
โดย : ครูสุกัญญา  ผิวข า



ร ำวงมำตรฐำน เป็นกำรแสดงที่มีวิวัฒนำกำรมำจำก "ร ำโทน"  ซึ่งร ำโทนเป็นกำรร ำและร้อง

ของชำวบ้ำน ท่ีมีผู้ร ำท้ังชำยและหญิง ร ำกันเป็นคู่ ๆ รอบๆ ครกต ำข้ำวท่ีวำงคว ่ำไว้ หรือไม่ก็ร ำกันเป็น

วงกลม  โดยมี โทน เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ลักษณะกำรร ำและร้องเป็นไปตำมควำมถนัด   

ไม่มีแบบแผนก ำหนดไว้ คงเป็นกำรร ำและร้องง่ำย ๆ มุ่งเน้นที่ควำมสนุกสนำนร่ืนเริงเป็นส ำคัญ             

ก่อนสงครำมโลกคร้ังท่ี  2 รำว พ.ศ.2483 ร ำโทนได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยตำมจังหวัดต่ำงๆ 

ในภำคกลำง

ตัวอย่ำงเพลงร ำโทน

- ตำมองตำ         - ใกล้เข้ำไปอีกนิด

- เจ้ำช่อมำลี       - ยวนยำเหล       

- หล่อจริงนะดำรำ



ต่อมำเมื่อป ีพ.ศ. 2487 ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงครำม   

เป็นนำยกรัฐมนตรี รัฐบำลตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรละเล่น

รื่นเริงประจ ำชำติ และเห็นว่ำคนไทยนิยมเล่นร ำโทนกันอย่ำง

แพร่หลำย ถ้ำปรับปรุงกำรเล่นร ำโทนให้เป็นระเบียบท้ังเพลงร้อง 

ลีลำท่ำร ำ และกำรแต่งกำย จะท ำให้กำรเล่นร ำโทนเป็นที่น่ำนิยม

มำกยิ่งขึ้น  จึงได้มอบหมำยให้กรมศิลปำกรปรับปรุงร ำโทนเสียใหม่

ให้เป็นมำตรฐำน มีกำรแต่งเนื้อร้องท ำนองเพลง และน ำท่ำร ำ

จำกร ำแม่บทมำก ำหนดเป็นท่ำร ำเฉพำะแต่ละเพลง

ไว้เป็นมำตรฐำน อย่ำงมีแบบแผน



เมื่อปรับปรุงแบบแผนกำรเล่นร ำโทนให้มีมำตรฐำน 

และมีควำมเหมำะสม จึงมีกำรเปลี่ยนชื่อจำกร ำโทน 

เป็น "ร ำวงมำตรฐำน" โดยลักษณะกำรแสดงที่เป็นกำรร ำ

ร่วมกันระหว่ำงชำย-หญิง เป็นคู่ ๆ เคลื่อนย้ำยเวยีนไป

เป็นวงกลมตำมท ำนองเพลงร้องทั้งหมด 10 เพลง แต่ละเพลง

มีท่ำร ำเฉพำะของเพลงนั้นๆ มีรูปแบบกำรแต่งกำย 4 แบบ  

และมีกำรใช้ทั้งวงปี่ พำทย์บรรเลงดนตรีประกอบ



ประเภท “ร ำหมู่”

ผู้แสดง เป็นคู่ ชำย – หญิง  4 คู่ ข้ึนไป

ร ำเป็นวงกลมเวียนซ้ำย หรือ ทวนเข็มนำฬิกำ



เพลงร ำวงมำตรฐำน
1. งำมแสงเดือน

2. ชำวไทย

3. ร ำซิมำร ำ

4. คืนเดือนหงำย

5.ดวงจันทร์วันเพ็ญ

6.ดอกไม้ของชำติ

7.หญิงไทยใจงำม

8.ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ

9.ยอดชำยใจหำญ

10.บูชำนักรบ

ผู้ประพันธ์ - จมื่นมำนิตย์นเรศ(เฉลิม เศวตนันทน)์
ในนำมกรมศิลปำกร

ผู้ประพันธ์ – ท่ำนผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงครำม





ขั้นตอนที่ 1 ผู้แสดงชำย และหญิงเดินออกมำเป็นแถวตรงสองแถว 

หันหน้ำเข้ำหำกัน ต่ำงฝ่ำยท ำควำมเคำรพด้วยกำรไหว้ 



ขั้นตอนที่ 2 ร ำแปรแถวเป็นวงกลมตำมท ำนองเพลง และร ำตำมบท
ร้องรวม 10 เพลง โดยเปลี่ยนท่ำร ำไปตำมเพลงต่ำงๆ 
ตำมล ำดับ



ขั้นตอนที่ 3 เมื่อร ำจบเพลงที่ 10 ผู้แสดงร ำเข้ำเวที ทีละคู่ตำม
ท ำนองเพลงจนจบ



ค ำร้อง : จมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์) ท ำนอง : อำจำรย์มนตรี ตรำโมท

งำมแสงเดือนมำเยือนส่องหล้ำ งำมใบหน้ำเมื่ออยู่วงร ำ (ซ ้ำ)
เรำเล่นกันเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์วำยระก ำ
ขอให้เล่นฟ้อนร ำ เพื่อสำมัคคีเอย

ควำมหมำย : ยำมท่ีแสงจันทร์สอ่งมำยงัโลกท ำใหโ้ลกนี ้ดูสวยงำม ผู้คนท่ีมำเล่นร ำวงยำมท่ีแสง
จันทร์ส่องก็มีควำมงดงำมด้วย กำรร ำวงนี้เพ่ือใหมี้ควำมสนุกสนำน มีควำมสำมัคคีกัน และละท้ิง
ควำมทุกข์ให้หมดสิ้นไป



เพลงงำมแสงเดือน  : ท่ำสอดสร้อยมำลำ



ค ำร้อง : จม่ืนมำนิตยน์เรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท)์ ท ำนอง : อำจำรย์มนตรี ตรำโมท

ชำวไทยเจ้ำเอ๋ย ขออย่ำละเลยในกำรท ำหน้ำที่
กำรที่เรำได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบำยอย่ำงนี้
เพรำะชำติเรำได้เสรี มเีอกรำชสมบูรณ์
เรำจึงควรช่วยชูชำติ ให้เก่งกำจเจิดจ ำรูญ
เพื่อควำมสุขเพ่ิมพูน ของชำวไทยเรำเอย

ควำมหมำย : หน้ำท่ีท่ีชำวไทยพึงมีต่อประเทศชำตินั้น เป็นสิ่งท่ีทุกคนควรกระท ำ อย่ำได้ละเลยไปเสยี ใน
กำรท่ีเรำได้มำเล่นร ำวงกันอยำ่งสนกุสนำน ปรำศจำกทุกข์โศกท้ังปวงนี้ก็เพรำะว่ำประเทศไทยเรำมีเอก
รำช ประชำชนมีเสรีในกำรคิดจะท ำสิ่งใด ๆ ดังนั้นเรำจึงควรช่วยกันเชิดชูชำติไทยใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป 
เพ่ือควำมสุขยิ่ง ๆ ข้ึนของไทยเรำตลอดไป



เพลงชำวไทย  : ท่ำชักแปง้ผัดหน้ำ



ค ำร้อง : จมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์ ท ำนอง : อำจำรย์มนตรี ตรำโมท

ร ำมำซิมำร ำ เริงระบ ำกันให้สนุก
ยำมงำนเรำท ำงำนกันจริง ๆ ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขุก
ถึงยำมว่ำงเรำจึงร ำเล่น ตำมเชิงเช่นเพื่อให้สร่ำงทุกข์
ตำมเยี่ยงอย่ำงตำมยุค เล่นสนุกอย่ำงวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งำมให้เรียบจึงจะคมข ำ
มำซิมำเจ้ำเอ๋ยมำฟ้อนร ำ มำเล่นระบ ำของไทยเรำเอย

ควำมหมำย : ขอพวกเรำมำเล่นร ำวงกันใหส้นุกสนำนเถิดในยำมว่ำงเช่นนีจ้ะได้คลำยทุกข์                
ถึงเวลำงำนเรำก็จะท ำงำนกันจริง ๆ เพื่อจะได้ไม่ล ำบำก และกำรร ำก็จะร ำอย่ำงมีระเบียบแบบแผน 
ตำมวัฒนธรรมไทยของเรำแล้วจะดูงดงำมยิ่ง



เพลงร ำซิมำร ำ  : ท่ำร ำส่ำย



ค ำร้อง : จมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์) ท ำนอง : อำจำรย์มนตรี ตรำโมท

ยำมกลำงคืนเดือนหงำย เย็นพระพำยโบกพร้ิวปลิวมำ
เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต เท่ำเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอำ
เย็นร่มธงไทยปกไทยทั่วหล้ำ เย็นยิ่งน ้ำฟ้ำมำประพรมเอย

ควำมหมำย : เวลำกลำงคืน เป็นคืนเดือนหงำย มีลมพัดมำเยน็สบำยใจ แต่ก็ยังไม่สบำยใจเท่ำกับกำรท่ีได้
ผูกมิตรกับผู้อื่น และท่ีร่มเย็นไปท่ัว ทุกแห่งยิ่งกว่ำน ้ำฝนท่ีโปรยลงมำ ก็คือกำรท่ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
เป็นเอกรำช มีธงชำติไทยเป็นเอกลักษณ์ ท ำให้ร่มเยน็ท่ัวไป



เพลงคืนเดือนหงำย : ท่ำสอดสร้อยมำลำแปลง



ค ำร้อง : ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำมท ำนอง ท ำนอง : อำจำรย์มนตรี ตรำโมท

ดวงจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นอยูใ่นนภำ
ทรงกลดสดสี รัศมีทอแสงงำมตำ
แสงจันทร์อร่ำม ฉำยงำมสอ่งฟ้ำ
ไม่งำมเท่ำหนำ้ นวลน้องยองใย

งำมเอยแสนงำม งำมจริงยอดหญิงชำติไทย
งำมวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรำ จริตกิริยำนิ่มนวลละไม
วำจำกังวำน อ่อนหวำนจับใจ
รูปทรงสมส่วน ยั่วยวนหทัย
สมเป็นดอกไม้ ขวัญใจชำตเิอย

ควำมหมำย : พระจันทร์เต็มดวงท่ีลอยอยู่บนท้องฟ้ำนัน้ช่ำงดูสวยงำม เพรำะเป็นพระจันทร์ทรงกลด คือ
มีแสงเลื่อมกระจำยออกรอบดวงจันทร์ท้ังดวง แต่ถึงจะงำมอย่ำงไรก็ยังไม่เท่ำควำมงำมของดวงหน้ำ
หญิงสำว ท่ีดูผุดผ่องมีน ้ำมีนวล อีกท้ังรูปร่ำงก็ดูสมส่วน กิริยำวำจำก็อ่อนหวำนไพเรำะ สมแล้วกับท่ี
เปรียบว่ำหญิงไทยนีคื้อดอกไม้



เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง                         ท่ำผำลำเพียงไหล่  



ค ำร้อง : ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ท ำนอง : อำจำรย์มนตรี ตรำโมท

สร้อย : ขวัญใจดอกไม้ของชำติ งำมวิลำศนวยนำดร่ำยร ำ (ซ ้ำ)

เอวองค์อ่อนงำม ตำมแบบนำฏศิลป์

ชี้ชำติไทยเนำว์ถิ่น เจริญวัฒนธรรม (สร้อย)

งำมทุกส่ิงสำมำรถ สร้ำงชำติช่วยชำย

ด ำเนินตำมนโยบำย สูท้นเหนื่อยยำกตรำกตร ำ(สร้อย)

ควำมหมำย : ผู้หญิงไทยเปรียบเสมือนดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย กำรร่ำยร ำด้วยกำร
แสดงออกอย่ำงอ่อนช้อย งดงำมตำมรูปแบบควำมเป็นไทยแสดงใหเ้หน็ถงึควำมเจริญทำงด้ำนวัฒนธรรม
ของคนไทย นอกจำกผู้หญิงจะดีเด่นทำงด้ำนควำมงำมแล้วยงัมีควำมอดทน สำมำรถท ำงำนบ้ำน 
ช่วยเหลืองำนผู้ชำยหรือแม้งำนส ำคัญ ๆ ระดับประเทศก็สำมำรถช่วยเหลือได้เป็นอยำ่งดีไม่แพ้ผู้ชำย



เพลงดอกไม้ของชำติ : ท่ำร ำย่ัว



ค ำร้อง : ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม                                     ท ำนอง : ครูเอื้อ สุนทรสนำน

เดือนพรำว ดำวแวววำวระยับ
แสงดำวประดับ ส่งให้เดือนงำมเด่น
ดวงหน้ำ โสภำเพียงเดือนเพ็ญ
คุณควำมดีที่เห็น เสริมให้เด่นเลิศงำม
ขวัญใจ หญิงไทยส่งศรีชำติ
รูปงำมพลิำศ ใจกล้ำกำจเรืองนำม
เกียรติยศ ก้องปรำกฏทั่วคำม
หญิงไทยใจงำม ยิ่งเดือนดำวพรำวแพรว

ควำมหมำย : ดวงจันทร์ท่ีส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ำมีควำมงดงำมมำก และยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของ
ดวงดำวด้วยแล้ว ยิ่งท ำให้ดวงจันทร์นั้นงำมเด่นยิ่งข้ึน เปรียบเหมือนกับดวงหนำ้ของหญิงสำวท่ีมีควำม
งดงำมอยู่แล้ว ถ้ำมีคุณควำมดีด้วย ก็จะท ำให้หญิงนัน้งำมเป็นเลิศ ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของชำติ เป็น
ท่ีเชิดหน้ำชูตำของชำติ รูปร่ำงก็งดงำม จิตใจก็กล้ำหำญ ดังท่ีมีช่ือเสียงปรำกฏอยูท่ั่วไป



เพลงหญิงไทยใจงำม
ท่ำพรหมสี่หน้ำ                          ท่ำยูงฟ้อนหำง 



ค ำร้อง : ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำมท ำนอง ท ำนอง : ครูเอื้อ สุนทรสนำน

ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ ชื่นชีวำขวัญพี่
จันทร์ประจ ำรำตรี แต่ขวัญพี่ประจ ำใจ
ที่เทิดทูนคือชำติ เอกรำชอธิปไตย
ถนอมแนบสนิทใน คือขวัญใจพี่เอย

ควำมหมำย : ในเวลำค ่ำคืนท้องฟ้ำมีดวงจันทร์ประจ ำอยู ่ในใจของชำยก็มีหญิงอันเป็นสดุท่ีรักประจ ำอยู่
เช่นกัน สิ่งท่ีเทิดทูนยกยอ่งไว้ก็คือ ชำติไทยท่ีเป็นเอกรำช มีอิสระแก่ตนไม่ข้ึนกับใคร และสิ่งท่ีแนบสนิท
อยู่ในใจของชำยก็คือหญิงอันเป็นสดุที่รัก



เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ

ท่ำช้ำงประสำนงำ              ท่ำจันทร์ทรงกลดแปลง



ค ำร้อง : ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำมท ำนอง ท ำนอง : ครูเอื้อ สุนทรสนำน

โอ้ยอดชำยใจหำญ ขอสมำนไมตรี
น้องขอร่วมชีวี กอร์ปกรณีกิจชำติ
แม้สุดยำกล ำเค็ญ ไม่ขอเว้นเดินตำม
น้องจักสู้พยำยำม ท ำเต็มควำมสำมำรถ

ควำมหมำย : ขอผูกมิตรไมตรีกับชำยผู้กล้ำหำญ และจะขอมีส่วนในกำรท ำประโยชนท์ ำหนำ้ที่ของชำว
ไทย แม้จะล ำบำกยำกแค้น ก็จะขอช่วยเหลือจนเต็มควำมสำมำรถ



เพลงยอดชำยใจหำญ
ผู้หญิง  : ท่ำชะนีร่ำยไม้        ผู้ชำย  : ท่ำจ่อเพลิงกำฬ



ค ำร้อง : ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำมท ำนอง ท ำนอง : ครูเอื้อ สุนทรสนำน

น้องรักรักบูชำพี่ ทีม่ั่นคงท่ีม่ันคงกล้ำหำญ
เป็นนักสู้เชี่ยวชำญ สมศักดิช์ำตินักรบ
น้องรักรักบูชำพี่ ทีม่ำนะที่มำนะอดทน
หนักแสนหนักพี่ผจญ เกียรติพี่ขจรจบ
น้องรักรักบูชำพี่ ทีข่ยันที่ขยันกิจกำร
บำกบ่ันสร้ำงหลักฐำน ท ำทุกด้ำนท ำทุกด้ำนครันครบ
น้องรักรักบูชำพี่ ทีร่ักชำติท่ีรักชำติยิ่งชีวิต
เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ ชำติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ

ควำมหมำย : น้องรักและบูชำพี่ เพรำะมีควำมกล้ำหำญ เป็นนกัสู้ท่ีเก่งกล้ำสำมำรถสมกับเป็นชำยชำติ
นักรบท่ีมีควำมมำนะอดทน แม้ว่ำจะยำกเยน็แสนเข็ญ พ่ีก็ต่อสู้จนช่ือเสยีงเลื่องลือไปท่ัว นอกจำกนี้ ยัง
ขยันขันแข็งในงำนทุกอยำ่ง อุตส่ำห์สร้ำงหลักฐำนใหม่ั้นคง และพ่ียังมีควำมรักในชำติบ้ำนเมืองยิ่งกว่ำ
ชีวิต ยอมสละได้แม้ชีวิตและเลือดเนื้อเพ่ือใหช้ำติไทยคงอยูคู่่โลกต่อไป



เพลงบูชำนักรบ

รอบที่ 1 ผู้หญิง : ท่ำขัดจำงนำง            รอบที่ 2 ผู้หญิง  : ท่ำล่อแก้ว 

ผู้ชำย : ท่ำจันทร์ทรงกลด                     ผู้ชำย  : ท่ำขอแก้ว  



1.  แบบชำวบ้ำน

ผู้ชำย : สวมเสื้อคอพวงมำลัย นุ่งโจงกระเบน มีผ้ำคำดสะเอวหอ้ยชำยด้ำนหนำ้       

ไม่สวมรองเท้ำ

ผู้หญิง : ห่มสไบอัดจีบ  นุ่งโจงกระเบน ปล่อยผมทัดดอกไม้ด้ำนซ้ำย

ไม่สวมรองเท้ำ



2. แบบรัชกำลที่ 5

ผู้ชำย : สวมเสื้อรำชปะแตน นุ่งจงกระเบน สวมถุงเท้ำยำวสีขำว สวมรองเท้ำคัตชู

ผู้หญิง : สวมเสื้อลูกไม้แขนยำว นุ่งโจงกระเบน  สไบพำดบ่ำผูกเป็นโบวท้ิ์งชำย

ไว้ข้ำงล ำตัว ใส่ เครื่องประดับมุก ผมบ๊อบ สวมถุงน่องสีขำว สวมรองเท้ำคัตชู



3.  แบบสำกลนิยม

ผู้ชำย : สวมชุดสูท สวมรองเท้ำคัตชู

ผู้หญิง : สวมเสื้อคอกลม ผ่ำหน้ำ แขนกระบอกสำมส่วน  ผ้ำนุ่งปำ้ยยำวกรอมเท้ำ   

สวมรองเท้ำคัตชู  ทรงผมมวยต ่ำ เครื่องประดับทอง



4.  แบบไทยพระรำชนิยม หรือ รำตรีสโมสร

ผู้ชำย : สวมเสื้อคอต้ัง แขนยำวผ่ำหน้ำ  (เสื้อพระรำชทำน) กำงเกงขำยำวสีด ำ 

มีผ้ำคำดสะเอวห้อยชำยด้ำนหน้ำ  สวมรองเท้ำคัตชู

ผู้หญิง : ชุดไทยประยุกต์ จีบหน้ำนำง ห่มสไบ เปดิไหล่ขวำ เกล้ำผมเป็นมวยสูง 

เครื่องประดับทอง  สวมรองเท้ำคัตชู



วีดีโอกำรแสดงจ้ำ


