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เอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชานาฏศิลป์ ศ 23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

เล่มที่ 4  

เรื่อง ร าวงมาตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

เบญจมาภรณ์  พุ่มไสว 

 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 
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ทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษาใบความรู้ 

ท าบัตรกิจกรรม 

ฝึกทักษะการปฏิบัติ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาเล่มต่อไป 

ทดสอบหลังเรียน 

อ่านค าช้ีแจง 

ประเมินผลการฝึกทักษะการปฏิบัติ 

 
 

   

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิ  ล าดับข้ันการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  ร าวงมาตรฐาน 

ล าดับขั้นการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
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1. อธิบายประวัติความเป็นมาของเพลงร าวงมาตรฐานได้ 
2. รู้และเข้าใจบทเพลงและท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐานได้ 
3. รู้และเข้าใจวิธีการแสดงและเครื่องแต่งกายร าวงมาตรฐานได้ 

                2.  ร้องเพลงร าวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือนได้ถูกต้อง 
                3.  ปฏิบัติท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือนได้ถูกต้อง 
 
 
  
                        
   

ร าวงมาตรฐาน 

- ประวัติความเป็นมาของร าวงมาตรฐาน 
- บทเพลงและท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน 
- วิธีการแสดงและเครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงร าวงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
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ใบความรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               สาระนาฏศิลป์                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา  นาฏศิลป์                       รหัสวิชา ศ23103                   ลักษณะวิชาพื้นฐาน 
เร่ือง  ร าวงมาตรฐาน                         คะแนน 10 คะแนน                 เวลา  2 ชั่วโมง 

เรื่องท่ี 1 ความเป็นมาของร าวงมาตรฐาน 

ร าวงมาตรฐาน  เป็นการแสดงท่ีพัฒนามาจากการร าโทนซึ่งเป็นร าวงพื้นเมืองของไทย เครื่อง
ดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นร าโทน ได้แก่ ฉิ่ง กรับและโทน และโดยเหตุท่ีเสียงโทนเป็นหลักในการตี
ก ากับจังหวะจึงเรียกการแสดงนี้ว่า “ร าโทน”  ซึ่งชาวบ้านนิยมเล่นในฤดูเทศกาลต่างๆอย่างแพร่หลาย
ในสมัยโบราณสืบเนื่องต่อกันมา   จนถึงช่วงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ระหว่างปี  พ.ศ.2484 – 2488    
ซึ่งเป็นระยะท่ีญี่ปุ่นยกกองทัพผ่านประเทศไทยมีการโจมตีทางอากาศอยู่เสมอ  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นต้องการจะปลอบขวัญประชาชนจากความกลัวภัยสงคราม  ประกอบกับ
จะเชิดชูศิลปะการแสดงและรักษาแบบแผนนาฏศิลป์ไทย จึงมอบให้กรมศิลปากรปรับปรุงการร าโทนขึ้น  
เมื่อปี พ.ศ. 2487 และได้มีการประพันธ์บทร้องเพิม่เติมข้ึนใหม่ 4 เพลงได้แก่  เพลงงามแสงเดือน   
เพลงชาวไทย     เพลงร าซิมาร า  เพลงคืนเดือนหงาย ผู้ประพันธ์คือ จมื่นมนิตย์นเรศ (เฉลิม  เศวตนันท์)  
ต่อมาท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม ประพันธ์เพิ่มอีก 6  เพลง ได้แก่  เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  เพลง
ดอกไม้ของชาติ  เพลงหญิงไทยใจงาม  เพลงดวงจันขวัญฟ้า  เพลงยอดชายใจหาญ  เพลงบูชานักรบ    
อาจารย์มนตรี   ตราโมท เป็นผู้ปรับปรุงท านองเพลง และใช้เครื่องดนตรีเข้ามาบรรเลงประกอบการขับ
ร้องจัดท่าร าวงให้งดงามถูกต้องตามแบบนาฏศิลป์ไทย  โดยน าแม่ท่าร าแม่บทมาก าหนดไว้เป็นแบบฉบับ
ท่าร ามาตรฐาน ซึ่งผู้ประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐานคือ   

                      1.หม่อมต่วน (ครูศุภลักษณ์  ภัทรนาวิก) 
                  2. ครูมัลลี    คงประภัทร์   
                      3. ครูลมุล    ยมคุปต์ 

          และเปล่ียนช่ือเรียกจากร าโทนมาเป็นร าวง   จนต่อมากรมศิลปากรเปล่ียนช่ือจากร าวงมาเป็น 
ร าวงมาตรฐาน  
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บัตรกิจกรรมท่ี 1 
เรื่อง  ความเป็นมาของร าวงมาตรฐาน 

 

ชื่อ -สกุล...................................................................................ชื่อกลุ่ม..................................... 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 

1.ร าวงมาตรฐานเป็นการแสดงท่ีพัฒนามาจากการแสดงใด 
.............................................................................................................................................................. 
2.เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นร าโทนมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................. 
3.ใครเป็นผู้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงร าโทนขึ้นมาใหม่และปรับปรุงขึ้นเมื่อ   ปีพ.ศ.ใด 
.............................................................................................................................................................. 
4. ผู้ประดิษฐ์ท่าร าเพลงร าวงมาตรฐานคือใคร 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
5. ผู้ปรับปรุงท านองเพลงร าวงมาตรฐาน คือใคร  
.............................................................................................................................................................. 
6. ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลย์สงครามได้ประพันธบ์ทร้องเพลงร าวงมาตรฐานท้ังหมดกี่เพลง ได้แก่  
เพลงใดบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
7.บทร้องเพลงร าวงมาตรฐานท่ี จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม  เศวตนันท์)เป็นผู้ประพันธ ์คือเพลงใดบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 

คะแนนท่ีท าได้...........คะแนน 
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ใบความรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               สาระนาฏศิลป์                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา  นาฏศิลป์                       รหัสวิชา ศ23103                   ลักษณะวิชาพื้นฐาน 
เร่ือง  ร าวงมาตรฐาน                         คะแนน 10 คะแนน                 เวลา  2 ชั่วโมง 

 
เรื่องท่ี 2 ช่ือเพลงและท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน 

  เพลงท่ีใช้ประกอบการแสดงร าวงมาตรฐานมีท้ังหมด 10 เพลง   จมื่นมานิตย์นเรศ 
(เฉลิม เศวตนันท์)ได้เป็นผู้ประพันธ์ค าร้อง จ านวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย 
เพลงร าซิมาร า เพลงคืนเดือนหงาย  ต่อมาท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ประพันธ์บทร้องเพิ่มอีก 
6 เพลง ได้แก่  เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  เพลงดอกไม้ของชาติ  เพลงหญิงไทยใจงาม  เพลงดวงจันทร์
ขวัญฟ้า  เพลงยอดชายใจหาญ  เพลงบูชานักรบ อาจารย์มนตรี  ตราโมท เป็นผู้ปรับปรุงท านองเพลง
และใช้เครื่องดนตรีเข้ามาบรรเลงประกอบการขับร้องจัดท่าร าวงให้งดงามถูกต้องตามแบบนาฏศิลป์ไทย  
ผู้ประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน คือ 

 หม่อมต่วน (ครูศุภลักษณ์  ภัทรนาวิก) 
 ครูมัลลี   คงประภัทร์ 
 ครูลมุล   ยมคุปต์ 
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1.เพลงงามแสงเดือน 

ค าร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม  เศวตนันทน์) 
 ท านอง   นายมนตรี   ตราโมท 

ชื่อท่าร า  สอดสร้อยมาลา 
      

  งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า  งามใบหน้าเมื่ออยู่วงร า ( ซ้ า ) 
 เราเล่นเพื่อสนุก     เปล้ืองทุกข์วายระก า 
 ขอให้เล่นฟ้อนร า     เพื่อสามัคคีเอย 
 
 
 

 

ท่าร า สอดสร้อยมาลา 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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2.เพลงชาวไทย 

 ค าร้อง    จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม  เศวตนันทน์) 
 ท านอง    นายมนตรี   ตราโมท 

ชื่อท่าร า   ชักแป้งผัดหน้า 
 

   ชาวไทยเจ้าเอ๋ย   ขออย่าละเลยในการท าหน้าท่ี 
                การท่ีเราได้เล่นสนุก   เปล้ืองทุกข์สบายอย่างนี้ 
       เพราะชาติเราได้เสรี   มีเอกราชสมบูรณ์ 
                เราจึงควรช่วยชูชาติ   ให้เก่งกาจเจิดจ ารูญ 
                เพื่อความสุขเพิ่มพูน   ของชาวไทยเราเอย 

 
 

 

ท่าร า ชักแป้งผัดหน้า 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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3.เพลงร าซิมาร า 

 ค าร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม  เศวตนันทน์) 
 ท านอง   นายมนตรี   ตราโมท 

ชื่อท่าร า  ร าส่าย 
 

   ร ามาซิมาร า   เริงระบ ากันให้สนุก 
     ยามงานเราท างานจริงจริง  ไม่ละไม่ท้ิงจะเกิดเข็ญขุก 
    ถึงยามว่างเราจึงร าเล่น   ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์ 
     ตามเยี่ยงอย่างตามยุค   เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม 
     เล่นอะไรให้มีระเบียบ   ให้งามให้เรียบจึงจะคมข า 
     มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนร า   มาเล่นระบ าของไทยเราเอย 
 

 

 

ท่าร า ร าส่าย 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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4.เพลงคืนเดือนหงาย 

 ค าร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม  เศวตนันทน์) 
 ท านอง   นายมนตรี   ตราโมท 

ชื่อท่าร า  สอดสร้อยมาลาแปลง 
  

  ยามกลางคืนเดือนหงาย   เย็นพระพายโบกพล้ิวปลิวมา 
    เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต    เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบ่ือระอา 
    เย็นร่มธงไทยปกไทยท่ัวหล้า   เย็นยิ่งน้ าฟ้ามาประพรมเอย 

 

 

 

ท่าร า สอดสร้อยมาลาแปลง 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 

 ค าร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
 ท านอง   นายมนตรี   ตราโมท 

ชื่อท่าร า  แขกเต้าเข้ารัง   ผาลาเพียงไหล่ 
 

   ดวงจันทร์วันเพ็ญ    ลอยเด่นอยู่ในนภา 
     ทรงกลดสดสี     รัศมีทอแสงงามตา 
     แสงจันทร์อร่าม    ฉายงามส่องฟ้า 
     ไม่งาม เท่าหน้า    นวลน้องยองใย 
     งามเอย แสนงาม    งามจริงยอดหญิงชาติไทย 
     งามวงพักตร์ดั่งดวงจันทรา   จริตกิริยานิ่มนวลละไม 
      วาจา กังวาน     อ่อนหวาน จับใจ 
       รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย   สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชาติเอย 
 
 

   

         ท่าร า แขกเต้าเข้ารัง      ท่าร า  ผาลาเพียงไหล่  
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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6.เพลงดอกไม้ของชาติ 

 ค าร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
 ท านอง   นายมนตรี   ตราโมท 

ชื่อท่าร า  ร ายั่ว 
 

 (สร้อย)  ขวัญใจดอกไม้ของชาติ  งามวิลาศนวยนาฏร่ายร า (ซ้ า) 
 ท่อน 1       เอวองค์อ่อนงาม   ตามแบบนาฏศิลป์ 
    ช้ีชาติไทย เนาถ่ิน   เจริญวัฒนธรรม 

 (สร้อย) 
 ท่อน 2  งานทุกส่ิง  สามารถ  สร้างชาติช่วยชาย 
    ด าเนินตาม  นโยบาย   สู้ทนเหนื่อยยากตรากตร า 

 (สร้อย) 

 

 

ท่าร า  ร ายั่ว 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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7.เพลงหญิงไทยใจงาม 

 ค าร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
 ท านอง   นายมนตรี   ตราโมท 

ชื่อท่าร า  พรหมส่ีหน้า   ยูงฟ้อนหาง 
 

   เดือนพราว   ดาวแวววาวระยับ 
  แสงดาวประดับ    ส่งให้เดือนงามเด่น 
  ดวงหน้า     โสภาเพียงเดือนเพ็ญ 
  คุณความดีท่ีเห็น    เสริมให้เด่นเลิศงาม 
  ขวัญใจ     หญิงไทยส่งศรีชาติ 
  รูปงามวิลาศ    ใจกล้ากาจเรืองนาม 
  เกียรติยศ    ก้องปรากฏท่ัวคาม 
  หญิงไทยใจงาม    ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว 
  
 

   

               ท่าร า  พรหมสี่หน้า                                        ท่าร า  ยูงฟ้อนหาง                   
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 

 ค าร้อง    ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
 ท านอง   นายมนตรี   ตราโมท 

ชื่อท่าร า  ช้างประสานงา   จันทร์ทรงกลดแปลง 
 

   ดวงจันทร์ขวัญฟ้า  ช่ืนชีวาขวัญพี่ 
  จันทร์ประจ าราตรี   แต่ขวัญพี่ประจ าใจ 
  ท่ีเทิดทูนคือชาติ    เอกราชอธิปไตย 
  ถนอมแนบสนิทใน   คือขวัญใจพี่เอย 
 
 

   

               ท่าร า  ช้างประสานงา                                   ท่าร า จันทร์ทรงกลดแปลง 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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9.เพลงยอดชายใจหาญ 

ค าร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
 ท านอง นายมนตรี   ตราโมท 

ท่าร า (หญิง) ชะนีร่ายไม้  (ชาย) จ่อเพลิงกาฬ 
 

   โอ้ยอดชายใจหาญ  ขอสมาน ไมตรี 
  น้องขอร่วมชีว ี    กอบกรณีย์กิจชาติ 
  แม้สุดยากล าเค็ญ    ไม่ขอเว้นเดินตาม 
  น้องจักสู้พยายาม    ท าเต็มความสามารถ 
 

 

 

ท่าร า (หญิง) ชะนีร่ายไม้ (ชาย)  จ่อเพลิงกาฬ 
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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10.เพลงบูชานักรบ 

ค าร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
 ท านอง นายมนตรี   ตราโมท 

ท่าร า เท่ียวแรก (หญิง) ขัดจางนาง (ชาย) จันทร์ทรงกลด 
 เท่ียวสอง (หญิง) ล่อแก้ว     (ชาย) ขอแก้ว 
 

   น้องรักรักบูชาพี่   ท่ีมั่นคงท่ีมั่นคงกล้าหาญ 
  เป็นนักสู้เช่ียวชาญ   สมศักดิ์ชาตินักรบ 
  น้องรักรักบูชาพี่    ท่ีมานะท่ีมานะอดทน 
  หนักแสนหนักพี่ผจญ   เกียรติพี่ขจรจบ 
  น้องรักรักบูชาพี่    ท่ีขยันท่ีขยันกิจการ 
  บากบั่นสร้างหลักฐาน   ท าทุกด้านท าทุกด้านครันครบ 
  น้องรักรักบูชาพี่    ท่ีรักชาติท่ีรักชาติยิ่งชีวิต 
  เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ   ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ 
 
 

   

ท่าร า(หญิง) ขัดจางนาง(ชาย) จันทร์ทรงกลด       ท่าร า(หญิง) ล่อแก้ว  ท่าร า(ชาย) ขอแก้ว   
ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 
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ช่ือ – สกุล..........................................................................ช่ือกลุ่ม................................ 

.  ค าช้ีแจง ให้สมาชิกร่วมกันคิดและเขียนช่ือท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐานให้ถูกต้อง 
              (ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อเพลง ท่าร าประกอบเพลง 

1. เพลงงามแสงเดือน  
2. เพลงชาวไทย  
3. เพลงร าซิมาร า  
4. เพลงคืนเดือนหงาย  
5. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  
6. เพลงดอกไม้ของชาติ  
7. เพลงหญิงไทยใจงาม  
8. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  
9. เพลงยอดชายใจหาญ  
10. เพลงบูชานักรบ  
   
   

  
 

ท่าสอดสร้อยมาลา                ท่าร าส่าย       ท่าพรหมส่ีหน้าและยูงฟ้อนหาง   
ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง           ท่าร ายั่ว      (หญิง)ท่าขัดจางนาง (ชาย)ท่าจันทร์ทรงกลด      
(หญิง) ล่อแก้ว(ชาย)ขอแก้ว      ท่าชักแป้งผัดหน้า    ท่าแขกเต้าเข้ารังและผาลาเพียงไหล่   
(หญิง)ท่าชะนีร่ายไม้(ชาย)จ่อเพลิงกาฬ        ท่าช้างประสานงาและจันทร์ทรงกลดแปลง 

 

บัตรกิจกรรมท่ี 2.1 
เรื่อง  ช่ือเพลงและท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน 
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                     เบญจมาภรณ์    พุม่ไสว หน้า 18 
 

 

 

 

ชื่อ – สกุล.....................................................ชื่อกลุ่ม............................ 

ค าช้ีแจง    ให้สมาชิกดูภาพท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐานแล้วเขียนช่ือเพลงท่าร าประกอบเพลง
และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 

               

    ช่ือเพลง................................................                ช่ือเพลง............................................................... 
    ท่าร าประกอบเพลง..............................               ท่าร าประกอบเพลง.............................................. 
    วิธีปฏิบัติ...............................................               วิธีปฏิบัติ.............................................................. 
   ..............................................................                ............................................................................  

                     

    ช่ือเพลง................................................                ช่ือเพลง............................................................... 
    ท่าร าประกอบเพลง..............................               ท่าร าประกอบเพลง.............................................. 
    วิธีปฏิบัติ...............................................               วิธีปฏิบัติ.............................................................. 
   ..............................................................                ............................................................................   

 

บัตรกิจกรรมท่ี 2.2 
เรื่อง  ช่ือเพลงและท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน 
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    ช่ือเพลง................................................                ช่ือเพลง............................................................... 
    ท่าร าประกอบเพลง..............................               ท่าร าประกอบเพลง.............................................. 
    วิธีปฏิบัติ...............................................               วิธีปฏิบัติ.............................................................. 
   ..............................................................                ............................................................................ 
  

                   

    ช่ือเพลง................................................                ช่ือเพลง............................................................... 
    ท่าร าประกอบเพลง..............................               ท่าร าประกอบเพลง.............................................. 
    วิธีปฏิบัติ...............................................               วิธีปฏิบัติ.............................................................. 
   ..............................................................                ............................................................................   

 

 

 

                                                                       คะแนนท่ีได้......................... 
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ใบความรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               สาระนาฏศิลป์                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา  นาฏศิลป์                       รหัสวิชา ศ23103                   ลักษณะวิชาพื้นฐาน 
เร่ือง  ร าวงมาตรฐาน                         คะแนน 10 คะแนน                 เวลา  2 ชั่วโมง 

 
เรื่องท่ี 3 วิธีการแสดงและเครื่องแต่งกายร าวงมาตรฐาน 

วิธีการแสดงร าวงมาตรฐาน 

1. แสดงแบบร าหมู่  เป็นคู่ชาย-หญิง จะใช้กี่คู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานท่ี 
2. ก่อนเริ่มร า หญิงชายท าความเคารพกันด้วยการไหว้ซึ่งกันและกนั 
3. ก่อนร าแต่ละเพลงดนตรีจะบรรเลงน า 1 วรรค เพื่อให้ต้ังต้นจังหวะการร าได้พร้อมกนั 
4. การร าจะเดินตามกันเป็นวงกลมหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
5. มีความพร้อมเพรียงกันในเวลาแสดง ระยะห่างระหว่างคู่ไม่ห่างหรือชิดเกินไป  ระวัง

อย่าให้วงเบ้ียวหรือวงขาด 
6. ใช้ท่าร าตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเพลง 
7. พนมมือไหว้ซึง่กันและกนัเมื่อจบเพลงสุดท้ายก่อนจะออกจากวงร า 
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เครื่องแต่งกายร าวงมาตรฐาน 
เครื่องแต่งกายร าวงมาตรฐาน แต่งได้ 4 แบบดังน้ี 

แบบที่ 1. แบบชาวบ้าน 

 
       ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 

                    ผู้ชาย นุ่งผ้าโจงกระเบน ใส่เส้ือคอกลม ผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้า 
ผู้หญิง  นุ่งผ้าโจงกระเบน ห่มสไบ ปล่อยผม ประดับดอกไม้ข้างผมด้านซ้าย  
          คาดเข็มขัด ใส่เครื่องประดับ 

แบบที่ 2. แบบรัชกาลที่ 5 

 
         ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 

ผู้ชาย นุ่งโจงกระเบน สวมเส้ือราชปะแตน ใส่ถุงเท้า รองเท้า 
ผู้หญิง  นุ่งโจงกระเบน สวมเส้ือผ้าลูกไม้ สไบพาดบ่าผูกเป็นโบว์ ท้ิงชายไว้ข้างล าตัว 

                ใส่เครื่องประดับมุก 
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แบบที่ 3. แบบสากลนิยม 

 
      ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 

ผู้ชาย นุ่งกางเกงขายาว สวมสูท ผูกเนคไท 
ผู้หญิง  แต่งชุดไทยเรือนต้น ไทยจักรี หรือชุดไทยอื่นๆ 

 
แบบที่ 4. แบบราตรีสโมสร 

 
    ท่ีมา : เบญจมาภรณ์   พุ่มไสว 

ผู้ชาย นุ่งกางเกงขายาว สวมเส้ือพระราชทาน ผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้า 
ผู้หญิง  นุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวกรอมเท้า ใส่เส้ือคอกลมแขนกระบอก 
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ช่ือ – สกุล..............................................................................ช่ือกลุ่ม.................................. 

ค าสั่ง    ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ∕ หน้าข้อความท่ีเห็นว่าถูก    ท าเครื่องหมาย X หน้าข้อความ 
          ท่ีเห็นว่า ผิด  (ข้อละ 1 คะแนน) 
1.............ร าวงมาตรฐาน จัดเป็นการแสดงประเภทร าหมู่  

2.............การเล่นร าวงมาตรฐานจะแสดงเป็นคู่ชายหญิง กี่คู่ก็ได้  

3.............การเล่นร าวงมาตรฐานจะร าเป็นวงกลมเดินตามเข็มนาฬิกา  
4.............การเล่นร าวงมาตรฐานจะใช้ท่าร าท่าใดก็ได้ในการร า 
5.............ก่อนเริ่มร าผู้ชายและผู้หญิงจะต้องท าความเคารพกันก่อน 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนดูภาพเครื่องแต่งกายร าวงมาตรฐานแล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 

           ภาพที่ 1          ภาพที่ 2 

                                                                          

           ตอบ.........................................                 ตอบ...........................................  
                                            
                    ภาพที่ 3                                             ภาพที่ 4 

                                  

           ตอบ............................................                  ตอบ.............................................. 

คะแนนท่ีได้............. 
 

บัตรกิจกรรมท่ี 3 
เรื่อง  วิธีการแสดงและเครื่องแต่งกายร าวงมาตรฐาน 

 



เอกสารประกอบการเรียน  ร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน 

 

                     เบญจมาภรณ์    พุม่ไสว หน้า 24 
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เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า 
 

          ธิดารัตน์   ภักดีรักษ์ . นาฏศิลป์3 . กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เอมพันธ์ ,2554.  
          บุญศรี   นิยมทัศน์และเสาวลักษณ์  สุขกิจสมโภชน์ . ดนตรี – นาฏศิลป์ .   
                     กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์ประสานมิตร ,2553. 
          สุมิตร   เทพวงษ์ . นาฏศิลป์ไทย . พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ:  
                     ส านักโอเดียนสโตร์ ,2548.  
          อรวรรณ   ขมวัฒนา . หนังสือประกอบการเรียนรู้พื้นฐาน 
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา ,2546.  
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ที่อยู่ปัจจุบัน          :       35/31 หมู่ 4 ต. ฉลอง  อ.เมือง จ. ภูเก็ต   83130 

ประวัติการศึกษา   :   

          2535                 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ 
                                   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา       

ประวัติการท างาน   :   

    2538 - 2541           อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านต าหนัง   
                                  อ าเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา 
   2542 - 2548            อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านคลองเคียน   
                                  อ าเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา 
   2549 - 2554            ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ”์ 
                                   อ าเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 
   2555 – ปัจจุบัน         ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต   อ าเภอ เมือง  จังหวัด ภูเก็ต   

       

 

 

   

ชื่อ - สกุล          :  นางเบญจมาภรณ์    พุ่มไสว 
วัน เดือน ปี เกิด :  18  กันยายน   2515 

 


