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ชุดฝึกปฏิบตั ินาฏศิลป์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์) (ใช้เวลา 4 ชั่วโมง)
........................................................................................................................................
จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังการฝึกปฏิบัติ นักเรียนสามารถ
1. จาแนกความหมายของนาฏยศัพท์ได้
2. เลือกชื่อนาฏยศัพท์ที่ใช้มือที่มีความสอดคล้องกับคาอธิบายได้อย่างถูกต้อง
3. เลือกคาอธิบายที่มีความสอดคล้องกับชื่อนาฏยศัพท์ที่ใช้มือได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้มือได้ถูกต้อง
5. เลือกชื่อนาฏยศัพท์ที่ใช้เท้าที่มีความสอดคล้องกับคาอธิบายได้อย่างถูกต้อง
6. เลือกคาอธิบายที่มีความสอดคล้องกับชื่อนาฏยศัพท์ที่ใช้เท้าได้อย่างถูกต้อง
7. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้เท้าได้ถูกต้อง
8. ผู้เรียนสามารถเลือกชื่อนาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัวที่มีความสอดคล้องกับคาอธิบายได้
อย่างถูกต้อง
9. ผู้เรียนสามารถเลือกคาอธิบายที่มีความสอดคล้องกับชื่อนาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัวได้
อย่างถูกต้อง
10. ผู้เรียนสามารถปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัวได้ถูกต้อง
11. จาแนกได้ว่าข้อใดเป็นความหมายของภาษาท่านาฏศิลป์ที่ถูกต้อง
12. ปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง
13. เลือกชื่อภาษาท่านาฏศิลป์ที่มีความสอดคล้องกับคาอธิบายได้อย่างถูกต้อง
14. เลือกคาอธิบายที่มีความสอดคล้องกับชื่อภาษาท่านาฏศิลป์ให้อย่างถูกต้อง
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กาหนดเวลาที่ใช้
อภิปรายก่อนฝึก
ศึกษาและฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์
อภิปรายหลังฝึกนาฏยศัพท์
อภิปรายก่อนฝึก
ศึกษาและฝึกปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์
อภิปรายหลังฝึกปฏิบัติ ภาษาท่านาฏศิลป์
วัดผลและประเมินผล
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สื่อและวัสดุอุปกรณ์
เตรียมอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
1. แผ่นวีซีดี การแสดงนาฏศิลป์ทั่วไป ท่านาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์
2. เครื่องเล่นวีซีดีและเครื่องรับโทรทัศน์

การเตรียมการล่วงหน้า
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของชุดฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
(นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์) ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. เตรียมอุปกรณ์ แผ่นซีดี วีซีดี เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นวีซีดีและ
เครื่องรับโทรทัศน์
3. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีในชุดฝึกปฏิบัติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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วัดผลและประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบประจาชุดฝึกปฏิบัติ
2. ประเมินผลการปฏิบัติด้วยแบบวัดทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์
ประจาชุดฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารอ่านประกอบ ตอนที่ 1 นาฏยศัพท์
2. ดูวีซีดีสาธิตท่านาฏยศัพท์ที่ใช้มือ แล้วปฏิบัติตาม
3. ดูสมุดภาพท่านาฏยศัพท์ที่ใช้มือ ประกอบคาบรรยาย แล้วฝึกตนเองจนชานาญ
4. ทาการปฏิบัติโดยลาดับตามแบบวัดทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้มือ
5. ดูวีซีดีสาธิตท่านาฏยศัพท์ที่ใช้เท้า แล้วปฏิบัติตาม
6. ดูสมุดภาพท่านาฏยศัพท์ที่ใช้เท้า ประกอบคาบรรยาย แล้วฝึกตนเองจน
ชานาญ
7. ทาการปฏิบัติโดยลาดับตามแบบวัดทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้เท้า
8. ดูวีซีดีสาธิตท่านาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัว แล้วปฏิบัติตาม
9. ดูสมุดภาพท่านาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัว ประกอบคาบรรยาย แล้วฝึกตนเอง
จนชานาญ
10. ทาการปฏิบัติโดยลาดับตามแบบวัดทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัว
11. ทากิจกรรมทดสอบตามชุดฝึกปฏิบัติ
12. ศึกษาเอกสารอ่านประกอบ ตอนที่ 2 ภาษาท่านาฏศิลป์
13. ดูวีซีดีสาธิตภาษาท่านาฏศิลป์ แล้วปฏิบัติตาม
14. ดูสมุดภาพภาษาท่านาฏศิลป์ประกอบคาบรรยาย แล้วฝึกตนเองจนชานาญ
15. ทาการปฏิบัติโดยลาดับตามแบบวัดทักษะปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์
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กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
16. ทากิจกรรมทดสอบตามชุดฝึกปฏิบัติ
17. ทาแบบทดสอบประจาชุดฝึกปฏิบัติที่ 2
18. ทาการปฏิบัติด้วยแบบวัดทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ประจา
ชุดฝึกปฏิบัติที่ 2
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เอกสารประกอบ
ชุดฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์
สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
ตอนที่ 1 นาฏยศัพท์
- เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้มือ
- เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้เท้า
- เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัว
ตอนที่ 2 ภาษาท่านาฏศิลป์
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เอกสารอ่านประกอบ
ตอนที่ 1 เรื่อง นาฏยศัพท์
การแสดงระบาราฟ้อน โขน ละคร พื้นฐานที่สาคัญของการแสดงอยู่ที่การเรียนรู้
ลีลาท่าราตามแบบแผนในวงการนาฏศิลป์ไทยเรียกว่า “นาฏยศัพท์” ที่ต้องเรียนรู้
การฝึ ก หั ดเคลื่ อ นไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็ น ท่ าทางที่ สง่างามแสดงออกอย่างมี
ความหมายเฉพาะ มีหลักและลักษณะสาคัญหลายแบบเข้ามาประกอบทาให้เกิดเป็นการ
แสดงนาฏศิลป์ที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้
นาฏยศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ เป็นชื่อของลักษณะท่ารา
ของไทยที่สามารถสื่อความหมายกันเป็นที่เข้าใจในวงการนาฏศิลป์
ความหมายของคาว่า “นาฏยศัพท์”
คาว่า “นาฏยศัพท์” มีผู้กล่าวถึงความหมายไว้ดังนี้
ประทิน พวงสาลี (2514, หน้า 163) กล่าวว่า “นาฏยศัพท์” หมายถึง เกี่ยวกับ
การฟ้อนรา เกี่ยวกับการแสดง
อาภรณ์ มนตรีศ าสตร์ และจาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ (2517, หน้า 180) กล่าวว่ า
“นาฏยศัพท์” หมายถึง คาที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่าย
ในการแสดงต่าง ๆ
รานี ชัยสงคราม (2544, หน้า 69) กล่าวว่า “นาฏยศัพท์” หมายถึง ศัพท์ที่บัญญัติ
ขึ้นไว้ในการฟ้อนรา แสดงลักษณะและการเคลื่อนไหวร่างกายที่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
เรณู โกศิน านนท์ (2544, หน้า 1) กล่าวว่า “นาฏยศั พท์ ” หมายถึงศัพ ท์เฉพาะ
ในทางนาฏศิลป์เป็นชื่อของลักษณะท่าราของไทย

ประเภทของนาฏยศัพท์
นาฏยศัพท์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
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1. นามศัพท์ เป็นคาที่ใช้เรียกชื่อท่ารา เช่น วง จีบ ก้าวเท้า กระดกเท้า เป็นต้น
2. กิริยาศัพท์ เป็นคาที่ใช้เรียกการปฏิบัติบอกกิริยาอาการ ต่อไปนี้
2.1 ศัพท์เสริม เป็นคาที่ใช้เรียกเพื่อแก้ไขท่าทางให้สวยงาม เช่น ส่งมือ หัก
ข้อ กดคาง ตึงไหล่ เป็นต้น
2.2 ศัพท์เสื่อม เป็นคาที่ใช้เรียกชื่อท่าราที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน เช่น วงล้า
วงล้น หลบไหล่ เป็นต้น
3. นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด เป็นคาที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์ นอกเหนือจาก
นามศัพท์ และกิริยาศัพท์ เช่น แม่ท่า จีบยาว คืนตัว เป็นต้น
โดยผู้จัดทาได้ลาดับขั้นการเรียนรู้ ดังนี้
1. นาฏยศัพท์ที่ใช้มือ ได้แก่ จีบหงาย จีบคว่า จีบหลัง จีบปรกข้าง จีบปรกหน้า
ล่อแก้ว วงบน วงกลาง วงล่าง วงหน้า วงบัวบาน รวมมือ
2. นาฏยศัพท์ที่ใช้เท้า ได้แก่ จรดเท้า ประเท้า ยกเท้า (ยกหน้า) กระทุ้งเท้า
กระดกหลัง กระดกเสี้ยว ก้าวหน้า ก้าวไขว้ ก้าวข้าง แตะเท้า ยืนเข่า
3. นาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัว ได้แก่ เอียงศีรษะ ลักคอ นั่งกระทบ โย้ตัว โยกตัว
ยักตัว
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นาฏยศัพท์ที่ใช้มือ
ได้แก่ จีบหงาย จีบคว่า จีบหลัง จีบปรกข้าง จีบปรกหน้า ล่อแก้ว วงบน
วงกลาง วงล่าง วงหน้า วงบัวบาน รวมมือ

ท่าจีบ เป็นอาการของมือ ที่นานิ้วหัวแม่มือมาจรดกับนิ้วชี้ข้อที่ 1 (นับจากปลายนิ้วชี้ลง
มา) นิ้วทั้งสามที่เหลือกรีดออกให้ตึง หักข้อมือเข้าลาแขน

จีบหงาย
เป็ นการจีบโดยหงายท้องแขนและ
ฝ่ามือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบน แล้ว
หักข้อมือเข้าหาลาแขน

ภาพที่ 1 จีบหงาย
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จีบคว่า
เป็นการจีบโดยคว่าท้องแขนและ
ฝ่ามือลง ให้ปลายนิ้วชี้ลงข้างล่าง แล้ว
หักข้อมือลง

ภาพที่ 2 จีบคว่า

จีบหลัง
เป็ น การจี บ โดยเหยี ย ดแขนให้ ตึ ง
ส่งแขนไปข้างหลังของลาตัว แล้ว
พลิกลาแขน ส่วนล่างหงายขึ้นให้ปลายนิ้วที่
จีบชี้ขึ้นข้างบน หักข้อมือเข้าหาลาแขน

ภาพที่ 3 จีบหลัง
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จีบปรกข้าง
เป็นการจีบโดยหงายท้องแขน
และฝ่ามือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบน แล้ว
ยกลาแขน หักข้อศอกขึ้นด้านข้าง หัน
ปลายจีบเข้าหาแง่ศีรษะ แล้วหักข้อมือ

ภาพที่ 4 จีบปรกข้าง

จีบปรกหน้า
เป็นการจีบโดยหงายท้องแขน
และฝ่ามือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบน แล้ว
ยกลาแขนขึ้น หักข้อศอกให้ปลายจีบหันเข้า
หาใบหน้าระดับหน้าผาก แล้วหักข้อมือเข้า
หาลาแขน

ภาพที่ 5 จีบปรกหน้า
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จีบล่อแก้ว
เป็ น กิ ริยาของมื อ ที่ มีลัก ษณะคล้าย
จี บ แตกต่ า งกั น ตรงที่ ท่ า ล่ อ แก้ ว ต้ อ งใช้
นิ้วหัวแม่มือกดที่ป ลายนิ้วกลาง ( ลักษณะ
คล้ายวงแหวน ) นิ้วที่เหลือทั้งสามเหยียด
ตึงหักข้อมือเข้าหาลาแขน

ภาพที่ 6 จีบล่อแก้ว

ตั้งวง เป็นการยกส่วนแขนข้างใดข้างหนึ่งให้ได้ส่วนโค้ง นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันหันฝ่ามือออก
ด้านนอก นิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย และหักข้อมือเข้าหาลาแขน

วงบน
ตัวพระมือจะอยู่ระดับแง่ศีรษะ
ส่งลาแขนออกไปข้างๆเพื่อให้แลดูผึ่งผาย
ตัวนาง มือจะอยู่ระดับหางคิ้ว ลาแขน
ค่อนมาข้างหน้าเล็กน้อย

ภาพที่ 7 วงบน
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วงกลาง
ตัวพระมือจะอยู่ระดับไหล่ กางแขน
ออกไปข้างๆลาตัว ตัวนาง มือจะอยู่ระดับ
ไหล่ เช่ น กั น แต่ จ ะหุ บ ล าแขนค่ อ นมา
ข้างหน้าเล็กน้อย

ภาพที่ 8 วงกลาง

วงล่าง
ตัวพระ มือจะอยู่ระดับชายพก
กันส่วนโค้งของวงออกจากลาตัว ตัวนาง
มือจะอยู่ระดับหัวเข็มขัด กันส่วนโค้งของวง
ออกจากลาตัวเพียงเล็กน้อย

ภาพที่ 9 วงล่าง
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วงหน้า
เป็ น การตั้ ง วงโดยทอดส่ ว นโค้ ง
ของลาแขนไปข้างหน้า ตัวพระปลายนิ้วอยู่
ระดับข้างแก้มข้างเดียวกับวง ตัวนาง
ปลายนิ้วจะอยู่ระดับปาก

ภาพที่ 10 วงหน้า

วงบัวบาน
เป็นการตั้งวง โดยส่งแขนออกไป
ข้างลาตัว หงายท้องแขนขึ้น คว่าปลายนิ้วชี้
ลง ยกล าแขนขึ้ น หั ก ข้ อ ศอกเข้ า หาตั ว
ด้านข้ าง หั น ปลายนิ้ วชี้อ อกด้านข้างลาตั ว
แล้วหักข้อมือเข้าหาลาแขน

ภาพที่ 11 วงบัวบาน
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รวมมือ

เป็นกิริยาของมือโดยมือหนึ่งตั้งวงอีกมือหนึ่งจีบ ทั้งสองมือต้องอยู่ใกล้ ๆ กัน
อาจอยู่ในระดับเดียวกับวงบน วงกลาง หรือวงล่างก็ได้

รวมมือล่าง

ภาพที่ 12 รวมมือล่าง

รวมมือบน

ภาพที่ 13 รวมมือล่าง
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ม้วนมือ จะปฏิบัติที่ละมือ หรือสองมือพร้อมกันก็ได้

ภาพที่ 14 ม้วนมือ ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 1 เริ่มจากจีบหงาย

ภาพที่ 15 ม้วนมือ ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2 พลิกท้องแขนและข้อมือจีบคว่าลง

ภาพที่ 16 ม้วนมือ ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 3 ปล่อยจีบตั้งวงระดับที่ต้องการ
แบบวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
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กิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 1 นาฏยศัพท์ เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้มือ (ใช้เวลา 10 นาที)
คาชี้แจง ให้นกั เรียนจับคู่กับเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ที่ใช้มือแล้ว
สลับกันประเมินตามเกณฑ์ (ใช้เวลา 5 นาที)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………..
ชื่อผู้ปฏิบัติ……..……..…………………………………………………….
รายการ
วัดทักษะปฏิบัติ
1. จีบหงาย
2. จีบคว่า
3. จีบหลัง
4. จีบปรกข้าง
5. จีบปรกหน้า
6. ล่อแก้ว
7.ตั้งวงบน
8. ตั้งวงกลาง
9. ตั้งวงล่าง
10. ตั้งวงหน้า
11. วงบัวบาน

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1
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รายการ
วัดทักษะปฏิบัติ
12. รวมมือ

ดีมาก
4

ดี
3

รวม
คะแนนเต็ม 48 คะแนน
รวมคะแนน..................

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1
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เกณฑ์การวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
(นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
ตอนที่ 1 นาฏยศัพท์ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้มือ
รายการวัด
ความถูกต้อง
ทักษะปฏิบัติ
1. จีบหงาย - ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดข้อสุดท้าย
ของนิ้วชี้
- นิ้วที่เหลือทั้งสามเหยียดตรงแล้ว
กรีดออกไปคล้ายพัด
- หงายท้องแขนหรือข้อมือขึ้น
ข้างบน
- หักข้อมือเข้าหาลาแขน
2. จีบคว่า
- ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดข้อสุดท้าย
ของนิ้วชี้
- นิ้วที่เหลือทั้งสามเหยียดตรงแล้ว
กรีดออกไปคล้ายพัด
- คว่าท้องแขนหรือข้อมือลง
- ปลายนิ้วที่จีบชี้ลงข้างล่าง
- หักข้อมือเข้าหาลาแขน
3. จีบหลัง
- ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดข้อสุดท้าย
ของนิ้วชี้
- นิ้วที่เหลือทั้งสามเหยียดตรงแล้ว
กรีดออกไปคล้ายพัด
- ส่งส่วนแขนและมือที่จีบไป
ข้างหลัง แขนเหยียดตรง
- พลิกข้อมือให้ปลายนิ้วที่จีบชี้ขึ้น
ข้างบน

ความ
คล่องแคล่ว
- นิ้วที่สามทั้งเหลือ สามารถ
เหยียดตรงแล้วกรีด ทาท่า
ออกไปให้สวยงาม จีบหงายได้
คล้ายพัด
ทันที
- หักข้อมือเข้าหา
ลาแขน
ความสวยงาม

- นิ้วที่สามทั้งเหลือ
เหยียดตรงแล้วกรีด
ออกไปให้สวยงาม
คล้ายพัด
- หักข้อมือเข้าหา
ลาแขน

สามารถ
ทาท่า
จีบคว่าได้
ทันที

- นิ้วที่สามทั้งเหลือ
เหยียดตรงแล้วกรีด
ออกไปให้สวยงาม
คล้ายพัด
- ส่งมือที่จีบค่อนไป
ข้างหลังพองาม ไม่
ยกไหล่
- หักข้อมือเข้าหา

สามารถ
ทาท่า
จีบส่งหลัง
ได้ทันที
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รายการวัด
ความถูกต้อง
ทักษะปฏิบัติ
3. จีบหลัง
- หักข้อมือเข้าหาลาแขน
(ต่อ)
4. จีบปรก
- ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดข้อสุดท้าย
ข้าง
ของนิ้วชี้
- นิ้วที่เหลือทั้งสามเหยียดตรงแล้ว
กรีดออกไปคล้ายพัด
- ยกส่วนแขนและข้อมือที่จีบสูง
ระดับแง่ศีรษะ
- หันมือที่จีบเข้าหาศีรษะ
- หักข้อมือเข้าหาลาแขน
5. จีบปรก
- ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดข้อสุดท้าย
หน้า
ของนิ้วชี้
- นิ้วที่เหลือทั้งสามเหยียดตรงแล้ว
กรีดออกไปคล้ายพัด
- ยกส่วนแขนและมือที่จีบสูงระดับ
หน้าผาก
- หันมือที่จีบเข้าหาใบหน้า
6.ล่อแก้ว
- นิ้วหัวแม่มือกดที่ปลายนิ้วกลาง
( ลักษณะคล้ายวงแหวน )

7.ตั้งวงบน

- ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้น ให้โค้ง
สูงระดับหางคิ้ว
- นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันหันฝ่ามือ
ออกด้านนอก

ความสวยงาม

ความ
คล่องแคล่ว

ลาแขน
- นิ้วที่สามทั้งเหลือ
เหยียดตรงแล้วกรีด
ออกไปให้สวยงาม
คล้ายพัด
- หักข้อมือเข้าหา
ลาแขน

สามารถ
ทาท่า
จีบปรกข้าง
ได้ทันที

- นิ้วที่สามทั้งเหลือ
เหยียดตรงแล้วกรีด
ออกไปให้สวยงาม
คล้ายพัด
- หักข้อมือเข้าหา
ลาแขน

สามารถ
ทาท่า
จีบปรก
หน้าได้ทันที

- นิ้วที่เหลือทั้งสาม
เหยียดตึง
- หักข้อมือเข้าหา
ลาแขน
- ยกลาแขนให้ได้
ส่วนโค้งพองาม
ค่อนมาข้างหน้า
เล็กน้อยสูงระดับ

สามารถ
ทาท่า
ล่อแก้ว
ได้ทันที
สามารถ
ทาท่า
ตั้งวงบน
ได้ทันที
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รายการวัด
ความถูกต้อง
ทักษะปฏิบัติ
7.ตั้งวงบน
- นิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือ
(ต่อ)
เล็กน้อย
- หักข้อมือเข้าหาลาแขน

ความสวยงาม

หางคิ้ว
- นิ้วทั้งสี่เรียงชิด
ติดกัน
- หักข้อมือเข้าหา
ลาแขน
8.ตั้งวงกลาง - ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้น ให้โค้ง - กางแขนออกไป
สูงระดับไหล่
ข้าง ๆลาตัว ค่อน
- นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันหันฝ่ามือ
มาข้างหน้าเล็กน้อย
ออกด้านนอกปลายนิ้วสูงระดับไหล่ - นิ้วทั้งสี่เรียงชิด
- นิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือ
ติดกัน
เล็กน้อย
- หักข้อมือเข้าหา
- หักข้อมือเข้าหาลาแขน
ลาแขน
9.ตั้งวงล่าง - นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน
- กันส่วนโค้งของวง
- นิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือ
ออกจากลาตัวเพียง
เล็กน้อย
เล็กน้อย
- มือที่ตั้งวง อยู่ที่ระดับหัวเข็มขัด - ปลายนิ้วตั้งขึ้น
- กันส่วนโค้งของวงออกจากลาตัว - หักข้อมือเข้าหา
เล็กน้อย
ลาแขน
- หักข้อมือเข้าหาลาแขน
- ไม่ยกไหล่
10.ตั้งวงหน้า - ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้น ให้โค้ง - กางแขนออกมา
สูงระดับปาก
ข้างหน้า
- นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันหันฝ่ามือ
- นิ้วทั้งสี่เรียงชิด
ออกด้านนอกปลายนิ้วสูงระดับปาก ติดกัน
- หักข้อมือเข้าหา

ความ
คล่องแคล่ว

สามารถ
ทาท่า
ตั้งวงกลาง
ได้ทันที

สามารถ
ทาท่า
ตั้งวงล่างได้
ทันที

สามารถ
ทาท่า
ตั้งวงหน้า
ได้ทันที
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รายการวัด
ความถูกต้อง
ทักษะปฏิบัติ
10.ตั้งวงหน้า - นิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือ
(ต่อ)
เล็กน้อย
11.วงบัวบาน - มือที่ตั้งวงอยู่ระดับหางคิ้วให้ส่วน
แขนลาดจากไหล่เล็กน้อย
- หงายท้องแขนและข้อมือขึ้น
- นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน หัก
นิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย
- หักข้อมือเข้าหาลาแขน

12.รวมมือ

- มือหนึ่งตั้งวงอีกมือหนึ่งจีบ
- ทั้งสองมืออยู่ใกล้ ๆ กัน
- อาจอยู่ในระดับเดียวกับวงบน
วงกลาง หรือวงล่างก็ได้

ความสวยงาม

ความ
คล่องแคล่ว

ลาแขน
- ระดับสูงของวงให้
ส่วนแขนลาดจาก
ไหล่เล็กน้อย
- หันปลายนิ้วทั้งสี่
ค่อนมาข้างหน้า
เล็กน้อย
- หักข้อมือเข้าหา
ลาแขน
- มือทั้งสองอยู่ใน
ระยะใกล้กันพอ
สวยงามไม่ซ้อนกัน

สามารถ
ทาท่าตั้งวง
บัวบานได้
ทันที

สามารถ
ทาท่ารวม
มือได้ทันที
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สรุปผลการประเมิน ตามเกณฑ์ประเมินผล
การวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้มือ
คาชี้แจง ให้ผปู้ ระเมิน ใช้การสรุปผลการประเมินตามรายการ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับตาม
เกณฑ์ ดังนี้
4 = ดีมาก
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง สวยงาม
คล่องแคล่ว
ตามเกณฑ์ ดีมาก

3 = ดี
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง สวยงาม
ตามเกณฑ์ดี

2 = พอใช้
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง แต่ยังขาด
ความสวยงาม
ตามเกณฑ์

1 = ควรปรับปรุง
ไม่สามารถปฏิบัติท่า
นาฏยศัพท์และ
ภาษาท่านาฏศิลป์ใน
แต่ละท่าได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์และขาด
ความสวยงาม
คล่องแคล่ว

เกณฑ์การแปลผล
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

39 – 48 คะแนน หมายถึง ดีมาก
30 – 38 คะแนน หมายถึง ดี
21 – 29 คะแนน หมายถึง พอใช้
ต่ากว่า 21 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง
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นาฏยศัพท์ที่ใช้เท้า
ได้แก่ ประเท้า ยกเท้า (ยกหน้า) ยกเท้า (ยกข้าง) จรดเท้า กระทุ้งเท้า
กระดกหลัง ก้าวหน้า ก้าวไขว้ ก้าวข้าง แตะเท้า ยืนเข่า

ประเท้า
หมายเหตุ

เป็นกิริยาของการใช้เท้า
- จมูกเท้า คือเนื้อส่วนโค้งของฝ่าเท้าบริเวณโคนเท้า เมื่อเชิดปลายนิ้วเท้าขึ้น
- ตัวพระกันเข่า ตัวนางไม่ต้องกันเข่า
- กันเข่าคือกิริยาของเข่าข้างใดข้างหนึ่งกันออกไปด้านข้าง
ขั้นที่ 1
โดยเริ่มจากวางเท้ าข้ างที่ จะประ ให้
เหลื่ อ มกั บ เท้ า ที่ ยื น มาด้ า นหน้ า เล็ ก น้ อ ย
น้าหนักตัวอยู่ที่เท้าข้างที่ยืน ยุบเข่าลง
เชิดปลายเท้าขึ้นทุกนิ้ว พร้อมกับเผยอ
จมูกเท้าข้างที่จะประขึ้น โดยที่ส้นเท้าวางติด
กับพื้น

ภาพที่ 17 ประเท้า ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2 ใช้จมูกเท้าวางลงกับพื้นเบา ๆ

ภาพที่ 18 ประเท้า ขั้นที่ 2
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ยกเท้า (ยกหน้า)

ภาพที่ 19 ยกเท้า (ยกหน้า)

เป็ น การยกเท้ าขึ้ น มาข้ างหน้ า
โดยเริ่มด้วยยุบ เข่าลงและประเท้ายกขึ้น หรือ
อาจจะยกเท้าขึ้นโดยไม่ต้องประเท้าก็ได้ ยกเท้า
ให้
ขาหน้าขนานกับพื้น ให้ระดับฝ่าเท้าอยู่ตรงกับ
เข่าข้างที่ยืน หรือต่ากว่าเล็กน้อย หนีบน่อง
เข้าหาเท้าที่ยืนรับน้าหนักอยู่ ส่งลาขาส่วนล่าง
และหั น ส่ ว นข้ างของฝ่ าเท้ าด้ านหั ว แม่ เท้ ายื่ น
ออกไปข้างหน้า เชิดปลายนิ้วเท้าให้ตึง หัก ข้อ
เท้าและชักส้นเท้าเข้าหาลาตัว ยุบเข่ าข้างที่ยืน
เล็กน้อยใช้ได้ทั้งตัวพระและตัวนาง ตัวพระกัน
เข่าออก ตัวนางไม่ต้องกันเข่า

ยกเท้า (ยกข้าง)
เป็นการยกเท้าขึ้นคล้ายกับ
การยกหน้า แตกต่างกันตรงที่ต้องกันเข่า
ข้างที่ยกออกไปด้านข้างมาก ๆ ใช้สาหรับ
ตั ว พระ ถ้ า เป็ น ตั ว นางจะใช้ วิ ธี ก ารที่
เรียกว่า “เดี่ยว” โดยใช้ส้นเท้าข้างที่ยกมา
จรดหัวเข่าด้านในของขาที่ยืน กันเข่าออก
เหมือนตัวพระ

ภาพที่ 20 ยกเท้า (ยกข้าง)
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กระทุ้งเท้า

เป็นกิริยาของการใช้เท้า
หมายเหตุ ตัวพระกันเข่า ตัวนางไม่ต้องกันเข่า

ท่า
1

ขั้นที่ 1
โดยเริ่ ม ด้ วย ก้ าวเท้ าข้ างใดข้ าง
หนึ่งไปข้างหน้าให้น้าหนักตัวอยู่ที่เท้าข้างที่
ก้ าวหน้ า เปิ ด ส้ น เท้ าหลั ง ยุ บ เข่ าลง และ
กระดกเท้ าหลังขึ้น สูงจากพื้ นเล็ กน้ อยแล้ ว
หักข้อเท้าลง

ภาพที่ 21 กระทุ้งเท้า ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2
กระทบจมูกเท้าลงกับพื้นเบา ๆ

ภาพที่ 22 กระทุ้งเท้า ขั้นที่ 2

ท่า
2
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กระดกหลัง

ภาพที่ 23 กระดกหลัง (ด้านข้าง)

ภาพที่ 24 กระดกหลัง (ด้านหน้า

เป็ น การยกเท้ า ขึ้ น ไป ข้ า งหลั ง
มั ก จะปฏิ บั ติ ต่ อ เนื่ อ งจากการกระทุ้ งเท้ า
หรื อ ในบางครั้ งอาจจะกระดกหลั งโดยไม่
ต้ อ งกระทุ้ งเท้ า ก็ ไ ด้ ก ระดก ห ลั ง ต้ อ ง
พยายามหนีบน่องเข้าหาโคนขา และถีบเข่า
ที่กระดกไปข้างหลังมาก ๆ ให้ส้นเท้าเกือบ
ติ ด ก้ น หั ก ข้ อ เท้ า ตึ ง ปลายนิ้ ว เท้ า ทั้ ง ห้ า
กระดกหลังไม่ว่าจะปฏิบัติในลักษณะการยืน
หรือนั่ง เมื่อกระดกหลังแล้ว จะมองไม่เห็น
ขาและเท้าข้างที่กระดก ตัวพระ
จะต้องกันเข่า ตัวนาง ไม่ต้องกันเข่า
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ก้าวหน้า
เป็นการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
ไปข้างหน้า โดยยกเท้าขึ้น วางส้นเท้าลงแล้ว
จึงเหยียบให้เต็มฝ่าเท้าลงกับพื้น เบน
ปลายทางข้างที่ก้าวออกไปด้านข้าง ให้
ส้นเท้าที่วางลงนั้นอยู่ตรงกับหัวแม่เท้าของ
เท้าที่อยู่ข้างหลัง น้าหนักตัวจะต้องอยู่ที่เท้า
หน้า เท้าหลังยุบเข่าพองาม เปิดส้นเท้าหลัง
ตัวพระเหลี่ยมเข่ากว้าง ตัวนางไม่ต้อง
กันเข่า

ภาพที่ 25 ก้าวหน้า

ก้าวไขว้
เป็ น การก้ า วเท้ า ใน ลั กษ ณ ะ
เดียวกั บก้าวหน้า แตกต่างกัน ตรงที่ต้ องไขว้
ขา ข้างที่ก้าวไปทางเท้าหลังมาก ๆ
เปิดส้นเท้าหลัง

ภาพที่ 26 ก้าวไขว้
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ก้าวข้าง
ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไป ข้าง ๆตัว
โดยยกเท้าขึ้น วางส้นเท้าลงเหยียบให้เต็ม
ฝ่าเท้าลงกับพื้น เบนปลายเท้าเฉียงไปทาง
นิ้วก้อยมาก ๆ น้าหนักตัวจะต้องอยู่ที่เท้า
หน้าเปิดส้นเท้าหลัง (ถ้าเป็นตัวนางต้อง
หลบเข่าตามไปด้วย)

ภาพที่ 27 ก้าวข้าง

แตะเท้า
เป็นกิริยาของการใช้เท้า โดยเริ่ม
ด้วยการเชิดปลายนิ้ วเท้าขึ้นปล่อยฝ่าเท้ าลง
กับพื้น ใช้จมูก เท้าแตะลงบนพื้น เบา ๆ แล้ ว
วิ่ ง หรื อ ใช้ ก ารแตะเท้ าสาหรั บ การเล่ น เท้ า
โดยก้ าวเท้ าไปก้ าวหนึ่ ง แล้ ว ชัก เท้ าหลั งมา
แตะลงใกล้ ๆ ซึ่งอาจจะแตะเท้ าสลั บ กัน ทั้ ง
สองข้างก็ได้ หรืออาจจะใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่ง
ยืนรับน้าหนัก แล้วใช้เท้าอีกข้างหนึ่งแตะเท้า
ตามจังหวะอยู่กับที่ก็ได้
ภาพที่ 28 แตะเท้า
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ยืนเข่า
เป็นกิริยาของการใช้ขาและเท้า
ในลั ก ษณะที่ ใ ช้ข าช้างใดข้ างหนึ่ งคุ ก เข่ าลง
ส่วนขาอีกข้างหนึ่งตั้งเข่าขึ้น โดยใช้ฝ่าเท้าวาง
กับพื้น ลาตัวตรง ตัวพระกันเข่าออกด้านข้าง
ตัวนางไม่ต้องกันเข่า

ภาพที่ 29 ยืนเข่า
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แบบวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 1 นาฏยศัพท์ เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้เท้า (ใช้เวลา 5 นาที)
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ที่ใช้เท้าแล้ว
สลับกันประเมินตามเกณฑ์
ชื่อผู้ประเมิน..……………………………………………………………..
ชื่อผู้ปฏิบัติ…………..…………………………………………………….
รายการ
วัดทักษะปฏิบัติ
1. จรดเท้า

ดีมาก
4

ดี
3

2. ประเท้า
3. ยกเท้า
4. กระทุ้งเท้า
5. กระดกหลัง
6. ก้าวหน้า
7. ก้าวไขว้
8. ก้าวข้าง
9. แตะเท้า
10. ยืนเข่า
รวม
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
รวมคะแนน..................

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1
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เกณฑ์การวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
(นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้เท้า
รายการวัด
ความถูกต้อง
ทักษะปฏิบัติ
1. จรดเท้า -ใช้จมูกเท้าข้างใดข้างหนึ่งแตะพื้น
ยกส้นเท้าขึ้นสูงพอประมาณ
- เท้าอีกข้างหนึ่งยืนราบกับพื้น รับ
น้าหนักตัวและย่อเข่าทั้งสองลง
2.ประเท้า

-ใช้จมูกเท้าข้างใดข้างหนึ่งแตะกับ
พื้นเบาๆแล้วยกขึ้น
- น้าหนักตัวอยู่เท้าอีกข้างหนึ่ง
ซึ่งยืนเต็มเท้า

3.ยกเท้า

- ยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมา
ข้างหน้า ยุบเข่าลง
- ยกเท้าให้ขาหน้าขนานกับพื้น
- ระดับฝ่าเท้าอยู่ตรงกับเข่าข้างที่
ยืน หรือต่ากว่าเล็กน้อย
- หนีบน่องเข้าหาเท้าที่ยืนรับ
น้าหนักอยู่
- หันส่วนข้างของฝ่าเท้าด้านหัวแม่
เท้ายื่นออกไปข้างหน้า

ความ
คล่องแคล่ว
- เชิดปลายนิ้วเท้า สามารถ
ที่จรดขึ้น
ทาท่า
- เท้าที่จรดเหลื่อม จรดเท้า
จากเท้าที่ยืนอยู่มา ได้ทันที
ข้างหน้าเล็กน้อย
- เท้าที่ประเหลื่อม สามารถ
มาข้างหน้าเล็กน้อย ทาท่า
- เชิดปลายนิ้วเท้า ประเท้า
ที่ประขึ้นทุกนิ้ว
ได้ทันที
- ก่อนการประเท้า
ย่อตัวลงเล็กน้อย
- เชิดปลายนิ้วเท้า สามารถ
ให้ตึง
ทาท่า
- หักข้อเท้าและ
ยกเท้า
ชักส้นเท้าเข้าหา ได้ทันที
ลาตัว
- ยุบเข่าข้างที่ยืน
เล็กน้อย
ความสวยงาม
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รายการวัด
ความถูกต้อง
ทักษะปฏิบัติ
4.กระทุ้งเท้า - ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่ง มา
ข้างหน้าน้าหนักตัวอยู่ที่เท้าหน้า
-ใช้จมูกเท้าหลังกระทุ้งลงที่พื้นเบาๆ
แล้วยกขึ้น

ความ
คล่องแคล่ว
- เปิดส้นเท้าที่จะ สามารถ
กระทุ้งขึ้น โดยให้ ทาท่า
น้าหนักตัวอยู่ที่เท้า กระทุ้งเท้า
หน้า
ได้ทันที
- จมูกเท้าที่กระทุ้ง
กับพื้นแล้วยกขึ้น
พองาม
5.กระดกหลัง - ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งมาข้างหน้า - ถีบเข่าไปข้างหลัง สามารถ
น้าหนักตัวอยู่ที่เท้าที่จะก้าวไป
ให้มากๆ
ทาท่า
- ยกเท้าหลังแล้วหนีบน่องดันเข่าไป - หักข้อเท้าเข้าหา กระดกหลัง
ข้างหลัง
หน้าแข้ง
ได้ทันที
- หักข้อเท้าให้ชี้ลงไปข้างล่าง
- ย่อเข่าเท้าที่ก้าว
เล็กน้อย
6.ก้าวหน้า
- ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้า - ยุบเข่าพองาม
สามารถ
โดยยกเท้าขึ้น วางส้นเท้าลง
ทาท่า
- เหยียบให้เต็มฝ่าเท้าลงกับพื้น
ก้าวหน้า
เบนปลายทางข้างที่ก้าวออกไป
ได้ทันที
ด้านข้าง
- ให้ส้นเท้าที่วางลงอยู่ตรงกับ
หัวแม่เท้าของเท้าที่อยู่ข้างหลัง
- น้าหนักตัวจะต้องอยู่ที่เท้าหน้า
เปิดส้นเท้าหลัง
ความสวยงาม
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รายการวัด
ความถูกต้อง
ทักษะปฏิบัติ
7.ก้าวไขว้
-วางเท้าไขว้กัน เท้าหน้าวางราบ
กับพื้นส่วนเท้าหลังใช้จมูกเท้าแตะ
ไว้กับพื้น เปิดส้นเท้าขึ้น น้าหนัก
ตัวอยู่ที่เท้าหน้า
8. ก้าวข้าง - ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไป ข้าง ๆ
ตัว โดยยกเท้าขึ้น วางส้นเท้าลง
- เหยียบให้เต็มฝ่าเท้าลงกับพื้น
เบนปลายเท้าเฉียงไปทางนิ้วก้อย
มาก ๆ
- น้าหนักตัวจะต้องอยู่ที่เท้าหน้า
เปิดส้นเท้าหลัง (ถ้าเป็นตัวนางต้อง
หลบเข่าตามไปด้วย)
9.แตะเท้า
-ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเชิดปลาย
นิ้วเท้าขึ้นปล่อยฝ่าเท้าลงกับพื้น
-ให้จมูกเท้าแตะลงบนพื้นเบา ๆ
- เท้าอีกข้างหนึ่งวางเต็มฝ่าเท้าอยู่
กับที่
10.ยืนเข่า
-ให้ขาข้างใดข้างหนึ่งคุกเข่าลง ส่วน
ขาอีกข้างหนึ่งตั้งเข่าขึ้น
-ให้ฝ่าเท้าวางกับพื้น

ความ
คล่องแคล่ว
- ย่อเข่าลงเล็กน้อย สามารถ
ทาท่า
ก้าวไขว้
ได้ทันที
- ยุบเข่าพองาม
สามารถ
ทาท่า
ก้าวหน้า
ได้ทันที
ความสวยงาม

- เชิดปลายเท้าขึ้น สามารถ
ทาท่า
ก้าวไขว้
ได้ทันที
- ลาตัวตรง

สามารถ
ทาท่า
ยืนเข่า
ได้ทันที
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สรุปผลการประเมิน ตามเกณฑ์ประเมินผล
การวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้เท้า
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินใช้การสรุปผลการประเมินตามรายการ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับตาม
เกณฑ์ ดังนี้
4 = ดีมาก
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง สวยงาม
คล่องแคล่ว
ตามเกณฑ์ ดีมาก

3 = ดี
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง สวยงาม
ตามเกณฑ์ดี

2 = พอใช้
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง แต่ยังขาด
ความสวยงาม
ตามเกณฑ์

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1 = ควรปรับปรุง
ไม่สามารถปฏิบัติท่า
นาฏยศัพท์และ
ภาษาท่านาฏศิลป์ใน
แต่ละท่าได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์และขาด
ความสวยงาม
คล่องแคล่ว

เกณฑ์การแปลผล
34 – 40
27 – 33
19– 26
ต่ากว่า 18

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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นาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัว
ได้แก่ เอียงศีรษะ ลักคอ นั่งกระทบ โย้ตัว โยกตัว ยักตัว

เอียงศีรษะ
เป็นกิริยาในการใช้คอและลาตัวโดย
ให้ศีรษะด้วยการเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
โดยเริ่มจากการตั้งใบหน้ากับลาคอให้ตรง
สายตามองตรงไปข้างหน้าแล้วค่อย ๆ เอียง
ศีรษะไปในด้านที่ต้องการเอียง แล้วกดไหล่
ตามไปด้วย เอียงศีรษะพองาม ไม่ควรเอียง
มากเกินไปจนดูเหมือนคอพับ

ภาพที่ 30 เอียงศีรษะ

ลักคอ
เป็นการใช้ศีรษะเคลื่อนไหวตาม
จังหวะ คล้ายกับการเอียงศีรษะ แตกต่าง
กันตรงที่ ศีรษะกับการกดไหล่จะตรงข้าม
กัน เช่น ท่าลักคอทางซ้าย ก็เอียงศีรษะ
ทางซ้ายแต่จะกดไหล่ขวาให้ต่าลง ถ้า
ลักคอทางขวาต้องเอียงศีรษะทางขวาแล้ว
กดไหล่ซ้าย การลักคอต้องปฏิบัติร่วมกับ
การยักตัว

ภาพที่ 31 ลักคอ
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นั่ง
เป็นการนั่งกับพื้น ส้นเท้าทั้งสอง
ชิดกัน ถ้าเป็นตัวพระ หัวเข่าทั้งสองห่างกัน
ประมาณ 2 คืบ ถ้าเป็นตัวนาง หัวเข่าชิดกัน
นั่งอยู่บนส้นเท้าทั้ง 2 ข้าง น้าหนักตัวอยู่บน
ส้นเท้า ดันเอว ตัวตรง ยืดไหล่ทั้งสองให้ผึ่ง
ผาย หน้าตรง สายตามองตรง
มาด้านหน้า เปิดคางเล็กน้อย

ภาพที่ 32 นั่ง

นั่งกระทบ
เป็นกิริยาของการใช้ตัวประกอบจังหวะ ด้วยการแข็งหน้าขา ยกก้นขึ้นเล็กน้อย
ทรงตัวให้ตรง ทาจังหวะเหมือนการสะดุ้ง แล้วกระทบตัวลงตามเดิม น้าหนักรวมอยู่ที่ปลาย
ก้น ต้องดันเอว ตัวตรง
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โย้ตัว

เป็นกิริยาของการโยนตัวจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง จะยืนหรือนั่งก็ได้

การยืนโย้ตัว

ขั้นที่ 1
ยืนไขว้เท้า ทอดขาไปข้างหลังมาก ๆ
ให้นาหนักตัวอยู่กึ่งกลาง ยืนยุบเข่าพร้อมกับ
สะดุ้งตัวตามจังหวะ

ภาพที่ 33 โย้ตัว ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2
โยนตัวจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง
อย่างช้า ๆ พร้อมทั้งถ่ายน้าหนักตัวไป
ตามข้างที่โยนตัว กลับท่าเริ่มต้นขั้นที่ 1

ภาพที่ 34 โย้ตัว ขั้นที่ 2
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แบบวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 1 นาฏยศัพท์ เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัว (ใช้เวลา 3 นาที)
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัวแล้ว
สลับกันประเมินตามเกณฑ์
ชื่อผู้ประเมิน..………………………………………………………………..
ชื่อผู้ปฏิบัติ…………..……………………………………………………….
รายการ
วัดทักษะปฏิบัติ
1. เอียงศีรษะ

ดีมาก
4

ดี

พอใช้
3

2. ลักคอ
3. นั่งกระทบ
4. โย้ตัว
รวม
คะแนนเต็ม 16 คะแนน
รวมคะแนน..............

2

ควรปรับปรุง
1
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เกณฑ์การวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
(นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัว
รายการ
ความถูกต้อง
วัดทักษะปฏิบัติ
1. เอียงศีรษะ - เอียงศีรษะไปในด้านที่ต้องการ
แล้วกดไหล่
- สายตามองตรงไปข้างหน้า
2. ลักคอ

3.นั่งกระทบ

4.โย้ตัว

ความ
คล่องแคล่ว
- เอียงศีรษะพองาม สามารถ
ไม่มากเกินไปจนดู ทาท่า
เหมือนคอพับ
เอียงศีรษะ
ได้ทันที
- การกดไหล่จะตรงข้ามกับการเอียง - มีการปฏิบัติ
สามารถ
ศีรษะ เช่น ท่าลักคอทางซ้าย ก็เอียง ร่วมกับการยักตัว ทาท่า
ศีรษะทางซ้ายแต่จะกดไหล่ขวาให้ - เคลื่อนไหวศีรษะ ลักคอได้
ต่าลง
เป็นจังหวะ
ทันที
- แข็งหน้าขา ยกก้นขึ้นเล็กน้อย ทรง - น้าหนักตัวรวมอยู่ สามารถ
ตัวให้ตรง แล้วกระทบตัวลงตามเดิม ที่ปลายก้น
ทาท่า
- ดันเอว ตัวตรง
นั่งกระทบ
ได้ทันที
- ยืนไขว้เท้า ทอดขาไปข้างหลัง
- ถ่ายน้าหนักตัวไป สามารถ
มาก ๆ น้าหนักตัวอยู่กึ่งกลาง
ตามข้างที่โยนตัว ทาท่า
- ยืนยุบเข่าพร้อมกับสะดุ้งตัวตาม
โย้ตัวได้
จังหวะ แล้วค่อย ๆ
ทันที
-โยนตัวจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง
อย่างช้า ๆ พร้อมทั้งสะดุ้งตัวขึ้น
ความสวยงาม
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สรุปผลการประเมิน ตามเกณฑ์ประเมินผล
การวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้ลาตัว
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมิน ใช้การสรุปผลการประเมินตามรายการ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับตาม
เกณฑ์ ดังนี้
4 = ดีมาก
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์ในแต่ละท่า
ได้ถูกต้อง สวยงาม
คล่องแคล่ว
ตามเกณฑ์ ดีมาก

3 = ดี
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์ในแต่ละท่า
ได้ถูกต้อง สวยงาม
ตามเกณฑ์ดี

2 = พอใช้
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์ในแต่ละท่า
ได้ถูกต้อง แต่ยังขาด
ความสวยงาม
ตามเกณฑ์

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1 = ควรปรับปรุง
ไม่สามารถปฏิบัติท่า
นาฏยศัพท์และ
ภาษาท่านาฏศิลป์ใน
แต่ละท่าได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์และขาด
ความสวยงาม
คล่องแคล่ว

เกณฑ์การแปลผล
13 – 16
10 – 14
5–9
ต่ากว่า 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ควรปรับปรุง
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ภาพประกอบที่ 1
กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 4 ตอนที่ 1 เรื่อง นาฏยศัพท์ (ใช้เวลา 5 นาที)
...........................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนดูภาพประกอบที่ 1,2 แล้วเขียน (นาฏยศัพท์) เขียนชื่อท่าลงใน
กระดาษคาตอบต่อไปนี้

ภาพ 1

ภาพ 2

ภาพ 4

ภาพ 3

ภาพ 5
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ภาพประกอบที่ 2
กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 4 ตอนที่ 1 เรื่อง นาฏยศัพท์
...........................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนดูภาพประกอบที่ 1,2 แล้วเขียน (นาฏยศัพท์) เขียนชื่อท่าลงใน
กระดาษคาตอบต่อไปนี้

ภาพ 6

ภาพ 7

ภาพ 9

ภาพ 8

ภาพ 10
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กระดาษคาตอบ
กิจกรรมที่ 4 ตอนที่ 1 เรื่อง นาฏยศัพท์
เขียนชื่อท่าราตามลาดับรูปภาพ ดังนี้
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4..........................................................
5..........................................................
6..........................................................
7..........................................................
8..........................................................
9..........................................................
10.........................................................
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เฉลยแบบทดสอบ
กิจกรรมที่ 4 ตอนที่ 1 เรื่อง นาฏยศัพท์
เขียนชื่อท่าราตามลาดับรูปภาพ ดังนี้
1. จีบปรกข้าง
2. ลักคอ
3. จีบคว่า
4. ล่อแก้ว
5. กระดกหลัง
6. ตั้งวงล่าง
7. ยกข้าง
8. กระดกเสี้ยว
9. ก้าวหน้า
10. จีบหลัง
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เอกสารอ่านประกอบ
ตอนที่ 2 เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์
ในชีวิตประจาวันทุกวันนี้มนุษย์จะใช้ท่าทางประกอบการพูด หรือในบางครั้ง
จะมีการแสดงสีหน้า ความรู้สึก เพื่อเน้นความหมายและโน้มน้าวทาให้เกิดอารมณ์ร่วม
ประกอบคาพูดนั้น ๆ ในการแสดงนาฏศิลป์ได้นาเอาท่าทางเป็นธรรมชาติเหล่านี้มาพัฒนา
มาประดิษฐ์ให้เป็นภาษาทางนาฏศิลป์ที่ใช้เป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา แต่ต้อง
อาศัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายแสดงออกมาเป็นท่าทางที่มีความงดงามวิจิตรกว่า
ท่าธรรมดา ให้เข้ากับการขับร้อง ดนตรี และเพลง โดยอาศัยหลักความงามของศิลปะทาให้
เกิดเป็นท่าราที่สวยงามที่ใช้สื่อความหมายแทนคาพูด
ความหมายของภาษาท่านาฏศิลป์นาฏศิลป์
ภาษาท่านาฏศิลป์ นาฏศิลป์ หมายถึง การแสดงออกด้วยท่าทางการร่ายราแทน
คาพู ดที่ มี ความหมายตามบทร้อ ง บทเจรจา และบทพากย์ นอกจากนี้ ยั งมี คาอื่ น ๆ ที่ มี
ความหมายในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ ภาษาท่านาฏศิลป์ การตีบท การราตีบท การใช้บท
การราบท เป็นต้น
อมรา กล่าเจริญ (2535, หน้า 108) กล่าวว่า ภาษาท่านาฏศิลป์ หมายถึง ภาษา
ทางนาฏศิลป์เสมือนเป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่อาศัยส่วนประกอบอวัยวะ
ของร่างกาย แสดงออกมาเป็นท่าทาง เป็นสื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้
ประเภทของภาษาท่านาฏศิลป์นาฏศิลป์
การแสดงออกเป็นภาษาท่านาฏศิลป์นาฏศิลป์อาจจาแนกออกได้ ดังนี้
1. ท่าราที่ใช้แทนคาพูด เช่น ฉัน เรา ท่าน เธอ เรียก ไป มารับ ปฏิเสธ ที่นี้ ฯลฯ
2. ท่าราแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน เกี้ยวพาราสี
เล้าโลม กราบ ไหว้ แปลงกาย ฯลฯ

72
3. ท่าราแสดงอารมณ์ภายใน เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ รัก ร้องไห้ ฯลฯ
4. ท่าราที่ใช้แสดงการเลียนแบบกิริยาของสัตว์ เช่น นก ปลา ม้า ช้าง ฯลฯ
5. ท่าราที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายโดยเฉพาะ เช่น ความสวยงาม ความ
ยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง ฯลฯ

การนาภาษาท่านาฏศิลป์นาฏศิลป์ไปใช้ในการแสดง
การนาท่าราในภาษาท่านาฏศิลป์นาฏศิลป์ไปใช้ประกอบในการแสดงนาฏศิลป์
ไทยได้อย่างเหมาะสมนั้นอาจแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ภาษาท่านาฏศิลป์แบบธรรมชาติ เป็นการใช้ท่าสามัญชนอย่างง่าย ๆ ทาตาม
คาร้อง หรือบทเพลงนั้น ๆ โดยเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เข้ากับจังหวะทานอง
เพลง เช่น ย่าเท้า ก้าวเดินตามจังหวะ ตบมือ หรือแบมือสลับกามือ ท่าทางเหล่านี้เหมาะจะ
ใช้กับเด็กหรือผู้แสดงที่ไม่มีพื้นฐานทางนาฏศิลป์มากนัก หรือใช้กับเพลงปลุกใจต่าง ๆ เช่น
เพ ลงเกิ ด เป็ น ไท ย ตายเพื่ อ ไท ย เพ ลงเย าวชน ขอ งชาติ เพ ลงเด็ ก ไท ย เป็ น ต้ น
2. ภาษาท่านาฏศิลป์ แบบละคร เป็นการใช้ท่าทางต่าง ๆ ที่ได้ดัดแปลงขึ้นด้วย
ความวิจิตรบรรจง อ่อนช้อย และสวยงามกว่า ธรรมดา ให้สอดคล้องกับบทร้องและดนตรี
โดยมุ่งเน้นการราที่งดงามด้วยการใช้ศีรษะ ใบหน้า มือ แขนลาตัว ขา และเท้า ราทาบทไป
ตามบทร้อ งหรื อ บทเจรจา ซึ่ งต้ อ งมี ก ารฝึ ก ฝนจนเกิ ด ความช านาญ จึ งจะสามารถร าได้
สวยงามตามแบบอย่างนาฏศิลป์ไทย
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ท่าราที่ใช้แทนคาพูด
ท่าฉัน ตัวเรา ข้าพเจ้า
ใช้มือซ้ายจีบหงาย หันข้อมือ
จีบเข้าหาตัว และวางมืออยู่ระหว่างอก

ภาพที่ 35 ท่าฉัน ตัวเรา ข้าพเจ้า
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ท่าราแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ
ท่ายืน
ยืนตัวตรง ตึงเอว ตึงไหล่ ใช้เท้า
ขวายืนรับน้าหนัก ตัวพระเท้าซ้ายยืนตึงเข่า
วางเท้าเหลื่อมเท้าขวาเล็กน้อย มือซ้าย
แบฝ่ามือวางแนบไว้ที่หน้าขา ส่วนมือขวา
เท้าสะเอว เอียงศีรษะและกดไหล่ด้านขวา
ตัวนางวางเท้าซ้ายเหลื่อมเท้าขวาขาเหยียด
ตึงและเชิดปลายนิ้วเท้าซ้าย มือขวา
จีบหงายระดับชายพก มือซ้ายเหยียด
แขนตึงแบฝ่ามือวางบนหน้าขา เอียงศีรษะ
และกดไหล่ซ้าย

ภาพที่ 36 ท่ายืน

ท่าราแสดงอารมณ์ภายใน
ท่าดีใจ ยิ้ม
ใช้มือซ้ายกรีดจีบ หักข้อมือให้ปลาย
นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาใบหน้า
ให้อยู่ตรงกับระดับปาก

ภาพที่ 37 ท่าดีใจ ยิ้ม
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ท่าอาย
ใช้ฝ่ามือหงายขึ้น แตะที่ข้างแก้ม
เอียงใบหน้าตามมือที่แตะ และก้มหน้า
เล็กน้อย

ภาพที่ 38 ท่าอาย

ท่ารัก ชื่นชม ห่มผ้า
แบฝ่ามือทั้งสองในลักษณะ
ประสานมือ ไขว้ข้อมือซ้อนกัน ให้ปลายนิ้ว
ทั้งสองทาบแตะที่ฐานไหล่ ฝ่ามือทั้งสองนั้น
ทับไว้ที่ทรวงอก กริยานี้อาจจะมีความ
หมายถึง การห่มผ้าก็ได้

ภาพที่ 39 ท่ารัก ชื่นชม ห่มผ้า
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ท่าเสียใจ ร้องไห้
ขั้นที่ 1
ใช้มือซ้ายแตะหน้าผาก มือขวา
กุมชายพกหรือหน้าท้อง สะดุ้งตัวขึ้นลง
แสดงอาการสะอื้น

ภาพที่ 40 ท่าเสียใจ ร้องไห้ ขัน
้ ที่ 1

ขั้นที่ 2
ใช้นิ้วชี้ซ้ายปาดน้าตา
ส่วนมือขวาเหมือนเดิม

ภาพที่ 41 ท่าเสียใจ ร้องไห้ ขั้นที่ 2

ท่า
2
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ท่าโกรธ
ลักษณะที่ 1 จะใช้ฝ่ามือขวาอยู่ที่คอ
ใต้ใบหูพร้อมกับเอียงศีรษะด้านขวา
ลักษณะที่สอง จะใช้มือขวาถูที่อก

ภาพที่ 42 ท่าโกรธ ลักษณะที่ 1

ท่าโกรธ
ลักษณะที่ 2 ใช้มือขวาถูที่อก
เอียงศีรษะด้านขวา

ภาพที่ 43 ท่าโกรธ ลักษณะที่ 2
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ท่าราที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายโดยเฉพาะ
ท่าความสวย ความงาม
ใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งเป็น
วงบัวบาน ส่วนอีกมือหนึ่ง จะตั้งวงหน้า
ระดับปาก เอียงศีรษะทางด้านวงบัวบาน
ท่านี้ในการราแม่บทเรียกว่า ท่าเฉิดฉิน

ภาพที่ 44 ท่าความสวย ความงาม

ท่าความเป็นใหญ่
ใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งเป็นวง
บัวบาน ส่วนอีกมือหนึ่ง จะตั้งวงแขนเหยียด
ตึงระดับไหล่ ท่านี้ในการราแม่บทเรียกว่า
ท่านภาพร

ภาพที่ 45 ท่าความเป็นใหญ่
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ท่าความเจริญรุ่งเรือง
ความรุ่งเรืองใช้ท่าจีบข้างลาตัวแล้วค่อยๆสอดจีบขึ้นกลางบัวบาน แม่บทเรียกว่า
ท่าพรหมสี่หน้า

ขั้นที่ 1
จีบคว่าสองมือข้างลาตัว

ภาพที่ 46 ท่าความเจริญรุ่งเรือง ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ค่อย ๆ สอดจีบขึ้นเป็นวงบัวบาน

ภาพที่ 47 ท่าความเจริญรุ่งเรือง ขั้นที่ 2
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ท่าร่าเริง เบิกบาน
ท่าร่าเริงเบิกบานใช้ท่าจีบหงายสองมือรวมที่หน้าอกม้วนจีบออกเป็นตัง้ วง
กลางแล้วกระแทกท้องแขนเหยียดตึงระดับไหล่

ภาพที่ 48 ท่าร่าเริง เบิกบาน ขั้นที่ 1

เริ่มจีบหงายสองมือรวมที่หน้าอก

ภาพที่ 49 ท่าร่าเริง เบิกบาน ขั้นที่ 2

แล้วม้วนจีบออกเป็นตั้งวงกลาง

ภาพที่ 50 ท่าร่าเริง เบิกบาน ขั้นที่ 3

กระแทกท้องแขนเหยียดตึงระดับไหล่
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แบบวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 5 ตอนที่ 2 เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์ (ใช้เวลา 10 นาที)
ชื่อผู้ประเมิน..............……………………………………………………..
ชื่อผู้ปฏิบัติ…………..…………………………………………………….
รายการ
วัดทักษะปฏิบัติ
1. ฉันหรือตัวเรา

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

2. ท่าน
3. ยืน
4. เดิน
5. ยิ้ม
6. อาย
7. รัก
8. โกรธ
9. ความสวย
ความงาม
10. ความเป็นใหญ่
11. ความรุ่งเรือง
12. เสียใจ ร้องไห้
รายการ
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วัดทักษะปฏิบัติ
13. ร่าเริง เบิกบาน

4

3

รวม
คะแนนเต็ม

52 คะแนน
รวมคะแนน..................

2

1
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เกณฑ์การวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
(นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 5 ตอนที่ 2 เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์
รายการ
ความถูกต้อง
วัดทักษะปฏิบัติ
1. ฉัน หรือตัว - ใช้มือซ้ายจีบหงายอยู่ระดับอก
เรา
- หักข้อมือและหันปลายนิ้วที่จีบ
เข้าหาอก
2. ท่าน

3.ยืน

ความ
คล่องแคล่ว
- นิ้วที่เหลือทั้งสาม
สามารถ
กรีดออกไปให้สวยงาม ทาท่าฉัน
คล้ายพัด
หรือตัวเรา
ได้ทันที
- ตั้งฝ่ามือในลักษณะตะแคงมือ - งอแขนเล็กน้อย
สามารถ
ระดับแง่ศีรษะหรือปลายมือไปสู่ - นิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ทาท่าท่าน
ผู้ที่กล่าวถึง
ติดกัน
ได้ทันที
- ยืนตัวตรง ตึงเอว ตึงไหล่ ใช้เท้า ตัวพระ
สามารถ
ขวายืนรับน้าหนัก
- เอียงศีรษะและ
ทาท่าฉัน
ตัวพระ
กดไหล่ด้านขวา
หรือตัวเรา
- เท้าซ้ายยืนตึงเข่าวางเท้าเหลื่อม ตัวนาง
ได้ทันที
เท้าขวาเล็กน้อย
เอียงศีรษะและ
- มือซ้ายแบฝ่ามือวางแนบไว้ที่
กดไหล่ด้านซ้าย
หน้าขา ส่วนมือขวาเท้าสะเอว
ตัวนาง
- วางเท้า เหลื่อมเท้าขวาขา
เหยียดตึงและเชิดปลายนิ้วเท้า
ซ้าย
- มือขวาจีบหงายระดับชายพก
มือซ้ายเหยียดแขนตึงแบฝ่ามือ
วางบนหน้าขา
ความสวยงาม
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รายการ
ความถูกต้อง
วัดทักษะปฏิบัติ
4. ยิ้ม
-ใช้มือซ้ายจีบ ยกมือจีบสูงระดับ
ปากและหักมือเข้าหาใบหน้า
- ปลายนิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มืออยู่
ระดับปาก
5.อาย

6.รัก

7.ความสวย
ความงาม

8.ความเป็น
ใหญ่

-ใช้มือข้างใดก็ได้แตะที่ข้างแก้ม
- เอียงศีรษะด้านเดียวกับมือที่
แตะแก้ม
- ก้มหน้าเล็กน้อย
-ใช้มือทั้งสองประสานกันบนอก
- ปลายนิ้วทั้งสองข้างแตะฐาน
ไหล่
- มือข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งเป็นวง
บัวบาน
- มืออีกข้างหนึ่ง จะตั้งวงหน้า
ระดับปาก
- เอียงศีรษะทางด้านวงบัวบาน
- มือข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งเป็นวง
บัวบาน
- มืออีกข้างหนึ่ง จะตั้งวงแขน
เหยียดตึงระดับไหล่

ความ
คล่องแคล่ว
- นิ้วที่เหลือทั้งสาม
สามารถ
กรีดออกไปให้สวยงาม ทาท่ายิ้ม
คล้ายพัด
ได้ทันที
- เอียงศีรษะด้านซ้าย
พองาม
- นิ้วเรียงชิดติดกัน
สามารถ
และเหยียดตรง
ทาท่าอาย
- ค่อย ๆ ก้มหน้าลง ได้ทันที
หลบสายตาพองาม
- นิ้วเรียงชิดติดกัน
สามารถ
และเหยียดตรง
ทาท่ารัก
- ปลายนิ้ว แตะฐาน ได้ทันที
ไหล่
- ให้มือทั้งสองห่างกัน สามารถ
พอประมาณ
ทาท่า
ความสวย
ความงาม
ได้ทันที
- ระดับมือทั้งสอง ไม่ สามารถ
ตก
ทาท่าความ
เป็นใหญ่
ได้ทันที
ความสวยงาม
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รายการ
ความถูกต้อง
วัดทักษะปฏิบัติ
9. ความรุ่งเรือง - จีบคว่าสองมือข้างลาตัว งอ
แขนเล็กน้อย
- สอดจีบขึ้นเป็นวงบัวบาน

10.เสียใจ
ร้องไห้

11.โกรธ

12. ร่าเริง เบิก
บาน

- ใช้มือซ้ายแตะหน้าผากโดยให้
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แตะ
- มือขวากุมที่ชายพกหรือหน้า
ท้อง
- สะดุ้งตัวขึ้นลงเล็กน้อย
- ใช้นิ้วชี้ปาดเช็ดน้าตา
-ใช้ฝ่ามือขวาถูที่คอใต้ใบหู เอียง
ศีรษะด้านขวา
- หรือใช้ฝ่ามือขวา ถูที่อก เอียง
ศีรษะด้านขวา
- จีบหงายสองมือรวมที่หน้าอก
- ม้วนมือที่จีบออกเป็นวงกลาง
และกระแทกท้องแขนพองาม
ท้องแขนเหยียดตึงระดับไหล่

ความ
คล่องแคล่ว
- มือที่จีบ กรีดนิ้วที่ สามารถ
เหลือทั้งสามออกไปให้ ทาท่าความ
สวยงามคล้ายพัด
รุ่งเรือง
- ค่อย ๆ สอดจีบขึ้น ได้ทันที
เป็นวงบัวบานระดับ
หางคิ้ว
- นิ้วทั้งสี่เรียงชิด
สามารถ
ติดกัน
ทาท่าเสียใจ
- ก้มหน้าเล็กน้อย
ร้องไห้
- สะดุ้งตัวขึ้นลงพอ
ได้ทันที
งาม
ความสวยงาม

- นิ้วทั้งห้าเรียงชิด
สามารถ
ติดกันและเหยียดตรง ทาท่าโกรธ
- เอียงศีรษะเล็กน้อย ได้ทันที
- มือที่จีบ กรีดนิ้วที่
เหลือทั้งสามออกไปให้
สวยงามคล้ายพัด
- ค่อย ๆ แยกมือที่จีบ
แล้วม้วนจีบออกเป็น
ตั้งวงกลาง
- กระแทกท้องแขนพอ
งาม

สามารถ
ทาท่าร่าเริง
เบิกบาน
ได้ทันที
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สรุปผลการประเมิน ตามเกณฑ์ประเมินผล
การวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
กิจกรรมที่ 3 ตอนที่ 2 เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมิน ใช้การสรุปผลการประเมินตามรายการ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับตาม
เกณฑ์ ดังนี้
4 = ดีมาก
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง สวยงาม
คล่องแคล่ว
ตามเกณฑ์ ดีมาก

3 = ดี
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง สวยงาม
ตามเกณฑ์ดี

2 = พอใช้
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง แต่ยังขาด
ความสวยงาม
ตามเกณฑ์

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1 = ควรปรับปรุง
ไม่สามารถปฏิบัติท่า
นาฏยศัพท์และ
ภาษาท่านาฏศิลป์ใน
แต่ละท่าได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์และขาด
ความสวยงาม
คล่องแคล่ว

เกณฑ์การแปลผล
43 – 52
34 – 42
21 – 33
ต่ากว่า 20

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ควรปรับปรุง
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กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 6 ตอนที่ 2 เรือ่ ง ภาษาท่านาฏศิลป์ (ใช้เวลา 5 นาที)
กลุ่มที่.................
..............................................................................................................................................
คาชี้แจง
ตอนที่ 1ให้ผู้เรียนเขียนค้นหาคาภาษาท่านาฏศิลป์ ที่มีอยู่ในตารางข้างล่างทั้งหมด 15 คา
เมื่อพบแล้วให้ลากเส้นล้อมรอบคาหรือกลุ่มคานั้นไว้ในตาราง
รุ่
ง
เ
รื
อ
ง
รุ่
ส
มั
ไ
ย
ษ

ก
ส
ฉั
ด
รั
ก
ย
ม
อ
า
เ
ว

ย
จ
น
อ
ก
ม
อ
ยื
น
จ
วิ
ริ

ส
ว
ย
ง
า
ม
ฟ
ก
ก
ภ
ม
ง

ฉ
ม
ล
จ
พ
ท่
ส
ว
บิ
ส
ศ
ม

โ
ก
ร
ธ
ท
า
ษิ
จ
น
ภ
ษ
เ

ย
ว
ร่
ภ
จ่
น
ม
ป
ล
พ
ก
ยิ่

ง
า
ง
ม
บ
วิ
เ
ชุ
ก
ว
ษ
ง

จ
ง
น
ส
เ
ภ
สี
ม
า
ก
ริ
ใ

ม
เ
อ
อ่
ดิ
ส
ย
ส
ร
เ
แ
ห

อ
ดิ
น
น
น
ป
ใ
จู
อ
ร
ท
ญ่

ด
น
ม
พ
พ
อุ
จ
กิ
วิ
า
ย
ม

88

ตอนที่ 2 นาคาภาษาท่านาฏศิลป์ที่ได้จากตอนที่ มาจาแนก เขียนลงในช่องว่างให้ตรงตาม
ภาพท่าราในภาษานาฏศิลป์

ภาพ 1

ภาพ 2

ภาพ 4

ภาพ 3

ภาพ 5
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ภาพ 6

ภาพ 7

ภาพ 9

ภาพ 8

ภาพ 10
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เฉลย แบบทดสอบ ตอนที่ 3 เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์
***************************************************
ตอนที่ 1 ให้ผู้เรียนเขียนค้นหาคาภาษาท่านาฏศิลป์ ที่มีอยู่ในตารางข้างล่างทั้งหมด 15 คา
เมื่อพบแล้วให้ลากเส้นล้อมรอบคาหรือกลุ่มคานั้นไว้ในตาราง
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ตอนที่ 2 นาคาภาษาท่านาฏศิลป์ที่ได้จากตอนที่ มาจาแนก เขียนลงในช่องว่างให้ตรงตาม
ภาพ
ท่าราในภาษานาฏศิลป์
1. อาย
6. ยืน
2. รุ่งเรือง
7. สวยงาม
3. โกรธ
8. ยิ่งใหญ่
4. ฉัน
9. เสียใจ
5. รัก
10. ยิ้ม
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ภาพประกอบที่ 3
กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ (ใช้เวลา 5 นาที)
........................................................................................................................................
..
ภาพชุดการแสดงนาฏศิลป์ จาก www.banrumthai.com

ภาพ 1 ราแม่บท

ภาพ 2 ระบาเชียงแสน

ภาพ 3 ราฉุยฉายพราหมณ์

ภาพ 4 ระบาเงือก
ภาพ 5 หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
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แบบทดสอบ
กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ กลุ่มที่........
........................................................................................................................................
คาชี้แจง ผู้เรียนดูภาพประกอบที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์ไทย จากชุดฝึกปฏิบัติ แล้ว
ปรึกษากันว่ามีท่านาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ อะไรบ้างบอกมาให้มากที่สุด (ใช้เวลา
5 นาที)
ภาพ 1.............................................................................................................
.......................................................................................................................
ภาพ 2.............................................................................................................
.......................................................................................................................
ภาพ 3.............................................................................................................
.......................................................................................................................
ภาพ 4.............................................................................................................
.......................................................................................................................
ภาพ 5.............................................................................................................
.......................................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบ
กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์
ภาพ 1
ภาพ 2
ภาพ 3
ภาพ 4
ภาพ 5

ก้าวไขว้ ตั้งวงบน เอียงศีรษะ
เอียงศีรษะ ก้าวหน้า จีบคว่า บัว
เอียงศีรษะ นั่งกระดกเสี้ยว ตั้งวงกลาง
ตั้งวงบน จีบหลัง ก้าวไขว้ เอียงศีรษะ
หนุมาน ภาษาท่านาฏศิลป์ รัก นาฏยศัพท์ ก้าวข้าง เอียงศีรษะ
สุพรรณมัจฉา ภาษาท่านาฏศิลป์ อาย นาฏยศัพท์ จีบหลัง ก้าวหน้า
เอียงศีรษะ
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แบบทดสอบประจาชุดฝึกปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คาชี้แจง นักเรียนเลือกกากบาท (X) ทับ ตัวเลือกที่ถูกที่สุด เพียงคาตอบเดียว ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. ทาไมการเรียนราไทยจึงต้องฝึกท่านาฏย 5. การกระทุ้งเท้าทาอย่างไร ?
ศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์?
ก. จมูกเท้ากระทบเบาๆที่พื้นแล้วยกทันที
ก. เป็นท่าราที่อ่อนช้อย
ข. เท้ากระทบแรงๆลงบนพื้นและยกทันที
ข. เป็นท่าราที่ไม่มีแบบแผน
ค. ปลายเท้าวางบนพื้นแล้วก้าวต่อไป
ค. เป็นท่าราที่เป็นนาฏยลีลา
ง. ส้นเท้าแตะแรงๆลงบนพื้น
ง. เป็นท่าราที่เป็นพื้นฐานของการราไทย 6. ข้อใดหมายถึงภาษาท่านาฏศิลป์ ?
2. ข้อใดไม่ใช่ นาฏยศัพท์ ?
ก. ฉัน
ก. จีบมือ
ข. ตั้งวง
ข. จีบส่ง
ค. จีบมือ
ค. ราวง
ง. กระทุ้งเท้า
ง. ตั้งวง
7. มือทั้งสองตั้งขึ้นเป็นวงบัวบานเสมอศีรษะ เป็น
3. นาฏยศัพท์แบ่งเป็นกี่ประเภท ?
ลักษณะที่บอกถึงอะไร?
ก. 2 ประเภท
ก. สวยงาม
ข. 3 ประเภท
ข. รุ่งเรือง
ค. 4 ประเภท
ค. สว่างไสว
ง. 5 ประเภท
ง. ความก้าวหน้า
4. ท่ารานาฏศิลป์ใดที่ควรเปิดส้นเท้า
8. สีก้านคอหลังใบหูหรือมือถูที่อกหมายถึง อะไร
ก. การกระดกเท้า
?
ข. การจรดเท้า
ก. สงสัย
ค. การก้าวเท้า
ข. โกรธ
ง. การตั้งวง
ค. เกลียด
ง. ราคาญ
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9. คาขีดเส้นใต้ ควรใช้ภาษาใด ?
รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
ก. แบฝ่ามือทั้งสองไขว้ทับไว้ที่ฐานไหล่
ข.มือซ้ายกรีดจีบมาไว้ระดับปาก
ค. ฝ่ามือหงายขึ้นแตะที่ข้างแก้ม
ง. ฝ่ามือทั้งสองวางทับที่ต้นขา
10. ภาษาท่านาฏศิลป์ “ยิ้ม” ใช้ท่า
นาฏยศัพท์ใด
ก. รวมมือ
ข. ม้วนมือ
ค. ตั้งวง
ง. จีบ

ขอให้นักเรียนโชคดี
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กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบประจาชุดฝึกปฏิบตั ิ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
ชื่อ..............................................................................................เลขที่.................

ข้อตอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
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เฉลย
แบบทดสอบประจาชุดฝึกปฏิบตั ิ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์
*********************************************************************

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ง
ค
ข
ค
ก
ก
ข
ข
ก
ง
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แบบวัดทักษะปฏิบัติ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์ (นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์)
ชื่อผู้ประเมิน……………………………………………………………..
ชื่อผู้ประเมิน……………………………………………………………..
ชื่อผู้เรียน…………..…………………………………………………….
คาชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติลักษณะนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ครั้งละ 3 คนหัน
หน้า 3 ทิศ วัดทักษะปฏิบัติตามรายการโดยแบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้
รายการวัดทักษะ
ปฏิบัติ
1. โย้ตัว

ดีมาก
4

ดี

พอใช้
3

2

2. จีบปรกข้าง
3. จรดเท้า
4. วงบัวบาน
5. รวมมือ
6. ความสวยงาม
7. ความรุ่งเรือง
8. ลักคอ
9. ยืนเข่า
10.ก้าวหน้า
รวม
คะแนนเต็ม 40 คะแนน

รวม..................................คะแนน

ควรปรับปรุง
1

99
สรุปผลการประเมิน ตามเกณฑ์การวัดทักษะปฏิบัติ
กิจกรรมท้ายชุดฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ สรรศาสตร์นาฏยศิลป์
เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินผลวัดทักษะปฏิบัติและใช้การสรุปผลการ
ประเมินตามรายการ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับตามเกณฑ์ ดังนี้
4 = ดีมาก
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง สวยงาม
คล่องแคล่ว
ตามเกณฑ์ ดีมาก

3 = ดี
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง สวยงาม
ตามเกณฑ์ดี

2 = พอใช้
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า
นาฏศิลป์
ในแต่ละท่าได้
ถูกต้อง แต่ยังขาด
ความสวยงาม
ตามเกณฑ์

1 = ควรปรับปรุง
ไม่สามารถปฏิบัติท่า
นาฏยศัพท์และ
ภาษาท่านาฏศิลป์ใน
แต่ละท่าได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์และขาด
ความสวยงาม
คล่องแคล่ว

เกณฑ์การแปลผล
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

34 – 40 คะแนน หมายถึง ดีมาก
27 – 33 คะแนน หมายถึง ดี
19 – 26 คะแนน หมายถึง พอใช้
ต่ากว่า 18 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง
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