


เรื�อง ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับนาฏศิลป์สาํหรับเดก็ปฐมวัย

การสอนนาฏศลิป์สาํหรบัเดก็ใหม้พีฒันาการครบทั �ง4 ดา้นรา่งกาย 
อารมณ์-จติใจ สงัคมและสตปิญัญา  ตอ้งเขา้ใจจติวทิยาของเดก็วยั
ต่างๆ จะทาํใหค้รผููส้อนสามารถปรบักจิกรรมการเรยีนการสอน
นาฏศลิป์สอดคลอ้งกบัพฒันาการเดก็ในแต่ละวยั



การสอนนาฏศิลป์สาํหรับเดก็ปฐมวัย

    การดําเนินการสอนนาฏศลิป์สาํหรบัเดก็ปฐมวยัเดก็ควรจดักจิกรรมใหส้ม
กบัวยั  ไมเ่ขม้งวดเน้นการเรยีนปนเล่น   การสอนท่าราํไมจ่าํเป็นตอ้งใหไ้ด้
เป็นท่าๆ ทุกท่าไป ครอูาจจะตอ้งสอนล่วงหน้าไปบา้ง  เพราะศลิปะการรอ้ง
ราํทําเพลงเดก็ปฐมวยัไม่มุง่เน้นใหส้มบรูณ์แบบเดก็โต  แต่จะมุ่งประโยชน์
ใหเ้ดก็ฝึกหดัใชอ้วยัวะทุกส่วนของร่างกาย เช่น  รูจ้กักํามอืจบี   การก้าว
เทา้  การตั �งวง  การยกเทา้ เป็นตน้  เหล่านี�เป็นการใชก้ลา้มเนื�อส่วนมอื 
แขน และเทา้ เพื�อเกดิความแขง็แรง  การทําอะไรนานๆ เดก็จะเกดิการเบื�อ
หน่าย  เนื�องจากเดก็มคีวามสนใจระยะสั �นและตอ้งการเรยีนรูส้ ิ�งแปลกใหม่
อยูเ่สมอ



 การสอนนาฏศิลป์สาํหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

     การสอนนาฏศลิป์สาํหรบัเดก็ปฐมวยั  ผูส้อนจะตอ้งใจเยน็  
ออ่นหวาน  พดูเพราะ  หาวธิสีอนแปลกๆ ไมใ่หเ้ดก็เบื�อ ศพัทท์ี�ใช้
กบัเดก็ควรเป็นศพัทท์ี�งา่ย เชน่ทา่จบีครํ�า  อาจใชค้าํวา่ จิ�ม เป็น
ตน้



ห้องเรียนนาฏศิลป์

     หอ้งเรยีนนาฏศลิป์สาํหรบัเดก็ปฐมวยัควรมคีวามกวา้งยาวให้
เหมาะสมกบัการเรยีนที�ฝึกปฏบิตั ิไมก่วา้งหรอืไมแ่คบเกนิไป
เพราะจะใชเ้นื�อที�มากพอสมควร  ไมว่า่จะเป็นการเตน้หรอืการราํ
ถา้เนื�อที�แคบไมพ่อแก่จาํนวนนกัเรยีนแลว้การยกขา กางขาไม่
สะดวกทาํใหไ้มส่วยงามและทาํใหอ้ดึอดัก่อใหเ้กดิวามเบื�อหน่าย



การเรียนการสอนนาฏศิลป์

    ในการสอนนาฏศลิป์ควรมภีาพประกอบคาํอธบิาย  เพื�อให้
ความรูแ้ละดงึดดูความสนใจแก่เดก็ เชน่ การสอนราํไทยควรมทีา่
ราํไทย  ภาพเครื�องแต่งกายละครไทย  เพื�อเป็นการเสรมิ
บรรยากาศในการเรยีนการสอนใหเ้ดก็มคีวามรูส้กึขณะที�เขา้สมัผสั
ในหอ้งเรยีน



การเรียนการสอนนาฏศิลป์ (ต่อ)

    การเรยีนปฏบิตัติอ้งมเีครื�องบนัทกึเสยีง  เครื�องซดี ี หรอืวดีี
ทศัน์ใชเ้ปิดขณะสอนเพื�อใหเ้ดก็สนใจและพอใจที�จะเตน้ราํกบัเพลง  
ชุดการแสดงที�นํามาใหเ้ดก็เลก็ฝึกหดัควรเป็นชุดงา่ยๆ สั �นๆ ถา้มี
เพลงรอ้งควรเป็นคาํกลอนสั �นๆ   ตั �งแต่ 2-6 คาํกลอน  และจะตอ้ง
เป็นเพลงที�มจีงัหวะลลีางา่ยไมเ่รว็เกนิไป  ทา่ราํและทา่เตน้ควร
เป็นทา่งา่ยๆ เช่น เพลงนกน้อยหรอืเพลงลกูเป็ด กใ็สท่า่ราํเขา้ไป



การเรียนการสอนนาฏศิลป์ (ต่อ)

      สิ�งสาํคญัในการสอนนาฏศลิป์สาํหรบัเดก็ คอื ผูส้อนตอ้งมใีจรกั
เดก็ พอใจคลุกคลอียูก่บัเดก็อยา่งไมเ่บื�อหน่าย  มอีารมณ์เยน็ เอา
ใจอยา่ทั �วถงึ  มอีารมณ์แจม่ใส  ขณะสอนรูจ้กัดดัแปลงทา่ราํใหง้า่ย
เหมาะสาํหรบัเดก็  นอกจากจะมุง่ใหเ้ดก็ไดร้บัความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิแลว้ครผููส้อนตอ้งสอดแทรกความรูข้ณะทาํกจิกรรม



หลักการประดษิฐ์ท่ารําตามพฒันาการเดก็ปฐมวัย

      หลกัการประดษิฐท์่าราํประกอบบทเพลงในระดบัปฐมวยั  ผูป้ระดษิฐ์
ตอ้งเขา้ใจว่าการศกึษาของเดก็วยันี�มุ่งพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ 
สงัคม และสตปิญัญา  อนัจะช่วยใหเ้ดก็ปรบัตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มไดอ้ย่างมี
ความสุข โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายของการเรยีนนาฏศลิป์ ซึ�งจะเริ�มจากการ
ปลกูฝงั ใหเ้ดก็สามารถฟงัเพลง  เคาะจงัหวะ รอ้งเพลง เคลื�อนไหวรา่งกาย
ตามจงัหวะไดอ้ย่างสอดคลอ้ง



หลักการประดษิฐ์ท่ารําตามพฒันาการเดก็ปฐมวัย 
(ต่อ)

      การจดัประสบการณ์ดา้นการฟ้อนราํใหเ้ดก็จะตอ้งนําความรูเ้กี�ยวกบั
พฒันาการของเดก็ดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม และสตปิญัญาและ
ระดบัความสามารถทางการฟ้อนราํของเดก็เขา้มาประกอบดว้ย เช่น 

 1.ดา้นร่างกาย  เดก็ไดเ้คลื�อนไหวร่างการประกอบเพลงเป็นกจิกรรมที�เดก็
ชอบมาก ควรใหเ้ดก็มอีสิระในการเคลื�อนไหวร่างกายไปตามธรรมชาติ



 2.ดา้นอารมณ์  การจดัประสบการณ์ทางการฟ้อนราํตอ้งสอดคลอ้ง
กบัวุฒภิาวะทางอารมณ์ของเดก็  เดก็ยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง เดก็
ตอ้งการความรกัความอบอุ่น ตอ้งการความยอมรบั ตอ้งการความ
สนบัสนุน สนใจสิ�งที�ใกลต้วัและมอีทิธพิลต่อตวัเองในขณะเดยีวกนั
ระยะเวลาของความสนใจกเ็ป็นเพยีงระยะสั �นๆ จงึควรจดักจิกรรมที�อยู่
ในความสนใจหรอืเป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัตวัเดก็ เช่น การใหเ้ดก็ฟงัเพลง
หรอืรอ้งเพลงที�เกี�ยวกบัสตัวต่์างๆ อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย  บุคคล
ในครอบครวั โรงเรยีน  สําหรบัระยะเวลาในการจดักจิกรรมประมาณ 
20-30 นาที



 3.ดา้นสงัคม  การที�เดก็ไดแ้สองออกรว่มกบัผูอ้ื�นจะช่วยใหเ้ดก็พฒันาดา้น
สงัคมไดด้ขีึ�น แต่ครตูอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคน
กลา้แสดงออกบางคนไม่กลา้แสดงออก ครตูอ้งพยายามกระตุน้หรอื
ส่งเสรมิใหเ้ดก็กลา้หรอืมคีวามเชื�อมั �นในตน้เองและกลา้แสดงออก

 4.ดา้นสตปิญัญา  ผูส้อนตอ้งมกีารวางแผนการสอนใหด้วี่าจะจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนนาฏศลิป์อยา่งไรจงึจะเป็นการส่งเสรมิความรูค้วามคดิ
ใหก้บัเดก็ได ้และเนื�อหากจิกรรมที�จดัตอ้งเหมาะสมกบัระดบัอาย ุและ
ความสามารถของเดก็ เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจสามารถปฏบิตัติามได้



ลักษณะเพลงเด็กปฐมวัย
       เพลงแตงโม

  แตงโมผลใหญ่ๆ เกดิขึ�นไดจ้ากเมด็แตงเมด็แตงเลก็ๆ
จาํไวน้ะพวกเดก็ๆ เมด็แตงเลก็ๆกลายเป็นแตงผลใหญ่

                                 
                                             เพลงตรงต่อเวลา

   ตรงต่อเวลาพวกเราตอ้งมาตรงเวลา      ตรง ตรง ตรงเวลา เราตอ้งมาตรงเวลา
เราเกดิเป็นคนตอ้งหมั �นฝึกฝนใหต้รงเวลา     วนัคอืไม่คอยท่า  วนัเวลาไม่เคยคอย

ใคร
                                                         



บทบาทดนตรีนาฏศิลป์ต่อพัฒนาการเดก็ปฐมวยั

     บทบาทดนตรนีาฏศลิป์ต่อการพฒันาการในดา้นต่างๆ ของเดก็มี
ส่วนช่วยใหเ้ดก็มคี่านอยม  เจตคต ิและคุณลกัษณ์ที�พงึประสงค ์ช่วย
พฒันารา่งการ อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา และบุคลกิภาพของเดก็ 
ส่งเสรมิใหเ้ดก็มโีอกาสกลา้แสดงออกตามความถนดั ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ไดเ้รยีนรูท้ี�จะอยู่รว่มกนัอยา่งมี
วฒันธรรมตามวถิทีางตามประชาธปิไตย ช่วยพฒันาการคดิรเิริ�ม
สรา้งสรรค ์เกดิความปณตี และมรีสนิยมที�ดี



บทบาทดนตรีนาฏศลิป์ต่อพฒันาการเดก็ปฐมวัย
(ต่อ)

   บทบาทสาระดนตรีนาฏศิลป์ที�มีส่วนช่วยพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพไดด้งันี�

1.ดา้นร่างกาย กิจกรรมนาฏศิลป์ช่วยใหเ้ด็กเคลื�อนไหวส่วนต่างๆของ
ร่างกาย

2.ดา้นอารมณ์ กิจกรรมนาฏศิลป์เป็นสื�อช่วยให้เด็ก ไดแ้สดงอารมณ์ต่างๆ
อยา่งอิสระ

3.ดา้นสังคม การปฏิบติักิจกรรมนาฏศิลป์ ตอ้งมีการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น 
ทาํใหเ้ด็กรู้จกัปรับตวัและพฒันาบุคลิกภาพใหเ้ขา้กบัสังคม และมีเจตคติ
ที�ดีต่อผูอื้�น



บทบาทดนตรีนาฏศลิป์ต่อพฒันาการเดก็ปฐมวัย
(ต่อ)

4.ดา้นสติปัญญา กิจกรรมนาฏศิลป์มีกิจกรรมหลายรูปแบบ ใหเ้ด็กได้
สาํรวจ ไดศึ้กษา คน้ควา้ ทดลอง และปฏิบติั เด็กตอ้งใชส้มองคิด
สร้างสรรค ์การจาํ การสังเกต อยูเ่สมอ ซึ� งทาํให้เกิดการพฒันาทางดา้น
สติปัญญาของเด็ก



หลักการประดิษฐ์ท่ารําสาํหรับเด็ก

      ในการเรียนการสอนนาฏศิลป์สาํหรับเด็กผูส้อนอาจคิดประดิษฐท์่ารํา
ต่างๆใหเ้หมาะสมกบัผูร้ําในแต่ละวยัตามความสามารถของผูเ้รียน หรือ
ผูป้ระดิษฐท์่าแต่ละคนอาจจะทาํระบาํชุดเดียวกนันั�น ใหแ้ปลกแตกต่าง
ออกไปได ้หลกัการประดิษฐ์ท่ารําเตน้สาํหรับเด็ก มีหลกัการกวา้งๆดงันี�

1.ตีความหมายตามเนื�อร้องใหใ้กลเ้คียงท่าธรรมชาติที�สุด

2.ใชท้่าง่ายๆซํ� าๆบา้งเพื�อฝึกความจาํทีละนอ้ย

3.มีการเคลื�อนไหว กระโดดโลดเตน้ เพื�ออนุโลมเขา้หาธรรมชาติของเด็ก



หลักการประดิษฐ์ท่ารําสาํหรับเด็ก(ต่อ)

4.ไม่ใส่ท่ามากเกินไป

5.ไม่แปรแถวมากเกินไป

6.เลือกเพลงที�มีจงัหวะ สนุกสนาน อ่อนโยนและค่อนๆกระฉบักระเฉง
รวดเร็วขึ�นตามจงัหวะ

7.ปล่อยใหเ้ด็กทาํท่าอิสระบา้ง



เพลงสาํหรับเดก็ปฐมวัย

       เพลงสาํหรับเด็กปฐมวยั หรือ เพลงที�เราคุน้ๆหูกนัตอนสมยัเด็ก 
มกัจะเป็นเพลงที�เขา้ใจง่ายๆ ไม่ตอ้งไปตีความอะไรมาก บางเพลงไม่
ตอ้งมีความหมายอะไรเลยดว้ยซํ� า แต่เนน้ความสนุกสนานและใหเ้ด็กๆ
มีส่วนร่วมและใชจิ้นตนาการไปกบัเพลงและกิจกรรมที�อยูใ่นขณะนั�น ผู ้
เป็นพี�เลี�ยงหรือครูสามารถที�จะใหเ้ด็กๆแต่งเพลงเอง ใส่จงัหวะทาํนอง 
หรือจะแต่งใหเ้ด็กๆร้องก็จะช่วยใหเ้ด็กเกิดจินตนาการ สมองเกิดการ
พฒันาความคิดได้



ดนตรีสาํหรับเดก็ปฐมวัย

แนวคิดและหลกัการในการจดักิจกรรมดนตรีสาํหรับเดก็

          ดนตรีจดัเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที�สาํคญัมากอยา่งหนึ�ง ที�เด็ก
ก่อนวยัเรียนควรจะไดรั้บจากกระบวนการ การเรียนการสอน ไม่วา่จะ
เป็นลกัษณะของการจดัประสบการณ์ดา้นดนตรีโดยตรงใหก้บัผูเ้รียน 
หรือการใชด้นตรีเพื�อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นอื�นๆเช่น 
ดา้นภาษา ดา้นสังคม หรือดา้นพละศึกษา เป็นตน้ ทั�งนี� เป็นเพราะวา่ 
ดนตรีเป็นส่วนหนึ�งของชีวิตเด็กและเป็นส่วนสาํคญัที�สุดในการพฒันา
เด็กในช่วงปฐมวยั



แนวคดิและหลักการในการจัดกจิกรรมดนตรีสาํหรับ
เดก็(ต่อ)

          เดก็ปฐมวยัควรมีโอกาสที�จะสาํรวจดนตรีชนิดต่างๆ ทั�ง
เพลงร่วมสมยั เพลงที�กาํลงัเป็นที�นิยม เพลงพื�นบา้น เพลงไทย
เดิม และเพลงของชาติต่างๆ ทั�งโลก ครูควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้
คิดทาํนอง ใหส้อดคลอ้งกบัเพลงที�เขารู้จกัมาก่อน  เครื�อง
บนัทึกเสียงจะช่วยไดม้าก ในการอดัเพลงที�เด็กแต่งดว้ยตนเอง



ความหมายของดนตรีสาํหรับเดก็ปฐมวัย

        เดก็ทั�วไปมกัจะชอบเสียงดนตรี จะเห็นไดว้า่เดก็เริ�มตั�งแต่วยั
ทารก อยูใ่นบรรยากาศของเพลงกล่อม ของบิดา มารดา และผูค้นที�
อยูโ่ดยรอบตวั ธรรมชาติของเดก็เมื�อไดย้นิเสียงเพลง กจ็ะฟังอยา่ง
ตั�งใจ สีหนา้จะแสดงอยา่งรื�นรมย ์สบายอก สบายใจ อาจจะมีการ
ขยบัแขนขา ขยบัมือ ขยบัเทา้ โยกตวัไปมาตามจงัหวะเพลงหรือ
ดนตรี สิ�งเหล่านี� เป็นไปตามอตัโนมติั อยา่งแทบจะไม่ตอ้งสอนกนั
เลย



ความหมายของดนตรีสาํหรับเดก็ปฐมวัย(ต่อ)

        กิจกรรมดนตรีเป็นศิลปะเชิงการแสดงออก (Ex pressive Art) ที�
สาํคญัอีกอยา่งหนึ�ง ดนตรีเป็นส่วนหนึ�งของความเจริญงอกงาม และ
การดาํเนินชิวิตของมนุษย ์ดนตรีเป็นประสบการณ์สาํคญัอยา่งหนึ�ง ของ
หลกัสูตรปฐมวยั เด็กเรียนรู้การฟัง การเคลื�อนไหว การร้องเพลง และ
การเล่นดนตรีง่ายๆ ในห้องเรียนไปดว้ยบรรยากาศที�ส่งเสริมทางดา้น
ดนตรี



ความสาํคัญของดนตรีสาํหรับเด็กปฐมวัย
           ดนตรีเขา้มามีบทบาท และเป็นส่วนหนึ�งของคนทุกเพศทุกวยั 

โดยเฉพาะเดก็ปฐมวยั ดนตรีเป็นส่วนสาํคญัสาํหรับเดก็ในวยันี� เพราะวา่
ดนตรี ทาํใหเ้ดก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขสนุกสนาน ทาํใหเ้ขาไดจิ้นตนาการ
ความนึกฝันของส่วนตวั เป็นเครื�องมือในการสร้างสรรคบุ์คลิกภาพ ลกัษณะ
นิสยั และสงัคมของเดก็ใหพ้ฒันาไดอยา่งเหมาะสมกบัวยัของเดก็ ถา้เดก็
ไดรั้บการส่งเสริมใหไ้ดแ้สดงออกทางดนตรีเดก็จะไดพ้ฒันาทางดา้นจิตใจ 
อารมณ์ ความคิด จินตนาการ สงัคม การสื�อความหมาย และการถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนลกัษณะลีลา ท่าทางที�เหมาะสม สิ�งเหล่านี�จะเป็น
แรงผลกัดนัใหเ้ดก็มีความมั�นคงทางอารมณ์มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี 
ตลอดจนเป็นคนที�มีความเชื�อมั�นในตนเอง



      คุณค่าและจุดมุ่งหมายทางดนตรีสาํหรับเดก็

       มี7ประการ
ประการแรก ดนตรีช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก ดนตรีจะเป็น

ตวักระตุน้ใหเ้ด็กคิดคน้ทดลอง และแสดงออกโดยใชด้นตรีเป็นสื�อ

ประการที� 2 ดนตรีช่วยพฒันาการตอบสนองทางอารมณ์ของเด็ก

ประการที� 3 ดนตรีช่วยพฒันาดา้นปัญญา โดยเหตุที�ดนตรีเป็นสื�อทาํให้
เด็กคิดและทาํความเขา้ใจกบัเรื�อง และช่วยพฒันาดา้นการรับรู้ ตลอดจน
การเชื�อมโยงแนวคิดต่างๆ

ประการที� 4  ดนตรีช่วยพฒันาการดา้นภาษาเมื�อเด็กชอบและตอ้งการร้อง
เพลง การเรียนรู้ทางดา้นภาษาจึงเป็นทกัษะพื�นฐานซึ�งเด็กตอ้งเรียนรู้ไป
ดว้ย



คุณค่าและจุดมุ่งหมายทางดนตรีสาํหรับเดก็
       ม7ีประการ(ต่อ)

ประการที� 5 ดนตรีช่วยพฒันาการดา้นร่างกาย การเล่นเครื�องดนตรี การ
เขา้จงัหวะ สิ�งเหล่านี�จะช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทางดา้นกลา้มเนื�อต่างๆดี
ขึ�น

ประการที� 6 ดนตรีช่วยพฒันาความเป็นเอกตับุคคล เนื�องดว้ย
ประสบการณ์ดา้นดนตรี ช่วยใหเ้ด็กไดรู้้จกัและเขา้ถึงความสามารถของ
ตนและยงัช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจเอกลกัษณ์ และวฒันธรรมของตนเองดว้ย

ประการที� 7 ซึ� งเป็นประการที�สาํคญัที�สุด คือ ดนตรีซึ� งเป็นศิลปะแขนง
หนึ�งจะช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสุนทรี ซึ� งจะนาํไปสู้ความทราบซึ� ง
ของดนตรีต่อไป



ความหมายขอบข่ายของดนตรี
ดนตรีมีความหมายครอบคลุมของกจิกรรมต่อไปนี�

1.การร้องเพลง

2.การฟังดนตรี หรือเสียงเพลง

3.การจดัระบบเสียงดนตรี

4.การละเล่นที�ใชด้นตรี หรือเพลงประกอบ

5.การเคลื�อนไหวประกอบดนตรี

6.ความคิดสร้างสรรคท์างดา้นดนตรี



      บทบาทของดนตรี

1.เป็นสื�อของกิจกรรม

2.ปรับพฤติกรรมตวัเอง

3.หล่อหลอมจิตใจ

4.สร้างเสริมความรู้ ความคิดสร้างสรรค์

5.เสริมค่านิยมของสังคม

6.ดนตรีเสริมความมีระเบียบ วนิยั มีวินบัในตนเอง



อ้างอิง

www.google.com

http://human.srru.ac.th

http://musicfordek.blogspot.com

http://blog.janthai.com



                              เสนอ

อาจารย ์นิธินาถ  อดุมสนัต์



สมาชกิกลุ่ม

นายเบญจรงค ์ ทีบญุมา     รหสั53818601002 
                ห้อง 1  สาขาการศึกษาปฐมวยั



สมาชกิกลุ่ม

นางสาวนิตยา  จตพุร    รหสั 53818601019 
                ห้อง 1  สาขาการศึกษาปฐมวยั



สมาชกิกลุ่ม

นางสาววรรณนิภา อทุุมพร   รหสั53818601039 
                ห้อง 1  สาขาการศึกษาปฐมวยั



จัดทาํโดย

นางสาวอบุล  นัยจิตร  รหสั 53818601052 
                ห้อง 1  สาขาการศึกษาปฐมวยั


