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                  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  
เปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะดานการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพย ซ่ึงผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง ในการนี้ผูเรียนจําเปนตองมีความรู
เรื่องกาพย  ลักษณะบังคับของกาพยแตละชนิด  การใชคําเพ่ือนําไปสูการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยชนิดตาง ๆ       แบบฝกทักษะชุดนี้เปนแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพย   ชุด พากเพียรเรียนกาพย   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ท ๒๑๑๐๒  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑    โรงเรียนบานเหมืองแร  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  
มีจํานวน  ๔  เลม  ไดแก

          เลมท่ี  ๑  กาพยเปนอยางไรใครรู  จํานวน  ๙  แบบฝก
          เลมท่ี  ๒  เสนาะหู กาพยยานี จํานวน  ๙  แบบฝก
          เลมท่ี  ๓  ฟงเพลินดี กาพยฉบัง จํานวน  ๙  แบบฝก
          เลมท่ี  ๔  ไพเราะจัง กาพยสุรางคนางค จํานวน  ๙  แบบฝก
    แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุด พากเพียรเรียนกาพย  เลมท่ี ๒     

              เสนาะหู กาพยยานี เลมนี้ ประกอบดวย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
              และหลังเรียน  เนื้อหาความรู เกี่ยวกับลักษณะบังคับ แผนผังและตัวอยางการแตงกาพยยานี  ๑๑     

    ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยเลมนี้
              จะชวยแกปญหาการเรียนรูเรื่องการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ ของนักเรียน
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  โรงเรียนบานเหมืองแรได  อีกท้ังจะเปนประโยชนตอผูเรียน  
              ผูสอน  และผูท่ีสนใจตอไป 

นงเยาว  ศรีอินทร
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           เร่ือง                                                                                                             หนา

   คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย 
   ชุด พากเพียรเรียนกาพย                                                                                                      ๑                               
   จุดประสงคการเรียนรู                                                                                                         ๓                                          
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง เสนาะหู กาพยยานี       ๔
   ใบความรู เรื่อง กาพยยานี  ๑๑                                                                                             ๙
   แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุด พากเพียรเรียนกาพย  เลมท่ี ๒ 
   เสนาะหู กาพยยานี 
   - แบบฝกท่ี ๑   ฉันทลักษณรูแนชัด                                                                                ๑๓
   - แบบฝกท่ี ๒  โยงสัมผัสใหแมนยํา                                                                               ๑๖
   - แบบฝกท่ี ๓   เลือกเติมคําท่ีสัมผัส                                                                               ๒๐
   - แบบฝกท่ี ๔   นํามาจัดเรียงวรรคใหม                                                                         ๒๒
      - แบบฝกท่ี ๕   กําหนดใหเลือกไปเติม     ๒๖
   - แบบฝกท่ี ๖   หาคําเสริมใหเหมาะความ     ๒๙
   - แบบฝกท่ี ๗   แตงตอตามวรรคท่ีให                                                                            ๓๑
   - แบบฝกท่ี ๘   แตงเติมไปเปนหลายวรรค                                                                    ๓๓
      - แบบฝกท่ี ๙    แจงประจักษในผลงาน                                                                         ๓๕
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง เสนาะหู กาพยยานี                    ๓๙
   เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง เสนาะหู กาพยยาน ี          ๔๕
   เฉลยแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุด พากเพียรเรียนกาพย              
   เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี  แบบฝกท่ี ๑-๙                                                                     ๔๖
   เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง เสนาะหู กาพยยานี            ๖๙
   บรรณานุกรม                                                                                                                     ๗๐
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        แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุด พากเพียรเรียนกาพย เลมท่ี ๒  
เสนาะหู กาพยยานี  หลักการใชภาษา  หนวยการเรียนรูท่ี ๕ การแตงบทรอยกรองประเภทกาพย 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ท ๒๑๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ผูเรียนสามารถเรียนรู 
และฝกแตงกาพยยานี ๑๑ ตามลําดับความยากงาย ภายในชุดแบบฝก ประกอบดวย
        ๑. ช่ือเรื่อง แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุด พากเพียรเรียนกาพย เลมท่ี ๒ 
เสนาะหู กาพยยานี
       ๒. คํานํา
       ๓. สารบัญ
       ๔. คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุด พากเพียรเรียนกาพย
       ๕. ตัวช้ีวัด / สาระการเรียนรู
        ๖. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง  เสนาะหู กาพยยานี
       ๗. ใบความรูเรื่อง กาพยยานี ๑๑
       ๘. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ชุด พากเพียรเรียนกาพย  เลมท่ี ๒ แบบฝกท่ี ๑-๙
        ๙. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง  เสนาะหู กาพยยานี
      ๑๐. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
      ๑๑. เฉลยแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ชุด พากเพียรเรียนกาพย เลมท่ี ๒ 
     ๑๒. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
     ๑๓. บรรณานุกรม
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                กอนลงมือทํากิจกรรม  ใหเพื่อนๆ อานข้ันตอน
        การฝกทํากิจกรรมดานลางนี้ใหเขาใจกอนนะคะ  ดังนี้คะ

   ๑. อานคําช้ีแจงการทํากิจกรรมแบบฝกใหเขาใจ
  ๒. ศึกษาตัวช้ีวัด
  ๓. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
  ๔. ศึกษาใบความรู เรื่อง กาพยยานี ๑๑
  ๕. ปฏิบัติกิจกรรมแบบฝกทักษะที่ ๑-๙  ตามลําดับขั้นตอนครบทุกแบบฝก
  ๖. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
  ๗. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลว ใหสงครูผูสอนตรวจ
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ข้ันตอนการฝกกิจกรรม
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๑. ลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑
๒. แผนผังกาพยยานี ๑๑
๓. การแตงกาพยยานี ๑๑

๑. บอกลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑ ได
๒. เขียนแผนผังบังคับกาพยยานี ๑๑ ได
๓. อธิบายฉันทลักษณของกาพยยานี ๑๑ ได
๔. แตงกาพยยานี ๑๑ ไดถูกตองตามฉันทลักษณ 
         และใชภาษาไดไพเราะสละสลวย

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียนรู
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีเห็นวาถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย
กากบาท ( ×) ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ขอใดกลาวถึงกาพยยานีไดถูกตอง
           ก.  ๑ วรรค มี ๑๑ คํา
           ข.  ๑ บาท มี ๑๑ คํา
           ค.  ๑ บท มี ๑๑ คํา
           ง.   ๑ คณะ มี ๑๑ 
๒. คําขอใดมีจํานวนพยางคเทากับวรรคท่ี ๑ และ ๓ ของกาพยยานี ๑๑
          ก.  ทุกวันหม่ันทําดี
          ข.  ทุกวันหม่ันทําความดี
          ค.  ทุกวันตองหม่ันทําความดี
          ง.  ทุกวันตองตั้งม่ันทําความดี
๓. ขอใดเปนลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑
          ก.            มีวรรคละ ๔ คํา            ชวยกันจําไวใหดี
                 แตงไดเจ็ดวรรคมี                 ในบทหนึ่งพึงใสใจ
          ข.            ลองสังเกตดูใหดี          กาพยประเภทนี้
                 นับคําไดสิบหกคํา
          ค.            วรรคหนามี ๕ คํา         วรรคหลังจําหกคํามี
                 แตงใหไพเราะดี                    จําตองมีสัมผัสใน
          ง.            วรรคหนึ่งแปดคําจงจําไว     แตงตอไปสัมผัสคําสามวรรคสอง
                 คําสุดทายสัมผัสกับวรรครอง      คําสามวรรคส่ีคลองสัมผัสกัน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
ชุด พากเพียรเรียนกาพย เลมท่ี ๒  เสนาะหู กาพยยานี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
 เวลา ๒๐ นาที  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
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๔. ขอใดอธิบายสัมผัสระหวางบทไดถูกตอง
          ก.  คําสุดทายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคแรกในบทตอไป
          ข.  คําสุดทายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ี ๒ ในบทตอไป
          ค.  คําสุดทายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ี ๓ ในบทตอไป
          ง.  คําสุดทายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายในบทตอไป
๕. ขอใดคือแผนผังของกาพยยานี ๑๑

ก.                   OOOOO              OOOOOO

OOOOO                 OOOOOO

ข. OOOOO             OOOOOO

OOOOO                    OOOOOO

ค.                      OOOOO              OOOOOO

OOOOO                    OOOOOO

ง.                       OOOOO             OOOOOO

OOOOO                   OOOOOO

๖. ขอใดเม่ือนํามาเรียงตอกันเปนวรรคๆ ใหถูกตองแลว  จะไดเปนคําประพันธประเภท
กาพยยานี ๑๑

           ก.    ตะวันจะลับฟาทองนภาเริ่มเปล่ียนสีความมืดเขามาแทนท่ีรออีกทีในวันรุงเชา 
           ข.    ตะวันจะลับฟาหมูนกกาพากันบินวอนผูคนพากันเขานอนพักผอนยามราตรี
           ค.    ตะวันจะลับฟาดวงดาราระยิบระยับประดับบนนภาสวยแจมจาแขงแสงจันทร
           ง.     ตะวันจะลับฟาดวงจันทราเริ่มฉายแสงความรอนคอยผอนแรงความเย็นแยง
                   มาแทนท่ี
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๗. ขอใดควรเปนวรรคหลังของกาพยยานี
          ก.  อากาศสดช่ืน
          ข.  ปาไมมีคุณคา
          ค.  ฟาดูหมนหมองยิ่งนัก
          ง.  สายน้ําไหลเย็นเห็นตัวปลา
๘.      ขอใดเติมในชองวางตอไปนี้ไดถูกตอง
                         หนาวนี้ไปเท่ียวไหน           ขอเชิญไปดอยอางขาง
             .........................................               บนหนทางท่ีสูงชัน
           ก. สวยงามนาภิรมย
           ข. อยูในอําเภอฝาง
           ค. ไมผลมีมากมาย
           ง.  อากาศสดช่ืนดี
๙.       ขอใด เรียงลําดับวรรคของกาพยยานี ๑๑ ไดถูกตอง
                   ๑.  เขาสูกรุงมุงทํางาน
                  ๒. หนุมสาวชาวอีสาน
                  ๓.  เบียดแซง ณ แหงหน
                  ๔.  จรจากยานบานถ่ินตน
           ก.  ๒   ๑   ๓   ๔
           ข.  ๒   ๓   ๑   ๔
           ค.  ๒   ๔   ๑   ๓
           ง.  ๒   ๔   ๓   ๑
๑๐. ขอใดใชเปนวรรคสุดทายแลวส่ือความไดดีท่ีสุด
                        พอแมทานลําบาก            และเหนื่อยยากเพ่ือพวกเรา
              ทํางานทุกค่ําเชา                         ...........................................
            ก.  ท้ังหนักเบาทานกรําทน
            ข.  ไดเงินมาไวใชจาย
            ค.  ดวยจิตใจท่ีแนวแน
            ง. แสนเศราโศกระกําทรวง        
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๑๑. ตัวเลือกในขอใดเติมในชองวางแลว  ทําใหผิดตําแหนงคํารับสัมผัส
          ของกาพยยานี 
                               แมจาแมอยูไหน            .....................................
           ก. ลูกคิดถึงแมจับใจ
           ข.  ในดวงใจลูกคิดถึง
           ค.  อยากใหแมกลับมาหา
           ง. ลูกอยากไปกราบเทาแม
๑๒.    ขอใดเหมาะสมท่ีสุด สําหรับการเติมในวรรคท่ี ๑
                             ......................................          ใหศิษยทําแตส่ิงดี
                  สอนใหรูหนาท่ี                                  อีกท้ังมีวิชาการ
           ก.  คุณครูผูส่ังสอน
           ข.  คุณครูผูนําทาง
           ค.  คุณครูผูเลิศลํ้า
           ง.  คุณครูผูช้ีนํา
๑๓.     เลือกคําในขอใด เติมในชองวางจึงจะทําใหไพเราะดวยเสียงสัมผัสอักษร
                              ดวงดาวพรางพราวฟา          (๑) .............ดวงตาฟาสดใส
                   แลโลก(๒) ...........หวงใย               เจาคลายรอน(๓)..............หรือยัง
           ก.  (๑) คือ          (๒)  แสน       (๓)  เย็น
           ข.  (๑)  ดั่ง          (๒)  แลว       (๓)  ลง
           ค.  (๑)  ราว        (๒)  ดวย        (๓)  บาง
           ง.   (๑)  เปรียบ   (๒)  นึก         (๓)  แลว
๑๔. ขอใดคือกาพยยานี
          ก.   ฉันคนเดินชาแตวาไมถอยไมมัวรอคอยโชควาสนา
          ข.   ถึงฉันจะเดินเช่ืองชาฉันยังกมหนากมตาเดินไปไมถอย
          ค.   แมฉันจะเดินชาใชเวลานานไมนอยแตฉันไมทอถอยไมมัวคอยวาสนา
          ง.   ถึงแมจะเดินเช่ืองชาแตวาไมเคยถอยหลังถึงแมความฝนจะพังฉันยังเดิน    
                ตอไป
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๑๕. ขอใดไมมีสัมผัสบังคับ
        ก.                รักแมกวาชีวิต             ไมเคยคิดจะเปล่ียนใจ
                     รักแมกวาใครๆ                  ท้ังหัวใจมอบใหแม
        ข.                โลกนี้บแนนอน           เดี๋ยวเย็นรอนกลับแปรผวน
                     โอฟาสิมาปรวน                 อนิจจังมิยั่งยืน
        ค.                 ลูกหญิงห้ิวตะกรา       ลูกชายควาเรียวแขนง
                      พอชวยดวยอีกแรง            มิใหเรียวเกี่ยวกีดขวาง
         ง.                 สิบนิ้วสมบูรณเรียว    ซอนพลังทุกนิ้วไป
                       เหยียดกางไดดังใจ            เม่ือชิดกลับไดฉับพลัน
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     หลังจากทําแบบทดสอบ

    กอนเรียนกันแลว   เดี๋ยวเราไปเรียน
        กันเลยนะครับ
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        กาพยยานี ๑๑   เปนคําประพันธท่ีมีช่ือเรียกหลายช่ือ เชน กาพยยานี  กาพยยานีลํานํา  
กาพย ๑๑  มักนิยมแตงกาพยยานี ๑๑ เปนบทสวด  บทเหเรือ  บทพากษ  สวดสรภัญญะ 
และโขน  เปนตน

ลักษณะบังคับหรือฉันทลักษณของกาพยยานี ๑๑

๑. คณะและคํา
          ๑.๑  กาพยยานี ๑๑  หนึ่งบทมี ๔ วรรค  หรือ ๒ บาท
                  บาทแรก เรียกวา บาทเอก  และบาทท่ี ๒  เรียกวา  บาทโท
          ๑.๒ วรรคหนามี ๕ คํา  วรรคหลังมี  ๖ คํา  รวมกัน เรียกวา ๑ บาท
๒. สัมผัส
          กําหนดสัมผัสในบท ๒ แหง  และสัมผัสระหวางบท ๑ แหง คือ
          ๒.๑  คําสุดทายของวรรคท่ี ๑  สัมผัสกับคําท่ี ๓ ของวรรคท่ี ๒ (หรือคําท่ี ๑,๒ ก็ได)
          ๒.๒ คําสุดทายของวรรคท่ี ๒ สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ี ๓
                   สัมผัสไมบังคับ (มีก็ได ไมมีก็ได)  แตถาตองการใหกาพยยานี ๑๑ มีความไพเราะ  
                   ใหคําสุดทายของวรรคท่ี ๓  สัมผัสกับคําท่ี ๑ , ๒ หรือ ๓  ของวรรคท่ี ๔ จะทําให
                   กาพยยานีมีความไพเราะยิ่งขึ้น
         ๒.๓  ถาจะแตงบทตอไป ใหคําสุดทายของวรรคท่ี ๔ ในบทแรก สัมผัสกับคําสุดทาย
                  ของวรรคท่ี ๒ ในบทถัดไป เรียกวา “สัมผัสระหวางบท”

                                                                 (ท่ีมา:วิเชียร  เกษประทุม.ลักษณะคําประพันธไทย) 

ใบความรูท่ี ๑.๑
เรื่อง กาพยยานี ๑๑
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                                    คุณคาของชีวิต             ลองครุนคิดคือส่ิงใด

                        ร่ํารวยหรือจนไซร                   นั้นมิใชเครื่องตัดสิน

                                    อํานาจวาสนา              ใชบอกคาของชีวิน

                        ทําดีเปนอาจิณ                          อีกเวนช่ัวทุกเวลา

                                    นี่แหละส่ิงสําคัญ          ทุกชนช้ันเสมอคา

                        ความดีจะเปนตรา                    บอกคุณคาความเปนคน
  
                                                                         (นงเยาว      ศรีอินทร)   

แผนผังกาพยยานี ๑๑

ตัวอยาง

OOOOO             OOOOOO

OOOOO                     OOOOOO

OOOOO              OOOOOO

OOOOO                     OOOOOO

บทที่ ๑

บทที่ ๒

สัมผัส
ระหวางบท

คุณคาชีวิตคน

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

 ๑๐
www.kr

oo
ba

nn
ok

.co
m



จากตัวอยาง เร่ือง คุณคาของชีวิต

สัมผัสระหวางวรรค  หรือสัมผัสนอกมีดังนี้
บทท่ี ๑    วรรคท่ี ๑  สัมผัสกับวรรคท่ี ๒   คือคําวา  ชีวิต  กับ  คิด
                วรรคท่ี ๒  สัมผัสกับวรรคท่ี ๓  คือคําวา  ใด  กับ  ไซร
บทท่ี ๒   วรรคท่ี ๑  สัมผัสกับวรรคท่ี ๒   คือคําวา  วาสนา กับ คา
                วรรคท่ี ๒  สัมผัสกับวรรคท่ี ๓  คือคําวา  ชีวิน  กับ  อาจิณ
บทท่ี ๓   วรรคท่ี ๑  สัมผัสกับวรรคท่ี ๒   คือคําวา  สําคัญ กับ ช้ัน
                วรรคท่ี ๒  สัมผัสกับวรรคท่ี ๓  คือคําวา  ตรา  กับ  คา

สัมผัสระหวางบทมีดังนี้
บทท่ี ๑   สัมผัสบทท่ี ๒  คือคําวา   ตัดสิน  กับ  ชีวิน
บทท่ี ๒  สัมผัสบทท่ี ๓  คือคําวา   เวลา   กับ   คา
 

       เพ่ือนๆ พอจะเร่ิมเขาใจ
แผนผังบังคับของกาพยยานี
บางแลวใชม้ัยละครับ 
         เดี๋ยวเราไปดูตัวอยาง
กันตอเลยนะครับ
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ตัวอยางการแตงกาพยยานี ๑๑   จากภาพ

       ลอยกระทง

                   กระทงใบนอยนอย          จะลองลอยไปตามน้ํา
           ทุกคนมารวมทํา                          แลวจึงนําไปบูชา
                      ธูปเทียนและดอกไม        นําไปไหวแมคงคา
           ปฏิบัติสืบตอมา                           ประเพณีวันยีเ่ปง
                                                            (นงเยาว   ศรีอินทร)

   (ท่ีมา:นงเยาว   ศรีอินทร,๒๕๕๕) 
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**********************************************************************
เวลา ๑๕ นาที  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเติมคําตอบเกี่ยวกับลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑ ลงในชองวาง        
                  ใหถูกตอง ดังนี้

๑. เติมคําลงใน             ใหถูกตอง เกี่ยวกับลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑
          (ขอละ ๑  คะแนน)

          ๑.๑    ๑  บท มี                           บาท

          ๑.๒   ๑  บาท  มี                      วรรค

          ๑.๓   ๑  บท   มี                       วรรค

          ๑.๔  ๒  บาท  มี                       คํา

          ๑.๕   ๑   บท  มี                       คํา

          ๑.๖   วรรคหนา มี                     คํา

          ๑.๗  วรรคหลัง มี                      คํา

          ๑.๘  บาทแรก เรียกวา

          ๑.๙   บาทหลัง  เรียกวา

          ๑.๑๐  ลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑  ไดแก                             และ 

แบบฝกท่ี ๒.๑
ฉันทลักษณรูแนชัด

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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๒.  ใหนักเรียนเติมคําในชองวางเกี่ยวกับลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑ ดังนี้
       (ขอละ ๑ คะแนน)

       ๒.๑  สัมผัสบังคับใชไดเฉพาะสัมผัส............................
      ๒.๒  คําสุดทายของวรรคท่ี ๑  สงสัมผัสไปยังคําท่ี...........หรือ...........หรือ............ของวรรคท่ี ๒
       ๒.๓  คําสุดทายของวรรคท่ี ๒  สงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคท่ี.....................
       ๒.๔  ถาแตงมากกวา ๑ บท  ตองมีสัมผัสระหวางบท  โดยใหคําสุดทายของวรรคท่ี ๔  ของบทตน       
                สงสัมผัสไปยังคําท่ี..............ของวรรคท่ี....................ของบทตอไป
       ๒.๕  ถาตองการใหกาพยยานี ๑๑  มีความไพเราะยิ่งขึ้น  ใหคําสุดทายของวรรคท่ี ๓  
                 สัมผัสกับคําท่ี..............หรือ.............หรือ.............ของวรรคท่ี ๔  ในแตละบท

๓.   ใหนักเรียนเขียนแผนผังกาพยยานี ๑๑ จํานวน ๒ บท  ใหถูกตอง  (๕  คะแนน)

         ........................................................................................................................................

         ........................................................................................................................................

         ........................................................................................................................................

         ........................................................................................................................................

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  ได..................คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ขอ ๑ - ๒  ตอบถูกขอละ ๑ คะแนน
ขอ ๓  -  เขียนแผนผังถูกและโยงสัมผัสบังคับถูกตอง   
              ครบถวน ๕ คะแนน
           -  เขียนแผนผังถูกและโยงสัมผัสระหวางวรรค     
              ระหวางบาทครบ  แตโยงสัมผัสระหวางบท   
              ไมครบ ๓ คะแนน
           -  เขียนแผนผังไมถูกหรือโยงสัมผัสไมถูก  
              หรือไมครบในบทได ๐ คะแนน
ผานเกณฑ ไดคะแนนรอยละ ๗๐  ขึ้นไป
              หรือไดคะแนนตั้งแต ๑๔ คะแนนขึ้นไป

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนโยงสัมผัสบังคับระหวางวรรค  ระหวางบาทและสัมผัสระหวางบท
                ของกาพยยานี ๑๑ ตอไปนี้ใหถูกตอง  (ขอละ ๒ คะแนน)

    ตัวอยาง                กาพยยานีสิบเอ็ด              ฉันแตงเสร็จใหอานกัน

                       วรรคหนาหาคํานั้น                     วรรคหลังม่ันมีหกคํา

                                 จําไวนะเพ่ือนเพ่ือน           ทองไวเตือนเปนหลักจํา

                       รวมเปนสิบเอ็ดคํา                       หาและหกยกแสดง

                   (ท่ีมา:สําลี  รักสุทธี.สอนอยางไรใหนักเรียนเขียนบทรอยกรองเปน,๒๕๕๔)

      
      ๑.                      มนุษยอยูรวมกัน                ส่ิงสําคัญตองมีธรรม

                        ธรรมคือส่ือช้ีนํา                         ใหคนทําแตความดี

                                  อยูกันอยางสรรคสราง      ไมลบลางใหเสียศรี

                        ปญหาก็ไมมี                               ถาคนดีมีคุณธรรม

                                                                                             (ท่ีมา:สําลี  รักสุทธี.สอนอยางไรใหนักเรียนเขียนบทรอยกรองเปน,๒๕๕๔)

                                                                            เวลา ๑๐ นาที  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
***************************************************************************

แบบฝกท่ี ๒.๒
โยงสัมผัสใหแมนยํา

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

๑๖
www.kr

oo
ba

nn
ok

.co
m



    ๒.                         ขึ้นกกตกทุกขยาก            แสนลําบากจากเวียงไชย

                        มันเผือกเลือกเผาไฟ                   กินผลไมไดเปนแรง

                                  รอนรอนออนอัสดง          พระสุริยงเย็นยอแสง

                        ชวงดังน้ําครั่งแดง                       แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร

                                                                           (ท่ีมา:สุนทรภู.กาพยพระไชยสุริยา)

     ๓.                        เดี๋ยวมืดเดี๋ยวกลับสาง        สูหนทางสมถวิล 

                        วิหคผกหากิน                             พ้ืนนาไรหายโอดครวญ

                                 โลกนี้บแนนอน                 เดี๋ยวเย็นรอนกลับแปรผวน

                        โอฟาสิมาปรวน                          อนิจจังมิยั่งยืน

                                                                            (ท่ีมา:พระครูเกษมทัศนคุณ)

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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  ๔.                          ภาษาของคนไทย                เราควรไดอนุรักษ

                      เปนส่ือใหประจักษ                       ความเปนไทยในวันนี้

                                ภาษาเปนส่ือให                   เราเขาใจกันไดดี  

                      ใชใหถูกวิธี                                   ตามแบบอยางท่ีสรางมา

                                                                            (นงเยาว   ศรีอินทร)

   ๕.        ในหลวงทรงหวงใย           ประชาไทยทุกเขตแควน

                       เสด็จไปท่ัวแดน                        พระทัยแสนเปยมเมตตา
                        
                                   เพ่ือราษฎรมิเคยพัก            ทรงงานหนักทุกเวลา

                       เพียงหวังใหประชา                        ไดอยูเย็นเปนสุขเอย

                                                   (นงเยาว   ศรอิีนทร)              

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ได...............คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
- โยงสัมผัสบังคับถูกตองครบถวน  ขอละ ๒     
         คะแนน
- โยงสัมผัสระหวางวรรค  ระหวางบาทครบ  
          แตไมโยงสัมผัสระหวางบท  ขอละ ๑ คะแนน
- โยงสัมผัสไมถูกหรือไมครบ ๐ คะแนน 
ผานเกณฑ   ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
          หรือไดคะแนนตั้งแต ๗ คะแนนขึ้นไป

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานกาพยยานี ๑๑ ตอไปนี้  แลวเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง
                  (ขอละ ๕ คะแนน)
           
๑.                             มัสม่ันแกงแกวตา             หอมยี่หรารสรอนแรง
                     ชายใดไดกลืนแกง                    แรงอยากใหใฝฝนหา
                                ยําใหญใสสารพัด             วางจานจัดหลายเหลือตรา
                     รสดีดวยน้ําปลา                           ญี่ปุนลํ้าย้ํายวนใจ
                         (ท่ีมา:พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย.กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน)

        ๑.๑  สัมผัสระหวางวรรค  ไดแก..................-..................และ.................-....................
        ๑.๒  สัมผัสระหวางบาท   ไดแก..................-..................และ.................-....................
        ๑.๓  สัมผัสระหวางบท     ไดแก..................-..................

๒.                     ดูปลวกรักพวกไหม             ดูผ้ึงไดอุทาหรณ
                     ดูแรงแหงดงดอน                          ลวนคําสอนอยางชัดเจน
                               ถาเราเอาอยางสัตว              ยอมแนชัดมีจุดเดน
                     สามัคคีท่ีปลวกเปน                      ขยันเนนเหมือนผ้ึงโพรง                           
                        (ท่ีมา:สําลี  รักสุทธี.สอนอยางไรใหนักเรียนเขียนบทรอยกรองเปน,๒๕๕๔)

        ๒.๑  สัมผัสระหวางวรรค  ไดแก..................-..................และ.................-....................
        ๒.๒  สัมผัสระหวางบาท   ไดแก..................-..................และ.................-....................
        ๒.๓  สัมผัสระหวางบท     ไดแก..................-..................

                                                                            เวลา ๑๕ นาที  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
***************************************************************************

แบบฝกท่ี ๒.๓
เลือกเติมคําท่ีสัมผัส

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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๓.                                 กวาถึงอายุขัย                   ตามวิสัยไดเกิดมา
                            แกเจ็บมรณา                             วาตามพรหมลิขิตไป
                                     ไมดอกออกชอบาน         ลมพัดผานหอมไปไกล
                            คนดีอยูท่ีไหน                           ยอมสดใสยั่งยืนนาน
                                                         (ท่ีมา:หนังสือเสริมทักษะ ท ๑๐๒ ภาษาไทย ซีรีส ๗)                          

        ๓.๑  สัมผัสระหวางวรรค  ไดแก..................-..................และ.................-....................
        ๓.๒  สัมผัสระหวางบาท   ไดแก..................-..................และ.................-....................
        ๓.๓  สัมผัสระหวางบท     ไดแก..................-..................

๔.                           เวลาลวงเลยไป                 ดั่งน้ําไหลไมคืนหวน
                            ลองมานึกทบทวน                    วาเราควรทําส่ิงใด
                                    รีบเรงทําความดี                กอนไมมีเวลาให
                            เม่ือเวลาผานไป                         อยากแกไขไมทันการณ
                                                                              (นงเยาว   ศรีอินทร)

        ๓.๑  สัมผัสระหวางวรรค  ไดแก..................-..................และ.................-....................
        ๓.๒  สัมผัสระหวางบาท   ไดแก..................-..................และ.................-....................
        ๓.๓  สัมผัสระหวางบท     ไดแก..................-..................

                      

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  ได.....................คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
- เขียนคําคูสัมผัสสระไดถูกตองคูละ ๑ คะแนน
ผานเกณฑ  ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
        หรือไดคะแนนตั้งแต ๑๔ คะแนนขึ้นไป

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหูกาพยยานี 
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                                                                            เวลา ๒๐ นาที  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
***************************************************************************

แบบฝกท่ี ๒.๔
นํามาจัดเรียงวรรคใหม

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเรียงขอความใหมใหเปนคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ ดังนี้  
                  (ขอละ ๑ คะแนน)
๑. จัดวรรคตอนของขอความตอไปนี้ ใหเปนกาพยยานี ๑๑ จํานวน ๑ บท

ตัวอยาง
         “ลิงคางครางโครกครอกฝูงจิ้งจอกออกเหาหอนชะนีวิเวกวอนนกหกรอนนอนรังเรียง”
เฉลย
                                   ลิงคางครางโครกครอก                  ฝูงจิ้งจอกออกเหาหอน
                         ชะนีวิเวกวอน                                          นกหกรอนนอนรังเรียง

         ๑.๑  “รังไรโรยดวยแปงเหมือนนกแกลงทํารังรวงโออกนกท้ังปวงยังยินดีดวยมีรัง”
                    
                      ......................................................              ......................................................
                  
             .........................................................                    ......................................................

        ๑.๒  “ตาลเฉาะเหมาะใจจริงรสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจคิดความยามพิสมัยหมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น”   
              
                      ......................................................              ......................................................
                  
             .........................................................                    ......................................................

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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        ๑.๓  “ดินแยกแตกระแหงแดดรอนแรงไรเมตตาฟาโปรดปรานีขาส่ังฝนมาเอ้ืออาทร”
                  
                  ......................................................              ......................................................
                  
         .........................................................                    ......................................................

        ๑.๔  “กาวยางอยางมุงม่ันดวยมีฝนอันยิ่งใหญไมทอตอส่ิงใดกาวเดินไปเพ่ือควาดาว”

                  ......................................................              ......................................................
                  
         .........................................................                    ......................................................

        ๑.๕  “เดือนแรมเหมือนเรียมคางเรื่องรักรางแรมขนิษฐาแรมรสแรมพจนาแรมเห็นหนานิ่ง   
                นอนแรม”

                  ......................................................              ......................................................
                  
         .........................................................                    ......................................................

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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       ๒.   ใหนักเรียนจัดเรียงลําดับวรรคตอนของกาพยยานี ๑๑ ใหถูกตอง  
        
          ตัวอยาง      
                                 บงบอกความสดใส                     ยามชมชิดจิตคะนึง
                          กล่ินระรวยหอมช่ืนใจ                       กุหลาบกลีบแยมสวย 

          จัดเรียงใหม ไดดังนี้
                                 กุหลาบกลีบแยมสวย                  กล่ินระรวยหอมช่ืนใจ
                          บงบอกความสดใส                            ยามชมชิดจิตคะนึง

                 ๒.๑                     จบงานถึงกาลลา                 ตองจําจากพรากหัวใจ
                                     มิลืมเลือนท่ีจากมา                      คํานึงคิดถึงเพ่ือน

                      ......................................................              ......................................................
                  
             .........................................................                    ......................................................

                ๒.๒                   ปฏิบัติใหชัดตรง                     ทําไปใหม่ันคง
                                     ความซ่ือคือถือสัตย                       จะเพ่ิมคาราคาตน

                      ......................................................              ......................................................
                  
             .........................................................                    ......................................................

                ๒.๓                     ไมตรีอยูคูทรวงใน               หวังรักประจักษไว
                                      แกเพ่ือนยาสถาวร                       ใครเลยจะลวงรู

                      ......................................................              ......................................................
                  
             .........................................................                    ......................................................

                

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

         ๒๔
www.kr

oo
ba

nn
ok

.co
m



     
         ๒.๔                           ผักหวานซานทรวงใน            เปนโฉมนองฤาโฉมไหน
                                     ผักโฉมช่ือเพราะพรอง                 ใครครวญรักผักหวานนาง

                      ......................................................              .................................................
                  
               .......................................................                    .................................................

        ๒.๕                            ขนมผิงผิงผาวรอน               รอนนักรักแรมไกล                 
                               เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน                เม่ือไรเห็นจะเย็นทรวง

                     ......................................................              ..................................................
                  
              .......................................................                    ..................................................

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ได...................คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
      - จัดเรียงวรรคตอนกาพยยานี ๑๑ ถูกตอง 
         ขอละ ๑ คะแนน
ผานเกณฑ  ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
         หรือไดคะแนนตั้งแต ๗ คะแนนขึ้นไป

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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 คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลือกกลุมคําท่ีกําหนดให นําไปเติมลงในชองวางของกาพยยานี ๑๑   
                 ตอไปนี้ใหถูกตอง  (กลุมคําละ ๑ คะแนน)
                       
 ๑.                                               
  

         ๑.๑                         

                                  งามแดนดอยอางขาง          ผูคนตางมา(๑)..............
                          ทิวทัศนนาภิรมย                        สวยงามสมคําร่ําลือ
                                  อยูตําบลแมงอน                 เขาสูงซอนระบือช่ือ
                          ชาวฝางตาง(๒)..............            เปนท่ีเชิดหนาชูตา

        ๑.๒                               

                                   สถานีเกษตรหลวง            (๓)...................ไดพ่ึงพา
                           ในหลวงดําริมา                         พัฒนาเปนโครงการ
                                   ศึกษาและวิจัย                   เสริมรายไดให(๔)..................                                 
                            เกษตรกรรมนั้นคืองาน            ทดแทนการทําไรฝน
                                   มีโครงการมากมาย           เปนทางใหไดทํากิน
                            ความหวังจึง(๕)................       เพราะพอหลวงทรงหวงใย

 ชุมชน        ไมส้ิน        ชนท้ังปวง        คงอยู        ชาวประชา        ชาวบาน        ยั่งยืน

                                                                            เวลา ๒๐ นาที  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
***************************************************************************

แบบฝกท่ี ๒.๕
กําหนดใหเลือกไปเติม

ดอยอางขางดอยอางขาง

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

๒๖

   ทองเท่ียว        ภูมิใจ        เท่ียวชม        ยึดถือ        ยินดี
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  ๑.๓       

                                       บนเขาตะนาวศรี             ดินแดนนี้ท่ียิ่งใหญ
                                 อางขางจึง(๖)................        ดวยพระทัยเปยมเมตตา
                                       แองรีคลายกระทะ           ดอกซากุระงาม(๗).................                                                 
                                ไมผลตระการตา                    มากคุณคาใหเลือกสรร

  ๑.๔

                                         สาล่ี ทอ กีวี                    สตรอเบอรี่หลากหลายพันธุ
                                ไมดอกหลาก(๘)...............     คารเนช่ันและแอสเตอร
                                         เบญจมาศลวนพันธุดี     กุหลาบ(๙)................มีใหเจอ
                                 ประทับใจจริงเออ                  หากไดเจอแมคะนิ้ง
                                         สัมผัสธรรมชาติ             กับอากาศหนาว(๑๐).................                                   
                                 ย่ํารุงสวย(๑๑)..................      ทะเลหมอกระลอกลง

  ๑.๕  
       
  
                                        เท่ียวชมหมูบานคุม           แลว(๑๒)................ไปขอบดง
                                 นอแลก็ยังคง                            รอเราไปเยี่ยมชมกัน
                                        อยาลืมซ้ือ(๑๓)............... มีหลายหลากให(๑๔)...................                                   
                                สัญลักษณดอยคํานั้น                ผลิตภัณฑของโครงการ
                                        สินคาหัตถกรรม              ชาวบานทําของ(๑๕)...................                                        
                                มากมายหลายประการ             เชิญทุกทานไปเท่ียวชม

                                                                                  (นงเยาว    ศรีอินทร)
   

  กาวหนา        กาวไกล        ยิ่งนัก        พัฒนา        หนักหนา

  มากมี          หลายสี          สีสัน          เย็นจริง          
  ยิ่งนัก          พันธุดี           จับใจ         งามยิ่ง 

               ของฝาก          เลือกสรร          เดินทาง          ใชสอย       
               จักสาน           เดินดุม                ผลไม            คัดเลือก       

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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บากบ่ัน       อดทน         รูคา          วันหนา       อนาคต     
 หนาท่ี        สามัคคี     ประหยัด     รวมแรง       สํานึก
 

         ๒.       

   

                 เศรษฐกิจพอเพียง               วิถีเล้ียงชีวิตตน
มานะและ(๑)..................            ไมอับจนตลอดไป
        ขยันหม่ันอดออม                ไมตรากตรอมลําบากใจ
อยูอยางวิถีไทย                            จะมีใชใน(๒)....................       

                                   ทําตามดําริพอ                      อยารีรอและลีลา
กินอยูอยาง(๓)................             อีกใชจายอยางพอดี
       ประหยัดมัธยัสถุ                   รูซ่ือสัตยตอหนาท่ี
วางแผนการงานดี                        ( ๔)....................รวมกายใจ
       คนไทยทุกระดับ                  นําไปปรับประยุกตใช               
ตามทางพอวางไว                        เพ่ือคนไทยไดอยูดี
       รอบคอบมีเหตุผล                สํานึกตนรู(๕)................. 
หากทําไดดังนี้                            คือวิถีความพอเพียง

                                                                               (นงเยาว   ศรอิีนทร)

 เศรษฐกิจพอเพียง

   คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  ได.......................คะแนน
   เกณฑการใหคะแนน
              ขอ ๑,๒ ตอบถูกกลุมคําละ ๑ คะแนน
              (ขอ ๑ จํานวน ๑๕ คะแนน , ขอ ๒ จํานวน ๕ คะแนน)
   ผานเกณฑ  ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
              หรือไดคะแนนตั้งแต ๑๔ คะแนนขึ้นไป

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

    ๒๘
www.kr

oo
ba

nn
ok

.co
m



                                                                            เวลา ๓๐ นาที  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
***************************************************************************

แบบฝกท่ี ๒.๖
หาคําเสริมใหเหมาะความ

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนหาคํามาเติมในชองวางของกาพยยานี ๑๑ ตอไปนี้ใหถูกตอง
                  ตามลักษณะบังคับและไดใจความ  (คํา,กลุมคําละ ๑ คะแนน)

๑.
        ๑.๑                          ทองเท่ียวใหท่ัว...............   เงินไมไหลนอกประเทศ
                              เหนือใตท่ัวทุก..............               ลวนเปนแดนแสนสุขสันต

        ๑.๒                          วันนี้เปนวันดี                     เชิญนอง..............มารวมกัน
                              พบปะและ.................                   เนื่องในวันอันมงคล

        ๑.๓                           โรงเรียนเหมืองแรนี้           โรงเรียน................อยูใกลบาน
                              ผูคนสงบุตร...................                เขามาเรียนกันมากมาย

        ๑.๔                           เสียงกริ่งดังแวว..............    พวกเราพากันเขาแถว
                              เคารพธงชาต.ิ.................                จึงพากันเขาหองเรียน

        ๑.๕                          วิชา......................               มาเร็วไวเขาเรียน.................
                              อานเขียนเพียรสรางสรรค             ผลงานนั้นนาช่ืนชม    

                        (นงเยาว   ศรอิีนทร)

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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           ๒.    รักษภาษาไทย

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน   ได.......................คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
         - เติมคําถูกตอง เนื้อหาสัมพันธกัน  
           คํา,กลุมคําละ ๑ คะแนน
ผานเกณฑ   ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
           หรือไดคะแนนตั้งแต ๑๔ คะแนนขึ้นไป

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

๓๐

ภาษาของคนไทย                    เราควร(๑)...............อนุรักษ
                   เปนส่ือใหประจักษ                         ความเปนไทยในวันนี้

ภาษาเปนส่ือ(๒).............        เราเขาใจกันไดดี
                   ใชใหถูก(๓).................                   ตามแบบอยางท่ีสรางมา

ท้ังพูดอานและ(๔)...............  อยาผิดเพ้ียนจากตํารา
                    ภาษามี(๕)..................                   ควรรักษาอยาแชเชือน

เปนเอกลักษณ(๖)...............   นาภูมิใจหาใคร(๗)....................
                    ภาษาคอยย้ําเตือน                           ความเปนชาติไมคลาดคลา

พอขุนรามทานคิด                  เริ่มประดิษฐเปนตน(๘)..............
                    ภาษาจึงเปนตรา                            วานี่หนาคือคนไทย
                            รักชาติรักษ(๙)................      รวมนําพาจรรโลง(๑๐)................
                    เพ่ือใหภาษาไทย                           อยูคูชาติตราบนานเอย

                                                                          (นงเยาว   ศรีอินทร)
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                                                                            เวลา ๔๐ นาที  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
***************************************************************************

แบบฝกท่ี ๒.๗
แตงตอตามวรรคท่ีให

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนแตงกาพยยานี ๑๑ ตอจากวรรคท่ีแตงไวใหถูกตอง  ตามลักษณะ
บังคับและไดใจความ (ขอละ ๑ คะแนน)

๑.                              คุณครูภาษาไทย                 ในหัวใจใครฝกฝน
                         .............................................            อานเขียนไดไมอายใคร
                                  
๒.                                   ชีวิตคนเรานั้น                    จะยาวส้ันใชเหตุผล
                         .............................................            อยูท่ีคุณงามความดี

๓.                                   มาเท่ียวเมืองเชียงใหม        แสนสุขใจไดมาเยือน
                         .............................................            แดนดินถ่ินศิวิไล                                                                                                              

๔.                               วันนี้เปนวันพระ               เราควรจะไปทําบุญ
                         ............................................             ใหอยูเย็นเปนสุขเอย

๕.                                    มาเถิดพ่ีนองไทย               รอยดวงใจสามัคคี
                         ..............................................            ถวายแดองคราชัน

๖.                                    พวกเราเปนนักเรียน           ..............................................
                         ขยันหม่ันฝกปรือ                             จึงจะไดคะแนนดี                        

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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๗.                                ปาไมมีคุณคา                     ............................................
                         เชิญชวนทานท้ังหลาย                        ปลูกตนไมกันเถิดเอย

๘.                                     ประเพณีของลานนา          ............................................
                         สืบสานกันเรื่อยไป                            ใหลูกหลานไดดํารง

๙.                                       พระจันทรเดนงามตา        ...........................................
                          เธอฉันไดแอบอิง                               แนบชิดใกลใตเงาจันทร                                           
  
๑๐.                                    ประเพณีสงกรานต            ...........................................
                          กุศลจะเกื้อหนุน                                ใหอยูเย็นเปนสุขเอย

                                                               (นงเยาว      ศรีอินทร)

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน   ได......................คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
         - แตงไดถูกตองตามลักษณะบังคับและใจความสัมพันธกัน     
           ขอละ ๑ คะแนน
ผานเกณฑ  ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
           หรือไดคะแนนตั้งแต ๗ คะแนนขึ้นไป

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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                                                                            เวลา ๓๐ นาที  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
***************************************************************************

แบบฝกท่ี ๒.๘
แตงเติมไปเปนหลายวรรค

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนแตงกาพยยานี ๑๑ จํานวน ๒ หรือ ๓ วรรคตอจากวรรคท่ีกําหนดไว
               ใหถูกตองตามลักษณะบังคับและไดใจความ (วรรคละ ๑ คะแนน)

     ๑.                               พระคุณอันยิ่งใหญ            หนึ่งนั้นไซรคือพอแม
                          รักลูกดั่งดวงแด                               รักแนแทมิแปรไป
                                       สองคือครูอาจารย               พระคุณทานกวาส่ิงใด
                           ..........................................              .........................................

     ๒.                              โรงเรียนบานเหมืองแร       เรามุงแตพัฒนา
                           วิชาการกาวหนา                              กิจกรรมก็กาวไกล
                                         นักเรียนลวนขยัน               อีกมุงม่ันและตั้งใจ
                            .........................................              .........................................

      ๓.                               คนไทยของเรานั้น             ยามเจอกันยกมือไหว
                            เปนเอกลักษณไทย                         นาช่ืนใจเม่ือพบเห็น
                                         ออนนอมท้ังกายใจ            .........................................
                            .........................................              .........................................
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     ๔.                           คุณครูของพวกเรา             ทานคอยเฝาสอนส่ังศิษย
                       กลอมเกลาเปนเนืองนิตย                ไมเคยคิดเอือมระอา
                                    ถึงแมศิษยดื้อรั้น                 ........................................
                       ..........................................              ........................................

                                                                               (นงเยาว      ศรีอินทร)

 
                         

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน   
           ได......................คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
         - แตงไดถูกตองตามลักษณะบังคับ    
            และไดใจความ
           วรรคละ ๑ คะแนน
ผานเกณฑ  ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
           หรือไดคะแนนตั้งแต ๗ คะแนนขึ้นไป
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                                                                            เวลา ๔๐ นาที  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
***************************************************************************

แบบฝกท่ี ๒.๙
แจงประจักษในผลงาน

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ังจากกาพยยานีในกรอบท่ีกําหนดใหตอไปนี้ 
                  (ขอละ ๑๐ คะแนน)

๑.             กําหนดวรรคแรกให          วรรคตอไปใหแตงเพ่ิม
สรรหาถอยคําเติม                          เปนเรื่องราวใหสรางสรรค
สองบทเปนอยางนอย                    หากเรียงรอยไดครบครัน
สงครูนงเยาวพลัน                          ผลงานนั้นไดคะแนน

                                                       (นงเยาว    ศรีอินทร)

                                
                          ตะวันจะลับฟา                 ..........................................

             .....................................                 .........................................

                           .....................................   .........................................

             ......................................                .........................................
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๒.
               กําหนดภาพมาให             แลวนําไปใชแตงกาพย
      ใหสอดคลองกับภาพ                 อีกถูกตามบังคับหนา
      ตามแบบกาพยยานี                    ถูกวิธีท่ีเรียนมา
      สองบทเสร็จแลวหนา                นํามาสงครูนงเยาว

                                                         (นงเยาว   ศรีอินทร)

                                  ..................................        .........................................

                      .......................................               .........................................

                                  ................................          .........................................

                        .......................................              .........................................         

       ท่ีมา  (นงเยาว   ศรีอินทร,๒๕๕๓) 
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คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน   ได......................คะแนน
เกณฑการใหคะแนน   (อยูหนาถัดไป)
     - ระดับคุณภาพ  ดีมาก              ๑๖ – ๒๐  คะแนน
     - ระดับคุณภาพ  ดี                     ๑๓ – ๑๕  คะแนน
     - ระดับคุณภาพ พอใช               ๑๐ – ๑๒  คะแนน
     - ระดับคุณภาพปรับปรุง              ๐ – ๙     คะแนน
ผานเกณฑ  ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
        หรือไดคะแนนตั้งแต ๑๔ คะแนนขึ้นไป

                     ฝกแตงกาพยยานี ๑๑ กันแลว  ไมยาก
             อยางที่คิดใชไหมครับ เสร็จแลวทําแบบทดสอบ      
             วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
             ไดเลยนะครับ    
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เกณฑการใหคะแนนการแตงคําประพันธกาพยยานี ๑๑

    ระดับคุณภาพ

ประเด็น

๔ 
(ดีมาก)

๓ 
(ดี)

๒ 
(พอใช)

๑ 
(ปรับปรุง)

รูปแบบสัมผัส
ตามฉันทลักษณ

รูปแบบและ
สัมผัสทุกแหง
ถูกตองตาม
ฉันทลักษณ

รูปแบบ
บกพรอง
บางสวน แตมี
สัมผัสถูกตอง
ทุกแหง

รูปแบบ
เหมาะสม
สัมผัสบกพรอง
ไมเกิน ๒ แหง

รูปแบบพอใช
สัมผัสบกพรอง
เกิน ๒ แหง

เนื้อหาและ
ความหมาย

เนื้อหาและ
ความหมาย
สอดคลอง
กับช่ือเรื่อง 
เนื้อหา
ครบถวน
สมบูรณ

เนื้อหาและ
ความหมาย
คอนขาง
สอดคลอง
กับช่ือเรื่อง 
เนื้อหาคอนขาง
สมบูรณ

เนื้อหาและ
ความหมาย
ไมสมบูรณแต
คอนขาง
สอดคลอง
กับช่ือเรื่อง

เนื้อหาและ
ความหมาย
ไมสมบูรณและ
ไมสอดคลองกับ
ช่ือเรื่อง

การใชคํา ถอยคํา 
สละสลวย

ใชภาษา
ถอยคํา
สละสลวย

ใชภาษาถอยคํา
คอนขาง
สละสลวย

ใชภาษา
ถอยคําพ้ืนๆ

ใชภาษา
ถอยคําพ้ืนๆ 
ไมเหมาะสม

การสะกดคํา เขียนสะกดคํา
ถูกตองทุกคํา

เขียนสะกด
คําผิด 
๑ – ๒ คํา

เขียนสะกด
คําผิด 
๓ – ๔ คํา

เขียนสะกด
คําผิดเกิน 
๔ คําขึ้นไป

การใชถอยคํา
ตรงตาม

ความหมาย

ใชถอยคํา
ถูกตองตาม
ความหมาย
ทุกคํา

ใชถอยคําไม
ถูกตองตาม
ความหมาย
๑ – ๒ คํา

ใชถอยคํา
ไมถูกตอง
ตาม
ความหมาย
๓ – ๔ คํา

ใชถอยคํา
ไมถูกตอง
ตามความหมาย
๕ คําขึ้นไป
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีเห็นวาถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย
กากบาท ( ×) ลงในกระดาษคําตอบ

๑.      ขอใดเปนลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑
          ก.            มีวรรคละ ๔ คํา            ชวยกันจําไวใหดี
                 แตงไดเจ็ดวรรคมี                 ในบทหนึ่งพึงใสใจ
          ข.            ลองสังเกตดูใหดี          กาพยประเภทนี้
                 นับคําไดสิบหกคํา
          ค.            วรรคหนามี ๕ คํา         วรรคหลังจําหกคํามี
                 แตงใหไพเราะดี                    จําตองมีสัมผัสใน
          ง.            วรรคหนึ่งแปดคําจงจําไว     แตงตอไปสัมผัสคําสามวรรคสอง
                 คําสุดทายสัมผัสกับวรรครอง      คําสามวรรคส่ีคลองสัมผัสกัน
๒.      ขอใดกลาวถึงกาพยยานีไดถูกตอง
           ก.  ๑ วรรค มี ๑๑ คํา
           ข.  ๑ บาท มี ๑๑ คํา
           ค.  ๑ บท มี ๑๑ คํา
           ง.  ๑ คณะ มี ๑๑ 
๓.      ขอใดอธิบายสัมผัสระหวางบทไดถูกตอง
          ก.  คําสุดทายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคแรกในบทตอไป
          ข.  คําสุดทายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ี ๒ ในบทตอไป
          ค.  คําสุดทายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ี ๓ ในบทตอไป
          ง.  คําสุดทายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายในบทตอไป

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ชุด พากเพียรเรียนกาพย เลมท่ี ๒  เสนาะหู กาพยยานี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
 เวลา ๒๐ นาที  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
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๔.      คําขอใดมีจํานวนพยางคเทากับวรรคท่ี ๑ และ ๓ ของกาพยยานี ๑๑
          ก.  ทุกวันหม่ันทําดี
          ข.  ทุกวันหม่ันทําความดี
          ค.  ทุกวันตองหม่ันทําความดี
          ง.  ทุกวันตองตั้งม่ันทําความดี
๕. ขอใดคือแผนผังของกาพยยานี ๑

ก.                   OOOOO              OOOOOO

OOOOO                 OOOOOO

ข. OOOOO             OOOOOO

OOOOO                    OOOOOO

ค.                      OOOOO              OOOOOO

OOOOO                    OOOOOO

ง.                       OOOOO             OOOOOO

OOOOO                   OOOOOO

๖.      ขอใดเติมในชองวางตอไปนี้ไดถูกตอง
                         หนาวนี้ไปเท่ียวไหน           ขอเชิญไปดอยอางขาง
             .........................................               บนหนทางท่ีสูงชัน
           ก. สวยงามนาภิรมย
           ข. อยูในอําเภอฝาง
           ค. ไมผลมีมากมาย
           ง.  อากาศสดช่ืนดี
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๗.      ขอใดเม่ือนํามาเรียงตอกันเปนวรรคๆ ใหถูกตองแลว  จะไดเปนคําประพันธ 
           ประเภทกาพยยานี ๑๑
           ก.    ตะวันจะลับฟาทองนภาเริ่มเปล่ียนสีความมืดเขามาแทนท่ีรออีกทีในวันรุงเชา 
           ข.    ตะวันจะลับฟาหมูนกกาพากันบินวอนผูคนพากันเขานอนพักผอนยามราตรี
           ค.    ตะวันจะลับฟาดวงดาราระยิบระยับประดับบนนภาสวยแจมจาแขงแสงจันทร
           ง.     ตะวันจะลับฟาดวงจันทราเริ่มฉายแสงความรอนคอยผอนแรงความเย็นแยง
                   มาแทนท่ี
๘.       ขอใดใชเปนวรรคสุดทายแลวส่ือความไดดีท่ีสุด
                        พอแมทานลําบาก            และเหนื่อยยากเพ่ือพวกเรา
              ทํางานทุกค่ําเชา                         ...........................................
            ก.  ท้ังหนักเบาทานกรําทน
            ข.  ไดเงินมาไวใชจาย
            ค.  ดวยจิตใจท่ีแนวแน
            ง.  แสนเศราโศกระกําทรวง  
๙.        ขอใด เรียงลําดับวรรคของกาพยยานี ๑๑ ไดถูกตอง
                   ๑.  เขาสูกรุงมุงทํางาน
                  ๒. หนุมสาวชาวอีสาน
                  ๓.  เบียดแซง ณ แหงหน
                  ๔.  จรจากยานบานถ่ินตน
            ก.  ๒   ๑   ๓   ๔
            ข.  ๒   ๓   ๑   ๔
            ค.  ๒   ๔   ๑   ๓
            ง.  ๒   ๔   ๓   ๑
๑๐.     ขอใดควรเปนวรรคหลังของกาพยยานี
            ก.  อากาศสดช่ืน
            ข.  ปาไมมีคุณคา
            ค.  ฟาดูหมนหมองยิ่งนัก
            ง.  สายน้ําไหลเย็นเห็นตัวปลา
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๑๑.    ขอใดคือกาพยยานี
          ก.   ฉันคนเดินชาแตวาไมถอยไมมัวรอคอยโชควาสนา
          ข.   ถึงฉันจะเดินเช่ืองชาฉันยังกมหนากมตาเดินไปไมถอย
          ค.   แมฉันจะเดินชาใชเวลานานไมนอยแตฉันไมทอถอยไมมัวคอยวาสนา
          ง.   ถึงแมจะเดินเช่ืองชาแตวาไมเคยถอยหลังถึงแมความฝนจะพังฉันยังเดิน    
                ตอไป
๑๒.    ตัวเลือกในขอใดเติมในชองวางแลว  ทําใหผิดตําแหนงคํารับสัมผัส
           ของกาพยยานี 
                               แมจาแมอยูไหน            .....................................
           ก. ลูกคิดถึงแมจับใจ
           ข.  ในดวงใจลูกคิดถึง
           ค.  อยากใหแมกลับมาหา
           ง. ลูกอยากไปกราบเทาแม
๑๓.    ขอใดเหมาะสมท่ีสุด สําหรับการเติมในวรรคท่ี ๑
                             ......................................          ใหศิษยทําแตส่ิงดี
                  สอนใหรูหนาท่ี                                  อีกท้ังมีวิชาการ
           ก.  คุณครูผูส่ังสอน
           ข.  คุณครูผูนําทาง
           ค.  คุณครูผูเลิศลํ้า
           ง.  คุณครูผูช้ีนํา
๑๔.    ขอใดไมมีสัมผัสบังคับ
           ก.                รักแมกวาชีวิต             ไมเคยคิดจะเปล่ียนใจ
                     รักแมกวาใครๆ                  ท้ังหัวใจมอบใหแม
           ข.                โลกนี้บแนนอน           เดี๋ยวเย็นรอนกลับแปรผวน
                     โอฟาสิมาปรวน                 อนิจจังมิยั่งยืน
           ค.                 ลูกหญิงห้ิวตะกรา       ลูกชายควาเรียวแขนง
                      พอชวยดวยอีกแรง            มิใหเรียวเกี่ยวกีดขวาง
           ง.                 สิบนิ้วสมบูรณเรียว    ซอนพลังทุกนิ้วไป
                       เหยียดกางไดดังใจ            เม่ือชิดกลับไดฉับพลัน

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหูกาพยยานี 
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  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

๑๕. เลือกคําในขอใด เติมในชองวางจึงจะทําใหไพเราะดวยเสียงสัมผัสอักษร
                              ดวงดาวพรางพราวฟา          (๑) .............ดวงตาฟาสดใส
                   แลโลก(๒) ...........หวงใย               เจาคลายรอน(๓)..............หรือยัง
           ก.  (๑) คือ         (๒)  แสน      (๓)  เย็น
           ข.  (๑)  ดั่ง         (๒)  แลว       (๓)  ลง
           ค.  (๑)  ราว        (๒)  ดวย      (๓)  บาง
           ง.  (๑)  เปรียบ    (๒)  นึก       (๓)  แลว

       หลังจากทําแบบทดสอบ
กอนเรียนกันแลว   เดี๋ยวเรา
จะไปเรียนกันเลยนะครับ
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ภาคผนวก

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

๔๕

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน

๑. ข                           ๙.    ง
๒. ก              ๑๐.   ก
๓. ค              ๑๑.   ก
๔. ข                          ๑๒.  ง
๕. ค              ๑๓.   ข
๖. ง              ๑๔.   ค
๗. ค              ๑๕.   ง
๘. ข
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    ๑.ลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑ ดังน้ี

           ๑.๑    ๑  บท มี             ๒              บาท
 
          ๑.๒   ๑  บาท  มี           ๒              วรรค

          ๑.๓   ๑  บท   มี             ๔             วรรค

          ๑.๔  ๒  บาท  มี           ๑๑            คํา

          ๑.๕   ๑   บท  มี           ๒๒          คํา

          ๑.๖   วรรคหนา มี         ๕            คํา

          ๑.๗  วรรคหลัง มี          ๖            คํา

          ๑.๘  บาทแรก เรียกวา
         
          ๑.๙   บาทหลัง  เรียกวา

          ๑.๑๐  ลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑  ไดแก          คณะ            และ 

เฉลยแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย 
ชุดพากเพียรเรียนกาพย เลมที่ ๒ เสนาะหู กาพยยานี

เฉลยแบบฝกท่ี ๒.๑
ฉันทลักษณรูแนชัด

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

๔๖

 สัมผัส

  บาทโท

  บาทเอก
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๒.  ลักษณะบังคับของกาพยยานี ๑๑ มีดังน้ี

       ๒.๑  สัมผัสบังคับใชไดเฉพาะสัมผัส.....สระ...........
      ๒.๒  คําสุดทายของวรรคท่ี ๑  สงสัมผัสไปยังคําท่ี....๑......หรือ.....๒....หรือ...๓.....
                ของวรรคท่ี ๒
       ๒.๓  คําสุดทายของวรรคท่ี ๒  สงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคท่ี......๓.........
       ๒.๔  ถาแตงมากกวา ๑ บท  ตองมีสัมผัสระหวางบท  โดยใหคําสุดทายของวรรคท่ี ๔  
                ของบทตน  สงสัมผัสไปยังคํา......สุดทาย......ของวรรคท่ี....๒.......ของบทตอไป
       ๒.๕  ถาตองการใหกาพยยานี ๑๑  มีความไพเราะยิ่งขึ้น  ใหคําสุดทายของวรรคท่ี ๓  
                 สัมผัสกับคําท่ี....๑.....หรือ...๒......หรือ....๓.....ของวรรคท่ี ๔  ในแตละบท

๓. แผนผังกาพยยานี ๑๑  จํานวน ๒ บท

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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      ๑.                      มนุษยอยูรวมกัน                ส่ิงสําคัญตองมีธรรม

                        ธรรมคือส่ือช้ีนํา                         ใหคนทําแตความดี

                                  อยูกันอยางสรรคสราง      ไมลบลางใหเสียศรี

                        ปญหาก็ไมมี                               ถาคนดีมีคุณธรรม

                  (ท่ีมา:สําลี  รักสุทธี.สอนอยางไรใหนักเรียนเขียนบทรอยกรองเปน,๒๕๕๔)

เฉลยแบบฝกท่ี ๒.๒
โยงสัมผัสใหแมนยํา

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

๔๙

      ๒.                        ขึ้นกกตกทุกขยาก            แสนลําบากจากเวียงไชย

                        มันเผือกเลือกเผาไฟ                   กินผลไมไดเปนแรง

                                  รอนรอนออนอัสดง          พระสุริยงเย็นยอแสง

                        ชวงดังน้ําครั่งแดง                       แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร

                                                                           (ท่ีมา:สุนทรภู.กาพยพระไชยสุริยา)www.kr
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     ๔.                        ภาษาของคนไทย                เราควรไดอนุรักษ

                      เปนส่ือใหประจักษ                       ความเปนไทยในวันนี้

                                ภาษาเปนส่ือให                   เราเขาใจกันไดดี  

                      ใชใหถูกวิธี                                   ตามแบบอยางท่ีสรางมา

                                                                            (นงเยาว   ศรีอินทร)

     ๓.                        เดี๋ยวมืดเดี๋ยวกลับสาง        สูหนทางสมถวิล 

                        วิหคผกหากิน                             พ้ืนนาไรหายโอดครวญ

                                 โลกนี้บแนนอน                 เดี๋ยวเย็นรอนกลับแปรผวน

                        โอฟาสิมาปรวน                          อนิจจังมิยั่งยืน

                                                                            (ท่ีมา:พระครูเกษมทัศนคุณ)

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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   ๕.        ในหลวงทรงหวงใย           ประชาไทยทุกเขตแควน

                       เสด็จไปท่ัวแดน                        พระทัยแสนเปยมเมตตา
                        
                                   เพ่ือราษฎรมิเคยพัก            ทรงงานหนักทุกเวลา

                       เพียงหวังใหประชา                        ไดอยูเย็นเปนสุขเอย

                                                   (นงเยาว   ศรอิีนทร)              

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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๑.                             มัสม่ันแกงแกวตา             หอมยี่หรารสรอนแรง
                     ชายใดไดกลืนแกง                    แรงอยากใหใฝฝนหา
                                ยําใหญใสสารพัด             วางจานจัดหลายเหลือตรา
                     รสดีดวยน้ําปลา                           ญี่ปุนลํ้าย้ํายวนใจ
                         (ท่ีมา:พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย.กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน)

        
         ๑.๑  สัมผัสระหวางวรรค  ไดแก....ตา......-....ยี่หรา......และ....สารพัด.......-....จัด........
        ๑.๒  สัมผัสระหวางบาท   ไดแก....แรง....-....แกง........และ....ตรา.............-....น้ําปลา.....
        ๑.๓  สัมผัสระหวางบท     ไดแก.....หา........-....ตรา.......

๒.                     ดูปลวกรักพวกไหม             ดูผ้ึงไดอุทาหรณ
                     ดูแรงแหงดงดอน                          ลวนคําสอนอยางชัดเจน
                               ถาเราเอาอยางสัตว              ยอมแนชัดมีจุดเดน
                     สามัคคีท่ีปลวกเปน                      ขยันเนนเหมือนผ้ึงโพรง                           
                       (ท่ีมา:สําลี  รักสุทธี.สอนอยางไรใหนักเรียนเขียนบทรอยกรองเปน,๒๕๕๔)
        

         ๒.๑  สัมผัสระหวางวรรค  ไดแก.....ไหม......-....ได......และ...ดอน......-.....สอน.......
        ๒.๒  สัมผัสระหวางบาท   ไดแก....อุทาหรณ......-....ดอน......และ...เดน.....-.....เปน......
        ๒.๓  สัมผัสระหวางบท     ไดแก....ชัดเจน......-....จุดเดน........

เฉลยแบบฝกท่ี ๒.๓
เลือกเติมคําท่ีสัมผัส

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 
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๓.                                 กวาถึงอายุขัย                   ตามวิสัยไดเกิดมา
                            แกเจ็บมรณา                             วาตามพรหมลิขิตไป
                                     ไมดอกออกชอบาน         ลมพัดผานหอมไปไกล
                            คนดีอยูท่ีไหน                           ยอมสดใสยั่งยืนนาน
                                                         (ท่ีมา:หนังสือเสริมทักษะ ท ๑๐๒ ภาษาไทย ซีรีส ๗)                          

        
        ๓.๑  สัมผัสระหวางวรรค  ไดแก....ขัย......-....วิสัย.......และ...บาน......-....ผาน......
        ๓.๒  สัมผัสระหวางบาท   ไดแก....มา......-....มรณา....และ....ไกล.....-....ไหน.....
        ๓.๓  สัมผัสระหวางบท     ไดแก.....ไป.....-....ไกล......

๔.                           เวลาลวงเลยไป                 ดั่งน้ําไหลไมคืนหวน
                            ลองมานึกทบทวน                    วาเราควรทําส่ิงใด
                                    รีบเรงทําความดี                กอนไมมีเวลาให
                            เม่ือเวลาผานไป                         อยากแกไขไมทันการณ
                                                                              (นงเยาว   ศรีอินทร)

        
        ๓.๑  สัมผัสระหวางวรรค  ไดแก.....ไป.....-....ไหล.....และ...ด.ี....-....มี........
        ๓.๒  สัมผัสระหวางบาท   ไดแก......หวน....-....ทวน.....และ...ให....-....ไป......
        ๓.๓  สัมผัสระหวางบท     ไดแก.....ใด.........-....ให.........

                      

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหูกาพยยานี 
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            ๑.  แยกขอความออกเปนวรรคตอนของกาพยยานี ๑๑

                    ๑.๑               รังไรโรยดวยแปง เหมือนนกแกลงทํารังรวง
                               โออกนกท้ังปวง                         ยังยินดีดวยมีรัง
                    
                    ๑.๒              ตาลเฉาะเหมาะใจจริง รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ
                                คิดความยามพิสมัย     หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น   
              
                    ๑.๓              ดินแยกแตกระแหง แดดรอนแรงไรเมตตา
                                ฟาโปรดปรานีขา ส่ังฝนมาเอ้ืออาทร
                  
                    ๑.๔              กาวยางอยางมุงม่ัน ดวยมีฝนอันยิ่งใหญ
                                ไมทอตอส่ิงใด กาวเดินไปเพ่ือควาดาว

                    ๑.๕              เดือนแรมเหมือนเรียมคาง    เรื่องรักรางแรมขนิษฐา
                                 แรมรสแรมพจนา    แรมเห็นหนานิ่งนอนแรม

เฉลยแบบฝกท่ี ๒.๔
นํามาจัดเรียงวรรคใหม

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

 ๕๕
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           ๒.   จัดเรียงลําดับวรรคตอนของกาพยยานี ๑๑
        
                     ๒.๑                     คํานึงคิดถึงเพ่ือน      มิลืมเลือนท่ีจากมา

           จบงานถึงกาลลา      ตองจําจากพรากหัวใจ
                                     
                     ๒.๒                   ความซ่ือคือถือสัตย         ปฏิบัติใหชัดตรง
                                      ทําไปใหม่ันคง       จะเพ่ิมคาราคาตน

                     ๒.๓                     ใครเลยจะลวงรู       ไมตรีอยูคูทรวงใน    
                                      หวังรักประจักษไว        แกเพ่ือนยาสถาวร

                     ๒.๔                     ผักโฉมช่ือเพราะพรอง    เปนโฉมนองฤาโฉมไหน
                                      ผักหวานซานทรวงใน                ใครครวญรักผักหวานนาง

                     ๒.๕                     ขนมผิงผิงผาวรอน        เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน
                                      รอนนักรักแรมไกล                    เม่ือไรเห็นจะเย็นทรวง

  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย ชุดพากเพียรเรียนกาพย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เลมท่ี ๒ เสนาะหู กาพยยานี 

         ๕๗
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        ๑.  เลือกกลุมคํานําไปเติมลงในชองวางของกาพยยานี ๑๑   
                       
                                                
  

                 ๑.๑                งามแดนดอยอางขาง          ผูคนตางมา(๑)......เที่ยวชม......
                               ทิวทัศนนาภิรมย                        สวยงามสมคําร่ําลือ
                                       อยูตําบลแมงอน                 เขาสูงซอนระบือช่ือ
                               ชาวฝางตาง(๒)...ยึดถือ...           เปนท่ีเชิดหนาชูตา

                ๑.๒                สถานีเกษตรหลวง             (๓)...ชนทั้งปวง.....ไดพ่ึงพา
                               ในหลวงดําริมา                         พัฒนาเปนโครงการ
                                       ศึกษาและวิจัย                   เสริมรายไดให(๔)...ชาวบาน.....                                 
                                เกษตรกรรมนั้นคืองาน            ทดแทนการทําไรฝน
                                       มีโครงการมากมาย           เปนทางใหไดทํากิน
                                ความหวังจึง(๕)..ไมส้ิน....      เพราะพอหลวงทรงหวงใย

                ๑.๓               บนเขาตะนาวศรี              ดินแดนนี้ท่ียิ่งใหญ
                                อางขางจึง(๖)...กาวไกล....        ดวยพระทัยเปยมเมตตา
                                      แองรีคลายกระทะ           ดอกซากุระงาม(๗)...หนักหนา.....                                                 
                                ไมผลตระการตา                        มากคุณคาใหเลือกสรร

เฉลยแบบฝกท่ี ๒.๕
กําหนดใหเลือกไปเติม

 ดอยอางขาง
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                   ๑.๔               สาล่ี ทอ กีวี                      สตรอเบอรี่หลากหลายพันธุ
                                ไมดอกหลาก(๘)..สีสัน........    คารเนช่ันและแอสเตอร
                                         เบญจมาศลวนพันธุดี       กุหลาบ(๙)...หลายสี....มีใหเจอ
                                 ประทับใจจริงเออ                    หากไดเจอแมคะนิ้ง
                                         สัมผัสธรรมชาติ               กับอากาศหนาว(๑๐)...เย็นจริง....                                   
                                 ย่ํารุงสวย(๑๑)...งามยิ่ง......       ทะเลหมอกระลอกลง

                  ๑.๕                เท่ียวชมหมูบานคุม            แลว(๑๒)...เดินดุม....ไปขอบดง
                                 นอแลก็ยังคง                              รอเราไปเยี่ยมชมกัน
                                        อยาลืมซ้ือ(๑๓)...ของฝาก.. มีหลายหลากให(๑๔)..เลือกสรร.....                                   
                                สัญลักษณดอยคํานั้น                  ผลิตภัณฑของโครงการ
                                        สินคาหัตถกรรม                ชาวบานทําของ(๑๕)..จักสาน....                                     
                                มากมายหลายประการ               เชิญทุกทานไปเท่ียวชม

                                                                                  (นงเยาว    ศรีอินทร)
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                    ๒.  เลือกกลุมคํานําไปเติมลงในชองวางของกาพยยานี ๑๑ 

   

                 เศรษฐกิจพอเพียง               วิถีเล้ียงชีวิตตน
มานะและ(๑)...อดทน.....            ไมอับจนตลอดไป
        ขยันหม่ันอดออม                ไมตรากตรอมลําบากใจ
อยูอยางวิถีไทย                            จะมีใชใน(๒)...วันหนา.......       

                                   ทําตามดําริพอ                      อยารีรอและลีลา
กินอยูอยาง(๓)...รูคา......              อีกใชจายอยางพอดี
       ประหยัดมัธยัสถุ                   รูซ่ือสัตยตอหนาท่ี
วางแผนการงานดี                        ( ๔)..สามัคคี...รวมกายใจ
       คนไทยทุกระดับ                  นําไปปรับประยุกตใช               
ตามทางพอวางไว                        เพ่ือคนไทยไดอยูดี
       รอบคอบมีเหตุผล                สํานึกตนรู(๕)..หนาที.่..... 
หากทําไดดังนี้                             คือวิถีความพอเพียง

                                                                               (นงเยาว   ศรอิีนทร)

  เศรษฐกิจพอเพียง
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๑. หาคํามาเติมในชองวางของกาพยยานี ๑๑

        ๑.๑                          ทองเท่ียวใหท่ัว...ไทย.....   เงินไมไหลนอกประเทศ
                              เหนือใตท่ัวทุก...เขต......              ลวนเปนแดนแสนสุขสันต

        ๑.๒                          วันนี้เปนวันดี                     เชิญนอง...พ่ี.....มารวมกัน
                              พบปะและ..สังสรรค....                เนื่องในวันอันมงคล

        ๑.๓                           โรงเรียนเหมืองแรนี้           โรงเรียน..ดี.....อยูใกลบาน
                              ผูคนสงบุตร..หลาน........                เขามาเรียนกันมากมาย

        ๑.๔                           เสียงกริ่งดังแวว..มา........    พวกเราพากันเขาแถว
                              เคารพธงชาต.ิ.แลว.........                จึงพากันเขาหองเรียน

        ๑.๕                          วิชา..ภาษาไทย.....               มาเร็วไวเขาเรียน...กัน.....
                              อานเขียนเพียรสรางสรรค             ผลงานนั้นนาช่ืนชม    

         

เฉลยแบบฝกท่ี ๒.๖
หาคําเสริมใหเหมาะความ

                (นงเยาว   ศรอิีนทร)
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           ๒.    
รักษภาษาไทย
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๖๓

ภาษาของคนไทย                    เราควร(๑)...ได.......อนุรักษ
                   เปนส่ือใหประจักษ                         ความเปนไทยในวันนี้

ภาษาเปนส่ือ(๒)...ให.....        เราเขาใจกันไดดี
                   ใชใหถูก(๓)...วิธ.ี........                   ตามแบบอยางท่ีสรางมา

ท้ังพูดอานและ(๔)...เขียน....  อยาผิดเพ้ียนจากตํารา
                    ภาษามี(๕)..คุณคา......                   ควรรักษาอยาแชเชือน

เปนเอกลักษณ(๖)...ไทย... .   นาภูมิใจหาใคร(๗)....เหมือน.....
                    ภาษาคอยย้ําเตือน                           ความเปนชาติไมคลาดคลา

พอขุนรามทานคิด                  เริ่มประดิษฐเปนตน(๘)..มา......
                    ภาษาจึงเปนตรา                            วานี่หนาคือคนไทย
                            รักชาติรักษ(๙)..ภาษา.....      รวมนําพาจรรโลง(๑๐)...ไว......
                    เพ่ือใหภาษาไทย                           อยูคูชาติตราบนานเอย

                                                                          (นงเยาว   ศรีอินทร)
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แตงกาพยยานี ๑๑ ตอจากวรรคที่แตงไว  ตามลักษณะบังคับและไดใจความ
        (อยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
    

แนวคําตอบ
        ๑.                             คุณครูภาษาไทย               ในหัวใจใครฝกฝน
                         .............................................            อานเขียนไดไมอายใคร
                        (สอนใหลูกศิษยตน , สอนใหศิษยทุกคน)
                                  
        ๒.                            ชีวิตคนเรานั้น            จะยาวส้ันใชเหตุผล
                         .............................................            อยูท่ีคุณงามความดี
                        (หากแตคาของคน , แตคาความเปนคน)

        ๓.                            มาเท่ียวเมืองเชียงใหม       แสนสุขใจไดมาเยือน
                         .............................................            แดนดินถ่ินศิวิไล
                         (เมืองงามหาใดเหมือน , ตราตรึงมิลืมเลือน)                                                                                                              

        ๔.                            วันนี้เปนวันพระ                เราควรจะไปทําบุญ
                         .............................................            ใหอยูเย็นเปนสุขเอย
                         (กุศลจะเกื้อหนุน , กุศลจะคํ้าจุน)

        ๕.                            มาเถิดพ่ีนองไทย               รอยดวงใจสามัคคี
                         ..............................................            ถวายแดองคราชัน
                         (มุงม่ันทําความดี , นอมใจทําความดี)

        

เฉลยแบบฝกท่ี ๒.๗
แตงตอตามวรรคท่ีให
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       ๖.                         พวกเราเปนนักเรียน              ..............................................
                         ขยันหม่ันฝกปรือ                             จึงจะไดคะแนนดี
                                            (ควรพากเพียรเรียนหนังสือ , ตองอานเขียนเรียนหนังสือ)
                        
       ๗.                         ปาไมมีคุณคา                        ............................................
                         เชิญชวนทานท้ังหลาย                     ปลูกตนไมกันเถิดเอย
                                                              (รวมรักษาอยาทําลาย , คุณของปานั้นมากมาย)

       ๘.                         ประเพณีของลานนา              ............................................
                         สืบสานกันเรื่อยไป                          ใหลูกหลานไดดํารง
                                                                   (สืบทอดมาคูคนไทย , งามล้ําคาคูเชียงใหม)

       ๙.                          พระจันทรเดนงามตา             ...........................................
                          เธอฉันไดแอบอิง                              แนบชิดใกลใตเงาจันทร
                                                           (เจิดแจมฟานวลตาจริง , งามหนักหนานาชมยิ่ง)                                           
  
      ๑๐.                         ประเพณีสงกรานต                 ...........................................
                          กุศลจะเกื้อหนุน                               ใหอยูเย็นเปนสุขเอย
                                                           (เชิญทุกทานไปทําบุญ , เหลาลูกหลานมาทําบุญ)

                                                               (นงเยาว      ศรีอินทร)
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                                                                            เวลา ๔๐ นาที  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
***************************************************************************

แบบฝกท่ี ๒.๘
แตงเติมไปเปนหลายวรรค

     แตงกาพยยานี ๑๑ จํานวน ๒ หรือ ๓ วรรคตอจากวรรคที่กําหนดไว
             ใหถูกตองตามลักษณะบังคับและไดใจความ  (อยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
    
         แนวคําตอบ
              ๑.                       พระคุณอันยิ่งใหญ            หนึ่งนั้นไซรคือพอแม
                          รักลูกดั่งดวงแด                               รักแนแทมิแปรไป
                                       สองคือครูอาจารย               พระคุณทานกวาส่ิงใด
                          ...เราควรไดตั้งใจ.....                        ...ทําความดีทดแทนคุณ.....

              ๒.                     โรงเรียนบานเหมืองแร       เรามุงแตพัฒนา
                           วิชาการกาวหนา                              กิจกรรมก็กาวไกล
                                         นักเรียนลวนขยัน               อีกมุงม่ันและตั้งใจ
                            ...ใฝเรียนเปนนิสัย.....                    ...มีน้ําใจนักกีฬา.....

               ๓.                      คนไทยของเรานั้น             ยามเจอกันยกมือไหว
                            เปนเอกลักษณไทย                         นาช่ืนใจเม่ือพบเห็น
                                         ออนนอมท้ังกายใจ           ....ฝกเอาไวไมยากเย็น....
                           ....ใครใครไดพบเห็น....                  ....ตางชื่นชมนิยมเอย....                                                   
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              ๔.                  คุณครูของพวกเรา             ทานคอยเฝาสอนส่ังศิษย
                       กลอมเกลาเปนเนืองนิตย                ไมเคยคิดเอือมระอา
                                    ถึงแมศิษยดื้อรั้น                ...ยังตั้งม่ันมิรอรา.....
                        ....หวังเพียงใหศิษยา....                 ...มีวิชาความรูเอย.....

                                                                               (นงเยาว      ศรีอินทร)
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เฉลยแบบฝกท่ี ๒.๙
แจงประจักษในผลงาน

ปฏิบัติตามคําสั่งจากกาพยยานีในกรอบที่กําหนดให
        ๑.  แตงกาพยยานี ๑๑ ตอจากวรรคแรกที่กําหนดให จํานวน ๒ บท
        ๒. แตงกาพยยานี ๑๑ ใหสอดคลองกับภาพที่กําหนดให จํานวน ๒ บท

             (เฉลยอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน

๑. ค                            ๙.    ก
๒. ข              ๑๐.    ค
๓. ข              ๑๑.    ค
๔. ก                         ๑๒.   ก
๕. ค              ๑๓.   ง
๖. ข              ๑๔.   ง
๗. ง              ๑๕.   ข
๘. ง
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