
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

รายวชิานาฏศิลป์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 

เร่ือง แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัินาฏยศัพท์ส่วนขาเท้าศีรษะและล าตัว

               

 

จัดท าโดย 

คุณครูเบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชานาฏศิลป์ 

โรงเรียนสตรีภูเกต็ 



 
 

        บัตรค าส่ัง 

          เร่ือง  การฝึกทกัษะการปฏบิัตินาฏยศัพท์ส่วนขาเท้าศีรษะและล าตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง  ใหป้ระธานกลุ่มอ่านค าสั่งเพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ประธานกลุ่มคดัเลือกสมาชิกออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มตวัพระ เลือกจากคนท่ีมีใบหนา้รูปไข่หรือรูปร่างสูงโปร่ง 

                                       
กลุ่มตวันาง เลือกจากคนท่ีมีใบหนา้กลมรูปร่างสมส่วนไม่สูงใหญ่ 

 
 

 



 

 

 

 

        2.  ใหส้มาชิกร่วมกนัศึกษาขั้นตอนการฝึกปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนขาเทา้ศีรษะและล าตวั 
 3.   วางแผนการฝึกปฏิบติัไปตามล าดบัขั้นตอน 

 4.   นกัเรียนประเมินผลการปฏิบติันาฏยศพัทข์องตนเองและสรุปผลการประเมินลงในแบบบนัทึก 

 5.   สมาชิกในกลุ่มแลกเปล่ียนกนัใหเ้พื่อนประเมินผลการปฏิบติันาฏยศพัท ์แลว้สรุปผลการ 

        ประเมินลงในแบบบนัทึก  

 6.   น าคะแนนท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินวา่จะอยูใ่นเกณฑใ์ด 

         (ดีมาก ดี พอใช ้หรือควรปรับปรุง)      

 7.    น าแบบบนัทึกการประเมินการฝึกปฏิบติัทกัษะนาฏยศพัทส่์งครูผูส้อน 

 8.    ครูผูส้อนจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติันาฎยศพัทข์องทุกกลุ่มอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรฝึกทกัษะการปฏบิัติ 

นาฏยศัพท์ส่วนขาและเท้า 



 

 

 
                    ภาพท่ี 1  ประเทา้ซา้ยตวัพระดา้นหนา้ ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 

 
                        ภาพท่ี 2 ประเทา้ซา้ยตวัพระดา้นหนา้ ขั้นตอนท่ี 1 

    ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ประเท้าซ้ายตัวพระ  ขั้นตอนที ่1 
  ยอ่ตวัลงแลว้ถ่ายน ้าหนกัให้มาอยูข่าขวา ส่วนเทา้ซา้ยท่ีประใหว้างเหล่ือมกบัเทา้ขวา 

                                                      กนัเข่าออก ตึงปลายน้ิวทั้ง 5 น้ิวใหม้ากท่ีสุด 

ประเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่1 

ตั 



 

 
                     ภาพท่ี 3  ประเทา้ซา้ยตวัพระดา้นหนา้ ขั้นตอนท่ี 2 

                                                        ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 

 

 

 

 

  

                     ภาพท่ี 4  ประเทา้ซา้ยตวัพระดา้นหนา้ ขั้นตอนท่ี 2 
                                                        ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ประเท้าซ้ายตัวพระ ขั้นตอนที ่2 
ยกปลายเทา้ซา้ยข้ึนโดยใชส้้นเทา้ยนัพื้นไว ้

 

ประเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่2 

ตั 



 
 

 
                      ภาพท่ี 5  ประเทา้ซา้ยตวัพระดา้นหนา้ ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                     ภาพท่ี 6  ประเทา้ซา้ยตวัพระดา้นหนา้ ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ประเท้าซ้ายตัวพระ ขั้นตอนที ่3 
แลว้จึงตบเทา้ซา้ยท่ีพื้นเบาๆ 

ประเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่3 

ตั 



 

         

                      ภาพท่ี 7  ประเทา้ซา้ยตวัพระดา้นหนา้ ขั้นตอนท่ี 4 
 ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

         
                     ภาพท่ี 8  ประเทา้ซา้ยตวัพระดา้นหนา้ ขั้นตอนท่ี 4 

 ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ประเท้าซ้ายตัวพระ ขั้นตอนที ่4 
แลว้ยกเทา้ข้ึน 

ประเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่4 

ตั 



 

 

 
                    ภาพท่ี 9  ประเทา้ซา้ยตวันางดา้นขา้ง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                   ภาพท่ี 10  ประเทา้ซา้ยตวันางดา้นขา้ง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 
ประเท้าซ้ายตัวนาง ขั้นตอนที ่1 

ยอ่ตวัลงแลว้ถ่ายน ้าหนกัใหม้าอยูข่าขวา ส่วนเทา้ซา้ยท่ีประใหว้างเหล่ือมกบัเทา้ขวา  
ตึงปลายน้ิวทั้ง 5 น้ิวใหม้ากท่ีสุด 

ประเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่1 

ตั 



 

 

         
                      ภาพท่ี 11  ประเทา้ซา้ยตวันางดา้นขา้ง ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

      
                     ภาพท่ี 12  ประเทา้ซา้ยตวันางดา้นขา้ง ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ประเท้าซ้ายตัวนาง ขั้นตอนที ่2 
ยกปลายเทา้ซา้ยข้ึน โดยการใชส้้นเทา้ยนัพื้นไว ้

ประเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่2 

ตั 



 

 

 
                      ภาพท่ี 13  ประเทา้ซา้ยตวันางดา้นขา้ง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                      ภาพท่ี 14  ประเทา้ซา้ยตวันางดา้นขา้ง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ประเท้าซ้ายตัวนาง ขั้นตอนที ่3 
แลว้จึงตบเทา้ซา้ยท่ีพื้นเบาๆ 

ประเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่3 

ตั 



 

 

 
                    ภาพท่ี 15  ประเทา้ซา้ยตวันางดา้นขา้ง ขั้นตอนท่ี 4 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                    ภาพท่ี 16  ประเทา้ซา้ยตวันางดา้นขา้ง ขั้นตอนท่ี 4 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ประเท้าซ้ายตัวนาง ขั้นตอนที ่4 
แลว้ยกเทา้ข้ึน 

ประเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่4 

ตั 



 
 

         
ภาพท่ี 17  ยกเทา้ตวัพระดา้นหนา้ 

    ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

        
ภาพท่ี 18  ยกเทา้ตวัพระดา้นหนา้ 

    ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 
วธีิปฏิบัติ 

         การยกเท้า เป็นกิริยาต่อจากการประเทา้ โดยยกเทา้ข้ึนดา้นหนา้ใหฝ่้าเทา้ขนานกบัพื้น ยกเทา้สูงระดบั
หนา้แขง้ของเทา้ท่ียนืรับน ้าหนกั  เชิดปลายน้ิวเทา้ข้ึนใหเ้ฉียงปลายเทา้เล็กนอ้ย กนัเข่าออกใหเ้ห็นเหล่ียมขา 
 และหนัน่องออกดา้นหนา้ 

ยกเท้า ตัวพระ 



 

 
ภาพท่ี 19  ยกเทา้ตวันางดา้นหนา้ 

    ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
ภาพท่ี 20  ยกเทา้ตวันางดา้นหนา้ 

    ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

วธีิปฏิบัติ 
      การยกเท้า  เป็นกิริยาต่อจากการประเทา้ โดยยกเทา้ข้ึนดา้นหนา้ใหฝ่้าเทา้ขนานกบัพื้น ยกเทา้สูงระดบั
หนา้แขง้ของเทา้ท่ียนืรับน ้าหนกั เชิดปลายน้ิวเทา้ข้ึน ไม่กนัเข่า 

ยกเท้า ตัวนาง 



 

 

 
              ภาพท่ี 21  ตบเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
              ภาพท่ี 22  ตบเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ตบเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่1 
วางส้นเทา้ขา้งท่ีตบชิดกบัเทา้ท่ียนืรับน ้าหนกั 

ตบเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่1 

 



 

 
              ภาพท่ี 23  ตบเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                ภาพท่ี 24  ตบเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ตบเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่2 
ยอ่เข่าลงและเผยอจมูกเทา้ท่ีตบข้ึน 

 

ตบเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่2 

 

ตบเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่3 

 



 

 
                ภาพท่ี 25  ตบเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                ภาพท่ี 26  ตบเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ตบเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่3 
สะดุง้ตวัข้ึนพร้อมกบัตบเทา้ลง 

 
 



 

 

 
              ภาพท่ี 27  ตบเทา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
            ภาพท่ี 28  ตบเทา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ตบเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่1 
วางส้นเทา้ขา้งท่ีตบชิดกบัเทา้ขา้งท่ียนืรับน ้าหนกั 

ตบเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่1 

 



 

 

 
              ภาพท่ี 29  ตบเทา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
             ภาพท่ี 30  ตบเทา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ตบเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่2 
ยอ่เข่าลงและเผยอจมูกเทา้ท่ีตบข้ึน 

 

ตบเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่2 

 



 

 

 
              ภาพท่ี 31  ตบเทา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
               ภาพท่ี 32  ตบเทา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ตบเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่3 
สะดุง้ตวัข้ึน พร้อมกบัตบเทา้ลง 

ตบเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่3 

 



 

 

             
ภาพท่ี 33  กา้วหนา้ตวัพระ – ตวันาง 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก้าวเท้า 

                       การกา้วเทา้  คือ การใชเ้ทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงกา้วลงกบัพื้น   โดยน ้าหนกัตวัตอ้ง  
โนม้หนกัไปขา้งหนา้เทา้ท่ีกา้ว  เทา้หลงัยอ่เข่าให้ดูพองาม  ถา้เป็นตวัพระเหล่ียมจะกวา้ง ตวันาง

เหล่ียมจะแคบลง  แบ่งออกเป็น 

-  กา้วหนา้ 

-  กา้วขา้ง 

 
 



 

 

       

 

 

 

 
                                        

                ภาพท่ี 34 กา้วหนา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

              
               ภาพท่ี 35  กา้วหนา้ดา้นขา้งตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวหน้าตัวพระ ขั้นตอนที ่1 
ใหเ้ร่ิมตน้จากท่ายกเทา้ 

ก้าวหน้าตัวพระ ขั้นตอนที ่1 



 

 

 
                ภาพท่ี 36  กา้วหนา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
ภาพท่ี 37  กา้วหนา้ดา้นขา้งตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวหน้าตัวพระ  ขั้นตอนที ่2 
แลว้กา้วไปขา้งหนา้ เวลาท่ีกา้วเทา้ลงไปตอ้งใชส้้นเทา้วางลงไปก่อน 

ก้าวหน้าตัวพระ ขั้นตอนที ่2 



 

 

 
                ภาพท่ี 38  กา้วหนา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
               ภาพท่ี 39  กา้วหนา้ดา้นขา้งตวัพระ ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวหน้าตัวพระ  ขั้นตอนที ่3 
       แลว้จึงเหยยีบลงไปใหเ้ต็มเทา้ แต่ตอ้งเบนปลายเทา้ให้เฉียงออกไปดา้นนอกโดยส้นเทา้ท่ีกา้วไปขา้งหนา้
ตอ้งให้ตรงกบัหวัแม่เทา้ท่ีอยูด่า้นหลงั ทิ้งน ้าหนกัไปอยูท่ี่ปลายเทา้หนา้ เปิดปลายเข่าและส้นเทา้หลงัเล็กนอ้ย 

ก้าวหน้าตัวพระ ขั้นตอนที ่3 



 

 

 
               ภาพท่ี 40  กา้วหนา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
               ภาพท่ี 41  กา้วหนา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวหน้าตัวนาง ขั้นตอนที ่1 
ใหเ้ร่ิมตน้จากท่ายกเทา้ 

ก้าวหน้าตัวนาง ขั้นตอนที ่1 



 
 

 
                ภาพท่ี 42  กา้วหนา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
              ภาพท่ี 43  กา้วหนา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวหน้าตัวนาง ขั้นตอนที ่2 
แลว้กา้วไปขา้งหนา้ เวลาท่ีกา้วเทา้ลงไปตอ้งใชส้้นเทา้วางลงไปก่อน 

ก้าวหน้าตัวนาง ขั้นตอนที ่2 



 

 

 
                ภาพท่ี 44  กา้วหนา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
              ภาพท่ี 45  กา้วหนา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวหน้าตัวนาง ขั้นตอนที ่3 
                    แลว้จึงเหยยีบลงไปใหเ้ตม็เทา้ แต่ตอ้งเบนปลายเทา้ใหเ้ฉียงออกไปดา้นนอก โดยส้นเทา้ท่ีกา้ว
ไปขา้งหนา้ตอ้งใหต้รงกบัหวัแม่เทา้ท่ีอยูด่า้นหลงั ทิ้งน ้าหนกัไปอยูท่ี่ปลายเทา้หนา้ เปิดส้นเทา้หลงั 

ก้าวหน้าตัวนาง ขั้นตอนที ่3 



 
 

 

 
               ภาพท่ี 46  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
               ภาพท่ี 47  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวข้างตัวพระ ขั้นตอนที ่1 
ใหเ้ร่ิมตน้จากท่ายกเทา้ 

ก้าวข้างตัวพระ ขั้นตอนที ่1 



 

 

 
              ภาพท่ี 48  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
               ภาพท่ี 49  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวข้างตัวพระ  ขั้นตอนที ่2 
แลว้กา้วเทา้ไปขา้งๆตวัโดยใชส้้นเทา้วางลงไปก่อน 

  

ก้าวข้างตัวพระ ขั้นตอนที ่2 

ก้าวข้างตัวพระ ขั้นตอนที ่3 



 

 
              ภาพท่ี 50  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
              ภาพท่ี 51  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวข้างตัวพระ ขั้นตอนที ่3 
                     แลว้จึงเหยยีบลงไปใหเ้ตม็เทา้ปลายเทา้ช้ีไปขา้งๆล าตวั   ใหน้ ้าหนกัไปรวมกนัอยูท่ี่ปลายเข่า  

ของเทา้ท่ีกา้ว เปิดปลายเข่า 

 



 

 

 
             ภาพท่ี 52  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
              ภาพท่ี 53  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวข้างตัวนาง ขั้นตอนที ่1 
ใหเ้ร่ิมตน้จากท่ายกเทา้ 

ก้าวข้างตัวนาง ขั้นตอนที ่1 



 

 
                ภาพท่ี 54  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
          ภาพท่ี 55  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

                                                     ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว (2554) 

ก้าวข้างตัวนาง ขั้นตอนที ่2 

แลว้บิดขอ้เทา้ไปดา้นขา้ง 

ก้าวข้างตัวนาง ขั้นตอนที ่2 



 

 

 
              ภาพท่ี 56  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
              ภาพท่ี 57  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวข้างตัวนาง ขั้นตอนที ่3 
แลว้กา้วเทา้ไปขา้งๆตวัโดยการใชส้้นเทา้จรดลงไปก่อน 

ก้าวข้างตัวนาง ขั้นตอนที ่3 



    

 
              ภาพท่ี 58  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 4 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
              ภาพท่ี 59  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 4 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวข้างตัวนาง ขั้นตอนที ่4 

แลว้จึงเหยยีบลงไปเตม็เทา้ใหป้ลายเทา้ช้ีไปขา้งๆตวั ใหน้ ้ าหนกัไปรวมกนัอยูท่ี่ปลายเข่าของเทา้ท่ีกา้ว 

ก้าวข้างตัวนาง ขั้นตอนที ่4 



    

 
             ภาพท่ี 60  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันางขั้นตอนท่ี 5 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
              ภาพท่ี 61  กา้วขา้งดา้นหนา้ตวันางขั้นตอนท่ี 5 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ก้าวข้างตัวนาง  ขั้นตอนที ่5 
หลบเข่าหลงัตามเทา้ท่ีกา้ว เปิดส้นเทา้หลงั 

 

ก้าวข้างตัวนาง ขั้นตอนที ่5 



 

 

 

 

 

 
 

                  ภาพท่ี 62 กระทุง้เทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

     
                  ภาพท่ี 63  กระทุง้เทา้ดา้นขา้งตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระทุ้งเท้าตัวพระ ข้ันตอนที ่1 
กา้วเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงไปขา้งหนา้ ใหน้ ้าหนกัตวัไปอยูท่ี่ปลายเข่าหนา้ เปิดส้นเทา้หลงัใหน้ิ้วทั้ง 5 วางลงบน

พื้นดว้ยจมูกเทา้ ใหเ้ทา้หลงัมีน ้าหนกัเบา 

กระทุ้งเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่1 



 

 

 
                   ภาพท่ี 64  กระทุง้เทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                 ภาพท่ี 65  กระทุง้เทา้ดา้นขา้งตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระทุ้งเท้าตัวพระ ข้ันตอนที ่2 
ยกเทา้หลงัข้ึน 

กระทุ้งเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่2 



 

                                                                    

 

 

 

 

                   ภาพท่ี 66  กระทุง้เทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 3 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

             

                 ภาพท่ี 67  กระทุง้เทา้ดา้นขา้งตวัพระ ขั้นตอนท่ี 3 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระทุ้งเท้าตัวพระ  ข้ันตอนที่ 3 
แลว้กระแทกจมูกเทา้กบัพื้นเบา 

กระทุ้งเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่3 



 
 

         
                  ภาพท่ี 68 กระทุง้เทา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

        
                 ภาพท่ี 69  กระทุง้เทา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระทุ้งเท้าตัวนาง ข้ันตอนที ่1 
กา้วเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงไปขา้งหนา้ ใหน้ ้าหนกัตวัไปอยูท่ี่ปลายเข่าหนา้ เปิดส้นเทา้หลงัใหน้ิ้วทั้ง 5 วางลงบน

พื้นดว้ยจมูกเทา้ ใหเ้ทา้หลงัมีน ้าหนกัเบา 

กระทุ้งเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่1 



 
 

 
                   ภาพท่ี 70  กระทุง้เทา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                 ภาพท่ี 71  กระทุง้เทา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระทุ้งเท้าตัวนาง ข้ันตอนที ่2 
ยกเทา้หลงัข้ึน 

กระทุ้งเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่2 



 

 
                   ภาพท่ี 72 กระทุง้เทา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                  ภาพท่ี 73  กระทุง้เทา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระทุ้งเท้าตัวนาง ข้ันตอนที ่3 
แลว้กระแทกจมูกเทา้กบัพื้นเบาๆ 

 

กระทุ้งเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่3 



 

  

   

        
            ภาพท่ี 74  กระดกเทา้หลงัตวัพระ                                    ภาพท่ี 75  กระดกเทา้หลงัตวันาง 
           ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554)                               ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว (2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดก  เป็นกริยาต่อจากการกระทุง้เทา้คือลกัษณะของการใชเ้ทา้ยกข้ึน  
โดยใหป้ลายเทา้ช้ีลง  ประกอบดว้ย 

  - กระดกเทา้หลงั 

- กระดกเทา้นัง่ 

กระดกเท้า 



 

   
        ภาพท่ี 76  กระดกเทา้หลงัดา้นหนา้ตวัพระ 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
        ภาพท่ี 77  กระดกเทา้หลงัดา้นขา้งตวัพระ 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

วธีิปฏิบัติ 
เป็นกิริยาต่อเน่ืองจากการกระทุง้เทา้แลว้ยกข้ึน วธีิการกระดก ตอ้งใหส่้วนของน่องหนีบติดกบัทอ้งขาโดย

ส่งเข่าไปดา้นหลงัใหม้ากท่ีสุด ปลายน้ิวเทา้ช้ีลง 

กระดกเท้าหลงั ตัวพระ 



 
 
   

      
        ภาพท่ี 78  กระดกเทา้หลงัดา้นหนา้ตวันาง 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
      ภาพท่ี 79  กระดกเทา้หลงัดา้นขา้งตวันาง 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

วธีิปฏิบัติ 
เป็นกิริยาต่อเน่ืองจากการกระทุง้เทา้แลว้ยกข้ึน วธีิการกระดก ตอ้งใหส่้วนของน่องหนีบติดกบัทอ้งขาโดย

ส่งเข่าไปดา้นหลงัใหม้ากท่ีสุด ปลายน้ิวเทา้ช้ีลง 

กระดกเท้าหลงั ตัวนาง 



 

 

 
      ภาพท่ี 80  กระดกเทา้นัง่ดา้นหนา้ตวัพระ 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 

 

 

 

 

  

     ภาพท่ี 81  กระดกเทา้นัง่ดา้นขา้งตวัพระ 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระดกเท้าน่ังตัวพระ ขั้นตอนที ่1 
เร่ิมจากการนัง่คุกเข่า แยกหวัเข่าออกจากกนั 

กระดกเท้าน่ังตัวพระ ขั้นตอนที ่1 



 

 

 
     ภาพท่ี 82  กระดกเทา้นัง่ดา้นหนา้ตวัพระ 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
     ภาพท่ี 83  กระดกเทา้นัง่ดา้นขา้งตวัพระ 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระดกเท้าน่ังตัวพระ ขั้นตอนที ่2 
ส่งเข่าท่ีจะกระดกใหเ้ฉียงไปทางดา้นหลงั 

 

กระดกเท้าน่ังตัวพระ ขั้นตอนที ่2 



 

 

 
     ภาพท่ี 84  กระดกเทา้นัง่ดา้นหนา้ตวัพระ 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 

 

 

 

 

 

       

     ภาพท่ี 85  กระดกเทา้นัง่ดา้นขา้งตวัพระ 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระดกเท้าน่ังตัวพระ ขั้นตอนที ่3 
งอขาพบัและหนีบน่องเขา้หาโคนขาใหม้ากท่ีสุด ฝ่าเทา้หงายตรง น้ิวเทา้ตึงทั้ง 5 น้ิว 

 

กระดกเท้าน่ังตัวพระ ขั้นตอนที ่3 



 

 

 
    ภาพท่ี 86  กระดกเทา้นัง่ดา้นหนา้ตวันาง 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
ภาพท่ี 87  กระดกเทา้นัง่ดา้นขา้งตวันาง 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระดกเท้าน่ังตัวนาง ขั้นตอนที ่1 
เร่ิมจากการนัง่คุกเข่า แยกหวัเข่าออกจากกนั 

กระดกเท้าน่ังตัวนาง ขั้นตอนที ่1 



 
 

 
ภาพท่ี 88  กระดกเทา้นัง่ดา้นหนา้ตวันาง 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
ภาพท่ี 89  กระดกเทา้นัง่ดา้นขา้งตวันาง 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระดกเท้าน่ังตัวนาง ขั้นตอนที ่2 
ส่งเข่าท่ีจะกระดกใหเ้ฉียงไปดา้นหลงั 

กระดกเท้าน่ังตัวนาง ขั้นตอนที ่2 



 
 

 

 
    ภาพท่ี 90  กระดกเทา้นัง่ดา้นหนา้ตวันาง 

ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
    ภาพท่ี 91  กระดกเทา้นัง่ดา้นขา้งตวันาง 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กระดกเท้าน่ังตัวนาง ขั้นตอนที ่3 
งอขาพบัและหนีบน่องเขา้หาโคนขาใหม้ากท่ีสุด ฝ่าเทา้หงายตรง น้ิวเทา้ตึงทั้ง 5 น้ิว 

กระดกเท้าน่ังตัวนาง ขั้นตอนที ่3 



 

 
ภาพท่ี 92 จรดเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
ภาพท่ี 93  จรดเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

วธีิปฏิบัติ 
การจรดเทา้ คือ การแตะพื้นดว้ยจมูกเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงโดยเปิดส้นเทา้ ส่วนเทา้ท่ีไม่จรดจะวางเตม็เทา้ 

จรดเท้า ตัวพระ 



    

 
ภาพท่ี 94 จรดเทา้ดา้นหนา้ตวันาง 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
ภาพท่ี 95 จรดเทา้ดา้นขา้งตวันาง 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

วธีิปฏิบัติ 
การจรดเทา้ คือ การแตะพื้นดว้ยจมูกเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงโดยเปิดส้นเทา้ ส่วนเทา้ท่ีไม่จรดจะวางเตม็เทา้ 

 

จรดเท้า ตัวนาง 



 

    

 
                     ภาพท่ี 96  สะดุดเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                    ภาพท่ี 97  สะดุดเทา้ดา้นขา้งตวัพระ ขั้นตอนท่ี 1 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

สะดุดเท้าตัวพระ ข้ันตอนที ่1 
เร่ิมจากใชจ้มูกเทา้ขา้งท่ีจะสะดุดวางจรดพื้น เทา้อีกขา้งหน่ึงยนืเหยยีบเตม็เทา้ ยอ่เข่าทั้งสองขา้งลง 

สะดุดเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่1 



      

 
                    ภาพท่ี 98  สะดุดเทา้ดา้นหนา้ตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                   ภาพท่ี 99  สะดุดเทา้ดา้นขา้งตวัพระ ขั้นตอนท่ี 2 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

สะดุดเท้าตัวพระ ข้ันตอนที ่2 
ใชจ้มูกเทา้ขา้งท่ีจะสะดุดเสือกฐานเทา้ไปดา้นหนา้   พร้อมกบัโนม้ตวัเล็กนอ้ยแลว้รีบชะงกัคา้งไวข้ณะโนม้

ตวัไปขา้งหนา้ เปิดส้นเทา้หลงั 

สะดุดเท้าตัวพระ ขั้นตอนที ่2 



 
 

      

 
                     ภาพท่ี 100  สะดุดเทา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                     ภาพท่ี 101  สะดุดเทา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 1 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

สะดุดเท้าตัวนาง ข้ันตอนที ่1 
เร่ิมจากใชจ้มูกเทา้ขา้งท่ีจะสะดุดวางจรดพื้น เทา้อีกขา้งหน่ึงยนืเหยยีบเตม็เทา้ ยอ่เข่าทั้งสองขา้งลง 

สะดุดเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่1 



 

 
                      ภาพท่ี 102  สะดุดเทา้ดา้นหนา้ตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

 
                     ภาพท่ี 103  สะดุดเทา้ดา้นขา้งตวันาง ขั้นตอนท่ี 2 

  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

สะดุดเท้าตัวนาง ข้ันตอนที ่2 
ใชจ้มูกเทา้ขา้งท่ีจะสะดุดเสือกฐานเทา้ไปขา้งหนา้ พร้อมกบัโนม้ตวัเล็กนอ้ย แลว้รีบชะงกัคา้งไวข้ณะโนม้

ตวัไปขา้งหนา้ เปิดส้นเทา้หลงั 
 

สะดุดเท้าตัวนาง ขั้นตอนที ่2 



 

    

       
 ภาพท่ี 104  วางส้นดา้นหนา้ตวัพระ 
  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554)    

 
ภาพท่ี 105  วางส้นดา้นหนา้ตวัพระ 
  ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554)    

วธีิปฏิบัติ 
การวางส้น  คือ การใชส้้นเทา้วางแตะพื้น  โดยเปิดปลายเทา้ข้ึนใกลก้บัเทา้อีกขา้งหน่ึงซ่ึงวางเตม็เทา้ หกัขอ้

เทา้ข้ึน เทา้ท่ีวางส้นจะอยูใ่กลก้บัเทา้อีกขา้งหน่ึงซ่ึงวางเต็มเทา้ 

วางส้น ตัวพระ 



 

 

     
 ภาพท่ี 106  วางส้นดา้นหนา้ตวันาง 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554)    

 
 ภาพท่ี 107  วางส้นดา้นขา้งตวันาง 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554)    
วธีิปฏิบัติ 

การวางส้น  คือ การใชส้้นเทา้วางแตะพื้น  โดยเปิดปลายเทา้ข้ึนใกลก้บัเทา้อีกขา้งหน่ึงซ่ึงวางเตม็เทา้ หกัขอ้
เทา้ข้ึน เทา้ท่ีวางส้นจะอยูใ่กลก้บัเทา้อีกขา้งหน่ึงซ่ึงวางเต็มเทา้ 

วางส้น ตัวนาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรฝึกทกัษะการปฏบิัติ 

นาฏยศัพท์ส่วนศีรษะและล าตัว 



 
 

  

 
ภาพท่ี 108  ลกัคอซา้ยตวัพระ 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ลกัคอซ้ายตัวพระ 
วธีิปฏิบัติ 

ใหย้กัไหล่ขวาลง แต่เอียงศีรษะไปทางซา้ย ใบหนา้ตั้งตรง 

 

 

 

 

 

 

ลกัคอซ้าย ตัวพระ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 109  ลกัคอขวาตวัพระ 
   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ลกัคอขวาตัวพระ 
วธีิปฏิบัติ 

ใหย้กัไหล่ซา้ยลง แต่เอียงศีรษะไปทางขวา ใบหนา้ตั้งตรง 

 

 

 

 

 

 

ลกัคอขวา ตัวพระ 



 

 

 

 
ภาพท่ี 110  ลกัคอซา้ยตวันาง 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ลกัคอซ้ายตัวนาง 
วธีิปฏิบัติ 

ใหย้กัไหล่ขวาลง แต่เอียงศีรษะไปทางซา้ย ใบหนา้ตั้งตรง 

 

 

 

 

 

 

ลกัคอซ้าย ตัวนาง 



 

 

 

 

 
ภาพท่ี 111  ลกัคอขวาตวันาง 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

ลกัคอขวาตัวนาง 
วธีิปฏิบัติ 

ใหย้กัไหล่ซา้ยลง แต่เอียงศีรษะไปทางขวา ใบหนา้ตั้งตรง 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัคอขวา ตัวนาง 



 

 

 

  

  

 
ภาพท่ี 112  กล่อมไหล่ตวัพระ 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กล่อมไหล่ตัวพระ ขั้นตอนที ่1 
เร่ิมจากเอียงศีรษะและกดไหล่ขา้งขวาลง 

 

 

 

 

 

กล่อมไหล่ตัวพระ ขั้นตอนที ่1 

กล่อมไหล่ตัวพระ ขั้นตอนที ่2 



 

 

 

 
ภาพท่ี 113  กล่อมไหล่ตวัพระ 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กล่อมไหล่ตัวพระ ขั้นตอนที ่2 
ค่อยๆเคล่ือนไหล่ขวามาขา้งหนา้ 

 

 

 

 

 
กล่อมไหล่ตัวพระ ขั้นตอนที ่ 3 



 

 

 
ภาพท่ี 114  กล่อมไหล่ตวัพระ 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กล่อมไหล่ตัวพระ ขั้นตอนที ่3 
แลว้เปล่ียนศีรษะเอียงซา้ยและกดไหล่ซา้ยลง 

 

 

 

 

 

 
กล่อมไหล่ตัวนาง ขั้นตอนที ่ 1 



 

 

 
ภาพท่ี 115  กล่อมไหล่ตวันาง 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กล่อมไหล่ตัวนาง  ขั้นตอนที ่1 
เร่ิมจากเอียงศีรษะและกดไหล่ขา้งขวาลง 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
ภาพท่ี 116  กล่อมไหล่ตวันาง 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กล่อมไหล่ตัวนาง  ขั้นตอนที ่ 2 
ค่อยๆเคล่ือนไหล่ขวามาขา้งหนา้ 

 

 

 

 

 

กล่อมไหล่ตัวนาง ขั้นตอนที ่ 2 



 

 

 

 

 
ภาพท่ี 117  กล่อมไหล่ตวันาง 

   ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุม่ไสว (2554) 

กล่อมไหล่ตัวนาง  ขั้นตอนที ่ 3 
แลว้เปล่ียนศีรษะเอียงซา้ยและกดไหล่ซา้ยลงไหล่ซา้ยลง 

 

 

 

 

 

 

กล่อมไหล่ตัวนาง ขั้นตอนที ่ 3 



ประวตัิผู้เขยีน 
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