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 บทคัดย่อ      
 

บทความเร่ืองนีมุ้่งน าเสนอเก่ียวกับกระบวนการเพ่ือพัฒนาการฝึก
นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชัน้เ รียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ซึ่งเป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้นกัศกึษามีพฒันาการพืน้ฐานทางนาฏศลิป์ไทยท่ีแม่นย า โดยฝึก
ให้ใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายฝึกนาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทยได้ 
เกิดความถูกต้องตามหลักศาสตร์นาฏศิลป์ อันจะมีผลท าให้การเคล่ือนไหว
ในขณะแสดง ระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ เกิดสนุทรียะทางการแสดงมากขึน้ โดยปรับใช้
ทฤษฎีแนวคิดของแฮร์โรว์ 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ประชากร ขัน้เตรียมการฝึกทักษะ  
ขัน้ด าเนินการฝึกทกัษะ และขัน้ประเมินผลการฝึกทกัษะน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนด้วย 
 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเพ่ือพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และ
ภาษาท่าท่ีผู้ สอนได้รับประสบการณ์ตรงจากนางละครหลวงในราชส านัก คือ  

                                                           
1 รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  e – mail: samakhabuti@gmail.com 
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ในชั้นเรียนวิชานาฏศลิป์ไทย 
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แม่ครูเฉลย ศขุะวณิช แม่ครูลมลุ ยมุะคปุต์ แม่ครูจ าเรียง พธุประดบั และแม่ครู
ลิน้จ่ี ไปใช้กบันกัศึกษาในชัน้เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย ส่งผลให้นกัศึกษามีทักษะ
การฝึกนาฏยศพัท์และภาษาทา่นาฏศลิป์ท่ีถกูต้องและแมน่ย ามากยิ่งขึน้ 
ค าส าคัญ: กระบวนการ การฝึก นาฏยศพัท์ ภาษาทา่นาฏศิลป์       
  
Abstract 
 

 The purposes of this study were to develop Thai classical 
dancing terminology and to implement dancing gesture language lessons 
in Thai classical dancing classrooms. Two groups of Udon Thani Rajabhat 
University students comprised of: 1) performing art students of Humanities 
and Social Sciences Faculty, and 2) Thai classical dancing students of 
Education Faculty were selected as samples of this study. These students 
were trained and practiced to have accurate basic development of Thai 
classical dance. In other words, they were trained to use all their body parts 
to move along Thai classical dancing terminology and Thai dancing 
gesture language in order to strengthen their movement accurately and be 
consistent with Thai classical dancing principles. Additionally, it also helped 
their dance become more aesthetic while performing. To acquire more 
reliable data, four steps of Harrow’s Instructional Model for Psychomotor 
Domain consisted of selecting subjects, preparing dance practice, 
practicing dance performance, and evaluating dance practices were also 
included in this study.   
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  Results revealed that procedures for developing Thai classical 

dancing terminology and Thai dancing gesture language through 
transference of the researcher’s knowledge directly gained and 
experienced from senior royal court dancing mistresses, e.g. Kru Chalery 
Sukhavanich, Kru Lamoon Yumakupt, Kru Jumriang Putpradub, and Kru 
Linjee improved students’ Thai classical dancing terminology and their 
dancing gesture language more correctly and accurately.     
Keywords:  Procedures, Practices, Thai Classical Dancing Terminology,  
                    Dancing Gesture Language   
    
บทน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา
ศลิปะการแสดง (ศล.บ.) เน้นผลิตศิลปิน และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยเน้นผลิตครู
นาฏศลิป์ (ค.บ.) ทกุรายวิชาทางนาฏศิลป์ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทางทฤษฎี
และทกัษะปฏิบตัทิ่าระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ฯลฯ ซึง่เป็นสิ่งส าคญัตอ่การผลิตบณัฑิต 
ดงันัน้ นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจธรรมชาติของวิชานาฏศิลป์
โดยเน้นการฝึกทกัษะท่าร าพืน้ฐานของหลกัวิชาท่ีเร่ิมต้นด้วยการฝึกนาฏยศพัท์
และภาษาท่านาฏศิลป์ให้เกิดความช านาญในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายให้
ถกูต้องตามทกัษะทางนาฏศิลป์ท่ีมีแบบแผนสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน 
 ประสบการณ์ท่ีผู้ สอนได้สอนนักศึกษาทัง้สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(ศล.บ.) และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ค.บ.) พบว่า นักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาใน
ระดบัชัน้ปีท่ี 1 ทัง้ 2 สาขาวิชา ไม่มีพืน้ฐานทางนาฏศิลป์และท่วงท่าร าในการใช้
นาฏยศพัท์และภาษาท่าท่ีถูกต้อง ด้วยเหตดุงักล่าวผู้สอนจึงให้ความส าคญัต่อ
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บทเรียนขัน้พืน้ฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนือ้หาสาระนาฏยศพัท์และภาษา
ท่าต่างๆ เช่น ท่าระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ซึ่งผู้ เรียนต้องเรียนรู้เทคนิคในการแก้ไข
ท่าทางตามหลักนาฏยศัพท์และภาษาท่าอย่างถูกต้องและแม่นย า เพราะ
นกัศกึษาทัง้ 2 สาขาวิชาถือว่าเป็นผู้ สืบทอดน าองค์ความรู้นาฏยศพัท์และภาษา
ท่านาฏศิลป์ทัง้ในฐานะท่ีจะเป็นครูนาฏศิลป์และนักแสดงนาฏศิลป์ไทยใน
อนาคตตอ่ไป  
 นอกจากนี ้การท่ีผู้ สอนได้ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิหน้าท่ี
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษามีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
พบวา่ ผู้ขอต าแหนง่ครูวิทยฐานะช านาญการสาระนาฏศิลป์ยงัขาดประสบการณ์
และความแม่นย าในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการถ่ายทอดนาฏยศัพท์
และภาษาท่านาฏศิลป์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งครูช านาญการสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ (ฉวีวรรณ ค าภูลา 
และรัศมี จนัทเมือง, 2553) ให้ข้อมูลไว้ว่า ในอดีตการเรียนวิชานาฏศิลป์ไม่ได้
เน้นการสอนนาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ อาจารย์ผู้สอนร าน าหน้าขึน้แม่
ท่าในระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ เป็นชดุๆ ไม่ได้อธิบายและฝึกการใช้ทกัษะพืน้ฐานก่อน
การฝึกชุดการแสดงเหล่านัน้ เหตนีุจ้ึงไม่มีความรู้ในการใช้เทคนิควิธีการแก้ไข
ทว่งทา่ร าท่ีไมถ่กูต้อง 
 ด้วยปัญหาดงักล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องผลิตบณัฑิตทัง้สาขาวิชา
ศิลปะการแสดงและสาขานาฏศิลป์ไทยให้เป็นผู้น าองค์ความรู้ไปพฒันารูปแบบ
การฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ให้กับสถานศึกษาและองค์กร
ผู้ประกอบการทางการแสดงได้อย่างถกูต้องเตม็รูปแบบตอ่ไป 
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 วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือพัฒนาบทเรียนการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชัน้
เรียนของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 2.เพ่ือผลิตบณัฑิตสาขาวิชาศลิปะการแสดงและสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย
ให้มีความรู้น าไปพัฒนาความสามารถการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่ารวมถึง
วิธีการแก้ไขท่วงท่าการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทยให้ถูกต้องอย่าง
แมน่ย า 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 นกัศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง และนกัศึกษา
ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ระดบัชัน้ปีท่ี 1 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นาฏยศัพท์ หมายถึง ค าศพัท์ท่ีเก่ียวกับการฟ้อนร าและเก่ียวกับการ
แสดงละคร 
 ภาษาท่านาฏศิลป์ หมายถึง กิริยาอาการท่ีท าความเข้าใจกันได้ด้วย
ทา่ทางของศิลปะแหง่การละครหรือการฟ้อนร า 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 บทความเร่ือง กระบวนการเพ่ือพฒันาการฝึกนาฏยศพัท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ในชัน้เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย ผู้สอนใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
(Action Research) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา สาขาวิชา
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นาฏศิลป์ไทย และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อดุรธานี ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ฐานเบือ้งต้นทางนาฏศิลป์ ในการใช้อวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายตัง้แต่ศีรษะจรดเท้า ฝึกปฏิบัติท่าทางในหัวข้อเร่ือง 
“นาฏยศพัท์” และ “ภาษาท่านาฏศิลป์” โดยศึกษาจากแนวคิดของแฮร์โรว์ ได้
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 1.ประชากร 
 2.ขัน้เตรียมการฝึกทกัษะ 
 3.ขัน้ด าเนินการฝึกทกัษะ 
 4.ขัน้ประเมินผลการฝึกทกัษะ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานเร่ืองนี ้คือ นักศึกษาศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง สงักัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และนกัศึกษาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สงักัดคณะครุศาสตร์ 
ระดบัชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 
ขัน้เตรียมการฝึกทักษะ 
 1. ก าหนดกรอบแนวคิด โดยยึดแนวคิดของแฮร์โรว์ (ทิศนา แขมมณี, 
2552: 243 – 244) ซึ่งจัดล าดับขัน้ตอนการเรียนรู้ ทางด้านทักษะปฏิบัติไว้ 5 
ขัน้ตอน โดยเร่ิมจาก ระดบัท่ีซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดบัท่ีมีความซับซ้อนมาก 
การกระท าจึงเร่ิมจากการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้ใหญ่ไปจนถึงการเคล่ือนไหว
กล้ามเนือ้ย่อยตามล าดบั ประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 ขัน้การเลียนแบบ ขัน้ท่ี 2 ขัน้การ
ลงมือกระท าตามค าสัง่ ขัน้ท่ี 3 ขัน้การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขัน้ท่ี 4 ขัน้



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

69 กระบวนการเพ่ือพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในช้ันเรียน
วิชานาฏศิลป์ไทย 
 
 การแสดงออก และขัน้ท่ี 5 ขัน้การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้
  ขัน้ท่ี 1 ขัน้การเลียนแบบ เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนสงัเกตการกระท าท่ี
ต้องการให้ผู้ เรียนได้ท า ซึง่ผู้ เรียนยอ่มจะรับรู้หรือสงัเกตเห็นรายละเอียดตา่งๆ ได้
ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้ เรียนจะสามารถบอกได้ว่า ขัน้ตอนหลักของการ
กระท านัน้ๆ มีอะไรบ้าง 
  ขัน้ท่ี 2 ขัน้การลงมือกระท าตามค าสั่ง เม่ือผู้ เรียนได้เห็นและ
สามารถบอกขัน้ตอนของการกระท าท่ีต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้ เรียนลงมือกระท า
โดยไม่มีแบบอย่างให้เห็นผู้ เรียนอาจกระท าตามค าสัง่ของครูผู้สอน หรือท าตาม
ค าสัง่ท่ีครูผู้สอนเขียนไว้ในคูมื่อก็ได้ การลงมือปฏิบตัิตามค าสัง่นี ้แม้ผู้ เรียนจะ
ยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้ เรียนก็ได้ประสบการณ์ใน    
การลงมือท าและค้นพบปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการปรับการ
กระท าให้ถกูต้องสมบรูณ์ขึน้ 
  ขัน้ท่ี 3 ขัน้การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ี
ผู้ เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถท าในสิ่งนัน้ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่
จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าสั่งน าทางการกระท า การกระท าท่ีถูกต้อง
แมน่ย าแมน่ตรง พอดี สมบรูณ์แบบ เป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนจะต้องสามารถท าได้ในขัน้นี ้
  ขัน้ท่ี 4 ขัน้การแสดงออก ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝน
มากขึน้จนสามารถกระท าในสิ่งนัน้ได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว ราบร่ืน และด้วยความมัน่ใจ 
  ขัน้ท่ี 5 ขัน้การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียน
สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ อย่างสบายๆ เป็นไปโดยอตัโนมตัิ โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้
ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศยัการปฏิบตัิบ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
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หลากหลาย ผลท่ีผู้ เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ ผู้ เรียนจะเกิดการ
พฒันาทางด้านทกัษะปฏิบตั ิจนสามารถกระท าได้อย่างถกูต้องสมบรูณ์ 
 
 2. ครูผู้สอนเตรียมอุปกรณ์ ส่ือประเภทสิ่งพิมพ์ ต ารา เอกสาร และส่ือ   
วีดีทศัน์ ต้นแบบ นาฏยศพัท์ และภาษาทา่ทางนาฏศลิป์ ดงันี ้
  2.1 นาฏยศพัท์ โดยแบง่ตามส่วนของร่างกายมี 5 หมวด ดงันี ้
   2.1.1 การใช้ศีรษะและหน้า ประกอบด้วย เอียงศีรษะ 
ลกัคอ เปิดคาง กดคาง และกลอ่มหน้า 
   2.1.2 การใช้ไหล่ ประกอบด้วย ตงึไหล่ กดไหล่ ตีไหล่ 
และกลอ่มไหล ่
   2.1.3 การใช้มือและล าแขน ประกอบด้วย การจีบมือ 
การตัง้วง ล่อแก้ว คลายมือ ม้วนมือ ฉายมือ สอดมือ สะบดัมือ ส่ายมือ แบหงาย
แบคว ่า การชีน้ิว้ วาดแขน แขนตงึ และแขนงอ 
   2.1.4 การใช้หวัเข่าและเท้า ประกอบด้วย ตบเท้า จรด
เท้า ประเท้า ยกเท้า ก้าวเท้า กระทุ้งเท้า กระดกเท้า ขยัน่เท้า สะดดุเท้า ฉายเท้า 
ยีด - ยบุ กนัเขา่ และยอ่เขา่ 
   2.1.5 การใช้ล าตวั ประกอบด้วย นัง่คกุเข่า กระทบก้น 
โย้ตวั และยกัตวั 
  2.2 ภาษาทา่มี 4 หมวด แบง่ได้ดงันี ้
   2.2.1 ภาษาท่าท่ีใช้แทนค าพูด ได้แก่ ท่ารับ ท่าเรียก 
ท่าปฏิเสธ ท่าสั่งให้ไปแนะน าตัว พูดกระซิบ อวยพร (ช่วยเหลือ ให้ ยกพล 
ก่อสร้าง ส่งเสริม) ชมเชย ยอมรับ (เชือ้เชิญ ขอต้อนรับ) เทิดทูน ยกไว้ ไป (คิด) 
ยัง่ยืน (ค า้จนุ) ชี ้
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    2.2.2 ภาษาทา่ ท่ีเป็นอิริยาบถ และกิริยาอาการ ได้แก่ 

ทา่ยืน ทา่เดนิ ทา่นัง่ ทา่นอน และทา่อ่ืนๆ 
   2.2.3 ภาษาท่า ท่ีแสดงอารมณ์ภายใน เป็นความรู้สึก 
ได้แก่ ทา่รัก ทา่โกรธ ทา่ดีใจ ทา่เสียใจ ทา่โศกเศร้า และทา่อ่ืนๆ 
   2.2.4 ภาษาท่า ท่ีไม่มีความหมายเฉพาะบท ได้แก่ 
การร าหน้าพาทย์ เป็นต้น (ธนิต อยูโ่พธ์ิ, 2511: 152 – 155) 
 
ขัน้ด าเนินการฝึกทักษะ 
 1. ครูผู้ สอนเตรียมส่ือ อุปกรณ์ ก่อนด าเนินการฝึกทักษะแต่ละครัง้ 
ได้แก่ ต ารา ไม้เคาะจงัหวะ ม้วนเทปเพลง เคร่ืองบนัทกึเสียง และวีดีทศัน์ 
 2. นกัศกึษาเตรียมความพร้อมของร่างกาย โดยการอบอุ่นร่างกาย  ฝึก
วิธีการดดันิว้มือ  ดดัแขน  การทรงตวั  การถ่ายโยงน า้หนักตวั  การใช้สายตา  
การสร้างรอยยิม้ และการสร้างความรู้สึกบนใบหน้า 
 3. ครูผู้ สอนบรรยายและสาธิต นาฏยศพัท์ทัง้ 5 หมวด ประกอบด้วย 
การใช้ศีรษะและใบหน้า การใช้ไหล่ การใช้มือและล าแขน การใช้หวัเข่าและเท้า 
และการใช้ล าตวั 
 4. นกัศึกษาฝึกหัดนาฏยศพัท์ ทัง้ 5 หมวด ประกอบด้วย การใช้ศีรษะ
และใบหน้า การใช้ไหล่ การใช้มือและล าแขน การใช้หวัเข่าและเท้า และการใช้
ล าตวั 
 5. ครูผู้สอนบรรยายและสาธิตภาษาท่านาฏศิลป์ 4 หมวด ประกอบด้วย 
ภาษาท่าท่ีใช้แทนค าพูด ภาษาท่าท่ีเป็นอิริยาบถและกิริยาอาการ ภาษาท่าท่ี
แสดงถึงอารมณ์ภายใน ภาษาท่าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น เพลงช้า - 
เพลงเร็ว 
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 6. นกัศึกษาฝึกหัดภาษาท่า 4 หมวด ประกอบด้วย ภาษาท่าท่ีใช้แทน
ค าพูด ภาษาท่าท่ีเป็นอิริยาบถและกิริยาอาการ ภาษาท่าท่ีแสดงถึงอารมณ์
ภายใน ภาษาทา่ท่ีไมมี่ความหมายเฉพาะบท เชน่ เพลงช้า - เพลงเร็ว 
 7. นกัศึกษาฝึกหัดขนบของละคร เช่น การใช้มือซ้ายแทนความหมาย
เฉพาะมี 5 ท่า คือ ท่าตวัเรา ท่าป้องหน้า ท่ายิม้ ท่าอาย ท่าโอด และการใช้เท้า
ซ้ายก้าวขึน้นัง่เตียงลงจากเตียง 
 8. นกัศกึษาฝึกหดัร าเพลงช้าและเพลงเร็ว ทัง้ตวัพระและตวันาง 
 
ขัน้ประเมินผลการฝึกทักษะ 
 1. ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบนาฏยศัพท์ให้นักศึกษาจับฉลาก 
นาฏยศพัท์ได้ค าไหนให้สอบปฏิบตัิค าศพัท์ท่ีจบัฉลากได้ จ านวน 10 ค า 
 2. ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบภาษาท่านาฏศิลป์ให้นักศึกษาจับ
ฉลากภาษาท่าได้ค าไหนให้สอบปฏิบตัทิ่าร าท่ีจบัฉลากได้ จ านวน 10 ทา่ 
 3. นกัศกึษาสอบปฏิบตัเิพลงช้า-เพลงเร็ว เป็นรายบคุคล (ระบบ 4 ทิศ) 
 4. ให้นกัศึกษาสอบทฤษฎีนาฏยศพัท์และภาษาท่าจ านวน 50 ข้อ วนั
เวลาสอบตามก าหนดตารางสอบของมหาวิทยาลยัในปลายภาคการศกึษา 
 5. ก าหนดคะแนนทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหลงัเรียนสอบปลายภาคเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50   
 
ผลการศึกษา 
 ผู้ สอนได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาทักษะนาฏศิลป์ไทย 1 
(PF02102) ในหลกัสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง พทุธศกัราช 2555 
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 ใช้อกัษรยอ่ ศ.บ. สงักดัคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และได้รับมอบหมาย

ให้สอนในรายวิชา พืน้ฐานนาฏศิลป์ไทย 1 (TD01101) ในหลักสูตรครุศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย พทุธศกัราช 2555 ใช้อกัษรย่อ ค.บ. สงักดัคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ใน 2 รายวิชาท่ีกล่าวมานีมี้เนือ้หาเป็น
การฝึกปฏิบัติความรู้และทักษะขัน้พืน้ฐานซึ่งนักศึกษาต้องได้รับการฝึก
ปฏิบตัิการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายตัง้แต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าให้ถูกต้องตาม
หลักทางนาฏศิลป์ในหัวข้อ “นาฏยศัพท์” และ “ภาษาท่านาฏศิลป์” ดังนัน้ 
อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
ใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ให้ถูกต้องอย่างเดียวไม่พอจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิค การแก้ไขท่วงท่าของนกัศกึษาท่ีปฏิบตัิไม่
ถกูต้องด้วย 
 ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเพ่ือพฒันาการฝึกนาฏยศพัท์และภาษา
ท่านาฏศิลป์ในชัน้เรียนของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้น าประสบการณ์
ตรงท่ีได้รับความรู้ขัน้พืน้ฐานจากวิทยาลยันาฏศิลป กรมศลิปากร ซึง่สอนโดยแม่
ครูเฉลย ศขุะวณิช แมค่รูลมลุ ยมะคปุต์ แมค่รูจ าเรียง พธุประดบั และแมค่รูลิน้จ่ี 
ซึ่งท่านเหล่านีเ้ป็นนางละครหลวงในราชส านกั ทัง้นีก็้เพ่ือเป็นการถ่ายทอดหลัก
และวิธีการแก้ไขท่าทางท่ีไม่ถูกต้องของผู้ เรียนท่ีฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ใน 2 รายวิชาดงักล่าวไว้แล้วในข้างต้น ซึ่งผู้สอนได้น ารูปภาพกิจกรรม
การเรียนการสอนในอดีตของแม่ครูเฉลย ศขุะวณิช ขณะท าการสอนในวิทยาลัย
นาฏศิลป กรมศิลปากร มาบันทึกไว้เป็นต้นแบบให้นักศึกษาและครูอาจารย์
นาฏศลิป์ได้ศกึษาเป็นแนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้
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                         ภาพที ่1 ท่าถวายบงัคม (ทีม่า: เฉลย ศขุะวณิช, 2544) 
 

 แม่ครูเฉลย ศขุะวณิช แก้ไขท่าโดยใช้มือขวาประคองมือท่าถวายบงัคม
ของผู้ เรียน ใช้มือซ้ายกดศีรษะให้ก้มหน้าลงเล็กน้อยเพ่ือให้ปลายนิว้หวัแม่มือมา
จดท่ีปลายหน้าผากบริเวณตีนผม 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ภาพที ่2 ท่าเบ็ดเตล็ด (ทีม่า: เฉลย ศขุะวณิช, 2544) 
 

 แม่ครูเฉลย ศขุะวณิช แก้ไขท่าโดยใช้มือขวาจบัท่ีข้อเท้าขวาของผู้ เรียน
แล้วใช้นิว้หวัแมมื่อกดส้นเท้าให้หกัข้อเท้าให้ปลายนิว้เท้าชีล้งพืน้ แล้วใช้มือซ้าย
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 จับล าแขนมือจีบข้างซ้ายของผู้ เรียนกดให้ข้อมือจีบวางลงบนฝ่าเท้าขวาของ

ผู้ เรียนในทา่เบ็ดเตล็ดตวันางของ แมค่รูเฉลย ศขุะวณิช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพที ่3 ท่าสอดสร้อยมาลา (ทีม่า: เฉลย ศขุะวณิช, 2544) 
 

 แม่ครูเฉลย ศขุะวณิช แก้ไขท่าโดยใช้มือขวาจบัมือตัง้วงของผู้ เรียนปรับ
ระดบัล าแขนแล้วใช้มือซ้ายดนัหวัไหลผู่้ เรียนให้ตงึไหล่ 
  

จากประสบการณ์ตรงท่ีผู้สอนได้รับจากแม่ครูทุกท่านในการฝึกปฏิบตัิ
นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในอดีตจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร 
ตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จนถึงระดับนาฏศิลป์ชัน้สูงปีท่ี 2 ใช้เวลา
ศึกษาทัง้หมด 11 ปี ผู้สอนจึงได้น าประสบการณ์นัน้มาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนนกัศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนกัศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
ระดบัชัน้ปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้วยวิธีการแก้ไขท่าทางท่ีไม่
ถกูต้องของนกัศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
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นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศ.บ.) ภาคเรียนที่ 1/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ภาพที ่4 ปรบัใบหนา้ (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 
 การแก้ไขท่าโดยใช้มือทัง้สองข้างปรับระดบัใบหน้าและใช้หวัเข่าทัง้สอง
ข้างดนัหลงัดนัเอวของนกัศกึษา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                        ภาพที ่5 ท่ากระดกหลงั (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
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 การแก้ไขท่าโดยใช้ล าแขนและฝ่ามือข้างซ้ายดันเหนือหน้าอกของ
นกัศกึษา มือขวาจบัแขนซ้ายของนกัศึกษา ผู้สอนยืนทิง้น า้หนกัตวัท่ีเท้าขวาใช้
เขา่ข้างซ้ายดนัหน้าขาของนกัศกึษาให้ถีบไปข้างหลงัให้มากๆ 
 

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศ.บ.) ภาคเรียนที่ 1/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แก้ท่าจีบหงาย (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 
 การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการแก้ไขท่วงท่าการใช้นาฏยศพัท์ท่ีไม่
ถกูต้องให้นกัศกึษาจบัคูฝึ่กปฏิบตัิตามในท่า “จีบหงาย” โดยการใช้นิว้หวัแม่มือ
ข้างซ้ายกดท่ีข้อมือข้างซ้ายของผู้ เรียน ใช้นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง นิว้ก้อย ดนัหลงั
มือของผู้ เรียนหกัข้อมือให้ได้ระดบัท่ีถกูต้อง 
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                        ภาพที ่7  แก้ท่าบวับาน (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 
 การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการแก้ไขท่วงท่าการใช้นาฏยศพัท์ในท่า 
“บวับาน” โดยการใช้นิว้หัวแม่มือข้างขวากดท่ีข้อมือข้างขวาของผู้ เรียนใช้นิว้ชี ้
นิว้กลาง นิว้นาง นิว้ก้อย กดท่ีฝ่ามือของผู้ เรียนให้แบฝ่ามือหงายแล้วใช้มือข้าง
ซ้ายปรับเหล่ียมแขนของผู้ เรียนให้อยู่ในระดบัท่วงท่าท่ีถกูต้อง 
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ภาพที่ 8 วิธีดนัเอว (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 

 การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการดนัเอว ดนัหลงั ดนัไหล่ ในท่านอน 
ทัง้ตวัพระและตัวนาง โดยก ามือข้างขวาใช้ปลายนิว้หัวแม่มือกดไปท่ีเอวของ
ผู้ เรียน ใช้นิว้และฝ่ามือข้างซ้ายด้นไหล่ของผู้ เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ภาพที ่9 ท่านัง่ตวันาง (ทีม่า : พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
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 การแก้ไขท่านัง่ตวันาง โดยใช้มือข้างขวาปรับการวางฝ่ามือของผู้ เรียน
ให้วางราบไว้บนหน้าขาเชิดเฉพาะปลายนิว้มือ แล้วใช้มือข้างซ้ายปรับต าแหน่ง
การวางเท้าให้ส้นเท่าข้างซ้ายของผู้ เรียนวางให้ตรงกับข้อเท้าข้างขวาแล้วเชิด
ปลายนิว้เท้า 
 
 

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ค.บ.) ภาคเรียนที่ 2/2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ท่าก้าวเทา้ไขว ้(ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 

 การแก้ไขท่าโดยยืนทิง้น า้หนกัตวัท่ีเท้าซ้ายใช้ส้นเท้าขวาวางลงกับพืน้
แล้วใช้นิว้เท้าข้างขวาดนัส้นเท้าของนกัศกึษาให้ได้ระดบั ใช้ฝ่ามือขวาดนัหวัไหล่
นกัศกึษาด้วย 
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                          ภาพที ่11 กระดกหลงั (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 

การแก้ไขท่าโดยยืนย่อเข่าทิง้น า้หนักตัวไปท่ีเท้าขวา ก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้าใช้หวัเข่าซ้ายดนัหน้าขาของนกัศกึษา ให้ถีบหน้าขาไปข้างหลงัให้มากๆ 
ตอ่ด้วยใช้นิว้ชี-้กลาง-นาง-ก้อยข้างขวา กดฝ่าเท้าใช้นิว้หวัแมมื่อกดท่ีข้อเท้าเพ่ือ
หักข้อเท้าให้ปลายนิว้เท้าของนักศึกษาชีล้งพืน้ ผู้ สอนใช้ฝ่ามือซ้ายด้นเหนือ
หน้าอกของนกัศกึษาไมใ่ห้โน้มล าตวัไปข้างหน้า 
 จากการเรียนการสอนในชัน้เรียน ผู้สอนได้ใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่า 
ปูพืน้ฐานเบือ้งต้นให้นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย รุ่นท่ี 1 ของหลักสูตร 
ครุศาสตร์บณัฑิต พ.ศ.2555 ในระดบัชัน้ปีท่ี 1 มีนกัศึกษาจ านวน 54 คน และ
จากการท่ีผู้สอนได้ติดตามสงัเกตพฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนตัง้แตร่ะดบัชัน้ปี
ท่ี 1 ถึงระดับชัน้ปีท่ี 4 พบว่า นักศึกษามีความสามารถน าองค์ความรู้การใช้
นาฏยศพัท์และภาษาท่าไปใช้เป็นพืน้ฐาน รับองค์ความรู้ในรายวิชาทกัษะปฏิบตัิ
จากอาจารย์ทุกๆ ท่านท่ีได้ถ่ายทอดท่าระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ในชดุการแสดงต่างๆ 
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ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องมากขึน้ โดยเฉพาะในระดบัชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 
1/2558 ในรหสัวิชา TD02303 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน นาฏศิลป์ศกึษา คณาจารย์ใน
สาขาวิชาศิลปะการแสดงได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการ
มอบให้นกัศกึษาเป็นรายบคุคลและรายกลุ่มไปศกึษารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา ทักษะปฏิบัติ จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ทัง้ท่ีเป็น
ผู้ เช่ียวชาญของส านกัการสงัคีต กรมศลิปากร และท่ีเป็นศิลปินแห่งชาต ิในสาขา
ท่ีเก่ียวข้อง โดยนกัศกึษาเดินทางไปรับการถ่ายทอดการแสดงระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ 
คนละ 1 ชดุการแสดง เชน่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 รบัการถ่ายทอด(ทีม่า: ชยัธวชั ทพัธานี) 
 

 นายชยัธวชั ทพัธานี นกัศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ 
ได้เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าร าชดุการแสดง “ฉยุฉายศรูปนขา” กบั ดร.รัจนา 
พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทยละคร) พ.ศ. 
2554 สงักดัส านกัการสงัคีต กรมศลิปากร 
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                         ภาพที ่13 รบัการถ่ายทอด (ทีม่า: พลัลภ รกัษาพล) 
 
 นายพลัลภ รักษาพล นกัศึกษานกัศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะ
ครุศาสตร์ ได้เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าร าชุดการแสดง “รถเสนทรงเคร่ือง” 
กับอาจารย์พัชรา บัวทอง และ อาจารย์มณีรัตน์ มุ่งดี สังกัดการสังคีต กรม
ศลิปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 รบัการถ่ายทอด (ทีม่า: ช่อฟา้ เหลือดี) 
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 นางสาวช่อฟ้า เหลือดี นกัศกึษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ 
ได้เดนิทางไปรับการถ่ายทอดท่าร าชดุการแสดง “เรือมแกลมอ” กบัศลิปินส ารวม 
ดีสม (น า้ผึง้ เมืองสริุนทร์) ศลิปินแหง่ชาต ิ(สาขานกัแสดงกนัตรึม พืน้บ้าน) พ.ศ.
2545 
  

จากกิจกรรมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิเสร็จตามก าหนดเวลา นกัศกึษาจ านวน 54 คน มี 28 ชดุการแสดง 
ได้น าองค์ความรู้ทักษะทางนาฏศิลป์มาจัดแสดงได้สมจริง เพ่ือประเมินทักษะ
ความสามารถของนกัศกึษาใน “โครงการยุทธศาสตร์รวบรวมฐานข้อมูลการ
แสดงสู่ความเป็นเลิศนาฏศิลป์ศึกษา” โดยได้เชิญผู้ทรงคณุวฒุิมาประเมินผล
งานการแสดงอนัประกอบไปด้วย ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - ละคร) พ.ศ.2554  ดร.ไพโรจน์ ทองค าสกุ  จาก
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ดร.ยุทธศิลป์จุฑาวิจิตร ผศ.ดร.ปัทมาวดี  
ชาญสุวรรณ  ผศ.ดร.อุรารมย์ จนัทมาลา  จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  และ  
อ.จฑุาภรณ์ สวุรรณราช  อ.เรืองชยั นากลาง  จากวิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่ง
ผู้สอนได้ประมวลรูปภาพการแสดงบางส่วนเม่ือวนัเสาร์ท่ี 26 กนัยายน 2558 ณ 
ห้องประชุมชัน้ 2 ส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี มา
น าเสนอดงันี ้ 
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                     ภาพที ่15 ประเมินผลการแสดง (ทีม่า: มนูศกัด์ิ  เรืองเดช) 
 

 หลังจากคณะกรรมการประเมินทักษะการแสดงนาฏศิลป์ทัง้ 28 ชุด 
เสร็จสิน้ คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผู้ เก่ียวข้องได้บันทึกภาพ
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ร่วมกับนักศึกษาทัง้ 54 คน ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - ละคร) พ.ศ.2554 ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมการแสดงของนกัศกึษาว่า   
 

“ขอชื่นชมนกัแสดงทุกคนไม่คาดคิดว่านกัศึกษานาฏศิลป์ที่อุดรจะมี
ฝีมือสืบสานระบ า ร า ฟ้อน เซ้ิง ได้อย่างสวยงามทุกชุดการแสดง 
แสดงว่านกัศึกษามีพืน้ฐานการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ที่
แข็งแรง ขอให้รักษาระดับความสามารถพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ น า
ความรู้ไปสืบทอดให้ถูกต้อง แม่นย า แต่อย่าลืมทบทวนการใช้ 
นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์นะ” (รัจนา พวงประยงค์, 2558) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
          ภาพที ่16 รจันา พวงประยงค์ (ทีม่า: ชยัธวชั ทพัธานี) 
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                ภาพที ่17 กราบครู (ทีม่า: ชยัธวชั ทพัธานี) 
 
จากความเห็นของ ดร.รัจนา พวงประยงค์ ในข้างต้น จะพบได้ว่าการฝึก

ทกัษะปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์มีความส าคญั
ตอ่บทเรียนเบือ้งต้นมาก เม่ือนกัศกึษามีพืน้ฐานนาฏศิลป์ไทยท่ีแข็งแรง แม่นย า 
ถกูต้อง การแสดงระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ในชดุการแสดงต่างๆ ก็จะมีความสวยงาม
และสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ท าให้ระดับความสามารถของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของชุมชนทุกระดับ อันจะเห็นได้จากการตอบรับของ
หนว่ยงานทัง้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในจงัหวดัอดุรธานี ซึง่ตา่งให้การยอมรับ
ในความสามารถและผลงานการแสดงของนกัศึกษา ท าให้นกัศกึษามีรายได้จาก
กิจกรรมการแสดง และน าช่ือเสียงมาสูม่หาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
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อภปิรายผลการศึกษา 
 ในบทความเร่ืองกระบวนการเพ่ือพฒันาการฝึกนาฏยศพัท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ในชัน้เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย ผู้ สอนมุ่งเน้นถึงการปรับเพิ่มวิ ธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหวัข้อนาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ฝึกปฏิบตัิอย่าง
เดียวคงไม่พอ กิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน อาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย 
ควรศกึษาหลกัและวิธีการแก้ไขท่าทางให้ครบ การใช้นาฏยศพัท์ทัง้ 5 หมวด และ
การใช้ภาษาท่านาฏศิลป์ทัง้ 4 หมวด ให้ครบทกุค าศพัท์และทุกแม่ท่านาฏศิลป์ 
โดยศกึษาวิธีการใช้นิว้จีบมือ วิธีการตัง้วง  วิธีการล่อแก้ว  ระดบัการทอดล าแขน 
ระดบัต าแหน่งของปลายนิว้มือ  การยืนทิง้น า้หนักตวั  การถ่ายโยงน า้หนักตัว 
เหล่ียมล าขา  ต าแหน่งการวางฝ่าเท้า  วิธีการจรดเท้า  วิธีการประเท้า  วิธีการ 
แยกเท้า  ระดบัการยกเท้า  วิธีการก้าวเท้า  วิธีการกระทุ้งเท้า  วิธีการกระดกเท้า 
เป็นต้น  ทัง้ท่าทางของตัวพระและตัวนาง  ให้ถูกต้องแม่นย าตามหลักของ
นาฏศลิป์ไทย 
 นอกจากนาฏยศพัท์แล้วอาจารย์ผู้สอนต้องแม่นย า ในการใช้ภาษาท่า
นาฏศิลป์ ตีความหมาย ปฏิบตัิสาธิต ท่าทางแม่ท่าให้ถูกต้องตามความหมาย 
เช่น ท่ารับ ท่าสัง่ให้ไป ท่าช่วยเหลือ ท่าค า้จนุ ท่าเดิน ท่าราบคาบ ท่าพร่ังพร้อม 
ท่ากล้าหาญ ท่าครอบครอง ท่าแสงสว่างไสว ท่ารัก ท่าโกรธ ท่าชั่วร้าย  
ท่ายิ่งใหญ่ ท่ากระนัน้รึ ท่ายั่วยวนใจ ท่าปกเกล้า ท่าโศกเศร้า ท่าสูดดม  
ท่าบ่ายเบี่ยง เป็นต้น และต้องศึกษาภาษาท่าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น 
ร าหน้าพาทย์ด้วย และยงัต้องศกึษาขนบของละครร า เกณฑ์การใช้ท่าบงัคบัต้อง
ปฏิบตัิด้วยมือซ้ายเท่านัน้ มี 5 แม่ท่าได้แก่ ท่าปอ้งหน้า ท่าตวัเรา ท่าโอด ท่ายิม้ 
ท่าอาย ให้ถกูต้องแม่นย าทัง้ลีลาท่าทางของตวัพระและตวันาง โดยศกึษากลวิธี
หรือเทคนิคการใช้มือและเท้าของอาจารย์ผู้ สอนกดตามจุดต่างๆ ของร่างกาย
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 นักศึกษาให้วางต าแหน่งท่วงท่าของแม่ท่าในระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ให้สวยงาม

ถูกต้องตามหลักของแม่ครู พ่อครูในศาสตร์นาฏศิลป์ท่ีมีปรากฏใช้สืบทอดมา
จนถึงปัจจบุนันี ้
 

สรุป 
 ส าหรับพืน้ฐานของศาสตร์นาฏศิลป์นัน้ ผู้ สอนเห็นว่าควรจัดให้มี
กระบวนการเพ่ือพฒันาบทเรียนในการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์อยู่
ในชัน้เรียน ทัง้นี ้ก็เพ่ือเป็นการช่วยปรับและเพิ่มกลวิธีหรือเทคนิคในการแก้ไข
ท่วงท่าของนักศึกษาให้ถูกต้อง ขณะเดียวกัน อาจารย์ผู้ สอนก็ใช้ความรู้ความ
ช านาญของตนในการช่วยแก้ไขส่วนตา่งๆ ในร่างกายของนกัศกึษาในขณะตัง้ท่า
ฝึกนาฏยศพัท์และภาษาทา่นาฏศิลป์ให้มีความถกูต้อง  
 นอกจากนี ้อาจารย์ผู้สอนควรตระหนักในความเข้าใจต่อการถ่ายทอด
เพ่ือให้การฝึกนกัศึกษาทัง้ 2 สาขาวิชามีความรู้ถึงกลวิธีหรือเทคนิคในการแก้ไข
ท่วงท่าด้วยตนเอง อนัจะท าให้ผู้ เรียนสามารถน าพืน้ฐานหลกัในการแสดงระบ า 
ร า ฟ้อน เซิง้ ท่ีถกูต้องไปใช้ในการประกอบอาชีพทางการแสดง และเป็นผู้ สืบสาน
ศาสตร์นาฏศิลป์ให้ถูกต้องสู่คนรุ่นหนึ่งไปยงัคนอีกรุ่นหนึ่งให้คงอยู่อย่างวฒันา
ถาวรตอ่ไป 
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