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Procedures for Developing Practices of Thai Classical Dancing Terminology
and Thai Dancing Gesture Language in Thai Classical Dancing Classrooms
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บทคัดย่ อ
บทความเรื่ องนี ม้ ุ่งน าเสนอเกี่ ยวกับกระบวนการเพื่ อพัฒนาการฝึ ก
นาฏยศั พ ท์ แ ละภาษาท่ า นาฏศิ ล ป์ ในชั น้ เรี ยนของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏศิลป์ ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็ นกระบวนการ
ที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ นกั ศึกษามีพฒ
ั นาการพื ้นฐานทางนาฏศิลป์ ไทยที่แม่นยา โดยฝึ ก
ให้ ใช้ อวัยวะทุกส่วนของร่ างกายฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์ ไทยได้
เกิ ดความถูกต้ องตามหลักศาสตร์ นาฏศิลป์ อันจะมี ผลทาให้ การเคลื่ อนไหว
ในขณะแสดง ระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง เกิดสุนทรี ยะทางการแสดงมากขึ ้น โดยปรับใช้
ทฤษฎีแนวคิดของแฮร์ โรว์ 4 ขันตอน
้
คือ ขันประชากร
้
ขันเตรี
้ ยมการฝึ กทักษะ
ขันด
้ าเนินการฝึ กทักษะ และขันประเมิ
้
นผลการฝึ กทักษะนามาใช้ ในการเรี ยนการ
สอนด้ วย
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเพื่ อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และ
ภาษาท่าที่ผ้ ูสอนได้ รับประสบการณ์ ตรงจากนางละครหลวงในราชส านัก คือ
1

รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี e – mail: samakhabuti@gmail.com
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แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช แม่ครูลมุล ยุมะคุปต์ แม่ครูจาเรี ยง พุธประดับ และแม่ครู
ลิ ้นจี่ ไปใช้ กบั นักศึกษาในชันเรี
้ ยนวิชานาฏศิลป์ ไทย ส่งผลให้ นกั ศึกษามีทักษะ
การฝึ กนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ที่ถกู ต้ องและแม่นยามากยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ: กระบวนการ การฝึ ก นาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์
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
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กาหนดโครงสร้ างหลักสูตรสาขาวิ ชา
ศิลปะการแสดง (ศล.บ.) เน้ นผลิตศิลปิ น และสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทยเน้ นผลิตครู
นาฏศิลป์ (ค.บ.) ทุกรายวิชาทางนาฏศิลป์ ประกอบไปด้ วยองค์ความรู้ทางทฤษฎี
และทักษะปฏิบตั ทิ ่าระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง ฯลฯ ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญต่อการผลิตบัณฑิต
ดังนัน้ นักศึกษาจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้และทาความเข้ าใจธรรมชาติของวิชานาฏศิลป์
โดยเน้ นการฝึ กทักษะท่าราพื ้นฐานของหลักวิชาที่เริ่ มต้ นด้ วยการฝึ กนาฏยศัพท์
และภาษาท่านาฏศิลป์ ให้ เกิดความชานาญในการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายให้
ถูกต้ องตามทักษะทางนาฏศิลป์ ที่มีแบบแผนสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ประสบการณ์ ที่ผ้ ูสอนได้ สอนนักศึกษาทัง้ สาขาวิ ชาศิลปะการแสดง
(ศล.บ.) และสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย (ค.บ.) พบว่า นักเรี ยนที่เข้ ามาศึกษาใน
ระดับชันปี
้ ที่ 1 ทัง้ 2 สาขาวิชา ไม่มีพื ้นฐานทางนาฏศิลป์ และท่วงท่าราในการใช้
นาฏยศัพท์และภาษาท่าที่ถูกต้ อง ด้ วยเหตุดงั กล่าวผู้สอนจึงให้ ความสาคัญต่อ
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บทเรี ยนขันพื
้ ้นฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนื ้อหาสาระนาฏยศัพท์และภาษา
ท่าต่างๆ เช่น ท่าระบา รา ฟ้อน เซิ ง้ ซึ่งผู้เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ เทคนิคในการแก้ ไข
ท่ าทางตามหลักนาฏยศัพท์ และภาษาท่ าอย่ างถูกต้ องและแม่ นย า เพราะ
นักศึกษาทัง้ 2 สาขาวิชาถือว่าเป็ นผู้สืบทอดนาองค์ความรู้นาฏยศัพท์และภาษา
ท่านาฏศิลป์ ทัง้ ในฐานะที่ จะเป็ นครู นาฏศิลป์ และนักแสดงนาฏศิลป์ ไทยใน
อนาคตต่อไป
นอกจากนี ้ การที่ผ้ ูสอนได้ ประเมินผลงานที่เกิ ดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
พบว่า ผู้ขอตาแหน่งครูวิทยฐานะชานาญการสาระนาฏศิลป์ ยังขาดประสบการณ์
และความแม่นยาในการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายในการถ่ายทอดนาฏยศัพท์
และภาษาท่ านาฏศิ ล ป์ ให้ แก่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งครู ชานาญการสาระการเรี ยนรู้ นาฏศิลป์ (ฉวีวรรณ คาภูลา
และรัศมี จันทเมือง, 2553) ให้ ข้อมูลไว้ ว่า ในอดีตการเรี ยนวิชานาฏศิลป์ ไม่ได้
เน้ นการสอนนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ อาจารย์ผ้ สู อนรานาหน้ าขึ ้นแม่
ท่าในระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง เป็ นชุดๆ ไม่ได้ อธิบายและฝึ กการใช้ ทกั ษะพื ้นฐานก่อน
การฝึ กชุดการแสดงเหล่านัน้ เหตุนี ้จึงไม่มีความรู้ ในการใช้ เทคนิควิธีการแก้ ไข
ท่วงท่าราที่ไม่ถกู ต้ อง
ด้ วยปั ญหาดังกล่าวจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องผลิตบัณฑิตทัง้ สาขาวิชา
ศิลปะการแสดงและสาขานาฏศิลป์ ไทยให้ เป็ นผู้นาองค์ความรู้ไปพัฒนารู ปแบบ
การฝึ ก นาฏยศัพ ท์ แ ละภาษาท่ า นาฏศิ ล ป์ ให้ กั บ สถานศึ ก ษาและองค์ ก ร
ผู้ประกอบการทางการแสดงได้ อย่างถูกต้ องเต็มรูปแบบต่อไป
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบทเรี ยนการใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชัน้
เรี ยนของนักศึกษา สาขาวิ ชาศิ ลปะการแสดงและสาขาวิ ชานาฏศิ ลป์ ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย
ให้ มีความรู้ นาไปพัฒนาความสามารถการใช้ นาฏยศัพท์ และภาษาท่ารวมถึง
วิธีการแก้ ไขท่วงท่าการใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ไทยให้ ถูกต้ องอย่าง
แม่นยา
ขอบเขตของการศึกษา
นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง และนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย ระดับชันปี
้ ที่ 1
นิยามศัพท์ เฉพาะ
นาฏยศัพท์ หมายถึง คาศัพท์ที่เกี่ ยวกับการฟ้ อนราและเกี่ ยวกับการ
แสดงละคร
ภาษาท่านาฏศิ ลป์ หมายถึง กิริยาอาการที่ทาความเข้ าใจกันได้ ด้วย
ท่าทางของศิลปะแห่งการละครหรื อการฟ้อนรา
วิธีดาเนินการศึกษา
บทความเรื่ อง กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ ในชัน้ เรี ยนวิชานาฏศิลป์ ไทย ผู้สอนใช้ เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
(Action Research) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนนักศึกษา สาขาวิชา
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นาฏศิลป์ ไทย และนักศึกษาสาขาวิ ชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นฐานเบื ้องต้ นทางนาฏศิลป์ ในการใช้ อวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของร่ างกายตัง้ แต่ศี รษะจรดเท้ า ฝึ กปฏิ บัติท่าทางในหัวข้ อเรื่ อง
“นาฏยศัพท์ ” และ “ภาษาท่านาฏศิลป์ ” โดยศึกษาจากแนวคิดของแฮร์ โรว์ ได้
ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1.ประชากร
2.ขันเตรี
้ ยมการฝึ กทักษะ
3.ขันด
้ าเนินการฝึ กทักษะ
4.ขันประเมิ
้
นผลการฝึ กทักษะ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานเรื่ องนี ้ คือ นักศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
และนักศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย สังกัดคณะครุ ศาสตร์
ระดับชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขัน้ เตรียมการฝึ กทักษะ
1. กาหนดกรอบแนวคิด โดยยึดแนวคิดของแฮร์ โรว์ (ทิศนา แขมมณี ,
2552: 243 – 244) ซึ่งจัดล าดับขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ ทางด้ านทักษะปฏิ บัติไว้ 5
ขัน้ ตอน โดยเริ่ มจาก ระดับที่ซับซ้ อนน้ อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้ อนมาก
การกระทาจึงเริ่ มจากการเคลื่ อนไหวกล้ ามเนื อ้ ใหญ่ ไปจนถึงการเคลื่ อนไหว
กล้ ามเนื ้อย่อยตามลาดับ ประกอบด้ วย ขันที
้ ่ 1 ขันการเลี
้
ยนแบบ ขันที
้ ่ 2 ขันการ
้
ลงมือกระทาตามคาสัง่ ขันที
้ ่ 3 ขันการกระท
้
าอย่างถูกต้ องสมบูรณ์ ขันที
้ ่ 4 ขัน้
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การแสดงออก และขัน้ ที่ 5 ขัน้ การกระทาอย่างเป็ นธรรมชาติ ดังรายละเอี ยด
ต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันการเลี
้
ยนแบบ เป็ นขันที
้ ่ให้ ผ้ เู รี ยนสังเกตการกระทาที่
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทา ซึง่ ผู้เรี ยนย่อมจะรับรู้หรื อสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆ ได้
ไม่ครบถ้ วน แต่อย่างน้ อยผู้เรี ยนจะสามารถบอกได้ ว่า ขัน้ ตอนหลักของการ
กระทานันๆ
้ มีอะไรบ้ าง
ขันที
้ ่ 2 ขันการลงมื
้
อกระทาตามคาสั่ง เมื่อผู้เรี ยนได้ เห็นและ
สามารถบอกขันตอนของการกระท
้
าที่ต้องการเรี ยนรู้ แล้ ว ให้ ผ้ เู รี ยนลงมือกระทา
โดยไม่มีแบบอย่างให้ เห็นผู้เรี ยนอาจกระทาตามคาสัง่ ของครูผ้ สู อน หรื อทาตาม
คาสัง่ ที่ครูผ้ สู อนเขียนไว้ ในคูม่ ือก็ได้ การลงมือปฏิบตั ิตามคาสัง่ นี ้ แม้ ผ้ เู รี ยนจะ
ยังไม่สามารถท าได้ อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้ อยผู้เรี ยนก็ ได้ ประสบการณ์ ใน
การลงมือทาและค้ นพบปั ญหาต่างๆ ซึ่งช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ และการปรั บการ
กระทาให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ขึ ้น
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การกระท าอย่ างถูกต้ องสมบูรณ์ ขัน้ นี เ้ ป็ นขัน้ ที่
ผู้เรี ยนจะต้ องฝึ กฝนจนสามารถทาในสิ่ งนัน้ ๆ ได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ โดยไม่
จ าเป็ นต้ องมี แบบอย่างหรื อมี ค าสั่งน าทางการกระท า การกระท าที่ ถูกต้ อง
แม่นยาแม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องสามารถทาได้ ในขันนี
้ ้
ขันที
้ ่ 4 ขันการแสดงออก
้
ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนมีโอกาสได้ ฝึกฝน
มากขึน้ จนสามารถกระทาในสิ่ งนัน้ ได้ ถูกต้ องสมบูรณ์ แบบอย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็ว ราบรื่ น และด้ วยความมัน่ ใจ
ขันที
้ ่ 5 ขันการกระท
้
าอย่างเป็ นธรรมชาติ ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยน
สามารถกระทาสิ่งนันๆ
้ อย่างสบายๆ เป็ นไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ร้ ู สึกว่าต้ องใช้
ความพยายามเป็ นพิเศษ ซึ่งต้ องอาศัยการปฏิบตั ิบ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่
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หลากหลาย ผลที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบ ผู้เรี ยนจะเกิ ดการ
พัฒนาทางด้ านทักษะปฏิบตั ิ จนสามารถกระทาได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
2. ครู ผ้ สู อนเตรี ยมอุปกรณ์ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ตารา เอกสาร และสื่อ
วีดีทศั น์ ต้ นแบบ นาฏยศัพท์ และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ดังนี ้
2.1 นาฏยศัพท์ โดยแบ่งตามส่วนของร่างกายมี 5 หมวด ดังนี ้
2.1.1 การใช้ ศีรษะและหน้ า ประกอบด้ วย เอียงศีรษะ
ลักคอ เปิ ดคาง กดคาง และกล่อมหน้ า
2.1.2 การใช้ ไหล่ ประกอบด้ วย ตึงไหล่ กดไหล่ ตีไหล่
และกล่อมไหล่
2.1.3 การใช้ มือและลาแขน ประกอบด้ วย การจีบมือ
การตังวง
้ ล่อแก้ ว คลายมือ ม้ วนมือ ฉายมือ สอดมือ สะบัดมือ ส่ายมือ แบหงาย
แบคว่า การชี ้นิ ้ว วาดแขน แขนตึง และแขนงอ
2.1.4 การใช้ หวั เข่าและเท้ า ประกอบด้ วย ตบเท้ า จรด
เท้ า ประเท้ า ยกเท้ า ก้ าวเท้ า กระทุ้งเท้ า กระดกเท้ า ขยัน่ เท้ า สะดุดเท้ า ฉายเท้ า
ยีด - ยุบ กันเข่า และย่อเข่า
2.1.5 การใช้ ลาตัว ประกอบด้ วย นัง่ คุกเข่า กระทบก้ น
โย้ ตวั และยักตัว
2.2 ภาษาท่ามี 4 หมวด แบ่งได้ ดงั นี ้
2.2.1 ภาษาท่าที่ใช้ แทนคาพูด ได้ แก่ ท่ารับ ท่าเรี ยก
ท่าปฏิ เสธ ท่าสั่ง ให้ ไปแนะน าตัว พูดกระซิ บ อวยพร (ช่วยเหลื อ ให้ ยกพล
ก่อสร้ าง ส่งเสริ ม) ชมเชย ยอมรับ (เชื ้อเชิญ ขอต้ อนรับ) เทิดทูน ยกไว้ ไป (คิด)
ยัง่ ยืน (ค ้าจุน) ชี ้
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2.2.2 ภาษาท่า ที่เป็ นอิริยาบถ และกิริยาอาการ ได้ แก่
ท่ายืน ท่าเดิน ท่านัง่ ท่านอน และท่าอื่นๆ
2.2.3 ภาษาท่า ที่แสดงอารมณ์ภายใน เป็ นความรู้ สึก
ได้ แก่ ท่ารัก ท่าโกรธ ท่าดีใจ ท่าเสียใจ ท่าโศกเศร้ า และท่าอื่นๆ
2.2.4 ภาษาท่า ที่ ไม่มี ความหมายเฉพาะบท ได้ แก่
การราหน้ าพาทย์ เป็ นต้ น (ธนิต อยูโ่ พธิ์, 2511: 152 – 155)
ขัน้ ดาเนินการฝึ กทักษะ
1. ครู ผ้ ูสอนเตรี ยมสื่ อ อุปกรณ์ ก่อนด าเนิ นการฝึ กทักษะแต่ละครั ง้
ได้ แก่ ตารา ไม้ เคาะจังหวะ ม้ วนเทปเพลง เครื่ องบันทึกเสียง และวีดีทศั น์
2. นักศึกษาเตรี ยมความพร้ อมของร่ างกาย โดยการอบอุ่นร่ างกาย ฝึ ก
วิธีการดัดนิว้ มือ ดัดแขน การทรงตัว การถ่ายโยงนา้ หนักตัว การใช้ สายตา
การสร้ างรอยยิ ้ม และการสร้ างความรู้สึกบนใบหน้ า
3. ครู ผ้ ูสอนบรรยายและสาธิ ต นาฏยศัพท์ทัง้ 5 หมวด ประกอบด้ วย
การใช้ ศีรษะและใบหน้ า การใช้ ไหล่ การใช้ มือและลาแขน การใช้ หวั เข่าและเท้ า
และการใช้ ลาตัว
4. นักศึกษาฝึ กหัดนาฏยศัพท์ ทัง้ 5 หมวด ประกอบด้ วย การใช้ ศีรษะ
และใบหน้ า การใช้ ไหล่ การใช้ มือและลาแขน การใช้ หวั เข่าและเท้ า และการใช้
ลาตัว
5. ครูผ้ สู อนบรรยายและสาธิตภาษาท่านาฏศิลป์ 4 หมวด ประกอบด้ วย
ภาษาท่าที่ใช้ แทนคาพูด ภาษาท่าที่เป็ นอิริยาบถและกิริยาอาการ ภาษาท่าที่
แสดงถึงอารมณ์ ภายใน ภาษาท่าที่ไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น เพลงช้ า เพลงเร็ว
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6. นักศึกษาฝึ กหัดภาษาท่า 4 หมวด ประกอบด้ วย ภาษาท่าที่ใช้ แทน
คาพูด ภาษาท่าที่ เป็ นอิริยาบถและกิ ริ ยาอาการ ภาษาท่าที่ แสดงถึงอารมณ์
ภายใน ภาษาท่าที่ไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น เพลงช้ า - เพลงเร็ว
7. นักศึกษาฝึ กหัดขนบของละคร เช่น การใช้ มือซ้ ายแทนความหมาย
เฉพาะมี 5 ท่า คือ ท่าตัวเรา ท่าป้องหน้ า ท่ายิ ้ม ท่าอาย ท่าโอด และการใช้ เท้ า
ซ้ ายก้ าวขึ ้นนัง่ เตียงลงจากเตียง
8. นักศึกษาฝึ กหัดราเพลงช้ าและเพลงเร็ ว ทังตั
้ วพระและตัวนาง
ขัน้ ประเมินผลการฝึ กทักษะ
1. ประเมิ นผลโดยใช้ แบบทดสอบนาฏยศัพท์ ให้ นักศึกษาจับฉลาก
นาฏยศัพท์ได้ คาไหนให้ สอบปฏิบตั ิคาศัพท์ที่จบั ฉลากได้ จานวน 10 คา
2. ประเมิ นผลโดยใช้ แบบทดสอบภาษาท่านาฏศิลป์ ให้ นักศึกษาจับ
ฉลากภาษาท่าได้ คาไหนให้ สอบปฏิบตั ทิ ่าราที่จบั ฉลากได้ จานวน 10 ท่า
3. นักศึกษาสอบปฏิบตั เิ พลงช้ า-เพลงเร็ ว เป็ นรายบุคคล (ระบบ 4 ทิศ)
4. ให้ นกั ศึกษาสอบทฤษฎี นาฏยศัพท์และภาษาท่าจานวน 50 ข้ อ วัน
เวลาสอบตามกาหนดตารางสอบของมหาวิทยาลัยในปลายภาคการศึกษา
5. กาหนดคะแนนทางการเรี ยนของนักศึกษาโดยใช้ ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ
ระหว่างเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 และหลังเรี ยนสอบปลายภาคเรี ยนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50
ผลการศึกษา
ผู้ สอนได้ รั บ มอบหมายให้ สอนในรายวิ ช าทั ก ษะนาฏศิ ลป์ ไทย 1
(PF02102) ในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง พุทธศักราช 2555
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ใช้ อกั ษรย่อ ศ.บ. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และได้ รับมอบหมาย
ให้ สอนในรายวิชา พื น้ ฐานนาฏศิลป์ ไทย 1 (TD01101) ในหลักสูตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย พุทธศักราช 2555 ใช้ อกั ษรย่อ ค.บ. สังกัดคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใน 2 รายวิชาที่กล่าวมานี ้มีเนื ้อหาเป็ น
การฝึ กปฏิ บัติ ความรู้ และทักษะขัน้ พื น้ ฐานซึ่ ง นักศึ กษาต้ องได้ รั บการฝึ ก
ปฏิบตั ิการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายตังแต่
้ ศีรษะจนถึงปลายเท้ าให้ ถูกต้ องตาม
หลักทางนาฏศิลป์ ในหัวข้ อ “นาฏยศัพท์ ” และ “ภาษาท่านาฏศิลป์ ” ดังนัน้
อาจารย์ผ้ สู อนจาเป็ นต้ องมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
ใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ให้ ถูกต้ องอย่างเดียวไม่พอจ าเป็ นต้ องมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ เทคนิค การแก้ ไขท่วงท่าของนักศึกษาที่ปฏิบตั ิไม่
ถูกต้ องด้ วย
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดกระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์และภาษา
ท่านาฏศิลป์ ในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชา
นาฏศิลป์ ไทย ชัน้ ปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้ นาประสบการณ์
ตรงที่ได้ รับความรู้ขนพื
ั ้ ้นฐานจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ซึง่ สอนโดยแม่
ครูเฉลย ศุขะวณิช แม่ครูลมุล ยมะคุปต์ แม่ครูจาเรี ยง พุธประดับ และแม่ครูลิ ้นจี่
ซึ่งท่านเหล่านี ้เป็ นนางละครหลวงในราชสานัก ทังนี
้ ้ก็เพื่อเป็ นการถ่ายทอดหลัก
และวิธี การแก้ ไขท่าทางที่ ไม่ถูกต้ องของผู้เรี ยนที่ ฝึกนาฏยศัพท์ และภาษาท่า
นาฏศิลป์ ใน 2 รายวิชาดังกล่าวไว้ แล้ วในข้ างต้ น ซึ่งผู้สอนได้ นารูปภาพกิจกรรม
การเรี ยนการสอนในอดีตของแม่ครู เฉลย ศุขะวณิช ขณะทาการสอนในวิทยาลัย
นาฏศิลป กรมศิลปากร มาบันทึ กไว้ เป็ นต้ นแบบให้ นักศึกษาและครู อาจารย์
นาฏศิลป์ ได้ ศกึ ษาเป็ นแนวทาง ดังต่อไปนี ้
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ภาพที ่ 1 ท่าถวายบังคม (ทีม่ า: เฉลย ศุขะวณิ ช, 2544)

แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช แก้ ไขท่าโดยใช้ มือขวาประคองมือท่าถวายบังคม
ของผู้เรี ยน ใช้ มือซ้ ายกดศีรษะให้ ก้มหน้ าลงเล็กน้ อยเพื่อให้ ปลายนิ ้วหัวแม่มือมา
จดที่ปลายหน้ าผากบริเวณตีนผม

ภาพที ่ 2 ท่าเบ็ดเตล็ด (ทีม่ า: เฉลย ศุขะวณิ ช, 2544)

แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช แก้ ไขท่าโดยใช้ มือขวาจับที่ข้อเท้ าขวาของผู้เรี ยน
แล้ วใช้ นิ ้วหัวแม่มือกดส้ นเท้ าให้ หกั ข้ อเท้ าให้ ปลายนิ ้วเท้ าชี ้ลงพื ้น แล้ วใช้ มือซ้ าย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

จับลาแขนมื อจี บข้ างซ้ ายของผู้เรี ยนกดให้ ข้อมื อจี บวางลงบนฝ่ าเท้ าขวาของ
ผู้เรี ยนในท่าเบ็ดเตล็ดตัวนางของ แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช

ภาพที ่ 3 ท่าสอดสร้อยมาลา (ทีม่ า: เฉลย ศุขะวณิ ช, 2544)

แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช แก้ ไขท่าโดยใช้ มือขวาจับมือตังวงของผู
้
้ เรี ยนปรับ
ระดับลาแขนแล้ วใช้ มือซ้ ายดันหัวไหล่ผ้ เู รี ยนให้ ตงึ ไหล่
จากประสบการณ์ตรงที่ผ้ สู อนได้ รับจากแม่ครู ทุกท่านในการฝึ กปฏิบตั ิ
นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ในอดีตจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 จนถึงระดับนาฏศิลป์ ชัน้ สูงปี ที่ 2 ใช้ เวลา
ศึกษาทังหมด
้
11 ปี ผู้สอนจึงได้ นาประสบการณ์นนั ้ มาปรับใช้ ในการเรี ยนการ
สอนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย
ระดับชันปี
้ ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้ วยวิธีการแก้ ไขท่าทางที่ไม่
ถูกต้ องของนักศึกษา ดังต่อไปนี ้
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นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศ.บ.) ภาคเรียนที่ 1/2559

ภาพที ่ 4 ปรับใบหน้า (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การแก้ ไขท่าโดยใช้ มือทังสองข้
้
างปรับระดับใบหน้ าและใช้ หวั เข่าทังสอง
้
ข้ างดันหลังดันเอวของนักศึกษา

ภาพที ่ 5 ท่ากระดกหลัง (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

การแก้ ไขท่าโดยใช้ ล าแขนและฝ่ ามื อข้ างซ้ ายดันเหนื อหน้ าอกของ
นักศึกษา มือขวาจับแขนซ้ ายของนักศึกษา ผู้สอนยืนทิ ้งน ้าหนักตัวที่เท้ าขวาใช้
เข่าข้ างซ้ ายดันหน้ าขาของนักศึกษาให้ ถีบไปข้ างหลังให้ มากๆ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศ.บ.) ภาคเรียนที่ 1/2560

ภาพที ่ 6 แก้ท่าจี บหงาย (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการแก้ ไขท่วงท่าการใช้ นาฏยศัพท์ที่ไม่
ถูกต้ องให้ นกั ศึกษาจับคูฝ่ ึ กปฏิบตั ิตามในท่า “จีบหงาย” โดยการใช้ นิ ้วหัวแม่มือ
ข้ างซ้ ายกดที่ข้อมือข้ างซ้ ายของผู้เรี ยน ใช้ นิ ้วชี ้ นิ ้วกลาง นิ ้วนาง นิ ้วก้ อย ดันหลัง
มือของผู้เรี ยนหักข้ อมือให้ ได้ ระดับที่ถกู ต้ อง
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ภาพที ่ 7 แก้ท่าบัวบาน (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการแก้ ไขท่วงท่าการใช้ นาฏยศัพท์ในท่า
“บัวบาน” โดยการใช้ นิ ้วหัวแม่มือข้ างขวากดที่ข้อมือข้ างขวาของผู้เรี ยนใช้ นิว้ ชี ้
นิ ้วกลาง นิ ้วนาง นิ ้วก้ อย กดที่ฝ่ามือของผู้เรี ยนให้ แบฝ่ ามือหงายแล้ วใช้ มือข้ าง
ซ้ ายปรับเหลี่ยมแขนของผู้เรี ยนให้ อยู่ในระดับท่วงท่าที่ถกู ต้ อง

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

ภาพที ่ 8 วิ ธีดนั เอว (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการดันเอว ดันหลัง ดันไหล่ ในท่านอน
ทัง้ ตัวพระและตัวนาง โดยกามือข้ างขวาใช้ ปลายนิว้ หัวแม่มื อกดไปที่เอวของ
ผู้เรี ยน ใช้ นิ ้วและฝ่ ามือข้ างซ้ ายด้ นไหล่ของผู้เรี ยน

ภาพที ่ 9 ท่านัง่ ตัวนาง (ทีม่ า : พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)
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การแก้ ไขท่านัง่ ตัวนาง โดยใช้ มือข้ างขวาปรับการวางฝ่ ามือของผู้เรี ยน
ให้ วางราบไว้ บนหน้ าขาเชิดเฉพาะปลายนิ ้วมือ แล้ วใช้ มือข้ างซ้ ายปรับตาแหน่ง
การวางเท้ าให้ ส้นเท่าข้ างซ้ ายของผู้เรี ยนวางให้ ตรงกับข้ อเท้ าข้ างขวาแล้ วเชิด
ปลายนิ ้วเท้ า
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย (ค.บ.) ภาคเรี ยนที่ 2/2558

ภาพที ่ 10 ท่าก้าวเท้าไขว้ (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การแก้ ไขท่าโดยยืนทิ ้งน ้าหนักตัวที่เท้ าซ้ ายใช้ ส้นเท้ าขวาวางลงกับพืน้
แล้ วใช้ นิ ้วเท้ าข้ างขวาดันส้ นเท้ าของนักศึกษาให้ ได้ ระดับ ใช้ ฝ่ามือขวาดันหัวไหล่
นักศึกษาด้ วย
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กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

ภาพที ่ 11 กระดกหลัง (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การแก้ ไขท่าโดยยื นย่อเข่าทิง้ น า้ หนักตัวไปที่เท้ าขวา ก้ าวเท้ าซ้ ายไป
ข้ างหน้ าใช้ หวั เข่าซ้ ายดันหน้ าขาของนักศึกษา ให้ ถีบหน้ าขาไปข้ างหลังให้ มากๆ
ต่อด้ วยใช้ นิ ้วชี ้-กลาง-นาง-ก้ อยข้ างขวา กดฝ่ าเท้ าใช้ นิ ้วหัวแม่มือกดที่ข้อเท้ าเพื่อ
หักข้ อเท้ าให้ ปลายนิว้ เท้ าของนักศึกษาชี ล้ งพื น้ ผู้สอนใช้ ฝ่ ามื อซ้ ายด้ นเหนื อ
หน้ าอกของนักศึกษาไม่ให้ โน้ มลาตัวไปข้ างหน้ า
จากการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน ผู้สอนได้ ใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่า
ปูพื น้ ฐานเบื อ้ งต้ นให้ นักศึ กษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย รุ่ นที่ 1 ของหลักสูตร
ครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต พ.ศ.2555 ในระดับชัน้ ปี ที่ 1 มีนกั ศึกษาจานวน 54 คน และ
จากการที่ผ้ สู อนได้ ติดตามสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนในชันเรี
้ ยนตังแต่
้ ระดับชันปี
้
ที่ 1 ถึงระดับชัน้ ปี ที่ 4 พบว่า นักศึกษามี ความสามารถนาองค์ ความรู้ การใช้
นาฏยศัพท์และภาษาท่าไปใช้ เป็ นพื ้นฐาน รับองค์ความรู้ในรายวิชาทักษะปฏิบตั ิ
จากอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้ ถ่ายทอดท่าระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง ในชุดการแสดงต่างๆ
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ที่หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องมากขึน้ โดยเฉพาะในระดับชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่
1/2558 ในรหัสวิชา TD02303 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น นาฏศิลป์ ศึกษา คณาจารย์ใน
สาขาวิชาศิลปะการแสดงได้ ร่วมกันกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยการ
มอบให้ นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่มไปศึกษารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิ ปั ญญา ทักษะปฏิ บัติ จากผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านนาฏศิ ลป์ ไทย ทัง้ ที่ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญของสานักการสังคีต กรมศิลปากร และที่เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ ในสาขา
ที่เกี่ยวข้ อง โดยนักศึกษาเดินทางไปรับการถ่ายทอดการแสดงระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง
คนละ 1 ชุดการแสดง เช่น

ภาพที ่ 12 รับการถ่ายทอด(ทีม่ า: ชัยธวัช ทัพธานี)

นายชัยธวัช ทัพธานี นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะครุ ศาสตร์
ได้ เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าราชุดการแสดง “ฉุยฉายศูรปนขา” กับ ดร.รัจนา
พวงประยงค์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทยละคร) พ.ศ.
2554 สังกัดสานักการสังคีต กรมศิลปากร
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

ภาพที ่ 13 รับการถ่ายทอด (ทีม่ า: พัลลภ รักษาพล)

นายพัลลภ รักษาพล นักศึกษานักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะ
ครุ ศาสตร์ ได้ เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าราชุดการแสดง “รถเสนทรงเครื่ อง”
กับอาจารย์ พัชรา บัวทอง และ อาจารย์ มณี รั ตน์ มุ่งดี สังกัดการสังคี ต กรม
ศิลปากร

ภาพที ่ 14 รับการถ่ายทอด (ทีม่ า: ช่อฟ้า เหลื อดี)
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นางสาวช่อฟ้า เหลือดี นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะครุศาสตร์
ได้ เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าราชุดการแสดง “เรื อมแกลมอ” กับศิลปิ นสารวม
ดีสม (น ้าผึ ้ง เมืองสุรินทร์ ) ศิลปิ นแห่งชาติ (สาขานักแสดงกันตรึม พื ้นบ้ าน) พ.ศ.
2545
จากกิ จ กรรมรั บ การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ระบ า ร า ฟ้ อน เซิ ง้ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเสร็ จตามกาหนดเวลา นักศึกษาจานวน 54 คน มี 28 ชุดการแสดง
ได้ นาองค์ความรู้ ทักษะทางนาฏศิลป์ มาจัดแสดงได้ สมจริ ง เพื่อประเมินทักษะ
ความสามารถของนักศึกษาใน “โครงการยุทธศาสตร์ รวบรวมฐานข้ อมูลการ
แสดงสู่ความเป็ นเลิศนาฏศิลป์ ศึกษา” โดยได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินผล
งานการแสดงอันประกอบไปด้ วย ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทย - ละคร) พ.ศ.2554 ดร.ไพโรจน์ ทองคาสุก จาก
ส านักการสัง คี ต กรมศิ ล ปากร ดร.ยุ ทธศิ ล ป์ จุ ฑาวิ จิ ตร ผศ.ดร.ปั ทมาวดี
ชาญสุวรรณ ผศ.ดร.อุรารมย์ จันทมาลา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
อ.จุฑาภรณ์ สุวรรณราช อ.เรื องชัย นากลาง จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่ง
ผู้สอนได้ ประมวลรู ปภาพการแสดงบางส่วนเมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 ณ
ห้ องประชุมชัน้ 2 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มา
นาเสนอดังนี ้
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กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
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ภาพที ่ 15 ประเมิ นผลการแสดง (ทีม่ า: มนูศกั ดิ์ เรื องเดช)

หลังจากคณะกรรมการประเมิ นทักษะการแสดงนาฏศิลป์ ทัง้ 28 ชุด
เสร็ จสิน้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผ้ ูเกี่ ยวข้ องได้ บันทึกภาพ
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ร่ วมกับนักศึกษาทัง้ 54 คน ดร.รั จนา พวงประยงค์ ศิ ลปิ นแห่ งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทย - ละคร) พ.ศ.2554 ได้ แสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาว่า
“ขอชื ่นชมนักแสดงทุกคนไม่คาดคิ ดว่านักศึกษานาฏศิ ลป์ ที ่อุดรจะมี
ฝี มื อสื บสานระบ า รา ฟ้อน เซิ้ ง ได้อย่ างสวยงามทุกชุดการแสดง
แสดงว่านักศึกษามี พืน้ ฐานการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิ ลป์ ที ่
แข็ งแรง ขอให้รั กษาระดับความสามารถพัฒนาฝี มื ออยู่ เสมอ น า
ความรู้ ไ ปสื บทอดให้ ถู กต้ อง แม่ น ย า แต่ อย่ าลื ม ทบทวนการใช้
นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิ ลป์ นะ” (รัจนา พวงประยงค์, 2558)

ภาพที ่ 16 รัจนา พวงประยงค์ (ทีม่ า: ชัยธวัช ทัพธานี)
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ภาพที ่ 17 กราบครู (ทีม่ า: ชัยธวัช ทัพธานี)

จากความเห็นของ ดร.รัจนา พวงประยงค์ ในข้ างต้ น จะพบได้ ว่าการฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ิขนพื
ั ้ ้นฐานการใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ มีความสาคัญ
ต่อบทเรี ยนเบื ้องต้ นมาก เมื่อนักศึกษามีพื ้นฐานนาฏศิลป์ ไทยที่แข็งแรง แม่นยา
ถูกต้ อง การแสดงระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง ในชุดการแสดงต่างๆ ก็จะมีความสวยงาม
และสมบูรณ์ มากยิ่งขึน้ ทาให้ ระดับความสามารถของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเป็ นที่ ยอมรั บของชุมชนทุกระดับ อันจะเห็นได้ จากการตอบรั บของ
หน่วยงานทังภาครั
้
ฐบาลและภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ซึง่ ต่างให้ การยอมรับ
ในความสามารถและผลงานการแสดงของนักศึกษา ทาให้ นกั ศึกษามีรายได้ จาก
กิจกรรมการแสดง และนาชื่อเสียงมาสูม่ หาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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อภิปรายผลการศึกษา
ในบทความเรื่ องกระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ ในชัน้ เรี ยนวิชานาฏศิลป์ ไทย ผู้สอนมุ่งเน้ นถึงการปรั บเพิ่มวิ ธี การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้ อนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ฝึ กปฏิบตั ิอย่าง
เดียวคงไม่พอ กิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน อาจารย์ผ้ สู อนนาฏศิลป์ ไทย
ควรศึกษาหลักและวิธีการแก้ ไขท่าทางให้ ครบ การใช้ นาฏยศัพท์ทงั ้ 5 หมวด และ
การใช้ ภาษาท่านาฏศิลป์ ทัง้ 4 หมวด ให้ ครบทุกคาศัพท์และทุกแม่ท่านาฏศิลป์
โดยศึกษาวิธีการใช้ นิ ้วจีบมือ วิธีการตังวง
้ วิธีการล่อแก้ ว ระดับการทอดลาแขน
ระดับตาแหน่งของปลายนิว้ มือ การยืนทิง้ นา้ หนักตัว การถ่ายโยงนา้ หนักตัว
เหลี่ยมลาขา ตาแหน่งการวางฝ่ าเท้ า วิธีการจรดเท้ า วิธีการประเท้ า วิธีการ
แยกเท้ า ระดับการยกเท้ า วิธีการก้ าวเท้ า วิธีการกระทุ้งเท้ า วิธีการกระดกเท้ า
เป็ นต้ น ทัง้ ท่าทางของตัวพระและตัวนาง ให้ ถูกต้ องแม่นย าตามหลักของ
นาฏศิลป์ ไทย
นอกจากนาฏยศัพท์แล้ วอาจารย์ผ้ สู อนต้ องแม่นยา ในการใช้ ภาษาท่า
นาฏศิลป์ ตีความหมาย ปฏิบตั ิสาธิ ต ท่าทางแม่ท่าให้ ถูกต้ องตามความหมาย
เช่น ท่ารับ ท่าสัง่ ให้ ไป ท่าช่วยเหลือ ท่าค ้าจุน ท่าเดิน ท่าราบคาบ ท่าพรั่งพร้ อม
ท่ ากล้ าหาญ ท่ าครอบครอง ท่ าแสงสว่ างไสว ท่ ารั ก ท่ าโกรธ ท่ าชั่ ว ร้ าย
ท่ ายิ่ ง ใหญ่ ท่ ากระนัน้ รึ ท่ ายั่วยวนใจ ท่ าปกเกล้ า ท่ าโศกเศร้ า ท่ าสู ดดม
ท่าบ่ายเบี่ยง เป็ นต้ น และต้ องศึกษาภาษาท่าที่ไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น
ราหน้ าพาทย์ด้วย และยังต้ องศึกษาขนบของละครรา เกณฑ์การใช้ ท่าบังคับต้ อง
ปฏิบตั ิด้วยมือซ้ ายเท่านัน้ มี 5 แม่ท่าได้ แก่ ท่าป้องหน้ า ท่าตัวเรา ท่าโอด ท่ายิ ้ม
ท่าอาย ให้ ถกู ต้ องแม่นยาทังลี
้ ลาท่าทางของตัวพระและตัวนาง โดยศึกษากลวิธี
หรื อเทคนิคการใช้ มือและเท้ าของอาจารย์ผ้ ูสอนกดตามจุดต่างๆ ของร่ างกาย
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นักศึกษาให้ วางตาแหน่งท่วงท่าของแม่ท่าในระบา รา ฟ้อน เซิ ง้ ให้ สวยงาม
ถูกต้ องตามหลักของแม่ครู พ่อครู ในศาสตร์ นาฏศิลป์ ที่มีปรากฏใช้ สืบทอดมา
จนถึงปัจจุบนั นี ้
สรุป
ส าหรั บพื น้ ฐานของศาสตร์ นาฏศิ ลป์ นัน้ ผู้สอนเห็ นว่ าควรจัดให้ มี
กระบวนการเพื่อพัฒนาบทเรี ยนในการใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ อยู่
ในชันเรี
้ ยน ทังนี
้ ้ ก็เพื่อเป็ นการช่วยปรับและเพิ่มกลวิธีหรื อเทคนิคในการแก้ ไข
ท่วงท่าของนักศึกษาให้ ถูกต้ อง ขณะเดียวกัน อาจารย์ผ้ ูสอนก็ ใช้ ความรู้ ความ
ชานาญของตนในการช่วยแก้ ไขส่วนต่างๆ ในร่างกายของนักศึกษาในขณะตังท่
้ า
ฝึ กนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ให้ มีความถูกต้ อง
นอกจากนี ้ อาจารย์ผ้ สู อนควรตระหนักในความเข้ าใจต่อการถ่ายทอด
เพื่อให้ การฝึ กนักศึกษาทัง้ 2 สาขาวิชามีความรู้ถึงกลวิธีหรื อเทคนิคในการแก้ ไข
ท่วงท่าด้ วยตนเอง อันจะทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาพื ้นฐานหลักในการแสดงระบา
รา ฟ้อน เซิ ้ง ที่ถกู ต้ องไปใช้ ในการประกอบอาชีพทางการแสดง และเป็ นผู้สืบสาน
ศาสตร์ นาฏศิลป์ ให้ ถูกต้ องสู่คนรุ่ นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่ นหนึ่งให้ คงอยู่อย่างวัฒนา
ถาวรต่อไป
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