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ก เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

ค าน า 
 
  เอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ศ23101  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เล่มนี้ เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัยและมีเจตคติที่ดีต่อศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) 
 ผู้จัดท าได้พัฒนา ปรับปรุงและเผยแพร่เอกสารประกอบการเรียน รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 เล่ม 
ดังนี้ 
  เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 
  เล่มที่ 2  เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 
  เล่มที่ 3  เรื่อง การผลิตการแสดงละคร 
  เล่มที่ 4  เรื่อง ร าวงมาตรฐาน  
  เล่มที่ 5 เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องประดับประกอบการแสดงเรือมอัปสรา 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) เล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพ่ือที่จะสามารถพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

   อรทัย  ศรีเมือง 
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ข เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 
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ค เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 
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1 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

ค าช้ีแจง 
 

 1. เอกสารประกอบการเรียน ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ศ23101   ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 มีทั้งสิ้น จ านวน 5 เล่ม ดังนี้ 
  เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 
  เล่มที่ 2  เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 
  เล่มที่ 3  เรื่อง การผลิตการแสดงละคร 
  เล่มที่ 4  เรื่อง ร าวงมาตรฐาน  
  เล่มที่ 5 เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องประดับประกอบการแสดงเรือมอัปสรา 

 2.  เอกสารประกอบการเรียน เล่มนี้ประกอบด้วย 
  2.1  ค าน า    
  2.2  สารบัญ   
  2.3  ค าชี้แจง   
  2.4  ค าแนะน าส าหรับครู  
  2.5  ขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน   
  2.6  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   
  2.7  จุดประสงค์การเรียนรู้   
  2.8  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง นาฏยศัพท์    
  2.9  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง นาฏยศัพท์    
  2.10 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏยศัพท์   
  2.11 ใบกิจกรรม เรื่อง นาฏยศัพท์    
  2.12 เฉลยใบกิจกรรม เรื่อง นาฏยศัพท์    
  2.13 แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง นาฏยศัพท์   
  2.14 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง นาฏยศัพท์    
  2.15 บรรณานุกรม 

 3.  เอกสารประกอบการเรียน เล่มนี้ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 
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2 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 

ขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
                                                                                

  เอกสารประกอบการเรียนนี้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
(สาระนาฏศิลป์)  ศ23101ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนนั้นครูนาฏศิลป์ เป็นบุคคลที่มบีทบาทและความส าคัญยิ่งที่จะท าให้การเรียนรู้นาฏศิลป์
ของนักเรียนบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้
ดังนี้  
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
4. ใช้สื่อให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียนใบกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน  6. การวัดและประเมินผลตามเครื่องมือที่เตรียมไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 7. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยการเสริมแรงทางบวกแก่นักเรียน 8. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลไป 
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป  
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3 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

  สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 

  มาตรฐาน ศ 3.1เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์  
  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม  
  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  ตัวช้ีวัด 
   ใช้ศัพท์ทางละครที่เหมาะสม บรรยาย เปรียบเทียบอากัปกิริยาของผู้คน 
 ในชีวิตประจ าวันและในการแสดง 
 

    

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.1  อธิบายความหมายของนาฏยศัพท์ได้ (K) 
  3.2  ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้ถูกต้อง(P) 
 3.3  เข้าใจความหมายของนาฏยศัพท์และปฏิบัติได้ถูกต้องสวยงาม (A) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

 

สาระ มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด 
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4 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง นาฏยศัพท์ 
 

ค าชี้แจง  นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (×)  
 ลงในกระดาษค าตอบ 

 
1.  จุดหมายของนาฏยศัพท์ให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติข้อใดส าคัญที่สุด 

 ก.  อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทย   ข.  มีความรู้ในการชมนาฏศิลป์ไทย 

 ค.  น าไปใช้เรียนนาฏศิลป์และร าอย่างงดงามถูกต้อง ง.  ศึกษาลักษณะท่าร าไทย 

2.  นาฏยศัพท์หมายถึงข้อใด 

 ก.  ศัพท์ทั่ว ๆ ไปใช้ทางนาฏศิลป์   ข.  ศัพท์เฉพาะที่ใช้ทางนาฏศิลป์ 

 ค.  ศัพท์ที่ใช้ดัดแปลงท่าร า   ง.  ศัพท์ที่ใช้เรียกแทนเทพเจ้า 

3.  นาฏยศัพท์แบ่งออกเป็นก่ีหมวด 

 ก.  4  หมวด   ข.  3  หมวด 

 ค.  2  หมวด   ง.  1  หมวด 

4.  ค าว่า “จรดเท้า” อยู่ในนาฏยศัพท์หมวดใด 

 ก.  นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด   ข.  นามศัพท์ 

 ค.  ศัพท์เสริม   ง.  ศัพท์เสื่อม 

5.  ข้อใดจัดอยู่ในหมวดกิริยาศัพท์ 

 ก.  ตีไหล่    ข.  เกร็งคอ 

 ค.  เปิดคาง   ง.  ร าแอ้ 
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5 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

6.  ถองสะเอว  เป็นนาฏยศัพท์จัดอยู่ในหมวดใด 

 ก.  นามศัพท์   ข.  นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด 

 ค.  กิริยาศัพท์  ศัพท์เสริม   ง.  กิริยาศัพท์ขณะใช้ท่าร า 

7.  การตั้งวง  ข้อใดเป็นเกณฑ์ในการบอกประเภทการตั้งวง 

 ก.  มือ    ข.  ส่วนโค้งล าแขน 

 ค.  ปลายนิ้ว   ง.  การหักข้อมือ 

8.  ข้อใดไม่ใช่การจีบให้สวย 

 ก.  การกรีดนิ้ว   ข.  การจรดนิ้ว 

 ค.  การหักข้อมือ   ง.  การเล่นนิ้ว 

9.  กิริยาการเคลื่อนไหวมือจากท่าร าหนึ่งไปอีกท่าร าหนึ่ง  เรียกว่าอะไร 

 ก.  การสะบัดมือ   ข.  การกรีดมือ 

 ค.  การปล่อยมือ   ง.  การเดินมือ 

10.  จากรูปภาพข้างล่าง  เป็นนาฏยศัพท์ในข้อใด 

 

  

 

 

 

 ก.  จีบหงาย   ข.  จีบคว่ า 

 ค.  จีบปรกหน้า   ง.  จีบปรกข้าง 
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6 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  

เรื่อง  นาฏยศัพท์ 
 
 

ข้อ เฉลย 
1 ค 
2 ข 
3 ข 
4 ข 
5 ค 
6 ง 
7 ค 
8 ง 
9 ง 
10 ก 
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7 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

ใบความรู้  เรื่อง  นาฏยศัพท์ 

 สาระการเรียนรู้นาฏศิลป ์(ศ23101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 
  

 
 

นาฏยศัพท์ 
 

 การศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ไทย  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขน  ละคร  หรือระบ าเบ็ดเตล็ดต่างๆ 
ก็ดี  ท่าทางที่ผู้แสดงแสดงออกมานั้นย่อมมีความหมายเฉพาะ  ยิ่งหากได้ศึกษาอย่างดีแล้วอาจท าให้
เข้าใจในเรื่องการแสดงมากยิ่งขึ้นทั้งผู้แสดงเองและผู้ชมการแสดงนั้น ๆ สิ่งที่เข้ามาประกอบเป็น
ท่าทางนาฏศิลป์ไทยนั้นก็คือ  เรื่องของนาฏยศัพท์  ซึ่งแยกออกได้เป็นค าว่า “นาฏย” กับค าว่า 
“ศัพท์” (สุมิตร เทพวงศ์. 2541 : 191) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายไว้ว่า 
 นาฏยหมายถึง เกี่ยวกับการฟ้อนร า เกี่ยวกับแสดงละคร 
 ศัพทห์มายถึง ค า ค ายากท่ีต้องแปล 
ความหมายของค าว่า “นาฏยศัพท์” 
 เมื่อน าค า 2 ค ามารวมกัน มีผู้ให้ความหมายดังนี้ 
 ประทิน พวงส าลี (2514 : 163) นาฏยศัพท์  หมายถึง  ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่าร า 
 อาภรณ์ มนตรีศาสตร์ และจาตุรุงค์ มนตรีศาสตร์ (2517 : 180) นาฏยศัพท์  หมายถึง  ค าที่ใช้
ในวงการนาฏศิลป์ไทย  สามารถสื่อความหมายได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ  
 เรณู โกศินานนท์ (2546 : 1) นาฏยศัพท์  หมายถึง  ศัพท์เฉพาะที่ใช้ทางนาฏศิลป์ไทย  เป็นชื่อ
ของลักษณะท่าร าของไทย 
 สรุปแล้ว  นาฏยศัพท์  หมายถึง  ศัพท์ที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย  เป็นค าเฉพาะที่ใช้เรียก
ท่าทางที่ปฏิบัติหรือกิริยาอาการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลป์  เพื่อให้ใช้สื่อความหมายให้เกิด
ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติได้ตรงกัน 
ที่มาของนาฏยศัพท์ 
 เมื่อปี พ.ศ.2497  ครูอาคม สายาคม  ได้รับค าสั่งจากนายธนิต อยู่โพธิ์  ซึ่งเป็นอธิบดีกรม
ศิลปากรในสมัยนั้นให้เขียนนาฏยศัพท์ข้ึน ต่อมาครูอัมพร ชัชกุล  ได้ขออนุญาตจากครูอาคม สายาคม  
น าไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนนาฏศิลป์  ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์  และสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ตามล าดับ  นาฎยศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่าร าไทยนั้นมีมาก  ถ้าแยกตามลักษณะของการใช้จะแบ่ง
ออกเป็น 3 หมวด คือ 
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8 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 1. นามศัพท์หมายถึง ศัพท์ที่เรียกชื่อท่าร า หรือชื่อท่าที่บอกอาการกระท าของผู้นั้นเช่น วง จีบ 
สะบัดมือ ม้วนมือ คลายมือ กรายมือ ปาดมือ กระทบ กระดก ยกเท้าก้าวเท้า ประเท้า ตบเท้า กระทุ้ง 
กะเทาะ จรดเท้า แตะเท้า ซอยเท้า ขยั่นเท้าฉายเท้า สะดุดเท้า รวมเท้า โย้ตัว ยักตัว ตีไหล่ กล่อมไหล่
ฯลฯ 
 2. กิริยาศัพท์หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เรียกในการปฏิบัติบอกอาการกิริยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 
  2.1  ศัพท์เสริมหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกเพ่ือปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงาม เช่น กันวง 
ลดวงส่งมือ ดึงมือ หักข้อ หลบศอก เปิดคาง ทรงตัว เผ่นตัว ดึงเอว ดึงไหล่ กดไหล่กดเกลียวข้าง ทับ
ตัว หลบเข่า ถีบเข่า แข็งเข่า กันเข่า เปิดส้นฯลฯ 
  2.2  ศัพท์เสื่อมหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่าร าหรือท่วงทีของผู้ร าที่ไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานเพ่ือให้ผู้ร ารู้ตัวและแก้ไขท่าทีของตนให้ดีเช่น วงล้า วงคว่ าวงเหยียด วงหัก วงล้น เกร็งคอ  
หอบไหล่  ทรุดตัว ขย่มตัว เหลี่ยมล้า ร าแอ้ ร าลน ร าเลื้อย ร าล้ าจังหวะ ร าหน่วงจังหวะ 
 3. นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์ นอกเหนือไปจากนาม
ศัพท์และกิริยาศัพท์ เช่น จีบยาว จีบสั้น ลักคอ เดินมือ เอียงทางวง คืนตัวอ่อนเหลี่ยม เหลี่ยมล่าง แม่
ทา ท่าที ขึน้ท่า ทลายท่า นายโรงพระใหญ่ - พระน้อย นางกษัตริย์ นางตลาด ผู้เมีย ยืนเครื่อง 
ศัพท์แทน 

    นาฏยศัพท์ 
ท่าที่ 1 การดัดมือ  ดัดแขน  ดัดตัว 

 
 ในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น  ผู้เรียนควรเริ่มจากการฝึกหัดดัดมือ  ดัดแขน  ดัดตัว  เพ่ือ
เตรียมร่างกายทุกสัดส่วนให้พร้อมส าหรับการฝึกหัดการร่ายร า  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าดัดมือ 
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9 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าดัดแขน 
 
 1.1  การดัดมือ  เป็นฝึกหัดเพ่ือดัดนิ้วมือและข้อมือ  โดยการใช้มือข้างหนึ่งรวบนิ้วชี้  นิ้วกลาง 
นิ้วนาง  และนิ้วก้อย  ให้ตั้งขึ้นแล้วหักปลายนิ้วชี้  นิ้วกลาง นิ้วนาง  และนิ้วก้อยให้ตั้งขึ้นแล้วหักปลาย
นิ้วทั้ง 4 มาที่ล าแขน  หักข้อมือเข้าหาล าแขน  ส่วนนิ้วหัวแม่มือให้งอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย  ถ้าดัดมือ
ข้างซ้ายให้ตั้งเข่าซ้ายปลายเท้าซ้ายเชิดขึ้น  ส่วนเท้าขวาพับปลายเท้าขวาไว้ใต้เข่าซ้าย  นั่งทรงตัวยืด
ขึ้น  น้ าหนักตัวอยู่ท่ีก้นขวา  ยื่นแขนซ้ายดึงให้ข้อศอกวางบนเข่าซ้ายแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วทั้ง 4 
ด้านขวารวมรวบนิ้วซ้ายหักข้อมือเข้าหาล าตัว  หน้าตรง  แล้วเริ่มนับตามจ านวนครั้งที่ก าหนด  ท า
เช่นนี้สลับกับมืออีกข้างหนึ่ง 
 1.2  การดัดแขน  เป็นการดักแขนให้งอนโค้งสวยงาม  ดูเป็นคนแขนอ่อน  วิธีปฏิบัติท าได้
หลายวิธี  ขอแนะน า 3 วิธี ดังนี้ 
  ท่าดัดแขนวิธีที่ 1 ถ้าดัดแขนซ้ายนั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้ายท้าวแขนซ้ายให้มือไป
ข้างหน้า  ยืดตัวตรงให้น้ าหนักอยู่ที่มือซ้าย  ใช้มือขวาดันที่ศอกให้ไปข้างหนึ่งให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท า
ได้  แล้วเริ่มนับตามจ านวนที่ก าหนด  ท าเช่นสี้สลับกับแขนอีกข้างหนึ่ง 
  ท่าดัดแขนวิธีที่ 2 นั่งยอง ๆ ด้วยปลายเท้า  ท้าวแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าให้ศอกทั้ง
สองข้างตรงกับเข่าท้ังสองข้าง  ทิ้งน้ าที่เข้าเข่าท้ังสองพร้อมกับใช้เข่าดันศอกไปข้างหน้าให้ได้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้  ยืดตัวขึ้น แล้วเริ่มนับตามจ านวนที่ก าหนด 
  ท่าดัดแขนวิธีที่ 3 โดยนั่งชันเข่าท้ัง 2 ให้ส้นเท้าชิดกัน  แบะเข่าออก  สอดประสานนิ้ว
มือทั้งสองเข้าหากัน  พลิกกลับให้ฝ่ามือทั้ง 2 หงายออกจากล าตัว  เหยียดแขนดึง  ให้ศอกอยู่ระหว่าง
เข่าท้ังสองข้าง  ใช้เข่าบีบข้อศอกเข้าหากันให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  ยืดตัวขึ้น  แล้วเริ่มนับตาม
จ านวนที่ก าหนด 
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10 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 1.3  ท่าดัดตัว (ท่าที่ 1) นั่งขัดสมาธิยกเท้าซ้ายขึ้นมาขัดบนขาขวายืดตัวขึ้น (ท่าท่ี 2) แล้วท้าว
แขนทั้งสองไปข้างหน้าคว่ าตัวลงยัดตัวยืดตัวขึ้นตรง  แล้วเริ่มนับตามจ านวนที่ก าหนด 

 

 
ท่าที ่1 การดัดตัว 

 

 
ท่าที่ 2 การนั่งดึงเอว  ดึงไหล่ 

 
 การนั่งดึงเอว  ดึงไหล่  คือ  การนั่งทรงตัวให้ได้ท่าท่ีสมดุลสวยงาม  โดยเกร็งร่างกายทุกสัดส่วน  
พร้อมกับดันเอวให้ไปข้างหน้า  ดันไหล่ไปข้างหลัง 
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11 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
ท่าที่ 3 การนั่งกดเกลียวข้าง 

 
 การนั่งกดเกลียวข้าง  คือ  การนั่งเอียงล าตัวไปข้างใดข้างหนึ่ง  พร้อมทั้งกดไหล่ข้างนั้นลง 
 

 
ท่าที่ 4 การถองสะเอว 

 
 ถองสะเอว  แขนขวางอศอก  ให้ข้อศอกจรดเอว  ก ามือหลวม ๆ หักข้อมือเข้า  กดไหล่ขวา  
ศีรษะเอียงขวา  มือซ้ายสูงระดับไหล่  ถ้าจะถองสะเอวข้างซ้ายก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
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12 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
ท่าที่ 5 การยืนตึงเอว ตึงไหล่ 

 
การยืนตึงเอว ตึงไหล่  คือ  การยืนทรงตัวให้ได้ท่าท่ีสมดุลสวยงาม  โดยเกร็งร่างกายทุกสัดส่วน  
พร้อมกับดันเอวให้ไปข้างหน้า ดันไหล่ไปข้างหลัง 

 
ท่ายืนตึงเอว ตึงไหล่ 
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13 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

ท่าที่ 6 การยืนกดเกลียวข้าง 
การยืนกดเกลียวข้าง  คือ  การยืนเอียงล าตัวไปข้างใดข้างหนึ่ง  พร้อมทั้งกดไหล่ข้างนั้นลงและเอียง 
ศีรษะลงให้เต็มที่ 

 
ท่ายืนกดเกลียวข้าง 

 
ท่าที่ 7 การตั้งวง 

 วง  คือ  ส่วนโค้งของล าแขนอยู่ในลักษณะครึ่งวงกลม นิ้วทั้ง 4 ตั้งขึ้นและให้ชิดกัน  
นิ้วหัวแม่มืองอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย  ที่ส าคัญต้องหักข้อมือเข้าหาล าแขนทุกครั้ง  วงมีหลายลักษณะ
แต่ละลักษณะใช้ปลายนิ้วเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งลักษณะ ดังนี้ 
 1) วงบน  ตั้งวงขึ้นเฉียงออกไปด้านข้างให้ปลายนิ้วสูงระดับหางคิ้ว 
 2) วงกลาง  ตั้งวงขึ้นเฉียงออกไปด้านข้างแต่แคบกว่าวงบนให้ปลายนิ้วสูงระดับใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วงบน 
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14 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงกลาง 
 
 3) วงล่าง  ตั้งวงให้ปลายนิ้วอยู่ระดับเอวพร้อมทั้งหลบศอก 
 4) วงหน้า  ตั้งวงไปข้างหน้าให้ล าแขนทั้งสองข้างขนานกัน  ปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่ 
 

 
วงล่าง 
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15 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
วงหน้า 

 
ท่าที่ 8 การจีบ 

 จีบ  คือ  การใช้นิ้วหัวแม่มือจรดตรงข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้  นิ้วที่เหลือทั้ง 3 เหยียดตึงกรีด
ออกเป็นรูปใบพัด  ที่ส าคัญต้องหักข้อมือเข้าหาล าแขนทุกครั้ง  จีบมีหลายลักษณะแต่ละลักษณะใช้ตัว
จีบเป็นเกณฑ์ในการจัดลักษณะ  ดังนี้ 
 1) จีบหงาย  ตัวจีบชี้ขึ้นบน 
 2) จีบคว่ า  ตัวจีบชี้ลงล่าง 
 3) จีบส่งหลัง  ส่งจีบไปข้างหลังแขนตึง  ตัวจีบอยู่ในลักษณะจีบหงาย 
 4) จีบปรกข้าง  ยกจีบไปด้านข้าง  งอศอกให้ตั้งฉาก  ตัวจีบอยู่ในระดับแง่ศีรษะ 
 5) จีบปรกหน้า  ยกแขนมาข้างหน้างอศอกให้ตั้งฉาก  จีบมาข้างหน้า 
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16 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
จีบหงาย   

 

 
จีบคว่ า 
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17 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
จีบส่งหลัง 

 

 
จีบปรกหน้า 
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18 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
จีบปรกข้าง 

 
                                            ท่าที่ 9 การเหลื่อมเท้า 
 การเหลื่อมเท้า  คือ  กิริยาการเคลื่อนไหวเท้า  โดยเริ่มจากการยืนให้เท้าสองข้างเสมอกัน  
แล้วเลื่อนเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้าเล็กน้อยเชิดปลายเท้าข้ึน  ถ่ายน้ าหนักมาอยู่ข้างเท้าหลัง 
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19 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

ท่าที่ 10 การประเท้า 
 การประเท้า  คือ  กิริยาของการใช้เท้าวางเหลื่อมกัน  ด้วยการเผยอจมูกเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้น
เล็กน้อย  โดยที่สันยังติดพ้ืนอยู่  เชิดปลายเท้าขึ้นทุกนิ้ว  ใช้จมูกเท้ากระทบ 

 
ท่าประเท้า 

 
ท่าที่ 11 การยกหน้า 

 การยกหน้า  คือ  การยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งมาข้างหน้า  น้ าหนักจะอยู่ข้างเท้าท่ียืนอยู่ 
 

ท่าที่ 12 การก้าวเท้า 
 การก้าวเท้ามี 3 ลักษณะ  คือ 
 1) ก้าวหน้า  คือ  การก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้า  เปิดส้นเท้าหลัง 
 2) ก้าวไขว้  คือ  การก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไขว้  เอียงศีรษะพร้อมกดเกลียวข้างด้านเท้าที่ก้าว
ไขว้  
             3) ก้าวข้าง  คือ  การก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปด้านข้าง  เปิดส้นเท้าหลังหลบเข่าด้านเท้า
หลังลัง  เอียงศีรษะพร้อมกดเกลียวข้างด้านเท้าหลัง 
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20 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
             ก้าวหน้า                                                 ก้าวไขว้ 
 

 
 

ก้าวข้าง 
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21 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

ท่าที่ 13 การกระทุ้งเท้า 
 การกระทุ้งเท้า  คือ  การเคลื่อนไหวเท้า  โดยเริ่มจากการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้า  
ใช้จมูกเท้าหลังกระแทกพ้ืนข้างหลังเบา ๆ แล้วยกข้ึนเล็กน้อย  

 
การกระทุ้งเท้า 

 
ท่าที ่14 การกระดกเท้า  

 การกระดก (แบบยืน)  แยกออกเป็น กระดกหลัง  เป็นกิริยาสืบเนื่องจากการก้าวเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งไปข้างหน้าแล้วกระดกเท้าหลังขึ้น  กระดกเสี้ยว  เป็นกิริยาสืบเนื่องจากการก้าวเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งไปด้านข้าง  แล้วกระดกเท้าหลังขึ้น  เอียงศีรษะและกดเกลียวข้างด้านเท้าท่ีกระดก 

 
 กระดกหลัง      กระดกเสี้ยว 
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22 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

ท่าที่ 15 ท่าถัดเท้า 
 การถัดเท้า  หมายถึง  กิริยาการเคลื่อนไหวเท้าสลับกัน  ค าว่า “ถัด” ในที่นี้คือ  เริ่มจรดเท้า
แล้วใช้จมูกเท้าเสือกไปข้างหน้าเผยอจมูกให้ส้นเท้าปะทะกับพื้นแล้วยกข้ึนก้าวหรือวางต่อไป  การถัด
เท้ามี 2 ลักษณะ  คือ  การถัดเท้าเคลื่อนที่  และการถัดเท้าอยู่กับที่ 
 การถัดเท้าเคลื่อนที่  จะเริ่มจากการก้าวเท้าซ้ายก่อน  จากนั้นจึงถัดเท้าขวาแล้วจึงก้าวให้
ปฏิบัติสลับกันไป  โดยใช้ค าสั่งว่า “ก้าว-ถัด-ก้าว” การเอียงศีรษะขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหว  
ถ้าเคลื่อนไปทางซ้าย  ให้กดไหล่ขวาศีรษะเอียง  ถ้าเคลื่อนไปทางขวาให้กดไหล่ซ้ายศีรษะเอียงซ้าย 
 การถัดเท้าอยู่กับท่ี  จะเริ่มจากเท้าขวาก้าวไขว้  เท้าซ้ายอยู่หลังเปิดส้น  ใช้เท้าซ้ายกระทุ้งข้าง
หลัง  เท้าขวาถัดเท้าอยู่ข้างหน้าแล้วจึงวาง  ให้ปฏิบัติสลับกันไป  โดยใช้ค าสั่งว่า “กระทุ้ง-ถัด-วาง”  
การทรงตัวใช้การกดไหล่  ลักคอ  สลับกัน  ถ้ากระทุ้งให้กดไหล่ซ้ายลักคอไปทางขวา      ให้กดไหล่
ขวาลักคอไปทางซ้าย  ทรงตัวตรง 
 จากนาฏยศัพท์ต่าง ๆ เหล่านี้ นับเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่เป็นส่วนประสมท าให้มีท่าทางต่าง ๆ 
เกิดข้ึนในวงการนาฏศิลป์ไทย  เรียกว่า “การร าตีบท” การร าตีบทเป็นส่วนส าคัญมากส่วนหนึ่งของ
นาฏศิลป์ไทย  ซึ่งมีความส าคัญต่อการแสดง  อันเป็นส่วนที่มีความเก่ียวข้องจากนาฏยศัพท์และจาก
การเลียนแบบธรรมชาติ  น ามาปรุงแต่งท าให้เกิดความหมายต่อบทบาทที่แสดง  ตลอดจนเป็นสื่อท า
ให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ชมและผู้แสดงมากขึ้น 

 
                                         การถัดเท้า 1 
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23 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
                    การถัดเท้า 2                                          การถัดเท้า 3 
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24 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
ใบกิจกรรมเรื่อง  นาฏยศัพท์ 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1.  นาฏยศัพท์  หมายถึง  ..................................................................................................... ................ 
2.  ประเภทของนาฏยศัพท์มี .............. ประเภท 
3.  วง มี..........ชนิด  อะไรบ้าง 
......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
4.  จีบ มี 3 ลักษณะ   คือ 
............................................................................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
5.  วงบน  ตัวพระ  ปลายนิ้วอยู่ระดับใด  ...................................................................................... ....... 
6.  วงกลาง  ตัวนาง  ปลายนิว้อยู่ระดับใด  ........................................................................................... 
7.          
    หมายถึง  .................................................................................................  
 
 
8.          
    หมายถึง  ................................................................................................. 
 
 
9.      
    หมายถึง  .................................................................................................  
 
 
10.     
    หมายถึง  ................................................................................................. 
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25 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

เฉลยใบกิจกรรม 
เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
 
 1.  ศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อแทนท่าร านาฏศิลป์ 
 2.  3 ประเภท 
 3.  วงมี 4 ชนิด คือ  วงบน  วงกลาง  วงล่าง  วงหน้า 
 4.  จีบหงาย  จีบคว่ า 
 5.  ศีรษะ 
 6.  ไหล่ 
 7.  วงล่าง 
 8.  ประเท้า 
 9.  กระดกเท้า 
 10.  ก้าวเท้าหน้า 

................................................... 
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26 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการประเมินและสังเกตพฤติกรรมที่ก าหนด 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน สรุปผล 

บอกความหมาย 
ของนาฏยศัพท ์

ความตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ความกล้า
แสดงออก 

ความถูกต้อง 
ของการปฏบิัติ

นาฏยศัพท ์

การร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม รว

มเ
ฉล

ี่ย 

ผ่า
น 

ไม
่ผ่า

น 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
รวม                                               
รวมคะแนน                 
ระดับคะแนน                 
ร้อยละ                 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  4 = ดีมาก  3 =  ดี  2 = พอใช้  1 = ต้องแก้ไขปรับปรุง 
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27 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง  นาฏยศัพท์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
รายการประเมิน 4 3 2 1 
บอกความหมายของ
นาฏยศัพท ์

บอกความหมายของ
นาฏยศัพท์เบื้องต้น  
นาฎยศัพท์ส่วนแขน
และมือ (วง จีบ) ได้
ละเอียดถูกต้องทุก
ขั้นตอน 

บอกความหมายของ
นาฏยศัพท์เบื้องต้น  
นาฎยศัพท์ส่วนแขน
และมือ (วง จีบ) ได้
ละเอียดถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

บอกความหมายของ
นาฏยศัพท์เบื้องต้น  
นาฎยศัพท์ส่วนแขน
และมือ (วง จีบ) ได้
ละเอียดถูกต้อง
บางส่วน 

บอกความหมายของ
นาฏยศัพท์เบื้องต้น  
นาฎยศัพท์ส่วนแขน
และมือ (วง จีบ)   
ไม่ถูกต้อง 

ความตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรม 

ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่  
สนใจซักถามตลอด
เมื่อไมเ่ข้าใจ ไม่คยุ
และหยอกล้อกัน
ในขณะปฏิบตัิ
กิจกรรม 

ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
พอสมควร  สนใจ
ซักถามบ่อยครั้ง   
ไม่คุยและหยอกล้อ
กันในขณะปฏิบตัิ
กิจกรรม 

ตั้งใจปฏิบัติกรรม  
สนใจซักถามใน
บางครั้ง ในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติ
กรรม  ไม่สนใจ
ซักถาม คุย และ
หยอกล้อกัน
บ่อยครั้ง ในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการ
แสดงออกและพร้อม
ที่จะแสดงทันทีด้วย
ความตั้งใจ 

มีความกล้า
แสดงออกพร้อมที่จะ
แสดงทันทีด้วยความ
เต็มใจ แต่ขาดความ
มั่นใจบ้าง 

ไม่ค่อยกล้า
แสดงออกมีท่าทาง
เขินอาย ไม่ค่อยมี
ความมั่นใจในตัวเอง 

ไม่กลา้แสดงออก
และมีท่าทางเขิน
อาย ไม่มีความมั่นใจ
ในตัวเอง 

ความถูกต้องของ
การปฏิบัตินาฏย
ศัพท์ 

ปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนแขนและมือ (วง 
จีบ) ได้ถูกต้องตามที่
ก าหนด 

ปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนแขนและมือ (วง 
จีบ) ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

ปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนแขนและมือ (วง 
จีบ) ได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

ปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนแขนและมือ (วง 
จีบ) ได้ไม่ถูกต้อง 

การร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม 

มีความพร้อม         
มีความสามัคคี       
มีความรับผิดชอบ 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

มีความพร้อม         
มีความสามัคคี       
มีความรับผิดชอบ 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็น
บางครั้ง 

มีความพร้อม         
มีความสามัคคี       
มีความรับผิดชอบ 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของตนเอง
เป็นหลัก 

ขาดความพร้อม         
ขาดความสามัคคี   
และขาดความ
รับผิดชอบในการ
ท างาน 

 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน   
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28 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

เรื่อง  นาฏยศัพท์ 
 

ค าชี้แจง  นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (×)  
             ลงในกระดาษค าตอบ 

1.  จุดหมายของนาฏยศัพท์ให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติข้อใดส าคัญที่สุด 
 ก.  อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทย   ข.  มีความรู้ในการชมนาฏศิลป์ไทย 
 ค.  น าไปใช้เรียนนาฏศิลป์และร าอย่างงดงามถูกต้อง ง.  ศึกษาลักษณะท่าร าไทย 

2.  นาฏยศัพท์หมายถึงข้อใด 
 ก.  ศัพท์ทั่ว ๆ ไปใช้ทางนาฏศิลป์   ข.  ศัพท์เฉพาะที่ใช้ทางนาฏศิลป์ 
 ค.  ศัพท์ที่ใช้ดัดแปลงท่าร า   ง.  ศัพท์ที่ใช้เรียกแทนเทพเจ้า 

3.  นาฏยศัพท์แบ่งออกเป็นก่ีหมวด 
 ก.  4  หมวด   ข.  3  หมวด 
 ค.  2  หมวด   ง.  1  หมวด 

4.  ค าว่า “จรดเท้า” อยู่ในนาฏยศัพท์หมวดใด 
 ก.  นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด   ข.  นามศัพท์ 
 ค.  ศัพท์เสริม   ง.  ศัพท์เสื่อม 

5.  ข้อใดจัดอยู่ในหมวดกิริยาศัพท์ 
 ก.  ตีไหล่    ข.  เกร็งคอ 
 ค.  เปิดคาง   ง.  ร าแอ้ 

6.  ถองสะเอว  เป็นนาฏยศัพท์จัดอยู่ในหมวดใด 
 ก.  นามศัพท์   ข.  นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด 
 ค.  กิริยาศัพท์  ศัพท์เสริม   ง.  กิริยาศัพท์ขณะใช้ท่าร า 

7.  การตั้งวง  ข้อใดเป็นเกณฑ์ในการบอกประเภทการตั้งวง 
 ก.  มือ    ข.  ส่วนโค้งล าแขน 
 ค.  ปลายนิ้ว   ง.  การหักข้อมือ 

8.  ข้อใดไม่ใช่การจีบให้สวย 
 ก.  การกรีดนิ้ว   ข.  การจรดนิ้ว 
 ค.  การหักข้อมือ   ง.  การเล่นนิ้ว 
9.  กิริยาการเคลื่อนไหวมือจากท่าร าหนึ่งไปอีกท่าร าหนึ่ง  เรียกว่าอะไร 
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29 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 ก.  การสะบัดมือ   ข.  การกรีดมือ 
 ค.  การปล่อยมือ   ง.  การเดินมือ 

10.  จากรูปภาพข้างล่าง  เป็นนาฏยศัพท์ในข้อใด 
 
 
 
 
 
 

 
 ก.  จีบหงาย   ข.  จีบคว่ า 
 ค.  จีบปรกหน้า   ง.  จีบปรกข้าง 
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30 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1  เรื่อง นาฏยศัพท์ 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  นาฏยศัพท์ 
   
 

ข้อ เฉลย 
1 ค 
2 ข 
3 ข 
4 ข 
5 ค 
6 ง 
7 ค 
8 ง 
9 ง 
10 ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


