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ระบายสีท่ีหัวใจเด็ก 
สวัสดีค่ะ/ครับชาวศิริ์รัถยาทุกๆท่าน
 
         สีสัน เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเด็กๆ มาทุกยุคทุกสมัย โดยทั่วไปเรามักให้เด็ก
ลงสีในช่องหรือกรอบ ซึ่งเข้าใจไปว่านั่นคือการระบายสีแล้ว แต่หากเราเข้าใจ
ที่มาของสีสันผ่านโลกทัศน์เชิงจิตวิญญาณ การระบายสีกับเด็กคงจะเปลี่ยนความ
หมายไปอย่างสิ้นเชิง เพราะการระบายสีนั้นมีผลต่อชีวิต และจิตวิญญาณในตัว
เด็ก

 วารสารทอรุ้งศิริ์รัถยา ฉบับที่ 14 นี้ เราได้นำาเสนอในอีกแง่มุมที่สำาคัญ
เกี่ยวกับสี ที่จะนำาพาเด็กๆ เข้าไปสู่โลกด้านในของเขาผ่านสี

 หมายเหตุ: บทความในฉบับนี้คัดลอกบางส่วนมาจากหนังสือ “ระบายสีที่หัวใจ

เด็ก (Painting with Children)” ซึ่งเขียนโดย บรุนโฮล์ด มุลเลอร์ / Brunhide Muller และ

แปลโดย ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

 
        แล้วพบกันใหม่ในทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับถัดไป ขอบคุณมากค่ะ/ครับ
 

                                                     ทีมงานวิชาการ

“ฉบับเดือนกุมภาพันธ์  2562”



              ระบายสีที่หัวใจเด็ก
   เมื่อระบายสี พึงระบายคล้ายดังว่า
      ทำ สิ่งที่ตายให้กลับมีชีวิต 
              - รูดอล์ฟ สไตเนอร์

เด็กกับสี

 เราเห็นท้องฟ้าที่มักเปลี่ยนสีอยู่เสมอ สีฟ้าสดใส สีเกือบดำาสนิทยาม
ค่ำาคืน เมฆสีเทาสีขาว กลืนกันเป็นเมฆสีม่วงดูเร้นลับ ลุกโพลงเป็นสีแดง 
เรืองเรื่อด้วยสีเหลืองและส้ม สีเขียวบางเบาในวงโค้งของสายรุ้ง เมื่อมองไป
รอบๆ สีมีอยู่ทุกแห่งหน หิมะสีขาว ก้อนหินสีเทา ทะเลสีเขียวอมฟ้า แอปเปิ้ล
สีแดง ทุ่งหญ้าสีเขียว ไร่ข้าวโพดสีเหลืองทอง ดอกไวโอเล็ตสีม่วง และวัวสี
น้ำาตาล
 นับแต่วัยเด็กเราถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งรอบตัวที่สีสันแปรเปลี่ยนตลอด
เวลา สีมีผลกับชีวทัศน์ของเรา โลดแล่นเข้าไปในทุกห้วงอารมณ์ และแสดง 
ออกด้วยสีสันของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เราจึงรู้สึกสบายใจเมื่อได้แต่งตัวด้วย
สีสันที่เราเลือกเอง
 เด็กๆ ชื่นชอบสีสัน ทารกอยากเอื้อมมือสัมผัสวัตถุที่มีสีถูกใจ แค่ไม่
นานก็จดจำาสีสันเหล่านั้นได้ และยิ่งไปกว่านั้นยังจดจำาอารมณ์ของสีแต่ละสี      
ได้ดี เด็กจะเป็นหนึ่งเดียวกับสีต่างๆ ที่หลั่งไหลจากสิ่งรอบตัว ไปถึงความรู้สึก
ภายใน ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของเด็กนั้นด้วย สีบางสีอาจทำาให้เด็กเกิดความ
รู้สึกสุขสบาย ขณะที่บางสีทำาให้เขาอึดอัด เพราะเด็กมีความอ่อนไหวมากกว่า
ผู้ใหญ่ ประสบการณ์สีของเด็กๆ จึงมีความเข้มข้น
 ในช่วงขวบปีแรกๆ สัมผัสรับรู้ของเด็กยังบริสุทธิ์อยู่ ทุกสิ่งทุกอย่าง   
ที่เด็กวัยนี้ได้พบเห็นจะฝังอยู่ในตัวเขา จึงไม่ใช่เรื่องดีที่จะรีบร้อนนำาทารก
ออกไปสัมผัสกับแสงสว่างจ้า หรือให้ทารกเพ่งมองแสงจากหลอดไฟโดยตรง     



แรกสุดทารกรับรู้แสงและสีจากระดับความอ่อนเข้มของแสงที่มากน้อยแตก
ต่างกัน และแสงกับสีจะทำางานสัมพันธ์กันก็ต่อเมื่อดวงตาสมบูรณ์พร้อมแล้ว
เท่านั้น
 หนังสือการศึกษาของเด็ก (The Education of the Child) โดยรูดอล์ฟ 
สไตเนอร์ ชี้ถึงผลสะท้อนของสีที่มีต่อเด็ก:
 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เด็กที่ ‘ขี้กังวล’ เช่น เด็กที่ตื่นเต้นง่าย 
ควรได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากเด็กที่เงียบและเซื่องซึม เราต้องเอาใจใส่          
ในทุกสิ่ง ตั้งแต่สีของห้อง และสิ่งของต่างๆ รอบๆ ตัวเด็ก จนถึงสีของเสื้อผ้า         
ที่เด็กสวมใส่…
 เด็กที่ตื่นเต้นง่ายควรให้แวดล้อมและแต่งตัวด้วยสีแดงและสีเหลือง     
อมแดง ส่วนเด็กเซื่องซึมควรให้แวดล้อมด้วยโทนสีน้ำาเงินหรือสีเขียวอมน้ำาเงิน 
ที่สำาคัญคือสีคู่ตรงข้าม (Complementary Colour) ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใน
เด็ก กรณีของสีแดง สีคู่ตรงข้ามคือสีเขียว ส่วนคู่สีน้ำาเงินคือสีเหลืองอมส้ม
 ทันทีที่ย่างเข้าสู่วัยเรียน เด็กส่วนใหญ่จะเลือกสีแดงอมเขียวและ
เขียวอมแดง บ่อยกว่าสีน้ำาเงินอมเหลืองและเหลืองอมน้ำาเงิน เด็กวัยนี้ยังอาจ
เปลี่ยนสีโปรดของตนจากสีเดิมที่เคยชอบด้วย อย่างแม่ของเด็กคนหนึ่งเล่าให้
ฟังว่า นานทีเดียวที่สีเขียวเป็นสีโปรดของลูกสาว จนเมื่ออายุย่างเข้าหกขวบ 
ลูกสาวบอกเธอว่าชอบสีแดง สิ่งนี้อธิบายให้เห็นถึงความจริงที่ว่า ช่วงแรกเด็ก
จะรู้อารมณ์สีคู่ตรงข้ามได้ดีกว่าสีภายนอกที่ตาเห็น และเมื่อกาลเวลาผ่านไป 
เด็กโตขึ้น สัมผัสรับรู้ของเด็กก็จะเป็นอย่างเดียวกับที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเป็นกัน
 ทำาไมประสบการณ์สีในแนวนี้จึงมีความสำาคัญต่อมนุษย์ และยิ่งสำาคัญ
เป็นพิเศษสำาหรับเด็กที่กำาลังเติบโต เพราะโลกภายในกับโลกภายนอกของ
เด็กเล็กนั้นแทบจะไม่แบ่งแยกกันเลย เด็กไม่เพียงรับรู้สีเท่านั้น พวกเขายัง
สัมผัสถึงคุณภาพของสีอีกด้วย ความรู้สึกในเด็กสัมผัสธรรมชาติแท้จริงของ
สีได้ และรู้สาระนามธรรมของสี ความสามารถนี้จะหายไปเมื่อเด็กโตขึ้น และ
เมื่อเข้าสู่วัยเรียน เด็กสัมผัสประสบการณ์สีแค่เป็นเพียงคุณสมบัติส่วนหนึ่ง
ของวัตถุ (ลูกบอลสีน้ำาเงิน หลังคาสีแดง ฯลฯ) แล้วความสามารถที่จะสัมผัส
ความแตกต่างของสีกับผลของมันก็จะลดลง ดวงตาแห่งจิตวิญญาณไม่พัฒนา
ต่อไป บ่อยครั้งที่เด็กเล็กรู้สึกด้วยตนเองว่าสีแดงและสีเหลืองเป็นสีอบอุ่น ส่วน



สีเขียวและสีน้ำาเงินเป็นสีเย็น แต่ทันทีที่เด็กเติบโตขึ้น พวกเขาไม่ได้สัมผัส
กับประสบการณ์นี้อย่างเต็มที่อีกเลย ทำาให้ความสามารถนี้กลายเป็นภูมิรู้        
ที่ตายซากเข้าถึงได้ยาก
 รูดอล์ฟ สไตเนอร์จึงแนะนำาครูให้ปล่อยเด็กมีชีวิตและทำางานอยู่ในโลก
ของสีเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้เด็กอบอาบอยู่กับธรรมชาติแห่งความรู้สึก
นั้น ดังที่เกอเธ่ได้กล่าวไว้ในทฤษฎีสี:
 เกอเธ่ให้เราสนใจอารมณ์ของสีที่รุกเร้าอยู่ในตัวเรา เขาชี้ให้เห็น
ธรรมชาติอันท้าทายของสีแดง คำาสอนของเขาเน้นว่า จิตวิญญาณจะรู้สึก
อย่างไรเมื่อเห็นสีแดง ซึ่งเกินไปกว่าที่ดวงตาเห็น เขายังได้พูดถึงความนิ่งและ
ความลึกซึ้งที่จิตวิญญาณรู้สึกเมื่อได้สัมผัสสีน้ำาเงิน เราสามารถนำาสีสันสู่เด็กๆ 
ได้ในลักษณะที่จะทำาให้พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์อย่างเป็นธรรมชาติ กับ
ความรู้สึกอ่อนเข้มที่เกิดจากสีต่างๆ เข้าใจสีสันชีวิตภายในของตนได้
 ทฤษฎีสีของเกอเธ่ชี้ถึง ‘ความสัมพันธ์ระหว่างสีกับความรู้สึกที่เสริม
สร้างพลังชีวิต’
 เฮเลน เคลเลอร์ (Helen Keller) เคยเขียนไว้ว่า ‘คนตาดีทั้งหลาย   
ผิดถนัดที่คิดว่าคนตาบอดไม่เห็นความงามของสี’ เอซูล่า เบิร์คฮาร์ด (Ursula 
Burkhard) นักประพันธ์หญิงตาบอดอธิบายไว้ว่า เธอสามารถกำาหนดรูปแบบ
ภาพลักษณ์ที่ต่างกันของแต่ละสี โดยเฉพาะในเทพนิยาย และเธอเรียนรู้ที่จะมี
ประสบการณ์ภายในกับสีได้อย่างไร:
 นิทานพื้นบ้านง่ายๆ บอกฉันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของสี ตอนแม่เลี้ยง
ใจร้ายของสโนว์ไวท์เปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วยแรงริษยา มันต้องเป็นสีเหลืองพิษ
อย่างแน่นอน ซึ่งต่างกับสีเหลืองของฝักข้าวโพดที่งอกงาม และหลายอารมณ์
ที่สีแดงปรากฏใน ‘สโนว์ไวท์กับกุหลาบแดง’ มีสีแดงละเอียดอ่อนของดอกไม้
ที่แย้มบานอยู่ในพุ่มกุหลาบ และสีแดงมีชีวิตชีวาของผลเบอร์รี่ในป่า สีแดง          
ชั่วร้ายลุกโพลงบนใบหน้าของคนแคระตอนพวกเขาโมโห ท้องฟ้าสีแดงฉาย
แสงยามเช้าอย่างให้ความหวังอยู่เหนือหน้าผาที่นางฟ้าคอยดูแล เด็กๆ ที่      
ค้างแรมอยู่กลางป่าตลอดคืน หรือสีแดงอัสดง เมื่อพระโอรสของพระราชา        
พ้นคำาสาปที่ต้องกลายเป็นหมี และตอนนี้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์รายรอบ
ด้วยสีแดง ขนหยาบๆ สีดำาถูกแทนที่ด้วยฉลองพระองค์คลุมสีแดงอมม่วง         



สีแดงน่าเกรงขามสมเกียรติพระราชา
 เด็กๆ สามารถสัมผัสประสบการณ์สีจากเทพนิยายเหล่านี้ ที่จะมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดลึกซึ่งกับสีทั้งหลายนี้

เด็กๆ วาดภาพสีน้ำ 

 วิธีดีที่สุดที่จะแนะนำาให้เด็กรู้จักสี คือให้เขาวาดภาพด้วยสีที่ละลายน้ำา 
เพราะสีที่อยู่ในลักษณะของเหลวจะแสดงธรรมชาติของมันได้ดีที่สุด แม้เด็ก
อายุสองสามขวบก็ใช้พู่กันและสีเป็น พวกเขาจะเรียนรู้พู่กันอย่างคล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ จุ่มพู่กันลงในขวดสี และเริ่มระบายสีจนสีแพร่กระจายไปทั่ว
กระดาษขาว เด็กๆ พร้อมที่จะระบายสีสีเดียวจนหมดขวด แล้วถ้าเขาเลือกเอา
สีอื่นออกมา ก็จะระบายสีนั้นทับไปบนสีแรกอย่างไม่ลังเล นี้คือกิจกรรมการ
ระบายสีและประสบการณ์การสร้างสรรค์ที่สำาคัญ และสีจะส่งผลในตัวเด็กแล้ว
อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว เด็กจึงชอบระบายสีน้ำา และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับมันอย่าง
สุขใจ

 เมื่ออายุย่างเข้าสามสี่ขวบ เด็กจะรู้สีแต่ละสีมากขึ้น เขาจึงเริ่มระบาย
สีสีหนึ่งเคียงข้างอีกสีหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป จุ่มพู่กันลงในขวดสีอย่าง
ระมัดระวัง และดื่มด่ำากับสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นกับสีบนกระดาษ
 ความรักสีมีส่วนกระตุ้นเด็กช่วงวัยสี่ถึงห้าขวบให้วาดภาพด้วยสีน้ำา 

เช่นกัน ภาพวาดของพวกเขาถูกกำาหนดโดยสีนั้นๆ ที่มีความแตกต่างกันไป 
แต่ละสีทำาอะไรบ้าง และสัมพันธ์กับสีอื่นๆ ในกระบวนการวาดภาพนั้นอย่างไร 



เด็กวัยนี้ได้พลังรุกเร้าจากสีและทุกสิ่งทุกอย่างที่กำาลังเกิดขึ้นบนกระดาษ รวม
ถึงสีในขวดด้วย ความเบิกบานและความกระตือรือร้นเปล่งประกายขึ้นในเด็ก 
เด็กๆ จะแสดงความเห็นอย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับการวาดภาพ และเรื่องราว
ต่างๆที่เกิดจากสี เราอาจได้ยินความเห็น เช่น ‘สีแดงของฉันกำาลังต่อสู้กับ
สีน้ำาเงินอยู่ สีแดงแข็งแรงกว่ามาก มันผลักสีน้ำาเงินกระเด็นพ้นทางไปแล้ว’ 
(สีน้ำาเงินถูกระบายทับด้วยสีแดงจนเห็นเป็นเพียงแถบเล็กๆ เท่านั้น) หรือ     
‘สีแดงของฉันกำาลังพักผ่อน เขาหย่อนกายลงนอนบนเตียงสีน้ำาเงิน’ (ภาพที่ 1) 
หรือ ‘สีส้มของฉันมีความสุขเหลือเกิน มันอยากกระโดดไปทั่วทุกที่เลย’ (ภาพ
ที่ 2)

 เด็กโตในวัยเรียนก็เพลิดเพลินกับสีและการวาดภาพด้วยเช่นกัน เด็กๆ 
จะวาดภาพอย่างสงบเงียบอยู่สักพักหนึ่ง แล้วสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนแผ่น
กระดาษ มันเป็นอย่างไรเมื่อสีหนึ่งไปพบกับอีกสี สีอาจจะซ้อนกันหรือผสาน
ร่วมกัน เกิดสีใหม่ และมีรูปร่างเป็นอะไรบ้าง เด็กจะเห็นสิ่งทั้งหลายที่เกิด
ขึ้นในภาพวาดด้วยจินตนาการ เช่น ‘เป็ด’ ‘ปราสาทบนท้องฟ้า’ ‘สมบัติในถ้ำา’ 
(ภาพที่ 3 ,4 ,5)

ภาพที่ 1 ‘สีแดงของฉันกำาลังพักผ่อน 

เขาหย่อนกายลงนอนบนเตียงสีน้ำาเงิน’

ภาพที่ 2 ‘สีส้มของฉันมีความสุขเหลือเกิน 

มันอยากกระโดดไปทั่วทุกที่เลย’



ภาพที่ 3 ‘เป็ด’

ภาพที่ 4 ‘ปราสาทบนท้องฟ้า’

ภาพที่ 5 ‘สมบัติในถ้ำา’



 เราจึงสามารถปล่อยให้เด็กเล่นเพลิดเพลินกับสีสันต่างๆ ได้ เพราะเขา
กำาลังเดินตามพลังแห่งการสร้างสรรค์ภายในตน

 รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ให้คำาแนะนำาพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สีน้ำา:
 เราควรระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้เด็กใช้สีสำาเร็จรูปจากกล่องสีโดยตรง 
นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แม้การวาดภาพศิลปะก็ตาม คนเราควรวาดภาพจาก
จานที่เราได้ผสมสีกับน้ำาหรือของเหลวอื่นไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องพัฒนา
ความสัมพันธ์ภายในให้คุ้นเคยกับสี เด็กก็เช่นเดียวกัน และท่านจะไม่คุ้นเคย
สัมพันธ์กับสีถ้าระบายสีด้วยสีสำาเร็จรูป แต่ท่านพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ขณะ
ระบายด้วยสีที่ละลายน้ำาแล้วในจาน

เรื่องราวของสี

 บางทีเราก็แต่งเรื่องราวเล็กๆ เกี่ยวกับสีขึ้นมา เช่น 

 พอสีเหลืองพบกับสีน้ำาเงิน เขาร้องทักว่า 
 ‘อ้อ! อยู่นี่เอง กำาลังตามหาอยู่ทีเดียว’ ว่าแล้วทั้งสองก็หัวเราะ 
 และโผเข้ากอดกันกลม แล้วทั้งคู่ก็สบายใจที่ได้กลายเป็นสีเขียว
 เหมือนเช่นใบหญ้า

 วันนี้สีแดง ยอดนักมายากลเดินทางท่องไป 
 ไม่นานมันได้พบกับสีเหลือง มันเสกสีเหลืองให้กลายเป็นสีส้มไปแล้ว!

 ถ้าเพียงท่านรู้ในคืนฮัลโลวีน แดงปราดเปรียวชอบแกล้งเฒ่าน้ำาเงิน
 เฒ่าน้ำาเงินกลายร่างเป็นแดง และแดงกลายเป็นน้ำาเงิน
 เกินกว่าใครจะบอกได้ว่าใครเป็นใคร แต่ทุกอย่างนั้นสุดสนุก
 แล้วสองสหายก็กลายเป็นสีม่วงเดียวกัน



สัมผัสประสบการณ์สี

 การนำาประสบการณ์สีมาสู่เด็กวัยเรียน เราต้องปลุกเด็กให้ตื่นรู้ถึง
ความหมาย ปล่อยให้เด็กได้มีประสบการณ์กับสีว่าสีแบบนี้กำาลังพูดคุยอะไร
กับสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ เพราะในโลกของสีย่อมมีโลกทั้งโลก แต่เรา
ก็ต้องให้เด็กได้มีประสบการณ์ว่าสีเหล่านั้นพูดคุยกันเองด้วย สีเขียวพูดอะไร  
กับสีแดง สีน้ำาเงินพูดอะไรกับสีเหลือง สีน้ำาเงินพูดอะไรกับสีเขียว และสีแดง
พูดอะไรกับสีน้ำาเงิน - ตอนนี้เราก็ได้รู้ถึงความสัมพันธ์อันวิเศษสุดระหว่าง
บรรดาสีต่างๆ

   ‘สะพานสายรุ้งเรืองรอง
   ทาบทอ ท้องฟ้า อำาไพ
     แต้มสี เหลือง แดง น้ำาเงิน สดใส
     สายรุ้ง ในใจ งดงาม’
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