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การเล่านิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั

 ไอน์สไตน์เขาไดใ้หข้อ้คิดที�สาํคญัไวว้า่ ถา้อยากจะใหล้กูฉลาด คุณ
แม่คุณพอ่ควรจะเล่า นิทานใหล้กูฟังเป็นประจาํ และถา้จะใหล้กู
ฉลาดมากยิ�งขึ�น ไอน์สไตน์บอกวา่ ตอ้งเล่านิทานใหล้กูฟังหลายๆ 
เรื�อง คิดวา่คนที�ฉลาดเช่นนี�  พดูไวแ้บบนี�  เราคงตอ้งเชื�อวา่น่าจะเป็น
อยา่งนั�นจริงๆ "



นิทานคอื โลกของภาษา

 ภาพและหนงัสือที�ปรากฏบนหนงัสือนิทาน คือโลกของภาษา การ
อ่านหนงัสือใหล้กูฟังจึงมีความสาํคญัมาก ต่อการพฒันาของเดก็ 
เพราะเป็นอาหารสมองและอาหารใจของลกู พอ่แม่ทุกคนอยากให้
เดก็รักการอ่านหนงัสือ และเรียนเก่ง การทาํใหเ้ดก็รักการอ่าน
หนงัสือไม่ยากเพราะเดก็ มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสนุกสนาน 
ถา้ไดห้นงัสือที�ชอบและอยากอ่าน
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ความหมายและความสําคญัความหมายและความสําคญั

 นิทาน หมายถึง เรื�องเล่า มีการผกูเรื�องราว มีตวัละคร มีเหตุการณ์ในการ
ดาํเนินเรื�อง นิทานอาจมีเคา้โครงจากเรื�องจริง จินตนาการ ความเชื�อ 
ประเพณีวฒันธรรม มีการแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆในเนื�อเรื�อง
นิทานสาํหรับเด็ก หมายถึง เรื�องราวที�แต่งขึ�นหรือผกูขึ�นเพื�อนาํมาเล่า
หรือถ่ายทอดสู่เด็ก ดว้ยเทคนิควธีิการต่างๆ นิทานยงัเป็นเครื�องมือที�ใช้
ในการฝึกทกัษะ เตรียมพร้อมในการเรียนของเด็กปฐมวยั วตัถุประสงค์
ของการเล่านิทานเพื�อการพฒันาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวยั
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นิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั

• ควรเป็นหนงัสือภาพสาํหรับเด็ก ซึ� งหมายถึงหนงัสือที�พอ่แม่อ่านใหเ้ด็ก
ฟัง ไม่ใช่หนงัสือสาํหรับเด็กอ่าน การเล่านิทานใหลู้กฟังดว้ยเสียงตนเอง 
ใชภ้าษาที�ดี เวลาเล่า ความรู้สึกของผูเ้ล่าจะผา่นไปสู่ตวัลูกดว้ย ถา้ผูเ้ล่า
นิทานรู้สึกตื�นเตน้ ลูกก็จะรู้สึกตื�นเตน้ไปดว้ย ความรู้สึกร่วมกนัระหวา่ง
พอ่แม่และเด็กระหวา่งการเล่านิทาน จึงเปรียบเสมือนสายใยผกูพนั
ระหวา่งพอ่แม่ลูก
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นิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

• การเล่านิทานแมเ้พียง 5 - 10 นาทีต่อเล่ม แต่ผลที�มีต่อลูกและ
ความสุขในครอบครัวนั�นมหาศาล ลูกจะไดรั้บการพฒันาทกัษะ
การฟังและการพดู สร้างจินตนาการแก่เดก็ ฝึกสมาธิใหเ้ดก็รู้จกั
สาํรวจใหจ้ดจ่ออยูก่บัเรื�องที�ฟัง ซึ� งเป็นพื�นฐานการเตรียมความ
พร้อม ดา้นการอ่านหนงัสือ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่
เดก็ไปพร้อมกนั
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นิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

• ความเหมาะสมของนิทานสาํหรับเด็กปฐมวยัจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความ
สนใจ การรับรู้และความสามารถตามวยัของเด็ก เป็นสาํคญั จึงยงัเกิด
ประโยชน์ที�แทจ้ริงต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะเริ�มรับรู้นิทาน จากภาพที�
มองเห็นและเสียงที�ไดย้นิ โดยรู้ความหมายไปทีละเล็กทีละนอ้ย จน
สามารถเชื�อมโยงภาพ และคาํบอกเล่าที�ไดย้นิ ตลอดจนจดจาํเนื�อหาและ
เรื�องราวต่างๆ ที�นาํไปสู่การอ่านตวัหนงัสือไดอ้ยา่งมีความหมายต่อไป
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การเล่านิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั

เด็กอายุ 0 - 1 ป

นิทานที่เหมาะสมในวัยนี้ ควรเปนหนังสือภาพที่เปนภาพเหมือนรูป
สัตว ผัก ผลไม สิ่งของในชีวิตประจําวนั และเขียนเหมือนภาพของจริง มีสี
สวยงาม ขนาดใหญชัดเจน เปนภาพเดี่ยวๆที่มีชีวิตชีวา ไมควรมีภาพหลัง 
หรือสวนประกอบภาพที่รกรุงรัง รูปเลมอาจทําดวยผาหรือพลาสติก หนา
นุมใหเด็กหยิบเลนได
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การเล่านิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

เวลาเด็กดูหนังสือภาพ พอแมควรช้ีชวนใหดูดวยความรัก เด็กจะ
ตอบสนองความรักของพอแมดวยการแสดงความพอใจ ความสัมพันธ
ระหวางเด็กและหนังสือภาพจึงสงเสริมความสัมพันธระหวางพอแมลูกดวย
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การเล่านิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

 เด็กอายุ 2 - 3 ปี

เดก็แต่ละคนจะเริ�มชอบต่างกนั แลว้แต่สภาพแวดลอ้มที�ถูก
เลี�ยงดู การเลือกหนงัสือนิทานที�เหมาะกบัเดก็วยันี� ควรเป็น
หนงัสือนิทาน หรือหนงัสือภาพที�เดก็สนใจ ไม่ควรบงัคบัใหเ้ดก็ดู
แต่หนงัสือที�พ่อแม่ตอ้งการใหอ่้าน หนงัสือที�เหมาะสม ควรเป็น
ภาพเกี�ยวกบัชีวติประจาํวนั สัตว ์สิ�งของ
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การเล่านิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

เดก็เลก็ในช่วงนี�  มีประสาทสัมผสัทางหูดีมาก หากมี
ประสบการณ์ดา้นภาษา และเสียงที�ดีในวยันี�  เดก็จะสามารถพฒันา
ศกัยภาพดา้นภาษาและดนตรีไดดี้ โดยเฉพาะช่วงอาย ุ2 - 4 ปี เดก็มี
ความสนใจเสียงและภาษาที�มีจงัหวะ เดก็บางคนจาํหนงัสือที�ชอบ
ไดท้ั�งเล่ม จาํไดทุ้กหนา้ ทุกตวัอกัษร เหมือนอ่านหนงัสือออก เดก็
อาย ุ3 ปี มีจินตนาการสร้างสรรค ์อยากรู้อยากเห็น เขา้ใจเรื�องเล่า
ง่ายๆ ชอบเรื�องซํ� าไปซํ� ามา ดงันั�น หากเดก็มีประสบการณ์ที�ดีใน
ช่วงเวลานี�  จะเป็นพื�นฐานในการสร้างนิสัยรักการอ่าน 
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การเล่านิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

   เด็กอายุ 4 - 5 ปี

เดก็วยันี� มีจินตนาการสร้างสรรค ์อยากรู้อยากเห็นสิ�งรอบตวั
เริ�มเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งความจริงกบัเรื�องสมมุติ นิทานที�
เหมาะสมกบัเดก็วยันี�ควรเป็นนิทานที�เป็นเรื�องที�ยาวขึ�น แต่เขา้ใจ
ง่าย ส่งเสริมจินตนาการ เนื�อเรื�องสนุกสนานน่าติดตาม มี
ภาพประกอบที�มีสีสันสดใสสวยงาม มีตวัอกัษรบรรยายเนื�อเรื�องไม่
มากเกินไป และมีขนาดใหญ่พอสมควร
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การเล่านิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

 หลกัการเลือกนิทานที�เหมาะกบัเดก็ปฐมวยั

เหมาะสมกบัวยั : เดก็ในแต่ละวยัจะมีความสนใจฟัง
เรื�องราวต่างๆ แตกต่างกนัไปตามความสามารถในการรับรู้ และ
ประสบการณ์ที�ไดรั้บ นิทานที�เหมาะสมกบัเดก็อายตุ ํ�ากวา่ 3 ปี ควร
เป็นหนงัสือภาพ สมุดภาพ หนงัสือภาพผสมคาํ นิทานที�มีบทร้อย
กรอง ในขณะที�นิทานที�เหมาะกบัเดก็อาย ุ3 ปีขึ�นไป ควรเป็นนิทาน
ที�มีเรื�องราวที�เกี�ยวกบัธรรมชาติ นิทานเรื�องเล่าที�ใหข้อ้คิด
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การเล่านิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

 ประโยชน์ที�เด็กจะไดรั้บ : การเลือกหนงัสือตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ที�เด็ก
จะไดรั้บ ในการส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กดว้ย เช่น สอน
ใหรู้้จกัคาํเรียกชื�อสิ�งของต่างๆ เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกพฒันา
ความคิด จินตนาการ ใหค้วามรู้สึกที�ดีต่อเด็ก มีความตลกขบขนัใหค้วาม
สนุกสนาน ช่วยแกปั้ญหาให้กบัตวัเด็ก เมื�อเปรียบเทียบตนเองกบัตวั
ละคร เป็นตน้ การอ่านเรื�องราว หรือเนื�อหาทั�งเล่มก่อนตดัสินใจเลือก จึง
เป็นสิ�งสาํคญั
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การเล่านิทานสําหรับเดก็ปฐมวยั (ต่อ)

 เนื�อหาและลกัษณะรูปเล่ม : นิทานหรือหนงัสือที�ดีสาํหรับเด็กปฐมวยั
ควรเป็นเรื�องสั�นๆง่ายๆ และไม่ซบัซอ้น มีจุดเด่นของเรื�องจุดเดียว เด็กดู
ภาพหรือฟังเรื�องราวเขา้ใจได ้และสนุกสนาน มีเนื�อเรื�องที�ชดัเจน ชวน
ติดตาม เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัตวัเด็ก และใกลชิ้ดตวัเด็ก หรือธรรมชาติ
แวดลอ้มไม่มีการบรรยายเนื�อเรื�อง ควรมีลกัษณะเป็นบทสนทนาโตต้อบ
ระหวา่งตวัละคร
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ประเภทของนิทาน  ประเภทของนิทาน  10 10 ประเภทประเภท

 นิทานประเภทตาํนาน   อาจอิงเหตุการณ์จริงอยูบ่า้งก็ได้

 นิทานสุภาษิต  เป็นนิทานที�มีผูแ้ต่งขึ�น เพื�อเป็นบทสอนใจผูอ่้านและผูฟั้งจะมีคติ
หรือขอ้คิดลงทา้ยเสมอ

 นิทานพื�นบา้น  เป็นนิทานที�เกี�ยวกบัวถีิชีวติของชาวบา้นในแต่ละทอ้งถิ�นหรือ
เกี�ยวกบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในแตล่ะทอ้งถิ�น

 นิทานชาดก  เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของพระพทุธเจา้ใน
พระชาติต่างๆ ทั�ง 10 ชาติ

 นิทานเกี�ยวกบัเทพเจา้  เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัเทพเจา้ในลทัธศ์าสนาต่างๆ มุ่งสร้าง
ความเชื�อ ความศรัทธาแก่ผูอ่้านและผูฟั้ง
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ประเภทของนิทาน  10 ประเภท (ต่อ)

 นิทานเกี�ยวกบัพืชสตัวแ์ละเรื�องสิ�งต่าง ๆ นิทานประเภทนี�แต่งขึ�นเพื�อใช้
ประกอบการเรียนการสอนของเดก็ปฐมวยั ช่วยส่งเสริมพฒันาการของเด็กและช่วย
ใหเ้ด็กรักธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม

 นิทานสะทอ้นสงัคม  แต่งขึ�นเพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพสงัคมที�เป็นอยูห่รือที�ควร
จะเป็นในอนาคต

 นิทานอธิบายเหตุ  เป็นเรื�องราวของเหตุที�มาของสิ�งหนึ�งสิ�งใดและอธิบายพร้อม
ตอบคาํถามเรื�องราวนั�นๆ ดว้ย

 นิทานตลกขบขนั  เป็นเรื�องเปรียบเทียบชีวติความเป็นอยูมี่มุกที�ตลกขบขนั เป็น
เรื�องราวแปลกเกินความจริง

 นิทานวรีบุรุษ  เป็นนิทานที�อา้งอิงถึงบุคคลที�มีความสามารถ กลา้หาญ
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วธีิการเล่านิทานหรือเรื�องราวสําหรับเดก็

 การเล่านิทานที�นิยมมี 2 วธีิ ดงันี�

1. การเล่าเรื�องปากเปล่า ไม่มีอุปกรณ์ : เป็นการเล่านิทานดว้ยการบอกเล่า
ดว้ยนํ� าเสียงและลีลาของผูเ้ล่า ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�

• การขึ�นตน้เรื�องที�จะเล่า ควรดึงดูดความสนใจเด็ก โดยค่อยเริ�มเล่าดว้ย
เสียงชดัเจน ลีลาของการเล่าชา้ๆ และเริ�มเร็วขึ�น จนเป็นการเล่าดว้ยจงัหวะปกติ

• เสียงที�ใชค้วรดงั และเป็นประโยคสั�นๆไดใ้จความ การเล่าดาํเนินไปอยา่ง
ราบรื�น ไม่ควรเวน้จงัหวะการเล่านิทานใหน้าน จะทาํใหเ้ด็กเบื�อ อีกทั�งไม่ควรมีคาํถาม 
หรือคาํพดูอื�นๆที�เป็นการขดัจงัหวะ ทาํใหเ้ด็กหมดสนุก
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วธีิการเล่านิทานหรือเรื�องราวสําหรับเดก็ (ต่อ)

 การใชน้ํ�าเสียง สีหนา้ ท่าทาง แสดงใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของตวั
ละคร ไม่ควรพดูเนือยๆ เรื�อยๆ เพราะทาํใหข้าดความตื�นเตน้

 อุม้เด็กวางบนตกั โอบกอดเด็กขณะเล่า หรือถา้เล่าใหเ้ด็กหลายคนฟัง 
อาจจะนั�งเกา้อี�ใหเ้หมาะสมกบัสายตาเด็ก

 ใชเ้วลาในการเล่าไม่ควรเกิน 15 นาที เพราะเด็กมีความสนใจในช่วงเวลา
สั�น

 ใหโ้อกาสเด็กซกัถาม แสดงความคิดเห็น
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วธีิการเล่านิทานหรือเรื�องราวสําหรับเดก็ (ต่อ)

 2. การเล่าเรื�องโดยมีอุปกรณ์ช่วย เช่น สิ�งแวดลอ้มรอบตวัเด็กเช่น สัตว ์
พืช , วสัดุเหลือใชเ้ช่น กล่องกระดาษ กิ�งไม,้ภาพ เช่นภาพพลิก หรือภาพ
แผน่เดียว ,หุ่นจาํลอง ทาํเป็นละครหุ่นมือ, หนา้กากทาํเป็นรูปละคร ,นิ�ว
มือประกอบการเล่าเรื�อง

20



องค์ประกอบในการเล่านิทานให้สนุก

 ลลีาท่าทางของผู้เล่า
ก่อนอื�นผูเ้ล่าตอ้งอ่านทาํความเขา้ใจในเนื�อเรื�องมาเป็นอยา่งดี จดจาํเนื�อ
เรื�องไดอ้ยา่งแม่นยาํ มีจงัหวะในการพดูเวน้วรรคตอนใหดี้ ใชเ้สียงสูงตํ�า 
ดงั- เบา นิทานจะน่าสนใจมากนอ้ยเพียงใดขึ�นอยูก่บัเทคนิคของผูเ้ล่า
การจับหนังสือ
การจบัหนงัสือควรจบับริเวณรอบพบัของเล่มนิทานดวัยมือขา้งที�ถนดั 
จะเป็น ดา้นบนหรือดา้นล่างของหนงัสือก็ได ้ระวงัอยา่ให้มือไปบงั ใช้
มืออีกขา้งช่วยเปิดหนงัสือทีละแผน่ ยกหนงัสืออยูร่ะดบัสายตา
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องค์ประกอบในการเล่านิทานให้สนุก

 การจัดที�นั�งสําหรับผู้ฟัง
ผูฟั้งนั�งหนัหนา้หาผูเ้ล่า ตามความเหมาะสมให้เห็นภาพในหนงัสือ
ชดัเจน ไม่นั�งออกไปทางดา้นขา้งในกรณีที�ผูฟั้งมาก ใหน้ั�งหนัหนา้หาผู ้
เล่าเป็นครึ� งวงกลมก็ได้
เทคนิคการเล่านิทาน
การเล่านิทานทาํไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ เล่านิทานโดยใชห้นงัสือ ไม่ใช้
หนงัสือแต่ใชอุ้ปกรณ์อยา่งอื�นประกอบการเล่า เล่าปากเปล่าหรือใช้
ท่าทาง ร้องเพลงประกอบ เล่าโดยใชหุ่้นมือ หุ่นนิ�ว หุ่นชกั เล่าไปวาดไป
หรือพบักระดาษ จะทาํให้นิทานน่าสนใจยิ�งขึ�น
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ความหมายของหุ่นความหมายของหุ่น
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 หุ่น หมายถึง เป็นสิ�งที�นาํมาใชใ้นการแสดงที�คนสร้างขึ�นมาเพื�อใชเ้รียน
แบบการเคลื�อนไหวและอากปักิริยาของสิ�งที�หุ่นนั�นเป็นตวัแทน หุ่นมี
ลกัษณะแตกต่างไปจากตุก๊ตาจะมีคนเป็นผูเ้ชิดเพื�อเลียนแบบ
บุคลิกลกัษณะของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง



ประเภทของหุ่น

 ๑. หุ่นมือ (Hand - puppet)
๒. หุ่นนิ�วมือ (Finger - puppet)
๓. หุ่นสาํหรับสร้างเป็นภาพยนตร์ (Stop - motion puppet)
๔. หุ่นกระบอก (Rod - puppet)
๕. หุ่นเงา (Shadow - puppet) 
๖. หุ่นชกัสายเชิด (String - puppet หรือ Marionette)
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ประเภทของหุ่น ประเภทของหุ่น ((ต่อต่อ))

 หุ่นมือ
มีตั�งแต่ขนาดเล็กๆ สูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร หุ่นมือมีลาํตวักลวง 
เพื�อใหผู้เ้ชิดสอดแขนเขา้ไปได ้โดยใชมื้อและนิ�วมือควบคุมบงัคบัการ
เคลื�อนไหวของตวัหุ่น ส่วนศีรษะของหุ่นเป็นอวยัวะหลกัที�สาํคญัซึ� ง
วสัดุที�นาํมาใชป้ระดิษฐ ์เช่น ลูกบอลยาง กระดาษแขง็ ถุงเทา้ยดันุ่น เศษ
ผา้หรือผา้สักหลาด ศีรษะของหุ่นมือจะตรึงติดอยูก่บัลาํตวัหุ่นซึ�งมี
ลกัษณะเป็นเสื�อคลุมหลวมๆ ตรงๆ ลงมา เพื�อใหผู้เ้ชิดสอดแขนเขา้ไปได ้
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ประเภทของหุ่น ประเภทของหุ่น ((ต่อต่อ))

 หุ่นนิ�วมือ

หุ่นชนิดนี� มีขนาดเล็ก เนื�องจากเป็นการใชนิ้�วมือเชิดแสดง ผูเ้ชิดจะ
ใชนิ้�วชี�และนิ�วนางเป็นส่วนขาของหุ่น ส่วนนิ�วกลางใชเ้ชิดลาํตวัและหวั 
การเชิดแสดง ส่วนมากใชก้ารเคลื�อนไหวของขาหุ่นทั�ง ๒ ขา้ง โดยเนน้การ
วิ�ง เดิน เตน้รํา กระโดด สาํหรับส่วนบนของตวัหุ่นเคลื�อนไหวไม่ไดม้ากนกั 
เนื�องจากความจาํกดัของขนาด และร่างกาย โดยทั�วไปหุ่นนิ�วมือจึงนาํมา
เป็นของเล่นสาํหรับเด็กภายในกลุ่มเล็กๆ 

26



ประเภทของหุ่น ประเภทของหุ่น ((ต่อต่อ))

 หุ่นภาพยนต์

 ลกัษณะคลา้ยตุก๊ตามากกวา่หุ่นที�ใชส้าํหรับการเชิดแสดงเป็นมหรสพใน
โรงหุ่น ส่วนมาก ประดิษฐใ์หมี้รูปร่างเหมือนมนุษยม์ากที�สุด เพื�อให้
ภาพที�ปรากฏในภาพยนตร์ ดูแลว้น่าสนใจ เหมือนการแสดงของมนุษย ์
ตวัหุ่นอาจดดัแปลงใหมี้ท่าทางการเคลื�อนไหวไดใ้กลเ้คียงกบั 
อากปักิริยาของมนุษย ์การจดัวางท่าทางของหุ่นเพื�อประโยชน์สาํหรับ
การถ่ายทาํภาพยนตร์
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ประเภทของหุ่น ประเภทของหุ่น ((ต่อต่อ))

 หุ่นกระบอก
มีลกัษณะคลา้ยกบัหุ่นมือ กล่าวคือ ลาํตวัของหุ่นมีส่วนกลวงภายใน 

เพื�อให้แขนสอดเขา้ไปเชิดได ้การเชิดแสดงหุ่นกระบอกก็เชิดจาก
ดา้นล่างเช่นเดียวกนั หุ่นกระบอกส่วนมากมีศีรษะและลาํคอกลวง ส่วน
หวัของหุ่นกระบอกอาจประดิษฐขึ์�น จากวสัดุต่างๆ ที�มีนํ� าหนกัไม่มาก
นกั เช่น กระดาษ ไมที้�มีเนื�อเบา
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ประเภทของหุ่น (ต่อ)

 หุ่นเงา
เป็นหุ่นที�คนไทยรู้จกักนัดี ในชื�อ หนงัตะลุง เป็นอีกรูปแบบหนึ�ง

ของหุ่นกระบอก ความแตกต่าง คือ ผูช้มจะไม่ชมการแสดงจากการมอง
ตวัหุ่นโดยตรง แต่จะชมภาพของหุ่น ซึ� งปรากฏที�จอ โดยใชไ้ฟส่องจาก
ดา้นหลงัของตวัหุ่นที�มีลกัษณะแบนเป็นภาพมิติเดียวนั�น ใหเ้งาของตวั
หุ่นไปตกกระทบจอที�ใชผ้า้ขาวผนืใหญ่ขึงตึง เกิดเป็นภาพบนจอ 
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ประเภทของหุ่น (ต่อ)

 หุ่นชักสายเชิด
เป็นหุ่นแบบใชเ้ส้นเชือกชกั  ช่างผูป้ระดิษฐหุ่์นชกัสายเชิดจะมีวธีิการ
สร้างหุ่นเฉพาะตวั แต่โดยทั�วไป ศีรษะและลาํคอของหุ่นประเภทนี�สร้าง
จากวสัดุ คือ ใชไ้มที้�มีนํ�าหนกัเบา หรือกระดาษแขง็ ส่วนวสัดุที�นาํมา
ประดิษฐ์เป็นลาํตวัของหุ่น ตอ้งแข็งแรงพอสมควร เช่น ไม ้กระดาษปิด
กาว ผา้ยดันุ่นลาํตวัของหุ่นชกัสายเชิดแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนบน
ตั�งแต่เอวขึ�นไป และส่วนล่างจากเอวลงมา เพื�อใหก้ารเชิดเคลื�อนไหวได้
อ่อนชอ้ย คลา้ยคลึงกบักาของมนุษยม์ากที�สุด อวยัวะแทบทุกส่วนของ
ตวัหุ่นชกัสายเชิดจะประดิษฐ์ใหเ้คลื�อนไหวได้
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ประโยชน์ของหุ่น

 1. เสริมสร้างพฒันาการและทกัษะการเคลื�อนไหวกลา้มเนื�อมือ

 2. ส่งเสริมให้มีประสบการณ์การทาํงานกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ การ
ตดัสินใจและการแสดงความคิดเห็น

 3. ส่งเสริมความคิดริเริ�มและเจตคติที�ดีต่อวชิาที�เรียน

 4. ส่งเสริมใหใ้ชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์

 5. การเรียนรู้ดว้ยการแสดงหุ่น ทาํใหส้ามารถจาํเนื�อหาวชิาไดน้าน และ
ทาํใหจ้าํไดง่้าย
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สมาชิกในกลุ่ม

 นางสาวเพญ็ศรี    แกว้วนั  รหสั 53818602026

 นางสาวสุนารี     จาํปาบวั    รหสั 53818602068

 นาสาวจิราพร     สมจนัทร์    รหสั 53818602069

 นางสาวมยุรี       ตาสี            รหสั 53818602070

 นางสาวสุพรรณี   จินดา     รหสั 53818602071
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Thank You!!!


