เล่มที่ 1

วิชา ท31101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พากเพียรเรียนกาพย์

นุชรี ขุนน้้า
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
โรงเรียนดอกค้าใต้วทิ ยาคม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
ส้านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา 36

ก

ค้าน้า

แบบฝึก ทั ก ษะการแต่ง โคลงสี่สุภ าพและกาพย์ย านี 11 วิชาภาษาไทย (ท31101) ชั้ น
มัธยมศึก ษาปีที่ 4 เล่มที่ 1 เรื่อ ง พากเพีย รเรียนกาพย์ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ ในการฝึกทั ก ษะการแต่ง คา
ประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี 11 ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกใช้คามาแต่งคาประพันธ์และสามารถเลือกใช้คาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันนักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่อง การแต่งคาประพันธ์และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี 11 นี้ได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีพุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะจานวน 7 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 พากเพียรเรียนกาพย์
เล่มที่ 2 ช่วยหาคาเติมแต่งกาพย์
เล่มที่ 3 ต่อถ้อยร้อยกาพย์ยานี
เล่มที่ 4 ฉันทลักษณ์หลักคาโคลง
เล่มที่ 5 สนุกล้าเติมคาโคลง
เล่มที่ 6 เรียงถ้อยร้อยคาโคลง
เล่มที่ 7 ลองแข่งแต่งคาโคลง
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี 11 เล่มนี้จะช่วย
พัฒนาทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมี
ความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คาแนะนาและให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทา
แบบฝึกทักษะเล่มนี้จนสาเร็จด้วยดี

นุชรี ขุนน้า

ข

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
คาชี้แจง
คาแนะนาสาหรับนักเรียน
ผังภูมลิ าดับการใช้แบบฝึกทักษะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้เรื่อง ฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11
แบบฝึกชุดที่ 1
แบบฝึกชุดที่ 2
แบบฝึกชุดที่ 3
แบบฝึกชุดที่ 4
แบบฝึกชุดที่ 5
แบบฝึกชุดที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบฝึก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
บรรณานุกรม
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15
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20
26
27
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ค้าชี้แจง

แบบฝึก การแต่ง โคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี 11 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท31101)
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีจานวน 7 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 พากเพียรเรียนกาพย์
เล่มที่ 2 ช่วยหาคาเติมแต่งกาพย์
เล่มที่ 3 ต่อถ้อยร้อยกาพย์ยานี
เล่มที่ 4 ฉันทลักษณ์หลักคาโคลง
เล่มที่ 5 สนุกล้าเติมคาโคลง
เล่มที่ 6 เรียงถ้อยร้อยคาโคลง
เล่มที่ 7 ลองแข่งแต่งคาโคลง
แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี 11 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท31101)
ส าหรับ นั ก เรี ยนระดับ ชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 4 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย มี ส่วนประกอบ
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบก่อนเรียนของแบบฝึกแต่ละเล่ม
2. แบบฝึกทักษะ จานวน 6 แบบฝึก ซึ่งจะเรียงกิจกรรมจากง่ายไปหายากขึ้นตามลาดับ
ของการฝึก
3. แบบทดสอบหลังเรียนของแบบฝึกแต่ละเล่ม
ส่วนประกอบที่ 2 ประกอบด้วย
1. ภาคผนวก
1.1) เฉลยแบบฝึกแต่ละทักษะ
1.2) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2. บรรณานุกรม

ง

แผนภูมิลา้ ดับการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11
อ่านค้าแนะน้า

ท้าแบบทดสอบก่อนเรียน
ครูอธิบายเพิ่มเติม

ศึกษาใบความรู+้
ท้าแบบฝึก
ทักษะ
ท้าแบบทดสอบหลังเรียน

ไม่ผ่านการทดสอบ

ผ่านการทดสอบ
ศึกษาแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป

จ

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 4.1 ม.4-6/4 แต่งบทร้อยกรอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 (K)
2. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาในการแต่งกาพย์ยานี 11 ได้อย่างถูกต้อง (P)
3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่องาน (A)
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ใบความรู้
เรื่อง ฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11

การพิจารณาจ้านวนค้าของกาพย์ยานี 11
ในการแต่ง ค าประพั น ธ์ นั้ น ค าหรื อ พยางค์ ใ ช้ เ หมื อนกั น และส่ วนใหญ่ นิ ยมเรีย กเป็ น ค า
ซึ่ง แตกต่างจากความหมายตามหลัก ภาษาไทย นัก เรียนจะต้องท าความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจน
เสียก่อน
ดังตัวอย่าง
หลักภาษาไทย คาว่า ชีวิต เป็น 1 คา มี 2 พยางค์
การแต่งคาประพันธ์ คาว่า ชีวิต จะนับเป็นจานวนคา มี 2 คา
กาพย์ยานี 11 จานวน 1 บทมี 2 คากลอน
1 คากลอน มี 2 วรรค วรรคหน้า 5 คา (พยางค์) วรรคหลัง 6 คา (พยางค์)
ดังตัวอย่าง
รักชาติศาสน์กษัตริย์
ต้องซื่อสัตย์อดทนได้
รักผูเ้ ป็นดวงใจ
รีบมุง่ ใฝ่ในวิชา
ร่วมรักษ์ความเป็นชาติ ไม่เคยขาดศาสนา
หน้าที่ชาวประชา
จงนามาประพฤติตน
กระแสพระดารัส
พระองค์ตรัสหัดฝึกฝน
พอเพียงไร้ทุกข์ทน
ช่วยให้คนพ้นลาเค็ญ
ฝึกใจให้เข้มแข็ง
ร่างกายแกร่งห่างทุกข์เข็ญ
ระรื่นชื่นสุขเย็น
สิ่งจาเป็นเน้นส่วนรวม
(ประพันธ์โดย นางนุชรี ขุนน้า)
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แผนผังบังคับของกาพย์ยานี 11

แผนผังกาพย์ยานี 11
วรรคหน้า

O O O O O

O O O O O O วรรคหลัง
บท

ที่ 1

วรรคหน้า

O O O O O

วรรคหน้า

O O O O O

O O O O O O วรรคหลัง
O O O O O O วรรคหลัง
บท

ที่ 2

วรรคหน้า

O O O O O

O O O O O O วรรคหลัง

หมายเหตุ เส้นสีฟา้ คือสัมผัสระหว่างวรรค เส้นสีเขียว คือเส้นสัมผัสระหว่างบท

ลักษณะของกาพย์ยานี 11
1. กาพย์ยานี 11 จานวน 1 บทมี 2 คากลอนหรือ 2 บาท 1 คากลอน มี 2 วรรค หรือ 1 บาท
- บาทแรก เรียกว่า บาทเอก บาทที่ 2 เรียกว่า บาทโท
- ในแต่ละวรรคมีดงั นี้ วรรคหน้า 5 คา (พยางค์) วรรคหลัง 6 คา (พยางค์)
- วรรคหน้าของบาทที่ 1 (บาทเอก) เรียกว่า วรรคสดับ
- วรรคหลังของบาทที่ 1 (บาทเอก) เรียกว่า วรรครับ
- วรรคหน้าของบาทที่ 2 (บาทโท) เรียกว่า วรรครอง
- วรรคหลังของบาทที่ 2 (บาทโท) เรียกว่า วรรคส่ง
2. คาสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคาที่ 3 ของวรรคที่ 2 (แต่อนุโลมสัมผัสได้ตั้งแต่คาที่ 1-2 ก็ได้)
3. คาสุดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคาสุดท้ายของวรรคที่ 3
4. การใช้คาสัมผัสช่วยทาให้เกิดความไพเราะ มีสัมผัสมาก ๆ ยิ่งดี
5. ถ้าแต่งเกิน 1 บทต้องมีสัมผัสระหว่างบทต่อเนือ่ งกันไปทุกบทเหมือนกับกลอนสุภาพ
6. ไม่ควรใช้คาที่มีเสียงเดียวกันรับสัมผัสกัน
7. ระหว่างวรรคที่ 3 กับวรรคที่ 4 นั้น ปกติไม่ บังคับสัมผัส แต่กวีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ
พระสุนทรโวหาร (ภู่) ได้เติมสัมผัสเข้าไป ทาให้ความในบทนั้นเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้น
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ความไพเราะในเชิงลีลาของกาพย์ยานี 11
ลีลาการแต่งกาพย์ยานี 11 ให้ไพเราะขึ้น มีดังนี้
1. ไม่ควรใช้คาที่มีเสียงเดียวกันรับส่งสัมผัสกัน และไม่ควรจบบทด้วยคาที่มรี ูปวรรณยุกต์กากับ
2. ควรแบ่งช่วงในการแต่ง ดังนี้
00 / 000
000/000
เสริมสัมผัสระหว่างช่วง จะทาให้การอ่านถูกจังหวะขึ้น เช่น
“รักเจ้า / เท่าชีวิต
ทั้งดวงจิต / พิสมัย
หวงห่วง / ดังดวงใจ
จะชาติไหน / ให้เคียงกัน”
ด้วยเหตุที่แบ่งช่วงไว้ดังกล่าว จึงไม่ควรให้สัมผัสในสัมผัสผิดช่วงโดยเด็ดขาด จะทาให้ขาดความ
ไพเราะทันที เช่น
“จากดวง / ใจไปแล้ว
แก้วขวัญรัญ / จวนจิตพี่
คาว่า “ดวงใจ และ รัญจวน หากแบ่งช่วงผิดจะเป็นการฉีกคาทาให้ขาดความไพเราะได้
3. การรับส่งสัมผัสระหว่างวรรคแรกกับวรรคที่ 2นั้น อาจให้ตกคาที่ 1 หรือ 2 ก็ได้ เพื่อสะดวกในการ
หาคา เช่น
“จากไกลไปเมืองหลวง
สุดแสนห่วงดวงสมร”
จากคาสัมผัสกัน 3 คา คือ หลวง – ห่วง – ดวง อาจดัดแปลงเป็น 2 คู่ได้เพื่อให้สะดวกในการ
หาคาได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนเป็น
“จากไกลไปเมืองหลวง
ห่วงดวงใจให้สุดแสน”
4. วรรคที่ 3 กับวรรคที่ 4 ที่จริงไม่บงั คับให้รับส่งสัมผัส แต่อาจยักเยือ้ งให้สัมผัสกันบ้างก็ได้จะทาให้มี
ความไพเราะขึ้น เช่น
“เด็กดีมีวินัย
ต้องใส่ใจใฝ่ฝึกฝน
มุ่งมั่นและอดทน
กระทาตนจนได้ดี”
5. ช่วงสัมผัสในนั้น ไม่จาเป็นต้องสัมผัสสระ อาจยักเยื้องให้สัมผัสอักษรก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามแต่อย่าได้
พะวงสัมผัสในให้มากกว่าความ
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 1

ค้าชี้แจง ให้นักเรียนโยงสัมผัสกาพย์ยานี 11 ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
น้าตกจาปาทอง

ชวนน่ามองน้าตกผา

น้าใสไหลลงมา

กระเซ็นซ่าเชี่ยวเป็นฟอง

พวกเราทัง้ ชายหญิง
ลดเลี้ยวเชี่ยวเจิง่ นอง

เหล่าเพื่อนพ้องต่างสุขใจ

ต้นไม้ใบเฟิร์นเขียว
นกน้อยส่งเสียงไกล

เถาวัลย์เกี่ยวเลี้ยวกิ่งไม้
เพราะพริ้งไซร้ได้เที่ยวชม

ฝูงปลาพาแหวกว่าย
สะท้อนส่องพร่างพรม

แสงประกายส่องผสม
ผีเสื้อดมผกาวรรณ

ลมพัดมาเฉื่อยเฉื่อย
สายใยความผูกพัน

พาเที่ยววิ่งเลาะเลี้ยวล่อง

ระริกเรื่อยความสุขสันต์
เป็นเพื่อนกันตลอดไป
(ประพันธ์โดย นางนุชรี ขุนน้า)

คะแนนเต็ม
10 คะแนน
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
1-4 คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

นักเรียนต้องได้ระดับ
พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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แบบฝึกชุดที่ 2

ค้าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11 ให้ถูกต้อง
1. ลักษณะบังคับของกาพย์ยานี 11
1) 1 บทมี.................................................บาท
2) 1 บาทมี...............................................วรรค
3) 1 บทมี.................................................วรรค
4) 1 บาทมี...............................................คา
5) บาทแรกเรียกว่า..................................บาทที่ 2 เรียกว่า..........................................
6) วรรคหน้ามี..........................................คา วรรคหลังมี............................................คา
2. ลักษณะบังคับสัมผัสของกาพย์ยานี 11
7) สัมผัสบังคับเป็นลักษณะสัมผัส...........................................
8) คาสุดท้ายของวรรคที่ 1 นิยมสัมผัสกับคาที.่ ...........................ของวรรคที่...........................
9) คาสุดท้ายของวรรคที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคาสุดท้ายของวรรคที่.................................
10) หากแต่งมากกว่า 1 บท คาสุดท้ายของวรรคที่ 1 ของบทต้น ส่งสัมผัสสระไปยังคาสุดท้าย
ของวรรคที.่ ..........................ของบทถัดไป

คะแนนเต็ม
10 คะแนน
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
1-4 คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

นักเรียนต้องได้ระดับ
พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน

6

แบบฝึกชุดที่ 3

ค้าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณากาพย์ยานี 11 ต่อไปนี้แล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง
ความรักประจักษ์จิต
ใครเป็นเนื้อคู่กัน
ทุกคนย่อมมีรัก
ฝ่าฟันหลายเรื่องราว
รักแท้คือรักแท้
เหลียวมองแห่งหนใด

พรหมลิขิตเล่นขาขัน
ความสัมพันธ์จะยืนยาว
เมื่อศรปักรักหนุ่มสาว
ทุกครั้งคราวต้องผ่านไป
ย่อมแน่วแน่และสดใส
จิตแจ่มใสไร้มืดมน
(ประพันธ์โดย นางนุชรี ขุนน้า)

1. กาพย์ยานี 11 ข้างต้นมีจานวน..................................................บท
2. สัมผัสระหว่าบทคือคาว่า............................................................................................................
3. คาสุดท้ายของวรรคที่ 1 คือคาว่า...............สัมผัสกับคาที่ 3 ของวรรคที่ 2 คือคาว่า…………….
4. คาสุดท้ายของวรรคที่ 2 คือคาว่า...............สัมผัสกับคาสุดท้ายของวรรคที่ 3 คือคาว่า.............
5. ถ้าจะแต่งบทต่อไปให้คาสุดท้ายของวรรคที่ 4 สัมผัสกับคาสุดท้ายของวรรคที่ 2 ของบทต่อไป
จะต้องลงด้วยคาว่า........................เรียกว่า..................................

คะแนนเต็ม
10 คะแนน
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
1-4 คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

นักเรียนต้องได้ระดับ
พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน

7

แบบฝึกชุดที่ 4

ค้าชี้แจง ให้นักเรียนยกคาสัมผัสนอกจากกาพย์ยานี 11 ที่กาหนดลงในตารางให้ถกู ต้อง
มีธรรมนาชีวิต
จะเลวชั่วอย่างไร
ทาดีย่อมมีสุข
วันเดือนเปลี่ยนเป็นปี
เกิดมาได้ชาติหนึ่ง
ชีวิตไม่ล่มจม

เราลิขิตตัวเองได้
อยู่ที่ใจใฝ่คิดดี
ทาชั่วทุกข์ยากหลีกหนี
ชั่วชีวีมีแต่ตรม
ความดีตรึงไม่ขื่นขม
ควรข่มใจใฝ่ทาดี
(ประพันธ์โดย นางนุชรี ขุนน้า)

บทที่ 1
บทที่ 2
สัมผัสระหว่างบทที่ 1 – บทที่ 2
บทที่ 3
สัมผัสระหว่างบทที่ 2 – บทที่ 3
คะแนนเต็ม
10 คะแนน
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
1-4 คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

นักเรียนต้องได้ระดับ
พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน

8

แบบฝึกชุดที่ 5

ค้าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคาประพันธ์ต่อไปนี้แล้วหาคาที่เป็นคาสัมผัสนอกแล้วนาคาตอบมาเขียน
ให้ถูกต้อง

1.

พะเยาเมืองน่าอยู่
ผู้คนมีน้าใจ

มาเที่ยวดูว่าจริงไหม
สุขสดใสได้เที่ยวชม
(ประพันธ์โดย นุชรี ขุนน้า)

อย่า

สัมผัสนอก คือ
2.

บ้านเมืองล้วนสะอาด
แผ่นดินถิ่นอุดม

บรรยากาศพาสุขสม
ต่างเกลียวกลมบ่มไมตรี
(ประพันธ์โดย นุชรี ขุนน้า)

สัมผัสนอก คือ
3.

น้ากว๊านแสนกว้างใหญ่ แหล่งอาศัยให้วิถี
ทุกคนกินอยู่ดี
ก็เพราะมีกว๊านพะเยา
(ประพันธ์โดย นุชรี ขุนน้า)
สัมผัสนอก คือ

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
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แบบฝึกชุดที่ 5 (ต่อ)

4.

เป็นทัง้ แหล่งชีวิต
คู่บ้านมานานเนา

ที่สถิตวัดแก่เก่า
วัดพระเจ้าตนหลวงไง
8 นธ์โดย นุชรี ขุนน้า)
(ประพั

สัมผัสนอก คือ
5.

พ่อขุนงาเมืองสร้าง
สถิตอยู่ในใจ

มิเคยร้างจากไปไหน
คนกราบไหว้ระลึกคุณ
(ประพันธ์โดย นุชรี ขุนน้า)

สัมผัสนอก คือ
6.

ดอยบุษราคัม
ได้เที่ยวได้ทาบุญ

สวยเด่นล้าค้าสุขหนุน
อุ่นใจเหลือเมื่อมาเยือน
(ประพันธ์โดย นุชรี ขุนน้า)

สัมผัสนอก คือ
7.

พะเยาแปดอาเภอ
เที่ยวแล้วติดตาเตือน

สัมผัสนอก คือ

สวยนะเออหาใดเหมือน
ความงดงามตามติดใจ
(ประพันธ์โดย นุชรี ขุนน้า)
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แบบฝึกชุดที่ 5 (ต่อ)

8.

วัดศรีโคมคานั้น
ศิลปะของคนไทย

สวยดังฝันกว่าแห่งไหน
รักษาไว้ให้ยืนนาน
(ประพันธ์โดย นุชรี ขุนน้า)

สัมผัสนอก คือ
9.

กลุ่มชนหลากหลายเผ่า ทั้งม้งเย้าเรากล่าวขาน
ไทยลื้อคือตานาน
เหล่าลูกหลานชื่นชีวี
(ประพันธ์โดย นุชรี ขุนน้า)
สัมผัสนอก คือ

10.

เกิดเป็นเชื้อชาติใด
มีรักสามัคคี

ล้วนภูมิใจในศักดิ์ศรี
สุขเหลือล้นคนพะเยา
(ประพันธ์โดย นุชรี ขุนน้า)

สัมผัสนอก คือ
คะแนนเต็ม
10 คะแนน
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
1-4 คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

นักเรียนต้องได้ระดับ
พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน

11

แบบฝึกชุดที่ 6

ค้าชี้แจง ให้นักเรียนบอกคาสัมผัสในที่เป็นสัมผัสสระที่ปรากฏในคาประพันธ์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. พูดถึงเมืองพะเยา

จะขอเล่าเรื่องเก่าก่อน

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ
2. มิเคยจะสั่นคลอน

มิตรไมตรีมีให้กัน

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ

3. พ่อขุนงาเมืองสร้าง

ท่านมิร้างห่างเพียงฝัน

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ

4. รุ่งเรืองทุกคืนวัน

ระลึกคุณบุญท่านนา

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ

5. ครองราชย์อายุน้อย

แต่ไม่ถอยด้อยบุญญา

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ
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แบบฝึกชุดที่ 6 (ต่อ)

6. สู้รบครบธรรมา

พระแสนยานุภาพไกล

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ

7. พระองค์ทรงศักดิ์สทิ ธิ์

อิทธิฤทธิ์สถิตไซร้

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ

8. เสด็จแห่งหนใด

พาชุ่มชื่นระรื่นพลัน

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ

9. มีศึกประชิดเมือง

ท่านมิเคืองเปรื่องขาขัน

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ

10. จัดเตรียมข้าวปลากัน

ข้าศึกนั้นมั่นไมตรี

สัมผัสในทีเ่ ป็นสัมผัสสระ คือ
คะแนนเต็ม
10 คะแนน
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
1-4 คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

นักเรียนต้องได้ระดับ
พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน

13

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ฉันทลักษณ์หลักควรจ้า

ค้าชี้แจง แบบทดสอบมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เรียงลาดับวรรคของกาพย์ยานี 11
ตอนที่ 2 หาคาสัมผัสของกาพย์ยานี 11
ตอนที่ 1
ให้นักเรียนเรียงลาดับวรรคของกาพย์ยานี 11 ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และได้ใจความ
สมบูรณ์
1. ก. ปลายฝนหรือต้นหนาว
ข. เก็บแรงใจให้ฝ่าฟัน
ค. เดินหน้าสู้ต่อไป
ง. กี่เรือ่ งราวผ่านมาได้
ลาดับวรรคที่เรียงได้ถูกต้อง คือ.......................................................
2. ก. ส่งใจเติมพลัง
ข. สดใสดั่งดวงตะวัน
ค. คิดถึงนะแก้วตา
ง. ปรารถนาให้สมหวัง
ลาดับวรรคที่เรียงได้ถูกต้อง คือ.......................................................
3. ก. ถือหลังยุติธรรม
ข. ต้อนรับประชาชี
ค. จงจดจาทุกนาที
ง. ยิ้มแย้มดีมีน้าใจ
ลาดับวรรคที่เรียงได้ถูกต้อง คือ.......................................................
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4. ก. เว้นอัปมงคล
ข. สิ่งเมามัวอกุศล
ค. จงอดทนผลมากมี
ง. หลีกเลี่ยงประพฤติชั่ว
ลาดับวรรคที่เรียงได้ถูกต้อง คือ.......................................................
5. ก. ขอชีวิตจงบรรลัย
ข. ฉิบหายด้วยพิษภัย
ค. ใครผลาญชาติเพียงคิด
ง. จมมอดไหม้หมดสิ้นนาน
ลาดับวรรคที่เรียงได้ถูกต้อง คือ.......................................................
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเติมคาสัมผัสในหรือสัมผัสนอกของกาพย์ยานี 11 ต่อไปนี้
1.
เรืองแสงเทียน......(1).........
ส่องนาทางให้ก้าวเดิน
ความรู้พาจา.......(2)...........
ดุจแสงเทียนสว่างไกล
คาสัมผัสทีเ่ ติม.........................................................................................
2.
อุปสรรคที่ขวางกั้น
จงผ่าฝันและก้าว..........(1).........
วิชาติดตัว........(2).........
ใช้นาทางสร้างตนเอง
คาสัมผัสทีเ่ ติม.........................................................................................
3.
เกิดมาเป็นคนนั้น
ควรตั้ง........(1)......พัฒนา
พากเพียรเรียน........(2).......
ใช้ปัญญาเป็น...........(3).......
คาสัมผัสทีเ่ ติม.........................................................................................
4.
ควรคิดแก้............(1)..........
ที่ดีกว่าใช้..........(2).......
ผลได้ย่อมสม..........(3).......
เป็นเหมือนดั่งที่ต้องการ
คาสัมผัสทีเ่ ติม.........................................................................................
5.
ยามชาติเรามีภัย
เราก็.......(1).......วิชา.........(2).......
ปัญญาและกล้า.........(3).......
แก้ไขงานลุล่วง.......(4)...................
คาสัมผัสทีเ่ ติม.........................................................................................
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คะแนนเต็ม
10 คะแนน
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
1-4 คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

นักเรียนต้องได้ระดับ
พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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เฉลยแบบฝึกทักษะ
ชุดที่ 1

น้าตกจาปาทอง
น้าใสไหลลงมา
พวกเราทั้งชายหญิง
ลดเลี้ยวเชี่ยวเจิ่งนอง
ต้นไม้ใบเฟิร์นเขียว
นกน้อยส่งเสียงไกล
ฝูงปลาพาแหวกว่าย
สะท้อนส่องพร่างพรม
ลมพัดมาเฉื่อยเฉื่อย
สายใยความผูกพัน

ชวนน่ามองน้าตกผา
กระเซ็นซ่าเชี่ยวเป็นฟอง
พาเที่ยววิ่งเลาะเลี้ยวล่อง
เหล่าเพื่อนพ้องต่างสุขใจ
เถาวัลย์เกี่ยวเลี้ยวกิ่งไม้
เพราะพริ้งไซร้ได้เที่ยวชม
แสงประกายส่องผสม
ผีเสื้อดมผกาวรรณ
ระริกเรื่อยความสุขสันต์
เป็นเพื่อนกันตลอดไป
(ประพันธ์โดย นางนุชรี ขุนน้า)
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เฉลยแบบฝึกทักษะ
ชุดที่ 2
1. ลักษณะบังคับของกาพย์ยานี 11
- 1 บทมี...................2...............บาท
- 1 บาทมี.................2..............................วรรค
- 1 บทมี...................4..............................วรรค
- 1 บาทมี.................11..............................คา
- บาทแรกเรียกว่า.....บาทเอก..............บาทที่ 2 เรียกว่า..........บาทโท.......................
- วรรคหน้ามี.................5.........................คา วรรคหลังมี.............6.........................คา
2. ลักษณะบังคับสัมผัสของกาพย์ยานี 11
- สัมผัสบังคับเป็นลักษณะสัมผัส.........สัมผัสนอก/สัมผัสสระ............................
- คาสุดท้ายของวรรคที่ 1 นิยมสัมผัสกับคาที.่ ......3...........ของวรรคที่..........2..............
- คาสุดท้ายของวรรคที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคาสุดท้ายของวรรคที่.............3.......................
- หากแต่งมากกว่า 1 บท คาสุดท้ายของวรรคที่ 1 ของบทต้น ส่งสัมผัสสระไปยังคา
สุดท้ายของวรรคที่...........2................ของบทถัดไป
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เฉลยแบบฝึกทักษะ
ชุดที่ 3

ความรักประจักษ์จิต
ใครเป็นเนื้อคู่กัน
ทุกคนย่อมมีรัก
ฝ่าฟันหลายเรื่องราว
รักแท้คือรักแท้
เหลียวมองแห่งหนใด

พรหมลิขิตเล่นขาขัน
ความสัมพันธ์จะยืนยาว
เมื่อศรปักรักหนุ่มสาว
ทุกครั้งคราวต้องผ่านไป
ย่อมแน่วแน่และสดใส
จิตแจ่มใสไร้มืดมน
(ประพันธ์โดย นางนุชรี ขุนน้า)

1. กาพย์ยานี 11 ข้างต้นมีจานวน..................3...............บท
2. สัมผัสระหว่างบทคือคาว่า.....ยาว – สาว, ไป – ใส........
3. คาสุดท้ายของวรรคที่ 1 คือคาว่า.....จิต..........สัมผัสกับคาที่ 3 ของวรรคที่ 2 คือคาว่า ….(ลิ)ขิต...…
4. คาสุดท้ายของวรรคที่ 2 คือคาว่า.....ขัน.......สัมผัสกับคาสุดท้ายของวรรคที่ 3 คือคาว่า....กัน..........
5. ถ้าจะแต่งบทต่อไปให้คาสุดท้ายของวรรคที่ 4 สัมผัสกับคาสุดท้ายของวรรคที่ 2 ของบทต่อไป
จะต้องลงด้วยคาที่สะกดด้วยมาตรา.....แม่กน...................เรียกว่า.....สัมผัสระหว่างบท...................
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เฉลยแบบฝึกทักษะ
ชุดที่ 4
มีธรรมนาชีวิต
จะเลวชั่วอย่างไร
ทาดีย่อมมีสุข
วันเดือนเปลี่ยนเป็นปี
เกิดมาได้ชาติหนึ่ง
ชีวิตไม่ล่มจม

เราลิขิตตัวเองได้
อยู่ที่ใจใฝ่คิดดี
ทาชั่วทุกข์ยากหลีกหนี
ชั่วชีวีมีแต่ตรม
ความดีตรึงไม่ขื่นขม
ควรข่มใจใฝ่ทาดี
(ประพันธ์โดย นางนุชรี ขุนน้า)

บทที่ 1 (ชี)วิต – (ลิ) ขิต, ได้ – ไร – ใจ
บทที่ 2 สุข – ทุกข์, หนี – ปี – (ชี)วี
สัมผัสระหว่างบทที่ 1 – บทที่ 2 ดี – หนี
บทที่ 3 หนึ่ง – ตรึง, ขม – จม – ข่ม
สัมผัสระหว่างบทที่ 2 – บทที่ 3 ตรม – ขม
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เฉลยแบบฝึกทักษะ
ชุดที่ 5
1. อยู่ – ดู, ไหม – ใจ, ใจ – ใส
2. (สะ)อาด – (บรรยา)กาศ, สม – (อุ)ดม, (อุ)ดม – กลม
3. ใหญ่ – (อา) ศัย, (วิ)ถี – ดี, ดี – มี
4. (ชี)วิต – สถิต, เก่า – เนา, เนา – เจ้า
5. สร้าง – ร้าง, ไหน – ใจ, ใจ – ไหว้
6. (บุษรา)คัม – ล้า, หนุน – บุญ, บุญ – อุน่
7. (อา)เภอ – เออ, เหมือน – เตือน
8. นั้น – ฝัน, ไหน – ไทย, ไทย – ไว้
9. เผ่า – เย้า, ขาน – นาน, นาน – หลาน
10. ใด – ใจ, ศรี – ดี
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เฉลยแบบฝึกทักษะ
ชุดที่ 6

1. เล่า – เก่า
2. ไม(ตรี) – ให้, (ไม)ตรี – มี
3. ร้าง -ห่าง
4. คุณ – บุญ
5. ถอย – ด้อย
6. รบ – ครบ
7. องค์ – ทรง, อิท(ธิ) – ฤทธิ์ – สถิต
8. ชื่น – (ระ)รื่น
9. เครื่อง – เปรื่อง
10. นั้น – มั่น
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เฉลยแบบทดสอบ
หลังเรียน
แนวการตอบให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.

ก
ค
ก
ง
ค

ง
ง
ค
ข
ก

ตอนที่ 1
ค ข
ก ข
ข ง
ก ค
ข ง

ตอนที่ 2
1. สว่าง เจริญ
2. ไป ไว้
3. มั่น วิชา กาลัง
4. ปัญหา กาลัง หวัง
5. ชาญ หาญ ไป
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วิธีการประเมินผลการท้าแบบฝึกทักษะ
การแต่งโคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี 11
วิชาภาษาไทย ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เล่มที่ 1 เรื่อง พากเพียรเรียนกาพย์
แบบฝึก

รายละเอียดของแบบฝึกทักษะ
แบบฝึก โยงสัมผัสของกาพย์ยานี 11 ที่
ทักษะชุดที่ กาหนดให้
1

เกณฑ์การให้คะแนน
กาพย์ยานี 11 จานวน
5 บทโยงสัมผัสให้
ถูกต้องบทละ 2 คะแนน
เขียนคาตอบลงใน
ช่องว่าง ข้อละ 1
คะแนน
เขียนคาตอบลงใน
ช่องว่าง ข้อละ 2
คะแนน
หาคาสัมผัส ข้อละ 2
คะแนน

แบบฝึก ตอบคาถามลงในช่องว่างเกี่ยวกับ
ทักษะชุดที่ ฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11
2
(จานวน 10 ข้อ
แบบฝึก ตอบคาถามเกี่ยวกับฉันทลักษณ์
ทักษะชุดที่ ของกาพย์ยานีจากตัวอย่างที่
3
กาหนดให้ (จานวน 5 ข้อ)
แบบฝึก หาคาสัมผัสจากกาพย์ยานี 11 ที่
ทักษะชุดที่ กาหนดให้ (จานวน 5 ข้อ)
4
แบบฝึก หาคาสัมผัสนอกจากกาพย์ยานี 11 หาคาสัมผัสนอก ข้อละ
ทักษะชุดที่ ที่กาหนดให้ (จานวน 10 ข้อ)
1 คะแนน
5
แบบฝึก หาคาสัมผัสในที่เป็นสัมผัสระจาก
ทักษะชุดที่ กาพย์ยานี 11 ที่กาหนดให้
6
(จานวน 10 ข้อ)
เป็นแบบอัตนัยมี 2 ตอน ๆ ละ 5
แบบ
ทดสอบ ข้อ (จานวน 10 ข้อ)
หลังเรียน

หาคาสัมผัสในที่เป็น
สัมผัสสระ ข้อละ 1
คะแนน
เรียงลาดับวรรคและเติม
คาสัมผัสของกาพย์ยานี
11 ข้อละ 1 คะแนน
คะแนนจากการท้าแบบฝึก
คะแนนจากการท้าแบบทดสอบหลังเรียน

หมายเหตุ

คะแนนเต็ม

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10
60 คะแนน
10 คะแนน
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