรูป ร�องเพลง เต�นระบํา ศิลปะสําหรับครู ชีวิตมัธยมร�อยเรียงถึงมหาวิทยาลัยผมไม�
ค�อยใส�ใจกับศิลปะมากมายนัก แต�ด�วยความเป7นครูนี่แหล�ะ ครูผู�ทําหน�าท่ีให�ผู�อ่ืนได�รู� ผมกับศิลปะก็ต�อง        
ผูกมิตรกันชั่วคราว เพ่ือใครล�ะ?...ถ�าไม�ใช�นักเรียนของผม ซ่ึงผมก็ไม�ได�ให�ความสําคัญว�าเด็กๆ ต�องวาดภาพ
ได�สวยงาม ต�องร�องเพลงไพเราะเสนาะหู ต�องร�ายรําได�อ�อนช�อย ผมต�องการเพียงให�เด็กๆ ได�แสดงออกถึง 
เจตคติท่ีดีต�อศิลปะ มีจินตนาการ มีพลังแห�งความสร�างสรรค และเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู�สิ่งใหม� 
ขณะเดียวกันผมยังแอบดีใจท่ีเห็นเด็กๆ นําความรู�ทางศิลปะไปบูรณาการกับการเรียนวิชาอ่ืนๆ เช�น              
วาดภาพต�นไม� ดอกไม� หรือสัตว ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมความเข�าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร ทําบัตรอวยพรในวิชา
คอมพิวเตอร ป<fนข�าวของเครื่องใช�และแกะสลักในวิชาการงานอาชีพรวมท้ังพอเพ่ิมภาพและสีลงไป
ภาษาอังกฤษท่ีน�าเบ่ือก็กลายเป7นเรื่องสนุก 

ผมเป7นอีกหนึ่งคนท่ีมีองคความรู�ในศาสตรของศิลปะไม�มากนัก วาดรูปไม�เก�ง ร�องเพลงได�แค�           
เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี ลีลาการเคลื่อนไหวงดงามตามแบบฉบับครูพลศึกษา มิใช�แบบฉบับ
ของนาฏศิลปUนะครับ แต�ด�วยองคประกอบของโรงเรียนขนาดเล็ก ผมจึงต�องรับผิดชอบในทุกกลุ�มสาระ 
(แบบจํายอม) 

ในเม่ือต�องสอนและเดินหน�าสู�กับการทดสอบในทุกระดับ ผมก็ต�องพ่ึงพาผู�ช�วยชั้นเลิศ ผู�ช�วย              
ชั้นเลิศประการแรกเลยก็คือจัดการเรียนการสอนควบคู�ไปกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม 
โรงเรียนวังไกลกังวล ท่ีมีการถ�ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนโดยครูชั้นเซียน ผมก็แค�ปรับเวลาเรียน 
จัดหาแบบเรียน จัดเตรียมสื่อ ให�มีความสอดคล�องกันระหว�างโรงเรียนต�นทางกับโรงเรียนปลายทาง               
เม่ือเรียนรู�จบในแต�ละตัวชี้วัด ผมและเด็กๆ ก็จะช�วยกันสรุปเนื้อหา เพ่ือให�เกิดความเข�าใจอีกครั้ง และเสริม
ด�วยความรู�ท่ีสืบค�นจากแหล�งเรียนรู�ต�างๆ 

ผู�ช�วยชั้นเลิศประการท่ีสองก็คือผลงานท่ีบรรดาครูชํานาญการพิเศษนําไปเผยแพร�ไว�ในเว็บไซต
ต�างๆ สิ่งท่ีเป7นประโยชนอย�างมากก็คือแบบทดสอบท่ีผมนํามาปรับแต�งคําถามซะใหม� จากแบบทดสอบท่ี
เป7นตัวเลือกกลายร�างเป7นแบบทดสอบตามแบบฉบับของผม ท่ีเน�นแสดงการเลือกแนวคิดวิธีการในการ
ค�นหาคําตอบอย�างมีทิศทาง เพ่ือให�แน�ใจว�าเด็กๆ มีวิจารณญาณและเข�าใจเนื้อหาอย�างแท�จริง 
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ผู�ช�วยชั้นเลิศประการท่ีสามคือความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี มีเว็บไซตมากมายท่ีนําเสนอบทความ
ทางการศึกษา งานวิจัย องคความรู�ด�านเนื้อหา เพลงประกอบ ภาพเคลื่อนไหวจัดการสิ่งใหญ�โตให�เล็กลงจน
มองได�โดยรอบ ทําสิ่งท่ีมองไม�เห็นให�ใหญ�ข้ึนจนมองได�ถนัดตา รวมท้ังแบบทดสอบออนไลนท่ีมาเสิรฟอุ�นๆ 
ให�ถึงโตsะทํางาน ผมก็แค�จับจองมาเป7นของผม จัดหาเครื่องพิมพคู�ใจ ทุกอย�างก็ฉลุย 

ผู�ช�วยชั้นเลิศประการท่ีสี่คือค�ายพัฒนาทักษะวิชาการ โดยฝ|ายวิชาการของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสหมิตรวิทยา เด็กๆ จะได�รับประสบการณท่ีดีเยี่ยมในการสร�างเสริมทักษะการทําแบบทดสอบ 
เป7นการจัดกิจกรรมซ่ึงระดมบุคลากรท่ีมีความสามารถมาช�วยกันติวเข�มโค�งสุดท�ายก�อนสอบโอเน็ต 

กิจกรรมการเรียนศิลปะของเด็กๆ ผมเน�นการสอนแบบเป7นกันเอง เปoดใจรับฟ<งจินตนาการจาก
เด็กๆ อยู�เสมอ ส�งเสริมให�เด็กๆ ได�มีโอกาสสร�างสรรคผลงานอย�างอิสระตามศักยภาพของแต�ละคน ไม�ใช�
ออกแบบตามความต�องการของผม โดยต�องไม�ไปขัดขวาง ปoดก้ัน หรือกําหนดขอบเขตมากเกินไป เพราะ
อาจทําให�เด็กๆ รู�สึกอึดอัด แต�ก็ต�องไม�ปล�อยปะละเลยจนเกินไป เพราะจะทําให�เด็กๆ ขาดความ
กระตือรือร�น กําหนดจุดร�วมเล็กๆ น�อยๆ แล�วปล�อยให�เด็กๆ บรรเลงจินตนาการได�ตามท่ีใจปรารถนา 

ในด�านเทคนิควิธีการนั้นผมและเด็กๆ ต�องปรับตัวไปพร�อมๆ กัน จากครูผู�สอนผู�สั่งมาเป7นโค�ช  
เป7นผู�ท่ีอยู�เบ้ืองหลัง คอยให�คําแนะนําให�กระบวนการเรียนรู�ดําเนินไปอย�างราบรื่น ท่ีสําคัญคือการสร�าง
บรรยากาศให�เกิดการกระตุ�น สร�างความน�าสนใจ เพราะผมเจอเด็กๆ อยู� 2 ประเภท คือ เด็กท่ีเอsะ เอsะ 
แล�วมันคืออะไร เด๋ียวต�องไปหาคําตอบ ส�วนอีกประเภท เอsะ เอsะ แต�ไม�เอาดีกว�า ไม�สงสัยดีกว�า 

การเรียนการสอนแบบโค�ชจะช�วยให�เด็กๆ ได�ปฏิบัติมากข้ึน ได�นําเสนอมากข้ึน สงสัยและ               
ต้ังคําถามมากข้ึน ค�นหาคําตอบด�วยตัวเองมากข้ึน ควรฝrกฝนให�เด็กๆ มีทักษะในการต้ังคําถาม สงสัยและ
ซักถามเพ่ือให�เกิดความกระจ�าง เด็กๆ ทุกคนต�องสร�างแบบทดสอบด�วยตัวเอง แล�วนําไปซักถาม
แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน เจ�าของคําถามจะเป7นคนอธิบายเหตุผลในคําตอบท่ีถูก รวมท้ังชี้แจงคําตอบของ
เพ่ือนท่ีตอบผิด โดยอ�างอิงความรู�ทางวิชาการจากแหล�งข�อมูลท่ีค�นคว�ามา เพราะเม่ือถึงวินาทีแห�งการ
แข�งขัน โค�ชก็แค�นั่งอยู�ข�างสนามร่ําไป เด็กๆ ต�างหากล�ะท่ีต�องเผชิญหน�ากับความหลากหลายของคู�แข�งขัน
ด�วยตัวเอง เม่ือใดก็ตามท่ีเด็กๆ สามารถไขข�อข�องใจให�กับตัวเอง เพ่ือนๆ และคุณครูได� ความรู�จะฝ<งลึก
อย�างม่ันคงในตัวของเขาเองอย�างแน�นอน ... ผมเชื่ออย�างนั้นนะ 
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ศาสตรร�วมศิลป? สรรคสร�างทางปJญญา 
 

ครูกฤษดาพร  เขียวอ�าย 
โรงเรียนไทยทนุ บ�านสันต�นดู� สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 ศิลปะ วิชาท่ีนักเรียนน�อยคนจะเลือกตอบ เม่ือครูต้ังคําถามว�า “นักเรียนชอบวิชาไหนมากท่ีสุด” 
แต�ก็ไม�ใช�คําตอบของคําถามท่ีว�า วิชาไหนท่ีนักเรียนชอบน�อยท่ีสุดเช�นกัน ทุกครั้งเม่ืออยู�ในห�องเรียนท่ีเต็ม
ไปด�วยอุปกรณงานศิลปU ในบรรยากาศท่ีดูวุ�นวาย  ใบหน�าของทุกคนกลับเต็มเปp�ยมไปด�วยรอยยิ้ม และ 
เสียงหัวเราะอย�างมีความสุขทุกครั้ง งานท่ีทําออกมาสวยบ�างไม�สวยบ�าง  แต�ดูทีท�าของทุกคนจะภาคภูมิใจ
กับผลงานของตนเองอยู�ไม�น�อย 
 เย� ! ครูนุชมาแล�ว เสียงเรียกท่ีคุ�นเคยของ
เด็กๆ ท่ีรู� เพียงว�า หากครูเข�าห�องเรียนต�องได�        
วาดรูป ได�ระบายสี ได�เล�นพู�กัน ได�ป<fนดินน้ํามัน  
ไม�ต�องนั่ ง เ ขียนหนังสือหรือท�องจําอะไรเลย         
หลายคนยิ้มอายๆ และพูดแบบไม�ม่ันใจว�าหนูทํา
ไม�เป7น ระบายสีนั้นได�ไหมครับ วาดรูปนี้ลงไปด�วย
ได�ไหมคะ  ซ่ึงในฐานะครูต�องเสริมสร�างความม่ันใจ
ให�แก�ผู�เรียน จะพูดเสมอว�า “ศิลปะไม�มีผิด ไม�มีถูก 
ถ�าสวยก็เป7นศิลปะ แต�ถ�าไม�สวยก็เป7นศิลเปรอะ” 
เด็กๆหัวเราะชอบใจ เริ่มมีความม่ันใจ “ถ�าอย�างนี้
ท�องฟjา ก็ไม�จํ า เป7นต�องมีแต�สีฟjา   พ้ืนดินก็ไม�
จําเป7นต�องมีแต�สีน้ําตาลมืดๆใช�ไหมคะ” เม่ือมีความ
ม่ันใจก็เป7นการเปoดกว�างทางความคิดและจินตนาการ และพร�อมจะรับรู�เนื้อหาทางทฤษฏีท่ีครูสอดแทรกให�
ผู�เรียนได�เรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด�วยตนเองให�ได�มาตรฐานตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลาง 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในเนื้อหาวิชาศิลปะซ่ึงเป7นวิชาเน�นการปฏิบัติครูผู�สอนต�องมีใจรักในงาน
ศิลปะและมีเทคนิคในการสร�างทัศนคติท่ีดีให�แก�ผู�เรียน สร�างบรรยากาศการเรียนรู�ให�ผ�อนคลาย ไม�ตีกรอบ
ทางความคิด และไม�ยึดเนื้อหาตามทฤษฎีมากเกินไป เพียงแต�โน�มน�าวให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ให�ครบถ�วนตาม
เนื้อหาหลักสูตร ค�อยเป7นค�อยไปและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�เรียน เน�นให�ผู�เรียนได�ฝrกคิดวิเคราะห 
วิพากษวิจารณผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาผลงานของตนเอง 
 จากการท่ีได�จัดกิจกรรมการเรียนรู�ในกลุ�มสาระศิลปะท่ีโรงเรียนไทยทนุ บ�านสันต�นดู� เป7นเวลา 
สองปpท่ีผ�านมา ต้ังใจว�านักเรียนจะต�องได�รับความรู�และความเข�าใจในส�วนของทฤษฎีให�มากข้ึน               
โดยสอดแทรกจากการลงมือปฏิบัติท้ังทางตรงและทางอ�อม มีความม่ันใจในการสร�างสรรคและนําเสนอ
ผลงาน  
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โดยปpการศึกษาท่ีผ�านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะสูงข้ึน และผลการ
ทดสอบความรู�ระดับชาติปpการศึกษา 2557 ท่ีผ�านมา ในรายวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปpท่ี 6 โรงเรียน
ไทยทนุ บ�านสันต�นดู� ศูนยพัฒนาการศึกษาท�าตอนศูนย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม� เขต 3 ค�าเฉลี่ยอยู�ท่ี 50.00  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปpการศึกษาก�อนๆเป7นลําดับ ถือเป7นความภาคภูมิใจ
อย�างหนึ่งของโรงเรียน 
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ศิลปศึกษาควรเปIนแบบไหน 
 

ครูชัชวาล ปรัง 
                                                      โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม� สพป.เชียงใหม� เขต 3   

 

 
“ศิลปศึกษาเน�นท่ีกระบวนการไม�ใช�ผลลัพธ” ใครบาง

คนหรือหนังสือบางเล�มได�กล�าวไว� ซ่ึงดูแล�วน�าจะเป7นวิธีคิดท่ี
เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาศิลปะในระดับพ้ืนฐาน 
เพียงแต�บางครั้งก็พบว�ามีการกําหนดรูปแบบการวัดท่ีดูไปแล�ว
ไม�ค�อยสอดคล�องกับธรรมชาติของวิชา 

ผมมิได�ต�อต�านการวัดผลโดยการทดสอบระดับชาติ 
เพียงแต�การให�น้ําหนักหรือความสําคัญโดยครูในการวัด
ลักษณะนี้มากเกินไปอาจเป7นผลเสียต�อการเรียนการสอนวิชานี้
ก็เป7นได�  

ท่ีผ�านมาผมยอมรับว�าพยายามติวสอบด�วยเนื้อหาท่ีคร่ําเคร�ง เพ่ือให�นักเรียนพร�อมท่ีจะไปสอบ 
นักเรียนต�องเจอกับประวัติศาสตรศิลปะ (ยุคเรอนาซองค โรมัน อียิปต โมเดิรนอารต) ต�องมาจําชื่อโบสถ
วิหารในแต�ละสมัย  ต�องวิเคราะหและจัดหมวดหมู�ศิลปะ จําชื่อศิลปoน จนแม�แต�ตัวผมเองยังคิดว�ากําลังสอน
ประวัติศาสตร ปรัชญา หรือบรรยายสารคดีอะไรสักอย�าง  

แน�นอนความรู�เหล�านี้ก็เป7นสิ่งท่ีน�าสนใจ แต�ก็น�า
เสียใจเพราะผู�เรียนก็เข�าใจว�าเรื่องพวกนี้เรียนเพ่ือนําไปใช�
สอบ (แถมบางทีเด็กๆก็มาบอกว�าเรื่องท่ีครูติวไม�ออก
ข�อสอบเลย) 

บางครั้งเรามุ�งไปท่ีปลายทางมากเกินไปจนลืม
มองสิ่งท่ีอยู�ระหว�างทาง......... 

ผมหยุด คิด และไปคํานึงถึงกระบวนการมากข้ึน 
กระบวนการท่ีมุ�งเน�นการคิด การปฏิบัติ การถ�ายทอดและ
แสดงออกทางความรู�สึก สิ่งเหล�านี้ควรจะเป7นจุดมุ�งหมาย
สําคัญของการเรียนการสอนศิลปศึกษามิใช�หรือ  

การเรียนการสอนมุ�งให�ผู�เรียนเกิด”ศิลปะนิสัย” 
เม่ือผู�เรียนได�ปฏิบัติจนครบกระบวนการก็จะเกิดความ
เข�าใจ แม�ผลงานจะไม�ได�ออกมางดงาม ทําข�อสอบได�
คะแนนไม�ดีนัก แต�ถ�าได�คิด ได�ปฏิบัติ และได�ถ�ายทอดหรือ
แสดงออกทางความรู�สึก ซ่ึงเป7นการได�รับประสบการณ
ทางศิลปะ ผมก็เชื่อว�าเป7นผลสําเร็จไปอีกข้ันหนึ่งแล�ว 
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อีกสิ่งหนึ่งท่ีผมทําก็คือการให�เวลาในการสอนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรสําหรับ
นักเรียนท่ีมีความสนใจ ท้ังทัศนศิลปU และดนตรี เพราะวิชานี้จะต�องผ�านการฝrกปฏิบัติซํ้าๆจนเกิดความ
ชํานาญ  ซ่ึงเป7นลักษณะสอนตามใจเด็ก และตามใจครู ผมจบศิลปะมาโดยตรง และเล�นดนตรีมาก�อน              
จึงเป7นการง�ายท่ีจะสาธิตให�นักเรียนได�เห็น (ถือเป7นการสร�างศรัทธาไปในตัว) แต�ก็ต�องระวังไม�ให�กลายเป7น
หลักสูตร “ทําอย�างท่ีครูคิด” (เพ่ือการประกวด โชวผลงาน) มากเกินไป เพราะอาจจะกลายเป7นการทําลาย
จินตนาการของเด็กไปซะอีก  

โดยรวมคือการ “เน�นกระบวนการ” และ “การให�เวลากับนักเรียน” ผมไม�แน�ใจว�าการสอนแบบนี้
จะเป7นส�วนสําคัญท่ีสามารถยกระดับผลการทดสอบระดับชาติหรือไม� แต�ผมม่ันใจว�าวิธีการนี้คือวิธีท่ี
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาศิลปศึกษา เพราะไม�ได�มุ�งท่ีจะสร�างนักวิชาการศิลปะ หรือศิลปoนท่ีทักษะ
สูงส�ง แต�เป7นการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองต�อผู�เรียนทุกคน หรือแม�แต�กลุ�มท่ีมีความสนใจเป7นพิเศษเพ่ือให�
เกิด “ศิลปะนิสัย” อันเป7นส�วนหนึ่งในการเติมเต็มให�มีความเป7นมนุษยท่ีสมบูรณ 
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ศิลป?..สร�างสรรค  ปJTนแต�ง..ดาว 
 

ครูพลับพลึง  ทารัตน 
โรงเรียนชุมชนบ�านแม�สูนหลวง สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
ศิลปะคืออะไร  หลายคนคงให�คําตอบท่ีแตกต�างกันไปตามความคิดและภูมิความรู�ท่ีได�สะสมมา

ตามประสบการณแห�งชีวิต  แต�สําหรับตัวดิฉันเองต�องบอกว�าศิลปะเป7นศาสตรแห�งการสร�างคนให�เป7นคนท่ี
สมบูรณ   

ศิลปะคือความงาม เม่ือเราพูดถึง ศิลปะ เรามักจะหมายถึง ความงาม แต�ความงามในท่ีนี้เป7นเรื่อง
ของคุณค�า (Value) ท่ี เป7นคุณค�าทางสุนทรียะ  แตกต�างจากคุณค�าทางเศรษฐกิจ ท่ีเป7นราคาของวัตถุแต�
เป7นคุณค�าต�อจิตใจ ความงามเกิดข้ึนด�วยอารมณ มิใช�ด�วยเหตุผล ความคิด หรือข�อเท็จจริง คนท่ีเคร�งครัด
ต�อเหตุผลหรือเพ�งเล็งไปท่ีคุณค�าทางวัตถุจะไม�เห็นความงาม  คนท่ีมีอารมณละเอียดอ�อนไหว จะสัมผัส
ความงามได�ง�ายและรับได�มาก   ความงามให�ความยินดีให�ความพอใจได�ทันทีโดยไม�ต�องมีเหตุผล      

ความยินดีนั้น เกิดข้ึนเองโดยไม�มีการบังคับ  ความงามนั้นเก่ียวข�องกับวัตถุก็จริง  แต�มิได�เริ่มท่ี
วัตถุ  มันเริ่มท่ีอารมณของคน ดังนั้น ความงามจึงเป7นอารมณ  เป7นสุขารมณหรือเป7นอารมณท่ีก�อให�เกิด
ความสุข  เป7น 1 ใน 3  สิ่งท่ีก�อให�เกิดความสุขกับมนุษย ซ่ึงได�แก�  ความดี  ความงาม  และความจริง ผู�ท่ี
ยอมรับและเห็นในคุณค�าของท้ังสามสิ่งนี้ จะเป7นผู�มีความสุข   เนื่องจากความงามเป7นอารมณ   เป7นสิ่งท่ี
อยู�ในความรู�สึก 
 ในการสอนศิลปะก็เช�นกันสอนอย�างไร 

1. สอนอย�างไรให�ดี 
2. สอนอย�างไรให�งาม 
3. สอนอย�างไรให�เกิดความเป7นจริง (การนําไปใช�) 
โดยการสอนตามหลักการท่ัวไป ได�แก� สอนตามหลักสูตร                                                                   

สอนตามมาตรฐาน  สอนตามตัวชี้วัด และสอนตามใจครู  สอนตามใจนักเรียน                                                          
และสอนตามใจเรา กล�าวคือ สอนตามใจครู  (จากรูปธรรมไปนามธรรม) 
สอนตามใจนักเรียน  (โดยให�สอดคล�องกับความสนใจ และความต�องการของผู�เรียน) 
และสอนตามใจเรา (โดยให�เชื่อมโยงกับชีวิตจริง) 
 
 

  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�สาระศิลปะ  ครูต�องทําให�เด็กเกิดความรู�สึกว�าศิลปะเป7นสิ่ง                
ท่ีน�าสนุกสนาน  น�ารื่นรมย  น�าพอใจและประสบการณต�าง ๆ  เป7นสิ่งท่ีเขาปรารถนา  ชั่วโมงศิลปะควร
เป7นชั่วโมงท่ีเด็กมีความสุข  ได�ค�นพบสิ่งใหม�ๆ ท่ีเขาพอใจประสบการณท่ีเด็กได�รับควรเป7นสิ่งท่ีเด็กสนใจ    
            ดังนั้น  สิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  คือ  จิตวิทยาในการสอนและพัฒนาการ
ของเด็ก ผู�สอนควรจะเรียนรู�ถึงธรรมชาติของผู�เรียนในกลุ�มของตนเองอย�างถ�องแท� และ พยายามปรับวิธี
สอนให�เหมาะสมกับความพร�อมและความ   สนใจของผู�เรียน การจัดการเรียนสอนศิลปะให�ประสบ
ผลสําเร็จ ครูจะต�องรู�วิธีสอนซ่ึงเป7นหลักท่ีควรปฏิบัติดังนี้ 
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           1. ให�นักเรียนลองปฏิบัติก�อน  แล�วให�ช�วยกันสรุปเป7นหลักการ  โดยครูอาจใช�วิธีการแนะนําหรือ
สาธิตให�นักเรียนปฏิบัติ  แล�วให�นักเรียนได�ใช�ความคิดอย�างมีเหตุผลในการสรุปเป7นหลักการ ครูมีหน�าท่ี
ช�วยปjอนคําถาม  หรือชี้แนะแนวทางเพ่ือให�ได�ข�อสรุปท่ีถูกต�อง 
          2. สอนให�นักเรียนเกิดความคิดสร�างสรรค  ครูต�องให�โอกาสนักเรียนในการคิดหรือแสดงออกใน
กิจกรรมศิลปะบ�อยๆ เช�น การให�คิดท�าทางประกอบเพลงประเภทต�างๆ เปoดโอกาสให�นักเรียนร�วมกันทํา
จังหวะประกอบเพลง  ด�วยเครื่องประกอบจังหวะท่ีนักเรียนคิดหรือเลือกหามาเอง  ตามท่ีคิดว�าเหมาะสม              
เปoดโอกาสให�นักเรียนแต�งเนื้อร�องเอง  เป7นต�น 
         3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�ผสมผสานกัน  ในการสอนแต�ละครั้งครูไม�ควรมุ�งเน�นเนื้อหาหรือ
ประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท�านั้น  กิจกรรมเน�นการฟ<ง  การร�องเพลง  กิจกรรมเน�นจังหวะและ
กิจกรรมนาฏศิลปU  ควรผสมกลมกลืนกันไปเพราะกิจกรรมต�างๆไม�สามารถแยกกันได�โดยเด็ดขาด  เด็กจะ
ร�องเพลงได�จะต�องผ�านการฟ<งมาก�อน  ต�องรู�จังหวะของเพลง  และถ�าจะรําหรือแสดงท�าประกอบเพลง
ได�  เด็กจะต�องร�องเพลงได�ก�อน  มิฉะนั้นก็ไม�สามารถกําหนดท�าทางได�ถูกต�อง 
            4. สอนให�เชื่อมโยงกับสาระอ่ืน  ครูสามารถใช�กิจกรรมทัศนศิลปU ดนตรีและนาฏศิลปU  เป7นแกน
ในการเชื่อมโยงวิชาอ่ืนๆหรือบูรณาการการเรียนการสอนได�  เช�น  ครูสอนเพลงนก  เม่ือนักเรียนร�องเพลง
นกได�  รู�จังหวะและทําท�าบินแบบนกได�  ครูอาจเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการวาดภาพนกและความรู�เรื่องนกชนิด
ต�างๆ โยงไปถึงสัตวต�างๆท่ีมีปpก  ไม�มีปpก 
           5. การสอนโดยเน�นคุณลักษณะนิสัย  จุดมุ�งหมายของการเรียนการสอนศิลปะมิได�มุ�งหมายเพียง
ให�ผู�เรียนมีความรู�มีทักษะ และเจตคติท่ีดีต�อกิจกรรมศิลปะเท�านั้น  แต�จุดมุ�งหมายสําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ มุ�งเสริมสร�างลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค  นักเรียนจะพัฒนาลักษณะนิสัยได�มากน�อยเพียงใด ข้ึนอยู�กับ
กระบวนการเรียนการสอนของครูและความเอาใจใส�ของครู ครูจําเป7นต�องให�ความสนใจในเรื่องนี้ไปพร�อมๆ
กันกับการให�ความรู�  ทักษะและเจตคติด�วย  ลักษณะนิสัยของนักเรียนท่ีครูต�องเอาใจใส�  เช�น มารยาทใน
การฟ<งและชมการแสดง สมาธิในการฟ<งหรือชม  ความอดทน  การทํางานร�วมกับคนอ่ืน  การเป7นผู�นําและ
ผู�ตามท่ีดี  และมีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี 
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ศิลปะแห�งความสุข......ทีต่�นโชค 
 

ครูโสภา  สุวรรณ 
โรงเรียนบ�านต�นโชค สพป.เชยีงใหม� เขต 3 

 
 “แจกแก�วได�เลยค�ะ เด็กๆ”   เสียงคุณครูให�สัญญาณ  ลูกต�นโชคตัวน�อยเข�าแถวพร�อมเพรียง           
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหน�าเสาธงแต�ละชั้นแจกอาวุธประจํากายของตนเอง นั่นคือ แก�วพลาสติกสีสดใสคนละ
หนึ่งอัน “เย�  ได�เวลา cup song แล�ว ไปกันเถอะพวกเรา” เด็กๆ ร�องดีใจด�วยสีหน�าและแววตา             
แห�งความสุข  เสียงบรรเลงเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง  พร�อมด�วยเสียงกลองชุดท่ีประยุกตดัดแปลงจากถังสี             
สู�เครื่องดนตรีแสนมหัศจรรย เสียงท้ังสองดังประสานกับเสียงเคาะแก�วเกิดเป7นเสียงท่ีไพเราะได�เกิดข้ึนแล�ว   
ทุกเช�าท่ีท�องฟjาสดใสอากาศเย็นสบาย  การเตรียมความพร�อมของเด็กๆก�อนเริ่มเข�าห�องเรียนของโรงเรียน
บ�านต�นโชค  คือ กิจกรรม cup song การเคาะแก�วประกอบจังหวะเสียงเพลง  ไม�ว�าจะเป7นเพลงมารชของ
โรงเรียนบ�านต�นโชค  เพลงหมู�เฮาจาวเหนือ  แต�ละเพลงท่ีเด็กๆ เคาะล�วนกล�อมเกลาจิตใจให�อ�อนโยน และ
การฝrกเคาะจังหวะเป7นการเตรียมความพร�อมของสมองน�อยให�พร�อมท่ีจะเรียนรู�อย�างเต็มท่ีในแต�ละวัน 

  
การเรียนรู�ศิลปะของโรงเรียนบ�านต�นโชค  

ไม�ได�เรียนรู�แค�ในห�องเรียนเท�านั้น  เด็กๆ สามารถ
เรียนรู�ได�ทุกท่ี ท่ีเด็กๆมีความสุข  เช�น  ใต�ต�นไม�  
กลางสนามหญ�า    การจัดการเรียนการสอนศิลปะ
ของโรงเรียนบ�านต�นโชค เป7นการเรียนรู�โดยใช�สมอง
เป7นฐาน ใช�สื่อการเรียนรู� ท่ีหลากหลายน�าสนใจ               
ใช�เพลงและเกมในการเรียนการสอน ร�วมกับการ
เรียนรู�แบบบูรณาการ  โดยเด็กๆ ชั้น ป.1-ป.6                

จ ะ เ รี ย น รู� วิ ช า ศิ ล ปะ ทุ ก วั น จั นท ร   โ ด ย เ รี ย น                
พร�อมเพรียงกันต้ังแต� เวลา 13.30 น. เป7นต�นไป   
กิจกรรมการเรียนรู�ข้ึนอยู�กับเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลาง  บางสัปดาห              
จั ด กิจกร รม เ รี ยนรู� ต ามระ ดับชั้ น ของนั ก เ รี ยน                 
บางสัปดาหจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกันเป7นฐาน                
มีการแบ�งกลุ�มพ่ีช�วยสอนน�อง  เน�นการปฏิบัติจริง 
และการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน  นอกจากกิจกรรม
ดังกล�าวแล�ว  โรงเรียนบ�านต�นโชคได�จัดกิจกรรมชุมนุม
ทุกวันศุกร เพ่ือส�งเสริมดนตรี  นาฏศิลปU  ศิลปะพ้ืนบ�านต�างๆ เช�น  ชุมนุมดนตรีไทย  ชุมนุมฟjอนเล็บ  
ชุมนุมรํามวยไทย เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�านให�สืบไป 

 
 



~ 40 ~ 

 นอกจากการส�งเสริมกิจกรรมดนตรีนาฏศิลปUดังกล�าวแล�ว  โรงเรียนบ�านต�นโชคยังมีการส�งเสริม
ศิลปะด�านทัศนศิลปU  คือการทําหนังสือเล�มเล็ก  โดยนักเรียนแต�ละชั้นจะทําหนังสือเล�มเล็กท่ีเป7นนิทาน              
มีคติสอนใจ พร�อมวาดภาพการตูนและระบายสีประกอบอย�างสวยงาม   แต�เบ้ืองหลังความสําเร็จกับงาน
ของตนเองนั้น  ไม�ใช�เรื่องง�ายอาจมีป<ญหาและอุปสรรคเข�ามาทดสอบครู  ไม�ว�าจะเป7นความสามารถของ
เด็กท่ีแตกต�างกัน   

ทุกปpกับการเริ่มต�นของงานศิลปะย�อมมีคําถามมาท�าทายครูเสมอ  เช�น   “ครูครับ ครูคะ หนูวาด
รูปไม�เป7น ระบายสีไม�สวย” สิ่งท่ีอยู�ในกระดาษใบน�อยนั้นคือ รูปคนท่ีมีแขนขา เหมือนโครงกระดูก  ครูได�
แต�ยิ้มและให�กําลังใจกับตนเองและเด็กน�อยว�า ไม�เป7นไรคะ เรามาฝrกวาดรูปกันใหม�นะ วาดไปพร�อมๆ กัน 
ระบายสีไปด�วยกัน  ครูก็ไม�ใช�คนเก�ง แต�เราต�องใช�ความพยามยามและความต้ังใจเข�าสู�นะ  ครูและเด็กๆ 
เริ่มเรียนศิลปะการวาดภาพไปพร�อมๆ กัน ครูคอยให�คําแนะนํา และให�กําลังใจแก�เด็ก  กําลังใจคือพลังท่ี
สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย�างได�   เด็กน�อยควรเห็นคุณค�าของศิลปะของตนเอง ครูต�องสร�างกําลังใจ
และให�เด็กเห็นคุณค�าในสิ่งท่ีเขาทํา  และเห็นคุณค�าของเพ่ือนและคนรอบข�าง จึงจะทําให�เขารักในศิลปะ 
รักในงานท่ีเขาทํา ผลงานจึงออกมาอย�างน�าภาคภูมิใจ และปลายทางแห�งความสําเร็จท่ีเรารอคอยไม�ว�าจะ
เป7นบททดสอบต�างๆ การทดสอบระดับชาติ ล�วนมาจากขวัญและกําลังใจ ความพยายามความมุ�งม่ันท้ังสิ้น      

การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะไม�มีถูกหรือผิด ครูอาจไม�ได�จบศิลปะมาโดยตรง  ครูอาจไม�ได�
เก�ง  แต�สิ่งท่ีสําคัญอยู�ท่ีท้ังครูและนักเรียนเรียนแล�วมีความสุขไปพร�อมๆกัน ขอแบ�งป<นเรื่องราวเล็กนี้ๆ       
เพ่ือเป7นกําลังใจให�ครูผู�เป7นนักสู�  ครูผู�ม่ังม่ัน ต้ังใจสั่งสอนศิษยท่ีรัก ให�ก�าวไปข�างหน�าอย�างมีความสุขและ
สมหวังกับเปjาหมายท่ีตั้งใจไว�ทุกคน 
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ศิลปะแห�งชีวิต 
 

ครูบํารุงเกียรติ ขาวสวย 
โรงเรียนบ�านแม�ขิ สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 ในยุคแห�งสมัยก�อนมนุษยซ่ึงมีวิวัฒนาการท่ีชาญฉลาดท่ีสุด ท่ีได�เริ่มต�นแห�งการเรียนรู�โดยใช�ระบบ
ความคิดเป7นหลัก ซ่ึงทําให�การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป จากการสังเกต การเรียนรู�ธรรมชาติ การเลียนแบบ
ธรรมชาติ ซ่ึงทําให�เกิดความรู�ใหม�ๆ เรื่อยๆ มนุษยได�รู�จักศิลปะท้ังโดยการสังเกต และการบังเอิญ เช�น            
การสังเกต และความแปลกประหลาดของเสียงท่ีเกิดข้ึน จากการเคาะท�อนไม� การนําดินท่ีมีสีสัน                  
มาขีด เขียน บนผนังถํ้า การเลียนเสียงสัตว และการเริ่มต�นฝrกพูดด�วยภาษาท่ีเข�าใจตรงกันและใช�มาจนถึง
ป<จจุบันบนโลกใบนี้ 
 ด�วยระบบความคิดท่ีซับซ�อนของมนุษย จึงได�มีการครุ�นคิดประดิษฐสิ่งต�างๆ มากมาย จนทําให�
ระบบอุตสาหกรรมเจริญรุดหน�าในขณะนั้น จนมาถึงป<จจุบันเข�ามาสู�ยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงเป7น
การก�าวกระโดดของมนุษยต�อการเปลี่ยนแปลงของโลกเป7นอย�างมาก สิ่งต�างๆ ในท่ัวโลกพัฒนาไปอย�าง
รวดเร็ว อาทิ ด�านอุตสาหกรรมด�านการแพทย ด�านโทรคมนาคม ด�านการเกษตร ด�านคมนาคม ฯลฯ แต�สิ่ง
หนึ่งท่ีขาดไม�ได�สําหรับชีวิตท่ีสําคัญอย�างหนึ่งก็คือ ด�านศิลปะ ซ่ึงเป7นวิถีท่ีอยู�คู�กับมนุษยมานานต้ังแต�อดีต
มาจนถึงป<จจุบัน ไม�ว�าประเทศใดๆ ในโลก ซ่ึงจะสังเกตได�ว�า ประเทศใดท่ีมีการพัฒนาไปอย�างรวดเร็วนั้น 
มักจะมีการพบร�องรอย หรือ ซากสิ่งของ ท่ีเป7นการบ�งบอก หรือสะท�อน ถึงร�องรอยอารยธรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม ดังทวีปต�างๆ ก็มักจะมีร�องรอยความเจริญ และสิ่งท่ียังเป7นมรดกทางด�านศิลปะอยู�เสมอ  
ไม�ว�าจะเป7น งานสถาป<ตยกรรม งานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานนาฏศิลปU ดนตรี เป7นต�น 
 ประเทศไทยเป7นอีกประเทศท่ีมีความเจริญทางด�านศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีความแตกต�างจากชนชาติ
อ่ืนบ�าง แต�สิ่งท่ีคล�ายกันก็คือ การสืบทอดความรู�ทางด�านศิลปะ สู�คนรุ�นต�อๆ ไป ทําให�ศิลปะถูกจัดให�เป7น
วิชาท่ีมีความสําคัญไว�ในหลักสูตรการศึกษาของไทย ซ่ึงผม นายบํารุงเกียรติ ขาวสวย ป<จจุบันรับราชการ 
ตําแหน�ง ครู  โรงเรียนบ�านแม�ขิ  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม� มีความรู�สึกชอบศึกษาทางด�าน
ศิลปะอยู�เสมอ แต�ความจริงแล�ว กระผมเรียนจบมาทางด�าน ชีววิทยา แต�เนื่องด�วยความชอบ และ
ประสบการณความรู�ท่ีพอมีอยู�บ�างแล�ว จึงได�มาสอนวิชาศิลปะ ให�กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปpท่ี 6             
ซ่ึงนักเรียนต�างก็มีความสุขท่ีได�เรียนวิชานี้ เพราะต�างคนต�างก็พูดว�า เป7นวิชาท่ีไม�เครียด สนุก ทําให� 
อารมณดี ซ่ึงเม่ือนักเรียนชื่นชอบแล�วผมก็เสริมแรงด�วยการ สอดแทรกความรู�ทางด�านทฤษฏีของสมอง             
ว�าสมองของมนุษยเรานั้นทําหน�าท่ีต�างกันในแต�ละซีก ซีกซ�ายจะทําหน�าท่ีประมวลความรู� วิเคราะห                
เชิงเหตุผล คิดคํานวณทางด�านตัวเลข ส�วนสมองซีกขวาทําหน�าท่ีเก่ียวกับการจินตนาการ สุนทรียภาพทาง
ศิลปะ  

ซ่ึงเม่ือมนุษยเรากําลังเรียนรู�ในเรื่องศิลปะนั้นทางด�านสมองซีกขวา ก็จะทําให�สมองซีกซ�ายทําการ
วิเคราะหประเมินผลไปด�วย ซ่ึงทําให�สมองท้ังสองด�านทํางานประสานกัน ทําให�เรามักสังเกตเห็นว�า มนุษย
หลายๆ คนท่ีมีความชาญฉลาด เช�น เลโอนารโด ดา วินซี , โมสาส , อัลเบิรตไอนสไตล และอีกหลายๆ 
ท�านนั้นก็มักจะมีความชื่นชอบและสนใจในเรื่องทางด�านศิลปะอย�างใดอย�างหนึ่ง  นักเรียนโรงเรียน            
บ�านแม�ขิ หลายคนบอกว�าหนูอยากเรียนเก�ง เลยอยากเล�นดนตรีให�ได�ซักชิ้นหนึ่ง บางคนบอกว�าหนูชอบ
วาดภาพมากซ่ึงเป7นการใช�จินตนาการและสมาธิอย�างมาก ทําให�ส�งผลดีต�อการเรียนและการดําเนินชีวิต
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ด�วย  ซ่ึงผมก็ให�ข�อคิดกับนักเรียนว�า “ศิลปะนั้นคือชีวิต”  ไม�ว�าต้ังแต�ต่ืนนอนตอนเช�าจนถึงเข�านอนนั้นเรา
จะพบเจอ เรื่องราวรอบตัว การได�ยิน ได�ฟ<ง การเห็น การสัมผัส การได�กลิ่น ได�ชิม ลักษณะความคิด ท่ีเข�า
มาตลอดเวลา ล�วนเป7นศิลปะท้ังสิ้น  ซ่ึงสิ่งเหล�านี้ทําให�นักเรียนเกิดความกระตือรือร�น มากข้ึนเพราะอยาก
ดึงความสามารถของตนเองออกมา จึงเป7นส�วนหนึ่งท่ีทําให�ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O -NET)               
ปpการศึกษา 2557 ของนักเรียนโรงเรียนบ�านแม�ขิ สูงข้ึน แต�อย�างไรก็ตามสิ่งท่ีสําคัญกว�าคะแนนสอบใน
วิชาการ หรือการทดสอบใดๆ แล�วสิ่งท่ีมีคุณค�ามากท่ีสุดก็คือ นักเรียนได�นําความรู� ท่ีได�ไปใช�พัฒนา 
ประยุกต ให�เกิดประโยชนกับตนเอง คนรอบข�าง สังคม และประเทศชาติ ต�อไป             
 ซ่ึงเรื่องราวท้ังหมดท่ีกระผมได�นําเสนอไปนี้เป7น เรื่องราวท่ีผมได�มีโอกาส สอนในวิชาศิลปะ             
ของนักเรียนโรงเรียนบ�านแม�ขิ ซ่ึงเป7นแบบฉบับของผมรวมไปถึงการศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 2551 และตามสภาพบริบทของสถานศึกษา ชุมชนภายในท�องถ่ิน เพ่ือให�เกิดความ
เหมาะสม ซ่ึงทําให�ผมมีความภาคภูมิใจท่ีเป7นส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาความคิด ในวงการศึกษา
ของนักเรียนไทย และผมก็เชื่อว�าความภาคภูมิใจนี้ไม�ได�มีแต�ผมคนเดียว คุณครูทุกคน ทุกสังกัด ท้ังครูใน
ระบบ นอกระบบ ครูชาวบ�าน ทุกๆคนท่ีเป7นส�วนหนึ่งในการถ�ายทอดความรู�ประสบการณทางด�านศาสตร
และศิลปUก็ล�วนแล�วต�างก็มีความภาคภูมิใจด�วยเช�นกัน และประเทศชาติ รวมท้ังโลกใบนี้จะยังดํารงอยู�ได�
ด�วยการร�วมมือกันของเราทุกคนตราบชั่วกาลนาน 
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สร�างศิลปะจากศาสน 
 

ครูละออง แก�วกาศ 
โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
“เม่ือใจยอมรับ การเรียนรู�เริ่มต�น”  คําคมจาก อัลเบิรต ไอนสไตน จินตนาการสําคัญกว�าความรู�   

เพราะความรู�นั้นมีจํากัด แต�จินตนาการมีอยู�ทุกพ้ืนท่ีบนโลก (Imagination  is more important than 
knowledge.  Knowledge is limited. Imagination encircles the world ) ความรู�มีเขตจํากัด                
แต�จินตนาการไร�ขีดจํากัด  (knowledge is limited Imagination encircles the world)  จากคําคม
ดังกล�าว สื่อถึงการคิดจิตนาการเป7นการแสดงออกท่ีไร�พรหมแดน เป7นสากลท่ัวโลกท่ีเข�าใจร�วมกันได�     
แสดงถึงการคิด จินตนาการ ทุกคนบนโลกนี้สามารถจินตนาการได� ตามอัตภาพของตนเอง  มักมีคนพูด
เสมอว�า “คนตาบอดจะรับฟ<งได�ดีเยี่ยม  คนหูไม�ได�ยินจะคิดได�หลากหลาย เพราะเขาใช�จินตนาการ” 

นักเรียนบกพร�องทางการเรียนในโรงเรียนรังษีมีทุกระดับ และชื่นชอบในการเรียนรู�ศิลปะ เวลา
แบ�งกลุ�มทํากิจกรรมในห�องเรียน เพ่ือนมักจะไม�ยอมรับเข�ากลุ�มเพราะทําอะไรค�อนข�างไม�ดีในสายตาของ
เพ่ือนๆ “นักเรียนครู มีนิทานอยู�เรื่อง ..ฟJงนะ..นิ้วมือทะเลาะกัน นิ้วโปDงบอกต�อไปจะไม�ช�วยงานแล�ว.. 
นิ้วก�อยเล็กสุดก็โกรธต�อไปเขาก็จะไม�ช�วยเช�นกัน..นิ้วกลางสูงสุดก็ทะเลาะกันแบบนี้เขาก็จะไม�ยุ�งเช�นกัน
นักเรียนลองห้ิวกระเปUาด�วยสองนิ้วท่ีเหลือชิ!”  นักเรียนได�คําตอบจากนิทาน  ครูถาม? กลุ�มไหนไม�เอา
เพ่ือนเข�ากลุ�มบ�าง?  ก็ยังมีกลุ�มหนึ่งยังไม�เอาเพ่ือนบกพร�องการเรียน..ดังนั้นครูจึงยกพระคัมภีร 

“ในคัมภีร 1 โครินธ บทท่ี 12 ข�อ 12- 27  กล�าวว�า ต�างก็เป7นกายเดียว ถึงกายนั้นเป7นกายเดียว  
ก็ยังมีอวัยวะหลายส�วนและอวัยวะเหล�านั้นแม�จะมีหลายส�วนก็ยังเป7นกายเดียวกัน”  หมายถึงอวัยวะ
ร�างกายมนุษยทุกส�วนต�องเก้ือกูลกัน มือ ตา หู จมูก แขน ขาฯ อาศัยพึงพากันเป7นระบบ มีความสําคัญเท�า
เทียมกัน  แม�นกระท้ังนิ้วมือท่ีไม�เท�ากันนั่น  เทียบกับความสามารถของทุกคนไม�เหมือนกัน  การท่ีนักเรียน
หิ้วกระเป าไม�แน�นหลุดง�าย เพราะนักเรียนใช�นิ้วมือไม�ครบนิ้ว หลังจากท่ีนักเรียนได�รับฟ<งบทเรียนจาก            
พระคัมภีรและคําอธิบายจากครูผู�สอน นักเรียนทุกคนในห�องมีกลุ�มทํากิจกรรมอย�างมีความสุข  สังเกตจาก
ผลงานและความรู�สึกของนักเรียนท่ีบกพร�องทางการเรียน  

ดังนั้นในการท่ีจะให�เกิดประสบการณและทักษะในการเรียนรู�สาระศิลปะครูต�องมีจินตนาการ             
จิตศรัทธาความเชื่อว�านักเรียนทุกคนสามารถสร�างสรรคผลงานได� และยังส�งผลถึงการเรียนรู�อย�างหลาย
หลายและสิ่งท่ีสําคัญอีประการหนึ่งคือนักเรียนกล�าแสดงออกและเปoดใจกับครูและเพ่ือนได�ดังตัวอย�าง  

 
“คุณครูครับผม มีขลุ�ยมาเป|าในชั่วโมงแล�ว...ครูครับผมเป|าได�แล�ว...แต�ไม�จําโน�ตครับ”  
“คุณครูขาหนูก�าวเท�าตามจังหวะได�แล�ว..แต�เพ่ือนหัวเราะ...” 
“คุณครูครับสีเลอะเสื้อผมและเสื้อเพ่ือน...แม�จะว�าไหม?..”  แต�ครูได�คําตอบจากการ

กล�าวของนักเรียนเป7นประจําทุกรายวิชา   
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การเรียนรู�ในสาระศิลปะต�องใช�ศาสนและศิลปUหลายหลาก เพราะนักเรียนก็เหมือนนิ้วมือท่ีไม�
เท�ากันและความสําคัญของการเก้ือกูลอวัยวะของร�างกาย และครูต�องเข�าใจนักเรียน  นักเรียนต�องเข�าใจ
เพ่ือนรวมห�อง  จึงเกิดการเรียนรู�หรือกิจกรรมท่ีส�งผลต�อนักเรียนอย�างถาวร   เพราะนักเรียนหนึ่งห�องเรียน
อาจไม�มีศิลปoนเลยชักคนแต�ทุกคนชื่นชอบ ยอมรับ ในการแสดงออกทางศิลปะท่ีเหมาะสมกับวัย  
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สอนนาฏศิลป?อย�างไรให�ประสบความสําเร็จ 
 

ครูธัชพล  สุวรรณพงษ   
โรงเรียนบ�านนาหวาย สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 ก�อนจะเข�าสู�เนื้อความหลัก  ผู�เขียนใคร�ขอชี้แจงว�าบทความนี้ไม�ได�มีลักษณะบ�งบอก “วิธีการ” 
หรือ “เคล็ดลับ” การสอนนาฏศิลปUให�ประสบความสําเร็จ  หรือท่ีเรียกบทความลักษณะ  How  to                
ในนิตยสาร  แต�จะเน�นบรรยายถึง “ความเข�าใจ” ท่ีครูผู�สอนต�องมีก�อนท่ีจะมุ�งหาความสําเร็จจากการสอน
นาฏศิลปU  เพราะหากไร�ความเข�าใจในการสอนท่ีถูกต�องแล�ว  ก็ป|วยการท่ีจะพูดถึงความสําเร็จในตัว
ผลสัมฤทธิ์ 
 การเรียนการสอนในโรงเรียนภายใต�สังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามหลักการท่ัวไปแล�ว  
ไม�ว�าจะจัดการเรียนการสอนวิชาใดก็ตาม  ครูผู�สอนจําเป7นอย�างยิ่งท่ีต�องเข�าใจหลักการสําคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาแห�งชาติ  พ.ร.บ.การศึกษา  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 ในท่ีนี้ข�าพเจ�าขอเน�นย้ําคําว�า “เข�าใจ”  มิใช�  “จดจํา”  แล�วนํามาเขียนบรรจุลงไปให�อยู�ใน
หลักสูตรสถานศึกษา  หรือแผนการสอนในชั้นเรียน  เนื่องด�วยหลักการท่ีปรากฎในเอกสารสําคัญของชาติ
ท้ังสามแหล�งท่ีกล�าว  หน�วยงานทางการศึกษาได�ร�างข้ึนเพ่ือให�เป7นเปjาหมายการจัดการศึกษาของประเทศ   
 ดังนั้น  หากจะนิยามคําว�าสําเร็จในการสอนนาฏศิลปU  ก็ต�องกล�าวว�า  ครูผู�สอนสามารถสอน
นักเรียนสําเร็จได�ตามจุดมุ�งหมายท่ีปรากฎตามแหล�งดังกล�าว   
 พ.ร.บ การศึกษา  และหลักสูตรแกนกลางฯ  มีจุดมุ�งหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ  โดยสรุปก็
เพ่ือให�ผู�เรียนเป7นคนดี  มีความรู�และความสุขการใช�ชีวิต  มีศักยภาพความเป7นพลเมืองไทย  และพลเมือง
โลกอย�างมีประสิทธิภาพ  เหตุนี้การสอนนาฏศิลปUท่ีจะประสบความสําเร็จได�  จึงต�องมุ�งสอนให�ผู�เรียนเกิด
ท้ังความรู�  ทักษะ  และเจตคติท่ีดีอย�างครบถ�วนในรายวิชา  ความสําเร็จประเภทหนึ่งท่ีครูผู�สอนนาฏศิลปU
ส�วนใหญ�ต�างยอมรับว�าเป7นความสําเร็จสูงส�ง  คือความสําเร็จจากการแข�งขันทักษะวิชาการประจําปp                
ซ่ึงผู�เขียนเหตุว�าเป7นมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนอย�างท่ีสุด  เพราะแทนท่ีครูผู�สอนจะมุ�งเน�นให�ผู�เรียนเกิดการ
เรียนรู�ท่ีครบถ�วนตามนโยบายการศึกษา  การส�งเสริมนักเรียนแข�งขันชนะเลิศในระดับสูงกลับกลายเป7น
ตัวชี้วัดท่ีทุกคนเข�าใจว�าเป7น “ความสําเร็จ” ของครูนาฏศิลปUไปเสีย   
 แน�นอนว�าผลการแข�งขันท่ีชนะเลิศย�อมเป7นผลงานเชิงประจักษ  เป7นท่ียอมรับกันท้ังนักเรียนและ
ครูว�าต�างก็มีทักษะในด�านนั้นอย�างเป7นเลิศ  เม่ือเข�าใจว�ารางวัลเป7นตัวรับประกันความสามารถของครู               
ครูนาฏศิลปUจึงละเลยท่ีจะสร�างความรู�ท่ีครอบคลุมและหลากหลาย  ขาดการปลูกฝ<งเจตคติในความเป7น
นาฏศิลปUให�แก�ผู�เรียน  ผู�เรียนเกิดแต�ทักษะท่ีปฏิบัติได�  มีความรู�ลึกท่ีเฉพาะเจาะจงในการแสดงเพียง
เท�านั้น  แต�ไร�สุนทรียในการบริโภคศิลปะแขนงนี้  ผู�เขียนขอสรุปสั้นๆ ในประเด็นนี้  โดยยกเอาคําพูดของ  
ดร.วรภัทร  ภู�เจริญ  อดีตนักวิทยาศาสตรขององคการนาซา  (NASA) ท่ีมักอธิบายถึงความล�มเหลวของ           
จัดการศึกษาไทยว�า  “สอนให�นักเรียนรู�ลึก  แต�โง�กว�าง” 
 ตามหลักสูตรแกนกลางแล�ว  วิชานาฏศิลปU  เป7นหนึ่งวิชาในกลุ�มสาระศิลปะท่ีมีวิชาทัศนศิลปU  
และดนตรีรวมอยู�ด�วย    สาระสําคัญของการเรียนศิลปะต�องการให�ผู�เรียนเกิดทักษะไปพร�อมกับสุนทรียใน
ศิลปะท้ังสามแขนงนี้  อันจะใช�เป7นประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคต  กล�าวคือหลักสูตรไม�ได�บังคับ
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ว�าต�องรําสวย  วาดเหมือน  หรือเล�นดนตรีเก�งกาจ  แต�เรียนวิชานี้เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�ฝrกปฏิบัติ                
ด�วยความเข�าใจ  และมีความชอบท่ีได�ปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชา 
 เหตุนี้  การจะสร�างความสําเร็จท่ีแท�จริงจากการสอนนาฏศิลปUจึงต�องแก�กันท่ี “ความเข�าใจ”  
ก�อนกันอย�างแรก  ครูผู�สอนต�องไม�สอนเฉพาะเจาะจงเพียงกลุ�มนักเรียนท่ีพรสวรรคในการปฏิบัติ  แต�ต�อง
ให�นักเรียนท้ังหมดในความรับผิดชอบได�เกิดทักษะท่ีจะแสดงได�  มีความเข�าใจ  และมีความชอบในการ
เรียนรู�  ไม�ใช�มุ�งเอาแต�ความเป7นเลิศด�านการแสดงกันอย�างเดียว   
 เม่ือครูเกิดความเข�าใจท่ีถูกต�องได�แล�ว  การเรียนการสอนก็จะเกิดความหลากหลายและครอบคลุม
ทุกพฤติกรรมการเรียนรู�ท่ีมุ�งให�เกิดตามหลักสูตร   และเม่ือนักเรียนได�รับการเรียนรู�ท่ีหลากลาย  กล�าท่ีจะ
ลองผิดลองถูกอย�างมีความสุขกับการเรียน  ความสามารถการคิด  การวิเคราะหการจะเกิดข้ึนเอง  ไม�เป7น
จุดบกพร�องให�เขตพ้ืนท่ีต�องมาเน�นแล�วเน�นอีกอย�างทุกวันนี้ 
 ประการต�อไป  ถัดจากความเข�าใจในหลักการของการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปUแล�ว  คือการ
วัดผลประเมินผลท่ีต�องเน�นประเมินสภาพความสามารถท่ีแท�จริงของนักเรียน  หรือท่ีเรียกว�าการประเมิน
ตามสภาพจริง  ซ่ึงการประเมินประเภทนี้ครูนาฏศิลปUส�วนใหญ�ต�องทําความเข�าใจกันใหม�ให�ถูกต�องกัน
เสียก�อน เพราะส�วนใหญ�ชอบเข�าใจกันว�าเป7นการประเมินการปฏิบัติงาน  ก็เลยให�คะแนนกันท่ีการรํากัน
อย�างเดียว  ซ่ึงไม�ใช�  การประเมินการปฏิบัติงานเป7นเพียงส�วนหนึ่งเท�านั้น   

การประเมินตามสภาพจริงต�องประเมินกันให�หลากหลาย  และหากถามต�อว�าหลากหลายอย�างไร  
คําตอบคือหลากหลายตามพฤติกรรมการเรียนรู�ท่ีมุ�งให�เกิดตามหลักสูตร  ซ่ึงก็คือต�องการประเมินความรู�  
ทักษะ  และเจตคติของผู�เรียนด�วย  เม่ือประเมินกันครบท้ังสามด�าน  การเรียนการสอนก็จะสอนกันตาม
ประเด็นท่ีทําประเมิน  นักเรียนก็เกิดความรู�ความสามารถท่ีครอบคลุม  พอถึงปลายปpการศึกษาเม่ืออยู�ใน
ชั้นปpสุดท�ายของระดับการศึกษา  นักเรียนต�องรับการทดสอบระดับชาติ  นักเรียนท่ีผ�านการเรียนการสอน
ท่ีครอบคลุมตามหลักการจึงจะทําข�อสอบได�ดี  จะใช�ข�อสอบระดับการวิเคราะห  หรือสังเคราะห  ก็ไม�ใช�
เรื่องเกินกําลังท่ีจะทําให�ถูกต�อง  เพราะนักเรียนทําได�จริง  คิดได�จริง 
 ผู�เขียนขอยกตัวอย�างการสอนนาฏศิลปUของครูท�านหนึ่ง  ครูท�านนี้ไม�ได�จบวิชาเอกนาฏศิลปU               
แต�จําต�องรับผิดชอบสอนวิชานาฏศิลปUให�กับนักเรียนชั้น ป.6  ในเนื้อหาการสอนเรื่องการแสดงพ้ืนบ�าน  
ครูท�านนี้นําเนื้อหาเรื่องกลองสะบัดชัย  เซ้ิงแหย�ไข�มดแดง  ตาลีกีป<ส  และรําเถิดเทิงกลองยาวมาให�
นักเรียนได�เรียน  การแสดงท้ังสี่ชุดมาจากสี่ภูมิภาคของประเทศไทย  ท้ังครูและนักเรียนร�วมกันรับชมการ
แสดงท้ัง  4  ชุด  จากคลิปวีดีโอท่ีหาผ�านอินเตอรเนต  ขณะรับชม  ครูให�นักเรียนแต�ละคนให�คะแนน
ความชอบการแสดงแต�ละชุด  กําหนดคะแนนเต็มไว�ท่ี  5  คะแนน  พร�อมเขียนเหตุผลท่ีให�คะแนนนั้น
ประกอบ  เม่ือดูเสร็จครูให�นักเรียนร�วมกันรวมคะแนน  เลือกการแสดงท่ีได�รับความนิยมสูงสุดมาใช�ฝrก
ปฏิบัติในชั้นเรียน  ซ่ึงเป7นเซ้ิงแหย�ไขมดแดง   

จากนั้นฝrกปฏิบัติโดยอาศัยตัวอย�างจากคลิปวีดีโอท่ีครูหาจากอินเตอรเนตอีกเช�นกัน  ท้ังครูและ
นักเรียนร�วมเรียนรู�ไปพร�อมกัน  เม่ือเรียนจบหน�วยการเรียนรู�  ครูนําแบบทดสอบจํานวน  10  ข�อ                       
มาทดสอบความรู�ท่ัวไปให�นักเรียนได�คิดต�อ  เช�นว�า  การแสดงนี้ควรใช�แสดงในงานอะไร?  ใช�คนแสดงน�อย
กว�า 10 คน การแสดงจะสนุกไหม?  หากนักแสดงมีแต�ผู�ชายจะเหมาะหรือไม� ?  เป7นต�น  และสั่งการบ�าน
ประจําหน�วยให�นักเรียนค�นหาการแสดงพ้ืนบ�านชุดอ่ืนท่ีนักเรียนชอบ  พร�อมเขียนบอกเหตุผลความชอบใน
การแสดงชุดนั้นแบบสั้นๆ  มาส�ง  เป7นอันจบหน�วยการเรียนรู�  เรื่อง  การแสดงพ้ืนบ�าน 
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 จากตัวอย�าง  ต�องกล�าวว�าครูท�านนั้นจัดการสอนท่ีเป7นไปตามนโยบายการศึกษา  ประการท่ีหนึ่ง  
คือให�นักเรียนได�เลือกเนื้อหาจากความชอบ  ประการท่ีสองแม�ว�าครูจะไม�ได�จบวิชานาฏศิลปUโดยตรงก็
จัดการสอนได�  โดยอาศัยระบบการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับสังคมในป<จจุบัน  ถัดมาครูประเมินความรู�
นักเรียนได�จากแบบทดสอบ  ประเมินทักษะจากการจัดแสดง  ประเมินเจตคติท่ีนักเรียนมีจากการบ�านท่ีให�
นักเรียนทําข้ึน   
 การจัดการสอนนาฏศิลปUอย�างนี้จึงจะเรียกได�ว�าเป7นไปในอย�างเกิดประโยชนกับนักเรียนอย�าง
สูงสุด  นักเรียนเป7นศูนยกลางกันต้ังแต�เลือกเนื้อหาตลอดจนการประเมิน  ไม�ใช�จับเอาเพียงนักเรียนกลุ�ม
หนึ่งท่ีปฏิบัติได�ดี  มาซ�อมกันอย�างเอาจริงเอาจังมุ�งแข�งขันให�ชนะเลิศ  แล�วสอนในชั้นเพียงเพ่ือให�ผ�านไป
อีกคาบเรียนหนึ่ง  โดยอาศัยแบบเรียนท่ีจัดซ้ือประจําปp   
 ท่ีกล�าวเช�นนี้  เพราะผู�เขียนเชื่อโดยส�วนตัวว�า  หากครูท�านหนึ่งมุ�งแต�แข�งทักษะ  พลังงาน  พลังใจ  
และเวลาส�วนใหญ�ก็จะลงไปท่ีการซ�อม  ไม�มีเวลามาออกแบบการเรียนรู�ท่ีสร�างสรรค  หรือออกการประเมิน
ให�รอบด�านตามสภาพจริง  พอถึงเวลาทดสอบระดับชาติแล�วทําคะแนนได�น�อย  ก็มาโทษคนแต�งข�อสอบว�า
แต�งไปเรื่อย  แต�งกันม่ัว  ได�ยินแบบนี้คนออกข�อสอบก็ไม�มีกําลังใจ  สทศ.ซ่ึงได�รับงบประมาณเพ่ือ              
วัดความสําเร็จทางการศึกษาของประเทศก็ถูกครหากันต�างๆ นาๆ  พอว�ากันไปมาในสังคม  ไม�รู�จะโทษใคร  
สุดท�ายก็มิวายมาลงเอยท่ีครูผู�สอนในโรงเรียน  เป7นอย�างนี้กันไปไม�จบสิ้น  แล�วก็หันหน�ามาด�ากันไปมาว�า
การศึกษามันไม�เจริญ  สู�ใครเขาไม�ได�  ก็เป7นกันอย�างนี้  แล�วจะดีข้ึนกันได�อย�างไร 
 จากเหตุผลท้ังมวลท่ีกล�าวมา  ผู�เขียนยังเน�นย้ําไปท่ี  “ความเข�าใจ”  ซ่ึงเป7นสิ่งความสําคัญอันดับท่ี
หนึ่งท่ีต�องปฏิรูปให�เข�าใจตรงกันหากต�องการความสําเร็จท่ีแท�จริง  ครูนาฏศิลปUต�องเข�าใจหลักการตาม
นโยบายการศึกษา  ต�องให�ความสําคัญกับการออกแบบการเรียนรู�ให�ผู�เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดมุ�งหมาย
อย�างครบถ�วน  ต�องเข�าใจการประเมินอย�างทะลุปรุโปร�ง  และเลือกใช�วิธีการประเมินท่ีหลากหลายอย�างมี
ประสิทธิภาพ  เม่ือเข�าใจได�ดี  ก็จะปฏิบัติได�ดี  ครูก็จะมีความเชี่ยวชาญโดยไม�ต�องอาศัยวิทยฐานะมา
รับประกัน  นักเรียนท่ีได�รับการสอนก็จะเก�งจริง  ดีจริง  และมีความสุขอย�างแท�จริงท่ีได�เรียนและได�รู�  
อย�างนี้ต�างหากท่ีคู�ควรเป7นนิยามให�คําว�า  “ความสําเร็จของการสอนนาฏศิลปU”  และความสําเร็จอีกอย�าง
หนึ่งท่ีทํากันประจําปpเป7นเพียง  “ความสําเร็จจากการแข�งขันนาฏศิลปU”  เท�านั้น 
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สอนให�เด็กเข�าใจแล�วลงมือปฏิบัต ิ
 

ครูปรีชา ไชยวงค 
โรงเรียนบ�านนาหวาย สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป7นอีกภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถานศึกษาซ่ึง ทางโรงเรียนได�
ดําเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนท่ีได�เข�าเรียนและจบการศึกษาอย�างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตาม
เกณฑ เปjาหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรให�นักเรียนได�พัฒนาเต็มศักยภาพ เป7นรายบุคคลและทุกคน
สอนอย�างไรให�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน  

ผมคิดว�า ป<จจุบันสื่อและเทคโนโลยีเป7นสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญต�อการเรียนการสอน ซ่ึงส�วนใหญ�ผมจะเน�น
การให�นักเรียนได�สัมผัสและปฏิบัติของจริง เช�น การแสดงออกทางด�านดนตรี การแสดงออกทางด�าน
นาฏศิลปU  อีกท้ังยังศึกษาตัวอย�างต�าง ๆ ผ�านทางวีดีทัศน เพ่ือเป7นการกระตุ�นให�นักเรียนเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนมากข้ึน ส�วนการสอนของครู ต�องมีการออกแบบการสอนท่ีนําไปสู�การเรียนรู�ท่ีนักเรียนต�อง              
คิดวิเคราะหเป7นและปฏิบัติด�วยตนเองหรือเรียกอีกอย�างการเรียนการสอนโดยเน�นนักเรียนเป7นศูนยกลาง 
(Learning by doing and Child Center) เพ่ือให�นักเรียนเป7นผู�สรุปความรู� ความคิดรวบยอดจากการคิด 
การปฏิบัติ และสรุปเป7นหลักการด�วยตนเอง 

การฝrกให�นักเรียนมีความคิดสร�างสรรค มีจินตนาการก็เป7นสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญในการส�งเสริมให�เกิดข้ึน
ในนักเรียน แม�ว�าความคิดสร�างสรรคจะมีมากในวัยเด็ก แต�หากไม�รดน้ํา พรวนดิน ต�นไม�แห�ง                    
ความคิดสร�างสรรคก็จะค�อยๆ ตายไปทีละน�อยๆ อย�างน�าเศร�าใจ ครูหลายคนอาจจะมองข�ามว�า สิ่งนี้เป7น
เรื่องเล็กๆ ไม�สําคัญ การมองเช�นนี้ปoดโอกาสการพัฒนาความคิดสร�างสรรคสําหรับเด็กนักเรียน เม่ือมีป<ญหา
ต�างๆ เกิดข้ึนในห�องเรียนครูจะใช�การตัดสินใจด�วยตนเองในการแก�ไขป<ญหาใช�คําสั่ง ใช�ในการตัดสินใจด�วย
ตนเองในการแก�ไขป<ญหาใช�คําสั่งใช�แนวทางสําเร็จรูปต�างๆ ท่ีครูคิดว�าเหมาะสมสิ่งต�างๆ เหล�านี้กลายเป7น
กับดักปoดก้ันความคิดสร�างสรรคสําหรับนักเรียน เม่ือมีป<ญหาเกิดข้ึนครูควรใช�ป<ญหานั้นๆ ให�เกิดประโยชน
ในการพัฒนาความคิดสร�างสรรคของนักเรียนโดยฟ<งความรู�สึกและความต�องการของนักเรียน             
สรุปแนวความคิดของนักเรียน ครูแสดงความรู�สึกและความต�องการของครู และชักชวนให�นักเรียน ๆ 
ระดมความคิดร�วมกันเพ่ือหาทางแก�ไขป<ญหาท่ีเกิดข้ึน  
 ส�วนในด�านของข�อสอบนั้นผมคิดว�าไม�ได�ยากอะไรมากนัก นักเรียนสามารถวิเคราะหข�อสอบได�
ง�ายๆ ถ�าครูสอนให�นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหได� ข�อสอบโอเน็ตนั้น วัดความรู�ตามระดับท่ี
ตัวชี้วัดกําหนด ซ่ึงความรู�ตามตัวชี้วัด ก็คือความรู�อันเกิดข้ึนเม่ือนักเรียนได�เรียนรู�ผ�านกระบวนการท่ี            
ครูผู�สอนได�ออกแบบตามแนว Backward Design (กระบวนการท่ีครูผู�สอนต้ังเปjาหมายหรือผลสําเร็จท่ี
ต�องการไว�ก�อน แล�วย�อนกลับไปหาแนวทางและวิธีการท่ีจะทําให�บรรลุเปjาหมายท่ีต้ังไว�) ตามท่ีหลักสูตร
กําหนดไว� และเรียกวิธีสอนหรือกระบวนการท่ีนํามาออกแบบแล�วนั้นว�า กิจกรรมการเรียนรู� ดังนั้น 
ครูผู�สอนจึงต�องให�ความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนรู�ให�มากท่ีสุดกับการสอนจริง นักเรียนก็จะเกิดความรู�
อย�างมีคุณภาพแน�นอน  
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 แต�ถ�าไปมุ�งสอนแต�ให�จําเพียงเนื้อหา จําตัวอย�าง จํารูปแบบ หรือจําแบบแผนเพียงอย�างเดียว ก็จะ
ทําให�นักเรียนไม�สามารถเข�าถึงความรู� ป<ญหาจึงไม�สามารถแก�ท่ีตัวนักเรียนเพียงด�านเดียว แต�ต�องช�วย
ส�งเสริมสนับสนุนให�ครูผู�สอนมีวิธีสอนให�เป7นไปตามหลักการดัง กล�าวข�างต�น จึงจะสนองเปjาหมายของ
หลักสูตร และนําไปสู�การแก�ไขป<ญหาท่ีแท�จริงได�ต�อไป 
 ส�วนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนแล�ว นักเรียนยังไม�มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ก็ถือว�า
ยังใช�หลักสูตรไม�สมบูรณ ขอให�ยึดหลักการสําคัญว�า เรียนอะไรคือเนื้อหา เรียนอย�างไรคือการออกแบบ               
วิธีเรียนโดยใช�ผ�านกระบวนการเกิดความรู�ใดคือเพ่ือให�ผู�เรียนเป7นผู�สรุปความรู� ความคิดรวบยอดครบทุก
มิติคุณภาพ และสรุปหลักการได�ตรงตามท่ีตัวชี้วัดกําหนดด�วยตนเอง คุณภาพระดับใดคือการจัดทําเกณฑ
มิติคุณภาพเพ่ือเป7นเปjาหมายของการพัฒนาให�นักเรียนมีคุณภาพในระดับท่ีสูงข้ึน  
 และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการ สอนนักเรียน คืออย�าพยายามตีตราเด็กว�าเป7นแบบโน�น แบบนี้                
การตีความเท�ากับผลักไสเด็กไปเป7นคู�กรณีกับครู ทําให�นักเรียนมีแนวโน�มแสดงพฤติกรรมท่ีครูตีตรา                  
ครูจะต�องพยายามมองหาโอกาสท่ีจะให�นักเรียนได�เห็นภาพลักษณใหม�ของตัวนักเรียนเอง สอนให�เขาได�รู�
บทบาท และภาพของตัวเองท่ีแตกต�างไปจากเดิม ครูต�องให�นักเรียนได�ยินว�าครูพูดถึงเขาในทางบวก 
อาจจะได�ยินโดยตรงหรือได�ยินจากคนอ่ืน ให�นักเรียนได�เห็นถึงความสําเร็จในอดีตของนักเรียนเอง                    
และครูควรใช�ประโยชนจากจุดเด�นนี้ให�ได�ย�อมแสดงว�าเขามีพรสวรรคท่ีดี เขาเพียงแต�ขาดโอกาสและ               
การสนับสนุนจากครูท่ีเข�าใจเขาอย�างแท�จริงเท�านั้นเอง 
 การสอนแม�ว�าจะมีหลักการท่ีดี แต�ก็มีรายละเอียดปลีกย�อยต�างๆ ท่ีครูจะต�องใส�อยู�มากมาย 
หลักการเป7นเสมือนเส�นทางหลัก แต�การไปให�ถึงจุดหมายข้ึนอยู�กับเราว�าเราได�ใช�ความระมัดระวัง ในการ
ขับข่ีมากน�อยเพียงใด เราต้ังใจ รัก และปรารถนาดีต�อเด็กนักเรียนของเรามากน�อยเพียงใด เหล�านี้เป7น
คําถามท่ีพ�อแม� ครูพ่ีเลี้ยง หรือคนท่ีเก่ียวข�องกับการสอนเด็กจะต�องตอนคําถามตัวของตัวเอง 
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ศิลปะมีอยู�ในใจของมนุษยทุกคน 
 

ครูแสงหล�า  ไทยวงษ 
โรงเรียนบ�านแม�สาว  สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
“คุณครูขาคุณครูครับ  เม่ือไร พวกหนูจะได�เรียนวิชาศิลปะกับคุณครูอีก”  หรือ “ครูครับอยากให�

ถึงชั่วโมงเรียนศิลปUสร�างสรรคไวๆจัง ”   เสียงเด็กๆดังแว�วตามหลังคุณครูมาบริเวณหน�าอาคารเรียน             
จะเห็นว�าเด็กๆเหล�านี้พวกเขาโหยหาอยากท่ีจะเรียนวิชาศิลปะเป7นอย�างมาก 

ศิลปะมีอยู�ในใจของมนุษยทุกคน  การเรียนศิลปะเป7นการพักผ�อนสมอง  เรียนในสิ่งท่ีดีงาม            
ช�วยกล�อมเกลาให�เด็กเป7นคนดี  เด็กเรียนรู�อย�างมีความสุข เกิดความคิดและเกิดจินตนาการ เม่ือเด็กมี
ความสุข  สมองเด็กจะได�รับการพัฒนาไปในด�านต�างๆทําให�เรียนรู�สิ่งใหม�ได�  ยังสามารถเรียนรู�วิชาอ่ืนๆได�
อย�างมีความสุข  

การสอนวิชาศิลปะให�ประสบผลสําเร็จนั้นสิ่งสําคัญคือตัวครูผู�สอน  ครูต�องเอาใจใส� ขยัน  รู�จัก
เสียสละ  ท้ังเวลา  กําลังกาย  กําลังใจ  และกําลังทรัพยครูต�องชอบและรักวิชาท่ีจะสอนจริง  และใน
ขณะเดียวกันครูผู�สอนก็ต�องทําให�เด็กชอบและรักวิชาศิลปะเสียก�อน  การเรียนจึงจะประสบผลสําเร็จ 

แนวทางวิธีการสอนท่ีจะให�เด็กชอบและรักวิชาศิลปะนั้นอาจทําได�หลายวิธี เช�น 
- ต�องให�ความรู�พ้ืนฐานท่ีจําเป7นกับเด็กตามศักยภาพของแต�ละบุคคล  เด็กต�องได�รับการฝrกฝน 

อย�างต�อเนื่องและอย�างสมํ่าเสมอ 
- สร�างความตระหนักให�เด็กเห็นว�าการเรียนศิลปะนั้นเป7นสิ่งท่ีง�ายไม�ยาก ทุกคนสามารถเรียนได� 

อย�างมีความสุข 
- ข้ันตอนการสอนสิ่งสําคัญท่ีสุดในการเรียนวิชาศิลปะคือการฝrกให�เด็กกล�าท่ีจะแสดงออกมีความ

ม่ันใจท่ีจะถ�ายทอดความรู�  ประสบการณ   จินตนาการ  ออกมาให�ผู�คนรอบข�างได�ชื่นชม 
- สอนจากสิ่งใกล�ตัวและสิ่งแวดล�อมรอบตัวเด็ก  จากสิ่งท่ีเด็กเคยพบเห็นเป7นประจําก�อนค�อยสอน

สิ่งท่ียากข้ึน 
-ผลงานของเด็กทุกชิ้นมีความความสําคัญ  ต�องสนับสนุนให�นําเสนอให�ผู�อ่ืนได�ชม  ซ่ึงอาจจัดใน

งานแสดงผลงานทางวิชาการ    และผลงานทุกชิ้นให�ประเมินในเชิงบวกเสมอชิ้นงานของเด็กทุกชิ้นควรให�
พิจารณาเปรียบเทียบจากชิ้นงานเดิมของเด็กท่ีผ�านมาว�ามีการพัฒนาก�าวหน�าไปมากเท�าไร  ไม�ควรนําไป
เปรียบเทียบกับชิ้นงานของเพ่ือนๆ 
 จากข�อความท่ีนําเสนอเป7นแนวทางเพียงบางส�วนซ่ึงอาจจะมีประโยชนต�อการเรียนการสอน             
ช�วยให�การสอนวิชาศิลปะก�าวหน�าต�อไปค�ะ 
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พัฒนาผู�เรียนด�วยเทคนิค BUDDIES Model 
 

ครูสาโรจน  มาหม่ืน 
โรงเรียนบ�านสันต�นหม้ือ สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
BUDDIES Model เป7นเทคนิคและวิธีการสอนท่ีคิดค�นข้ึนมาเพ่ือใช�ในการจัดการเรียนการสอน 

และใช�แก�ป<ญหาการเรียนรู�ของนักเรียนในโรงเรียนบ�านสันต�นหม้ือ โดย นายสาโรจน  มาหม่ืน ครู คศ.3  
จากการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลางและ

หลักสูตรสถานศึกษา ข�าพเจ�าได�มีการสํารวจ เก็บรวบรวมข�อมูลของนักเรียนในรูปแบบต�างๆ ปรากฏว�า 
1. มีนักเรียนบางส�วนต�องการปรับพฤติกรรมให�เป7นท่ีพึงประสงค ได�แก� การทะเลาะวิวาท การคบ

เพ่ือนหรือนักเรียนกลุ�มเสี่ยง การฝ|าฝlนกฎระเบียบของโรงเรียน การขาดเรียน กิริยา มารยาท การทํางาน
ร�วมกับผู�อ่ืน 

2.นักเรียนบางส�วนท่ีต�องการการส�งเสริมและสนับสนุนทักษะความสามารถทางด�านดนตรีเป7น
พิเศษ 

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลง 
และมีวัตถุประสงคและเปjาหมายของการดําเนินงาน คือ 
1.เพ่ือให�ผู�เรียนพัฒนาพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค ตามความสามารถและศักยภาพของ

ตนเอง 
2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีสุนทรียภาพด�านดนตรีและเป7นผู�มีจิตสาธารณะ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงข้ึน 

 
วิธีการปฏิบัติของเทคนิค BUDDIES Model มีดังนี้ 
ข�าพเจ�าได�ทําการพัฒนาชมรมดนตรี พัฒนากลุ�มสาระศิลปะ และจัดกิจกรรมการเรียนรู�ดนตรี

ให�กับนักเรียนท่ีมีป<ญหา มีความเสี่ยง และนักเรียนท่ีมีทักษะความสามารถพิเศษทางด�านดนตรี โดยการ
จัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิค BUDDIES Model ดังรายละเอียด ต�อไปนี้ 

B = Buddy ได�แก� การจับคู�การเรียนรู� นักเรียนท่ีมี
ป<ญหาด�านการเรียนรู�ดนตรีกับนักเรียนท่ีมีทักษะความสามารถ
ทางด�านดนตรี ได�ศึกษาหาความรู�ด�วยกัน เด็กเก�งจะคอย
แนะนํา สอน และคอยดูแลเด็กท่ีมีป<ญหาอย�างใกล�ชิด 

 
 

U = Understand ได�แก� การเข�าใจ หมายถึงการเข�าใจใน
บทเรียนท่ีครูจัดให�และความเข�าใจระหว�างเพ่ือนกับเพ่ือนคู� 
buddy 
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D = Demonstration ได�แก� การสาธิตการปฏิบัติ 
ซ่ึงครูผู�สอนจะสาธิตการปฏิบัติให�นักเรียนดู เพ่ือนสาธิตการ
ปฏิบัติให�เพ่ือนดูและพ่ีสาธิตการปฏิบัติให�น�องดู 

 
 

 
D = Doing ได�แก�การลงมือปฏิบัติจริงหลังจากท่ีได�มีการสาธิตให�ดู
แล�วก็ให�นักเรียนฝrกปฏิบัติด�วยตนเองโดยมีคู� buddy คอยให�
คําแนะนําอย�างใกล�ชิด ภายใต�การควบคุมดูแลของครูผู�สอน 
 
 
 

I = IT  ได�แก� การใช�เทคโนโลยีและสารสนเทศมาช�วยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษา ค�นคว�าและเรียนรู�
วิชาดนตรีเพ่ิมเติม เพ่ือให�นักเรียนได�มีความรู� ทักษะและ
ความเข�าใจมากยิ่งข้ึน 
 

E = Evaluation ได�แก�  การประเมินผลการจัดกิจกรรม ท้ัง 3 
ระยะ คือ ก�อนการจัดกิจกรรม ระหว�างการจัดกิจกรรม และหลัง
การจัดกิจกรรม เพ่ือนําผลการประเมินแต�ละครั้งไปปรับปรุงแก�ไข
ทุกข้ันตอนของการจัดกิจกรรม 
 
 

S = Success ได�แก� ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนหลังจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแล�ว ทําให�นักเรียนมีความรู� มี
ทักษะ มีความสามารถ มีคุณธรรม ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงข้ึน 

 
 
หลังจากท่ีได�จัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยเทคนิค BUDDIES Model  ไปแล�ว ข�าพเจ�าก็ได�มีการ

ติดตาม วัดผล และประเมินผลการเรียนรู�ของนักเรียน แล�วสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการ
ดําเนินงานการสอนด�วยเทคนิค BUDDIES Model ซ่ึงเป7นเทคนิควิธีการสอนแบบใหม�ท่ีข�าพเจ�าได�คิดค�น
ข้ึนมาเพ่ือใช�ในการจัดการเรียนการสอนและใช�แก�ป<ญหาการเรียนรู�วิชาดนตรี ของนักเรียนในโรงเรียน               
บ�านสันต�นหม้ือ จนสามารถพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู� มีทักษะ มีความสามารถ ส�งผลให�มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน ตลอดจนข�าพเจ�าได�มีการพัฒนางานอย�างต�อเนื่องและเผยแพร�ผลงานการแสดงของนักเรียน 
การออกให�บริการชุมชนท้ังในเขตบริการและนอกเขตบริการอยู�เสมอ จนเป7นท่ียอมรับ 
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สอนศิลปะแบบวิทยาศาสตร 
 

ครูประวิทย ฟองมูล 
โรงเรียนชุมชนบ�านแม�ฮ�าง  สพป.เชียงใหม� เขต 3 

 
 ก�อนอ่ืนผมขอแนะนําตัวเองก�อนนะครับ ผมชื่อ นายประวิทย ฟองมูล ตําแหน�งครูพนักงาน
ราชการโรงเรียนชุมชนบ�านแม�ฮ�าง โดยได�ทําการสอนโรงเรียนชุมชนบ�านแม�ฮ�างมาแล�ว 4 ปp โดยผมจบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม� สาขาวิชา ชีววิทยา โดยผมมาสอนในโรงเรียนชุมชน            
บ�านแม�ฮ�าง  ในตอนแรกได�สอนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น แต�ต�อมาได�มาทําการสอน
ในรายวิชาวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปpท่ี 4-6 และวิชาศิลปะ เนื่องจากไม�มีครูท่ีจบเอกศิลปะเลยใน
โรงเรียน  

โดยการท่ีผมได�รับมอบหมายให�ทําการสอนในวิชาศิลปะนั้นเพราะว�าตอนผมอยู�ชั้นมัธยมศึกษาผม
มีความชอบในวิชาศิลปะ และเป7นตัวแทนโรงเรียนได�แข�งขันการวาดภาพระดับภาค แต�นั่นก็นานมาแล�ว   
ซ่ึงในป<จจุบันผมก็ยังชอบในศิลปะอยู�  ผมก็อยากจะใช�ความสามารถท่ีมีอยู�สอนนักเรียน แต�ในความเป7น
จริงการท่ีเราไปสอนวิชาท่ีตนเองชอบแต�ไม�ได�เรียนในหลักสูตรนั้นมานั้น มันยากกว�าท่ีเราคิด และศิลปะก็
ยังมีความหลากหลายเป7นอย�างมาก  

ดังนั้นผมจําเป7นต�องศึกษาวิชาศิลปะจากทาง หลักสูตรแกนกลาง ถามจากครูท่ีเคยสอน ดูการสอน
จากไกลกังวล ดูจากยูทูบ ซ่ึงมันได�ได�ผลดีบางส�วน แต�ท่ีสําคัญครูท่ีสอนศิลปะจะต�องมีฝpมือทางด�านศิลปะ
ด�วย ผมก็พยายามฝrกบ�าง แต�มันก็ไม�ได�ผลดีเท�าท่ีควร โดยท่ีผมลองมาสังเกตผลการสอนของตนเองพบว�า 
นักเรียนท่ีมีความชอบและให�ความสนใจจะมีฝpมือท่ีดี ในการทํางานศิลปะ แต�ส�วนใหญ� จะทํางานส�ง         
เพ่ือผ�านไปเท�านั้น  

ดังนั้นผมเลยมานั่งคิดว�าจะทําอย�างไรให�นักเรียนส�วนใหญ�มีความสนใจในวิชาศิลปะเพ่ือข้ึน ผมเลย
ลองเอาวิธีแบบวิทยาศาสตรมาใช�กับวิชาศิลปะ คือ จะต�องจัดกิจกรรม หรือกําหนดหัวข�อท่ีมีความ
หลากหลาย และทันต�อเหตุการณหรือกิจกรรมนั้นๆ โดยคิดว�างานศิลปะไม�ใช�การวาดรูปท่ีสวยงาม            
เพียงอย�างเดียว แต�สามารถสร�างสิ่งต�างๆท่ีอยู�รอบตัวเองให�เป7นงานศิลปะได�และสามารถบูรณาการเข�ากับ
วิชาอ่ืนได� เช�น กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตรต�องมีการจัดแสดงผลงาน โดยท่ีผมให�นักเรียนสร�างระบบนิเวศ
จําลองโดยนําเกลือท่ีผสมเป7นสีต�างๆไปโรยในขวดแก�วให�มองเห็นเป7นชั้นๆ และนําต�นไม�พลาสติก ตุsกตา  
มาตกแต�ง เป7นต�น  

สิ่งท่ีสําคัญในการเรียนวิชาศิลปะคือเด็กสามารถทําแล�วมีความสุข และสามารถถ�ายทอดความคิด
และจิตนาการของตนเองออกมาโดยการสร�างสรรคผลงานของตนเองในมีรูปแบบฉบับของตนเองออกมา
เป7นผลงานได� และนั้นคือความสําเร็จในการสอนศิลปะอย�างแท�จริง และส�วนเนื้อหาซ่ึงมันก็เป7นส�วนท่ี
สําคัญในการเรียนการสอนเหมือนกัน โดยท่ีผมจะสอนสลับกัน คือ ในแต�ละห�องจะมีชั่วโมงศิลปะสัปดาหละ 
1 คาบ ดังนั้น ผมจะจัดกิจกรรม กับการสอนเนื้อหา คนละสัปดาห สลับกันไป  ซ่ึงผมได�ทดลองสอนมาหนึ่ง
ปpนั้น ปpนี้เข�าปpท่ีสอง จากการสอนสําหรับผมคิดว�าถึงแม�เราไม�ได�จบเอกศิลปะ เราก็สามารถสอนได�ถ�าเรามี
ความพยายาม ความเอาใจใส� และต�องค�นคว�าหาความรู�อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือให�เกิดความหลากหลาย และ
นักเรียนไม�เกิดความเบ่ือ  
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สิ่งท่ีสําคัญอีกอย�างเราควรดูนักเรียนและสามารถแยกแยะนักเรียนให�ได� เพราะนักเรียนแต�ละคนมี
ความคิด ความสามารถ จิตนาการ ท่ีแตกต�างกัน การท่ีเค�าสร�างผลงานออกมาอย�าตัดสิ้นท่ีความสวยงาม
และให�คะแนนดีแต�ผลงานท่ีไม�สวยงามให�คะแนนน�อย เราควรดูองคประกอบอย�างอ่ืนด�วย เช�น ความต้ังใจ
ในการทําผลงาน และพัฒนาการของนักเรียนด�วยครับ 
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เปDาหมายของการเรียนดนตรี 
       

ครูพลกฤต  ศรีนันตา                                                                                              
โรงเรียนบ�านต�นโชค สพป.เชยีงใหม� เขต 3 

 
 การวางพ้ืนฐานท่ีดีเป7นจุดเริ่มต�นของทุกสิ่ง  เราต�องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก�อน ครูต�องบอกถึงเปjาหมาย
ว�า นักเรียนเรียนไปเพ่ืออะไร  ทําไมต�องเรียน  เรียนแล�วได�อะไร  พูดโน�มน�าวจิตใจให�นักเรียนรู�ถึง
เปjาหมาย ให�เห็นความสําคัญ เกิดความสนใจ  เกิดความอยากเรียน  เม่ือนักเรียนเปoดใจรับ นักเรียนจะเกิด
ความต้ังใจและอยากฝrกปฏิบัติมากข้ึน  เม่ือนักเรียนได�สัมผัสกับศิลปะแล�วจะทําให�นักเรียนหลงรักในศิลปะ  
ค�นพบเสน�หของศิลปะ  นักเรียนจะเกิดความรักความชอบ  และเรียนอย�างมีความสุข  สนุกกับการเรียนท่ี
ได�ลงมือปฏิบัติจริง เกิดความรู�ท่ีคงทน และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 จากการสอนดนตรีท่ีผ�านมา ครูจะทําทุกวิธีท่ีจะให�นักเรียนมีเปjาหมาย เข�าใจความสําคัญท่ี             
ต�องเรียน  เรียนไปเพ่ืออะไร ทําไมต�องเรียน เรียนแล�วได�อะไร  โดยวิธีการเล�าจากประสบการณครู                  
ครูทําให�ดูเป7นตัวอย�าง  เพ่ือให�ความคิดนักเรียนเกิดความสนใจ  อยากรู�  อยากลอง  จากนั้นครูจะให�ฝrก
แยกประสาทจากง�ายไปหายาก ประกอบเพลง ฝrกเคาะจังหวะ ถ�านักเรียนมีพ้ืนฐานจังหวะท่ีดีจะช�วยให�
ปฏิบัติดนตรีได�ง�ายข้ึน จากนั้นก็ตอบสนองความต�องการของนักเรียนโดยให�นักเรียนได�ฝrกปฏิบัติด�วยตนเอง  
ท้ังการอ�านโน�ต  ปฏิบัติเครื่องดนตรี  โดยให�นักเรียนดูการสาธิตจากครู  นักเรียนจะได�เข�าใจเม่ือนักเรียนได�
ฝrกปฏิบัติ  นักเรียนต�องใช�สมาธิมากในการฝrกปฏิบัติ ต�องรู�จักควบคุมตัวเองให�อยู�กับสิ่งท่ีอยู�ข�างหน�า               
จะช�วยให�นักเรียนเรียนรู�วิธีในการควบคุมตัวเอง  เกิดคุณธรรม เกิดความขยัน  หม่ันฝrกซ�อม ย้ําคิดย้ําทํา       
มีระเบียบวินัย  มีความคิดสร�างสรรค  ครูต�องคอยสร�างกําลังใจให�เด็กเห็นคุณค�าในสิ่งท่ีเขากําลังทํา              
เม่ือนักเรียนได�นําความรู�มาทําให�เกิดทักษะ ทักษะนั้นจะช�วยให�นักเรียนมีความรู� ความจํา ความเข�าใจท่ี
คงทน สามารถนําไปถ�ายทอดต�อรุ�นน�องได�  นักเรียนเกิดความสุข  เกิดความรัก เกิดความตระหนักเห็น
ความสําคัญของศิลปะ  
 ความสําเร็จไม�ว�าจะเป7นแบบทดสอบต�างๆ  การทดสอบระดับชาติ  ล�วนมาจากความพยายามและ
กําลังใจ และมาจากการได�ลงมือปฏิบัติ  การฝrกฝน  ผู�เชี่ยวชาญได�กล�าวว�า การเรียนดนตรีให�ผลดีโดยตรง
ต�อสมอง การเรียนดนตรีจะช�วยเพ่ิมทักษะ IQ ได�  จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว�าเด็กท่ีเล�นดนตรีเป7น 
สามารถมี IQ ท่ีสูงกว�าเด็กท่ีไม�มีทักษะในด�านนี้  ดนตรีเป7นเรื่องท่ีสามารถเข�ากับวัฒนธรรมต�างๆได�ท่ัวโลก 
รวมไปถึงยังสร�างความคิดในแง�บวกมากมาย ดนตรีเป7นภาษาสากลท่ีช�วยให�สื่อสารกับสิ่งรอบตัวได�ง�ายข้ึน  
นักการเมืองนักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จหลายๆคน เม่ือวัยเด็กผ�านการเรียนดนตรีมาแทบท้ังสิ้น ทักษะ
ความสามารถด�านดนตรี สามารถเป7นเหมือนเครื่องมือท่ีสามารถทําให�ก�าวไปสู�ความสําเร็จได� 
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ผู�ร�วมถอดประสบการณ 
 

นายปฏิญญา ศรีถาวร  โรงเรียนบ�านหนองเต็ง  
นางศิโรรัตน  บุญเกิดไวย  โรงเรียนบ�านปางเฟlอง   

นายรุ�งโรจน ศรีพล   โรงเรียนบ�านเวียงฝาง   
นายพิเชษฐ  ธนาวงค  โรงเรียนบ�านเวียงหวาย   
นายประวิทย ฟองมูล  โรงเรียนชุมชนบ�านแม�ฮ�าง   

นายวัลลภ  จันทิมา  โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม�  
นางจารุณี  สุทธิสวรรค   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ�านเอก)  

นายวิชัย ดรุณกานต  โรงเรียนบ�านโป|งนก  
นายสาโรจน  มาหม่ืน  โรงเรียนบ�านสันต�นหม้ือ  
นางสุวนา   ขัดเงางาม  โรงเรียนบ�านทุ�งข�าวพวง  

นายเกรียงศักด์ิ  วงคบุญตัน  โรงเรียนบ�านห�วยเฮ่ียน  
นายวัชระ  อินปoก  โรงเรียนบ�านปางป อ  

นายณัฏฐ  จันทรหล�า  โรงเรียนบ�านห�วยงูกลาง  
นายพิทักษ ศรีคํามูล  โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม�  

นางสาวกรรณิการ  บุญทวี  โรงเรียนบ�านเวียงฝาง  
ว�าท่ี ร.ต.ทัศนัย  ดาวแสง   โรงเรียนชุมชนบ�านเมืองงาย  

นายกรีฑาพล  ก�องหล�า  โรงเรียนบ�านห�วยคอกหมู   
นายชัชวาล ปรัง  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม�  

นางสาวพลับพลึง  ทารัตน  โรงเรียนชุมชนบ�านแม�สูนหลวง  
นางแสงหล�า  ไทยวงษ  โรงเรียนบ�านแม�สาว   
นางสาวโสภา  สวุรรณ  โรงเรียนบ�านต�นโชค  

นายบํารุงเกียรติ ขาวสวย  โรงเรียนบ�านแม�ขิ  
นางละออง แก�วกาศ  โรงเรียนรังษีวิทยา  

นายธัชพล  สุวรรณพงษ   โรงเรียนบ�านนาหวาย  
นายปรีชา ไชยวงค  โรงเรียนบ�านนาหวาย  

นายศุภชัย  ภาคะเวทย  โรงเรียนบ�านแม�นะ  
นางสาวกฤษดาพร  เขียวอ�าย  โรงเรียนไทยทนุบ�านสันต�นดู�  

นายศราวุธ  อินเขียว  โรงเรียนบ�านปางป อ  
นายพลกฤต  ศรีนันตา  โรงเรียนบ�านต�นโชค 

นายณัฐพล  นันโท  โรงเรียนแม�สะเรียงบริพัตรศึกษา (สร�างสรรคปก) 
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ผู�ร�วมรับประสบการณ 
 

นายทวนทอง  ศรีสวสัดิ์  ผอ.สพป.เชียงใหม� เขต 3 
นายพัฒนพงศ  พวงทอง  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม� เขต 3 
นายเทวินส  สร�อยเพชร  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม� เขต 3 

นายกิตติภณ  สุพรรณกลาง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
นายอรุณ  จี๋คีรี   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางสุภาดา  พูนศรีโชติ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
นายสมาน  ศิริ  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

นางสาวรัชนี  ลาภรัตนทอง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
นางสาวพิสมัย  อะโน  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
นายอนันต   กันนาง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางสาวสักการะ  ทนันชัย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
นางสาวเพ็ญวิภา  พรหมสุวรรณ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นายสมเดียว  เกตุอินทร  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
นางสาวศิพาณัฎฐ  ใจสัตย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางสาวกรรณิการ  นารี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
นายนพดล  โป|งอ�าย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
นายรัชภูมิ  สมสมัย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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ศิลปะคือ... 
ภาพลวงที่ทําให�เรา ตระหนักรู�ความจริง 

 
ปาโบล  ป_กัสโซ 
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