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ภูมิหลัง

  ศิลปะกับวิทยาศาสตร์นั้นสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกว่าที่เคยคิดกัน  ในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และ
ในต�าราวทิยาศาสตร์พืน้ฐานได้แสดงจดุมุง่หมายและเจตคตร่ิวมกบัด้านศลิปะ และบางส่วนกไ็ด้ผสมผสาน
เป็นองค์รวมเชิงสหวิทยาการ  หลักสูตรหลายตอนเน้นสถานการณ์การเรียนเชิงรุก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ปิอะ
เจต์และอนิเฮลเดอร์ ได้ศกึษาแสดงว่าศลิปะท�าให้เดก็นกัเรยีนสามารถตระหนกันยัของสมรรถภาพการรูค้ดิ 
  ตวัอย่างสนบัสนนุเดก็ให้เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เชงิรกุได้โดยการน�ากจิกรรมทางศลิปะเข้ามาร่วม เช่น 
การเรยีนรูก้ารเจรญิของพชื โดยให้เดก็ส�ารวจววิฒันาการ เริม่จากใช้เมลด็ปลกูในภาชนะสร้างขึน้บรรจดุนิ
ปลูกหรือใช้ภาชนะที่มีอยู่ เช่น กระป๋องหรือถ้วย พร้อมไปกับการวาดบันทึกภาพการเจริญตามระยะเวลา 
หรอืในการศกึษาแนวคดิเรือ่งลม เดก็จะเข้าใจง่ายขึน้โดยให้สร้างกงัหนัหรอืว่าว ซึง่ร่วมด้วยงานศลิปะด้าน
รูปร่างสีสันและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เกนเออร์และไชลด์ (Gainer & Child) รายงานผลส�าเร็จของการน�าโครงการ
ศลิปะร่วมชวีวทิยาไปประยกุต์ใช้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโดยวธิกีารสงัเกตและน�าเสนอด้วยภาพ 
เช่น แผนที ่แมลง เปลอืกหอย ดอกไม้  ในโครงการชือ่ “โรงเรยีนวทิยาศาสตร์ของเดก็” เป็นการเรยีนภาค
ฤดรู้อน ๖ สปัดาห์ โครงการนีเ้ริม่ขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมาถกูน�าไปดดัแปลงใช้โดยนกัวชิาการอกีหลาย
คน อาทิ แมคคลินทอก (McClintock) ศึกษาพันธุกรรมข้าวโพด
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  ทีก่ล่าวมาเป็นเพยีงตวัอย่าง ๒-๓ ชิน้ทีใ่ช้วธิผีสมผสาน ๒ ศาสตร์เข้าด้วยกนั  ล�าดบัต่อไปเป็นการ
เสนอวธิอีืน่ทีจ่�าเพาะวชิาด้านความมุง่หมายและเจตคต ิดงัตวัอย่างต่อไปทีน่�าเสนอเพือ่กระตุน้ผูอ่้านให้เกดิ
การพัฒนาบทเรียนองค์รวมด้านศิลปะกับวิทยาศาสตร์
 

ทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์
  นักเรียนต้องใฝ่ทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้สามารถเก็บประสบการณ์จากการ
เรียนวิทยาศาสตร์อิงการสืบสวน ที่เรียกว่า “ทักษะเชิงกระบวนการ” โดยอาศัยความสามารถต่อไปนี้ : 
สังเกตการณ์ การแยกแยะจัดเรียง การจัดล�าดับชั้น การจัดระเบียบเชิงอนุกรม ให้นิยาม การติดต่อ และ
คาดการณ์ 

สังเกตการณ์  
  ทกัษะด้านนีส้�าคญัต่อการศกึษาค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะความสามารถทีจ่ะพนิจิราย
ละเอียดในเชิงกว้างและรายละเอียดปลีกย่อย ทักษะด้านสังเกตการณ์เกิดจากการศึกษาสมบัติกายภาพ
ของวัตถุและระบบ สังเกตการณ์ตามโอกาสที่ได้พบเห็น ได้ชิม ได้ฟัง ได้ดม และแตะสัมผัส สื่อศิลปะและ
กจิกรรมต่าง ๆ  ช่วยให้เดก็บรรลทุกัษะสงัเกตการณ์ เช่นให้รูจ้กัคณุภาพของส ีสมบตัขิองดนิเหนยีว  สมบตัิ
ของสีแท่ง นอกจากนี้การชี้แนะด้วยค�าถาม เช่น เมื่อให้เด็กวาดสถานที่อยู่อาศัย ควรแนะให้แสดงจ�านวน
ห้อง สีตัวบ้าน และชนิดต้นไม้ ซึ่งจะท�าให้ทักษะด้านสังเกตการณ์ดีขึ้น 

การจัดแยก
  การจัดแยกมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมวัสดุสิ่งของเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยอาศัยสมบัติเฉพาะตัว วิธี
การทีง่่ายทีส่ดุใช้ระบบฐานสอง จ�าแนกโดยความเหน็ว่าใช่ไม่ใช่  ตวัอย่างสิง่ของทีแ่ยกได้โดยระบบฐานสอง 
เช่น มีหรือไม่มีกลิ่น มีสีหรือไม่มี มีสิ่งเร้าใจหรือไม่ หรือตัวอย่างให้เด็กไปเดินเล่นเก็บสิ่งของที่พบเห็นบน
ทางเดิน น�ากลับมาห้องเรียน แล้วจัดแยกเป็น ๒ กลุ่มตามสมบัติจ�าเพาะ เช่น  ใบไม้หยาบหรือเรียบ ใบไม้
แข็งหรืออ่อน แล้วให้จัดเรียงเทียบคู่กัน  ตามวิธีที่จะกล่าวต่อไป

การจ�าแนกชั้น
  กระบวนการในหัวข้อนี้เป็นการจัดกลุ่มวัสดุ เช่น เด็กเดินเก็บใบไม้ตามทาง น�ามาจัดแยกกลุ่ม 
เช่น ใบมหีนามกบัใบไม่มหีนาม ใบคูห่รอืใบช่อ ใบเรยีบหรอืไม่เรยีบ หลงัจากนัน้เดก็อาจพมิพ์ใบ หรอืเรยีง
เม็ดเป็นลวดลาย (โมเสก) กิจกรรมศิลปะที่ใช้ในการจ�าแนกชั้นอาจได้การเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตด้วย ใน
สถานการณ์เรยีนรูเ้ช่นนี ้เดก็อาจถกูสัง่ให้บอกความแตกต่างของวตัถ ุโดยการดแูละคล�าเปรยีบเทยีบ เพือ่
บอกสมบัติแตกต่าง เช่น แข็งหรืออ่อน หนักหรือเบา   
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การจัดระเบียบเชิงอนุกรม
  โดยอาศัยการสังเกต เช่น ความยาวความกว้างของขนพู่กัน ความยาวความกว้างของด้ามพู่กัน   
ความเข้มจางของสี ความแห้งหรือเปียกของดินเหนียว การจัดเรียงเม็ดเป็นลวดลายตามขนาดต่าง ๆ  แล้ว
อาจติดแปะบนแผ่นกระดาษ

ค�านิยาม
  ในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนแน่นอน ภาษาเฉพาะกลุ่ม หรือภาษาเฉพาะ
วงการ (jargon) และในการนิยามต้องสังเกตแยกแยะค�าในบริบทที่คุ้นเคย เช่น นิยามสีเหลืองเป็นสีกล้วย
หอมสุก สีส้มเป็นสีฟักทองสุกหรือเป็นผลลัพธ์ของการผสมสีเหลืองกับแดง

การสื่อสาร
  การแสดงผลการทดลองและสังเกตการณ์อย่างกระจ่างชัดเจนจะโดยการเขียนบันทึกสาธยาย
เป็นการสือ่สารส�าคญัในกระบวนการวทิยาศาสตร์ทีช่่วยให้ผลการศกึษาค้นคว้าคงอยูส่ามารถน�าไปใช้หรอื
ท�าซ�้าได้ 
  การสื่อสารนี้เป็นประสบการณ์ทางศิลปะเช่นกัน เช่น การวาดภาพ การระบายภาพสี การสร้าง
รูปแบบจ�าลองซึ่งจะบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและการติดต่อสื่อสารกันทางวิทยาศาสตร์       

การคาดการณ์
  เป็นกระบวนการประยกุต์ความรูท้างวทิยาศาสตร์ในการคาดเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ เช่น ความรู้
ทางวทิยาศาสตร์กล่าวว่า ความร้อนท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงสมบตักิายภาพของวสัดตุ่าง ๆ  เดก็นกัเรยีน
ก็จะสามารถคาดเหตุการณ์ที่จะเกิดกับดินสอขี้ผึ้งเมื่อถูกความร้อนได้ หรือถ้ายังไม่มีความรู้ก็ให้เด็กสร้าง
งานศิลปะท�าแผ่นกระดาษฉาบดินสอขี้ผึ้ง

เจตคติด้านวิทยาศาสตร์

  เจตคตสิ�าคญัด้านวทิยาศาสตร์ ได้แก่ ความอยากรูอ้ยากเหน็ ก่อให้เกดิวสิยัส�ารวจ, การประดษิฐ์
คดิค้น ท�าให้เกดิการใช้อปุกรณ์วทิยาศาสตร์เชงิก่อ, ความคดิเชงิวพิากษ์ ก่อเจตคตเิชงิออกความคดิเหน็ ให้
ข้อยุติ และความคิดที่อิงหลักฐาน, การยืนกราน เป็นเจตคติท�านองไม่ยอมเลิกราหรือล้มเลิก ทั้ง ๆ ที่คน
อืน่หมดความสนใจแล้ว กย็งัพยายามท�ากจิกรรมนัน้ต่อไป, ความกงัขา ท�าให้เกดิการถามไถ่อย่างมเีหตผุล, 
การยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เป็นวิสัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับความไม่แน่นอน  
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  สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นกันทางศิลปกรรม เช่น เมื่อเด็กจับพู่กันหรือดินสอสีเขียนวาด
บนแผ่นกระดาษ นัน่คอืการประดษิฐ์คดิค้น เมือ่เดก็เลอืกใช้ศลิปะวสัดหุลายชิน้ทีม่อบให้ นัน่คอืความสนใจ
ด้านการส�ารวจ และเด็กที่พยายามผสมสร้างสีเมื่อยังไม่ถูกใจ นั่นคือการยอมรับความผิดพลาด และความ
ไม่ยอมล้มเลกิ  ถ้าเดก็ตดัสนิใจท�ากจิกรรมศลิปะด้วยตนเองจนส�าเรจ็ นัน่คอืการแสดงความคดิเชงิวพิากษ์ 
และมีเจตคติแบบไม่ล้มเลิก 
  โครงการศิลปะที่ผู้นิพนธ์น�าเสนอเป็นตัวอย่างแสดงเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการอ�านวย
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่หนุนจิตใจให้เด็กกล้าตัดสินใจสร้างงานศิลปะจนสัมฤทธิ์ผล  
  ตวัอย่างทีช่ดัเจนของวธิสีร้างเสรมิเจตคตทิีน่�าเสนอโดยอาศยัศลิปกรรมทีท่�าให้เดก็สนใจอยากรู้
ความสูงของตนว่าเป็นอย่างไร โดยให้แสดงภาพขนาดเหมือนจริง (รูปที่ ๑) การให้วัสดุต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า 
สีระบาย ท�าให้เด็กหาวิธีตกแต่งรูปภาพ ซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจเชิงวิพากษ์ ในกรณีที่เด็กไม่ชอบผลงาน
ที่ออกมาและลงมือท�าใหม่ นั่นคือเป็นการแสดงความยอมรับการพ่ายแพ้ หากเด็กหวนท�าโดยการกระท�า
อย่างระวงัระไวในความถกูต้อง (กงัขา) ด้วยการไต่ถาม งานดงักล่าวกว่าจะสิน้สดุต้องใช้เวลา จงึเข้าเจตคติ
เชิงไม่ยอมล้มเลิก

การค้นพบ/การสอบถาม/การส�ารวจ
  การเขยีนหลกัสตูรวทิยาศาสตร์มกัเน้นความส�าคญัของการค้นพบ การส�ารวจ และการสอบถาม 
การส�ารวจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นท�าโดยจัดให้เด็กมีประสบการณ์กับอุปกรณ์และวัสดุในโลกแห่งความ
เป็นจรงิ ซึง่จะเป็นห้องปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์แห่งแรกของเขา การส�ารวจสภาพแวดล้อมของเดก็เป็นการ
ท�างานขั้นต้นเพื่อไปสู่การพัฒนาความสามารถการสร้างเชิงนามธรรม
  ยิ่งกว่านั้น ในการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อเด็กตั้งต้นส�ารวจสิ่งต่าง ๆ เด็กจะตั้งค�าถามเบื้องต้น 
๓ อย่าง ได้แก่ “อะไร” เช่น ทรายคืออะไร, ดินเหนียวคืออะไร; “อย่างไร” เช่น ของแข็งกลายเป็นไอได้
อย่างไร, กาน�้าให้ไอน�้าได้อย่างไร, ดินเหนียวเมื่อเผาแล้วแข็งเป็นหินได้อย่างไร; และ “ท�าไม” เช่น ท�าไม
สนามจึงมีสีแดงเรือง ๆ ตอนพระอาทิตย์ตกดิน, ท�าไมสี ๒ สีผสมกันเกิดเป็นสีที่ ๓
  ในกระบวนการศลิปะจะมกีารซกัถามและการค้นพบเช่นกนั เช่นเมือ่เดก็จบัดนิสอสหีรอืพูก่นัและ
ส�ารวจคุณภาพของเส้นหรือสีที่เกิดขึ้นบนแผ่นกระดาษ นั่นจะเป็นสถานการณ์การเรียนรู้ จากการส�ารวจ
และค้นพบ การเรียนรู้ที่ส�าคัญได้จากปัญหาที่เด็กตั้งค�าถาม ดังตัวอย่างในกระบวนการการสร้างว่าว (รูป
ที่ ๒) และการท�าแผ่นฉาบขี้ผึ้งสี (รูปที่ ๓)
  การส�ารวจและการค้นพบในทางศิลปะเป็นงานจ�าเพาะอย่างหนึ่ง ที่เป็นจุดหมายส�าคัญในบท
เรียนศิลปะ ที่ต้องให้โอกาสเด็กได้ศึกษาสื่อวัสดุใหม่ ๆ  เพราะศิลปะจะไม่บังเกิดหากไร้ซึ่งคลังความรู้เกี่ยว
กับสื่อวัสดุที่ควรใช้  เพราะเด็กพร้อมจะวาดหรือระบายสีหรือสร้างสรรค์บนสื่อวัสดุที่เด็กได้ กระบวนการ
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ทางศิลปะจึงต้องส่งเสริมความรู้เรื่องสื่อวัสดุศิลป์ต่าง ๆ ซึ่งมีทางเดียวที่เด็กสามารถรักษาความรู้ดังกล่าว
ได้โดยการส�ารวจเท่านั้น  
  การส�ารวจเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการศิลปะทั้งหมด ดังนั้น หากท�างานศิลปะ
เพียงเพื่อการส�ารวจ เป็นการส�าคัญผิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางศิลปะ ศิลปะไม่ใช่เพียงการส�ารวจ แต่ต้อง
แสดงออกซึง่ความคดิเหน็ ความรูส้กึ และประสบการณ์ การแสดงออกต้องอาศยัความสามารถและทกัษะ
ศิลปะและความรู้เกี่ยวกับสื่อวัสดุที่จะใช้เพื่อแสดงออก

รูปที่ ๑  ภาพถ่ายศิลปินอายุ ๙ ปี ยืนเคียงข้างผลงานภาพเหมือนขนาด
เท่าจริงของเธอ เป็นกิจกรรมที่เสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จากค�าถาม
ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นความสูงของตัวเธอ การแต่งตัวให้ภาพเกิด
จากการตดัสนิใจเลอืกสือ่วสัดแุละการประดษิฐ์คดิค้น ความตัง้ใจของเธอ
ทีจ่ะลองท�าและจะส�าเรจ็หรอืล้มเหลวเป็นความกงัขาและการยอมรบัผดิ 
เนือ่งจากกระบวนการค่อนข้างยดืเยือ้ แต่เดก็กย็นืกรานสูจ้นท�าแล้วเสรจ็

รูปที่ ๒ ภาพถ่ายเด็กชายอายุ ๖ ปีก�าลังง่วนอยู่กับการสร้างว่าว เพื่อ
แสดงองค์รวมของกิจกรรมศิลปะและวิทยาศาสตร์ งานศิลปะคือปิด
กระดาษว่าว แต่งสีแต่งภาพ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คือการปล่อย
ว่าวขึ้นสู่อากาศเมื่อมีลม 

รูปที่ ๓  ภาพถ่ายเด็กหญิงพิการอายุ ๘ ปี แสดงผลงานการ
ส�ารวจการท�าซ้อนเกยกันของกระดาษเยื่อกับดินสอเทียนที่
หลอมเหลว 
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หน้าต่าง : ความสว่างใสผ่านกระจก

เป้าหมาย/เหตุผล
  กจิกรรมนีเ้ป็นบทเรยีนศลิปะเพือ่เข้าสูก่ารค้นพบ การสอบถาม และการส�ารวจ โดยอาศยัแนวคดิ
ทางวทิยาศาสตร์พืน้ฐานเป็นศนูย์ส�าคญั โดยตัง้โจทย์ให้เดก็คดิค้นวธิสีกดักัน้แสงสว่างจากดวงอาทติย์ การ
ค้นพบอาจน�าไปสู่การอภิปรายความหมายค�า “โปร่งใส” และ “กึ่งโปร่งใส” และการเรียนรู้ธรรมชาติของ
กระดาษชนิดต่าง ๆ (รูปที่ ๓ และ ๔)
  การท�าแผ่นกระดาษชัน้ไขดนิสอส ีท�าให้เดก็ได้เรยีนรูว่้าความร้อนมผีลต่อดนิสอเทยีน โดยขีผ้ึง้จะ
ละลายและผสมกนัเป็นสใีหม่  นอกจากนีย้งัเรยีนรูว่้าสอีาจแปรเปลีย่นเมือ่ซ้อนกระดาษเยือ่สหีรอืกระดาษ
แก้วสี อนึ่ง การวัดพื้นที่เป็นสิ่งจ�าเป็นเมื่อต้องการให้ปกคลุมพอดี

วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม
  -เศษกระดาษแก้วสีต่าง ๆ
  -ดินสอเทียนที่ช�ารุดใช้เขียนไม่ได้แล้ว
  -เตารีด
  -เทปเหนียว
  -กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า
  -ตัวหนีบ
  -ไม้บรรทัด
  -กรรไกร ที่ขูดผัก หรือมีดทื่อ
  -กระดาษเยื่อสีขนาดต่าง ๆ
  -หน้าต่างกระจกที่จะปิด   

การจูงใจ
  สถานการณ์ในห้องเรียนที่หน้าต่างใสให้แสงสว่างผ่านมากไป การแก้ไขโดยติดม่านก็จะตัดแสง
มากไป ต้องหาวิธีอื่น เช่น ใช้กระดาษปะปิดกระจกหน้าต่าง ท�าแว่นตากันแดด  วิธีให้เรียนรู้แสงสว่างทาง
วิทยาศาสตร์คือ จัดเตรียมดินสอเทียน และถาดร้อน ให้นักเรียนส�ารวจรู้ว่าเมื่อดินสอเทียนถูกความร้อน
จะเกิดผลอย่างไร 
  การศึกษาเรื่องแสงสว่างในห้องเรียนได้เกิดบทอภิปรายความแตกต่างระหว่างความ “สว่างใส” 
กับ “ทึบ”,  เรียนรู้เรื่องภาพวาดแบบอียิปต์ (Egyptian encaustic painting) ที่ใช้สีฝุ่นในขี้ผึ้งเหลว, การ
ใช้กระดาษเยื่อหรือกระดาษแก้วสี หรือการใช้เศษกระจกสี



๒๔7เลศิศริริ์  บวรกติติ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

วิธีปฏิบัติ
  ไม่ว่าการเรยีนรูจ้ะจากการส�ารวจหรอืท�ากจิกรรมคลมุหน้าต่างกระจก เป็นกระบวนการเป็นแบบ
เดียวกัน คือเริ่มด้วยการวัดเนื้อที่เพื่อทราบขนาด  เตรียมกระดาษไข ๒ แผ่นขนาดเท่ากัน หรือใช้กระดาษ
แผ่นใหญ่ทบครึ่งเข้าหากัน ต่อไปคือการสอดไส้ด้วยเศษแผ่นกระดาษเยื่อหรือกระดาษอื่นไว้ระหว่างแผ่น
กระดาษท�านองท�าแซนด์วิช ผนึกแผ่นแซนด์วิชด้วยเศษดินสอเทียนละลายเหลว แล้วกรุทับด้านหน้าด้าน
หลังด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า เกิดเป็นแผ่นแซนด์วิช ๒ ชั้น (double-deckler sandwich) แล้วปิดหัว
ท้ายด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าอีกครั้งและใช้ตัวหนีบกันเลื่อนก่อนน�าไปรีดให้เรียบแน่น  กระบวนการ
ทั้งหมดกินเวลาประมาณ ๓๐-๔๕ นาที

การดัดแปลง
  ส�าหรับเด็กปัญญาอ่อน : เน้นการใช้ภาษา เช่น ปิดคลุม วางเกย ผสม และบอกชื่อสีกระดาษ
เยื่อ เช่น แดง น�้าเงิน เหลือง เพื่อหวังให้เด็กพบสีแตกต่างที่จะเกิดขึ้น  เด็กกลุ่มนี้ไม่มีความอดทน ดังนั้น 
ในการรีดแผ่นกระดาษสอดไส้ต้องก�าหนดจ�านวนให้เด็กนับการไถรีด เช่น ๔๐ รอบ
  เด็กเรียนรู้ช้า : เด็กกลุ่มนี้มีความตั้งใจค่อนข้างสั้น  จึงควรให้เวลาท�ากิจกรรมสั้น ๆ  
  เด็กปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์รุนแรง : ให้เด็กสอดดินสอเทียนสีไว้ระหว่างแผ่นกระดาษ
หนงัสอืพมิพ์แล้วใช้ค้อนทบุให้แตก จากนัน้ให้เดก็โปรยเศษดนิสอเทยีนบนแผ่นกระดาษไขตามใจชอบแล้ว
ปิดทับด้วยแผ่นกระดาษไขอีกแผ่น ขั้นตอนอื่นเช่นที่กล่าวในวิธีปฏิบัติ
  เด็กพิการทางกาย : ส�าหรับเด็กกลุ่มนี้ควรให้บีบเศษดินสอเทียนมากกว่าแท่งดินสอ และผล
งานควรเป็นแบบนามธรรมมากกว่ารูปจริงจัง เด็กโตอาจสนุกสนานกับผลงานกิจกรรมนามธรรมแบบการ
แสดงออกของแจ็กสัน พอลล็อก (Jackson Pollock), ฟรานซ์ ไคลน์ (Franz Kline) และวิลเลม เดอ คูนิง 
(Willem de Kooning)

  เด็กพิการทางการได้ยิน : ใช้ค�าศัพท์ เช่น กด รีด หลอมละลาย โปร่งใส เพื่อให้เด็กเรียนรู้ความ
หมายของค�า
  เด็กพิการทางสายตา : เด็กตาบอดอาจไม่เข้าใจประโยชน์การปิดคลุมหน้าต่าง ควรให้เด็กวาด
เขียนด้วยดินสอเทียนบนแผ่นกระดาษที่ทาบอยู่กับถาดร้อนหรือกระทะไฟฟ้า โดยกิจกรรมนี้เด็กจะเรียน
รู้เรื่องความร้อนและผลละลายที่เกิดขึ้นจากการวาดด้วยดินสอเทียน

การประเมินค่า
  ผลลัพธ์ศักย์ : ๑. สร้างหน้าต่างกระจกสี ๒. เรียนรู้ว่าดินสอเทียนหลอมละลายเมื่อถูกความ
ร้อน ๓. สีเดิม ๒ สีเปลี่ยนสีเมื่อน�ามาทาบประกบกัน ๔. แสงสว่างลดลงเมื่อปิดกั้นด้วยกระดาษกึ่งใส  ผล
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กิจกรรมก่อความอยากรู้อยากเห็นเชิงวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
  การปิด : ให้นกัเรยีนได้ศกึษาผลงานทีแ่สดงทีห่น้าต่างห้องเรยีน  ภาพบนหน้าต่างและการศกึษา
แสงสว่างก่อให้เกิดแนวคิดหน้าต่างกระจกสี นักเรียนควรศึกษาภาพวาดของนักวาดภาพแสดงออกแบบ
นามธรรม ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกัน เพื่อน�าไปติดหน้าต่างกระจก ให้ปิดกั้นแสงหมดในบางส่วนและท�าให้
สลัวลงในบางส่วน

 
งานศิลปกรรมปะติดวัสดุธรรมชาติ

จุดมุ่งหมายและเหตุผล
  ความสมัพนัธ์อนัลกึซึง้ระหว่างวทิยาศาสตร์กบัศลิปะอาจแสดงได้โดยให้เดก็ออกภาคสนามไปเกบ็
วัสดุธรรมชาติต่าง ๆ (รูปที่ ๕ และ ๖) รวมถึงการศึกษาปรากฏการณ์ เช่น ใบไม้ หญ้า วัชพืช ต้นไม้ กิ่งไม้ 
เปลือกไม้ เด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไร้ชีวิต และแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
  การตัดสินใจในรายละเอียดของแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะขึ้นอยู่
กับระดับความสนใจของชั้นเรียน ซึ่งควรได้อภิปรายกันก่อนออกไปภาคสนามว่าควรเก็บอะไรบ้าง และ
ระหว่างที่ท�ากิจกรรมอยู่ภายนอก เด็กควรบันทึกการสังเกตต่าง ๆ เป็นภาพวาดด้วย

วัสดุที่ใช้
  - แปรงขนาดขนครึ่งนิ้ว
  - กระดาษแข็งขนาด ๖ x ๑๐ นิ้ว
  - วัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ใบไม้ เปลือกไม้ และหญ้า
  - กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า

รูปที่ ๔  การท�าหน้าต่างกระจกสี : ภาพเด็กพิการทางกายอายุ
๙ ปี ก�าลังส�ารวจและเหลาดินสอเทียนสีอ่อนแก่  
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  - เสื้อกันเปื้อน
  - กระดาษเช็ดมือ
  - สนามเด็กเล่นหรือป่า
  - ถุงใส่ของที่เก็บ
  - น�้าส�าหรับล้างแปรง
  - แป้งเปียกในกระป๋องเล็ก ๆ

การจูงใจ
  กจิกรรมนอกสถานทีเ่ป็นการจงูใจเดก็ ๆ  แต่ควรให้ท�าเป็นระบบดงักล่าวข้างต้น เพือ่เป็นแนวทาง
การท�างาน หลังจากกลับมาให้เด็กใช้วัสดุที่เก็บมาสร้างงานศิลปะ หรือสร้างงานที่ออกแนวลึกลับ

วิธีปฏิบัติ
  เมือ่กลบัจากภาคสนาม น�าสิง่เกบ็ได้มากองไว้ ให้แนวการจดัแยก และอภปิรายสิง่ทีพ่บงานศลิปะ
สิง่ปะตดิเป็นรปูแบบตามตกลงกนัในชัน้เรยีน สร้างเป็นงานจากสิง่ทีพ่บและเกบ็มา ซึง่แตกต่างจากงานของ
ศิลปินที่สร้างขึ้นโดยศิลปิน 
  การสร้างงานศิลปะต้องวางแผนเพื่อจะได้ใส่วัสดุธรรมชาติได้เต็มที่ และไม่สะเปะสะปะ บรรจุ
สิ่งที่มองดูน่าสนใจ ซึ่งมักเป็นวัสดุขนาดใหญ่ชิ้น ๑-๒ ชิ้น 
  เมื่อได้รูปแบบแล้ว ทาแป้งเปียกลงบนหน้ากระดาษแข็ง แล้วแปะวัสดุที่เก็บมา แล้วน�าไปวาง
ปล่อยให้แห้งข้ามคืน สิ่งที่ติดที่มีขนาดใหญ่เกินหรือเป็นก้อนที่อาจหนักเกินที่จะติดได้ จะเป็นการสร้าง
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ถึงเรื่องน�้าหนัก แรงโน้มถ่วง และความสามารถรองรับของแป้งเปียก

รูปที่ ๕ ภาพเด็กอายุ ๘ ปี ก�าลังแยกวัสดุธรรมชาติ 
ที่เก็บมาจากการออกไปภาคสนาม และเตรียมท�า
ศิลปะแบบปะติด
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การดัดแปลง 
  ส�าหรบัเดก็ปัญญาอ่อน : ให้ชีบ้อกความแตกต่างและใช้ถ้อยค�าแนะน�า เช่น ความแตกต่างระหว่าง
ใบไม้ หญ้า เปลอืกไม้  เปรยีบเทยีบชนดิใบไม้ทีค่ล้ายกนั การท�างานศลิปะทีง่่ายหรอืยากซบัซ้อนขึน้อยูก่บั
ความต้องการของครูผู้สอน
  เด็กเรียนรู้ช้า : อาจต้องใช้วิธีก�าหนดโครงสร้างที่ชัดเจน ถ้าไม่ได้จัดภาคสนาม ต้องน�าวัสดุ
ธรรมชาติมาที่ชั้นเรียน แล้วอภิปรายกันว่าจะใส่ซีกซ้ายซีกขวา ข้างบนข้างล่างอย่างไร  เด็ก ๆ อาจชอบ
รูปร่างแบบที่เป็นจริงมากกว่าการใช้วัสดุธรรมชาติ การใช้วัสดุที่มีความเด่นชัดเจนจะช่วยให้เด็กสามารถ
แยกโดยรูปร่างจากพื้นฉาก
  เด็กปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์รุนแรง : การออกภาคสนามอาจช่วยกระตุ้นเด็กที่หดหู่มาก  
เมือ่เดก็ได้รบัผดิชอบให้เลอืกเกบ็วสัดโุดยตวัเอง ก�าหนดกตกิาและขอบเขตว่าเกบ็วสัดอุย่างไร และให้ดแูล
สิง่แวดล้อมด้วย  ส�าหรบัเดก็กลุม่นีค้วรใช้กระดาษแขง็แผ่นใหญ่ และท�างานเป็นกลุม่ และบอกให้อดทนกบั
การตดิวสัดกุ่อนกาวแห้ง เพราะวสัดบุางชิน้ต้องให้เวลาในการตดิ การบอกอาจช่วยไม่ให้เดก็เกดิอารมณ์เสยี
  เด็กพิการทางกาย :  ต้องจัดวางแผ่นกระดาษแข็งไว้กับที่ไม่ให้ขยับเขยื้อนง่าย เมื่อเด็กต้องการ
ย้ายต�าแหน่งวัสดุที่วางลง ก็ใช้ไม้สั้น ๆ เขี่ยขยับไปในต�าแหน่งที่ต้องการ และอาจท�าให้เสร็จทีละส่วนก็จะ
ท�าให้ง่ายขึ้น
  เด็กพิการทางการได้ยิน : นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้ย�า้ความหมายของค�า “คล้าย” 
“แตกต่าง” และ “เหมือน” และแสดงปัญหาเกี่ยวกับน�้าหนักของวัสดุที่ติดบนกระดาษแข็ง บอกชื่อใบไม้
และต้นไม้ เมื่ออภิปรายเหตุและผลจะช่วยกระตุ้นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และด้านภาษา
  เดก็พกิารทางสายตา : ต้องวางแผนการเดนิทางเป็นพเิศษ น�าวสัดทุีจ่ะให้เกบ็มาให้พจิารณาเรยีน
รู้ก่อนเดินทาง  ใช้กระดาษแข็งขนาดใหญ่ท�านองเดียวกันกับเด็กพิการทางการได้ยิน
  เด็กในกรณีนี้ต้องคอยเวลาให้กาวแห้ง ควรให้เด็กท�าจากซ้ายไปขวา เพื่อไม่ให้วัสดุที่ติดไว้ก่อน
ถูกดันให้หลุดไป และควรรอให้การติดแต่ละชิ้นแห้งดีเสียก่อนท�าชิ้นต่อไป

รูปที่ ๖ ภาพแผ่นงานศิลปกรรมแผ่นปะ เตรียมโดยเด็ก
ชายตาบอดอายุ ๑๔ ปี



๒๕๑เลศิศริริ์  บวรกติติ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

การประเมินผล

  ผลลัพธ์ศักย์ :  ๑. เก็บวัสดุธรรมชาติได้หลายชิ้น ๒. เรียนรู้การจัดแยกประเภทจากรูปร่าง สี ผิว
พรรณ ขนาด และสัณฐาน  ๓. เรียนรู้ชื่อวัสดุธรรมชาติ  ๔. ได้ท�างานศิลปะแบบใช้วัสดุธรรมชาติ  ๕. รู้จัก
การติดวัสดุ ๖. ติดวัสดุได้ดีไม่เหลือช่องว่างบนฉากมากไป
  เด็กแต่ละคนควรมีโอกาสแสดงผลงานในชั้นเรียน ร่วมอภิปรายวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้านชื่อ ความ
เหมอืนและความแตกต่าง  ร่วมอภปิรายว่าเดก็แต่ละคนแก้ปัญหาด้านการตดิวสัดโุดยไม่เหลอืช่องว่างมาก
เกินไปได้อย่างไร ควรจัดแสดงผลงานและอภิปรายด้านดีของงาน

การศึกษาสัตว์

  การค้นคว้าเรยีนรูส้ตัว์ชนดิต่าง ๆ  อยูใ่นหลกัสตูรวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน ให้เดก็รูจ้กัสตัว์จ�าเพาะชนดิว่า
หน้าตาเป็นอย่างไร เคลือ่นไหวอย่างไร เสยีงร้องอย่างไร ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นอย่างไร กนิอาหารอะไร มศีตัรอูะไรบ้าง
  ศกึษาสตัว์ชนดิทีพ่บในโลกไม่ใช่สตัว์ในนยิาย ตดัสนิใจการเป็นแหล่งอาหารแก่มนษุย์ และเรยีนรูโ้ซ่
อาหาร

เรยีนรูส้ตัว์ในสนามเดก็เล่น ใช้วสัดตุ่อไปนี้
  - ดนิสอแป้งสต่ีาง ๆ
  - สนามเดก็เล่นพืน้สดี�าหรอืคอนกรตีทีใ่ห้วาดเขยีน
  - สถานทีโ่ล่งแจ้ง อากาศอบอุน่

การจูงใจ
  ก่อนออกไปที่สนาม ให้เด็กเลือกชนิดสัตว์ตามรายชื่อ และแสดงการเดินของสัตว์ที่เลือก  

วิธีการปฏิบัติ
  ให้เดก็ออกไปทีพ่ืน้ทีจ่ดัสรรไว้ให้ ให้วาดสตัว์ทีรู่จ้กัพร้อมทีอ่ยูอ่าศยั (รปูที ่7) แล้วพาเดก็ทัง้กลุม่
ไปชมผลงานของแต่ละคน และอภิปราย (รูปที่ ๘)
 

รูปที่ ๗ ภาพเด็กอายุ ๙ ปี ก�าลังวาดรูปม้าลาย
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  ส�าหรบัเดก็ปัญญาอ่อน  ไม่ควรให้แต่ละคนเลอืกชนดิสตัว์ซ�า้กนั เพราะจะท�าให้เกดิการลอกงาน
กนั เดก็ประเภทนีเ้หมาะทีจ่ะท�ากจิกรรมในห้องเรยีนใช้กระดานด�าหรอืกระดาษห่อของแผ่นใหญ่ ๆ  คล้าย
การเรียนในห้องเรียนทั่วไป
  เด็กพิการด้านการเรียนรู้  ให้เด็กแสดงจ�าเพาะสิ่งง่าย ๆ เช่น แสดงเป็นสิงโตไม่กินทุกอย่างที่
ขวางหน้า เด็กแรคคูนใช้มือขวาหรือซ้ายคุ้ยเขี่ยกินอาหารด้วยมือซ้ายหรือขวา 
  เดก็พฤตกิรรมหรอือารมณ์ผดิปรกต ิ ให้เลอืกสตัว์ประเภทว่านอนสอนง่าย และอยูร่่วมกนัได้ดี 
เช่น สุนัข แมว
  เดก็พกิารทางกาย  ใช้สฝีุน่ดกีว่าดนิสอแป้ง อาจต้องพนัด้ามพูก่นัให้หนาเหมาะมอืจบั และอาจ
ต้องต่อด้ามยาวในกรณีเด็กนั่งเก้าอี้ล้อ
  เด็กพิการทางการได้ยิน  ใช้ภาพสัตว์หลากหลายชนิดให้เด็กอภิปรายกัน ท�าให้เด็กเกิดการ
สร้างสรรค์และสร้างภาพสัตว์อื่นนอกจากภาพเหล่านั้น และจะไม่ลอกแบบกัน
  เด็กพิการทางสายตา  ไม่จ�าเป็นให้เด็กเลือกชนิดสัตว์ต่าง ๆ เพราะเด็กกลุ่มนี้จะไม่ลอกเลียน
แบบกัน พาเด็กไปสวนสัตว์ไปส�ารวจสัตว์จริง ๆ หรือใช้หุ่นสัตว์จะช่วยให้เด็กเกิดแนวคิดในเรื่องสัตว์ต่าง 
ๆ การให้เด็กผ่านการเรียนการปั้นตัวสัตว์มาก่อนจะช่วยการเขียนภาพได้มาก
  การให้เด็กออกไปวาดภาพบนพื้นสนามเนื้อหยาบ ควรใช้ดินสอเทียนวาดบนแผ่นกระดาษห่อ
ของแผ่นใหญ่ เพราะเด็กสามารถคล�ารู้เส้นที่วาดได้จากพื้นหยาบใต้กระดาษ

รูปที่ ๘  ภาพเด็กก�าลังชมผลงานศิลปะในสนาม
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การประเมิน
  จากการอภปิรายและการวาดแสดงความรูเ้กีย่วกบัสตัว์ทัง้รปูร่าง ท่าทาง เสยีงร้อง รวมถงึสถาน
ที่อยู่อาศัย ท�าให้เด็กรู้จักสัตว์ชนิดนั้น ๆ
  จากเวลาที่ใช้ไปในการวาดภาพสัตว์บนสนามเด็กเล่น เด็กได้ทราบความรู ้เกี่ยวกับสัตว์ 
ชนดินัน้ ๆ   ให้เดก็ศกึษาต่อยอดโดยให้สร้างหน้ากากหรอืเครือ่งแต่งกายเป็นสตัว์ และให้เดก็เขยีนบทละคร
เกีย่วกบัสตัว์ แล้วแสดงให้เดก็กลุม่อืน่ชม การให้แสดงออกประสบการณ์โดยตรงทนัควนัเป็นกจิกรรมจงูใจ
ด้านศิลปกรรม
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Abstract Art and Science
 Lertsiri Bovornkitti 
 Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University, Bangkok

  This is an edited translation of the chapter 8th in Frances Anderson’s book 
entitled “Art-centered Education and Therapy for Children with Disabilities”.  In that 
article the author provided  lessons of learning to implicate the tie-in between science 
and art by letting the child’s active involvement in science learning through art activi-
ties. For instances, making stained glass windows for the light study,  the construction 
of a collage with the items collected during activity on a field trip,  and playground 
drawing of animal under study. 

 Keywords: art, science


