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บทคัดย่อ
การสอนนาฏศิลป์ในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและ

ธรรมชาติของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เขา้ใจและยอมรบัความแตกตา่งระหวา่งบุคคล การสอนนาฏศลิปเ์พือ่
ให้ผู้เรียนพร้อมเรียนรู ้ใฝเ่รยีนรู ้สนกุกับการเรียนรู ้มทีกัษะการคดิสรา้งสรรค์ เหน็คณุคา่และนำาความรูใ้น
รายวชิาไปประยกุตใ์ช้ใหเ้กดิประโยชน ์ด้วยยุคสมยัทีผู่เ้รยีนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูความรูจ้ากสือ่เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีมากมายมหาศาลกระทำาได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ขณะเดียวกันข้อมูลจากสื่อออนไลน์ยัง
ทรงอิทธิพลต่อค่านิยมสภาพสังคมและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ความรู้เหล่านี้ไม่อาจ
สอนความเปน็มนุษยใ์หก้บัผูเ้รยีนได้ ดงันัน้ผูส้อนตอ้งจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท้ีส่ามารถพฒันาทกัษะ
ของผูเ้รยีนใหค้รอบคลมุไปถงึการนำาไปใช้ในการดำารงชวีติในอนาคตไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ซึง่เครอืขา่ยองคก์ร
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้
ที่จำาเป็นในศตวรรษนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนทุกศาสตร์วิชาได้นำาไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้
เรียนได้อย่างเหมาะสม

คำ�สำ�คัญ: การสอนนาฏศลิปใ์นศตวรรษที ่21 การสอนนาฏศลิป ์ความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะนาฏศลิป์
ไทย

Abstract
Teaching dance in the 21st century. Teachers should manage learning in accordance 

with the context and nature of learners’ learning understand and accept differences between 
people. Teaching dance to make students ready to learn willing to learn, enjoy learning have 
creative skills. Appreciate and apply the knowledge in the course to be useful with the era 
where students have access to vast amounts of information and knowledge from modern 
technology media easily at your fingertips. At the same time, information from online media 
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บทนำา
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลข่าวสาร 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ทำาให้คนใน
สงัคมมกีารปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบับรบิททีเ่ปลีย่น
ไปเพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
และพร้อมเผชิญกับทุกสภาพปัญหา ผู้ที่มีทักษะ
การคดิ คดิเปน็ ทำาเป็น แกปั้ญหาเปน็ ย่อมสามารถ
เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ ปัจจุบันการรู้จัก
คิดในลักษณะต่างๆ ยังสามารถสร้างมูลค่าและ
รายไดม้าสูผู้่คดิ การจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 
การคดิถือวา่เปน็ทกัษะทีส่ำาคญั เพราะการคิดเปน็
เครือ่งมอืนำาไปสูก่ารพัฒนาความเจรญิกา้วหนา้ใน
แทบทุกด้าน และจำาเป็นอย่างยิ่งที่คนในชาติต้อง
ได้รับการพัฒนา สำาหรับการพัฒนาทักษะการคิด
นั้นอาจมีหลายวิธีการหรือหลายแนวทาง (กุลิสรา  
จิตรชญาวณิช และเกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ  
คงเจริญ, 2564: 1) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 22 ระบไุวว้า่ การจดัการศกึษาตอ้ง
ยดึหลักวา่ผู้เรยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญ

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้
เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) จากที่
กลา่วมาจะเหน็วา่ การจดัการเรยีนรูใ้นยคุปจัจบุนั
ซึ่งเป็นยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียน
รู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำาความรู้ไปใช้ใน
การทำางานและการดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พทุธศกัราช 2551 ระบไุวว้า่ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ศลิปะเปน็กลุม่สาระทีช่ว่ยพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวาม
คิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชม
ความงาม มีสุนทรียภาพ ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมอารมณ์ และสติปัญญา
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นใจในตนเอง 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 182) จากหลกัสตูร
การศึกษาทำาให้ทราบว่ากลุ่มสาระศิลปะมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทกัษะสำาคญัในการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” 
หรือ “ผู้ถ่ายทอดความรู้” มาเป็น “ผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้” เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ได้

also has an undeniable influence on learners’ values, social conditions and learning but these 
knowledges cannot teach humanity to learners. but these knowledges cannot teach humanity 
to learners. Therefore, teachers must provide learning experiences that can develop learners’ 
skills to cover the use of life in the future happily which a network of organizations cooperate 
to develop learning skills in the 21st century. Together they have developed a conceptual 
framework for learning that is needed in this century so that teachers of all disciplines can 
design and organize learning activities for learners appropriately.

Keywords: Teaching Dance in the 21st Century, Teaching Dance, Creativity, Thai Dancing 
Skill, Thai dance skills.
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ลงมือปฏบิตัแิละแสดงออกอย่างเต็มศกัยภาพ การ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเปน็สำาคัญ ไมใ่ช่รปูแบบ
การเรยีนการสอนหรอืรปูแบบการจดัการเรียนรู ้แต่
เป็นหลักการจัดการเรียนรู้ที่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
ต้องตระหนักในหลักการว่าควรออกแบบกิจกรรม
อย่างไรให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด (สิทธิพล 
อาจอินทร์, 2563: 2) การจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะที่ครูเป็นศูนย์กลาง ครองอำานาจมา
เป็นเวลานาน หากพิจารณาตามวิวัฒนาการของ
หลักการแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาอาจเข้าใจ
ว่าหมดอำานาจไปนานแล้ว แต่ในความเป็นจริงใน
ประเทศไทย การเรียนการสอนในลักษณะที่ครู
เป็นศูนย์กลาง ยังคงครองอำานาจอยู่อย่างเหนียว
แน่น เป็นเหตุให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการเรียน
รู้และมีพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 อัน
เป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย
ระบุไว้ว่ากระบวนการเรียนการสอนจะต้องยึด 
ผู้เรยีนเปน็ศนูยก์ลาง อยา่งไรกต็ามผูเ้ขยีนมคีวาม
เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนหรือวิธีสอนทุก
แบบ ล้วนมีประโยชน์และใช้ได้หากทำาได้ดีและ
เหมาะสมครูจึงไม่ควรละทิ้งวิธีใดๆ แต่ควรศึกษา
วธิกีารทีมี่อยูอ่ยา่งหลากหลายใหเ้ขา้ใจ และฝกึฝน
ตนเองให้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะสามารถเลือกมาใช้
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน สถานการณ์ 
และวัตถุประสงค์ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย (ทิศนา  
แขมมณี, 2557: 113) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น้ัน 
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคน พัฒนาชาติ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต รู้คิด คิดเป็น แก้ปัญหาได้ เผชิญกับ
สภาพปัญหาและอุปสรรคได้อย่างชาญฉลาด การ
จัดการเรียนรู้ต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ 
เพือ่พฒันาทกัษะท่ีจำาเป็นในการทำางานและดำาเนิน
ชีวิตในอนาคต เช่น ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะ

การเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (ครอบคลมุถงึทกัษะการ
คดิตา่งๆ) ทกัษะดา้นสารสนเทศสือ่และเทคโนโลย ี
สำาหรับครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ควรเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นร่วมลงมอืปฏบิตัแิละ
ทำากิจกรรมภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้เสมือน
จรงิเพือ่สรา้งประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีน  
ไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือวิธีสอนเพราะทุกรูปแบบ 
ล้วนมีประโยชน์หากพิจารณาเลือกใช้อย่าง 
เหมาะสม กับเนื้ อหาสาระ บริบทผู้ เ รี ยน 
สถานการณ์ และวัตถุประสงค์ 

นาฏศิลป์: ความหมายและคุณค่า
ก่อนจะกล่าวถึงการสอนนาฏศิลป์ ควร

ทราบความหมายและขอบเขตของนาฏศิลป์ก่อน
ว่ามีความหมายและมีลักษณะเฉพาะของศาสตร์
วิชานี้อย่างไร

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมาย
ของนาฏศิลป์ไว้กว้างๆ ตลอดจนกำาหนดการ
ออกเสียงไว้ในพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ  
พ.ศ. 2530 ดังนี้

นาฏ,นาฏ-[นาด, นาตะ-นาดตะ-] น.นาง
ละคร,นางฟ้อนรำา,ไทยใช้หมายถึงหญิงสาวสวย 
เช่น นางนาฏ นุชนาฏ (ป; ส.) 

นาฏกรรม [นาดตะกำา ] น. การละคร, 
การฟ้อนรำา.

นาฏดนตรี [นาตดนตรี] น. ลิเก

นาฏศิลป์ [นาดตะสิน] น. ศิลปะแห่งการ
ละครหรือการฟ้อนรำา

นาฏก [นาตะกะ (หลัก), นาดตะกะ 
(นิยม) ] น.ผู้ฟ้อนรำา. (ป ; ส.) 

นาฏย [นาดตะยะ-] ว. เกี่ยวกับการฟ้อน
รำา, เกี่ยวกับการแสดงละคร (ส.) 

นาฏยเวที น. พื้นที่แสดงละคร, ฉาก.
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นาฏยศาลา น. ห้องฟ้อนรำา, โรงละคร

ธนิต อยู่โพธิ์ ได้อธิบายความหมายของ
นาฏศิลป์ดังที่ปรากฎในคัมภีร์อินเดียไว้ดังนี้

คำาว่า “นาฏย” ตามคัมภีร์อภิธานปปทีปี
กาและสูจิ ท่านให้วิเคราะห์ศัพท์ว่า “นฏสเตนนติ
นาฏย” ความวา่ ศลิปะของผูฟ้้อนรำา เรียกวา่ นาฏย 
และให้อรรถาธิบายว่า “นจจ วาทิต คีต อิติ อิท  
ตรุยิตกิ นาฏยนาเมนจุจเต” แปลวา่การฟอ้นรำา การ
บรรเลง (ดนตรี) การขับร้อง หมวด 3 แห่งตุริยะนี้  
ท่าน (รวม) เรียกโดยช่ือว่า นาฏย ซึ่งตามนี้ 
ท่านจะเห็นได้ว่า คำาว่า นาฏะ หรือ นาฏยะนั้น 
การขับร้อง 1 หรือพูดอย่างง่ายๆ คำาว่า “นาฏย” 
มีความหมายรวมทั้งฟ้อนรำาขับร้องและประโคม
ดนตรดีว้ย ไมใ่ชม่คีวามหมายแตเ่ฉพาะศลิปะแหง่
การฟ้อนรำาเพียงอย่างเดียว ดังท่ีบางท่านเข้าใจ
กัน แม้จะใช้คำาว่าหมวด 3 แห่งตุริยะหรือตุริยะ 3 
อย่าง แสดงให้เห็นวา่ใช้คำา “ตรุยิะ” หมายถงึเครือ่ง
ตีเครื่องเป่า แต่แปลงกันว่า “ดนตรี” ก็ได้ นี่ว่าตาม
รูปศัพท์ แท้ที่จริงแม้ในวิธีการปฏิบัติศิลปินจะจับ
ระบำารำาฟอ้นไปโดยไมม่ดีนตรีและขบัรอ้งประกอบ
เรือ่งและให้จงัหวะไปด้วยนัน้ย่อมเปน็ไปไมไ่ด้และ
ไม่เป็นศิลปะที่สมบูรณ์แบบ ถ้าขาดดนตรีและ 
ขบัรอ้งเสียแลว้แมใ้นส่วนศลิปะของการฟ้อนรำาเอง
ก็ไม่สมบูรณ์ในตัวของมัน พระภรตมุนี ซึ่งศิลปิน
ทางโขนละคอน (ละคร) พากันทำาศีรษะของท่าน
กราบไหว้บูชา เรียกกันว่า “ศีรษะฤาษี” น้ัน มี
ตำานานว่า ท่านเป็นปรมาจารย์แห่งศิลปะทางโขน 
ละครฟ้อนรำามาแต่โบราณ เมื่อท่านได้แต่งคัมภีร์
นาฏยศาสตร์ขึ้นไว้ ท่านได้กล่าวถึงการวางเกณฑ์
ในทางดนตรีและขับร้องไว้ด้วย และท่านศารงค
เทพผู้แต่งคัมภีร์สังคีตรัตนากรอันเป็นคัมภีร์ที่ว่า
ด้วยการดนตรีอีกท่านหนึ่ง ท่านได้วางหลักเกณฑ์
และอธิบายศิลปะทางการละคอน (ละคร) ฟ้อน
รำาไว้มากมายในคัมภีร์นั้น เป็นอันว่า ศิลปะ 3 

ประการ คือ ฟ้อนรำา 1 ดนตรี 1 ขับร้อง 1 เหล่า
นี้ต่างประกอบกันอาศัยกัน คำาว่า “นาฏยะ” จึงมี
ความหมายรวมเอาศิลปะ 3 อย่างนั้นไว้ในศัพท์
เดียวกัน (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547: 3-4) 

ปัจจุบันมีคำาในภาษาไทยหรือภาษา
อื่นๆ ที่ใช้ปะปนอยู่ในภาษาไทยจนติดปากและมี 
ความหมายว่า นาฏยศลิป ์อยู่หลายคำา คำาแตล่ะคำา 
มีความหมายคล้ายกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง 
เช่น ระบำา รำา เต้น ฟ้อน เซิ้ง ซัด เต้นรำา ลีลาศ  
ดิ้น ด๊านซ์ นาฏศิลป์ สังคีตศิลป์ ร่ายรำา ศิลป์การ
แสดง หางเครื่อง นาฏยศิลป์ นาฏกรรม

ระบำา มกัหมายถงึการทีค่นหมูห่นึง่ตัง้แต่
สองคนขึ้นไปทำาท่าทางเหมือนๆ กันบ้างแตกต่าง
กันบ้าง ในการแสดงชุดหนึ่งๆ และอาจมีการแปร
แถว หรือตั้งซุ้มเป็นรูปต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น 
ระบำาดาวดึงส์

รำา มีความหมายคล้ายระบำา แต่มัก
เป็นการแสดงเดี่ยว ที่สำาคัญคือเน้นการใช้มือและ
แขน ทำาท่าทางต่างๆ เช่น รำาอวยพร รำาเหย่ย  
รำาเสนง การแสดงละครรำา ก็ใช้ว่ารำาละคร

เตน้ มคีวามหมายถงึการออกแบบทา่ทาง 
โดยเน้นการใช้ขาและเท้า ทำาเป็นท่าและจังหวะ
ต่างๆ เช่น เต้นโขน เต้นสาก

ฟ้อน เป็นคำากลางๆ ที่ส่วนใหญ่ใช้แทน
สามคำาแรกในภาคเหนือและภาคอีสาน เช่น ฟ้อน
เล็บ ฟ้อนภูไท

เซิ้ง เป็นคำาที่มีสองความหมาย ความ
หมายแรกในอีสานใช้เรียกการแห่ เช่น แห่บั้งไฟ
ที่มีการร้อง (การลำา) การแห่บั้งไฟ และการฟ้อน
ในขบวนแห่นั้น แต่ในทางภาคกลางนิยมเรียกการ
ฟ้อนต่างๆ ของภาคอีสานว่าเซิ้ง ยกเว้นการฟ้อน
ของพวกภูไท การเต้นของพวกแสก การรำาของ
พวกเขมร
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ซัด เป็นคำาเฉพาะที่ใช้ในการรำาละครบาง
ทา่ของละครชาตรแีละโนรา ท่ีเรียกวา่ซดัชาตรี หรอื
รำาซดั ซึง่หมายถงึการวาดแขนและมอือย่างรวดเร็ว

เต้นรำา เปน็คำารวมเพ่ือหมายถงึการทีช่าย
หญิงจับคู่ ออกท่าทางของขาและเท้าผสมผสาน
กัน โดยมเีพลงจงัหวะตา่งๆ บรรเลงประกอบ เช่น 
วอลซ์ แทงโก้ ช่าช่าช่า การเต้นรำานี้บางทีก็เรียก
วา่ ลลีาศ แต่ในบางกรณีคูเ่ตน้อาจเตน้ตามใจชอบ 
โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งรกัษาการเคลือ่นไหวใหเ้ขา้ขากนั 
ซึ่งมักเรียกว่าดิ้น

นาฏลีลา และ ด้านซ์ เป็นคำาที่ใช้แทน
กันเพื่อหมายถึงการแสดงสมัยใหม่หรือทางสากล 
ปัจจุบันคำาว่านาฏลีลาไม่ค่อยนิยมใช้เท่าคำาว่า 
ดา๊นซ ์และพลอยเรยีกคนท่ีเต้นเปน็อาชีพวา่ ด๊านซ์
เซอร์ ซึ่งตรงกับคำาไทยอีกคำาหนึ่งว่า หางเครื่อง

นาฏศลิป ์และนาฏยศลิป ์หมายถงึ ศลิปะ
การฟ้อนรำา ทั้งที่เป็นระบำา รำา เต้น และอื่นๆ ดัง
ที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งละครรำา โขน หนังใหญ่ฯลฯ 
ปจัจบุนัมกัมีคนคดิช่ือใหมใ่หท้นัสมยัคือ นาฏกรรม 
สังคีตศิลป์ วิพิธทัศนา และศิลปะการแสดง ซึ่งมี
ความหมายใกลเ้คยีงกนัเพราะเปน็คำาทีค่รอบคลมุ
ศิลปะแห่งการร้อง การรำา และการบรรเลงดนตรี 
(สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547: 12-13) 

กล่าวโดยสรุป นาฏยศิลป์ หรือนาฏศิลป์ 
มีความหมายเดียวกัน หมายรวมครอบคลุมถึง 
ทั้งฟ้อนรำาขับร้องและประโคมดนตรีด้วย ไม่ใช่มี
ความหมายแต่เฉพาะศิลปะแห่งการฟ้อนรำาเพียง
อยา่งเดยีว และเมือ่ทราบความหมายของนาฏศลิป์
แลว้ตอ่ไปจะกลา่วถงึการแสดงนาฏศลิปท์ีพ่บเหน็
และปรากฏให้เห็นในปัจจุบันโดยมีคำาศัพท์เรียก
ลักษณะการแสดงนาฏศิลป์น้ันๆ นาฏศิลป์และ
นาฏยศิลป์ จึงเป็นรูปแบบการแสดงต่างๆ เช่น 
ระบำา รำา เต้น ฟ้อน เซิ้ง ซัด เต้นรำา ลีลาศ ดิ้น 
ด๊านซ์ นาฏศิลป์ สังคีตศิลป์ ร่ายรำา ศิลป์การ

แสดง หางเครือ่ง นาฏยศลิป ์นาฏกรรม สังคตีศลิป์ 
วิพิธทัศนา และศิลปะการแสดงฯลฯ

ครูนาฏศิลป์
ก่อนจะกล่าวถึงการสอนนาฏศิลป์ในยุค

ศตวรรษที ่21 ผูเ้ขยีนขอกลา่วถึงคุณลกัษณะ ของ
ครูนาฏยศลิป ์นาฏยศลิปนิ และนกันาฏยประดษิฐ ์
ซึ่งบุคคลทั้ง 3 กลุ่มนี้จะเป็นกระจกส่องเงาให้เรา
ได้สำารวจตนเองว่าเราคือบุคคลในกลุ่มใด หากจะ
พจิารณาเพือ่พฒันาปรบัปรงุตนเอง ครนูาฏยศิลป์ 
(นาด-ตะ-ยะ-สิน) คือครูผู้ที่ประกอบอาชีพสอน
นาฏยศิลป์ตามที่ตนถนัดที่ชำานาญเป็นการเฉพาะ 
เช่น ครูพระ ครูนาง ครูยักษ์ ครูลิง เป็นต้น ครู
เหลา่นีจ้ะมคีณุสมบตั ิ2 อยา่งในตวัเอง คอื เปน็ทัง้
นาฏยศลิปนิและเปน็ครนูาฏยศลิป ์คอืตอ้งมคีวาม
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และตอ้งสอนไดด้ ีครเูหลา่นี ้
ส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสมีประสบการณ์มานานปี
แต่เนื่องจากนาฏยศิลป์เป็นศิลปะที่ต้องอาศัย
ความทรงจำาและนำาเอาความทรงจำามาปฏิบัติเม่ือ
ต้องการ ดังนั้น การแสดง การสอน ตลอดจนการ
สาธิตในแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกันอยู่เสมอ 
มากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดา แม้จะมีบันทึก 
ช่วยจำาต่างๆ นอกจากนี้ เมื่อครูนาฏยศิลป์เมื่อ
มีคุณวุฒิและวัยวุฒิก็อาจจะมีวิชาแก่กล้าจนเกิด
ลกัษณะเดน่เฉพาะตนขึน้ ดงัสำานวนทีก่ลา่ววา่ “ทาง
ครู” ทางครูนาฏยศิลป์แต่ละท่านย่อมแตกต่างกัน
ออกไปจากมาตรฐานมากบ้างน้อยบ้าง ครูเหล่านี้ 
เปน็ผูม้คีวามรูจ้ดจำารปูแบบนาฏยศัพทต์า่งๆ ไว้ได้
มากมาย แต่มักพิถีพิถันในการเลือกผู้เรียนเพราะ
เกรงว่าผู้เรียนจะมีความสามารถไม่ถึงที่จะรับ
ความรู้นั้นหรือไม่ตั้งใจที่จะรับ หรืออาจนำาความรู้ 
ไปพลิกแพลงจนเกิดความเสียหาย เมื่อให้ความรู้ 
ไปแล้วเกรงว่าความสำาคัญของตนในการรู้ความ 
เร้นลับของศาสตร์จะหมดไป ข้อมูลจากครู
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นาฏยศิลป์ มักเป็นหลักการ ทฤษฎี วิธีถ่ายทอด 
ธรรมเนียมปฏิบัติ บัญญัตินิยม และพิธีกรรม

นาฏยศิลปิน คือ ผู้ที่มีอาชีพหรือหา
เลี้ยงชีพด้วยการฟ้อนรำา บุคคลเหล่านี้มีทั้งที่เป็น 
กลุ่มครอบครัวนาฏยศิลป์ หรือเป็นบุคคลท่ีเข้า
มาผสมโรงด้วย หรือเป็นศิลปินเดี่ยวรับงานทั่วไป 
นาฏยศิลปินเหล่าน้ีได้รับการศึกษาท่ีแตกต่าง
กันเป็น 3 ลักษณะจากสถาบันการศึกษาด้าน 
นาฏยศลิปโ์ดยตรง หรอืจากการเรยีนขณะไปแสดง
เป็นอาชีพไปพร้อมกันหรือจากวิธี “ครูพัก” ลักจำา 
นาฏยศลิปนิทีร่ำาเรยีนจากสถาบนัการศกึษากจ็ะมี
คณุภาพตา่งกนับา้ง เพราะฝกึฝนเขม้ขน้ต่างกนั ใน
ระยะเวลาทีแ่ตกตา่งกนั ด้วยครทูีม่คีณุภาพต่างกัน
นาฏยศิลปินที่ร่ำาเรียนไปพร้อมกับการหาเลี้ยงชีพ 
ด้วยการฟ้อนรำาจะมีความหลากหลายและมี 
พื้นฐานแตกต่างกันมากในแต่ละบุคคล เพราะได้
รับการถ่ายทอดอย่างไม่ใคร่มีระเบียบแบบแผน
อย่างสถาบันการศึกษา แต่บุคคลกลุ่มน้ีอาจมี
ความชำานาญในการพลิกแพลงบนเวทีสูง สำาหรับ
วิธีเรียนรู้แบบครูลักพักจำาเป็นเรื่องปกติวิสัยที่
นาฏยศิลปินจะเรียนรู้โดยการลักจำาการแสดงของ
ผู้อื่น การลักจำานี้คือ จำาไปทั้งหมดหรือจำาเพียง
ความคิดและลักษณะเด่นบางประการ แล้วไป
แต่งเติมต่อเอาเองข้อมูลจากนาฏยศิลปินมักเป็น
ประสบการณจ์ากการแสดงและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนคิดเห็นต่างๆ และกลเม็ดเด็ดพลายบาง
ชนิดในการเตรียมตัวและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

นักนาฏยประดิษฐ์ คือผู้สร้างสรรค์ 
นาฏยศิลป์ต่างๆ ในประเทศไทยมักนิยมเรียก
รวมกันกับครูนาฏยศิลป์ ด้วยถือว่าต้องมีฝีมือถึง
ขั้นครูจึงจะสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุดใหม่ๆ ได้ แต่
ในหลายๆ ประเทศนั้นนาฏยศิลป์ประดิษฐ์เป็น
อาชีพเฉพาะเหมือนนักออกแบบหรือสถาปนิก  

มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถคิดสิ่งใหม่ได้ดี นั่น
หมายความว่าบุคคลเหลา่นีต้้องมพีืน้ฐานนาฏศลิป์
ทีด่มีาก่อน เปรียบได้กับกวีตอ้งมพีืน้ฐานทางภาษา
ทีด่ี มฉิะนัน้ผลงานก็ไม่งดงามตามสมเจตนารมณ ์
สิ่ งหนึ่ งที่นักนาฏยประดิษฐ์แตกต่าง กับครู  
นาฏยศิลป์ก็คือ กลุ่มแรกค่อนข้างเป็นนักคิด  
กลุ่มหลังค่อนข้างเป็นนักจำา และกลุ่มแรกเมื่อ
คิดแล้วก็ถือโอกาสคิดสิ่งใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ โดยไม่
ยืดติดกับของเดิม เพียงแต่อาศัยหรืออิงหลักการ
หรืออิงพื้นฐานของนาฏยศิลป์สกุลนั้นไว้ ท้ังน้ี
เพื่อไม่ให้กฎเกณฑ์หรือจารีตต่างๆ มาเป็นเคร่ือง
กีดกั้นมิให้คิดสิ่งใหม่ได้ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากนัก 
นาฏยประดิษฐ์ เหล่านี้ จึ งมักเป็นวิธี คิด วิธี
สรา้งสรรค์ การแสวงหา รปูลกัษณ ์และคุณลกัษณะ
ใหม่มากกว่านาฏยลักษณ์หรือกฎเกณฑ์รายละ
เอียดเดิมๆ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547: 61-63) 

กล่ าว โดยสรุป  ครูนาฏศิลป์ควรมี
คุณสมบัติทั้ง 3 อย่างอยู่ในตัว คือ เป็นทั้ง 
นาฏยศิลปิน (นักคิด) ที่พร้อมเรียนรู้เปิดกว้างรับ
ความรู้ใหม่ๆ รูปแบบใหม่ มาพัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานใหม่ๆ ได้โดยไม่ทิ้งความ
เป็นรากเหง้าของนาฏศิลป์ไทย และเป็นทั้งครู
นาฏยศิลป์ (นักจำา) ที่มีความรู้ความชำานาญอย่าง
ถ่องแท้ สามารถปฏิบัติได้ สอนได้ ถ่ายทอดเป็น 
และเป็นนักนาฏยประดิษฐ์ (นักสร้างสรรค์) ที่เน้น
วิธีคิด วิธีสร้างสรรค์ การแสวงหารูปลักษณ์ และ
คณุลกัษณะใหมม่ากกว่านาฏยลกัษณห์รอืกฎเกณ์
รายละเอยีดเดมิๆ ทัง้นีก้อ่นจะเกดิการสรา้งสรรค์
ต้องมีพื้นฐานที่ดีเสียก่อนมิฉะนั้นผลงานก็จะ
ไม่งดงามตามสมเจตนารมณ์ จุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาการเรียนการสอนเมื่อครูสำารวจตนเองแล้ว 
ตอ่ไปควรเขา้ใจถงึพฒันาการของผูเ้รยีนแตล่ะชว่ง
วยัเพือ่ใหเ้หน็ถงึบรบิทของผูเ้รยีนในแตล่ะยุคสมยั
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ศาสตร์และศิลป์การสอนนาฏศิลป์
ผู้สอนควรทำาความเข้าใจภูมิหลังของ 

ผู้เรียนเพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของ 
ผู้เรียนในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
เหตุผลหลายประการ เพ่ือให้ผู้สอนสามารถ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่ควรคำานึงถึงตามพัฒนาการ 
ของแต่ละช่วงวัย

ยุค Baby boom (เกิดระหว่างปี  
ค.ศ.1945-1964) เป็นยุคของคนที่เกิดหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ปัจจุบันคือกลุ่มคนใน
องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในช่วงวัย 50 ปีขึ้นไป หลายคน
มักมองวา่คนกลุ่มน้ีเปน็หวัอนุรกัษ์นิยม ยืดมัน่และ
เคารพในประเพณีอันดีงาม มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดำารงชีวิตภายใต้กรอบศีลธรรม เรียนรู้
ผ่านการคิดและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตาม
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สั่งสมความดี ความงาม 
และถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้สู่รุ่นหลังด้วยกระบวนการ
บ่มเพาะทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ

ยุค Generation X (เกิดระหว่างปี ค.ศ.
1965-1980) คนกลุ่มนี้เรียนรู้ผ่านการซึมซับ
ประสบการณ์และคุณงามความดีผ่านรุ่น Baby 
boom และทำางานอยู่ในองค์กรต่างๆ เรียนรู้การ
ทำางานอย่างอิสระและสร้างสรรค์ผลงานด้วยจิต
วิญญาณ องค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ ได้รับ
การสั่งสมและถ่ายทอดผ่านจากรุ่น Baby boom 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรู้จึงย่ิงได้รับการ
ผลิตออกมาอย่างหลากหลายและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
และขณะเดียวกันก็เติบโตมายุคในที่เทคโนโลยี
สารสนเทศเริ่มพัฒนาการ และการทำางาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ิมกระจายตัว รู้จัก 
สืบเสาะค้นคว้าหาข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์ใน

การพัฒนานวัตกรรม กล้าแสดงออกมากกว่ารุ่น 
Baby boom เรยีนรูท้ีจ่ะเทา่เทยีมและมอีสิระทาง
ความคดิ และบง่บอกอตัลักษณข์องตนเองมากขึน้ 
มคีวามสขุกบัการทำางานทีเ่ปน็ประสบการณห์ลาก
หลายและแปลกใหม ่มคีวามสามารถในการตดิตอ่
สื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

ยุค Generation Y (เกิดระหว่างปี ค.ศ.
1981-1997) เป็นกลุ่มที่เป็นกำาลังสำาคัญใน
การพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน เพราะอยู่ใน
วัยเรียนและเริ่มทำางาน กลุ่มนี้เติบโตมาพร้อม
กับความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์ การเรียนรู้สิ่งต่างๆ จึงไม่คุ้นเคย
กับสภาพที่ได้ยินได้ฟังผ่านรุ่น Baby boom การ
เรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านการเสพข้อมูลข่าวสาร
หลายๆ วิธี ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ 
อนิเตอรเ์นต็ การตดิตอ่สือ่สารเปน็ไปอยา่งรวดเรว็
ความสามารถทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นภาษา
ไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์ กลุ่มนี้จะ
มคีวามคุน้เคยและสามารถใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับความแตก
ต่างทางภาษาและวัฒนธรรมของต่างชาติมากข้ึน 
ชอบทำางานเป็นทีม ต้องการทำางานที่มีโอกาสพูด
คุย สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และเน้น 
ให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม

ยคุคนทีเ่กดิหลัง Generation Y (เกดิหลงั
ปี ค.ศ.1997-ปัจจุบัน) อาจเรียกว่า Generation  
Z เป็นกลุ่มที่กำาลังเติบโตและมีพัฒนาการมา
พร้อมกับการสั่งสมความรู้ต่างๆ ที่ได้รับสืบทอด
ในรูปแบบของวัฒนธรรมอยา่งก้าวกระโดด ในขณะ
เดียวกันพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศก็
พฒันาอยา่งรวดเรว็ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้สิง่ตา่งๆ  
ผ่านปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอเครื่องมือสื่อสาร การ
สืบเสาะค้นคว้าข้อมูลเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากมาก 
เกินไป การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ 
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สะดวกมากยิ่งขึ้น มีความสุขกับการทำางานร่วม
กับกลุ่มเพื่อน รู้จักสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์และ
แลกเปลี่ยนแนวคิดตนเองกับสังคมอย่างอิสระ 
ชอบท่องเที่ยว เผชิญโลกกว้างและรับรู้ประสบกา
รณ์ใหม่ๆ ผู้เรียนวัยนี้ต้องการที่จะให้ผู้อื่นยอมรับ
โดยการแสดงความต้องการและความรู้สึกมากขึ้น 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2557:4-5) 

ขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งเพราะจะทำาให้เกิดผลเสีย
แกเ่ดก็ แตก่ารจดัประสบกรณท์ีส่ง่เสรมิพฒันาการ
ของเด็กในช่วงที่เด็กกำาลังพัฒนาไปสู่ที่สูงกว่า 
สามารถชว่ยใหเ้ดก็พฒันาไปอยา่งรวดเรว็ อยา่งไร
ก็ตามเพียเจต์เน้นความสำาคัญของการเข้าใจ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระ
ตุน้เดก็ใหม้พีฒันาการเรว็ขึน้ ทฤษฎพีฒันาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ มีสาระสรุปได้ดังนี้

1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล
เป็นไปตามวัยต่างๆ เป็นลำาดับขั้นดังนี้

1 . 1  ขั้ น รั บ รู้ ด้ ว ยป ระสาทสั ม ผั ส  
(sensorimotor period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วง
อาย ุ0-2 ป ีความคดิเหน็ของเดก็ในวัยนีข้ึน้กบัการ
รับรู้และการกระทำาเด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง 
และยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น

1 . 2  ข้ั น ก่ อ น ป ฏิ บั ติ ก า ร คิ ด  
(preoperational period) เป็นขั้นพัฒนาการใน
ช่วงอายุ 2-7 ปี ความคิดของเด็กวันนี้ยังขึ้นอยู่กับ
การรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะใช้เหตุผล 
อย่างลึกซึ้ง แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ 
ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อยๆ 2 ขั้นคือ

 1.2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด 
(pre-conceptual intellectual period) เป็นขั้น
พัฒนาการในช่วงอายุ 2-4 ปี

 1.2.2 ขัน้การคดิดว้ยความเขา้ใจของ
ตนเอง (intuitive thinking period) เปน็พฒันาการ
ในช่วงอายุ 4-7 ปี

1.3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (concrete 
operational period) เปน็ขัน้พฒันาการในชว่งอาย ุ
7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้
จากรปูร่างเทา่น้ัน เดก็สามารถสรา้งภาพในใจ และ
สามารถคิดยอ้นกลบัได ้และมคีวามเข้าใจเกีย่วกบั
ความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

กล่าวโดยสรุปยุคศตวรรษที่ 21 คือคน
ท่ีเกิดตั้งแต่ยุค Generation Y มาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีจุดเด่นที่มีความเท่าทันและเช่ียวชาญเรื่อง
เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส มีทักษะการใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างชาติ ภาษาคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเป็นปกติวิสัย ชอบแลกเปล่ียนแนวคิด
และแสดงออกอย่างอิสระผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ชอบบรรยากาศการทำางานที่มีโอกาสพูดคุยมี
ปฏิสัมพันธ์กัน รักอิสระ ชอบการท่องเที่ยวและ
เผชญิโลกกวา้งตอ้งการการยอมรบัจากผูอ้ืน่ในด้าน
ความคิดและการแสดงออก 

การเรียนรู้นาฏศิลป์ของเด็กเป็นไปตาม
พัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไป
ตามวยัตา่งๆ เปน็ลำาดับ พัฒนาการเปน็สิง่ท่ีเปน็ไป
ตามธรรมชาต ิไมค่วรทีจ่ะเรง่เด็กให้ขา้มพัฒนาการ 

ภ�พที่ 1 พัฒนาการของแต่ละช่วงวัยการเรียนรู้
ที่มาภาพ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557:4) 

9 
 

อัตลักษณของตนเองมากข้ึน มีความสุขกับการทํางานที่เปนประสบการณหลากหลายและ
แปลกใหม มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษไดดีข้ึน 
 ยุค Generation Y (เกิดระหวางป ค.ศ.1981-1997) เปนกลุมที่เปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศในยุคปจจุบัน เพราะอยูในวัยเรียนและเริ่มทํางาน กลุมนี้เติบโตมาพรอม
กับความกาวหนาของเครือขายอินเตอรเน็ตและสงัคมออนไลน การเรียนรูสิ่งตาง ๆ  จงึไม
คุนเคยกับสภาพที่ไดยินไดฟงผานรุน Baby boom การเรียนรูสวนใหญเกิดข้ึนผานการเสพ
ขอมูลขาวสารหลาย ๆ วิธี ไมวาจะเปน โทรศัพท โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต็ การ
ติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วความสามารถทางการสือ่สาร ไมวาจะเปนภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร กลุมนีจ้ะมีความคุนเคยและสามารถใชเปนเครื่องมือใน
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของ
ตางชาติมากข้ึน ชอบทํางานเปนทีม ตองการทํางานที่มีโอกาสพูดคุย สรางปฏิสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน และเนนใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม 
 ยุคคนที่เกิดหลงั Generation Y (เกิดหลังป ค.ศ.1997-ปจจุบัน) อาจเรียกวา 
Generation Z เปนกลุมที่กําลงัเติบโตและมีพัฒนาการมาพรอมกับการสั่งสมความรูตาง ๆ  
ที่ไดรับสืบทอดในรูปแบบของวัฒนธรรมอยางกาวกระโดด ในขณะเดียวกันพัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็พัฒนาอยางรวดเร็ว ผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ  ผานปลายนิ้ว
สัมผสัหนาจอเครื่องมือสื่อสาร การสืบเสาะคนควาขอมูลเปนเรื่องที่ไมยุงยากมากเกินไป 
การเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมตาง ๆ  สะดวกมากย่ิงข้ึน มีความสุขกับการทํางานรวมกับ
กลุมเพ่ือน รูจักสื่อสารผานสังคมออนไลนและแลกเปลี่ยนแนวคิดตนเองกับสังคมอยางอิสระ 
ชอบทองเที่ยว เผชญิโลกกวางและรับรูประสบการณใหม ๆ  ผูเรียนวัยนี้ตองการที่จะให
ผูอ่ืนยอมรับโดยการแสดงความตองการและความรูสึกมากข้ึน (ประสาท เนืองเฉลิม, 
2557:4-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

ภาพที่ 1 พัฒนาการของแตละชวงวัยการเรียนรู 
ที่มาภาพ (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2557:4) 
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1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (formal 
operation period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 
11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ 
และสามารถคิดตั้งสมมุติฐานและใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้

2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็ก 
แตกต่างจากผู้ใหญ่

3. กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะ
ดังนี้

3 . 1  ก า ร ซึ ม ซั บ ห รื อ ก า ร ดู ด ซึ ม  
(assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการ
รับประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่างๆ เข้า
มาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

3 . 2  ก า ร ป รั บ แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ  
(accommodation) คอื กระบวนการทางสมองใน
การปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่
ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทางสติปัญญาที่
ตนสามารถเขา้ใจได ้เกดิเปน็โครงสร้างทางปญัญา
ใหม่ขึ้น

3.3 การเกิดความสมดุล (equilibration) 
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ 
หากการปรบัเปน็ไปอยา่งผสมผสานกลมกลนืกจ็ะ 
ก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม่
สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์
เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง

หลักการจัดการศึกษา/การสอน

1 .  ในการ พัฒนา เด็ ก  ควรคำ านึ ง
ถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและจัด
ประสบการณใ์หเ้ดก็อยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการ
นั้น ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อม 
หรือยากเกินพัฒนาการตามวัยของตน เพราะจะ
เกิดเจตคติที่ไม่ดีได้

1.1 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ตามวัยของตนสามารถช่วยให้เด็ก
พัฒนาไปสู่พัฒนาการขั้นสูงขึ้นได้

1.2 เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่าง
ถงึแมอ้ายจุะเทา่กนั แตร่ะดบัพฒันาการอาจไมเ่ทา่
กัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมี
อสิระทีจ่ะเรยีนรู ้และพฒันาความสามารถของเขา
ไปตามระดับพัฒนาการของเขา

1.3 ในการสอนควรใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรม 
เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่างๆ ได้ดีขึ้น แม้ใน
พฒันาการชว่งการคดิแบบรปูธรรมเดก็จะสามารถ
สรา้งภาพในใจได ้แต่การสอนทีใ่ชอ้ปุกรณท์ีเ่ปน็รปู
ธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจแจ่มชัดขึ้น

2. การใหค้วามสนใจและสงัเกตเดก็อยา่ง
ใกล้ชิด จะช่วยให้ได้ทราบลักษณะเฉพาะตัวของ
เด็ก

3. ในการสอนเด็กเล็ก เด็กจะรับรู้ส่วน
รวม (whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย (port) ดังนั้นครู
จงึควรสอนภาพรวมกอ่นแล้วจึงแยกสอนทลีะสว่น

4. ในการสอนสิ่งใดให้กับเด็ก ควรเริ่ม
จากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน
แลว้จงึเสนอสิง่ใหมท่ีม่คีวามสมัพนัธกั์บสิง่เก่า การ
ทำาเชน่นีจ้ะชว่ยใหก้ระบวนการซมึซบัและจดัระบบ
ความรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี

5 .  ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
มากๆ จะช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้าง
ทางสติปัญญาของเด็ก อันเป็นการส่งเสริม
พฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ (ทศินา แขมมณ,ี  
2558: 64-65) 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีพัฒนการทางสติ
ปัญญาของเพียเจต์นั้น เชื่อว่าพัฒนาการทางสติ
ปัญญาของเด็กเป็นเรื่องของธรรมชาติ จะเกิดขึ้น
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เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมตามลำาดับและพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างแม้จะมีอายุ
เท่ากัน จึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้อิสระ
ในการเรียนรู้ การเร่งรัดเร่งเร้าให้เด็กมีพัฒนาการ
แบบข้ามข้ันอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี และเกิด
เจตคติที่ไม่ดีได้ การจัดประสบการ์การเรียนรู้ให้
กับเด็กควรคำานึงถึงระดับพัฒนาการตามช่วงวัย
ของเขา เด็กเรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ดี การสอน 
สิ่งต่างๆ ควรเริ่มจากส่วนรวม (whole) หรือ 
องค์ รวมใหญ่ก่ อน ค่อยแยกสอนส่ วน ย่อย 
(port) ทีละส่วน สอนจากส่ิงที่เด็กคุ้นเคยหรือ 
มีประสบการณ์ก่อนแล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่สำาพันธ์
กับสิ่งเก่าจะช่วยให้กระบวนการซึมซับและจัด
ระบบความรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี ยิ่งให้เด็กได้
รับประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
มากๆ จะช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้าง
ทางสติปัญญาซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก 
หากครูต้องการส่งเสริมความสามารถความถนัด
เฉพาะบุคคลอาจเริ่มต้นจากการสนใจ ใส่ใจและ
คอยสงัเกตเดก็อยา่งใกลชิ้ดจะทำาใหท้ราบลกัษณะ
พิเศษเฉพาะของเด็กได้ 

การเรยีนรูน้าฏศลิปใ์นศตวรรษที ่21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century 

Skill) ถูกผลักดันเข้าสู่ระบบการศึกษาในหลาย
ประเทศทัว่โลก ซึง่การศกึษาในศตวรรษที ่21 ตอ้ง
ยึดหลักผลลัพธ์ทั้งในแง่ของความรู้วิชาแกนและ
ทักษะแห่งอนาคตตใหม่ เป็นผลลัพธ์ที่ประเทศ 
โรงเรยีน สถานท่ีทำางาน และชุมชน ตา่งเหน็คณุค่า
ทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 จะช่วยเตรยีมความพร้อม
ใหน้กัเรยีนรูจ้กัคิด เรียนรู้ ทำางาน แกปั้ญหา สือ่สาร 
และร่วมมือทำางานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอด
ชีวิต (Bellanca &Brandt, 2010 ; สิทธิพล อาจ
อินทร์, 2563: 42) เครือข่ายองค์กรความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือมีชื่อย่อ
วา่เครอืขา่ย P21 (Partnership for 21st Century  
Skill) ได้พัฒนาวิสัยทัศน์การเรียนรู้เป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสม
ผสานองค์ความรู ้ทกัษะเฉพาะดา้น ความชำานาญ 
และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อช่วย
ให้ผู้ปฏิบัติบูรณาการทักษะเข้าในการสอนเนื้อหา
วิชาหลักด้านวิชาการ ให้ประสบความสำาเร็จทั้งใน
ด้านการทำางานและการดำาเนินชีวิต กรอบแนวคิด
ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตใหม่สำาหรับประเทศไทย

การนำาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะ
ไปใช้นักเรียนจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มี 
ความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาวิชาหลักด้านวิชาการ 
การที่นักเรียนจะสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัย
การบูรณาการของพื้นฐานความรู้ดังกล่าวภายใต้
บรบิทการสอนความรูวิ้ชาหลกั นกัเรียนตอ้งเรยีนรู ้
ทักษะที่จำาเป็นเพื่อให้ประสบความสำาเร็จในโลก 
ทุกวันนี้ เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การส่ือสาร 
และความร่วมมือกันเป็นต้น กรอบแนวคิดข้าง
ต้นจำาเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุนการศึกษาที่
จำาเปน็ ไดแ้ก ่มาตรฐานการเรยีนรู ้การประเมนิผล  
หลักสูตรและวิธีสอน การพัฒนาวิชาชีพและ
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการการเรียนรู้มากข้ึนและเม่ือจบ
การศึกษาออกไปด้วยความพร้อมที่จะประสบ
ความสำาเร็จในเศรษกจิโลก (Partnership for 21st 
Century Skill) (สิทธิพล อาจอินทร์, 2563: 43) 

ความสำาคัญเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555 ; สิทธิพล 
อาจอนิทร,์ 2563: 43) ไดก้ล่าวว่า ความสามารถ
ในการทำางานไม่ได้ข้ึนกับรู้มากหรือรู้น้อย แต่ข้ึน
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กับทักษะการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ อยาก
เรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา
จากทุกสถานที่ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถปรับตัว
ได้ทุกครั้งเม่ือพบอุปสรรคและปัญหาชีวิต และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ปรากฏการณ์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึงหนังสือเรื่อง “21st Century Skill: 
Learning for Life in our Time” ท่ีระบุหลัก
การหรือปัจจัยสำาคัญด้านการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ไว้ 5 ประการ คือ 1) การเรียนรู้ในบริบท
หรือสภาพแวดล้อมจริงหรือชีวิตจริง (Authentic 
Learning) 2) การเรียนรู้ในระดับสร้างกระบวน
ทัศน์ (Mental Model Building) 3) การเรียนรู้ 
ที่ แท้จริ งมีแรง จูงใจจากภายใน ( In terna l  
Motivation) 4) การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Multiple Intelligence) และ 5) การเรยีนรู้  
กิจกรรมทางสังคม (Social Learning) 

กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในด้านเนื้อหา
สาระในวิชาหลักแล้ว ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงมีแรงจูงใจจากภายในและ
รู้จักบูรณาการการเรียนรู้โดยจัดประสบการณ์ที่
ช่วยพัฒนาทักษะที่จำาเป็นในการดำารงชีวิตเข้ามา
ในระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ดึงศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเองออกมาและ
รู้คิดพิจารณาเพื่อนำาความรู้ไปใช้ในการดำารงชีวิต
ให้เท่าทันต่อเหตุการณ์ เช่น ทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ การแกป้ญัหา การคดิสรา้งสรรค์ การ
สือ่สาร และความรว่มมอืกนัเปน็ตน้ กรอบแนวคิด
ข้างต้นจำาเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุนการศึกษา
ที่จำาเป็น ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมิน
ผล หลักสูตรและวิธีสอน การพัฒนาวิชาชีพและ
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุค

ศตวรรษที่ 21 ดังเช่นขณะน้ีจะเห็นได้ว่ามีความ
ซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึง
ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆ ที่ใช้ต่อๆ 
กันมา ความคิดสร้างสรรค์จึงมีบทบาทสำาคัญทั้ง
ในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงสังคมขนาดเล็ก 
เช่น ครอบครัว เรื่อยไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่ คือ 
สังคมโลก นับว่าเป็นสภาพที่ต้องใช้ความคิด โดย
เฉพาะการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีอยู่ในตัวบุคคล
สงัเกตไดจ้ากการมลีกัษณะของความกระตอืรอืรน้ 
อยากรู้อยากเห็น สนใจเรื่องรอบๆ ตัว เพราะ 
อยากรู้ไปเสียหมดทุกอย่าง ทำาให้ชีวิตของเขา 
สนุกสนานความคิดสร้างสรรค์จะสั่งสมและมีผล
ต่อเนื่องไปในระยะยาว เวลาที่บุคคลมีปัญหา
จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย วิธีนี้ 
แก้ไม่ได้ก็ยังคงมีวิธีอ่ืนๆ สำารองไว้อีก และไม่
ได้ใช้เพียงการแก้ปัญหาเท่านั้นหากยังใช้การ
เรียนรู้ การทำางาน การใช้ชีวิต ถ้าบุคคลใดมี
ความคิดสร้างสรรค์แล้วย่อมจะได้เปรียบกว่าใคร 
เนื่องจากจะมีแนวทางที่หลากหลายแบบแปลก
ใหม่ (ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 139) 

ความคิดสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นกระบวน
การทางความคิดที่มี่ความสำาคัญต่อเด็กทำาให้
เด็กสามารถสร้างความคิด สร้างจินตนาการ ไม่
จนต่อสถานการณ์ท่ีสภาพแวดล้อมที่กำาหนดไว้ 
ความคิดสร้างสรรค์คือพลังทางความคิดที่เด็กๆ 
ทุกคนมีมาแต่กำาเนิด หากได้รับการกระตุ้น การ
พัฒนาพลังแห่งการสร้างสรรค์จะทำาให้เด็กเป็น
คนมอีสิระทางความคดิ มคีวามคดิทีฉ่กีกรอบและ
สามารถหาหนทางในการทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ 
ได้เสมอ ดังนั้นการสอนคิดสร้างสรรค์และการฝึก
ให้เด็กสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นส่วน
หน่ึงที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพในตัวของเด็กให้มั่นใจ
ในตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมากยิ่ง
ขึ้น (สุวิทย์ มูลคำา, 2550: 9) 
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การเรียนรู้ที่มีพลังต้องเกิดจากแรง 
บัลดาลใจของผู้เรียน เมื่อได้เห็น สัมผัส เข้าใจ 
และสนุกกับกิจกรรมตามที่ผู้สอนได้ออกแบบการ
เรียนรู ้และผูส้อนคอืแรงบลัดาลใจหนึง่ของผูเ้รยีน 
เพื่อที่จะเป็นหรืออยากจะเป็นบุคคลท่ีมีความใฝ่
รู้ใฝ่เรียน ถึงแม้ความรู้ทั้งหลายได้แพร่กระจาย
อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนรู้ที่จะเสพข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ ประกอบมีทักษะการคิดขั้นสูง รู้จัก
วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารและนำามาใช้ให้
เป็นประโยชน์ แต่คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ไม่สามารถสอนความเป็นมนุษย์ได้ เป็นเพียงแค่
สื่อและเครื่องมือที่นำาพาผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความ
รู ้ผูส้อนจงึยิง่มีบทบาทสำาคญัในกระบวนการเรยีน
การสอนทีส่ง่เสรมิให้เกดิการเรียนรูอ้ย่างมคีวามสขุ
และสรา้งสรรค ์(ประสาท เนอืงเฉลมิ, 2557: 12) 

วชิาศลิปะ สาระนาฏศลิป์ เปน็วชิาความรู ้
ในวิชาแกน (Core subjecs) การจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เข้ามา 
บูรณาการกับการจดัการเรยีนรู ้จะช่วยกระตุน้และ
เพิ่มศักยภาพทางการคิดซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะชีวิต
ที่จำาเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะความคิดสร้างสรรค์
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระทางความ
คิด และมีจินตนาการ สามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆ มา
ต่อสู้กับปัญหาได้กว้างและหลากหลายไม่อับจน
หนทางหรอืพา่ยแพต้อ่อปุสรรคในการทำางานหรอื
ดำารงชวิีต ซึง่สอดคลอ้งกบัจดุประสงค์ของแนวทาง
การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

กระบวนการเรียนการสอนนาฏศิลป์
จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ 
หากครูเข้าใจกระบวนการคิดว่าแรกเริ่มน้ันเกิด
จากความสนใจและพบปัญหาและต้องการค้นหา 
คำาตอบด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจน
เพียงพอที่จะไขข้อสงสัยโดยผ่านการคิดพิจารณา

ไตรตรองวิเคราะห์อย่างถี่ ถ้วนฟูมฟักจนเกิด
จินตนาการเม่ือเริ่มกระจ่างชัดในข้อปัญหาจึง
พิสูจน์ทดสอบวิพากย์วิจารณ์แล้วจึงยอมรับผล
การค้นพบ จะเห็นว่าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
นั้นต้องผ่านการคิดหลายลักษณะ เช่น การคิด
คล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม และคิดละเอียด
ลออ ผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะสามารถเผชญิทกุ
สภาพปัญหาได้ด้วยประสบการณ์ทางความคิดที่
กว้างไกลหลากหลายและรอบคอบจึงได้เปรียบ 
ผู้อื่นทั้งในแง่การเรียนการทำางานและการดำารง
ชีวิต ในรายวิชานาฏศิลป์โดยธรรมชาติอาจเน้น
การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะทางนาฏศิลป์  
หาศึกษาให้ลึกซึ่งในระดับหลักสูตรจะทราบว่า
กลุ่มสาระวิชานี้มุ้งเน้นการคิดสร้างสรรค์ ผู้สอน 
สามารถบูรณาการเทคนิคและวิธีการที่ส่งเสริม
ความคดิสรา้งสรรคไ์ดใ้นทกุขัน้กระบวนการ ตัง้แต่
ข้ันกระตุ้นความสนใจก่อนเริ่มเรียนในรูปแบบ
เกม หรือคำาถามที่กระตุ้นการคิดคล่อง คิดยืดหยุ
นฯลฯ หากประยุกต์ในข้ันเนื้อหาอาจส่งเสริมให้
คดิสรา้งสรรคช์ิน้งาน เชน่ เขยีนบทละคร ออกแบบ
ท่าทาง เสื้อผ้าอุปกรณ์การแสดง จะเป็นงานเดี่ยว
หรือกลุ่มข้ึนอยู่กับความพร้อมและวัยหากเป็น
เด็กโตสามารถเพิ่มความซับซ้อนของงานได้ตาม
ความเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศที่ เอื้อต่อการ
คิดและแสดงออกได้อย่างอิสระ การรับฟังผล
งานทางความคิดและจินตนาการของผู้เรียนเป็น
หน้าที่ของครูและเพื่อนๆ ที่ต้องแสดงออกอย่าง
จริงจังและจริงใจ การปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพ 
ผูอ้ืน่ เขา้ใจกตกิามารยาททางสงัคม ชืน่ชมผลงาน 
วิพากย์วิจารณ์งานอย่างสร้างสรรค์จะช่วยกระตุ้น
ให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมและมีความ
แข็งแกร่งเมื่อเจอกับปัญหาและอุปสรรค ส่วนวิธี
การ หรือรูปแบบการสอนไม่จำาเป็นต้องยืดติดที่ 
รูปแบบการสอนมากเกินไป (ทิศนา แขมมณี, 
2564) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนหรือ
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วิธีสอนทุกแบบ ล้วนมีประโยชน์และใช้ได้หาก
ทำาได้ดีและเหมาะสมครูจึงไม่ควรละทิ้งวิธีใดๆ 
แต่ควรศึกษาวิธีการที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้
เข้าใจ และฝึกฝนตนเองให้เช่ียวชาญ เพ่ือที่จะ

สามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  
ผูเ้รยีน สถานการณ์ และวัตถุประสงค ์ทีม่อียูอ่ยา่ง
หลากหลาย 
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