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คาํนํา 
 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา นาฏยศพัท์และภาษาทางนาฏศิลป์ PER 1603 เรียบเรียงขึ Eน
ตามหลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สนุนัทา โดยมีวตัถปุระสงค์เพืUอใช้เป็นคูมื่อประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิUง สําหรับนกัศกึษา
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ซึUงการเขียน
เอกสารประกอบการสอนในครั Eงนี E เป็นการเรียบเรียงเนื Eอหาและมีองค์ความรู้เกีUยวกบันาฏยศพัท์และภาษา
ท่าทางนาฏศิลป์ไทยทีUเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทั Eงในด้านทฤษฎีและปฏิบติั ตลอดจนเป็นพื Eน
ฐานความรู้อนัเป็นแนวทางให้กบัผู้ เรียนจะได้มีทกัษะเพืUอพฒันาตนในวิชาชีพของตนตอ่ไปในอนาคต 
 เอกสารประกอบการสอนฉบบันี E แบง่เนื Eอหาของเอกสารออกเป็นบท จํานวน 6 บท ตามคําอธิบาย
รายวิชา อันได้แก่ บทนํา ความหมายความสําคัญ ทีUมา ประเภท องค์ประกอบของ นาฏยศัพท์ ภาษา
นาฏศิลป์ และการนําไปใช้ การกําหนดเรียกชืUอนาฏยศพัท์ ตลอดจนการแบง่ประเภทนาฏยศพัท์ทีUใช้ในการ
เรียนการสอน และการแสดง รวมทั Eงวิเคราะห์ การใช้นาฏยศพัท์ และภาษานาฏศิลป์ในกระบวนท่ารํา โดย
เนื Eอหาในแต่ละบทมีข้อมลูทั Eงทฤษฎีและปฏิบติั อนัได้แก่ ความหมาย ความสําคญั ของนาฏยศพัท์และ
ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย ทีUมาประเภท วิธีการใช้นาฏยศพัท์ ลกัษณะประเภทของการใช้นาฏยศพัท์ และ
วิเคราะห์นาฏยศัพท์ ในการนําไปปฏิบัติ ตลอดจนสร้างสรรค์ท่านาฏยศัพท์ เพืUอประกอบการทบทวน
บทเรียนในแตล่ะเนื Eอหาของการเรียน รวมทั Eงยงัสามารถใช้ศกึษาเพืUอเป็นความรู้พื Eนฐานในการศกึษาตอ่ใน
ระดบัทีUสงูขึ Eนตอ่ไป 
 การเขียนเอกสารประกอบการสอนฉบบันี Eสําเร็จลงได้ ด้วยความอนเุคราะห์จากบคุคลหลายท่าน 
ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ ซึUงเป็นผู้ประสิทธิประสาทความรู้ ขอกราบ
ขอบพระคณุ รศ. สภุาวดี  โพธิเวชกลุ  ประธานหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ศิลปะการแสดง) เป็นอย่าง
สงู ทีUได้ให้ข้อคิดเห็นคําแนะนํา และกําลงัใจในการทําเอกสารประกอบการสอน จนกระทัUงเสร็จสมบูรณ์ 
และขอบคณุนกัศกึษา สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสนุนัทา ผู้ใช้เอกสารได้แสดงข้อคิดเห็นทําให้การพฒันาเอกสารมีความสมบรูณ์มากขึ Eน 
 ผู้ เขียนหวงัเป็นอยา่งยิUงวา่ เอกสารประกอบการสอนฉบบันี E จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ศกึษาและผู้สนใจ
ด้านนาฏศิลป์ไทยไม่มากก็น้อย หากมีข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ประการใด ผู้ เรียบเรียงขอน้อมรับไว้
เพืUอพฒันาตนเองตอ่ไปในอนาคต และขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี E 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิา 
 

รายวชิา นาฏยศัพท์และภาษาทางนาฏศิลป์    รหสัวชิา PER 1603 
จาํนวนหน่วยกติ – ชัEวโมง      3 (2-2-5) 
เวลาเรียน        75 ชัEวโมง / ภาคเรียน 
ศึกษาด้วยตนเอง       60 ชัEวโมง / ภาคเรียน 
 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ความหมาย ความสําคญั และประเภทของเพลงหน้าพาย์ นาฏยศพัท์ ภาษานาฏศิลป์ และการ
นําไปใช้ การกําหนดเรียกชืUอนาฏยศพัท์ ตลอดจนการแบ่งประเภทนาฏศพัท์ทีUใช้ในการเรียนการสอนและ
การแสดง รวมทั Eงวิเคราะห์การใช้นาฏยศพัท์ และภาษานาฏศิลป์ในกระบวนทา่รํา 
 
วัตถุประสงค์ทัEวไป 

1. เพืUอให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมาย รวมไปถึงเห็นความสําคญัของนาฏยศพัท์ และ
ภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ไทย ตามกรอบแบบแผนจารีตและทฤษฎีด้านนาฏศิลป์ไทย 

2. เพืUอให้ผู้ เรียนมีทกัษะปฏิบติัทีUถกูต้อง เกีUยวกบันาฏยศพัท์ และภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ไทย  
3. เพืUอให้ผู้ เรียน สามารถวิเคราะห์นาฏยศพัท์ ทีUปรากฏในกระบวนทา่รํา  
4. เพืUอให้ผู้ เรียน สามารถสร้างสรรค์ท่านาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์ บนพื EนฐานทีUว่าด้วย

ทฤษฎีทีUเกีUยวข้องกบัวิชาการนาฏศิลป์ไทย และขนบแบบแผนจารีตดั Eงเดิม 
 
เนื \อหา 
 บททีE 1 บทนํา        5 ชัEวโมง 

ความหมายของนาฏยศพัท์ 
ความหมายของภาษาทางนาฏศิลป์ 
ความสําคญัของนาฏยศพัท์และภาษาทางนาฏศิลป์ 

 
บททีE 2 นาฏยศัพท์       10 ชัEวโมง 

รูปแบบของนาฏยศพัท์ 
ประเภทของนาฏยศพัท์ 
ลกัษณะวิธีการใช้นาฏยศพัท์ 

 
บททีE 3 ภาษาท่าทางนาฏศิลป์      10 ชัEวโมง 

รูปแบบของภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ 
ประเภทของภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ 
ลกัษณะวิธีการใช้ภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ 

 
บททีE 4  การฝึกปฏบัิตนิาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์  15 ชัEวโมง 

วิธีการฝึกปฏิบติันาฏยศพัท์ 



วิธีการฝึกปฏิบติัภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ 
 

บททีE 5 แบบแผนจารีตทางนาฏศิลป์ไทย    15 ชัEวโมง 
ทีUมาของจารีตนาฏศิลป์ไทย 
ความสําคญัของจารีตนาฏศิลป์ไทย 
ประเภทของจารีตนาฏศิลป์ไทย 

 
บททีE 6 การสร้างสรรค์ท่านาฏยศัพท์     20 ชัEวโมง 

การวิเคราะห์ทา่นาฏยศพัท์ 
การนํานาฏยศพัท์ไปใช้ 
การสร้างสรรค์นาฏยศพัท์ และภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ ประกอบการแสดง 

 
 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย เริUมจากการตั Eงคําถาม เพืUอนําสูก่ารบรรยายเนื Eอหา มีการตั Eงคําถามและ
ตอบคําถาม 

2. วิธีสอนแบบอภิปราย แบง่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ กําหนดหวัข้ออภิปราย แล้วนําเสนอผลการอภิปราย
ของแตล่ะกลุม่ หรืออภิปรายร่วมกนัทั Eงห้อง จากนั Eนผู้สอนนําอภิปรายสูก่ารสรุปด้วยคําถามให้
ได้ความรู้ ตรงตามจดุประสงค์การเรียนรู้ทีUกําหนด 

3. วิธีสอนแบบสาธิต ผู้สอนแสดง หรือกระทําให้ผู้ เรียนในชั Eนดเูป็นขั Eนๆ ตามลําดบั มีการอธิบาย
ประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้ามามีสว่นร่วมและลงมือปฏิบติัจริงตอ่ไป 

4. วิธีสอนแบบปฏิบติัการ เเบง่กลุม่ผู้ เรียนให้ทดลองปฏิบติัและนําเสนอในชั Eนเรียน 
5. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เริUมจากผู้สอนกําหนดประเด็นให้ผู้ เรียนศกึษา วิเคราะห์ข้อมลู

ทีUมาความสําคญัและองค์ประกอบการแสดงรวมถึงการออกแบบท่านาฏยศพัท์ และภาษาท่า
นาฏศิลป์ 

6. เเบ่งกลุ่มผู้ เรียนให้วางแผนการศกึษาหาข้อมลูจากแหล่งต่างๆ เพืUอกําหนดแนวทางปฏิบติัให้
บรรลเุป้าหมายในผลทีUต้องการ โดยมีใบงานจากผู้สอนเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนประกอบการ
ค้นคว้า 

7. จดัการแสดง โดยแบง่กลุม่ผู้ เรียน กําหนดหวัข้อให้ผู้ เรียนศกึษา และจดัเป็นการแสดง 
8. ทํารายงาน กําหนดหวัข้อการศกึษาเพืUอการศกึษาค้นคว้าในใบงาน และกําหนดการสง่รายงาน

และการนําเสนอในชั Eนเรียน 
 
สืEอการเรียนการสอน 

1. สไลด์นําเสนอ ในรูปแบบ (Powerpoiont) 
2. เวบ็ไซต์ทางนาฏศิลป์ไทย 
3. ใบงาน 
4. หนงัสือและตํารา 
5. เครืUองฉายวีดิทศัน์ 



6. แอพพลเิคชัUน 
 
การวัดผล และประเมินผล 

1. การวัดผล 
1.1 คะแนนระหวา่งภาครวม     ร้อยละ 80 
 1.1.1 การสอบยอ่ย     ร้อยละ 60 
 1.1.2 การเข้าชั Eนเรียนและกิจกรรม   ร้อยละ 10 
 1.2.3 รายงาน      ร้อยละ 10 
1.2 คะแนนปลายภาครวม     ร้อยละ 20 
 การสอบปลายภาคเรียน     ร้อยละ 20 

 
2. การประเมินผล 

แบบอิงเกณฑ์ 
ระดับคะแนน ค่าร้อยละ ค่าระดับคะแนน 

A 86-100 4.00 
A- 82-85 3.75 

B+ 78-81 3.50 
B 74-77 3.00 

B- 70-73 2.75 
C+ 66-69 2.50 

C 62-65 2.00 
C- 58-61 1.75 

D+ 54-57 1.50 

D 50-53 1.00 
D- 46-49 0.75 

F 0-45 0.00 
 
 
  



แผนบริหารการสอนประจาํบทที< 1 
 
 

หวัข้อเนื \อหา 
 

1. ความหมายของนาฏยศพัท์ 
2. ความหมายของภาษาทางนาฏศิลป์ 
3. ความสําคญัของนาฏยศพัท์และภาษาทางนาฏศิลป์ 

 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. อธิบายความหมาย ความสําคญั ทีUมา ประวติั ของนาฏยศพัท์ได้ 
2. อธิบายความหมาย ความสําคญั ทีUมา ประวติั ของ ภาษาทา่ทางด้านศิลป์ไทยได้ 
3. ตระหนกัถงึความสําคญั และนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบติัทา่นาฏยศพัท์และภาษาทา่ทาง

นาฏศิลป์ไทยได้ 
 
วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 

1. วิธีการสอน 
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 
1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 
1.3 วิธีสอนแบบสาธิต 
1.4 วิธีสอนแบบปฏิบติัการ 
1.5 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ตั EงคําถามเพืUอบรรยายเข้าสูเ่นื EอหาทีUต้องการ 
2.2 สาธิตประกอบการบรรยาย  
2.3 ให้ผู้ เรียน ทําความเข้าใจและฝึกปฏิบติัการ 
2.4 ให้ผู้ เรียนศกึษาเนื Eอหาจากหนงัสือตํารา รวมทั EงเอกสารอืUนๆ เพิUมเติม 
2.5 ให้ผู้ เรียนทํารายงานเดียวเพืUอบนัทกึความรู้ตามหวัข้อในใบงาน พร้อมกนัอ้างอิง 

 
  



สืEอการเรียนการสอน 
1. สไลด์นําเสนอ ในรูปแบบ (Powerpoiont) 
2. เวบ็ไซต์ทางนาฏศิลป์ไทย 
3. ใบงาน 
4. หนงัสือและตํารา 
5. เครืUองฉายวีดิทศัน์ 
6. แอพพลเิคชัUน 

 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 

1. สงัเกตการตั Eงคําถามและตอบคําถามขณะบรรยาย 
2. สงัเกตการอภิปรายร่วมกนัในชั Eนเรียน 
3. สงัเกตความสนใจคณะผู้สอนกําลงัสาธิต 
4. สงัเกตการณ์ทบทวนความรู้ 
5. สงัเกตบทบาทหวัหน้าและสมาชิกในการทํางานเป็นกลุม่ 
6. สงัเกตการนําความรู้ไปใช้ในการทํากิจกรรมของสาขาวิชา 
7. สงัเกตความรับผิดชอบจากการสง่รายงานและการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีUได้รับมอบหมาย 
8. ตรวจรายงานและกิจกรรมตามทีUผู้สอนมอบหมายในรายวิชา 
9. ประเมินผลการทํารายงานและกิจกรรมตามทีUผู้สอนมอบหมายในรายวิชา 
10. สงัเกตพฤติกรรมการเข้าชั EนเรียนกิจกรรมทีUได้รับมอบหมายจากผู้สอน และคณุภาพของ

ผลงาน 
  



บทที<  1 
บทนํา 

 
 ในบทนี E ผู้สอนจะกลา่วถงึ ความหมายความสําคญั และทีUมาของนาฏยศพัท์ และภาษาทา่ทาง
นาฏศิลป์ไทย โดยแบง่การอธิบายออกเป็นหวัข้อดงันี E 
 

1. ความหมายของนาฏยศพัท์ 
2. ความหมายของภาษาทางนาฏศิลป์ 
3. ความสําคญัของนาฏยศพัท์และภาษาทางนาฏศิลป์ 

 
 
1. ความหมายของนาฏยศัพท์ 

นาฏยศพัท์  หมายถงึ ภาษาทีUใช้เป็นสญัลกัษณ์และสืUอความหมายกนัในวงการนาฏศิลป์ไทย 
นาฏยศพัท์ เป็นศพัท์ทีUใช้เฉพาะในวงการนาฏศิลป์ เป็นศพัท์เฉพาะทีUใช้เรียกท่าทางทีUปฏิบติัหรือ

กิริยาอาการตา่งๆทีUปฏิบติัเกีUยวกบันาฏศิลป์ 
 
นาฏยศัพท์ คือ คําภาษาทีUใช้เรียกเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยเกีUยวข้องกับ

ลกัษณะท่ารําทีUใช้ประกอบการแสดงแต่ละประเภท ลกัษณะ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทําให้ต้องมีทราบ
เฉพาะทางด้านธารามเพืUอสืบความหมายของท่ารํานั Eนๆไปในแนวทางเดียว ศพัท์เฉพาะทางนาฏศิลป์
เรียกวา่นาฏยศพัท์ ซึUงเป็นศพัท์เฉพาะในการไรรํUาตั Eงแตศี่รษะจรดปลายเท้า 

 
การศกึษาเรืUองนาฏยศพัท์ โดยทําความเข้าใจและปฏิบติัตามคําสัUงนั Eนๆเช่นกระทบ วง จีบ ชายมือ 

กนัวง กดเกลียวข้าง เหล่านี Eล้วนแต่จะต้องปฏิบติัเพืUอพิสจูน์ความสามารถของแต่ละคนทั Eงสิ Eน การยึด
ถือเอานาฏยศพัท์ เป็นแบบแผนนบัว่าไม่ทําให้เกิดความคาดเคลืUอนและยงัจะเพิUมความแม่นยําขึ Eนอีก
ด้วย 

 
สรุปความหมายของนาฏยศพัท์ คือศพัท์ทีUใช้สืUอความหมายในวงการนาฏศิลป์ 

 
  



สรุป 
 

นาฏยศพัท์ คือ คําภาษาทีUใช้เรียกเป็นสญัลกัษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย โดยเกีUยวข้องกับ
ลกัษณะท่ารําทีUใช้ประกอบการแสดงแตล่ะประเภท โดยแตล่ะนาฏยศพัท์กบัการแสดงนาฏศิลป์ ไทยแตล่ะ
ประเภท นบัได้ ว่ามีความสําคญัเกีUยวข้องกนั ซึUงนาฏยศพัท์แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดนามศพัท์ 
หมวดกิริยาศพัท์ และหมวดนาฏยศพัท์เบด็เตลด็  
 
คาํถามทบทวน 

1. อธิบายความหมายของคําวา่ นาฏยศพัท์ และภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ 
2. นาฏยศพัท์ขั Eนพื Eนฐานแบง่ออกได้กีUประเภท อะไรบ้าง 
3. นาฏยศพัท์ทีUอยูใ่นหมวดนามศพัท์ มีความหมายวา่อยา่งไร 
4. นาฏยศพัท์ทีUอยูใ่นหมวดกิริยาศพัท์ มีความหมายวา่อยา่งไร 
5. นาฏยศพัท์ทีUอยูใ่นหมวดนาฏยศพัท์เบด็เตลด็ มีความหมายวา่อยา่งไร 
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