คานา

แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) โดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย มีจานวน
7 เล่ม จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนาการเขียน
กาพย์ยานี 11 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ อง
ของบทร้อยกรองและเกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทยที่สามารถนามาสร้างวรรณศิลป์ ทางภาษา
เป็ นบทร้อยกรองที่เป็ นเอกลักษณ์ทางภาษาที่มีความไพเราะยากที่ภาษาอื่นใดจะเทียบได้
แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) โดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เล่มที่ 1 คาคล้องจอง จัดทาขึ้นเพื่อให้
นักเรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างความสนุกสนานในการเรี ยนวิชาภาษาไทยและเป็ น
พื้นฐานความรู ้ของการเขียนร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 โดยผูเ้ รี ยนได้ศึกษาความรู ้ดว้ ย
ตนเองและมีแบบทดสอบก่อนเรี ยน หลังเรี ยน เพื่อเป็ นการวัดพื้นฐาน พัฒนาการเรี ยนรู ้ หรื อเป็ น
การทบทวนหลังศึกษาเนื้อหา รวมทั้งสาระน่ารู ้อื่น ๆ ที่พฒั นาทักษะด้านภาษา อีกทั้งจะเป็ น
พื้นฐานสาหรับให้ผเู ้ รี ยนสามารถเขียนบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ได้
ขอขอบพระคุณ ท่านผูอ้ านวยการและคณะครู โรงเรี ยนตูมใหญ่วิทยาที่ให้ความช่วยเหลือ
เป็ นที่ปรึ กษาตลอดระยะเวลาในการจัดทา ทาให้แบบฝึ กทักษะนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผูจ้ ดั ทา
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแบบฝึ กทักษะการเขียนร้อยกรองเล่มนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 มากยิง่ ขึ้น ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อน
ได้เป็ นอย่างดี

ศุภธิดา วิรุฬพัฒน์
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

คาแนะนาในการใช้ แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ยานี 11)
โดยใช้ การเรียนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1. นักเรี ยนต้องทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน จานวน 40 ข้อ ก่อนที่จะ
เริ่ มเรี ยนจากแบบฝึ กทักษะ
2. แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) โดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค
STAD สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย มีท้ งั หมด 7 เล่ม
ดังนี้
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2

คาคล้องจอง
ต้องสระ

เล่มที่ 3
อักขรสัมพันธ์
เล่มที่ 4
ฉันทลักษณ์
เล่มที่ 5
หลักการเขียน
เล่มที่ 6
เรี ยงร้อยถ้อยคา
เล่มที่ 7
นาสู่ จินตนาการ
แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) โดยใช้การเรี ยนแบบ
ร่ วมมือเทคนิค STAD สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นแบบฝึ กที่ครู จดั ทาขึ้นเพื่อให้
นักเรี ยน ได้ฝึกหลังจากครู สอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3. ก่อนลงมือเรี ยนในแต่ละเล่ม นักเรี ยนต้องทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ
4. ในแบบฝึ กทักษะแต่ละเล่ม จะประกอบด้วยแบบฝึ กทักษะย่อย ตั้งแต่ 3 – 5 แบบฝึ ก
5. ในแบบฝึ กทักษะแต่ละเล่มนั้น แบบฝึ กทักษะย่อยจะมีตวั อย่างให้นกั เรี ยนได้ศึกษา เพื่อทาความ
เข้าใจก่อนปฏิบตั ิกิจกรรมในแบบฝึ กทุกครั้ง
6. เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเล่มครบแล้ว จะต้องทาแบบทดสอบวัดผลหลังเรี ยน เพื่อ
เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อประเมินพัฒนาการการเรี ยนรู ้
7. เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละชุดแบบฝึ กทักษะครบทุกเล่มแล้ว จะต้องทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน จานวน 40 ข้อ
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

การใช้แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)
โดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 มีคาชี้แจงสาหรับครู ดังนี้
1. ศึกษาสาระการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาและ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
2. จัดเตรี ยมสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้พร้อมก่อน
จัดการเรี ยนรู ้
3. ครู ดาเนินจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามลาดับขั้นตอนในแผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้
3.1 ครู บอกจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนให้นกั เรี ยนได้ทราบ
3.2 วัดและประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) โดยใช้
การเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เล่มนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะที่ใช้ประกอบการเรี ยน นักเรี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ย
ตนเอง ตามคาแนะนาในการใช้เอกสารและปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ซึ่ งจะทาให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความรู ้และความเข้าใจ
ในการแต่งบทร้อยกรอง โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แล้วตรวจคาตอบที่เฉลยไว้ทา้ ยเอกสาร
2. ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ว่าเมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
ได้เรี ยนรู ้อะไรบ้าง และเกิดผลกับนักเรี ยนอย่างไร
3. ศึกษาแบบฝึ กทักษะและฝึ กทากิจกรรมตามที่กาหนดไว้
4. เมื่อนักเรี ยนมีปัญหาตอนใดเกี่ยวกับเรื่ องที่ศึกษานี้รีบขอคาแนะนา
หรื อปรึ กษาครู ผสู ้ อนทันที
5. ขอให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละหน้าด้วยความตั้งใจและ
สนุกสนานกับบทเรี ยน
6. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่ นแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา
ภาษาไทยไว้เป็ นสมบัตขิ องชาติ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ ท 4.1 ม. 1/5 แต่ งบทร้ อยกรอง
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

สาระสาคัญ

คาคล้ องจอง เป็ นภูมิปัญญาทางภาษาของคนไทยที่สืบทอดกันมา
จากภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกีย่ วกับการใช้ ถ้อยคาที่ต้องการให้ เกิดความจา
ในการอ่ าน การท่ อง ตลอดจนการละเล่ นและการแสดงที่ทาให้ เกิด
ความสนุกสนานและให้ ข้อคิดเพื่อการจดจาคา ข้ อความ คาร้ อง คาพูด
การนาไปปฏิบัติในการดารงชีวติ ประจาวัน ดังนั้นจึงเกิดคาคล้ องจองขึน้
โดยอาศัยความรู้ และความชานาญทางภาษา

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1.
2.
3.
4.

นักเรียนบอกความหมายและลักษณะของคาคล้ องจองได้
นักเรียนระบุได้ ว่าคาใดเป็ นคาคล้ องจอง
นักเรียนสามารถต่ อคาคล้ องจองกับคาที่กาหนดให้ ได้
นักเรียนบอกประโยชน์ ของการเรียนรู้ คาคล้ องจองได้

5

แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

แบบทดสอบก่ อนเรียน
เรื่ อง คาคล้ องจอง
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดมีคาคล้องจองกับคาว่า “มาก”

ก. ทาส
ข. กราบ
ค. นาค
ง. ราช
2. “ขิงก็รา ข่าก็แรง” เป็ นคาคล้องจองประเภทใด
ก. คาคล้องจอง 1 พยางค์
ข. คาคล้องจอง 2 พยางค์
ค. คาคล้องจอง 3 พยางค์
ง. คาคล้องจอง 4 พยางค์
3. “ตักน้ าใส่ กะโหลก ชะโงกดูเงา” คาใดคล้องจองกัน
ก. กะ – ดู
ข. โหลก - โงก
ค. โงก - เงา
ง. ตัก - ใส่
4. ข้อใดคล้องจองกับคาว่า “พระอินทร์ ”
ก. ทักษิณ
ข. สามเศียร
ค. พระพาย
ง. พระอาทิตย์
5. “อะไรเอ่ย สองตีนเดินมา หลังคามุงจาก” ข้อใดเป็ นคาคล้องจอง
ก. มา
กับ
มุง
ข. มา
กับ
คา
ค. อะ
กับ
เอ่ย
ง. เดิน กับ
หลัง
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

6. คาที่สามของกลุ่มคาหน้า คล้องจองกับคาที่หนึ่งหรื อสองของกลุ่มคาหลัง

จัดเป็ นคาคล้องจองประเภทใด
ก. คาคล้องจอง 1 พยางค์
ข. คาคล้องจอง 2 พยางค์
ค. คาคล้องจอง 3 พยางค์
ง. คาคล้องจอง 4 พยางค์
7. ข้อใดไม่มีคาคล้องจอง
ก. ยากดีมีจน
ข. ชัว่ ดีถี่ห่าง
ค. รั้วรอบขอบชิด
ง. แก้วตาดวงใจ
8. “ท้องฟ้ าแจ่มใส ........................” ควรเติมคาคล้องจองใดในช่องว่าง
ก. ดวงดาวมากมาย
ข. จิตใจเบิกบาน
ค. สนุกสนานวิง่ เล่น
ง. ลมเย็นสบาย
9. จงเรี ยงประโยคต่อไปนี้ให้คล้องจองกันระหว่างวรรคตอนและได้ใจความ
ปูทะเล จระเข้
ปลาทู
ก. จระเข้
ปูทะเล
ปลาทู
ข. ปลาทู
จระเข้
ปูทะเล
ค. ปูทะเล
ปลาทู
จระเข้
ง. ปลาทู
ปูทะเล
จระเข้
10. ข้อใดเรี ยงลาดับถูกต้องตามลักษณะของคาคล้องจอง
ก. ให้เราเรี ยน ภาษาไทย เพียรศึกษา
ข. ภาษาไทย เพียรศึกษา ให้เราเรี ยน
ค. เพียรศึกษา ภาษาไทย ให้เราเรี ยน
ง. ภาษาไทย ให้เราเรี ยน เพียรศึกษา
ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว
เริ่มศึกษำบทเรียน นะคะ
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

คาคล้ องจอง
คาคล้องจอง เป็ นคาที่ใช้พูดกันมาช้านานและยังคงใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั แม้วา่ บางคา
จะให้ความหมายไม่ชดั เจน เพราะมุ่งเน้นให้คล้องจองเท่านั้นแต่กแ็ สดงให้เห็นถึงความเป็ นคน
เจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทย
ความหมายของคาคล้องจอง

คาคล้องจอง คือ คาที่มีสระเสี ยงเดียวกันหรื อคาที่มีเสี ยงสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกัน
คาทีม่ เี สี ยงสระเดียวกัน เช่น

ปู - หู - หนู - อยู่
หม้อ - พ่อ - ท้อ - ย่อ
กอด - ถอด - จอด ปอด

สหาย - ทนาย - สบาย
โรค - โศก - โบก โขก
ฤทธิ์ - พิษ - ชิด - ทิศ

ไป - ไก่ - ชัย - .ใจ
กราบ - บาป - สาบ อาบ
แม่ - แพร่ - แช่ - แย่
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

ประเภทของคาคล้ องจอง
คาคล้องจอง 1 พยางค์ ได้แก่
 คาที่มีตวั สะกด เช่น ราช บาตร ชาติ อาจ ดาด ฯลฯ
 คาที่ไม่มีตวั สะกด เช่น ไป ไชย ใจ ไหน ใน ฯลฯ
คาคล้องจอง 2 พยางค์ ได้แก่ คาที่มีลกั ษณะคาสุ ดท้ายของกลุ่มคาหน้าสัมผัสคล้องจอง
กับคาแรกของกลุ่มคาหลัง เช่น

ชัว่ ดี
อกหัก
เสื้ อผ้า
ถนน
นักร้อง
ข้าวยาก

ถี่ห่าง
รักจริ ง
หน้าผม
หนทาง
น้องรัก
หมากแพง

คาคล้องจอง 3 พยางค์ ได้แก่ คาที่มีลกั ษณะคาที่สามของกลุ่มคาหน้า สัมผัสคล้องจอง
กับคาที่หนึ่งหรื อสองของกลุ่มคาหลัง เช่น
น้ าพึ่งเรื อ
ขิงก็รา
ตามใจปาก
ฝนสั่งฟ้า

เสื อพึ่งป่ า
ข่าก็แรง
ลาบากท้อง
ปลาสั่งหนอง
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

คาคล้องจอง 4 พยางค์ ได้แก่ คาที่มีลกั ษณะคาที่สี่ของกลุ่มคาหน้า สัมผัสคล้องจอง
กับคาที่หนึ่งหรื อสองของกลุ่มคาหลัง เช่น

รักดีหามจั่ว
กินอยู่กบั ปาก
ความรู้ ท่วมหัว
ต่ อหน้ ามะพลับ
ลักตัดต้ นไม้







รักชั่วหามเสา
อยากอยู่กบั ท้ อง
เอาตัวไม่ รอด
ลับหลังตะโก
ให้ ลงโทษหนัก

คาคล้องจอง 5 พยางค์ ได้แก่ คาที่มีลกั ษณะคาสุ ดท้ายของกลุ่มคาหน้า สัมผัสกับ
คาที่หนึ่งหรื อคาที่สามของกลุ่มคาหลัง เช่น

ดูช้างให้ ดูหาง
พูดไปสองไพเบีย้
คบคนให้ ดูหน้ า
นา้ มาปลากินมด






ดูนางให้ ดูแม่
นิ่งเสี ยตาลึงทอง
ซื้อผ้ าให้ ดูเนื้อ
นา้ ลดมดกินปลา

คาคล้องจองทีน่ ามาแต่ งเป็ นคาขวัญ คติพจน์ คติเตือนใจ เช่ น
 วินัยดี มีทกั ษะ มานะเรียน เพียรพัฒนา  ยาเสพติดเป็ นภัยต่ อชีวติ เป็ นพิษต่ อสั งคม
 เมืองภูเขาไฟ ผ้ าไหมสวย รวยวัฒนธรรม  เด็กดีเป็ นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

คาคล้องจองทีน่ ามาแต่ งเป็ นปริศนาคาทาย เช่ น

 อะไรเอ่ย ชื่ ออยู่ในครัว ตัวอยู่ในป่ า
(กระต่ ายขูดมะพร้ าว)
 อะไรเอ่ย เดินตลอดเวลา แต่ กายาอยู่กบั ที่ (นาฬิ กา)
 อะไรเอ่ย ต้ นเท่ าขา ใบวาเดียว (กล้วย)
 อะไรเอ่ย รู ปร่ างเหมือนจรวด มีหนวดรุงรัง ว่ ายนา้ เก่งจัง
อยู่ในทะเล (ปลาหมึก)
 อะไรเอ่ย อยู่ดินกินหญ้ า (ควาย) อยู่ฟ้ากินลม (ว่ าว)
 อะไรเอ่ย สุ กไม่ รู้ หอม งอมไม่ รู้ หล่น สุ กคาต้ น แต่ กนิ ไม่ ได้
(ดาว)
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง
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แบบฝึ กทักษะที่ 1.1
1.

ให้นกั เรี ยนหาคาคล้องจอง กับคาต่อไปนี้
สัมผัสกับ

มา กา ตา คา

1.1 มี

สั มผัสกับ

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

1.2 คอ

สั มผัสกับ

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

1.3 เก่า

สั มผัสกับ

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

1.4 ปู

สั มผัสกับ

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

15 กลัว

สั มผัสกับ

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

1.6 โต

สั มผัสกับ

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

1.7 หา

สั มผัสกับ

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

1.8 แม่

สั มผัสกับ

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

1.9 อะ

สั มผัสกับ

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

1.10 และ

สั มผัสกับ

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

ตัวอย่ าง

หา

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10 ข้อ ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
5 - 7 ข้อ ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
0 - 4 ข้อ ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

ผลการประเมิน

ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น.................เลขที่................คะแนน.....................

แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

2.

ให้นกั เรี ยนเติมคาที่มีเสี ยงสัมผัสคล้องจองและมีตวั สะกดในมาตราเดียวกันกับ
คาที่กาหนดให้ต่อไปนี้
ตัวอย่ าง สาม
สัมผัสกับ งาม ย่าม ล่าม
ยาย
สัมผัสกับ อาย หาย ทราย

2.1 กัด

สั มผัสกับ

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

2.2 เรียก

สั มผัสกับ

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

2.3 เก่ง

สั มผัสกับ

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

2.4 จับ

สั มผัสกับ

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

2.5 ขัน

สั มผัสกับ

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

2.6. พร

สั มผัสกับ

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

2.7 ดิน

สั มผัสกับ

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

2,8 แจว

สั มผัสกับ

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

2,9 ลูก

สั มผัสกับ

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

2.10 ปี น

สั มผัสกับ

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

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10 ข้อ ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
5 - 7 ข้อ ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
0 - 4 ข้อ ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

ผลการประเมิน

ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น.................เลขที่................คะแนน.....................
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

แบบฝึ กทักษะที่ 1.2
1.

ให้นกั เรี ยนเขียนคาคล้องจอง 2 พยางค์ ที่มีเสี ยงรับสัมผัส และเป็ นคาที่มีความหมาย
ตัวอย่ าง เหหัน

มันทอด กอดหมอน นอนดึก สึ กหรอ พอเพียง

1. นา้ ไหล

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

2. พายเรื อ

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

3. ฝรั่ง

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

4. มากมาย

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

5. ร่ าเริง

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

6. ยินดี

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

7. ไข่ เป็ ด

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

8. เรื อใบ

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

9. กระทง

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

10. ประหยัด

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

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10 ข้อ ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
5 - 7 ข้อ ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
0 - 4 ข้อ ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

ผลการประเมิน

ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น.................เลขที่................คะแนน.....................
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

แบบฝึ กทักษะที่ 1.3

1. ให้นกั เรี ยนหาคาคล้องจอง 3 พยางค์ ที่มีเสี ยงรับสัมผัสกัน โดยพยางค์หลังมีเสี ยงรับ
สัมผัสกับพยางค์แรกของคาต่อไปนี้
ตัวอย่ าง

แม่ไกวเปล

1. มะละกอ
2. สังกะสี
3. สวัสดี
4. คนมือไว
5. กระดังงา
6. ครู ของฉัน
7. ลอยกระทง
8. วันปี ใหม่
9. ศาลาวัด
10. พระคุณครู

เร่ เข้ามา

หาของดี

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

มีมากมาย

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

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10 ข้อ ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
5 - 7 ข้อ ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
0 - 4 ข้อ ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

ยายแก่แล้ว

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

ผลการประเมิน

ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น.................เลขที่................คะแนน.....................
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

แบบฝึ กทักษะที่ 1.4
1. ให้นกั เรี ยนเขียนคา 4 พยางค์ต่อจากคาที่กาหนดให้

ตัวอย่ าง คุณแม่รักน้อง ร้องเพลงกล่อมนอน สอนให้สวดมนต์ คนน้ าใจดี
1. โรงเรียนของฉัน ................................. ................................. ..............................

2. ดอกไม้ สีขาว

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

3. รวงข้ าวสี ทอง

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

4. คนทีท่ าผิด

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

5. พ่อปลูกต้ นไม้

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

6. พระคุณพ่อแม่

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

7. ดอกไม้ ในสวน ................................ ................................. ............................
8. ผักปลอดสารพิษ ............................... ................................ ............................
9. ออกกาลังกาย

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

10 . สั ตว์ เลีย้ งแสนรัก ............................... ................................ ..............................
เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10 ข้อ ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
5 - 7 ข้อ ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
0 - 4 ข้อ ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

ผลการประเมิน

ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น.................เลขที่................คะแนน.....................
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่ อง คาคล้ องจอง
คาสั่ ง

ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดคล้องจองกับคาว่า “พระอินทร์”
ก. สามเศียร
ข. พระอาทิตย์
ค. ทักษิณ
ง. พระพาย
2. “ขิงก็รา ข่าก็แรง” เป็ นคาคล้องจองประเภทใด
ก. คาคล้องจอง 1 พยางค์
ข. คาคล้องจอง 2 พยางค์
ค. คาคล้องจอง 3 พยางค์
ง. คาคล้องจอง 4 พยางค์
3. ข้อใดมีคาคล้องจองกับคาว่า “มาก”
ก. หมาก
ข. นาค
ค. ราช
ง. ทาส
4. “ท้องฟ้าแจ่มใส ........................” ควรเติมคาคล้องจองใดในช่องว่าง
ก. ดวงดาวมากมาย
ข. จิตใจเบิกบาน
ค. สนุกสนานวิง่ เล่น
ง. ลมเย็นสบาย
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

5. “ตักน้ าใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา” คาใดคล้องจองกัน
ก. โงก - เงา
ข. กะ - ดู
ค. ตัก - ใส่
ง. โหลก - โงก
6. “อะไรเอ่ย สองตีนเดินมา หลังคามุงจาก” ข้อใดเป็ นคาคล้องจอง
ก. อะ - เอ่ย
ข. เดิน - หลัง
ค. มา - มุง
ง. มา - คา
7. คาที่สามของกลุ่มคาหน้า คล้องจองกับคาที่หนึ่งหรื อสองของกลุ่มคาหลัง จัดเป็ นคาคล้อง
จอง ประเภทใด
ก. คาคล้องจอง 1 พยางค์
ข. คาคล้องจอง 2 พยางค์
ค. คาคล้องจอง 3 พยางค์
ง. คาคล้องจอง 4 พยางค์
8. จงเรี ยงประโยคต่อไปนี้ให้คล้องจองกันระหว่างวรรคตอนและได้ใจความ
ปูทะเล
จระเข้
ปลาทู
ก. จระเข้
ปูทะเล
ปลาทู
ข. ปูทะเล
ปลาทู
จระเข้
ค. ปลาทู
ปูทะเล
จระเข้
ง. ปลาทู
จระเข้
ปูทะเล
9. ข้อใดเรี ยงลาดับถูกต้องตามลักษณะของคาคล้องจอง
ก. เพียรศึกษา ภาษาไทย ให้เราเรี ยน
ข. ภาษาไทย ให้เราเรี ยน เพียรศึกษา
ค. ให้เราเรี ยน ภาษาไทย เพียรศึกษา
ง. ภาษาไทย เพียรศึกษา ให้เราเรี ยน
10. ข้อใดไม่มีคาคล้องจอง
ก. ชัว่ ดีถี่ห่าง
ข. ยากดีมีจน
ค. รั้วรอบขอบชิด
ง. แก้วตาดวงใจ
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ภาคผนวก

แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ค
ค
ข
ก
ข
ค
ง
ข
ง
ง
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

แนวคาตอบแบบฝึ กทักษะ
แบบฝึ กทักษะที่ 1.1
1.1 มี

สั มผัสกับ

สี

หนี

ดี

1.2 คอ

สั มผัสกับ

รอ

ท้ อ

ย่ อ

1.3 เก่า

สั มผัสกับ

เรา

เจ้ า

เมา

1.4 ปู

สั มผัสกับ

หนู

ดู

หู

1.5 กลัว

สั มผัสกับ

ตัว

รั่ว

ขรัว

2.1 กัด

สั มผัสกับ

ตัด

ผัด

สั ตว์

2.2 เรียก

สั มผัสกับ

เกียก

เปี ยก

เจียก

2.3 เก่ง

สั มผัสกับ

เร่ ง

เต่ ง

เข่ ง

2.4 จับ

สั มผัสกับ

คับ

รับ

ตับ

2.5 ขัน

สั มผัสกับ

มัน

หัน

จันทร์

นักเรียนตอบนอกเหนือจากนี้กไ็ ด้
ขอให้ คาตอบนั้นมีสัมผัสคล้องจอง
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

แบบฝึ กทักษะที่ 1.2

คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผ้สู อน

แบบฝึ กทักษะที่ 1.3

คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผ้สู อน

แบบฝึ กทักษะที่ 1.4

คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผ้สู อน
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ค
ค
ข
ข
ง
ง
ค
ค
ข
ง
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แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การเขียนร้ อยกรอง (กาพย์ ยานี 11) เล่ มที่ 1 เรื่ อง คาคล้ องจอง

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551.
กรุ งเทพฯ : กระทรงศึกษาธิการ.
กาชัย ทองหล่อ. (2554). หลักภาษาไทย. กรุ งเทพฯ : อมรการพมิพ.์
ชัยวัฒน์ สุ ทธิวฒั น์. (2554). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ. กรุ งเทพฯ :
แดเน็กซ์อินเตอร์ คอรัปชัน่ .
บรรจง ชาครติพงศ์. (2551). เคล็ดลับการแต่ งคาประพันธ์ : โคลง ร่ าย ฉันท์ กาพย์ กลอน. กรุ งเทพฯ :
ดอกหญ้า.
ยุทธ โตอดิเทพย์. (2552). คู่มือเรียนเขียนกลอน. กรุ งเทพมหานคร : แม่คาผาง.
เยาวดี วิบูลย์ศรี . (2545). การวัดและการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช. (2553). เรียงถ้ อย ร้ อยกรอง. กรุ งเทพมหานคร : อักษรเจริ ญทัศน์.
สาลี รักสุ ทธี. (2554). คู่มือการจัดทาสื่ อ นวัตกรรมและแผนประกอบสื่ อนวัตกรรม. กรุ งเทพมหานคร:
พัฒนาศึกษา.
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์. (2551). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. กรุ งเทพฯ :
เทคนิปริ้ นติ้ง.
เสนีย ์ วิลาวรรณ และชัยวัฒน์ สี แก้ว. (2549). หลักการใช้ ภาษาไทย ช่ วงชั้นที่ 2. กรุ งเทพมหานคร :
วัฒนาพานิช จากัด.

24

