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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผลงานประติมากรรมในการพฒันาการทรงตวั พฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตากบัมือ โดยใชก้ระบวนการวจิยัผสมผสานวธีิ (Mixed Methods Research) แบบ The 
Exploratory Sequential Design โดยใชแ้ผนวิจยัแบบบูรณาการ เป็นวธีิการวจิยัเชิงสร้างสรรค์
ทศันศิลป์ (Practice led Research) และการวจิยัเชิงปริมาณผูว้จิยัควบคู่กนัไป ผูว้จิยัในฐานะเป็น 
ประติมากรมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฒันาผลงานประติมากรรม โดยอาศยัหลกัการทฤษฎีจาก
กระบวนการดา้นกิจกรรมบ าบดั (Occupational Therapy) ศิลปะแบบไคเนติก (Kinetic Art) น ามา
บูรณาการใหไ้ดผ้ลงานประติมากรรมท่ีสามารถเป็นทางเลือกในการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ผูว้จิยัด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 การศึกษาและการคน้ควา้ ระยะท่ี 2  
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ พบวา่ ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษท่ีผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และทางทศันศิลป์ พบวา่ 
การบ าบดัสอดคลอ้งในการพฒันาระบบทรงตวั การพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ และดา้น
ความงามสามารถแสดงถึงความเป็นเฉพาะตวัมากยิง่ข้ึน หลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์มีการพฒันา
จากผลงานเดิมไดอ้ยา่งลงตวั ไม่วา่จะเป็นการใชรู้ปร่าง รูปทรง เส้น พื้นผิว มวล ปริมาตร พื้นท่ีวา่ง 
รวมไปถึง การจดัองคป์ระกอบมีความกลมกลืน สมดุล และมีความเป็นเอกภาพกบัพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ระยะท่ี 3 การทดลองทดสอบผลการใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ผลงานท่ีพฒันาข้ึนมาเป็นลกัษณะผลงานประติมากรรมท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีเป็น
กิจกรรมการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งช่วยส่งเสริมในการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยผูเ้ช่ียวชาญ
และจากการทดสอบทางดา้นกายภาพ ระยะเวลาท าการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วนั การ
ประเมินวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้แบบค่ามธัยฐาน พิสัยควอไทล ์The Sign Test for Median: One 
Sample แบบสมมุติฐานนอนพาราเมติก The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีการบูรณาการพฒันา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบ าบดัและความงาม อยูใ่นระดบัดีมาก 
 2.  ความสามารถในการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และการกระตุน้ระบบประสาท
สัมผสัทางกาย มีประสิทธิผล ดงัน้ี 
  2.1 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความสามารถในการทรงตวัสูงข้ึน หลงัจากใช้
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



ฉ 

  2.2  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ สูงข้ึน 
หลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 



Abstract 
 
The purposes of this research were to develop the sculpture for body balances and coordination between 
eyes and hands by the use of mixed methods research with the exploratory sequential design 
together with practice led Research with qualitative integration styles. 
 A sculpture has studied and developed pieces of sculpture based on theory of Occupational 
Therapy with Kinetic and Element of Art. They have been integrated to be pieces of sculpture for 
alternative treatments for children with autism. The processes have been divided into 3 sections, 1) 
research studies, 2) created and find Quality instrument 3) pieces of sculpture experiment by pretest and 
posttest. Sculpture designs have consisted of tools as relevant activities and treatment-support children 
with special child that evaluated by the experts also visual arts experts. The work in the field of 
consistent therapy in the development of body balances and coordination between eyes and hands. Art 
composition is developed from the original works perfectly. Whether it is shape, line, surface, mass, 
volume, space, composition, harmony, balance and unity with the suitable area respectively. As the 
physical results the experiment periods were 4 weeks (5 days a week) 
 The evaluation data’s analysis was median and interquartile range to paths with the sign test 
for median; One sample and the Wilcoxon matched pairs signed-ranks test.  
 The results of research showed that: 
 1.  Evaluation of pieces of sculpture for children with autism treatment in term of qualitative 
of aesthetic and efficiency of instruments by experts showed excellent quality. The relevant detail has 
approved as shown in hypothesis 1 
 2.  Effectiveness of the children treatment evaluation with autism who have physical senses 
problem, Gross Motor and Fine Motor and stimulate in physical senses pretest and posttest of the 
treatment showed good performance level and satanical difference at .05 levels, Relevant to hypothesis 
as follows 
  2.1  Ability to improve Gross Motor function after using Therapeutic Sculpture for 
Children with Autism was significantly higher at .05 level. 
  2.2  Ability to improve Fine Motor function after using Therapeutic Sculpture for 
Children with Autism was significantly higher at .05 level. 
 
 



สารบัญ 
 

หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย........................................................................................................................ จ 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ................................................................................................................... ฉ 

สารบญั.......................................................................................................................................... ช 

สารบญัตาราง................................................................................................................................ ญ 

สารบญัภาพ................................................................................................................................... ฐ 

บทท่ี 

    1 บทน า.................................................................................................................................... 1 

  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา..................................................................... 1 

  วตัถุประสงคข์องการวจิยั........................................................................................... 15 

  ขอบเขตของการวจิยั................................................................................................... 16 

  สมมุติฐานในการวจิยั................................................................................................. 16 

  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวจิยั.......................................................................... 17 

  กรอบแนวคิดในการวจิยั............................................................................................  18 

  การประเมินผล........................................................................................................... 20 

  นิยามศพัทเ์ฉพาะ........................................................................................................ 20 

  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ........................................................................................  22 

 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง......................................................................................... 23 

  องคป์ระกอบท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรคง์านศิลปะ (ทศันธาตุ).......................... 23 

  ประติมากรรม (Sculpture).......................................................................................... 49 

  ศิลปะไคเนติก  (Kinetic Art)...................................................................................... 51 

  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ......................................................... 62 

  ประเภทและลกัษณะของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ.................................................. 63 

  แนวทางการช่วยเหลือเด็กพิเศษ.................................................................................. 70 

  รูปแบบแนวทางเลือกการบ าบดัรักษา......................................................................... 72 

  ความหมายของการศึกษาพิเศษ................................................................................... 83 



ซ 

 

สารบัญ 
 

บทท่ี                                                                                                                                             หนา้ 

  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว 

  หรือสุขภาพ................................................................................................................ 88 

  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกลา้มเน้ือ........................................................................  94 

  ลกัษณะพฒันาการของความสามารถใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่........................................  95 

  ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก..................................................................  102 

  ความส าคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก......................................... 102 

  ระบบประสาทสัมผสั (Tactile System).................................................................... 104 

  การทรงตวัหรือการรักษาสมดุลของการทรงตวั (The Vestibular Sense).................. 107 

  เด็กท่ีพร่องในการประมวลผลประสาทการทรงตวั (The Out of Sync Vestibular  

  Sense)....................................................................................................................... 107 

  รูปแบบ/ แนวทางการรักษา....................................................................................... 108 

  หลกัในการรักษาของทฤษฎี Sensory Integration (SI).............................................. 111 

     3  วธีิด าเนินการวจิยั................................................................................................................ 115 

  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั.......................................................................................  119 

  วธีิการด าเนินงานและการวิเคราะห์ขอ้มูล................................................................. 123 

  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล................................................................................. 126 

     4  วเิคราะห์สรุปผลขอ้มูลและการออกแบบ........................................................................... 131 

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล............................................................................................... 132 

  วเิคราะห์สรุปผลขอ้มูลผลการศึกษา.......................................................................... 178 

  การด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ 

  พิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง........................................................ 216 

  การด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ 

  พิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี...................................................... 247 

 

 



ฌ 

 

สารบัญ 
 

บทท่ี                                                                                                                                             หนา้ 

     5  ผลการทดลอง..................................................................................................................... 266 

  การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ......... 266 

  การวเิคราะห์ขอ้มูล.................................................................................................... 269 

     6 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ..................................................................................... 296 

  วตัถุประสงคข์องการวจิยั.......................................................................................... 296 

  สมมติฐานของการวจิยั.............................................................................................. 296 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั...................................................................................... 297 

  สรุปผลการวจิยั.......................................................................................................... 297 

  อภิปรายผล................................................................................................................ 298 

  สรุปผล การออกแบบประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ............... 309 

  ผลจากการศึกษาการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมี 

  ความตอ้งการพิเศษ................................................................................................... 316 

  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั................................................................................... 319 

  ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยั..................................................................................... 320 

  ผลผลิตท่ีไดจ้ากการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมี 

  ความตอ้งการพิเศษ.................................................................................................... 321 

บรรณานุกรม................................................................................................................................ 327 

ภาคผนวก..................................................................................................................................... 335 

 ภาคผนวก ก......................................................................................................................... 356 

 ภาคผนวก ข......................................................................................................................... 374 

ประวติัยอ่ผูว้จิยั............................................................................................................................ 435 
 

 

   



สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี                                                                                                                                         หนา้ 

 1-1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการการแกปั้ญหาทางดา้นร่างกาย 

  ของเด็กพิเศษ ของนกักิจกรรมบ าบดันกักายภาพบ าบดั ครูพี่เล้ียง และผูป้กครอง  

  ท่ีมีผลต่อความตอ้งการ การพฒันา ผลงานประติมากรรมเพื่อบ าบดัใน 

  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษภาคตะวนัออก.............................................................................  2 

 3-1 แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design..................................  126 

 5-1 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบค าถามดา้นทศันศิลป์  

  จากผูเ้ช่ียวชาญ............................................................................................................  267 

 5-2 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบค าถามดา้นเด็กท่ีมีความตอ้งการ       

  พิเศษ ดา้นกายภาพบ าบดั ดา้นกิจกรรมบ าบดัจากผูเ้ช่ียวชาญ.....................................  268 

 5-3 ผลคะแนนการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของภาพร่างผลงานประติมากรรม 

  เพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จงัหวดัระยอง วา่เป็นไปตามเน้ือหาและ     

  จุดประสงค ์โดยหาค่าความสอดคลอ้งของระดบัความคิดเห็นโดยผูเ้ช่ียวชาญ...........  269 

 5-4  ผลคะแนนการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของภาพร่างผลงานประติมากรรม 

  เพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จงัหวดัจนัทบุรี วา่เป็นไปตามเน้ือหาและ      

  จุดประสงค ์โดยหาค่าความสอดคลอ้งของระดบัความคิดเห็นโดยผูเ้ช่ียวชาญ...........  270 

 5-5   ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

  Touch Sculpture II เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ..  271 

 5-6 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

  Touch and Move Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ     

  เคร่ืองมือ.....................................................................................................................  272 

 5-7 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

  Ling Sculpture II เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ.....  273 

 5-8 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ     

  Evolve Sculpture II  เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ  274 

 



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี                                                                                                                                         หนา้ 

 5-9   ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

  Evolve indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ       

  เคร่ืองมือ.....................................................................................................................  275 

 5-10 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

  Pull Indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ 

  เคร่ืองมือ.....................................................................................................................  276 

 5-11 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

  Evolve I Indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ          

  เคร่ืองมือ.....................................................................................................................  277 

 5-12 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ      

  Pull I Indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ 

  เคร่ืองมือ.....................................................................................................................  278 

 5-13 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ      

  Pull II Indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ         

  เคร่ืองมือ.....................................................................................................................  279 

 5-14 ค่ามธัยฐานความสามารถในการพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กท่ีมีความ       

  ตอ้งการพิเศษมีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหว ก่อนและหลงัทดลองใช ้  

  ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ.............................................  281 

 5-15 ค่ามธัยฐานความสามารถในการพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กท่ีมีความ      

  ตอ้งการพิเศษมีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหว ก่อนและหลงัทดลองใช ้            

  ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ.............................................  283 

 5-16 ค่ามธัยฐานความสามารถในการพฒันาการของทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ 

  ประจ าวนัของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวก่อน 

  และหลงัทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ...............  285 

 



ฏ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี                                                                                                                                         หนา้ 

 5-17 เปรียบเทียบความสามารถในการพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ของเด็กท่ีมีความ     

  ตอ้งการพิเศษท่ีก่อนและหลงัทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความ       

  ตอ้งการพิเศษ..............................................................................................................  287 

 5-18 เปรียบเทียบความสามารถในการพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก ของเด็กท่ีมีความ      

  ตอ้งการพิเศษท่ีก่อนและหลงัทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความ          

  ตอ้งการพิเศษ..............................................................................................................  290 

 5-19 เปรียบเทียบความสามารถในการพฒันาการของทกัษะการช่วยเหลือตนเองใน          

  ชีวติประจ าวนัของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีก่อนและหลงัทดลองใชป้ระติมากรรม     

  เพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ....................................................................  293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    



สารบญัภาพ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 1-1 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12  

  (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)..........................................................................................  3 

 1-2 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กพิเศษ (โมเดล 3 มิติ) ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ภาคตะวนัออก (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559).................................................................. 5 

 1-3 แนวความคิดในพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ.. 17 

 1-4 แนวความคิดในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก 

  (ตฤณ  กิตติการอ าพล, 2558).........................................................................................  18 

 2-1 Elephant (1928) by Alexander Calder/ Wire and Wood............................................... 53 

 2-2 Lobster Trap and Fish Tail (1983) bu Alesander Calder/ Sheet Metal, Wire and  

  Paint Mobile.................................................................................................................. 53 

 2-3 Nicolas Schoeffer: CYSP 1, Spatio-dynamic Tower, 1956.......................................... 54 

 2-4 ภาพผลงานประติมากรรม Frederick.............................................................................. 55 

 2-5 ภาพผลงานประติมากรรม Evergreen............................................................................. 56 

 2-6 ภาพผลงานของ Andrew Smith...................................................................................... 57 

 2-7 ภาพผลงานของ Andrew Smith...................................................................................... 58 

 2-8 ภาพผลงานของ Andrew Smith...................................................................................... 58 

 2-9 ภาพผลงานของ Andrew Smith...................................................................................... 59 

 2-10 The Dark Eating Machine steel, micro processor, dc motor, servo motor, plywood  

  150(cm) x 350(cm) x 150(cm)/ 2011............................................................................ 60 

 2-11 Silence of the wolf - Secret keeping machine stainless steel, micro processor,  

  dc motor, micro dc motor, mdf, cement, acryl/ 65(cm) x 65(cm) x 220(cm)/ 2012...... 60 

 2-12 Love tower - love magnifying & maturing machine stainless steel, cpu board,  

  dc motor, servo motor, pyrex tube, oil, white birch 40 x 55 x 40 (cm) 2008................ 61 

 

 



ฑ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 3-1 ขั้นตอนกระบวนการท าวจิยั..........................................................................................  116 

 3-2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ................................................................................................  117 

 3-3 แผนการทดลอง.............................................................................................................  118 

 3-4 การประเมินผลงาน.......................................................................................................  119 

 3-5 กระบวนการวิจยัเชิงสร้างสรรคท์ศันศิลป์ (สุชาติ เถาทอง, 2553, หนา้ 36-39).............  119 

 4-1 สถาบนัราชานุกลู ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)........................................  132 

 4-2 สถาบนัราชานุกลู ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)........................................  132 

 4-3 สถาบนัราชานุกลู ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)........................................  133 

 4-4 สถาบนัราชานุกลู และโรงเรียนสาธิตเกษตร ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 133 

 4-5 สถาบนัราชานุกลู และโรงเรียนสาธิตเกษตร ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 134 

 4-6 โรงเรียนสาธิตเกษตร กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)...............................  134 

 4-7 โรงเรียนสาธิตเกษตร กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)...............................  135 

 4-8 โรงเรียนสาธิตเกษตร กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)...............................  135 

 4-9 สถาบนัราชานุกลู กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)..................................... 136 

 4-10 บา้นอุ่นรัก กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)................................................ 136 

 4-11 บา้นอุ่นรัก กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)................................................ 137 

 4-12 บา้นอุ่นรัก กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)................................................ 137 

 4-13 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.....................................................................  138 

 4-14 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  139 

 4-15 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  139 

 4-16 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  140 

 4-17 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  140 

 4-18 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  141 

 4-19 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  141 

 4-20 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  142 



ฒ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 4-21 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  142 

 4-22 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  143 

 4-23 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  143 

 4-24 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี.............................  143 

 4-25 ปัญหากลา้มเน้ือ............................................................................................................  144 

 4-26 ปัญหากลา้มเน้ือ............................................................................................................  144 

 4-27 ปัญหากลา้มเน้ือ............................................................................................................  145 

 4-28 ปัญหากลา้มเน้ือ............................................................................................................  145 

 4-29 ปัญหากลา้มเน้ือ............................................................................................................  145 

 4-30 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  146 

 4-31 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  147 

 4-32 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  147 

 4-33 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  148 

 4-34 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  149 

 4-35 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  149 

 4-36 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  150 

 4-37 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  150 

 4-38 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  151 

 4-39 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  151 

 4-40 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  152 

 4-41 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  152 

 4-42 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  153 

 4-43 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  153 

 4-44 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  154 

 4-45 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  154 



ณ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 4-46 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย..........................................................................................  155 

 4-47 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย..........................................................................................  155 

 4-48 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย..........................................................................................  156 

 4-49 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย..........................................................................................  156 

 4-50 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย..........................................................................................  157 

 4-51 เก็บขอ้มูลศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง......................................................  157 

 4-52 เก็บขอ้มูลศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง......................................................  158 

 4-53 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย......................................... 158 

 4-54 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย......................................... 159 

 4-55 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย......................................... 159 

 4-56 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย......................................... 160 

 4-57 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย..........................................................................................  160 

 4-58 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัสระแกว้..................................................................  161 

 4-59 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  161 

 4-60 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  162 

 4-61 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  162 

 4-62 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย..........................................................................................  163 

 4-63 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัปราจีนบุรี................................................................  164 

 4-64 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  164 

 4-65 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  165 

 4-66 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  165 

 4-67 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  166 

 4-68 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  166 

 4-69 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  167 

 4-70 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย........................................  167 



ด 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 4-71 แรงบนัดาลใจการพฒันาโครงสร้างประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก............  171 

 4-72 การก่อรูปทรงทางสุนทรียะจากแรงบนัดาลใจ (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)................ 171 

 4-73 แนวทางในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก  

  (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)..........................................................................................  172 

 4-74 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558)............  174 

 4-75 แรงบนัดาลใจการพฒันาโครงสร้างประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยก์ารศึกษา 

  พิเศษ ภาคตะวนัออก (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559).......................................................  174 

 4-76 การก่อรูปทรงทางสุนทรียะจากแรงบนัดาลใจ พฒันาโครงสร้างประติมากรรมเพื่อการ 

  บ าบดั ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559).................  174 

 4-77 รูปโมเดล 3 มิติ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก  

  (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559).........................................................................................  175 

 4-78 กรอบแนวคิดในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กออทิสติก  

  (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558).........................................................................................  176 

 4-79 กรอบแนวคิดในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ภาคตะวนัออก (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559).................................................................  177 

 4-80  กรอบแนวคิดในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  178 

 4-81 แผนผงัการเคล่ือนท่ีจากจุดประติมากรรมเรียงตามล าดบั 1 2 3 และ 4..........................  179 

 4-82 แผนผงัการเคล่ือนท่ีจากจุดประติมากรรมเรียงตามล าดบั 1 2 3 4 และ 5.......................  180 

 4-83 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก..................................................................... 181 

 4-84 รูปโมเดล 3 มิติ..............................................................................................................  182 

 4-85 รูปโมเดล 3 มิติ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ...................... 182 

 4-86 ถอดโครงสร้างทศันธาตุและอิทธิพลของการเคล่ือนท่ี..................................................  183 

 4-87 ถอดโครงสร้างทศันธาตุและอิทธิพลของการเคล่ือนท่ี..................................................  184 

 4-88 ถอดโครงสร้างทศันธาตุและอิทธิพลของการเคล่ือนท่ี..................................................  185 

 4-89 ถอดโครงสร้างทศันธาตุและอิทธิพลของการเคล่ือนท่ี..................................................  186 



ต 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 4-90 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1.............................  187 

 4-91 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 2.............................  189 

 4-92 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 3.............................  191 

 4-93 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1.............................  193 

 4-94 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1.............................  195 

 4-95 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1.............................  197 

 4-96 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1.............................  200 

 4-97 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1.............................  203 

 4-98 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1.............................  206 

 4-99 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1  

  Touch Sculpture II........................................................................................................  209 

 4-100 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 2  

  Touch and Move Sculpture..........................................................................................  209 

 4-101 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 3  

  Fling Sculpture II.........................................................................................................  210 

 4-102 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 4  

  Evolve Sculpture II......................................................................................................  210 

 4-103 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1  

  Evolve indoor Sculpture..............................................................................................  211 

 4-104 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 2  

  Pull indoor Sculpture...................................................................................................  211 

 4-105 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 3  

  Evolve I indoor Sculpture............................................................................................  212 

 4-106 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 4  

  Pull I indoor Sculpture.................................................................................................  212 



ถ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 4-107 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 5  

  Pull II indoor Sculpture................................................................................................  213 

 4-108 แรงบนัดาลใจการพฒันาโครงสร้างประติมากรรมเพื่อการบ าบดั.................................  213 

 4-109 แนวทางในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก......................  215 

 4-110 การร่างโครงสร้างฐานผลงาน.......................................................................................  216 

 4-111 เทปูนส่วนฐานผลงาน...................................................................................................  216 

 4-112 ก่ออิฐท าฐานผลงาน......................................................................................................  217 

 4-113 ก่ออิฐท าฐานผลงาน......................................................................................................  217 

 4-114 สร้างฐานท่ีจะติดตั้งผลงาน............................................................................................  218 

 4-115 สร้างฐานท่ีจะติดตั้งผลงาน ทาสีลองพื้น.......................................................................  218 

 4-116 สร้างช้ินส่วนทางเดิน....................................................................................................  219 

 4-117 สร้างรางน ้า...................................................................................................................  219 

 4-118 ขดุล่องเพื่อการติดตั้งส่วนฐาน.......................................................................................  220 

 4-119 ขดุล่องเพื่อการติดตั้งส่วนฐาน.......................................................................................  220 

 4-120 ขดุล่องเพื่อการติดตั้งส่วนฐาน.......................................................................................  221 

 4-121 สร้างส่วนฐานผลงาน....................................................................................................  221 

 4-122 สร้างส่วนฐานผลงาน โครงสร้างผลงานท่ีเป็นปูน........................................................  222 

 4-123 สร้างส่วนฐานผลงาน โครงสร้างผลงานท่ีเป็นปูน........................................................  222 

 4-124 สร้างส่วนฐานผลงาน....................................................................................................  223 

 4-125 เร่ิมติดตั้งผลงานประติมากรรม.....................................................................................  223 

 4-126 ติดตั้งผลงานช้ินท่ี 1.......................................................................................................  224 

 4-127 ท าการติดตั้งผลงานประติมากรรม และสร้างฐานผลงาน..............................................  224 

 4-128 ติดตั้งผลงาน Touch Sculpture II และการท าส่วนงานฐาน...........................................  225 

 4-129 การสร้างช้ินงาน Touch and Move Sculpture...............................................................  225 

 4-130 การสร้างช้ินผลงาน Evolve Sculpture II.......................................................................  226 



ท 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 4-131 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน Touch and Move Sculpture.........................................  226 

 4-132 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน และติดตั้งผลงาน Evolve Sculpture II.........................  227 

 4-133 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน และติดตั้งผลงาน Evolve Sculpture II.........................  227 

 4-134 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน และติดตั้งผลงาน Evolve Sculpture II.........................  228 

 4-135 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน Touch and Move Sculpture.........................................  228 

 4-136 ติดตั้งผลงานประกอบช้ินส่วน ผลงาน Touch and Move Sculpture..............................  229 

 4-137 เก็บรายละเอียดผลงาน Touch Sculpture II.................................................................... 229 

 4-138 ประกอบช้ินส่วนผลงาน Fling Sculpture II..................................................................  230 

 4-139 ประกอบยดึผลงาน ช้ินส่วนลูกปืน Fling Sculpture II..................................................  230 

 4-140 ติดตั้งผลงาน Fling Sculpture II....................................................................................  231 

 4-141 ติดตั้งผลงาน Fling Sculpture II....................................................................................  231 

 4-142 ทาสีเก็ยรายละเอียดผลงานส่วนฐาน ผลงาน Touch and Move Sculpture.....................  232 

 4-143 ทาสีเก็ยรายละเอียดผลงานส่วนฐาน.............................................................................  232

 4-144 ทาสีเก็ยรายละเอียดผลงานส่วนฐาน ผลงาน Touch and Move Sculpture.....................  233 

 4-145 ทาสีเก็ยรายละเอียดผลงานส่วนฐาน Touch Sculpture II..............................................  233 

 4-146 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัระยอง.....................................................................................................  234 

 4-147 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัระยอง.....................................................................................................  234 

 4-148 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัระยอง.....................................................................................................  235 

 4-149 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัระยอง.....................................................................................................  235 

 4-150 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัระยอง.....................................................................................................  236 



ธ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 4-151 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัระยอง.....................................................................................................  236 

 4-152 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II.......................................................................................  237 

 4-153 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II.......................................................................................  238 

 4-154 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II.......................................................................................  239 

 4-155 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II.......................................................................................  240 

 4-156 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II.......................................................................................  240 

 4-157 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II.......................................................................................  241 

 4-158 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II.......................................................................................  241 

 4-159 ช่ือผลงาน Touch and Move Sculpture.........................................................................  242 

 4-160 ช่ือผลงาน Touch and Move Sculpture.........................................................................  243 

 4-161 ช่ือผลงาน Touch and Move Sculpture.........................................................................  244 

 4-162 ช่ือผลงาน Fling Sculpture II.........................................................................................  245 

 4-163  ช่ือผลงาน Fling Sculpture II.........................................................................................  245

 4-164 ช่ือผลงาน Fling Sculpture II.........................................................................................  246

 4-165 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัระยอง.....................................................................................................  246 

 4-166 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสีพื้น............................................................................................  247

 4-167 ร่างภาพ.........................................................................................................................  247

 4-168 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี.................................................................................................  248 

 4-169 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี.................................................................................................  248 

 4-170 ลองพื้นท่ีพื้นหลงั..........................................................................................................  249 

 4-171 ชุดส่วนส าหรับการสร้างเคล่ือนไหวผลงาน.................................................................  249 

 4-172 ตดัช้ินส่วนลองประกอบ...............................................................................................  250 

 4-173 ชุดส่วนส าหรับการสร้างเคล่ือนไหวผลงาน................................................................. 250 



น 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 4-174 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี.................................................................................................  251 

 4-175 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี.................................................................................................  251 

 4-176 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี.................................................................................................  252 

 4-177 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี.................................................................................................  252 

 4-178 ติดตั้งผลงานประกอบโครงสร้าง..................................................................................  253 

 4-179 ติดตั้งผลงานประกอบโครงสร้าง..................................................................................  253 

 4-180 ติดตั้งผลงานประกอบโครงสร้าง..................................................................................  254 

 4-181 ติดตั้งผลงานประกอบโครงสร้าง..................................................................................  254 

 4-182 ติดตั้งผลงาน.................................................................................................................  255 

 4-183 ประกอบผลงาน............................................................................................................  255 

 4-184 ติดตั้งผลงานเก็บรายละเอียด.........................................................................................  256 

 4-185 ติดตั้งผลงานเก็บรายละเอียด.........................................................................................  256 

 4-186 ติดตั้งผลงาน..................................................................................................................  257 

 4-187 ติดตั้งผลงาน..................................................................................................................  257 

 4-188 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี...................................................................................................  258 

 4-189 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี...................................................................................................  258 

 4-190 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี...................................................................................................  259 

 4-191 ช่ือผลงาน Evolve Indoor Sculpture..............................................................................  260 

 4-192 ช่ือผลงาน Pull Indoor Sculpture...................................................................................  261 

 4-193 ช่ือผลงาน Evolve I Indoor Sculpture...........................................................................  262 

 4-194 ช่ือผลงาน Pull I Indoor Sculpture................................................................................  263 

 4-195 ช่ือผลงาน Pull II Indoor Sculpture...............................................................................  264 



บ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 4-196 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี...................................................................................................  265 

 4-197 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี...................................................................................................  265 

 5-1 แผนภูมิเปรียบเทียบความสามารถทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่..........................................  289 

 5-2 แผนภูมิเปรียบเทียบความสามารถทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก............................................  292 

 5-3 แผนภูมิเปรียบเทียบความสามารถทกัษะการช่วยเหลือในชีวติประจ าวนั.....................  295 

 6-1 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Fling Sculpture II..........................  299 

 6-2 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Fling Sculpture II..........................  301 

 6-3 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Touch and Move Sculpture...........  302 

 6-4 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Evolve Sculpture II.......................  305 

 6-5 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Touch Sculpture II........................  306 

 6-6 การก่อรูปทรงทางสุนทรียะจากแรงบนัดาลใจ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมี 

  ความตอ้งการพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง.....................................................................  307 

 6-7 การก่อรูปทรงทางสุนทรียะจากแรงบนัดาลใจ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมี 

  ความตอ้งการพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี...................................................................  308 

 6-8 Evolve Sculpture..........................................................................................................  310 

 6-9 Touch Sculpture II........................................................................................................  311 

 6-10 Touch and Move Sculpture..........................................................................................  312 

 6-11 Fling Sculpture II.........................................................................................................  313 

 6-12 Fling Sculpture.............................................................................................................  314 

 6-13 Evolve Sculpture II......................................................................................................  315 

 6-14 ตวัอยา่งเส้นเชิงนยัะ......................................................................................................  317 

 6-15 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Evolve Sculpture II...  319 

 



ป 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                            หนา้ 

 6-16 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Touch and Move  

  Sculpture.......................................................................................................................  320 

 6-17  เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก............................................................................  321 

 6-18 เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก............................................................................  322 

 6-19 เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก............................................................................  322 

 6-20  เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก............................................................................  323 

 6-21 เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก............................................................................  323 

 6-22 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม..........................................................................  324 

 6-23 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม..........................................................................  324 

 6-24 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม..........................................................................  325 

 6-25 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม..........................................................................  325 

 6-26 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม..........................................................................  326 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

  

 

 

 



บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ผลจากการวจิยัในระดบัปริญญาเอก ทุนประเภทบณัฑิต ท่ีผูว้จิยัไดรั้บจาก ส านกังาน
กรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 นั้น เร่ือง ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก นั้น
ผลการวจิยัในการพฒันาความสามารถ ในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และการกระตุน้ระบบ
ประสาทสัมผสัทางกาย ผลการวจิยัวา่หลงัจากการใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก เด็ก
ออทิสติกท่ีมีปัญหา กลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และระบบประสาทสัมผสัทางกาย มีการพฒันาสูงข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ท่ีผา่น
การประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ อยูใ่นระดบัดีมาก ทั้งดา้นความงามในตวัผลงานประติมากรรม 
และเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัน ามาบูรณาการนั้นมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งดี แต่ยงัมีขอ้คน้พบในบางประการ 
เช่น การพฒันาใหเ้กิดคุณลกัษณะเฉพาะตวัมากยิง่ข้ึน การสร้างความหลายหลากต่อกลุ่มเป้าหมาย 
รวมไปถึงการขยายการติดตั้งในเขตการศึกษาพิเศษอ่ืน ๆ การพฒันาการใชว้สัดุใหเ้กิดความคงทน 
และพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติกท่ีติดตั้งภายในอาคาร ท่ีสามารถ
เคล่ือนยา้ยได ้ในการน้ี ผูว้จิยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาต่อยอดผลงานประติมากรรมเพื่อ
การบ าบดัเด็กออทิสติก ให้เกิดคุณลกัษณะเฉพาะตวัใหม้ากยิง่ข้ึน ในปี 2559 ผูว้จิยัไดว้ิจยัเร่ือง 
ศึกษาความตอ้งการพฒันาการทางดา้นร่างกายของเด็กพิเศษ ท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยกการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก (The Study of Physical 
Development Needs for Children With Special Needs at Special Education Center, (Eastern) That 
Affect to the Therapeutic) ทุนสนบัสนุนการวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตรก ผล
การวเิคราะหกขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการการแกปั้ญหาทางดา้นร่างกายของเด็กพิเศษ ท่ีไดจ้ากการ
เก็บขอ้มูล จากนกักิจกรรมบ าบดั นกักายภาพบ าบดั ครูพี่เล้ียง และผูป้กครอง พบวา่ ความตอ้งการ
การแกปั้ญหาทางดา้นร่างกายของเด็กพิเศษ ของนกักิจกรรมบ าบดั นกักายภาพบ าบดั ครูพี่เล้ียง และ
ผูป้กครอง ท่ีมีผลต่อความตอ้งการ การพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อบ าบดัในศูนยกการศึกษา
พเิศษ ภาคตะวนัออกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑋 ̅= 3.95, SD = 0.50) โดยพิจารณารายขอ้เรียงจาก
มากไปนอ้ย พบวา่ ความตอ้งการแกปั้ญหาเด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้นกลา้มเน้ือ
มดัใหญ่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (�̅� = 4.13, SD = 0.90) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นการ
ทรงตวัมีคะแนนเฉล่ีย (�̅�  = 4.04, SD = 0.89) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้น
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ความสัมพนัธก ระหวา่งตากบัมือมีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 4.03, SD =  0.93) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความ
ตอ้งการพฒันาทางดา้นการทรงตวัมีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 4.03, SD = 1.0 ) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความ
ตอ้งการพฒันาทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก มีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 4.01, SD = 0.86) รองลงมาเป็นเด็ก
พิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้นความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ มีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 
3.99, SD = 0.87) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้นประสาทสัมผสัทางกาย มีคะแนน
เฉล่ีย (�̅� = 3.90, SD = 0.99) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่มีคะแนน
เฉล่ีย (�̅� = 3.82, SD = 0.83) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็กมีคะแนน
เฉล่ีย (�̅� = 3.81, SD = 0.81) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
หรือไม่ เพียงใด มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด (�̅� = 3.77, SD = 0.89) (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559) จาก
คะแนนแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการต่อการพฒันาการทางดา้นร่างกาย อยูใ่นระดบัมาก  
 
ตารางท่ี 1-1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการการแกปั้ญหาทางดา้นร่างกายของ 
    เด็ก พิเศษ ของนกักิจกรรมบ าบดันกักายภาพบ าบดั ครูพี่เล้ียง และผูป้กครอง ท่ีมีผลต่อ 
    ความตอ้งการ การพฒันา ผลงานประติมากรรมเพื่อบ าบดัในศูนยกการศึกษาพิเศษ  
    ภาคตะวนัออก 
 
ขอ้ รายการ �̅� SD ความตอ้งการ 
1 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้น

ความสัมพนัธก ระหวา่งตากบัมือหรือไม่ เพียงใด? 
4.03 0.93 มาก 

2 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นการทรง
ตวัหรือไม่ เพียงใด? 

4.04 0.89 มาก 

3 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นระบบ 
ประสาทสัมผสัทางกาย หรือไม่ เพียงใด? 

3.77 0.89 มาก 

4 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้น
กลา้มเน้ือมดัใหญ่หรือไม่ เพียงใด? 

3.82 0.83 มาก 

5 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้น
กลา้มเน้ือมดัเล็กหรือไม่ เพียงใด? 

3.81 0.81 มาก 

6 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้น
การทรงตวั หรือไม่ เพียงใด? 

4.03 1.00 มาก 
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ตารางท่ี 1-1 (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ �̅� SD ความตอ้งการ 
7 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้น

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ หรือไม่ เพียงใด? 
4.13 0.90 มาก 

8 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้น
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ หรือไม่ เพียงใด? 

4.01 0.86 มาก 

9 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้น
ประสาทสัมผสัทางกาย หรือไม่ เพียงใด? 

3.90 0.99 มาก 

10 เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้น
ความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ หรือไม่ เพียงใด? 

3.99 0.87 มาก 

รวม 3.95 0.50 มำก 

 
 ผูว้จิยัเล็งเห็นถึงความส าคญัมาโดยตลอด จึงมีความพยายามท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัมีความสมบูรณกมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพฒันาผลงานใหเ้กิด
ความต่อเน่ือง เพื่อก่อใหเ้กิดองคกความรู้ท่ีเป็นประโยชนกต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ต่อผูว้ิจยั     
ในฐานะเป็นประติมากร และอาจารยก ท่ีจะตอ้งพฒันาสร้างสรรคกผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ใหมี้ประสิทธิผลมีคุณภาพท่ีดีข้ึน อีกทั้งยงัท าใหเ้กิดเป็นการบ าบดัแนว
ทางเลือกไดอ้ยา่งสมบูรณก สามารถพฒันาเด็กพิเศษใหมี้พฒันาการท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประโยชนก
ต่อดา้นการศึกษา การพฒันาประเทศ ต่อไปในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1-1 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ศูนยกการศึกษาพิเศษ เขต 12 (ตฤณ  
                 กิตติการอ าพล, 2558) 
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 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอ้งอาศยัทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ซ่ึงทรัพยากร
บุคคลนั้นถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่าและส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นพื้นฐานในการพฒันาประเทศ ประเทศจะ
รุ่งเรืองเพียงใดข้ึนอยูก่บัคุณภาพคนในประเทศนั้น การพฒันาการจดัการศึกษาจะตอ้งไดรั้บการ
ส่งเสริมอยา่งเท่าเทียมกนั ดงักล่าวไวใ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
มาตรา 43 บญัญติัไวว้า่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 
ท่ีรัฐตอ้งจดัการให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาและได้
มีการตราไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 อนัเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัดงักล่าวได้
ก าหนดใหรั้ฐตอ้งจดัการศึกษาใหก้บัคนในชาติทุกคนทุกกลุ่มไม่เวน้เด็กพิการหรือเด็กดอ้ยโอกาส
และระบุไวช้ดัเจนในหมวด 2 สิทธิหนา้ท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 วรรค 2 วา่ “การจดัการศึกษา
ส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณก การส่ือสารและการเรียนรู้
หรือท่ีร่างกายพิการหรือ ทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือ ไม่มีผูดู้แลหรือ ดอ้ย
โอกาสตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ และใน 
พระราชบญัญติัการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศกัราช 2551 การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
มาตรา 3 ระบุไวว้า่ “แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายความวา่แผนการก าหนดแนวทางการ
จดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลย ีส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล” “เทคโนโลย ี
หมายความวา่ เคร่ืองมือ อุปกรณก ฮารกดแวรก ซอฟแวรกหรือ บริการท่ีใชส้ าหรับคนพิการโดยเฉพาะ
หรือ ท่ีมีการดดัแปลงหรือ ปรับใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล 
เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว ้หรือพฒันาความสามารถและศกัยภาพท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร การส่ือสาร 
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวติประจ าวนั เพื่อการด ารงชีวติอิสระ” หมวด 1 สิทธิและหนา้ท่ีทางการ
ศึกษา มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดงัน้ี ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ตั้งแต่แรก
เกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 เปิดโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ทุกคนในชาติ จะพบไดว้า่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีโอกาส
เขา้สู่ระบบโรงเรียนเป็นจ านวนมาก  
 หลงัจากนั้น ปี พ.ศ. 2542 การจดัการศึกษาพิเศษไดรั้บความสนใจมากข้ึนทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐและผูป้กครองของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ แมว้า่จะไม่พบเห็นท่ีเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองของสิทธิทางการศึกษา “คนพิการทุกคนท่ีอยากเรียน
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ตอ้งไดเ้รียน” อนัเน่ืองมาจากการขาดความพร้อมหลาย ๆ อยา่งหลายประการ ทั้งทางดา้นบริหาร 
การจดัการ งบประมาณ บุคลากรทางการศึกษาพิเศษ เจตคติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก และ
อุปสรรคประการส าคญั คือ ปัญหาจากความบกพร่องของเด็กแต่ละประเภทแต่ละคนท่ีมีระดบัของ
ปัญหาความรุนแรงท่ีแตกต่างกนั การจดัการศึกษาท่ีจะใหส้อดคลอ้งและเอ้ืออ านวยส าหรับเด็ก
เหล่าน้ียงัตอ้งการทั้งแนวคิด ความเช่ือ งานวจิยั งบประมาณ และบุคลากรท่ีพร้อมท่ีจะใหบ้ริการแก่
เด็กเหล่าน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1-2 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กพิเศษ (โมเดล 3 มิติ) ศูนยกการศึกษาพิเศษภาคตะวนัออก    
                 (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559) 
 
 ค าวา่ “พิเศษ” ในภาษาไทยมาจากค าวา่ “Exceptionality” ในความหมายคือ “ความ
เบ่ียงเบนดา้นพฒันาการและพฤติกรรมจากเกณฑกท่ีปกติอยา่งมาก และอยา่งชดัเจนทั้งทางบวกและ 
ลบ” ความเบ่ียงเบนนั้น เป็นไดใ้นทุกมิติของพฒันาการ เช่น กาย สังคม อารมณก สติปัญญา ภาษา 
ฯลฯ โดยทัว่ไปความเบ่ียงเบนมกัเกิดอยา่งเป็นองคกรวมท่ีสัมพนัธกกนั ในการจ าแนกกลุ่ม มกัจะ
จ าแนกความพิเศษโดยถือความชดัเจนดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นหลกัเกณฑก ทั้งน้ี มิไดร้วมถึงความ
เบ่ียงเบนท่ีมีลกัษณะพยาธิ สภาพทางจิต (Psychotic Disorders)  ค  าวา่เด็กพิเศษ  (Children Special) 
หรือท่ีใชใ้นดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ วา่เด็กท่ีมีความ ตอ้งการพิเศษ (Children with Special Need) 
นั้นมีค าในภาษาไทย และภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งหลายค า เช่น คนพิการ (Cripple) ผูมี้ความ
บกพร่อง (Handicap) เด็กนอกระดบั (Exceptional Children)  ความหมายของการศึกษาพิเศษ 
ความหมายของการศึกษาพิเศษ มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึง การจดัการศึกษาพิเศษวา่ 
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เป็นการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณก สังคม 
การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่ สามารถพึ่งพา
ตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การให้
การศึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นพิเศษทั้งโดย วธีิการสอน การจดัด าเนินการวธีิการสอน และการใหบ้ริการ 
ทั้งน้ีเพราะบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูด้อ้ยโอกาสและ ขาดความเสมอภาคในการไดรั้บสิทธิตามท่ีรัฐจดั
การศึกษาภาคบงัคบัใหแ้ก่เด็กในวยัเรียนโดยทัว่ไป ซ่ึงสาเหตุแห่งความดอ้ยโอกาสนั้น เป็นผลมา
จากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณก นอกจากน้ียงัรวมถึงการจดัการศึกษา
ใหแ้ก่เด็กปัญญาเลิศ ซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีระดบัสติปัญญาสูงกวา่เด็กปกติ (ศรียา นิยมธรรม, 2539) 
 การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาท่ีจดัข้ึนส าหรับเด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญา เด็กท่ี
บกพร่อง ทางสายตา เด็กท่ีบกพร่องทางการไดย้นิ เด็กท่ีบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กท่ี
บกพร่องทาง อารมณกและพฤติกรรม เด็กท่ีบกพร่องทางการเรียน เด็กพิการซ ้ าซอ้น รวมถึงการจดั
การศึกษาส าหรับเด็ก ปัญญาเลิศและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ซ่ึงเด็กเหล่าน้ีไม่อาจไดรั้บ
ประโยชนกเตม็ท่ีจากการศึกษาท่ีจดัให้ปกติ ดงันั้น การศึกษาพิเศษจึงแตกต่างไปจากการศึกษา
ส าหรับเด็กปกติในดา้นเก่ียวกบัวธีิการสอน ขบวนการเน้ือหาวชิา หลกัสูตร เคร่ืองมือ และอุปกรณก
การสอนท่ีจ าเป็น การศึกษาพิเศษควรจดัใหส้นองความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคล 
(ผดุง อารยะวญิญู, 2542 อา้งถึงใน พิมพกพรรณ เทพสุเมธานนทก, 2553)  
 การศึกษาพิเศษ หมายถึง การรักษา และป้องกนั การรักษามีลกัษณะเป็นการบ าบดัรักษา
ความบกพร่อง ความไร้ความสามารถในการเรียนรู้ออกไปจดัหาวธีิการเรียนแบบอ่ืนมาทดแทนหรือ
ชดเชย การป้องกนัโดยการจดัการบริการเพื่อสนองความตอ้งการพิเศษของเด็กตั้งแต่ก่อนวยัเรียน 
ใชค้วามพยายามในการจดัการศึกษาเพื่อป้องกนั การไร้ความสามารถไม่ใหข้ยายมากข้ึนรุนแรงมาก
ข้ึน (พิมพกพรรณ วรชุตินธร, 2545 อา้งถึงใน พิมพกพรรณ เทพสุเมธานนทก, 2553) จากความหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การศึกษาพิเศษ คือ การจดัการศึกษาเพื่อฟ้ืนฟูบ าบดั และชดเชยความ
บกพร่อง รวมทั้งส่งเสริมศกัยภาพใหแ้ก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณก 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ รวมถึงการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศและ เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษดว้ย 
 จ านวนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเขา้สู่ระบบโรงเรียนมากข้ึน การจดับริการทาง
การศึกษาใหแ้ก่คนพิการจะมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายกลุ่ม โดยมีรูปแบบการจดับริการท่ีหลากหลาย แต่ทุก
ภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานรัฐ ชุมชน องคกกรเอกชน ครอบครัวหรือผูป้กครองคนพิการ ต่างมี
เป้าหมายเดียวกนั คือ ตอ้งการใหค้นพิการไดรั้บการศึกษาท่ีมี คุณภาพในทุกระดบั โดยทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกบัคนทัว่ไป เพื่อให้คนพิการสามารถพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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แผนพฒันาการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส ในการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2552 - 
2561) ไดก้ าหนดวสิัยทศันกวา่ “คนพิการไดรั้บการศึกษาตลอดชีวิต อยา่งมีคุณภาพ ทัว่ถึงและเสมอ
ภาค” (สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, 2555)  
 การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ไดพ้ิจารณาจากการด าเนินงานขององคกกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนหลายแห่ง ซ่ึงร่วมกนัจดัการศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา นอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อสนองเจตนารมณกของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 “การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาส เสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและ
มีคุณภาพ โดยไม่ เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาส าหรับบุคคล ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณก สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือผูมี้ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาสตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิ 
และโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ดงันั้น การศึกษาส าหรับคนพิการ ในวรรคสองได้
จดัการศึกษาใหต้ั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิ
ไดรั้บส่ิงอ านวย ความสะดวก ส่ือ บริการ และความ ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑก
และวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2555 - 2559 รวมทั้งกฎหมายและปฏิญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหค้นพิการไดรั้บ
บริการทางการศึกษาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และสามารถด ารงชีวติอิสระ  
ไดใ้นทุกบริบทของสังคม ภายใตน้โยบาย สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกนักระทรวงศึกษาธิการ แบ่ง
โครงสร้างการบริหารออกเป็น 5 องคกกรหลกั คือ 
 1.  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 3.  ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 4.  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 5.  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ซ่ึงมีบทบาทภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทุกระดบั และทุกประเภทการศึกษา        
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการทุกประเภท ซ่ึง
ครอบคลุม การใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมการเตรียมความพร้อมและประสานส่งต่อจนถึงวยั
เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ระดบัอาชีวศึกษา ระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมส าหรับคนพิการทุก 
ประเภท ในปี พ.ศ. 2550 - 2554 ใหบ้ริการการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกระบบและทุกระดบั
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การศึกษา ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 1,014,908 คน ซ่ึงจ าแนกเป็นปี 2550 จ านวน 228,807 คน, ปี  2551 
จ านวน  230,410 คน, ปี 2552 จ านวน 274,321 คน, ปี 2553 จ านวน 281,370 คน และในปี 2554 
จ านวน 341,947 คน โดยครอบคลุมจ านวนคนพิการทั้ง 9 ประเภทความพิการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดับริการการศึกษาส าหรับคนพิการทุกประเภทความพิการ ดว้ย
รูปแบบการจดัการศึกษาท่ีหลากหลายและประสบผลส าเร็จในเชิงคุณภาพ ของการให้บริการ
การศึกษาส าหรับคนพิการ คือ  
 1.  จ  านวนคนพิการไดรั้บการศึกษาในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะระดบั
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท าใหค้นพิการสามารถพฒันาองคกกรเอกชนดา้นคนพิการ และเครือข่าย
ไดเ้ขม้แขง็ ส่งผลใหค้นพิการมีงานท าเพิ่มมากข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองได ้พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน
การออกกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติคนพิการได ้ 
 2.  ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทางกายภาพของนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาพิการมีการ
พฒันา ในทิศทางท่ีดีข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะในระดบัการศึกษาท่ีเป็นการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมการ เตรียมความพร้อม และประสานส่งต่อไดมี้รูปแบบวธีิการพฒันาคนพิการในวยัเรียน
เป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยกระบวนการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอน
รายบุคคล การจดัท าแผนการใหบ้ริการช่วงเช่ือมต่อเฉพาะบุคคลรวมทั้งระบบการจดับริการส่ิง
อ านวยความสะดวกส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา  
 3.  ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา ในทุกระดบัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอก ระบบ รวมทั้งการศึกษาตามอธัยาศยั ยงัมีปัญหาในสามมิติใหญ่ ไดแ้ก่  
  3.1  มิติดา้นบุคลากร แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเด็น  
   3.1.1  ขาดแคลนบุคลากร ดงัน้ี  
    1)  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    2)  อาชีวศึกษา  
    3)  การจดัการศึกษาเอกชน  
    4)  การจดัการศึกษานอกโรงเรียน  
   3.1.2  คุณภาพบุคลากรท่ีให้บริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ดงัน้ี  
    1)  ขาดความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น ความรู้ดา้นกายภาพบ าบดั ความรู้ทาง
กิจกรรมบ าบดั ความรู้ดา้นอาชีวะบ าบดั ความรู้ดา้นอรรถบ าบดั ความรู้ดา้นดนตรีบ าบดั ความรู้ดา้น 
ศิลปะบ าบดั ความรู้ดา้นจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ รวมทั้งความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับคนพิการ  



9 

 

    2)  ขาดการสนบัสนุน ใหมี้การวจิยัในสถานศึกษา ส่งผลใหข้าดการพฒันา
นวตักรรมในการพฒันาการเรียนการสอน การฝึกทกัษะใหค้นพิการแต่ละประเภทและแต่ละระดบั
ความพิการ  
    3)  ขาดการพฒันาบุคลากร ใหมี้ความรู้เร่ืองการใหบ้ริการและใชส่ิ้งอ านวย
ความสะดวกส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีตอ้งใชแ้ละบริการ ให้ตรงตาม
ความตอ้งการจ าเป็นเฉพาะบุคคล  
    4)  ขาดองคกความรู้ดา้นการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะครูในสถานศึกษาทัว่ไปใน
ทุกระดบัการศึกษาท่ีจดัการเรียนร่วม  
  3.2  มิติทางดา้นกายภาพ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเด็น  
   3.2.1  ขาดอาคารสถานท่ีท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสม ส าหรับการจดัการศึกษาส าหรับ
คนพิการ ทั้งประเภทความพิการซ่ึงมีความแตกต่างกนั เพื่อใหเ้ป็นสังคมท่ีปราศจากอุปสรรค    
   3.2.2  ความพอเพียง ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใด ทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑกและวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงฯ ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มี
หน่วยงานใดตั้งงบประมาณส าหรับบญัชี ก ซ่ึงเป็นรายการอุปกรณกอ านวยความสะดวกท่ีเป็น
รายการขนาดใหญ่และมี ราคาค่อนขา้งสูง และเป็นระบบการใหค้นพิการยมืใชต้ามกฎกระทรวงฯ 
   3.2.3  คนพิการจ านวนมากยงัไม่สามารถเขา้ถึงบริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 4.  ดา้นการบริหารจดัการ การด าเนินงานจดัท าระบบท่ีส าคญั 4 ส่วน ไดแ้ก่ ระบบการ
พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา ระบบการพฒันาสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนร่วม จดัวางระบบและ
พฒันาเครือข่าย การกระจายส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ใหเ้ด็กพิการเรียนร่วมและระบบการจดัท าและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ประเภทความพิการ และเน่ืองจากเงินกองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรับคนพิการ ไม่ได้
รับการจดัสรรเพิ่มเติมซ่ึงระบบเงินกองทุนฯ ดงักล่าวเป็นระบบท่ีสามารถบูรณาการงานระหวา่ง
หน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี และมีความคล่องตวัในการ ด าเนินงานดา้นการจดัการศึกษาส าหรับคน
พิการไดม้ากแต่เม่ือขาดการสนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ท าใหค้วามพิการท่ีแตกต่าง
กนัยงัมีจ  านวนมาก และไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดและจ านวนผูใ้หบ้ริการ ดงันั้น สภาพ
ปัญหาจึงยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และควรไดรั้บความช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  
 การจ าแนกประเภทความพิการทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
ก าหนดประเภทและหลกัเกณฑกของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 อาศยัอ านาจตามความใน
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มาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคน พิการ พ.ศ. 2551 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศก าหนดประเภทและหลกัเกณฑก ของคนพิการ
ทางการศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี   
  ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ก าหนดประเภทและ
หลกัเกณฑก ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552”   
 ขอ้ 2  ประเภทของคนพิการ มีดงัต่อไปน้ี     
  1.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น     
  2.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ     
  3.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา     
  4.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ     
  5.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้     
  6.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา     
  7.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณก    
  8.  บุคคลออทิสติก     
  9.  บุคคลพิการซอ้น   
 ขอ้ 3  การพิจารณาบุคคลท่ีมีความบกพร่องเพื่อจดัประเภทของคนพิการ ใหมี้หลกัเกณฑก 
ดงัต่อไปน้ี   
  1.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ไดแ้ก่ บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดบั
เล็กนอ้ยจนถึง ตาบอดสนิท ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี   
   1.1  คนตาบอด หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นมาก จนตอ้งใชส่ื้อสัมผสัและส่ือ
เสียง หากตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้ อยูใ่นระดบั 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 
ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เร่ืองแสง   
   1.2   คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น แต่ยงัสามารถอ่านอกัษร 
ตวัพิมพกขยายใหญ่ดว้ยอุปกรณกเคร่ืองช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก หาก
วดัความชดัเจนของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 
(20/70)   
  2.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้นิตั้งแต่ระดบั
หูตึงนอ้ย จนถึงหูหนวก ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี   
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   2.1  คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้นิมากจนไม่สามารถเขา้ใจการ
พดูผา่นทางการไดย้นิไม่วา่จะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟัง ซ่ึงโดยทัว่ไปหากตรวจการไดย้นิจะมีการ
สูญเสียการไดย้นิ 90 เดซิเบลข้ึนไป    
   2.2  คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการไดย้นิเหลืออยูเ่พียงพอท่ีจะไดย้นิการพดูผา่น 
ทางการไดย้นิ โดยทัว่ไปจะใส่เคร่ืองช่วยฟัง ซ่ึงหากตรวจวดัการไดย้นิจะมีการสูญเสียการไดย้นิ
นอ้ยกวา่ 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล   
  3.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความจากดัอยา่งชดัเจนใน
การปฏิบติัตน (Functioning) ในปัจจุบนั ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต ่ากวา่
เกณฑกเฉล่ีย อยา่งมีนยัส าคญัร่วมกบัความจ ากดัของทกัษะการปรับตวัอีกอยา่งนอ้ย 2 ทกัษะจาก 10 
ทกัษะ ไดแ้ก่ การส่ือความหมาย การดูแลตนเอง การดารงชีวติภายในบา้นทกัษะทางสังคม/ การมี
ปฏิสัมพนัธกกบัผูอ่ื้น การรู้จกัใชท้รัพยากรในชุมชน การรู้จกัดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้
ในชีวติประจ าวนั การท างาน การใชเ้วลาวา่ง การรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ทั้งน้ี ได้
แสดงอาการดงักล่าวก่อน อาย ุ18 ปี   
  4.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ซ่ึงแบ่งเป็น 
2 ประเภท ดงัน้ี   
   4.1  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมี
อวยัวะไม่ สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกลา้มเน้ือผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคล่ือนไหว
ความบกพร่อง ดงักล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกลา้มเน้ือและกระดูก การ
ไม่สมประกอบมาแต่ก าเนิด อุบติัเหตุและโรคติดต่อ   
   4.2  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความเจบ็ป่วยเร้ือรังหรือ
มีโรค ประจ าตวัซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซ่ึงมีผล
ท าใหเ้กิด ความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาพิเศษ   
  5.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความผดิปกติในการท า
งานของสมอง บางส่วนท่ีแสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ท่ีอาจเกิดข้ึนเฉพาะ
ความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึง หรือหลายดา้น คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซ่ึงไม่สามารถ
เรียนรู้ในดา้นท่ีบกพร่องได ้ทั้งท่ีมีระดบัสติปัญญาปกติ   
  6.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องใน
การเปล่งเสียงพดู เช่น เสียงผดิปกติ อตัราความเร็วและจงัหวะการพดูผดิปกติ หรือบุคคลท่ีมีความ
บกพร่อง ในเร่ือง ความเขา้ใจหรือการใชภ้าษาพดู การเขียนหรือระบบสัญลกัษณกอ่ืนท่ีใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงอาจเก่ียวกบั รูปแบบ เน้ือหาและหนา้ท่ีของภาษา   
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  7.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณก ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากปกติเป็นอยา่งมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจาก
ความบกพร่อง หรือความผดิปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณกหรือความคิด 
เช่น โรคจิตเภทโรคซึมเศร้า โรคสมองเส่ือม เป็นตน้   
  8.  บุคคลออทิสติก ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความผดิปกติของระบบการท างานของสมอง
บางส่วนซ่ึงส่งผล ต่อความบกพร่องทางพฒันาการดา้นภาษา ดา้นสังคมและการปฏิสัมพนัธกทาง
สังคม และมีขอ้จ ากดัดา้นพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากดัเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยความ
ผดิปกตินั้นคน้พบไดก่้อนอาย ุ30 เดือน   
  9.  บุคคลพิการซอ้น ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกวา่  
หน่ึงประเภทในบุคคลเดียวกนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 
  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเป้าในประเภท “บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ” โดยเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทท่ีมีปัญหา
ทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือมดัใหญ่ การทรงตวั และความสัมผสัระหวา่งตากบัมือ ในศูนยก
การศึกษาพิเศษภาคตะวนัออก โดยท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
หรือสุขภาพ เป็นบุคคลท่ีมีขอ้จ ากดัทางการเคล่ือนไหว ไม่สามารถใชอ้วยัวะในการเคล่ือนไหวได้
อยา่งบุคคลอ่ืนทัว่ไป ยงัมีปัญหาดา้นการ ส่ือสาร ไดแ้ก่ การพดูและการเขียนร่วมดว้ย ซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการจดัการเรียนรู้ ดงันั้น การจดัการในการพฒันาการทางดา้นร่างกาย ส าหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
จ าเป็นของแต่ละคน นอกจากน้ีบุคคลเหล่าน้ียงัตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางดา้นร่างกาย การ
เสริมสร้างสุขภาพ การจดัสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการศึกษาและการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ เน่ืองดว้ย
จ านวนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเขา้สู่ระบบโรงเรียนมีจ านวนมากข้ึน เช่น พบวา่มีเด็กออทิสติก
ไดเ้ขา้สู่ระบบโรงเรียนมากข้ึนตามล าดบัในทุก ๆ ปี เด็กออทิสติกมีมากข้ึนประมาณร้อยละ 3 ของ
เด็กพิเศษ (ผดุง อารยะวญิญู, 2546: 12) ยกตวัอยา่ง เช่น เป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษาใหก้บั
เด็กออทิสติก คือการส่งเด็กเขา้สู่ชั้นเรียนปกติหรือระบบเรียนร่วมใหม้ากท่ีสุด โดยมีความเช่ือ
พื้นฐานวา่ เด็กออทิสติกมีความตอ้งการเหมือนเด็กปกติมากกวา่ความแตกต่าง (ดารณี อุทยัรัตนกิจ, 
2545: 29) มีความเห็นวา่ การใหเ้ด็กออทิสติกเรียนร่วมกบัเด็กปกติ เป็นการบูรณาการทั้งทางดา้น
สังคมและการเรียน เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็กปกติและเด็กออทิสติกจะไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เด็ก
ออทิสติกเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกลุ่มหน่ึง ท่ีมีความบกพร่องของพฒันาการหลายอยา่ง เช่น 
ความบกพร่องของพฒันาการดา้นสังคม ดา้นการส่ือสาร และดา้นร่างกาย ปัญหาของเด็กออทิสติก
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จะส่งผลต่อการเขา้ใจและปฏิสัมพนัธกกบัผูอ่ื้น เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม มีการ
แสดงออกแตกต่างจากคนทัว่ไป ความบกพร่อง ดา้นสังคม ไม่สบตา ไม่ตั้งใจฟัง และไม่โตต้อบกบั
ผูอ่ื้น ตอบสนองกบับุคคลรอบขา้งนอ้ย ไม่รู้จกัการแบ่งปัน หรือท ากิจกรรมร่วมกบับุคคลรอบขา้งมี
การตอบสนองท่ีไม่ปกติต่ออารมณก ดา้นการส่ือสาร เด็กออทิสติกบางคนจะใชค้  าพดูในการส่ือสาร
ไม่ได ้เม่ือถึงเวลาท่ีพวกเขาตอ้งการ และท าใหใ้นบางคร้ังคนทัว่ไปมกัจะเขา้ใจผดิในส่ิงท่ีเด็กออทิ
สติกส่ือสาร เด็กเหล่าน้ีอาจจะเห็นหรือไดย้นิในส่ิงท่ีคนอ่ืนพดูและท า แต่จะไม่เขา้ใจความหมาย 
พวกเขาก็จะเพิกเฉยกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนตอ้งการส่ือสาร ซ่ึงพฤติกรรมท่ีพวกเขาแสดงออกมานั้นสะทอ้น
วา่พวกเขาไม่สามารถบอกไดว้า่พวกเขาตอ้งการอะไร ความบกพร่องดา้นร่างกายของเด็กออทิสติก
นั้นจะมีพฒันาการทางดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่และกลา้มเน้ือมดัเล็กชา้กวา่ปกติ จึงควรพฒันาทั้ง
กลา้มเน้ือมดัใหญ่และกลา้มเน้ือมดัเล็ก สอดคลอ้งกบั ผดุง อารยะวญิญู (2541: 154) ไดก้ล่าวถึง
ปัญหาของเด็กออทิสติกวา่ เด็กออทิสติกมกัมีปัญหาในการปฏิบติัตามค าสั่งท่ีถูกตอ้ง และมีปัญหา
ในการใชส้ายตาใหป้ระสานกนักบัการใชมื้อ เช่น การต่อแท่งไม ้การต่อช้ินส่วนของภาพใหเ้ป็น
ภาพท่ีสมบูรณกและเด็กออทิสติกบางราย มีปัญหาดา้นการเคล่ือนไหว ทั้งกลา้มเน้ือใหญ่ และ
กลา้มเน้ือเล็ก บางรายมีลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีเป็นแบบแผนเฉพาะของตน ดงันั้น การส่งเสริม
โดยการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัขั้นพฒันาการของเด็ก จะเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้ด็กพฒันาไดร้วดเร็ว 
และพฒันาไดสู้งสุดตามความสามารถของเขาเพราะกลา้มเน้ือต่าง ๆ ของเด็กออทิสติกจะไม่แขง็แรง 
การส่งเสริมพฒันาการทางดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เพราะจะ
ท าให ้เด็กออทิสติกสามารถปรับปรุงการใชก้ลา้มเน้ือ ให้มีการประสานงานของกลา้มเน้ือส่วนต่าง 
ๆ เพื่อพฒันาความสามารถในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เช่น ในเร่ืองการทรงตวัเพื่อท า
กิจกรรมต่าง ๆ การเคล่ือนไหวของส่วนแขน ขา การเดิน การวิง่การกระโดด ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้ง
ฝึกกลา้มเน้ือใหแ้ขง็แรง เพื่อท่ีจะท ากิจกรรมนั้น ๆ ไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ นอกจากปัญหาทางดา้น
การพฒันากลา้มเน้ือแลว้ เด็กออทิสติกจ านวนไม่นอ้ยจะมีความผดิปกติ หรือมีความสามารถในการ
ประมวลผลของประสาทสัมผสัหรือท่ีเรียกวา่ Tactile Sensation นอ้ยกวา่ปกติ ซ่ึงการรับรู้ถึงการรับ
สัมผสัทางกายนั้นถือไดว้า่เป็นส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐาน ของการประมวลผลความรู้สึกสัมผสัทั้งหมด ถา้
การประมวลผลหรือการแยกแยะผวิสัมผสัต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ จะท า ใหเ้ด็กออทิสติกขาด
โอกาสท่ีจะน า ตวัเองออกสู่ส่ิงแวดลอ้มท าใหไ้ม่สามารถรับรู้สภาพแวดลอ้มภายนอก เน่ืองจาก
ระบบประสาทรับสัมผสัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยใหเ้ด็กออทิสติกรู้จกัโลกภายนอก และ
สามารถปรับตวั ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ถา้หากเด็กออทิสติกไดรั้บการกระตุน้ท่ี
เหมาะสมจะท า ใหเ้ด็กออทิสติกมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมหรือลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมลงได ้
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สามารถมีสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนรอบขา้ง และสามารถปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มได้
ดีข้ึน 
 จีน แอรก (Jean Ayre) นกักิจกรรมบ าบดัไดอ้ธิบายไวว้า่ เด็กออทิสติกมีความผิดปกติดา้น
กระบวนการน าความรู้สึก และตวัรับความรู้สึก ซ่ึงอาจจะมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป โดยเฉพาะ 
ระบบทรงตวั (Vestibular Sense) การรับสัมผสั (Vestibular Sense) และการรับความรู้สึกจากเอน็ขอ้
ต่อ (Proprioceptive Sense) สอดคลอ้งกบั ทวศีกัด์ิ สิริรัตนกเรขา (2549: 1) กล่าววา่การประยกุตก
กิจวตัร หรือกิจกรรมมาส่งเสริมในการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหส้ามารถกลบัมา
ด ารงชีวิตในสังคมได ้ช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิด การพฒันากลา้มเน้ือ และการท างานประสานกนั
ของกลา้มเน้ือผา่นกิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นไปในลกัษณะการท าของกิจกรรมบ าบดั (Occupational 
Therapy) ซ่ึงเป็นการน าเอาทฤษฎี การผสมผสานการรับความรู้สึก (Sensory Integrative) มา
ประยกุตกเพื่อใชก้ระตุน้ระบบการรับความรู้สึกของเด็กให้มีการพฒันาท่ีดีข้ึน โดยจะมีเน้ือหา
ครอบคลุมถึงระบบทรงตวั การรับสัมผสั และการรับความรู้สึกจากเอน็และขอ้ต่อ จากผลการ
ศึกษาวจิยัก่อนหนา้น้ี (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) เร่ือง ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก
นั้น ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติกไดติ้ดตั้งไวท่ี้ศูนยกการศึกษาพิเศษเขต 12 ผูว้จิยั
ไดรั้บการบอกเล่าวา่นอกจากเด็กออทิสติกไดใ้ชแ้ลว้ท าให้มีพฒันาการท่ีดีข้ึน เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาก็มีปัญหาดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือมดัใหญ่เช่นกนั ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีฝึกเด็กในศูนยก
การศึกษาพิเศษ ซ่ึงเป็นนกักิจกรรมบ าบดัวชิาชีพไดน้ าเด็กกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาไปใชต้วั
ประติมากรรมน้ี ท าให้เห็นวา่เด็กกลุ่มน้ีชอบมากและมีพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือมดั
ใหญ่ และประสาทสัมผสัดีข้ึนเช่นเดียวกบัเด็กออทิสติกแต่ในการวิจยัท่ีผา่นมาไดศึ้กษาเฉพาะกลุ่ม
ท่ีเป็นออทิสติกเท่านั้น และในการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะท าการพฒันาผลการวจิยั โดยการต่อ
ยอดจากงานวิจยัท่ีผา่นมาเพื่อสร้างสรรคกผลงานใหม่ต่อเน่ือง และเพิ่มขยายกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มในกลุ่ม
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใหไ้ดรั้บ การกระตุน้หรือบ าบดัเพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึน 
โดยผา่นงานสร้างสรรคกท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยเนน้วสัดุท่ีปลอดภยั แขง็แรงทนทาน ไม่เป็นอนัตราย 
ท่ีสวยงานสามารถดึงดูดความสนใจ ท าใหก้ลุ่มเด็กพิเศษเหล่าน้ีสนใจและอยากฝึกบ่อย ๆ ก็จะท าให้
ทั้งสองกลุ่มมีพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก และกลา้มเน้ือมดัใหญ่ไดดี้ เป็นส่ือและส่ิงอ าอ านวย
ความสะดวกทางเลือกใหเ้ด็กไดฝึ้กกบัส่ือท่ีดีมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากเหตุผลต่าง ๆ ดงักล่าว 
ผูว้จิยัในฐานะเป็นประติมากร มีความสนใจท่ีจะศึกษาพฒันาสร้างสรรคกผลงานประติมากรรม ใน
แนวการสร้างสรรคกผลงานประติมากรรมเคล่ือนไหว (Kinetic Sculpture) โดยอาศยัหลกัการและ
ทฤษฎีทางดา้นกิจกรรมบ าบดั (Occupational Therapy) น ามาบูรณาการกบัหลกัการและทฤษฎี
ทางดา้นศิลปะ ใหไ้ดผ้ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ท่ีมีความงาม 
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 ความงามทางดา้นศิลปะนั้น สามารถท่ีจะเป็นประโยชนกในการกระตุน้ในเร่ืองของการ
เรียนรู้ต่อเด็ก ๆ ผูว้ิจยัในฐานะเป็นประติมากรท่ีท างานมาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นผูท่ี้มีความรู้
ทางดา้นทศันศิลปก  (ประติมากรรม) ความงามทางดา้นศิลปะนั้น สามารถท่ีจะเช่ือมโยงกบัเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการบ าบดั ซ่ึงจะก่อเกิดความสมบูรณกในการพฒันาองคกความรู้ และสามารถจะเป็นประโยชนก
ต่อรูปแบบการบ าบดัแนวทางเลือกการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอีกแนวทางหน่ึง อีกทั้ง
สามารถพฒันาความรู้ใหม่ในรูปแบบผลงานประติมากรรมผูว้จิยัเอง โดยการต่อยอดพฒันาจาก
กิจกรรม เคร่ืองมือส าหรับการบ าบดั พฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก การทรงตวั การ
พฒันาความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกายมาผสมผสาน
พฒันาท่ีจะสามารถเป็นเคร่ืองมือทางเลือกในการบ าบดั เด็กออทิสติก และเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา ท่ีมีปัญหาทางดา้นระบบประสาทสัมผสัทางกาย (Tactile Sensation) ทางดา้นกลา้มเน้ือ
มดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก การทรงตวั ซ่ึงจะเป็นลกัษณะการพฒันาสร้างสรรคกผลงานศิลปะประเภท
ประติมากรรม ท่ีจะประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีเป็นชุดกิจกรรมการละเล่นกิจกรรมสอดคลอ้งและช่วย
ส่งเสริมหรือบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากการทดลองทดสอบทางกายภาพโดยใชผ้ลงาน
ประติมากรรม ท่ีจะพฒันาให้มีความเหมาะสม จากกระบวนการทางดา้นกิจกรรมบ าบดั 
(Occupational Therapy) ดา้นศิลปะ (Element of Art) ท่ีจะเนน้รูปแบบทางศิลปะท่ีใหค้วามส าคญั
ทางดา้นรูปทรง คือ เนน้ท่ีการใชสี้ รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ ขนาด จงัหวะมากกวา่ทางดา้นเน้ือหา
เร่ืองราว การใชศิ้ลปะบ าบดัจะสอดคลอ้งกบั ชาญณรงคก พรรุ่งโรจนก (2549: 38) กล่าวไวว้า่การใช้
ศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการกา้วขา้มขีดจากดัทางดา้นอารมณก ความรู้สึก และจิตใจ การน าศิลปะมาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการกา้วขา้มขีดจากดัดา้นสติปัญญาและความคิดสร้างสรรคก สามารถท าไดโ้ดยใหผู้ ้
บกพร่องทางปัญญาได ้ลงมือสร้างสรรคกผลงานศิลปะดว้ยตนเอง จะช่วยใหเ้รียนรู้ท่ีจะคิด รู้จกัการ
วางโครงสร้าง และจดัระบบระเบียบความคิด ท าให้เป็นคนท่ีมีความคิดอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นเป็น
ตอน 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1.  เพื่อสร้างสรรคกผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ 
  2.1  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความสามารถในการทรงตวัสูงข้ึน หลงัจากใช้
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
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  2.2  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถพฒันาความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือสูงข้ึน 
หลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล จากการสัมภาษณก ใน
ศูนยกการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเด็กพิเศษ ดา้นทศันศิลปก  นกักิจกรรมบ าบดั 
ครูพี่เล้ียง ผูป้กครอง และเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชายและหญิงอายรุะหวา่ง 4-12 ขวบ จ านวน 80 
คน ในศูนยกการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก จ านวน 2 ศูนยก ซ่ึงเป็นศูนยกท่ีมีความพร้อมจะท าการ
ติดตั้งผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ดงัน้ี 
  1.1  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 
  1.2  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
 2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้จิยั 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้จิยัเป็น เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเป็นเด็กออทิสติก เด็กท่ีมี
ปัญหาดา้นการเคล่ือนไหว และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อายรุะหวา่ง 4-12 ขวบ ในศูนยก
การศึกษาพิเศษ 2 ศูนยก จ  านวน 20 คน โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑกการคดัเลือก (Inclusion Criteria) ดงัน้ี 
  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทท่ีมีปัญหาทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือมดั
ใหญ่ การทรงตวั และความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ ในศูนยกการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก จ านวน 
2 ศูนยก ซ่ึงเป็นศูนยกท่ีมีความพร้อมจะท าการติดตั้งผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ดงัน้ี  
   2.1  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 
   2.2  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
  ผูป้กครองยนิดีใหเ้ด็กเขา้ร่วมการวจิยัดว้ยความยนิดีเกณฑกการคดัเลือกออกจากกลุ่ม 
(Exclusion Criteria) คือ เด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมไดน้อ้ยกวา่
ร้อยละ 80 หรือผูป้กครองตอ้งการออกจากการเขา้ร่วมการวจิยั 
  กลุ่มตวัอยา่งน้ีเป็นคนละกลุ่มกบักลุ่มประชากรท่ีใชส้ าหรับ Try out 
 

สมมุติฐำนในกำรวจิัย 
 1.  การบรูณาการผลงานประติมากรรม กบัเทคนิคทางการแพทยก ผูว้จิยัด าเนินการศึกษา
คน้ควา้และพฒันา โดยการน าเอาหลกัการ ทฤษฎี และเคร่ืองมือในการท ากิจกรรมบ าบดัมาบูรณา
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การกบัหลกัการ ทฤษฎีทางดา้นศิลปะ มาท าการวจิยัและพฒันาโดยผา่นกระบวนทางศิลปะเพื่อ
น ามาซ่ึงผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ียงัคงไวซ่ึ้งสุนทรียะ และ
คุณภาพ อยูใ่นระดบัดี 
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ 
  2.1  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความสามรถในการทรงตวัสูงข้ึน หลงัจากใช้
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงข้ึนกวา่ก่อนการใชป้ระติมากรรม 
  2.2  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถพฒันาความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ สูงข้ึน 
หลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงข้ึนกวา่ก่อนการใช้
ประติมากรรม 
 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎทีีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1-3 แนวความคิดในพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

 

ผลงานประติมากรรม 

ตัวแปรตำม 

 

การบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

-  การพฒันาการทรงตวั 

-  การพฒันาความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ 
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ภาพท่ี 1-4  แนวความคิดในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก  
                  (ตฤณ  กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 การวจิยั เร่ือง ศึกษาความตอ้งการพฒันาการทางดา้นร่างกายของเด็กพิเศษ ท่ีจะส่งผลต่อ
การพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยกการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก ใชรู้ปแบบ
กระบวนการวิจยัผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบ The Exploratory Sequential 
Design โดยใชแ้บบแผนวจิยัแบบบูรณาการ ซ่ึงใชว้ธีิวจิยัเชิงสร้างสรรคกทศันศิลปก   (Practice led 
Research) ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ แลว้ใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณเพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันา
ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
 

กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 1.  ศึกษา คน้ควา้ ประสานงาน สัมภาษณก สังเกตการณกพฤติกรรม (Survey Research) 
พร้อมค าแนะน าจากนกัศิลปะบ าบดั กิจกรรมบ าบดั และศิลปินดา้นทศันศิลปก   
 2.  วเิคราะหกออกแบบผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ี
เป็นเด็กออทิสติก เด็กท่ีมีปัญหาทางดา้นการเคล่ือนไหว และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 3.  ทดลองทดสอบเพื่อประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้ง
พิเศษ 
 4.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเด็กพิเศษ ดา้นทศันศิลปก  นกั
กิจกรรมบ าบดั ครูพี่เล้ียง ผูป้กครอง และเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเป็นเด็กออทิสติก เด็กท่ีมี
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ปัญหาดา้นการเคล่ือนไหว และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อายรุะหวา่ง 4-12 ขวบ ในศูนยก
การศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก จ านวน 80 คน  
  4.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้จิยั 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล จากการสัมภาษณก 
ในศูนยกการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเด็กพิเศษ ดา้นทศันศิลปก  นกั
กิจกรรมบ าบดั ครูพี่เล้ียง ผูป้กครอง และเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชายและหญิงอายุระหวา่ง 4-12 
ขวบ จ านวน 80 คน ในศูนยกการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก จ านวน 2 ศูนยก ซ่ึงเป็นศูนยกท่ีมีความ
พร้อมจะท าการติดตั้งผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ดงัน้ี  
   -  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 
   -  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้จิยัเป็น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการเคล่ือนไหว และเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อายรุะหวา่ง 4-12 ขวบ ในศูนยกการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก 
จ านวน 20 คน ใน 2 ศูนยก ซ่ึงเป็นศูนยกท่ีมีความพร้อมจะท าการติดตั้งผลงานประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดั โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีเกณฑกการคดัเลือก (Inclusion 
Criteria) ดงัน้ี 
   เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทท่ีมีปัญหาทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือ
มดัใหญ่ การทรงตวั และความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ ในศูนยกการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก 
ดงัน้ี  
   -  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 
   -  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
   ผูป้กครองยนิดีใหเ้ด็กเขา้ร่วมการวจิยัดว้ยความยนิดีเกณฑกการคดัเลือกออกจาก
กลุ่ม (Exclusion Criteria) คือ เด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมไดน้อ้ย
กวา่ร้อยละ 80 หรือผูป้กครองตอ้งการออกจากการเขา้ร่วมการวจิยักลุ่มตวัอยา่ง  
   กลุ่มตวัอยา่งน้ีเป็นคนละกลุ่มกบักลุ่มประชากรท่ีใชส้ าหรับ Try out  
  4.2  ตวัแปรท่ีศึกษา  
   ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การช่วยพฒันาการทรงตวั การช่วยพฒันาความสัมพนัธกระหวา่ง
ตากบัมือ 
  4.3  สร้างสรรคกผลงานประติมากรรม จ านวน 7 ช้ินงาน แบ่งเป็น 2 ศูนยกการศึกษา
พิเศษ ภาคตะวนัออก 
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   4.3.1  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 4 ช้ิน ประติมากรรมกลางแจง้ 
   4.3.2  ศูนยกการศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 5 ช้ิน ประติมากรรมภายใน 
  4.4  การเก็บขอ้มูล 
   4.4.1  เก็บขอ้มูลโดยคน้ควา้ สัมภาษณก สนทนา สอบถาม สังเกตพฤติกรรม และ
การบนัทึกพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความตอ้งพิเศษ 
   4.4.2  เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบบนัทึกการพฒันาการ ผลการพฒันาการทรงตวั 
การพฒันาความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ ทั้งก่อนการทดสอบทางกายภาพกบัผลงานประติมากรรม
เพื่อการบ าบดั และหลงัจากการใชผ้ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

กำรประเมนิผล  
 1.  ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผลงานทศันศิลปก  2 ท่าน วเิคราะหกผลประเมินโดย 
การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539,  
หนา้ 249) 
 2.  ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเด็กพิเศษ และหรือดา้นกิจกรรมบ าบดั หรือผูท่ี้มี
ความรู้ทางดา้นสมรรถภาพกลไกและการเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน 3 คน วเิคราะหกผลประเมินโดย 
การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539, หนา้ 249) 
 3.  สังเกตพฤติกรรมโดยใชแ้บบบนัทึก เพื่อเก็บขอ้มูลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ รวมถึง
มีการทดสอบทางกายภาพเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัใหช้ดัเจน 
 4.  ประเมินพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากการฝึกและการปฏิบติั จากนกั
ศิลปะบ าบดั กิจกรรมบ าบดั โดยใชแ้บบบนัทึกการพฒันาการ 
 5.  การวเิคราะหกขอ้มูล ผูว้ิจยัน า ขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดจากแบบสอบถามไปหาค่าคะแนน
เปรียบเทียบความสามารถแลว้น าไปแปลผลขอ้มูลโดยน าเสนอผลการวเิคราะหกขอ้มูลในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.  ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษหมายถึง งานศิลปะ
ท่ีแสดงออกดว้ยการ เช่ือมโลหะและการจดัองคกประกอบความงามอ่ืนลงบนส่ือต่าง ๆ เช่น โลหะ 
พลาสติก เพื่อใหเ้กิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถส่ือถึงความงามทางดา้น
ประติมากรรมท่ีสามารถหมุนหรือ ชกัหรือ โยกหรือ มีการเดิน การวิง่ หรือการสัมผสั จบั และ
สามารถพฒันาการทรงตวั และพฒันาความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ 
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 2.  การบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ หมายความวา่ การท่ีเด็กมีความตอ้งการพิเศษ 
สามารถใชมื้อ หมุน โยก เดิน สัมผสั จบั กบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ท่ีผูว้จิยัได้
ออกแบบข้ึนเพื่อช่วยในการบ าบดั ฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหส้ามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั
ได ้เช่น ติดกระดุมเส้ือ สวมเส้ือ ใส่เขม็ขดั สวมกางเกง 
  3.  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ หมายถึง ผูช้าย และผูห้ญิง อายรุะหวา่ง 4-12 ขวบ ท่ีมี 
ความตอ้งการพิเศษต่างไปจากเด็กปกติ ซ่ึงมีผลใหพ้ฒันาการในดา้นต่างๆท างานชา้กวา่เด็กปกติ 
เช่น ภาษา การส่ือสาร การมีปฏิสัมพนัธกทางสังคม ระบบทรงตวั กลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก 
ความรู้สึก และปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยก ในศูนยกการศึกษา
พิเศษ 2 ศูนยก ภาคตะวนัออก จ านวน 20 คน 
 4.  ความสามารถใชก้ลา้มเน้ือ หมายถึง การท างานร่วมกนัของกลา้มเน้ือใหญ่ คือ
กลา้มเน้ือส่วนศีรษะและคอ กลา้มเน้ือล าตวั กลา้มเน้ือส่วนขาและกลา้มเน้ือส่วนแขน เพื่อควบคุม
ทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกายทัว่ ๆไป   
 5.  พฒันาระบบทรงตวั หมายถึง พฒันาการของความสามารถใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
กลา้มเน้ือมดัเล็ก  
  5.1  พฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross Motor Development) หมายถึง 
ความสามารถในการเปล่ียนแปลงการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ เช่น ความสามารถในการใชแ้ขนขา การ
ทรงตวั ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กสุขภาพดี แขง็แรงคล่องแคล่ว ทะมดัทะแมง เล่นกีฬาไดดี้ 
  5.2  พฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก (Fine Motor Development) หมายถึง 
ความสามารถในการเปล่ียนแปลงในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน เช่น 
ความสามารถในการหยบิจบัส่ิงของต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานดา้นการเขียน การท างานในชีวติประจ าวนั 
และการช่วยเหลือตวัเองของเด็ก 
 6.  ความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ หมายถึง การท างานสัมพนัธกท่ีดีระหวา่งกลา้มเน้ือมือ
และตาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชมื้อและตาในการบงัคบัควบคุม เช่น การหยบิจบัส่ิงของ 
การห้ิวหรือถือของ การจบัดินสอหรือสีในการวาดรูปหรือขีดเขียนในเด็ก ซ่ึงหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงความสามารถในการควบคุมของการพฒันาของกลา้มเน้ือเล็ก ซ่ึงจะมีความสามารถใน
การควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือมือและตาใหท้ างานอยา่งประสานสัมพนัธกท่ีดี 
 7.  ศิลปะไคเนติก ประติมากรรมเคล่ือนไหว เป็นศิลปะท่ีประกอบดว้ยช้ินส่วนเคล่ือนท่ี
หรือข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนไหวเพื่อใหช้ิ้นงานนั้น สร้างผลกระทบช้ินส่วนเคล่ือนไหวมกัไดรั้บพลงั
จากลม มอเตอรก หรือจากผูส้ังเกตการณกจนสามารถบ าบดัและพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดั
เล็ก การกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ดา้นวชิาการ การพฒันาองคกความรู้ทั้งต่อผูว้ิจยัและผูท่ี้สนใจ 
 2.  ดา้นนโยบาย ดา้นสังคมและชุมชน  
  2.1  ตรงตามแผนพฒันาของการลดความเหล่ือมล ้า การจดัสวสัดิการสังคมและการ
ดูแลผูสู้งอาย ุเด็ก และผูด้อ้ยโอกาส “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 อนัเป็น
กฎหมายแม่บทในการบริหารและการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนดให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาใหก้บัคนใน
ชาติทุกคนทุกกลุ่มไม่เวน้เด็กพิการหรือเด็กดอ้ย”  
  2.2  เผยแพร่ในวารสาร วางแผนใหมี้การเผยแพร่ในวารสารท่ีอยูใ่นฐาน TCI มนุษยก
ศาสตรกและสังคมศาสตรก 
  2.3  ผลการวจิยัไดเ้ผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ในกลุ่มศูนยกการศึกษาพิเศษ ทัว่ประเทศ 
และผูท่ี้มีความสนใจ 
   1.  ช่วยใหเ้กิดแนวทางเพื่อต่อการพฒันาความหลากหลายของอุปกรณก กิจกรรม  
   2.  ช่วยใหไ้ดรู้ปแบบในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ท่ีมี
ความสามารถต่อการพฒันาเพื่อการพฒันาระบบทรงตวั พฒันาความสัมพนัธกระหวา่งตากบัมือ  
   3.  ช่วยพฒันารูปแบบผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัใหเ้กิดความสมบูรณกมาก
ยิง่ข้ึน  
   4.  ไดเ้ผยแพร่แบบพฒันาผลงานประติมากรรมในรูปแบบของการบ าบดัเพื่อเป็น
ประโยชนกต่อผูส้นใจ 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาและรวบรวมเอกสารและงานวจิยัโดยแบ่งออกเป็น
หวัขอ้ ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรคง์านศิลปะ (ทศันธาตุ) 
 ประติมากรรม (Sculpture) 
 ศิลปะไคเนติก (Kinetic Art) 
 ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กพิเศษ (Special Child) 
 ประเภทและลกัษณะของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (Special Child) 
 แนวทางการช่วยเหลือเด็กพิเศษ (Special Child) 
 รูปแบบแนวทางเลือกการบ าบดัรักษา 
 ความหมายของการศึกษาพิเศษ 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหวหรือ
สุขภาพ   
 ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกลา้มเน้ือ 
 ลกัษณะพฒันาการของความสามารถใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
 ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 
 ความส าคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 
 ระบบประสาทสัมผสั (Tactile System) 
 การทรงตวัหรือการรักษาสมดุลของการทรงตวั (The Vestibular Sense) 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องของระบบการรับสัมผสั (The Out of Sync Tactile Sense) 
 แนวทางในการบ าบดัปัญหาการประมวลผลการรับความรู้สึก 
 รูปแบบ/ แนวทางการรักษา 
  

องค์ประกอบทีเ่ป็นพืน้ฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ (ทศันธาตุ) 
 ในการศึกษาศิลปะใหเ้ขา้ใจและสามารถน าไปใชไ้ดดี้นั้น จ าเป็นตอ้งศึกษาถึง
องคป์ระกอบท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างงานศิลปะเสียก่อน จึงจะสามารถแยกประเภทของ
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องคป์ระกอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความรู้เหล่าน้ีเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาถึงหลกัการจดั
องคป์ระกอบศิลปะและการน าไปประยกุตใ์นงานขั้นต่อไป 
 องคป์ระกอบท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างงานศิลปะประกอบดว้ย 
  -  จุด      
  -  เส้น      
  -  รูปร่าง  รูปทรง  มวล    
  -  ลกัษณะผวิ     
  -  ส่วนสัด 
  -   สี 
  -   น ้าหนกั 
  -   แสงและเงา 
  -   ท่ีวา่ง 
 จุด (Point) 
 เป็นส่ิงท่ีปรากฏบนพื้นระนาบท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด ไม่มีความกวา้ง ความยาว ความสูง 
ความหนา หรือความลึก (แต่บางคร้ังการจุดดว้ยอุปกรณ์ท่ีมีขนาดของหวัสัมผสัใหญ่ เช่น สีเมจิก พู่
จิก ฯลฯ ก็ท าใหจุ้ดมีขนาดใหญ่และเกิดความกวา้งความยาวข้ึนได)้ 
 เราสามารถพบเห็นจุดไดโ้ดยทัว่ไปในธรรมชาติ เช่น ดวงดาวบนทอ้งฟ้า บนส่วนต่าง ๆ  
ของผวิพืชและสัตว ์บนกอ้นหิน พื้นดิน ฯลฯ 
 จุดจดัเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นพื้นฐานขององคป์ระกอบอ่ืน เช่น จุดท าให้เกิดเส้น รูปร่าง  
รูปทรง ค่าความอ่อนแก่ แสงเงา เป็นตน้ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 23) 
 การใชจุ้ดในงานทศันศิลป์และงานศิลปะประยกุต ์นอกจากจุดจะเป็นพื้นฐานของ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ แลว้ จุดยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยใหง้านสร้างสรรคต่์าง ๆ มีความสมบูรณ์มาก
ข้ึน การน าจุดมาจดัใหเ้กิดรูปแบบใหม่อาจท าไดห้ลายลกัษณะ ตวัอยา่งเช่น การจดัจุดขนาดเดียวกนั
ใหเ้รียงซ ้ ากนั การจดัจุดขนาดต่างกนัใหเ้รียงซ ้ ากนั การจดัจุดใหเ้กิดจงัหวะต่อเน่ือง การจดัจุดให้
เกิดการสลบั การจดัจุดใหเ้กิดลวดลาย การจดัจุดใหเ้กิดรูปร่าง ศิลปินจะใชจุ้ดในการเร่ิมตน้
สร้างสรรคง์าน หรืออาจใชจุ้ดอยา่งเดียวในการสร้างสรรคง์าน หรืออาจใชร่้วมกบัองคป์ระกอบ 
อ่ืน ๆ ในการสร้างสรรคง์านก็ได ้แลว้แต่ความคิดและจินตนาการของศิลปิน จุดสามารถท าใหเ้กิด
ค่าความอ่อนแก่ได ้ถา้จุดนั้นมีจ านวนมากนอ้ยหรือมีความหนาแน่นแตกต่างกนั นอกจากน้ี การ
สร้างจุดใหเ้กิดค่าน ้าหนกัท่ีไม่เท่ากนัยงัสามารถท าใหเ้กิดความรู้สึกต้ืนลึกหรือมีมิติได ้ 
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 ส าหรับงานศิลปประยกุตใ์นการเร่ิมสร้างงาน เช่น การออกแบบเขียนแบบแสดง
ทศันียภาพ ตอ้งมีการก าหนดจุดลบัสายตาก่อนวา่จะใชจุ้ดลบัสายตาแบบ 1 จุด 2 จุด หรือ 3 จุด  
เป็นตน้ (ดูในเร่ืองท่ีวา่ง) ในการออกแบบตกแต่งภาพนอก นกัออกแบบอาจใชจุ้ดแทนส่วนท่ีเป็น
กรวด หญา้ หรือส่วนประกอบของพุม่ไมท่ี้มีใบละเอียด เป็นตน้ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 25) 
 เส้น (Line) 
 หมายถึง รอยขีดเขียนดว้ยวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสร้างใหป้รากฏบนพื้นระนาบ หรือการ
น าจุดมาเรียงต่อกนัเป็นจ านวนมาก โดยมีความยาวและทิศทาง และยงัหมายถึงส่วนขอบรอบนอก
ของวตัถุ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 26) 
 เส้นเป็นส่ือเบ้ืองตน้ท่ีสุดในงานทศันศิลป์ มีมิติเดียวคือความยาว ไม่มีความกวา้งหรือ
ความหนา เราจะพบเส้นไดโ้ดยทัว่ไปในธรรมชาติ เช่น เส้นผม เส้นของพืช ตน้ไม ้ก่ิงไม ้เส้นขอบ
ของวสัดุต่าง ๆ เส้นเกิดจากการเรียงตวัของจุดเล็ก ๆ ต่อเน่ืองกนัและเคล่ือนท่ีไปยงัทิศทางหน่ึงบน
พื้นผวิอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในท่ีน้ีเราจะหมายถึงกระดาษ (อนนัต ์ประภาโส, 2542, หนา้ 14)  
 เส้นแกน เส้นเป็นแกนของทุกส่ิงไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ แมแ้ต่รูปทรง
นามธรรม ท่ีศิลปินสร้างสรรคข้ึ์น เส้นยงัเป็นแกนของความเคล่ือนไหวดว้ย ถา้จบัเส้นแกนไดก้็
เท่ากบัจบัแก่น จบัทิศทางความเคล่ือนไหวและจงัหวะได ้แมแ้ต่ในวชิานาฏศิลป์ท่ีผูแ้สดงขีดเส้น
ความเคล่ือนไหวของร่างกายไปในอากาศ ก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะท่ีส่ือความหมายทาง
เน้ือหาและอารมณ์ได ้
 เส้นเรอบนอก (Out Line) เป็นภาพร่างภายนอกของวตัถุทุกชนิด ใชเ้พื่อแสดงรูปทรงของ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจะวาด 
 เส้นเคา้โครง เป็นเส้นง่าย ๆ ใชใ้นการเร่ิมร่างภาพต่างๆ เพื่อก าหนดขอบเขตของวตัถุท่ี
ตอ้งการวาดอยา่งคร่าว ๆ ใชป้ระกอบกบัเส้นแกนเพื่อวางเคา้โครงโดยรวม ๆ ของวตัถุ 
 เส้นเพื่อรูปสองมิติและสามมิติ โดยทัว่ไปแลว้เส้นจะแสดงความเป็นสองมิติในภาพ 
เพราะเม่ือเราลากเส้นไปบนพื้นกระดาษ เส้นจะแบ่งท่ีวา่งของแผน่กระดาษออกเป็นสองส่วนขา้ง ๆ
ตวัมนั เม่ือเราลากเส้นเป็นวงกลม หรือรูปนอกของวตัถุต่าง ๆ เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ เส้นก็จะแบ่ง
ท่ีวา่งออกเป็นสองส่วน คือ ท่ีวา่งภายนอกและท่ีวา่งภายใน 
 การสร้างภาพใหเ้ป็นสามมิติสามารถสร้างไดโ้ดยการใชเ้ส้นแสดงมิติท่ีสามของภาพ เช่น  
ภาพกล่องส่ีเหล่ียม และภาพทรงกระบอก เราจะเห็นความหนา ลึกของวตัถุ 
 อีกวธีิหน่ึง ในการใชเ้ส้นสร้างภาพสามมิติ คือ สร้างเส้นข้ึนทดแทนค่าของแสง และเงา
ของวตัถุนั้น ๆ ความรู้สึกท่ีมีต่อเส้น เส้นเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัในการสร้างสรรค ์เส้น
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สามารถแสดงใหเ้กิดความหมายของภาพและใหค้วามรู้สึกไดต้ามลกัษณะของเส้น เส้นท่ีเป็น
พื้นฐาน ไดแ้ก่  เส้นตรง และเส้นโคง้ 
 ความเคล่ือนไหวของเส้น คือ ธรรมชาติเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัอีกส่ิงหน่ึงของการวาดเส้น  
เทคนิคในการน าเสนอหรือแสดงออก ลว้นเป็นส่วนประกอบใหก้บัความเคล่ือนไหวของเส้น   
ลกัษณะท่ีต่อเน่ืองของความเคล่ือนไหวเป็นลกัษณะพิเศษของเส้น ในขณะท่ีเส้นรูปนอกเคล่ือนไหว
ไปโครงสร้างของรูปทรงก็จะก่อตวัข้ึนอยา่งสอดคลอ้งกบัความเคล่ือนไหวของเส้น ขณะท่ีเรา
มองเห็นโครงสร้างของรูปทรงท่ีเป็นมวลมิติ เส้นรูปนอกก็จะเคล่ือนไหวแทรกประสานตามไปดว้ย
(อนนัต ์ประภาโส, 2542, หนา้ 14)   
  เส้นตรงและเส้นโค้ง 
  เส้นตรง เป็นเส้นท่ีแสดงทิศทางแน่นอน แสดงความแทจ้ริง ความชดัเจน แสดงการ
แบ่งสัดส่วน ความแขง็แรงมัน่คง หยดุน่ิง ไม่มีชีวิต 
  เส้นโคง้ มีความเปล่ียนแปลงมากมาย เป็นฐานของแนวความคิดในเร่ืองของความ
เปล่ียนแปลง ความเคล่ือนไหว ไม่หยดุน่ิง เป็นเคร่ืองหมายการเปล่ียนแปลงของกาลเวลาและ
ฤดูกาลเป็นสัญลกัษณ์ของชีวิต ชวนใหคิ้ดถึงอินทรียธาตุท่ีมีเลือดเน้ือ มีน ้าเล้ียง เคล่ือนไหวได ้ตรง
ขา้มกบั อนินทรียธ์าตุท่ีเป็นผลึกเป็นเส้นตรงท่ีหยดุน่ิง ไม่มีชีวติ งานวาดเส้นท่ีน่าสนุก มีเสน่ห์
น่าสนใจมกัจะมีการผสมผสานกนัอยา่งพอเหมาะของเส้นตรง และเส้นโคง้ ส่ิงมีชีวติจะมีเส้น
ลกัษณะโคง้แบบอินทรียรู์ป ตึกรามบา้นช่องหินผาจะเป็นเส้นตรงแบบเรขาคณิต รูปทรงสองชนิดน้ี
แมจ้ะมีความขดัแยง้กนัในรูปลกัษณ์แต่ก็ประสานสัมพนัธ์อยูต่ลอดเวลา สร้างความสมบูรณ์ใน
ผลงานศิลปกรรมทุกแขนง (อนนัต ์ประภาโส, 2542, หนา้ 19)   
  จากเส้นตรงและเส้นโคง้ สามารถน ามาสร้างใหเ้กิดเป็นเส้นใหม่ท่ีใหค้วามรู้สึกท่ี
แตกต่างกนัออกไปไดด้งัน้ี 
  -  เส้นตรงแนวตั้ง ใหค้วามรู้สึกแขง็แรง สูงเด่น สง่างาม น่าเกรงขาม 
  -  เส้นตรงแนวนอน ใหค้วามรู้สึกสงบ ราบเรียบ กวา้งขวาง การพกัผอ่น หยดุน่ิง 
  -  เส้นตรงแนวเฉียง ใหค้วามรู้สึกไม่ปลอดภยั การลม้ ไม่หยดุน่ิง 
  -  เส้นตดักนั ใหค้วามรู้สึกประสานกนั แขง็แกร่ง 
  -  เส้นโคง้ ให้ความรู้สึกอ่อนโยน นุ่มนวล 
  -  เส้นคล่ืน ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว ไหลเล่ือน ร่าเริง ต่อเน่ือง 
  -  เส้นประ ใหค้วามรู้สึกขาดหาย ลึกลบั ไม่สมบูรณ์ แสดงส่วนท่ีมองไม่เห็น 
  -  เส้นโคง้กระจายออกจากศูนยก์ลาง ใหค้วามรู้สึกถึงการเจริญงอกงาม 
  -  เส้นโคง้เป็นจงัหวะซอ้นสลบักนั ใหค้วามรู้สึกเพิ่มพนู ทบัถม อุดมสมบูรณ์ 
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  -  เส้นขด ใหค้วามรู้สึกหมุนเวยีน มึนงง 
  -  เส้นโคง้ทางเดียวกนัหลายเส้น ใหค้วามรู้สึกพล้ิวไหว อ่อนลู่ไปตามทิศทาง 
  -  เส้นตรงหรือโคง้หลายทิศทาง ใหค้วามรู้สึกสับสน ยุง่เหยงิ ไร้จุดหมาย 
  -  เส้นหยกั ใหค้วามรู้สึกขดัแยง้ น่ากลวั ต่ืนเตน้ แปลกตา 
  นกัออกแบบน าเอาความรู้สึกท่ีมีต่อเส้นท่ีแตกต่างกนัมาใชใ้นงานศิลปประยกุต ์โดย
ใชเ้ส้นมาเปล่ียนรูปร่างของตวัอกัษร เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหวและท าใหส่ื้อความหมายไดดี้
ยิง่ข้ึน    
  ศิลปินสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการใชเ้ส้นแบบต่าง ๆ ตดักนัไปมาอยา่งลงตวั มีความ
สวยงามตามความคิดและจินตนาการของตนเอง ซ่ึงการจะใหภ้าพมีความขดัแยง้หรือกลมกลืนกนั
นั้นข้ึนอยูก่บัการเลือกใชเ้ส้นแบบต่าง ๆ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 28) 
  รูปแบบของเส้น หากพิจารณารูปแบบของเส้นท่ีปรากฏอยูใ่นส่ิงต่าง ๆ รอบตวัหรือ
ผลงานสร้างสรรคต่์าง ๆ เส้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 แบบ คือ 
  1.  เส้นท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Line) คือ เส้นท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยการขีดเขียนบนพื้น
ระนาบ 
  2.  เส้นเชิงนยั (Implied Line) คือ เส้นท่ีเกิดจากการลากเส้นโยงในความคิด ความรู้สึก 
และจินตนาการ 
  3.  เส้นท่ีเกิดจากขอบ (Line Formed by Edges) คือ เส้นท่ีเป็นส่วนขอบรอบนอกของ
วตัถุหรือท่ีวา่ง 
  ในทุกรูปทรงรอบตวัเรารวมทั้งผลงานศิลปะไม่วา่จะเป็นผลงานท่ีมีลกัษณะ 3 มิติ เช่น  
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ส่ือผสม หรืองานท่ีมีลกัษณะ 3 มิติ เช่น จิตรกรรม ภาพพิมพ ์หรือ
ผลงานการออกแบบต่าง ๆ นั้น ยอ่มมีเส้นแสดงขอบเขตของรูปทรงและท่ีวา่งเสมอ 
  4.  เส้นสมมติ (Psychic Line) คือ เส้นท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือจินตนาการเม่ือไดเ้ห็น
ภาพแลว้เกิดความคิดเช่ือมโยงเป็นเส้นสมมติแต่ความจริงไม่มีเส้น 
  จากผลงานจิตรกรรมของปาร์มีจานีโน ถา้สังเกตสายตาของบุคคลต่าง ๆ ในภาพ จะ
เห็นวา่แม่มองดูลูก ลูกมองดูเด็กหนุ่ม ส่วนเด็กหนุ่มมองดูแม่ มีลกัษณะโยงกนัเป็นสามเหล่ียม เป็น
การใชเ้ส้นโดยการโยงดว้ยความรู้สึก มิไดเ้กิดจากการลากเส้นจริง (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 
31) 
  หน้าที่ของเส้น  
  เส้นมีหนา้ท่ีพอสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  แบ่งพื้นท่ีหรือท่ีวา่งออกจากกนั 



28 
 

  2.  จ  ากดัพื้นท่ีของรูปทรง 
  3.  สร้างลกัษณะต่างๆ ของตวัเองข้ึน เช่น ตรง โคง้ คด หยกั กน้หอย 
  4.  สร้างความเป็นสองมิติ และสามมิติใหแ้ก่รูปทรง 
  5.  แสดงแกนของส่ิงทั้งหลาย 
  6.  สร้างใหเ้กิดทิศทางและความเคล่ือนไหว 
  7.  สร้างใหเ้กิดน ้าหนกัของแสงและเงาดว้ยการเรียงชิดกนัหรือไขวก้นั 
  8.  พฒันาตวัเองให้เกิดความหมายและอารมณ์ความรู้สึกดว้ยตวัเอง  
(อนนัต ์ประภาโส, 2542, หนา้ 19)   
  ประโยชน์ของเส้น 
  1.  ก าหนดส่วนขอบรอบนอกของรูปร่างท าใหเ้กิดพื้นท่ี 
  2.  ก าหนดส่วนขอบของรูปทรงท าใหเ้กิดปริมาตร 
  3.  ท  าใหเ้กิดขอบเขตของท่ีวา่ง 
  4.  ท  าใหเ้กิดอารมณ์และความรู้สึก 
  5.  แบ่งท่ีวา่งของภาพออกเป็นส่วนๆ 
   6.  เส้นประแสดงส่วนท่ีมองไม่เห็นใหป้รากฏ 
  7.  ก าหนดขอบเขตของภาพในงานเขียนแบบ 
  8.  ท  าใหเ้กิดจุดลบัสายตาหรือทศันียภาพ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 31) 
  เส้นกบังานทศันศิลป์ 
  ศิลปินน าเส้นมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
  เส้นกบังานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ ์
  1.  การเนน้เส้น มนุษยไ์ดมี้การเขียนภาพโดยการเนน้เส้นมาตั้งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์แลว้ ดงัปรากฏใหเ้ห็นตามกอ้นหินหรือผนงัถ ้าหลายแห่ง 
  เส้นเป็นส่ิงก าหนดรูปร่างของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ เม่ือเด็กหดัเขียนภาพก็ตอ้งเร่ิมตน้จาก
การลากเส้น ศิลปินส่วนใหญ่เม่ือเร่ิมจะเขียนภาพก็ตอ้งร่างภาพใหเ้กิดรูปร่างภายนอก (Outline)  
เสียก่อน การใชเ้ส้นลกัษณะน้ีเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ในการใชเ้ส้น โดยผูว้าดจะถ่ายทอดธรรมชาติ
หรือความคิดออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงลกัษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ (มิติตามความรู้สึก) ลงบนพื้น
ระนาบ ดว้ยการผสมผสานองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เขา้ไปในผลงานอยา่งเหมาะสมกลมกลืน การเขียน
แบบเนน้เส้นจะท าใหเ้ห็นขอบเขตรูปร่างของภาพอยา่งชดัเจน 
  2.  การไม่เนน้เส้น ศิลปินบางคนไม่ไดแ้สดงออกทางรูปร่าง รูปทรงอยา่งเด่นชดัโดย
การใชเ้ส้นแบบตั้งใจ แต่ไดใ้ชค้่าความอ่อนแก่ของน ้าหนกัสี ดินสอ หรือแสงเงา แสดงใหเ้ห็นถึง
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ขอบของรูปร่างรูปทรงไดอ้ยา่งเด่นชดั บางคร้ังอาจท าให้น ้าหนกัของรูปทรงกลมกลืนไปกบัพื้น
หลงั โดยใหผู้ช้มคาดเดารูปทรงนั้นเอง 
  3.  เส้นสร้างแสงเงา การให้น ้ าหนกัแสงเงาอาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น การใชเ้ส้นขดั
ซอ้นทบั การฝนเกล่ียน ้าหนกั การระบายสี หรือหลายวธีิร่วมกนั 
  เส้นกบังานประติมากรรม 
  1.  การเนน้เส้น งานออกแบบทศันศิลป์เป็นงานท่ีตอ้งแสดงออกใหผู้ช้มไดเ้กิดความ
เขา้ใจในรูปร่าง รูปทรง ตลอดจนเน้ือหาและเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ตามความมุ่งหมายของศิลปิน
หรือจินตนาการของนกัออกแบบสร้างสรรค์ 
  ศิลปินบางคนสร้างงานประติมากรรมดว้ยเส้นโลหะเช่ือมต่อกนัเป็นรูปทรง บางคน
ใชเ้ส้นลวดผกูมดัเช่ือมต่อแลว้ชุบปูนปลาสเตอร์ ฯลฯ เพื่อใหเ้กิดเป็นรูปทรงตามท่ีตอ้งการ 
  2.  การไม่เนน้เส้น ศิลปินบางคนมิไดน้ าการใชเ้ส้นมาใชใ้หป้รากฏโดยตรง แต่น า
คุณสมบติัดา้นน ้าหนกัอ่อนแก่ แสงเงา ลกัษณะผวิ หรืออ่ืน ๆ มาสร้างใหป้รากฏเด่นกวา่การ
น าเสนอโดยใชเ้ส้น แต่ถึงอยา่งไรเส้นท่ีเกิดจากขอบก็ยงัคงเป็นตวัก าหนดรูปทรงและเร่ืองราวของ
ประติมากรรมใหเ้กิดการรับรู้และเขา้ใจไดต้ามความปรารถนาของศิลปิน 
 รูปร่าง  รูปทรง  มวล 
 รูปร่าง (Shape) หมายถึง 
 1.  การน าเส้นมาประกอบกนัใหเ้กิดความกวา้งและความยาวไม่มีความหนาหรือความลึก 
มีลกัษณะ 2 มิติ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 39) 
 2.  รูปแบบท่ีเป็น 2 มิติ แสดงพื้นท่ีผวิเป็นระนาบแบนไม่แสดงความเป็นปริมาตร 
 รูปทรง (Form) หมายถึง 
 1.  การน าเส้นมาประกอบกนัใหเ้กิดความกวา้ง ความยาวและความหนาหรือความลึก มี
ลกัษณะ 3 มิติ 
 2.  ส่ิงท่ีมีลกัษณะแน่นทึบแบบ 3 มิติ เช่น งานประติมากรรม สถาปัตยกรรม หรือ
ลกัษณะท่ีมองเห็นเป็น 3 มิติในงานจิตรกรรม (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 39) 
 มวล (Mass) หมายถึง 
 1.  การรวมกลุ่มของรูปร่าง รูปทรงท่ีมีความกลมกลืนกนั 
 2.  วตัถุท่ีมีความหนาแน่น มีน ้าหนกั  
  ประเภทของรูปทรง 
  รูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
  1.  รูปทรงเรขาคณิต 
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  รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) หมายถึงรูปทรงท่ีเกิดจากการประกอบกนัของ
รูปเรขาคณิต ซ่ึงไดแ้ก่ วงกลม วงรี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หา้เหล่ียม ฯลฯ ท าใหเ้กิดความหนาเป็น
รูปทรงลกัษณะต่าง ๆ เช่น 
   -  รูปทรงปริซึม เกิดจากการซอ้นทบัของรูปสามเหล่ียมขนาดเท่ากนั 
   -  รูปทรงพีระมิด เกิดจากการซอ้นทบัของรูปสามเหล่ียมหรือรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาด
เล็กลงเร่ือยๆ จนเป็นศูนยท่ี์ยอดพีระมิด 
   -  รูปทรงลูกบาศก ์เกิดจากการซอ้นทบักนัของรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสมีความหนา
เท่ากบัความยาวของรูปส่ีเหล่ียมนั้น 
   -  รูปทรงกระบอก เกิดจากการซอ้นทบักนัของรูปวงกลมท่ีมีขนาดเท่ากนั 
   -  รูปทรงกรวย เกิดจากการซ้อนทบักนัของรูปวงกลมท่ีมีขนาดพื้นท่ีเล็กลงเร่ือย ๆ 
จนเป็นศูนยท่ี์ยอดกรวย 
  รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงท่ีศิลปินหรือนกัออกแบบนิยมใชม้ากกวา่รูปทรงประเภท
อ่ืน เน่ืองจากเป็นรูปทรงท่ีมีความสวยงาม มีขอบเขตชดัเจน สามารถค านวณหาพื้นท่ีผิว ปริมาตร 
และน ้าหนกัไดง่้าย อีกทั้งยงัสามารถเขียนแบบ ยอ่แบบ ขยายแบบ ดดัแปลง หรือท าซ ้ าไดง่้ายอีก
ดว้ย ท าใหส้ะดวกต่อการน าแบบมาใชส้ร้างสรรคง์าน 
  2.  รูปทรงอินทรียรูป 
  รูปทรงอินทรียรูป (Organic Form) หมายถึงรูปทรงของส่ิงมีชีวติท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ 
จากผลงานศิลปะในอดีตของโลก จะเห็นวา่ศิลปินไดเ้กิดความประทบัใจในรูปทรงอินทรียรู์ปและ
ไดน้ าความประทบัใจนั้นมาสร้างสรรคผ์ลงานทุกประเภท ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และงาน
ออกแบบสร้างสรรคต่์าง ๆ ดว้ยเหตุผลตามความคิดของศิลปินท่ีวา่ธรรมชาติคือครูท่ีดีท่ีสุดของนกั
ออกแบบสร้างสรรค ์
  3.  รูปทรงอิสระ 
   นอกจากรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอินทรียรู์ปแลว้ ศิลปินบางกลุ่มยงัมีความ
ประทบัใจในรูปทรงอิสระ (Free Form) จนเกิดแรงดลใจใหส้ร้างงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ส่ือผสม หรือแมแ้ต่งานสถาปัตยกรรมซ่ึงเป็นงาน
ทศันศิลป์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดอีกดว้ย 
  ความรู้สึกท่ีมีต่อรูปร่างและรูปทรง ศิลปินและนกัออกแบบใชค้วามรู้สึกท่ีมีต่อรูปร่าง
และรูปทรงมาออกแบบสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ทุกประเภทเพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามความมุ่งหมาย 
โดยอาจใชป้ระโยชน์ไดม้ากหรือนอ้ยแลว้แต่ลกัษณะของงาน แต่ผลงานทุกช้ินยอ่มท าใหผู้พ้บเห็น
เกิดอารมณ์และความรู้สึกไดห้ลากหลายแตกต่างกนัไป เช่น 
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  -  รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้แนวนอน ใหค้วามรู้สึกกวา้งขวาง สงบ มัน่คง 
  -  รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้แนวตั้ง ใหค้วามรู้สึกสูงเด่น สง่างาม 
  -  รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ใหค้วามรู้สึกสมดุล แขง็แรง ไม่เอนเอียง 
  -  รูปส่ีเหล่ียมคางหมู ใหค้วามรู้สึกหนกัแน่น มัน่คง ปลอดภยั 
  -  รูปสามเหล่ียม ใหค้วามรู้สึกสูงเด่น สง่างาม รุนแรง 
  -  รูปทรงกลม ใหค้วามรู้สึกกลมกลืน ไม่มัน่คง 
  -  รูปทรงอิสระ ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว ไม่แน่นอน  
(ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 43) 
  การถ่ายทอดรูปทรงในงานทศันศิลป์ มนุษยมี์อิสระทางความคิดและการแสดงออกใน
ดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ โดยปกติแลว้ศิลปินมกัถ่ายทอดรูปทรงของงาน
ทศันศิลป์ใน 4 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
  1.  ถ่ายทอดตามความเป็นจริงใหใ้กลเ้คียงกบัรูปท่ีมองเห็นหรือเหมือนจริงมากท่ีสุด  
เรียกวา่ Realistic 
  2.  ถ่ายทอดโดยตดัทอนบางส่วนลง เรียกวา่ Distortion 
  3.  ถ่ายทอดแต่เพียงความรู้สึกของวตัถุเท่านั้น เรียกวา่ Abstraction 
  4.  ถ่ายทอดใหเ้กิดการลวงตา เรียกวา่ Optical Illusion 
  ประติมากรรมรูปทรงนามธรรม เป็นการถ่ายทอดรูปทรงตามความคิดและจินตนาการ
ของศิลปินโดยอาศยัหลกัและองคป์ระกอบทางศิลปะ มุ่งเนน้ในการโนม้นา้วอารมณ์และความรู้สึก
ของผูพ้บเห็นมากกวา่ท่ีจะส่ือใหเ้ห็นวา่งานช้ินน้ีคืออะไร ส่วนรูปทรงลวงตาเกิดจากการออกแบบ  
เพื่อใหผู้ดู้รู้สึกฉงนสงสัยวา่จริงหรือเท็จ กล่าวคือ ถา้ดูท่ีองคป์ระกอบยอ่ยจะไม่พบความผดิปกติ   
แต่เม่ือดูภาพโดยรวมจึงจะทราบวา่ขดัแยง้กบัความเป็นจริง (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 46) 
  รูปร่าง รูปทรง มวล กบังานทศันศิลป์ ตามปกติศิลปินจะถ่ายทอดรูปร่าง รูปทรง ใน
งานทศันศิลป์ออกมาใน 4 ลกัษณะ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ในการจดัภาพงานทศันศิลป์จ าเป็นตอ้งใช้
หลกัการจดัมวลเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น 
  1.  จิตรกรรมและภาพพิมพ ์ตอ้งจดัภาพให้เกิดการรวมกนัของรูปทรง หรือจดัภาพ
ไม่ใหมี้ท่ีวา่งมากเกินไปจึงจะท าใหเ้กิดจุดเด่นน่าสนใจ 
  2.  ประติมากรรม ตอ้งจดัภาพใหมี้ความกลมกลืนในดา้นรูปทรง โดยรูปทรงเหล่านั้น
ประสานรวมกนัท าให้เกิดเป็นกลุ่มมวลอยา่งมีเอกภาพ 
  3.  สถาปัตยกรรม เป็นงานทศันศิลป์ท่ีประกอบกนัดว้ยรูปทรงท่ีเป็นโครงสร้างใหญ่ 
อาศยัท่ีวา่งภายในเพื่อประโยชน์ใชส้อย สถาปนิกตอ้งพิจารณาถึงการรวมกลุ่มของโครงสร้าง
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ดงักล่าว หรือการเช่ือมโยงรูปทรงท่ีห่างกนัใหเ้กิดความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์เป็นหน่วยเดียวกนั หรือ
การจดัโครงสร้างต่าง ๆ ใหมี้ลกัษณะคลา้ยกนั กลมกลืนกนั หรือลดหลัน่ต่อเน่ืองกนั 
 งานทศันศิลป์ท่ีมีลกัษณะ 3 มิติ โดยเฉพาะงานประเภทประติมากรรมและสถาปัตยกรรม
นั้นศิลปินจะน าหลกัการจดักลุ่มของรูปทรงรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นผลงาน โดยค านึงถึงความคลา้ยกนั
หรือเป็นรูปทรงประเภทเดียวกนั รวมทั้งการจดัใหเ้กิดการลดหลัน่กนั มีท่ีวา่งท่ีเหมาะสม ส่งเสริม
ความเด่นของรูปทรงบางรูปทรงได ้นอกจากน้ียงัอาจใชค้วามแตกต่างของลกัษณะผวิในแต่ละ
รูปทรงบา้งเพื่อใหล้ดความน่าเบ่ือลงไป แต่ยงัคงแฝงไวด้ว้ยความกลมกลืนของรูปทรงเป็นหลกัท า
ใหผ้ลงานมีเอกภาพและเกิดความงาม 
 แฟรงก ์ลอยด ์ไรต ์สถาปนิกชาวอเมริกาผูมี้ช่ือเสียงเคยกล่าวไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2451 วา่
สถาปัตยกรรมท่ีมีบุคลิกเฉพาะตวัอนักลัน่กรองมาดีแลว้ยอ่มยนืยง กาลเวลาท่ีผา่นไปกลบัท าให้
คุณค่าของมนัเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีสถาปัตยกรรมท่ีฉูดฉาดบาดตาเป็นท่ีนิยมกนัดาษด่ืน ซ่ึงไดรั้บ
การออกแบบอยา่งหยาบ ๆ จะหมดสมยัไปในเวลาอนัสั้น หาคุณค่าอนัใดมิได ้ผลงานของเขาจะ
แสดงออกถึงกลุ่มมวลท่ีลดหลัน่กนัอยา่งลงตวั มีความกลมกลืน และมีเอกภาพ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 
2550, หนา้ 48) 
 ลกัษณะผวิ (Texture)    
 หมายถึง ลกัษณะภายนอกของวตัถุต่าง ๆ ท่ีสามารถจบัตอ้ง สัมผสั หรือมองเห็นแลว้เกิด
ความรู้สึกได ้เช่น 
 -  ผวิท่ีขรุขระของคางคก ตุก๊แก หรือจระเข ้ใหค้วามรู้สึกขยะแขยง น่าเกลียด ไม่อยากจบั
ตอ้ง 
 -  ผวิท่ีมีเปลือกผวิปูดโปน แหลมคมของเม่น ปลาปักเป้าทะเล หรือตน้ไมบ้างชนิด ให้
ความรู้สึกน่ากลวั ไม่ปลอดภยั 
 -  ผวิท่ีอ่อนนุ่มของขนลูกไก่ ขนนก หรือขนแกะ ใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล น่าทะนุถนอม 
(ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 50) 
 การสัมผสัท่ีรับรู้ไดจ้ากลกัษณะผวิ โดยปกติความรู้สึกท่ีมีต่อลกัษณะผวิจะเกิดจากการ
สัมผสัทางกาย หรือจบัตอ้งผิว (Tactile Texture) กบัวตัถุโดยตรง เพื่อท่ีจะทราบวา่วตัถุนั้นมีผวิ
หยาบ ละเอียด ขรุขระ มนั หรือดา้น แต่การสัมผสัท่ีใหค้วามรู้สึกอีกทางหน่ึงคือการสัมผสัทางการ
เห็น (Visual Texture) ซ่ึงเป็นการสัมผสัท่ีใหค้่าความรู้สึกในระดบัท่ีสูงกวา่ ลกัษณะผวิแบ่งตามการ
สัมผสัไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  ผวิท่ีเกิดจากเทคนิคการลวงตา (Artificial Texture) หมายถึง ผวิท่ีศิลปินหรือนกั
ออกแบบไดใ้ชเ้ทคนิคต่าง ๆ สร้างสรรคข้ึ์นบนผวิระนาบ เพื่อลวงตาใหเ้ห็นวา่วตัถุหรือรูปทรงใน
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ภาพมีลกัษณะผวิหยาบ ขรุขระ มนั ดา้น ท าใหผู้พ้บเห็นเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามหรือเกิดอารมณ์
พอใจ ประทบัใจ หรือน่าเกลียด น่ากลวัข้ึนได ้เช่น ลกัษณะผวิในงานจิตรกรรม ภาพพิมพ ์และงาน
ออกแบบ 2 มิติ 
 2.  ผวิท่ีเกิดจากความเป็นจริงเชิงกาย (Real Texture) หมายถึง ผวิท่ีเกิดจากวสัดุธรรมชาติ
หรือวตัถุจริง เช่น ขรุขระ กระดา้งหยาบของหิน ผิวเรียบมนัของกระจกและโลหะ ผิวดา้นของไม ้
ผวินุ่มอ่อนโยนของขนสัตวบ์างชนิดหรือวสัดุสังเคราะห์บางอยา่ง ฯลฯ ท่ีศิลปินน ามาใชใ้นการ
ออกแบบสร้างสรรคง์านประเภทประติมากรรม สถาปัตยกรรม และส่ือผสม 3 มิติ (ฉตัร์ชยั  
อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 51)  
 ความรู้สึกท่ีไดรั้บจากลกัษณะผวิ ลกัษณะผวิใหค้วามรู้สึกท่ีแตกต่างกนั เช่น ผวิละเอียด
ใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล เบา สุภาพ ผวิเรียบมนัวาวใหค้วามรู้สึกล่ืน หรูหรา มีราคา ส่วนผิวหยาบให้
ความรู้สึกเขม้แขง็ หนกัแน่น กระดา้ง น่ากลวั เป็นตน้  
 ลกัษณะผวิในงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ โดยทัว่ไปแลว้ ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ ์และ
งานศิลปประยกุตต่์าง ๆ ยอ่มปรากฏลกัษณะผวิใหเ้ห็นในลกัษณะ 2 มิติ ศิลปินบางคนสร้างงานให้
ปรากฏเห็นในลกัษณะผวิหยาบ ขรุขระ เป็นคล่ืนดว้ยการลวงตา โดยการใชเ้ทคนิคท่ีแตกต่างกนั  
เช่น การใชสี้หนา ๆ โปะลงไปบนผนืผา้ใบท าใหเ้กิดความขรุขระนูนข้ึน การป้ายสีใหเ้กิดน ้าหนกัดู
เป็นมิติต้ืนลึกและเกิดค่าน ้าหนกั ศิลปินบางคนใชว้ธีิการเกรอะสีโดยน าสีน ้ามนัท่ีเหลือใชใ้นจานสี
ป้ายลงบนผนืผา้ใบเพื่อเป็นการเตรียมพื้นใหข้รุขระตามต าแหน่งท่ีตอ้งการ เม่ือพื้นแหง้แลว้จึงเขียน
ภาพทบัลงไป ท าใหไ้ดภ้าพเขียนท่ีมีผวิขรุขระ บางคนใชท้รายผสมลงไปในกาวแลว้ทาลงบนผนื
ผา้ใบ เม่ือแหง้จึงเขียนภาพตามตอ้งการ บางคนใชก้ระดาษช าระลูบภาพท่ีแรเงาดว้ยดินสอ สีฝุ่ น   
ผงถ่าน หรือเครยอง บา้งก็ใชก้ระดาษสาหรือใบไมป้ะติดลงบนพื้นกระดาษแขง็เพื่อใหภ้าพปรากฏ
ลกัษณะผวิเป็นรอยยบัยน่ ศิลปินท่ีสร้างสรรคภ์าพพิมพห์ลายท่านใชล้กัษณะของแม่พิมพเ์ป็น
ตวัก าหนดลกัษณะผวิบนภาพพิมพ ์หรือนกัออกแบบใชเ้ทคนิคพูก่นัลมสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการ
ท าใหเ้กิดลกัษณะผวิโดยการลวงตา เป็นตน้  
 ลกัษณะของผวิในงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ ในงานทศันศิลป์และงานศิลปประยกุตท่ี์มี
ลกัษณะ 3 มิติ ศิลปินสามารถสร้างสรรคพ์ื้นผวิไดด้ว้ยเทคนิคและวธีิการต่าง ๆ มากมาย เช่น ในงาน
ประติมากรรมสามารถพอก ป้ัน ขดู เจาะ ขุด ใหเ้กิดผิวท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไดม้าก ในงาน
ส่ือผสมสามารถใชเ้ทคนิคสร้างผวิโดยตรงเหมือนงานประติมากรรม หรือใชก้ารสร้างพื้นผวิชนิด
ลวงตาแบบงานจิตรกรรม หรือใชว้สัดุท่ีมีลกัษณะผวิอนัหลากหลายมาผกู มดั ตดั ต่อ ปะ ติด ได้
อยา่งมากมายตามจินตนาการของศิลปิน 
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 ส าหรับในงานสถาปัตยกรรมศิลปินสามารถสร้างสรรคล์กัษณะผวิไดห้ลายวธีิ เช่น การ
เลือกใชว้สัดุตกแต่งท่ีทนัสมยัหลากหลายลกัษณะผวิ การใชก้รรมวธีิป้ันปูน สลดัปูน การใชลู้กกล้ิง    
การใชเ้กรียงกดลงบนปูนท่ีก าลงัหมาดแลว้ยกข้ึนใหป้รากฏลกัษณะผวิขรุขระ เป็นตน้ นอกจากน้ีใน
ปัจจุบนัอาคารสมยัใหม่ยงันิยมกรุผนงัดว้ยกระจกซ่ึงมีผวิเรียบ มนั สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นสีสัน
บรรยากาศของทอ้งฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าใหดู้เงางามทนัสมยั รวมทั้งกระจกยงัยอมให้
แสงส่องผา่นช่วยเพิ่มความสวา่งภายในอาคารไดอี้กดว้ย 
 ส่วนสัด (Proportion) 
 หมายถึง ความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองขนาด รูปทรง เน้ือท่ี ความเขม้ ความหนกัเบาของส่วน
ต่าง ๆ ในตวัของวตัถุเอง และความสัมพนัธ์เม่ือเทียบเคียงกบัวตัถุอ่ืนท่ีอยูแ่วดลอ้มใหมี้ความ
เหมาะสมกบัความเป็นจริงตามธรรมชาติหรือเหมือนตน้แบบ 
 ส่วนสัดเกิดจากผลของการน าเส้นมาประกอบเป็นรูปร่าง รูปทรง ให้เกิดมีระยะและ
ขนาดท่ีสัมพนัธ์กบัความจริงหรือตน้แบบ ศิลปินส่วนใหญ่มกัถ่ายทอดงานศิลปะใหมี้ส่วนสัดท่ี
เหมือนจริงตามธรรมชาติ เน่ืองจากไดผ้า่นการพิสูจน์แลว้วา่งดงาม สามารถส่ือสารให้ผูดู้เขา้ใจได้
ง่าย อยา่งไรก็ดี ศิลปินสามารถถ่ายทอดส่วนสัดตามความคิดและอารมณ์ของตนเองโดยไม่ค  านึงถึง
ส่วนสัดท่ีเหมือนจริงเลย หรืออาจถ่ายทอดใหมี้ส่วนสัดท่ีเหมือนจริงในแต่ละองคป์ระกอบ แต่เม่ือดู
งานโดยรวมแลว้อาจมีส่วนสัดท่ีไม่เหมือนจริงก็ได ้เช่น ศิลปินไทยท่ีสร้างงานจิตรกรรมฝาผนงัใน
อดีตจะถ่ายทอดส่วนสัดของคน สัตว ์ตน้ไม ้ส่ิงของ โดยมิไดค้  านึงถึงความสัมพนัธ์กนัในเร่ือง
ขนาดแต่ยงัคงความงดงามในลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงเป็นแบบอยา่งเอกลกัษณ์ของไทย เป็นตน้ (ฉตัร์ชยั 
อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 57) 
 ส่วนสัดกบังานทศันศิลป์ ในการเขียนภาพ การป้ัน แกะสลกั หรืองานออกแบบ 
จ าเป็นตอ้งใชอ้งคป์ระกอบเร่ืองส่วนสัดมาก ผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะท่ีดีจึงควรฝึกหดัวาดแบบร่าง 
(Sketch) เสียก่อน ไม่วา่จะเป็นภาพคน สัตว ์ส่ิงของ หรืออ่ืน ๆ เพื่อใหมี้ความสามารถในการกะ
ประมาณระยะและขนาดของส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 
 การวาดแบบร่าง ตามปกติจะเร่ิมดว้ยการมองหุ่นหรือส่ิงของท่ีตอ้งการวาดใหเ้ป็นรูปทรง
ส่วนรวมรูปเรขาคณิตเสียก่อน แลว้ร่างรูปเรขาคณิต เช่น ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ทรงกลม  
ทรงกระบอก คร่ึงวงกลม ฯลฯ การร่างรูปทรงส่วนรวมให้เป็นรูปเรขาคณิตนั้นตอ้งใชดิ้นสอท่ีมี
น ้าหนกั ความเขม้เพียงเล็กนอ้ย เม่ือกะประมาณรูปทรงต่าง ๆ ถูกตอ้งแลว้จึงเร่ิมเขียนในส่วนท่ีเป็น
รายละเอียด โดยการกะประมาณขนาดดว้ยสายตาหรือวดัดว้ยดินสอหรือไมบ้รรทดัแลว้แต่ความ
จ าเป็น การปฏิบติัการร่างภาพวธีิน้ีเป็นการตามหลกัของเกนสตลัต ์(Gestait) ท่ีวา่ส่วนใหญ่ส าคญั
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กวา่ส่วนยอ่ย เน่ืองจากถา้หากกะประมาณขนาดส่วนใหญ่ผดิพลาดไปแลว้ส่วนสัดของภาพนั้นก็จะ
ผดิเพี้ยนไปเลย 
 ส าหรับงานประติมากรรมนั้น ประติมากรจะป้ันแบบร่างท่ีมีส่วนสัดและรายละเอียด
ครบถว้นถูกตอ้งก่อนน าไปขยายเป็นงานจริงท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนตามความตอ้งการต่อไป 
 ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ไดช่ื้อวา่เป็นบรมครูศิลปะผูมี้พระคุณต่อวงการศิลปะ
เมืองไทยเป็นอยา่งยิง่ ท่านไดฝ้ากผลงานต่าง ๆ ไวม้ากมาย ทั้งประติมากรรมท่ีเป็นช้ินงานและ
ประติมากรรมประกอบอนุสาวรียส์ าคญั ๆ ของเมืองไทย เช่น พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธาน
พุทธมณฑลสุทรรศน์ อนุสาวรียพ์ระมาหากษตัริยไ์ทยหลายพระองค ์อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เป็นตน้ ท่านมีความแม่นย  าในเร่ืองส่วนสัดของมนุษย ์สัตว ์ส่ิงก่อสร้าง และ
อ่ืน ๆ ท่ีถ่ายทอดออกมาทั้งในรูปของงานจิตรกรรมและประติมากรรม (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, 
หนา้ 60) 
 สี 
 สี หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีแสงส่องกระทบวตัถุแลว้สะทอ้นคล่ืนแสงบางส่วนเขา้ตา เม่ือ
ระบบประสาทตาประมวลผลจึงรับรู้วา่วตัถุนั้นมีขนาด รูปร่าง ลกัษณะผวิ และสีเป็นอยา่งไร การท่ี
เรามองเห็นวตัถุมีสีต่าง ๆ นั้น เกิดจากการท่ีผวิของวตัถุมีคุณสมบติัในการดูดกลืนและสะทอ้นคล่ืน
แสงไดแ้ตกต่างกนั เช่น กลีบดอกทานตะวนัจะสะทอ้นเฉพาะคล่ืนแสงท่ีประสาทตาประมวลผล
เป็นสีเหลืองเท่านั้น ส่วนผงถ่านไม่สะทอ้นคล่ืนแสงในช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็นออกมาเลยจึงเห็นเป็น
สีด า เป็นตน้ สีมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย ์คือ มีอ านาจบนัดาลใหเ้กิดอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ  
ไดต้ามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเตน้ เศร้า สีมีความส าคญัต่องานศิลปะมาก เพราะศิลปิน
ตอ้งใชสี้เป็นส่ือสร้างความประทบัใจในผลงานศิลปะ และสะทอ้นความประทบัใจนั้นใหเ้กิดแก่ผูดู้
(ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 73) 
 มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัสีอยูต่ลอดเวลา เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งรอบตวัเราลว้นมีสีสันแตกต่าง
กนัมากมาย เร่ืองราวของสีมีหลกัวชิาเป็นวทิยาศาสตร์ จึงควรท่ีจะท าความเขา้ใจรายละเอียดต่าง ๆ 
ในล าดบัต่อไป 
  ประเภทของสี 
  สีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1.  สีของปรากฏการณ์ธรรมชาติ (Naturalistic Color) หมายถึง สีท่ีเกิดจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น สีรุ้งท่ีเกิดจากแสงแดดส่องกระทบไอน ้าในอากาศ แสงสีทองของ
ทอ้งฟ้าเวลาเชา้ 
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  2.  สีของเน้ือวสัดุ  (Material Color หรือ Real Color) หมายถึง สีแท ้ๆ ของเน้ือวสัดุ 
เช่น สีด าของถ่าน สีชมพขูองทบัทิม สีส้มของไข่แดง ฯลฯ 
  3.  สีท่ีเกิดจากเน้ือสี (Hue หรือ Specific Color) หมายถึง สีท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
สีในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อน ามาใชท้า พน่ เขียน ระบาย มีใหเ้ลือกใชห้ลายชนิด เช่น สีฝุ่ น สีน ้า สี
น ้ามนั ฯลฯ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 74) 
  วงสี สีท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรคง์านต่าง ๆ นั้นเป็นสีท่ีเกิดจากเน้ือสี เรียกวา่สีวตัถุ
ธาตุ ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์กนัไดเ้ป็น วงสี (Color Circle) 
  วงสีแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ   
  สีขั้นท่ี 1 (Primary Color) เรียกวา่แม่สี เป็นสีพื้นฐาน มี 3 สี คือ สีน ้าเงิน สีเหลือง สี
แดง 
  สีขั้นท่ี 2 (Secondary Color) เกิดจากการผสมกนัของสีขั้นท่ี 1 จ  านวน 2 สี สีละเท่า ๆ 
กนั ท าใหไ้ดสี้ใหม่ 3 สี คือ สีส้ม สีม่วง สีเขียว 
  สีขั้นท่ี 3 (Tertiary Color) เกิดจากการผสมกนัของสีขั้นท่ี 1 กบัสีขั้นท่ี 2 ท่ีอยูใ่กลก้นั
ในอตัราส่วนเท่ากนัท าใหไ้ดสี้ใหม่อีก 6 สี คือ สีม่วงน ้าเงิน สีเขียวน ้าเงิน สีเขียวเหลือง สีส้มเหลือง 
สีส้มแดง และสีม่วงแดง (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 75) 
  วรรณะสี (Tone) คือ กลุ่มสีท่ีใหค้วามรู้สึกแตกต่างกนั มี 2 กลุ่ม คือ 
  1.  วรรณะร้อน (Warm Tone) คือ กลุ่มสีท่ีใหค้วามรู้สึกร้อนแรง กระตุน้ประสาทตา 
เกิดความกระปร้ีประเปร่า และอบอุ่น มีสีแดงเป็นสีหลกั สีร้อนในวงสีประกอบดว้ยสี 6 สี คือ สี
เหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีม่วงแดง 
  2.  วรรณะเยน็ (Cool Tone) คือ กลุ่มสีท่ีใหค้วามรู้สึกสงบ เยน็ตา ความสดช่ืน 
ความคิดฝัน และเรียบร้อย มีสีน ้าเงินเป็นสีหลกั สีเยน็ในวงสีประกอบดว้ยสี 6 สี คือ สีม่วง สีม่วงน ้า
เงิน สีน ้าเงิน สีเขียวน ้าเงิน สีเขียว และสีเขียวเหลือง (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 75) 
  กลุ่มสีร้อนสีเยน็ท่ีไม่อยูใ่นวงสี 
  สีร้อนและสีเยน็อาจไม่ใช่สีสด ๆ ท่ีอยูใ่นวงสีก็ได ้เพราะสีในธรรมชาติจริง ๆ แลว้
ยอ่มมีสีท่ีอ่อนแก่แตกต่างจากวงสีอีกมาก ถา้หากสีใดค่อนไปทางสีแดงหรือมีส่วนผสมของสีต่าง ๆ 
ในวรรณะร้อนเป็นส่วนใหญ่ก็จดัเป็นสีร้อน เช่น สีน ้าตาล สีเทาอมแดง สีชมพ ูท านองเดียวกนั ถา้
หากสีใดค่อนไปทางสีน ้าเงิน สีเขียว หรือสีท่ีมีส่วนผสมของสีต่าง ๆ ในวงสีท่ีเป็นสีเยน็เป็นส่วน
ใหญ่ ก็จดัใหสี้เหล่านั้นเป็นสีเยน็ เช่น สีเทาอมเขียว สีเทาอมน ้าเงิน สีเขียวเขม้ สีฟ้า เป็นตน้ (ฉตัร์ชยั 
อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 75) 
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  ส่วนสีขาวบริสุทธ์ิและสีด าบริสุทธ์ิท่ีไม่มีสีร้อนสีเยน็ผสมอยูเ่ลยไม่จดัอยูใ่นกลุ่มของ
วรรณะร้อนหรือวรรณะเยน็ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ์, 2550, หนา้ 75) 
  หลกัการใชสี้ร้อนสีเยน็ 
  การใชสี้ร้อนหรือสีเยน็เพียงอยา่งเดียวยอ่มท าไดห้ากมีความจ าเป็น แต่อาจท าใหเ้กิด
ความรู้สึกเบ่ือได ้ศิลปินและนกัออกแบบมกัใชท้ั้งสีร้อนและสีเยน็ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม และไม่ใช้
สีร้อนสีเยน็อยา่งละเท่ากนัเพราะจะท าใหดู้ตดักนัรุนแรง หากเราใชสี้ส่วนรวมหรือสีหลกัเป็นสีเยน็  
ควรใชสี้ร้อนเป็นสีรองเพียงบางส่วน ดงัภาพตวัอยา่งในทางกลบักนั อตัราส่วนสีหลกัต่อสีรอง
ประมาณ 75% ต่อ 25% เพราะในธรรมชาติยอ่มมีทั้งสีร้อนและสีเยน็ประกอบกนั 
  ในธรรมชาติรอบตวัจะพบสีสันมากมายทั้งสีร้อนและสีเยน็ ศิลปินไดถ่้ายทอดความ
งามในสีสันของธรรมชาติลงบนงานจิตรกรรม ซ่ึงสามารถก าหนดสอดแทรกความงามวิจิตรลงไป
ในผลงานไดม้ากกวา่ภาพถ่าย อารมณ์และความรู้สึกของศิลปินจะถูกถ่ายทอดลงในผลงานทั้งความ
สดช่ืน สงบเยน็ หรือร้อนแรง (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 77) 
   ค่าสี (Value) หมายถึง น ้าหนกัหรือความอ่อนแก่ของสีเม่ือเทียบกบัสีเทาท่ีมีค่าสีระดบั
ต่างกนัตั้งแต่สีเทาอ่อนสุด (สีขาว) จนถึงสีเทาเขม้สุด (สีด า) ซ่ึงอาจเทียบไดก้บัการถ่ายภาพดว้ย
ฟิลม์ขาวด า หรือการน าภาพสีมาถ่ายเอกสารเป็นขาวด านัน่เอง การพิจารณาค่าสีสามารถแบ่งไดเ้ป็น  
2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  1.  ค่าสีของสีหลายสี คือความอ่อนแก่ของสีต่าง ๆ ในวงสี เรียงตามล าดบัจากอ่อนไป
แก่เม่ือเทียบกบัสีเทา    
  2.  ค่าสีของสีสีเดียว คือ การน าสีสีเดียวมาท าใหเ้กิดค่าความอ่อนแก่ใหต่้างกนัโดยการ
ผสมน ้า ผสมสีขาว หรือผสมสีด า ท าใหไ้ดค้่าความอ่อนแก่ของสีเพิ่มข้ึนอีกมากมาย 
  หลกัการใชค้่าสี บางคนเขา้ใจผดิคิดวา่การใชสี้แทห้ลาย ๆ สีในภาพเดียวกนัท าให้
ภาพสวยงามดี แต่ความจริงแลว้กลบัตรงกนัขา้ม เพราะการใชสี้มากยอ่มควบคุมใหสี้มีความ
กลมกลืนไดย้าก ภาพท่ีงดงามของจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงในอดีตส่วนใหญ่จะไม่ใชสี้หลายสี แต่รู้จกัใช้
ค่าสีสีเดียว หรือค่าสีจ านวนไม่มากสีนกัมาใชผ้สมกบัสีขาว เรียกวา่ สีอ่อน (Softened) หรือผสมกบั
สีเขม้กวา่หรือสีเทา เรียกวา่ สีหม่น (Neutralizing) เพื่อใหเ้กิดค่าสีต่าง ๆ ข้ึนเป็นจ านวนมาก  
  สีกลมกลืน คือ สีท่ีมีน ้าหนกัความเขม้ใกลเ้คียงกนั หรือคือสีท่ีอยูใ่กลก้นัในวงสี หรือ
สีขา้งเคียง (Analogous Color) 
  หากตอ้งการน าสีท่ีอยูใ่นวงสีมาใชเ้พื่อใหเ้กิดความกลมกลืน อาจใชไ้ดต้ั้งแต่ 2 - 6 สี 
จะท าใหผ้ลงานเกิดการผสานสีสวยงามน่าดู แต่ไม่ควรใชสี้เรียงกนัเกิน 6 สี เพราะสีท่ี 7 จะเป็นสีท่ี
ตรงขา้มกบัสีท่ี 1 ผลงานท่ีออกมาจะขาดความกลมกลืน 
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  หลกัการใชสี้กลมกลืน 
  1.  ใชสี้ท่ีอยูใ่กลก้นัในวงสี ประมาณ 2-6 สี   
  2.  ใชสี้หลกัผสมกบัน ้า สีขาว หรือสีด า 
  3.  กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้2 สีท่ีเป็นตรงขา้มกนัใหใ้ชสี้ขั้นท่ี 1 (สีน ้าเงิน สีเหลือง สีแดง)   
หรือสีขั้นท่ี 2 (สีเขียว สีส้ม สีม่วง) ผสมกบัสีทั้งคู่ปริมาณเล็กนอ้ยใหเ้กิดการประสานสีเพื่อลดความ
ตดักนัของคู่สีตรงขา้มนั้น ท าใหไ้ดคู้่สีใหม่ท่ีมีความกลมกลืนกนัมากข้ึน 
  ในความเป็นจริง การสร้างสรรคห์รือการออกแบบต่าง ๆ บางคร้ังจ าเป็นตอ้งใชสี้เนน้
เพื่อใหเ้กิดความเด่น หรือใชค้วามแตกต่าง ตามแต่จุดมุ่งหมายและลกัษณะงาน เช่น งานโฆษณา 
เป็นตน้ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ์, 2550, หนา้ 80) 
  สีตดักนั หมายถึง 
  1. สีท่ีอยูต่รงขา้มกนัในวงสี เรียกวา่ สีท่ีตดักนัอยา่งแทจ้ริง หรือสีตรงขา้ม เช่น สีแดง
กบัสีเขียว สีม่วงกบัสีเหลือง เป็นตน้ 
  2.  สีท่ีมีค่าความเขม้ข่มกนั เรียกวา่ สีท่ีตดักนัโดยน ้าหนกั เช่น สีแดงกบัสีเหลือง สี
เหลืองกบัสีด า เป็นตน้  
  หลกัการใชสี้ตดักนั 
  1.  ไม่ควรใชสี้ตดักนัในอตัราส่วนเท่ากนั   
  2.  อาจน าสีอ่ืนมาคัน่ไว ้เช่น สีขาว สีด า หรือสีอ่ืน 
  3.  ควรใชสี้ตดักนัในอตัราส่วนประมาณ 80% ต่อ 20%    
  4.  ผสมกบัสีขาวทั้ง 2 สี หรือผสมกบัสีด าทั้ง 2 สี เพื่อลดความร้อนแรงจากการตดักนั  
  5.  ถา้จ  าเป็นตอ้งใชสี้ตดักนัในอตัราส่วนเท่ากนั ควรผสมแต่ละสีดว้ยสีคู่ตรงขามของ
สีนั้นเล็กนอ้ยเสียก่อนเพื่อท าใหสี้ทั้งคู่คล ้าลง ซ่ึงเรียกสีท่ีไดว้า่ สีภินรงค ์(Broken Color) และเรียก
วธีิน้ีวา่การเบรกสี  
   สีเอกรงค ์(Monochrome Color) คือ สีเพียงสีเดียวท่ีมีอิทธิพลเด่นชดัออกมา เป็นสี
หลกัท่ีใชใ้นการเขียนภาพและใชผ้สมกบัองคป์ระกอบทุกส่วนของภาพ แต่จะน าสีหลกัไปผสมมาก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและความตั้งใจท่ีจะใหภ้าพมีความกลมกลืนมากหรือนอ้ย โดยสี
ส่วนนอ้ยท่ีใชม้กัเป็นสีท่ีอยูใ่กลก้บัสีหลกัเพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ เม่ือดูโดยรวมแลว้เสมือนกบั
วาดดว้ยสีเดียว แต่มีหลายน ้าหนกั จากภาพ หมู่บา้นชาวประมง มีการใชสี้น ้าตาลเป็นสีหลกั  
  สีเล่ือมพราย สีเล่ือมพรายเกิดจากการใชว้ธีิประสานสีหรือผสมสีดว้ยการมอง เช่น 
หากตอ้งการสีเขียวในบริเวณพื้นท่ีหน่ึงของภาพก็ใหใ้ชสี้ท่ีเป็นส่วนผสมของสีเขียวคือสีน ้าเงินและ
สีเหลืองจุดหรือแตม้ลงไปในพื้นท่ีนั้น เม่ือมองดูภาพจะเห็นบริเวณดงักล่าวเป็นสีเขียว เป็นการ
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ประสานสีหรือผสมสีดว้ยสายตาเรียกวา่สีเล่ือมพราย แต่ถา้หากน าสีตรงขา้มของสีเขียว คือ สีแดง
ไปจุดร่วมกบัสีน ้าเงินและเหลือง จะท าใหเ้กิดความเคล่ือนไหวของสี 
  สีท่ีปรากฏเด่น สีท่ีปรากฏเด่น หมายถึงสีท่ีถูกเนน้ใหเ้ห็นชดัเจนเป็นจุดเด่น โดยการ
ใชสี้สดหรือสีแท ้(สีท่ีไม่ถูกผสมกบัสีใด) แลว้ถูกแวดลอ้มดว้ยสีหม่น (สีท่ีผสมกบัสีเทา) หรือ
แวดลอ้มดว้ยสีอ่อน (สีท่ีผสมกบัสีขาว) จนท าใหสี้แทน้ั้นปรากฏชดัเจน ถา้หากสีสดนั้นถูกแวดลอ้ม
ดว้ยสีสดเหมือนกนั ยอ่มจะไม่เด่นออกมาได ้เช่น ผา้สีเขียวเม่ือน าไปแขวนรวมกบัผา้สีสดสีอ่ืน ๆ 
ผา้สีเขียวนั้นยอ่มไม่เกิดความเด่น แต่ถา้หากผา้สีเขียวถูกแขวนรวมกบัผา้สีเทาหรือสีหม่นสีอ่ืน ๆ 
อีกหลายสี สีเขียวนั้นก็จะปรากฏเด่นชดัข้ึน  
  สีครอบง าหรือสีส่วนรวม สีครอบง าหรือสีส่วนรวม หมายถึง สีท่ีใชเ้ป็นสีหลกัในการ
เขียนภาพ (สีหลกันั้นไม่ใช่สีสดเหมือนกบัการใชสี้หลกัเร่ืองสีเอกรงค ์แต่สีหลกัของสีส่วนรวมเป็น
สีท่ีหม่นลงแลว้ดว้ยการผสมกนัตั้งแต่ 2 สีข้ึนไป) โดยการใชสี้หลกัผสมลงไปในสีอ่ืน ๆ เพื่อใหสี้
หลกักระจายไปอยูใ่นทุกส่วนของภาพเรียกวา่สีครอบง า ฉะนั้น สีครอบง าจึงมีลกัษณะคลา้ยกบัสี
เอกรงค ์แต่ตรงขา้มกบัท่ีปรากฏเด่น 
  ความรู้สึกทีม่ีต่อสี 
  สีมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย ์สามารถท าใหเ้กิดความรู้สึกต่าง ๆ มากมาย เช่น 
  -  สีแดง จะรู้สึกต่ืนเตน้ รุนแรง กลา้หาญ มีอ านาจ 
  -  สีเขียว จะรู้สึกสดช่ืน มีพลงั สบาย มีชีวติชีวา 
  -  สีเหลือง จะรู้สึกร่าเริง สดใส กระชุ่มกระชวย 
  -  สีส้ม จะรู้สึกสนุกสนาน ร่าเริง อบอุ่น 
  -  สีม่วง จะรู้สึกเศร้า ผิดหวงั 
  -  สีฟ้า จะรู้สึกสดใส สะอาด เรียบร้อย 
  -  สีชมพ ูจะรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล น่ารัก 
  -  สีน ้าเงิน จะรู้สึกสุขมุ เยอืกเยน็ สงบ 
  -  สีน ้าตาล จะรู้สึกเก่า แหง้แลง้ ทรุดโทรม 
  -  สีเทา จะรู้สึกเศร้า สงบ สุขมุ เรียบร้อย สุภาพ 
  -  สีด า จะรู้สึกหดหู่ เศร้า ลึกลบั หนกัแน่น 
  -  สีขาว จะรู้สึกบริสุทธ์ิ ใหม่ สะอาด (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 85) 
 จากท่ีกล่าวมาความรู้สึกท่ีมีต่อสีน้ีเป็นความรู้สึกของคนส่วนมากท่ีเกิดจากการวจิยั
ศิลปะศึกษาของนกัจิตวทิยา มิใช่เป็นการสรุปวา่เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อการมองสีของคนทุกคน 
อยา่งไรก็ตาม ศิลปินและนกัออกแบบก็ยงัน าความรู้สึกท่ีรับรู้ไดจ้ากสีนั้นมาสร้างสรรคผ์ลงานอยา่ง
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ไม่รู้จกัจบส้ิน นอกจากน้ี ค่าของสีหรือกลุ่มสียงัมีอิทธิพลท่ีสามารถท าใหเ้กิดความรู้สึกไดอี้กหลาย
ประการ เช่น   
 -  ขนาด สีอ่อนใหค้วามรู้สึกวา่มีขนาดใหญ่ กวา้ง สีเขม้ใหค้วามรู้สึกวา่มีขนาดเล็ก  
คบัแคบ 
 -  น ้าหนกั สีอ่อนใหค้วามรู้สึกวา่มีน ้าหนกัเบา สีเขม้ใหค้วามรู้สึกวา่มีน ้าหนกัมาก 
 -  ระยะทาง สีอ่อนใหค้วามรู้สึกวา่อยูไ่กลออกไป สีเขม้ใหค้วามรู้สึกวา่อยูใ่กลต้วั 
 -  อุณหภูมิ สีวรรณะร้อนให้ความรู้สึกอบอุ่น ร้อน สีวรรณะเยน็ใหค้วามรู้สึกเยอืกเยน็ 
 -  ความแขง็แรง สีอ่อนใหค้วามรู้สึกไม่แขง็แรง สีเขม้ใหค้วามรู้สึกแขง็แรง บึกบึน 
 -  มิติ สีอ่อนใหค้วามรู้สึกใกลก้บัสายตา นูน ลอย สูงข้ึน สีเขม้ใหค้วามรู้สึกลึก ถูกปิดบงั  
ถูกทบั (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ์, 2550, หนา้ 86) 
 การใชสี้ในงานทศันศิลป์ ในการเขียนภาพโดยทัว่ไปศิลปินนิยมเขียนภาพแนวเหมือน
จริงหรือแนวธรรมชาตินิยม (Naturalism) ซ่ึงนอกจากตอ้งเขียนภาพใหมี้องคป์ระกอบ รูปร่าง และ
ส่วนสัดท่ีสมจริงตามธรรมชาติแลว้ยงัตอ้งลงสีใหภ้าพมีสีสัน แสงเงา และระยะใกล-้ไกลท่ีสมจริง
อีกดว้ยจึงจะไดภ้าพท่ีสมบูรณ์ แมแ้ต่ภาพเขียนแนวเหนือจริงซ่ึงมีองคป์ระกอบ รูปร่าง และส่วนสัด
ผดิไปจากธรรมชาติ ศิลปินส่วนใหญ่ยงัคงอาศยัหลกัการทางธรรมชาติในการใชสี้เขียนภาพเพื่อให้
ดูเขา้ใจถึงความมุ่งหมายท่ีศิลปินตอ้งการถ่ายทอดได ้(ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 86) 
 1.  สีของภาพ การลงสีโดยดูแบบจากวตัถุจริงหรือภาพถ่ายสามารถท าไดท้นัทีตามท่ีเห็น   
แต่ถา้ตอ้งลงสีโดยท่ีไม่มีแบบใหดู้ ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความเขา้ใจหลกัการทางธรรมชาติท่ีถูกตอ้งจึงจะ
สามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาไดใ้กลเ้คียงธรรมชาติ การท่ีเรามองเห็นวตัถุสีต่าง ๆ เกิดจาก
การท่ีแสงส่องกระทบวตัถุแลว้สะทอ้นมาเขา้ตาเรา รวมทั้งแสงท่ีสะทอ้นมาจากส่ิงแวดลอ้มและ
แสงท่ีหกัเหผา่นอากาศดว้ย ดงันั้นสีของส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศจะมีผลต่อสีของภาพ เช่น 
บรรยากาศในทะเลทรายมีสีน ้าตาลอมเหลือง บรรยากาศในภูเขาหิมะมีสีขาวอมฟ้า เป็นตน้   
 2.  สีเงาของวตัถุ เงาของวตัถุจะมีสีอะไรข้ึนอยูก่บัแสงท่ีส่องมากระทบวตัถุนั้น เงาตอ้ง
เป็นสีกลางท่ีเกิดจากการผสมสีของวตัถุกบัสีตรงขา้มเสมอ 
 ถา้วตัถุอยูใ่กลต้าและไดรั้บแสงมาก วตัถุจะมีสีชดัเจน เงาก็ชดัเจน แต่ถา้วตัถุอยูไ่กล
ออกไป   แสงจางลง เงาก็จางลง เพราะบรรยากาศมีความหนาแน่นท าให้แสงและเงาลดความเขม้ลง 
 3.  ระยะใกล-้ไกล การใชสี้อยา่งเหมาะสมสามารถบอกถึงระยะใกล-้ไกลของวตัถุท่ีอยูใ่น
ภาพได ้ช่วยเพิ่มความสมจริง และท าใหภ้าพมีมิติ สามารถแบ่งการใชสี้ตามระยะของวตัถุในภาพได้
ดงัน้ี 



41 
 

  -  ฉากหลงั หรือวตัถุท่ีอยูไ่กล ใชสี้กลมกลืนกบับรรยากาศไม่แสดงรายละเอียดของ
วตัถุ 
  -  ฉากกลาง หรือวตัถุท่ีอยูร่ะยะกลาง ใชสี้ปานกลาง ลดความสดใสโดยท าใหห้ม่นลง 
  -  ฉากหนา้ หรือวตัถุท่ีอยูร่ะยะใกล ้ใชสี้สดใสชดัเจนข้ึน แสดงแสงเงาและ
รายละเอียดชดัเจน (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ์, 2550, หนา้ 90) 
 การใชสี้ในงานศิลปประยกุต ์การใชสี้ในการออกแบบตกแต่งเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงอยา่ง
ยิง่เพราะนอกจากสีจะมีประโยชน์ดา้นความสวยงามแลว้ ยงัมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผูพ้บ
เห็นอีกดว้ย 
  การออกแบบตกแต่งภายใน 
  นกัออกแบบสามารถใชค้วามรู้สึกท่ีมีต่อสีช่วยสร้างบรรยากาศในหอ้งต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกบัการใชง้านไดด้งัน้ี 
  1.  หอ้งรับแขก ควรตกแต่งดว้ยโครงสีร้อนท่ีมีการลดความสดลงเป็นสีอุ่น เพื่อสร้าง
บรรยากาศในการตอ้นรับดว้ยความรู้สึกอบอุ่น สดช่ืน ไม่ควรใชสี้สดรุนแรงเพราะจะท าใหรู้้สึก
เครียด รวมทั้งไม่ควรใชสี้หม่นทึมเพราะจะท าให้รู้สึกหดหู่ 
  2.  หอ้งนัง่เล่น หอ้งพกัผอ่น ควรแต่งดว้ยโครงสีเยน็ท่ีมีความเขม้นอ้ย เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกสบาย ผอ่นคลาย 
  3.  หอ้งนอน ควรแต่งดว้ยโครงสีเยน็ โดยพื้นหอ้งควรเป็นสีเขม้เพื่อสร้างความรู้สึกมี
น ้าหนกั สงบน่ิง ผนงัและเพดานเป็นสีอ่อน เพื่อความรู้สึกผอ่นคลาย ท าใหห้ลบัไดง่้ายข้ึน 
  4.  หอ้งครัว ห้องอาหาร ควรแต่งดว้ยโครงสีร้อนท่ีไม่ฉูดฉาดมาก เพื่อใหเ้กิด
ความรู้สึกต่ืนตวั อยากรับประทานอาหาร และไม่ควรใชสี้อ่อนเกินไป เน่ืองจากมีโอกาสเปรอะ
เป้ือนง่าย ท าใหดู้แลท าความสะอาดยาก 
  5.  หอ้งน ้า ควรแต่งดว้ยโครงสีเยน็และสีขาว เพื่อสร้างความรู้สึกเยน็สบายและสะอาด
สดช่ืน (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 91) 
  การออกแบบตกแต่งภายนอก การใชสี้ในงานตกแต่งภายนอกอาคารโดยทัว่ไปนิยม
ใชสี้ขาวหรือสีอ่อนเป็นหลกัเน่ืองจากสีในงานตกแต่งภายนอกอาคารตอ้งใชเ้ป็นบริเวณกวา้ง สีอ่อน
จะท าใหอ้าคารดูสะอาด สวา่ง สดใสสบายตา อีกทั้งยงัสามารถสะทอ้นความร้อนจากแสงแดดได้
ดีกวา่สีเขม้อีกดว้ย อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนัมีการใชก้ระจกกรุเป็นผนงัตามอาคารขนาดใหญ่เป็น
จ านวนมาก กระจกท่ีใชม้กัเป็นสีเยน็ค่อนขา้งเขม้เพื่อกรองแสงแดดท่ีส่องเขา้อาคาร ส าหรับกระจก
ท่ีเคลือบสารสะทอ้นแสงซ่ึงท าใหเ้ห็นสีของทอ้งฟ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลานั้น แมว้า่จะมี
ความสวยงามเป็นพิเศษแต่มีปัญหาเร่ืองการสะทอ้นแสงแดดท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนได ้นอกจากนั้น 



42 
 

ในบางกรณีจ าเป็นตอ้งใชสี้ฉูดฉาดเพื่อวตัถุประสงคใ์นการดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ เช่น ร้านขาย
ของเด็กเล่น สถานบนัเทิงยามราตรี เป็นตน้ 
  ส าหรับการใชสี้ในการจดัสวนนั้นควรค านึงถึงการเลือกสีของพรรณไมด้อก ไม่ใบ 
และวสัดุตกแต่งสวน เช่น หิน กรวด ตุก๊ตาหิน สะพาน โคมไฟ ฯลฯ ใหมี้สีสันและสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกนั โดยน าสีท่ีตดักนัโดยน ้าหนกัมาใชใ้นการจดัสวนเพื่อใหเ้กิดความเด่นชดัของสีส่วน
นอ้ยท่ีอยูใ่นสีส่วนมาก เช่น สีเหลืองกบัสีแดง สีขาวกบัสีเขียว ฯลฯ และควรใชสี้ท่ีมีน ้าหนกั
ใกลเ้คียงกนัเพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนและความมีเอกภาพของสวน (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 
92) 
 น า้หนัก 
 น ้าหนกั คือ ระดบัความเขม้ท่ีแตกต่างกนัของค่าสี หรือความอ่อนแก่ของสีท่ีสายตา
สามารถรับรู้ไดจ้ากการมองภาพหรือวตัถุต่าง ๆ เช่น สีของผนงัท่ีอยูใ่กลแ้สงเทียนมีน ้าหนกัอ่อนก
วา่บริเวณอ่ืน น ้าทะเลท่ีอยูใ่กลฝ่ั้งมีสีอ่อนกวา่บริเวณท่ีอยูห่่างฝ่ังออกไป เป็นตน้ ระดบัน ้าหนกัของ
สีมีค่าแตกต่างกนัมากมายจนไม่สามารถแบ่งใหแ้น่นอนได ้เช่น เม่ือเราพิจารณาแบ่งน ้ าหนกัของสี
ด าอยา่งง่าย ๆ เป็น 3 ระดบั จะไดเ้ป็นสีขาว (อ่อนสุด) สีเทา และสีด า (เขม้สุด) แต่ถา้พิจารณาอยา่ง
ละเอียดจะไม่สามารถแบ่งให้แน่นอนได ้(ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 93) 
  ประโยชน์ของน า้หนัก 
  น ้าหนกัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการสร้างสรรคง์านศิลปะดงัน้ี 
  1.  ใหค้วามเป็น 2 มิติแก่รูปร่าง 
  2.  ใหค้วามเป็น 3 มิติแก่รูปทรง ซ่ึงเกิดจากแสงและเงา 
  3.  ท  าใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งรูปร่างกบัพื้น หรือรูปทรงกบัท่ีวา่ง 
  4.  ใหค้วามเป็นมิติต้ืนลึก 
  5.  น าสายตาของผูดู้ไปตามล าดบัอ่อนแก่ ท าใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหว (ฉตัร์ชยั 
อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 93) 
 น ้าหนกักบังานทศันศิลป์ น ้าหนกัท่ีเกิดข้ึนในงานทศันศิลป์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  น ้าหนกัลวงตา น ้าหนกัลวงตาในงาน 2 มิติ ไดแ้ก่ จิตรกรรม ภาพพิมพ ์การออกแบบ 
2 มิติ ศิลปินจะใชค้วามแตกต่างของสี ดินสอ หรือวสัดุอ่ืนๆ ท าใหเ้กิดความเขม้แตกต่างกนัตาม
เทคนิควธีิการของศิลปิน การใชน้ ้าหนกัท าใหเ้กิดความเขม้ท่ีแตกต่างกนัของรูปกบัพื้น ท าใหเ้กิด
ความเป็น 2 มิติแก่รูปร่าง เกิดความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง (มิติลวง) ในภาพได ้เช่น ท าใหเ้กิดระยะ  
เกิดความรู้สึกต้ืนลึก นอกจากน้ี เรายงัใชป้ระโยชน์ของน ้ าหนกัในการเนน้ใหเ้กิดความเด่น เกิด
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ความน่าสนใจ และสร้างอารมณ์ความรู้สึกใหเ้กิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เกิดจากจินตนาการของศิลปินเป็น
ส าคญั 
 2.  น ้าหนกัจริง น ้าหนกัจริง หมายถึง ความแตกต่างของน ้ าหนกัท่ีเกิดจากแสงสวา่งและ
เงาจริงท่ีปรากฏบนผวิของรูปทรงและกลุ่มมวลทั้งสองของงานประเภทประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม   ส่ือผสม และงานออกแบบท่ีมีลกัษณะ 3 มิติ ซ่ึงนกัออกแบบหรือศิลปินจะตอ้ง
ค านึงถึงน ้าหนกัประกอบการออกแบบดว้ย โดยอาจเร่ิมจากการเขียนแบบร่างหรือสร้างหุ่นจ าลอง
ขนาดเล็กในการออกแบบงานก่อน เม่ือพอใจกบัความลงตวักลมกลืนกนัของมวลซ่ึงเป็นผลงานทั้ง
หมดแลว้ จึงค่อยจดัสร้างเป็นงานจริงซ่ึงมีขนาดใหญ่ข้ึน (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 95) 
 แสงและเงา 
 แสงและเงา (Light And Shade) คือ ความแตกต่างของน ้าหนกัของสีท่ีปรากฏบนวตัถุ ซ่ึง
เกิดจากการท่ีผวิของวตัถุแต่ละส่วนไดรั้บแสงไม่เท่ากนั เม่ือแสงส่องกระทบผวิวตัถุแลว้สะทอ้น
คล่ืนแสงบางส่วนเขา้ตาจึงท าใหเ้ราเห็นสีและรูปทรงของวตัถุได ้บริเวณท่ีแสงไม่สามารถส่องผา่น
ไดจ้ะเกิดเป็นเงาตกทอดไปบนผวิส่วนอ่ืนของวตัถุหรือบนวตัถุอ่ืน ท าใหเ้ห็นน ้าหนกัของสีแตกต่าง
กนั อยา่งไรก็ดี นอกจากวตัถุจะไดรั้บแสงจากแหล่งก าเนิดแสงโดยตรงแลว้วตัถุยงัไดรั้บแสงจาก
สภาพแวดลอ้มรอบตวัดว้ย (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ์, 2550, หนา้ 96) 
 การน าแสงและเงามาใชใ้นการจดัรายละเอียดของภาพใหมี้ความอ่อนแก่มกัยดึหลกั
ธรรมชาติเป็นเกณฑใ์นการก าหนดแสงและเงา ซ่ึงจะท าใหผ้ลงานสวยงาม เกิดมิติต้ืนลึกหรือหนา
บางเป็นกลุ่มมวล เกิดระยะใกลไ้กล เกิดบรรยากาศ ท าใหภ้าพมีความสมบูรณ์มากข้ึน ส าหรับภาพ
จิตรกรรมไทยจะไม่เนน้ค่าความอ่อนแก่ของสีบนวตัถุหรือรูปทรง ท าใหไ้ม่เกิดเงา แต่นิยมตดัเส้น
ใหอ่้อนชอ้ยสวยงามอยา่งชดัเจน (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 96) 
 การแรเงาในการวาดเส้นหรือลงสี เพื่อใหไ้ดค้่าของสีในการสร้างความนูนของรูปทรงให้
เกิดข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดเป็นภาพลวงตา แสดงใหเ้ห็นถึงรูปทรงเวา้นูนในลกัษณะต่าง ๆ จึงเกิดการ
คน้ควา้เพื่อสร้างความต่างบนพื้นท่ีของความสวา่งและความมืด ในยคุเรอเนซองคท่ี์เรียกวา่ยคุฟ้ืนฟู
ศิลปะวทิยา การจดัระดบัและแบ่งแยกใหเ้ป็นค่าต่างแสง เรียกวา่ “Chiaroscuro”  
 ทฤษฏีของค่าต่างแสงน้ี สร้างข้ึนโดยวตัถุทรงกลม ใหเ้ห็นความต่างแสง ซ่ึงสามารถ
น ามาใชก้บัการแรเงา เพื่อสร้างความนูนจากความต่างแสงในระดบัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการวาด
หนา้ตา รูปร่างและอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายใหดู้สมจริงข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถประยกุตใ์ชก้บั
รูปทรงต่าง ๆ ของวตัถุไดอ้ยา่งแม่นย  า (ทวพีงษ ์ ลิมาภรณ์วณิชย,์ 2547, หนา้ 86 ) 
 การท่ีจะน าหลกัการของแสงและเงามาใชใ้นงานใหไ้ดผ้ลดีควรมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
แสง การเกิดเงา ลกัษณะของแสงและเงาเสียก่อน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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 แสง ทิศทางของแสงมีผลต่อการเกิดเงา แสงท่ีมาจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ กนัมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  แสงท่ีมาจากแหล่งก าเนิดโดยตรง ไดแ้ก่ 
  1.1  แสงแดด ใหล้ าแสงขนาน เน่ืองจากดวงอาทิตยอ์ยูไ่กลจากโลกมาก ทิศทางของ
ล าแสงจึงแตกต่างกนันอ้ยมาก เม่ือส่องถูกวตัถุจะเกิดเงาท่ีมีขนาดเท่าวตัถุดา้นท่ีถูกแสง 
     1.2  แสงประดิษฐ ์ไดแ้ก่แสงท่ีมนุษยท์  าข้ึน เช่น แสงเทียน แสงจากหลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
มีแสงออกรอบตวัแหล่งก าเนิด เม่ือส่องผา่นวตัถุมกัจะท าใหเ้กิดเงาขนาดใหญ่กวา่วตัถุ เน่ืองจาก
ขนาดของแหล่งก าเนิดแสงมีขนาดเล็กกวา่วตัถุ 
 2.  แสงท่ีมาจากการสะทอ้นผิววตัถุ จะมีมุมของแสงสะทอ้นเท่ากบัมุมท่ีแสงตกกระทบ
ผวิวตัถุ 
 3.  แสงท่ีส่องผา่นตวักลาง เช่น กระจก ฝุ่ นละออง ไอน ้า ฯลฯ จะเกิดการหกัเหและการ
กระเจิงแสง ท าใหไ้ม่ทราบทิศทางท่ีแน่นอน (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 97) 
 การเกิดเงา เงาเกิดจากการท่ีแสงส่องถูกวตัถุทึบแสงและไม่สามารถส่องผา่นได ้ลกัษณะ
การเกิดเงาในการเขียนภาพสามารถพิจารณาได ้2 ลกัษณะ คือ เงาท่ีเกิดข้ึนบนตวัวตัถุเอง และเงาท่ี
เกิดข้ึนบนฉากหรือวตัถุอ่ืนท่ีอยูด่า้นหลงัวตัถุนั้น 
 1.  เงาท่ีเกิดข้ึนบนตวัวตัถุเอง จะเกิดบนผวิของวตัถุดา้นท่ีไม่ไดถู้กแสง ท าใหเ้ราเห็นถึง
รูปทรงของวตัถุ เงาจะเกิดข้ึนมาหรือนอ้ยข้ึนกบัแสงจากรอบตวัวตัถุ หากรอบตวัวตัถุมีแสงส่องเขา้
มามาก เงาบนตวัวตัถุจะเกิดนอ้ย 
 2.  เงาท่ีเกิดข้ึนบนฉาก ฉากในท่ีน้ีหมายถึงผวิของวตัถุอ่ืนท่ีเป็นบริเวณรับภาพฉาย   
ลกัษณะของเงาท่ีเกิดข้ึนบนฉากข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ปัจจยัท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 รูปทรงและผวิของฉาก หากฉากไม่ไดเ้ป็นระนาบแบนเรียบจะท าใหไ้ดเ้งาท่ีมีขนาดและ
รูปร่างผิดเพี้ยนไปจากวตัถุ 
 มุมระหวา่งฉากกบัแสง ในกรณีของแสงจะขนานหากระนาบของฉากไม่ตั้งฉากกบั
ทิศทางของแสง เงาท่ีเกิดข้ึนจะมีขนาดใหญ่กวา่วตัถุเสมอ 
 อิทธิพลจากแสงรอบตวัวตัถุ ในธรรมชาติวตัถุต่าง ๆ มกัไดรั้บแสงจากหลายแหล่ง ทั้ง
แสงจากแหล่งก าเนิดโดยตรง แสงสะทอ้น ฯลฯ ซ่ึงมีความเขม้ ทิศทาง และระยะห่างแตกต่างกนัไป  
ท าใหอ้ธิบายถึงรูปร่างและน ้ าหนกัของเงาท่ีเกิดข้ึนไดย้าก (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 99) 
 เงาของวตัถุมากนอ้ยเท่าใดข้ึนอยูก่บัแสงสวา่งท่ีมากระทบวตัถุนั้น แสงสวา่งนอ้ยเงาท่ี
เกิดข้ึนก็จะนอ้ย ถา้แสงสวา่งจดัมากเงาของวตัถุท่ีปรากฏก็จะเขม้ชดัมากข้ึนดว้ย ลกัษณะของเงาตก
ทอดนั้นสามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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 1.  เงาตกทอด หมายถึง แสงสวา่งท่ีมากระทบวตัถุแลว้เกิดเป็นเงาตกทอดไปยงัพื้นท่ีท่ี
วตัถุนั้นวางอยู ่
 2.  เงาคาบเก่ียว หมายถึง แสงสวา่งท่ีมากระทบวตัถุแลว้เกิดเป็นเงาตกทอดไปยงัพื้นและ
วตัถุใกลเ้คียงวางอยูห่รือวางอยูใ่กลผ้นงัเงาท่ีเกิดข้ึนก็จะเกิดจากพื้นและทอดไปยงัวตัถุใกลเ้คียง
(สมคิด หงส์สุวรรณ, 2546, หนา้ 16) 
 ลกัษณะของแสงและเงา เม่ือแสงส่องกระทบวตัถุจะท าให้เกิดเงา เราสามารถแบ่ง
น ้าหนกัอ่อนแก่ของสีท่ีวตัถุไดเ้ป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 
 1.  บริเวณสวา่งท่ีสุด (Highlight) คือ บริเวณท่ีวตัถุถูกแสงจดัท่ีสุด มกัเกิดบนวตัถุท่ีมีผวิ
เรียบเป็นมนัเกิดการสะทอ้น เช่น โลหะ พลาสติก แกว้ ฯลฯ ท าใหสี้ท่ีเห็นมีน ้าหนกันอ้ยกวา่สีจริง
ของผวิวตัถุ 
 2.  บริเวณสวา่ง (Light) เป็นบริเวณท่ีวตัถุไดรั้บแสงแต่ไม่เกิดการสะทอ้น ท าใหสี้ท่ีเห็น
มีน ้าหนกัเท่าสีจริงของวตัถุ 
 3.  บริเวณเงา (Shadow) เป็นบริเวณท่ีวตัถุไดรั้บแสงเพียงเล็กนอ้ย น ้าหนกัในบริเวณน้ี
จะเขม้กวา่ระดบัท่ี 2 
 4.  บริเวณเงามืด (Core of Shadow) เป็นบริเวณท่ีวตัถุไดรั้บแสงนอ้ยท่ีสุด ท าใหสี้บริเวณ
น้ีมีน ้าหนกัเขม้ท่ีสุด 
 5.  บริเวณแสงสะทอ้น (Reflected Light) เป็นบริเวณท่ีวตัถุไม่ไดถู้กแสงโดยตรงแต่
ไดรั้บแสงสะทอ้นจากวตัถุอ่ืนท่ีอยูใ่กล ้ๆ นั้น น ้าหนกับริเวณน้ีจะนอ้ยกวา่บริเวณเงามืด แต่เขม้กวา่
บริเวณแสงสวา่ง 
 6.  บริเวณเงาตกทอด (Cast Shadow) เป็นบริเวณท่ีเงาของวตัถุช้ินนั้นตกทอดไปบนวตัถุ
อ่ืน บริเวณน้ีจะมีน ้าหนกัมากกวา่บริเวณท่ีเป็นแสงสะทอ้น รูปร่างของเงาตกทอดข้ึนอยูก่บัรูปทรง
ของวตัถุท่ีรับแสงและรูปทรงของวตัถุท่ีรับเงา น ้าหนกัของเงาตกทอดจะไม่เท่ากนัทั้งหมด บริเวณท่ี
ใกลว้ตัถุมากท่ีสุดจะมีน ้าหนกัความเขม้มากกวา่บริเวณอ่ืน (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 99) 
 แสงและเงาช่วยใหก้ารวาดเส้นแรเงาดูเป็น 3 มิติ หรือเหมือนจริงมากท่ีสุด ดงันั้นผูท่ี้ฝึก
วาดรูปจึงควรตอ้งศึกษาเร่ืองของแสงเงาก่อน (สมคิด หงส์สุวรรณ, 2546, หนา้ 17) 
 แสงและเงากบังานทศันศิลป์ ในงานทศันศิลป์ประเภทต่างๆ นั้น งานจิตรกรรมเป็นงานท่ี
ตอ้งอาศยัหลกัการใหแ้สงและเงามากท่ีสุด โดยเฉพาะการเขียนภาพ 3 มิติบนระนาบ 2 มิติตอ้งให้
แสงและเงาอยา่งถูกตอ้งจึงจะท าใหภ้าพดูสวยงาม สร้างอารมณ์สมจริงได ้เราสามารถพิจารณาการ
ใหแ้สงและเงาในงานจิตรกรรมไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การวาดเส้นและการเขียนภาพระบายสี ดงัน้ี 
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 1.  การวาดเส้น (Drawing) เป็นทกัษะพื้นฐานส าหรับนกัศึกษาศิลปะเบ้ืองตน้ 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการวาดเส้น คือ ส่วนสัดกบัแสงและเงา 
 การท าใหเ้กิดแสงและเงาในการวาดเส้นใชว้ธีิการแรเส้นเงา (Hatching) หรือเรียกวา่การ
แรเงา มี 2 วธีิ คือ 
  1.1  การแรเงาบนเส้น เร่ิมดว้ยการก าหนดค่าน ้าหนกับนวตัถุในภาพ ชุดแรก ขีดเส้น
ขนานกนัในทิศทางใดก็ได ้จะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้แลว้แต่ถนดัในลกัษณะมือเปล่า (Freehand) 
ใหมี้น ้าหนกัเบาก่อน ชุดท่ี 2 ขีดเส้นขนานอีกชุดหน่ึงตดักบัเส้นขนานชุดแรก เส้นท่ีปรากฏจะมี
ลกัษณะคลา้ยตาข่าย ใหมี้น ้าหนกัเขม้กวา่เดิม ชุดท่ี 3 ขีดเส้นดว้ยมือเปล่าอีกชุดหน่ึงตดักบัชุดท่ี 1 
และ 2 เพื่อเพิ่มน ้าหนกัใหม้ากข้ึน 
     1.2  การแรเงาแบบเกล่ียเรียบ คือ การแรน ้าหนกัท่ีใหค้่าต่างกนัโดยไม่ทิ้งร่องรอยของ
เส้นดินสอไว ้การแรแบบน้ีท าไดโ้ดยการเกล่ียใหเ้ป็นแผน่เรียบเนียนโดยการไล่น ้าหนกัตามล าดบั  
(Gradation) ดว้ยดินสอ ถ่านแท่ง (Crayon) หรืออาจใชน้ิ้ว กระดาษ ผา้ เกล่ียใหก้ลมกลืนก็ได ้
 ในการปฏิบติัจริงอาจน าการแรเงาทั้ง 2 วธีิมาใชร่้วมกนัไดห้รืออาจใชว้ธีิใดวธีิหน่ึง
เพื่อใหเ้กิดเอกภาพในเร่ืองเทคนิควธีิการก็ได ้ส่ิงส าคญัในการแรเงาแบบเส้นคือการลากเส้นชุดท่ี 1, 
2 และ  3 จะตอ้งไม่เท่ากนั ขนาดความยาวตอ้งไล่กนัตามล าดบั ถา้หากลากเส้นโดยใหเ้ส้นทั้ง 3 ชุด
ยาวเท่ากนั ค่าน ้าหนกัจะเท่ากนัทั้งหมดท าใหไ้ม่เกิดลกัษณะแสงเงาบนวตัถุ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 
2550, หนา้ 102) 
 2.  การเขียนภาพระบายสี (Painting) เป็นงานท่ีตอ้งใชท้กัษะและประสบการณ์มากจึงจะ
เขียนไดดี้ มีความถูกตอ้งในเร่ืองแสงและเงาและหลกัการใชสี้ 
 การเขียนภาพระบายสี ถา้แสงสวา่งมากเงาจะมีความชดัเจนมาก และสีของเงานั้นจะเป็น
สีท่ีตอ้งผสมกบัสีตรงขา้มของสีวตัถุนั้นมากข้ึน แต่ถา้แสงนอ้ยเงาของวตัถุก็จะมีน ้าหนกัสีใกลเ้คียง
กบัวตัถุนั้น (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 102) 
 ทีว่่าง  
 ท่ีวา่ง (Space) ตามปกติหมายถึงบริเวณท่ีไม่มีอะไรเลยไม่มีความหมาย ไม่มีความกวา้ง    
ความยาว ความลึก หาขอบเขตไม่ได ้แต่ในงานทศันศิลป์ ค าวา่ท่ีวา่งมีความหมายประการ เช่น   
ระยะห่างของรูปร่าง รูปทรงในงานจิตรกรรม หรือช่องวา่งของรูปทรงในงานประติมากรรมท่ี
ศิลปินก าหนดใหมี้ขอบเขตและความหมายตามท่ีตอ้งการ เป็นตน้ ส าหรับในงานศิลปประยกุต ์ 
ท่ีวา่ง หมายถึงบริเวณท่ีนกัออกแบบเวน้ไวเ้พื่อประโยชน์ใชส้อย หรือความสวยงามในงาน
มณัฑนศิลป์หรืองานศิลปหตัถกรรม เป็นตน้ (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ์, 2550, หนา้ 105) 
 เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้ท่ีวา่งหมายถึง 
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 1.  พื้นท่ีวา่งระหวา่งรูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ สี ฯลฯ 
 2.  ปริมาตรของอากาศท่ีลอ้มรอบรูปทรงหรือวตัถุ 
 3.  ปริมาตรของอากาศท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยขอบเขต 
 4.  การแทนค่าความลึกลกัษณะ 3 มิติลงบนระนาบ 2 มิติในงานทศันศิลป์ (ฉตัร์ชยั  
อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 105) 
 ลกัษณะของท่ีวา่ง เราสามารถแบ่งท่ีวา่งในงานศิลปะไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  ท่ีวา่งแบบ 2 มิติ คือ พื้นท่ีระหวา่งรูปบนพื้นผวิแบนราบ เช่น กระดาษ ผา้ใบ ฯลฯ 
เป็นท่ีวา่งท่ีก าหนดดว้ยความกวา้งและความยาวเท่านั้น 
 2.  ท่ีวา่งแบบ 3 มิติ คือ ปริมาตรของอากาศท่ีอยูร่ะหวา่งวตัถุหรือรูปทรง ก าหนดดว้ย
ความกวา้ง ความยาว และความลึก สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
     2.1  ท่ีวา่งจริงหรือท่ีวา่งกายภาพ (Physical Space) เป็นท่ีวา่งท่ีมีอยูจ่ริง สามารถสัมผสั
ได ้เป็นท่ีวา่งในงานท่ีมีลกัษณะเป็น 3 มิติจริง เช่น งานส่ือผสม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ 
     2.2  ท่ีวา่งลวงตาหรือท่ีวา่งแบบรูปภาพ (Pictorial Space) เป็นท่ีวา่งท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกเม่ือไดเ้ห็นภาพ ไม่สามารถสัมผสัได ้เป็นท่ีวา่งในงาน 2 มิติท่ีศิลปินสร้างสรรคใ์หดู้แลว้
คลา้ยจริง คลา้ยมีความลึกเป็น 3 มิติเช่น จิตรกรรม ภาพพิมพ ์งานออกแบบบรรจุภณัฑ์ ฯลฯ 
 นอกจากการแบ่งท่ีวา่งเป็น 2 มิติและ 3 มิติแลว้ ศิลปินบางท่านยงัไดก้ าหนดความเป็น
บวกเป็นลบใหแ้ก่ท่ีวา่งเพื่อใชใ้นการศึกษาทางทฤษฏีในขั้นสูงข้ึน ดงัน้ี 
 ท่ีวา่งบวกและท่ีวา่งลบ (Positive Space and Negative Space) ท่ีวา่งบวกเป็นท่ีวา่งท่ีอยู่
ภายในรูปท่ีสร้างข้ึน ถือวา่เป็นท่ีวา่งซ่ึงมีรูปร่างมีพลงัมากกวา่ท่ีวา่งท่ีอยูร่อบนอก ส่วนท่ีวา่งรอบ
นอกท่ีค่อนขา้งอยูน่ิ่งเรียกวา่ท่ีวา่งลบ 
 ท่ีวา่งท่ีเป็นกลาง (Neutral Space) เป็นท่ีวา่งท่ีคงความวา่งอยู ่ยงัไม่มีการก าหนดขอบเขต
หรือรูปร่างท่ีมีความหมาย ไม่มีพลงัใด ๆ เกิดข้ึน เช่น ท่ีวา่งของแผน่กระดาษ หรือผนงัวา่ง ๆ  
เป็นตน้ 
 ท่ีวา่งสองนยั (Ambiguous Space) เป็นท่ีวา่ง 2 ส่วนท่ีเกิดจากการสร้างดว้ยเส้นใหเ้ป็น
รูปร่างท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั แต่ละส่วนมีความส าคญัเท่ากนั สามารถเป็นไดท้ั้งท่ีวา่งบวกและท่ีวา่ง
ลบ มีพลงัเคล่ือนไหวไปมาไม่แน่นอน (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 108) 
 ท่ีวา่งกบังานทศันศิลป์และงานศิลปะประยกุต ์ท่ีวา่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
สร้างสรรคง์านศิลปะและการออกแบบ การน าท่ีวา่งไปใชส้ามารถท าไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ กนัดงัน้ี 
  การสร้างท่ีวา่งลวงตา 
  การสร้างท่ีวา่งลวงตาหรือความลึกในงาน 2 มิตินั้นสามารถท าไดโ้ดยอาศยัความ 
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แตกต่างขององคป์ระกอบยอ่ยของงานศิลปะในการเลียนแบบใหค้ลา้ยธรรมชาติ ท าให้ผูดู้รู้สึกถึง
ความลึกหรือระยะใกลไ้กลในงาน 2 มิติไดด้งัน้ี 
  1. ขนาด ขนาดของรูปท่ีใหญ่กวา่จะรู้สึกวา่อยูใ่กล ้ส่วนขนาดท่ีเล็กกวา่จะท าใหรู้้สึก
วา่อยูไ่กลออกไป 
  2. ต  าแหน่ง รูปท่ีอยูใ่กลก้รอบล่างของงานจะท าใหรู้้สึกวา่อยูใ่กล ้รูปท่ีอยูสู่งข้ึนจะท า
ใหรู้้สึกวา่อยูไ่กลออกไป เช่นเดียวกบัความรู้สึกวา่พื้นดินอยูใ่กล ้(ติดกรอบล่าง) ทอ้งฟ้าอยูไ่กล  
(ติดกรอบบน) ในภาพทิวทศัน์ 
  3. ทิศทางของเส้น เส้นท่ีขนานกบักรอบของงานจะใหค้วามรู้สึกวา่อยูใ่กลก้วา่เส้นท่ีมี
ลกัษณะเฉียงทแยงหรือโคง้ ซ่ึงท าใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหวต่อเน่ืองไปขา้งหนา้และมีความลึก 
  4. การซอ้นทบักนัของรูป รูปท่ีเห็นเตม็ไม่ถูกซอ้นทบัจะท าใหรู้้สึกวา่อยูใ่กลก้วา่รูปท่ี
ถูกซอ้นทบั 
  5. ความหยาบของลกัษณะผวิ ลกัษณะผวิท่ีหยาบจะท าใหรู้้สึกวา่อยูใ่กลก้วา่ลกัษณะ
ผวิท่ีละเอียด 
  6. น ้าหนกัของรูปเม่ือเทียบกบัพื้น รูปท่ีมีน ้าหนกัแตกต่างจากพื้นหรือบรรยากาศของ
ภาพมากจะท าใหรู้้สึกวา่อยูใ่กล ้หากรูปมีน ้าหนกัแตกต่างจากพื้นนอ้ยลงจะท าใหรู้้สึกวา่รูปอยูไ่กล
ออกไป เสมือนวา่รูปถูกบรรยากาศบดบงักลืนใหพ้ร่ามวัลงเร่ือย ๆ ตามระยะท่ีลึกเขา้ไป (ฉตัร์ชยั 
อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 110) 
 ทศันมิติ (Perspective) หมายถึง ศิลปะในการเขียนภาพบนพื้นระนาบ 2 มิติใหดู้เป็นภาพ 
3  มิติ ดงัท่ีเห็นจากส่ิงท่ีปรากฏจริงตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1.  ทศันมิติเชิงอากาศ (Aerial Perspective) เป็นการเขียนภาพเลียนแบบลกัษณะของ
บรรยากาศในธรรมชาติ กล่าวคือ ส่ิงท่ีอยูใ่กลจ้ะมีรายละเอียดชดัเจน สีสันสดใส ส่ิงท่ีอยูไ่กล
ออกไปจะมีรายละเอียดลดลง และมีสีสันอ่อนลงจนกลมกลืนไปกบับรรยากาศของทอ้งฟ้า 
 2. ทศันมิติเชิงเส้น ทศันมิติเชิงเส้น (Linear Perspective) เป็นการเขียนภาพแบบลายเส้น
เพื่อใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของระยะไกล ลึก และขนาดของรูปทรงท่ีปรากฏแก่สายตา ซ่ึงตอ้งมี
การก าหนดเส้นระดบัสายตา (Horizon Line ใชต้วัยอ่ HL) และจุดลบัสายตา (Vanishing Point ใชต้วั
ยอ่ VP) เสียก่อน สามารถท าได ้3 วธีิดงัน้ี 
     2.1  ทศันมิติแบบจุดเดียว (One-Point Perspective) เป็นการเขียนภาพท่ีก าหนดใหมี้จุด
ลบัสายตาเพียงจุดเดียวบนเส้นระดบัสายตา ภาพของวตัถุท่ีอยูใ่กลส้ายตาจะมีขนาดใหญ่แลว้เล็กลง
เร่ือย ๆ เม่ือทิศทางของภาพเขา้หาจุดลบัสายตา   
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     2.2  ทศันมิติแบบสองจุด (Two-Point Perspective) เป็นการเขียนภาพท่ีก าหนดใหมี้จุด
ลบัสายตา 2 จุดบนเส้นระดบัสายตา ภาพของวตัถุท่ีอยูใ่กลส้ายตาจะมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแลว้ค่อยๆ 
เล็กลงเม่ือทิศทางของภาพลู่เขา้หาจุดลบัสายตาทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา 
     2.3  ทศันมิติแบบสามจุด (Three-Point Perspective) เป็นการเขียนภาพท่ีก าหนดใหมี้
จุดลบัสายตา 3 จุด โดย 2 จุดแรกอยูบ่นเส้นระดบัสายตา จุดท่ีสามอาจอยูสู่งหรือต ่ากวา่เส้นระดบั
สายตาก็ไดข้ึ้นกบัต าแหน่งท่ีสายตามองวตัถุ มกัใชเ้ขียนภาพวตัถุขนาดใหญ่ เช่น ตึกสูง ๆ เรือล า
ใหญ่ ฯลฯ ท าใหไ้ดมุ้มมองท่ีแปลกตา เม่ือมองจากมุมสูงจะไดภ้าพแบบววิตานก (Bird’s-Eye View) 
หากมองจากมุมต ่าจะไดภ้าพแบบววิตาหนอน (Worm’s-Eye View) (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 
112) 
 ท่ีวา่งกบังานประติมากรรม เน่ืองจากท่ีวา่งในงานประติมากรรมเป็นท่ีวา่งจริง ดงันั้น  
ท่ีวา่งดงักล่าวจะเกิดข้ึนพร้อมกบัรูปทรงท่ีศิลปินไดส้ร้างสรรคข้ึ์นเสมอ งานประติมากรรมบางช้ินมี
เฉพาะท่ีวา่งภายนอกรูปทรง บางช้ินอาจมีท่ีวา่งภายในรูปทรงดว้ย ท่ีวา่งทั้ง 2 แบบจะแสดงใหเ้ห็น
ถึงส่วนสัดของรูปทรง งานประติมากรรมจะมีส่วนสัดท่ีงดงามไดจ้ะตอ้งมีสัดส่วนของท่ีวา่งและ
รูปทรงท่ีเหมาะสมกนัดว้ย (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2550, หนา้ 114) 
 

ประติมากรรม (Sculpture) 
 ผลงานประติมากรรม หมายถึง งานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการป้ัน แกะสลกั หล่อ และ
การจดัองคป์ระกอบความงามอ่ืน ลงบนส่ือต่าง ๆ เช่น ไม ้หิน โลหะ สัมฤทธ์ิ ฯลฯ เพื่อใหเ้กิด
รูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถส่ือถึงส่ิงต่าง ๆ สภาพสังคม วฒันธรรม รวมถึงจิตใจ
ของมนุษยโ์ดยช้ินงาน ผา่นการสร้างของประติมากร ประติกรรมเป็นแขนงหน่ึงของทศันศิลป์ ผู ้
ท  างานประติมากรรม มกัเรียกวา่ ประติมากร งานประติมากรรมท่ีเก่ียวกบัศาสนามกัสะกดให้
แตกต่างออกไปวา่ ปฏิมากรรม ผูท่ี้สร้างงานปฏิมากรรม เรียกวา่ ปฏิมากร 
 ประติมากรรม (Sculpture) 
 เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน ้าหนกัและกินเน้ือ
ท่ีในอากาศ โดยการใชว้สัดุชนิดต่าง ๆ วสัดุท่ีใชส้ร้างสรรคง์านประติมากรรม จะเป็นตวัก าหนด 
วธีิการสร้างผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงา ท่ี เกิดข้ึนในผลงาน
การสร้างงานประติมากรรมท าได ้4 วธีิ คือ 
  1.  การป้ัน (Casting) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุ ทีเหนียว อ่อนตวั และยดึจบั
ตวั กนัไดดี้ วสัดุท่ีนิยมน ามาใชป้ั้น ไดแ้ก่ ดินเหนียว ดินน ้ ามนั ปูน แป้ง ข้ีผึ้ง กระดาษ หรือ ข้ีเล่ือย
ผสมกาว เป็นตน้ 
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  2.  การแกะสลกั (Carving) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ี แขง็ เปราะ โดย
อาศยั เคร่ืองมือ วสัดุท่ีนิยมน ามาแกะ ไดแ้ก่ ไม ้หิน กระจก แกว้ ปูนปลาสเตอร์ เป็นตน้ 
  3.  การหล่อ (Molding) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ีหลอมตวัไดแ้ละกลบั
แขง็ ตวัได ้โดยอาศยัแม่พิมพ ์ซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดผลงานท่ีเหมือนกนัทุกประการตั้งแต่ 2 ช้ิน ข้ึน
ไป วสัดุท่ีนิยมน ามาใชห้ล่อ ไดแ้ก่ โลหะ ปูน แป้ง แกว้ ข้ีผึ้ง ดิน เรซ่ิน พลาสติก ฯลฯ ร ามะนา  
(ชิต เหรียญประชา) 
  4.  การประกอบข้ึนรูป (Construction) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยน าวสัดุต่าง ๆ 
มา ประกอบเขา้ดว้ยกนั และยดึติดกนัดว้ยวสัดุต่าง ๆ การเลือกวธีิการสร้างสรรคง์านประติมากรรม 
ข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีตอ้งการใช ้ประติมากรรม  
 ไม่วา่จะสร้างข้ึนโดยวธีิใด จะมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ แบบนูนต ่า แบบนูนสูง และแบบ
ลอยตวั ผูส้ร้างสรรคง์านประติมากรรม เรียกวา่ ประติมากร 
  1.  ประติมากรรมแบบนูนต ่า (Bas Relief) หมายถึง งานประติมากรรมท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัประติมากรรมประเภทนูนสูง แต่จะแบนหรือบางกวา่ประติมากรรมประเภทนูนสูง ซ่ึง
มกัจะไดแ้ก่ ประติมากรรมท่ีเป็นลวดลายประดบัตกแต่ง เช่น แกะสลกัดว้ยไม ้หิน ปูนป้ัน เป็นตน้ 
ในปัจจุบนัมีท ากนัมากเพราะใชเ้ป็นงานประดบัตกแต่งไดดี้ ซ่ึงอาจจะป้ันเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ ตามวตัถุประสงคข์องสถาปัตยกรรมท่ีน าประติมากรรมนั้นไปประกอบ นอกจากน้ี 
ประติมากรรมประเภทน้ียงัใชไ้ดดี้ในการป้ันเหรียญชนิดต่าง ๆ รวมถึงการป้ันเคร่ืองหมาย ตรา 
เคร่ืองหมายต่าง ๆ 
  2.  ประติมากรรมแบบนูนสูง (High Relief) หมายถึง  ประติมากรรมท่ีไม่ลอยตวั มี
พื้นหลงั ตวัประติมากรรมจะยืน่ออกมาจากพื้นหลงัค่อนขา้งสูง แต่มีพื้นเป็นฉากหลงัประกอบอยู ่
ประติมากรรมประเภทน้ีมกัใชต้กแต่งอาคารสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา ฐานอนุสาวรีย ์อาคารทัว่ไป 
เป็นประติมากรรมท่ีนิยมสร้างข้ึนเพื่อประดบัตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาแต่อดีต เช่น 
ประติมากรรมตกแต่งกระวหิารวดัไลย ์อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นประติมากรรมปูนป้ันแบบ
นูนสูง กล่าวกนัวา่เป็นศิลปะสมยัอู่ทอง สร้างข้ึนราวพุทธศวตวรรษท่ี 17 โดยดา้นหนา้วหิารป้ันเป็น
เร่ืองปฐมสมโพธ์ิและทศชาติดา้นหลงัเป็นเร่ืองการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ประติมากรรมปูนป้ัน 
พระพุทธรูปปางลีลาท่ีวดัเจดียเ์จด็แถว อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั ประติมากรรมปูนป้ันท่ี
วหิารทรงมา้ วดัมหาธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราช และประติมากรรมปูนป้ันประดบัเจดียเ์จด็ยอด 
วดัเจดียเ์จด็ยอดอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ ประติมากรรมประเภทนูนสูงท่ีใชส้ าหรับ
ตกแต่งน้ีควรจะรวมถึง ประติมากรรมท่ีเป็นลวดลายประดบัตกแต่งดว้ย เช่น ประติมากรรมปูนป้ัน
ประดบักระจกหนา้บา้น พระอุโบสถและวหิารต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรม
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ในปัจจุบนั เช่น ประติมากรรมท่ีป้ันเป็นเร่ืองราวหรือเป็นลวดลายประดบัตกแต่งอาคาร ตกแต่งฐาน
อนุสาวรีย ์ตกแต่งสะพาน และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เป็นตน้ 
  3.  ประติมากรรมแบบลอยตวั (Round Relief) หมายถึง ประติมากรรมท่ีป้ัน หล่อ 
หรือแกะสลกัข้ึนเป็นรูปร่างลอยตวัมองไดร้อบดา้น ไม่มีพื้นหลงั เช่น รูปประติมากรรมท่ีเป็น
อนุสาวรียป์ระติมากรรมรูปเหมือน และพระพุทธรูปลอยตวัสมยัต่าง ๆ ตลอดไปจนถึง
ประติมากรรมส าหรับประดบัตกแต่ง เป็นตน้ ประติมากรรมประเภทลอยตวัของไทยท่ีรู้จกักนัดี คือ 
พระพุทธรูปสมยัต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธรูปสมยัสุโขทยั ซ่ึงถือวา่เป็นพระพุทธรูปคลาสิคของ
ไทยนั้น นบัเป็นประติมากรรมลอยตวัท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดของไทย ประติมากรรมประเภทน้ีสร้าง
มากในสมยัปัจจุบนั คือ อนุสาวรียแ์ละรูปเคารพหรือพระบรมรูปของเจา้นายชั้นสูง เช่น อนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ อนุสาวรียพ์ระ
เจา้ตากสินมหาราช ท่ีวงเวยีนใหญ่ กรุงเทพฯ อนุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ี
สวนลุมพินี กรุงเทพฯ อนุสาวรียใ์นจงัหวดัต่าง ๆ มากมายเป็นตน้ 
 

ศิลปะไคเนติก  (Kinetic Art) 
 จลนศิลป์ เป็นศิลปะท่ีประกอบดว้ยช้ินส่วนเคล่ือนท่ีหรือข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนไหวเพื่อให้
ช้ินงานนั้น 'ออกฤทธ์ิ' สร้างผลกระทบช้ินส่วนเคล่ือนไหวมกัไดรั้บพลงัจากลม มอเตอร์ หรือจากผู ้
สังเกตศิลปะการเคล่ือนไหว เป็นศิลปะรูปร่างรูปทรงท่ีสามารถส่ือรับรู้ไดถึ้งการเคล่ือนไหวจาก
มุมมองท่ีดูหรือข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลกระทบของแต่ละมุนมอง ศิลปะเคล่ือนไหว 
(Kinetic Art)  เป็นค าท่ีวา่วนัน้ีส่วนใหญ่มกัจะหมายถึงประติมากรรมและรูปร่างสามมิติ เช่น 
โมบายล ์(Mobile) ท่ีเคล่ือนไหวโดยตามธรรมชาติ หรือมอเตอร์ท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวซ่ึงในส่วน
ของการเคล่ือนไหวโดยทัว่ไปจะขบัเคล่ือนโดยลม มอเตอร์หรือผูส้ังเกตการณ์ ค าวา่ ไคเนติก เป็น
ศพัทท์างฟิสิกส์เก่ียวกบัความเคล่ือนไหว ในทางศิลปะ นาอุม กาโบ (Naum Gabo) เป็นผูส้ร้าง
ประติมากรรมไคเนติกช้ินแรกของโลก ระหวา่งปี ค.ศ. 1919-1920 ผลงานช้ินน้ีมีช่ือวา่ รูปทรงท่ี
ก าลงัสั่นสะเทือน (The Vibrating Form) ซ่ึงประกอบดว้ยท่อเหล็กบางติดไวบ้นมอเตอร์ ซ่ึงท าให้
มนัค่อย ๆ สั่นเกิดการเคล่ือนท่ีไปในลกัษณะท่ีเป็นคล่ืนจากดา้นหน่ึงไปอีกดา้นหน่ึง นาอุม กาโบ
(Naum Gabo) ไดน้ ามาเรียกลกัษณะการเคล่ือนไหว หรือท่วงท านองการเคล่ือนไหวใน
ประติมากรรมเหล็ก ท่ีท าใหเ้กิดความเคล่ือนไหวดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า และเรียกผลงานประติมากรรม
ในลกัษณะน้ีวา่ “Kinetic Sculpture” และเรียกชุดผลงานวา่ “Kinetic Rhythms” ซ่ึงต่อมาไดมี้ศิลปิน
หลายคนไดน้ าเอาลกัษณะของการความเคล่ือนไหวมาผนวกกบัผลงานใหมี้ความเคล่ือนไหวตาม
แนวทางประติมากรรมชุด “Kinetic Rhythms” ของกาโบ  
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 ศิลปะไคเนติกยงัรวมถึงการก่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวดว้ยลีลาต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 1.  เคล่ือนไหวโดยการลวงสายตา จากการใชท้ศันาธาตุในผลงานท่ีอยูน่ิ่งใหเ้กิดการลวง
ตาสั่นพร่า และเคล่ือนไหวทางความรู้สึก ในเกณฑน้ี์หมายถึงงานศิลปะแบบออ็ปอาร์ต ดว้ย 
 2.  เคล่ือนไหวโดยสภาพแวดลอ้ม ผลงานศิลปะแบบน้ี จะตั้งอยูท่ี่กบัท่ีเช่นเดิมและวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยูก่บัผลงาน จะสะทอ้นหรือเปล่ียนแปลงไปขณะท่ีผูช้มเดินผา่น นอกจากน้ีผูช้มยงั
สามารถสัมผสัแตะตอ้งหรือแกวง่ไหวใหผ้ลงานเคล่ือนไหวจริง ๆ เป็นตน้ 
 3.  ผลงานท่ีเคล่ือนไหวไดเ้อง รวมไปถึงผลงานลกัษณะรูปแบบท่ีเรียกวา่ Mobile Art 
 4.  เคล่ือนไหวโดยผูผู้ส้ังเกตการณ์ 
  ศิลปินท่ีสร้างไคเนติก อาร์ต ตอ้งการให้ผูช้มรับรู้ส่ิงแปลกใหม่ต่างจากผลงานท่ีหยดุน่ิง
แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ มีผูเ้รียกไคเนติก อาร์ตวา่ เป็นผลงานในมิติท่ี 4 คือ มีมิติของความเร็วและการ
เคล่ือนไหวเขา้มาเก่ียวขอ้ง ผูช้มมกัจะมีความรู้สึกประหลาดใจ ในความแปลกใหม่ของนวตักรรม
ต่าง ๆ ท่ีศิลปินน ามาใชส้ร้างผลงานเพื่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหว รวมทั้งความรู้สึกท่ีไดรั้บในส่ิงท่ีคาด
ไม่ถึงดว้ย เพราะการเคล่ือนไหวจะก่อเกิดรูปร่างรูปทรงรวมไปถึงความรู้สึกใหม่ท่ีไม่คิดมาก่อนวา่
จะพบผลงานทั้งท่ีในชีวติจริงแลว้ มนุษยจ์ะสัมผสัปรากฏการณ์แห่งการเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ 
 ไคเนติก อาร์ต เป็นงานศิลปะท่ีอยูบ่นฐานความคิดและความเช่ือทางศิลปะท่ีวา่ แสงเงา 
และความเคล่ือนไหวสามารถสร้างงานศิลปะไดว้ตัถุต่าง ๆ อาจจะท าใหเ้กิดความหมุนวน และสร้าง
รูปแบบอนัน่าสนใจจากแสงและเงา ไคเนติก อาร์ตเป็นการรวบรวมเอาช้ินวตัถุท่ีเคล่ือนไหว เช่น 
แผน่กระจก โลหะหรือวสัดุสังเคราะห์อ่ืน ๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นองคป์ระกอบ พร้อมดว้ยการ
เปล่ียนแปลงของแสง เพื่อสร้างแสงเงาและแสงสะทอ้นข้ึน 
 ศิลปินไคเนติก อาร์ต 
 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ (Alexander Calder หรือ Sandy Calder)  เกิดท่ีลอวต์นั รัฐเพน
ซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1898 มาจากครอบครัวท่ีเป็นศิลปิน อเล็กซาน
เดอร์ สเตอร์ลิง คาลเดอร์ บิดาของคาลเดอร์เป็นประติมากรผูมี้ช่ือเสียง ผูส้ร้างงานประติมากรรม
มากมาย และ นาเนตต ์เลเดอเรอร์ คาลเดอร์ มารดาของคาลเดอร์เป็นจิตรกรภาพเหมือน ผูมี้บทบาท
ส าคญั ในการก่อตั้งพิพิธภณัฑศิ์ลปะมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย ์เป็นประติมากรของ
ขบวนการลทัธิเหนือจริงคนส าคญัของสหรัฐอเมริกา มีช่ือเสียงจากการเป็นผูริ้เร่ิมการสร้าง 
“ประติมากรรมจลดุล” (โมบาย-Mobile Sculpture) “ประติมากรรมศกัยดุล” หรือ “ประติมากรรม
สถิต” (Stabile) จุดประสงคข์องคลัเดอร์ คือ การน าเสนอความสุขและความสนุกสนานในรูปทรง
และวสัดุเปิดแนวทางใหม่ดา้นประติมากรรม ซ่ึงเคยยดึถือกนัมานานแลว้วา่ ประติมากรรม ตอ้งให้
ความรู้สึกมัน่คงตรึงติดแน่นอยูก่บัท่ี มีปริมาตรอนักลมกลืน ฯลฯ โดยน าผลการคิดคน้เร่ืองอวกาศ
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และจกัรวาลของนกัวทิยาศาสตร์มาสร้างเป็นความงามในงานประติมากรรมท่ีเคล่ือนไหวได ้(ตฤณ  
กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2-1 Elephant (1928) by Alexander Calder/ Wire and Wood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2-2 Lobster Trap and Fish Tail (1983) bu Alesander Calder/ Sheet Metal, Wire and  
 Paint Mobile 
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ภาพท่ี 2-3 Nicolas Schoeffer: CYSP 1, Spatio-dynamic Tower, 1956 
 
 ผลงานเชิงจลนศิลป์ท่ีสร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1954 ช่ือ "Spatio-dynamic Towers" โดย 
ประติมากรเช้ือสายฝร่ังเศสและฮงักาเรียน Nicolas Schoeffer (1912-1992) เป็นผลงานท่ีลว้นแต่ใช้
กลไกของ โฟโตอี้เล็กทริกเซล (Photoelectric Cell) ไมโครโฟน (Microphone) เคร่ืองวดัความช้ืน
ของอากาศ (Hygrometer) และเคร่ืองวดัความร้อนและความแรงของลมส าหรับใชว้ดัความ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองอีเล็กทรอนิคเหล่าน้ีถูกติดตั้งใหเ้ป็นกลไกส าหรับก าหนดการ
บรรเลง รวมทั้งสร้างองคป์ระกอบของเพลงข้ึนใหม่พร้อมส่งเสียงกระจายทัว่พื้นท่ีแวดลอ้มของ
ผลงาน ผลงานช้ินน้ีตั้งแสดงท่ี St.Cloud ใกลก้รุงปารีสในปี ค.ศ. 1954 และในปี ค.ศ. 1961 ตั้งแสดง
ท่ีเมือง Liège แห่งประเทศ Belgium   
 ไลน์แมนวเิทเกอร์ (Lyman Whitaker) 
 ไลน์แมนวเิทเกอร์เป็นประติมากรชาวอเมริกนัท่ีท างานในภาคใตข้องยทูาห์ วเิทเกอร์ 
เป็นประติมากรท่ีท างานมานานกวา่ 40 ปี และเป็นท่ีรู้จกัวา่เขาเป็นผูส้ร้างสรรคผ์ลงานแนว 
ประติมากรรมการเคล่ือนไหว (Kinetic Sculptures) และผลงานของเขาก็เป็นท่ีรู้จกัอยา่งมาก 
ตั้งแต่ช่วงตน้ทศวรรษ 1980 วเิทเกอร์ไดมุ้่งเนน้การสร้างสรรคใ์นแนวทางศิลปะการเคล่ือนไหว 
(Kinetic Sculptures) จนไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน "Wind Sculpturestm" เป็นงานศิลปะท่ีขบัเคล่ือน 
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ดว้ยลม โครงสร้างในผลงานของเขาเป็นอินทรียธ์าตุหรือรูปทรงทางธรรมชาติและก็ข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของพวกเขาเพื่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของตวัผลงาน วเิทเกอร์มีความ
ตั้งใจท่ีจะท าใหผู้ช้มผลงานประติมากรรมของเขาคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ ๆ และ
ความสัมพนัธ์ของตวัเองกบัธรรมชาติดว้ย (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2-4 ภาพผลงานประติมากรรม Frederick 
 
 Frederick, CO 2009 
 เมืองเฟรเดอริ ถ่านหินเป็นเมืองเก่าท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงของโคโลราโด เป็นเมืองท่ีเตม็ไป
ดว้ยกิจกรรมงานศิลปวฒันธรรม ในสวนสาธารณะของเมืองท่ีมีความหลากหลายและมีผลงาน
ประติมากรรมท่ีน่าสนใจ ท่ีเมืองเฟรเดอริเขาตอ้งการประติมากรรมเคล่ือนไหว (Kinetic Sculptures) 
เพื่อท าหนา้ท่ีหรือเป็นสัญลกัษณ์ค าเชิญท่ีจะเขา้เมือง ประติมากรรมแปดช้ินท่ีออกแบบโดยวเิทเกอร์ 
มีตั้งแต่ขนาด 12-23 ฟุต ถูกติดตั้งไวท่ี้ถนนทางเขา้เมือง (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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ภาพท่ี 2-5 ภาพผลงานประติมากรรม Evergreen 
 
 Evergreen, CO 2012 Lakepoint Chiropractic 
 ในสภาพแวดลอ้มท่ีเงียบสงบแวดลอ้มไปดว้ยภูเขา ผลานประติมากรรมทั้ง 4 ช้ินถูกวาง
ไวอ้ยา่งระมดัระวงัซ่ึงอยูด่า้นนอกของ Lakepoint Chiropractic นอกห้องท างานของ Dr. Doug Petty  
เป็นจุดพื้นดา้นหนา้ท่ีรอของผูป่้วย ท าใหผู้ป่้วยท่ีมีสบายใจในขณะท่ีพวกเขารอรับการรักษา ซ่ึงใน
ความเห็น Dr. Doug Petty พดูถึงวา่มนัเป็นการแสดท่ีมกัจะกระตุน้ใหผู้ป่้วยใหไ้ดรั้บการเพลิดเพลิน
กบัช่วงเวลาของการหยดุดูผลงานและไตร่ตรองถึงโลกท่ีวุน่วายภายนอกได ้(ตฤณ กิตติการอ าพล, 
2558) 
 



57 
 

 Andrew Smith 
 แอนดูร์ สมิส (Andrew Smith) ศิลปินชาว เมือง ยธู่าร์ (Utah) ประเทศสหรัฐอเมริกา เขา
ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม จุลศิลป์ (Kinetic Sculptures) ท่ีไม่สามารถจะบรรยายได ้มนั
เป็นผลงานท่ีเหลือเช่ือ ผลงานของเขาสร้างจากขยะ ส่ิงของท่ีถูกทิ้ง หรือจากการซ้ือของท่ีไม่มีคน
ตอ้งการ  เขาสะสมเศษขยะ ส่ิงของเหลือใชท่ี้ไม่มีใครตอ้งการ มากมายมีขนาดถึง 30-50 ฟุต และ
จากเศษวสัดุอุตสาหกรรม ท่ีถูกทิ้งหลายอีกพนัช้ิน เขาไดน้ าส่ิงเหล่านั้นมาสร้างสรรค ์ประกกอบกนั
เป็นผลงาน ลกัษณะเคร่ืองยนตก์ลไก  Rube-Goldberesque ตามรูปแบบท่ีไดอ้อกแบบ ใหเ้กิดการ
เคล่ือนไหวไวต้ั้งแต่ตน้ การเคล่ือนไหวของบางช้ินส่วนไดแ้สดงออกไดอ้ยา่งลงตวั นอกจากน้ีเขายงั
ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานข้ึนส าหรับติดตั้งท่ี Salt Lake City ซ่ึงเป็น Children Museum (Andrew Smith, 
10 ธนัวาคม 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2-6 ภาพผลงานของ Andrew Smith 
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ภาพท่ี 2-7 ภาพผลงานของ Andrew Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2-8 ภาพผลงานของ Andrew Smith 
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ภาพท่ี 2-9 ภาพผลงานของ Andrew Smith 
 
 Limee Young 
 Limee Young ศิลปินชาวเกาหลีใต ้มีความช านาญในสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 
ประเภทจุลศิลป์ ในรูปแบบท่ีมีความซบัซอ้นอยา่งเหลือเช่ือ การสร้างผลงานจากช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล เช่น เหล็กท่ีมีการประมวลผลจากตวัตวัแกนน าในใหเ้กิดการเคล่ือนไหว ตลอดจนการ
ไมโครโปรเซสเซอร์มาประมวลผลใหไ้ดก้ารเคล่ือนท่ีวบัซอ้น ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ ประติมากรรมท่ี
สวยงาม และน่าสนใจอยา่งไม่น่าเช่ือ ซ่ึงแน่นอนวา่ไม่สามารถหาท่ีไหนไดแ้น่นอน เขามกัจะตั้งช่ือ
ผลงานงานของเขา ในลกัษณะท่ีช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจในผลงานของเขาวา่น่าจะเป็นอยา่งไร   
 จากศึกษาผลงานประติมากรรมของ Young หลายช้ิน พบวา่ ผลงานท่ีน่าสนใจท่ีสุดช้ิน
หน่ึงของเขา คือ The Dark Eating Machine ผลงานท่ีมีขาโคง้ และยาว มนัแสดงถึงความรู้สึกท่ีตอ้ง
สงสัยทนัท่ี "ส่ิงนั้นมนัคืออะไร" เม่ือไดเ้ห็นผลงานช้ินน้ี นอกจากจะยงัมีขนาดท่ีใหญ่โตกวา่งาน
ทางจุลศิลป์อ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก ดงันั้น จึงท าใหม้นัน่าสนใจยิง่ข้ึน มนัดูเหมือนสัตวป์ระหลาดใน
นิยายวทิยาศาสตร์ ท่ีก าลงัจะกลืนกินแหล่งพลงังานของมนัอยา่งเป็นระบบ การใชรู้ปทรงทาง
ธรรมชาติ ในลกัษณะไมเ้ล้ือยโคง้ไปมา ทบัซอ้นกนัไปมาขณะเคล่ือนไหว Young สามารถท าให้
เคร่ืองจกัรแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ ท่ีดูแลว้น่าขนลุกไดอ้ยา่งน่าเหลือเช่ือ  
(Limee Young, 10 ธนัวาคม 2559) 
 



60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2-10 The Dark Eating Machine steel, micro processor, dc motor, servo motor, plywood   
   150(cm) x 350(cm) x 150(cm)/ 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2-11 Silence of the wolf - Secret keeping machine stainless steel, micro processor,  
   dc motor, micro dc motor, mdf, cement, acryl/ 65(cm) x 65(cm) x 220(cm)/ 2012 
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ภาพท่ี 2-12 Love tower - love magnifying & maturing machine stainless steel, cpu board,  
   dc motor, servo motor, pyrex tube, oil, white birch 40 x 55 x 40 (cm) 2008 
 
 สรุป 
 ผลจากการศึกษา ผูว้จิยัพบวา่อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือวตัถุส่ิงของประกอบท่ีน ามาใชใ้น
การบ าบดันั้น สามารถท่ีจะพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบั
มือ หรือแม่กระทั้งระบบทรงตวัไดจ้ริง แต่บางอุปกรณ์ บางเคร่ืองมือหรือวตัถุส่ิงของประกอบท่ี
น ามาใชใ้นการบ าบดันั้นยงัไม่ไดม้าตรฐาน ขาดความหลากหลายของเคร่ืองมือ (Function) และท่ี
ส าคญัคือในเร่ืองของความงามทางศิลปะท่ียงัขาดไป ผูว้จิยัในฐานะเป็นประติมากรท่ีท างานมาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยผูว้ิจยัไดมี้การพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ไดแ้สดงใหเ้ห็น
วา่ผลงานนั้นมีประสิทธิภาพ และบูรณาการศาสตร์ไดอ้ยา่งลงตวั  
 ความงามทางดา้นทศันศิลป์นั้นสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการบ าบดั 
ไดก่้อเกิดซ่ึงความสมบูรณ์ และสามารถน าเป็นประโยชน์ต่อรูปแบบการบ าบดัแนวทางเลือกอีก
แนวทางหน่ึงไดเ้ป็นอยา่ง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นในเชิงประจกัษ ์จากการวจิยั เร่ือง ประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดัเด็กออทิสติก อีกทั้งสามารถพฒันาความรู้ใหม่ในรูปแบบผลงานประติมากรรมต่อผูว้ิจยัเองได้
เป็นอยา่งดี ในการพฒันาผลงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างทางทศันธาตุ อิทธิพลท่ี
ส่งผลต่อผูว้จิยั ในการท่ีจะพฒันาสร้างสรรคผ์ลงานให้เกิดการพฒันารูปแบบใหม้ากข้ึน แต่ยงัคงยดึ
หลกั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคล่ือนไหว (Kinetic Sculpture) ผูว้จิยัมุ่งเนน้
ประเด็นการเคล่ือนไหว โดยผูส้ังเกตการณ์มาเป็นตวัน าทางในประเด็นการบ าบดัท่ีตอ้งโตต้อบกบั
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เคร่ืองมือ โดยมีเป้าหมาย คือ การเคล่ือนไหวของประติมากรรม เป็นส่ิงเร้าส่ิงกระตุน้ ท่ีสามารถ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้  าบดักบัประติมากรรม โดยให้ความส าคญั ทกัษะการเคล่ือนไหว
พื้นฐานทั้ง 3 ชนิด เป็นส่ิงท่ีตอ้งเช่ือมโยงกนักบัรูปแบบของการจกักกิจกรรมบ าบดั แต่คงไวซ่ึ้ง
สุนทรียะเป็นตวัน าทางต่อการสร้างสรรคผ์ลงานวจิยัเช่นเดิม 

 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
 ความหมายของเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 
 ความหมายของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยสภาพทัว่ไปในสังคมหากใครท าอะไร มี
อะไร หรือปฏิบติัอะไรท่ีไม่เหมือนกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคม เรามกัจะเรียกบุคคลเหล่าน้ีวา่เป็น
คนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้งน้ี เพราะสังคมยอมรับและมีบรรทดัฐานท่ีเป็นตวัก าหนด และบรรทดั
ฐานน้ีเองท่ีเป็นมาตรฐานให้สมาชิกของสังคมท าตามปฏิบติัตาม จนถือเป็นระเบียบแบบแผนแห่ง
พฤติกรรม หรือการกระท าของคนดงัท่ีเราคงจะเคยไดย้นิไดฟั้งเพื่อน ๆ เรียกเรา ในบางคร้ังวา่เป็น
คนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เพราะเราท าอะไรไดบ้างอยา่งไม่เหมือนเพื่อน ๆ ในกลุ่ม ส าหรับเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษนั้น เราก็อาศยับรรทดัฐานท่ีมีการศึกษาคน้ควา้ และบนัทึกเอาไวว้า่ เม่ือเด็กเกิด
มาแลว้จะตอ้งมีอะไร มีลกัษณะอยา่งไร และสามารถปฏิบติั อยา่งไรไดเ้ช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ ใน
สังคมบา้ง รวมไปถึงเร่ืองของพฒันาการหรือพฤติกรรมวา่ เหมือนกบัท่ีมีการศึกษาคน้ควา้เอาไว้
หรือไม่ หากเกิดมาและมีการเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานท่ี ก าหนดไว ้เราก็มกัจะมีเรียกตามลกัษณะ
ท่ีขาดหายหรือตามท่ีบกพร่องไป หรือเรียกกนัตามสภาพท่ีเห็นวา่ไม่เหมือนคนทัว่ไป แต่ในทาง
วชิาการเรามกัจะใชก้ารเรียกรวม ๆ วา่ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ หรือเด็กพิเศษ 
 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (Children with Special Needs) หมายถึง เด็กท่ีมีความ 
ตอ้งการทางการศึกษาแตกต่างไปจากเด็กปกติ การใหก้ารศึกษาส าหรับเด็กเหล่าน้ีจึงควรมีลกัษณะ
แตกต่างไปจากเด็กปกติในดา้นเน้ือหา วธีิการ และการประเมินผล เป็นค าใหมใ่นวง การศึกษาพิเศษ 
และไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางและเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั (ผดุง อารยะวิญญู, 2546: 2)   
 เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีมีลกัษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากสภาพ
ปกติ ทางกาย สติปัญญา อารมณ์ หรือสังคม ซ่ึงความเบ่ียงเบนน้ีรุนแรงถึงขั้นกระทบกระเทือนต่อ
พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็ก เด็กพิเศษจึงมีความตอ้งการและจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดับริการ ทาง
การแพทย ์และการศึกษาพิเศษเพื่อให้เด็กเหล่าน้ีได ้สามารถพฒันาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ไปในทางท่ีดี ใกลเ้คียงปกติ ไดเ้ตม็ก าลงัความสามารถของแต่ละบุคคล (วารี ถิระจิตร, 2537: 3) 
 เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีมีลกัษณะนอกเหนือไปจากปกติวิสัย หรือเด็กท่ีมีลกัษณะ
เบ่ียงเบนไปจากเด็กปกติทัว่ไปทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จนถึงขั้นท่ีไม่อาจไดรั้บประโยชน์จาก 
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การศึกษาตามปกติไดอ้ยา่งเต็มท่ีจ าเป็นตอ้งจดัใหไ้ดรั้บการศึกษาหรือบริการพิเศษ เพื่อพฒันา 
ศกัยภาพใหสู้งสุด (พิมพพ์รรณ วรชุตินธร, 2545: 5)   
 จากความหมายของเด็กพิเศษ ดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีมี 
ลกัษณะเบ่ียงเบนไปจากเกณฑป์กติทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นลกัษณะทางกาย อารมณ์สังคม หรือ
สติปัญญา ซ่ึงมีทั้งเบ่ียงเบนไปในเชิงบวก และเชิงลบ 
 เด็กพิเศษ (Special Child) เร่ิมเป็นค าท่ีคุน้หูมากข้ึนในปัจจุบนั หลายคนอาจสงสัยวา่พวก
เขาคือใคร และเด็กแบบไหนหรือท่ีเป็นเด็กพิเศษ เด็กกลุ่มน้ีมีความส าคญัอยา่งไร เด็กพิเศษเร่ิม
ไดรั้บความสนใจ และการดูแลช่วยเหลืออยา่งจริงจงัมาเม่ือไม่นานน้ี ทั้ง ๆ ท่ีเด็ก กลุ่มน้ีมีมานาน
แลว้ เม่ือกล่าวถึงเด็กพิเศษ แต่ละคนก็มกัมีความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัไป บางคนนึกถึงเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษบางคนนึกถึงเด็กท่ีมีความบกพร่อง เด็กพิเศษมาจากค าเตม็วา่ “เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ” หมายถึง เด็กกลุ่มท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากวธีิการ
ตามปกติ ทั้งในดา้นการใชชี้วติประจ าวนั การเรียนรู้ และการเขา้สังคม เพื่อให้เด็กไดรั้บการพฒันา
เตม็ตามศกัยภาพของเขาเอง โดยออกแบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก ตามลกัษณะความจ าเป็น และความ
ตอ้งการของเด็กแต่ละคน เด็กพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ดงัน้ี  
 1.  เด็กท่ีมคีวามสามารถพิเศษ  
 2.  เด็กท่ีมคีวามบกพร่อง  
 3.  เด็กยากจนและดอ้ยโอกาส  
 เด็กแต่ละกลุ่ม มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษเหมือนกนั แต่ดว้ย
วธีิการท่ีแตกต่างกนั ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละกลุ่ม แต่ละคน (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2549) 
 เด็กพิเศษ (Special Child) หรือเด็กท่ีมี ความตอ้งการพิเศษ (Child With Special Needs)
หมายถึง เด็กท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแล ช่วยเหลือบ าบดัฟ้ืนฟ ูและใหก้ารเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
กบัลกัษณะความจ าเป็น และความตอ้งการของเด็กแต่ละคน 
 

ประเภทและลกัษณะของเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
 ประเภทของเด็กพเิศษ มีการจ าแนกไวแ้ตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะการ
จดับริการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือตามความเหมาะสมดงัเช่น International Classification of 
Functioning, Disabilities and Health ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดจ้ดัแบ่งเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษหรือ เด็กพิการตามลกัษณะต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
 1.  แบ่งตามความบกพร่องหรือสูญเสียอวยวัะ (Classification of Impairment) ไดแ้ก่ 
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ความบกพร่องทางสติปัญญา จิตใจ ภาษาและการส่ือ ความหมาย การไดย้นิ การมองเห็นและความ 
บกพร่องของอวยัวะต่าง ๆ เช่น ระบบประสาทสัมผสั กระดูก หวัใจ เป็นตน้  
 2.  แบ่งตามการไร้ความสามารถหรือสูญเสียสมรรถภาพ (Classification of Disabilities)
ไดแ้ก่ การไร้ความสามารถดา้นอุปนิสัยและพฤติกรรม การส่ือความหมาย การเคล่ือนไหว และการ
ดูแลตนเอง เป็นตน้  
 3. แบ่งตามการเสียเปรียบหรือความดอ้ยโอกาสในสังคม (Classification of Handicap)
ไดแ้ก่ เสียเปรียบดา้นร่างกาย ตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น ดา้นสังคม สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการรักษาพยาบาล 
ดว้ย เป็นตน้ (จริยา ทะรักษา, 2557) 
 จากขอบเขตดงักล่าว ค าวา่ “เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษหรือเด็กเศษ” จึงหมายถึงเด็กท่ีไม่
อาจ พฒันาความสามารถไดเ้ท่าท่ีควรจากการใหก้ารช่วยเหลือ และการสอนตามปกติ ทั้งน้ี มีสาเหตุ 
จากสภาพความ บกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการกระตุน้ ช่วยเหลือ 
การบ าบดั ฟ้ืนฟูและใหก้ารเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัลกัษณะ และความตอ้งการของเด็ก  
 นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีการให้ค  านิยามเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ตามลกัษณะของ 
การจดัใหบ้ริการ โดยแยกลกัษณะการใหบ้ริการไดด้งัน้ี   
 1.  ทางการแพทย ์มกัจะเรียกเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเหล่าน้ีวา่ เด็กพิการ ดงันั้นเด็กท่ีมี 
ความตอ้งการพิเศษจึงหมายถึง ผูท่ี้มีความผดิปกติ ผูท่ี้มีความบกพร่อง หรือผูท่ี้มีการสูญเสีย 
สมรรถภาพ อาจเป็นความผดิปกติ ความบกพร่องทางกาย หรือการสูญเสียสมรรถภาพทาง
สติปัญญา ทางจิตใจ เน้ือเยือ่หรือระบบเส้นประสาทก็ได ้ซ่ึงความผดิปกติ ความบกพร่อง หรือการ
สูญเสีย สมรรถภาพเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของเขา ท าใหเ้ขาไม่สามารถปฏิบติั
ภารกิจไดดี้ เท่ากบัคนปกติ แต่หากมีการแกไ้ขอวยัวะท่ีบกพร่องไปใหส้ามารถใชง้านไดด้งัเดิมแลว้ 
สภาพความ บกพร่องอาจหมดไป  
  2.  ทางการศึกษา ใหค้วามหมายเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษวา่ หมายถึงเด็กท่ีมีความ 
ตอ้งการทางการศึกษาเฉพาะของตวัเอง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดัการศึกษาใหต่้างไปจากเด็กปกติทางดา้น 
เน้ือหา หลกัสูตร กระบวนการท่ีใช ้และการประเมินผล 
 ส าหรับประเทศไทยตาม “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองก าาหนดประเภทและ 
หลกัเกณฑข์องคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552” ไดแ้บ่งเด็กกลุ่มน้ีออกเป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่  
 1.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น  
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง เด็กท่ีมองไม่เห็น (ตาบอดสนิท) หรือพอ
เห็นแสงเลือนรางและมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองขา้ง โดยมีความสามารถในการเห็นไดไ้ม่
ถึงหน่ึงส่วนสองของคนสายตาปกติเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ าแนกได ้2 ประเภท คือ 
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  1.1  เด็กตาบอด หมายถึง เด็กท่ีมองไม่เห็น หรืออาจจะมองเห็นบา้งไม่มากนกั แต่ไม่
สามารถใชส้ายตาใหเ้ป็นประโยชน์ในการเรียนได้ 
  1.2  เด็กสายตาเลือนลาง หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา สามารถมองเห็น
แต่ไม่เท่ากบัเด็กปกติ 
 2.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการไดย้นิไม่สามารถรับฟัง
เสียงไดเ้หมือนเด็กปกติ ซ่ึงอาจเป็นเด็กหูตึงหรือเด็กหูหนวกก็ได ้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยนิมี 2 ประเภท คือ  
  2.1  เด็กหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการไดย้นิเหลืออยูบ่า้งสามารถไดย้นิได ้ไม่วา่จะใช้
เคร่ืองช่วยฟังหรือหรือไม่ก็ตาม หากตรวจการไดย้นิจะพบวา่มีการสูญเสียการไดย้นินอ้ยกวา่ 90 เดซิ
เบล ระดบัการไดย้นิอาจแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยดงัน้ี 
   -  ตึงเล็กนอ้ย (26-40 เดซิเบล)  
   -  ตึงปานกลาง (41-55 เดซิเบล) 
   -  ตึงมาก (56-70 เดซิเบล) 
   -  ตึงรุนแรง (71-90 เดซิเบล) 
  2.2  เด็กหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้นิมากจนไม่สามารถรับขอ้มูลผา่น
ทางการไดย้นิ ไม่วา่จะใชห้รือไม่ใชเ้คร่ืองช่วยฟังก็ตาม โดยทวัไปหาตรวจการไดย้นิจะสูญเสียการ
ไดย้นิปะมาณ 90 เดซิเบลข้ึนไป ไม่สามารถไดย้นิเสียงพดูดงั ๆ อาจรับรู้เสียงบางเสียงได ้จากการ
สั่นสะเทือน ไม่สามารถใชก้ารไดย้นิไดเ้ป็นประโยชน์เตม็ประสิทธิภาพ คนหูหนวกอาจสูญเสียการ
ไดย้นิมา ตั้งแต่ก าเนิด หรือสูญเสียการไดย้นิภายหลงั 
 3.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กท่ีมีพฒันาการดา้นร่างกาย สังคม 
อารมณ์ ภาษาและสติปัญญาล่าชา้กวา่เด็กปกติ เม่ือวดัสติปัญญาโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้
ปรากฎวา่มีสติปัญญาต ่ากวา่เด็กปกติโดยทัว่ไป เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งตามระดบั
ความรุนแรงออกเป็น 4 ระดบั คือ 
  3.1  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบันอ้ย (เชาวปั์ญญา 50-70) เป็นเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียนหนงัสือได ้
  3.2  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลาง (เชาวปั์ญญา 35-49) เป็นเด็ก
ท่ีพอฝึกอบรมได ้
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  3.3  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง (เชาวปั์ญญา 20-34) เป็นเด็กท่ี
ตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสม 
  3.4  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก (เชาวปั์ญญา  ต ่ากวา่ 20) 
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีความจ ากดัเฉพาะดา้น ตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยแ์ละไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด  
 4.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 
  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง บุคคลท่ีมีความผดิปกติ 
บกพร่องหรือสูญเสียอวยัวะ ส่วนใดสวนหน่ึงร่างกายท าใหไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวไดดี้หรือมีอาการ
เกร็ง คือ อาการตึงตวัของกลา้มเน้ือ ส่วนใด ส่วนหน่ึงหรือหลายส่วน ควบคุมการทรงตวัไดย้ากหรือ
ไม่ไดเ้ลย มีการเคล่ือนไหวของแขนขาไม่สัมพนัธ์กนัมีอาการสั่น เดินเซ หรืออาจเป็นบุคคลท่ี
บกพร่องเน่ืองจากสุขภาพ หรืออุบติัเหตุ อาการชดัโรคเร้ือรัง โรคติดต่อ เป็นตน้ 
ประเภทความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ อาจแบ่งไดด้งัน้ี 
  4.1  บกพร่องทางระบบประสาท เช่น บุคคลสมองพิการ (Cerebral Palsy)ไม่ใช่บุคคล
ปัญญาอ่อนแต่หมายถึง สมองส่วนท่ีใชค้วบคุมกลา้มเน้ือส่วนใดส่วนหน่ึงบกพร่อง หรือสูญเสียท า
ใหมี้ปัญหาในการเคล่ือนไหว ซ่ึงแต่ละคนมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น กลา้มเน้ืออ่อนแรง หรือ
กลา้มเน้ือเคล่ือนไหวชา้ ทรงตวัไดไ้ม่ดี ซ่ึงเต่ละคนทีมากนอ้ยแตกต่างกนัความบกพร่อง จะเกิดข้ึน
ตั้งแต่แรกเกิดถึงอาย ุประมาณ 7 ปี ลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัเจนของบุคคลสมองพิการ ไดแ้ก่ 
  -  กลา้มเน้ือหดตวัเกร็ง (Spastic) เป็นลกัษณะความผดิปกติของการควบคุมการ
เคล่ือนไหว เคล่ือนไหวชา้มีอาการเกร็ง ซ่ึงเราจะพบบุคคลท่ีมีอาการในกลุ่มน้ีมากท่ีสุด 
  -  กลา้มเน้ือควบคุมการเคล่ือนไหวไดย้าก (Athetiod) มีลกัษณะขนขาไม่สัมพนัธ์กนั
หนัไป ตามทิศทางต่าง ๆ  
  -  กลา้มเน้ือตึงตวั (Ataxia) มีอาการสั่น เดินเซ ควบคุมการทรงตวัไดไ้ม่ดี ซ่ึงเราจะพบ
บุคคล ท่ีมีอาการในกลุ่มน้ีนอ้ยท่ีสุด 
  -  แบบผสม มีลกัษณะร่วมตั้งแต่ 2 ชนิด เช่น มีอาการเกร็งร่วมกบัการเคล่ือนไหวของ
แขน ไม่สัมพนัธ์กนั หนัไปคนทิศหรือมีการเกร็ง ควบคุมการทรงตวัไม่ไดมี้การสั่นเดินเซ เป็นตน้ 
  4.2  บกพร่องทางระบบกลา้มเน้ือและกระดูก เช่น กลา้มเน้ือเปล่ียน ไขขอ้อกัเสบ  
เป็นตน้ 
  4.3  ไม่สมประกอบมาแต่ก าเนิด เช่น น ้าคร่ังในสมอง แขน ขาดว้ยหรือกุด แขน ขามี
ขนาดใหญ่ เล็กผดิปกติ เป็นตน้ 
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  4.4  สภาพความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ บกพร่องากอุบติัเหตุไฟ
ไหม ้แขน ขาขาด โรคติดต่อ เช่น โปลโอ การไดรั้บอนัตรายจากการคลอด หรือบกพร่อง เน่ืองจาก
สุขภาพ เช่น โรคหืด โรคหวัใจ โรคปอด โรคเอดส์ เป็นตน้  
 5.  บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
  บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการรับรู้หรือ
ทางการเรียนรู้ท่ีมี ความผิดปกติอยา่งเดียวหรือหลายอยา่งท าใหเ้กิดปัญหาทางการฟัง การอ่าน การ
พดู การเขียน การสะกด การค านวณ การใชเ้หตุผล การรวบรวมความคิด ซ่ึงความผดิปกติน้ีไม่ใช่
เกิดจากภาวะบกพร่องทางการเห็น การไดย้นิทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์แต่เป็นภาวะ
ทางสมองท่ีมีความผดิปกติท าใหก้ารแปลภาพ การแปลเสียงหรือการรับรู้ แปรปรวนไปจากเดิมเด็ก
บางคนมองเห็นหนงัสือกลบัหลงั เด็กบางคนไม่สามารถแปลความหมายหรือเขา้ใจจากการไดย้นิ 
เด็กบางคนไม่เขา้ใจตวัเลขและความหมายตวัเลข 
 6.  บุคคลทม่ีคีวามบกพรอ่งทางการพดู และภาษา 
   เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการเรียนรู้ คือ เด็กท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกบักระบวนการทาง
จิตวทิยา บกพร่องน้ีเกียวกบัทั้งภาษาพดูและทั้งภาษาเขียน เด็กมีปัญหาทางดา้นการฟัง การคิด การ
พดู การอ่าน การสะกดค า หรือการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
รับรู้ แต่ไม่รวมถึงเด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางดา้นสายตา ทางการไดย้นิ และทางการเคล่ือนไหว 
ปัญญาอ่อนหรือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางดา้นอารมณ์และความ
เสียเปรียบทางสภาพแวดลอ้ม  
 7.  บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 
   บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ หมายถึง บุคคลท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากบุคคลทัว่ไป และพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนน้ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ต่อส่ิงต่าง ๆ 
และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ไม่เป็นท่ียอมรับกนัทางสังคมและวฒันธรรม 
รวมทั้งขาดสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีความคบัขอ้งใจ มีการเก็บกดทาง
อารมณ์โดยแสดงออกทางร่างกาย 
  ลกัษณะของเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
  7.1  กา้วร้าว ก่อกวน เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ มกัแสดงออกในทาง
กา้วร้าว ก่อกวนความสงบของผูอ่ื้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกอาจรวมไปถึงความโหดร้าย ทารุณสัตว ์
ชกต่อย ท าร้ายตวัเองและผูอ่ื้น หวดีร้อง กระทืบเทา้ ไม่เช่ือฟังครูและพอ่แม่ พฤติกรรมเหล่าน้ีอาจ
รุนแรงข้ึนหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้ง 
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  7.2  การเคล่ือนไหวท่ีผดิปกติ หมายถึง ไม่หยดุน่ิง เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา โดย
ปราศจากจุดหมาย นอกจากน้ียงัมีความสนใจสั้น สนใจในบทเรียนไดไ้ม่นาน ขาดสมาธิในการ
เรียน 
  7.3  การปรับตวัทางสังคมเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ จะมีการปรับตวั
ทางสังคมไม่ถูกตอ้ง ฝ่าฝืนกฎเกณฑท่ี์ไม่เป็นท่ียอมรับทางสังคม เช่น แก๊งอนัธพาล การท าลายสา
ธารณสมบติั ลกัขโมย หนีโรงเรียน การประทุษร้ายทางเพศ พฤติกรรมเหล่าน้ีมกัจะเกิดกบัเด็กวยัรุ่น
เป็นส่วนใหญ่ 
  7.4  ความวติกกงัวลและปมดอ้ย เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์อาจไม่กลา้
พดูกลา้แสดงออกในชั้นเรียน มีอาการประหม่าขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง พฤติกรรมดงักล่าวตอ้ง
เป็นพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งรุนแรงและเกิดข้ึนสม ่าเสมอเท่านั้น จึงจดัวา่เป็นเด็กท่ีมีปัญหา 
  7.5  การหนีสังคมหรือการปลีกตวัออกจากสังคมเป็นพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนอยา่งหน่ึง 
เช่น การท่ีเด็กไม่ค่อยพดู ไม่เล่นกบัเพื่อน ไม่ร่วมกิจกรรมข้ีอาย ชอบอยูค่นเดียว บางคนเจา้อารมณ์ 
บางคนแสดงออกทางสังคมไม่เหมาะสม 
  7.6  ความผดิปกติทางการเรียน เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์จะมีผลการ
เรียนต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการอ่าน การสะกดค า การค านวณ การตดัสินวา่เด็กคนใดเป็นเด็ก
ท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมนั้น ควรพิจารณาความรุนแรงและความส ่าเสมอควบคู่ไปดว้ย การตดัสิน
ควรใชเ้กณฑเ์ป็นหลกัในการพิจารณา  
 8.  บุคคลออทิสติก 
  บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องพฒันาการดา้นสังคม ภาษาและการ
ส่ือความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และจินตนาการ ซ่ึงสาเหตุเน่ืองมาจากการท างานในหนา้เท่ีบาง
ส่วนของสมองท่ีผดิปกติไป และความผดิปกตินั้นพบไดก่้อนวยั 30 เดือน ลกัษณะของเด็กออทิสติก 
มีดงัน้ี  
  8.1  มีความบกพร่องทางปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เช่น ไม่มองสบตาบุคคลอ่ืนไม่มีการ
แสดงออกทางสีหนา้กิริยาหรือท่าทางเล่นกบัเพื่อนไม่เป็น ไม่สนใจท่ีจะท างานร่วมกบัใครไม่เขา้ใจ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 
  8.2  มีความบกพร่องดา้นการส่ือสาร ทั้งการใชภ้าษาพดู ความเขา้ใจภาษา การแสดง
กิริยา ส่ือความหมาย ซ่ึงมีความบกพร่องหลายระดบั ตั้งแต่ไม่สามารถพดูส่ือความหมายไดเ้ลย หรือ
คนพดูไดแ้ต่ไม่สามารถสนทนาโตต้อบกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ บางคนพดูแบบเสียงสะทอ้นหรือพูด
เลียนแบบทวนค าพดู บางคนจะพดูซ ้ าในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีการใชส้รรพนามสลบัท่ี ระดบั
เสียงพดูอาจมีความผิดปกติ บางคนพดูโทนเสียงเดียว บางคนพดูไม่มีความหมาย 
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  8.3  มีความบกพร่องดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซ ้ า ๆ ผดิปกติ 
เช่น เล่น โบกมือไปมาหรือหมุนตวัไปรอบ ๆ เดินเขยง่เทา้ปลาย ท่าทางเดินงุ่มง่าม ยดึติดโดยไม่
ยอมรับการเปล่ียนแปลงใด ๆ การแสดออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมกบัวยับางคนร้องไหห้รือ
หวัเราะโดยไม่มีเหตุผล บางคนมีอารมณ์กา้วร้าว รุนแรงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
  8.4  มีความบกพร่องดา้นการรับรู้และประสาทสัมผสั การใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้ คือ 
การรับรู้ทางการเห็นการตอบสนองต่อการฟัง การสัมผสั การรับกล่ินและรส มีความแตกต่างกนัใน
แต่ละบุคคล บางคนชอบมองแสง บางคนตอบสนองต่อเสียงผดิปกติ รับเสียงบางเสียงไม่ได ้ดา้นรับ
สัมผสักล่ินและรส บางคนตอบสนองชา้หรือไว หรือแปลกวา่ปกติ เช่น ชอบดมของเล่น เป็นตน้ 
  8.5  มีความบกพร่องดา้นการใชอ้วยัวะต่าง ๆ อยา่งประสานสัมพนัธ์กนั การใชส่้วน
ต่าง ๆ ของร่างกายรวมถึงการประสานสัมพนัธ์ของกลไกกลา้มเน้ือมดัใหญ่และมดัเล็กมีความ
บกพร่องบางคนเคล่ือนไหวงุ่มง่ามผดิปกติไม่คล่องแคล่ว ท่าทางเดินหรือวิง่แปลก การใชก้ลา้มเน้ือ
มดัเล็กในการหยบิจบัไท่ประสานกนั 
  8.6  มีความบกพร่องดา้นจินตนาการ ไม่สามารถแยกเร่ืองจริงเร่ืองสมมุติ หรือ
ประยกุตว์ธีิการจากเหตุการณ์หน่ึงไปยงัอีกเหตุการหน่ึงได ้เขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไดย้าก เล่น
บทบาทสมมุติไม่เป็น จดัระบบความคิด ล าดบัความคิด ล าดบัความส าคญัก่อนหลงั คิดจินตนาการ
จากภาษาไดย้าก ท าใหเ้กิดอุปสรรค 
  8.7  มีความบกพร่องดา้นสมาธิมีความสนใจสั้น ไม่อยูน่ิ่ง  
 9. บุคคลพิการซ ้ าซอ้น 
  บุคคลพิการซอ้น (Mutiple Handicapped) หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องตั้งแต่
อยา่ง ข้ึนไปในบุคคล เดียวกนัอาจแบ่งตามลกัษณะไดต้ามความพิการท่ีเห็นชดัเจน เช่น 
  9.1  บกพร่องทางการเห็นร่วมกบับกพร่องอ่ืน ๆ เช่น การไดย้นิ สติปัญญา ร่างกาย 
การเรียนรู้ สมาธิสั้น เป็นตน้ 
  9.2  บกพร่องทางร่างกายร่วมกบับกพร่องอ่ืน ๆ เช่น สติปัญญา การเห็น การไดย้นิ 
การเรียนรู้ ออทิสติก สมาธิสั้น เป็นตน้  
  9.3  บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกบับกพร่องอ่ืน ๆ เช่น สติปัญญา การเห็น ร่างกาย 
การเรียนรู้สมาธิสั้น เป็นตน้  
  9.4  บกพร่องทางสติปัญญากบับกพร่องอ่ืน ๆ เช่น ร่างกาย ออทิสติก สมาธิสั้น เป็น
ตน้ลกัษณะความพิการซอ้นมีมากมายหลายประเภท โดยอาจจบัคู่ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ หลายคนมี
ลกัษณะความพิการซอ้นมากกวา่ 2 อยา่ง และมีความตอ้งการพิการเศษแตกต่างกนัตอ้งไดรั้บการ
ช่วยเหลือตามความตอ้งการเพื่อพฒันาให้เตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
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แนวทางการช่วยเหลอืเด็กพเิศษ  
 การช่วยเหลือเด็กพิเศษจ าเป็นตอ้งอาศยั การท าางานร่วมกนัของทีมสหวชิาชีพ ไดแ้ก่
แพทยก์มุารแพทย ์จิตแพทยเ์ด็ก และวยัรุ่นพยาบาล นกัจิตวทิยา นกักายภาพบ าบดั นกัจิกรรมบ าบดั 
นกัอรรถบ าบดั นกัสังคมสงเคราะห์ และครู ฯลฯ ซ่ึงมีบทบาทต่างๆกนัในการท างาน จึงจ าเป็นตอ้ง
มีการประสานงานแลกเปล่ียนขอ้มูลและวางแผน การช่วยเหลือบ าบดัฟ้ืนฟ ูร่วมกนัเป็นระยะอยา่ง 
ต่อเน่ือง รวมถึงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ และประสานความร่วมมือ กบัครอบครัวอยา่งสม ่าเสมอ 
ดว้ยบทบาทของทีมสหวชิาชีพในการช่วยเหลือเด็กพิเศษ ไดแ้ก่  
 1.  เฝ้าระวงัหาสาเหตุใหก้ารช่วยเหลือ แกไ้ข และติดตามการเจรญิเติบโต พฒันาการดา้น 
ต่างๆ รวมถึงการเจบ็ป่วยต่าง ๆ ของเด็กอยา่งต่อเน่ือง เช่น การวดัน ้าาหนกั ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ
การตรวจการไดย้นิ และการมองเห็น ประเมนิภาวะ โภชนาการและการเจบ็ป่วยต่าง ๆ เป็นตน้
 2. ส่งเสริมใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก โดยให้ความรู้ฝึกทกัษะรับฟัง
ปัญหา หรือส่ิงท่ีผูป้กครองกงัวล ใหก้ าลงัใจ และค าปรีกษา ในการแกปั้ญหา รวมถึงการช่วย
ประคบัประคอง จิตใจ ลดความเครียดและวติกกงัวล เพื่อช่วยใหค้รอบครัวมีความสามารถในการ
พฒันาศกัยภาพ และเป็นหลกัในการดูแลเด็กไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 3.  ส่งเสริมความรักและความอบอุ่นใน ครอบครัวผา่นการท าากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั 
ระหวา่งผูเ้ล้ียงดูกบัเด็ก เช่น การเล่น พดูคุย  เล่านิทาน เล่นกีฬา ฯลฯ นอกจากน้ีควรช่วยใหทุ้กคน
ในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเด็ก ไม่ควรแบ่งหนา้ท่ีกนัชดัเจนจนท าใหเ้กิดช่องวา่ง
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว  
 4.  วางแผนการช่วยเหลือฟ้ืนฟูและบ าาบดั รักษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็ก 
แต่ละคน ซ่ึงรวมถึงการช่วยเหลือทางการแพทยใ์นดา้นต่า งๆ ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ 
พฤติกรรม การจดัการศึกษาพิเศษท่ีเหมาะสมกบัเด็ก การฝึกอาชีพ และการช่วยเหลือดา้นสังคมโดย
จดัท าาแผนเฉพาะรายบุคคล พิจารณาตามพฒันาการและจุดอ่อน-จุด แขง็ของเด็กวางแผนพฒันา
แบบองคร์วมมากกวา่แบบแยกส่วน โดยเนน้ความส าคญั เร่ืองทกัษะชีวติ ทั้งดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
การส่ือสาร การคิด และความเขา้ใจเร่ืองอารมณ์ เพื่อให้เด็กสามารถน า ทกัษะเหล่านั้นไปใชไ้ดจ้ริง
ในชวติีประจ าวนัเดก็บางรายอาจจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบดัแบบจ าเพาะ หรือเฉพาะทาง เช่น เด็ก
ออทิสติกท่ีมีปัญหาซน สมาธิสั้นร่วมดว้ย อาจตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยยา เพื่อช่วยลดอาการดงักล่าว
นอกเหนือจากการกระตุน้พฒันาการดา้นต่าง ๆ และการปรับพฤติกรรม ซ่ึงเป็นแผนการรักษาทัว่ไป
ของเด็กออทิสติกแลว้ หรือเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนและมีภาวะอารมณ์ซึมเศร้า นอกจาก
จะมีการช่วยเหลือ โดยจดัท าาแผนการเรียนเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan-IEP) 
เด็กจ าาเป็นตอ้งไดรั้บ การรักษาภาวะซึมเศร้าโดยการท าจิตบ าาบดัหรือ การใชย้าร่วมดว้ย เป็นตน้ 
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 5. ประสานงานกบัเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให ้ความช่วยเหลอืแกเด็กและครอบครัว เช่น 
โรงเรียนชุมชน และองคก์รต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ 
 6. ใหข้อ้มูลกบัครอบครัวเก่ียวกบัสิทธิ ต่าง ๆ ตามกฎหมายท่ีเด็กพึงไดรั้บ และแพทยเ์วช 
ปฏิบติัมีหนา้ท่ีในการตรวจวินิจฉยัและออกใบรับรองความพิการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ 
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อ ประกอบการขอมีบตัรประจ าตวัคนพิการ
(พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) 
 7. ใหค้วามรู้และปรับทศันคติของสังคมท่ีมีต่อเด็กพิเศษใหถู้กตอ้งเหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมความเขา้ใจและใหค้วามช่วยเหลือแก่เด็กกลุ่มน้ี ช่วยลดความรู้สึกดอ้ยค่าไม่เท่าเทียม โดย
ใหโ้อกาสทางการศกึษาการด าเนินชีวิตในสังคม และการประกอบอาชีพ เพื่อใหเ้ด็กมีคุณภาพชีวติ 
ท่ีดี และสามารถอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข (จริยา ทะรักษา, 2557, หนา้ 22) 
 แนวทางการบ าบัดรักษาเด็กพเิศษ (Special Child) 
 “การบ าบดัทางเลือก” ในท่ีน้ีหมายถึงศาสตร์แขนงของ “การแพทยเ์สริมและทางเลือก” 
(Complementary and Alternative Medicine) ซ่ึงมีความหลากหลายมาก จนไม่สามารถนิยามได้
ครอบคลุม นิยามโดยทัว่ไป คือ “วธีิการบ าบดัรักษาท่ีไม่ไดใ้ชก้นัเป็นประจ าในการรักษาแบบแพทย์
แผนปัจจุบนั (Conventional Medicine) และไม่มีการสอนในโรงเรียนแพทย”์ แต่ค านิยามดงักล่าวก็
อาจมีการเปล่ียนแปลงไปอีก เน่ืองจากเร่ิมมีการสอนในโรงเรียนแพทยบ์า้งแลว้การแพทยเ์สริมและ
ทางเลือก รวมถึงการแพทยพ์ื้นบา้นของแต่ละชนชาติทัว่โลก จนถึงการแพทยแ์ผนปัจจุบนั และ
ครอบคลุมถึงการบ าบดัรักษาทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และภูมิปัญญา เป็นแนวคิดการดูแล
สุขภาพแบบองคร์วม การแพทยเ์สริมและทางเลือก ถึงจะมีความหลากหลาย และรายละเอียด
ปลีกยอ่ยแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ประเด็นส าคญัก็คือ การเลือกสรรอาหาร พืชผกั สมุนไพร ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย การออกก าลงักายเสริมสร้างสุขภาพ การผกัผอ่น การฝึกควบคุมอารมณ์และ
จิตใจ เป็นวถีิเพื่อสุขภาพท่ีเป็นธรรมชาติ และใกลเ้คียงกบัวถีิชีวติ เป็นการสร้างเสริมภูมิชีวติให้
แขง็แรง ช่วยใหห่้างไกลจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
 ในอดีตเป็นศาสตร์ท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ และไม่ไดรั้บการพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์ปัจจุบนั
เร่ิมมีการท าวจิยัในศาสตร์แขนงน้ีมากข้ึนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบวา่ ใหผ้ลดีในการบ าบดัรักษา
หรือไม่อยา่งไรมีความปลอดภยัเพียงใด คุม้ทุนหรือไม่ สมควรท่ีจะน ามาบรรจุในแผนสุขภาพ
หรือไม่ และเร่ิมมุ่งไปสู่การวิจยัในเชิงลึกถึงกลไกของการบ าบดัรักษาวา่เป็นอยา่งไร  
 แนวโนม้ของการแสวงหาทางเลือกเร่ิมมีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากการแพทยแ์ผนปัจจุบนั
ไม่สามารถตอบสนองความพอใจของผูป่้วยไดเ้ตม็ท่ี พบวา่มากกวา่ร้อยละ 60 ของผูป่้วยไม่ยอม 
บอกแพทยว์า่ตนเองไปท าการบ าบดัทางเลือก 
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 ในส่วนของแพทยเ์อง ก็เร่ิมใหค้วามสนใจและยอมรับมากข้ึน เร่ิมมีการใหค้  าแนะน า
ผูป่้วยในทางเลือกต่าง ๆ และน าเอาการบ าบดัทางเลือกมาบูรณาการเขา้กบัการบ าบดัรักษาแนวทาง
หลกัท่ีใชอ้ยู ่การแบ่งประเภทของการแพทยเ์สริมและทางเลือกมีหลายวธีิในท่ีน้ีจะขอแบ่งตาม
วธีิการหลกัท่ีใชก้นัส่วนใหญ่ ดงัน้ี 
 การใชท้กัษะฝีมือ (Manual Healing) เช่น การนวดบ าบดั (Massage Therapy) การฝังเข็ม
(Acupuncture)ไคโรแพร็กติก (Chiropractic) การจดักระดูก (Osteopathic Manipulation) 
 การใชเ้ทคนิคทางจิตใจและร่างกาย (Mind/ Body Techniques) เช่น การนัง่สมาธิ 
(Meditation) สวดมนต ์(Prayer) การฝึกผอ่นคลาย (Relaxation) การสะกดจิต (Hypnosis) ดนตรี
บ าบดั (Music Therapy) ศิลปะบ าบดั (Art Therapy) สัตวเ์ล้ียงบ าบดั (Pet Therapy) 
 การใชเ้ทคนิคการเคล่ือนไหว (Movement Techniques) เช่น โยคะ (Yoga) ไทชิ (Tai Chi) 
ชิกง (Qigong) การเตน้บ าบดั (Dance Therapy ) 
 การใชพ้ฤกษา (Botanicals) เช่น อโรมาบ าบดั (Aroma Therapy) สมุนไพร (Herbal 
Supplementation) 
 การใหอ้าหารเสริม (Diet, Nutrition, Supplements) เช่น การเสริมวิตามิน เกลือแร่ การ
เติมสารอาหารบางอยา่งเขา้มา หรือการสกดัสารอาหารบางอยา่งออกไป นอกจากน้ียงัมีการบ าบดั
ทางเลือกอีกหลากหลาย เช่น การกระตุน้ดว้ยคล่ืนไฟฟ้าหรือคล่ืนแม่เหล็ก (Electrical and Magnetic 
Ttimulation) การใชพ้ลงัเพื่อการเยยีวยา (Energy Healing) และการใชปั้สสาวะบ าบดั (Urine 
Therapy) เป็นตน้ ส่ิงส าคญัท่ีควรท าความเขา้ใจ คือ การบ าบดัทางเลือกใชเ้สริมแนวทางหลกัใหมี้
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนไม่ใช่การน ามาใชโ้ดดๆ เพียงอยา่งเดียว โดยละเลยการบ าบดัตามแนวทางหลกั 
ซ่ึงไดรั้บการยนืยนัจากงานวิจยัต่าง ๆ แลว้วา่ไดผ้ล (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2550, หนา้ 6-8) 

 
รูปแบบแนวทางเลอืกการบ าบัดรักษา  
 ในปัจจุบนัมีแนวทางการบ าบดัรักษาหลากหลายวธีิ ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ปัญหาของเด็กแต่ละรายท่ีมีความแตกต่างกนั แบ่งเป็น 10 วธีิ ดงัน้ี  
 1.  การบ าบดัทางพฤติกรรม (Behavior Therapy) คือ การฝึกใหเ้ด็กออทิสติกมีพฒันาการ
ดา้น ๆ ท่ีดีข้ึน และหยดุพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา (Problem Behavior) สร้างพฤติกรรมใหม่ท่ี
เหมาะสมท่ีดีมากข้ึน ปัจจุบนัมีโปรแกรมกระตุน้พฒันาการหลายแบบ อาทิเช่น  
  1.1  โปรแกรมของโลวาส (Lovaas Program) ของ ดร. โลวาสและทีมวจิยัแห่ง UCLA 
โครงการ University of California, Los Angeles Young Autism Project เป็นโปรแกรมท่ีฝึกเด็ก
อยา่งเขม้ขน้แบบตวัต่อตวั โดยฝึกตั้งแต่อายนุอ้ย และฝึกอยา่งต่อเน่ือง เป็นการรักษาในลกัษณะการ
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ฝึกเด็กเล็ก (ต ่ากวา่ 4 ปี) โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์พฤติกรรม (Applied Behavioral Analysis) เป็น
โปรแกรมท่ีฝึกท่ีบา้นได ้
  1.2  TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 
Handicapped Children) เป็นโปรแกรมท่ีใชส้าหรับการสอนในหอ้งเรียนพฒันาข้ึนโดย Dr. Eric 
Schopler แห่ง University of North Carolina เป็นโปรแกรมท่ีเนน้การสอนแบบมีระบบระเบียบ
(Structural Teaching) ไดแ้ก่ การจดัห้องเรียนใหมี้ระเบียบ การจดัตารางเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ให้
แน่นอน และมีความเป้าหมายท่ีชดัเจนให้เด็กรู้วา่เขาตอ้งท าอะไรบา้ง ซ่ึงวธีิการสอนจะใชภ้าพ
มากกวา่เสียง การสอนจะฝึกเด็กครอบคลุมทุกดา้น เช่นการส่ือสาร ทกัษะทางสังคม การท างานเพื่อ
ประกอบอาชีพหรือดูแลตวัเองได ้ 
 2.  การกระตุน้ภาษาและการส่ือสาร เด็กออทิสติกเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางภาษา
และการส่ือสาร การฝึกภาษาใหเ้ด็ก เพื่อส่ือสารไดจ้ะท าใหเ้ด็กมีโอกาสในการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ผูท่ี้มี
บทบาทส าคญัในการฝึกและแกไ้ขการพดู นอกจากผูเ้ช่ียวชาญ (Speech Therapist) แลว้ยงัมี
ผูป้กครองซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดกบัเด็ก ฉะนั้น ผูป้กครองสามารถฝึกไดต้ลอดไม่ใช่การรอจนถึงวนันดัแลว้
ค่อยฝึกกบัผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น เพราะจะไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร  
  2.1  อรรถบ าบดั (Speech Therapy) คือ ฝึกการพดูและแกไ้ขการพดู มีรายละเอียดดงัน้ี  
   2.1.1  การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนท่ีจะสอนพูด ควรฝึกการเปล่งลม เคล่ือนไหว
ปากโดยการเป่ามือ เป่ากระดาษ เป่าลูกปิงปอง เป่าฟองสบู่ เป่านกหวดี ฝึกการเคล่ือนไหวล้ินโดย
การอมลูกอม เลียอมยิม้ และฝึกการเล่นเสียงในถว้ย เป็นตน้  
   2.1.2  กระบวนการเรียนรู้ภาษามี 4 ขอ้ดงัน้ี  
    2.1.2.1  การไดย้นิเสียงพดูของผูอ่ื้น  
    2.1.2.2  การเห็นวธีิการออกเสียง เช่นลกัษณะริมฝีปาก ลกัษณะล้ิน เป็นตน้ 
    2.1.2.3  การไดพ้ดูคุยกบัคนบ่อย ๆ โดยใหเ้ด็กสบตาคู่สนทนาทุกคร้ัง  
    2.1.2.4  การสร้างสถานการณ์ใหเ้ด็กตอ้งพดู เช่น เวลาหิว หรือตอ้งการส่ิงของ
เป็นตน้  
  2.2  โปรแกรมแลกเปล่ียนภาพเพื่อการส่ือสาร (Picture Exchange Communication 
System; PECS) เป็นการจดัระบบการเรียนรู้ในเร่ืองการส่ือสาร โดยใหเ้ด็กหยบิภาพให้ผูร่้วม
สนทนา เพื่อส่ือสารถึงส่ิงท่ีตอ้งการ ใชส้ าหรับเด็กออทิสติกท่ีพดูไม่ค่อยปกติหรือไม่พูด ซ่ึงมีการ
ฝึกอยา่งเป็นระบบจนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
  2.3  การส่ือสารทางเลือก (Augmentative and Alternative Communication; AAC) 
อาจารยสุ์พตัรา วงศว์ิเศษ แอนดราดี ผูรั้บผดิชอบโครงการการศึกษาพิเศษกลุ่มนกัเรียนท่ีมีอาการ
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ออทิสติก ระดบัรุนแรง ศูนยว์จิยัการศึกษาเพื่อเด็กท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษของโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดก้ล่าวถึงการนาเทคนิค AAC มาใชก้บันกัเรียนกลุ่มน้ี มี 3 
ทางเลือก ซ่ึงครูผูส้อนสามารถเลือกวธีิการต่าง ๆ เหล่าน้ีตามความเหมาะสมของศกัยภาพนกัเรียน
ดงัน้ี 
   2.3.1  การใชภ้าษามือ (Sign Language) ประมาณปี ค.ศ. 1970 มีนกัวจิยัหลายท่าน
ไดท้ดลองใชภ้าษามือในการส่ือสารกบัเด็ก ท่ีมีความบกพร่องทางการพดูขั้นรุนแรง ไดผ้ลสรุป
ออกมาชดัเจนวา่เด็ก สามารถส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดีแทนการใชค้าพดู เช่น ท่าทางสัญลกัษณ์ท่ีแสดง
การด่ืมนา้ การไปหอ้งน ้าการอ่านหนงัสือ การรับประทานอาหาร ฯลฯ การแสดงออกโดยใช้
สัญลกัษณ์ทางภาษามือในการส่ือสาร ซ่ึงง่ายต่อการเขา้ใจและส่งเสริมการตอบสนองของเด็ก ท่ี
ส าคญัการสอนใชส้ัญลกัษณ์ภาษามือกบัเด็กออทิสติกจะเหมาะสมกบัเด็ก ท่ีมีความบกพร่องทางการ
พดูขั้นรุนแรงคือไม่พดูหรือเป็นใบ ้และจะตอ้งไม่ใชส้ัญลกัษณ์ภาษามือกบัเด็กเล็ก ซ่ึงครูผูส้อนตอ้ง
แน่ใจวา่เด็กไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงภาวะการล่าชา้ของภาษา มิฉะนั้น อาจเกิดผลในแง่ลบ เด็กจะหยดุ
พฒันาการทางภาษาหรือแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์ม่ือตอ้งสนทนาโดยใชค้  าพดู  
   2.3.2  การใชรู้ปภาพสัญลกัษณ์ (Visual Communication System) ลกัษณะจ าเพาะ
ของเดก็ คือ การขาดความสนใจส่ิงรอบตวั ไม่เขา้ใจอารมณ์และความรู้สึก และท่ีส าคญั คือ การท า
ความเขา้ใจความคิดรวบยอด การส่ือสารโดยใชรู้ปภาพเป็นส่ือในการถ่ายทอด เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ี
สามารถเพิ่มการกระตุน้ใหเ้ด็กออทิสติกเกิดการตอบสนองอยา่งเหมาะสม รูปภาพท่ีนามาใชอ้าจจะ
เป็นภาพถ่ายจริง ภาพวาด หรือภาพสัญลกัษณ์ ซ่ึงครูผูส้อนสามารถนาภาพมาใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching Structure) คือ การใชรู้ปภาพในการบรรยาย
ขั้นตอนต่าง ๆ หรือปฏิบติักิจกรรมภาพจะช่วยให้เด็กออทิสติกเขา้ใจการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน เพราะเด็ก
ท่ีมีภาวะบกพร่องทางดา้นภาษาจะเรียนรู้และรับรู้ทางการมอง (Visual Learning) นอกจากเด็ก ยงั
สามารถเรียนรู้และทาความเขา้ใจในบทเรียนหรือกิจกรรมไดดี้แลว้ การใชรู้ปภาพจะช่วยลด
พฤติกรรมการต่อตา้นในหอ้งเรียน และท าใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกสนใจการเรียนมากข้ึน  
 ตารางเรียน หรือภาพกิจวตัรประจ าวนัในแต่ละช่วง (Treatment and Education of 
Autistic and Related Communication Handicapped Children; TEACCH) การใชรู้ปภาพในตาราง
เรียน หรือกิจวตัรประจ าวนั นอกจากจะช่วยเพิ่มพฒันาการส่ือสารดว้ยการสนทนาโตต้อบระหวา่ง
ครูและนกัเรียนแลว้ ยงัช่วยใหเ้ด็กลดภาวการณ์วติกกงัวล หลีกหนีสถานการณ์ท่ีตอ้งประสบดว้ย
ความไม่แน่ใจ ทั้งน้ีเพราะภาวะความบกพร่องของการถ่ายทอดทางภาษา เด็กจะมีความวติกกงัวล 
กลวักบัส่ิงท่ีตอ้งเผชิญ การแสดงออกส่วนใหญ่น่าจะเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีไม่พึง
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ประสงค ์เช่น วิง่หนีออกจากหอ้งเรียน หนีเขา้ห้องน ้า หรือแมแ้ต่ท าร้ายผูเ้ก่ียวขอ้ง เพราะฉะนั้นการ
ใชรู้ปภาพในตารางเรียนเป็นการสร้างความมัน่ใจ การเตรียมพร้อมและการยอมรับกบัเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง ในแต่ละช่วงของแต่ละวนัเด็กจะเปล่ียนความรู้สึกจากวติกกงัวลสู่การยอมรับท่ี
เหมาะสม และสุดทา้ยสามารถปฏิบติัตนกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง  
 บตัรภาพบอกความตอ้งการ (Picture Exchange Communication System; PECS) เด็ก
ออทิสติกจะเรียนรู้การใชค้  าท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งเกิดพฒันาการใชค้  าศพัทแ์ละการพดูออกเสียงอยา่ง
เหมาะสม ครูจะตอ้งท าหนา้ท่ีคอยกระตุน้ช่วยเหลือและสนบัสนุนการใชค้  าท่ีถูกตอ้งกบัสถานการณ์
นั้น ๆ อุปกรณ์ท่ีใชค้รูสามารถจดัทาไดง่้าย ๆ ดว้ยตนเอง เช่น ภาพบตัรส่ิงของและสถานท่ีต่าง ๆ 
ภาพแต่ละบตัรควรมีความชดัเจน ซ่ึงครูตอ้งแน่ใจวา่ภาพท่ีใชส้ามารถส่ือสารเขา้ใจในความหมาย
เดียวกนักบัเด็ก ขนาดของบตัรภาพควรเหมาะสมในการพกพาไดส้ะดวก 
   2.3.3  การใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computerized Devices) คือ การน าเทคโนโลยี
เขา้มามีส่วนช่วยการส่ือสารระหวา่งเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางภาษา และผูป้กครอง ครู หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนของความหมายในการส่ือสารมากข้ึน ลกัษณะของคอมพิวเตอร์จะ
มีขนาดเล็ก เบา หนา้จอจะประกอบดว้ยรูปภาพส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวติ เม่ือเด็ก
ตอ้งการด่ืมน ้า เด็กจะกดท่ีรูปภาพแกว้น ้า คอมพิวเตอร์จะออกเสียงทนัที “ฉนัตอ้งการด่ืมน ้า” เสียง
จากคอมพิวเตอร์คลา้ยเป็นตวัแทนของการส่ือสารบอกความตอ้งการแทนค าพดูจากเด็กท่ีไม่
สามารถออกเสียงหรือถอ้ยคาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง คอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาการ
ส่ือสารท่ีใชแ้พร่หลายในสหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ Touch Talker, Intro Talker และ Light Talker 
นอกจากน้ี อาจารยสุ์พตัรายงัไดฝ้ากขอ้คิดไวว้า่ ไม่วา่ครูหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนใด จะใชท้างเลือกใด
ของ AAC ควรตระหนกัถึงการเลือกใชใ้หต้รงตามศกัยภาพและวยัของเด็กแต่ละคนอยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งความรัก ความอดทน และความตั้งใจในการฝึกปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เป็นท่ีเช่ือแน่วา่ จะท า
ใหก้ารส่ือสารระหวา่งเด็กออทิสติกและครูประสบความส าเร็จอยา่งแน่นอน 
 3.  การกระตุน้ประสาทสัมผสัและกลา้มเน้ือ  
  เด็กออทิสติกมีความบกพร่องทางการรับรู้ของประสาทสัมผสั เด็กจะรู้สึกต่อการ
สัมผสับางอยา่งมากหรือบางอยา่งนอ้ยเกินไป ความผดิปกติน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลทาใหเ้ด็กมี
อารมณ์แปรปรวน หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได ้ดงันั้น จึงมีวธีิต่าง ๆ ท่ีจะกระตุน้ประสาท
สัมผสัใหท้างานดีข้ึนดงัน้ี  
  3.1  Sensory Integration Therapy เป็นการบ าบดัพฒันาประสาทสัมผสั ทั้ง 7 จาก
อวยัวะภายนอกไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้นิ การดมกล่ิน การชิมรส และการสัมผสัผวิกาย และจาก
อวยัวะภายใน ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหว และการทรงตวั เช่น ใหเ้ด็กจะนัง่ฟังเพลงบนเตียงเมด็ถัว่เพื่อ 
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ผอ่นคลายและมองดูรูปภาพบนผนงัท่ีหมุนไปสอดคลอ้งกบัเสียงเพลง พร้อมใหเ้ด็กจบัสายแกว้ 
น าแสงท่ีเปล่ียนเป็นสีต่าง ๆ ในหอ้งอาจจะมีกล่ินหอมกล่ินอ่อน ๆ สาหรับกิจกรรมการทรงตวั 
เช่น การกระโดดตาราง การหมุนตวั เป็นตน้  
  3.2  เสียงบ าบดั (Auditory Integration Therapy) เป็นการบ าบดัโดยใชเ้สียง ของ  
ดร.กาย เบอร์นาร์ด (Dr. Guy Bernard) ชาวฝร่ังเศสซ่ึงจะใหเ้ด็กนัง่ฟังเสียงเพลงประมาณ 20 คร้ัง ๆ 
ละ 30 นาที ทั้งน้ียงัไม่มีการวิจยัดา้นน้ีรองรับวา่ไดผ้ลดี  
  3.3  สีบ าบดั (Light Therapy) เป็นการบ าบดัโดยใชแ้สงสีต่าง ๆ จะส่งผลใหส้มอง
ท างานไดดี้ข้ึน และเด็กจะมีสมาธิมากข้ึน  
  3.4  โลมาบ าบดั (Dolphin Therapy) เป็นการบ าบดัประสาทสัมผสั โดยผูเ้ช่ียวชาญจะ
น าเด็ก ลงเล่นน ้าหรือวา่ยน ้ากบัโลมาท่ีไดรั้บการฝึกมาแลว้ ส าหรับการสัมผสัโลมาและการไดย้นิ
เสียงโลมาจะท าใหเ้ด็กรู้สึกผอ่นคลาย 
  3.5  กายภาพบ าบดั (Physical Therapy) เป็นการท ากายภาพบ าบดัเช่นการนวด
กลา้มเน้ือการออกกาลงักาย จะท าใหก้ารเคล่ือนไหวร่างกายดีข้ึน 
 4.  กิจกรรมบ าบดั (Occupational Therapy)  
  นกักิจกรรมบ าบดั (Occupational Therapist) จะเป็นผูว้างแผนในการท า
กิจกรรมบ าบดั โดยดูตามสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคน เพื่อพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมจน
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได ้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการบ าบดัจะช่วยเสริมสร้างสมาธิ ทกัษะการ
คิด พฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก และการท างานประสานกนัของกลา้มเน้ือ ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขอบเขตงานของนกักิจกรรมบาบดั มีดงัต่อไปน้ี  
  4.1  ท  าการสอนและฝึกใหเ้ด็กสามารถท ากิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเองในดา้นต่าง ๆ 
และใหเ้ด็กสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มหรือสังคม เพื่อการด ารงชีวติอยา่งปกติดว้ยตนเอง  
  4.2  จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมทกัษะต่าง ๆ ท่ีเป็นพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการรับรู้และเรียนรู้  
  4.3  จดักิจกรรมการฝึกทกัษะในการส่ือความหมาย และกิจกรรมการฝึกทกัษะทาง
สังคม  
  4.4  จดักิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองในเด็กท่ีมีพฤติกรรม 
ไม่อยูน่ิ่ง กา้วร้าว ไม่สบตา  
  4.5  จดักิจกรรมกระตุน้การดูด การเค้ียว และการกลืน  
  4.6  จดักิจกรรมฝึกทกัษะการเคล่ือนไหว กระตุน้การชนัคอ การคลาน การเดิน  
  4.7  จดักิจกรรมเพื่อเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือในผูท่ี้มีกลา้มเน้ืออ่อนแรง  



77 
 

  4.8  ใหค้  าปรึกษากิจกรรมการเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการ การเรียนรู้ในโรงเรียน 
 จีน แอร์ (Jean Ayres) ไดก้ล่าววา่นกักิจกรรมบ าบดัจะตอ้งน าทฤษฎีการผสมผสานการ
รับความรู้สึก (Sensory Integrative Theory) มาปรับใชเ้พื่อกระตุน้ระบบการรับความรู้สึกของเด็ก 
ใหมี้การพฒันาท่ีดีข้ึน เน่ืองจากเด็กออทิสติกจะมีปัญหาในการรับความรู้สึก และกระบวนการน า
ความรู้สึกไปท่ีสมองผดิปกติ ซ่ึงอาจจะมากหรือนอ้ยเกินไป โดยเฉพาะดา้นระบบการทรงตวั 
(Vestibular Sense) การรับสัมผสั (Tactile Sense) และการรับความรู้สึกจากเอน็และขอ้ 
(Proprioceptive Sense) จึงท าใหไ้ม่สามารถตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีถูกตอ้ง 
แต่ถา้นกักิจกรรมบ าบดัสามารถควบคุมส่ิงเร้าได ้ก็จะกระตุน้กลไกการท างานของสมองเด็ก 
ออทิสติกใหส้ามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าไดดี้ข้ึน  
 5.  การรักษาดว้ยยา (Pharmacotherapy)  
  เด็กออทิสติกหลายคนจ าเป็นตอ้งใชย้า ปัจจุบนัยงัไม่มียาท่ีใชใ้นการรักษาโรค 
ออทิสติกโดยตรง หรือสามารถรักษาใหห้ายขาดจากโรคออทิซ่ึมได ้แต่เป็นยาท่ีช่วยบรรเทา
พฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กท าใหอ้าการดีข้ึน ยาท่ีใชบ้่อยในการรักษามีดงัน้ี  
  5.1  ยากลุ่ม Tricyclic Antidepressant ไดแ้ก่ยา Imipramine (ช่ือการคา้วา่ Tofranil) 
เป็นยาท่ีช่วยลดอาการอยูไ่ม่น่ิง (Hyperactivity) ทาใหมี้สมาธิดีข้ึน และความวติกกงัวลนอ้ยลง  
อีกทั้งช่วยลดอาการปัสสาวะรดท่ีนอนดีข้ึน  
  5.2  ยากลุ่ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) ไดแ้ก่ยา Fluoxetine  
(ช่ือการคา้วา่ Prozac) หรือยา Sertraline (ช่ือการคา้วา่ Zoloft) เป็นยาท่ีช่วยลดอาการย  ้าคิดย  ้าท า ลด
ความวติกกงัวล และลดอาการซึมเศร้า 
  5.3  ยาเพิ่มสมาธิ ไดแ้ก่ยา Methylphenidate (ช่ือการคา้วา่ Ritalin) เป็นยาท่ีช่วยลด
อาการซนไม่อยูน่ิ่ง แต่ส าหรับเด็กออทิสติกบางคนเม่ือไดรั้บยาชนิดน้ีอาจจะเพิ่มอาการซนไม่อยูน่ิ่ง
ใหม้ากข้ึน และมีพฤติกรรมซ ้ า ๆ อีกทั้งกลา้มเน้ือกระตุกแบบ Tics อาการดงักล่าวจะหายเม่ือหยดุยา
หรือเด็กบางคนเม่ือไดรั้บยาชนิดในช่วงกลางวนัจะน่ิงข้ึนแต่เม่ือยาหมดฤทธ์ิในช่วงเยน็อาจมีอาการ
ซนไม่อยูน่ิ่งเพิ่มข้ึน  
  5.4  ยากลุ่ม Major Tranquilizers ไดแ้ก่ยา Haloperidol (ช่ือการคา้วา่ Haldol) และ 
Risperidone (ช่ือการคา้วา่ Risperdal) เป็นยาท่ีท าการศึกษากนัมากในการรักษาโรคออทิซ่ึม ยาน้ี 
มีฤทธ์ิช่วยใหเ้ด็กแยกตวัออกจากกลุ่มหรือสังคมนอ้ยลง และลดพฤติกรรมซ ้ า ๆ แพทยจ์ะใชย้ากลุ่ม
น้ีเม่ือรักษาดว้ยวธีิอ่ืนไม่ไดผ้ล และเม่ือเด็กมีอาการกา้วร้าว (Aggression) อาละวาด หรือท าร้าย
ตนเอง ผลขา้งเคียงจากการใชย้าคือท าใหง่้วงนอน หรืออาจจะเกิดกลา้มเน้ือเกร็งหรือเคล่ือนไหว
ผดิปกติซ่ึงไม่พบบ่อยนกั  



78 
 

  5.5  ยากนัชกั ไดแ้ก่ยา Carbamazepine (ช่ือการคา้วา่ Tegretol) เป็นยาท่ีช่วยป้องกนั
อาการชกั ลดอาการกา้วร้าว ท าใหซ้นนอ้ยลงสงบข้ึน  
  5.6  ยาลดความกงัวล ไดแ้ก่ยา Iorazepam (ช่ือการคา้วา่ Ativan) และ 
Diphenhydramine (ช่ือการคา้วา่ Benadryl) เป็นยาช่วยลดความวติกกงัวลและอาการกลวั 
 6.  การบ าบดัทางจิต (Holding Therapy)  
  เป็นการบ าบดัดว้ยการท่ีใหพ้่อแม่กอดลูก การกอดเป็นการกระตุน้ประสาทสัมผสั 
(Sensory Integration) วธีิน้ีซ่ึงเหมาะสาหรับเด็กเล็ก  
 7.  การบ าบดัทางโภชนาการ  
  สารอาหารไม่สามารถรักษาโรคออทิซ่ึม ใหห้ายได ้แต่สารอาหารท่ีไดจ้ากอาหารและ
วติามินจะช่วยท าให้อาการบางอยา่งของเด็กออทิสติกบางคนดีข้ึน  
  7.1  Dimethylglycine (DMG) เช่ือวา่ DMG เป็นอาหารเสริมท่ีกินแลว้จะท าใหเ้ด็ก
ออทิสติก พดูและสมาธิดีข้ึน  
  7.2  Dolostrum เป็นสารท่ีอยูใ่นน ้านมแม่ช่วง 2-3 วนัแรกภายหลงัคลอดลูก สาร 
Dolostrum ช่วยใหก้ระเพาะท างานดีข้ึน ลดอาการทอ้งผกูทอ้งเสีย ท าใหภู้มิคุม้กนัดีข้ึน และเด็ก
แขง็แรง อีกทั้งลดความหงุดหงิด  
  7.3  วติามิน B6 และแมกนีเซียม (Mg) ซ่ึงวติามิน B6 มีความส าคญัต่อการท างานของ
สารส่ือประสาทในสมอง และจากการศึกษาของ Dr. Rimland พบวา่ การใหเ้ด็กออทิสติกรับวติามิน 
B6 และแมกนีเซียม (Mg) ร้อยละ 50 มีพฒันาการ มีภาษา และมีการสบตาท่ีดีข้ึน อีกทั้งมีความ
สนใจสภาพแวดลอ้มมากข้ึน ส่วนความหงุดหงิดจะลดนอ้ยลง นอกจากผลดีท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้
แลว้ ยงัมีผลเสียหากรับมากเกินไปอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได ้
  7.4  สารบางอยา่งอาจมีประโยชน์กบัเด็กออทิสติกบางคน เช่น Essential Fatty Acid 
น ้ามนัตบัปลา แคลเซ่ียม กรด Folic, Aminoacid, L-glutamine เป็นตน้ ทั้งน้ียงัไม่มีการวิจยัรองรับ  
 8.  การบ าบดัทางเลือก (Alternative Therapy)  
  เป็นแนวทางการบ าบดัท่ีใชเ้สริมแนวทางการบาบดัรักษาหลกัใหมี้ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน การบ าบดัทางเลือกไดแ้ก่  
  8.1  ศิลปะบ าบดั (Art Therapy) ศิลปะบ าบดั เป็นรูปแบบหน่ึงของการแพทยเ์สริม 
และทางเลือก ท่ีเนน้การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม น ามาเสริมในการดูแลรักษาแนวทางหลกัใหมี้
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งมีการประสานงานกนัเป็นทีมระหวา่งนกัศิลปะบ าบดักบั แพทย์
ท่ีดูแลรักษาผูป่้วย ไม่ใช่รูปแบบการบ าบดัรักษาท่ีสามารถแยกเป็นอิสระไดต้อ้งท าไปควบคู่กนั 
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 ศิลปะบ าบดั มีประโยชน์ในดา้นการพฒันาอารมณ์สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค ์
รวมถึงการช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก และการประสานงานการเคล่ือนไหวของร่างกาย นอกจากน้ี
ยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วย กระตุน้การส่ือสาร และเสริมสร้างทกัษะสังคมอีกดว้ย 
 การแสดงออกทางผลงานศิลปะ ไม่วา่จะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลกัษณ์ อารมณ์ 
ความหมาย ท่ีส่ือออกมาทั้งหมด สามารถน ามาวเิคราะห์ใหเ้ห็นถึงความรู้สึกนึกคิดวา่เป็นอยา่งไร 
หรือสภาพจิตมีปัญหาอยา่งไร  
 ศิลปะบ าบดั มุ่งเนน้ใหเ้กิดความสมดุลของชีวติ ช่วยบรรเทาปัญหา เยยีวยาจิตใจ และ
เสริมสร้างศกัยภาพการด าเนินชีวติในดา้นต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
สังคม และสุนทรียศาสตร์ ไปพร้อม ๆ กนั โดยถ่วงน ้าหนกัใหแ้ตกต่างกนัตามสภาพปัญหาของแต่
ละคน (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2550, หนา้ 13-14) 
  8.2  ดนตรีบ าบดั (Music Therapy) คือ การน าดนตรีมาประยกุตช่์วยเสริมสร้าง
พฒันาการดา้นกาย สังคม และอารมณ์ตลอดจนสติปัญญา เด็กออทิสติกจะไดเ้รียนรู้องคป์ระกอบ
ดนตรี เช่นจงัหวะ ระดบัเสียง ท่วงท านอง การร้อง การเตน้ และเกมเคล่ือนท่ี โดยนกัดนตรีบ าบดัจะ
เป็นผูว้างแผนการบ าบดัผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ทางดนตรี สาหรับการประเมินผลจะไม่เนน้ท่ีความเก่ง
ความสามารถของการเล่นดนตรี แต่เนน้ท่ีพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 ดนตรีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ สังคมและภูมิปัญญา โดยมีผลต่อการ
ท างานของสมองในหลาย ๆ ดา้นจากการศึกษาวจิยัพบวา่มีผล ดงัน้ี 
 สมองของนกัดนตรี ส่วนท่ีสั่งการดา้นการเคล่ือนไหวการประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือ 
และ Corpus Collosum ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเช่ือมต่อสมองทั้งสองซีก มีขนาดใหญ่กวา่คนท่ีไม่ได ้เล่น
ดนตรีผลของดนตรีต่อร่างกายสามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของอตัราการหายใจ อตัราการเตน้
ของชีพจร, ความดนัโลหิต, การตอบสนองของม่านตา, ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ และการไหลเวยีน
ของเลือด 
 ผลของดนตรีต่อจิตใจ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระดบัอารมณ์ ผอ่นคลายความตึง
เครียด มีสติสัมปชญัญะเสริมสร้างสมาธิและการรับรู้สภาพความเป็นจริง 
 ผลของดนตรีต่อสังคม นบัเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงสังคม ช่วยเสริมสร้าง
สัมพนัธภาพโดย การแลกเปล่ียนความสนใจดา้นดนตรีท่ีมีร่วมกนั บทเพลงกล่อมลูกเช่ือมสาย
สัมพนัธ์แม่ลูกและท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของการส่ือสารผา่นทางอวจันะภาษา 
 ผลของดนตรีต่อภูมิปัญญา สามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค ์และเสริมสร้างสติปัญญา (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2550, หนา้ 20-21) 
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  8.3  ธาราบ าบดั (Hydrotherapy) โดยการใชก้ระแสน ้านวดตวัท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ 
ใชท้ั้งน ้าอุ่น (อุณหภูมิ 30-34 องศาเซลเซียส) และน ้าเยน็ในการรักษากายภาพบ าบดัซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะคือการออกก าลงัฝึกบริหารภายในน ้า และการรักษาดว้ยคุณสมบติัของน ้า ส่วนระยะเวลา
ข้ึนอยูก่บัสภาพร่างกายของเด็กออทิสติกแต่ละคน ผลการรักษาคือเพิ่มความสามารถในการท างาน
ของร่างกาย ท าใหก้ารเดินและการทรงตวัดีข้ึน สามารถลดอาการเกร็งของกลา้มเน้ือ ช่วยผอ่นคลาย
ทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยฝึกการทางานของกลา้มเน้ือท่ีอ่อนแรง และเพิ่มความแขง็แรงความ
ทนทานของกลา้มเน้ือ  
 ส าหรับกระบวนการบ าบดัเด็กท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษในน ้าดว้ยวธีิ 
เดอะเทนพอยท (The Ten Points) โดย มร. เจมส์ แมคมิลแลน (James McMillan) จาก Halliwick 
Association of Swimming Therapy in the UK ภายใตแ้นวความคิด “การปรับสภาพจิต การปรับ
ความสมดุล และการเคล่ือนไหว” (Mental Adjustment, Balance Control and Movement) ไดถู้ก
น ามาใชใ้นการท าวจิยัเร่ืองผลธาราบ าบดัของ Halliwick Method ต่อพฤติกรรมของผูป่้วยออทิสติก 
โดยผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ลีพร ชีวะพาณิชยแ์ละทีมวจิยั ท่ีไดกล่าวถึง The Ten Points วา่เป็นพื้นฐาน
ของการออกก าลงักายในน ้าสาหรับเด็กท่ีใชห้ลกัการทางดา้นกลศาสตร์ของของเหลวมาพฒันา
เทคนิคในการควบคุมเสถียรภาพของร่างกายในขณะอยูใ่นน ้า เป็นวธีิการท่ีมีความต่อเน่ืองอยา่งเป็น
ล าดบัขั้นตอน แนวความคิดน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัการรักษาดว้ยเทคนิคพฒันาการทางระบบ
ประสาท (Neuro Developmental Treatment; NDT) ซ่ึงแมคมิลแลน (McMillan) เช่ือวา่ปฏิกิริยา
รีเฟล็กซ์แรกเร่ิม (Primitive Reflexes)  
 ส าหรับขั้นตอนในการบ าบดัดว้ยวธีิ The Ten Points มีดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมดว้ยการท า
การปรับใหส้ภาพจิตใจของเด็กใหพ้ร้อมก่อนการบ าบดัในนา้ (Mental Adjustment) ขั้นตอนท่ี 2 
สร้างบรรยากาศใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกเป็นอิสระผอ่นคลาย (Disengagement) ขั้นตอนท่ี 3-6 จึงเร่ิมฝึก
การบริหารร่างกายโดยเร่ิมจากใหเ้ด็กควบคุมการหมุนตวัในแนวตั้ง ต่อมาก็หมุนรอบตวัจากซา้ยไป
ขวา และต่อมาก็หมุนรอบตวัในแนวนอน จากนั้นก็น าแต่ละท่ามาบริหารรวมกนั (Transversal 
[Formerly Vertical] Rotation Control , Sagittal Rotation Control , Longitudinal (Formerly Lateral) 
Rotation Control and Combined Rotation Control ) ขั้นตอนท่ี 7 เร่ิมปล่อยเด็กใหท้รงตวัในน ้าดว้ย
ตวัเองใหม้ากข้ึน (Up thrust) ขั้นตอนท่ี 8 ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงความสมดุลท่ีเหมาะสม (Balance in 
Stillness) ขั้นตอนท่ี 9 เด็กเร่ิมจะวา่ยอยา่งเร็วและแผว่เบาดว้ยความสับสน (Turbulent Gliding) และ
ขั้นตอนท่ี 10 เด็กจะมีความกา้วหนา้โดยสามารถมีทกัษะในการวา่ยน ้าท่าพื้นฐานได ้(Simple 
Progression and a Basic Stroke) 
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  8.4  การบ าบดัดว้ยสัตว ์(Animal Therapy) คือ โปรมแกรมท่ีน าสัตวม์าใชบ้  าบดัรักษา
เด็กออทิสติก เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ท าใหก้ารรับรู้สัมผสั การสร้างสัมพนัธภาพ และการตอบสนอง
ทางอารมณ์ของเด็กดีข้ึน อีกทั้งเพิ่มความไวว้างใจผูอ่ื้น เพิ่มแรงจูงใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง สัตวท่ี์น ามาใชบ้  าบดัตอ้งมีการคดัเลือกและฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ ชา้ง โลมา (Dolphin) 
มา้แคระ (Pony) และสุนขั เป็นตน้  
    8.4.1  การบ าบดัดว้ยชา้งไทย นนัทณี เสถียรศกัด์ิพงศ ์และทีมงานวจิยั (2549: 
บทความ) พบวา่ภายหลงัจากท าการทดลองพบวา่โปรแกรมบ าบดัดว้ยชา้งไทยแบบเขม้ขน้ 
(Intensive Program) สามารถเพิ่มการท างานของสมองและประสาทความรู้สึกดีข้ึน อีกทั้งท าใหก้าร
ปรับตวัของเด็กออทิสติกดีข้ึน เช่น พฤติกรรมไม่อยูน่ิ่งและเดินอยา่งไม่มีจุดหมาย ส าหรับเด็กออทิ
สติกท่ีหลีกหนีการสัมผสั ทนใส่เส้ือท่ีน ้ากระเซ็นใส่ไม่ได ้ตอ้งเปล่ียนทนัที ภายหลงัพบวา่สามารถ
ทนใส่ไดต้ลอดทั้งวนั รวมถึงความสามารถในการส่ือความหมาย ทกัษะการเขา้สังคม และการ
ควบคุมการทรงตวั  
    8.4.2  การบ าบดัดว้ยมา้ คุณอรรัตน์ คุม้ทรัพย ์ไดจ้ดัท าเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัอาชา
บ าบดั จากขอ้มูลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจากสมาคมข่ีมา้เพื่อการบ าบดัแห่ง สหรัฐอเมริกา 
(AHA) วา่มา้นอกจากมีส่วนช่วยบ าบดัรักษาทางร่างกายโดยตรงแลว้ มา้ยงัมีส่วนช่วยบ าบดัผูท่ี้มี
ปัญหาทางดา้นระบบประสาท สติปัญญา และอารมณ์ได ้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กออทิสติก และสมาธิ
สั้น ส่วนการท่ีมา้จะช่วยเด็กออทิสติกไดอ้ยา่งไรนั้น เราตอ้งท าความเขา้ใจกนัเป็นเบ้ืองตน้วา่เด็กท่ีมี
ภาวะออทิสซ่ึมนั้น นอกจากจะไม่สามารถควบคุมการเคล่ือนไหว การทรงตวั และการประสาน
สัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ไดแ้ลว้ เด็กยงัมีอาการสูญเสียทางดา้นสังคมและไม่สามารถมี
ปฏิกิริยาต่อสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลได ้ท าใหเ้ด็กอยูใ่นโลกของตวัเอง ไม่ติดต่อส่ือสารกบัใคร 
สูญเสียการส่ือความหมายดว้ยการพดู และไม่ใชค้  าพดู นอกจากน้ียงัมีพฤติกรรมไม่อยูน่ิ่ง มีการ
กระท าหรือความสนใจซ ้ าซากดว้ย ดงันั้น วธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยเด็กกลุ่มน้ีไดก้็คือ การพยายามดึงเขา
ออกมาสัมผสั และรับรู้โลกภายนอก โดยมีมา้เป็นเสมือนส่ือกลางท่ีนอกจากจะพาเขาโลดแล่นไป
มาแลว้ ยงัช่วยเช่ือมโยงก่อเกิดความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน เรียนรู้ท่ีจะส่ือสารกบัโลกภายนอกมากข้ึน  
   8.4.3  การบ าบดัดว้ยโลมา (Dolphin Therapy ) อาจารยส์ถิตฐธ์รรม เพญ็สุขย ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรังสีออร่าและคล่ืนเสียงบาบดั สถาบนัเทคโนโลยทีางจิตท่ีท าการศึกษาเร่ืองโลมา
บ าบดั กล่าววา่เสียงโลมาจะมีคล่ืนความถ่ีท่ีเรียกวา่ อลัตราโซนิค ซ่ึงเป็นคล่ืนความถ่ีพิเศษท่ีสามารถ
ปรับคล่ืนสมองของมนุษยใ์หเ้กิดความสมดุลและผอ่นคลายไดเ้ป็นอยา่งดี โดยจะเขา้มากระตุน้ท่ี
สมองมนุษยท์  าใหห้ลัง่สารเอ็นโดรฟิน หรือสารแห่งความสุขออกมาในระหวา่งนั้นเสียงยงักระตุน้
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ท าใหต่้อมไร้ท่อสั่นสะเทือน และเกิดกระบวนการทางอารมณ์ท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกในทางบวก 
คลายเครียดได ้จากการทดลองกวา่ 9 ปี พบวา่ การฟังเสียงโลมาวนัละ 28 นาที-1 ชัว่โมง ภายใต ้
การเปิดรับของประสาทสัมผสัอยา่งเตม็ท่ี ใน 2-3 สัปดาห์ จะท าใหจิ้ตไดรั้บการปลดปล่อยและ
สมองไดเ้กิดการผอ่นคลายอยา่งเตม็ท่ี อีกทั้งหากไดล้งไปวา่ยน ้าและสัมผสักบัโลมาก็จะท าใหเ้กิด
อาการท่ีร่าเริงและผอ่นคลายมากข้ึน เพราะโลมามีพฒันาการเท่ากบัเด็ก 7-10 ขวบ จึงมีการน า
วธีิการเหล่าน้ีมาช่วยในผูป่้วยท่ีมีอาการซึมเศร้า นอนไม่หลบั เด็กออทิสติก สมาธิสั้น ภูมิแพ ้สตรีท่ี
ปวดรอบเดือน และสามารถกระตุน้พฒันาการของทารกในครรภไ์ด ้ 
  8.5  เคร่ือง Hemoencephalogram (HEG) เป็นเคร่ืองมือตรวจวดัและปรับกระแส การ
ไหลเวยีนของเลือดท่ีผวิสมอง การใชเ้คร่ืองร่วมบ าบดัเด็กออทิสติก สามารถท าใหเ้ด็กมีการเรียนรู้
และมีความตั้งใจมากข้ึนได ้เคร่ืองมือประกอบดว้ยสายคาดท่ีศีรษะ (Head Band) ซ่ึงบรรจุ Infrared 
Spectrophotometer เพื่อตรวจสอบการอ่ิมตวัของออกซิเจนในเส้นเลือดฝอยท่ีผวิสมอง โดยแสงน้ี
สามารถส่องผา่นเขา้ไปท่ีบริเวณผวิของสมองและสะทอ้นกลบัมาท่ีหนงัศีรษะ ตรวจวดัไดโ้ดย 
Photoelectric Cells ซ่ึงส่งไปวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเคร่ือง Biocomp เพื่อแปลขอ้มูลและป้อนกลบัผา่น
ทางจอคอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นลกัษณะของกราฟแท่งใหผู้ฝึ้กมองเห็น และอาจจะมีเสียงดนตรีเพื่อความ
เพลิดเพลิน อีกทั้งเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมทางจอคอมพิวเตอร์ และท าใหเ้ด็กเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  8.6  การฝังเขม็ (Acupuncture ) เป็นแนวทางการรักษาของแพทยจี์นแผนโบราณท่ีเช่ือ
วา่ร่างกายองคป์ระกอบดว้ยสองส่วนคือหยนิและหยาง คนเจบ็ป่วยก็เน่ืองจากการทางานของหยนิ
และหยางในร่างกายไม่สมดุล ดงันั้น การรักษาจึงมีหลกัการในการปรับสมดุลของอวยัวะภายใน 
ดว้ยการฝังเขม็เพื่อกระตุน้จุดบนผวิกายภายนอก ซ่ึงมีความเช่ือวา่การฝังเขม็ท าให้ระบบลมปราณ
หมุนเวยีนดีข้ึน และช่วยปรับสมดุลของร่างกาย ปัจจุบนัมีการน าการฝังเขม็มาใชรั้กษาเด็กออทิสติก 
เพื่อเพิ่มสมาธิ และลดอาการซนไม่อยูน่ิ่ง 
  8.7  การบ าบดัรักษาดว้ยสี (Color Therapy ) กล่าวคือ มีการใชสี้บ าบดัรักษาสุขภาพ
ซ่ึงมีมาตั้งแต่ก่อนประวติัศาสตร์ มีวธีิการบ าบดัรักษาดว้ยสีทั้งวธีิพื้นบา้น และวธีิเทคโนโลยี
สมยัใหม่ การบ าบดัรักษาดว้ยสี เช่น การใชหิ้นสีต่าง ๆ นวดตวั ฉายแสงสีสเปกตรัม การกระจาย
แสงสีบนร่างกายเพื่อบ าบดัโรคต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละสีก็มีคุณสมบติัในการรักษาโรคท่ีต่างกนัออกไป  
เป็นตน้ ผูท่ี้จะท าการบ าบดัรักษาดว้ยสีวธีิโบราณตอ้งผา่นการอบรมมาเป็นอยา่งดี ส าหรับผูท่ี้จะท า
การบ าบดัรักษาดว้ยสีวธีิเทคโนโลยสีมยัใหม่ตอ้งเป็นแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญและความช านาญ
เท่านั้น  
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  พลงัแห่งสีบ าบดั  (The Power of Color Therapy) คือ การใชสี้ในการบ าบดัและรักษา
โรคเก่ียวกบัระดบัความสมดุลของร่างกาย ในวงการแพทยย์อมรับวา่ความสวยงามของสีมีผลต่อ
จิตใจของมนุษย ์ท าใหเ้กิดความรู้สึกต่าง ๆ ได ้เช่น สีฟ้าใสของทอ้งฟ้าก่อใหเ้กิดความรู้สึกสดช่ืน
และผอ่นคลาย สีเขียวของใบไมก่้อใหเ้กิดความรู้สึกสดช่ืนและสงบ สีเทาของเมฆบนทอ้งฟ้า
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกหดหู่ เป็นตน้  
  วธีิบ าบดัรักษาดว้ยสีส าหรับเด็กท่ีคุณก็ท าไดด้ว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวั เพื่อ
การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจในขั้นตน้ โดยมีการเลือกใชสี้ใหต้รงกบัความตอ้งการ เช่น สีฟ้า สีเขียว และสี
ชมพ ูจะท าใหเ้กิดความรู้สึกผอ่นคลายเพลิดเพลิน ควรใชใ้นหอ้งอาหารเพราะมีผลดีต่อการยอ่ยและ
ดูดซึมอาหาร อาจช่วยใหเ้ด็กท่ีกินอาหารยากเกิดความรู้สึกอยากกินมากข้ึนดว้ย ส าหรับสีเขียว และ
สีคราม จะท าใหอ้ารมณ์ของเด็กสงบลง ลดอาการขุ่นมวั ขดัเคืองใจ และการงอแงได ้ส าหรับ สีส้ม 
และสีแดง ท าใหเ้ด็กรู้สึกต่ืนเตน้ กระปร้ีกระเปร่า และกระฉบักระเฉงข้ึน เป็นตน้  
  สีท่ีเด็กชอบอาจบอกถึงภาวะอารมณ์และลกัษณะของเด็กคนนั้นได ้เช่น ชอบสีแดง
เป็นเด็กท่ีชอบแสดงออกกระฉบักระเฉงกระปร้ีกระเปร่า ชอบท าอะไรเร็ วๆ อารมณ์เปล่ียนแปลง
รวดเร็ว ชอบสีส้มเป็นเด็กท่ีชอบธรรมชาติชอบอยูก่บัคนอ่ืน ๆ ชอบสีเหลืองเป็นเด็กท่ีมีจินตนาการ
ชอบอยูค่นเดียวและข้ีอายเวลาพบปะเพื่อนแปลกหนา้ ชอบสีเขียวเป็นเด็กท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมารัก
พอ่แม่ ชอบสีน ้าเงินเป็นเด็กท่ีไวต่อความรู้สึก ชอบสีม่วงเป็นเด็กท่ีช่างสังเกตมีน ้าใจมีไหวพริบชอบ
ศิลปะและมีความสามารถแสดงออกไดดี้ และชอบสีน ้าตาลเป็นเด็กท่ีมีระเบียบวนิยัเรียบร้อยแต่ด้ือ
ร้ันในบางคร้ังบางคราว สีท่ีเด็กชอบใชใ้นการวาดรูปและการระบายสี เช่น ดินสอสีด าอาจบ่งบอก
ไดว้า่เขามีความกดดนัอยูก่บัการเล้ียงดูท่ีเขม้งวด ดินสอสีเหลืองแสดงถึงความไร้เดียงสาและพึ่งพา
อาศยัผูใ้หญ่ไดเ้สมอ ดินสอสีแดงแสดงถึงอารมณ์ท่ีปราศจากความกงัวล ดินสอสีเขียวแสดงใหเ้ห็น
วา่เด็กคนนั้นมีความสมดุลทางอารมณ์ไม่ค่อยแสดงความฉุนเฉียวกา้วร้าวออกมา และน่าสังเกตวา่
เด็ก ๆ มกัวาดภาพแทนแม่ดว้ยสีต่าง ๆ ปนขาว และวาดรูปพอ่ดว้ยสีต่าง ๆ ปนสีด า เป็นตน้ 

 
ความหมายของการศึกษาพเิศษ 
 ความหมายของการศึกษาพิเศษ มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึง การจดัการศึกษาพิเศษ
วา่เป็นการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่ สามารถพึ่งพา
ตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การให้
การศึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นพิเศษทั้งโดย วธีิการสอน การจดัด าเนินการวธีิการสอน และการใหบ้ริการ 
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ทั้งน้ี เพราะบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูด้อ้ยโอกาสและ ขาดความเสมอภาคในการไดรั้บสิทธิตามท่ีรัฐจดั
การศึกษาภาคบงัคบัใหแ้ก่เด็กในวยัเรียนโดยทัว่ไป ซ่ึงสาเหตุแห่งความดอ้ยโอกาสนั้น เป็นผลมา
จากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ นอกจากน้ียงัรวมถึงการจดัการศึกษา
ใหแ้ก่เด็กปัญญาเลิศ ซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีระดบัสติปัญญาสูงกวา่เด็กปกติ (ศรียา นิยมธรรม, 2533 อา้งถึง
ใน พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท,์ 2553) การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาท่ีจดัข้ึนส าหรับเด็กท่ี
บกพร่องทางสติปัญญา เด็กท่ีบกพร่อง ทางสายตา เด็กท่ีบกพร่องทางการไดย้นิ เด็กท่ีบกพร่องทาง
ร่างกายและสุขภาพ เด็กท่ีบกพร่องทางอารมณ์ และพฤติกรรม เด็กท่ีบกพร่องทางการเรียน เด็ก
พิการซ ้ าซอ้น รวมถึงการจดัการศึกษาส าหรับเด็ก ปัญญาเลิศและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ซ่ึงเด็ก
เหล่าน้ีไม่อาจไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ีจากการศึกษาท่ีจดัให้ปกติ ดงันั้น การศึกษาพิเศษจึงแตกต่างไป
จากการศึกษาส าหรับเด็กปกติในดา้นเก่ียวกบัวธีิการสอน ขบวนการเน้ือหาวชิา หลกัสูตร เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์การสอนท่ีจ าเป็น การศึกษาพิเศษควรจดัให้สนอง ความตอ้งการและความสามารถของ
แต่ละบุคคล (ผดุง อารยะวญิญู, 2542 อา้งถึงใน พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท,์ 2553)  
 การศึกษาพิเศษ หมายถึง การรักษา และป้องกนั การรักษามีลกัษณะเป็นการบ าบดัรักษา
ความบกพร่อง ความไร้ความสามารถในการเรียนรู้ออกไปจดัหาวธีิการเรียนแบบอ่ืนมาทดแทนหรือ
ชดเชย การป้องกนั โดยการจดัการบริการเพื่อสนองความตอ้งการพิเศษของเด็กตั้งแต่ก่อนวยัเรียน 
ใชค้วามพยายามในการจดัการศึกษาเพื่อป้องกนั การไร้ความสามารถไม่ใหข้ยายมากข้ึนรุนแรงมาก
ข้ึน (พิมพพ์รรณ วรชุตินธร, 2545 อา้งถึงใน พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท,์ 2553) จากความหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การศึกษาพิเศษ คือ การจดัการศึกษาเพื่อฟ้ืนฟูบ าบดั และชดเชยความ
บกพร่อง รวมทั้งส่งเสริมศกัยภาพใหแ้ก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ รวมถึง การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศและ เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษดว้ย 
  หลกัการจัดการศึกษาพเิศษ  
 เด็กพิเศษทุกคนควรไดรั้บการศึกษาอยา่งเพียงพอ เพื่อพฒันาสมรรถภาพของตนใหถึ้งขั้น
สูงสุด การศึกษาพิเศษจะตอ้งเนน้ถึงความสามารถ และศกัยภาพของเด็กพิเศษ โดยไม่ตอกย  ้าความ
พิการของเขา แต่ในเวลาเดียวกนั การศึกษาพิเศษจะตอ้งปรับเปล่ียนตามความตอ้งการ และจ าเป็น
ของเด็กดว้ย ซ่ึงหมายความวา่นกัการศึกษาจะตอ้งไม่มองขา้มความพิการของเด็กเหล่านั้น หลกัการ
ส าคญัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ ไดแ้ก่  
 1.  การจดับริการพิเศษตอ้งกระท าอยา่งฉบัพลนัทนัที ท่ีคน้พบความตอ้งการและจ าเป็น
พิเศษของเด็ก  
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 2.  ความพิการบางประเภทควรถือวา่เป็นเพียงอาการ มากกวา่ท่ีจะเป็นความผิดปกติ ทาง
ภายภาพ และอาจปรากฏอยูเ่พียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น  
 3.  เด็กพิการคนใดคนหน่ึงอาจตอ้งการรูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษ ท่ีแตกต่างกนัไป 
ตามช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงของชีวติ  
 4.  การจดับริการส าหรับเด็กพิเศษตอ้งครอบคลุมตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนถึงระดบั 
มธัยมศึกษา  
 5.  การจดัการศึกษาพิเศษในสภาพแวดลอ้มท่ีจ ากดันอ้ยท่ีสุด ตามความเหมาะสมยอ่ม 
เป็นการช่วยเหลือ สนบัสนุนเด็กพิเศษไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย การจดัการศึกษาดงักล่าวจะตอ้ง
ประสาน ความสามารถของครูปกติและครูการศึกษาพิเศษอยา่งมีประสิทธิผล 
 ในปี พ.ศ. 2523 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมสามญัศึกษาก าหนดใหมี้กอง

การศึกษาพิเศษรับผดิชอบการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการและผูด้อยโอกาส จึงแบ่งออกเป็นฝ่าย

ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ และฝ่ายส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2541 ไดอ้อกพระราชกฤษฎีกา

แบ่งส่วนราชการ กรมสามญัศึกษาเป็นกองการศึกษาเพื่อคนพิการและกองการศึกษาสงเคราะห์

เพื่อใหมี้การจดัการศึกษา ให้แก่คนพิการและผูด้อ้ยโอกาสอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน พ.ศ. 2546 เน่ืองจากมี

การปฏิรูประบบราชการ ไดมี้การปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาพระราชบญัญติัวา่ดว้ย

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ก าหนดใหก้ารจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและ

โอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาใหอ้ยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย และ

ก าหนดใหต้อ้งจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถ

พึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความ

สะดวกส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 รายช่ือศูนย์การศึกษาพเิศษ 

 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 77 ศูนย ์มีดงัน้ี 
 1.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ 
 2.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม 
 3.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จงัหวดัยะลา 
 4.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จงัหวดัสงขลา 
 5.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรัง 
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 6.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 7.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี 
 8.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก 
 9.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 10.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น 
 11.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จงัหวดัอุบลราชธานี 
 12.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จงัหวดันครราชสีมา 
 13.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี 
 14.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดักระบ่ี 
 15.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดักาญจนบุรี 
 16.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 17.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร 
 18.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
 19.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 20.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัชยันาท 
 21.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัชยัภูมิ 
 22.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัชุมพร 
 23.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัเชียงราย 
 24.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัตราด 
 25.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัตาก 
 26.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษมหาจกัรีสิรินธร ประจ าจงัหวดันครนายก 
 27.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันครพนม 
 28.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 29.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันครสวรรค์ 
 30.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันนทบุรี 
 31.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธิวาส 
 32.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัน่าน 
 33.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดับึงกาฬ 
 34.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดับุรีรัมย ์
 35.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทุมธานี 
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 36.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 37.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปราจีนบุรี 
 38.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปัตตานี 
 39.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 40.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพงังา 
 41.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพทัลุง 
 42.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพิจิตร 
 43.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัเพชรบุรี 
 44.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 45.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัแพร่ 
 46.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพะเยา 
 47.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัภูเก็ต 
 48.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัมหาสารคาม 
 49.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัมุกดาหาร 
 50.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 51.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัยโสธร 
 52.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด 
 53.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระนอง 
 54.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 
 55.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัราชบุรี 
 56.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าปาง 
 57.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าพนู 
 58.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัเลย 
 59.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัศรีสะเกษ 
 60.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสกลนคร 
 61.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสตูล 
 62.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสมุทรปราการ 
 63.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสมุทรสงคราม 
 64.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสมุทรสาคร 
 65.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสระแกว้ 
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 66.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสระบุรี 
 67.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสิงห์บุรี 
 68.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 69.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 70.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุรินทร์ 
 71.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองคาย 
 72.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบวัล าภู 
 73.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่างทอง 
 74.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอุดรธานี 
 75.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอุทยัธานี 
 76.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
 77.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ านาจเจริญ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเป้าในประเภท “บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคล่ือนไหว หรือสุขภาพ” โดยเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทท่ีมีปัญหา
ทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือมดัใหญ่ การทรงตวั และความสัมผสัระหวา่งตากบัมือ ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก 3 จงัหวดั โดยท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ เป็นบุคคลท่ีมีขอ้จ ากดัทางการเคล่ือนไหว ไม่สามารถใชอ้วยัวะในการ
เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งบุคคลอ่ืนทัว่ไป ยงัมีปัญหาดา้นการ ส่ือสาร ไดแ้ก่ การพูดและการเขียนร่วมดว้ย 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรียนรู้ ดงันั้น การจดัการในการพฒันาการทางดา้นร่างกาย ส าหรับ
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของแต่ละคน  ท่ีตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางดา้นร่างกาย การเสริมสร้าง
สุขภาพใหแ้ขง็แรง 
   

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบับุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลือ่นไหวหรือ
สุขภาพ   
 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ เป็นบุคคลท่ีมี
ขอ้จ ากดั ทางการเคล่ือนไหว ไม่สามารถใชอ้วยัวะในการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งบุคคลอ่ืนทัว่ไป ยงัมี
ปัญหาดา้นการ ส่ือสาร ไดแ้ก่ การพดูและการเขียนร่วมดว้ย ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรียนรู้  
ส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ นอกจากน้ี บุคคล
เหล่าน้ียงัตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางดา้นร่างกาย การเสริมสร้างสุขภาพ การจดั
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สภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งการจดักิจกรรมการเรียน การสอนท่ีเหมาะสม  
เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการศึกษาและการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ผลงานวจิยัฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใหไ้ด้
โมเดลผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดศึ้กษา 
 ความหมาย  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดประเภทและหลกัเกณฑข์องคนพิการ
ทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ไดใ้หค้  าจ ากดัความของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคล่ือนไหว หรือสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
 1.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอวยัวะไม่
สมส่วน หรือขาด หายไป กระดูกหรือกลา้มเน้ือผดิปกติ มีอุปสรรคในการเคล่ือนไหว ความ
บกพร่องดงักล่าวอาจ เกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกลา้มเน้ือและกระดูก การไม่
สมประกอบมาแต่ก าเนิด อุบติัเหตุและโรคติดต่อ    
 2.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความเจบ็ปุวยเร้ือรังหรือมีโรค
ประจ าตวั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาดูแลอยา่งต่อเน่ืองในโรงพยาบาล และเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาในระบบ ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาพิเศษ 
 สาเหตุของบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหวหรือสุขภาพ  
 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพมีไดต้ั้งแต่ระยะก่อนคลอด  
ขณะคลอด และเกิดข้ึนในภายหลงั ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด มกัมีสาเหตุ
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (เฟ่ืองฟ้า คุณาดร, 2543)  
 1.  สาเหตุระหวา่งมารดาตั้งครรภ ์เป็นช่วงท่ีทารกในครรภก์ าลงัมีการพฒันาโครงสร้าง
ของร่างกาย และอวยัวะต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คือ ช่วง 3 เดือนแรก ถา้มีความผิดปกติของ การ
ตั้งครรภ ์ระยะน้ี อาจท าใหท้ารกท่ีคลอดออกมามีความพิการได ้ตวัอยา่งไดแ้ก่ มารดาเป็นหดั
เยอรมนั หรือมีประวติัการใชย้า หรือรักษาดว้ยยา สูบบุหร่ี หรือติดเหลา้ มารดาเป็นโรคเบาหวาน 
มารดาไดรั้บบาดเจบ็หรือการกระทบกระแทกท่ีหนา้ทอ้ง มารดาไดรั้บกมัมนัตรังสี หรือสารพิษท่ี
เป็นอนัตรายต่อการเติบโตของเด็กหรือ ภาวะทุพโภชนาการท าใหข้าดสารอาหาร    
 2.  สาเหตุจากโรคทางพนัธุกรรม มีการถ่ายทอดความผิดปกติมาทางสายเลือด เด็กใน
ครรภอ์าจ ด้ินไม่แรง หรือไม่ด้ิน เน่ืองจากมีความผิดปกติของร่างกาย เช่น มีภาวะโรคไขสันหลงัฝ่อ 
หรือเป็นโรคขอ้ ยดึติด หรือเป็นอมัพาตของขาเน่ืองจากมีความผดิปกติของการสร้างกระดูกสันหลงั
ท่ีมาห่อหุม้ไขสันหลงัใน ระดบัสูง เด็กอาจเป็นโรคกระดูกอ่อนหกัง่ายหรือโรคกลา้มเน้ือพิการ    
 3.  ความผดิปกติระหวา่งคลอดหรือหลงัคลอด ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการคลอด เช่น             
คลอดยาก คลอดโดยการใชเ้คร่ืองมือหรือผา่ตดัคลอด คลอดท่ากน้ คลอดก่อนก าหนดหรือหลงั
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ก าหนด เด็กมีปัญหาเร่ืองการหายใจหลงัคลอดหรืออาจมีเลือดออกในสมอง ท าใหมี้ความผดิปกติ
ของสมองเด็กอาจ แสดงอาการหายใจล าบาก ตวัอ่อนปวกเปียก ไม่กลืนนม มีอาการชกั หรือซึม เด็ก
ท่ีคลอดก่อนก าหนด หรือมีน ้ าหนกัตวันอ้ย เป็นสาเหตุของสมองพิการชนิดเกร็งได ้(Cerebral 
Palsy) ส่วนเด็กท่ีมีน ้าหนกัตวันอ้ยอาจไดรั้บอนัตราย ระหวา่งคลอดท าให้เกิดการบาดเจบ็ต่อสมอง
และไขสันหลงัหรือกลุ่มเส้นประสาทเบรเคียล (Brachial Plexus Injury) เด็กท่ีมีอาการตวัเหลือง 
หลงัคลอดอาจท าใหพ้ิการชนิดเคล่ือนไหว ผดิปกติ สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพภายหลงั ไดแ้ก่ อุบติัเหตุท่ีก่อใหเ้กิด อนัตรายต่อสมอง ไขสันหลงั และแขนขา เช่น 
อุบติัเหตุจากการจราจร  การตกจากท่ีสูง การถูกท าร้าย ภาวะท่ีถูกไฟไหม ้หรือน ้าร้อนลวก  
ภาวะการอกัเสบหรือติดเช้ือของสมอง เยือ่หุม้สมอง ไขสันหลงั เน้ืองอกของสมองและไขสันหลงั
หรือกระดูก โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์โรคเลือดท าใหมี้เลือดออกในขอ้ใหญ่ก่อใหเ้กิดความพิการได ้
 ลกัษณะโรคหรือสภาวะที่ท าให้เกดิความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหวหรือ
สุขภาพทีพ่บ บ่อย (เฟ่ืองฟ้า คุณาดร, 2543)   
 1.  ซีรีบรัล พลัซี (Cerebral Palsy) หรือกลุ่มสมองพิการ เป็นสภาวะความผดิปกติของ
ท่าทาง และการเคล่ือนไหว ซ่ึงเกิดจากพยาธิสภาพในสมอง ในช่วงท่ีสมองก าลงัเจริญเติบโตภายใน 
8 ปีแรก แต่ถา้เด็กมีความพิการทางสมองหลงัช่วงอายุน้ี จะไม่เรียกวา่ Cerebral Palsy เด็กจะมี
ความผดิปกติของ การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือปาก แกม้ ล้ิน ใบหนา้ แขน ขา มีการพฒันาของ
ปฏิกิริยาตอบสนองต่าง ๆ ของร่างกายผดิปกติไม่เป็นไปตามวยั และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการ
กระตุน้ เอน็หรือกลา้มเน้ือผดิปกติ ท าใหมี้กลา้มเน้ือหดสั้น และดึงใหข้อ้อยูใ่นลกัษณะงอหรือผดิ
รูป แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได ้2 กลุ่ม คือ    
  1.1  กลุ่มเกร็ง (Spastic) เด็กมีกลา้มเน้ือเกร็ง เคล่ือนไหวไดช้า้ ขาอาจมีอาการมากกวา่ 
แขน หรือมีความผิดปกติคร่ึงซีก หรือผดิปกติทั้งตวั ท าให้ควบคุมกลา้มเน้ือ คอ ล าตวั แขน และขา 
ไม่ได ้ 
  1.2  กลุ่มเคล่ือนไหวผดิปกติ (Dystonia) เด็กไม่สามารถควบคุมใหอ้ยูน่ิ่ง ๆ ได ้จะมี
การ แสดงสีหนา้ คอบิด แขนงอ หรือเหยยีดเปะปะ ทั้งพดูล าบาก กลืนล าบาก อาจมีการกระตุกอยา่ง
รวดเร็ว คลา้ยอาการขวา้งลูกบอล 
   เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) มกัมีปัญหาทางสายตา หรือการไดย้นิร่วมดว้ย 
และอาจมี ปัญหาในการส่ือความหมาย เด็กจ านวนหน่ึงอาจมีระดบัสติปัญญาต ่า  
 2.  กลุ่มท่ีมีความผดิปกติท่ีไขสันหลงั กลุ่มแรกไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีความผดิปกติระหวา่งการ
พฒันา ร่างกายในครรภ ์กระดูกสันหลงัท่ีห่อหุม้ไขสันหลงัไม่เช่ือมติดกนั ท าใหมี้การดึงร้ังของ
ประสาทไขสันหลงั บางคร้ังมีน ้าในสมองเพิ่มดว้ย เด็กจะมีอาการขาอ่อนแรง ไม่มีความรู้สึก และ
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ควบคุมการขบัถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะไม่ได ้กลุ่มท่ี 2 เกิดภายหลงัจากอุบติัเหตุต่อกระดูกสันหลงั 
และไขสันหลงั ไดแ้ก่อุบติัเหตุ รถยนต ์ถูกยงิ ถูกแทง ตกจากท่ีสูง หรือการติดเช้ือในไขสันหลงั 
ความรุนแรงข้ึนอยูก่บัระดบัท่ีไดรั้บบาดเจบ็ ถา้ เกิดในระดบัท่ีสูงมาก  ก็จะมีอาการอมัพาตของแขน 
และล าตวัร่วมดว้ย การท่ีกลา้มเน้ือล าตวัอ่อนแรง ก็จะท าใหก้ระดูกสันหลงัคด และกลา้มเน้ือท่ีเป็น
อมัพาต มกัมีอาการเกร็ง กระตุก เด็กทั้งสองกลุ่มน้ีมี ความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบั และการ
สูญเสียหนา้ท่ีการท างานของไตท าใหไ้ตวายได ้ 
 3.  กลุ่มแขนขาขาด อาจเป็นแต่ก าเนิด หรือจากอุบติัเหตุ หรือเป็นมะเร็งของกระดูก ท า
ใหสู้ญเสียแขนขาภายหลงั   
 4.  กลุ่มโปลิโอ เกิดจาการติดเช้ือไวรัสโปลิโอท่ีไขสันหลงั ท าใหก้ลา้มเน้ืออ่อนแรงเป็น
อมัพาต โดยประสาทรับความรู้สึกยงัเป็นปกติ อาการกลา้มเน้ืออ่อนแรงเกิดข้ึนกระจดักระจาย ไม่
เป็นเฉพาะแขน ขาขา้งใดขา้งหน่ึง อาจมีกลา้มเน้ือล าตวัเป็นอมัพาตดว้ย กลา้มเน้ือท่ีอ่อนแรงจะถูก
กลา้มเน้ือท่ีแขง็แรงกวา่ ดึงใหข้อ้ผดิรูป ท าใหมี้กระดูกสันหลงัคด ขาโก่ง เทา้บิด แขนขายาวไม่
เท่ากนั เป็นตน้ ปัจจุบนักล่าวไดว้า่ ประเทศไทยสมารถควบคุมโรคน้ีไดโ้ดยเด็ดขาดหลงัจากท่ีมีการ
ระบาดคร้ังแรก เม่ือ 50 ปีก่อน แต่ยงัอาจ พบไดป้ระปรายตามชายแดนของประเทศ  
 5.  ความพิการอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โรคทางพนัธุกรรม ขอ้อกัเสบ ขอ้ติดยดึ กระดูกสันหลงัฝ่อ 
กลา้มเน้ือ พิการ โรคกระดูกเปราะบางเป็นตน้ 
 ลกัษณะของบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหวหรือสุขภาพ    
 ความผดิปกติของระบบประสาท ท่ีท าใหเ้กิดความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือ สุขภาพ มีดงัน้ี   
 เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) ค าจ ากดัความของเด็กสมองพิการ ภาวะสมองพิการมี
ผูใ้หค้วามหายไวห้ลากหลายดงัน้ี ก่ิงแกว้ ปาจรีย ์(2542) กล่าวไวว้า่ เป็นกลุ่มอาการท่ีมีสาเหตุจาก
การเคล่ือนไหวและท่าทาง โดยท่ีพยาธิสภาพนั้นเป็นแบบคงท่ี (Nonprogressive Pathology)   
 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (2540) ไดก้ล่าววา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย
เน่ืองมาจาก สมองพิการ คือ อาการแสดงในทารกหรือเด็กเล็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้โดยเฉพาะดา้น
การเคล่ือนไหว ถา้มีความผดิปกติทางการเคล่ือนไหวอวยัวะในช่องปากจะท าใหพ้ดูชา้หรือพูดไม่
ชดั หากมีความผดิปกติทางสมองเก่ียวกบัเชาวน์ปัญญา ก็จะชา้ทางภาษาและการปรับตวัทางสังคม
และท่ีส าคญัทางกลา้มเน้ือไม่แขง็แรง อ่อนปวกเปียก มีการดึงตวัของเอน็และขอ้ต่อต่าง ๆ ท าใหแ้ขง็
และเกร็ง 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ไดก้ล่าววา่ เด็กท่ีมีความพิการ
ทางร่างกาย (สมองพิการ) คือ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเคล่ือนไหว ซ่ึงอาจเป็นทั้งตวั ท าให้เด็กไม่
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สามารถควบคุม การเคล่ือนไหวของแขน-ขาและร่างกายได ้อาจมีอาการเกร็งหรือตวัอ่อนไม่มีแรง 
บางคนเป็นเพียงเล็กนอ้ยหรือบางส่วน เช่น เป็นเฉพาะแขนหรือขาขา้งเดียว หรือสองขา้ง เด็กสมอง
พิการอาจมีความ บกพร่องซ ้ าซอ้น เช่น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเห็น บกพร่อง
ทางการไดย้นิเป็นตน้ 
 การแบ่งชนิดของเด็กพกิาร  
 ประเภทของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายเน่ืองมาจากสมองพิการ (Cerebral Palsy) 
ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทไว ้ดงัน้ี 
 ก่ิงแกว้ ปาจรีย ์(2542) ไดก้ล่าวถึงการแบ่งของเด็กสมองพิการ ดงัน้ี   
 1.  แบ่งตามลกัษณะความผดิปกติของกลา้มเน้ือและการเคล่ือนไหว (Spastic) เป็น
ลกัษณะท่ีพบไดม้ากท่ีสุด คือ ประมาณ 3 ใน 4 ของผูป่้วยเด็กสมองพิการทั้งหมด โดยตรวจพบ
อาการเกร็งกระตุก (Spasticity) ของกลา้มเน้ือแขน ขาและล าตวั บางรายจะเกร็งมากจนไม่สามารถ
เคล่ือนไหวขอ้ต่าง ๆ ได ้ รีเฟล็กซ์ไวกวา่ปกติ, มี Ancle Clonus และมกัพบวา่มีปัญหาแทรกซอ้น 
เร่ืองขอ้ยดึติด (Joint Contracture)    
 Dyskinetic เด็กกลุ่มน้ีมีอาการเคล่ือนไหวของแขน ขาและล าตวัผดิปกติ ไดแ้ก่ ลกัษณะ 
Athetoid มีการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีควบคุมไม่ไดอ้ยา่งชา้ ๆ เหมือนร าละคร อาจมีใบหนา้และ
ล้ินท่ีดูบิดเบ้ียว มกัพบในระยะท่ีเกิดอนัตรายจากสมองส่วน Basal Ganglia เน่ืองจากมี  
Hyperbilirubimia หรือขาดออกซิเจนอยา่งรุนแรง การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติแบบ Athetoid แต่เร็ว
กวา่ ส่วนแบบ Ataxia มีความผดิปกติในการทรงตวั จะพบไดน้อ้ย    
 Hypotonic พบไดน้อ้ยมาก มีลกัษณะแขน ขาและล าตวัอ่อนปวกเปียก สามารถดดัขอ้ต่อ 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้มือและขอ้เทา้ไดเ้กินพิสัยปกติของขอ้ลกัษณะ Hypotonia มกัเปล่ียน 
รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น Spastic หรือ Athetoid เม่ือเด็กโตข้ึน   
  Mixed เด็กบางรายอาจมีลกัษณะผดิปกติดงักล่าวเบ้ืองตน้ปนกนั ท่ีพบบ่อยคือแบบ 
Spastic กบั Athetoid    
 2.  แบ่งตามส่วนของร่างกาย 
 Hemiplegia พบความผดิปกติในการเคล่ือนไหวแขนขาซีกหน่ึงของร่างกาย  
 Paraplegia พบความผดิปกติในการเคล่ือนไหวของขาทั้งสองขา้ง  
 Quadriplegia พบความผดิปกติในการเคล่ือนไหวของทั้งแขนและขาทั้ง 2 ขา้ง    
 Diplegia พบความผดิปกติในการเคล่ือนไหวของทั้งแขนและขาทั้ง 2 ขา้ง แต่ขามีอาการ
รุนแรงมากกวา่แขนเป็นแบบท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดในปัจจุบนั มกัพบในเด็กท่ีคลอดก่อนก าหนดและมี
น ้าหนกัแรกคลอดนอ้ยกวา่ปกติ  
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 3.  แบ่งตามความรุนแรงของอาการ    
 Mild มีความผดิปกตินอ้ย เด็กสามารถด าเนินกิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งการ
ความช่วยเหลือเพียงเล็กนอ้ย    
 Moderate เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง ตอ้งอาศยัการดูแลช่วยเหลือจากผูอ่ื้นมาก
พอสมควรและมกัตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย    
 Severe เด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัได ้
 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพกิาร ได้แบ่งประเภทความพกิารไว้ ดังนี ้ 
 1.  แบบแขง็เกร็ง (Spasticity) จะมีแขนขาเกร็งเคล่ือนไหวชา้และยากส่วนท่ีแขง็เกร็งจะ
ปรากฏตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คือ    
  1.1  แบบคร่ึงซีก (Spasticity Hemipigia) จะมีแขนและขาซีกหน่ึงแขง็เกร็งโดยแขนจะ 
มีลกัษณะงอและหมุนบิดเขา้ไปขา้งใน มือก าแน่น ส่วนขาจะงอเขา้ขา้งในและยนืดว้ยปลายเทา้
เฉพาะขา้ง ท่ีมีอาการเกร็ง    
  1.2  แบบคร่ึงท่อน (Spasticity Diplegia) จะมีอาการเกร็งของขามากกวา่แขน ซ่ึงแขน 
จะท างานไดแ้ต่ไม่ปกติ ส่วนลกัษณะของขาจะหมุนบิดเขา้ขา้งในและหนีบ กางขาล าบาก เด็กกลุ่มน้ี
จะยนืเดินในลกัษณะเขยง่ปลายเทา้เป็นส่วนใหญ่    
  1.3  แบบทั้งตวั (Spasticity Quadriplegia) จะมีอาการเกร็งทั้งตวั การขยบัศีรษะจะท า
ไดล้ าบาก แขนจะมีลกัษณะงอและหมุนบิดเขา้ขา้งใน มือก า ขาจะอยูใ่นลกัษณะหนีบและหมุน
เขา้ขา้ง ในส่วนปลายเทา้จะอยูใ่นลกัษณะเขยง่ปลายเทา้   
 2.  แบบเคล่ือนไหวไม่ได ้(Athetoid) จะมีอาการกลา้มเน้ือแขน ขาเปล่ียนแปลง อาการ
เกร็ง ในลกัษณะแขง็และอ่อนสลบักนัร่วมกบัมีการบิดหมุนของแขน ขาโดยไม่ตั้งใจ ท่ีใบหนา้
อาจจะเห็นวา่มี อาการคลา้ยกลา้มเน้ือกระตุก มกัพดูไม่ค่อยชดัท าใหมี้ปัญหาในการส่ือสารกบัคน
ทัว่ไป   
 3.  แบบควบคุมการทรงตวัไม่ดี (Ataxia) จะมีอาการเคล่ือนไหวแบบสั่นท่ีสังเกตเห็นชดั  
คือ ขณะท่ีก าลงัใชมื้อหยบิจบัส่ิงของ ขณะยนืจะยนืในลกัษณะกางขาออกมากเน่ืองจากมีปัญหาใน
การทรงตวั และการปรับสมดุลร่างกาย (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ, 2540 อา้งถึงใน ศิริพร สหสัสา
นนท,์ 2544) 
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ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบกล้ามเนื้อ 
 ความส าคัญของกล้ามเนือ้  
    การเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของร่างกายจ าเป็นตอ้งอาศยัการท างานของระบบกลา้มเน้ือและ
ระบบ กระดูกประกอบดว้ยโครงร่างของร่างกาย หากปราศจากกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ต่าง ๆ แลว้
ร่างกายจะไม่สามารถเคล่ือนไหวไปไดเ้ลย ดงันั้น ระบบกระดูกและระบบกลา้มเน้ือจะตอ้งท างาน
รวมกนัเสมอ การท างานของกลา้มเน้ือ เช่น การหดตวัขยายตวัหรือการยดืหยุน่ไม่ใช่ หมายถึงการ
เคล่ือนไหวเพียงเฉพาะภายนอกร่างกาย เช่น แขน ขา มีหรือล าตวั ฯลฯ แต่ยงัหมายถึงการท างาน
ของอวยัวะภายในร่างกาย เช่น การท างานของปอด การเตน้ของหวัใจ การท างานระบบยอ่ยอาหาร 
การหดรัดตวัของหลอดเลือดและ หลอดน ้าเหลืองเป็นตน (ศกัดา ประจุศิลป และ สุกญัญา  แสงมุข, 
2530: 47) ความสามารถของเด็กในการใชแ้ขน ขา ล าตวั ซ่ึงเป็นการประสานกนัของกลไกทาง
สมองและกายภาพนั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการเคล่ือนไหว (เยาวพา เดชะคุปต,์ 2528:123) กล่าว
วา่ความสัมพนัธ์ ระหวา่งกลา้มเน้ือแขน ขา ล าตวัมีความจ าเป็นและส าคญัยิง่ต่อการเคล่ือนไหว และ
การทรงตวัเด็กจะสามารถเคล่ือนไหวและทรงตวัได ้ก็ต่อเม่ือมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดั
ใหญ่ได ้ดี ซ่ึงความสามารถดงักล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะน าไปสู่การเรียนในชั้น
ประถมศึกษา ทั้งน้ี การเคล่ือนไหวมิได ้หมายถึงการเคล่ือนไหว พื้นฐานธรรมดาทัว่ไป แต่การท่ีเด็ก
สามารถบงัคบัการควบคุมการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ในลกัษณะต่าง ๆ ได ้คือ เป็น
ความสามารถขั้นเร่ิมตน้ท่ีจะน าไปสู่การเคล่ือนไหวท่ีแขง็แรงมัน่คง (ชยัณรงค ์เจริญพานิชย,์ 2523: 
90-92) ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่มี ความส าคญัต่อเด็ก คือ เด็กท่ีสามารถเคล่ือนไหว
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ แขน ขา ล าตวัจะท าใหส้ามารถเคล่ือนไหวและทรงตวัไดดี้นั้น คือ ความสามารถ
ในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ท่ีมีความส าคญัต่อพื้นฐานในการพฒันาความสามารถในการ
เคล่ือนไหวและการทรงตวัในขั้นต่อไป (ปรมพร ดอนไพรธรรม, 2550: 13) 
 สรุปไดว้า่ ความสามารถใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่มีความส าคญัต่อเด็ก และเด็กจะมี
พฒันาการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ไดดี้ข้ึนอยูก่บัการฝึกทกัษะท่ีต่อเน่ืองและสม ่าเสมอและการไดรั้บ
การฝึกจากการแยกยอ่ยขั้นตอนท่ีเหมาะสม  
 คุณสมบัติของกล้ามเนือ้ 
 กลา้มเน้ือของคนเราโดยทัว่ ๆ ไปมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 1.  สามารถรับรู้การกระตุน้ (Excitability) คือ สามารถท่ีจะตอบสนองเม่ือมีส่ิงเร้ามา
กระตุน้ดว้ยการหดตวั 
 2.  สามารถท่ีจะหดตวัได ้(Contractibility) คือ สามารถเปล่ียนรูปร่างใหส้ั้นหนาและแขง็
ข้ึนได ้
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   3.  สามารถท่ีจะยดืตวัได ้(Extensibility) คือ สามารถเปล่ียนรูปร่างใหย้าวกวา่ความ
ยาวปกติได ้
   4.  มีความยดืหยุน่ (Elasticity) คือ คุณสมบติัท่ีพร้อมจะกลบัคืนสู่สภาพเดิมได ้เสมอ
เม่ือท างานเสร็จส้ินแลว้ 
   5.  มีความตึงตวัอยูเ่สมอ (Tone) คือ มีการหดตวัอยูเ่ล็กนอ้ยตลอดเวลา ถึงแมจ้ะอยูใ่น
สภาพพกัผอ่นก็ตาม 
 กล้ามเนือ้โดยทัว่ไปจะมี 2 ประเภท คือ 
   1.  กลา้มเน้ือประเภทท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจจิตบงัคบั (Voluntary) ซ่ึงสมองจะเป็นผูส้ั่งงาน
ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือท่ีท่ีเก่ียวกบัโครงกระดูกหรือกลา้มเน้ือลาย (Skeletal Muscle or Striated Muscle) 
ซ่ึงจะพบอยูโ่ดยทัว่ไปของร่างกายดว้ยการยดึติดกบักระดูกของร่างกาย ท าใหร่้างกายสมารถ
เคล่ือนไหวไดเ้ช่น กลา้มเน้ือแขน ขา ใบหนา ฯลฯ ซ่ึงในการเคล่ือนไหวจะเรียกกลา้มเน้ือเหล่าน้ีวา่ 
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross Motor)  
   2.  กลา้มเน้ือประเภทท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจจิตบงัคบั (Involuntary) ซ่ึงจะท างานได้
เองโดยอตัโนมติั ไดแ้ก่กลา้มเน้ือเรียบ และกลา้มเน้ือหวัใจ  
   2.1  พฒันาการของความสามารถใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก พฒันาการ
ดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross Motor Development) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงใน
การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ เช่น ความสามารถในการใชแ้ขนขา การทรงตวั ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กสุขภาพดี 
แขง็แรงคล่องแคล่ว ทะมดัทะแมง เล่นกีฬาไดดี้ 
  

ลกัษณะพฒันาการของความสามารถใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 
 ลกัษณะพฒันาการของความสามารถใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ มกัจะปรากฏออกมาในรูปของ
การเคล่ือนไหว ซ่ึงในเด็กแรกเกิดจะมีการเคล่ือนไหวไปตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งไดรั้บการฝึกหดั 
เช่น อาการด้ินไปมา การไขวค่วา้ แต่เม่ือเด็กโตข้ึนระดบัความสามารถในการเคล่ือนไหวจะเพิ่มข้ึน
จากการด้ินคลานจะเป็นการยืน เดิน วิง่ กระโดด และการเคล่ือนไหวท่ีสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ซ่ึง
กิจกรรมบางอยา่งจ าเป็น ตอ้งไดรั้บการฝึกในส่ิงท่ีถูกตอ้งเพราะจะช่วยใหเ้ขาสามารถพฒันาทกัษะ
การเคล่ือนไหวท่ีง่ายไปสู่การเคล่ือนไหวท่ีสลบัซบัซอ้นได ้(ส านกังานการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2534: 3) การเคล่ือนไหวพื้นฐาน หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีตอ้งใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ๆ ของล าตวั 
แขน ขา (นิรมยั อ่อนนอ้มดี, 2538: 22-24) อา้งอิงมาจาก Sapporo and Elmer, 1967: 131) แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท 



96 
 

 1.  การเคล่ือนไหวแบบอยูก่บัท่ี (Non Locomotors Movements) หมายถึง การเคล่ือนไหว
ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย โดยไม่เคล่ือนห่างจากจุดเดิม แต่จะเป็นการใชร่้างกาย ทุกส่วนให้
ตอบสนองการเคล่ือนไหวของร่างกายส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
  -  การกม้รับ (Bending) คือ การงอพบัขอ้ต่อๆของร่างกายท่ีจะท าใหร่้างกายส่วนบน
เขา้ใกลก้บัส่วนล่าง 
  -  การยดืเหยยีดตวั (Stretching) คือ การเคล่ือนไหวท่ีตรงกนัขา้มกบัการกม้ตวัโดย 
พยายามยดืเหยยีดทุกส่วนของร่างกายใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
  -  การบิดตวั (Twisting) คือ การเคล่ือนไหวร่างกายโดยการบิดล าตวัท่อนบนไป 
รอบ ๆ แกนตั้ง 
  -  การหมุนตวั (Turning) คือ การหมุนตวัไปรอบ ๆ ร่างกายมากกวา่การบิดตวัซ่ึงท า
ใหเ้ทา้ตอ้งหมุนตามไปดว้ยขา้งใดขา้งหน่ึง 
  -  การโยกตวั (Rocking) คือ การยา้ยน ้าหนกัจากส่วนหน่ึงของร่างกายไปยงัอีกส่วน
หน่ึงของร่างกาย โดยส่วนทั้งสองจะตอ้งแตะพื้นคนละคร้ังสลบักนัไป 
  -  การแกวง่หรือหมุนเหวีย่ง (Swinging) คือ การเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหน่ึงโดย
หมุนรอบจุดใดจุดหน่ึงใหเ้ป็นรูปโคง้หรือรูปวงกลมหรือแบบลูกตุม้นาฬิกา เช่น การแกวง่แขน ขา 
ล าตวั 
  -  การโอนเอน (Swaying) คลา้ยกบัการโยก ส่วนโคง้จะเป็นโคง้เขา้หา พื้นการเอียง
แบบน้ีไม่รู้สึกผอ่นคลายเหมือนกบัการแกวง่ 
  -  การดนั (Pushing) การเคล่ือนไหวโดยการดนั มกัจะเป็นการดนัออกจากร่างกาย 
เช่น การดนัส่ิงของและการกดส่ิงของ 
  -  การดึง (Pulling) คือ การเคล่ือนไหวท่ีตรงกนัขา้มกบัการดนั คือมกัจะเป็นการดึงเขา้
หาร่างกายหรือดึงไปในทิศทางหน่ึงโดยเฉพาะ 
  -  การสั่น (Shaking) คือ การเคล่ือนไหวท่ีมีการสั่นสะเทือนของส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่างกายหรือทุกส่วน ตวัอยา่งเช่น ในการเตน้ร าและมีการจบัมือเขยา่ การแสดงออกของการตกใจ 
หรือการสั่นในการเตน้ 
  -  การตี (Striking) เป็นการเคล่ือนไหวท่ีมาเร็วและหยดุ 
 2.  การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี (Locomotive Movement) หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีมี
ระยะทางเกิดข้ึนโดยเนน้ท่ีเทา้ เคล่ือนจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง มีพื้นฐานอยู ่8 อยา่งคือ 
  -  การเดิน (Walking) คือ การเคล่ือนท่ีดว้ยการกา้ว เป็นการเปล่ียนน ้าหนกัตวัจากเทา้
หน่ึงไปยงัอีกเทา้หน่ึง และขณะเปล่ียนน ้าหนกัตวันั้น เทา้ขา้งหน่ึงจะอยูบ่นพื้นเสมอ 
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  -  การวิง่ (Running) เป็นการเคล่ือนท่ีโดยการเปล่ียนน ้าหนกัตวัจากเทา้หน่ึงไปยงัอีก
เทา้หน่ึง ขณะท่ีเปล่ียนน ้าหนกัตวันั้นเทา้ทั้งสองจะไม่อยูบ่นพื้นเลย 
  -  การกระโดดเขยง่ (Hopping) คือ การกระโดดข้ึนจากพื้น แลว้กลบัลงสู่พื้นดว้ยเทา้
ขา้งใดขา้งหน่ึงเพียงขา้งเดียว 
  -  การกระโดด (Jumping) คือ การกระโดดข้ึนจากพื้น แลว้กลบัลงสู่พื้นดว้ยเทา้ทั้ง
สองขา้ง 
  -  การกระโจน (Leaping) คือ การเคล่ือนท่ีดว้ยการถ่ายน ้าหนกัตวัจากเทา้หน่ึงไปยงั
อีกเทา้หน่ึงดว้ยการกระโดดเผน่ข้ึนจากพื้น การลงสู่พื้น ปลายเทา้จะลงสู่พื้นก่อน แลว้ฝ่าเทา้และส้น
เทา้จบดว้ยการงอหวัเข่า 
  -  การกระโดดสลบัเทา้ (Skipping) คือ การกา้วแลว้กระโดดเขยง่ดว้ยเทา้เดิม 
  -  การสไลด ์(Sliding) คือ การกา้วไปขา้งหนา้ แลว้ลากไปชิด (จงัหวะเร็ว) 
  -  การควบมา้ (Galloping) การเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ดว้ยการกา้วแลว้ชิดเทา้อีกขา้งหน่ึง
ไปชิดเทา้หนา้ แลว้กระโดข้ึน เม่ือลงสู่พื้นใหเ้ทา้ท่ีกา้วน าอยูห่นา้เสมอ  
(สุรางคศ์รี เมธานนท,์ 2528: 5-7) 
 3.  การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ประกอบอุปกรณ์ หมายถึง การเคล่ือนไหวทั้งแบบ
เคล่ือนท่ีและไม่เคล่ือนท่ีพร้อมกบัมีอุปกรณ์บางอยา่งประกอบ เช่น ลูกบอล ห่วงยาง บาร์ เชือก ถุง
ถัว่ กระดานทรงตวัเป็นตน้ 
 สรุป การพฒันาความสามารถใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ ท าไดโ้ดยใหเ้ด็กฝึกความสามารถในการ
ใชท้กัษะทัว่ไปหรือทกัษะพื้นฐาน เช่น ทกัษะการกระโดด ทกัษะการทรงตวั ทกัษะการวิง่ การมุด
ลอด และปีนป่าย เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ส่วนศีรษะและคอ เป็นกลา้มเน้ือส่วนท่ีท าหนา้ท่ี
ในการเคล่ือนไหวล าตวัไปขา้งหนา้ กลา้มเน้ือล าตวัเป็นส่วนท่ีรักษาสมดุลของกระดูกสันหลงั ท า
ใหเ้รายนืตวัตรงได ้กลา้มเน้ือขา เป็นส่วนท่ีรับน ้าหนกัทั้งหมดของร่างกาย ท าใหส้ามารถเดิน วิง่ 
หรือกระโดดไปไดก้ลา้มเน้ือส่วนแขนและมือเป็นกลา้มเน้ือส่วนท่ีช่วยกลา้มเน้ือไหล่น าล าตวั
เคล่ือนไปขา้งหนา้ 
 วธีิการฝึกกล้ามเนื้อ 
 วธีิการฝึกกลา้มเน้ือ เด็กตั้งแต่แรกเกิดจะมีการเคล่ือนไหวไปตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฝนเม่ือโตข้ึนเด็กก็จะมีระดบัความสามารถในการเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน และมีความ
สลบัซบัซอ้นมากข้ึน การเคล่ือนไหวพื้นฐานเป็นการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ ซ่ึงจะมีการ
เคล่ือนไหวแบบอยูก่บัท่ีการเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี และการเคล่ือนไหวของส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ซ่ึงถา้เด็กปกติก็จะสามารถเคล่ือนไหวไดต้ามปกติ แต่ถา้เด็กไม่สามารถเคล่ือนไหวพื้นฐาน
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ไดเ้ช่นเดียวกบัเด็กปกติก็ควรไดรั้บการฝึกฝนเพื่อช่วยส่งเสริมใหส้ามารถใชก้ลา้มเน้ือไดเ้ท่าเทียม
กบัเด็กปกติวธีิการฝึกกลา้มเน้ือมีหลายวธีิ ซ่ึงแต่ละวธีิจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้ม
เน้ือความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ และความอดทนของกลา้มเน้ือดว้ยการฝึกกลา้มเน้ือ คือ การบริหาร
ร่างกายใหมี้การเคล่ือนไหวดว้ยวธีิการยดืและหดตวัของกลา้มเน้ือ เพื่อพฒันาความสามารถในการ
ท างานของกลา้มเน้ือใหมี้สมรรถภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ การฝึกกลา้มเน้ือตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์
ในการฝึกใหแ้น่นอน เพราะการฝึกจะมีผลต่อการพฒันากลา้มเน้ือ ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ไดแ้ก่ การเพิ่มขนาด การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ตลอดจนเพิ่มความ 
แขง็แรงของกลา้มเน้ือและความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือ ในวชิาพลศึกษาเป็นวชิาภาคปฏิบติั
แสดงศกัยภาพออกมาทางกลา้มเน้ือของร่างกาย ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆใหส้ าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความสามารถทางร่างกายเป็นส าคญั เพื่อร่างกายไดรั้บการฝึกฝนดี
แลว้ก็สามารถท่ีจะปฏิบติังานต่าง ๆไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนทาน ความสามารถของร่างกายท่ีแสดง
ออกเป็นผลจากการท างานของกลา้มเน้ือในการเคล่ือนไหวต่าง ๆ (สมคิด บุญเรือง, 2520: 134) 
 ความหมายของสมรรถภาพกลไก 
 สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพกลไก ต่างก็มีองคป์ระกอบเหมือนกนั 3 รายการ คือ 
ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ (Muscular Strength) ความอดทนของกลา้มเน้ือ (Muscular Endurance) 
และความอดทนของการไหลเวยีนโลหิต (Circulatory Endurance) แต่สมรรถภาพกลไก มี
องคป์ระกอบอ่ืนอีก 4 อยา่ง คือ พลงักลา้มเน้ือ (Muscular Power) ความเร็ว (Speed) ความ
คล่องแคล่ววอ่งไว (Agility) ความยดืหยุน่ (Flexibility) และเม่ือรวมเขา้กบัองคป์ระกอบอีก 2 
รายการ คือ การประสานงานของแขนขากบัตา (Arm-Eyes Coordination) และการประสานงานของ
เทา้กบัตา ( Foot-Eyes Coordination) ก็จะกลายเป็นความสามารถทางกลไกทัว่ไป (General Motor 
Ability) ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งหมดจะดีหรือไม่เพียงไรก็ข้ึนอยูก่บัร่างกายท่ีมีอวยัวะท่ีสมบูรณ์และ
ภาวะโภชนาการท่ีถูกตอ้งดว้ย ความหมายขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของสมรรถภาพกลไก (Motor 
Fitness) มีดงัน้ี 
 1.  ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ (Muscular Strength) หมายถึง ความสามารถสูงสุดของ
การหดตวั (Contraction) ของกลา้มเน้ือ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
  1.1  ความแขง็แรงแบบพลงัระเบิด (Explosive Strength) หมายถึง ความสามารถท่ีจะ
ใชก้ลา้มเน้ือท างานไดสู้งสุดในการท างานหน่ึงคร้ัง เช่น การยนืกระโดดไกล กระโดดสูง เป็นตน้ ค า
น้ีบางคร้ังเรียกวา่ ก าลงัของกลา้มเน้ือ (Power หรือ Energy Mobilization) 
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  1.2  ความเขง็แรงแบบท่ีมีความเคล่ือนไหว (Dynamic Strength) หมายถึง ความ
แขง็แรงของกลา้มเน้ือท่ีมือหรือเทา้ในขณะเคล่ือนไหวร่างกาย หรือยกร่างกายข้ึนมาให้มากคร้ังใน
เวลาท่ีก าหนดให ้เช่น การไต่เชือก ดึงขอ้ เป็นตน้ 
  1.3  ความแขง็แรงแบบอยูก่บัท่ี (Static Strength) หมายถึง การใชก้ลา้มเน้ืออยา่งแรง
ท่ีสุดต่อส่ิงท่ีอยูก่บัท่ี และจะแตกต่างกบัความแขง็แรงในสองประเภทตรงท่ีไม่มีการเคล่ือนท่ี
ร่างกาย ตวัอยา่งของการวดัความแขง็แรงลกัษณะน้ีไดแ้ก่ การวดัแรงบีบมือ (Hand Grip) 
 2.  ความคล่องแคล่ววอ่งไว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนทิศทางหรือ
ท่าทาง (Change Direction or Position) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น ความสามารถท่ีใชใ้นการวิ่งเป้ียว วิง่
เก็บของ วิง่ขา้มร้ัว เป็นตน้ 
 3.  พลงักลา้มเน้ือ (Muscular Power) คือ ความแขง็แรงแบบพลงัระเบิดดงัท่ีกล่าวขา้งตน
แลว้ 
 4. ความอดทนของกลา้มเน้ือ (Muscular Endurance) หมายถึง ความสามารถท่ีใช้
กลา้มเน้ือท างานติดต่อกนัไดน้าน ๆ เช่น การหอ้ยตวับนราวเด่ียว 
 5. ความอดทนของการไหลเวยีนโลหิต (Circulatory Endurance) ไดแ้ก่ ความสามารถใน
การใชก้ลา้มเน้ือของร่างกายท างานขนาดปานกลาง (Moderate) ไดเ้ป็นเวลานาน ๆ ทั้งน้ี ตอ้งข้ึนอยู่
กบัสมรรถภาพการท างานของระบบหายใจและระบบไหลเวยีนโลหิต เช่น การวิง่ระยะไกล หรือ
การวา่ยน ้าระยะกลาง และระยะไกล เป็นตน้ 
 6.  ความอ่อนตวั (Flexibility) หมายถึง ความอ่อนตวัของร่างกายในการท างานของขอ้ต่อ 
(Joints) ต่าง ๆ ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท คือ 
  6.1  ความอ่อนตวัสูงสุด (Extent Flexibility) หมายถึง ความสามารถท่ีจะยดืหรือยื่น
ส่วนของร่างกายใหไ้ดม้ากท่ีสุด เช่น กม้ตวัเอามือแตะพื้นโดยไม่ใหเ้ข่างอ เป็นตน้ 
  6.2  ความอ่อนตวัในขณะเคล่ือนท่ี (Dynamic Flexibility) ไดแ้ก่ ความสามารถในการ
ใชก้ลา้มเน้ือใหก้ระท าการอ่อนตวัไดห้ลาย ๆ คร้ัง และอยา่งรวดเร็ว เช่น สควอ์ทธรัสท ์(Squat 
Thrust) เป็นตน้ 
 7.  ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถท่ีจะท าการเคล่ือนท่ีอยา่งเดียวกนัในเวลาท่ี
สั้นท่ีสุด เช่น การวิง่เร็ว เดินเร็ว เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ นกัการพลศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย
ของสมรรถภาพกลไกไวใ้กลเ้คียงกนั ซ่ึงขอยกมากล่าวไว ้ดงัน้ี 
 จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ (2543: 32) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถภาพทางกายไวว้า่ 
สมรรถภาพทางกายหมายถึง การท่ีบุคคลมีความแขง็แรงและความทนทานในการประกอบกิจกรรม
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ในแต่ละวนัโดยปราศจากความเม่ือยลา้ และยงัมีก าลงัเหลือเพียงพอท่ีจะประกอบกิจกรรมในยาม
ท่ีวา่งท่ีสนุกสนาน และพร้อมท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่คาดคิด 
 แมทธิวส์ (Mathews, 1978: 122) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัสมรรถภาพทางกลไกวา่ 
สมรรถภาพทางกลไกเป็นขีดจ ากดัของความสามารถทางกลไก โดยเนน้ถึงความสามารถในการ
ท างานท่ีหนกั ซ่ึงเก่ียวกบักบัความอดทน ก าลงั ความแขง็แรง ความคล่องตวั ความยดืหยุน่ ความเร็ว 
และการทรงตวั 
 แบร์โรว ์(Barrow, 1977:153) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่สมรรถภาพของกลไกไวว้า่เป็น
ความสามารถของกลุ่มกลา้มเน้ือใหญ่ ๆ ท่ีจะปฏิบติักิจกรรมไดเ้ป็นเวลานานเป็นความสามารถของ
บุคคลท่ีจะเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จรวย แก่นวงษค์  า และอุดม พิมพา (2516: 32) ใหค้วามหมายของสมรรถภาพกลไกวา่
เป็นความสามารถของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหว เพื่อท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หรือ
หลายกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นความสามารถในการท างานร่วมกนัของระบบประสาท 
และระบบกลา้มเน้ือของอวยัวะต่าง ๆ ในการประกอบกิจกรรม ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเรียน
ทกัษะกลไกอยู ่10 ประการ ดงัน้ี 
  1.  ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ (Muscular Strength) 
  2.  พลงังานท่ีน ามาใช ้(Dynamic Energy) 
  3.  ความสามารถในการเปล่ียนทิศทาง (Ability of Change Direction) 
  4.  ความคล่องตวั (Agility) 
  5.  ความสามารถในการรับรู้ภาพ (Peripheral Vision) 
  6.  สายตาดี (Good Vision) 
  7.  มีความตั้งใจหรือสมาธิ (Concentration) 
  8.  มีความสามารถในการบิดงอตวั (Flexibility) 
  9.  จงัหวะเวลา (Time) 
  10.  การประสานงานของอวยัวะต่าง ๆ (Co-ordination) 
 ผาณิต บิลมาศ (2545: 85) เอกสารประกอบการสอน กล่าววา่ สมรรถภาพกลไก (Motor 
Fitness) มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัการพฒันาทกัษะกลไก (Motor Skill Development) เช่น การทรง
ตวัเป็นการกระท าซ่ึงองคป์ระกอบของสมรรถภาพกลไก ดงันั้น การพฒันาอยา่งเหมาะสมของ
ทกัษะกลไกของบุคคลจะปรับปรุงการทรงตวัได ้โดยองคป์ระกอบของสมรรถภาพ 
 จากการศึกษาความหมายและความส าคญัของสมรรถภาพกลไกสรุปไดว้า่ สมรรถภาพ
กลไกของบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหว ท าใหส้ามารถทราบการท างานของอวยัวะต่าง ๆ 
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ของร่างกายโดยสมรรถภาพกลไกนั้น จะเป็นตวับ่งช้ีไดดี้ท่ีสุดในการพฒันาร่างกายของผูเ้รียน ใน
การเรียนกิจกรรมพลศึกษาอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามมีสมรรถภาพกลไกท่ีดีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินชีวติของนกัเรียนท่ีจะด าเนินไปอยา่งมีความสุขตลอดชีวิต ดงันั้น บุคคลมีการปรับปรุง และ
พฒันาร่างกายใหส้มบูรณ์แข็งแรง ดว้ยการออกก าลงักายเป็นประจ าและสม ่าเสมอหรือจากการฝึก
เพื่อใหเ้กิดสมรรถภาพกลไกท่ีดี 
 จรวย  แก่นวงษค์  า และอุดม พิมพา (2516: 15) สมรรถภาพทางกลไกเป็นความสามารถ
ของอวยัวะท่ีมีความแขง็แรงสมบูรณ์ ความสามารถเคล่ือนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
สมคิด บุญเรือง (2520: 39) สมรรถภาพทางกลไก หมายถึง ขีดความสามารถทางกลไกเนน้ถึง
สมรรถวสิัยของงานท่ีหนกั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอดทนของกลา้มเน้ือ ความแขง็แรง ความคล่องตวั 
ความอ่อนตวัความเร็ว และการทรงตวั 
 องค์ประกอบสมรรถภาพทางกลไก 
 ความหมายขององคป์ระกอบสมรรถภาพทางกลไก มีดงัต่อไปน้ี 
 ผาณิต บิลมาศ (2545: เอกสารประกอบการสอน) กล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบสมรรถภาพ
กลไก (Motor Fitness Components) ประกอบดว้ย 
 1.  การทรงตวั (Balance) หมายถึง ความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายใน
ลกัษณะหน่ึง ๆ อยา่งสัมพนัธ์กนัระหวา่งส่วนของร่างกายท่ีใชรั้กษาสมดุลกบัจุดศูนยถ่์วงของ
ร่างกาย การทรงตวั แบ่งเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ การทรงตวัท่ีอยูก่บัท่ี (Static Balance) และการทรงตวั
ขณะเคล่ือนท่ี (Dynamic Balance) ซ่ึงการทรงตวัทั้งสองแบบมีความจ าเป็นในชีวติประจ าวนัและ
สามารถฝึกไดจ้ากกิจกรรมพลศึกษา 
  2.  ความคล่องตวั (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนทิศทางอยา่งรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ความคล่องตวัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสมรรถภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี
ตอ้งการความฉบัพลนั (หรือความไม่คาดคิด) ในการเปล่ียนทิศทาง 
  3.  ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการเล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็วในระยะสั้น 
  4.  การประสานงาน (Coordination) หมายถึง ความสามารถของกลา้มเน้ือหรือกลุ่ม
กลา้มเน้ือท่ีจะท ากิจกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด ซ่ึงรวมถึงความหนกัของกิจกรรมและจ านวนคร้ังของ
กิจกรรมดว้ย 
  5.  เวลาปฏิบติั (Reaction Time) หมายถึง เวลาระหวา่งมีส่ิงเร้า (Stimulus) กบัการ
ตอบสนอง (Response) ของส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายหรือกลา้มเน้ือมดัหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง 
สรุปสมรรถภาพทางกลไก หมายถึง สมรรถภาพของการท างานของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
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ท่ีประกอบกิจกรรมหรือท างานไดเ้ป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกนั และผลท่ีไดรั้บมีประสิทธิภาพสูง
มีองคป์ระกอบคือ ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ (Muscular Strength) ความอดทนของกลา้มเน้ือ 
(Muscular Endurance) ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหิต Circuitry-Respiratory Endurance) 
พลงักลา้มเน้ือ (Muscular Power) ความเร็ว (Speed) ความคล่องแคล่ววอ่งไว (Agility) ความยดืหยุน่
(Flexibility) การประสานงาน (Coordination) 
 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ 
 ความหมายความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายพอสรุปได้
รายละเอียด ดงัน้ี 
 ความสามารถในการบงัคบัการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือแขน มือและน้ิวมือ ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ โดยสัมพนัธ์การใชส้ายตา (Forman and feet, 1980) เนน้วา่เป็นความสามารถในการ
ปรับตวัมีทกัษะใชมื้อในการปฏิบติังานในชีวติประจ าวนัได ้เช่น การหยบิจบั การแต่งตวั การท างาน
ต่างๆตลอดจนการเล่น (พรรณี ช. เจนจิตร, 2528)  
 ความสามารถในการบงัคบัควบคุมในการใชน้ิ้วมือในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้
อยา่งมัน่คง คล่องแคล่ว (ส านกังานคณะกรรมการปฐมศึกษาแห่งชาติ, 2527)  
 สรุป อาจกล่าวไดว้า่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก หมายถึง การประสานกนั
ของกลา้มเน้ือแขน มือและน้ิวมือ และประสาทสัมผสัท าใหเ้กิดกิจกรรมต่าง ๆ การช่วยเหลือตงัเอง
ในการท ากิจวตัรประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพคล่องแคล่ว 
 

ความส าคญัของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็ 
 ความสามารถของเด็กในการใชมื้อ น้ิวมือและ สายตา ซ่ึงเป็นการประสานกนัของกลไก
ของสมองและกายภาพนั้นมีความส าคญัอยา่งมากต่อการเขียน เด็กจะสามารถเขียนส่ิงใดไดก้็ต่อเม่ือ
มีความสามารถในการกลา้มเน้ือมดัเล็ก และสายตาท างานประสานสัมพนัธ์ไดดี้ (เยาวพา เดชะคุปต,์ 
2528) ความสามารถดงักล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะน าไปสู่การเขียนในชั้นประถมศึกษา
ทั้งน้ีการเขียนไม่ไดห้มายถึง การเขียนตวัอกัษรตามความหมายของผูใ้หญ่เท่านั้น แต่การท่ีเด็ก
สามารถบงัคบัควบคุมการใชก้ลา้มเน้ือ และสายตาใหขี้ดเส้นไปมาในลกัษณะต่าง ๆไดถื้อวา่เป็น
ลกัษณะเร่ิมตน้ท่ีจะน าไปสู่การเขียนอะไรท่ีแทจ้ริง ซ่ึงการเขียนท่ีดีตอ้งอาศยัการประสานงานท่ีดี
ระหวา่งสายตากบัมือ ตลอดจนการควบคุมกลา้มเน้ือมือและแขน นอกจากน้ียงัตอ้งอาศยัความ
แม่นย  าของการรับรู้ รูปร่าง และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง (รัชนี รัตนา, 2533)  
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 รัชนี รัตนา (2533: 7) กล่าววา่ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก หมายถึง
ความสามารถในการท างานประสานสัมพนัธ์กนัดี ระหวา่งกลา้มเน้ือตา กลา้มเน้ือมือน้ิวมือท าให้
สามารถกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถนดัและมีประสิทธิภาพ 
 สรุป ความส าคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก คือ เด็กสามารถ
เคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมือ น้ิวมือ แขน และประสานสัมพนัธ์สายตา จะท าใหส้ามารถหยบิจบั ขีด
เขียน ลากเส้นไดดี้ นั้นคือความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือท่ีมีความส าคญัซ่ึงเป็นพื้นฐานในการ
พฒันาในการเขียน ตวัหนงัสือในขั้นต่อไป  
 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็ 
 ทฤษฎีพฒันาการของ กีเซล (Gesell) ซ่ึงเป็นนกัจิตวทิยาพฒันาการ ไดก้ล่าววา่ 
ความสามารถในการกลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กสามารถแบ่งเป็นระยะ และมีขั้นตอนการพฒันาการ 
กลา้มเน้ือมดัเล็กนั้นมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต เพราะเป็นรากฐานของบุคคล เม่ือเจริญเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ พฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากความพร้อมของร่างกาย ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือ 
กระดูก และประสาทต่าง ๆ ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนประกอบของการเปล่ียนแปลงแบ่งพฒันาของเด็ก
ออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 
 1.  พฤติกรรมดา้นการเคล่ือนไหว (Motor Behavior) เป็นความสามารถของร่างกายท่ี
บงัคบัอวยัวะของร่างกายและความสัมพนัธ์ทางดา้นการเคล่ือนไหวทั้งหมด 
 2.  พฤติกรรมดา้นการปรับตวั (Adaptive Behavior) เป็นความสามารถในการ
ประสานงานของระบบการเคล่ือนไหวกบัระบบความรู้สึก (Motor Sensory Co-Ordination) เช่น
การประสานงานระหวา่งตากบัมือ (Eye-Hand Co-Ordination) ซ่ึงดูไดจ้ากความสามารถในการใช้
มือของเด็ก (Manipulation) เช่นการตอบสนองต่อส่ิงท่ีเป็นลูกบาศก ์การสั่นกระด่ิง การแกวง่ก าไร 
ฯลฯ ฉะนั้น พฤติกรรมดา้นการปรับตวัจึงสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมทางการเคล่ือนไหว  
 3.  พฤติกรรมทางดา้นภาษา (Language Behavior) ประกอบดว้ยวธีิส่ือสารทุกชนิด การ
แสดงออกทางหนา้ตา ท่าทาง การเคล่ือนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการเปล่งเสียงและ
ภาษาพดู การเขา้ใจในการส่ือกบัผูอ่ื้น 
 4.  พฤติกรรมดา้นนิสัยส่วนตวัและสังคม (Personal-Social Behavior) เป็นความสามารถ
ในการปรับตวัของเด็กระหวา่งบุคคลและบุคคลกบักลุ่มภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม และสภาพความเป็น
จริงนบัเป็นการปรับตวัท่ีตอ้งอาศยัความเจริญของสมอง และระบบการเคล่ือนไหวประกอบ 
 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก กีเซลพบวา่ก่อนท่ีคนเราจะท า
อะไรง่ายๆ เช่นการหยบิจบัปากกาไดน้ั้น มีการเรียนรู้หลายขั้น ขั้นแรกทารกจะใชมื้อตะปบ ขั้น
ต่อมาจบัดว้ยมือ 4 น้ิวติดกนักบัฝ่ามือโดยเร่ิมใชฝ่้ามือใกล ้ๆ สันมือ ต่อมาจะเล่ือนไปใชใ้จกลางมือ 
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แลว้ใชน้ิ้วหวัแม่มือค่อย ๆ เล่ือนมาจบั ขั้นสุดทา้ยคือการหยบิดว้ยน้ิวหวัแม่มือกบัปลายน้ิว ยิง่ไป
กวา่นั้นกีเซลไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ การควบคุมปฏิบติัการแห่งกลา้มเน้ือของคนเรามีการพฒันาเร่ิมจาก
ศีรษะจรดเทา้ เรียกวา่ (Cephalo-Caudal Sequence) คือ การหนัศีรษะไดก่้อนชนัคอ แลว้จึงค ่า คืบ 
คลาน นัง่ ยนื เดิน วิง่ตามล าดบั ส่วนพฒันาการ การควบคุมการปฏิบติัการกลา้มเน้ือเร่ิมจากใกล้
ล าตวัก่อนเรียกวา่ (Proximodistal Sequence ) เช่น แขนขา ทารกยอ่มบงัคบัการเคล่ือนไหว แกวง่
แขนขาไดก่้อนมือและเทา้ เด็กใชแ้ขนคล่องก่อนมือ และใชมื้อคล่องก่อนน้ิว ดงันั้นเม่ือเด็กตอ้งการ
จบัอะไรก็ผวาไปทั้งตวัต่อมาจึงยืน่ออกไปเฉพาะตวัแขนแลว้จึงใชมื้อและน้ิวมือดงักล่าว ถา้จะให้
เด็กเล็ก ๆ เขียนตวัหนงัสือมกัจะเขียนตวัโต ๆ เพราะกลา้มเน้ือยงัใชไ้ม่คล่อง ไดว้าดแขนไปกวา้ง ๆ
ต่อมาเม่ือบงัคบักลา้มเน้ือบรรลุวฒิุภาวะแลว้จึงสามารถเขียนตวัหนงัสือตวัเล็ก ๆ ได ้เพราะสามารถ
บงัคบักลา้มเน้ือมือและน้ิวมือไดค้ล่องแคล่ว (Gesell, 1947 อา้งถึงใน ประมวญ คิดคินสัน, 2524)  
จากท่ีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กนั้นแสดงให้
เห็นวา่เด็กจะมีพฒันาการของความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก เร่ิมมาจากการเคล่ือนไหว
อวยัวะในส่วนต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่กลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนแลว้จึงค่อยมาเป็นกลา้มเน้ือมดัเล็กซ่ึงจะ
เป็นไปตามวุฒิภาวะและการเรียนรู้ของเด็ก เพราะฉะนั้นการท่ีจะพฒันากลา้มเน้ือตอ้งพฒันา
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนกลา้มเน้ือมดัเล็ก 
 

ระบบประสาทสัมผสั (Tactile System) 
 ความหมายของระบบประสาทสัมผสั 
 ประสาทสัมผสัการรับความรู้สึกของมนุษย ์ประกอบดว้ย 7 ประเภท ดงัน้ี (Ayres, 1979; 
Terri, 2006; Dunn, 1999; Nancy, Janet, 2002 and Carol, 2005)  
 1.  ประสาทสัมผสัการรับรู้ขอ้ต่อ (Proprioceptive Sense) หรือประสาทสัมผสัการรับรู้
ต าแหน่งของร่างกาย (Body Position)   
 2.  ประสาทสัมผสัการเคล่ือนไหว (Vestibular Sense) หรือสัมผสัเก่ียวกบัการทรงตวั 
(Sense of Balance)   
 3.  ประสาทสัมผสัผวิกาย (Tactile Sense) หรือสัมผสัของการจบัหรือแตะ  
(Sense of Touch)  
 4.  ประสาทสัมผสัการใชส้ายตา (Visual Sense) หรือประสาทสัมผสัการมองเห็น (Sense 
of Sight)   
 5.  ประสาทสัมผสัการฟัง (Auditory Sense) หรือประสาทสัมผสัการไดย้นิ 
 (Sense of Hearing)   
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 6.  ประสาทสัมผสัการดมกล่ิน (Olfactory sense) หรือประสาทสัมผสัรับกล่ิน  
(Sense of Smell)  
 7.  ประสาทสัมผสัการชิมรส (Gustatory Sense) หรือประสาทสัมผสัการล้ิมรส (Sense of 
Taste)   
 ประสาทสัมผสั (Tactile Sense) เป็นระบบประสาทท่ีเป็นรากฐานของสมองในการเรียนรู้
ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะผวิสัมผสัของวตัถุ ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา การป้องกนัตวัเราดว้ยการเตือน
ถึงอนัตราย ระบบกายสัมผสัเป็นระบบท่ีใหญ่ท่ีสุดระบบหน่ึงในร่างกายมนุษย ์มีบทบาทส าคญัต่อ
ความสามารถของปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม ท าหนา้ท่ีจดจ าคุณลกัษณะของส่ิงของ 
เช่น หยาบ ละเอียด นุ่มแหลม เหล่ียม ทู่ นอกจากน้ียงัรับรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะของอุณหภูมิ ร้อน  
เยน็ และลกัษณะของส่ิงของซ่ึงจะช่วยใหม้นุษยท์ราบวา่ก าลงัสัมผสัอะไรและควรแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองอยา่งไร ความบกพร่องของระบบกายสัมผสัจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองชา้ 
(Hyposensitive) หรือเร็วเกินไป (Hypersensitive) ซ่ึงการตอบสนองท่ีผดิปกติน้ีจะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ทกัษะทางวชิาการต่อไป 
 ระบบสัมผสันั้นมีบทบาทในการเช่ือมโยงในการท างานระหวา่งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และพฤติกรรมของมนุษย ์เด็กทุกคนตั้งแต่ทารกจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ตอ้งการการกระตุน้ระบบ
ประสาทสัมผสัเพื่อใหจ้ดัการกบัส่ิงต่าง ๆ ได ้โดยระบบสัมผสันั้นมีเซลลรั์บความรู้สึกอยูท่ี่ผวิหนงั
ทัว่ร่างกาย ท าหนา้ท่ีรับสัมผสัแรงกด แรงสั่นสะเทือน การเคล่ือนไหว อุณหภูมิ และความเจบ็ปวด 
ซ่ึงระบบสัมผสันั้นจะไดรั้บการกระตุน้อยูต่ลอดเวลาเม่ือเราสัมผสัส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 
 ดงันั้น ระบบประสาทสัมผสัจึงเป็นระบบท่ีมีความส าคญัส าหรับการรับรู้ทางดา้นสายตา 
การวางแผนการเคล่ือนไหว การรับรู้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การเรียนรู้ทางวชิาการ ความมัน่คงทาง
อารมณ์ และทกัษะทางสังคม ระบบสัมผสัท างานอยู ่2 รูปแบบ คือ ระบบป้องกนัตวัเอง และระบบ
การแยกแยะส่ิงสัมผสั 
 1.  ระบบป้องกนัตวัเอง (Protective/ Defensive System) 
  ระบบน้ีถูกเรียกวา่ระบบการป้องกนัเพราะส่ิงมีชีวติทุกอยา่งนั้น เกิดข้ึนมาพร้อมกบั
ระบบน้ีเพื่อกระตุน้ใหมี้การหลีกหนีจากส่ิงอนัตรายเพื่อการเอาชีวติรอด ตวัรับความรู้สึกของระบบ
การป้องกนัตนเองจะอยูต่ามผวิหนงัของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณหนงัศีรษะ และบริเวณอวยัวะ 
สืบพนัธ์ ซ่ึงการสัมผสับริเวณเหล่าน้ีจะเป็นตวักระตุน้ตวัรับสัมผสัใหเ้กิดการตอบสนองในบางคร้ัง
การสัมผสัแบบแผว่เบา (Light Touch) จะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนองเชิงลบเพื่อป้องกนั
ตนเอง เช่น เม่ือเรารู้สึกวา่มียงุมาเกาะผวิหนงั แต่บางคร้ังการสัมผสัแบบแผว่เบาก็กระตุน้ใหเ้กิด
ความรู้สึกผอ่นคลาย เช่น การสัมผสัอยา่งนุ่มนวลจากคนรัก ทั้งน้ี โดยปกติเราจะไม่ค่อยตระหนกัถึง



106 
 

ระบบน้ีถา้มนัมีการพฒันาอยา่งสมบูรณ์ เราเรียนรู้ท่ีจะทนทานต่อการสัมผสัท่ีท าใหรู้้สึกระคายเคือง 
แต่เม่ือมีการสัมผสัหรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงอนัตรายเขา้มาใกล ้ระบบการป้องกนัตนเอง (Defensive)  
ก็จะกลบัมาท างานทนัที ยกตวัอยา่ง เช่น เม่ือมีคนแปลกหนา้เขา้มาใกลม้าก ๆ เราจะขยบัตวัถอยห่าง 
 2.  ระบบการแยกแยะส่ิงสัมผสั 
  องคป์ระกอบท่ีสองในการท างานของระบบสัมผสั คือ ระบบแยกแยะเพื่อการเรียนรู้ 
(Discriminative System) ซ่ึงจะบอกเราวา่ 
  1.  เม่ือเราสัมผสับางส่ิง หรือมีบางส่ิงเขา้มาสัมผสัเรา 
  2.  ท าใหเ้รารู้วา่ส่ิงท่ีสัมผสันั้นอยูต่  าแหน่งใดของร่างกาย 
  3.  การสัมผสันั้นเป็นแบบแผว่เบาหรือรุนแรง 
  4.  ลกัษณะของส่ิงท่ีสัมผสันั้นเป็นอยา่งไร, ขนาด, รูปร่าง, อุณหภูมิ, ชนิดและ
ลกัษณะของพื้นผวิเม่ือระบบประสาทสมองพฒันาถึงวฒิุภาวะ ระบบการป้องกนัตนเองก็จะท างาน
ลดลงเพื่อใหร้ะบบการแยกแยะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พฒันาไดดี้ข้ึน ตวัรับความรู้สึกของระบบสัมผสันั้น
อยูท่ี่ผวิหนงั โดยพบมากบริเวณมือ น้ิว ฝ่าเทา้ และบริเวณล้ินและปาก 
 ระบบการรับความรู้สึก ไดแ้ก่ระบบใดบา้ง  
 สามระบบพื้นฐานท่ีท าหนา้ท่ีประมวลผลร่วมกนั เก่ียวกบัการรับรู้ต าแหน่งหนา้ท่ีของ
ร่างกาย การท างานประสานสัมพนัธ์ของร่างกาย 2 ซีก การรับรู้แนวกลางล าตวั ความตึงตวัของ
กลา้มเน้ือ การวางแผน การเคล่ือนไหว ช่วงความสนใจ ความมัน่คงในอารมณ์ และการเรียนรู้
สติปัญญา ไดแ้ก่  
 1.  ระบบการรับรู้การทรงตวัและการเคล่ือนไหว (Vestibular System) ท าหนา้ท่ีรับและ
แปลผลเก่ียวกบัการทรงตวั การรักษาสมดุลและทรงตวัตา้นแรงโนม้ถ่วงระบบน้ีมีอวยัวะรับสัมผสั
อยูใ่นหูชั้นในส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ระบบน้ีในทางธรรมชาติ คือ การหมุนศีรษะและการเคล่ือนไหวไปใน
ระนาบท่ีแตกต่างกนั  
 2.  ระบบรับรู้กลา้มเน้ือเอ็นและขอ้ (Proprioceptive System) เป็นระบบท่ีรับรู้ความรู้สึก
จากกลา้มเน้ือ เอน็ ขอ้ต่อ โดยอาศยัตวัรับความรู้สึกซ่ึงจะอยูภ่ายในกลา้มเน้ือเอน็ ขอ้ต่อของแต่ละ
คน ท าใหเ้ราสามารถทราบต าแหน่งแขนขาทราบทิศทางและความเร็วของการเคล่ือนไหวแขนขา  
 3.  ระบบการรับสัมผสั (Tactile System) ระบบน้ีมีตวัรับสัมผสัท่ีผวิหนงัซ่ึงมีอยูท่ ัว่
ร่างกาย รวมไปถึงล้ินท่ีตอบสนองต่อการรับสัมผสัออกมาในรูปแบบของกล่ินและรสชาติ 
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การทรงตัวหรือการรักษาสมดุลของการทรงตัว (The Vestibular Sense) 
 ระบบการรักษาสมดุลทรงตวั คือ ระบบท่ีบอกเราวา่ศีรษะและร่างกายของเราอยูใ่น
ต าแหน่งใดสัมพนัธ์กบัพื้นผิวโลก ซ่ึงระบบน้ีจะรับขอ้มูลเก่ียวกบัการทรงตวัและการเคล่ือนไหวมา
จากบริเวณคอ ตา และร่างกาย แลว้ส่งขอ้มูลไปประมวลผลท่ีระบบประสาทส่วนกลาง แลว้จึงส่ง
สัญญานกลบัมาควบคุมความต่ืนตวัของกลา้มเน้ือ เพื่อใชใ้นการเคล่ือนไหวอยา่งมีประสิทธิภาพ
และราบร่ืนตวัรับขอ้มูลของระบบการรักษาสมดุลนั้นอยูใ่นหูชั้นใน เป็นระบบท่ีท างานรับขอ้มูลอยู่
ตลอดเวลาเม่ือศีรษะมีการเคล่ือนไหว แรงดึงดูดของโลกและการเคล่ือนไหวจะเป็นตวักระตุน้ตวัรับ
ความรู้สึกน้ี ท าใหเ้กิดการตอบสนองของร่างกาย คือ 
 -  ท าใหเ้ราตั้งตวัตรงโดยอตัโนมติั 
 -  เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นต่อการเคล่ือนไหวอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 -  บอกถึงส่ิงอาจจะเป็นอนัตรายท่ีมีการเคล่ือนไหวรอบตวัเรา จากสั่นสะเทือนของ
อากาศนอกจากหูชั้นในแลว้มนุษยย์งัมีหูชั้นนอก ท่ีคอยรับความรู้สึกสั่นสะเทือนจากการ
เคล่ือนไหว และเป็นตวัคอยรับเสียง 
 ดร. จีน แอร์ Dr. A. Jean Ayres (Sensory Integration and the Child) นกักิจกรรมบ าบดั
และนกัจิตวทิยาการศึกษา อธิบายวา่ระบบการรักษาสมดุลทรงตวั คือ ระบบท่ีเป็นพื้นฐาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์แรงดึงดูดของโลก และวตัถุทางกายภาพต่าง ๆ บนโลก และระบบการ
รับความรู้สึกอ่ืน ๆ นั้น ท างานโดยใชร้ะบบการรักษาสมดุลทรงตวัเป็นพื้นฐาน ท าใหร้ะบบ
ประสาทต่าง ๆ ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้ระบบการรักษาสมดุลการทรงตวัท างานโดยขาด
ประสิทธิภาพหรือความแม่นย  า การประมวลผลของระบบประสาทการรับความรู้สึกอ่ืน ๆ ก็จะขาด
ประสิทธิภาพไปดว้ย 
 

เด็กทีพ่ร่องในการประมวลผลประสาทการทรงตัว (The Out of Sync Vestibular 
Sense) 
 ความบกพร่องในการประมวลผลของระบบประสาทการทรงตวั คือ ความผิดพลาดของ
สมองในการประมวลผลขอ้มูล ความรู้สึกท่ีไดรั้บจากหูชั้นในเด็กท่ีมีความบกพร่องของระบบการ
ทรงตวัจะมีความผดิพลาดในการประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว แรงดึงดูดของโลก การ
ทรงตวั และมิติสัมพนัธ์ เด็กอาจมีการตอบสนองต่อการเคล่ือนไหวมาก หรือนอ้ยเกินไป หรือทั้ง
มากและนอ้ยเกินไปร่วมกนัเด็กเหล่าน้ี อาจมีปัญหาในการปรับการทรงท่าเพื่อการทรงตวั หกลม้
บ่อย เซเสียการทรงตวัขณะนัง่เกา้อ้ี มกัเอามือเทา้ศรีษะหรือนอนฟุบโตะ๊เวลาท างาน อาจเคล่ือนไหว
เกง้กา้ง สหสัมพนัธ์ไม่ค่อยดี และงุ่มง่าม เสียการทรงท่าง่ายเวลามีคนอ่ืนชนเบา ๆ ปัญหาจากระบบ
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การปรับการทรงท่าอาจท าให้เด็กมีปัญหาการควบคุมกลา้มเน้ือตา อาจมีความยากล าบากในการมอง
ตามวตัถุท่ีก าลงัเคล่ือนไหว หรือจอ้งมองวตัถุขณะศีรษะเด็กเคล่ือนไหว ท าใหใ้นโรงเรียนเด็กจะงง
เวลาคดัลอกค าจากกระดาน และส่งผลถึงการกวาดกลา้มเน้ือตาขณะอ่านหนงัสือ ทั้งน้ี ระบบการ
ทรงตวัอาจเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาการประมวลผลดา้นภาษา แมว้า่เด็กส่วนใหญ่ท่ีมีปัญหาการทรง
ตวัส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมเคล่ือนไหวงุ่มง่าม แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีเด็กไม่สามารถควบคุม
ความต่ืนตวัเองลงไดน้ั้น ก็เกิดจากสมองไม่สามารถปรับขอ้มูลท่ีไดรั้บจากระบบการทรงตวัได ้เกิด
จากการท่ีเซลลป์ระสาทท่ีท าหนา้ท่ีจดัการการเคล่ือนไหวนั้นท างานตลอดเวลา ท าใหเ้ด็กวุน่วายเม่ือ
เคล่ือนไหว ซ่ึงส่งผลต่อสมาธิ อารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก (Alberta Human Services, 10 
ธนัวาคม 2559) 
 

รูปแบบ/ แนวทางการรักษา 
 การบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพของบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหว 
หรือสุขภาพ   
 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ อาจมีความ
บกพร่องหลายอยา่งในบุคคลเดียว การฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการ จึงจ าเป็นตอ้งมีหลายดา้น  
ตามสภาพความบกพร่องของนกัเรียนแต่ละบุคคล ซ่ึงการบ าบดัฟ้ืนฟูต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 กายภาพบ าบัด   
 เป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายตั้งแต่แรกเร่ิมในดา้นต่าง ๆ เช่น การทรงตวั การนัง่
หรือการ ยนืทรงตวัเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กไดเ้คล่ือนไหวอวยัวะต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีถูกตอ้ง เป็นพื้นฐาน
ในการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้งต่อไป นกักายภาพบ าบดัจะเร่ิมจากการตรวจประเมินพฒันาการดา้นการ
เคล่ือนไหวและการทรงท่า เพื่อวางแผนการรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงมีหลกัการรักษาทาง
กายภาพบ าบดั ดงัน้ี   
 1.  ปรับและควบคุมความตึงตวัของกลา้มเน้ือใหใ้กลเ้คียงภาวะปกติมากท่ีสุด และ
ป้องกนัการผิดรูปของขอ้ต่อต่าง ๆ โดยเทคนิคกระบวนการทางกายภาพบ าบดั ไดแ้ก่ 
  1.1  การจดัท่าใหส่้วนต่าง ๆ ของร่างกายอยูใ่นแนวท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เช่น การจดัท่า 
นอนหงาย โดยใชห้มอนหนุนบริเวณศีรษะและใตส้ะบกัใหอ้ยูใ่นท่างอเล็กนอ้ย และรองใตเ้ข่าใหมี้
การงอ เล็กนอ้ย ใหมี้การงอสะโพกและขอ้เข่าเพื่อช่วยลดอาการเกร็งของขา    
  1.2  การเพิ่มช่วงการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อและความยาวของกลา้มเน้ือ ท าไดโ้ดยการ
ยดื เหยยีดกลา้มเน้ือ เพื่อลดการหดสั้นและน ามาซ่ึงความผิดรูปของขอ้ต่อ เช่น การยดืแขน โดยใช้
มือกาง เหยยีดน้ิวหวัแม่มือพร้อมทั้งน้ิวทั้งส่ีออก กระดกขอ้มือหงายมือพร้อมเหยยีดศอกจนเตม็ช่วง
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การเคล่ือนไหว และการยดืขา โดยจบัขอ้เข่าใหง้อเล็กนอ้ย อีกมือจบัขอ้เทา้ใหก้ระดกข้ึนมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้ค่อย ๆ ดนัใหข้อ้เข่าและขอ้สะโพกงอ    
 2.  กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้รูปแบบ การเคล่ือนไหวท่ีปกติและสามารถรักษาสมดุล  
เพื่อทรงท่า อยูไ่ดโ้ดยการฝึกรูปการเคล่ือนไหวและการทรงท่าท่ีถูกตอ้งตามพฒันาการท่ีปกติหรือ
ใกลเ้คียงปกติ เช่น การฝึกชนัคอ พลิกตะแคงตวั การลุกข้ึนนัง่ การนัง่ทรงตวั การคืบ การคลาน ยนื 
และเดิน การฝึกการทรงตวั เช่น การฝึกทรงตวับนบอลเพื่อส่งเสริมการท างานของกลา้มเน้ือเพื่อ
ควบคุมการทรงท่า หรือการเดินบน ทางแคบ เดินบนพื้นผิวท่ีมีลกัษณะต่างกนั    
 3.  การใชเ้คร่ืองช่วยและอุปกรณ์พิเศษทางกายภาพบ าบดั เพื่อใชใ้นการจดัท่าทาง  
เพื่อส่งเสริมให ้เกิดความแขง็แรงของกลา้มเน้ือท่ีควบคุมการทรงท่า และจ ากดัท่าทางหรือการ
เคล่ือนไหวท่ีผดิปกติ เช่น หมอนรูปล่ิม อุปกรณ์ฝึกยนื หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยในการเคล่ือนท่ี เช่น 
อุปกรณ์ฝึกเดิน  
 กจิกรรมบ าบัด   
 เป็นรูปแบบของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อเนน้การช่วยเหลือตนเองในการ
ด ารงชีวิตตามศกัยภาพใหไ้ดเ้ท่าท่ีจะท าได ้สามารถใชชี้วติกบัสภาพแวดลอ้มและสังคมได ้อยูไ่ด้
โดยไม่เป็นภาระแก่ชุมชนและสังคม นกักิจกรรมบ าบดัมีการตรวจประเมินพฒันาการดา้นใช้
กลา้มเน้ือมดัเล็กและสติปัญญา ฝึกการกระตุน้ พฒันาการในทุกดา้น การฝึกการดูดเค้ียว และการ
กลืน การฝึกทกัษะการท ากิจวตัรประจ าวนั การฝึกการ เคล่ือนไหวของแขนและมือ เตรียมความ
พร้อมในการเขียน ป้องกนัขอ้ติดแขง็และการผดิรูปของขอ้ต่อ กระตุน้การรับรู้ระบบประสาท
สัมผสัการจดัระเบียบการรับรู้และตอบสนองรวมทั้งการปรับสภาพแวดลอ้ม และท่ีอยูอ่าศยั    
 ศิลปะบ าบัดและดนตรีบ าบัด  
 เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อพฒันาเด็กท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ใหมี้การพฒันาอยา่ง
เหมาะสม ตามศกัยภาพโดยค านึงถึงความสนุกสนาน ความตอ้งการธรรมชาติรวมถึงความจ าเป็น
ของเด็กเป็นรายบุคคล 
 ความหมายของกจิกรรมบ าบัด 
 ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดใหส้าขากิจกรรมบ าบดั เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ 
(มาตรา 3) 
 กิจกรรมบ าบดั (Occupational Therapy) หมายความวา่ การกระท าเก่ียวกบัความสามารถ
ของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายจิตใจ การเรียนรู้ และพฒันาการเก่ียวกบัเด็ก โดย
กระบวนการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกนั บ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหส้ามารถท ากิจกรรม
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ต่าง ๆ ได ้เพื่อใหบุ้คคลด าเนินชีวติไดต้ามศกัยภาพ โดยการน ากิจกรรม วธีิการ และอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมมาเป็นวธีิการในการบ าบดั 
 กิจกรรมบ าบดั (Occupational Therapy) หมายถึง กิจกรรมบ าบดัเป็นวชิาชีพหน่ึงทาง
การแพทย ์ท่ีใหบ้ริการในดา้นส่งเสริม ป้องกนั บ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูสภาพเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของบุคคล โดยอาศยัองคค์วามรู้พื้นฐานทางการแพทยท์ฤษฎีพื้นฐานทาง
จิตวทิยาและองคค์วามรู้ทางวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั โดยวชิาชีพจะมีการน าทฤษฎีมาใชอ้า้งอิงเพื่อให้
นกัวชิาชีพสามารถวเิคราะห์หาปัจจยัต่อภาวะผดิปกติท่ีเกิดข้ึนได ้โดยแยกพฤติกรรมหรือลกัษณะ
ของผูป่้วยเป็นหมวดหมู่หรือเป็นขอ้ ๆ โดยนกักิจกรรมบ าบดัจะเลือกกรอบอา้งอิงท่ีเหมาะสมกบั
ปัญหาของผูป่้วยแต่ละราย  
 ความส าคัญของกจิกรรมบ าบัด 
 กิจกรรมบ าบดั (Occupational Therapy) เป็นการประยกุตกิ์จวตัร หรือกิจกรรม มาใชใ้น
การตรวจประเมิน วินิจฉยั ส่งเสริม บ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ใหส้ามารถกลบัไปด ารงชีวติ
ในสังคมได ้ช่วยเสริมสร้างสมาธิ ทกัษะการคิด พฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก และการท างานประสานกนั
ของกลา้มเน้ือ ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 นกักิจกรรมบ าบดั (Occupational Therapist) จะเป็นผูท่ี้ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมต่าง ๆ มาช่วย
ในการบ าบดัเด็ก ตามสภาพปัญหาของแต่ละคน 
 ประโยชน์ของกจิกรรมบ าบัด 
 ในการบ าบดันกักิจกรรมบ าบดัใชก้รอบการรักษาท่ีเรียกวา่ Sensory Integration (S.I.) 
เน่ืองจากวา่เด็กพิเศษบา้งกลุ่ม เช่น เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์แสดงออกใหเ้ห็นหลาย
รูปแบบทั้ง พฤติกรรมดูของหมุน เล่นของหมุน โยกตวั ส่ายศีรษะ ชอบดม เลียของ เดินเขยง่ ตบมือ 
กระโดด เล่นมือ ไวต่อเสียงหรือแสงบางอยา่ง หรือชอบเสียง ชอบแสงบางอยา่ง เลือกรับประทาน
อาหาร พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี บอกไดถึ้งภาวะความบกพร่องของการรับและแปลผลขอ้มูล
ความรู้สึก (Sensory Integration) โดยในเด็กแต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีไวต่อการรับความรู้สึกแต่ละ
ระบบไม่เท่ากนั ดงันั้น เด็กแต่ละคนจึงมีความผดิปกติท่ีแตกต่างกนัออกไป ภาวะความบกพร่อง
ของการรับและแปลผลขอ้มูลความรู้สึกเป็นปัญหาท่ีพบได้ แต่มกัไม่ไดรั้บความเขา้ใจ ปัญหาน้ีจะ
ส่งผลถึงพฤติกรรมของเด็กท่ีมีต่อการเรียน การเคล่ือนไหว การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และความรู้สึก
เก่ียวกบัตวัเอง สภาวะการรับความรู้สึกท่ีบกพร่องแบ่งไดเ้ป็นประเภทดงัน้ี 
 1.  สภาวะไวต่อการรับความรู้สึกมากเกินไป จะแสดงออกโดยหนีต่อส่ิงเร้านั้น เช่น หลีก
หนีเสียงบางอยา่ง ไวต่อแสงบางอยา่ง ไม่ชอบแสงสวา่งชอบอยูใ่นท่ีมืด ไม่ชอบเคล่ือนไหว ไม่ท า
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กิจกรรมท่ีตอ้งใชแ้รง ไวต่อผิวสัมผสับางอยา่ง เด็กจึงเดินเขยง่ เลือกรับประทานอาหาร ไม่ชอบให้
กอดใหห้อม ตดัผมตดัเล็บล าบาก ท าใหเ้ด็กพยายามหลีกหนี ไม่เผชิญกบัส่ิงเร้าต่าง ๆ  
 2.  สภาวะไวต่อการรับความรู้สึกนอ้ยเกินไป เด็กจะแสดงออกโดยคน้หาส่ิงเร้านั้นมาก
ข้ึนกวา่ปกติ เช่น เด็กจะชอบเสียงบางอยา่ง ชอบมองแสงสวา่ง แสงไฟ หลอดไฟ ชอบเล่นกระจก 
เล่นเงาตวัเอง ชอบโหนปีนป่าย ชอบเล่นแรง ๆ วิง่ผา่คน ชอบการสัมผสั ดม เลีย วตัถุส่ิงของ ชอบ
เล่นน ้า โลชัน่ เล่นไม่รู้อนัตรายและไม่รู้จกัเจบ็ปวด  
 3.  สภาวะท่ีมีลกัษณะผสมระหวา่งการรับขอ้มูลท่ีมากเกินไปและนอ้ยเกินไป เด็กจะมี
ปัญหาในแต่ละระบบไม่เหมือนกนั มากนอ้ยแลว้แต่สภาวะการรับขอ้มูลแต่ละบุคคล ภาวะความ
บกพร่องต่างๆเหล่าน้ีหากไดรั้บการบ าบดัโดยนกักิจกรรมบ าบดัแลว้นั้น การบ าบดัโดย Sensory 
Integration จะช่วยพฒันาให้ 
 4.  สมองรับขอ้มูลความรู้สึกไดเ้ช่ือมต่อกนัดีข้ึน  
 5.  สมองรับขอ้มูลความรู้สึกไดส้ม ่าเสมอ และสามารถน าขอ้มูลนั้นไปสัมพนัธ์กบัการรับ
ความรู้สึกชนิดอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการตอบสนองอยา่งเหมาะสมได ้หากการท างานเหล่าน้ีดีข้ึน 
 6.  พฤติกรรมไม่พึงประสงคล์ดลง  
 7.  เกิดทกัษะการรับรู้ เรียนรู้ท่ีดีข้ึน  
 8.  มีสมาธิจดจ่อกบังานไดส้มวยั  
 9.  เล่นไดเ้หมาะสมกบัพฒันาการในแต่ละช่วงวยั  
กิจกรรมเพื่อพฒันาการรับขอ้มูลความรู้สึก โดยผา่นกิจกรรมกระตุน้ระบบประสาท 3 ระบบพื้นฐาน 
 10.  การกระตุน้ระบบประสาททรงตวัและเคล่ือนไหว เพื่อพฒันา การทรงตวั การทรงท่า 
การเคล่ือนไหวแบบราบเรียบและทิศทางต่างๆ และส่งผลถึงการมีสมาธิจดจ่อกบังาน การมองตาม
งาน 
 11.  การกระตุน้ระบบประสาทกลา้มเน้ือเอน็และขอ้ เพื่อพฒันา การท างานของระบบ
กลา้มเน้ือ เอน็ขอ้ต่าง ๆ และส่งผลถึงการเคล่ือนไหวสหสัมพนัธ์และความมัน่ใจในตวัเอง 
 12.  การกระตุน้ระบบประสาทสัมผสั เพื่อพฒันา ระบบการรับรู้ทางการสัมผสัต่าง ๆ 
ส่งผลใหเ้ด็กมีภาวะความมัน่คงทางอารมณ์ การมีปฏิสัมพนัธ์ 
 

หลกัในการรักษาของทฤษฎ ีSensory Integration (SI)  
 ในกลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่มีความผดิปกติทางพฒันาการ (Pervasive 
Development Disorder) นกักิจกรรมบ าบดัใชก้รอบอา้งอิง Sensory Integration Frame of Reference 
เป็นแนวทางหลกัในการใหก้ารบ าบดัรักษา นอกจากน้ี ยงัมีการน ากรอบอา้งอิงทางการรักษาอ่ืน 
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มาเป็นแนวทางในการรักษาเพิ่มตามปัญหาท่ีบุคคลนั้น ๆ ตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 
 Sensory Integration (SI)  
 Sensory Integration เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยอ์นัเน่ืองมาจาก การ
ท างานของระบบประสาท (Nervous Behavior Theory) โดยกล่าวถึงหนา้ท่ีของสมองท่ีจะรับและ 
จดัระเบียบส่ิงท่ีมากระตุน้ระบบประสาทสัมผสั (Sensory Stimuli) และตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้นั้น
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดการเรียนรู้ข้ึน ดร.จีน แอร์ Dr. A. Jean Ayres นกักิจกรรมบ าบดัและ
นกัจิตวทิยาการศึกษา ชาวอเมริกนัไดพ้ฒันาทฤษฎีน้ีข้ึนในปี ค.ศ. 1960 โดย Dr. A. Jean Ayres 
กล่าววา่ร้อยละ 80 ของการท างานของระบบประสาท จะท าหนา้ท่ีในการจดัการเก่ียวกบัการรับ
ความรู้สึกโดยมีสมองเป็นเคร่ืองส าหรับจดัการการรับความรู้สึก เม่ือสมองมีการจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จะท าใหเ้รามีการตอบสนองอยา่งเหมาะสมและเป็นอตัโนมติั  
 สมองจะมีหนา้ท่ีในการปรับสมดุลของการรับขอ้มูลความรู้สึก ท าใหข้อ้มูลต่าง ๆ ไหล
เขา้มาสู่สมองอยา่งมีระเบียบ แต่ทุก ๆ นาทีจะมีขอ้มูลการรับความรู้สึกไหลเขา้สู่สมองตลอดเวลา 
ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีมีมากเกิดกวา่ท่ีสมองรับและจดัการไดท้ั้งหมด สมองจึงตอ้งมีการจดัการยบัย ั้ง
ความรู้สึกท่ีไม่จ  าเป็นเพราะถา้ไม่มีการยบัย ั้ง เราจะตอ้งให้ความสนใจทุกส่ิงเร้าท่ีเขา้มา และ
ตอบสนองความทุก ๆ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้เช่น ขณะท่ีเราเรียนหนงัสือในหอ้งเรียน
เราสามารุสนใจอาจารยผ์ูส้อนไดโ้ดยไม่สนใจในเสียงของพดัลมเพดาน หรือเสียงผูค้นเดินไปมา
นอกหอ้งเรียน นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่สมองของเราสามารถจดัการยบัย ั้งความรู้สึกท่ีไม่จ  าเป็นได ้ 
เป็นตน้ แต่บางคร้ังเราใหค้วามสนใจต่อความรู้สึกบางอยา่งตลอดเวลา เช่น การโยกเกา้อ้ีเป็นจงัหวะ
หรือการเคาะตามจงัหวะเพลง ซ่ึงเป็นลกัษณะของการกระตุน้สมอง ท่ีส่งการติดต่อระหวา่งการรับ
ความรู้สึกและการแสดงพฤติกรรมตอบสนองอยา่งมีความหมาย เม่ือการยบัย ั้งและการกระตุน้มี
ความสมดุลกนัเราสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปได ้เราสามารถปรับเปล่ียนระดบัความตั้งใจ 
อารมณ์หรือการเคล่ือนไหวใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา น่ีคือส่ิงท่ี Sensory Integration 
ส่งผลต่อการท างาน เราสามารถจะอ่านหนงัสือพิมพ ์เม่ือนัง่เกา้อ้ีไดโ้ดยไม่สนใจพนกัเกา้อ้ีท่ีเรานัง่
พิงอยู ่เน่ืองจากความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านั้น รบกวนเรามากไป สมองจึงยบัย ั้งไม่ใหเ้ราตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าทุกอยา่ง 
 จีน แอร์ (Dr. A. Jean Ayres) นกักิจกรรมบ าบดั ไดอ้ธิบายวา่ เด็กออทิสติกจะมี
ความสามารถของตวัรับความรู้สึก และกระบวนการน าความรู้สึกไปท่ีสมองผดิปกติ ซ่ึงอาจมาก
เกินไปหรือนอ้ยเกินไป โดยเฉพาะดา้นระบบการทรงตวั (Vestibular Sense) การรับสัมผสั (Tactile 
Sense) และการรับความรู้สึกจากเอน็และขอ้ (Proprioceptive Sense)  
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 เม่ือรับความรู้สึกจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเขา้มาซ่ึงถือเป็นส่ิงเร้า แลว้ไม่สามารถท าการจดั
ระเบียบของส่ิงเร้านั้นได ้ท าใหไ้ม่สามารถตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม แต่
ถา้สามารถควบคุมส่ิงเร้าคือการรับความรู้สึกต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม จะเป็นการกระตุน้
กลไกการท างานของสมองใหส้ามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าไดดี้ข้ึน 
 1.  ควรแกปั้ญหาในขั้นตอนการปรับระดบัความไวของการรับความรู้สึกก่อน เพราะ
ภาวการณ์ต่ืนตวัท่ีมากหรือนอ้ยเกินไปจะท าใหก้ระบวนการรับความรู้สึกบกพร่องได ้ดงันั้น ก่อน
การเร่ิมโปรแกรมการรักษาเด็กควรไดท้  ากิจกรรมอยา่งเหมาะสม เพื่อใหภ้าวการณ์ต่ืนตวัอยูใ่น
เกณฑป์กติ เช่น  
  -  เด็กซน ไม่อยูน่ิ่ง (Hyperactive) กิจกรรมท่ีจดัใหเ้ด็ก ควรจะมีลกัษณะชา้ ๆ เป็น
จงัหวะ มัน่คง นบัได ้และผอ่นคลาย  
  -  เด็กเช่ืองชา้ เฉ่ือย (Hypoactive) กิจกรรมท่ีจดัใหเ้ด็ก ควรมีลกัษณะกระตุน้ คาดเดา
ไม่ได ้เร้าตลอดเวลา  
 2.  วเิคราะห์พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็ก วา่เกิดจากความบกพร่องของระบบการรับ
ความรู้สึกส่วนไหนอยา่งไร พฤติกรรมท่ีผิดปกติของเด็ก สังเกตไดจ้ากการเล่น การท างาน การท า
กิจวตัรประจ าวนั  
 3.  ผูบ้  าบดัตอ้งพยายามชกัจูงใหเ้ด็กท ากิจกรรมดว้ยตวัเอง ผูบ้  าบดัอาจช่วยเด็กท า
กิจกรรมไดใ้นบางขั้นตอน เพื่อช่วยใหเ้ด็กท ากิจกรรมไดส้ าเร็จ  
 4.  ในระยะแรกของกิจกรรม หลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวท่ีซบัซอ้น ผูบ้  าบดัควรค่อย ๆ ปรับ
กิจกรรมใหซ้บัซอ้นมากข้ึน เม่ือเด็กท ากิจกรรมในระยะแรกไดส้ าเร็จดว้ยตวัเอง  
 5.  การจดัแผนการรักษาจะเป็นลกัษณะเฉพาะส าหรับเด็กแต่ละคน เน่ืองจากเด็ก 
ออทิสติกแต่ละคน จะมีความบกพร่องของระบบการรับและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าแตกต่างกนั  
 6.  ควรใหกิ้จกรรมชกัน าให้เด็กไดก้ระตุน้ประสาทสัมผสัหลาย ๆ ส่วนพร้อม ๆ กนั  
ซ่ึงจะกระตุน้ใหเ้กิดการประมวลผลของความรู้สึกร่วมกนัแบบองคร์วมจะเป็นประโยชน์มากกวา่
การใหโ้ปรแกรมการรักษาท่ีกระตุน้เฉพาะประสาทสัมผสัชนิดใดชนิดหน่ึง  
 7.  การจดักิจกรรมควรค านึงถึงระดบัพฒันาการตามอายขุองเด็กเสมอ 
 สรุป 
 จากการศึกษาคน้ควา้จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและจากการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม 
จากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล การพฒันาความสามารถใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ สามารถท าไดโ้ดยการใหเ้ด็ก
ฝึกความสามารถในการใชท้กัษะทัว่ไปหรือทกัษะพื้นฐาน เช่น ทกัษะการกระโดด ทกัษะ 
การทรงตวั ทกัษะการวิง่ การเดิน การดึง การโยก การหมุน และปีนป่าย เป็นตน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้ 
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กลา้มเน้ือใหญ่ และกิจกรรมท่ีตอ้งการพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กก็จะเป็นกิจกรรมความสามารถในการ
บงัคบัการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือแขน มือและน้ิว 
 ระบบกระตุน้ประสาทสัมผสั ซ่ึงระบบประสาทท่ีเป็นรากฐานของสมองในการเรียนรู้
ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะผวิสัมผสัของวตัถุ ระบบกายสัมผสัเป็นระบบท่ีใหญ่ท่ีสุดระบบหน่ึงในร่างกาย
มนุษย ์มีบทบาทส าคญัต่อความสามารถของปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงการ
ตอบสนองท่ีผดิปกติน้ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ทกัษะทางวชิาการต่อไป ประสาทสัมผสันั้นท าใหเ้กิด
กิจกรรมในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือตวัเองในการท ากิจวตัรประจ าวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพคล่องแคล่ว 
 จากขอ้มูลดิบเบ้ืองตน้ พบวา่ เด็กพิเศษท่ีมีความบกพร่องในเร่ืองของการใชก้ลา้มเน้ือ 
มดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก เช่น การวิง่ การเดิน การกระโดด การจบัส่ิงของไม่คล่องแคล่ว ปัญหา 
ในเร่ืองการช่วยเหลือตวัเองในชีวติประจ าวนั  และปัญหาทางดา้นการประมวลผลการสั่งงานของ
ระบบประสาททางกาย การบ าบดัเด็กพิเศษ ปัญหาท่ีกล่าวมานั้น ผูว้จิยัคน้พบวา่การบ าบดัท่ีเกิดจาก
ใชศิ้ลปะบ าบดั กิจกรรมบ าบดั อุปกรณ์ใชบ้  าบดันั้นขาดความหลากหลาย ขาดความงาม ผูว้จิยัมี
ความเช่ือมัน่วา่สามารถท่ีจะน าเอาพฒันาเป็น การบ าบดัทางเลือกใหม่ในรูปแบบ ประติมากรรมเพื่อ
การบ าบดั อีกทั้งยงัสามารถแสดงถึงความประจกัษใ์นความเป็นศิลปะท่ีสามารถแสดงถึงคุณค่า 
คุณประโยชน์ อยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึนโดยไม่สูญเสียสุนทรียะ 
 การออกแบบประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ลกัษณะของเคร่ืองมือ กิจกรรม 
ส าหรับใชก้ารบ าบดัเด็กออทิสติก ผูว้จิยัน าเอาหลกัการแกไ้ขปัญหาโดยการใชท้กัษะการเคล่ือนไหว
พื้นฐาน หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีตอ้งใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็กของ ล าตวั ขา แขน มือ น้ิวมือ 
เพื่อใชใ้นการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย ท่ีเกิด
จากการสัมผสัพื้นผวิท่ีมีความแตกต่างกนั การเคล่ือนไหวพื้นฐาน (Basic Movement) นั้นแบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิดคือ 
 -  การเคล่ือนไหวซ่ึงไม่เคล่ือนท่ี (Non-Locomotors-Movement ) 
 -  การเคล่ือนไหวซ่ึงเคล่ือนไหวท่ี (Locomotors-Movement ) 
 -  การเคล่ือนไหวท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์หรือวตัถุส่ิงของประกอบ (Manipulative Skill) 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 วจิยัเร่ือง ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ใชแ้บบแผนการวิจยั
ผสมผสานวธีิ (Mixed Methods Research) แบบ The Exploratory Sequential Design โดยใชว้ธีิวจิยั
เชิงสร้างสรรคท์ศันศิลป์ (Practice Based Research) และวธีิการวจิยัเชิงปริมาณผูว้จิยัควบคู่กนัไป 
โดยมีเป้าหมายของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชายและหญิงอายุ
ระหวา่ง 4-12 ปี ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัชลบุรี เป็นการคดัเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นศูนยท่ี์มีความพร้อมจะท าการติดตั้งผลงานประติมากรรม
เพื่อการบ าบดั โดยการพฒันาผลงานอาศยัหลกัการทฤษฏีจากกระบวนการดา้นกิจกรรมบ าบดั 
ศิลปะแบบไคเนติก และมูลฐานทางดา้นศิลปะ น ามาบูรณาการใหไ้ดม้าซ่ึงผลงานประติมากรรมท่ี
สามารถเป็นทางเลือกในการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะดงัน้ี  
 ระยะท่ี 1 ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน การศึกษาและการคน้ควา้  
 ระยะท่ี 2 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ระยะท่ี 3 การทดลองทดสอบประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นนกักิจกรรมบ าบดั ผลการใช ้
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเปรียบเทียบก่อนและหลงั  
 การทดสอบแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ผลงานท่ีพฒันาข้ึนมาจะเป็น
ลกัษณะผลงานประติมากรรมท่ีประกอบดว้ย เคร่ืองมือท่ีเป็นกิจกรรมการละเล่นท่ีสอดคลอ้งและ
ช่วยส่งเสริมในการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญและจากการ
ทดสอบทางดา้นกายภาพ ระยะเวลาท าการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วนั การประเมินวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใช ้แบบค่ามธัยฐาน พิสัยควอไทล ์The Sign Test for Median: One Sample แบบ
สมมุติฐานนอนพาราเมติก The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test ซ่ึงขั้นตอนและ
รายละเอียดในการด าเนินการวจิยัโดยสรุปได ้ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 3-1 ขั้นตอนกระบวนการท าวจิยั 
 

 

ก ำหนดหัวข้อ 

ศึกษำค้นคว้ำ ลงพืน้ที่ 

จริยธรรม 

ส ำรวจข้อมูลขั้นพืน้ฐำน 

เอกสำร 

วจิัย 

สัมภำษณ์ 

สังเกตกำรณ์ 

บูรณำกำร 

สรุป วเิครำะห์ 

แบบร่ำง 3 มิต ิ

จริยธรรม 

ประติมำกรรมเพือ่กำรบ ำบัด 
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ภาพท่ี 3-2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ภาพท่ี 3-3 แผนการทดลอง 
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ภาพท่ี 3-4 การประเมินผลงาน 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิัย 
 ก ำหนดองค์ประกอบจำกกำรศึกษำ 
 ระยะที ่1  กำรศึกษำและกำรค้นคว้ำ 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3-5 กระบวนการวจิยัเชิงสร้างสรรคท์ศันศิลป์ (สุชาติ เถาทอง, 2553, หนา้ 36-39) 
 
 ประเภทผลงานประติมากรรมท่ีมีคุณลกัษณะต่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือ
มดัเล็ก ระบบทรงตวั และพฒันาความสัมพพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ โดยกระบวนการวิจยัเชิง
สร้างสรรคท์ศันศิลป์ 

เป้าหมาย 

ประติมากรรมเพื่อการ

บ าบดั 

บูรณาการศาสตร์ 

HYPOTHESIS 

วตัถุประสงค ์

CONCEPT 

บ าบดัเด็กพิเศษ 

OBJECT 
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 ศึกษาคน้ควา้ ต ารา เอกสารงานวจิยั การอุปนยั (Induction) นิรนยั (Deduction) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็กและกระตุน้ระบบประสาทสัมผสั
ทางกาย ลงพื้นท่ีสังเกต (Observation) พฤติกรรม การประจกัษ ์(Empirical) สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
(Authority) โดยผา่นกระบวนการ สร้างค าถาม การสงสัย (Doubtfulness) หาค่าดชันี 
ความสอดคลอ้ง (IOC) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539, หนา้ 249) 
 ระยะที ่2  กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือของ ประติมำกรรมเพือ่กำรบ ำบัด 
เด็กทีม่ีควำมต้องกำรพเิศษ 
 น าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงแยกแตกประเด็น วเิคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) 
ตีความหมาย (Interpretation) จากนั้นน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริง ความจริง ท่ีผา่นการตีความหมาย
ของการใชเ้หตุผล กระบวนการตรรกวทิยา (Logic) ท่ีสามารถตอบประเด็นต่าง ๆ ของปัญหาได ้ 
น าขอ้มูลสร้างภาพร่างเบ้ืองตน้ (Visual imagination) 
 ตรวจสอบเคร่ืองมือควำมตรงตำมเนือ้หำ 
 ผูว้จิยัท าการก าหนดรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิโดยแบ่งกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
ดา้นกิจกรรมบ าบดั หรือผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นสมรรถภาพกลไกและการเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน  
ดา้นศิลปะบ าบดัและดา้นทศันศิลป์ จ านวน 5 ท่าน คุณสมบติัดงัน้ี 
  คุณลกัษณะผูท้รงคุณวฒิุดา้นกิจกรรมบ าบดัหรือผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นสมรรถภาพ
กลไกและการเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐานตอ้งมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
  1.  เป็นผูจ้บการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขากิจกรรมบ าบดั หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และมีความเช่ียวชาญทางดา้นการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ หรือ
เช่ียวชาญทางดา้นสมรรถภาพกลไกและการเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน 
  2.  เป็นผูจ้บการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขากิจกรรมบ าบดั หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และมีต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์และมีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นการบ าบดัเด็กพิเศษหรือเช่ียวชาญทางดา้นสมรรถภาพกลไกและการเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน 
หรือเป็นผูท่ี้ท  างานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีต าแหน่งตรงกบัการท ากิจกรรมบ าบดัไม่นอ้ยกวา่ 
1 ปี 
  3.  เป็นผูจ้บการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขากิจกรรมบ าบดั หรือสาขา 
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และมีความเช่ียวชาญทางดา้นการบ าบดัเด็กพิเศษหรือเช่ียวชาญทางดา้น
สมรรถภาพกลไกและการเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน หรือเป็นผูท่ี้ท  างานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
และมีต าแหน่งตรงกบัการท ากิจกรรมบ าบดัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
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  คุณลกัษณะผูท้รงคุณวฒิุดา้นศิลปะบ าบดัตอ้งมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
  1.  เป็นผูจ้บการศึกษาทางดา้นปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาศิลปะบ าบดั หรือสาขา 
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และมีความเช่ียวชาญทางดา้นการบ าบดัเด็กพิเศษ 
  2.  เป็นผูจ้บการศึกษาทางดา้นศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาศิลปะบ าบดั หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และมีต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์และมีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นศิลปะบ าบดั หรือเป็นผูท่ี้ท  างานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีต าแหน่งตรงกบัการท า
กิจกรรมบ าบดัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  3.  เป็นผูจ้บการศึกษาทางดา้นศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขากิจกรรมบ าบดั หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ หรือเป็นผูท่ี้ท  างานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีต าแหน่งตรงกบั 
การท ากิจกรรมบ าบดัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  คุณลกัษณะผูท้รงคุณวฒิุดา้นทศันศิลป์ตอ้งมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
  1.  เป็นผูจ้บการศึกษาทางดา้นปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ หรือสาขา 
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และมีความเช่ียวชาญทางดา้นจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์และท างาน
ทางดา้นทศันศิลป์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี หรือเป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาทศันศิลป์ 
  2.  เป็นผูจ้บการศึกษาทางดา้นศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ตอ้งมีต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์และมีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์และท างานทางดา้นทศันศิลป์ไม่นอ้งกวา่ 10 ปี หรือ
เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาทศันศิลป์ 
  3.  เป็นผูจ้บการศึกษาทางดา้นศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ หรือสาขา 
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และมีความเช่ียวชาญทางดา้นจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์และท างาน
ทางดา้นทศันศิลป์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีหรือเป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาทศันศิลป์ 
 ขอพจิำรณำจริยธรรมกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัยืน่เคร่ืองมือวจิยัท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูล ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมใน
คน เพื่อท่ีจะน าไปประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุส าหรับงานวจิยัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ ท่ีจะน าไปใชใ้นการสร้างสรรค ์และด าเนินการต่อไป 
 ออกแบบภาพร่างประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ตรวจสอบ 
ความตรงของเน้ือหาของประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 ผูว้จิยัน าสร้างภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
น าเสนอท่ีปรึกษาแกไ้ขปรับปรุงแลว้สร้างแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั คือ 
สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ และขอ้เสนอแนะปลายเปิดพร้อมกบัภาพร่างตน้แบบ แลว้
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น าเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณาเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูท้รงคุณวุฒิแต่ละท่าน 
(แบบสอบถามในภาคผนวก) ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านจะประเมินเน้ือหาและตรวจสอบ 
ความครอบคลุมพร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง จากนั้นน ามาวิเคราะห์ผลประเมิน 
โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีระดบัมากกวา่ 0.50 ถือวา่ใชไ้ดแ้ลว้น ามาปรับปรุง 
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิจนได ้ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ (ภาพร่างตน้แบบ) ท่ีจะน าไปสร้างจริงสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ  
 ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
ตามแบบท่ีผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุ แลว้น าไปตรวจสอบหาความเช่ือมัน่วา่ตรงตามเน้ือหา
จุดประสงคโ์ดยในพื้นท่ีทดลองทดสอบกนั 
 ขอพิจารณาจริยธรรมการวจิยั เพื่อท าการ Try out กลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 10 คน และประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาความเช่ือมัน่ก่อนน าไปทดลองจริงต่อไป 
 ระยะที ่3  ทดลองกำรใช้ประติมำกรรมเพือ่กำรบ ำบัดเด็กทีม่ีควำมต้องกำรพเิศษทีต่ิดตั้ง
ในศูนย์กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ จังหวดัฉะเชิงเทรำ และศูนย์กำรศึกษำพเิศษ จังหวดัชลบุรี 
 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเด็กพิเศษ ดา้นทศันศิลป์ นกักิจกรรมบ าบดั  
ครูพี่เล้ียง ผูป้กครอง และเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชายและหญิงอายรุะหวา่ง 4-12 ขวบ จ านวน  
80 คน ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก จ านวน 2 ศูนย ์ซ่ึงเป็นศูนยท่ี์มีความพร้อมจะท าการ
ติดตั้งผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ดงัน้ี 
  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 
  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี  
 กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้วจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้จิยั เป็นเด็กออทิสติก เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการเคล่ือนไหว และเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา อายรุะหวา่ง 4-12 ขวบ ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก จ านวน 
20 คน ใน 2 ศูนย ์ซ่ึงเป็นศูนยท่ี์มีความพร้อมจะท าการติดตั้งผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีเกณฑก์ารคดัเลือก (Inclusion Criteria) 
ดงัน้ี 
 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทท่ีมีปัญหาทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
การทรงตวั และความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก ดงัน้ี  
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 -  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 
 -  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
 ผูป้กครองยนิดีใหเ้ด็กเขา้ร่วมการวจิยัดว้ยความยนิดี เกณฑ์การคดัเลือกออกจากกลุ่ม 
(Exclusion Criteria) คือ เด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมไดน้อ้ยกวา่
ร้อยละ 80 หรือผูป้กครองตอ้งการออกจากการเขา้ร่วมการวจิยักลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งน้ีเป็นคนละกลุ่มกบักลุ่มประชากรท่ีใชส้ าหรับ Try out 
 เคร่ืองมือทีจ่ะใช้ในกำรวจัิยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที ่1  
  1.  แบบสอบถาม แบบบนัทึกสังเกตการณ์ ในการเก็บขอ้มูลเพื่อใหไ้ดซ่ึ้ง
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
  2.  สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
  3.  แบบประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
  4.  ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 7 ช้ิน ท่ีไดติ้ดตั้ง
ในสถานท่ีจริง 2 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ในภาคตะวนัออกดงัน้ี 
   4.1  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 4 ช้ิน ประติมากรรมกลางแจง้ 
   4.2  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 5 ช้ิน ประติมากรรมภายใน 
  ส่วนที ่2 
  แบบประเมินพฒันาการจากการฝึกและการปฏิบติั 
  หลงัจากตรวจสอบหาความเช่ือมัน่ (Reliability) น าไปปรับปรุงแกไ้ขผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ตามแบบท่ีผา่นการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ แลว้น าไปทดลองจริง และประเมินมีผูท้รงคุณวฒิุ แบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดบั 
 

วธีิกำรด ำเนินงำนและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ระยะท่ี 1  ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ศึกษาคน้ควา้จาก ต ารา เอกสาร สร้างค าถามประเมิน
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและจุดประสงค ์เพื่อการพฒันาทางดา้นการทรงตวั และความสัมพนัธ์
ระหวา่งตากบัมือ วา่มีความสอดคลอ้งกนัในความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุหรือไม่นั้น กฎเกณฑก์าร
ตดัสินความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัเน้ือหา จุดประสงค ์ดงัน้ี ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
มีระดบัมากกวา่ 0.50 ข้ึนไป ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงค ์และมี
ความส าคญัถูกตอ้งเหมาะสมต่อการน าไปใชใ้นลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
 ผูเ้ช่ียวชาญประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขอ้ค าถาม 5 ท่าน ดงัน้ี 
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  1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา ทองสอน 
  2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญเสริม วฒันกิจ 
  3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤทธ์ิ วฒันภู 
  4.  ดร.ศรันย ์ภิบาลชนม ์
  5.  ดร.ภทัรภร ชยัประเสริฐ  
 เพื่อใหไ้ดซ่ึ้งขอ้มูลในเชิงลึกทั้งปัญหา การแกปั้ญหา ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ดย
ออกสารหนงัสือขอความร่วมมือในการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลวจิยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
บรูพา 
 ระยะท่ี 2  น าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงแยกแตกประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความหมาย 
จากนั้นน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง ความจริง ท่ีผา่นการตีความหมาย ของการใชเ้หตุผล 
กระบวนการตรรกวทิยา ท่ีสามารถตอบประเด็นต่าง ๆ ของปัญหาได ้น าขอ้มูลสร้างภาพร่าง
เบ้ืองตน้ ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยประเมินผลจากค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 
 ผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คู่มือ 5 ท่าน ดงัน้ี 
  1.  รองศาสตราจารย ์ดร.อารมณ์ นาวากาญจน์ 
  2.  รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเสริม วฒันกิจ 
  3.  รองศาสตราจารยอ์ริยะ กิตติเจริญววิฒัน์  
  4.  รองศาสตราจารยสุ์ระพงษ ์สมสุข 
  5.  นางสาววลิาสินี เอ้ียงกุญชร  
 เพื่อใหไ้ดซ่ึ้งขอ้มูลในเชิงลึกทั้งปัญหา การแกปั้ญหา ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ดย
ออกสารหนงัสือขอความร่วมมือในการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลวจิยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
บรูพา  
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 1.  การวเิคราะห์หาความสอดคลอ้งของความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ แบบประมาณค่า  
3 ระดบัคะแนน ใชค้่าร้อยละ และความถ่ีเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งส าหรับการตดัสิน ยอมรับ
ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และคู่มือวา่เป็นไปตาม
เน้ือหาและจุดประสงค ์เพื่อการพฒันาทางดา้นการทรงตวั และความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือวา่มี
ความสอดคลอ้งกนัในความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิหรือไม่นั้น มีกฎเกณฑ ์การตดัสินความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัเน้ือหา จุดประสงค ์ดงัน้ี ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (สมนึก 
ภทัทิยนี, 2544, หนา้ 220-221) มีระดบัมากกวา่ 0.50 ข้ึนไป ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไดส้อดคลอ้งกบั
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เน้ือหาและจุดประสงค ์และมีความส าคญัถูกตอ้งเหมาะสมต่อการน าไปใชใ้น การสร้างตน้แบบของ
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ แกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าต่อไป 
 2.  การพฒันาสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ประเมินผลงานประติมากรรมโดยผูเ้ชียวชาญแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า Try out ทดสอบ
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งหา จ านวน 20 คน หาความเช่ือมัน่ ประเมินผลทางดา้นสุนทรียภาพ
ประเมินผลงานประติมากรรมโดยผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน ดงัน้ี 
  2.1  นางสาววลิาสินี เอ้ียงกุญชร  
  2.2  นายอทัรินทร์ รัตนภาส  
  2.3  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤทธ์ิ วฒันภู 
 3.  ประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ประเมินผล
งานเพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ โดยมีการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยใชแ้บบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ ตอ้งปรับปรุง ปรับปรุง ปานกลาง ดี และดีมาก เกณฑใ์น 
การประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ใชเ้กณฑจ์ากคะแนนดิบ
และเกณฑ ์Lowper-upper Limit ท่ีดดัแปลงจากเกณฑก์ารประเมินผลการสอนของ บุญชม  
ศรีสะอาด (2537, หนา้ 161) โดยจะมีผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ดงัน้ี 
  3.1  ศาตราจารยเ์กียรติศกัด์ิ ชานนนารถ  
  3.2  รองศาสตราจารยอ์ริยะ กิตติเจริญววิฒัน์  
  3.3  รองศาสตราจารยสุ์รพงษ ์สมสุข  
  3.4  รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเสริม วฒันกิจ 
  3.5  รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร ธุรี  
 ระยะท่ี 3  ก าหนดแผนการทดลองทดสอบในการใช ้ทุกรายการผา่นการตรวจสอบ 
ประเมินหาคุณภาพหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
 1.  ผูว้จิยัเลือกใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงทดลอง แบบแผนการทดลองชนิด Randomized One 
Group Pretest Posttest Design ซ่ึงมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538, 
หนา้ 249) เพื่อใชท้ดสอบสมมุติฐานท่ีวา่ ภายหลงัการทดสอบเด็กออทิสติกกบัประติมากรรมจะมี
การพฒันาทางดา้นการทรงตวั และความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบั หรือไม่ โดยมีการประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน และมีแบบแผนการทดสอบมีลกัษณะดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3-1  แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
 
กลุ่ม การทดสอบก่อนการทดลอง ฝึกโดยประติมากรรม การทดสอบหลงัการทดลอง 

E T1 X T2 
ความหมายของสญัลกัษณ์ 
 E แทน กลุ่มทดลอง 
 T1 แทน การทดสอบความสามารถก่อนการฝึก 
 X แทน การฝึกโดยประติมากรรม 
 T2 แทน การทดสอบความสามารถหลงัการฝึก 
 

 ด าเนินการทดลองเป็นระยะ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วนั วนัละ 10-30 นาที ตามตาราง
กิจกรรมของสถาบนั คือโดยจะมีผูเ้ช่ียวชาญและพี่เล้ียงควบคุมการทดลองทดสอบกบั
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยจะมีผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ดงัน้ี 
  1.  นางสาววลิาสินี เอ้ียงกุญชร  
  2.  นางสาวธญัรัตน์ เทียนสุข 
  3.  นางสาวรัชชนก กลีบแกว้ 
  4.  นายมานะ ภูมิธิ ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง 
  5.  นางสาวฐาปณีย ์โลพนัดุง ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1.  ผลการประเมินหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเน้ือหา โดยใชสู้ตร 
การวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (สมนึก ภทัทิยนี, 2544, หนา้ 220-221) มีระดบัมากกวา่ 0.50 
ถือวา่ใชไ้ด ้
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบภาพร่างและคู่มือ  
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั คือ สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคลอ้ง  
การจดักระท าขอ้มูล โดยก าหนดค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
  สอดคลอ้ง  คะแนนเท่ากบั 1 
  ไม่แน่ใจ    คะแนนเท่ากบั 0  
  ไม่สอดคลอ้ง คะแนนเท่ากบั -1 
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IOC =
∑R

N
 

 
 เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
   ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 2.  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพฒันาทางดา้นการทรงตวั และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบั โดยใชเ้กณฑจ์ากคะแนนดิบและเกณฑ ์Lower-upper Limit ท่ีดดัแปลง
จากเกณฑก์ารประเมินผลการสอนของบุญชม ศรีสะอาด (2537, หนา้ 161)ใชแ้บบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ ตอ้งปรับปรุง ปรับปรุง ปานกลาง ดี และดีมากโดยมีเกณฑก์าร
ใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  ตอ้งปรับปรุง  ใหค้ะแนนเท่ากบั 0-8 
  ปรับปรุง   ใหค้ะแนนเท่ากบั 9-16 
  ปานกลาง   ใหค้ะแนนเท่ากบั 17-24 
  ดี      ใหค้ะแนนเท่ากบั 25-32 
  ดีมาก     ใหค้ะแนนเท่ากบั 32-40 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ มาวเิคราะห์และ 
จดักระท าขอ้มูล การประเมินคุณภาพประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 0.00-1.50 หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  ปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  ดีมาก 
 โดยวธีิการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ ทดสอบก่อนและหลงั แบบค่ามธัยฐาน 
ค่าพิสัยควอไทล ์วธีิทดสอบแบบThe Sign Test for Median: One Sample 
 วเิคราะห์ค่ามธัยฐาน เพื่อการศึกษาความสามารถในการพฒันาทางดา้นการทรงตวั และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบั โดยใชค้่ามธัยฐาน (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545, หนา้ 183) โดยมีสูตร ดงน้ี 
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Mdn =
n + 1

2
 

 
 เม่ือ N แทน  จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 
 วเิคราะห์ค่าพิสัยควอไทล ์เพื่อการศึกษาความสามารถในการพฒันาทางดา้นการทรงตวั 
และความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ โดยใชค้่าพิสัย (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545, หนา้ 183) โดยมีสูตร
ดงัน้ี 

IQR = Q3 − Q1 
 

Q3 =
N × 3

4
 

 

Q1 =
N

4
 

 
 เม่ือ IQR แทน  ค่าพิสัยควอไทล ์
   Q1  แทน  ค่าต าแหน่ง 3⁄4 
   Q3  แทน  ค่าต าแหน่ง 1⁄4 
 
 3.  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพฒันาทางดา้นการทรงตวั และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบั โดยวธีิการทดสอบก่อนและหลงั แบบ The Wilcoxon Matched Pairs 
Signed-Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์, 2553, หนา้ 47-93) ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 

D  =  Y – X 
 
 เม่ือ D แทน  ค่าความแตกต่างของคะแนน X และ Y ก่อนและหลงัการทดลอง 
   X แทน  คะแนนของการทดสอบก่อนการทดลอง 
   Y แทน  คะแนนของการทดสอบหลงัการทดลอง 
 โดยมีล าดบัคิดดงัน้ี 
  1.  หาความแตกต่างของขอ้มูลแต่ละคู่ โดยไม่คิดเคร่ืองหมาย 
  2.  น าขอ้มูลท่ีไดเ้รียงจากนอ้ยไปหามาก โดยใหค้่านอ้ยท่ีสุดอยูอ่นัดบัท่ี 1 (จดัอนัดบั
โดยไม่คิดเคร่ืองหมาย) 



129 

  3.  หาผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายบวก และผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมาย
ลบ 
  4.  พิจารณาใหค้่าของผลรวมของอนัดบัท่ีมีค่านอ้ยกวา่เป็นค่า T ท่ีจะท าการทดสอบ 
(โดยไม่คิดเคร่ืองหมาย) 
 พิจารณาใหเ้ลือกค่า T ท่ีต  ่ากวา่ โดยไม่ค  านึกถึงค่าบวกและลบ ไปทดสอบ 
 

สูตร E(T) = N(N+1) 
 

 เม่ือ E(T) แทน  ค่าเฉล่ียของผลรวมของอนัดบัท่ีนอ้ยกวา่ 
   N  แทน  กลุ่มตวัอยา่ง 
 
 4.  ผลการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
ประเมินผลงานเพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ โดยใชเ้กณฑจ์ากคะแนนดิบและเกณฑ ์Lower-upper 
Limit ท่ีดดัแปลงจากเกณฑก์ารประเมินผลการสอนของบุญชม ศรีสะอาด (2537, หนา้ 161) 
ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ  
ตอ้งปรับปรุง ปรับปรุง ปานกลาง ดี และดีมาก โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  ตอ้งปรับปรุง  ใหค้ะแนนเท่ากบั 0-8 
  ปรับปรุง   ใหค้ะแนนเท่ากบั 9-16 
  ปานกลาง   ใหค้ะแนนเท่ากบั 17-24 
  ดี      ใหค้ะแนนเท่ากบั 25-32 
  ดีมาก     ใหค้ะแนนเท่ากบั 32-40 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ มาวเิคราะห์และจดักระท า
ขอ้มูล การประเมินคุณภาพประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 0.00-1.50 หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  ปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  ดีมาก 
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 เกณฑใ์นการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
ถา้ค่าคะแนนเฉล่ีย มีระดบัมากกวา่ 2.50-3.49 ข้ึนไป ถือไดว้า่ผลงานท่ีพฒันามีคุณภาพ สามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงกบัจุดประสงค ์
 โดยใชว้ธีิการค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลท่ีไม่ไดแ้จกแจงความถ่ี สามารถค านวณได ้
จากสูตร 
 

x̅ =
∑x

n
 

 
 เม่ือ �̅�  คือ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
   ∑x คือ  ผลบวกของขอ้มูลทุกค่า 
   n  คือ  จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 



บทที ่4 
วเิคราะห์สรุปผลข้อมูลและการออกแบบ 

 
 จากการศึกษาคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม และการลงพื้นท่ี 
เพื่อเก็บขอ้มูลในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พบวา่
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีมีความบกพร่องการทรงตวั การเคล่ือนไหว และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตากบัมือ เช่น การวิง่ การเดิน การกระโดด การจบัส่ิงของไม่คล่องแคล่ว และปัญหาทางดา้นการ
ประมวลผลการสั่งงานของระบบประสาททางกาย การบ าบดัเด็กออทิสติกในปัญหาท่ีพบโดยการ
น าเอารูปแบบลกัษณะของการใชศิ้ลปะบ าบดั และกิจกรรมบ าบดั โดยใชกิ้จกรรมการบ าบดัท่ีไดรั้บ
การออกแบบ เพื่อพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็กใหเ้กิดความแขง็แรงข้ึน พร้อมกบับูรณา
การกระตุน้ระบบประสาทสัมผสั เพื่อใหเ้กิดการประมวลผลท่ีถูกตอ้งในการสั่งการกิจกรรมท่ีไดรั้บ
การออกแบบท่ีใชใ้นการบ าบดัพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็กและการกระตุน้ระบบ
ประสาทสัมผสัทางกายในการลงพื้นท่ี พบวา่ กิจกรรมท่ีใชด้งัตวัอยา่ง 
 ก าหนดการลงพืน้ที่ 
 สถาบนัราชานุกลู 
 กิจกรรมบ าบดั วนัท่ี 13 มิถุนายน 2555 
 ศิลปะบ าบดั วนัท่ี 13 มิถุนายน 2555 
 โรงเรียนสาธิตเกษตร วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 
 ศิลปะบ าบดั วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 
 กิจกรรมบ าบดั วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 
 โรงเรียนบา้นอุ่นรัก วนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี  
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จงัหวดัระยอง 
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จงัหวดัสระแกว้ 
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จงัหวดัปราจีนบุรี 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือของ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 
 

   
 
ภาพท่ี 4-1 สถาบนัราชานุกลู ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 กิจกรรมศิลปะบ าบดั โดยนกัศิลปะบ าบดัจะติดสก๊อตเทปลงบนพื้นเป็นเส้นตรง และให้
เด็กพิเศษจบัปากกา หรือดินสอลากเส้นลงบนสก๊อตเทปท่ีติดไวต้ามแนวเส้น โดยการลากเส้นใหอ้ยู่
ในกรอบของเส้นสก๊อตเทปตอ้งพยายามไม่ใหอ้อกนอกเส้นสก๊อตเทป กิจกรรมศิลปะบ าบดั พบวา่
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยในเร่ืองการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก แขน ขา น้ิวมือ หวัไหล่ 
เอน็ขอ้ต่อ รวมไปถึงในเร่ืองของการทรงตวั การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ และดา้นการ
ส่ือสาร 
 

  
 
ภาพท่ี 4-2 สถาบนัราชานุกลู ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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 กิจกรรมศิลปะบ าบดัโดยนกัศิลปะบ าบดัจะใหเ้ด็กพิเศษ จบัปากกา หรือดินสอวาด ลง
บนกระดาษ ใหเ้ป็นรูปร่างวงกลม หรือเส้นกน้หอย โดยใหเ้ด็กพิเศษจะท ากิจกรรมบ าบดัน้ีประมาณ
ไม่เกิน 10 นาที ในกิจกรรมศิลปะบ าบดั พบวา่ เป็นกิจกรรมบ าบดัท่ีช่วยในเร่ืองการพฒันากลา้มเน้ือ
มดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก แขน น้ิวมือ หวัไหล่ เอน็ขอ้ต่อ รวมไปถึงในเร่ืองของการประสาน
สัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ และดา้นการส่ือสารอีกดว้ย 
 

  
 
ภาพท่ี 4-3 สถาบนัราชานุกลู ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 กิจกรรมศิลปะบ าบดั โดยนกัศิลปะบ าบดัจะใหเ้ด็กพิเศษวาดภาพจากหนงัสือโดยใช้
ดินสอวาดงานลายเส้น หรือใชสี้อะคิลิค ระบายสี ตามแต่เน้ือหาท่ีนกัศิลปะบ าบดัก าหนด พบวา่ 
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยในเร่ืองการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก แขน น้ิวมือ หวัไหล่ เอน็
ขอ้ต่อ รวมไปถึงในเร่ืองของการส่ือสาร การประมวลผลจากการมองหรือการฟัง การเล่าเร่ือง การ
ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ  
  

 
 
ภาพท่ี 4-4 สถาบนัราชานุกลู และโรงเรียนสาธิตเกษตร ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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ภาพท่ี 4-5 สถาบนัราชานุกลู และโรงเรียนสาธิตเกษตร ศิลปะบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 กิจกรรมศิลปะบ าบดั โดยนกัศิลปะบ าบดัจะใหเ้ด็กพิเศษ ปฏิบติัตามค าบอกเล่า หรือการ
อธิบาย แลว้ใหเ้ด็กพิเศษวาดภาพพร้อมไปกบัการตั้งค  าถาม และใหเ้ด็กพิเศษ โตต้อบค าถาม หรือ
เล่าเร่ืองจากการวาดภาพนั้น ๆ โดยใชเ้ทคนิควาดจากเส้น หรือสีอะคิลิคระบาย ตามแต่เน้ือหาท่ีนกั
ศิลปะบ าบดัก าหนด พบวา่ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยในเร่ืองการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก 
แขน ขา น้ิวมือ หวัไหล่ เอน็ขอ้ต่อ รวมไปถึงในเร่ืองของการส่ือสาร การประมวลผลจากการมอง
หรือการฟัง การเล่าเร่ือง การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ นอกจากน้ียงัแสดงถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ รับรู้ และสามารถถ่ายทอดได ้(ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
  
 กจิกรรมบ าบัด 
 

 
 
ภาพท่ี 4-6 โรงเรียนสาธิตเกษตร กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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 กิจกรรมการออกก าลงักายแบบใชอุ้ปกรณ์หรือการเล่นบนเคร่ืองเล่นต่าง ๆ 
กิจกรรมบ าบดัน้ี เพื่อพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ โดยการกระโดดขา้ม มีการส่ือสารโตต้อบกบั 
นกักิจกรรมบ าบดั และมีการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย พบวา่ การพฒันาการเคล่ือนไหว
การทรงตวั กลา้มเน้ือ เอ็นขอ้ต่อ และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัเกิดจากสัมผสัทางกาย เกิด
จากเสียง เกิดจากการมอง  
  

 
 
ภาพท่ี 4-7 โรงเรียนสาธิตเกษตร กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 กิจกรรมการออกก าลงักายแบบใชอุ้ปกรณ์หรือการเล่นบนเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ในส่วนของ
กิจกรรมบ าบดั เพื่อการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย พบวา่ เกิดจากการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย โดยเด็กพิเศษจะเขา้ไปขา้งในอุปกรณ์ แลว้จะกล้ิงตวัเองอยูข่า้งในรู มีการส่ือสารโตต้อบกบั 
นกักิจกรรมบ าบดั พบวา่การพฒันาการเคล่ือนไหวการทรงตวั กลา้มเน้ือ เอ็นขอ้ต่อ และการกระตุน้
ระบบประสาทสัมผสัเกิดจากสัมผสัทางกาย เกิดจากเสียง เกิดจากการมอง  
 

 
 
ภาพท่ี 4-8 โรงเรียนสาธิตเกษตร กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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 กิจกรรมการออกก าลงักายแบบใชอุ้ปกรณ์หรือการเล่นบนเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ในส่วนของ
กิจกรรมบ าบดั เพื่อพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก โดยใหเ้ด็กพิเศษคลาน หรือเดินบนไม ้
มีการส่ือสารโตต้อบ พบวา่การพฒันาเกิดจากการเคล่ือนไหวของร่างกายในส่วนนั้น ๆ การกระตุน้
ระบบประสาทสัมผสัทางกายเกิดจากสัมผสั เกิดจากเสียง เกิดจากการมอง  
 

 
 
ภาพท่ี 4-9 สถาบนัราชานุกลู กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 กิจกรรมการออกก าลงักายหรือการเล่นบนเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ในส่วนของกิจกรรมบ าบดั 
เพื่อพฒันากลา้มเน้ือบริเวณหวัไหล่ น้ิวมือ และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย พบวา่ เกิด
จากการเคล่ือนไหวของร่างกายในส่วนนั้น ๆ เอ็นขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ และการกระตุน้ระบบประสาท
สัมผสัเกิดจากสัมผสัทางกาย เกิดจากเสียง จากการมอง  
  

   
 
ภาพท่ี 4-10 บา้นอุ่นรัก กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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 กิจกรรมการออกก าลงักาย หรือบนอุปกรณ์ของกิจกรรมบ าบดั เพื่อพฒันากลา้มเน้ือมดั
ใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก การเคล่ือนไหว การทรงตวั และเอ็นขอ้ต่อ โดยการใหเ้ด็กพิเศษข้ึนไปนัง่บน
อุปกรณ์ นกักิจกรรมบ าบดัจะโยกอุปกรณ์นั้น เด็กจะกอดอุปกรณ์นั้นไวพ้ยายามทรงตวัเพื่อไม่ใหต้ก 
พบวา่ เป็นการฝึกการประมวลผลของระบบประสาทการสั่งการ 
  

   
 
ภาพท่ี 4-11 บา้นอุ่นรัก กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 กิจกรรมการออกก าลงักายแบบใชอุ้ปกรณ์ของกิจกรรมบ าบดั เพื่อการกระตุน้ระบบ
ประสาทสัมผสั พบวา่ เกิดจากการเคล่ือนไหวของร่างกาย โดยเด็กพิเศษตอ้งเดินข้ึนบนัได และ
กระโดดเขา้ไปขา้งในแลว้จะหมุนตวัเองอยูข่า้งในรู มีการโตต้อบ พบวา่ การกระตุน้ระบบประสาท
สัมผสัทางกายเกิดจากสัมผสัทางกายพื้นผวิท่ีแตกต่าง เกิดจากเสียง เกิดจากการมอง และพฒันา
กลา้มเน้ือการเคล่ือนไหว การทรงตวั และเร่ืองของเอน็ขอ้ต่อ รวมไปถึงการประมวลผลของระบบ
ประสาทการสั่งการความสูงต ่า 
 

   
 
ภาพท่ี 4-12 บา้นอุ่นรัก กิจกรรมบ าบดั (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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 กิจกรรมการออกก าลงักาย โดยใชอุ้ปกรณ์ ของกิจกรรมบ าบดั เพื่อการกระตุน้ระบบ
ประสาทสัมผสั โดยเด็กพิเศษตอ้งเดินอยูบ่นอุปกรณ์ มีการส่ือสารโตต้อบกบันกักิจกรรมบ าบดั
พบวา่ การพฒันาการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัเกิดจากสัมผสัทางกายพื้นผวิท่ีแตกต่าง เกิดจาก
เสียง เกิดจากการมอง และพฒันากลา้มเน้ือการเคล่ือนไหว การทรงตวั และเร่ืองของเอ็นขอ้ต่อ รวม
ไปถึงการประมวลผลของระบบประสาทการสั่งการความสูงต ่า (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
 
 เกบ็ข้อมูลศูนย์การศึกษาพเิศษ เขต12 จังหวดัชลบุรี 
 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-13 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
 
 จากการลงพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี พบวา่ มีการ
แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน คือ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี และโรงเรียนศึกษาพิเศษ มีเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย มีทั้งแบบไปกลบั และพกัท่ีศูนย ์ดงัน้ี 
 1.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี ชาย-หญิง จ านวน 229 คน 
 2.  โรงเรียนศึกษาพิเศษ ชาย-หญิง จ านวน 31 คน 
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 อุปกรณ์ส่วนใหญ่พบวา่ อุปกรณ์ ส่วนใหญ่เกิดจากการจดัซ้ือ และท่ีรับบริจาคมีความ
หลากหลาย มีมาตรฐาน ความงามนอ้ย การผลิตส่ือเองมีนอ้ย ขาดความงาม แต่มีความหลากหลาย
สามารถใชไ้ดจ้ริง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี เป็นศูนยท่ี์มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
มีระบบท่ีดี จนสามารถเป็นแบบอยา่งของศูนยก์ารศึกษาพิเศษในระดบัประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-14 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
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ภาพท่ี 4-15 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-16 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-17 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
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ภาพท่ี 4-18 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-19 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
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ภาพท่ี 4-20 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-21 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
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ภาพท่ี 4-22 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-23 ลานบ าบดั และออกก าลงักาย ณ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-24 อุปกรณ์ออกก าลงักาย ณ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบุรี 
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 เกบ็ข้อมูลศูนย์การศึกษาพเิศษ เขต 12 จังหวดัชลบุรี 
 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-25 ปัญหากลา้มเน้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-26 ปัญหากลา้มเน้ือ 
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ภาพท่ี 4-27 ปัญหากลา้มเน้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-28 ปัญหากลา้มเน้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-29 ปัญหากลา้มเน้ือ 
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 ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-30 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 จากการลงพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ มี
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย ท่ีเขา้รับการบริการประจ าแบบไปกลบั ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชาย-หญิง ในจ านวน 5 หอ้ง มีประมาณ  28 คน 
 อุปกรณ์ส่วนใหญ่ พบวา่ อุปกรณ์เกิดจากการจดัซ้ือ และท่ีรับบริจาคมีความหลากหลาย 
มีมาตรฐาน ความงามนอ้ย การผลิตส่ือเองมีนอ้ย ขาดความงาม แต่มีความหลากหลายสามารถใชไ้ด้
จริง อุปกรณ์มีจ านวนไม่มาก ขาดแคลนอุปกรณ์ในการท ากายภาพบ าบดั  
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ภาพท่ี 4-31 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-32 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-33 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-34 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-35 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-36 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-37 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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 ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-38 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-39 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-40 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-41 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-42 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-43 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-44 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-45 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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 เกบ็ข้อมูลศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-46 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-47 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-48 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-49 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-50 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
 
 เกบ็ข้อมูลศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัระยอง 
 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-51 เก็บขอ้มูลศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง 
 
 จากการลงพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง พบวา่ มีเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย ท่ีเขา้รับการบริการประจ าแบบไปกลบั ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวดัระยอง ชาย-หญิง  มีจ านวนประมาณ  57 คน 
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ภาพท่ี 4-52 เก็บขอ้มูลศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง 
 
 อุปกรณ์ส่วนใหญ่ พบวา่ อุปกรณ์เกิดจากการจดัซ้ือ และท่ีรับบริจาคมีความหลากหลาย  
มีมาตรฐาน ความงามนอ้ย การผลิตส่ือเองมีนอ้ยมาก ขาดความงาม แต่มีความหลากหลายสามารถ
ใชไ้ดจ้ริง อุปกรณ์มีจ านวนไม่มาก ขาดแคลนอุปกรณ์ในการท ากายภาพบ าบดัเป็นอยา่งมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-53 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-54 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-55 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-56 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 เกบ็ข้อมูลศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัระยอง 
 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-57 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
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 เกบ็ข้อมูลศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัสระแก้ว 
 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-58 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัสระแกว้ 
 
 จากการลงพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัสระแกว้ พบวา่ มีเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย ท่ีเขา้รับการบริการประจ าแบบไปกลบั ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวดัสระแกว้ ชาย-หญิง มีจ านวนประมาณ  25 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-59 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-60 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-61 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 อุปกรณ์ส่วนใหญ่พบวา่ อุปกรณ์เกิดจากการจดัซ้ือ และท่ีรับบริจาคไม่มีความ
หลากหลาย มีมาตรฐาน ความงามนอ้ย การผลิตส่ือเองไม่มี อุปกรณ์มีจ านวนไม่มาก ขาดแคลน
อุปกรณ์ในการท ากายภาพบ าบดัอยา่งมาก 
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 เกบ็ข้อมูลศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัสระแก้ว 
 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-62 ปัญหาท่ีพบทางดา้นร่างกาย 
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 เกบ็ข้อมูลศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัปราจีนบุรี 
 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-63 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-64 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 จากการลงพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัปราจีนบุรี พบวา่ มี
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย ท่ีเขา้รับการบริการประจ าแบบไปกลบั ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวดัปราจีนบุรี ชาย-หญิง  ในจ านวน 5 หอ้ง มีประมาณ  40 คน 
 อุปกรณ์ส่วนใหญ่พบวา่ อุปกรณ์เกิดจากการจดัซ้ือ และท่ีรับบริจาค ไม่มีความ
หลากหลาย มีมาตรฐาน ความงามนอ้ย การผลิตส่ือเองไม่มี อุปกรณ์มีจ านวนไม่มาก ขาดแคลน
อุปกรณ์ในการท ากายภาพบ าบดั 
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ภาพท่ี 4-65 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-66 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-67 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-68 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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ภาพท่ี 4-69 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-70 อุปกรณ์ในการออกก าลงักายเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
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 สรุป จากการลงพื้นท่ีพบวา่ส่วนใหญ่อุปกรณ์ไดรั้บการบริจาค อุปกรณ์มีมาตรฐาน วสัดุ
มีมาตรฐาน ความงามนอ้ย ลกัษณะการออกแบบจะมีในรูปแบบเดียวกนัซ ้ า ๆ คือ การใชไ้ดเ้ฉพาะ
อยา่งไม่หลากหลายในตวัอุปกรณ์ต่อช้ิน และการผลิตส่ือเองมีนอ้ยมาก แต่ส่ือท่ีผา่นการสร้างข้ึน
จากผูท่ี้ท  างานในศูนยก์ารศึกษาพิเศษนั้น ๆ สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง แต่ขาดในเร่ืองความมีมาตรฐาน 
วสัดุในการน ามาผลิต ศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนใหญ่มีระบบการท างานท่ีดี แต่ยงัขาดบุคลากรใน
หลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นกิจกรรมบ าบดั กายภาพบ าบดั ศิลปะบ าบดั ขาดแคลานอุปกรณ์เป็นอยา่งมาก 
 ปัญหาความบกพร่องทางดา้นร่างกายของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากการลงพื้นท่ี
พบวา่ มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก ระบบการทรงตวั การ
กระตุน้ระบบประสาททางกาย มีจ านวนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานผูว้จิยัไดท้  างานวิจยั เร่ือง ศึกษา
ความตอ้งการพฒันาการทางดา้นร่างกายของเด็กพิเศษ ท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก (The Study of Physical 
Development Needs for Children with Special Needs at Special Education Center, (Eastern) that 
Affect to the Therapeutic) ทุนสนบัสนุนการวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 
พบวา่ ความตอ้งการการแกปั้ญหาทางดา้นร่างกายของเด็กพิเศษ ของนกักิจกรรมบ าบดันกั
กายภาพบ าบดั ครูพี่เล้ียง และผูป้กครอง ท่ีมีผลต่อความตอ้งการ การพฒันาผลงานประติมากรรม
เพื่อบ าบดัในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.95, SD = 0.50) 
โดยพิจารณารายขอ้เรียงจากมากไปนอ้ย พบวา่ ความตอ้งการแกปั้ญหาเด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความ
ตอ้งการพฒันาทางดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (�̅� = 4.13, SD = 0.90) เด็กพิเศษเป็น
ผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นการทรงตวัมีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 4.04, SD = 0.89) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มี
ความบกพร่องทางดา้นความสัมพนัธ์ ระหวา่งตากบัมือมีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 4.03, SD = 0.93) เด็ก
พิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้นการทรงตวัมีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 4.03, SD = 1.0 ) เด็ก
พิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก มีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 4.01, SD = 0.86) 
รองลงมาเป็นเด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ มี
คะแนนเฉล่ีย (�̅� = 3.99, SD = 0.87) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาทางดา้นประสาทสัมผสั
ทางกาย มีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 3.90, SD = 0.99) เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นกลา้มเน้ือ
มดัใหญ่มีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 3.82, SD = 0.83)เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นกลา้มเน้ือมดั
เล็กมีคะแนนเฉล่ีย (�̅� = 3.81, SD = 0.81)เด็กพิเศษเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นระบบประสาท
สัมผสัทางกาย หรือไม่ เพียงใด? มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด (�̅� = 3.77, SD = 0.89) (ตฤณ กิตติการอ าพล, 
2559)  
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 ผลจากการศึกษาคน้ควา้จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และการวจิยัพฒันาท่ีผา่นมา การ
พฒันาความสามารถใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ สามารถท าไดโ้ดยการใหเ้ด็กฝึก การใชท้กัษะทัว่ไป หรือ
ทกัษะพื้นฐาน เช่น ทกัษะการกระโดด ทกัษะการทรงตวั ทกัษะการวิง่ การเดิน การดึง การโยก การ
หมุน และปีนป่าย เป็นตน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ส่วนศีรษะและคอ เพราะเป็นกลา้มเน้ือ
ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีในการเคล่ือนไหวล าตวัไปขา้งหนา้ กลา้มเน้ือบริเวณล าตวัเป็นส่วนท่ีรักษาสมดุล
ของกระดูกสันหลงั ท าใหเ้รายนืตวัตรงได ้กลา้มเน้ือบริเวณขา เป็นส่วนท่ีรับน ้าหนกัทั้งหมดของ
ร่างกาย ท าใหส้ามารถเดิน วิง่ หรือกระโดดไปได ้กลา้มเน้ือส่วนแขนและมือเป็นกลา้มเน้ือส่วนท่ี
ช่วยกลา้มเน้ือหวัไหล่น าล าตวัเคล่ือนไปขา้งหนา้ และกิจกรรมท่ีตอ้งการพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กก็จะ
เป็นกิจกรรมความสามารถในการบงัคบัการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือแขน มือ และน้ิวมือ ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ โดยสัมพนัธ์การใชส้ายตา (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัเนน้
วา่เป็นความสามารถในการปรับตวัมีทกัษะใชมื้อในการปฏิบติังานในชีวติประจ าวนัได ้เช่น การ
หยบิจบั การแต่งตวั การท างานต่าง ๆ ตลอดจนการละเล่น และจากการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม 
จากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล พบวา่ เด็กพิเศษท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีปัญหาทางดา้นการเคล่ือนไหว 
ระบบทรงตวั ปัญหาของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานใน
ชีวติประจ าวนัท่ีผูว้ิจยัใหค้วามส าคญั 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ ไดแ้สดงถึงความเช่ือมโยง ไปถึงกลา้มเน้ือมดัเล็ก 
ความหมายความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก พอสรุปความหมายรายละเอียดดงัน้ี คือ
ความสามารถในการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือส่วนแขน ส่วนมือ และน้ิวมือ ในการท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ โดยสัมพนัธ์กบัการใชส้ายตา เนน้วา่เป็นความสามารถในการปรับตวั สามารถบงัคบัใชมื้อ 
ในการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนัได ้เช่น การหยบิจบั การแต่งตวั การท างานต่าง ๆ การละเล่น 
ตลอดจนสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆไดอ้ยา่งดี 
 ความสามารถในการบงัคบัควบคุมในการใชน้ิ้วมือในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้
อยา่งมัน่คง คล่องแคล่ว (ส านกังานคณะกรรมการปฐมศึกษาแห่งชาติ, 2527)  
 อาจกล่าวไดว้า่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก หมายถึงการประสานกนัของ
กลา้มเน้ือแขน มือและน้ิวมือ และความสัมพนัธ์ของตากบัมือ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ การ
ช่วยเหลือตงัเองในการท ากิจวตัรประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพคล่องแคล่ว 
 การทรงตวั (Balance) หมายถึง ความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายในลกัษณะ
หน่ึง ๆ อยา่งสัมพนัธ์กนัระหวา่งส่วนของร่างกายท่ีใชรั้กษาสมดุลกบัจุดศูนยถ่์วงของร่างกาย การ
ทรงตวั แบ่งเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ การทรงตวัท่ีอยูก่บัท่ี (Static Balance) และการทรงตวัขณะเคล่ือนท่ี 
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(Dynamic Balance) ซ่ึงการทรงตวัทั้งสองแบบมีความจ าเป็นในชีวติประจ าวนัและสามารถฝึกได้
จากกิจกรรมพลศึกษา 
 จากขอ้มูล พบวา่ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการ
เคล่ือนไหว และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นเด็กพิเศษท่ีมีความบกพร่องในเร่ืองของ
การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก เช่น การวิง่ การเดิน การกระโดด การจบัส่ิงของไม่
คล่องแคล่ว ปัญหาในเร่ืองการช่วยเหลือตวัเองในชีวิตประจ าวนั และปัญหาทางดา้นการประมวลผล
การสั่งงานของระบบประสาททางกาย การบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กท่ีมี
ปัญหาดา้นการเคล่ือนไหว และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ปัญหาท่ีกล่าวมานั้น ผูว้จิยั
พบวา่การบ าบดัท่ีเกิดจากการใชศิ้ลปะบ าบดั กิจกรรมบ าบดั อุปกรณ์ใชบ้  าบดันั้นขาดความ
หลากหลาย ขาดความงาม ผูว้จิยัมีความเช่ือมัน่วา่สามารถท่ีจะพฒันา และบูรณาการศาสตร์ ให้เกิด
เป็นการบ าบดัทางเลือกใหม่ในรูปแบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และ
สามารถแสดงความเป็นศิลปะท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะเฉพาะตวั บ่งบอกถึงคุณค่า คุณประโยชน์ อยา่ง
เป็นรูปธรรมยิง่ข้ึนโดยไม่สูญเสียสุนทรียะ ท่ีท าการพฒันาต่อยอดจากจากวิจยัในระดบัปริญญาเอก 
ทุนประเภทบณัฑิต ท่ีผูว้จิยัไดรั้บจาก ส านกังานกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 นั้น เร่ือง 
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก นั้นผลการวิจยัในการพฒันาความสามารถ ในการใช้
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย ผลการวจิยัวา่หลงัจากการ
ใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก เด็กออทิสติกท่ีมีปัญหา กล้ามเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และ
ระบบประสาทสัมผสัทางกาย มีการพฒันาสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ท่ีผา่นการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ อยูใ่นระดบัดี
มาก ทั้งในดา้นความงามในตวัผลงานประติมากรรม และเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัน ามาบูรณาการนั้น
สามารถแสดงออกลงตวัมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งดี ในการน้ีผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งกระบวนการพฒันา
ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก และวจิยัเร่ือง ศึกษาความตอ้งการพฒันาการ
ทางดา้นร่างกายของเด็กพิเศษ ท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก ท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาพฒันาต่อยอดในการวจิยัคร้ังน้ี 
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ภาพท่ี 4-71 แรงบนัดาลใจการพฒันาโครงสร้างประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-72 การก่อรูปทรงทางสุนทรียะจากแรงบนัดาลใจ (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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ภาพท่ี 4-73 แนวทางในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก  
   (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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ภาพท่ี 4-74 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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ภาพท่ี 4-75 แรงบนัดาลใจการพฒันาโครงสร้างประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยก์ารศึกษา 
   พิเศษ ภาคตะวนัออก (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-76 การก่อรูปทรงทางสุนทรียะจากแรงบนัดาลใจ พฒันาโครงสร้างประติมากรรมเพื่อการ 
   บ าบดั ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559) 
 

การพัฒนาผลโครงสร้างทางทัศนธาตุ 
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ภาพท่ี 4-77 รูปโมเดล 3 มิติ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก  
   (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559) 
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 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 

 
 
ภาพท่ี 4-78 กรอบแนวคิดในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กออทิสติก  
   (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) 
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ภาพท่ี 4-79 กรอบแนวคิดในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

      ภาคตะวนัออก (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2559) 
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ภาพท่ี 4-80 กรอบแนวคิดในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

วเิคราะห์สรุปผลข้อมูลผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม และ
การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัวเิคราะห์สรุปผลแตกประเด็นออกเป็น 3 แบบ เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ
ประเด็นมากข้ึน ดงัน้ี 
 1.  ประเด็นโครงสร้างทางด้านการบ าบัด 
 ผลจากการวเิคราะห์สรุปผล การออกแบบประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ลกัษณะเคร่ืองมือ รูปแบบกิจกรรม ส าหรับใชก้ารบ าบดัเด็กพิเศษ ผูว้ิจยัน าหลกัการแกไ้ข
ปัญหา จากการใชท้กัษะการเคล่ือนไหวพื้นฐาน หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีตอ้งใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
มดัเล็กของ ล าตวั ขา แขน มือ น้ิวมือ เพื่อใชใ้นการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตากบัมือและระบบประสาทสัมผสัทางกาย การเคล่ือนไหวพื้นฐานแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ 

พฒันาตอ่ยอดผลงานวิจยั ประตมิากรรมเพื่อการบ าบดั 

ทศันธาตดุ้านศิลปะ 

ไคเนติกอาร์ท 

กิจกรรมบ าบดั 

อปุกรณ์ทางด้านการบ าบดั และ

ด้านพฒันาทางด้านร่างกาย 

ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษ 

บรูณาการ 

วตัถปุระสงค์ในการวิจยั 

สนุทรียะเชิงคณุคา่ 
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ดงัน้ี 1) การเคล่ือนไหวซ่ึงไม่เคล่ือนท่ี 2) การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี และ 3) การเคล่ือนไหวท่ีมี
การใชอุ้ปกรณ์หรือวตัถุส่ิงของประกอบ 
 การเคล่ือนไหวพื้นฐานทั้ง 3 ชนิดนั้น ผูว้จิยัไดน้ ามาออกแบบ และพฒันา คือ เคร่ืองมือ 
การหมุน การดึง การชกั การเหวีย่ง ไวใ้นประติมากรรมทั้ง 4 ช้ิน ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการเคล่ือนไหว
ไว ้โดยการเคล่ือนท่ีจาก โดยการเดิน จากจุดประติมากรรมช้ินท่ี 1 ไป 2 3 และ 4 ไปตามล าดบั 
ความหมายจากการเคล่ือนท่ี 1 ไป 4 นั้น คือ การออกก าลงัจากการออกแรงนอ้ยไปหาท่ีตอ้งใชก้ าลงั
มากข้ึนไปเร่ือย ๆ จนไปถึงหมายเลข 4 จะเป็นลกัษณะการผอ่นคลายกลา้มเน้ือ แต่เนน้การ
ประมวลผลความสูงต ่า กระตุน้ระบบประสาทสัมผสัต่อพื้นผวิและการทรงตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-81 แผนผงัการเคล่ือนท่ีจากจุดประติมากรรมเรียงตามล าดบั 1 2 3 และ 4 
 
 

2 

1 
3 

4 
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ภาพท่ี 4-82 แผนผงัการเคล่ือนท่ีจากจุดประติมากรรมเรียงตามล าดบั 1 2 3 4 และ 5 
 
 แนวทางในการออกแบบประติมากรรมเพือ่การบ าบัด 
 จากการวเิคราะห์สรุปผล โครงสร้างมูลฐานทางศิลปะ ผูว้ิจยัพบวา่อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
วตัถุส่ิงของประกอบท่ีน ามาใชใ้นการบ าบดันั้น สามารถกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย และ
พฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็กไดจ้ริง แต่บางเคร่ืองมือ หรือวสัดุส่ิงของท่ีน าประกอบ ท่ี
น ามาใชใ้นการบ าบดันั้นยงัไม่ไดม้าตรฐาน ขาดความหลากหลายของเคร่ืองมือ (Function) และท่ี
ส าคญัคือในเร่ืองของความงามทางศิลปะท่ียงัขาดไป ความงามทางดา้นศิลปะนั้นสามารถท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการกระตุน้ในเร่ืองของการเรียนรู้ต่อเด็ก ๆได ้ซ่ึงผูว้จิยัในฐานะเป็นประติมากร และ
สร้างผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั มาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นทศันศิลป์ 
(ประติมากรรม) ผูว้จิยัเช่ือในความงามทางดา้นทศันศิลป์นั้นสามารถท่ีจะบูรณาการระหวา่งศาสตร์ 
ท่ีใชใ้นการบ าบดั ซ่ึงจะก่อเกิดซ่ึงความสมบูรณ์ในการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ และสามารถจะเป็น
ประโยชน์ต่อรูปแบบการบ าบดัแนวทางเลือกการบ าบดัอีกแนวทางหน่ึง อีกทั้งสามารถพฒันา
ความรู้ใหม่ในรูปแบบผลงานประติมากรรมต่อผูว้จิยัเอง โดยการต่อยอดพฒันาจากกิจกรรม 
เคร่ืองมือส าหรับการบ าบดั พฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก และการกระตุน้ระบบ
ประสาทสัมผสัทางกาย มาผสมผสานพฒันา 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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 2.  แนวทางในการออกแบบพัฒนาต่อยอดประติมากรรมเพือ่การบ าบัด 
 รูปแบบในการพฒันาผลงานประติมาเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ คร้ังน้ี
รูปแบบไดถู้กพฒันามาจากผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ซ่ึงเป็นผลงานคร้ังแรก
ท่ีถูกพฒันาข้ึน ในปี 2558 จะมีโครงสร้างหลกัเป็นแนวยาว แนวนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-83 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก 
 
 ต่อมาผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาเป็นประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาค
ตะวนัออก ในปี 2559 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูว้ิจยัยงัคงไวใ้นเคร่ืองมือท่ีมีความใกลเ้คียงของการเคล่ือนท่ี 
แต่จะแตกในรูปแบบโครงสร้างท่ีมีความแตกต่าง รายละเอียดในการจดัวางองคป์ระกอบจะอยูใ่น
รูปร่างวงกลมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาในการสร้างผลงานในปี 2559 จนมาถึงผลงานในปี 2560 มีการใส่
พื้นผวิทั้งการสัมผสัไดจ้ริง และแบบล่วงตาท่ีสร้างข้ึนโดยการใชท้ศันธาตุทั้งการจุด เส้น สีจะยงัคง
แสดงออกในลกัษณะคุมสีโทนเยน็ 80% โทนร้อน 20% ยงัคงลดค่าสีไม่ใหมี้ความสดมากเกินไป 
โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลดความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่นปริมาณท่ีพอดี 
เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการท ากิจกรรม แต่ในการสร้างผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในปี 2560 น้ีผูว้จิยัไดส้ร้างสรรคผ์ลงานออกเป็น 2 ชุด ท่ีมีทั้งติดตั้ง
ภายใน และติดตั้งภายนอก 
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ภาพท่ี 4-84 รูปโมเดล 3 มิติ 
 

 
ภาพท่ี 4-85 รูปโมเดล 3 มิติ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
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 โครงสร้างมูลฐานธาตุทางทศันศิลป์แบบ 3 มิติ เพื่อการบ าบดัท่ีเกิดจากการบูรณาการกนั
แต่ยงัคงไวซ่ึ้งสุนทรียะเป็นแนวส่องทาง 
 

 
 
ภาพท่ี 4-86 ถอดโครงสร้างทศันธาตุและอิทธิพลของการเคล่ือนท่ี 
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ภาพท่ี 4-87 ถอดโครงสร้างทศันธาตุและอิทธิพลของการเคล่ือนท่ี 
 

แรงบนัดาลใจ อุปกรณ์ 
กิจกรรม ท่ีใชใ้นการบ าบดั 

ถอดรูปโครงทางทศันธาตุในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

อิทธิพลดา้นการเคล่ือนไหว 

รูปร่าง รูปทรง 
เสน้ 

พ้ืนผิว 

   

จุด หยาบ สูง ต ่า 
แตกต่างกนั 

 

การสมัผสั 

   

หนงัเทียม 

หยาบละเอียด 

 

การหมุน การกล้ิง การ
สมัผสั 

   

หยาบละเอียด 

 

การเดิน  

   

หนงัเทียม 

หยาบละเอียด 

 

การหมุน การกล้ิง การ
สมัผสั 

 
 

  

หยาบ มนัวาว 

 

การหมุน การกล้ิง การ
สมัผสั 

   การหยบิ การยก การวางให้
ตรง 
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แรงบนัดาลใจ อุปกรณ์ 
กิจกรรม ท่ีใชใ้นการบ าบดั 

ถอดรูปโครงทางทศันธาตุในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ 

อิทธิพลดา้นการ
เคล่ือนไหว 

รูปร่าง รูปทรง เสน้ พ้ืนผิว 

   

จุด หยาบ สูง ต ่า 
แตกต่างกนั 

หลากหลายพ้ืนผิว 

 

การสมัผสั การเดินบน
ขั้นบนัได 

   

หนงัเทียม 

หยาบละเอียด 

 

การสมัผสั การเดินบน
ขั้นบนัได 

   

แตกต่างกนั 
หลากหลายพ้ืนผิว 

 

การสมัผสั 

   

หนงัเทียม 

หยาบละเอียด 

 

การหมุน การกล้ิง การ
สมัผสั 

 
 

  

หยาบ มนัวาว 

 

การหมุน การกล้ิง การ
สมัผสั 

  

 การหยบิ การหมุน  

 
ภาพท่ี 4-88 ถอดโครงสร้างทศันธาตุและอิทธิพลของการเคล่ือนท่ี 
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แรงบนัดาลใจ อุปกรณ์ กิจกรรม 
ท่ีใชใ้นการบ าบดั 

ถอดรูปโครงทางทศันธาตุในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

อิทธิพลดา้นการ
เคล่ือนไหว 

รูปร่าง รูปทรง 
เสน้ 

พ้ืนผิว 

 

  

จุด หยาบ สูง ต ่า 
แตกต่างกนั 

หลากหลายพ้ืนผิว 

 

การสมัผสั การเดิน 

   

จุด หยาบ สูง ต ่า 
แตกต่างกนั 

หลากหลายพ้ืนผิว 

 

การสมัผสั การเดินบน
ขั้นบนัได 

  
 

 
 

 

การหมุน 

   

หนงัเทียม 

หยาบละเอียด 

การโยก 

 
 

  

หลากหลายพ้ืนผิว 

 

การเดิน การสมัผสั 

 
ภาพท่ี 4-89 ถอดโครงสร้างทศันธาตุและอิทธิพลของการเคล่ือนท่ี 
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 การพฒันาออกแบบประติมากรรมเพือ่บ าบัดเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ จังหวดัระยอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-90 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน Touch Sculpture II 
 เทคนิค เช่ือมเหล็ก หล่อปูนซิเมนต ์ 
 ผลงาน Touch Sculpture II  เพื่อการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสั และพฒันากลา้มเน้ือ 
 1.  ประเด็นการต่อยอดทางทศันธาตุ ผลงาน Touch Sculpture II  พฒันาต่อยอดจาก
ผลงานท่ีผา่นมาของผูว้จิยัเอง คือ 1) Touch Sculpture) Touch Sculpture I ในการสร้างสรรคค์ร้ังน้ี
เป็นผลงานท่ีถูกพฒันาข้ึนเป็นช้ินท่ี 3 ซ่ึงผูว้จิยัยงัคงไวใ้นส่วนท่ีเป็นการบ าบดั คือการกระตุน้ระบบ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ท่ีปรึกษา 
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ประสาทสัมผสัทางกาย  ผูว้จิยัไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างทางทศันธาตุหรือรูปทรงท่ีถูกตดัออกไป 
โดยอิทธิพลโครงสร้างท่ีเกิดจากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสั คือ วงกลม กบั 
เส้นแนวตั้ง โดยน ามาผสมผสานกบักิจกรรมบ าบดั การเดินบนไม ้อุปกรณ์ช้ินน้ีผูว้จิยัเปล่ียนการ
มองจากรูปทรงไปเป็นทศันธาตุจะได ้เส้นแนวตั้ง การเคล่ือนไหวก็จะเป็นการเดินบนเส้น การเดิน
บนพื้นผวิท่ีมีความแตกต่างกนั พื้นผวิก็คือทศันธาตุอนัหน่ึงท่ีถูกน ามาใช ้การเดินพื้นท่ีมีความสูงต ่า
ต่างกนับนัได อุปกรณ์ช้ินน้ีเปล่ียนการมองจากรูปทรงไปเป็นทศันธาตุจะได ้เส้นแนวตั้ง และตดัต่อ
ส่วนปลายใหเ้กิดเส้นซิกแซก เกิดเส้นนยัรูปทรงสามเหล่ียม เส้นตรงแนวตั้ง เส้นซิกแซก ผูว้จิยัน ามา
จดัองคป์ระกอบแบบสมดุลแนวตั้ง แบบอสมมาตร กลมกลืนดว้ยเส้น รูปทรง มีจงัหวะการซ ้ า แต่
สร้างความขดัแยง้ดว้ยการบิดของเส้น และติดตั้งใหบิ้ดเส้นมุมซิกแซกไม่ไดไ้ปในแนวเดียวกนั จะ
ส่งผลการเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบในแต่ละดา้นไม่เหมือนกนั สร้างรายละเอียดเพื่อใหเ้กิด
ความน่าสนใจมากข้ึนโดยใส่รูปทรงกลมท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกนั มวลท่ีเกิดข้ึนจะแสดงความรู้สึกท่ี
ไม่เท่ากนั จะไม่จ  าเจมากเกินไป วงกลมท่ีอยูด่่านล่างไดรั้บอิทธิพลจากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ าบดั 
เช่น บนัได พื้นผวิท่ีแตกต่างกนั โดยไดน้ าเอาลกัษณะของทศันธาตุ เช่น เส้นมาจดัองคป์ระกอบใหม่ 
พื้นผวิท่ีมีความแตกต่างกนัใส่ลงในช่องแต่ช่อง พื้นผวิท่ีเกิดข้ึนนั้นจะส่งผลต่อความงาม และการ
บ าบดัระบบกระตุน้ระบบประสาทสัมผสั สีจะยงัคงแสดงออกในลกัษณะคุมสีโทนเยน็ 80% โทน
ร้อน 20% ยงัคงลดค่าสีไม่ใหมี้ความสดมากเกินไป โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลด
ความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่นปริมาณท่ีพอดี เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการท า
กิจกรรม ก็จะไดต้วัประติมากรรมภาพร่างตน้แบบ  
 2.  ประเด็นดา้นบ าบดั อิทธิพลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากประติมากรรมเคล่ือนไหว คือ การเดิน 
ท่ีผูว้จิยัปรับมาจากอุปกรณ์กิจกรรมบ าบดั การเดินจะเห็นมุมมองท่ีเปล่ียนแปลงของประติมากรรม
(เป้าหมาย) ผสมผสานแนวคิดการเคล่ือนไหวพื้นฐานกบัประติมากรรมเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากผู ้
สังเกตการณ์ เป็นการตอบโตร้ะหวา่งประติมากรรมกบัผูบ้  าบดั 
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ภาพท่ี 4-91 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน Touch and Move Sculpture   
 เทคนิค เช่ือมเหล็ก หล่อปูนซิเมนต ์สแตนเลส 
 ผลงาน Touch and Move Sculpture  เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก เอน็ขอ้ต่อ 
ระบบทรงตวั กระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
 1.  ประเด็นการต่อยอดทางทศันธาตุ ผลงาน Touch and Move Sculpture ไดพ้ฒันาต่อ
ยอดจากผลงานท่ีผา่นมาของผูว้จิยัเอง คือ 1) Touch Sculpture ) Touch Sculpture ในการสร้างสรรค์

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ท่ีปรึกษา 
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คร้ังน้ีเป็นผลงานท่ีถูกพฒันาข้ึนเป็นช้ินท่ี 3  ผูว้จิยัไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างทางทศันธาตุหรือ
รูปทรงท่ีถูกตดัออกไปเกิดรูปทรงใหม่ อิทธิพลโครงสร้าง เกิดจากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกระตุน้ระบบ
ประสาทสัมผสั คือ รูปทรงคร่ึงวงกลม เส้นแนวตั้ง และมีการตดัให้เกิดเส้นซิกแซกข้ึนดา้นบน 
เพื่อใหเ้กิดรายละเอียดของรูปทรง เกิดความน่าสนใจ การติดตั้งจะติดตั้งใหบิ้ดรูปทรงเส้นจะเกิดการ
เปล่ียนรูปทรงตลอดเวลาขณะเดินรอบๆประติมากรรม จดัองคป์ระกอบแบบสมมาตร โดยมีรูปทรง
คร่ึงวงกลมอยูด่า้นบน ผูว้จิยัน ามาผสมผสานกบัอุปกรณ์ กิจกรรมบ าบดั เช่น การเดินบนไม ้การเดิน
บนบนัได การเดินบนพื้นผวิ โดยเปล่ียนการมองจากเปล่ียนการมองจากรูปทรงไปเป็นทศันธาตุ เช่น 
เส้นตรง พื้นผวิ วงกลมท่ีอยูด่่านล่างไดรั้บอิทธิพลจากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ าบดั เช่น บนัได พื้นผวิท่ี
แตกต่างกนั โดยไดน้ าเอาลกัษณะของทศันธาตุ เช่น เส้นมาจดัองคป์ระกอบใหม่ พื้นผิวท่ีมีความ
แตกต่างกนัใส่ลงในช่องแต่ช่อง พื้นผวิท่ีเกิดข้ึนนั้นจะส่งผลต่อความงาม และการบ าบดัระบบ
กระตุน้ระบบประสาทสัมผสั ก็จะไดต้วัประติมากรรมภาพร่างตน้แบบ วงกลมท่ีอยูด่่านล่างไดรั้บ
อิทธิพลจากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ าบดั เช่น บนัได พื้นผวิท่ีแตกต่างกนั โดยไดน้ าเอาลกัษณะของ
ทศันธาตุ เช่น เส้นมาจดัองคป์ระกอบใหม่ พื้นผวิท่ีมีความแตกต่างกนัใส่ลงในช่องแต่ช่อง พื้นผวิท่ี
เกิดข้ึนนั้นจะส่งผลต่อความงาม และการบ าบดัระบบกระตุน้ระบบประสาทสัมผสั สีจะยงัคง
แสดงออกในลกัษณะคุมสีโทนเยน็ 80% โทนร้อน 20 % ยงัคงลดค่าสีไม่ใหมี้ความสดมากเกินไป 
โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลดความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่นปริมาณท่ีพอดี 
เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการท ากิจกรรม  
 2.  ประเด็นดา้นบ าบดั เคร่ืองมือซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากประติมากรรม
เคล่ือนไหว เช่น การดึง การลาก การเดินบนพื้นผวิท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีผูว้ิจยัปรับมาจากอุปกรณ์
กิจกรรมบ าบดั ซ่ึงการการดึง การลาก จะตอ้งมีการจบัและออกแรงดึงหรือลาก ประติมากรรม
ดา้นบนส่วนคร่ึงวงกลมถึงจะหมุนไปดว้ย (เป้าหมาย) ผสมผสานแนวคิดการเคล่ือนไหวพื้นฐาน 
เขา้กบัประติมากรรมเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากผูส้ังเกตการณ์ ใหเ้กิดตอบโตร้ะหวา่งประติมากรรม 
กบัผูบ้  าบดั 
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 ภาพท่ี 4-92 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน Fling Sculpture  II 

 เทคนิค เช่ือมสแตนเลส 

 ผลงาน Fling Sculpture II เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และการพฒันา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ท่ีปรึกษา 
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 1.  ประเด็นการต่อยอดทางทศันธาตุ ผลงาน Fling Sculpture II  เกิดการพฒันาต่อยอดจาก

ผลงานท่ีผา่นมาของผูว้จิยัเองคือ 1) Fling Sculpture ) Fling Sculpture I ซ่ึงคร้ังน้ีเป็นผลงานท่ีถูก

พฒันาข้ึนเป็นช้ินท่ี 3 ซ่ึงผูว้ิจยัยงัคงไวใ้นส่วนท่ีเป็นการบ าบดั  แต่ผูว้ิจยัไดเ้ปล่ียนแปลงในส่วนของ

โครงสร้างทางทศันธาตุบา้ง บริเวณส่วนท่ีเป็นท่ีลองรับน ้ าท่ีลดความแขง็ โดยการเปล่ียนแปลงโครง

เส้นใหเ้ป็นลกัษณะเส้นโคง้เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกน่ิมนวล ดูใหมี้ความกลมกลืนกบัส่วนหลกัท่ีตกัน ้า  

การก่อรูปผูว้จิยัยงัคงก่อรูปนาม ท่ีไดจ้ากองคค์วามรู้ท่ีถูกพฒันาจากเส้นรอบรูปทรงของอุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นกิจกรรมการบ าบดั มาพฒันาใหเ้กิดรูปทรงท่ีไดรั้บ อิทธิพลจากโครงสร้างท่ีเกิดจากอุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสั คือ วงกลม มน รูปทรงกระบอก และผูว้จิยัน ามาผสมผสาน

กบักิจกรรมบ าบดั ศิลปะบ าบดั การลากเส้นกน้หอยเป็นกิจกรรมบ าบดัในการพฒันากลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ มดัเล็ก ลกัษณะทางทศันธาตุ รูปทรง รูปร่าง เส้นกน้หอย จะไปตรงกบัผลงานเก่าท่ีเป็นแรง

บนัดาลใจในการน าพฒันาผลงาน การเพิ่มของรูปทรง วงกลม มน รูปทรงกระบอก กบั เส้นกน้หอย 

สีจะยงัคงแสดงออกในลกัษณะคุมสีโทนเยน็ 80% โทนร้อน 20 % ยงัคงลดค่าสีไม่ให้มีความสดมาก

เกินไป โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลดความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่น

ปริมาณท่ีพอดี เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการท ากิจกรรม ก็จะไดต้วัประติมากรรมภาพร่าง

ตน้แบบ ดงัภาพท่ี 6  

 2.  ประเด็นดา้นบ าบดั เคร่ืองมือซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากประติมากรรม

เคล่ือนไหวคือ การเหวีย่ง โดยการเหวีย่งตอ้งมีการจบั และออกแรงเหวีย่ง ประติมากรรมถึงจะเกิด

การหมุน และตกัน ้าข้ึนมาไหลไปตามท่ีรับน ้าลงไปท่ีลองรับน ้าดา้นล่างท่ีมีกลไก คือหลงัจากน ้าเตม็

ก็จะพลิกน ้าลงไปดา้นล่างท่ีเป็นรางน ้าล่างสุด ซ่ึงเป็นเป้าหมาย ท่ีผูว้จิยัตอ้งการแสดงถึงความงามท่ี

มีการไหล การยา้ยของมวล เสียงการไหลของน ้า ซ่ึงท่ีไดก้ล่าวมานั้นคือการผสมผสานของทกัษะ

การเคล่ือนไหวพื้นฐาน มาบูรณากบัประติมากรรมเคล่ือนไหว ท่ีเกิดจากผูส้ังเกตการณ์ แสดงถึงการ

ตอบโตร้ะหวา่งประติมากรรมกบัผูบ้  าบดั  
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ภาพท่ี 4-93 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน Evolve Sculpture II 
 เทคนิค เช่ือมเหล็ก 
 ผลงาน Evolve Sculpture II เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก เอน็ขอ้ต่อ และการ
พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ 
 1.  ประเด็นการต่อยอดทางทศันธาตุ ผลงาน Evolve Sculpture II  เกิดการพฒันาต่อ
ยอดจากผลงานท่ีผา่นมาของผูว้จิยัเองคือ 1) Evolve Sculpture ) Evolve Sculpture I คร้ังน้ีเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ท่ีปรึกษา 
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ผลงานท่ีถูกพฒันาข้ึนเป็นช้ินท่ี 3 โครงสร้างหลกัยงัคงแบบลกัษณะเดิม คือพฒันาจากเส้นรอบ
รูปทรงของอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีใชใ้นการบ าบดั แต่เปล่ียนแปลงเร่ืองของรายละเอียดใหเ้กิดรูปทรง
ใหม่ประติมากรรมช้ินน้ี มีการเพิ่มมวล รูปทรงวงกลม 2 วง ดา้นหนา้ และหลงั มีขนาดแตกต่างกนั 
เพื่อตอ้งการแสดงค่าน ้าหนกัไม่ใหเ้ท่ากนัจนมากเกินไป คือการน าเอาลกัษณะของผลงานของคร้ัง 1 
และ 2 มาผสมผสานกนั ปรับแต่งรูปทรงท่ีตกัน ้าท่ีมีการเปล่ียนในผลงานคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ไดน้ าเอา
แบบเดิมกลบัมาใชแ้ต่เปล่ียนพื้นหลงัใหเ้ป็นแบบผลงานคร้ังท่ี 2 วงกลมดา้นล่างยงัคงเป็นไปแนว
ลกัษณะแบบผลงานคร้ังท่ี 2 จดัองคป์ระกอบแบบสมมาตร กลมกลืนดว้ยโครงสร้าง รูปทรง สร้าง
รายละเอียดใส่รูปทรงกลมท่ีมีขนาดแตกต่างกนั อิทธิพลโครงสร้างท่ีเกิดจากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
กระตุน้ระบบประสาทสัมผสั คือ วงกลม มน รูปทรงกระบอก ท่ีมีทั้ง รูปร่าง รูปทรง และผูว้จิยั
น ามาผสมผสานกบักิจกรรมบ าบดั ศิลปะบ าบดั เช่น การลากเส้นกน้หอยเป็นกิจกรรมบ าบดัในการ
พฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก เอน็ขอ้ต่อ สีจะยงัคงแสดงออกในลกัษณะคุมสีโทนเยน็ 80% โทน
ร้อน 20 % ยงัคงลดค่าสีไม่ใหมี้ความสดมากเกินไป โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลด
ความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่นปริมาณท่ีพอดี เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการท า
กิจกรรม ก็จะไดผ้ลงานช้ินท่ี 4 
 2.  ประเด็นดา้นบ าบดั เคร่ืองมือกลไกมีอิทธิพลจากประติมากรรมเคล่ือนไหวคือ การ
หมุน ก็จะแสดงการเคล่ือนไหวลกัษณะการเคล่ือนท่ีของเส้นแบบกน้หอย ซ่ึงจะตอ้งมีการจบัและ
ออกแรงหมุน ประติมากรรมถึงจะหมุนและตกัน ้าข้ึนมา (เป้าหมาย) เป็นการผสมผสานกบัแนวคิด
การเคล่ือนไหวพื้นฐาน บูรณาการกบัประติมากรรมเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากผูส้ังเกตการณ์ ท่ีตอบโต้
ระหวา่งประติมากรรมกบัผูบ้  าบดั 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



195 

การพฒันาออกแบบประติมากรรมเพือ่บ าบัดเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ จังหวดัจันทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-94 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน Evolve indoor Sculpture 
 เทคนิค เช่ือมเหล็ก 
 ผลงาน Evolve indoor Sculpture เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก เอน็ขอ้ต่อ การ
พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
 ผลงาน .Evolve indoor Sculpture เกิดการพฒันาต่อยอดโครงสร้างทางดา้นทศันธาตุ จาก
ผลงานท่ีผา่นมาของผูว้จิยัเองคือ 1) Evolve Sculpture 2) Pull Sculpture ในโครงการวิจยั
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก โดยยงัผูว้จิยัยงัยดึหลกัการผสมผสาน คือพฒันาจากเส้น

ต่อยอด 

อิทธิพลท่ีน ามาพฒันาโครงสร้างมูลฐานทาง

ศิลปะ  เคร่ืองมือกลไก 

พฒันากลไก 
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รอบรูปทรงของอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีใชใ้นการบ าบดั แต่เปล่ียนแปลงเร่ืองของรายละเอียดใหเ้กิด
รูปทรงใหม่โดยผูว้ิจยัยงัคงยดึการบูรณาการศาสตร์เช่นดงัเดิม ผูว้จิยัขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นใน
การอธิบายเพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 1.  ประเด็นทางทศันธาตุ รูปแบบการจดัองคป์ระกอบ แบบสมมาตร สร้างความ
กลมกลืน มีเอกภาพ ดว้ยโครงสร้างดา้นรูปทรง มีการสร้างรายละเอียด ใส่รูปร่าง รูปทรงกลมท่ี
เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ แต่วงกลมโครงสร้างหลกัตอ้งหมุนก่อน วงกลมเล็กท่ีเป็นรายละเอียดจะ
หมุนตาม การเคล่ือนท่ีของสีท่ีมีค่าน ้าหนกัต่างกนั จะสามารถสร้าง หรือแสดงความรู้สึก ความงาม
ท่ีแตกต่างออกไปจาก การหยดุน่ิง ขนาดท่ีแตกต่างกนัของรูปร่าง รูปทรง ผูว้จิยัตอ้งการไดน้ ้าหนกั
หนกัท่ีสร้างความต่าง รวมไปถึงการสร้างระยะ และไม่ตอ้งการการซ ้ าของขนาดใหม้ากเกินไป จน
รู้สึกจ าเจ ขนาดท่ีแตกต่างกนัยงัสามารถสร้าง ความน่าใจไดอี้กดว้ย สร้างจุดเด่นดว้ยสี ขนาด ระยะ 
สีจะยงัคงแสดงออกในลกัษณะคุมสีโทนเยน็ 80% โทนร้อน 20 % ยงัคงลดค่าสีไม่ให้มีความสดมาก
เกินไป โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลดความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่น
ปริมาณท่ีพอดี เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการท ากิจกรรม การเคล่ือนท่ี หรือการMovement 
ของทศันธาตุ ท่ีเป็นเป้าหมาย เป็นการผสมผสานกบัแนวคิดการเคล่ือนไหวพื้นฐาน บูรณาการกบั
ประติมากรรมเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากผูส้ังเกตการณ์ จะตอบโตร้ะหวา่งประติมากรรมกบัผูบ้  าบดั คือ
การสร้างอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 2.  ประเด็นดา้นบ าบดั อิทธิพลเกิดจากอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีนกักิจกรรมบ าบดัใชใ้นการ
บ าบดั หรือการพฒันาส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย การ
พฒันากลา้มเน้ือ เป็นตน้ การเคล่ือนไหว (Movement) อิทธิพลท่ีผูว้จิยัน าเอามาเป็นแรงบนัดาลใจใน
ประยกุตป์รับปรุงไปสู่ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั(ไคเนติก) โดยใชห้ลกัการเคล่ือนไหวโดยผู ้
สังเกตการณ์ คือจะตอ้งหมุนท่ีกลไกท่ีผูว้จิยัท่ีสร้างไวใ้ห ้แรงท่ีเกิดจากการหมุนจะท าให้
ประติมากรรมบริเวณส่วนวงกลมเคล่ือนท่ี และจะการโตต้อบของผลงานกบัผูส้ังเกตการณ์ ทศัน
ธาตุรวมไปถึงกิจกรรมการบ าบดัก็จะท างาน เป็นไปตามเป้า และตามวตัถุประสงค ์ควบคู่ไปกบั
ความงามของประติมากรรมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 3.  ประเด็นการต่อยอด เป็นการน าเอาผลงานของโครงการวจิยัประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดัเด็กออทิสติก ช่ือ 1) Evolve Sculpture 2) Pull Sculpture คือการน าเอาโครงสร้างมูลฐานทาง
ศิลปะ หรือทศันธาตุ การใชรู้ปร่าง รูปทรง วงกลมโครงสร้างหลกั การใส่รายละเอียด หลกัการๆเวน้
พื้นท่ีวา่ง การใชจ้งัหวะ การเคล่ือนท่ี กลไก ก็จะถูกปรับประยกุตใ์หเ้กิดการหมุน การเวน้พื้นท่ีวา่ง
ใหค้่อนขา้งกวา้งข้ึนเพื่อใหไ้ดผ้ลทางการบ าบดัพฒันากลา้มเน้ือท่ีดีข้ึน และเพื่อใหเ้กิดจงัหวะ การ
ใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดความสมดุล มีขนาดท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีส่งผลถึงระยะ น ้าหนกัท่ีสมบรูณ์ ลงตวั
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มากยิง่ข้ึน อีกการใส่รายละเอียดใหเ้กิดความโดดเด่นมีกาเคล่ือนไหว เป็น เป้าหมายของผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ท่ีถูกพฒันาสร้างสรรคข้ึ์นใหเ้กิดการตอบโตข้องผูส้ังเกตการณ์(ผู ้
บ  าบดั)กบัประติมากรรม 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-95 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน Pull indoor Sculpture 
 เทคนิค เช่ือมเหล็ก 
 ผลงาน Pull indoor Sculpture เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก เอน็ขอ้ต่อ การ
พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 

อิทธิพลท่ีน ามาพฒันาโครงสร้างมูลฐานทาง

ศิลปะ  เคร่ืองมือกลไก 

ต่อยอด 
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 ผลงาน Pull indoor Sculpture เกิดการพฒันาต่อยอดโครงสร้างทางดา้นทศันธาตุ จาก
ผลงานท่ีผา่นมาของผูว้จิยัเองคือ 1) Evolve Sculpture 2) Pull Sculpture ในโครงการวิจยั
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก โดยยงัผูว้จิยัยงัยดึหลกัการผสมผสาน คือพฒันาจากเส้น
รอบรูปทรงของอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีใชใ้นการบ าบดั แต่เปล่ียนแปลงเร่ืองของรายละเอียดใหเ้กิด
รูปทรงใหม่ โดยผูว้ิจยัยงัคงยดึการบูรณาการศาสตร์เช่นดงัเดิม ผูว้จิยัขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นใน
การอธิบายเพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 1.  ประเด็นดา้นทศันธาตุ เป็นการจดัองคป์ระกอบรูปแบบสมมาตร ใหมี้ความกลมกลืน
ดว้ยโครงสร้างของรูปร่าง รูปทรง วงกลมจะเป็นโครงสร้างน า ใส่รายละเอียดท่ีเป็นรูปร่างอิสระ 
ผสมผสานเขา้ไป เพื่อให้เกิดความขดัแยง้ลงไปบา้ง ใหเ้กิดความน่าสนใจ เกิดความแตกต่างของ
รูปร่าง รูปทรง สามารถเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีไดแ้ต่มีเป้าหมายดว้ย คือตอ้งดึง หรือชกัตรงส่วนคนัชกั 
เพื่อใหก้ารเคล่ือนท่ีของวงกลมหลกั ท่ีเช่ือมโยงกบัรายละเอียดท่ีเป็นรูปร่างอิสระก็จะเคล่ือนไหวไป
พร้อมกนั การเคล่ือนท่ีระนาบ ของทศันธาตุต่างๆ เช่น พื้นผวิ เส้น สี ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลถึงการมอง 
ความสัมพนัธ์ของการดึง การชกั กบัการมอง การเห็นจะเกิดเปล่ียนแปลงไปตามจงัหวะมุมมอง ท่ี
กล่าวมาขา้งตน้เป็นความงดงามกบัความสัมพนัธ์ของร่างกายท่ีถูฏส่งออกไปยงัผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ผา่นกลา้มเน้ือของร่างกาย มนัเป็นนยัยะของการสร้างผลงานความ
งดงาม ความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากเดิมๆ สีจะยงัคงแสดงออกในลกัษณะคุมสีโทนเยน็ 80% โทน
ร้อน 20% ยงัคงลดค่าสีไม่ใหมี้ความสดมากเกินไป โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลด
ความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่นปริมาณท่ีพอดี เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการท า
กิจกรรม ไดอ้ยา่งลงตวั สมบูรณ์ 
 2.  ประเด็นดา้นบ าบดั อิทธิพลเกิดจากอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีนกักิจกรรมบ าบดัใชใ้นการ
บ าบดั หรือการพฒันาส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย การ
พฒันากลา้มเน้ือ เป็นตน้ และการพฒันาต่อยอดดา้นการบ าบดัจากผลงานประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดัเด็กออทิสติก ช่ือ Pull Sculpture การต่อยอดของการเคล่ือนไหว การดึง การชกั โดยการ
เคล่ือนท่ีของกลไก ถูกประยกุตป์รับปรุงใหไ้ดว้งของการดึง การชกัท่ีกวา้งข้ึน เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิผลของการบ าบดัการพฒันากลา้มเน้ือท่ีดีข้ึนกวา่เดิม การเคล่ือนไหวน้ีน าไปเช่ือมโยงเขา้สู่
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั Pull indoor Sculpture การดึง การชกั ผา่นกลา้มเน้ือ สู่เอน็ขอ้ต่อ ขอ้มือ 
ขอ้ศอก น้ิวมือ หวัไหล่ แผน่หลงั เป็นตน้ การเคล่ือนท่ีของเส้นดา้มจบัสร้างความสัมพนัธ์ต่อไปถึง 
ระนาบ วงกลม ช้ินต่อช้ิน ระนาบต่อระนาบ รูปร่างต่อรูปร่าง ท่ีมีการเคล่ือนไหว หรือเคล่ือนท่ีๆถูก
สร้างข้ึนใหเ้ป็นเป้าหมาย เป็นจุดสนใจ จากเป้าหมายเปล่ียนไปสู่รูปความงามในปัจเจกบุคคล ตาม
มุมมอง ไปสู่การบ าบดัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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 3.  ประเด็นการต่อยอด ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั Pull indoor Sculpture ผูว้จิยัพฒันา
เปล่ียนโครงสร้างไปไม่มาก คืออิทธิพลทางโครงสร้างมูลฐานทางศิลปะ ท่ีผูว้จิยัยงัเนน้รูปร่าง 
รูปทรง วงกลมเป็นตวัน า หรือเป็นหลกัใหญ่ เพื่อตอ้งการสร้างความกลมกลืน แต่ผูว้จิยัปรับเปล่ียน
รายละเอียด มีการกรับมาใชรู้ปร่าง รูปทรงอิสระ เพื่อให้เกิดความขดัแยง้ของรูปร่าง รูปทรง แต่ยงั
เป็นลกัษณะเส้นโคง้อิสระ ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้มากเกินไป พื้นท่ีวา่งมีอิทธิพล และจะเปล่ียนไป
ตามการหมุน รวมไปถึงจงัหวะท่ีเกิดข้ึนสามารถท่ีสร้างพื้นท่ีวา่งนยัยะ จงัหวะนยัยะ จงัหวะมีผลต่อ
พื้นท่ีวา่ง ตามการเคล่ือนท่ีของทศันธาตุตามแรงหมุน เช่น สีจะเกิดการผสมผสานจากแรงของการ
หมุน การเคล่ือนท่ีจะถูกขบัเคล่ือนโดยผูส้ังเกตการณ์ การเคล่ือนท่ีของทศันธาตุ จะมีความงาม มี
ความสมบูรณ์ไปตามจินตนาการ และมีเสน่ห์ ท่ีแสดงออกดว้ยความแตกต่างของความงามเวลา
ประติมากรรมหยดุน่ิง ก็จะมีความคงท่ี ความน่ิงของเส้น ของสี ของมวล ของแสงเงา ของรูปร่าง 
รูปทรง ของพื้นผวิ จงัหวะ พื้นท่ีวา่ง จะคงท่ีมีความท่ี งดงาม สมบูรณ์ ในอีกแบบหน่ึง ซ่ึงจะ
แตกต่าง สะทอ้นความรู้สึกถึงความงามท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งชดัเจน และมีประสิทธิผลเป็นไปตาม
วตัถุประสงคอี์กดว้ย 
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ภาพท่ี 4-96 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน Evolve I indoor Sculpture 
 เทคนิค เช่ือมเหล็ก 
 ผลงาน Evolve I indoor Sculpture เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก เอน็ขอ้ต่อ 
การพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
 ผลงาน Evolve I indoor Sculpture เกิดจากการพฒันาต่อยอดจากผลงานท่ีผา่นมาของ
ผูว้จิยัเอง คือ  

อิทธิพลท่ีน ามาพฒันาโครงสร้างมูลฐานทาง

ศิลปะ  เคร่ืองมือกลไก 

ต่อยอด 

ต่อยอด 

A 

B 
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1) Evolve Sculpture 2) Pull Sculpture ในโครงการวิจยัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก 
ซ่ึงผูว้จิยัยงัไดรั้บอิทธิพลจากการปรับเปล่ียนรายละเอียด โครงสร้างทางทศันธาตุให้เกิดรูปทรง 
รูปร่างใหม่ เกิดกลไก หรือการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ี ในรูปแบบผลงานประติมากรรมไดเนติก จกา
การน าหลกัการผสมผสาน คือพฒันาจากเส้นรอบรูปทรงของอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีใชใ้นการบ าบดั 
ผูว้จิยัยงัคงยดึการบูรณาการศาสตร์เช่นดงัเดิม ผูว้จิยัขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นในการอธิบายเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 1.  ประเด็นดา้นทศันธาตุ รูปแบบการจดัองคป์ระกอบ เป็นในรูปแบบอสมมาตร คือสอง
ขา้งไม่เหมือนกนั แต่ใหค้วามรู้สึกเท่ากนั ประติมากรรมช้ินน้ีผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีการใช้
รูปร่างรูปทรง วงกลมเป็นโครงสร้างน า หรือโครางสร้างหลกั เพื่อสร้างความรู้สึกกลมกลืน มี
เอกภาพ ทางโครงสร้าง ประติมากรรมแต่ละช้ินสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ แต่มี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เช่ือมโยงจาก A ไป ช้ิน B การเคล่ือนไหว โดยมีหลกัคือ ช้ิน A เป็น
หลกั ช้ิน A เคล่ือน ช้ิน B ก็จะเคล่ือน ในท่ีน้ีรวมไปถึง วงกลมส่วนท่ีเป็นรายละเอียดท่ีเป็นช้ินเล็ก
ดว้ย การเคล่ือนท่ีจะสร้างจุดเด่น ความน่าสนใจท่ีเป็นเป้าหมาย รูปร่าง รูปทรง ขนาดท่ีแตกต่าง สีจะ
ยงัคงแสดงออกในลกัษณะคุมสีโทนเยน็ 80% โทนร้อน 20 % ยงัคงลดค่าสีไม่ใหมี้ความสดมาก
เกินไป โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลดความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่น
ปริมาณท่ีพอดี เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการท ากิจกรรม ทศันธาตุต่างๆ การเคล่ือนท่ีสร้าง
ความรู้สึกท่ีแตกต่าง ไม่น่าเบ่ือ จ าเจมากเกินไป การเคล่ือนไหวของประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
จากช้ิน A กบั ช้ิน B เกิดจากการหมุน ช้ิน A จะส่งผลไปยงั ช้ิน B เกิดการเคล่ือนท่ีทศันธาตุต่างๆ 
จงัหวะการหมุน จะส่งผลต่อการท างานของพื้นท่ีวา่ง ทศันธาตุเร่ิมตอบสนอง สร้างความรู้สึกใหเ้กิด
ความแตกต่าง ไปจากตอนท่ีน่ิงๆ การมองผา่นไปสู่ปลายประสาทการรับรู้ ไปยงัสมองท่ีจะสร้าง
ความรู้สึก เกิดการกระตุน้การรับรู้ท่ีมีความแตกต่างออกไป กระตุน้เร้าผูส้ังเกตการณ์ใหเ้กิดการ
ตอบโต ้กบัผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัข้ึน แรงท่ีถูกส่งออกไปผา่นกลา้มเน้ือ เอ็นขอ้ต่อ 
ผา่นร่างกาย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นนยัยะทางปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งการมองความงาม ความน่าสนใจของ
เป้าหมาย ท่ีกระตุน้ เร้า โตต้อบ ความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากเดิมๆ สามารถก าหนดไดอ้ยา่งชดัเจน 
สมบูรณ์ ผา่นทศันธาตุทางศิลปะ กบัดา้นการบ าบดั จนสามารถเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 2.  ประเด็นดา้นการบ าบดั อิทธิพลเกิดจากอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีนกักิจกรรมบ าบดัใชใ้น
การบ าบดั หรือการพฒันาส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย การ
พฒันากลา้มเน้ือ เป็นตน้ และการพฒันาต่อยอดดา้นการบ าบดัจากผลงานประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดัเด็กออทิสติก คือ 1) Evolve Sculpture 2) Pull Sculpture อิทธิพลการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีของ
กลไกท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการน ามาประยกุตไ์ปสู่กลไกของประติมากรรมเพื่อการบ าบดัช้ินน้ี คือ
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การหมุนแต่ผูว้จิยัมีการปรับการหมุนให้เกิดวงท่ีกวา้งข้ึน เพื่อใหก้ารบ าบดั มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
และมีประสิทธิผลมากข้ึนกวา่เดิม การเคล่ือนท่ีจากช้ิน A เช่ือมโยงไปสู่ ช้ิน B ตอ้งหมุนโดยผู ้
สังเกตการณ์ท่ีตอ้งออกแรง จากการใชก้ลา้มเน้ือ ขอ้มือ น้ิว หวัไหล่ เป็นตน้ ประติมากรรมน้ีจะตอ้ง
ออกแรงค่อนขา้งเยอะ เพราะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ท่ีตอ้งท างานร่วมกนั การหมุนประติมากรรม 
ช้ิน A กบั ช้ิน B ท่ีเป้าหมายจะส่งผลต่อการพฒันาให้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นดา้นการบ าบดั แต่
ยงัแฝงดา้นความงามทางดา้นศิลปะควบคู่กนัไป ความงามเกิดจากการมองทศันธาตุ เช่น เส้น จุด สี 
รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ แสงเงา รวมไปถึงหลกัการจดัองคป์ระกอบ ช้ินต่อช้ิน ระนาบต่อระนาบ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งลงตวั ไม่วา่จะเป็นความน่ิง การเคล่ือนไหว ท่ีถูกมองเปล่ียนไปสู่ความงามท่ี
เกิดตามปัจเจกบุคคล และเป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  ประเด็นการต่อยอด ประติมากรรม Evolve I indoor Sculpture ผูว้จิยัพฒันาต่อยอด
ดา้นการบ าบดัจากผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก คือ 1) Evolve Sculpture 2) Pull 
Sculpture ผูว้จิยัยงัคงรักษาการใชรู้ปร่าง รูปทรง โครงสร้างน าแต่มีการปรับเปล่ียนการวา่งใหม่ 
สร้างความกลมกลืน มีเอกภาพ สร้างจุดสนใจเป้าหมาย จุดเด่น การเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ี ช้ิน A 
เช่ือมโยงไป ช้ิน B (สามารถแยกการท างานออกจากกนัได ้คือ สามารถเคล่ือนไหวไดเ้ฉพาะช้ิน A ก็
ได)้ การสร้างพื้นท่ีวา่ง จงัหวะ ทศันธาตุในทุกๆดา้น ท่ีเกิดการเคล่ือนไหน เคล่ือนท่ี ท่ีเกิดจากการ
หมุน จะส่งผลต่อมอง สร้างนยัยะทางทศันธาตุ พื้นท่ีวา่งนยัยะ ท่ีมีผลจากจงัหวะการเคล่ือนท่ี การ
ผสมผสานของสีจะแปรเปล่ียนไปดว้ย ความงาม ความรู้สึกท่ีสะทอ้นออกมาจากการเคล่ือนไหว 
สร้างไปตามจินตนาการ มุมมองของแต่ละคน เสน่ห์ของประติมากรรมเวลาเคล่ือนไหวสร้างความ
แตกต่างกบัเวลาน่ิง สงบ คงท่ี เสน่ห์ของความงามท่ีผา่นกระบวนการทางดา้นศิลปะบูรณาการการ
ดา้นการบ าบดั ท่ีแสดงใหถึ้งความงาม เป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-97 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน Pull I indoor Sculpture 
 เทคนิค เช่ือมเหล็ก 
 ผลงาน Pull I indoor Sculpture เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก เอน็ขอ้ต่อ การ
พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
 ผลงาน Pull I indoor Sculpture  เกิดจากการพฒันาต่อยอดจากผลงานท่ีผา่นมาของผูว้จิยั
เอง คือ 1) Evolve Sculpture ในโครงการวจิยัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ซ่ึงผูว้จิยัยงั
ไดรั้บอิทธิพลจากการปรับเปล่ียนรายละเอียด โครงสร้างทางทศันธาตุใหเ้กิดรูปทรง รูปร่างใหม่ 

พฒันากลไก 

ต่อยอด 

อิทธิพลท่ีน ามาพฒันาโครงสร้างมูลฐาน

ทางศิลปะ  เคร่ืองมือกลไก 
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เกิดกลไก หรือการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ี ในรูปแบบผลงานประติมากรรมไดเนติก จกาการน า
หลกัการผสมผสาน คือพฒันาจากเส้นรอบรูปทรงของอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีใชใ้นการบ าบดั ผูว้จิยั
ยงัคงยดึการบูรณาการศาสตร์เช่นดงัเดิม ผูว้จิยัขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นในการอธิบายเพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 1.  ประเด็นดา้นทศันธาตุ รูปแบบในการจดัองคป์ระกอบเป็นการจดัแบบ สมมาตร สอง
ดา้นเหมือนกนัใหค้วามรู้สึกสมดุล รูปร่าง รูปทรงโครงสร้างน า เกิดจากการปรับโครงสร้างมาจาก
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ าบดัระบบทรงตวั การกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย โดยเป็นการน าเอา
รูปทรง คร่ึงวงกลมเป็นอิทธิพล เป็นจุดเด่นของผลงาน มีการน าเอาระนาบวงกลมท่ีมีขนาดแตกต่าง
กนัน ามาสร้างรายละเอียด ให้ผลงานรู้สึกมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน โครงสร้างเป็นรูปร่าง รูปทรง
กลม มีความเป็นเอกภาพ มีความกลมกลืนทางโครงสร้าง สีจะยงัคงแสดงออกในลกัษณะคุมสีโทน
เยน็ 80% โทนร้อน 20% ยงัคงลดค่าสีไม่ใหมี้ความสดมากเกินไป โดยการเบรกหรือลดค่าจากการ
ใชสี้ขาวลดความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่นปริมาณท่ีพอดี เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ใน
การท ากิจกรรม  การเคล่ือนไหว หรือการเคล่ือนท่ี ไดรั้บอิทธิพลจากอุปกรณ์การบ าบดัการพฒันา
กลา้มเน้ือ เอน็ขอ้ต่อ จะเป็นการผลกั การดึง ผูว้ิจยัน ามาประยกุตเ์ขา้กบัผลงานประติมากรรมในการ
บ าบดัคร้ังน้ี คือจะตอ้งดึงเชือกท่ีผูส้ังเกตการณ์ตอ้งดึงเชือก ถึงจะมีการเคล่ือนไหวเกิดข้ึน การ
ท างานของพื้นท่ีวา่งจะมีทั้งพื้นท่ีวา่งดา้นใน และดา้นนอก  จงัหวะท่ีเกดจากการดึง จงัหวะท่ีเกิดข้ึน
จากการเคล่ือนท่ีของร่างกาย ของประติมากรรม จะส่งผลต่อการท างานของพื้นท่ีวา่งดว้ย การ
เคล่ือนท่ีของผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั เกิดจากการออกแรงผา่นร่างกายของผูส้ังเกตการณ์ 
ในแนวทางของประติมากรรมไคเนติกใหเ้กิดการตอบโต ้กลา้มเน้ือ การสัมผสั แรงท่ีส่งไปสู่ผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั สร้างนยัยะดา้นการบ าบดั ผา่นจุดเด่น หรือเป้าหมาย ของผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ท่ีถูกพฒันาจากกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะ และดา้นการ
บ าบดั สามารถเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางความงาม 
 2.  ประเด็นดา้นการบ าบดั บ าบดั อิทธิพลเกิดจากอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีนกักิจกรรมบ าบดั
ใชใ้นการบ าบดั หรือการพฒันาส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
การพฒันากลา้มเน้ือ เป็นตน้ และการพฒันาต่อยอดดา้นการบ าบดัจากผลงานประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดัเด็กออทิสติก คือ 1) Pull Sculpture ท่ีผูว้จิยัยงัคงดา้นบ าบดัไว ้แต่มีการพฒันาต่อยอด กลไก 
การเคล่ือนไหว การเคล่ือนท่ี ทั้งของร่างกาย และตวัผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน คือการกางช่วงแขน แลว้ดึง ชกัเชือกในแนวด่ิง ข้ึนและลง จะสัมพนัธ์กบั
การหมุน ในแบบวงกวา้งนั้นเอง โดยจะตอ้งท าจากผูบ้  าบดั หรือผูส้ังเกตการณ์ท่ีตอ้งออกแรงจาก
กลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ เอน็ขอ้ต่อ มือ เป็นตน้ เป็นการโตต้อบระหวา่งประติมากรรม กบัร่างกาย ท่ีจะ



205 

สามารถเป็นไปตามวตัถุประสงคด์า้นการบ าบดั แต่ยงัคงมีความงามท่ีแสดงออกไดใ้นความแตกต่าง 
2 ลกัษณะคือทั้งความงามเวลาความไหว และความงามเวลาหยดุน่ิง ซ่ึงความงามข้ึนอยูก่บัตาม
มุมมองของปัจเจกบุคคล 
 3.  ประเด็นการต่อยอด ประติมากรรม Pull I indoor Sculpture ผูว้จิยัพฒันาต่อยอดดา้น
การบ าบดัจากผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก คือ 1) Pull Sculpture อิทธิพลดา้น
กลไก คือการดึง การชกั ซ่ึงจะไปสัมพนัธ์กบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ าบดัจากการท่ีผูว้จิยัลงพื้นท่ีเก็บ
ขอ้มูล เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันากลา้มเน้ือ ท่ีตอ้งออกแรงผลกั หรือดึง โครงสร้างดา้นทศันธาตุ 
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัช้ินน้ี ผูว้จิยัตดัทอนโครงสร้างหลกั คือมีการเปลียนรูปทรงใหเ้ป็นคร่ึง
วงกลมมีมวล ไม่ไดเ้ป็นระนาบท่ีเกิดจากการเปล่ียนค่าทางทศันธาตุของอุปกรณ์บ าบดัการทรงตวั 
การกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกายมาเป็นแรงบนัดาลใจ ในการน ามาใชรู้ปทรง แต่ไม่ไดทิ้้ง
ความรู้สึกถึงความกลมกลืน การมีเอกภาพในดา้นโครงสร้าง สร้างรายละเอียดโดยน าวงกลมท่ีเป็น
ระนาบ มีขนาดแตกต่างกนั ใหค้วามขดัแยง้กนักบัมวลคร่ึงวงกลมใหค้วามน่าสนใจ การเคล่ือนท่ี
ของเส้นท่ีเกิดจากการดึงข้ึนและลง ส่งผลต่อพื้นท่ีวา่ง กบัจงัหวะของการเคล่ือนไหวของร่างกาย ท่ีผู ้
เขา้บ าบดั หรือผูส้ังเกตการณ์ โตต้อบกบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ทศันธาตุต่างๆเกิดการ
เคล่ือนท่ี พื้นท่ี จงัหวะท างานท าใหเ้กิดความรู้สึกสะทอ้นถึงความงาม ตามแต่มุมมอง เสน่ห์ของการ
เคล่ือนไหว เคล่ือนท่ี มีความงามท่ีใหค้วามงามแตกต่างกนัเวลาประติมากรรมหยดุน่ิง ซ่ึงก็ยงัคงมี
เสน่ห์ มีความงามของทศันธาตุท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นผา่นกระบวนการๆบูรณาการของศาสตร์ไดอ้ยา่ง
ลง และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
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ภาพท่ี 4-98 ภาพร่างประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน Pull II indoor Sculpture 
 เทคนิค เช่ือมเหล็ก 
 ผลงาน Pull II indoor Sculpture เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก เอน็ขอ้ต่อ การ
พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ และการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
 ผลงาน Pull II indoor Sculpture เกิดจากการพฒันาต่อยอดจากผลงานท่ีผา่นมาของผูว้ิจยั
เอง ในโครงการวจิยัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก คือ 1) Evolve Sculpture 2) Pull 

อิทธิพลท่ีน ามาพฒันาโครงสร้างมูลฐานทาง

ศิลปะ  เคร่ืองมือกลไก 

ต่อยอด 

ต่อยอด 
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Sculpture ซ่ึงผูว้จิยัยงัไดรั้บอิทธิพลจากการปรับเปล่ียนรายละเอียด โครงสร้างทางทศันธาตุใหเ้กิด
รูปทรง รูปร่างใหม่ เกิดกลไก หรือการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ี ในรูปแบบผลงานประติมากรรมได
เนติก จากการน าหลกัการผสมผสาน คือพฒันาจากเส้นรอบรูปทรงของอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีใชใ้น
การบ าบดั ผูว้จิยัยงัคงยดึการบูรณาการศาสตร์เช่นดงัเดิม ผูว้จิยัขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นในการ
อธิบายเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 1.  ประเด็นดา้นทศันธาตุ การจดัองคป์ระกอบผูว้จิยัใชล้กัษณะการจดัแบบสมมาตร ให้
รู้สึกถึงความสมดุล สร้างความรู้สึกของโครงสร้างท่ีกลมกลืน มีความเป็นเอกภาพ ซ่ึงผูว้จิยัให้
โครงสร้างหลกัใชร้ะนาบวงกลม ขนาดแตกต่างกนั ซ้อนกนัอยูใ่หค้วามรู้สึก น ้าหนกัท่ีแตกต่าง 
สร้างระยะเกิดมิติ มีรูปร่างแบบอิสระเป็นรายละเอียดใหเ้กิดความขดัแยง้แต่ใส่ไวใ้นปริมาณท่ีลงตวั 
ผสมผสานเขา้ไป ใหดู้มีความน่าสนใจ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัช้ินน้ีผสมผสานจากผลงานเดิม 
คือ 1) Evolve Sculpture 2) Pull Sculpture ซ่ึงจะเห็นชดัเจน เร่ืองของเส้น รูปร่าง รูปทรง ท่ีเขา้มามี
อิทธิพล ในโครงหลกัค่อนขา้งเยอะ รวมไปถึงการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ี การดึง หรือการชกั จะเป็น
ลกัษณะของ Pull Sculpture ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัจะเคล่ือนไดต้อ้งมีการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ออกแรงดึงหรือชกั ข้ึน ลง ของผูบ้  าบดั หรือผูส้ังเกตการณ์ ซ่ึงการเคล่ือนท่ีของผลงาน
ประติมากรรมเป็นเป้าหมาย เป็นจุดเด่น เป็นนยัยะของการบ าบดั และจะเช่ือมโยงเขา้กบัความงามท่ี
เป็นทศันธาตุ เช่น เส้น จุด สีจะยงัคงแสดงออกในลกัษณะคุมสีโทนเยน็ 80% โทนร้อน 20 % ยงัคง
ลดค่าสีไม่ใหมี้ความสดมากเกินไป โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลดความสดของสี แต่ก็
ยงัคงมีความสดอยูใ่นปริมาณท่ีพอดี เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการท ากิจกรรม น ้าหนกัท่ีจะ
ส่งผลเขา้กบัหลกัการจดัองคป์ระกอบ พื้นท่ีวา่ง จงัหวะ โดยการมองจะก่อเกิดจงัหวะของการ
เคล่ือนไหว ของพื้นท่ีวา่งทั้งดา้นในและดา้นนอก การบ าบดักบัความงามถูกโตต้อบระหวา่งผูบ้  าบดั
ผูร่้างกายกบัเป้าหมายของประติมากรรม มนตเ์สน่ห์ ความงามท่ีแตกต่างระหวา่งประติมากรรมเวลา
หยดุน่ิง กบัเวลาการเคล่ือนไหว ท างานสะทอ้นออกมาอยา่งลงตวั ทั้ง 2 ลกัษณะ ท่ีใหท้ั้งความงาม
และเป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งลงตวั 
 2.  ประเด็นดา้นการบ าบดั อิทธิพลการพฒันากลไก และโครงสร้างการบ าบดั ผูว้จิยัไดรั้บ
แรงบนัดาลใจเกิดจากอุปกรณ์ กิจกรรมท่ีนกักิจกรรมบ าบดัใชใ้นการบ าบดั หรือการพฒันาส่วน
ต่างๆของร่างกาย เช่นการกระตุน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย การพฒันากลา้มเน้ือ เป็นตน้ และ
การพฒันาต่อยอดดา้นการบ าบดัจากผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก คือ 1) Evolve 
Sculpture 2) Pull Sculpture คือ การดึงหรือการชกั ประยกุตเ์ขา้กบัอุปกรณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ใหเ้กิด
การดึง หรือการชกัท่ีมีมุมกวา้งข้ึน เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพดา้นการบ าบดัมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากการ
ศึกษาวจิยัท่ีผา่นมา จึงน ามาปรับปรุงในคร้ังน้ี คือการเคล่ือนไหวของร่างกายจะตอ้งหมุนใหมี้วงท่ี
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กวา้งข้ึนนั้นเอง การโตต้อบของผูบ้  าบดั หรือผูส้ังเกตการณ์ คือตอ้งออกแรงดึง หรือชกั จะได้
ปฏิสัมพนัธ์ของการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีของผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั แรงท่ีส่งผา่น
ร่างกาย ขอ้มือ เอ็นขอ้ต่อ เป็นเป้าหมาย เป็นจุดเด่นท่ีถูกก าหนดข้ึน มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก การ
เคล่ือนท่ีของทศันธาตุ เช่น จุด เส้น สี น ้าหนกั พื้นผวิ ช้ินส่วนต่อช้ินส่วน ท่ีมีการเคล่ือน สร้างความ
น่าสนใจ จุดเด่น ถูกปรับแต่ง ผา่นกระบวนการทางดา้นศิลปะ ดา้นการวจิยั ก่อเกิดความสมบูรณ์ 
และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 3.  ประเด็นการต่อยอด ประติมากรรม Pull II indoor Sculpture ผูว้จิยัพฒันาต่อยอดดา้น
การบ าบดัจากผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก คือ 1) Evolve Sculpture 2) Pull 
Sculpture อิทธิพลโครงสร้างดา้นทศันธาตุ มีการปรับปรุง ใหเ้กิดรูปทรงใหม่ มีรายละเอียดของ
รูปร่างแบบอิสระเป็นรายละเอียดใหเ้กิดความขดัแยง้แต่ใส่ไวใ้นปริมาณท่ีลงตวั ผสมผสานเขา้ไป 
ใหดู้มีความน่าสนใจ โครงสร้างหลกัใชร้ะนาบวงกลม ขนาดแตกต่างกนั ซอ้นกนัอยูใ่หค้วามรู้สึก 
น ้าหนกัท่ีแตกต่าง สร้างระยะเกิดมิติ มีเส้นแนวด่ิงลกัษณะเส้นอิสระ หลกัการจดัองคป์ระกอบ มี
การใชพ้ื้นท่ีวา่ง จงัหวะ ใหท้  างานในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัใน 2 ลกัษณะ คือ ความหยดุน่ิง ทศันธาตุ
ต่าง ๆ เช่น จุด เส้น สี น ้าหนกั พื้นผวิ ก็จะแสดงอารมณ์สะทอ้นความรู้สึกท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พื้นท่ีวา่ง กบัจงัหวะ ตามมุมมองท่ีดูแลว้ใหค้วามงาม ท่ีแตกต่างกนักบัเวลาประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดัเคล่ือนท่ีไปพร้อมกนักบัร่างกายของผูบ้  าบดั หรือผูส้ังเกตการณ์ ทศันธาตุต่างเคล่ือนท่ี 
เคล่ือนไหว จะเกิดปฏิกิริยากบั พื้นท่ีวา่ง จงัหวะ ทั้งดา้นใน ดา้นนอก จะสะทอ้นความรู้สึกถึงความ
งามในอีกรูปแบบ กบัเวลาหยดุน่ิง เป้าหมาย จุดเด่น การเคล่ือนท่ีของประติมากรรมเพื่อการบ าบดัท่ี
ถูกขบัเคล่ือนผา่นร่างกานของผูส้ังเกตการณ์เป็นไปตามจินตนาการ ความงามท่ีแตกต่างสะทอ้น
ออกมาผา่นผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ในมุมมองท่ีเป็นปัจเจกบุคคล และเป็นไปตาม
วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งลงตวั สมบูรณ์ 
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 ภาพร่างตน้แบบผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้ง 4 
ติดตั้งท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-99 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1  
   Touch Sculpture II 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4-100 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 2  
     Touch and Move Sculpture   
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ภาพท่ี 4-101 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 3  
     Fling Sculpture II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-102 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 4  
     Evolve Sculpture II 
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 ภาพร่างตน้แบบผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้ง 5 
ติดตั้งท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-103 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 1  
     Evolve indoor Sculpture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-104 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 2  
     Pull indoor Sculpture 
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ภาพท่ี 4-105 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 3  
     Evolve I indoor Sculpture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-106 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 4  
     Pull I indoor Sculpture 
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ภาพท่ี 4-107 ภาพร่างตน้แบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ินท่ี 5  
     Pull II indoor Sculpture 
 
 3.  ประเด็นโครงสร้างมูลฐานทางศิลปะ 
 การวจิยัพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ คร้ังน้ี เกิด
จากการแปรเปล่ียนโครงสร้างทางทศันธาตุ ต่อยอดพฒันาผลงานโครงสร้างทางทศันศิลป์ โดยมี
รูปแบบแรงบนัดาลใจ จากกิจกรรม อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการบ าบดั แปรเปล่ียนโครงสร้างทางทศัน
ธาตุ ดว้ยวธีิท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะปัจเจกบุคคล โดยการน าเอาโครงสร้างทางศิลปะมาบูรณาการกบั
ศาสตร์ทางดา้นบ าบดั และผสมผสานกบัการต่อยอดผลงาน ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็ก 
ออทิสติก มาพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้ง 2 ศุนย์
การศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-108 แรงบนัดาลใจการพฒันาโครงสร้างประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
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 การพฒันาผลงานในลกัษณะเฉพาะ มีสุนทรียภาพ องคค์วามรู้ในการพฒันาผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ผูว้ิจยัไดรั้บแรงบนัดาลใจ และอิทธิพลท่ี
ส่งผลต่อผูว้จิยัท่ีตอ้งการพฒันาสร้างสรรคผ์ลงานมา คือแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงาน
ประติมากรรมเคล่ือนไหว โดยผูว้จิยัเนน้การเคล่ือนไหวโดยผูส้ังเกตการณ์ มาเป็นตวัน าทางในการ
เช่ือมโยงกบัประเด็นการบ าบดั ท่ีตอ้งโตต้อบกบัผลงานแต่ละช้ิน โดยมีการสร้างเป้าหมายท่ี การ
เคล่ือนไหวของประติมากรรมแต่ละช้ิน เป็นส่ิงเร้าส่ิงกระตุน้ท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งผูบ้  าบดักบั
ประติมากรรม โดยยงัใหย้งัคงทฤษฎี การเคล่ือนไหวพื้นฐานทั้ง 3 ชนิดนั้น เป็นส่ิงท่ีตอ้งเช่ือมโยง
กนัเขา้กบัผลงาน แต่คงไวมี้ความงามเป็นตวัน า กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตอ้งตอบโจทยแ์นวความคิด
หรือจุดประสงคไ์ด ้และใหป้ระสิทธิผลมากข้ึนกวา่ก่อน 
 แรงบนัดาลใจทางสุนทรียะท่ีไดน้ ามาพฒันา มาจากผลงานท่ีเคยสร้างสรรคม์าเช่น 
ผลงานช่ือ โลกาภิวฒัน์ เป็นผลงานท่ีไดรั้บคดัเลือกไปสร้างสรรค์ ณ ประเทศอาเจนติน่า Bienal 
Internacional de Escultura Chaco 2010 และประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก ผูว้จิยัน าเอา
โครงสร้างทางทศันธาตุ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผสมผสานกบัการถอดโครงสร้างภายนอกของ
รูปทรง ของอุปกรณ์ส าหรับการบ าบดั ใหไ้ดป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดั ซ่ึงแต่ละช้ินก็มีโครงสร้าง
ทางศิลปะท่ีผูว้จิยัตอ้งการแสดงเพื่อให้เกิดความงาม ตอบวตัถุประสงคโ์ครงสร้างหลกัจะมีกลมกลืน
กบัส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นท่ีเป็นธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืน มีความเป็นเอกภาพ 
  
 



215 

 
จตินาการแปรค่าภาพอุปกรณ์ กจิกรรมหรือเคร่ืองมอืให้เกดิเป็น  Element of Art 

  
 
 
ภาพท่ี 4-109 แนวทางในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก 
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การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัระยอง 
 

 
ภาพท่ี 4-110 การร่างโครงสร้างฐานผลงาน 
 

 
ภาพท่ี 4-111 เทปูนส่วนฐานผลงาน 
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ภาพท่ี 4-112 ก่ออิฐท าฐานผลงาน 
 

   

 
ภาพท่ี 4-113 ก่ออิฐท าฐานผลงาน 
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ภาพท่ี 4-114 สร้างฐานท่ีจะติดตั้งผลงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 4-115 สร้างฐานท่ีจะติดตั้งผลงาน ทาสีลองพื้น 
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ภาพท่ี 4-116 สร้างช้ินส่วนทางเดิน 
 

   
ภาพท่ี 4-117 สร้างรางน ้า 
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ภาพท่ี 4-118 ขดุล่องเพื่อการติดตั้งส่วนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-119 ขดุล่องเพื่อการติดตั้งส่วนฐาน 
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ภาพท่ี 4-120 ขดุล่องเพื่อการติดตั้งส่วนฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4-121 สร้างส่วนฐานผลงาน  
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ภาพท่ี 4-122 สร้างส่วนฐานผลงาน โครงสร้างผลงานท่ีเป็นปูน 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-123 สร้างส่วนฐานผลงาน โครงสร้างผลงานท่ีเป็นปูน 
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ภาพท่ี 4-124 สร้างส่วนฐานผลงาน 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-125 เร่ิมติดตั้งผลงานประติมากรรม  
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ภาพท่ี 4-126 ติดตั้งผลงานช้ินท่ี 1 
  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-127 ท าการติดตั้งผลงานประติมากรรม และสร้างฐานผลงาน 
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ภาพท่ี 4-128 ติดตั้งผลงาน Touch Sculpture II และการท าส่วนงานฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-129 การสร้างช้ินงาน Touch and Move Sculpture   
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ภาพท่ี 4-130 การสร้างช้ินผลงาน Evolve Sculpture II 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-131 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน Touch and Move Sculpture   
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ภาพท่ี 4-132 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน และติดตั้งผลงาน Evolve Sculpture II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4-133 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน และติดตั้งผลงาน Evolve Sculpture II 
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ภาพท่ี 4-134 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน และติดตั้งผลงาน Evolve Sculpture II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-135 กระบวนการท าสีใหก้บัผลงาน Touch and Move Sculpture   
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ภาพท่ี 4-136 ติดตั้งผลงานประกอบช้ินส่วน ผลงาน Touch and Move Sculpture   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4-137 เก็บรายละเอียดผลงาน Touch Sculpture II 
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ภาพท่ี 4-138 ประกอบช้ินส่วนผลงาน Fling Sculpture  II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-139 ประกอบยดึผลงาน ช้ินส่วนลูกปืน Fling Sculpture  II 
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ภาพท่ี 4-140 ติดตั้งผลงาน Fling Sculpture II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-141 ติดตั้งผลงาน Fling Sculpture II 
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ภาพท่ี 4-142 ทาสีเก็ยรายละเอียดผลงานส่วนฐาน ผลงาน Touch and Move Sculpture   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-143 ทาสีเก็ยรายละเอียดผลงานส่วนฐาน 
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ภาพท่ี 4-144 ทาสีเก็ยรายละเอียดผลงานส่วนฐาน ผลงาน Touch and Move Sculpture   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-145 ทาสีเก็ยรายละเอียดผลงานส่วนฐาน Touch Sculpture II 
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ภาพท่ี 4-146 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-147 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัระยอง 
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ภาพท่ี 4-148 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัระยอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-149 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัระยอง 
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ภาพท่ี 4-150 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัระยอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-151 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัระยอง 
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ภาพท่ี 4-152 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II 
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ภาพท่ี 4-153 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II 
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ภาพท่ี 4-154 ช่ือผลงาน Touch Sculpture II 
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ภาพท่ี 4-155 ช่ือผลงาน Evolve Sculpture II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-156 ช่ือผลงาน Evolve Sculpture II 
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ภาพท่ี 4-157 ช่ือผลงาน Evolve Sculpture II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-158 ช่ือผลงาน Evolve Sculpture II 
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ภาพท่ี 4-159 ช่ือผลงาน Touch and Move Sculpture   
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ภาพท่ี 4-160 ช่ือผลงาน Touch and Move Sculpture   
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ภาพท่ี 4-161 ช่ือผลงาน Touch and Move Sculpture   
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ภาพท่ี 4-162 ช่ือผลงาน Fling Sculpture II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-163 ช่ือผลงาน Fling Sculpture  II 
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ภาพท่ี 4-164 ช่ือผลงาน Fling Sculpture  II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-165 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัระยอง 
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การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-166 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสีพื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-167 ร่างภาพ 
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ภาพท่ี 4-168 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-169 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี 
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ภาพท่ี 4-170 ลองพื้นท่ีพื้นหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-171 ชุดส่วนส าหรับการสร้างเคล่ือนไหวผลงาน 
 



250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-172 ตดัช้ินส่วนลองประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-173 ชุดส่วนส าหรับการสร้างเคล่ือนไหวผลงาน 
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ภาพท่ี 4-174 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-175 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี 
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ภาพท่ี 4-176 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-177 ตดัชุดส่วนผลงาน ท าสี 
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ภาพท่ี 4-178 ติดตั้งผลงานประกอบโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-179 ติดตั้งผลงานประกอบโครงสร้าง 
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ภาพท่ี 4-180 ติดตั้งผลงานประกอบโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-181 ติดตั้งผลงานประกอบโครงสร้าง 
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ภาพท่ี 4-182 ติดตั้งผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-183 ประกอบผลงาน 
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ภาพท่ี 4-184 ติดตั้งผลงานเก็บรายละเอียด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-185 ติดตั้งผลงานเก็บรายละเอียด 
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ภาพท่ี 4-186 ติดตั้งผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-187 ติดตั้งผลงาน 
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ภาพท่ี 4-188 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-189 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
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ภาพท่ี 4-190 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
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ภาพท่ี 4-191ช่ือผลงาน Evolve Indoor Sculpture 
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ภาพท่ี 4-192 ช่ือผลงาน Pull Indoor Sculpture 
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ภาพท่ี 4-193 ช่ือผลงาน Evolve I Indoor Sculpture 
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ภาพท่ี 4-194 ช่ือผลงาน Pull I Indoor Sculpture 
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ภาพท่ี 4-195 ช่ือผลงาน Pull II Indoor Sculpture 
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ภาพท่ี 4-196 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-197 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
     ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 



บทที ่5 
ผลการทดลอง 

 
 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาผลงานปการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ปรากฏผลการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัน าเสนอตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 
 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
 ระยะที ่1 
 ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างค าถามประเมิน สัมภาษณ์ 
หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และจุดประสงค ์เพื่อการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบั
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เพื่อหาประสิทธิผลในการพฒันาการทรงตวั และพฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตากบัมือ หลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีกฎเกณฑก์าร
ตดัสินความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัเน้ือหา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบค าถาม เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั คือ สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคลอ้ง ปรากฏผลวจิยั ดงัน้ี 
  1.  ผลวเิคราะห์ การประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบค าถามดา้นทศันศิลป์ 
จากผูเ้ช่ียวชาญเม่ือค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.0 ถือวา่ใชไ้ดดี้ สามารถน า 
ขอ้ค าถามไปท าการสอบถาม เพื่อการเก็บขอ้มูลดา้นทศันศิลป์ 
  2.  วเิคราะห์ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบค าถามดา้น 
เด็กพิเศษ ดา้นกายภาพบ าบดั ดา้นกิจกรรมบ าบดั จากผูเ้ช่ียวชาญเม่ือค านวณหาค่าดชันี 
ความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.0 ถือวา่ใชไ้ดดี้ สามารถน าขอ้ค าถามไปท าการสอบถาม เพื่อ 
การเก็บขอ้มูลดา้นเด็กพิเศษ ดา้นกายภาพบ าบดั ดา้นกิจกรรมบ าบดั 
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ตารางท่ี 5-1 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบค าถามดา้นทศันศิลป์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อ ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3 ท่านที ่4 ท่านที ่5 IOC สรุป 
1 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
23 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
24 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
25 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
26 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 5-2 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบค าถามดา้นเด็กท่ีมีความตอ้งการ 
    พิเศษ ดา้นกายภาพบ าบดั ดา้นกิจกรรมบ าบดัจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อ ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3 ท่านที ่4 ท่านที ่5 IOC สรุป 
1 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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 ระยะที ่2 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ น าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียง แตกประเด็น วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ตีความหมาย จากนั้นน าขอ้มูล ซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริง ท่ีผา่นการตีความหมายของการใช้
เหตุผล กระบวนการตรรกวทิยา ท่ีตอบประเด็นต่าง ๆ ของปัญหาได ้น าขอ้มูลมาประมวล เป็นร่าง
เบ้ืองตน้ โมเดล 3 มิติ และคู่มือ มาประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยประเมินผลจากค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดงัน้ี 
 1.  การวเิคราะห์หาความสอดคลอ้งของความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ แบบประมาณค่า  
3 ระดบัคะแนน ใชค้่าร้อยละ และความถ่ีเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของภาพร่างเบ้ืองตน้ และ
คู่มือปรากฏผลวจิยั ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5-3 ผลคะแนนการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของภาพร่างผลงานประติมากรรม 
    เพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จงัหวดัระยอง วา่เป็นไปตามเน้ือหาและ   
    จุดประสงค ์โดยหาค่าความสอดคลอ้งของระดบัความคิดเห็นโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ผลงานประติมากรเพือ่การบ าบัด 

เด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 
คะแนนระดับความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 ค่า IOC 
1.  Touch Sculpture II 1 1 1 1 1 1.00 
2.  Touch and Move Sculpture   1 1 1 1 1 1.00 
3.  Fling Sculpture  II 1 1 1 1 1 1.00 
4.  Evolve Sculpture II 1 1 1 1 1 1.00 

 
 จากตารางท่ี 5-3 พบวา่ ผลการตรวจสอบคุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของภาพร่าง
ผลงานประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความ
สอดคลอ้งระดบั 1 ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 5-4 ผลคะแนนการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของภาพร่างผลงานประติมากรรม 
    เพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จงัหวดัจนัทบุรี วา่เป็นไปตามเน้ือหาและ      
   จุดประสงค ์โดยหาค่าความสอดคลอ้งของระดบัความคิดเห็นโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ผลงานประติมากรเพือ่การบ าบัด 

เด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 
คะแนนระดับความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 ค่า IOC 
1.  Evolve indoor Sculpture 1 1 1 1 1 1.00 
2.  Pull indoor Sculpture 1 1 1 1 1 1.00 
3.  Evolve I indoor Sculpture 1 1 1 1 1 1.00 
4.  Pull I indoor Sculpture 1 1 1 1 1 1.00 
5.  Pull II indoor Sculpture 1 1 1 1 1 1.00 

 
 จากตารางท่ี 5-4 พบวา่ ผลการตรวจสอบคุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของภาพร่าง
ผลงานประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความ
สอดคลอ้งระดบั 1 ข้ึนไป 
 
 2.  พฒันาสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
ประเมินผลงานประติมากรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ แกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า เสนอจริยธรรม Try out 
หาความเช่ือมัน่ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 10 คน เพื่อน าขอ้มูลมาแกไ้ข ปรับปรุง ก่อนน าผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง โดยหลงัจาก
ทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
จริงแลว้ พบวา่ไม่มีขอ้แกไ้ขปรับปรุงประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
 3.  ประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จงัหวดัระยอง 
เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดย
ใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ ตอ้งปรับปรุง พอใช ้ปานกลาง ดี และดี
มาก โดยปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5-5 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
    Touch Sculpture II เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผลการประเมิน ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 

Touch Sculpture II โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุนทรียะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 เฉลีย่ 
1 4 4 4 5 5 4.4 
2 5 4 4 5 5 4.8 
3 5 4 4 5 5 4.4 
4 4 4 5 5 5 4.6 
5 4 5 5 5 5 4.8 
6 5 4 5 5 5 4.8 
7 4 5 5 5 5 4.8 
8 4 5 5 5 5 4.8 
9 4 5 5 5 5 4.8 
10 5 5 4 5 5 4.8 

 
 จากตารางท่ี 5-5 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ Touch Sculpture II เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสม
ของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.8 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 
ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 5-6 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
    Touch and Move Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ 
    เคร่ืองมือ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผลการประเมิน ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 

Touch and Move Sculpture  โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุนทรียะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 เฉลีย่ 
1 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 

 
 จากตารางท่ี 5-6 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ Touch and Move Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือผลคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
ขอ้ท่ี 1 และ 2ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคุณภาพดา้นสุนทรียะ และ
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 5-7 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
     Ling Sculpture II เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผลการประเมิน ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ   

Fling Sculpture  II  โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุนทรียะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 เฉลีย่ 
1 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 

 
 จากตารางท่ี 5-7 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ Fling Sculpture II เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ
เคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 และ 2
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสม
ของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 5-8 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
    Evolve Sculpture II  เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผลการประเมิน ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กออทสิติก  

Evolve Sculpture II โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุนทรียะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 เฉลีย่ 
1 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 

 
 จากตารางท่ี 5-8 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ Evolve Sculpture II เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสม
ของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 และ 
2ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 5-9 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
    Evolve Indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ    
    เคร่ืองมือ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผลการประเมิน ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 

Evolve indoor Sculpture โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุนทรียะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 เฉลีย่ 
1 4 4 4 5 5 4.4 
2 4 5 5 5 5 4.8 
3 4 4 4 5 5 4.4 
4 4 4 5 5 5 4.6 
5 4 5 5 5 5 4.8 
6 5 5 5 4 5 4.8 
7 5 5 5 4 5 4.8 
8 5 5 5 5 4 4.8 
9 5 5 5 5 4 4.8 
10 4 5 5 5 5 4.8 

 
 จากตารางท่ี 5-9 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ Evolve indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.8 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
ขอ้ท่ี 1 ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคุณภาพดา้นสุนทรียะ และ
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 5-10 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
      Pull Indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ 
      เคร่ืองมือ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผลการประเมิน ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ  

Pull indoor Sculpture โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุนทรียะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 เฉลีย่ 
1 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 

 
 จากตารางท่ี 5-10 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ Pull indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสม
ของเคร่ืองมือผลคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 และ 
2 ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 5-11 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
      Evolve I Indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ    
      เคร่ืองมือ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผลการประเมิน ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ   

Evolve I indoor Sculpture โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุนทรียะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 เฉลีย่ 
1 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 

 
 จากตารางท่ี 5-11 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ Evolve I indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสม
ของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 และ 
2ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 5-12 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
      Pull I Indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ 
                      เคร่ืองมือ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผลการประเมิน ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กออทสิติก  

Pull I indoor Sculpture โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุนทรียะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 เฉลีย่ 
1 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 

 
 จากตารางท่ี 5-12 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ Pull I indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
ขอ้ท่ี 1 และ 2ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคุณภาพดา้นสุนทรียะ และ
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 5-13 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
      Pull II Indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความเหมาะสมของ   
      เคร่ืองมือ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผลการประเมิน ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กออทสิติก  

Pull II indoor Sculpture โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุนทรียะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 เฉลีย่ 
1 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 

 
 จากตารางท่ี 5-13 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ Pull II indoor Sculpture เพื่อหาคุณภาพดา้นสุนทรียะ และความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
ขอ้ท่ี 1 และ 2ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคุณภาพดา้นสุนทรียะ และ
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 
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 ระยะที ่3  
 ก าหนดแผนการทดลองทดสอบในการใชเ้คร่ืองมือ 
 1.  ผูว้จิยัเลือกใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงทดลอง แบบแผนการทดลองชนิด Randomized One 
Group Pretest Posttest Design ซ่ึงมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบความสามารถก่อน หลงัการ
ใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538, 
หนา้ 249) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน วา่หลงัการทดสอบความสามารถของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
กบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดั วา่มีการพฒันาระบบการทรงตวั และความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบั
มือหรือไม่ โดยปรากฏผล ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5-14 ค่ามธัยฐานความสามารถในการพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กท่ีมีความ
      ตอ้งการพิเศษมีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหว ก่อนและหลงัทดลองใช ้
  ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

คนท่ี 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนหลงัการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนท่ีได ้
ระดบั

ความสามารถ 
คะแนนท่ีได ้

ระดบั
ความสามารถ 

1 31 ดีมาก 36 ดี 
2 11 ปานกลาง 23 ปานกลาง 
3 40 ดีมาก 40 ดี 
4 31 ดีมาก 35 ดีมาก 
5 20 ปานกลาง 25 ปานกลาง 
6 24 ดี 30 ดี 
7 18 ปานกลาง 22 ดี 
8 11 ปานกลาง 12 ปานกลาง 
9 34 ดีมาก 38 ดีมาก 
10 32 ดีมาก 34 ดีมาก 
11 13 ปานกลาง 33 ดีมาก 
12 10 พอใช ้ 27 ดี 
13 8 พอใช ้ 24 ดี 
14 32 ดีมาก 40 ดีมาก 
15 24 ดี 32 ดีมาก 
16 16 ปานกลาง 24 ดี 
17 21 ดี 28 ดี 
18 12 ปานกลาง 28 ดี 
19 32 ดีมาก 40 ดีมาก 
20 32 ดีมาก 40 ดีมาก 
21 8 พอใช ้ 20 ปานกลาง 
22 24 ดี 27 ดี 
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ตารางท่ี 5-14 (ต่อ) 
 

คนท่ี 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนหลงัการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนท่ีได ้
ระดบั

ความสามารถ 
คะแนนท่ีได ้

ระดบั
ความสามารถ 

23 13 ปานกลาง 23 ดี 
24 8 ปรับปรุง 24 ดี 
25 16 ปานกลาง 26 ดี 
26 16 ปานกลาง 24 ดี 

Mdn 19  27.5  
IQR 32 ปานกลาง 28 ดี 

 
 จากตารางท่ี 5-14 พบวา่ ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่มีการพฒันาข้ึน ก่อนทดลองใช้
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนระหวา่ง 8-40 คะแนน ค่ามธัยฐาน
เท่ากบั 19 และค่าพิสัยควอไทลเ์ท่ากบั 32 หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนระหวา่ง 12-40 คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 27.5 และค่าพิสัยควอไทล์
เท่ากบั 28 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 2.1 สามารถพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่มีการ
พฒันาการท่ีดีข้ึน หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
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ตารางท่ี 5-15 ค่ามธัยฐานความสามารถในการพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กท่ีมีความ
      ตอ้งการพิเศษมีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหว ก่อนและหลงัทดลองใช ้      
      ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

คนท่ี 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนหลงัการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนท่ีได ้
ระดบั

ความสามารถ 
คะแนนท่ีได ้

ระดบั
ความสามารถ 

1 24 ดี 33 ดี 
2 8 พอใช ้ 8 ปรับปรุง 
3 26 ดี 31 ดีมาก 
4 23 ดี 25 ดี 
5 10 พอใช ้ 16 ปานกลาง 
6 8 พอใช ้ 16 ปานกลาง 
7 8 พอใช ้ 9 ปรับปรุง 
8 8 พอใช ้ 11 ปานกลาง 
9 17 ปานกลาง 22 ดี 
10 27 ดี 34 ดีมาก 
11 8 ปรับปรุง 32 ดีมาก 
12 13 ปานกลาง 26 ดี 
13 13 ปานกลาง 25 ดี 
14 32 ดีมาก 40 ดีมาก 
15 25 ดี 32 ดีมาก 
16 18 ปานกลาง 26 ดี 
17 16 ปานกลาง 21 ดี 
18 16 ปานกลาง 29 ดี 
19 24 ดี 35 ดีมาก 
20 32 ดีมาก 40 ดีมาก 
21 9 พอใช ้ 24 ปานกลาง 
22 23 ดี 30 ดี 
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ตารางท่ี 5-15 (ต่อ) 
 

คนท่ี 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนหลงัการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนท่ีได ้
ระดบั

ความสามารถ 
คะแนนท่ีได ้

ระดบั
ความสามารถ 

23 10 พอใช ้ 31 ดีมาก 
24 8 พอใช ้ 32 ดีมาก 
25 18 ปานกลาง 24 ดี 
26 16 ปานกลาง 24 ดี 

Mdn 16  26  
IQR 24 พอใช ้ 32 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 5-15 พบวา่ ทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็กมีการพฒันาข้ึน ก่อนทดลองใช้
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนระหวา่ง 8-32 คะแนน ค่ามธัยฐาน
เท่ากบั 16 และค่าพิสัยควอไทลเ์ท่ากบั 24 หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนระหวา่ง 8-40 คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 26 และค่าพิสัยควอไทล์
เท่ากบั 32 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 2.1 สามารถพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็กมีการ
พฒันาการท่ีดีข้ึน หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
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ตารางท่ี 5-16 ค่ามธัยฐานความสามารถในการพฒันาการของทกัษะการช่วยเหลือตนเองใน    
      ชีวติประจ าวนัของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหว 
      ก่อนและหลงัทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

คนท่ี 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนหลงัการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนท่ีได ้
ระดบั

ความสามารถ 
คะแนนท่ีได ้

ระดบั
ความสามารถ 

1 51 ดีมาก 55 ดีมาก 
2 13 พอใช ้ 18 ปานกลาง 
3 52 ดีมาก 61 ดีมาก 
4 34 ดี 52 ดีมาก 
5 26 ปานกลาง 35 ดี 
6 16 พอใช ้ 30 ดี 
7 23 ปานกลาง 24 ปานกลาง 
8 17 ปานกลาง 24 ปานกลาง 
9 49 ดีมาก 52 ดีมาก 
10 42 ดี 51 ดีมาก 
11 22 ปานกลาง 52 ดีมาก 
12 25 ปานกลาง 49 ดีมาก 
13 20 ปานกลาง 41 ดี 
14 52 ดีมาก 65 ดีมาก 
15 39 ดี 52 ดีมาก 
16 26 ปานกลาง 44 ดี 
17 17 ปานกลาง 36 ดี 
18 20 ปานกลาง 39 ดี 
19 39 ดี 52 ดีมาก 
20 52 ดีมาก 65 ดีมาก 
21 19 ปานกลาง 43 ดี 
22 28 ปานกลาง 38 ดี 
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ตารางท่ี 5-16 (ต่อ) 
 

คนท่ี 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนหลงัการทดลอง 
(40 คะแนน) 

คะแนนท่ีได ้
ระดบั

ความสามารถ 
คะแนนท่ีได ้

ระดบั
ความสามารถ 

23 26 ปานกลาง 65 ดีมาก 
24 13 ปานกลาง 47 ดี 
25 21 ปานกลาง 38 ดี 
26 26 ปานกลาง 39 ดี 

Mdn 24.5  29.5  
IQR 37 ปานกลาง 47 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 5-16 พบวา่ ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนัมีการพฒันาข้ึน 
ก่อนทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนระหวา่ง 13-52 
คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 26 และค่าพิสัยควอไทลเ์ท่ากบั 39 หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อ
การบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนระหวา่ง 18-65 คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 45.5 และ
ค่าพิสัยควอไทลเ์ท่ากบั 47 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 2.1 สามารถพฒันาการทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนั มีการพฒันาการท่ีดีข้ึน หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
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ตารางท่ี 5-17 เปรียบเทียบความสามารถในการพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ของเด็กท่ีมีความ
     ตอ้งการพิเศษท่ีก่อนและหลงัทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความ  
     ตอ้งการพิเศษ 
 

คนท่ี 
ผลคะแนน 

ผลต่างของ
คะแนน 

ล าดบัของ
ความแตกต่าง 

ล าดบัตามเคร่ืองหมาย 

ก่อนฝึก (X) หลงัฝึก (Y) D = Y-X + - T 
1 31 36 5 18 +18  *0 
2 11 23 12 6 +6   
3 40 40 0 26 +26   
4 31 35 5 20 +20   
5 20 25 6 19 +18   
6 24 30 6 17 +17   
7 18 22 4 21 +20   
8 11 12 1 25 +25   
9 34 38 4 22 +20   
10 32 34 2 24 +24   
11 13 33 20 1 +1   
12 10 27 17 2 +2   
13 8 24 16 3 +3   
14 32 40 8 10 +10   
15 24 32 8 11 +10   
16 16 24 8 12 +10   
17 21 28 7 16 +16   
18 12 28 16 4 +3   
19 32 40 8 13 +10   
20 32 40 8 14 +10   
21 8 20 12 7 +6   
22 24 27 3 23 +23   
23 13 23 10 8 +8   
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ตารางท่ี 5-17 (ต่อ) 
 

คนท่ี 
ผลคะแนน 

ผลต่างของ
คะแนน 

ล าดบัของ
ความแตกต่าง 

ล าดบัตามเคร่ืองหมาย 

ก่อนฝึก (X) หลงัฝึก (Y) D = Y-X + - T 
24 8 24 16 5 +3   
25 16 26 10 9 +8   
26 16 24 8 15 +10   
รวม     T+=351 T-=0  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี.05 
 
 จากตารางท่ี 5-17 พบวา่ ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ มีการพฒันาข้ึนหลงัจากทดลองกบั
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงกวา่ก่อนการใชอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ 2.1 สามารถพฒันาการทรงตวั หลงัจากทดลองกบั
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

 
 

 

 

  



 
 

 
 
ภาพท่ี 5-1 แผนภูมิเปรียบเทียบความสามารถทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
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พฒันาการของทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา



ตารางท่ี 5-18 เปรียบเทียบความสามารถในการพฒันาการทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก ของเด็กท่ีมีความ
     ตอ้งการพิเศษท่ีก่อนและหลงัทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความ    
     ตอ้งการพิเศษ 
 

คนท่ี 
ผลคะแนน 

ผลต่างของ
คะแนน 

ล าดบัของ
ความแตกต่าง 

ล าดบัตามเคร่ืองหมาย 

ก่อนฝึก (X) หลงัฝึก (Y) D = Y-X + - T 
1 24 33 9 9 +9  *0 
2 8 8 0 26 +26   
3 26 31 5 20 +20   
4 23 25 2 24 +24   
5 10 16 6 18 +18   
6 8 16 8 10 +10   
7 8 9 1 25 +25   
8 8 11 3 23 +23   
9 17 22 5 15 +15   
10 27 34 7 15 +15   
11 8 32 24 1 +1   
12 13 26 13 5 +5   
13 13 25 12 7 +7   
14 32 40 8 11 +10   
15 25 32 7 16 +15   
16 18 26 8 12 +10   
17 16 21 5 22 +20   
18 16 29 13 6 +5   
19 24 35 11 8 +8   
20 32 40 8 13 +10   
21 9 24 15 4 +4   
22 23 30 7 17 +15   
23 10 61 21 3 +3   
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ตารางท่ี 5-18 (ต่อ) 
 

คนท่ี 
ผลคะแนน 

ผลต่างของ
คะแนน 

ล าดบัของ
ความแตกต่าง 

ล าดบัตามเคร่ืองหมาย 

ก่อนฝึก (X) หลงัฝึก (Y) D = Y-X + - T 
24 8 32 24 2 +1   
25 18 24 6 19 +18   
26 16 24 8 14 +10   
รวม     T+=351 T-=0  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี.05 
 
 จากตารางท่ี 5-18 พบวา่ ทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก มีการพฒันาข้ึนหลงัจากทดลองกปัระติ
มากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงกวา่ก่อนการใชอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ 2.1 สามารถพฒันาการทรงตวั หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อ
การบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
  



 

 
 
ภาพท่ี 5-2 แผนภูมิเปรียบเทียบความสามารถทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก 
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ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา



ตารางท่ี 5-19 เปรียบเทียบความสามารถในการพฒันาการของทกัษะการช่วยเหลือตนเองใน    
     ชีวติประจ าวนัของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีก่อนและหลงัทดลองใชป้ระติมากรรม
     เพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
 

คนท่ี 
ผลคะแนน 

ผลต่างของ
คะแนน 

ล าดบัของ
ความแตกต่าง 

ล าดบัตามเคร่ืองหมาย 

ก่อนฝึก (X) หลงัฝึก (Y) D = Y-X + - T 
1 51 55 4 24 +24  *0 
2 13 18 5 23 +23   
3 52 61 9 19 +19   
4 34 52 18 9 +9   
5 26 35 9 20 +19   
6 16 30 14 12 +12   
7 23 24 1 26 +26   
8 17 24 7 22 +22   
9 49 52 3 25 +25   
10 42 51 9 21 +19   
11 22 52 30 3 +3   
12 25 49 24 4 +4   
13 20 41 21 6 +6   
14 52 65 13 13 +13   
15 39 52 13 14 +13   
16 26 44 18 10 +9   
17 17 36 19 7 +7   
18 20 39 19 8 +7   
19 39 52 13 15 +13   
20 52 65 13 16 +13   
21 19 43 24 5 +4   
22 28 38 10 18 +18   
23 26 65 39 1 +1   
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ตารางท่ี 5-19 (ต่อ) 
 

คนท่ี 
ผลคะแนน 

ผลต่างของ
คะแนน 

ล าดบัของ
ความแตกต่าง 

ล าดบัตามเคร่ืองหมาย 

ก่อนฝึก (X) หลงัฝึก (Y) D = Y-X + - T 
24 13 47 34 2 +2   
25 21 38 17 11 +11   
26 26 39 13 17 +13   
รวม     T+=351 T-=0  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี.05 
 
 จากตารางท่ี 5-19 พบวา่ พฒันาการของทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนั  
มีการพฒันาข้ึนหลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงกวา่
ก่อนการใชอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ 2.1 สามารถพฒันาการ
ทรงตวั หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

  



 

ภาพท่ี 5-3 แผนภูมิเปรียบเทียบความสามารถทกัษะการช่วยเหลือในชีวติประจ าวนั 
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บทที ่6 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ 
  2.1  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความสามารถในการทรงตวัสูงข้ึน หลงัจากใช้
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
  2.2  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ สูงข้ึน 
หลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 1.  การบรูณาการผลงานประติมากรรม กบัเทคนิคทางการแพทย ์ผูว้จิยัด าเนินการศึกษา
คน้ควา้และพฒันา โดยการน าเอาหลกัการ ทฤษฎี และเคร่ืองมือในการท ากิจกรรมบ าบดัมาบูรณา
การกบัหลกัการ ทฤษฎีทางดา้นศิลปะ มาท าการวจิยัและพฒันาโดยผา่นกระบวนทางศิลปะเพื่อ
น ามาึ่ึงผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ียงัคงวว้ึ ึ่ งสนนทรียะ และ
คนณภาพ อยูใ่นระดบัดี 
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ 
  2.1  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความสามรถในการทรงตวัสูงข้ึน หลงัจากใช้
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงข้ึนกวา่ก่อนการใชป้ระติมากรรม 
  2.2  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ สูงข้ึน 
หลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงข้ึนกวา่ก่อนการใช้
ประติมากรรม 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
 กลน่มตวัอยา่งท่ีใชว้จิยัเป็น เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเป็นเด็กออทิสติก เด็กท่ีมีปัญหา
ดา้นการเคล่ือนวหว และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อายนระหวา่ง 4-12 ขวบ ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ 2 ศูนย ์จ  านวน 20 คน โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยมี
เกณฑก์ารคดัเลือก (Inclusion Criteria) ดงัน้ี 
 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทท่ีมีปัญหาทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
การทรงตวั และความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออก จ านวน 2 
ศูนย ์ึ่ึงเป็นศูนยท่ี์มีความพร้อมจะท าการติดตั้งผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ดงัน้ี  
  1.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 
  2.  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบนรี 
 ผูป้กครองยนิดีใหเ้ด็กเขา้ร่วมการวจิยัดว้ยความยนิดี เกณฑ์การคดัเลือกออกจากกลน่ม 
(Exclusion Criteria) คือ เด็กท่ีเป็นกลน่มตวัอยา่งใชเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมวดน้อ้ยกวา่
ร้อยละ 80 หรือผูป้กครองตอ้งการออกจากการเขา้ร่วมการวจิยั 
 กลน่มตวัอยา่งน้ีเป็นคนละกลน่มกบักลน่มประชากรท่ีใชส้ าหรับ Try out 
 การด าเนินการทดลอง ผูว้จิยัเลือกใชร้ะเบียบวิธีวจิยัเชิงทดลอง แบบแผนการทดลองชนิด 
Randomized One Group Pretest Posttest Design ึ่ึงมีกลน่มทดลองกลน่มเดียว โดยวดมี้การประเมิน
เด็กออทิสติกกลน่มตวัอยา่งก่อน จากนั้นทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติกเป็นเวลา 
1 เดือน เม่ือเสร็จส้ินแลว้ท าการประเมินความสามารถของเด็กออทิสติกกลน่มตวัอยา่งอีกคร้ัง ทกัษะ
การพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก และการกระตนน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
น าคะแนนท่ีวดจ้ากการประเมินท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยวธีิการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ 
ทดสอบก่อนและหลงั แบบค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยควอวทล ์วธีิทดสอบแบบ The Sign Test for 
Median: One Sample เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก 
และการกระตนน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย โดยวธีิการทดสอบก่อนและหลงั แบบ The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed-Ranks Test 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1.  ประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากการประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสนนทรียะ พบวา่ ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
สามารถบูรณาการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบ าบดั และความงาม อยูใ่นระดบัดีมาก 
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 2.  ประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ผลการประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นนกักิจกรรมบ าบดั โดยการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพฒันา
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ พบวา่ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั
กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีประสิทธิผล ดงัน้ี 
  2.1  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีความสามรถในการทรงตวัสูงข้ึน หลงัจากใช้
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2.2  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถพฒันา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ สูงข้ึน หลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
   

อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาคน้ควา้วจิยั เพื่อพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ พบวา่ ผลงานมีคนณภาพผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดวว ้ผลงานประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีความสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดี เน่ืองจากผูว้จิยัวดด้ าเนินการ
ศึกษา คน้ควา้ วจิยัตามกระบวนการ กิจกรรมบ าบดั กายภาพบ าบดั และทางดา้นทศันศิลป์ โดย
ศึกษาวเิคราะห์หาความตอ้งการตามจนดประสงค ์เพื่อพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบั
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากแรงบนัดาลใจในความตอ้งการพฒันาผลงานประติมากรรม จาก
ปัญหาทางดา้นความหลากหลายของเคร่ืองมือ ปัญหาทางดา้นความงาม ปัญหาทางดา้นกลา้มเน้ือมดั
ใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก ระบบประสาทสัมผสัทางกาย และความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ จากนั้นจึง
พฒันาสร้างผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ตามขั้นตอนท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ ท าใหว้ดผ้ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีมี
คนณภาพทางดา้นความงามท่ีมีคนณภาพ และตรงกบัการแกปั้ญหาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีปัญหา
ทางดา้นระบบการทรงตวั และความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ โดยผูว้จิยัอภิปรายผลเป็น 2 ประเด็น 
ดงัน้ี 



299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6-1 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Fling Sculpture  II 
 
 1.  โครงสร้างทางด้านการบ าบัด 
 ผลการพฒันาประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท าใหว้ดผ้ลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีมีประสิทธิผล มีคนณภาพเหมาะสม
ส าหรับใชใ้นการพฒันาการทรงตวั การพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ การพฒันา
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เป็นวปตามขั้นตอนของการน าเสนอแนว
ทางการวจิยัทนกขั้นตอน กล่าวคือ 
 การพฒันาประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ วดเ้ร่ิมกระบวนการ
โดยศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลการวจิยั การลงพื้นท่ี สถาบนัราชานนกลู กิจกรรมบ าบดั วนัท่ี 13 
มิถนนายน 2555 ศิลปะบ าบดั วนัท่ี 13 มิถนนายน 2555 โรงเรียนสาธิตเกษตร วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555  
ศิลปะบ าบดั วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมบ าบดั วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนบา้นอน่นรัก 
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 (ตฤณ กิตติการอ าพล, 2558) ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 12 จงัหวดัชลบนรี ศูนย์
การศึกษาพิเศษ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จงัหวดัระยอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จงัหวดั
สระแกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จงัหวดัปราจีนบนรี ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ มีปัญหาของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก และประสาทสัมผสัผวิกาย ปัญหาของ
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อนปกรณ์ขาดความงามทางดา้นศิลปะ ขาดความหลากหลายในตวัอนปกรณ์เคร่ืองมือ ท่ีน ามาใชใ้นการ
บ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากการวเิคราะห์ท่ีถูกตอ้ง ท าใหผ้ลงานประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีประสิทธิผล ดงัน้ี 
 ทกัษะความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 
 คะแนนค่ามธัยฐานในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ก่อนทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการ
บ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนระหวา่ง 8-40 คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 19 และค่า
พิสัยควอวทลเ์ท่ากบั 32 แต่หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ มีคะแนนระหวา่ง 12-40 คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 27.5 และค่าพิสัยควอวทลเ์ท่ากบั 28 ึ่ึง
แสดงทกัษะความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่มีการพฒันาข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ประติมากรรม
เพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัดี 
 ทกัษะความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่มีการพฒันาข้ึนหลงัจากทดลองกบั
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 มี
พฒันาการท่ีดีข้ึนจะเห็นวดจ้ากเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ หลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดั
กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้น สามารถกระโดดวปดา้นหนา้เองวด ้สามารถกระโดดวปดา้นขา้ง
วด ้สามารถกระโดดถอยหลงัวด ้สามารถกระโดดจากท่ีสูงลงพื้นท่ีต ่ากวา่ สามารถกระโดดจากท่ีต ่า
ข้ึนสู่ท่ีสูงวด ้สามารถกระโดดขา้มส่ิงกีดขวางวด ้สามารถกระโดดขาเดียวอยูก่บัท่ีวด ้สามารถ
กระโดดขาเดียววปในทิศทางต่าง ๆ วดติ้ดต่อกนัึ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัณรงค ์เจริญ
พานิชย ์(2533, หนา้ 90-92) วา่ความสัมพนัธ์ ระหวา่งกลา้มเน้ือแขน ขา ล าตวัมีความจ าเป็นและ
ส าคญัยิง่ต่อการเคล่ือนวหว และการทรงตวั เด็กจะสามารถเคล่ือนวหวและทรงตวัวดก้็ต่อเมือมี 
ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่วดดี้ ึ่ึงความสามารถดงักล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมท่ี
จะน าวปสู่การเรียนในชั้นประถมศึกษา ทั้งน้ีการเคล่ือนวหวมิวด ้หมายถึงการเคล่ือนวหว พื้นฐาน
ธรรมดาทัว่วป แต่การท่ีเด็กสามารถบงัคบัการควบคนมการเคล่ือนวหวของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ใน
ลกัษณะต่าง ๆ วด ้คือ เป็นความสามารถขั้นเร่ิมตน้ท่ีจะน าวปสู่การเคล่ือนวหวท่ีแขง็แรงมัน่คง และ
วพญาดา สังขท์อง (2551, หนา้ 5) การทรงตวั คือ การรักษาสมดนลของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ี
สามารถควบคนมการเคล่ือนวหวของร่างกายตนเองวด ้การนัง่ การนอน การยนื การเดิน การวิง่ 
กิจกรรมการออกก าลงักาย การเล่นกีฬาต่างๆเหล่าน้ี จะตอ้งมีการทรงตวัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ
การเคล่ือนวหว การทรงตวัของร่างกายจ าเป็นตอ้งอาศยัการท างานของระบบการรับรู้ทางตา ระบบ
ประสาทการรับรู้ทางหู ระบบประสาทการรับรู้การเคล่ือนวหวของอวยัวะต่างๆมาประสานกนัอยา่ง
สมดนล 
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ภาพท่ี 6-2 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Fling Sculpture II 
 
 การเคล่ือนวหวพื้นฐานนั้นแบ่งออกเป็น 3 ชนิด วดแ้ก่ การเคล่ือนวหวึ่ึงวม่เคล่ือนท่ี  
การเคล่ือนวหวแบบเคล่ือนท่ี และการเคล่ือนวหวท่ีมีการใชอ้นปกรณ์หรือวตัถนส่ิงของประกอบ
 นอกจากน้ืยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปรมพร ดอนวพรธรรม (2550, หนา้ 13) วดก้ล่าว
ววว้า่ความสามารถใช ้กลา้มเน้ือมดัใหญ่มีความส าคญัต่อเด็ก และเด็กจะมีพฒันาการใชก้ลา้มเน้ือ 
มดัใหญ่วดดี้ ข้ึนอยูก่บัการฝึกทกัษะท่ีต่อเน่ืองและสม ่าเสมอและการวดรั้บการฝึกจากการแยกยอ่ย
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
 ทกัษะความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็ 
 คะแนนค่ามธัยฐานในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ก่อนทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อ 
การบ าบดัเด็กออทิสติกมีคะแนนระหวา่ง 8-32 คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 16 และค่าพิสัยควอวทล์
เท่ากบั 24 หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคะแนน
ระหวา่ง 8-40 คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 26 และค่าพิสัยควอวทลเ์ท่ากบั 32 ึ่ึงแสดงทกัษะ
ความสามารถ ในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กมีการพฒันาข้ึนแสดงใหเ้ห็นวา่ประติมากรรมเพื่อการ
บ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ภาพท่ี 6-3 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Touch and Move Sculpture   
 
 ทกัษะความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก มีการพฒันาข้ึนหลงัจากทดลองกบั
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติกสูงกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 มีพฒันาการท่ีดีข้ึน
จะเห็นวดจ้ากเด็กออทิสติก หลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้น
สามารถพบักระดาษทีละคร่ึงตามแนวเส้นทแยงมนมวด ้สามารถตดักระดาษตามรอยวด ้สามารถตดั
กระดาษตามรูปเรขาคณิตวด ้สามารถปะติดรูปทรงเรขาคณิตลงบนกระดาษวด ้สามารถประกอบ
ภาพตดัต่อเขา้ดว้ยกนัในกรอบวด ้สามารถวาดรูปใบหนา้คนท่ีมีส่วนประกอบอยา่งนอ้ย 3 ส่วนวด ้
สามารถพบักระดาษเป็นรูปต่าง ๆวด ้สามารถวาดรูปคนท่ีมีส่วนของร่างกาย 4 ส่วนข้ึนวปวด ้ึ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณี ช. เจนจิตร (2528) กิจกรรมท่ีตอ้งการพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กก็จะ
เป็นกิจกรรมความสามารถในการบงัคบัการเคล่ือนวหวของกลา้มเน้ือแขน มือและน้ิวมือ ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ โดยสัมพนัธ์การใชส้ายตา (Forman & Feet, 1980) เนน้วา่เป็นความสามารถใน 
การปรับตวัมีทกัษะใชมื้อในการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนัวด ้เช่น การหยบิจบั การแต่งตวั  
การท างานต่าง ๆ ตลอดจนการเล่น การกระตนน้ประสาทสัมผสั ึ่ึงเป็นระบบประสาทท่ีเป็นรากฐาน
ของสมองในการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะผวิสัมผสัของวตัถน ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา  
การป้องกนัตวัเราดว้ยการเตือนถึงอนัตราย ระบบกายสัมผสัเป็นระบบท่ีใหญ่ท่ีสนดระบบหน่ึง 
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ในร่างกายมนนษย ์มีบทบาทส าคญัต่อความสามารถของปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม 
ท าหนา้ท่ีจดจ าคนณลกัษณะของส่ิงของ เช่น หยาบ ละเอียด นน่มแหลม เหล่ียม ทู่ นอกจากน้ียงัรับรู้
เก่ียวกบัคนณลกัษณะของอนณหภูมิ ร้อน เยน็ และลกัษณะของส่ิงของึ่ึงจะช่วยใหม้นนษยท์ราบวา่ 
ก าลงัสัมผสัอะวรและควรแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งวร ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือ 
มดัเล็ก คือการประสานกนัของกลา้มเน้ือแขน มือ และน้ิวมือ และประสาทสัมผสัท าใหเ้กิดกิจกรรม
ต่าง ๆ การช่วยเหลือตวัเองในการท ากิจวตัรประจ าวนัวดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถบงัคบัควบคนม
ในการใชน้ิ้วมือในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ วดอ้ยา่งมัน่คง คล่องแคล่ว (ส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2527) นอกจากน้ืยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Klafs และ 
Arnheim (1977, pp. 20-27) กล่าววา่ ในการฝึกถา้ตอ้งการพฒันากลา้มเน้ือส่วนใด จะตอ้งให้
กลา้มเน้ือ ส่วนนั้นวดท้  างานหรือออกก าลงักาย เน่ืองจากกลา้มเน้ือท่ีวดรั้บการฝึกนั้นจะมี 
การเปล่ียนแปลง ทางเคมีเกิดข้ึนภายในกลา้มเน้ือ ึ่ึงการฝึกกลา้มเน้ือเพียง 2-3 สัปดาห์ สามารถเพิ่ม 
วกลโคเจน สารนอนวนโตรเจน มยัโอโกลบิน ข้ึนเป็นจ านวนมาก ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นสารท่ี
จ าเป็นท่ีจะท าใหก้ลา้มเน้ือท างานวดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเม่ือกลา้มเน้ือท างานวดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนก็จะท าใหร่้างกายมีสมรรถภาพสูงข้ึนตามวปดว้ยและจะส่งผลใหมี้
ความสามารถและทกัษะทางกีฬาเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
 ทกัษะความสามารถในการพัฒนาระบบความสัมพนัธ์ระหว่างตากับมือ  
 คะแนนค่ามธัยฐานความสามารถในการพฒันาระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ 
ก่อนทดลองใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนระหวา่ง 13-52 
คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 26 และค่าพิสัยควอวทลเ์ท่ากบั 39 หลงัจากทดลองกบัประติมากรรมเพื่อ
การบ าบดัเด็กออทิสติก มีคะแนนระหวา่ง 18-65 คะแนน ค่ามธัยฐานเท่ากบั 45.5 และค่าพิสัยควอ
วทลเ์ท่ากบั 47 ึ่ึงแสดงถึงพฒันาการความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ มีการพฒันาข้ึนแสดงใหเ้ห็น
วา่ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 พฒันาการระบบประสาทสัมผสัทางกายมีการพฒันาข้ึน หลงัจากทดลองกบั
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สูงกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
พฒันาการท่ีดีข้ึน จะเห็นวดจ้ากหลงัจากใชป้ระติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
นั้นสามารถกวาดบา้นวด ้สามารถสวมกางเกงเอวยดืวด ้สามารถถอดเส้ือผา้หนา้มีกระดนมวด ้
สามารถสวมเส้ือผา้หนา้มีกระดนมวด ้สามารถสวมกางเกงแบบมีตะขอและึิปวด ้สามารถอาบน ้า
เช็ดตวัวด ้สามารถถูบา้นโดยใชว้มถู้พื้นวด ้สามารถพบัผา้ เก็บผา้ท่ีพบัเขา้ตูว้ด ้ึ่ึงสอดคลอ้งกบั จีน 
แอร์ (Jean Ayre, 1979) นกักิจกรรมบ าบดัวดอ้ธิบายววว้า่ เด็กออทิสติกมีความผดิปกติดา้นกระบวน
การน าความรู้สึกและตวัรับความรู้สึก ึ่ึงอาจจะมากเกินวปหรือนอ้ยเกินวป โดยเฉพาะ ระบบทรง
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ตวั การรับสัมผสั และการรับความรู้สึกจากเอ็นขอ้ต่อ สอดคลอ้งกบั ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา (2549, 
หนา้ 1) กล่าววา่การประยนกตกิ์จวตัรหรือกิจกรรมมาส่งเสริมในการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพใหส้ามารถกลบัมาด ารงชีวิตในสังคมวด ้ช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิด การพฒันา
กลา้มเน้ือ และการท างานประสานกนัของกลา้มเน้ือผา่นกิจกรรมต่าง ๆ การกระตนน้ประสาทสัมผสั 
ึ่ึงเป็นระบบประสาทท่ีเป็นรากฐานของสมองในการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะผวิสัมผสัของวตัถน 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา การป้องกนัตวัเราดว้ยการเตือนถึงอนัตราย ระบบกายสัมผสัเป็นระบบท่ี
ใหญ่ท่ีสนดระบบหน่ึงในร่างกายมนนษย ์มีบทบาทส าคญัต่อความสามารถของปฏิกิริยาการตอบสนอง
ต่อสภาพแวดลอ้ม ท าหนา้ท่ีจดจ าคนณลกัษณะของส่ิงของ เช่น หยาบ ละเอียด นน่ม แหลม เหล่ียม ทู่ 
นอกจากน้ียงัรับรู้เก่ียวกบัคนณลกัษณะของอนณหภูมิ ร้อน เยน็ และลกัษณะของส่ิงของึ่ึงจะช่วยให้
มนนษยท์ราบวา่ก าลงัสัมผสัอะวรและควรแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งวร ความสามารถในการใช้
กลา้มเน้ือมดัเล็ก คือ การประสานกนัของกลา้มเน้ือแขน มือและน้ิวมือ และประสาทสัมผสัท าให้
เกิดกิจกรรมต่าง ๆ การช่วยเหลือตงัเองในการท ากิจวตัรประจ าวนัวดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
คล่องแคล่ว (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2527) ึ่ึงวดแ้สดงใหเ้ห็นในการ
ประเมินการกระตนน้ระบบประสาทสัมผสัทางกาย ท่ีวดแ้สดงออกมาในลกัษณะการใชก้ลา้มเน้ือมดั
เล็กและการกระตนน้ระบบประสาทสัมผสัในลกัษณะการท ากิจวตัรประจ าวนัวา่สามารถในการ
บงัคบัควบคนมในการใชน้ิ้วมือในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ วดอ้ยา่งมัน่คง 
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ภาพท่ี 6-4 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Evolve Sculpture II 
 
 2.  โครงสร้างทางศิลปะ 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ปัญหาของอนปกรณ์เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการบ าบดั 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้นบางช้ินยงัวม่วดม้าตรฐาน ขาดความหลากหลายของเคร่ืองมือ และท่ี
ส าคญัคือในเร่ืองของความงามทางศิลปะท่ียงัขาดหาย ทฤษฎีทางศิลปะนั้นสามารถท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการกระตนน้ในเร่ืองของการเรียนรู้ การท ากิจกรรมกบัเด็ก ๆ วดผู้ว้จิยัมีความรู้ทางดา้น
ทศันศิลป์ (ประติมากรรม) และจากการศึกษาต่อเน่ืองพบวา่ความงามทางดา้นทศันศิลป์นั้นสามารถ
จะบูรณาการกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบ าบดั และจะท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ในการพฒันาองคค์วามรู้ 
ในการพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัของผูว้จิยัใหมี้ความสมบูรณ์ลงตวัมากยิง่ข้ึน 
 จากการวจิยั พบวา่ พฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ในคร้ังน้ี ยงัคงมีการแปรเปล่ียนโครงสร้างทางรูปจากการพฒันาผลงาน ดว้ยวธีิการน า
ลกัษณะเฉพาะบนคคล ปรับโครงสร้างมูลฐานทางศิลปะ เพื่อใหเ้กิดความงาม น ามาึ่ึงความรู้ในการ
พฒันาประติมากรรมเพื่อการบ าบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ต่อวปอีก จากการพฒันารูปแบบ
ผลงานท่ีเป็นแรงบนัดาลใจจากกิจกรรม ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก (ตฤณ  กิตติการ
อ าพล, 2558) จากอนปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ าบดั และอิทธิพลท่ีส่งผลต่อผูว้จิยัท่ีตอ้งการจะพฒันาผลงาน
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มาตลอด คือ แนวการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคล่ือนวหว ผูว้จิยัตอ้งเนน้ประเด็นการ
เคล่ือนวหวโดยผูส้ังเกตการณ์มาเป็นตวัน าทางในประเด็นบ าบดัท่ีตอ้งโตต้อบกบัผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดั โดยสร้างเป้าหมายการเคล่ือนวหวของประติมากรรม เป็นส่ิงเร้าส่ิง
กระตนน้ท่ีสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้  าบดักบัประติมากรรม โดยใหใ้ชท้กัษะการ
เคล่ือนวหวพื้นฐานทั้ง 3 ชนิดนั้น มาเช่ือมโยงกนั แต่คงวว้ึ ึ่ งความงามเป็นส่ิงท่ีค านึงถึงต่อการ
สร้างรูปท่ีสามารถตอบโจทยแ์นวความคิดหรือจนดประสงคว์ด ้คือ การพฒันาระบบการทรงตวั มดั
เล็ก พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ และสามารถจะเป็นประโยชน์ในรูปแบบการบ าบดั
ทางเลือกส าหรับการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีมีประสิทธิผลสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน มีคนณภาพ
ทางดา้นสนนทรียะ มีคนณภาพตรงกบัการแกปั้ญหาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เป็นวปตามขั้นตอนของ
การน าเสนอแนวทางการวจิยัทนกขั้นตอน กล่าวคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-5 เด็กออทิสติกท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Touch Sculpture II 
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ภาพท่ี 6-6 การก่อรูปทรงทางสนนทรียะจากแรงบนัดาลใจ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็ก 
 ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 
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ภาพท่ี 6-7 การก่อรูปทรงทางสนนทรียะจากแรงบนัดาลใจ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็ก 
 ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ประจ าจงัหวดัจนัทบนรี 
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สรุปผล การออกแบบประติมากรรมเพือ่บ าบัดเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ 
 ผูว้จิยัสรนปผล ประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้ง 4 ช้ิน แยกประเด็น
ออกเป็น 2 ลกัษณะเพื่อใหมี้ความเขา้ใจในประเด็นมากข้ึนประกอบวปดว้ย 
 1.  ประเด็นโครงสร้างมูลฐานทางทศันศิลป์ 
 2.  ประเด็นโครงสร้างทางดา้นการบ าบดั 
 ประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้ง 4 ช้ิน ติดตั้งท่ี ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษจงัหวดัระยอง ประกอบวปดว้ย 
 ช้ินท่ี 1  ช่ือผลงาน Touch Sculpture II 
 ช้ินท่ี 2  ช่ือผลงาน Touch and Move Sculpture   
 ช้ินท่ี 3  ช่ือผลงาน Fling Sculpture  II 
 ช้ินท่ี 4  ช่ือผลงาน Evolve Sculpture II 
 ช้ินที ่1  ช่ือผลงาน Touch Sculpture II 
 1.  โครงสร้างทางทศันธาตนท่ีผูว้จิยัน ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 1 โดยผูว้ิจยั
เปล่ียนการมองจากรูปทรงวปเป็นทศันธาตนจะวด ้เส้นแนวตั้ง และตดัต่อส่วนปลายใหเ้กิดเส้นึิก
แึก เกิดเส้นนยัรูปทรงสามเหล่ียม เส้นตรงแนวตั้ง เส้นึิกแึก ผูว้จิยัน ามาจดัองคป์ระกอบแบบ
สมดนลแนวตั้ง แบบอสมมาตร กลมกลืนดว้ยเส้น รูปทรง มีจงัหวะการึ ้ า แต่สร้างความขดัแยง้ดว้ย
การบิดของเส้น และติดตั้งให้บิดเส้นมนมึิกแึกวม่วดว้ปในแนวเดียวกนั จะส่งผลการเปล่ียนแปลง
ขององคป์ระกอบในแต่ละดา้นวม่เหมือนกนั สร้างรายละเอียดเพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจมากข้ึนโดย
ใส่รูปทรงกลมท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกนั มวลท่ีเกิดข้ึนจะแสดงความรู้สึกท่ีวม่เท่ากนั จะวม่จ  าเจมาก
เกินวป 
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ภาพท่ี 6-8 Evolve Sculpture 
 
 2.  โครงสร้างทางดา้นการบ าบดั อิทธิพลท่ีขา้พเจา้วดรั้บจากประติมากรรมเคล่ือนวหว
คือ การเดิน ท่ีผูว้ิจยัปรับมาจากอนปกรณ์กิจกรรมบ าบดั การเดินจะเห็นมนมมองท่ีเปล่ียนแปลงของ
ประติมากรรม (เป้าหมาย) ผสมผสานแนวคิดการเคล่ือนวหวพื้นฐานกบัประติมากรรมเคล่ือนวหวท่ี
เกิดจากผูส้ังเกตการณ์ ทางเดินท่ีมีขั้นหรือระดบัสูงต ่าต่างกนัเป็นลกัษณะขั้นบนัวด และมีพื้นผวิ
หยาบ มีความลึกต้ืนต่างกนัของพื้นผวิ เพื่อเป็นการประมวลผล ในการกระตนน้ประสาทสัมผสัทาง
กายการเดินบนทางเดิน 
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 ผลงาน Touch Sculpture II เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ กระตนน้ระบบประสาท
สัมผสัทางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-9 Touch Sculpture II 
 
 ช้ินที ่2  ช่ือผลงาน Touch and Move Sculpture   
 1.  โครงสร้างทางทศันธาตน โครงสร้างเกิดจากอนปกรณ์ท่ีใชใ้นการกระตนน้ระบบประสาท
สัมผสั คือ รูปทรงคร่ึงวงกลม เส้นแนวตั้ง และมีการตดัใหเ้กิดเส้นึิกแึกข้ึนดา้นบน เพื่อใหเ้กิด
รายละเอียดของรูปทรง เกิดความน่าสนใจ การติดตั้งจะติดตั้งใหบิ้ดรูปทรงเส้นจะเกิดการเปล่ียน
รูปทรงตลอดเวลาขณะเดินรอบ ๆ ประติมากรรม จดัองคป์ระกอบแบบสมมาตร โดยมีรูปทรงคร่ึง
วงกลมอยูด่า้นบน รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลกัโครงสร้างโดยรวม คือยงัคงเนน้ความเป็นเอกภาพและ
ความกลมกลืนต่อสภาพแวดลอ้มดา้นบนจะเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ เส้นแนวนอนรูป
ทรงกระบอกขนาด 1 น้ิว ยืน่ออกมาท่ีปลายเส้นวดเ้ช่ือมต่อรูปทรงกลม 3 ลูก ท่ีมีขนาดต่างกนัเป็น
การึ ้ าเพื่อใหเ้กิดความแตกต่างของรูปทรง และจะวดส้ร้างลายละเอียดใหก้บังานจะวดว้ม่ดูน่าเบ่ือ
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หรือเป็นการสร้างความขดัแยง้ดว้ยขนาด ดา้นล่างสร้างเส้นกระบอกแนวตั้งฉากเพื่อเป็นแกนรับ
น ้าหนกั เส้นึิกแึแสดงออกในส่วนของการใหข้นาดแตกต่างกนัลกัษณะของรูปทรงท่ี 
แตกต่างกนัเป็นการสร้างความขดัยงัในสัดส่วนท่ีวม่เกิน 20% วม่วดส้ร้างผลกระทบต่อ 
ความเป็นเอกภาพและความกลมกลืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-10 Touch and Move Sculpture   
 
 2.  โครงสร้างทางดา้นการบ าบดั ประติมากรรมช้ินน้ีผูว้จิยัวดส้ร้างลกัษณะของ 
การเคล่ือนวหวคือการเดินรอบ ๆ ผลงานประติมากรรม โดยมีการสร้างทางเดินท่ีมีขั้นหรือระดบัสูง
ต ่าต่างกนัเป็นลกัษณะขั้นบนัวด และมีพื้นผวิหยาบ มีความลึกต้ืนต่างกนัของพื้นผวิ เพื่อเป็น 
การประมวลผล ในการกระตนน้ประสาทสัมผสัทางกายการเดินบนทางเดินจะมีสายท่ีหอ้ยลงมา 
จากเหล็กเส้นดา้นบน โดยจะมีดา้มหรือห่วงส าหรับจบัขณะเดินดว้ยการเดินจะเป็นการพฒันา
กลา้มเน้ือมดัใหญ่มดัเล็กผลงานกิจกรรมหรือเป้าท่ีสร้างใหเ้กิดส่ิงเร้า และเกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ 
ตอบโตร้ะหวา่งผูบ้  าบดัต่อผลงานประติมากรรม คือ การหมนนของวงกลมขนาดเล็กดา้นบนจะวม่
เคล่ือนวหวรอบ ๆ ถา้ผูบ้  าบดัวม่จบัห่วงและเดินวปรอบ ๆ ผลงาน ยิง่มีการโตต้อบการผลงาน 
มากเท่าวร ยิง่บ่งบอกใหเ้ห็นถึงความสมบูรณ์ของแนวความคิดหรือจนดประสงคท่ี์วดรั้บ 
การสนองตอบเท่านั้น 
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 ผลงาน Touch and Move Sculpture  เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก กระตนน้
ระบบประสาทสัมผสัทางกาย 
 
 ช้ินที ่3  ช่ือผลงาน Fling Sculpture  II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-11 Fling Sculpture II 
 
 1.  โครงสร้างทางทศันธาตนผูว้จิยัน ามาใชใ้น โครงสร้างหลกัจะเป็นการใชรู้ปทรง 
เราขาคณิต กบัรูปทรงอิสระ เส้นท่ีเกิดข้ึนเป็นเส้นท่ีเกิดจากขอบ เส้นจริง โดยผลงานจะมีรูปทรง
เป็นเกลียวท่ีเกิดจากเส้นโคง้วนลกัษณะทรงกระบอกแบบเปิดดา้นขา้งดา้นใน และจะมีรางน ้าส่วนท่ี
เป็นท่ีลองรับน ้าท่ีลดความแข็ง โดยการเปล่ียนแปลงโครงเส้นใหเ้ป็นลกัษณะเส้นโคง้เพื่อใหเ้กิด
ความรู้สึกน่ิมนวล ดูใหมี้ความกลมกลืนกบัส่วนหลกัท่ีตกัน ้า   
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ภาพท่ี 6-12 Fling Sculpture 
 
 2.  โครงสร้างทางดา้นการบ าบดั เคร่ืองมือในการแสดงออกทางประติมากรรม
เคล่ือนวหวท่ีเป็นอิทธิพลเร้าต่อผูว้ิจยัคือการเหวีย่งข้ึนหรือลงก็วด ้เคร่ืองมือึ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีขา้พเจา้
วดรั้บจากประติมากรรมเคล่ือนวหวคือ การเหวีย่ง โดยการเหวีย่งตอ้งมีการจบั และออกแรงเหวีย่ง 
ประติมากรรมถึงจะเกิดการหมนน และตกัน ้าข้ึนมาวหลวปตามท่ีรับน ้าลงวปท่ีลองรับน ้ าดา้นล่าง 
การเหวีย่งจะตอบสนองในเร่ืองการบ าบดั คือ การพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และ 
การกระตนน้ระบบประสาทสัมผสัทางกายเป้าหมายในการท ากิจกรรมในผลงานช้ินน้ี คือ 
การเหวีย่งก็จะมีการฉนดน ้าข้ึนมา การฉนดน ้าเป็นส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่เพราะจะเกิด 
การเคล่ือนท่ีของน ้า ในทางกลบักนัความเป็นจริงคือน ้าจะดนัตวัข้ึนวปดา้นบนดว้ยการเหวีย่ง  
ถา้วม่เหวีย่งก็จะวม่มีการฉนดน ้าข้ึนมาการสร้างเป้าหมาย เป็นการสร้างส่ิงเร้าในการท ากิจกรรม 
อีกอยา่งหน่ึงและยงัเป็นการสร้างการตอบโตป้ฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้  าบดั 
 ผลงาน Fling Sculpture II เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และการพฒันา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ กระตนน้ระบบประสาทสัมผสั 
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 ช้ินที ่4  ช่ือผลงาน Evolve Sculpture II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-13 Evolve Sculpture II 
 
 1.  โครงสร้างทางทศันธาตน ประติมากรรมช้ินน้ี มีการใชม้วล รูปทรงวงกลม 2 วง 
ดา้นหนา้ และหลงั มีขนาดแตกต่างกนั เพื่อตอ้งการแสดงค่าน ้าหนกัวม่ใหเ้ท่ากนั คือ การน าเอา
ลกัษณะของผลงานมาต่อยอดผสมผสานกนั ปรับแต่งรูปทรงท่ีตกัน ้าใหมี้เส้นมาเสริมเพื่อใหเ้กิด
รายละเอียดน่าสนใจมากข้ึน จดัองคป์ระกอบแบบสมมาตร กลมกลืนดว้ยโครงสร้าง รูปทรง สร้าง
รายละเอียดใส่รูปทรงกลมท่ีมีขนาดแตกต่างกนั อิทธิพลโครงสร้างท่ีเกิดจากอนปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
กระตนน้ระบบประสาทสัมผสั คือ วงกลม มน รูปทรงกระบอก ท่ีมีทั้ง รูปร่าง รูปทรง สีจะยงัคง
แสดงออกในลกัษณะคนมสีโทนเยน็ 80% โทนร้อน 20% ยงัคงลดค่าสีวม่ใหมี้ความสดมากเกินวป 
โดยการเบรกหรือลดค่าจากการใชสี้ขาวลดความสดของสี แต่ก็ยงัคงมีความสดอยูใ่นปริมาณท่ีพอดี 
เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตนน้ในการท ากิจกรรม 
 2.  โครงสร้างทางดา้นการบ าบดั อิทธิพลแรงบนัดาลใจท่ีผูว้จิยัวดรั้บจากแนวทางการ
ของนกักิจกรรมบ าบดัคือการหมนนบริเวณช่วงหวัวหล่และขอ้มือ ในลกัษณะเป็นเส้นกน้หอยมา 
ปรับเปล่ียนโครงสร้างให้เกิดความกลมกลืน ผูว้จิยัน าเอาการเคล่ือนวหว ในลกัษณะการหมนน มาใช้
กบัประติมากรรมเพื่อเป็นการตอบสนองแนวคิดหรือจนดประสงค ์การหมนนจะมีวงกวา้งมากเพื่อให้
เกิดการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก ถา้วงแคบจะวม่เกิดการบ าบดั และจะตอ้งสัมผสัพื้นผวิท่ี
ดา้มจบั ดว้ยส่วนพื้นผิวจะเป็นการตอบสนองแนวคิด เป้าหมายในการท ากิจกรรมในผลงาน อาศยั
การหมนนก็จะมีการตกัน ้าข้ึนมาดว้ย ถา้วม่หมนนก็จะวม่มีการตกัน ้าข้ึนมาเป็นการสร้างเป้าหมายเป็น
การสร้างส่ิงเร้าในการท ากิจกรรมอีกอยา่งหน่ึง และยงัเป็นการตอบโตป้ฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้  าบดั 
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 ผลงาน Evolve Sculpture II เพื่อการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก และการพฒันา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ 
 ประติมากรรมเพื่อบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้ง 5 ช้ิน ติดตั้งท่ี ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษจงัหวดัจนัทบนรี ประกอบวปดว้ย 
 ช้ินท่ี 1  ช่ือผลงาน Evolve indoor Sculpture 
 ช้ินท่ี 2  ช่ือผลงาน Pull indoor Sculpture 
 ช้ินท่ี 3 ช่ื อผลงาน Evolve I indoor Sculpture 
 ช้ินท่ี 4  ช่ือผลงาน Pull I indoor Sculpture 
 ช้ินท่ี 5  ช่ือผลงาน Pull II indoor Sculpture 
 

ผลจากการศึกษาการพฒันาผลงานประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่คีวามต้องการ
พเิศษ 
 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก Evolve 
Sculpture เพื่อหาคนณภาพดา้นสนนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ีย คือ 5 
อยูใ่นระดบัดีมาก 
 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก Fling Sculpture 
เพื่อหาคนณภาพดา้นสนนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ีย คือ 5 อยูใ่นระดบั
ดีมาก 
 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก Pull Sculpture 
เพื่อหาคนณภาพดา้นสนนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ีย คือ 5 อยูใ่นระดบั
ดีมาก 
 ผลคะแนนการประเมินผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก Touch 
Sculpture เพื่อหาคนณภาพดา้นสนนทรียะ และความเหมาะสมของเคร่ืองมือ ผลคะแนนค่าเฉล่ีย คือ 5 
อยูใ่นระดบัดีมาก 
 ผลจากการวจิยัท่ีเป็นวปตามการด าเนินการวิจยัการต่อยอดพฒันาองคค์วามรู้ท่ีมีการ
ปรับปรนงแกว้ข จากผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กออทิสติก (ตฤณ  กิตติการอ าพล, 2558) 
เพื่อใหว้ดผ้ลงานท่ีเกิดความเป็นเอกเฉพาะมากยิง่ข้ึน โดยการพฒันาองคป์ระกอบพื้นฐาน ท่ีผูว้จิยั
น ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ผูว้จิยัมี
การใชอ้งคป์ระกอบพื้นฐานวดอ้ยา่งเหมาะสม จนท าให้ผลงานเกิดความงามท่ีมีความลงตวั จากแรง
บนัดาลใจในการท่ีจะพฒันาต่อยอดผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัใหเ้กิดความสมบูรณ์ การ
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ขยายกลน่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือกลวกใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน และท่ีส าคญัท่ีสนดคือการการ
ติดตั้งผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัใหก้บัศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัต่าง ๆใหว้ดม้าก
ท่ีสนด 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัวดป้รับเปล่ียนทศันธาตน การจดัองคป์ระกอบใหม่ เพื่อใหว้ดผ้ลงานท่ี
มีความกลมกลืนต่อสถานท่ีในการติดตั้งทั้งนอกอาคารท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง 
และติดตั้งผลงานภายในอาคารท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัจนัทบนรี การสร้างสรรคผ์ลงาน
ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้ง 2 ช้ิน วดพ้ฒันาผลงานประติมากรรมมี
การเคล่ือนวหว เคล่ือนท่ีของ เส้น รูปร่าง รูปทรง การแปรเล่ียนของทศันธาตนในบางจงัหวะ ท าให้
เกิดความงามท่ีแปรเปล่ียนวปในจงัหวะท่ีมีการเคล่ือนท่ี ทศันธาตนท่ีเปล่ียนวปในแต่ละคร้ังจะมี
ความงาม ความลงตวัในทนก ๆ จงัหวะ พื้นท่ีวา่งท างานร่วมกนัตอบสนองวดอ้ยา่งลงตวัในทนก
มนมมอง เส้นเชิงนยัะท่ีสร้างสรรคข้ึ์นจากการจินตนาการผา่นการมองจากจนดหน่ึงวปอีกจนดหน่ึง 
แสดงถึงความคิดท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนวดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
        

 
ภาพท่ี 6-14 ตวัอยา่งเส้นเชิงนยัะ 
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 ผลการจดัองคป์ระกอบท่ีผา่นกระบวนความคิดแสดงใหเ้ห็นถึงความงามวดอ้ยา่ง
กลมกลืน มีความเป็นเอกภาพสอคคลอ้งกบั ชลูด น่ิมเสมอ (2557, หนา้ 344) เอกภาพของผลงาน
น่าจะเป็นลกัษณะส าคญัท่ีสนดของการสร้างสรรค ์เพราะเป็นเร่ืองของการปฏิบติั เป็นการสร้าง
รูปทรงท่ีเป็นตวัศิลปินโดยตรง ดงันั้น ถึงจะมีทศันะคติท่ีถูกตอ้งมีจินตนาการ มีความบริสนทธ์ิใจ
ครบถว้น แต่ถา้วม่สามารถจะสร้างงานใหมี้เอกภาพ งานนั้นก็ขาดรูปทรง ส่ือสารทศันคติ 
จินตนาการหรือความบริสนทธ์ิใจแก่ผูใ้ดวด ้นอกจากน้ี ความงามท่ีเกิดจากการสะทอ้น 
จากผลงานสู่สแตนเลสเป็นเสน่ห์ท่ีสร้างความน่าสนใจ สร้างอารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างวปจากงาน
เดิม ๆ ผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีการโตต้อบของการเคล่ือนท่ี
อยา่งหน่ึง น าพาวปสู่การเคล่ือนท่ีอีกอยา่งหน่ึงเป็นความงามเชิงนยัท่ีแฝงววใ้นมนมมอง กบั
ความรู้สึก น าวปสู่แรงกระตนน้แรงขบัให้เกิดการตอบโตก้บัผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ วดส้มบูรณ์และมีประสิทธิผลในระดบัดีมาก สามารถแสดงออกใหเ้ห็นในเชิง
ประจกัษเ์ป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน การพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษคร้ังน้ี เป็นอีกคร้ังท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงเร่ืองของความงามท่ีมีประสิทธิผลต่อดา้นการ
บ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีเป็นตามเป้าหมายขอจนดประสงคอ์ยา่งเป็นรูปธรรมึ่ึงสอดคลอ้ง
กบัชลูด น่ิมเสมอ (2557, หนา้ 258) การสร้างงานศิลปะโดยทัว่วป ศิลปินจะใชท้ศันธาตนทนกอยา่ง
ผสมผสานกนั ดงันั้น เอกภาพของงานจึงึบัึอ้นและมีความหมายอยา่งลึกึ้ึงอยา่งยิง่ จงัหวะ 
ความเคล่ือนวหวก็ดี การแปรเปล่ียนของรูปทรงก็ดี จะเป็นวปวดอ้ยา่งวม่มีขอบเขต สามารถ
ตอบสนองความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกของศิลปินวดอ้ยา่งวม่จ  ากดั ฉตัร์ชยั  อรรถปักษ ์(2550, 
หนา้ 116) กล่าวววว้า่ องคป์ระกอบพื้นฐานเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการสร้างสรรคง์านศิลปะ  
ทั้งในงานทศันศิลป์และงานศิลปะประยนกต ์การใชอ้งคป์ระกอบพื้นฐานอยา่งเหมาะสมจะท าให้
ผลงานมีความสวยงามกลมกลืน มีเอกภาพสามารถส่ือความหมายและจินตนาการของศิลปิน รวมถึง
มีประโยชน์ในการใชส้อยอีกดว้ย 
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ภาพท่ี 6-15 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Evolve Sculpture II 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 1.  ผูเ้ขา้บ าบดัท่ีเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ าเป็นตอ้งศึกษาอยา่งละเอียดก่อนท า
กิจกรรมกบัผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 2.  ผูเ้ขา้บ าบดัจ าเป็นตอ้งมีนกักิจกรรมบ าบดั นกักายภาพบ าบดั ครูพี่เล้ียง ควบคนมขณะ
ท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรมประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 3.  ส าหรับเด็กปกติสามารถท่ีจะใชผ้ลงานประติมากรรมในการกิจกรรม จ าเป็นตอ้ง
ศึกษาอยา่งละเอียดก่อนท ากิจกรรม และตอ้งอยูใ่นความดูแลของผูป้กครอง 
 4.  ระยะห่างของการท ากิจกรรมในแต่ละผลงาน ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กท่ีมีอายนตั้งแต่ 4 
ขวบข้ึนวป ทนกคร้ังตอ้งอยูใ่นความดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูป้กครอง 
 5.  ระยะเวลาในการบ าบดักบัผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษจะตอ้งใชเ้วลาวม่ต ่ากวา่ 30 วนั คร้ังละวม่ต ่ากวา่ 15-30 นาท่ี ถึงจะท าใหเ้กิดการผลในการ
บ าบดั 
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ภาพท่ี 6-16 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรมกบัผลงานประติมากรรม Touch and Move  
   Sculpture   
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัย 
 1.  ควรมีการศึกษาวจิยัพฒันาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษใหเ้กิดความงามจนเกิดคนณลกัษณะเฉพาะตวัใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2.  ควรมีการศึกษาพฒันาเคร่ืองมือผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ แต่ละช้ินใหมี้ความหลากหลาย และเหมาะสม จนก่อเกิดประโยชน์กบักลน่มประชากร
ท่ีหลากหลายข้ึน  
 3.  ควรมีการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองของสัดส่วนของร่างกาย เช่น ช่วงแขน ช่วงขา ท่ีจะ
ส่งผลต่อการท ากิจกรรมใหม้ากยิง่ข้ึน 
 4.  ควรมีการศึกษาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ท่ีมีการติดตั้งในอาคาร และ
สามารถถอดประกอบมีช้ินเล็กสะดวกสบายในการท ากิจกรรม 
 5.  ควรมีการศึกษาผลงานประติมากรรมเพื่อการบ าบดั ช้ินเล็กท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยวด ้
หรือท่ีมีความสะดวกต่อการน าวปท ากิจกรรมในสถานท่ีอ่ืน ๆ วด ้
 6.  ควรมีการศึกษาควรผลงานประติมากรรมเพื่อการพฒันา ส าหรับเด็กท่ีปกติ 
 7.  ควรมีการลงพื้นท่ี พดูคนยก่อนเลือกพื้นท่ีในการติดตั้งผลงาน 
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ผลผลติทีไ่ด้จากการสร้างสรรค์ผลงาน 
ประติมากรรมเพือ่การบ าบัดเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
 
 1.  ผลงานตีพิมพใ์นวารสารศิลปกรรมศาสตร์วชิาการ วิจยั และงานสร้างสรรค ์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับนรี (หนา้ 155-184) 
 
 2.  การจดสิทธิบตัรดา้นการออกแบบ ประติมากรรมเพื่อการบ าบดัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-17 เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก 
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ภาพท่ี 6-18 เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-19 เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก 
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ภาพท่ี 6-20 เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-21 เคร่ืองเล่นฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือส าหรับเด็ก 
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 3.  ผลงานเชิงสาธารณะ ก่อประโยชน์ต่อสังคมรอบบริเวณ ชนมชน ณ ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษประจ าจงัหวดัระยอง และณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัจนัทบนรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-22 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-23 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม 
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ภาพท่ี 6-24 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6-25 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม 
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ภาพท่ี 6-26 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท ากิจกรรม 
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