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แบบฝึ กพัฒนาทักษะ
การแต่ งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้ วยยอด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒

ww
w.

kr

oo
ba
nn
ok
.

ตอนที่ ๑ ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน

นางสุ ภาวดี รักษามั่น
ครู ชานาญการ
โรงเรียนเทศบาลห้ วยยอดวิทยา
เทศบาลตาบลห้ วยยอด อาเภอห้ วยยอด จังหวัดตรัง

แบบฝึ กพัฒนาทักษะ
การแต่ งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้ วยยอด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
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ตอนที่ ๑ ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน

นางสุ ภาวดี รักษามั่น
ครู ชานาญการ
โรงเรียนเทศบาลห้ วยยอดวิทยา
เทศบาลตาบลห้ วยยอด อาเภอห้ วยยอด จังหวัดตรัง
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การจัดทาแบบฝึ กพัฒนาทักษะ การแต่งกลอนแปดหรื อกลอนสุ ภาพ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็ น
แบบฝึ กประกอบการเรี ยนการสอนนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ในเรื่ องการแต่งคาประพันธ์
ประเภทกลอนแปดหรื อกลอนสุ ภาพ และประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ หลักสู ตรท้องถิ่นของโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็ นการพัฒนาการแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนแปดในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒โดยประกอบด้วยใบความรู ้การแต่งกลอนแปด ประวัติโดยย่อ
ของท้องถิ่นและของดีแต่ละเรื่ อง เกณฑ์การให้คะแนน แบบฝึ กชุดนี้ มีท้ งั หมด ๗ ตอน แต่ละตอน
มี ๕ กิจกรรม ภายในแบบฝึ กจะมีภาพประกอบของดี ในแต่ละเรื่ องอย่างน่าสนใจ ทาให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะ
การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด จนเกิดความชานาญ ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
และของดีในท้องถิ่นตน ควบคู่กบั การปลูกฝังการมีจิตสานึกรักท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นบ้านเกิดเมืองนอนของ
นักเรี ยน

ww
w.

kr

ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แบบฝึ กพัฒนาทักษะการแต่งกลอนแปด เรื่ องการแต่งกลอนแปด
กับของดีอาเภอห้วยยอดชุ ดนี้ จะสามารถส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน ในด้านความรู้ ความเข้าใจการแต่ง
กลอนที่ถูกหลักฉันทลักษณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาไทย และรักในการแต่งกลอน สามารถสร้าง
จิตสานึกที่ดี ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ในรู ปแบบกลอนแปดที่ไพเราะ โดย
สามารถใช้ภาษาพัฒนาความคิดมีความรักความหวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ภูมิใจในภาษา
ประจาชาติ ตลอดจนการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็ นสมบัติของชาติสืบต่อไป

นางสุ ภาวดี รักษามัน่
ผูจ้ ดั ทา

ข
สารบัญ
หน้ า
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เรื่อง
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คานา
สารบัญ
คาชี้แจงการใช้แบบฝึ ก
โครงสร้างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั ตามหลักสู ตร
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
ใบความรู ้การแต่งกลอนแปด
ใบความรู้การใช้ภาพพจน์
ใบความรู้การเขียนบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร
กลอนแปดเมืองห้วยยอด
ประวัติขนมเค้กขุกมิ่งของห้วยยอด
แบบฝึ กการแต่งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้วยยอด ตอน ที่ ๑
เฉลยแบบฝึ กการแต่งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้วยยอด ตอนที่ ๑
บรรณานุกรม
ประวัติผจู้ ดั ทาแบบฝึ ก
คณะผูจ้ ดั ทา

ก
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๒
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คาชี้แจงการใช้ แบบฝึ ก
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แบบฝึ กพัฒนาทักษะการแต่งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้วยยอด กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ จัดทาขึ้นเพื่อฝึ กทักษะการแต่งกลอนแปด เน้นความสามารถในการแต่งกลอนแปด
ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และรู้จกั เลือกใช้คาได้ถูกต้อง รวมทั้งมีความรักและภาคภูมิใจ ในของดีของ
ท้องถิ่นตน มีการวางแผนการจัดทา โดยการศึกษาหลักการและทฤษฏี
เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ ก
และตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและหาคุณภาพก่อนนามาใช้ฝึกทักษะการแต่งกลอนแปดของนักเรี ยนตาม
ความยากง่าย
แบบฝึ กเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้วยยอด ตอนที่ ๑ ขนมเค้กห้วยยอด
อร่ อยแสน ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึ กทักษะ จานวน ๕ กิจกรรม ซึ่งนักเรี ยนควรศึกษาและปฏิบตั ิ
ตามกิจกรรมในแบบฝึ กดังนี้
๑. ศึกษาโครงสร้างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบฝึ กพัฒนาทักษะการแต่งกลอนแปดกับของ
ดีอาเภอห้วยยอด ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ตอนที่ ๑ ขนมเค้กห้วยยอดอร่ อยแสน เพื่อทราบเนื้อหาและเวลา
ที่ใช้ในการทากิจกรรมในแต่ละตอน
๒. ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้วดั ตามหลักสู ตร และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อจะได้ทราบ
ว่าหลังจากปฏิบตั ิกรรม ทั้ง ๕ กิจกรรมแล้ว นักเรี ยนจะมีความรู ้ ความสามารถและมีพฒั นาการในการ
แต่งกลอนแปดในเรื่ องใดบ้าง
๓. ศึกษาใบความรู ้หลักการแต่งกลอนแปด และตัวอย่างการแต่งกลอนแปดที่ถูกต้อง
๔. ศึกษาใบความรู้ การใช้ภาพพจน์เปรี ยบเทียบ
๕. ศึกษาใบความรู้ การเขียนบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร
๖. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามทั้ง ๕ กิจกรรมตามลาดับในแบบฝึ ก โดยสามารถปรึ กษาหรื อขอ
คาแนะนาจากครู ผสู้ อน
๗. นักเรี ยนสามารถแต่งกลอนแปด เกี่ยวกับ “ ขนมเค้กห้วยยอดอร่ อยแสน ” ได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์โดยใช้ภาษาได้สละสลวย

๑

โครงสร้ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ก่อนเรียน - หลังเรียน
( ๒ ชั่วโมง)
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แบบฝึ กพัฒนาทักษะการแต่ งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้ วยยอด ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
จานวน ๗ ตอน
เวลา ๑๖ ชั่วโมง

ตอนที่ ๗
วัดถา้ เขาปิ นะ
( ๒ ชั่วโมง)

แบบฝึ กพัฒนาทักษะ
การแต่ งกลอนแปดกับของดี
อาเภอห้ วยยอด

kr

ตอนที่ ๖
เขื่อนท่างิว้ ชมวิวทิวทัศน์
( ๒ ชั่วโมง)
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ตอนที่ ๕
ทะเลสองห้ อง
(ค่ ายลูกเสื อไทยเฉลิมพระเกียรติ)
( ๒ ชั่วโมง)

ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน
( ๒ ชั่วโมง)

ตอนที่ ๒
หมูย่างรสเลิศของห้ วยยอด
( ๒ ชั่วโมง )

ตอนที่ ๓
ถา้ เลงามตระการตา
( ๒ ชั่วโมง )
ตอนที่ ๔
เคารพบูชาเขาพระยอด
( ๒ ชั่วโมง)

๒
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มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั ตามหลักสู ตร

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง/ท้ องถิ่น
ความรู้ (K)
ทักษะ/กระบวนการ(P)
คุณลักษณะ (A)
ท ๔.๑ ม.๒/๓ การแต่ง - หลักการแต่งกลอน
- ฝึ กการแต่งกลอนแปด - ตั้งใจ แต่งกลอนแปดได้
บทร้อยกรอง กลอนแปด แปด
จากแบบฝึ ก ตอน ขนม ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
เค้กห้วยยอดอร่ อยแสน - มีความตั้งใจเรี ยนและให้
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ตัวชี้วดั (รายวิชาพืน้ ฐาน)

ความร่ วมมือในการทา
กิจกรรมกลุ่ม

- ชนิดของโวหาร
ภาพพจน์ที่ใช้ในการ
เขียนคาประพันธ์
- บรรยายโวหารและ
พรรณนาโวหาร
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ท ๒.๑ ม.๒/๒ เขียน
บรรยายและพรรณนาใน
การแต่งกลอนแปดได้
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ท.๕.๑ ม.๒/๔ สรุ ป
- ประวัติความเป็ นมา
ความรู้และข้อคิดจากการ ของขนมเค้กขุกมิ่ง
อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริ ง

- ฝึ กแต่งกลอนแปดจาก
แบบฝึ กการแต่งกลอน
แปดกับของดีอาเภอห้วย
ยอด ตอน ขนมเค้กห้วย
ยอดอร่ อยแสน

- ตั้งใจแต่งกลอนแปดโดย
ใช้ภาษาและถ้อยคาได้
ถูกต้องสละสลวย ตอน
ขนมเค้กห้วยยอดอร่ อย
แสน
- มีความรักและชื่นชอบใน
การแต่งกลอน

- อ่านประวัติของดีจาก
แบบฝึ ก ขนมเค้กห้วย
ยอดอร่ อยแสน สรุ ป
ความรู ้และแต่งกลอน
แปดจากแบบฝึ ก ตอน
ขนมเค้กห้วยยอดอร่ อย
แสน

- ตั้งใจแต่งกลอนแปดโดย
ใช้ประวัติความเป็ นมาจาก
แบบฝึ กของดี ตอนขนม
เค้กห้วยยอดอร่ อยแสน
- มีความรักและเห็นคุณค่า
ของดีอาเภอห้วยยอดใน
ท้องถิ่นตน

๓
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จุดประสงค์ การเรียนรู้

รู ้เข้าใจและเขียนแผนผังการแต่งกลอนแปดที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ได้
บอกเสี ยงวรรณยุกต์ทา้ ยวรรคในการแต่งกลอนแปดได้ถูกต้อง
บอกชนิดของสัมผัสในการแต่งกลอนแปดได้
สรุ ปความจากใบความรู ้ประวัติของขนมเค้กขุกมิ่งแล้วนาไปแต่งกลอนแปดได้
ใช้โวหารในการแต่งกลอนแปดได้ถูกต้อง
ใช้คาถ้อยคาที่ถูกต้องและมีความสละสลวยในการแต่งกลอนแปดได้
แต่งกลอนแปดตอนเกี่ยวกับขนมเค้กห้วยยอดได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
เห็นคุณค่าและซาบซึ้ งในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด
มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนและรักความเป็ นไทย
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๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
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เมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กทักษะการแต่งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้วยยอด ตอนที่ ๑ “ขนมเค้ก
ห้วยยอดอร่ อยแสน” จนครบทั้ง ๕ กิจกรรมแล้ว นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถตรงตามจุดประสงค์
ของการเรี ยนรู้ ในแบบฝึ กตอนนี้ ดังต่อไปนี้

๔

ใบความรู้ เรื่อง การแต่ งกลอนแปด
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กลอนสุ ภาพ ( กลอนแปด ) เป็ นกลอนที่มีผนู ้ ิยมแต่งกันมากที่สุดเนื่องจากมี
จานวนคาไม่มาก ไม่นอ้ ยเกินไป สามารถเก็บความได้ดี
ผังภูมิ :
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ (รับ)

บาทโท ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘(รอง)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ (ส่ ง)

บาทเอก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘(สดับ)

สั มผัสระหว่างบท
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ (รับ)
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บาทเอก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘(สดับ)

บาทโท ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘(รอง) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ (ส่ ง)
วรรคแรกเรียก วรรคสดับ คาสุ ดท้ ายใช้ ได้ ทุกเสี ยงแต่ ไม่ นิยมเสี ยงสามัญ
วรรคทีส่ องเรียก วรรครับ คาสุ ดท้ ายนิยมเสี ยงจัตวา ห้ ามเสี ยงสามัญและตรี
วรรคทีส่ าม วรรครอง คาสุ ดท้ ายนิยมเสี ยงสามัญและตรี ห้ ามเสี ยงเอก โท จัตวา
วรรคทีส่ ี่
วรรคส่ ง คาสุ ดท้ ายนิยมเสี ยงสามัญ ห้ ามเสี ยงเอก โท จัตวา

ww
w.

kr

กฎ:
๑) คณะ บทหนึ่งมี ๒ บาท บาทที่ ๑ เรี ยกว่าบาทเอก มี ๒ วรรค คือสดับ
และรับ บาทที่ ๒ เรี ยกบาทโท มี ๒ วรรค คือ รอง และส่ ง แต่ละวรรคมี ๘ คา
๒) สั มผัส ดังนี้
คาสุ ดท้ายของวรรคสดับ
สัมผัสกับคาที่ ๓ หรื อ ๕ ของวรรครับ
คาสุ ดท้ายวรรครับ
สัมผัสกับคาสุ ดท้ายวรรครอง
คาสุ ดท้ายวรรครอง
สัมผัสกับคาที่ ๓ หรื อ ๕ ของวรรคส่ ง และ
ถ้าจะแต่งบทต่อไปคาสุ ดท้ายของวรรคส่ งสัมผัสกับคาสุ ดท้ายวรรครับของบทต่อไป
เรี ยกว่า “สั มผัสระหว่างบท”
( ที่มา : วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ , ๒๕๕๑ : ๑๑๑ - ๑๒๒ )

๕

ผังบังคับสั มผัส
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ผังสัมผัสบังคับ และสัมผัสสระ สัมผัสอักษรเพื่อความไพเราะ หรื อจะเรี ยกว่ามีท้ งั การ
สัมผัสนอกและสัมผัสใน ดังแผนผังการแต่งกลอนของ ท่านพระสุ นทรโวหาร หรื อ ท่านสุ นทรภู่
มีกลเม็ดวิธีสัมผัสดังนี้
ผังสั มผัสบังคับรวมทั้งสั มผัสอักษร(พยัญชนะ) และสั มผัสสระเพือ่ ความไพเราะ

แต่ นา้ ผัก ต้ มขม ชมว่าหวาน
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เขาย่อมเปรียบ เทียบความ ว่ายามรัก

ครั้นจืดจาง ห่ างเหิน ไปเนิ่นนาน

แต่ นา้ ตาล ก็ว่าเปรี้ยว ไม่ เหลียวแล
(พระอภัยมณี: สุ นทรภู่)

kr

(ทีม่ า: เอกรัตน์ อุดมพร , ๒๕๔๘ : ๗๗)
๑ ) สั มผัสสระ คือ คาที่มีเสี ยงสระคล้องจองเป็ นเสี ยงเดียวกัน เช่ น
ตัวอย่างคาทีส่ ั มผัสสระ
คน - หน
รัก - พักตร์
จาน - พาน
คอย - สร้ อย
กา - ปลา
สอน - จร
เพียง - เสี ยง
เพียร - เขียน
ครู - หนู
คน - ลน
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๒) สั มผัสพยัญชนะหรือสั มผัสอักษร คือ คาที่ใช้พยัญชนะต้นเสี ยงเดียวกันหรื อ
ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวเดียวกัน หรื อพยัญชนะที่มีเสี ยงสู งต่าเข้าคู่กนั หรื อเป็ นพยัญชนะควบกล้ าชุด
เดียวกัน สระ ตัวสระ หรื อเสี ยงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ เช่ น
ตัวอย่างคาทีส่ ั มผัสพยัญชนะ
ปลา - ปลวก
เรื่อง - เรียน
ข้ าว – คู่
ควาย - แขวะ
ทราบ - สม
หมอก - มีด
เกลียว - กลอย แย้ม - ยิม้
(ทีม่ า: เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช , ๒๕๔๕ : ๗ – ๘ )

๖

ตัวอย่ างกลอนสุ ภาพ (สุ นทรภู่)
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(ที่มา : www.th.wikipedia.org ประวัติสุนทรภู่ )
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ตัวอย่ างกลอนสุ ภาพ (สุ นทรภู่)
เป็ นมนุษย์ สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ ยากโหยหิวเพราะชิวหา
แม้ นพูดดีมีคนเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะห์ ให้ เหมาะความ
ถึงชายใดเขาพอใจมาพูดเกีย้ ว
อย่าโกรธเกรี้ยวโกรธาว่าหยาบหยาม
เมื่อไม่ ชอบก็อย่าตอบเนือ้ ความตาม
มันจะลามเล่นเลยเหมือนเคยเป็ น
(สุ ภาษิตสอนหญิง)
(ทีม่ า : เอกรัตน์ อุดมพร , ๒๕๔๘ : ๗๗)

มีดังนี้ มนุษย์ – สุ ด (สั มผัสสระ) ,นิยม – ลม (สั มผัสสระ)
โหย – หิว (สั มผัสอักษร), หิว- ชิว (สั มผัสสระ) , ดี – มี (สั มผัสสระ)
จา – จง (สั มผัสอักษร), เคราะห์ - เหมาะ (สั มผัสสระ) , ใด – ใจ (สั มผัสสระ)
โกรธ – เกรี้ยว (สั มผัสอักษร) , หยาม – หยาบ (สั มผัสอักษร) , ชอบ – ตอบ
(สั มผัสสระ) , ความ – ตาม (สั มผัสสระ) , ลาม – เล่น - เลย (สั มผัสอักษร)
เลย – เคย (สั มผัสสระ)
สั มผัสนอก มีดังนี้ (ปาก – ยาก),( หา – ตา – จา),( เกีย้ ว – เกรี้ยว),(หยาม - ตาม – ลาม)
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สั มผัสใน

สั มผัสระหว่างบท

มีดังนี้ ความ – หยาม

ตัวอย่ างกลอนสุ ภาพ

กลอนสุ ภาพพึงจามีกาหนด
วรรคละแปดพยางค์ นับศัพท์ สุนทร
ห้ าแห่ งคาคล้ องจองต้ องสั มผัส
เสี ยงสู งต่าต้ องเรี ยนเยีย่ งโบราณ

กลอนหนึ่งบทสี่ วรรคกรองอักษร
อาจยิง่ หย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้ าหลักการ
สลับจัดรับรองส่ งประสงค์ สมาน
เป็ นกลอนกานท์ครบครันฉันนีเ้ ลย

(ทีม่ า: วัญเพ็ญ เทพโสภา , ๒๕๔๖ : ๑๒๒ – ๑๒๓ )

๗
ใบความรู้ เรื่อง การใช้ ภาพพจน์ หรือการเปรียบเทียบ
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ภาพพจน์ คือ การใช้คาเพื่อสร้างจินตภาพ (ภาพในใจ) แก่ผอู ้ า่ นโดยการเรี ยบเรี ยง
ถ้อยคาด้วยวิธีการต่างๆ ให้พิเศษกว่าการเรี ยงลาดับคา หรื อการใช้ความหมายของคาตามปกติ
ภาพพจน์ที่จะกล่าวต่อไปนี้ได้แก่
๑. การเปรี ยบของสองสิ่ งให้เหมือนหรื อคล้ายกับอีกสิ่ งหนึ่ง โดยเพ่งเล็งที่รูสมบัติหรื อลักษณะ
สมบัติเป็ นสาคัญ โดยใช้คาเปรี ยบเทียบต่างๆเป็ นคาเชื่อม เช่น กล ดัง ดุจ ประหนึ่ง เล่ห์
ประเล่ห์ เพียง ถนัด ละม้าย แม้น เหมือน เฉกเช่น ราว ราวกับ เป็ นต้น วิธีการ
เปรี ยบเช่นนี้เรี ยกว่า อุปมา ดังต่ออย่างเช่น ใน “นิราศอิเหนา” สุ นทรภู่พรรณนาอารมณ์
ความรู้สึกของอิเหนา เมื่อนางบุษบาถูกองค์ปะตาละกาหราบันดาลให้ลมหอบหายไป เพื่อเป็ น
การลงโทษแก่ อิเหนา ดังนี้
นอนเถิดหนายาหยีพจี่ ะกล่อม

คีรีรอบขอบเคียงเหมือนเวียงชัย

เคยสาเนียงเสี ยงนางสุ รางค์ เห่
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เคยมีวสิ ู ตรรู ดกั้นบนบัลลังก์

งามละม่ อมมิ่งขวัญอย่าหวัน่ ไหว
อยู่ร่มไม้ เหมือนปราสาทราชวัง
มาฟังเรไรแซ่ เหมือนแตรสั งข์
กากาบังใบไม้ ในไพรวัน

หนาวนา้ ค้ างกลางคืนสะอืน้ อ้อน จะกางกรกอดน้ องประคองขวัญ
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เอาดวงดาราระยับกับพระจันทร์
จักจั่นหวัน่ แว่วแจ้ วแจ้ วเสี ยง

พระพายเอ๋ยชายมาต้ องพระน้ องน้ อย

ต่ างช่ อชั้นชวาลาระย้าย้อย
ต่ างสาเนียงขับครวญหวนละห้ อย
เหมือนนางคอยกราบกรานอยู่งานพัด
(อิเหนา : สุ นทรภู่)

(ทีม่ า : สมเกียรติ รักมณี , ๒๕๕๑ : ๗๓)

๘
๒. การเปรี ยบสิ่ งหนึ่งเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ง โดยนาสองสิ่ งที่ต่างจาพวกกัน แต่มีลกั ษณะเด่น
เหมือนกันมาเปรี ยบเทียบกันเช่นเดียวกับอุปมา แต่ใช้คาแสดงการเปรี ยบเทียบว่า เป็ น หรื อ
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คือ อยูด่ ว้ ย วิธีการเปรี ยบเทียบเช่นนี้เรี ยกว่า อุปลักษณ์ เช่น

“ เจ้ าเป็ นดวงสุ ริยันจันทรของแม่ ” หรืออาจละคาว่าเป็ น หรือ คือ
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โดยใช้ ว่า “ เจ้ าดวงสุ ริยนั จันทรของแม่ ” ก็ได้

(ทีม่ า : กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๕๔ : ๑๐ - ๑๑)

๓. การสมมุติให้สิ่งไม่มีชีวติ หรื อมีชีวติ แต่ไม่ใช่คน มีกิริยาอาการเหมือนคน เช่น ต้นไม้
ดอกไม้ สัตว์ ดิน ดาว หาดทราย ทะเล เมฆ คลื่น ให้สิ่งเหล่านี้ทากิริยาอาการ
ประหนึ่งคน เรี ยกว่า บุคลาธิษฐาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สี แดงส้ มพรหมแต้ มติดแก้มฟ้ า เมฆฟ้อนร่ ากวักมือปรือเนตรหวาน
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ตะวันพริ้มยิม้ ลาทิวากาล

สนสะท้านลมไล้ใจรัญจวน

(เพราะขอบฟ้ ากว้าง: วิทยา อิสราติชาติ)

( ทีม่ า : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช , ๒๕๔๕ : ๗๓ )

๙
๔. การเปรี ยบเทียบโดยกล่าวข้อความที่เกินจริ ง เกิดความคิดของกวีที่ตอ้ งการย้าความรู ้สึกที่มี
ต่อความหมายนั้นให้เป็ นเป็ นเรื่ องสาคัญหรื อยิง่ ใหญ่ มักใช้พรรณนาอารมณ์ เช่น รัก โศก

เอียงอกเทออกอ้าง
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ให้ผอู ้ ่านซาบซึ้ งประทับใจ ด้วยการใช้ถอ้ ยคาเกินจริ ง เรี ยกว่า อติพจน์ ดังตัวอย่าง เช่น
อวดองค์ อรเอย
เลขแต้ ม

อากาศจักจารผจง

จารึก พอฤา

โฉมแม่ หยาดฟ้ าแย้ม

อยู่ร้อนฤาเห็น
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เมรุ ชุบสมุทรดินลง

(นิราศนรินทร์ : นายนรินทร์ ธิเบศร์ )

(ทีม่ า: สมเกียรติ รักษ์ มณี , ๒๕๕๑ : ๘๒)

๕. ไม่ใช่การเปรี ยบเทียบโดยตรง เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยการสร้างจินตภาพ ซึ่ งใช้รูปธรรม
นา ไปสู่ ความอีกชั้น หรื อเป็ นการนาสิ่ งหนึ่งมาใช้แทนอีกสิ่ งหนึ่ง เรี ยกว่า สั ญลักษณ์ เช่น
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อันว่ าความกรุ ณาปรานี
หลัง่ มาเองเหมือนฝนอันชื่ นใจ

จะมีใครบังคับก็หาไม่
จากฟากฟ้าสุ ราลัยสู่ แดนดิน
(เวนิสวานิช: พระราชนิพนธ์ ใน ร.๖)

( ทีม่ า : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช , ๒๕๔๕ : ๗๔ )

๑๐
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ใบความรู้ เรื่องการเขียนบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร
โวหาร คือ ท่วงทานองในการเรียบเรียงถ้ อยคาทั้งในวรรณกรรมร้ อยแก้วและร้ อยกรอง
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บรรยายโวหาร

คือ การเล่าเรื่ องราวโดยคานึงถึงลาดับเหตุการณ์
ให้เห็นถึงสถานที่และเวลาที่เกิด
เหตุการณ์ สาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่
เกิดจากเหตุการณ์น้ นั บรรยายโวหารพบได้ในงานเขียนรู ปแบบต่างๆ เช่น เรื่ องเล่า ตานาน
ประวัติศาสตร์ บันทึกเหตุการณ์ นิทาน นิยาย เรื่ องสั้น บทละคร การเขียนบรรยายผูเ้ ขียน
ต้องจัดลาดับใจความที่จะบรรยายก่อน แล้วจึงบรรยายด้วยถ้อยคาที่สื่อความได้ชดั เจน ให้ผอู ้ ่าน
เห็นภาพ ผูเ้ ขียนอาจแทรกความรู้ ความคิดของตนไว้ดว้ ยก็ได้
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ตัวอย่าง …การบรรยายเกาะแก้วพิสดารในเรื่องพระอภัยมณี
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“ อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้
แต่ คราวหลังครั้งสมุทรโคดม
เธอทาไร่ ไว้ ที่ริมภูเขาหลวง
ได้ สืบพืชยืดอยู่แต่ บูราณ

โภชนาสาลีกม็ ีถม
มาสร้ างสมสิ กขาสมาทาน
ครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็ นข้ าวสาร
คิดอ่านเอาเดียวมาเหลียวไป
( สุ นทรภู่ )

(ที่มา : เสนีย ์ วิลาวรรณ, ๒๕๔๘ : ๑๔๖ - ๑๔๗)

๑๑
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พรรณนาโวหาร
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คือ การเล่าเรื่ องเพื่อโน้มน้าวใจให้ผฟู้ ังเห็นภาพ หรื อมีความรู ้สึกคล้อยตามไปกับ
เรื่ องที่อ่าน มุ่งให้ความแจ่มแจ้งละเอียดลออเพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดอารมณ์ซาบซึ้ งเพลิดเพลิน มักใช้
การเล่นคา เล่นเสี ยง ใช้ภาพพจน์ มีสัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในงานบทร้อยกรอง ชมความงาม
ชมสถานที่ ชมธรรมชาติ พรรณนาเกียรติคุณของบุคคล ตลอดจนราพันความรู้สึกในใจ

ตัวอย่าง …การเขียนพรรณนาโวหาร
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“ ชัว่ เหยีย่ วขยับปี กกลางเปลวแดด
ร้อนที่แผดก็ผอ่ นเพลาพระเวหา
พอใบไม้ไหวพลิกริ กริ กมา
ก็รู้วา่ วันนี้มีลมวก
เพียงกระเพื่อมเลื่อมรับวับวับไหว
ก็รู้วา่ น้ าใสใช่กระจก
เพียงแววตาคู่น้ นั หวัน่ สะทก
ก็รู้วา่ ในอกมีหวั ใจ”
(เพียงความเคลือ่ นไหว ของ เนาวรัตน์ พงศ์ ไพบูลย์ )

(ที่มา : เสนีย ์ วิลาวรรณ, ๒๕๔๘ : ๑๔๖ - ๑๔๗)

๑๒

“ กลอนแปดเมืองห้ วยยอด”

co
m

มารู้ จักห้ วยยอดหนึ่งในเมืองตรังจากกลอนแปด
ก่อนการเรียนแต่ งกลอนในแบบฝึ กกันก่อนนะคะ

ด้ วยของดี ห้ วยยอดเห็น เป็ นหลักฐาน
พร้ อมอาหาร คาวหวาน เบิกบานใจ

ทั้งแขกเทศ แขกเมือง รู้ เรื่องนี้
ตาบลเล็ก แต่ ชื่อเสี ยง เกริกเกรียงไกร

ผ่ านทุกที ลาภูรา น่ าเลือ่ มใส
ด้ วยเค้ กไทย “ขุกมิ่ง” สิ่ งเชิญชวน

เค้ กรัญจวน ชวนกิน กลิน่ หอมหวาน
ต้ นตารับ กับเค้ ก กลิน่ อบอวล

ตัดใส่ จาน แกล้ม“โกปี้ ” ที่หอมหวน
ขอเชิญชวน เทีย่ วห้ วยยอด ตลอดปี

ถึงตลาด จอดรถซื้อ คือหมูย่าง
เอกลักษณ์ เมืองยอด อาหารดี

หนังกรอบบาง “หมูขพี้ ร้ า” พาวิถี
เกินร้ อยปี มีเล่าขาน ตานานตรัง

ไปถา้ เล เขากอบ ชอบแอ่งน้า
ลงเรือพาย ได้ เทีย่ วชม สุ ขสมจัง

สวยงามลา้ หินงอกย้อย ห้ อยผนัง
ภายในยัง ชมหินผา ศิลางาม
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เมืองตรัง ดังเด่ น เป็ นศักดิ์ศรี
ทีท่ ่องเที่ยว สนุก สุ ขสาราญ
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เขาพระยอด ยอดเยีย่ ม ด้ วยเหลีย่ มลักษณ์ ศาลาพัก กราบพระ ด้ วยองค์ สาม
สงบกาย วจีใจ ให้ งดงาม
ประพฤติตาม พุทธธรรม นาเจริญ
ความเชื่อถือ ศรัทธา พาสรรเสริญ
เทีย่ วเพลิดเพลิน ทะเลทอง สองห้ องธาร

เขื่อนท่างิว้ ห้ วยนา้ ใส ในชื่อเก่า
บุญแผ่ นดิน ถิ่นห้ วยยอด ยัง่ ยืนนาน

ได้ รับเอา พระดาริ ตริสืบสาน
เป็ นโครงการ อุปถัมภ์ นาแผ่นดิน
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เขาปิ นะ มีพระนอน กระฉ่ อนชื่อ
ค่ ายลูกเสื อ ไทยภาคใต้ ได้ เจริญ

(ทีม่ า : สุ ภาวดี รักษามั่น)

* โกปี้ หมายถึง กาแฟโบราณเป็ นภาษามาเลเซีย
* ขีพ้ ร้ า หมายถึง หมูพันธุ์พนื้ เมืองปักษ์ ใต้ ตัวเล็กสี ดา ลาตัวแอ่ น จนท้ องเกือบติดดิน

๑๓
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ประวัติขนมเค้ กขุกมิง่
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ปัจจุบนั ในเมืองตรัง เราจะเห็นเค้กหลากหลายยีห่ อ้ วางเรี ยงรายหลายเจ้า แต่ใครจะรู ้วา่ เค้กที่
เป็ นเจ้าต้นตารับและถือว่าเก่าแก่ที่สุดในภาคใต้อยูท่ ี่ร้าน "ขุกมิ่ง" แห่ งบ้ านลาภูรา อ.ห้วยยอด จ. ตรัง
"ขุกมิ่ง" คือหนุ่มเมืองจีน ที่ในอดีตหนีภยั สงคราม มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยูท่ ี่ลาภูรา และได้เปิ ดเป็ น
ร้านกาแฟเล็กๆ โดยทุกวันเขาจะต้องปั่ นจักรยานเข้าเมืองไป – กลับกว่า ๓๐ กิโลเมตร เพื่อหาซื้ อขนม
มาให้ลูกค้ารับประทานและซื้ อเมล็ดกาแฟมาคัว่
ในขณะเดียวกัน ก็ใช้วธิ ี ครู พกั ลักจา การทาขนมจากในเมือง มาประยุกต์จนกลายเป็ นเค้กที่มี
ชื่อเสี ยงและมีชื่อจนถึงทุกวันนี้ และลูกชายคนโตก็ได้พฒั นาสื บต่อมา
โดยมีสัญลักษณ์เป็ นรู ป
"นกนางแอ่นคู่ถลาลม" พร้อมกับตั้งชื่อว่า "เค้กขุกมิ่ง" จนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้วนั นี้นายขุกมิ่งจะได้ลาโลก
ไปแล้ว แต่กิจการของครอบครัวยังได้รับการสานต่อจากลูกๆ ปั จจุบนั ผูท้ ี่รับช่วงต่อคือ "คุณสุ ดสงวน
ตุงคะรักษ์ " ลูกสาวเป็ นผู้ดาเนินกิจการร้ านในปัจจุบัน เค้กที่ยงั ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเค้กไข่ ถือ
เป็ นรสดั้งเดิมของร้าน ต่อมาได้พฒั นาเป็ นรสชาติต่างๆมากมาย อาทิ เค้กเตยหอม เค้กกาแฟ เค้กส้ม
เค้กสามรส เค้กช็อกโกแลต เค้กเผือก เค้กลูกเกด ฯลฯ
ส่ วนผสมหลักของเค้กประกอบด้วย ไข่ น้ าตาล แป้ งสาลี และมาการี น ส่ วนจะเป็ นรสไหนก็
เติมได้ตามความต้องการ ปั จจุบนั ลูกค้าของร้านจะมีมากขึ้น ส่ วนราคาก็เป็ นมาตรฐานเหมือนกัน คือ
กล่องละ ๖๐ บาท ทุกรสยกเว้นรสผลไม้ กล่องละ ๑๐๐ บาท
“จุดเด่น” ของเค้กขุกมิ่ง บอกได้คาเดียวว่าเนื้อแป้ งเนียนนุ่ม หอม รสกลมกล่อม ได้จิบ “โกปี้ ”
ไปพร้อมกันสุ ขนั้นหนาอย่าบอกใคร มาตรังทั้งทีตอ้ งหาโอกาสสัมผัสเจ้าตานาน และตาหรับเค้กเมืองตรัง
ให้ได้ แล้วคุณจะรู ้ซ้ ึ งถึงคาว่า “อร่ อยแบบกลมกล่อม” เป็ นอย่างไร
(ทีม่ า : http://www.siamsport.co.th/Column/๐๙๐๙๑๓_๑๖๗.html )

๑๔

กิจกรรมที่ ๑ รู้ เข้ าใจฉันทลักษณ์

co
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ตอนที่ ๑ ขนมเค้ ก ห้ วยยอดอร่ อยแสน
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(ที่มา : www.kookming.com ประวัติเค้กขุกมิ่ง )

๑.๑ ให้ นักเรียนเขียนแผนผังกลอนแปด จานวน ๒ บท พร้ อมโยงเส้ นสั มผัส
ระหว่างวรรค และระหว่างบท(โดยใช้ สัญลักษณ์ใดแทนจานวนคาก็ได้ )
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...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

๑๕
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ตอนที่ ๑ ขนมเค้ ก ห้ วยยอดอร่ อยแสน
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กิจกรรมที่ ๑ รู้ เข้ าใจฉันทลักษณ์

(ที่มา : http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/๒๐๐๗/๐๓.html )

๑.๒ ให้ นักเรียนบอกเสี ยงวรรณยุกต์ ท้ายวรรคของการแต่ งกลอนแปด
ได้ ถูกต้ องตามข้ อบังคับของกลอนบทนี้

ตัดใส่ จาน แกล้ม “โกปี้ ” ทีห่ อมหวน
ขอเชิญชวน เทีย่ วห้ วยยอด ตลอดปี
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เค้ กรัญจวน ชวนกิน กลิน่ หอมหวาน
ต้ นตารับ กับเค้ ก กลิน่ อบอวล
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คาสุ ดท้ ายวรรคสดับ นิยมใช้ เสี ยง ...................................................ไม่ นิยมใช้ เสี ยง.................................
คาสุ ดท้ ายวรรครับ

นิยมใช้ เสี ยง ...................................................ไม่นิยมใช้เสี ยง.................................

คาสุ ดท้ ายวรรครอง นิยมใช้ เสี ยง ...................................................ไม่ นิยมใช้ เสี ยง.................................
คาสุ ดท้ ายวรรคส่ ง

นิยมใช้ เสี ยง ...................................................ไม่ นิยมใช้ เสี ยง.................................

“ ไม่ ยากเลยนะคะคนเก่ง…สู้ ๆๆจ๊ ะ”

๑๖

ตอนที่ ๑ ขนมเค้ ก ห้ วยยอดอร่ อยแสน

co
m

กิจกรรมที่ ๒ จัดลาดับความคิด
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(ที่มา : http://www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=๙๐๙๑๔๑๖๕๗๑๒ )
๒.๑ ให้ นักเรียนเรี ยงลาดับข้ อความใหม่ ให้ ถูกต้ องคล้ องจองกัน
พร้ อมโยงเส้ นสั มผัสนอกและสั มผัสระหว่างบท
(๑) กลอนบทที่ ๑

เป็ นของฝากหลากหลายราคาออม
รสเป็ นเอกโอชาอร่ อยหอม
( ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น )
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ตารับจอมกลมกล่ อมลาภูรา
เค้ กขุกมิ่งยิง่ ลา้ ตานานเค้ ก

………………………………………………………….…………….…………………………
…….………………………………………….………………….………………………………
………….…………..……………………………………………..……………………………..
……………….………………………………………………………….………….……………
……………………………………………………………………………….…………….……
………………………….………………………………………….………………….…………

๑๗

กิจกรรมที่ ๒ จัดลาดับความคิด
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ตอนที่ ๑ ขนมเค้ ก ห้ วยยอดอร่ อยแสน

(ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/๒๐๐๙๐๙๐๕/๒๗๑๙tml)

(๒)
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๒.๒ ให้ นักเรียนเรี ยงลาดับข้ อความใหม่ ให้ ถูกต้ องคล้ องจองกัน
พร้ อมโยงเส้ นสั มผัสในและสั มผัสระหว่างบท
กลอนบทที่ ๒

ลองอีกสั ก ๒ บทนะคะ ไม่ ยากค่ ะแล้วจะยิง่ เข้ าใจ

ห้ วยยอดมี ของดี ทีเ่ ล่าขาน
เป็ นตานาน ต่ อเนื่อง เรื่องขนม
เป็ นของขวัญ ให้ กนั ในวันเกิด
เป็ นของทาน ของว่ าง ช่ างถูกใจ
(ที่มา : นางสุ ภาวดี รักษามั่น)

ww
w.

kr

เค้ กขุกมิ่ง ต้ นตารับ รับคาชม
ความนิยม เป็ น “โอทอป” ประกอบการ
อร่ อยเลิศ กับ “โกปี้ ” ที่หอมหวาน
จัดประชุ ม หรือมี พิธีการ

………………………………………………………….…………….…………………………
…….…………..……………………………………………..……………………………..……
………….………………………………………………………….………….…………………
……………….………………………………………………………….…………….…………
…………………….………………………………………….………………….………………
* โอทอป หมายถึง สิ นค้ าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
* โกปี้ หมายถึง กาแฟโบราณเป็ นภาษามาเลเซีย

๑๘

ตอนที่ ๑ ขนมเค้ ก ห้ วยยอดอร่ อยแสน
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กิจกรรมที่ ๓ ชนิดของสั มผัส
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(ที่มา : http://www.oceansmile.com/forum๒/data/๒/๐๑๒๕.html)

๓.๑ ให้ นักเรียนเขียนบทกลอนทีเ่ รียบเรียงในกิจกรรมที่ ๒.๑
พร้ อมบอกชนิดของสั มผัสของบทกลอนว่าเป็ นสั มผัสชนิดใด
(๑) บทกลอนที่ ๑
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………….………
……………………….…………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………

๑. สั มผัสนอก คือ.........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๒. สั มผัสใน คือ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๓. สั มผัสสระ คือ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๔. สั มผัสอักษร คือ.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................

๑๙

กิจกรรมที่ ๓ ชนิดของสั มผัส
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ตอนที่ ๑ ขนมเค้ ก ห้ วยยอดอร่ อยแสน

(ที่มา : http://www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=๙๐๙๑๔๑๖๕๗๑๒ )

oo
ba
nn
ok
.

๓.๒ ให้ นักเรียนเขียนบทกลอนทีเ่ รียบเรียงในกิจกรรมที่ ๒.๒
พร้ อมบอกชนิดของสั มผัสของบทกลอนว่าเป็ นสั มผัสชนิดใด
(๒) บทกลอนที่ ๒

……………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………….…
…………………………….……………………………………………….……………………
……………………………………………….………………………….………………………
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๑. สั มผัสนอก คือ.........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๒. สั มผัสใน คือ ......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๓. สั มผัสสระ คือ.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๔. สั มผัสอักษร คือ.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๕. สั มผัสระหว่างบท คือ .............................................................................................................

๒๐

ตอนที่ ๑ ขนมเค้ ก ห้ วยยอดอร่ อยแสน
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กิจกรรมที่ ๔ เลือกใช้ คาได้ ถูกต้ องตามความหมายและมีสัมผัสคล้ องจอง
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๔.๑ ให้ นักเรียนเลือกคาทีก่ าหนดให้ มาเติมลงในช่ องว่างให้ สัมผัสคล้องจองกัน
และมีความหมายถูกต้ อง

(ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/food/๒๐๑๐๐๖๐๒.html)
เนิ่นนาน
เสน่ หา

มา
ราคา
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นิยม
เลือ่ งลือ
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ต้ นตารับ...๑...ขานงานขนม

อันโอชามาแสนจะ ....๓...
เค้ กห้ วยยอดของเรานั้น..๕.....
ทั้งรสชาติย่อมเยาใน..๘....

ขับ
ใจ

ผันผ่ าน
ขึน้ ชื่อ

คน...๒...ชมชอบลองรสหวาน
วัน..๔....ไม่ เปลีย่ นรสเค้ กลารา
เค้ ก...๖...ทัว่ ทิศ ..๗.....
เชิญท่าน..๙....ทานแล้วจะติด..๑๐....
(ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น)

๒๑

ตอนที่ ๑ ขนมเค้ ก ห้ วยยอดอร่ อยแสน

co
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กิจกรรมที่ ๔ เลือกใช้ คาให้ ถูกต้ องตามความหมายและมีสัมผัสคล้ องจอง
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๔.๒ ให้ นักเรียนเลือกคาทีก่ าหนดให้ มาเติมลงในช่ องว่างให้ สัมผัสคล้องจองกัน
และมีความหมายถูกต้ อง

(ที่มา : www.keajon.com รู ปภาพเค้กขุกมิ่ง )

ยิง่
ลิม้

ลือ
เกิน

เอกลักษณ์
กาแฟ

เล่าขาน
แม้

เกิด
ชิม

มา
สรรเสริญ เค้ กม้ วน
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กาเนิด
กลมกล่อม

ขนมเค้ ก…๑..รักษาชื่อ
ถิ่น…๔.. ...๕..ทีต่ รัง ดังนาน…๖..
ทั้งเค้ กไข่ …๘.. …๙..เตยหอม
เค้ กกล้วยหอมสามรส…๑๓.. …๑๔..เพลิดเพลิน

สมคา…๒.. …๓.. นานหนักหนา
ลาภูรา เค้ กขุกมิ่ง …๗..ชวนเชิญ
รส…๑๐.. …๑๑.. ควร…๑๒...
อร่ อย…๑๕.. มะพร้ าวอ่อน อันโอชา
(ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น)

๒๒

ตอนที่ ๑ ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน

co
m

แต่ งเองแล้วนะคะ
ทาได้ แน่ นอนค่ ะ
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กิจกรรมที่ ๕ แต่ งกลอนแปดได้ ถูกต้ องตามฉันทลักษณ์
ให้ นักเรียนแต่ งกลอนแปดจานวน ๒ บท เกีย่ วกับขนมเค้ กทีม่ ีชื่อของอาเภอห้ วยยอดทีน่ ักเรียน
รู้ จัก ด้ วยเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วกับวิธีการทา ความสวยงาม น่ ารับประทาน และความอร่ อยใน
รสชาติ ให้ ถูกต้ องตามรู ปแบบ

(ที่มา : www. http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=skybeach&month=07-2010&date )
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์ การประเมิน

หมายเหตุ

คะแนนเต็ม
ได้
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

๑๒
.............

คะแนน
คะแนน

จานวนคา ๓ , สั มผัส ๓ , เนือ้ หา ๓ , ความไพเราะของภาษา ๓

๒๓
เกณฑ์ การประเมินให้ คะแนน ตอนที่ ๑ “ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน”
เกณฑ์ ความถูกต้ อง

เนือ้ หา
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สั มผัส

co
m

จานวนคา

ระดับคุณภาพ
ดี คะแนน (๓)
พอใช้ คะแนน (๒)
ปรับปรุ ง คะแนน (๑)
มีจานวนคาครบถูกต้ อง มีจานวนคาไม่ ครบตาม
มีจานวนคาไม่ ครบตาม
ตามฉันทลักษณ์ ทุกวรรค ฉันท-ลักษณ์ ในบางวรรค ฉันทลักษณ์ ในบางวรรค
ขาดเกินได้ (๗ - ๙) คา
ขาดเกินมากกว่าทีก่ าหนด มีน้อยหรือเกินกว่า
( ๖ - ๑๐ )คา
กาหนด (๕ - ๑๑ ) คา
สั มผัสถูกต้ องตามบังคับ ผิดสั มผัสบังคับได้ ไม่ เกิน ๑ ผิดสั มผัสบังคับมากกว่า ๑
ตามแผนผังมีสัมผัสใน
ตาแหน่ ง ไม่ มีสัมผัสใน
ตาแหน่ ง ไม่ ลงเสี ยง
และลงด้ วยเสี ยง
และเสี ยงวรรณยุกต์ ท้าย
วรรณยุกต์ ท้ายวรรค
วรรณยุกต์ ตามทีก่ าหนด วรรคไม่ เป็ นไปตามกฎมี ตามทีก่ าหนดไม่ มีสัมผัส
ไว้ และสั มผัสระหว่างบท สั มผัสระหว่างบท
ในและผิดสั มผัสระหว่าง
ถูกต้ อง
บท
มีเนือ้ หาใจความบรรยาย มีเนือ้ หาใจความบรรยาย เนือ้ หาไม่ มีการบรรยาย
หรือพรรณนาเกีย่ วข้ อง หรือพรรณนาเกีย่ วข้ องกับ หรือพรรณนาที่เกีย่ วข้ อง
จุดเด่ นทีม่ ีชื่อเสี ยงของ
จุดเด่ นทีม่ ีชื่อเสี ยงของ
กับจุดเด่ นทีม่ ีชื่อเสี ยงของ
ขนมเค้ กห้ วยยอดได้
ขนมเค้ กห้ วยยอดเพียง
ขนมเค้ กของห้ วยยอดนั้น
ครบถ้ วน
เล็กน้ อย
เลย
ใช้ ภาษาได้ไพเราะ
ใช้ ภาษาได้ไพเราะ
ใช้ ภาษาทีไ่ ม่ ไพเราะภาษา
สวยงามถูกต้ องตาม
เหมาะสมปานกลางและใช้ ทีใ่ ช้ เป็ นคาทัว่ ไป ไม่ กิน
เนือ้ หา มีการใช้ คาทีก่ นิ ใจ คาธรรมดาทัว่ ไปในการ
ความไม่ มีโวหาร
มีโวหารภาพพจน์
แต่ ง มีโวหารภาพพจน์
ภาพพจน์ เปรียบเทียบใน
เปรียบเทียบในการเขียน เปรียบเทียบในการเขียน
การเขียน
ช่ วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๐ – ๑๒
ดี
๖–๙
พอใช้
๑–๕
ปรับปรุ ง
เกณฑ์ การผ่าน
ตั้งแต่ ระดับคุณภาพพอใช้ ขนึ้ ไป
สรุ ป
ผ่าน
ไม่ ผ่าน
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ความไพเราะของ
ภาษา

๒๔
แบบบันทึกการประเมินทักษะการแต่ งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้ วยยอด
ตอนที่ ๑ ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน
จานวนคา

สั มผัส

ความไพเราะ
ของภาษา
(คะแนน)
(คะแนน)
(คะแนน)
(คะแนน)
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
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๑๓.

kr

๒.

๑๔.

๑๕.
๑๖.

๑๗.

คะแนน
ระดับ
รวม
คุณภาพ
(คะแนน)
(๑๒) ๓ ๒ ๑
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.

๑.

เนือ้ หา

ผลการ
ประเมิน

co
m

เลขที่

ผ

มผ

๒๕

๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

ความไพเราะ
ของภาษา
(คะแนน)
(คะแนน)
(คะแนน)
(คะแนน)
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ww
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๒๙.

สั มผัส

๓๐.

๓๑.

๓๒.

เนือ้ หา

คะแนน
ระดับ
รวม
คุณภาพ
(คะแนน)
(๑๒) ๓ ๒ ๑
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ba
nn
ok
.

๑๘.

จานวนคา

kr

เลขที่

co
m

แบบบันทึกการประเมินทักษะการแต่ งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้ วยยอด
ตอนที่ ๑ ขนมเค้ กห้ วยยอด อร่ อยแสน
ผลการ
ประเมิน
ผ

มผ

๒๖

(เฉลย) กิจกรรมที่ ๑ รู้ เข้ าใจฉันทลักษณ์

co
m

เฉลยแบบฝึ ก
ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน
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(ที่มา : www.kookming.com ประวัติเค้กขุกมิ่ง )

ww
w.

kr

๑.๑ ให้ นักเรียนเขียนแผนผังกลอนแปด จานวน ๒ บท พร้ อมโยงเส้ นสั มผัส
ระหว่างวรรค และระหว่างบท(โดยใช้ สัญลักษณ์ใดแทนจานวนคาก็ได้ )

๒๗
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(เฉลย) กิจกรรมที่ ๑ รู้ เข้ าใจฉันทลักษณ์

co
m

เฉลยแบบฝึ ก
ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน

(ที่มา : http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/๒๐๐๗/๐๓.html )

๑.๒ ให้ นักเรียนบอกเสี ยงวรรณยุกต์ ท้ายวรรคของการแต่ งกลอนแปด
ได้ ถูกต้ องตามข้ อบังคับของกลอนบทนี้

ตัดใส่ จาน แกล้ม “โกปี้ ” ทีห่ อมหวน
ขอเชิญชวน เทีย่ วห้ วยยอด ตลอดปี

kr

เค้ กรัญจวน ชวนกิน กลิน่ หอมหวาน
ต้ นตารับ กับเค้ ก กลิน่ อบอวล

ww
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คาสุ ดท้ ายวรรคสดับ ใช้ เสี ยง ....จัตวา.............ไม่ นิยมใช้ เสี ยง...สามัญ......................................
คาสุ ดท้ ายวรรครับ

ใช้ เสี ยง .....จัตวา.............ไม่ นิยมใช้ เสี ยง....ห้ ามสามัญและตรี...................

คาสุ ดท้ ายวรรครอง ใช้ เสี ยง …..สามัญ……...ไม่ นิยมใช้ เสี ยง....ห้ ามเสี ยงเอก โท จัตวา...........
คาสุ ดท้ ายวรรคส่ ง

ใช้ เสี ยง ......สามัญ...........ไม่ นิยมใช้ เสี ยง....ห้ ามเสี ยงเอก โท จัตวา.........

“ ไม่ ยากเลยนะคะคนเก่ง…สู้ ๆๆจ๊ ะ”

๒๘

(เฉลย) กิจกรรมที่ ๒ จัดลาดับความคิด

co
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เฉลยแบบฝึ ก
ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน
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(ที่มา : http://www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=๙๐๙๑๔๑๖๕๗๑๒ )
๒.๑ ให้ นักเรียนเรี ยงลาดับข้ อความใหม่ ให้ ถูกต้ องคล้ องจองกัน
พร้ อมโยงเส้ นสั มผัสนอกและสั มผัสระหว่างบท
(๑) กลอนบทที่ ๑

เป็ นของฝากหลากหลายราคาออม
รสเป็ นเอกโอชาอร่ อยหอม
( ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น )
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ตารับจอมกลมกล่ อมลาภูรา
เค้ กขุกมิ่งยิง่ ลา้ ตานานเค้ ก

ขุกมิ่ง ยิง่ ลา้ ตานานเค้ ก

เป็ นของฝาก หลากหลาย ราคาออม

รสเป็ นเอก โอชา อร่ อยหอม
ตารับจอม กลมกล่ อม ลาภูรา
( ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น )

๒๙

(เฉลย) กิจกรรมที่ ๒ จัดลาดับความคิด

co
m

เฉลยแบบฝึ ก
ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน

(ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/๒๐๐๙๐๙๐๕/๒๗๑๙tml)
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๒.๒ ให้ นักเรียนเรี ยงลาดับข้ อความใหม่ ให้ ถูกต้ องคล้ องจองกัน
พร้ อมโยงเส้ นสั มผัสในและสั มผัสระหว่างบท
(๒) บทกลอนที่ ๒

ลองอีกสั ก ๒ บทนะคะ ไม่ ยากค่ ะแล้วจะยิง่ เข้ าใจ

kr

เค้ กขุกมิ่ง ต้ นตารับ รับคาชม
ความนิยม เป็ น“โอทอป” ประกอบการ
อร่ อยเลิศ กับ “โกปี้ ” ที่หอมหวาน
เป็ นของขวัญให้ กนั ในวันเกิด

ww
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ห้ วยยอดมี ของดี ทีเ่ ล่าขาน

เค้ กขุกมิ่ง ต้ นตารับ รับคาชม
เป็ นของขวัญ ให้ กนั ในวันเกิด

จัดประชุ ม หรือมี พิธีการ

ห้ วยยอดมี ของดี ทีเ่ ล่าขาน
เป็ นตานาน ต่ อเนื่อง เรื่องขนม
จัดประชุ ม หรือมี พิธีการ
เป็ นของทาน ของว่ าง ช่ างถูกใจ
( ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น )

เป็ นตานาน ต่ อเนื่อง เรื่องขนม
ความนิยม เป็ น“โอทอป”ประกอบการ
อร่ อยเลิศ กับ “โกปี้ ” ที่หอมหวาน
เป็ นของทาน ของว่ าง ช่ างถูกใจ

* โอทอป หมายถึง สิ นค้ าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
* โกปี้ หมายถึง กาแฟโบราณเป็ นภาษามาเลเซีย
หมายเหตุ สี นา้ เงิน สั มผัสอักษร สี ดา สั มผัสสระ สี แดง สั มผัสระหว่างบท

๓๐

co
m

เฉลยแบบฝึ ก
ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน
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(เฉลย) กิจกรรมที่ ๓ ชนิดสั มผัส

(ที่มา : http://www.oceansmile.com/forum๒/data/๒/๐๑๒๕html)

๓.๑ ให้ นักเรียนเขียนบทกลอนทีเ่ รียบเรียงในกิจกรรมที่ ๒.๑
พร้ อมบอกชนิดของสั มผัสของบทกลอนว่าเป็ นสั มผัสชนิดใด
(เฉลย) (๑) บทกลอนที่ ๑

รสเป็ นเอก โอชา อร่ อยหอม
ตารับจอม กลมกล่ อม ลาภูรา
(ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น)
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เค้ กขุกมิ่ง ยิง่ ลา้ ตานานเค้ ก
เป็ นของฝาก หลากหลาย ราคาออม

๑. สั มผัสนอก คือ ( เค้ ก – เอก) , (หอม - ออม – จอม)
๒. สั มผัสใน คือ ( มิ่ง-ยิง่ ) , (ลา้ – ตา), (เอก – โอ – อร่ อย), (ฝาก – หลาก), (หลาก - หลาย)
(กลม - กล่อม)
๓. สั มผัสสระ คือ ( มิ่ง-ยิง่ ) , (ลา้ – ตา), (ฝาก – หลาก),
๔. สั มผัสอักษร คือ (เอก – โอ – อร่ อย), (หลาก - หลาย),(กลม - กล่อม)

๓๑

co
m

เฉลยแบบฝึ ก
ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน
(เฉลย) กิจกรรมที่ ๓ ชนิดสั มผัส
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(ที่มา : http://www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=๙๐๙๑๔๑๖๕๗๑๒ )
๓.๒ ให้ นักเรียนเขียนบทกลอนทีเ่ รียบเรียงในกิจกรรมที่ ๒.๒
พร้ อมบอกชนิดของสั มผัสของบทกลอนว่าเป็ นสั มผัสชนิดใด
(๒) บทกลอนที่ ๒

kr

ห้ วยยอดมี ของดี ทีเ่ ล่าขาน
เค้ กขุกมิ่ง ต้ นตารับ รับคาชม
เป็ นของขวัญ ให้ กนั ในวันเกิด
จัดประชุ ม หรือมี พิธีการ

เป็ นตานาน ต่ อเนื่อง เรื่องขนม
ความนิยม เป็ น“โอทอป”ประกอบการ
อร่ อยเลิศ กับ “โกปี้ ” ที่หอมหวาน
เป็ นของทาน ของว่ าง ช่ างถูกใจ
(ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น)
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๑. สั มผัสนอก คือ (ขาน – นาน) , (ขนม –ชม –ยม), (เกิด – เลิศ ),( หวาน – การ – ทาน)
๒. สั มผัสใน คือ (มี –ดี – ที)่ ,(ของ – ขาน),(ตา – ต่ อ), (นาน – เนื่อง),( เนื่อง – เรื่อง)
(ต้ น – ตา),(ตารับ – รับ),(ตา – คา),(ทอป - กอบ),(กอบ – การ),(ขวัญ – กัน -วัน),(ให้ - ใน)
(กับ – โก),(ปี้ - ที่ ),(มี - ธี),(ว่าง –ช่ าง)
๓. สั มผัสสระ คือ (มี –ดี – ที)่ ,( เนื่อง – เรื่อง),(ตารับ – รับ), (ทอป - กอบ), (ขวัญ – กัน - วัน)
(ให้ -ใน),(ปี้ -ที)่ ,(มี- ธี),(ว่าง –ช่ าง)
๔. สั มผัสอักษร คือ (ของ – ขาน),(ตา – ต่ อ),(นาน – เนื่อง),(ต้ น – ตา),(กอบ – การ),(กับ – โก)
๕. สั มผัสระหว่างบท คือ (การ – หวาน)

๓๒
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เฉลยแบบฝึ ก
ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน
(เฉลย)กิจกรรมที่ ๔ เลือกใช้ คาได้ ถูกต้ องตามความหมายและมีสัมผัสคล้องจอง

oo
ba
nn
ok
.

๔.๑ ให้ นักเรียนเลือกคาทีก่ าหนดให้ มาเติมลงในช่ องว่างให้ สัมผัสคล้องจอง
กันและมีความหมายถูกต้ อง

(ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/food/๒๐๑๐๐๖๐๒.html)
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นิยม
เลือ่ งลือ

เนิ่นนาน
เสน่ หา

มา
ราคา

ต้ นตารับ ขับขาน งานขนม
อันโอชามาแสนจะ เนิ่นนาน
เค้ กห้ วยยอดของเรานั้น ขึน้ ชื่อ
ทั้งรสชาติย่อมเยาใน ราคา

ขับ
ใจ

ผันผ่ าน
ขึน้ ชื่อ

คน นิยม ชมชอบลองรสหวาน
วัน ผันผ่าน ไม่ เปลีย่ นรสเค้ กลารา
เค้ ก เลือ่ งลือ ทัว่ ทิศ เสน่ หา
เชิญท่าน มา ทานแล้วจะติด ใจ
(ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น)
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เฉลยแบบฝึ ก
ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน
(เฉลย) กิจกรรมที่ ๔ เลือกใช้ คาได้ ถูกต้ องตามความหมายและมีสัมผัสคล้องจอง
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๔.๒ ให้ นักเรียนเลือกคาทีก่ าหนดให้ มาเติมลงในช่ องว่างให้ สัมผัสคล้องจอง
และมีความหมายถูกต้ อง

ยิง่
ลิม้

ลือ
เกิน

เอกลักษณ์
กาแฟ

เล่าขาน เกิด
แม้
ชิม

มา
สรรเสริญ เค้ กม้ วน
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กาเนิด
กลมกล่อม

ขนมเค้ ก เอกลักษณ์ รักษาชื่ อ

ถิ่น กาเนิด เกิดทีต่ รัง ดังนานมา
ทั้งเค้ กไข่ กาแฟ แม้ เตยหอม

สมคาลือ เล่าขาน นานหนักหนา
ลาภูรา เค้ กขุกมิ่ง ยิง่ ชวนเชิ ญ
รสกลมกล่อม เค้ กม้ วนควรสรรเสริญ

เค้ กกล้วยหอม สามรสลิม้ ชิ มเพลิดเพลิน อร่ อยเกิน มะพร้ าวอ่อน อันโอชา
(ทีม่ า : นางสุ ภาวดี รักษามั่น)

๓๔
แต่ งเองแล้วนะคะ
ทาได้ แน่ นอนค่ ะ
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เฉลยแบบฝึ ก
ตอนที่ ๑
ขนมเค้ กห้ วยยอดอร่ อยแสน

(เฉลยกิจกรรมที่ ๕ ตามเกณฑ์ การประเมินสภาพจริงในการแต่ งกลอน)
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กิจกรรมที่ ๕ แต่ งกลอนแปดได้ ถูกต้ องตามฉันทลักษณ์
ให้ นักเรียนแต่ งกลอนแปดจานวน ๒ บท เกีย่ วกับขนมเค้ กทีม่ ีชื่อของอาเภอห้ วยยอดทีน่ ักเรียน
รู้ จัก ด้ วยเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วกับวิธีการทา ความสวยงาม น่ ารับประทาน และความอร่ อยใน
รสชาติ ให้ ถูกต้ องตามรู ปแบบ

(ที่มา : www. http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=skybeach&month=07-2010&date )
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์ การประเมิน

หมายเหตุ

คะแนนเต็ม
๑๒
คะแนน
ได้
.............
คะแนน
ผ่าน
ไม่ ผ่าน
จานวนคา ๓ , สั มผัส ๓ , เนือ้ หา ๓ , ความไพเราะของภาษา ๓

๓๕

บรรณานุกรม

co
m

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๔). หนังสื อเรียนรายวิชาพืน้ ฐานภาษาไทยวรรณคดีวจิ ักษ์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๒ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว. .
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เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช. (๒๕๔๕). หนังสื อเสริมการเรียนรู้ เรียงถ้ อยร้ อยกรอง. กรุ งเทพฯ:
อักษรเจริ ญทัศน์.

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์. (๒๕๕๑). แผนจัดการเรียนรู้ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
(วรรณคดีวจิ ักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓). กรุ งเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์ จากัด
วัญเพ็ญ เทพโสภา. (๒๕๔๖). หลักภาษาไทยฉบับนักเรียน – นักศึกษา. กรุ งเทพฯ:
ธนธัชการพิมพ์ จากัด.

สมเกียรติ รักษ์มณี . (๒๕๕๑). ภาษาวรรณศิลป์ Literary Language. กรุ งเทพฯ: สายน้ าใจ.
เสนีย ์ วิลาวรรณ. (๒๕๔๘). หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ พนื้ ฐาน ชุ ดพัฒนาทักษะภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ เล่ม ๕. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพิ์วฒั นาพาณิ ช จากัด.
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เอกรัตน์ อุดมพร. (๒๕๔๘). สุ ดยอดคากลอน สุ ภาษิต มหากวีสุนทรภู่ พร้ อมคาอธิบาย. กรุ งเทพฯ:
ธนธัชการพิมพ์ จากัด.
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/food/๒๐๑๐๐๖๐๒.html
http://www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=๙๐๙๑๔๑๖๕๗๑๒
http: //www.keajon.com
http://www.komchadluek.net/detail/๒๐๐๙๐๙๐๕/๒๗๑๙.html
http:// www.kookming.com
http://www.oceansmile.com/forum๒/data/๒/๐๑๒๕.html
http://www.siamsport.co.th/Column/๐๙๐๙๑๓_๑๖๗.html
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/๒๐๐๗/๐๓.html

๓๖

นางสุ ภาวดี รักษามั่น
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๖
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครู วิทยฐานะชานาญการ
โรงเรียนเทศบาลห้ วยยอดวิทยา
ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท จิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ จังหวัด สงขลา
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ชื่อ - สกุล
วัน /เดือน / ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ตาแหน่ ง
สถานทีท่ างาน
ประวัติการศึกษา
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ประวัติผู้จดั ทาแบบฝึ ก
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ผลงานทีภ่ าคภูมใิ จ
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๑. “รางวัลครู ดีเด่ น”

๒. “รางวัลครู ภาษาไทยดีเด่ น”
๓. “รางวัลผู้ใช้ ภาษาไทยดีเด่ น”
๔. “รางวัลครู สอนดี” จังหวัดตรัง
๕. “รางวัลหนึ่งแสนครู ดี”

ของกรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประจาปี ๒๕๕๓
ของคุรุสภา ประจาปี ๒๕๕๓
ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
เนื่องในวันภาษาไทย แห่ งชาติ ประจาปี ๒๕๕๓
ของสานักงานส่ งเสริมสั งคมแห่ งการเรียนรู้
และพัฒนาเยาวชน (สสค.) ประจาปี ๒๕๕๔
ของคุรุสภา
ประจาปี ๒๕๕๔

๓๗
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คณะผู้จัดทา

ทีป่ รึกษาการทาแบบฝึ กทักษะการแต่ งกลอนแปดกับของดีอาเภอห้ วยยอด

เมืองแก้ว
สี ดา
ประเสริ ฐกุล
เทพณรงค์

ผู้อานวยการชานาญการ
ร.ร. เทศบาลห้ วยยอดวิทยา
ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (ภาษาไทย) ร.ร.อนุบาลตรัง
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ(ภาษาไทย) ร.ร.สภาราชินี ๒
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ(ภาษาไทย) ร.ร.ทับปุด

จ. ตรัง
จ. ตรัง
จ. ตรัง
จ. พังงา

นายปรณต

คหะวงษ์

ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

จ. พังงา
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นายพิทกั ษ์
นางอุษณีย์
นางเพ็ญรัตน์
นางอรศิริ

ร.ร.บ้ านควน

ผู้เขียนแบบฝึ ก
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นางสุ ภาวดี
รักษามั่น
ครู วิทยฐานะชานาญการ

ผู้ทานแบบฝึ ก

นายสกุล
ขวัญนิมิต
รองผู้อานวยการ ร.ร.ย่ านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ. ตรัง
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กล่าวถึงตรังลือเลือ่ งในเรื่องเค้ ก
เค้ กใบเตยเค้ กสามรสอีกนานา
เค้ กลาราลือเลือ่ งเรื่องอร่ อย
แม้ นไม่ มาก็ได้ ชิมลิม้ รสยัง

ถือเป็ นเอกลักษณ์ ของฝากหนา
เชิญชวนมาซื้อฝากจากเมืองตรัง
ซื้อกันบ่ อยฝากคนอยู่ข้างหลัง
เค้ กชื่อดังลาราพาติดใจ

(ทีม่ า : ด.ช.ชั ยณรงค์ จันทร์ ชู ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลห้ วยยอดวิทยา)

