โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ละครสรางสรรค สูการสรรสรางวินัยเด็กปฐมวัย"
“Creative Drama for Creative Discipline”

โดย นิสิตปริญญามหาบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) รุนที่ 12
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
และ
PECERA THAILAND
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันเสารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุมชั้น ๔ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล
8
ละครสรางสรรค (Creative Drama) สำหรับเด็กปฐมวัย ผูใหญอาจคิดวาเปนการใหเด็กออกมา
แสดงรับบทบาทตัวละครแลวถายทอดความเปนตัวละครเหมือนกับละครในโทรทัศน ซึ่งสิ่งที่ผูใหญเขาใจ
นั้นเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น การแสดงละครของเด็ก ไมใชวิชาเพียงวิชาหนึ่ง หรือเปนเพียงการแสดงในวัน
ปดภาคการศึกษา หากแตเปนกระบวนการและเครื่องมือในการเรียนรูที่เปนกุญแจสำคัญในการพัฒนาเด็ก
ใหรูจักตนเอง ผูอื่นและโลกรอบตัวดวยการแกปญหาจากการประสานสัมพันธใชรางกายของตนในการ
สื่อสาร ตีความ ความคิด ความรูสึก ความเขาใจตอตนเองและผูอื่น อันมีผลตอการชวยใหเด็กเพิ่มความ
มั่นใจตนเอง ขณะเดียวกันก็รูจักที่จะกำกับตนเองจากการใชรางกายของตนรวมถึงการกำกับตนเองในการ
อยูรวมและมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นผานการใชภาษาทาทางและการใชคำพูด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการชวย
พัฒนาวินัยในตนเองใหกับเด็กผานการเคลื่อนไหวอยางสรางสรรค รวมถึงการใชประสบการณเพื่อนใน
กลุม จุดเนนของละครสรางสรรคจึงเนนที่กระบวนการมากกวาผลของการแสดง

e
สำหรับเด็กปฐมวัยแลวการเรียนรูที่จะกำกับตนเองหรือการมีวินัยในตนเองเปนทักษะพื้นฐานทาง
อารมณและสังคมที่จำเปนอยางยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้ อันจะเปนรากฐานของการมีบุคลิกภาพที่พึงประสงค
เมื่อเติบโตขึ้น งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก Mr. Colin Schumacher อาจารยสอนละคร
เพื่อการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Charles Sturt ประเทศออกเตรเลีย รวมทั้งเปน ผูกอตั้งสถาบัน Making

Meaning Onscreen ในการจัดฝกอบรมดานการสอนละครในหองเรียนและการแสดงบนเวที และ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. บุษบง ตันติวงศ อาจารยพิเศษของคณะครุศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรม
สุนทรียศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยเปนวิทยากรในครั้งนี้

e
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเห็นความสำคัญของการสอนวินัยให
กับเด็กปฐมวัยผานการใชละครสรางสรรค เพื่อใหครูเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับละครสำหรับเด็กและรูวิธี
การนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมในหองเรียน จึงไดจัดการอบรมในหัวขอ"ละครสรางสรรค สูการ
สรรสรางวินัยเด็กปฐมวัย" ในวันเสารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม
ชั้น ๔ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู และวิธีการใชละครสรางสรรคในการพัฒนาวินัยเชิงบวก
สำหรับเด็กปฐมวัย
๒. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดสรางเครือขายและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเกี่ยวกับละคร
สรางสรรคสำหรับเด็ก
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันเสารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ หองประชุมชั้น ๔ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
e
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น.e
ลงทะเบียน
๙.๐๐ – ๙.๐๕ น.e
หัวหนาโครงการ กลาวรายงาน
๙.๐๕ – ๙.๑๐ น.e
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กลาวรายงาน
๙.๑๐ – ๙.๑๕ น.e
คณบดีกลาวเปดงาน
๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. e ความรูเบื้องตนของกิจกรรมละครเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ปรัชญา
e
e
e
และการปฏิบัติที่มีผลตอการเรียนรูอยางบูรณาการ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. e พักรับประทานอาหารวาง
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.e กิจกรรมละครเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย : หลักการปฏิบัติเพื่อ
e
e
e
สงเสริมวินัย ความคิดสรางสรรค และการบริหารพื้นที่ของตนอยางสรางสรรค
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.e สรุปชวงเชา และสนทนาซักถาม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.e พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. e กิจกรรมละครเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย : การปฏิบัติโดยใชการเคลื่อนไหว
e
e
e
และเกมการศึกษา
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.e พักรับประทานอาหารวาง
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.e กิจกรรมละครเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย : การปฏิบัติโดยใชการสอนแบบ
e
e
e
ใชบทบาทสมมติ และการสื่อสารโดยไมใชคำพูด
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.e สรุป และสนทนาซักถาม

ประเด็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ
e
เสวนาความรูเบื้องตนตามแนวปรัชญาและการปฏิลัติดานละครเพื่อการศึกษาที่มีผลตอหลักสูตร
และพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษบง ตันติวงศ และ Mr. Colin
Schumacher

ทักษะของ Educational Drama
หลักสูตร Educational Drama ประกอบดวย :
การอบอุนรางกาย--> เคลื่อนไหว --> เกม --> บทบาทสมมุติ --> การ ดนสด --> การเลนละครใบ
(mime) --> การเปลงเสียง --> การจำลองสถานการณ --> การแสดง (playbuilding and acting)
“ พลังของการแสดง ช่วยให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักแก้ปัญหา นอกจากนี้
ยังช่วยให้เด็กๆ รู้จักเชื่อมโยงอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ผ่านเนื้อหาการเรียน
การสอนอื่นๆในหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้, การพัฒนาความคิด และผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็ก”

หลักสูตร Educational Drama ชวยพัฒนาครูอยางไร
1. เปนผูใหการศึกษา
2. เปนนักสื่อสาร
3. เปนศิลปน
4. เปนผูใหความบันเทิง
“จากการศึกษาพบวา ครูในโรงเรียนที่ใหความสำคัญกับศิลปะสูง ( high-art school) จะมีความคิดที่เปดกวาง
มากขึ้น , มีความยืดหยุน , มีความรู และความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองมากกวาครูในโรงเรียน
ที่ใหความสำคัญกับศิลปะต่ำ (low-art school)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการของ Educational Drama ชวยพัฒนาการเรียนการสอนของครู ดังนี้
1. การสอนในชั้นเรียน
2. การพัฒนาความเชี่ยวชาญ -- สามารถนำการแสดงไปใชในการสอนในหลักสูตรแบบบูรณาการอื่นๆ
ได
3. ครูในฐานะพลเมือง -- พัฒนาทักษะของตนเอง และเปดรับการเรียนรูตลอดชีวิต
4. การสอนและการเรียนรูอยางเปนอิสระ
การพัฒนาที่ไดรับจากการเรียนการสอน Educational Drama ดังนี้
- ความรูความเขาใจ และวิธีแกปญหา
- การประสานสัมพันธระหวางรางกายและจิตใจ
- ความคลองแคลวในการเคลื่อนไหวรางกาย
- ความเขาใจตนเองและโลกรอบตัว
- การทำงานเปนกลุม และความไววางใจ
- ความมั่นใจในตนเอง
- ทักษะการนำเสนอ
- การเรียนรูผานรางกาย
- การพัฒนาการคิดนอกกรอบ
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Educational Drama :
e
Creative Classroom Control (การควบคุมชั้นเรียนอยางสรางสรรค) : โดยการใหรายละเอียด
และเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและการสรางวินัยในชั้นเรียน สำหรับทั้งงานศิลปะสรางสรรค
และการจัดการชั้นเรียนในแตละวัน
e
Warm-Ups (การเตรียมความพรอม) : การออกกำลัง เคลื่อนไหวรางกายเพื่อใหเกิดสมาธิ มีการ
ประสานสัมพันธระหวางรางกายกับจิตใจ ความคิดสรางสรรค และความรวมมือกันในกลุม
e
Games for Teaching/Learning ( เกมเพื่อการเรียนรู) : เกมที่นาตื่นเตนจะชวยกระตุนใหเด็กเกิด
การเรียนรูที่นอกเหนือจากบนโตะเรียน

กิจกรรมละครเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาวินัยเชิงบวกและการจัดการพื้นที่

กิจกรรมละครเะพื่อการศึกษาผานการเคลื่อนไหวและเกม

e

e

e

e

e
Dramatic Play (การเลนบทบาทสมมติ) : การไดเคลื่อนไหวรางกายเพื่อสำรวจ ทำงาน และเรียนรู
รวมกัน

กิจกรรมละครเพื่อการศึกษาผานบทบาทสมมติและภาษาทาทาง

e
Creative Movement 1 (การเคลื่อนไหวสรางสรรค 1) : การสำรวจเปนกุญแจสำคัญเริ่มตนของ
การคนหาพื้นที่สวนตัว และสวนรวม เรียนรู ลำดับ ทิศทาง ความเร็วและความไววางใจ
“ผลจากการศึกษามีหลักฐานที่ชัดเจนวา การเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีศิลปะสูงนั้นมีความสัมพันธกับการ
ประสบความสำเร็จสูง เมื่อมีการสนับสนุนจากหลักสูตรที่สมบูรณตามลำดับขั้น และมีความตอเนื่อง และยังมี
หลักฐานที่ชัดเจนอีกวา เด็กที่เรียนในโรงเรียนที่เรียกไดวามีศิลปะต่ำมีความสามารถในการขยายขอบเขตการ
คิดนอย ซึ่งปรากฏในหลักสูตรที่แคบ มีศิลปะนอย และมีความจำกัด กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอพัฒนาการ
ของความสามารถทางปญญาและการลักษณะนิสัยสวนบุคคล”

e
Creative Movement 2 (การเคลื่อนไหวสรางสรรค 2) : การเคลื่อนไหวแบบ Laban เปนการ
วิเคราะห และประยุกตใช การเคลื่อนไหวทั้งหมดของ Rudolph Von Laban รวมถึงสัญลักษณของน้ำหนัก
ทิศทาง และเวลา
e
Creative Movement 3 (การเคลื่อนไหวสรางสรรค 3) : การขยายการศึกษาของ Laban สูการนำ
ไปใชในทางปฏิบัติ

e
Creative Movement 4 (การเคลื่อนไหวสรางสรรค 4) : การเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ อยาง
สรางสรรค การเคลื่อนไหวโดยใชแกนกลางของรางกายเปนหลัก(Axial), การเคลื่อนไหวที่เปนจังหวะไมอยู
นิ่ง(locomotive)และ การเคลื่อนไหวแบบ pose and freeze taxonomy
e
Mime 1 (ละครใบ 1) : เทคนิคของ Jaques Le Cocque and Ettienne De Crois นักแสดงละคร
ใบชื่อดังชาวฝรั่งเศสไดคนพบเทคนิคของละครใบ 12 ขั้นตอนที่สามารถนำมาประยุกตใชในการเสริมสราง
พัฒนาการของเด็กในดานกลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็ก
e
Mime 2 (ละครใบ 2) : การนำเทคนิคของ Jaques Le Cocque and Ettienne De Crois ไป
ประยุกตใชกับการเรียนรูรวมกันเปนกลุม
e
The Library without books (หองสมุดที่ไมใชหนังสือ) : การเขาสูหองสมุดแหงจินตนาการ ผาน
การสรางสรรคและสำรวจเรื่องราวจากประสบการณและความสงสัยใครรูของเด็ก
e
Multiple Intelligences HG (ทฤษฎีพหุปญญา) : ทฤษฎีความฉลาดทางการเคลื่อนไหว และ
ความฉลาดดานอื่นๆ อีก 8 ดานของ Howard Gardner สามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนตอชั้นเรียน ใน
การพัฒนาความรูความเขาใจ ความจำ และการทบทวนความจำของเด็ก
e
Voice Work (การฝกออกเสียง) : หัวใจของการฝกออกเสียง 10 ประการ เพื่อขยายการหายใจ
และพัฒนาสุขภาพเสียงของครูใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงเทคนิคการควบคุมเสียงใหดียิ่ง
ขึ้น สำหรับการสื่อสารและความสนใจในการฟง
e
Teacher in Role (เทคนิคการสอนแบบ Teacher in Role ) : ใชแนวคิดที่เรียกวา Mantle of
Expert ที่เนนเด็กนักเรียนเปนศูนยกลางของการสอนละคร ใหเด็กไดเรียนรูผานการแสดงบทบาทเปนผู
เชี่ยวชาญ
e
Simulation Exercise ( การจำลองสถานการณ): เด็กและครูเรียนรูโลกของตนผานการ
ประสบการณจำลองและเลียนแบบที่ทุกคนตางมีสวนรวม และเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และโลกที่ทุกคนอยู
รวมกัน
“การคนพบของเราทำใหไดขอสรุปวา ศิลปะ ไมไดมีเพียงแคหลักการ แตยังมีสวนในการพัฒนาการคิดและการ
เรียนรูอีกดวย ในโรงเรียนที่มีศิลปะสูง มีการโตแยงเกี่ยวกับเรื่องนี้วา ศิลปะมีสวนในการสนับสนุนการเรียนรู
และยังมีความสัมพันธระหวางศิลปะกับวิชาอื่นๆ ดวย”

e
Role Play (บทบาทสมมติ) : การคนพบกระบวนการของ “บทบาท” ตามเหตุการณและ
จินตนาการ การประยุกตใชกับทั้งการแสดง และสถานการณที่ประสบ
e
Characterisation (การแสดงบทบาทของตัวละคร) : การเรียนรูกุญแจสำคัญของโครงสรางและ
กระบวนการในการสรางตัวละคร 3 ดาน คือ การเขียน การแสดง และ การวิเคราะห

การสรุป และสนทนาซักถาม วิเคราะหสิ่งที่เรียนรุ็รวมกัน

e
Emaki and Hengpi Asian scroll technique for film (เทคนิคสำหรับภาพยนตร) : ความเขาใจ
หนัง หรือภาพยนตรสำหรับเด็ก เริ่มตนจากการรูจักหนาจอ
e
Visual literacy : Screen Literacy (การจัดฉาก) : เรามองเห็นและมีสวนรวมกับฉากของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 นี้อยางไร ในประเทศออสเตรเลียไดกลาวถึง “ภาพยนตรเปนดังขอความ” รวมทั้งภาพนิ่งบน
หนังสือ หนังสือพิมพ โฆษณา และนิตยสารดวย
e
Impulse, Sensing and Personalisation (แรงกระตุน ประสาทสัมผัส และบุคลิกภาพ) : การ
สำรวจโดยใชประสารทสัมผัสทั้ง 5 ของรางกาย และการสรางบุคลิกภาพ
e
Script writing (การเขียนบท) : การทำความเขาใจ และการใชเทคนิคการเขียนบทสำหรับหนังสือ
เด็ก การเขียนเลน นวนิยาย บทกวี และงานประพันธ
“จากการศึกษาประสบการณการเรียนรูของเด็กที่เรียนการแสดง ดนตรี เตนรำ ศิลปะแขนงตางๆ พบวาเด็กมี
การพัฒนาในเรื่องความมั่นใจในตนเอง การควบคุมตนเอง การรูจักตนเอง การรูจักแกปญหาความขัดแยง
ความรวมมือรวมใจกัน การเห็นอกเห็นใจผูอื่น และความอดทนอดกลั้น(ทางสังคม) ”

e
Neutral Mask (การใชหนากากสีหนาปกติ) : การแสดงออกทางรางกายผานการเคลื่อนไหว โดย
ปราศจากการแสดงออกทางสีหนา
e
Mask Commedia and Basel White masks (การใชหนากากสีหนาหลากหลาย) : การ
เคลื่อนไหว และแสดงบทบาทของตัวละครผาน classic European masks
e
Comedy and Clowning in Movement (การแสดงตลกขบขันและการเคลื่อนไหว): เรื่องตลกเปน
สิ่งกระตุนใหอยากที่จะคนหาบุคลิก และการเคลื่อนไหว
e
Making Meaning OnScreen (การสรางเรื่องราวบนฉาก) : การเขียนและสรางเรื่องราวบนฉากทุก
ขั้นตอนของการสรางภาพยนตร เริ่มจากแนวคิด การพัฒนา การเตรียมการผลิต ขั้นตอนการผลิต และหลัง
การผลิต
e
Creating the Seamless Screen Story (การสรางเรื่องราวที่ราบรื่น) : การศึกษาเทคนิคขั้นสูงที่ผู
กำกับใชใหเขาถึงสายตาของผูชม
“สิ่งสำคัญอยูที่วา โรงเรียนตองจัดสภาพแวดลอมเชิงบวกเพื่อการเรียนรู การศึกษาบทสรุปแสดงใหเห็นวา
ศิลปะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู ซึ่งเปนสื่อที่ทำใหครูและเด็กประสบความสำเร็จ ผานนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของครู ความเปนมืออาชีพ สรางวัฒนธรรมความรวมมือของชุมชน ความสนใจและการจดจำของ
เด็กที่เพิ่มสูงขึ้น ทำใหการเรียนการสอนมีคุณภาพและแสดงเอกลักษณของโรงเรียน”

e
Documentary Making (การสรางสารคดี) : ดวยเทคโนโลยีของภาพที่มีความหลากหลาย ทั้งบน
มือถือ วิดีโอ เด็กและผูใหญสามารถสื่อสารเรื่องราวผานภาพยนตรและสารคดี เพื่อเรียนรูทักษะสำคัญซึ่ง
จะทำใหเด็กเปนผูสรางสรรค ไมใชเพียงแคผูบริโภคภาพยนตร และทีวี
e
Create and Animate (การสรางสรรคและทำใหมีชีวิต) : เสนหของการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ
และการที่เด็กๆ ไดรวมกันคนหาตัวละคร บรรยากาศ และสถานที่ เปนทักษะสำคัญในการรูหนังสือของ
ระดับอนุบาล-ป.5 (Key skill in K-6 literacy)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
e
๘.๑ เปนแนวทางการประยุกตความรู ความเขาใจเกี่ยวกับละครสรางสรรคในการเสริมสรางวินัย
ใหกับเด็กปฐมวัย
e
๘.๒ เกิดเครือขายการเรียนรูดานสุนทรียศาสตรในกลุมผูทำงานเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย

“ละคร ไม่ใช่วิชาเพียงวิชาหนึ่ง หากแต่ยังเป็นวิธีการ.... เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
นอกจากนี้ยังเป็นกุญแจสําคัญในการที่เด็กๆจะเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วย

