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"นาฏย“ (นาด-ตะ-ยะ) หมายถึง การร่ายร า การฟอ้นร า การแสดงละคร

"ศัพท์" หมายถึง เสียง ค า ค ายากที่ต้องแปล

นาฏยศัพท์ (นาด-ตะ-ยะ-สับ)  หมายถึง ศัพท์หรือค าที่ใช้เกี่ยวกับ
ลักษณะท่าร า และท่าใช้ในการฝึกหัดเพ่ือแสดงโขน ละคร เป็นค าที่ใช้กัน
และเข้าใจในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทกุฝา่ยใน
การแสดงต่างๆ

นาฏยศัพท์
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ประเภทของนาฏยศัพท์

นามศัพท์ กิริยาศัพท์ ศัพท์เบ็ดเตล็ด

➢ วง
➢ จีบ
➢ ยกเท้า
➢ ก้าวเท้า
➢ กระทุ้งเท้า
➢ กรายมือ
➢ กล่อมไหล่
➢ เต้นเสา
➢ ถีบเหลี่ยม
➢ ฯลฯ

➢ ศัพท์เสริม - ใช้เพ่ือ
ปรับปรุงท่าให้ถูกต้อง
สวยงาม เช่น ลดวง เปิด
คาง ดึงไหล่ ฯลฯ

➢ ศัพท์เสื่อม – ใช้เรียกท่าร า
หรือท่าทางที่ปฏิบัติผิด 
เช่น วงล้น ทรุดตัว ร า
เลื้อย ฯลฯ 

➢ ศัพท์อื่นๆที่
นอกเหนือไปจาก
นามศัพท์และ
กิริยาศัพท์ เช่น 
พระ นาง ยืน
เคร่ือง ชฎา มงกุฎ 
ฯลฯ
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ประเภทของนาฏยศัพท์
(ตามลักษณะการใช้ร่างกาย)

การใช้ศีรษะ
การใช้มือ
และแขน

การใช้ขา
และเท้า

การใช้ล าตัว

➢ เอียง
➢ เปิดคาง
➢ กดคาง
➢ กล่อมหนา้
➢ ฯลฯ

➢ ตั้งวง
➢ จีบ
➢ กรายมือ
➢ หยิบจีบ
➢ ฯลฯ

➢ ประเท้า
➢ ยกเท้า
➢ ก้าวเท้า
➢ กระทุ้งเท้า
➢ กระดกเท้า
➢ ฯลฯ

➢ กล่อมไหล่
➢ กดเกลียวข้าง
➢ เอียง
➢ กดไหล่
➢ ฯลฯ



นาฏยศัพท์ท่าการใช้มือ
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การใช้น้ิวมือจรดเข้าหากัน โดยงอน้ิวหัวแม่มือเล็กนอ้ย
แล้วใช้ปลายน้ิวหัวแม่มือจรดกับข้อที่หน่ึงของน้ิวช้ี ส่วน
น้ิวกลาง น้ิวนาง น้ิวก้อย กรีดออกไปให้ตึงคล้ายพัด การจีบ
ต้องหักข้อมือเข้าหาท้องแขนเสมอ

จีบ
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จีบหงาย

การจีบ โดยหงายมือจีบข้ึน 
ให้น้ิวชี้ข้ึนข้างบน หักข้อมือเข้าหา
ท้องแขน 
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จีบคว ่า

การจีบ โดยคว ่ามือจีบข้ึน 
ให้น้ิวชี้ลงด้านล่าง หักข้อมือเข้าหา
ท้องแขน 
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จีบปรกหนา้

การจีบ โดยยกมือจีบข้ึนมา
ด้านหนา้ระดับหนา้ผาก งอข้อศอกให้จีบ
เข้าหาใบหนา้เล็กนอ้ย  
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จีบปรกข้าง

การจีบ โดยยกมือจีบข้ึนระดับ
แง่ศีรษะ งอข้อศอกให้จีบเข้าหาศีรษะ
เล็กนอ้ย 
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จีบส่งหลัง

การจีบ โดยส่งมือจีบไป
ด้านหลังให้แขนตึง ห่างจากสะโพก 
หงายมือจีบข้ึน   
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จีบหงายระดับชายพก

การจีบหงายโดยมือจีบอยู่
ระดับชายพก (ระดับสะเอว) ตัวพระ
กันข้อศอกออกเล็กนอ้ย
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จีบล่อแก้ว

การจีบ โดยใช้น้ิวหัวแม่มือ                    
กดลงบนน้ิวกลาง(ตรงเล็บ) เกร็งน้ิวให้
เป็นวงกลม (สมมติเหมือนมีลูกแก้วอยู่
ในมือ) น้ิวที่เหลือกรีดตึง 



ตั้งวง

การทอดล าแขนออกให้โค้งคล้ายครึ่งวงกลม น้ิวมือ
ทั้ง 4 เรียงชิดติดกัน งอหัวแม่มือเข้าหาฝา่มือเล็กนอ้ย หันฝา่
มือออกนอกตัว หักข้อมือตั้งข้ึน ไม่งอข้อศอกมากเกินไป
เพราะจะท าให้วงไม่สวยงาม
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วงบน

การตั้งวง โดยตัวนางให้
ปลายน้ิวอยู่ระดับหางค้ิว  ตัวพระ
ปลายน้ิวอยู่ระดับแง่ศีรษะ
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วงกลาง

การตั้งวง โดยให้ปลายน้ิว
อยู่ระดับไหล่ทั้งตัวพระและตัวนาง
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วงล่าง

การตั้งวง โดยให้น้ิวอยู่
ระดับชายพก ตัวพระกันข้อศอก
ออกเล็กนอ้ยพองาม
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วงหนา้

การตั้งวง โดยให้วง
อยู่ด้านหนา้ ปลายน้ิวอยู่
ระดับปาก
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วงบัวบาน

การตั้งวง โดยยกแขนระดับแง่ศีรษะ ให้
ข้อศอกสูงเสมอไหล่ พร้อมทั้งหักข้อแขนท่อนล่าง
พับเข้าหาล าตัว ในลักษณะตั้งฉาก หงาย
ท้องแขนขึ้น แบหงายฝา่มือออก ปลายน้ิวชี้ไป
ด้านหนา้ 



นาฏยศัพท์ท่าการใช้เท้า
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ยืนเหลื่อมเท้า

การยืนโดยให้เท้าข้างใดข้าง
หน่ึงเหล่ือมข้ึนมาด้านหนา้เท้าอีกข้าง
เล็กนอ้ย เชิดน้ิวเท้าข้างที่เหล่ือมข้ึน 
ตึงเข่าทั้งสองข้าง

* ตัวพระ แยกเท้าที่เหล่ือม
ออกไปด้านข้างเล็กนอ้ย ดังภาพ 
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ประเท้า

ปฏิบัติต่อเน่ืองจากยืน
เหล่ือมเท้า โดยย่อเข่าทั้งสองข้าง
แล้วใช้จมูกเท้าข้างที่เหล่ือมตบกับ
พ้ืนเบาๆ (เปิดแค่จมูกเท้า ส้นเท้า
ติดกับพ้ืน)
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ยกเท้า

ปฏิบัติต่อเน่ืองจากประเท้า 
โดยยกเท้าข้างที่ประข้ึนมา ย่อเข่า
เล็กนอ้ย หลังตรง กดหนา้ทับ

* ตัวนาง ยกเท้าข้ึนมา
ด้านหนา้ ส้นเท้าระดับครึ่งหนา้แข้ง 
เชิดน้ิวเท้าข้ึน

* ตัวพระ ยกเท้าข้ึนแยกขาไป
ด้านข้างดังภาพ เชิดน้ิวเท้าข้ึน 
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ก้าวเท้า

การก้าวเท้าข้างใดข้างหน่ึง
ไปข้างหนา้ ย่อเข่าลงเล็กนอ้ย                      
โดยให้น ้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าหนา้  
เปิดส้นเท้าหลัง 

* ตัวพระกันเข่าออกเล็กนอ้ย
พองาม
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กระทุ้งเท้า

การใช้จมูกเท้าที่อยู่ด้านหลัง 
ยกข้ึนแล้วกระทบลงกับพ้ืนเบาๆ 
โดยจะปฏิบัติต่อด้วยการกระดกเท้า
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กระดกเท้า

การยกเท้าที่อยู่ด้านหลังข้ึน
ส่งเข่าไปด้านหลัง หนีบน่องติดกับ
โคนขา หักข้อเท้าลง ย่อเข่าข้างที่
ยืนเล็กนอ้ย 
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ตอนท้ายขยายความ

การคัดเลือกนักเรียนส าหรับการแสดง 

➢ตัวพระ - ผู้ท่ีลักษณะใบหนา้รูปไข่ สวยงาม รูปร่าง
สูงโปร่ง ล าคอระหง ไหล่ลาดตรง ช่วงอกใหญ่ ผ่ึง
ผาย ขนาดล าตัวเรียว เอวเล็กก่ิวคอด ตาม
ลักษณะชายงามในวรรณคดีไทย

➢ตัวนาง - ผู้ท่ีมีใบหนา้รูปไข่หรือใบหนา้กลม
ลักษณะอื่น ๆ บนใบหนา้ดูสมส่วน มืออ่อน แขน
อ่อน รูปร่างไม่สูงใหญ่นัก ท่าทางดูแช่มช้อย
นุ่มนวล ตามลักษณะนางในวรรณคดี
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แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ
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