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ครูชํานาญการโรงเรียนพญาไท

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกระทรวงศึกษาธิการ



คํานํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ฉะนั้นครูผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากการเปนผูชี้นํา   ผูถายทอดความรู  ไปเปนผูชวยเหลือ  สงเสริม  และสนับสนุนในผูเรียน
ไดแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆและใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน  เพื่อนําขอมูล
เหลานั้น  ไปสรางสรรคความรูของตน

ในการปฏิรูปการเรยีนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา เรื่อง การผลิตนวัตกรรมการเรยีนการ
สอน  จัดทําขึ้นเพื่อลดบทบาทของครู    กระตุนใหนักเรยีนศกึษาดวยตนเอง    ผูสอนจึงไดจัด
สรางแบบเรยีนสําเร็จรูป  เรื่อง  รําวงมาตรฐาน  เพลงหญิงไทยใจงาม  ขึ้น  เพ่ือใหนักเรยีนได
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม   หรือผูที่เรยีนชาเรยีนไดทันเพื่อน   ไดศึกษาเพิ่มเติมตามความสามารถ
ของแตละบุคคล

ผูสอนหวังวาบทเรียนสําเร็จรูปเลมนี้   คงจะมีประโยชนตอผูสนใจทั่วไป  และนักเรยีนที่
ตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อจะไดพัฒนาความรู  ความเขาใจเรื่อง  รําวงมาตรฐาน  ใน
ระดับสูงตอไป

(นางกัลยา  หนูจาย)
ครู คศ.2 โรงเรยีนพญาไท
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1. บทเรียนสําเร็จรูปนี้ใชประกอบแผนการจัดการ
เรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 4หนวยการเรียน  
เรื่อง  รําวงมาตรฐาน

2. ใชสอนเสริมกับนักเรียนที่ตองการคนควาหา
ความรูเพิ่มเติมจากบทเรียน

3. ใชสําหรับนักเรียนที่เรียนชา  หยุดเรียนบอยได
ศึกษาและเรียนรูไดทันเพื่อน

4. กรณีที่ครูผูสอนไมสามารถทําการสอน  ให
นักเรียนไดไปศกึษาคนควาดวยตนเองโดย
ชี้แจงใหนักเรียนอานคาํแนะนาํในการใช
และปฏบิัติใหครบทุกขั้นตอน

คําแนะนําสําหรับครู
ก



คําแนะนําสาํหรับนักเรียน

• บทเรียนสําเร็จรูปนี้  จัดทําเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง นักเรียน
อานคําแนะนํากอนศึกษาบทเรียน  ดังตอไปนี้

• นักเรียนไมตองกังวลใจในการทําหรือปฏิบัติ  ใหคอย ๆ ทําชา ๆ ทีละ
กรอบ  นักเรียนจะไดรับความรู ไดทําแบบฝกหัด  และทํากิจกรรม
ตางๆดวยตนเอง

• กอนที่จะศึกษาแบบเรียนนี ้ นักเรียนควรทําแบบทดสอบกอนเรียน
กอน

• เริ่มทําตั้งแตกรอบแรกเรียงตามลําดับไป  อยาขามกรอบใดกรอบหนึง่
• กรอบเนือ้หาอานคําอธิบายใหเขาใจ  แลวจงึตอบคําถามลงใน

กระดาษคําตอบ
• เมื่อตอบคําถามเสร็จกรอบหนึ่ง  ใหนักเรียนเปดดูคําตอบไดในกรอบ

ตอไปเพือ่ตรวจสอบคําตอบ  คําตอบถูกแลวใหทํากรอบตอๆไป
• ถาคําตอบผิดใหนักเรียนยอนกลับไปอานในขอความในกรอบทีผ่านมา

ใหมเพื่อทําความเขาใจแลวตอบคําถามใหมทําชาๆไมตองรีบ
• เมื่อทําจนครบทุกกรอบแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนดวย

เสร็จแลวตรวจคําตอบตอไปเลย
• นักเรียนจะตองซื่อสัตยตอตนเอง  ไมเปดคําตอบดูกอน

ข



จุดประสงคการเรียนรู
• รูประวัติความเปนมาของรําวงและรําวง

มาตรฐาน

• บอกความหมายและรองเพลงที่กําหนดได

• บอกชื่อเพลงและทารําไดอยางนอย  2 เพลง
• ปฏิบัติมือและเทาจังหวะเพลงหญิงไทยใจ

งามได
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แบบทดสอบกอนเรียน

1 รําวงแตเดิมเรียกวาอะไร
ก. รํากลองยาว                                  ข. รําโทน            
ค. รํารํามะนา                                   ง. รําพาดผา

2. การกําหนดทารําบทรองและดนตรีอยางมีแบบแผน  เรียกวาการรําอะไร
ก. รําวง                                         ข. รําโทน          
ค. รําวงมาตรฐาน             ง. รําวงพืน้บาน

3. รําวงมาตรฐานมีทัง้หมดกี่เพลง
ก. 8 เพลง                                     ข. 10 เพลง       
ค. 12 เพลง                                    ง. 14 เพลง

4. การแตงกายรําวงมาตรฐานถาผูชายใสโจงกระเบน  เสื้อคอกลมแขนสั้น  
ผาคาดพุง  ผูหญงิควรแตงกายอยางไรคูกัน
ก. ชุดไทยจักรี                   ข. ชุดไทยสมัยรัชกาลที่  6
ค. ชุดไทยแบบชาวบาน          ง. ชุดกระโปรงบานยาว

5. ขอใดกลาวไมถูกตองในเรื่องรําวงมาตรฐาน
ก. ใหหญงิยืนอยูขางหนาชาย       ข. ชายจับมือหญงิออกมารํา      
ค. ชายและหญิงไหวซึง่กันและกัน  ง. เวลารําใหเดินเปนวงกลม
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6. เพลงหญิงไทยใจงามใชทารําอะไร
ก. ทาสอดสรอยมาลา     ข. ทาพรหมสี่หนา        
ค. ทายูงฟอนหาง          ง. ถูกทั้งขอ  ข และ ค

7. รําวงมาตรฐานเปนการแสดงออกทางดานใดมากที่สุด
ก. ภาษาทา                ข. ประเพณี       
ค. วัฒนธรรม        ง. ความสามัคคี

8. เพลงรําวงหญิงไทยใจงามใชการเดินกี่จังหวะ
ก. 1 จังหวะ                          ข. 2 จังหวะ                           
ค. 3 จังหวะ                         ง. 4 จังหวะ

9. รําวงมาตรฐานเปนการแสดงนาฏศลิปที่เปนเอกลักษณประจํา
ภาคใด
ก. ใต                       ข. กลาง              
ค. เหนือ                       ง. อีสาน

10. ทาพรหมสี่หนาเรียกวาทาอะไร
ก. ทาบัวบาน                     ข. ทาเฉิดฉิน            
ค. ทาสอดสรอยมาลา                  ง. ทานกยูงฟอนหาง 
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เฉลยคําตอบกอนเรียน

ขอ  1. ข

ขอ  2. ค

ขอ  3. ข

ขอ  4. ค

ขอ  5. ข

ขอ  6. ง

ขอ  7. ง

ขอ  8. ง

ขอ  9. ข

ขอ  10. ก

ยากไปไหม
คนเกงของครู
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รําวงเปนการละเลนอยางหนึ่งของชาวบาน
เดิมเรยีกวา  รําโทน

รําวง

นักเรยีนควรรูประวัติของรํา
วงกอนคะ

เครื่องดนตรีที่ใชมโีทน  
( กลองชนิดหนึ่ง ) ฉิ่ง  ฉาบ
และกรับ

กรอบที่ 1

ประวัติของราํวง
สมยัสงครามโลกครั้งที่  2 ญี่ปุนมาตั้งทัพในประเทศไทยเพื่อตอสูกับพันธมิตร  สมยัจอมพล       
ป. พิบูลสงครามเปนรฐัมนตรี  พันธมิตรจะโจมตีญี่ปุนในไทยในเวลากลางคืนเดือนหงาย จะได
มองเห็นงาย คนไทยเกิดความกลัวและเครียดจึงชกัชวนกันมาเลนรําโทนเพือ่ใหเกิดความ
สนุกสนาน  สามัคคกีัน   

เนื้อรองเยาแหยหยอกลอกัน  เกี้ยวพาราสกีันระหวางหนุมสาวภาษาที่ใช
เรยีบงาย  ไมมีความประณีตสวยงามในการรํา  ผูชายชอบผูหญิงคนไหนก็ออกไปโคงแลวพากันมา
รําโดยเดินรํากันเปนวงกลม  ผูชายจะรําตอนหนาตอนหลังผูหญิง ภายหลังถึงเปลี่ยนมาใช  รําวง  
แทน  รําโทน
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1. โทนคือ
..................................................................................................................
.............................................................................................................

2. เหตุที่เรียกวารําวงเพราะ
..................................................................................................................
........................................................................................................

3. เครื่องกํากับจงัหวะที่ไมไดใชรําวงคือ
..................................................................................................................
.............................................................................................................

นักเรียนลองตอบคําถาม
วาเขาใจ  
เรื่องรําวงหรือไม

ทําใหเสร็จกอนแลว
คอยดูเฉลยนะคนเกง

คําตอบอยูดานลาง
คะ

คําเฉลย  

กรอบที่ 2
ตอบ   1.กลองชนิดหนึ่ง      2.เวลาเดินรําเปนวง        3.โหมง
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รําวงมาตรฐาน

ทําไมจึงเรยีกรําวง
มาตรฐาน

การกําหนดทารําบทรองและดนตรี
ขึ้นใหมใหมแีบบแผนประณีต
งดงามจึงเรยีกรําวงมาตรฐาน

รําวงมาตรฐานมกีี่เพลง

ทั้งหมด  10 เพลง 14 แมทา  ถา
เพลงนอกเหนือจากนี้จะไมใชรํา
วงมาตรฐาน

นักเรยีนอยากรูจักชื่อเพลงและทารําไหมคะใครจํา
ไดหมด  10 เพลงถือวาเกงมากคะนักเรยีนจะได
นําไปใชเพิ่มพูนความรูในชั้นตอไป

1. เพลงงามแสงเดือน                             ทาสอดสรอยมาลา    
2. เพลงชาวไทย                                 ทาชักแปงผัดหนา
3. เพลงรํามาซมิารํา                               ทารําสาย
4. เพลงคืนเดือนหงาย                             ทาสอดสรอยมาลาแปลง (ไมใชแมบท )
5. เพลงดวงจันทรวันเพญ็                          ทาแขกเตาเขารังและทาผาลาเพียงไหล
6. เพลงดอกไทของชาติ                           ทารํายั่ว
7. เพลงหญงิไทยใจงาม                           ทารําพรหมสี่หนาและทายูงฟอนหาง
8. เพลงดวงจันทรขวญัฟา                         ทาชางประสานงาและทาจันทรทรงกลดแปลง 

(ไมใชแมบท )
9. เพลงยอดชายใจหาญ                           ทาชะนีรายไม ( ญ ) ทาจอเพลิงกาฬ ( ช )
10. เพลงบูชานักรบ                              1. ทาขัดจางนาง ( ญ ) ทาจันทรทรงกลด ( ช)

2. ทาลอแกว ( ญ ) ทาขอแกว ( ช )

กรอบที่ 3 7



เราจะแตงตัวรําวงมาตรฐาน
อยางไรถึงจะสวยและถูกคะ

ตอบ  การแตงชุดไทย  แตงไดหลายแบบ เชน ไทยจักรี  ( นุงผาหนานาง 
หมสไบ )
ไทยสมยัรชักาลที่ 6 ( โจงกระเบน  ผาลูกไมแขนยาว ) ไทยแบบ
ชาวบาน  ( โจงกระเบน หมสไบ ) ผูชายแตงชาวบาน  หรือเสือ้
พระราชทานกางเกงขายาวชุดราชประแตนก็ได

กรอบที่  4

วิธีแสดงรําวงมาตรฐาน
ทําอยางไรถึงจะถูกตอง

1. แสดงเปนหมูชาย – หญิงหลายคู
2. หญิงยืนอยูขางหนาเดินไปตามวงทวนเข็มนาฬิกา  จัดระยะคู      ใหสวยงาม
3. กอนรําหญิงหันหนาเขาในวง  ทําความเคารพโดยยกมือไหวซ่ึงกันและกัน
4. หญิงหันขวากลับตามเดิมแลวรอเพลงขึน้จงึเริ่มรําเนนความพรอมเพรียง
5. รําวงมาตรฐานใชในการประกวดแขงขนัโชวหรือแสดง
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นักเรยีนจับคูขอความทางขวา – ซายใหสมัพันธกนันะคะ
.....................1. เพลงงามแสงเดือน         ก. รําวงมาตรฐาน

.....................2. รําวงมาตรฐาน             ข. ยุงฟอนหาง

.....................3. 14 แมทา                 ค. นุงโจงกระเบน  เสื้อ
ลูกไมแขนยาว

.....................4. ชุดไทยรชัการที่ 6 ง. ทาสอดสรอยมาลา

.....................5. พรหมสีห่นา               จ. รําอยางมีแบบแผน  
ประณีต สวยงาม 

ฉ. ทาขัดจางนาง

มาทดสอบความรูเรื่องรําวง
มาตรฐานกนัหนอย

กรอบที่ 5

ยากไหมคะ  ทํากอนแลวคอยดูเฉลย

เฉลยคาํตอบ

1. ง      2. จ      3.ก     4. ค     5. ข
9



เพลงหญิงไทยใจงาม
นักเรยีนรองเพลงหญิงไทยใจงามไดแลวนะคะ  การเคาะ
จังหวะใหเคาะจังหวะชั้นเดียวนะตามแผนภูมิไงคะ

รําไมยากเลยนักเรยีนตองเริม่ฝกทามือแลวฝกเทา  
หลังจากนั้นฝกมือและเทาใหสมัพันธกันแตตองฝก
บอยๆ นะ ถึงจะเกง อยาลืมเนนจังหวะตองสม่ําเสมอ

กรอบที่ 6

มาฝกปฏิบัติกันหนอย
ทาที่ 1 ทาพรหมสี่หนา
มือ                มือทั้งสองจีบคว่ําระดับวงกลางตรงคําวา  เดือน  แลวสอดจีบขึ้น  หงายมือหัก
ขอมือลงปลายมือหันออกดานขาง  ยกมือสูงระดับวงบน ( วงบัวบาน ) ตรงคําวา  พราว
เทา                กาวเทาซายไปขางหนา  คําวา  เดือน  เทาขวาวางหลังเปดสนเทา  
( กระทุง ) คาํวา พราว
ศีรษะ – ไหล                เอียงซายเบี่ยงตัวหันเขาหาวงเล็กนอย
ทาที่  2 ทายูงฟอนหาง
มือ               มือทั้งสองคอยๆ ลดวงบัวบานลงมาและสอดมือสงไปดานหลังแขนตึง  คว่ํามือให
ปลายนิ้วพุงตรงไปหลังเชิดปลายนิ้วขึ้น
เทา               เดิน  4 จังหวะ  1. ถอยเทาขวาลงหลัง  กอนคําวาดาว

2. กาวเทาซายไปขางหนา   ใชคําวา  ดาว
3. กาวทาวขวาไปขางหนา  ใชคําวา วาว
4. กระทุงเทาซายขางหลัง  ใชคําวา  ระยับ

ศีรษะ – ไหล               เอียงขวาเบี่ยงตัวหันออกนอกวงเล็กนอย
นักเรียนเดินตอ 4 จังหวะจนจบเพลงจะทําทาพรหมสี่หนา 8 ครั้ง  ทายูงฟอนหาง  8 ครั้ง  

( เพลงมี  8 วรรค  ๆละ  2 ทา )
สรุป  ก็คือ  เริ่มรําจะเดินเทา  2 จังหวะ  คือกาวแลวกระทุงเลยตอจากนั้นจะเดิน  4 จังหวะ

ตลอด
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1. นักเรยีนเดินเทาใชกี่จังหวะ..........................................................................................................
2. ทาพรหมสี่หนาเรยีกวา ทา......................................................................................................
3. ทายูงฟอนหางแขนทีส่งไปขางหลังตองตึงหรือไม......................................................................
4. จังหวะที่ถอยเทาหนักขางหลังคือจังหวะที่เทาไหร......................................................................
5. เนื้อเพลงดาวแวววาวระยับ ใชทา...............................................................................................

นักเรยีนฝกแลว  พอจะเขาใจไหม  ถาเขาใจแลว
ลองตอบคําถามใหดูหนอยถาตอบไดถูก แสดงวา
นักเรยีนเขาใจและสรุปหลักออกมาไดถูกตอง

มาดูเฉลยกันดีกวาคะ

เฉลยคําตอบ

1.)4จังหวะ   2.)ทาบัวบาน    3.)แขนตึง  4.)จังหวะที่  15.)ทายูงฟอนหาง
กรอบที่  7
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สรุป

รําวงเดิมเรยีกวารําโทน  ซึ่งเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งไมมทีารําเปนแบบแผน  รําวง
มาตรฐานมทีารําประณีตงดงามมารองที่มีแบบแผน  มี  10 เพลง  14 แมทา  รําทาเดียวกัน  
เหมือนกนัพรอมเพรยีงกนั

เชน

เพลงงามแสงเดือน                  ทาสอดสรอยมาลา
เพลงชาวไทย                       ทาชักแปงผัดหนา
เพลงรํามาซมิารํา                    ทารําสาย
เพลงคืนเดือนหงาย                  ทาสอดสรอยมาลาแปลง
เพลงหญิงไทยใจงาม                ทาพรหมสี่หนา  ทายูงฟอนหาง
เพลงดวงจันทรขวัญฟา              ทาชางประสานงา  ทาจันทรทรงกลดแปลง
เพลงดอกไมของชาติ                ทารํายั่ว
เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ              ทาแขกเตาเขารัง  

ทาผาลาเพียงไหล

เพลงยอดชายใจหาญ                ทาชะนีรายไม ( ญ )
ทาจอเพลิงกาฬ  ( ช )

เพลงบูชานักรบ                     ทาขัดจางนาง  ( ญ )
ทาจันทรทรงกลด  ( ช )
ทาลอแกว ( ญ )
ทาขอแกว  ( ช )
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แบบทดสอบหลังเรียน

1 รําวงแตเดิมเรียกวาอะไร
ก. รํากลองยาว                                  ข. รําโทน            
ค. รํารํามะนา                                    ง. รําพาดผา

2. การกําหนดทารําบทรองและดนตรีอยางมีแบบแผน  เรียกวาการรําอะไร
ก. รําวง                                         ข. รําโทน          
ค. รําวงมาตรฐาน             ง. รําวงพืน้บาน

3. รําวงมาตรฐานมีทัง้หมดกี่เพลง
ก. 8 เพลง                                     ข. 10 เพลง       
ค. 12 เพลง                                    ง. 14 เพลง

4. การแตงกายรําวงมาตรฐานถาผูชายใสโจงกระเบน  เสื้อคอกลมแขนสั้น  
ผาคาดพุง  ผูหญงิควรแตงกายอยางไรคูกัน
ก. ชุดไทยจักรี                   ข. ชุดไทยสมัยรัชกาลที่  6
ค. ชุดไทยแบบชาวบาน          ง. ชุดกระโปรงบานยาว

5. ขอใดกลาวไมถูกตองในเรื่องรําวงมาตรฐาน
ก. ใหหญงิยืนอยูขางหนาชาย       ข. ชายจับมือหญงิออกมารํา      
ค. ชายและหญิงไหวซึง่กันและกัน  ง. เวลารําใหเดินเปนวงกลม
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6. เพลงหญิงไทยใจงามใชทารําอะไร
ก. ทาสอดสรอยมาลา     ข. ทาพรหมสี่หนา        
ค. ทายูงฟอนหาง          ง. ถูกทั้งขอ  ข และ ค

7. รําวงมาตรฐานเปนการแสดงออกทางดานใดมากที่สุด
ก. ภาษาทา                ข. ประเพณี       
ค. วัฒนธรรม        ง. ความสามัคคี

8. เพลงรําวงหญิงไทยใจงามใชการเดินกี่จังหวะ
ก. 1 จังหวะ                          ข. 2 จังหวะ                           
ค. 3 จังหวะ                         ง. 4 จังหวะ

9. รําวงมาตรฐานเปนการแสดงนาฏศลิปที่เปนเอกลักษณประจํา
ภาคใด
ก. ใต                       ข. กลาง              
ค. เหนือ                       ง. อีสาน

10. ทาพรหมสี่หนาเรียกวาทาอะไร
ก. ทาบัวบาน                      ข. ทาเฉิดฉิน            
ค. ทาสอดสรอยมาลา                  ง. ทานกยูงฟอนหาง 
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เฉลยคําตอบ

ขอ  1. ข

ขอ  2. ค

ขอ  3. ข

ขอ  4. ค

ขอ  5. ข

ขอ  6. ง

ขอ  7. ง

ขอ  8. ง

ขอ  9. ข

ขอ  10. ก
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หนังสืออางอิง

กาญจนา  อินทรสุนานนท, ผศ. และรุจี  ศรีสมบัติ ,

รําวงมาตรฐาน  ( เอกสารอัดสําเนา )

เกศแกว  ทิพยจันทร. บทเรียนสําเร็จรูป. กรุงเทพฯ :
2546

เรณู  โกศินานนท. นาฏศิลปไทย. กรุงเทพฯ :

ไทยวัฒนาพานิช, 2545.

อมรา  กล่ําเจริญ, สนุทรนีาฏศิลปไทย.

ครั้งที่  3 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2542.

อรพิณ  ริตจันทร. การสรางบทเรียนสําเร็จรูป.

สุพรรณบุรี : สุพรรณกอปปการพิมพ, 2539.
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บทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองรําวงมาตรฐาน  เพลงหญิงไทยใจงามสําเร็จได                 
โดยไดรับคําแนะนํา  และความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิดังนี้ 

 
 

1.นายบัณฑิต        พัดเย็น                 ผูอํานวยการโรงเรียนพญาไท  
2.นางสาวเวณิกา  บุนนาค                ครู ค.ศ.4 วิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร 
3 นางสุกัญญา     ณ  ตะกั่วทุง          ครู ค.ศ.3  โรงเรียนวัดนอยนพคุณ  
4นางเกศแกว       ทิพยจันทร           ครู ค.ศ.2  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
5 นางลักขณา        กลิน่เฟอง           ครูผูชวยโรงเรียนพญาไท   
6  นางสาวสุนทรีย      หนูจาย         ครูอาสาสมัครโรงเรียนพญาไท 
7. บริษัท  สยามแกลเลอลี    ในเรื่องภาพประกอบการแตงกาย 

ของการแสดงรําวงมาตรฐาน 
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