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พิพิธนาฏยา
สุนทรียะและภาษาทาทางนาฏศิลปไทย
………………………………………………………………โดยอุษา สบฤกษ……………
ความงามของนาฎศิลปไทย
ความงามเปนความรูสึกพึงพอใจของมนุษยที่มีตอสิ่งทีไ่ ดพบเห็น อันเปนผลมาจากการรับรูที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษยลว นตองพบกับความงามจากสิ่งตางๆ รอบตัว ไมวา
จะเปนความงามที่เกิดจากการสัมผัสรับรูสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน ความรูสึกสดชื่นเบิกบานใจเมื่อได
เห็น ไดยิน ไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของปาเขา ลําเนาไพร ลําธาร น้ําตก ทองทะเล ฯลฯ หรือ
ความงามจากสิ่งที่มนุษยพบเห็นในชีวิตประจําวันซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเอง เชน สีสันและรูปแบบ
ในลักษณะตางๆของอาคาร บานเรือน สิ่งปลูกสราง วัสดุ สิ่งของเครื่องประดับ ฯลฯ การรับรูและให
คุณคาดานความงามของสิ่งตางๆเกิดขึ้นเพราะมนุษยมีสุนทรียภาพในตนเอง ผนวกกับความงดงามใน
เชิงศิลปะของสิ่งนั้นๆ งานศิลปะทุกประเภทจึงตองมีความงามหรือสุนทรียะเขามาเปนปจจัยพืน้ ฐาน
โดยทั่วไปสามารถจัดแบงประเภทของงานศิลปะตามลักษณะของสื่อในการแสดงออกหรือเรียกอีกนัย
หนึ่งวา สื่อทางสุนทรียภาพไดดังนี้
1. งานสถาปตยกรรม ไดแก การนําศิลปะและวิทยาการมาใชในงานออกแบบ
กอสรางรวมถึงการออกแบบ และตกแตงองคประกอบตางๆของอาคาร เชน ประตู หนาตาง การตกแตง
รายละเอียดใหมีความเหมาะสมสวยงาม
2. งานจิตรกรรม ไดแก งานวาด เขียน ระบายใหเกิดเปนรูปภาพ ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความรูสึกและจินตนาการเรื่องราวตางๆ ได
3. งานประติมากรรม ไดแก งานปน แกะสลัก หลอ เชื่อม มีรูปทรงเปน 3 มิติ คือ
กวาง ยาว และหนา นอกจากนีย้ ังมีมิติของความสูง ต่ํา นูน เวา รวมไปถึงลวดลายและพื้นผิวของงาน
ดวย
4. วรรณกรรม ไดแก ศิลปะทีแ่ สดงออกดวยการใชภาษา การรอยเรียงถอยคํา ทั้ง
ในลักษณะรอยแกว และรอยกรอง รวมทั้งการนําเรื่องราวตางๆมาประพันธเปนบทละคร
5. ดนตรีและนาฏศิลปไทย เปนศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มเี อกลักษณเฉพาะที่แสดง
ถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ไดแก ศิลปะที่แสดงออกในรูปของการแสดงประเภท ระบํา รํา ฟอน การ
แสดงละคร การแสดงออกดวยการใชเสียง การบรรเลงดนตรี และการขับรอง
ศิลปะแตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ คุณคา และความงามที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้
การชื่นชมในความงามหรือสุนทรียภาพเกีย่ วกับดานศิลปะของมนุษยแตละคนก็จะมีความแตกตางกัน
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ไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ความรู ความเขาใจ ความชื่นชอบ และความคุนเคยในศิลปะ
นั้นๆ ซึ่งจากพจนานุกรมศัพทศิลปะ อังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 ใหคํานิยามคําวา
สุนทรียะ (Aesthetic) วา สุนทรียะเปนสิ่งที่เกี่ยวกับความซาบซึ้งในคุณคาของสิ่งงดงามไพเราะหรือ
รื่นรมย ไมวาจะเปนของธรรมชาติหรืองานศิลปะความรูสึกนี้เจริญไดดวยประสบการณ หรือการศึกษา
อบรม ฝกฝน จนเปนอุปนิสัยเกิดเปนรสนิยม (Taste) ซึ่งยอมจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล ดังนั้น
การรับรูถึงความงามของศิลปะของมนุษยจึงมีลําดับขั้นและสามารถแบงออกไดดังนี้
การรับรูทางความรูสึก อันเกิดจากการไดพบเห็นงานศิลปะหลายๆ รูปแบบ อาศัยความสังเกต
การพิจารณาในความงาม แลวมีผลกระทบตออารมณและความรูสึกของคน เชน คนนี้รําไดออนชอ ย คน
นั้นรําแข็ง ภาพนี้สวยหรือไมสวย เปนตน
ความเขาใจ เปนขั้นที่สามารถอธิบายการรับรูความงามใหผูอื่นฟงไดอยางมีเหตุผล โดยอาศัย
ความรูความเขาใจทางศิลปะในขั้นพืน้ ฐาน เชน การแสดงประเภทระบําตองใชผูแสดงหลายคน และ
ความงามของระบําอยูที่ความพรอมเพรียงของผูแสดง การแสดงละครคือการแสดงทีเ่ ลนเปนเรื่องราว ที่
ตองอาศัยความสามารถและบทบาทของผูแสดงแตละคนประกอบกัน การวาดภาพตองมีความเขาใจใน
การจัดภาพ แสง สี และเงา เปนตน
ความซาบซึ้ง เปนการรับรูและชื่นชมในคุณคาของศิลปะอยางแทจริง โดยมีความรูความเขาใจ
ในศิลปะประเภทนั้นๆ เปนอยางดี ถึงขั้นสามารถลงมือปฏิบัติได และในขั้นสุดทายคือ สามารถ
สรางสรรคงานศิลปะประเภทนั้นๆได
นาฏศิลปไทย เปนวิชาทีว่ าดวยการศึกษาเรียนรูใ นศาสตรและศิลปเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย ดวยลีลาที่ออนชอย งดงาม ที่เรียกวา การรายรํา และนาฏศิลปไทยยัง
เปนแหลงรวมของศิลปะหลายแขนงไดแก การแสดงโขน ละคร ระบํา รําฟอน การบรรเลงดนตรี บท
ละคร ( วรรณกรรม ) การเขียนฉากและ การแตงหนา
( จิตรกรรม ) อุปกรณการแสดง การสราง
หัวโขน ( ประติมากรรม ) การสรางฉากและเวที ( สถาปตยกรรม ) เปนตน ศิลปะดานนี้จึงเปนศิลปะ
ที่สรางสรรคความสุข ความบันเทิง ใหแกผูดูผูชมอยางแทจริง นอกจากนี้ศิลปะดานนาฏศิลปไทยยังมี
ความสุนทรียะเขามาเปนปจจัยสําคัญเชนเดียวกับศิลปะแขนงอื่นๆ ซึ่งสุนทรียะทางนาฏศิลปไทยนั้น มี
ความเกีย่ วของกับความงดงามของศิลปะการแสดงทุกดาน ไมวาจะเปนความงามของการรายรํา ทั้งรํา
เดี่ยว รําคู ระบํา การแสดงละคร การแสดงโขน ความไพเราะของเพลงรอง และทวงทํานองดนตรี
ตลอดจนการจัดฉากและอุปกรณประกอบการแสดงตางๆ สรุปไดวาสุนทรียะของนาฎศิลปไทย มีความ
หมายถึง ความงาม ความดีเดน และมีคณ
ุ คาของรูปแบบ วิธีการ ที่เกีย่ วของกับการแสดงนาฏศิลปไทยทุก
แขนง นอกจากนี้สุนทรียะของการแสดงแตละประเภท ก็จะมีลักษณะเฉพาะของความงามที่แตกตางกัน
ออกไป ดังนั้นผูที่จะเขาถึงสุนทรียะของการแสดงประเภทตางๆจําเปนตองมีพื้นความรูในลักษณะของ
การแสดงประเภทนัน้ ๆพอสมควร เชน ความงามของการรํา และระบํา อยูที่ลีลาการรายรําและรูปแบบ
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การแสดง
สวนความงามของการแสดงละครอยูที่การรวมศิลปะหลายแขนงไวอยางสอดคลองผสม
กลมกลืน
สุนทรียะของนาฏศิลปไทยโดยภาพรวมตองประกอบดวย
1. ความถูกตองของแบบแผนการรํา เชน รําแมทา รําตามบท การเชื่อมทา
2. ความสามารถในการรํา เชน รํางาม มีความออนชอย สงางาม ความคลองแคลววองไว
3. ลักษณะพิเศษในทวงทีลีลาเฉพาะตัวของผูร ํา เชน ทาเดิน การใชตวั การเลนเทา การ
กลอมหนา เปนตน
4. ความแตกฉานในทารําที่ประดิษฐขึ้น ทั้งการตีบทและทาสรางสรรค
สวนสุนทรียะของการแสดงแตละประเภท จะมีความแตกตางกันตามลักษณะเฉพาะของการ
แสดงประเภทนั้นๆ ไดแก
สุนทรียะของการแสดงระบํา
คําวา “ระบํา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา การฟอนรําเปน
ชุดกัน หรืออีกนัยหนึ่ง ระบํา คือการแสดงเปนชุด ๆ ทีใ่ ชผูแสดงตั้งแตสองคนขึ้นไป จัดเปนแถวลักษณะ
ตางๆอยางเปนระเบียบและสวยงาม ลีลาการรําออนชอยงดงาม มีความมุงหมายเพื่อแสดงความงดงาม
ของศิลปะการรําและความรืน่ เริงบันเทิงใจของผูชม ไมมีการดําเนินเปนเรื่องราว
ความงามหรือ
สุนทรียะของระบําจึงมีองคประกอบดังนี้
1. บทรองและทํานองเพลง
1.1 เนื้อหาสาระเหมาะสมกับโอกาสที่แสดง และมีความไพเราะ คมคาย
1.2 ทํานองเพลงเหมาะกับเนื้อรอง
1.3 จังหวะที่กลมกลืนลดหลั่นไดสัดสวน เชน เริ่มดวยชา แลวเปลี่ยนเพลงที่เรงจังหวะเร็ว
ขึ้น หรือ ชา-เร็ว-ชา สลับกันไป
2. การประดิษฐทารํา
2.1 ไดความหมายตามบทรอง
2.2 ปรับเปลี่ยนในแนวใหมไมซ้ําแบบเดิม
2.3 มีแนวสรางสรรค
2.4 แปรรูปแถวทีแ่ ปลก และกลมกลืนกัน
2.5 มีรูปแบบแปลกตา นาดู ใหความคิดและมีความหมาย
3. ความงดงามของผูแสดง
3.1 รูปรางพอดี เหมาะสมกับชุดที่แสดง และผูแ สดงคนอื่นๆ
3.2 ทวงที ลีลาการรํา
3.3 มีความพรอมเพรียง
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สุนทรียะของการแสดงละคร
คําวา “ละคร ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา การมหรสพ
อยางหนึ่ง เลนเปนเรื่องราวตางๆ นั่นก็หมายความวา การมหรสพหรือการแสดงนัน้ จะตองแสดงโดยที่มี
เนื้อเรื่องติดตอกันไปตั้งแตตน จนจบ สุนทรียะของการแสดงละคร โดยเฉพาะละครรําจึงประกอบดวย
ความกลมกลืนของบทรองกับทํานองเพลง ความสามารถของผูรอง ความสามารถของผูบรรเลง
ความสามารถของผูรําหรือตัวละคร ความไพเราะในบทกลอน ความกระชับของเนื้อเรื่อง ความปราณีต
ในการจัด และองคประกอบอื่น ๆ เชน ฉาก แสง เสียง เครื่องแตงกาย อุปกรณที่เหมาะสมถูกตองตาม
เรื่องที่แสดง ซึ่งสามารถจําแนกความงามขององคประกอบตางๆ ไดดงั นี้
1. ความงามของตัวละคร หมายถึง รูปรางหนาตาและบุคลิกงามเหมาะสมกับบทบาทและการ
แสดงนั้นๆ การแตงกายงาม ถูกตองตามแบบแผนการแสดงแตละชนิด
2. ความงามของทารํา การแสดงละครตองมีการแสดงทั้งประเภทรําและระบํา ประกอบดวย
ความงามของการแสดงจึงปรากฏในรูปของการแสดงคนเดียว การแสดงเปนคู และการแสดงเปนหมู ซึ่ง
จะแตกตางกันไป ตามลีลาและจุดมุงหมายของการแสดงนั้นๆ เชน รําเดี่ยว ใชผูแสดงคนเดียว
สุนทรียภาพจะเกิดขึ้นได ผูแ สดงตองมีความสามารถในการแสดงลีลา ทารําที่งดงามเปนเลิศ ทารําออน
ชอย ถูกตองตามแบบแผน ผูชมแลวเกิดความชื่นชอบ มีอารมณคลอยตามไปกับการแสดงของผูรํา การ
รําหมูใชผูแสดงเปนกลุม ความงามจะเกิดขึน้ ไดผูแสดงตองประสานกลมกลืนกันในจังหวะทาทาง การ
เยื้องกรายที่งดงามพรอมเพรียง ไมเนนอวดลีลาเฉพาะบุคคล แตเปนความงามทั้งกลุม สวนการแสดง
ละคร ตัวละครตองรํางาม การรํางาม ประกอบไปดวยความออนชอย และความถูกตองตามแบบแผน
ความกลมกลืนกับลีลาทารําที่ประสานกับคํารองและดนตรี
รวมทั้งการแสดงอารมณของตัวละคร
จะตองทําไดอยางแนบเนียนตามบทบาทที่ไดรับ
3. ความงามของการขับรอง สุนทรียะดานการขับรองจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการบรรจุเพลงอยาง
ถูกตอง ผูขับรองตองขับรองไพเราะ ความไพเราะอยูทกี่ ารใสอารมณใหตรงกับบทรอง ขับรองถูกหลัก
อักขระ การแบงวรรคตอนในการขับรองถูกตอง น้ําเสียงไพเราะ และชัดเจน ขับรองใหสัมพันธกบั การ
บรรเลงดนตรี ถาเปนการขับรองในการแสดงละครตองใหไดอารมณ ตามบทอยางแทจริง ผูฟง ฟงแลว
เกิดสุนทรียภาพ นั่นคือสามารถรับรูในความไพเราะ เกิดการยอมรับและมีความรูสึกคลอยตาม
4. ความงามของการบรรเลงดนตรี ดนตรีเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งของการแสดง การบรรเลง
จึงตองเหมาะสม กับการแสดงแตละชนิด เหมาะสมกับอารมณเพลง กลมกลืนกับการขับรองและการรํา
โดยเฉพาะถาเปนการบรรเลงประกอบการรํา ตองบรรเลงพอเหมาะพอดีตามทํานอง จะชาหรือเร็วไป
ตามลีลาเฉพาะตัวของผูขับรองไมได เพราะผูรําตองรําทําบทใหเปนไปตามอารมณอยางแทจริง
5. ความงามของวรรณกรรมบทละคร ความไพเราะของบทกลอน ทําใหเกิดสุนทรียภาพ คือ
ไพเราะดานเนือ้ หา ใชคําทีก่ ลมกลืน ความหมายชัดเจน ตรงกับเปาหมายของการแสดงแตละชนิด ถา
เปนการตัดตอบทละครตองทําใหกลมกลืนเหมาะสม
บทที่ดีตองสามารถทําใหผูรําทําบทไดอยาง
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สวยงาม ไมรวบรัดลุกลี้ลุกลนเกินไป ไมตบี ทซ้ําซาก สุนทรียภาพทางวรรณกรรม บทละครเกิดขึ้นไดจึง
ตองประสานกลมกลืนกับการรําทําบทของตัวละคร
การสื่อสารทางนาฏศิลปไทยสูผูชม
การสื่อสารมีความหมายถึง การทําความเขาใจระหวางผูสงสารกับผูรับสาร ซึ่งการสื่อสาร
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันของมนุษยอาจทําไดหลายวิธี ไดแก การพูด การเขียน การใชทาทาง หรือ
แมกระทั่งใชสื่ออุปกรณทางเทคโนโลยี
แตการสื่อสารทางนาฏศิลปไทยสูผูชมเปนการสื่อสารดวย
ทาทาง และการแสดงออกจากการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย ไดแก มือ เทา ลําตัว ศีรษะ
ตลอดจนการแสดงออกทางใบหนาในลักษณะที่
ออนชอยงดงามทีเ่ รียกวาการรายรําเปนหลัก สวน
การสื่อสารดวย การพูด การรอง และทํานองดนตรี เปนสวนประกอบที่ทําใหการแสดงมีความสมบูรณ
เนื่องดวยการสื่อสารทางการเคลื่อนไหว หรือลีลาทารํานี้ มีลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณของนาฏศิลป
ไทย ซึ่งผูที่ไมมีพื้นฐานความรูความเขาใจ ในลักษณะของทารําเหลานี้มากอนเลย อาจจะไมเกิดความ
ซาบซึ้งและเห็นคุณคาในความงามหรือสุนทรียะทางนาฏศิลปไทย เนื่องดวยไมเขาใจการสื่อสารดวย
ทาทางการเคลื่อนไหวนั่นเอง ถึงแมลีลาทารําของนาฏศิลปไทยจะมีพื้นฐานมาจากทาทางของมนุษยตาม
ธรรมชาติ แตปรมาจารยทางนาฏศิลปไทยไดนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิดความออนชอยงดงาม
แตกตางไปจากกริยาทาทางปกติของมนุษย ดังนั้นนาฏศิลปไทยจึงมีภาษาในการสื่อสารโดยเฉพาะที่
เรียกวา ภาษาทา หรือภาษานาฏศิลป นอกจากการนําทาทางของมนุษยมาประดิษฐใหสวยงามแลว ยังมี
ทาที่ประดิษฐขึ้นในลักษณะตางๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น มีการผสมผสานเปนทารําเปนทาๆ เชน
ทาเทพพนม ทาสอดสรอยมาลา ทากวางเดินดง ทาหงสบิน เปนตน สวนผูที่เรียนนาฏศิลป ในการเรียน
การสอนทาเบื้องตน จะมีการฝกการเคลื่อนไหวที่เปนพื้นฐาน ตามขั้นตอนจากงายไปหายากซึ่งมีทา/
ลีลามากมาย จึงมีการบัญญัติคําที่ใชเรียกชื่อเฉพาะของทารําที่ปรมาจารยทางนาฏศิลปไทยไดกําหนดขึ้น
เพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอนและการแสดงนาฏศิลปไทย เรียกวา นาฏยศัพท ซึ่งเปนคําที่สั้น
กะทัดรัด มีความหมายเฉพาะในการปฏิบัติ เพื่อใชสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูเรียนและ
ผูสอนนาฏศิลปไทย เชน จีบ ตั้งวง เลนเทา กลอมหนา
ภาษานาฏศิลป
ภาษานาฏศิลป คือ ภาษาทาทางซึ่งมีที่มาจากทาทางของมนุษยตามธรรมชาติ เพราะมนุษย
นอกจากจะใชภาษาพูดในการสื่อสารแลว มนุษยมกั ใชทา ทางประกอบคําพูด โดยมีเปาหมายเพื่อเนนสิ่ง
ที่ตองการพูด หรือเนนอารมณๆโดยอาจใชสีหนาประกอบคําพูดนั้น เชน ถาพูดเนนเสียงคําวา “ออกไป
ใหพน ” พรอมทั้งแสดงสีหนาบึงตีงและชีน้ ิ้วมือออกไปในทิศทางที่ตอ งการใหผูนั้นไป การใชภาษาทา
ประกอบคําพูดในลักษณะเชนนี้ เพื่อแสดงใหเห็นวาผูพูดกําลังโกรธและตองการใหผูนั้นออกไปจริงๆ
ในบางโอกาสอาจใชภาษาทาเพื่อขยายความหมายของคําพูดที่ตนเองกลาว หรืออาจใชภาษาทาทางแทน

6

คําพูดเลยก็ได เชน การกวักมือ หมายถึงเรียกใหเขามาหา เปนตน ในการแสดงนาฏศิลปไดนําภาษาทา
ที่เปนธรรมชาติเหลานี้มาประดิษฐใหเปนทาทางที่สวยงามขึ้น ภาษานาฏศิลปจึงมีความหมายถึง การใช
ทาทางนาฏศิลปสื่อความหมายแทนคําพูด อารมณ ตลอดจนสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการแสดงนาฏศิลป
ไทย
ภาษาทาทีใ่ ชในการแสดงนาฏศิลปไทย จําแนกตามลักษณะได 4 ประเภท คือ
1. ภาษาทาทีใ่ ชแทนคําพูด
2. ภาษาทาทีใ่ ชแทนอารมณความรูสึกภายใน
3. ภาษาทาทีใ่ ชแทนกริยาอาการของสัตว
4. ภาษาทาทีใ่ ชเปนชื่อเรียกทารําที่มีความหมายเฉพาะ
ตัวอยางลักษณะการใชภาษาทา
1.ภาษาทาทีใ่ ชแทนคําพูด ไดแก การใชทา ทาง(ทารํา) บอกความหมายแทนคําพูด เพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน เชน ฉัน ทาน พวกเรา ฯลฯ หรือในลักษณะเปนประโยค เชน ฉันจะไปอาบน้ํา
ที่ลําธาร เปนตน
ทาแทนตัวผูพ ดู เชนคําวา “ฉัน” อาจปฏิบัติไดหลายลักษณะ ดังนี้
- ฉัน ( ตัวเรา )
จีบหงายตั้งมือจีบเขาอก
- ฉัน ( ตัวเรา )
กํามือหลวมๆใชนิ้วหัวแมมอื ชี้ที่อก
- ฉัน ( ตัวเรา )
แบมือใชฝามือแตะที่อก
ทาแทนตัวผูฟ ง และผูที่ถูกกลาวถึง เชน คําวา “ทาน” อาจปฏิบัติไดหลายลักษณะดังนี้
- ทาน (ฐานะต่ํากวาหรือเสมอกัน ) นิ้วชี้เหยียดตึงตะแคงมือชี้ไปดานขาง(ชี้ไปที่คน
ที่พูดดวยหรือบุรุษที่ 2) งอขอศอกนิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอยงอจดที่ปลาย
นิ้วหัวแมมือดานใน
- ทาน (ฐานะเสมอกันหรือสูงศักดิ์กวา) ยกแขนตั้งสันมือขึ้น นิ้วเหยียดตึงระดับหนา
งอขอศอก หมายเหตุ ถาหมายถึงผูที่กลาวถึงและไมไดอยู ณ ทีน่ ั้น อาจยกมือตั้ง
สันมือไวดานขางระดับแงศรี ษะ
- ทาน ( สูงศักดิ์กวา) พนมมือ กรีดนิ้วตึงเปดปลายนิว้ มือทั้งสองขางเล็กนอย ยก
มือขึ้นดานขางระดับศีรษะ

ตัวอยางทารําแทนคําพูดที่เปนประโยค
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-

ฉัน

-

จะไป

-

อาบน้ํา

-

ที่ลําธาร

-

-

“ฉันจะไปอาบน้ําในสวน”
จีบหงายตั้งมือจีบเขาอก
หมายเหตุ การจีบเขาอกมีความหมายถึงตัว
ผูพูดใชมือซายเสมอ
จีบหงายตั้งมือขางตัวแลวมวนมือจีบออกเปน
ตั้งวง
มือแบหงายหักขอมือลงขางลําตัว งอขอศอก
ทั้งสองขาง ยกมือขึ้นระดับศีรษะแลวพลิกมือเปนตั้ง
วงหนา พรอมกับเคลื่อนมือลงมาระดับอก
มือชี้หักขอมือลงตึงแขนระดับไหล

“เราจะยกกองทัพไปเมืองลงกา”
เรา
จีบหงายตั้งมือจีบเขาอก
จะยก
แบมือทั้งสองขางลําตัว งอขอศอกเล็กนอย
แลวพลิกฝามือหงายขึ้นเคลือ่ นมือขึ้นมา
ระดับเอว
กองทัพ
มือขวาจีบหงายระดับแงศีรษะ มือซายตั้งวง
ระดับปาก
ไปเมืองลงกา
มือซายชี้หักขอมือลงตึงแขนระดับไหล
( มือชี้ตึงแขนในลักษณะนี้มกั มีความหมายถึง
สถานที่ที่อยูไกลหรือจุดหมายที่กลาวถึง)

ขอสังเกต การรําตามบทผูแสดงมักจะไมปฏิบัติมือซ้ําขางกันทุกทา แตจะปฏิบัติสลับกัน
2. ภาษาทาทีใ่ ชแทนอารมณความรูสึกภายใน ไดแก การใชทาทาง ( ทารํา ) บอกความหมายของ
อารมณและความรูสึกภายใน เชน อารมณดีใจ เสียใจ โกรธ เปนตน
ภาษาทาบอกอารมณดีใจ
- ยิ้ม
จีบมือซายหักขอมือเขาระดับปาก
ภาษาทาบอกอารมณเสียใจ
- โศกเศรา
ประสานแขนทั้งสองขางอยูที่ระดับเอว ใหปลายนิว้
มือแตะอยูที่ตน ขา พรอมกับกมหนาลง
- รองไห
แบมือซายกรีดนิ้วตึงใชนวิ้ หัวแมมือและนิ้วชี้ทาบที่
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หนาผาก มือขวาจีบแนบอยูท ี่ชายพก(เอว) กมหนา
พรอมทั้งสะดุง ตัวไปมาเหมือนกําลังสะอึกสะอื้น
จากนั้นใชนวิ้ ชี้มือซายเช็ดน้าํ ตา มือขวาจีบแนบอยูที่ชายพก
พรอมทั้งกมหนา
ภาษาทาบอกอารมณโกรธ ปฏิบัติไดหลายทา ดังนี้
- โกรธ
ฟาดนิว้ ชี้ไปขางหนา แลวตวัดนิว้ ชี้เขาหาตัว
- โกรธ
ใชฝามือถูที่หนาอก แลวไสมือออก
- โกรธ
ใชฝามือถูที่หลังใบหู แลวกระชากมือลง
- โกรธ
ใชมือทั้งสองถูแรงๆขางหนา แลวแยกออกจากกัน
ภาษาทาบอกอารมณรัก
- รัก
ประสานลําแขน ใชฝามือทาบบริเวณเหนืออกทั้งสอง
ขาง ใหปลายนิ้วทั้งสองแตะอยูที่ฐานไหล
- ทาโลม (สองมือ)
ตัวพระ
เขาไปหาตัวนางในลักษณะโอบ มือทั้งสองจีบบริเวณไหลตัว
นาง แลวมวนจีบออกเปนตั้งวงในขณะทีน่ างปดมือออก
ตัวนาง
จีบบริเวณไหลทั้งสองขาง แลวสบัดจีบออกพรอมทั้งปดมือ
พระออกไปดวย
ขอสังเกต ทาโลมใชในความหมายถึงการเกี้ยวพาราสีหรือการแสดงความรักตอกัน
- ทาโลม (มือเดียว)
ตัวพระ
เขาไปหาตัวนาง มือขวาจับที่เอวนาง มือซายจีบบริเวณซอก
คอในลักษณะเชยคาง ตัวนาง แลวมวนมือจีบออกเปนตั้งวง
ในขณะที่นางปดมือออก
ตัวนาง
มือขวาเทาสะเอว มือซายจีบบริเวณคาง แลวสบัดจีบออก
พรอมทั้งปดมือพระออกไปดวย ( การจีบในทาโลม มือจีบ
ของพระและนางจะอยูในลักษณะซอนกัน โดยมือตัวนางจะ
อยูดานในเพื่อปดมือตัวพระออก)
การแสดงภาษาทาบอกอารมณ ผูแสดงจะตองแสดงออกทางสีหนาประกอบดวย เชน อารมณ
โกรธ หนาจะตองบึง ไมยิ้ม อารมณรัก ในทาโลม ตัวพระและตัวนาง จะตองมองหนาและสบตากัน
ตลอดเวลา เพือ่ ใหผูชมเกิดความรูสึกคลอยตาม

9

3. ภาษาทาทีใ่ ชแทนกริยาอาการของสัตว ไดแก การใชทาทาง ( ทารํา ) เลียนแบบลักษณะหรือ
อาการของสัตว เชน ทานก กวาง มา ควาย เสือ เปนตน
- ทานก
ยกมือทั้งสองขึ้นระดับไหล งอขอศอกเล็กนอย คว่ํามือ
หักขอมือลงใหปลายนิว้ มือเหยียดตรง และสะบัดขอมือให
ปลายนิ้วขึ้นลงตามจังหวะ ( เหมือนลักษณะนกบิน)
- ทากวาง
ยกแขนทั้งสองขางขึ้นขางหนาระดับลําตัว งอขอศอก
เหยียดนิว้ กลางและนิว้ นางตึง
งอนิ้วชี้และนิว้ กอยจด
นิ้วหัวแมมือ
- ทามา
ยกแขนทั้งสองขางขึ้นขางหนาระดับลําตัว งอขอศอก
หักขอมือลง กํามือหลวมๆ
การยกแขนทั้งสองขึ้นในทากวางและทามา มีความหมายถึง ขาหนาทัง้ สองขางของสัตวดังกลาว
- ทาปลา
ปฏิบตั ิไดสองลักษณะ คือ
1) ยกแขนใดแขนหนึ่งไวขางหนาระดับอก งอแขนเล็กนอย อีกแขนหนึ่ง
สงไปขางหลัง ฝามือเหยียดตรง โบกปลายนิ้วไปตามจังหว
2) ฝามือวางทับซอนกันระดับอก งอขอศอกเล็กนอย แลวหักปลายนิว้ ขึน้ ลง
ตามจังหวะ
- ทาควาย
ยกแขนทั้งสองขางขึ้นขางหนา ระดับลําตัว งอขอศอก
หักขอมือลง กางนิ้วมือออก ทิ้งปลายนิ้วมือลง ทําทาเชื่องชา
เหมือนกริยาของควาย
- ทาเสือ
ยกแขนทั้งสองขางขึ้นขางหนา ระดับลําตัว งอขอศอก
หักขอมือลง ทิ้งปลายนิ้วมือลงแตกางนิว้ มือและงอมากกวา
ทาควายเล็กนอย
- ทาชาง
ตั้งแขนทั้งสองขึ้นดานหนาระดับเสมอไหล หงาย
ทองแขนขึ้น งอขอศอกพรอมกับกํามือหลวมๆและเหยียด
ปลายนิ้วชี้ตึง
4. ภาษาทาที่ใชเปนชื่อเรียกทารํา ไดแก ทาทาง (ทารํา) ที่ประดิษฐขนึ้ โดยเฉพาะ และยึดถือเปน
แบบแผนมาจนปจจุบัน โดยแตละทามีความหมายเฉพาะ เชน ทากลางอัมพร ทาบังสุริยา เปนตน
- ทาพรหมสีห่ นา
มีความหมายถึง เทพเจาคือพระพรหม
มือทั้งสองจีบคว่ํา อยูขางลําตัว งอขอศอกเล็กนอย เคลื่อนมือ
จีบทั้งสองขึ้นคลายจีบออกแบมือหงาย หักขอมือลง ตั้งวงสูง
ระดับศีรษะ หันปลายมือออกดานนอก
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- ทาพระนารายณ

มีความหมายถึง เทพเจาคือพระนารายณ
มือทั้งสองจีบลอแกว คว่ํามืออยูขางลําตัว งอขอศอกเล็กนอย
แลวพลิกขอมือหงายขึ้น หันฝามือและหักขอมือเขาหาลํา
แขนระดับต่ํากวาไหลเล็กนอย

ทาพระนารายณนี้ อาจปฏิบัติอีกลักษณะหนึ่งคือหงายทองแขนขึ้น มือจีบลอแกวทั้งสองขางหัก
ขอมือหงายลงขางลาง ซึ่งมีความหมายถึงกรลางของพระนารายณ (การจีบลอแกวในลักษณะตั้งมือขึ้น
หมายถึงกร บนของพระนารายณ ) นอกจากนี้ยังสามารถวางแขนในตําแหนงอืน่ ๆ แตจะตองจีบลอแกว
ทั้งสองมือ
- ทาชมวาริน มีความหมายถึง การมอง หรือเที่ยวชมสิ่งตางๆ
ตึงแขนขวาระดับไหล หงายทองแขนขึน้ แบมือหงายให
ปลายนิ้วตกลงพื้น มือซายตั้งวงสูง คว่าํ ฝามือลงขางหนา
ระดับตา เบนปลายนิ้วไปดานขวาเล็กนอย ( ทาปองหนา )
ยกเทาซาย เอียงศีรษะและกดไหลซาย
ทาชมวารินเปนทารําอยูในชุดแมบท ซึ่งอาจเรียกชื่ออื่นๆ แตปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้ ไดแก
ทาชมสาคร ทาเลียบทา อยางไรก็ตามการปฏิบัติทารํา ( สวนมือ ) ในลักษณะนี้ถาไมไดอยูใ นการรํา
แมบท จะเรียกวา ทาปองหนา
- ทากลางอัมพร
มีความหมายถึง ความยิ่งใหญ มือขวาแบหงายวงสูง
มือซายตั้งมือแขนตึงระดับไหล เอียงซาย ยืนกระดกเทาขวา
- ทาบังสุริยา
มีความหมายถึงการหลบ การซอนตัว
มือขวาตั้งวงสูง มือซายตั้งวงระดับหนา เอียงขวา เบือนหนา
มองซาย ยืนยกเทาขวา
- ทาพิสมัยเรียงหมอน
มีความหมายถึง ความยิ่งใหญ ความสุข
มือซายตั้งวงสูง มือขวาตั้งวงแขนตึง เอียงขวา ยืนเหลื่อม
เทา โดยเทาขวาเหลื่อมเทาซาย
ขอสังเกต ภาษาทาที่เปนชือ่ ทารํา และมีความหมายเฉพาะเหลานี้ มักเนนการปฏิบัติทาเฉพาะ
สวนมือเปนหลัก สวนเทาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอื่นๆไดตามความเหมาะสมกับทาเชื่อมหรือ
ทาที่ตอเนื่องกัน นอกจากนีบ้ างทาอาจสลับขางในการปฏิบัติระหวางมือขวาและมือซายไดขึ้นอยูกับทิศ
ในการรํา ( การหันดานหนา ดานขวา หรือดานซาย ) และทาที่ตอเนื่องกัน
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นาฏยศัพท
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คําวานาฎยศัพท เปนคําสมาส มาจากคําวา
นาฏย และศัพท “นาฏย” หมายถึง การแสดงละคร ฟอนรํา สวนคําวา “ศัพท” หมายถึงการเปลงเสียง
หรือคํายากที่ตอ งแปล สําหรับความหมายที่ใชทางนาฏศิลปไทย นาฎยศัพท หมายถึง คําเฉพาะที่
บัญญัติขึ้นเพื่อใชเรียกชื่อทารําในศิลปะสาขานาฏศิลปไทย โดยนํามาใชในการเรียนการสอนนาฏศิลป
เพื่อเปนสื่อกลางในการสื่อความหมายระหวางผูสอนและผูเรียน ใหเกิดความเขาใจตรงกัน
สําหรับความเปนมาของนาฏยศัพท วีระชัย มีบอทรัพย (2545: 213) ไดกลาวถึงที่มาของคําวา
“นาฏยศัพท” ไดเริ่มนํามาใชในวงการศึกษาวิชานาฏศิลปในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 5-6) โดยกรม
ศิลปากรไดฟน ฟูการศึกษาและปรับปรุงการแสดงนาฏศิลปโขนละคร รวมทั้งไดปรับปรุงสรางหลักสูตร
การเรียนการสอน ใหผูเรียนไดเรียนรูทางดานปฏิบัติและภาคทฤษฎีควบคูกันไป จึงบรรจุวิชานาฏยศัพท
ในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป โดยผูสอนเห็นความสําคัญของนาฏยศัพท
เพราะสามารถสื่อ
ความหมายใหรับรูและเขาใจตรงกันระหวางผูถายทอดกับผูรับการถายทอด (หรือจากครูไปสูศิษย) โดย
ครูไมตองอธิบายรายละเอียดของทารําทุกทาและทุกครั้งทีส่ อน แตใชคําศัพทเฉพาะที่เรียกวา นาฏยศัพท
ในการสื่อความหมายใหผูเรียนเขาใจได ตอมาครูอาจารยทางนาฏศิลปไทยไดบญ
ั ญัตินาฏยศัพทขึ้นใช
อยางหลากหลายมากขึ้น มีการแบงแยกออกไปเปนศัพทเฉพาะของตัวพระ ตัวนาง ยักษ ลิง รวมทั้งนาฏย
ศัพทที่ใชเฉพาะในการแสดงบนเวที กลาวไดวานาฏยศัพทเปนกลวิธีการสอนอยางหนึ่งที่บรมครูดาน
นาฏศิลปไทยไดคิดประดิษฐทาพื้นฐานซึง่ นํามาใชในการเรียนการสอนและการแสดงนาฏศิลปไทยที่
เปนประโยชนอยางยิ่งสืบมา
ประเภทของนาฏยศัพท จากที่มาขางตนจึงสามารถแบงนาฏยศัพทออกไดเปน 2 ประเภทโดยถือ
ตามโอกาสที่ใช คือ
1. นาฏยศัพทที่ใชในการเรียนการสอน
นาฏยศัพทประเภทนี้มีลักษณะคลายเปนคําบอกแทนการอธิบายของผูสอน ซึ่งผูสอนและผูเรียน
ตองมีการกําหนดกฏเกณฑ มีขอตกลงที่เขาใจตรงกัน เพือ่ ใหผูเรียนสามารถปฏิบัติในขณะฝกหัดไดอยาง
ถูกตองหรือแกไขขอบกพรองของตนเองใหดีขึ้น เชน กดไหล กดเกลียวเอว ประเทา กระทบ ยอเขา
ขยั่น เปนตน
2. นาฏยศัพทที่ใชในการแสดง
นาฏยศัพทประเภทนี้เปนคําที่ใชเรียกกริยาอาการตางๆ ที่ใชสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนที่
เกี่ยวกับการแสดง กลาวคือผูแสดงทุกคนตองรับรูและเขาใจความหมายของคํา และสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตองตรงกัน เชน ทาวฉาก ออกฉาก ลอยสูง ฉะ เปนตน อยางไรก็ตามนาฏยศัพทประเภทนี้มัก
มีโอกาสที่ใชเฉพาะ และสวนใหญมักใชในการแสดงโขน

12

การจําแนกลักษณะของนาฎยศัพท ตามกริยาอาการในการปฏิบัติ แบงไดดังนี้
1. นาฎยศัพท ที่มีลักษณะเปนทานิ่ง เชน จีบ ตั้งวง กระดก กาวขาง เปนตน
2. นาฎยศัพท ที่มีลักษณะเปนการเคลื่อนไหว เชน มวนจีบ สะบัดจีบ ประเทา กระทุง ขยั่น
ซอยเทา เปนตน
เนื่องจากนาฏยศัพทเปนทารําพื้นฐาน ซึ่งผูเรียนดานนาฏศิลปไทยจะตองเรียนรูและฝกหัดเปน
เบื่องตน นาฏยศัพทจึงมีความสําคัญในการเรียนการสอนนาฏศิลปไทย ดังนัน้ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับนาฏยศัพทที่นํามาใชในการเรียนการสอนอยางชัดเจน จึงเสนอตัวอยางลักษณะของนาฏยศัพท
โดยการจําแนกตามลักษณะการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย ไดแก นาฏยศัพทที่ใชเกีย่ วกับสวนมือ
และแขน นาฏยศัพทที่ใชเกีย่ วกับสวนขาและเทา นาฏยศัพทที่ใชเกี่ยวกับสวนลําตัว และนาฏยศัพทที่
ใชเกีย่ วกับสวนศีรษะทั้งในลักษณะทานิ่งและทาเคลื่อนไหว ดังนี้
ตัวอยางนาฏยศัพท
นาฏยศัพทที่ใชเกี่ยวกับสวนมือและแขน
จีบ
จีบ คือ การใชนิ้วหัวแมมือจดที่ขอนิ้วชี้ขอแรก สวนนิว้ กลาง นิ้วนางและนิ้วกอยกรีดนิ้วตึงแยก
ออกจากกัน นอกจากนี้ทา” จีบ” ยังมีชื่อเรียกเฉพาะตามลักษณะวิธีปฏิบตั ิดังนี้
จีบหงาย
คือ การจีบหักขอมือเขาหาลําแขน ปลายนิว้ จีบชี้ขึ้น
จีบคว่ํา คือ การจีบหักขอมือลงใหปลายนิ้วชี้ลงขางลาง
จีบลอแกว
คือ เปนการจีบอีกลักษณะหนึ่ง โดยการใชนิ้วหัวแมมือจดที่
ปลายนิ้วกลาง นิ้วที่เหลือทั้งสามเหยียดตึง หักขอมือเขาหาลําแขน หรือหักขอมือลง หรือตั้งขอมือขึ้น
ในลักษณะตั้งวง
วง
วง คือ การงอลําแขนและปลายมือใหมีลักษณะโคงพอประมาณ โดยแบมือ งอนิ้วหัวแมมือเขา
มาเล็กนอย สวนนิ้วทั้งสี่เหยียดตึงชิดติดกัน หักขอมือขึ้น
“วง” สามารถเรียกชื่อตามลักษณะของการวางมือในแตละตําแหนง ดังนี้
วงบนหรือวงสูง
วงบนสําหรับตัวนาง คือ การตั้งวงใหปลายนิว้ มืออยูระดับคิว้ ทอดลําแขน
ไปดานหนาเล็กนอย
วงบนสําหรับตัวพระ คือ การตั้งวงใหปลายนิว้ มืออยูระดับแงศีรษะ และ
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ทอดลําแขน ออกไปดานขางกวางกวานาง
วงกลาง
วงกลางทั้งตัวพระและนาง คือ การตั้งวงขางลําตัวใหปลายนิ้วมืออยูร ะดับ
ไหล ตัวพระจะทอดลําแขนกวางกวานาง
วงลาง
วงลางทั้งตัวพระและนาง คือการตั้งวงใหปลายนิ้วมืออยูร ะดับชายพก โดยตัว
พระจะกางขอศอกออกขางลําตัวเล็กนอย ( กันขอศอก )
วงหนา
วงหนาทั้งตัวพระและนาง คือ การตั้งวงใหปลายนิว้ อยูระดับปาก
มวนมือ
มวนมือ คือ กริยาการใชมอื ตอเนื่องมาจากการจีบหงาย เมื่อจะมวนมือใหหมุนขอมือมาทาง
นิ้วกอย แลวปลอยจีบออกเปนมือแบตั้งวงหักขอมือขึ้น ( มวนมือเฉพาะขอมือ และตองหักขอมือเขาหา
ลําตัวตลอดเวลา จนกระทั่งปลอยมือจีบ)
คลายจีบ
คลายจีบ
คือกริยาการใชมือตอเนื่องจากการจีบคว่ํา เมื่อจะคลายมือจีบใหหมุนขอมือ และ
ปลายจีบมาทางนิ้วหัวแมมือ แลวปลอยจีบออกเปนมือแบหงาย หักขอมือลง
โบก
โบก คือ ลักษณะของมือทั้งสองอยูระดับเอว มือขางหนึ่งจีบหงาย มืออีกขางหนึ่งตั้งวง
จากนั้นจึงมวนมือจีบออกไปตั้งวงบน สวนมือที่ตั้งวงสงไปจีบหลัง การโบกมือนีจ้ ะเอียงศีรษะขางมือ
จีบกอน แลวเปลี่ยนมาเอียงศีรษะขางมือทีส่ งจีบไปขางหลัง
นาฏยศัพทที่ใชเกี่ยวกับสวนขาและเทา
นั่งคุกเขา
นั่งคุกเขา คือ ทานั่งคุกเขาลงกับพื้น วางกนอยูบนสนเทาทั้งสองขาง สนเทาทั้งสองขางชิดกัน
ดันเอว โดยตั้งตัวใหตรง
ประเทาและยกเทา
ประเทา คือกริยาของการวางเทาขางที่จะประอยูขางหนาเหลื่อมกับเทาอีกขางหนึ่งที่ยืนเต็มเทา
เปดปลายนิว้ เทา เผยอจมูกเทาขึ้นเล็กนอย จากนั้นจึงยอเขาลงแตะจมูกเทาลงบนพืน้ เบาๆแลวยกเทาขึ้น
ทันที หักขอเทาและปลายเทาขึ้น ขอสําคัญกอนประเทาตองยอเขาที่ยืนกอนทุกครั้ง
ยกเทา คือ กริยาตอเนื่องจากการประเทา โดยเทาที่ไมไดยกยืนเต็มเทารับน้ําหนัก ยอเขาลง ยก
เทาอีกขางหนึง่ เหนือพืน้ ระดับครึ่งนอง การยกเทาของตัวพระ ตองแยกปลายเขาออกใหปลายเทาชี้ไป
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ดานขาง หนีบนองเขามาเล็กนอย (งอเขา ดึงสนเทาเขามาดานใน ) หักขอเทา ตึงนิ้วเทา สวนตัวนาง ไม
ตองแยกเขาออก
กาวเทา กาวเทา เปนทาที่ตอเนื่องจากการยกเทา การกาวเทามี 3 ลักษณะ คือ กาวหนา กาวขาง
และกาวไขว
กาวหนา คือ การกาวเทาที่ยกไปขางหนา โดยเวลาที่กาวเทาลงตองใชสนเทาจรดลงไปกอน
แลวจึงวางเต็มเทา เบนปลายเทาออกไปดานเทาที่กาวเล็กนอย เชนกาวขวาใหเบนปลายเทาไปดานขวา
เล็กนอย เปดสนเทาหลัง น้าํ หนักอยูที่เทาหนา ตัวพระตองกันเขา ( แยกเขาออกใหเปนเหลี่ยม ) และ
เบนปลายเทาออกไปมากกวาตัวนาง
กาวขาง คือ การกาวเทาทีย่ กไปดานขาง ตัวพระวางเทาโดยเบนปลายเทาไปดานขางระดับ
เดียวกับปลายเทาอีกขางหนึ่ง เทาทั้งสองขางวางเต็มเทา น้าํ หนักอยูที่เทาขางที่กาว กันเขา ยอลง สวนตัว
นางกาวขางในลักษณะเดียวกับตัวพระ แตหลบเขาอีกขางหนึ่ง เปดสนเทา ยอลง
กาวไขว คือ ลักษณะการกาวเทาขางหนาแตไขวเทามากกวากาวหนาเล็กนอย น้ําหนักตัวอยูที่
เทาหนา เปดสนเทาหลัง ถาหากใชในการโยตัว ขาหลังจะตองทอดไขวยาวกวาปกติ
จรดเทา
จรดเทา ปฏิบัติได 2 ลักษณะ คือ จรดเทา ดวยสนเทาและจรดดวยจมูกเทา
จรดเทา ดวยสนเทา คือ ทาที่เทาขางหนึ่งยืนเต็มเทารับน้าํ หนัก เทาอีกขางหนึ่งที่จะใชจรดเทาให
ยกสูงกวาพื้นเล็กนอย แลวจึงวางสนเทาทีพ่ ื้นเบาๆ ขางเทาที่รับน้ําหนัก หักขอเทาขึน้ ใหปลายเทาอยูสูง
จากพื้นเล็กนอย ตึงนิว้ เทา
จรดเทา ดวยปลายเทา คือ ทาที่ปฏิบัติในลักษณะเดียวกับการจรดเทา ดวยสนเทา แตใชสว น
ของจมูกเทาวางลงบนพื้นแทนสนเทา สนเทาตองอยูสูงกวาพื้นเล็กนอย
กระทุงและกระดกเทา
กระทุง คือ ทาที่เทาใดเทาหนึ่งอยูในลักษณะกาวหนา ยืนเต็มเทา สวนเทาอีกขางหนึง่ วางอยูขาง
หลัง ยอเขาลง ใชจมูกเทาทีว่ างอยูดานหลังกระแทกพื้นเบาๆ ตอจากนัน้ จึงยกขึ้น
กระดกเทา เปนกริยาสืบเนือ่ งจากการกระทุง ลักษณะของกระดกเทาคือ เทาขางหนึ่งยืนเปน
หลัก เทาอีกขางหนึ่งยกขึ้นดานหลัง งอเขา หนีบนองใหชิดกับโคนขาทอนบน ดันหัวเขาไปขางหลัง หัก
ขอเทาลง นิ้วเทาตึง
ซอยเทา
ซอยเทา คือ การย่ําเทาทั้งสองสลับกันถี่ๆ แลวเคลื่อนตัวไปตามทิศทางที่ตองการ
ขยั่นเทา
ขยั่นเทา คือ อาการของเทาขางใดขางหนึง่ กาวไปขางหนายืนเต็มเทา เทาอีกขางหนึง่ วางอยูขาง
หลัง เปดสนเทาเล็กนอย แลวขยับซอยเทาถี่ๆ โดยตองยอเขาลง
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นาฏยศัพทที่ใชเกี่ยวกับสวนลําตัว
ตั้งตัวและดันเอวดันหลัง
ตั้งตัว คือ การทรงตัวใหตรงในลักษณะผึง่ ผาย ตามลักษณะของนาฏศิลปไทย ลําตัวไมคว่ํามา
ขางหนาหรือหงายไปขางหลังมากเกินไป
ดันเอว ดันหลัง คือ การดันสวนสะเอวดานหลังใหลําตัวตัง้ ตรง หลังไมโกง
กดไหล
กดไหล คือการเอียงไหลไปดานขางลําตัว ในขณะทีก่ ดไหลตองเอียงศีรษะตามไหลขางที่กด
ดวย
กลอมไหล
กลอมไหล จะกลอมขางไหนกอนก็ได ถาจะกลอมไหลขวามาซาย ใหเอียงไหลขวาลงแลว
คอยๆ หันไหลชาๆมาขางซาย แลวเอียงไหลซายลง คอยๆ หันไหลชาๆมาขางขวา
ปฏิบัติสลับกันไปมา
ใชตัว
ใชตัว คือ ลีลาการยักเยื้องสะเอวสลับขางขวาและซาย โดยตองกดเอวและไหลไปพรอมกันดวย
แตไมปฏิบัติมากจนเกินไปจะทําใหดตู วั โคลงไปมา
นาฏยศัพทที่ใชเกี่ยวกับสวนศีรษะและใบหนา
ลักคอ
ลักคอ คือ การเอียงศีรษะในทิศทางตรงกันขามกับการกดไหล เชน การลักคอดานซายคือการกด
ไหลขวาลง พรอมกับเอียงศีรษะมาดานซาย หากลักคอดานขวาก็ใหกดไหลซายลง แตเอียงศีรษะมาทาง
ดานขวา การลักคอจะตองกดเอวขางที่กดไหลลงดวย
กลอมหนา
กลอมหนา คือ การเคลื่อนไหวใบหนาจากการเอียงศีรษะขางใดขางหนึ่ง เชน การกลอมหนาจาก
ขวามาซาย ตองเริ่มดวยการเอียงศีรษะทางขวา ตั้งลําคอใหตรง จากนั้นจึงเบือนคางไปทางซายอยางชาๆ
พรอมทั้งเอียงศีรษะตามไปดวย จนกระทัง่ ศีรษะเอียงไปทางดานซาย ใบหนามองไปทางขวา หากจะ
กลอมหนาจากซายไปขวาก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกันแตทําตรงกันขาม
เปดปลายคาง
เปดปลายคาง คือ การเงยหนาขึ้น เพื่อใหลําคอโปรง แตตองไมกมหนาหรือเงยหนามากเกินไป
ใหคางอยูใ นลักษณะขนานกับพื้น (ใชเพื่อการแกไขผูเรียนที่กดคางลงหรือเงยหนามากเกินไปเวลารํา)
ลอยหนา
ลอยหนา คือ การกดคางลงเล็กนอย แลวเปดคางพรอมกับการเอียงศีรษะไปดวย เชนการ
ลอยหนาจากขวาไปซาย เริ่มดวยการกดคางลงเล็กนอย แลวเปดคางเบือนหนามาทางขวา ใหศีรษะเอียง
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มาทางซายเล็กนอย จากนัน้ กดคางลงเบือนหนามาทางซาย ใหศีรษะเอียงมาทางขวาเล็กนอย จะปฏิบัติ
ขางไหนกอนก็ได แตตองปฏิบัติตอเนื่องกันไป

สรุป
นาฏศิลปไทยเปนเอกลักษณประจําชาติที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบของการแสดง
ที่มีทวงทีลีลา ออนชอย สงางาม ตามลักษณะและประเภทของการแสดง ไดแก การแสดงโขน ละคร
ระบํา รํา ฟอน เปนตน กลาวไดวาเปนศิลปะที่สรางสรรคความสุข ความบันเทิง เนนความสุนทรียะ
ใหแกผูดูผูชม แตสุนทรียะของนาฏศิลปไทยจะสื่อสูผูชมไดดยี ิ่งขึ้น เมื่อผูถายทอดศิลปะและผูร ับหรือ
ผูชมมีความรูสึกรับรู เขาใจ และเห็นคุณคาของความงามนั้นๆ โดยเฉพาะผูถายทอดศิลปะจะตอง
สามารถแสดงออกใหเห็นเดนชัด โดยสือ่ ใหผูชม ผูฟงเขาใจและชืน่ ชมความงามนั้นไดโดยใชภาษาที่
เปนทาทางการเคลื่อนไหวหรือที่เรียกวาภาษานาฏศิลป เพราะภาษานาฏศิลปมีพื้นฐานมาจากทาทางของ
คนตามธรรมชาติ ที่นํามาปรุงแตงใหเกิดความงาม และสื่อสารใหผูชมสามารถเขาใจ ซาบซึ้ง เกิดความ
ภาคภูมใิ จและหวงแหน รวมทั้งปลูกฝงใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนัก รักในศิลปะการแสดงแบบไทย
โดยชวยกัน อนุรักษ สืบทอดและพัฒนาจากรุนหนึ่งสูรนุ ตอๆไป นาฏศิลปไทยจึงจะดํารงคงอยูใ นชาติ
อยางยั่งยืน
ดวยนาฏศิลปไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปที่มีความล้ําลึก ดังนั้นผูที่ศึกษาดานนาฏศิลปไทยแต
โบราณจะตองมีความอดทนอยางสูง เพราะตองผานกระบวนการถายทอดจากครูแบบตัวตอตัว และตอง
ฝกฝนซ้ําๆ ตั้งแตขั้นพืน้ ฐานจนเกิดเปนทักษะความชํานาญ ซึ่งใชเวลานับสิบป และตองเปนผูที่มี
ความสามารถจดจําทาทางการเคลื่อนไหว ที่เรียกวาทารําจากครูและปฏิบัติใหไดอยางถูกตองแมนยํา การ
เรียนการสอนนาฏศิลปไทยจึงตองใชระยะเวลายาวนาน ดวยเหตุทวี่ ิธีการสอนเนนการเลียนแบบครูเปน
หลัก ผูเรียนตองจดจําและฝกฝนทารํามากมายดังกลาว ครู อาจารยทางนาฏศิลปไทยจึงนํากลวิธกี ารสอน
ที่ชวยในการจดจําของผูเรียนและลดการอธิบายทารําพื้นฐานที่ตองฝกหัดซ้ําๆของครู โดยการบัญญัติ
คําศัพทเฉพาะที่ใชเรียกทารําพื้นฐาน เรียกวานาฏยศัพท และนํามาใชเรียกชื่อทารําเฉพาะ ซึ่งเปนศัพท
ของทารําที่ใชในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนนาฏศิลปไทยโดยเฉพาะ ตอมามีการขยายผลโดย
นําไปใชหลากหลายมากขึ้น เปนนาฏยศัพทที่ใชในการเรียนการสอนจําแนกตามลักษณะการฝกเปนตัว
พระ นาง ยักษ ลิง และศัพทเฉพาะที่ใชในการแสดง ซึ่งนับเปนภุมปิ ญญาหรือนวัตกรรมที่บรมครูทาง
นาฏศิลปไทยตั้งแตสมัยโบราณไดคดิ และถายทอดไวในแผนดินไทย
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