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นาฏยศัพท์ 
 

นาฏยศพัท์  หมายถึง ภาษาท่ีใช้เป็นสญัลกัษณ์และส่ือความหมายกนัในวงการนาฏศิลป์ไทย 
(ธิดารัตน์  ภกัดีรักษ์. 2549 : 39) 

นาฏยศัพท์  เป็นศัพท์ท่ีใช้เฉพาะในวงการนาฏศิลป์   เป็นศัพท์เฉพาะท่ีใช้เรียกท่าทางท่ี
ปฏิบตั ิหรือกิริยาอาการตา่งๆ ท่ีปฏิบตัเิก่ียวกบันาฏศลิป์  ( จีรพนัธ์  สมประสงค์. 2547 : 200) 

นาฏยศพัท์  คือ  ค าภาษาท่ีใช้เรียกเป็นสญัลกัษณ์ของการแสดงนาฏศลิป์ไทย  โดยเก่ียวข้อง
กบัลกัษณะทา่ร าท่ีใช้ประกอบการแสดงแตล่ะประเภท  (สมุิตร  เทพวงษ์. 2548 : 183) 

ลักษณะท่าร าไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท าให้ต้องมีศัพท์เฉพาะทางด้านท่าร าเพ่ือส่ือ
ความหมายของท่าร านัน้ๆ  ไปในแนวทางเดียว  ศพัท์เฉพาะทางนาฏศิลป์เรียกว่า  นาฏยศัพท์  ซึ่ง
เป็นศัพ ท์ เฉพาะในการร่ายร าตั ง้แต่ ศี รษ ะจรดปลายเท้ า   (อรวรรณ   ชมวัฒ นาและ วี ร์
สดุา  บนุนาค. 2553 : 105) 
          การศกึษาเร่ืองนาฏยศพัท์  โดยท าความเข้าใจและฝึกปฏิบตัติามค าศพัท์นัน้ๆ เชน่ กระทบ ตัง้
วง จีบ ฉายมือ กนัวง กดเกลียวข้าง  เหล่านีล้้วนแตจ่ะต้องปฏิบตัิเพ่ือพิสจูน์ความสามารถของแตล่ะ
คนทัง้สิน้  การยึดถือเอานาฏยศพัท์เป็นแบบแผนนบัว่าไม่ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนและยงัจะเพิ่ม
ความแมน่ย าขึน้อีกด้วย  (พิชยั  ปรัชญานสุรณ์ และคณะ. 2548 : 89) 

สรุปความหมายของนาฏยศพัท์  คือ  ศพัท์ท่ีใช้ส่ือความหมายในวงการนาฏศลิป์ 

 
ประเภทของนาฏยศัพท์ 
                 นาฏยศัพท์กับการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภท    นับได้ว่ามีความส าคัญเก่ียวข้อง
กนั   เพราะเป็นสว่นท่ีจะท าให้ท่าร าท่ีปรากฏออกมานัน้เดน่ชดัขึน้  
                  นาฏยศพัท์แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ   หมวดนามศพัท์   หมวดกิริยาศพัท์   หมวดนาฏยศพัท์
เบด็เตล็ด 
                 1. นามศพัท์   หมายถึง ศพัท์ท่ีเรียก ช่ือท่าร า หรือช่ือท่าท่ีบอกอาการกระท าของผู้นัน้ เช่น 
วง จีบ สลดัมือ คลายมือ กรายมือ ฉายมือ ปาดมือ กระทบ กระดก ยกเท้า ก้าวเท้า ประเท้า ตบเท้า 
กระทุ้ ง กระเทาะ จรดเท้า แตะเท้า ซอยเท้า ขยัน่เท้า ฉายเท้า สะดดุเท้า รวมเท้า โย้ตวั ยกัตวั ตีไหล ่
กลอ่มไหล ่ รวมมือ 
                 2.  กิริยาศพัท์   หมายถึง ศพัท์ท่ีใช้เรียกในการปฏิบตัิบอกอาการกิริยา แบง่ได้ 2 ประเภท
ดงันี ้ 

2.1  ศพัท์เสริม หมายถึง ศพัท์ท่ีใช้เรียกเพ่ือปรับปรุงทา่ทีให้ถกูต้องสวยงาม เชน่  
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กันวง ลดวง ส่งมือ ดึงมือ หักข้อ หลบศอก เปิดคาง กดคาง ทรงตวั เผ่นตวั ดึงไหล่ กดไหล่ ดึงเอว 
กด-เกลียวข้าง ทบัตวั หลบเขา่ ถีบเขา่ แข็งเขา่ กนัเขา่ เปิดส้น ชกัส้น 
                        2.2  ศพัท์เส่ือม หมายถึง ศพัท์ท่ีใช้เรียกช่ือท่าร าหรือท่วงทีของผู้ ร าท่ีไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ร ารู้ตวั และแก้ไขท่าทีของตนให้ดีขึน้ เช่น วงล้า วงคว ่า วงเหยียด วงหกั วงล้น คอ
ด่ืม คางไก่ ฟาดคอ เกร็งคอ หอบไหล ่ทรุดตวั ขย่มตวั เหล่ียมล้า ร าแอ้ ร าลน ร าเลือ้ย ร าล า้จงัหวะ ร า
หนว่งจงัหวะ 
                 3. น าฏยศัพ ท์ เบ็ ด เตล็ ด    หมายถึ ง  ศัพ ท์ ต่ างๆ ท่ี ใช้ เรียก ในภาษานาฏศิล ป์ 
นอกเหนือไปจากนามศพัท์ และกิริยาศพัท์ เชน่ จีบยาว จีบสัน้ ลกัคอ เดนิมือ คืนตวั  เป็นต้น 
  
ลักษณะต่างๆของนาฏยศัพท์    แบง่ตามการเคล่ือนไหวส่วนตา่งๆของร่างกาย ดงันี ้

1. ส่วนศีรษะ  ได้แก่ 
เอียง  คือ การเอียงศีรษะ  ต้องกลมกลืนกบัไหล่และล าตวัให้เป็นเส้นโค้ง  ถ้าเอียงซ้าย 

ให้หน้าเบือนทางขวาเล็กน้อย   ถ้าเอียงขวาให้หน้าเบือนทางซ้ายเล็กน้อย 
                     ลกัคอ  คือ  การเอียงคนละข้างกับไหล่ท่ีกดลง  ถ้าเอียงซ้ายให้กดไหล่ขวา  ถ้าเอียงขวาให้
กดไหลซ้่าย 
                     กดคาง   คือ  ไมเ่ชิดหน้าหรือเงยหน้ามากเกินไป 
 

2.  ส่วนแขน ได้แก่  
                   ตัง้วง   คือ  การตัง้มือโดยให้นิว้ทัง้ 4 เรียงชิดกัน  กระดกข้อมือขึน้หกันิว้หัวแม่มือเข้าหาฝ่า
มือทอดแขนให้โค้งพองาม  อาจตัง้วงพร้อมกนัทัง้ 2 มือ หรือมือเดียวก็ได้   วง มี 4 ชนิดดงันี ้
                   2.1  วงบน   ตวัพระอยู่ระดบัแง่ศีรษะ  ตวันางอยู่ระดบัหางคิว้  ต้องยกล าแขนให้สูงทอด
ล าแขนให้โค้งได้รูปจากระดบัไหลไ่ปข้างๆ  ให้ล าแขนสว่นบนลาดจากไหลเ่ล็กน้อย 
วงบนตวัพระ ปลายนิว้ชีอ้ยูร่ะดบัแง่ศีรษะ   วงบนตวันาง  ปลายนิว้ชีอ้ยูร่ะดบัหางคิว้ 
                  2.2  วงกลาง   คือส่วนโค้งของล าแขนอยู่ระหว่างวงบนกับวงล่าง   ให้ศอกอยู่ระดับ
เอว  ทอดแขนให้ปลายนิว้อยูร่ะดบัไหล ่
                2.3  วงลา่ง  คือสว่นโค้งของล าแขนท่ีทอดโค้งลงเบือ้งล่างปลายนิว้อยูร่ะดบัหน้าท้อง  หรือ
ระดบัหวัเข็มขดั  ตวัพระให้สว่นโค้งของล าแขนหา่งออกจากล าตวัมากกว่าตวันาง 
               2.4  วงหน้า คือส่วนโค้งของล าแขนท่ีโค้งอยู่ข้างหน้า  โดยตวัพระปลายนิว้มือ อยู่ระดบัข้าง
แก้ม ข้างเดียวกบัวง  สว่นตวันางปลายนิว้จะอยูต่รงระดบัปาก 
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3.  ส่วนมือ  ได้แก่ 
               มือแบ  คือ  นิว้ชี ้ กลาง  นาง  ก้อย  ติดกัน  ตึงนิว้หัวแม่มือ  กาง หลบไปทางฝ่ามือ  หัก
ข้อมือไปทางหลงัมือ   แตมี่บางทา่หกัข้อมือไปทางฝ่ามือ  เชน่ ทา่ปอ้งหน้า  
               มือจีบ  คือ  การกรีดนิว้  โดยเอานิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อจรดกนั  ให้ปลายนิว้หวัแม่มือจรดข้อ
แรกของปลายนิว้ชี ้ให้ตึงนิว้  นิว้กลาง  นาง  ก้อย  กรีดห่างกัน  หักข้อมือไปทางฝ่ามือ    จีบมี 5 
ลกัษณะดงันี ้
              3.1  จีบหงาย  คือการจีบแล้วหงายฝ่ามือขึน้ปลายนิว้ชี ้ชีข้ึน้ข้างบน  ถ้าอยู่หน้าท้องเรียกว่า
จีบหงายชายพก 
            3.2   จีบคว ่า     คือการจีบแล้วคว ่าฝ่ามือลง ปลายนิว้ชี ้ชีล้งลา่ง  หกัข้อมือเข้าหาล าแขน 
           3.3  จีบหลงั  คือ  การจีบส่งล าแขนไปข้างหลงั  ตงึแขน  พลิกข้อมือให้ปลายนิว้ชีข้ึน้  แขนตึง 
แล้วสง่แขนให้สงูไปข้างหลงั 
           3.4  จีบปรกหน้า  คือ  การจีบท่ีคล้ายกับจีบหงาย   แต่หนัจีบเข้าหาล าตวัด้านหน้า   ทัง้แขน
และมือชอูยูด้่านหน้า   ตัง้ล าแขนขึน้  ท ามมุท่ีข้อพบัตรงศอก  หนัจีบเข้าหาหน้าผาก 
          3.5  จีบปรกข้าง  คือ การจีบท่ีคล้ายกบัจีบปรกหน้า   แตห่นัจีบเข้าหาแง่ศีรษะล าแขนอยู่ข้างๆ
ระดบัเดียวกบัวงบน 
         จีบล่อแก้ว   ลักษณะท่าทางคล้ายจีบมือ    ใช้นิว้กลางกดข้อท่ี1  ของนิว้หัวแม่มือหักปลาย
นิว้หวัแมมื่อคล้ายวงแหวน   นิว้ท่ีเหลือเหยียดตงึ  หกัข้อมือเข้าหาล าแขน 
 

 4.  ส่วนล าตัว   ได้แก่                 
                  4.1 ทรงตวั   คือ การยืนให้นิ่ง  เป็นการใช้ล าตวัตัง้แตศี่รษะ  ตลอดถึงปลายเท้า ในท่าท่ี
สวยงาม   ไมเ่อนไปทางใดทางหนึง่ขณะท่ียืน 
                 4.2 เผ่นตวั   คือ กิริยาอาการทรงตวัชนิดหนึ่งมาจากท่าก้าวเท้า   แล้วส่งตวัขึน้  โดยการ
ยกเขา่ตงึ   เท้าหนึง่ ยืนรับน า้หนกัอีกเท้าหนึง่อยูข้่างๆ 
                 4.3 ตงึไหล ่  คือ  การร าหลงัตงึ   หรือดนัหลงัขึน้  ไมป่ลอ่ยให้หลงัคอ่ม 
                 4.4 กดไหล่  คือ กิริยากดไหล่โน้มตวัไปข้างใดข้างหนึ่ง   ท าพร้อมกับการเอียงศีรษะ  กด
ลงเฉพาะไหล ่ ไมให้ตะโพกเอียงไปด้วย 
                  4.5 ตีไหล ่ คือ  กดไหลแ่ล้วบดิไหล ่ข้างท่ีกดมาข้างหน้า 
                  4.6 ยักตัว  คือ  กิริยาของล าตัวส่วนเกลียวหน้า   ยักขึน้ลง ไหล่จะขึน้ลงตามไปด้วย   แต่
ตะโพกอยูค่งท่ี  และลกัคอด้วย 
                  4.7 ตงึเอว  คือ  กิริยาของเอวด้านหลงัตัง้ขึน้ตรงไมห่ยอ่นตวั  
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5.  ส่วนเข่าและขา   ได้แก่  
                  5.1 เหล่ียม  คือ  กิริยาของเข่าท่ีแบะห่างกัน  เม่ือก้าวเท้าพระต้องกันเข่า  ให้เหล่ียม
กว้าง  สว่นนางก้าวข้างต้องหลบเขา่  ไมใ่ห้มีเหล่ียม 
                 5.2 จรดเท้า  คือ  อาการของเท้าข้างใดข้างหนึ่งท่ีวางอยู่ข้างหน้า  น า้หนกัตวัจะอยู่ท่ีเท้า
หลงั  เท้าหน้าจะใช้เพียงปลายจมกูเท้า  แตะเบาๆไว้กบัพืน้ (จมกูเท้าคือบริเวณเนือ้โคนนิว้เท้า ) 
                5.3 แตะเท้า  คือ  การใช้ส่วนของจมกูเท้า แตะพืน้ แล้ววิ่งหรือก้าว  ขณะท่ีก้าว ส่วนอ่ืนๆ 
ของเท้า ถึงพืน้ด้วย 
               5.4 ซอยเท้า  คือ  กิริยาท่ีวางเท้าทัง้สองให้เสมอกนั  แล้วยกส้นเท้าขึน้  ย่อเข่าลงเล็กน้อย 
แล้วย ่าด้วยปลายเท้าทัง้สองข้างสลบักนั  การซอยเท้าเรียกอีกอยา่งหนึง่ว่า  การเก็บเท้า 
             5.5 ขยั่นเท้า  คือ  กิริยาเหมือนซอยเท้า   ต่างกันท่ีขยั่นต้องไขว้เท้า  แล้วท ากิริยาเหมือน
ซอยเท้า  ถ้าขยัน่เคล่ือนท่ีไปทางขวาก็ให้เท้าซ้ายอยูห่น้า  ถ้าขยัน่เคล่ือนท่ีไปทางซ้ายก็ให้เท้าขวาอยู่
หน้า 
            5.6 ฉายเท้า  คือ  กิริยาท่ีก้าวหน้า  แล้วต้องการลากเท้าท่ีก้าว มาพกัไว้ข้างๆ  ให้ใช้จมกูเท้า จรด
พืน้ เผยอส้นเท้าเล็กน้อย  แล้วลากมาพกัไว้เหมือนเหล่ือมเท้า  โดยหนัปลายเท้าท่ีฉายมาให้อยูด้่านข้าง 
            5.7 ประเท้า  คือ  อาการท่ีสืบเน่ืองจากการจรดเท้า  โดยยกจมกูเท้าขึน้  ใช้ส้นเท้าวางกบัพืน้  ย่อ
เขา่ลงพร้อมทัง้แตะจมกูเท้าลงกบัพืน้แล้วยกเท้าขึน้  
            5.8 ยกเท้า  คือ  การยกเท้าขึน้ไว้ข้างหน้า   เชิดปลายเท้าให้ตึง  หักข้อเท้าเข้าหาล าขา  ตวั
พระกนัเขา่ออกไปข้างๆ ส่วนสงู  ระดบัเข่าข้างท่ียืน  ตวันางไมต้่องกนัเขา่  ส่วนสงูอยูต่ ่ากวา่เขา่ข้างท่ี
ยืน  ชกัส้นเท้าและเชิดปลายนิว้ 
           5.9 ก้าวหน้า  คือ  การวางฝ่าเท้าลงบนพืน้ข้างหน้า  โดยวางส้นเท้าลงก่อน  ตวัพระจะก้าวเฉียงไป
ข้างๆตัวเล็กน้อย  เฉียงปลายเท้าไปทางนิว้ก้อย  กันเข่าแบะให้ได้เหล่ียม  ส่วนตวันางวางเท้าไป
ข้างหน้าไมต้่องกนัเขา่   ปลายเท้าเฉียงไปทางนิว้ก้อยเล็กน้อย 
            5. 10 ก้าวข้าง  คือ  การวางเท้าไปข้างๆตวั  ปลายเท้าเฉียงไปทางนิว้ก้อยมาก   ตวันางต้อง
หลบเขา่ตามไปด้วย 
          5.11 ก้าวไขว้  คือ  การก้าวเท้าคล้ายเท้าหน้าแตไ่ขว้เท้าให้มากกวา่การก้าวหน้า  ลกัษณะก้าว
ไขว้นี ้ ตวันางนิยมใช้ 
          5.12 กระทุ้ง  คือ  การกระแทกจมกูเท้าท่ีอยู่ด้านหลงัครัง้หนึ่งก่อนแล้วกระดกเท้า  โดยยกเท้า
ท่ีกระแทกไปด้านหลงั    

5.13 กระดกหลัง  คือ  กระทุ้ งเท้าและถีบเข่าไปข้างหลังมากๆ   ให้เข่าทัง้สองข้างแยกห่างจาก
กนั  ให้ส้นเท้าชิดก้นมากท่ีสดุ  หกัปลายเท้าลง ยอ่เขา่ท่ียืนลงให้มาก 
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5.14 กระดกเสีย้ว  คล้ายกระดกหลงั  แต่เบี่ยงขามาข้างๆและไม่ต้องกระทุ้ งเท้า  มกัท าต่อเน่ือง
จากการก้าวข้าง   หรือทา่นัง่กระดกเท้า 

5.15 การถัดเท้า  คือ  การวางเท้าใดเท้าหนึ่งไว้ข้างหลงัด้วยจมกูเท้า  เพ่ือยนัรับน า้หนกัและเปิด
ส้นเท้าหลัง   ส่วนอีกเท้าหนึ่งวางไว้ข้างหน้าเต็มเท้า  โดยวางไขว้เท้ากับเท้าหลัง ให้ปลายนิว้เฉียงไป
ข้างหน้าเล็กน้อย  แล้วถดัจมูกเท้าท่ีอยู่ข้างหน้าไปกบัพืน้  ให้ปลายนิว้ข้างหน้าทัง้ห้าเชิดขึน้  เปิดส้นเท้า
แล้วยกส้นเท้าขึน้เล็กน้อย   กลบัมาวางไขว้ไว้ข้างหน้าตามเดมิ  

5.16 การวางส้น  คือ  การใช้ส้นเท้าวางแตะพืน้  โดยเปิดปลายเท้าขึน้ใกล้กบัเท้าอีกข้างหนึ่งซึ่ง
วางเตม็เท้า  โดยหกัข้อเท้าขึน้  

 
 
 
 
 

 


