ชุดฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
ชุดที่ ๑ เรื่อง กลอนสุภาพน่ารู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

จัดทาโดย
นางอรัญญา ชัยจันดี
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก

คานา
การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ตามกระบวนการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ เล่ม คือ
๑. กลอนสุภาพน่ารู้
๒. เรียนรู้คาคล้องจอง
๓. ถูกต้องสัมผัสนอก
๔. สัมผัสในไพเราะ
๕. เสียงเสนาะเพราะวรรณยุกต์
๖. ลีลาภาษากลอน
๗. มากล้นกลวิธีการแต่ง
๘. รู้แจ้งฝึกแต่งกลอนสุภาพ
สาหรับชุดฝึกฉบับนี้เป็นชุดฝึกที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ อธิบายลักษณะทั่วไปของกลอนสุภาพได้ บอกสัมผัสของกลอนสุภาพได้ แบ่งวรรคตอนการอ่าน
และอ่านบทกลอนได้ ซึ่งประกอบด้วยคาแนะนาในการใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ใบความรู้
แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และแบบเฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หลังเรียน เฉลยแบบฝึกทักษะ
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนา
การจัดทาชุดฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) จะเป็น
ประโยชน์ แก่นักเรียน ครูและผู้สนใจสาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

อรัญญา ชันจันดี

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
คาแนะนาในการใช้
ส่วนประกอบชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ
คู่มือครู
คู่มือนักเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
ใบความรู้เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลอนสุภาพ
แบบฝึกทักษะที่ ๑.๑
แบบฝึกทักษะที่ ๑.๒
แบบฝึกทักษะที่ ๑.๓
แบบฝึกทักษะที่ ๑.๔
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑.๑
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑.๒
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑.๓
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑.๔
ตารางบันทึกคะแนน
บรรณานุกรม
ประวัติผู้จัดทา

ก
ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๘
๑๐
๑๑
๑๑๓
๑๔
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕
๒๖

๑

ประสงค์การเรียนรู้
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้

ด้านความรู้ (K)
๑. นักเรียนอธิบายลักษณะทั่วไปของกลอนสุภาพได้
๒. นักเรียนบอกสัมผัสของกลอนสุภาพได้
ทักษะกระบวนการ (P)
แบ่งวรรคตอนการอ่านและอ่านบทกลอนของนักเรียน
เจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (C)
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เรามาเรียนรู้กลอนสุภาพกัน
เถอะเพื่อนๆ

๒

คาแนะนาการใช้

๓

คาแนะนา
ประกอบชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้

ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้ ประกอบด้วย
๑. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. คู่มือครู
๓. คู่มือนักเรียน
๔. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
๕. ใบความรู้เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลอนสุภาพ
๖. แบบฝึกทักษะที่ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔
๗. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
๘. บรรณานุกรม
๙. ภาคผนวก
๑๐. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
๑๑. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
๑๒. เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔
๑๓. กระดาษคาตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
๑๔. กระดาษคาตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
๑๕. ตารางบันทึกคะแนน
๑๖. ประวัติผู้จัดทา

๔

คู่มือครู
ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้

ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้ เป็นชุดการเรียนที่มุ่งพัฒนาทักษะ การแต่งกลอนสุภาพ
ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพไปใช้ในระดับสูงต่อไป
ชุดฝึกทักษะชุดนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้จานวน ๒ ชั่วโมง ครูผู้สอนควรศึกษาดังนี้
ก่อนจัดการเรียนรู้
๑. ศึกษาเนื้อหาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ อย่างละเอียด
๒. เตรียมชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ให้ครบตามจานวนโดยให้นักเรียนแต่ละคนได้รับคนละ ๑ ชุด
๓. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
๔. ชี้แจงบทบาทของนักเรียนอย่างละเอียดให้นักเรียนเข้าใจ
ระหว่างการจัดการเรียนรู้
๑. ดูแลการจัดแบ่งกลุ่ม
๒. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
๔. สรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน
๕. ครูคอยแนะนาให้นักเรียนตั้งใจเรียน สนใจร่วมกิจกรรมกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
๖. ครูแนะนาให้เอาใจใส่ในการทางานตั้งใจทางานให้สาเร็จ/เรียบร้อยปรับปรุงงานด้วยตนเอง
๗. ดูแลนักเรียนทาแบบฝึกทักษะ
๘. ขณะที่นักเรียนทากิจกรรมครูไม่ควรพูดเสียงดังควรเดินดูการทางานของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
หากนักเรียนคนใด มีปัญหา ครูควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ และต้องไม่รบกวนกิจกรรมของนักเรียน
กลุ่มอื่นๆ
หลังการจัดการเรียนรู้
๑. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
๒. ประเมินนักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้

๕

คู่มือนักเรียน
ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้

ก่ อ นที่ นั ก เรี ย นจะเรี ยนโดยชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการแต่ ง กลอนสุ ภ าพ (กลอนแปด)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้ ให้ศึกษารายละเอียดต่อไปนี้
ก่อนการเรียนรู้
๑. ศึกษาส่วนประกอบชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ อย่างละเอียด
๒. ศึกษาคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้
๓. ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
ระหว่างการเรียนรู้
๑. แบ่งกลุ่มโดยคละระดับความสามารถทางการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน
๒. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
๓. ศึกษาใบความรู้เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลอนสุภาพ
๔. ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยตั้งใจเรียน สนใจร่วมกิจกรรมกลุ่ม
๕. ทาแบบฝึกทักษะที่ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔
๖. สรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกับครู
๗. ทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ ตั้งใจทางานให้สาเร็จ/เรียบร้อยปรับปรุงงานด้วยตนเอง
๘. ขณะที่นักเรียนทากิจกรรมไม่ควรพูดเสียงดังรบกวนกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มอื่นหากนักเรียนคนใด
มีปัญหา ให้ขอคาแนะนาจากสมาชิกในกลุ่มและครู
หลังการเรียนรู้
๑. ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
๒. ตรวจคาตอบแบบฝึกทักษะที่ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔
๓. ตรวจคาตอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
๔. เมื่อทากิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้นาส่งชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ คืนคุณครู

๖

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้

คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลา
ในการทาแบบทดสอบ ๑๐ นาที
๒. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย x ทับ ช่องอักษร ก ข ค ง
ลงในกระดาษคาตอบ

………………………………………………………………………………….
๑. เหตุใดกลอนสุภาพจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลอนแปด
ก. เพราะหนึ่งบทมีแปดวรรค
ข. เพราะหนึ่งบทสัมผัสแปดที่
ค. เพราะหนึ่งวรรคมีแปดพยางค์(คา)
ง. เพราะทุกวรรคจะต้องสัมผัสในพยางค์ที่แปด
๒. ข้อใดกล่าวถึงคณะของกลอนสุภาพได้ถูกต้องที่สุด
ก. กลอนสุภาพบังคับเสียงวรรณยุกต์และสัมผัสภายในวรรค
ข. กลอนสุภาพ ๑ บทมี ๔ วรรค หรือ ๔ บาทหรือ ๒ คากลอน
ค. ๑ บทมี ๔ วรรค หรือ ๒ คากลอน วรรคหนึ่งมี ๗ - ๙ พยางค์
ง. กลอนสุภาพเรียกอีกอย่างว่ากลอนแปดเพราะทุกวรรคมี ๘ พยางค์
๓. ข้อใดไม่ใช่ข้อบังคับฉันทลักษณ์ของกลอน
ก. สัมผัสนอกเป็นสัมผัสระหว่างวรรค
ข. สัมผัสในเป็นสัมผัสอยู่ภายในวรรค
ค. สัมผัสเชื่อมระหว่างบทกาหนด ๑ แห่ง
ง. คาท้ายวรรคหน้าสัมผัสกับคาที่ ๓ หรือ ๔ ของวรรคหลัง
๔. “ภาษิตว่าฝนทั่งให้เป็นเข็ม เพียรให้เต็มสามารถอาจเป็นผล”คาในข้อใดเป็นสัมผัสนอกในบทประพันธ์
ก. เป็น – เต็ม
ข. เข็ม – เต็ม
ค. ทั่ง – เป็น
ง. ฝน – ผล

๗
๕. ข้อใดเรียงลาดับได้ถูกต้อง
ก. รับ รอง สดับ ส่ง
ข. รอง รับ สดับ ส่ง
ค. สดับ รับ รอง ส่ง
ง. สดับ รอง รับ ส่ง
๖. ข้อใดมีสัมผัสระหว่างวรรค
ก. นากลกลอนลีลามาเชิดชู ตามแบบครูชี้แนะให้แกะรอย
ข. พรมชีวิตชุ่มชื่นให้พืชพันธุ์ มอบแมกไม้มวลมนุษย์สุดพรรณนา
ค. แก้วประกายพรายพร่างทางกลอนแก้ว วามวับแวมวาดลายไว้งามหรู
ง. ละอองโปรยเปียกปอนตอนเย็นย่า สายฝนพรมพรูพร่างสร้างสุขสรรค์
๗. วรรคใดมีสัมผัสในที่เป็นสัมผัสอักษรเด่นชัดที่สุด
ก. ไพเราะคานาใจให้เป็นสุข
ข. ไทยสืบเสาะสานเสกเอกลักษณ์
ค. ปราศจากทุกข์ได้เพียงเสียงเสนาะ
ง. อันร้อยกรองพ้องเสียงเพียงจาเพาะ
๘. จงเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุด เติมลงในวรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพบทต่อไปนี้
“จงก้าวไปข้างหน้านะพวกเรา
ขจัดเขลาเข้าสู่ชีวิตใหม่
จะรอรั้งนั่งเฉยอยู่ทาไม
.....................................”
ก. มาเร็วไวก้าวไปอย่าท้อถอย
ข. มาเถิดมาก้าวไปพร้อมกัน
ข. มาเร็วไวก้าวไปอย่าท้อถอย
ค. มาเถิดหนาก้าวไปอย่าชักช้า
ง. มาก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหนี
๙. ข้อใดมีทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ
ก. ลิงไต่กระไดลิง
ข. ต้นลางลิงแลหูลิง
ค. หัวลิงหมากลางลิง
ง. ลิงโลดคว้าประสาลิง
๑๐. กลอนสุภาพที่ยกมานี้ดีเด่นด้านใด
“ทั้งยุงชุมรุมกัดปัดเปรียะปะ
เสียงผัวะผะพึบพับปุบปับแปะ”
ก. การใช้คาซ้า
ข. การสัมผัสสระ
ค. การเล่นเสียงวรรณยุกต์
ง. การสัมผัสอักษร

๘

ใบความรู้
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลอนสุภาพ

ลักษณะของกลอนสุภาพ
๑. ลักษณะทั่วไปของกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพหรือกลอนแปด ในหนึ่งบทมี ๒ คากลอน หรือ ๒ บาท ซึ่งประกอบไปด้วย
บาทเอกและบาทโท หนึ่งคากลอนหรือหนึ่งบาทมี ๒ วรรค แต่ละวรรคมีจานวนคา ๗ – ๙ คา แต่นิยม
๘ คา จึงเรียกว่า กลอน ๘ ตามจานวนคาในทุกวรรคนั่นเอง กลอนแปดหนึ่งบทจึงมีทั้งหมด ๔ วรรค
ซึ่งมีชื่อเรียกแต่ละวรรค ดังต่อไปนี้
วรรคแรก
วรรคสอง
วรรคสาม
วรรคสี่

คือ
คือ
คือ
คือ

วรรคสดับ
วรรครับ
วรรครอง
วรรคส่ง

ลักษณะสัมผัสของกลอนสุภาพ ให้คาสุดท้ายของวรรคแรก (วรรคสดับ) สัมผัสกับคาที่ ๓
หรือ ๕ ของวรรคที่สอง (วรรครับ) ให้คาสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคาสุดท้ายของวรรคที่สาม
(วรรครอง) คาสุดท้ายของวรรครองสัมผัสกับคาที่ ๓ หรือ ๕ ของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) ทั้งนี้ลักษณะ
สัมผัสของกลอนสุภาพในวรรครับและวรรคส่งควรใช้คาที่สาม ซึ่งถือว่าไพเราะที่สุด หากจะแต่งบทต่อไป
ให้ร้อยสัมผัสจากคาสุดท้ายในวรรคส่งของบทหน้า ไปยังคาสุดท้ายของวรรครับของบทถัดไป
ตามแผนผังต่อไปนี้
(วรรคสดับ)

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
(วรรครอง)

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

( วรรครับ)

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

บาทเอก

( วรรคส่ง)

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

บาทโท

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

บาทเอก

๙

ตัวอย่างที่ ๑ คาสุดท้ายของวรรคสดับ สัมผัสกับคาที่ ๓ ของวรรครับ และคาสุดท้ายของ
วรรครอง และคาที่ ๓ ของวรรคส่ง
(วรรคสดับ)
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
(วรรครอง)
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร

(วรรครับ)
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
(วรรคส่ง)
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
(นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่)

บาทเอก
บาทโท

ตัวอย่างที่ ๒ คาสุดท้ายของวรรคสดับ สัมผัสกับคาที่ ๕ ของวรรครับ และคาสุดท้ายของวรรครอง
และคาที่ ๕ ของวรรคส่ง
สูงระหงทรงเพรียวเรียวชะลูด

งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า

พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา

สองแก้มกัลยาดังลูกยอ
(ระเด่นลันได : พระมหามนตรี[ทรัพย์])
๒. จังหวะในการอ่านกลอนสุภาพ แบ่งเป็น ๓ ช่วง
๗ คา แบ่งเป็น ๐๐ / ๐๐ / ๐๐๐
เช่น หง่างเหง่ง / ย่าค่า / ระฆังขาน
๘ คา แบ่งเป็น ๐๐๐ / ๐๐ / ๐๐๐ เช่น ที่ร่มไผ่ / ชายคลอง / ตรงร่องน้า
๙ คา แบ่งเป็น ๐๐๐ / ๐๐๐ / ๐๐๐ เช่น
ผู้ดีไพร่ / ไม่ประกอบ / ชอบอารมณ์
๓. ลักษณะบังคับในการแต่งกลอนสุภาพ
คณะ หมายถึง การจัดคาให้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของรูปแบบคาประพันธ์
ประกอบด้วย บท บาท วรรค และคาหรือพยางค์
บท คือ คาประพันธ์ตอนหนึง่ ๆ หนึ่งบท ประกอบด้วย ๒ คากลอน หรือ ๒ บาท
เรียกบาทเอกและบาทโท
บาท เป็นส่วนย่อยของบท บาทหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ๒ วรรค (๑ คากลอน)
วรรค เป็นส่วนย่อยของบาท วรรคหนึ่งบรรจุคาได้ ๗ – ๙ คา
คาหรือพยางค์ คา หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง

๑๐

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๑
เรียนรู้สู่กลอนสุภาพ(กลอนแปด)
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามจากบทกลอนต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
ที่พึ่งหนึ่งพึง่ ได้แต่กายตน

มันแสนสุดลึกล้าเหลือกาหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้าใจคน
บิดามารดารักมักเป็นผล
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
จากเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่

๑. กลอนข้างบนนี้เรียกว่า................................หรือ............................มี.....................วรรค
คือ
............................................... ........................................................
............................................... ........................................................
๒. กลอนข้างบนนี้มี ................................................ บท
๓. กลอน ๑ บท มี .................................................. บาท
๔. กลอน ๑ บท มี .................................................. วรรค
๕. กลอน ๑ วรรค มี ............................................... คา
๖. กลอนวรรคที่ ๑ เรียกว่า ....................................
๗. กลอนวรรคที่ ๒ เรียกว่า ....................................
๘. กลอนวรรคที่ ๓ เรียกว่า ....................................
๙. กลอนวรรคที่ ๔ เรียกว่า ....................................
๑๐. บทกลอนนี้เหมาะสาหรับ .................................

๑๑

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๒
เข้าใจในบทกลอน
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๒๐ คะแนน)
ชื่อวรรค..............................
กลอนแปดปันบัญญัติพิกัดไว้
๒ วรรค
.............บาท
ชื่อวรรค.............................
วรรคละแปดอักษรไม่หย่อนเกิน
๒ วรรค
.............บาท
ชื่อวรรค..............................
บทหนึ่งนั้นสี่กลอนผ่อนจากัด

๒ วรรค
..............บาท
ชื่อวรรค..............................
คือสดับรับรองส่งจานงมี

๒ วรรค
.............บาท
บทกลอนนี้มีทั้งหมด...................วรรค

ชื่อวรรค.........…………….
กาหนดในบทบาทไม่ขาดเขิน
หรือ .................คากลอน
ชื่อวรรค..............................
อย่าให้เยิ่นเย้อไปฟังไม่ดี
หรือ .................คากลอน
ชื่อวรรค..............................
มีบัญญัติจัดนามไว้ตามที่

หรือ .................คากลอน
ชื่อวรรค..............................
จงแจ้งใจในคดีวิธีกลอน

หรือ...................คากลอน
หรือ................บท หรือ.............คากลอน

๑๒

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๓
ถูกต้องตามคาประพันธ์

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและสังเกตบทร้อยกรองต่อไปนี้ เขียนโยงสัมผัสให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
ภาษิตว่าฝนทั่งให้เป็นเข็ม
ถึงทั่งใหญ่ฝนไปใจอดทน
ความลาบากยากเย็นเป็นเหมือนทั่ง
เป็นแรงฝนแล้วเล่าเฝ้าวนเวียน

เพียรให้เต็มสามารถอาจเป็นผล
คงไม่พ้นปัญญาถ้าเราเพียร
เอากาลังใจมั่นไม่หันเหียน
จนทั่งเปลี่ยนเป็นเข็มเล่มงามเอย
(บทร้อยกรอง:ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)

๑. วรรคสดับ

๒. วรรครับ

๓. วรรครอง

๔. วรรคส่ง

๑. วรรคสดับ

๒. วรรครับ

๓. วรรครอง

๔. วรรคส่ง

๑๓

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๔
วรรคตอนกลอนไพเราะ

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / เพื่อแบ่งวรรคการอ่านกลอนสุภาพและโยงสัมผัส
บทกลอนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง

อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ

ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน

เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล

จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจ
จากสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่

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

๑๔

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้

คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ
ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ ๑๐ นาที
๒. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย x ทับ ช่องอักษร ก ข ค ง
ลงในกระดาษคาตอบ
…………………………………………………………………………………….
๑. ข้อใดกล่าวถึงคณะของกลอนสุภาพได้ถูกต้องที่สุด
ก. กลอนสุภาพบังคับเสียงวรรณยุกต์และสัมผัสภายในวรรค
ข. กลอนสุภาพ ๑ บทมี ๔ วรรค หรือ ๔ บาทหรือ ๒ คากลอน
ค. ๑ บทมี ๔ วรรค หรือ ๒ คากลอน วรรคหนึ่งมี ๗ - ๙ พยางค์
ง. กลอนสุภาพเรียกอีกอย่างว่ากลอนแปดเพราะทุกวรรคมี ๘ พยางค์
๒. เหตุใดกลอนสุภาพจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลอนแปด
ก. เพราะหนึ่งบทมีแปดวรรค
ข. เพราะหนึ่งบทสัมผัสแปดที่
ค. เพราะหนึ่งวรรคมีแปดพยางค์(คา)
ง. เพราะทุกวรรคจะต้องสัมผัสในพยางค์ที่แปด
๓. ข้อใดมีทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ
ก. ลิงไต่กระไดลิง
ข. ต้นลางลิงแลหูลิง
ค. หัวลิงหมากลางลิง
ง. ลิงโลดคว้าประสาลิง
๔. ข้อใด ไม่ใช่ข้อบังคับฉันทลักษณ์ของกลอน
ก. สัมผัสนอกเป็นสัมผัสระหว่างวรรค
ข. สัมผัสในเป็นสัมผัสอยู่ภายในวรรค
ค. สัมผัสเชื่อมระหว่างบทกาหนด ๑ แห่ง
ง. คาท้ายวรรคหน้าสัมผัสกับคาที่ ๓ หรือ ๔ ของวรรคหลัง

๑๕
๕. ข้อใดเรียงลาดับได้ถูกต้อง
ก. รับ รอง สดับ ส่ง
ข. รอง รับ สดับ ส่ง
ค. สดับ รับ รอง ส่ง
ง. สดับ รอง รับ ส่ง
๖. จงเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุด เติมลงในวรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพบทต่อไปนี้
“จงก้าวไปข้างหน้านะพวกเรา
ขจัดเขลาเข้าสู่ชีวิตใหม่
จะรอรั้งนัง่ เฉยอยู่ทาไม
.....................................”
ก. มาเร็วไวก้าวไปอย่าท้อถอย
ข. มาเถิดมาก้าวไปพร้อมกัน
ค. มาเร็วไวก้าวไปอย่าท้อถอย
ง. มาเถิดหนาก้าวไปอย่าชักช้า
๗. ข้อใดมีสัมผัสระหว่างวรรค
ก. นากลกลอนลีลามาเชิดชู ตามแบบครูชี้แนะให้แกะรอย
ข. พรมชีวิตชุ่มชื่นให้พืชพันธุ์ มอบแมกไม้มวลมนุษย์สุดพรรณนา
ค. แก้วประกายพรายพร่างทางกลอนแก้ว วามวับแวมวาดลายไว้งามหรู
ง. ละอองโปรยเปียกปอนตอนเย็นย่า สายฝนพรมพรูพร่างสร้างสุขสรรค์
๘. กลอนสุภาพที่ยกมานี้ดีเด่นด้านใด
“ทั้งยุงชุมรุมกัดปัดเปรียะปะ
เสียงผัวะผะพึบพับปุบปับแปะ”
ก. การใช้คาซ้า
ข. การสัมผัสสระ
ค. การสัมผัสอักษร
ง. การเล่นเสียงวรรณยุกต์
๙. “ภาษิตว่าฝนทั่งให้เป็นเข็ม เพียรให้เต็มสามารถอาจเป็นผล”คาในข้อใดเป็นสัมผัสนอก
ในบทประพันธ์
ก. เป็น – เต็ม
ข. เข็ม – เต็ม
ค. ทั่ง – เป็น
ง. ฝน – ผล
๑๐. วรรคใดมีสัมผัสในที่เป็นสัมผัสอักษรเด่นชัดที่สุด
ก. ไพเราะคานาใจให้เป็นสุข
ข. ไทยสืบเสาะสานเสกเอกลักษณ์
ค. อันร้อยเสียงเพียงจาเพาะกรองพ้อง
ง. ปราศจากทุกข์ได้เพียงเสียงเสนาะ

๑๖

ภาคผนวก

๑๗

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้

ข้อ ๑.

ตอบ ค

ข้อ ๒.

ตอบ ค

ข้อ ๓.

ตอบ ข

ข้อ ๔.

ตอบ ข

ข้อ ๕.

ตอบ ค

ข้อ ๖.

ตอบ ก

ข้อ ๗.

ตอบ ข

ข้อ ๘.

ตอบ ก

ข้อ ๙.

ตอบ ง

ข้อ ๑๐.

ตอบ ง

๑๘

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ชุดที่ ๑ ความรู้สู่กลอนสุภาพ

ข้อ ๑.

ตอบ ค

ข้อ ๒.

ตอบ ค

ข้อ ๓.

ตอบ ง

ข้อ ๔.

ตอบ ข

ข้อ ๕.

ตอบ ค

ข้อ ๖.

ตอบ ก

ข้อ ๗.

ตอบ ก

ข้อ ๘.

ตอบ ค

ข้อ ๙.

ตอบ ค

ข้อ ๑๐.

ตอบ ข

๑๙

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑.๑
เรียนรู้สู่กลอนสุภาพ
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามจากบทกลอนต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
ที่พึ่งหนึ่งพึง่ ได้แต่กายตน

มันแสนสุดลึกล้าเหลือกาหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้าใจคน
บิดามารดารักมักเป็นผล
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
จากเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่

๑. กลอนข้างบนนี้เรียกว่า.........กลอนสุภาพ.......หรือ.....กลอนแปด......มี........๔......วรรค
คือ ...........สดับ........... .............รับ.............. ...........รอง............ ................ส่ง...........
๒. กลอนข้างบนนี้มี ..................๒............................. บท
๓. กลอน ๑ บท มี ....................๒............................. บาท
๔. กลอน ๑ บท มี ....................๔............................. วรรค
๕. กลอน ๑ วรรค มี .................๘............................. คา
๖. กลอนวรรคที่ ๑ เรียกว่า ...........สดับ......................
๗. กลอนวรรคที่ ๒ เรียกว่า ...........รับ.........................
๘. กลอนวรรคที่ ๓ เรียกว่า ...........รอง........................
๙. กลอนวรรคที่ ๔ เรียกว่า ...........ส่ง..........................
๑๐. บทกลอนนี้เหมาะสาหรับ .........ทุกคน...................

๒๐

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑.๒
เข้าใจในบทกลอน
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๒๐ คะแนน)
ชื่อวรรค..........สดับ....................
กลอนแปดปันบัญญัติพิกัดไว้
๒ วรรค
..........๑....บาท
ชื่อวรรค..............รอง................
วรรคละแปดอักษรไม่หย่อนเกิน
๒ วรรค
..........๑...บาท
ชื่อวรรค.................สดับ.............
บทหนึ่งนั้นสี่กลอนผ่อนจากัด

๒ วรรค
...........๑...บาท
ชื่อวรรค............รอง..................
คือสดับรับรองส่งจานงมี

ชื่อวรรค.........รับ…………….
กาหนดในบทบาทไม่ขาดเขิน
หรือ .......๑..........คากลอน
ชื่อวรรค..........ส่ง....................
อย่าให้เยิ่นเย้อไปฟังไม่ดี
หรือ ..........๑.......คากลอน
ชื่อวรรค..........รับ....................
มีบัญญัติจัดนามไว้ตามที่

หรือ ..........๑.......คากลอน
ชื่อวรรค...........ส่ง...................
จงแจ้งใจในคดีวิธีกลอน

๒ วรรค
........๑......บาท
หรือ.........๑..........คากลอน
บทกลอนนี้มีทั้งหมด................๘.....วรรค
หรือ.....๒...........บท หรือ.......๔......คากลอน

๒๑

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑.๓
ถูกต้องตามคาประพันธ์
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและสังเกตบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วเขียนลงในรูปแบบให้ถูกต้อง
(๑๐ คะแนน)
ภาษิตว่าฝนทั่งให้เป็นเข็ม
ถึงทั่งใหญ่ฝนไปใจอดทน
ความลาบากยากเย็นเป็นเหมือนทั่ง
เป็นแรงฝนแล้วเล่าเฝ้าวนเวียน

เพียรให้เต็มสามารถอาจเป็นผล
คงไม่พ้นปัญญาถ้าเราเพียร
เอากาลังใจมั่นไม่หันเหียน
จนทั่งเปลี่ยนเป็นเข็มเล่มงามเอย
(บทร้อยกรอง:ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)

๑. วรรคสดับ
ภาษิตว่าฝนทั่งให้เป็นเข็ม
๓. วรรครอง
ถึงทั่งใหญ่ฝนไปใจอดทน
๑. วรรคสดับ
ความลาบากยากเย็นเป็นเหมือนทั่ง
๓. วรรครอง
เป็นแรงฝนแล้วเล่าเฝ้าวนเวียน

๒. วรรครับ
เพียรให้เต็มสามารถอาจเป็นผล
๔. วรรคส่ง
คงไม่พ้นปัญญาถ้าเราเพียร
๒. วรรครับ
เอากาลังใจมั่นไม่หันเหียน
๔. วรรคส่ง
จนทั่งเปลี่ยนเป็นเข็มเล่มงามเอย
(บทร้อยกรอง:ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)

๒๒

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑.๔
วรรคตอนกลอนไพเราะ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / เพื่อแบ่งวรรคการอ่านกลอนสุภาพและโยงสัมผัสบทกลอน
ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง
ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ
เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน
จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจ
จากสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่

มีสลึง/พึงประจบ/ให้ครบบาท
จงมักน้อย/กินน้อย/ค่อยบรรจง
ไม่ควรซื้อ/ก็อย่าไป/พิไรซื้อ
เมื่อพ่อแม่/แก่เฒ่า/ชรากาล

อย่าให้ขาด/สิ่งของ/ต้องประสงค์
อย่าจ่ายลง/ให้มาก/จะยากนาน
ให้เป็นมื้อ/เป็นคราว/ทั้งคาวหวาน
จงเลี้ยงท่าน/อย่าให้อด/ระทดใจ
จากสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่

๒๓

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๒

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๓

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๔

ทดสอบหลังเรียน

ชื่อ – สกุล

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๑

ที่

ทดสอบก่อนเรียน

ตารางบันทึกคะแนน
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์

๑๐

๑๐

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

หมายเหตุ

๒๔

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๒

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๓

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๔

ทดสอบหลังเรียน

ชื่อ – สกุล

แบบฝึกทักษะที่ ๑.๑

ที่

ทดสอบก่อนเรียน

ตารางบันทึกคะแนน
ชุดที่ ๑ กลอนสุภาพน่ารู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์

๑๐

๑๐

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

( นางอรัญญา ชัยจันดี)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ

หมายเหตุ

๒๕
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๒๖

ประวัติผู้จัดทา

ชือ่ - สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบนั
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๔๐

นางอรัญญา ชัยจันดี
๑๘ มกราคม ๒๕๑๗
ตาบลขุนทะเล อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗๕/๒ หมู่ที่ ๕ ตาบลเชียรเขา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคดศอก
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย
สถาบันราชภัฏครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประวัติการรับราชการ
๒๐ ก.ย. ๒๕๔๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก
กิ่งอาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
๕ ม.ค. ๒๕๕๒ ครู คศ.๑ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ปัจจุบัน
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ผลงานที่ภูมิใจ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

