เอกสารประกอบการสอน
วิชา ท ๔๐๒๐๔ การแตงคําประพันธ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

หนวยที่ ๖
การแตงคําประพันธประเภทกลอน

จัดทําโดย
วาที่รอยตรีเสถียร จุติมา
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานผือพิทยาสรรค อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต ๔

คํานํา
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ท ๔๐๒๐๔ การแตงคําประพันธ จัดทําขึ้นเพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ และใชเปน
คูมือครูและนักเรียนในการศึกษาคนควา ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝกทักษะ และ
ภาพประกอบ ชวยสรางความสนใจใหผูเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลินในการศึกษาหาความรู โดยที่
ผูเขียนไดศึกษา คนควาจากเอกสาร ตํารา ตาง ๆ และสืบคนจากแหลงเรียนรูในอินเตอรเน็ต
รวมทั้งพื้นฐานความรูเดิมของผูเขียนที่สอนมาเปนเวลานาน
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ท ๔๐๒๐๔ การแตงคําประพันธ ชุดนี้ มีเนื้อหาแบง
ออกเปน ๘ หนวย ดังนี้
บทที่ ๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคําประพันธไทย
บทที่ ๒ ประเภทและลักษณะบังคับของคําประพันธ
บทที่ ๓ ลีลาและโวหารการประพันธ
บทที่ ๔ การแตงคําประพันธประเภทกาพย
บทที่ ๕ การแตงคําประพันธประเภทกลอน
บทที่ ๖ การแตงคําประพันธประเภทโคลง
บทที่ ๗ การแตงคําประพันธประเภทราย
บทที่ ๘ การแตงคําประพันธประเภทฉันท
ผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารชุดนี้ จะเปนประโยชนตอครูและผูเรียนในการศึกษา
หาความรูใหกับตนเองและกลุมผูเรียนไดเปนอยางดี
ขอขอบพระคุ ณ นายณั ฐ พล บรรณกาล รองผู อํ า นวยการ รั ก ษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานผือพิทยาสรรค ที่ใหคําแนะนํา สนับสนุนในการจัดทําเอกสารนี้ดวยดี
ตลอดมา ขอบคุณคณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ใหความชวยเหลือในการในการตรวจทานเอกสาร
จนงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

เสถียร จุติมา

คําแนะนําการใชเอกสาร
(สําหรับครู)
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ท ๔๐๒๐๔ การแตงคําประพันธ จัดทําขึ้นเพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ใชเปนคูมือ
ครูและนักเรียนในการศึกษาคนควา ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝกทักษะ และ
ภาพประกอบ โดยมีขั้นตอนการใชเอกสารประกอบการสอน ดังตอไปนี้
๑. เอกสารประกอบการสอนเลมนี้ ใชประกอบการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
รายวิชาการแตงคําประพันธ ชวงชั้นที่ ๔
๒. ศึกษาสาระสําคัญ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง แบบทดสอบ
กอนเรียน เนื้อหา แบบฝกทักษะ/ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบฝกทักษะ เฉลย
แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาและการทํากิจกรรมการเรียนรู
ตามลําดับ
๔. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสารที่แสดงไวในบรรณานุกรมทายเลม

คําแนะนําในการใชเอกสาร
(สําหรับนักเรียน)
เอกสารเลมนี้ เปนเอกสารที่ใชประกอบการเรียน และเปนเอกสารที่นักเรียนสามารถ
ศึกษาไดด วยตนเอง ให นักเรี ยนอานคํ าแนะนํา ทําตามคํา ชี้แจงแต ละขั้น ตอนตั้งแตต นจนจบ
นักเรียนจะไดรับความรูอยางครบถวนโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
๑. ศึ ก ษาผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง เพื่ อ ให ท ราบว า เมื่ อ จบบทเรี ย นแต ล ะบทแล ว
นักเรียนสามารถเรียนรูอะไรไดบาง
๒. ทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวตรวจคําตอบที่เฉลยไวทายแบบฝกหัดของแตละเรื่อง
เพื่อใหรูวามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษามากนอยเพียงใด
๓. ศึกษาเอกสารและทําแบบฝกกิจกรรมตามที่กําหนดไว เพื่อเปนการทบทวนใหมี
ความรู ความเขาใจ ในเนื้อหายิ่งขึ้น
๔. ทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู ความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง
๖. นักเรียนแตละคนตองมีความสื่อสัตยตอตนเอง ไมเปดดูเฉลยกอนเรียน-หลังเรียน
และแบบเฉลยแบบฝกกิจกรรมทุกกิจกรรม

หนวยที่ ๕
เรื่อง คําประพันธประเภทกลอน
สาระสําคัญ
กลอนเปนคําประพันธที่ถือวาเปนของไทยแท มีเคามาจากการขับรองเพลงพื้นเมืองไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายมากกวาคําประพันธประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะไมบังคับคําเอก -โท คําครุ - ลหุ บังคับ
เสียงสัมผัสคลองจองกันเปนสําคัญจึงทําใหจดจําไดงาย สะดวกแกการนําไปขับรองเขากับทํานองเพลง
ไทย กลอนสวนใหญมีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณเหมือนกัน จะแตกตางกันบางในรายละเอีย ด
ปลีกยอยเทานั้น กลอนที่ถือเปนกลอนแมแบบของกลอนทุกประเภท คือ กลอนแปด หรือบางทีเรียกวา
กลอนสุภาพ หรือกลอนตลาด

เนื้อหา/สาระการเรียนรู
๑. ความเปนมาของกลอน
๒. ประเภทของกลอน
๒.๑ กลอนเพลง
- กลอนสุภาพ
- กลอนเพลงยาว
- กลอนนิทาน
- กลอนนิราศ
๒.๒ กลอนขับรองหรือกลอนลํานํา
- กลอนสักวา
- กลอนดอกสรอย
- กลอนเสภา
- กลอนบทละคร
๓. กลวิธีในการแตงกลอน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
๑. บอกความเปนมา ประเภท ลักษณะบังคับ และกลวิธใี นการแตงกลอนได
๒. สามารถแตงกลอนประเภทตาง ๆ ไดไพเราะและถูกตองตามฉันทลักษณ

๒

แบบทดสอบกอนเรียน
รหัสวิชา ท ๔๐๒๐๔
หนวยที่ ๕ เรือ่ ง การแตงคําประพันธประเภทกลอน

รายวิชา การแตงคําประพันธ
เวลา ๑๐ นาที คะแนน ๑๐ คะแนน

......................................................................................................................................................................
คําชี้แจง นักเรียนเลือกกากบาท (°) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
๑. กลอนเปนคําประพันธทถี่ ือวาเปนของไทยแท โดยมีตนแบบมาจากอะไร
ก. เพลงพื้นเมือง
ข. บทสวดมนต
ค. คํากาพย
ง. สุภาษิต คําพังเพย
๒. ขอใดทําการแตงกลอนมีความไพเราะ
ก. คําสุดทายของวรรคสดับไมควรใชสามัญ
คําสุดทายของวรรครับใชเสียงจัตวา
คําสุดทายของวรรครองใชเสียงสามัญ
คําสุดทายของวรรคสงใชเสียงสามัญ
ข. คําสุดทายของวรรคสดับไมควรใชเอก
คําสุดทายของวรรครับใชเสียงตรี
คําสุดทายของวรรครองใชเสียงเอก
คําสุดทายของวรรคสงใชเสียงจัตวา
ค. คําสุดทายของวรรคสดับไมควรใชโท
คําสุดทายของวรรครับใชเสียงสามัญ
คําสุดทายของวรรครองใชเสียงจัตวา
คําสุดทายของวรรคสงใชเสียงตรี
๓. กลอนชนิดใดบทหนึ่งประกอบดวยจํานวนวรรค ๘ วรรค
ก. กลอนนิทาน กลอนดอกสรอย
ข. กลอนบทละคร กลอนนิทาน
ค. กลอนเสภา กลอนสักวา
ง. กลอนดอกสรอย กลอนสักวา
๔. กลอนในขอใดแตงไดไมไพเราะ
ก. จงขยันหมัน่ เพียรเรียนหนังสือ
เลื่องลือเกียรติยศปรากฏหนอ
ข. พระจันทรเดนดวงดูงามตา
สุขอุราไดชมภิรมยหนา
ค. โอยามดึกนึกถึงคะนึงหา
โอแกวตาสุดเทวษถวิลถึง
ง. อรุณรุงเรืองรองแสงทองทาบ
ทองฟาฉาบสีรุงรัศมี

๓
๕. คําที่พิมพตัวหนาคําใดผิดฉันทลักษณ
ไมอยากใหใครมาตราหนา
แลวกลาวหาวาเปนคนไรศักดิ์
พูดปลิ้นปลอนหลอกลวงคนทั่วหนัก
ซึ่งประจักษคําหยันหวัน่ ใจแลว
ก. ศักดิ์
ข. หนัก
ค. จักษ
ง. แลว
๖. กลอนขอใดมีสัมผัสสระ
ก. จะเอยคําอําลาน้ําตาไหล
ข. บุปผามีมากมายนานาชนิด
ค. กุหลาบจําปหอมกรุนและสีสวย
ง. เสียงปแววแจมใสทัว่ แนวปา
๗. ควรเติมคําในขอใดใหมสี ัมผัสในคลองจองกัน
เจาพระยาเนา ..............นองแกวเอย
ก. เสีย
ข. แลว
ค. เหม็น
ง. หมด
๘. กลอนวรรคใดมีสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษร
ก. จับปากกาเขียนสารสะทานจิต
ข. คิดถึงฉันบางไหมดวงใจเอย
ค. เธอเศราดวยเหตุใดไยไมบอก
ง. เก็บเงินไวทีละนอยคอยคอยหา
๙. กลอนวรรคใดไมมีสัมผัสใน
ก. ปลอยพี่นี้ชา้ํ ร่ําอาวรณ
ข. เฝาแตคิดชิดนุชสุดจะถอน
ค. หลงละเมอเพอรักสุดหักจิต
ง. ดวยบังอรจากไกลแลวมิจากคืน

๔
๑๐. กลอนขอใดขาดสัมผัสนอก
ก. ตนเอยตนไม
ข. มีประโยชนดูดอากาศแทนพวกเรา
ค. ปลูกเถอะนะปลูกกันวันละนิด
ง. ชวยกันกอชวยกันสานกานกิ่งกอ

ควรปลูกไวในบานทุกยานหนา
ปราศโรคาพลานามัยแจมใสพอ
ทุกบานคิดชวยกันปลูกลูกแมพอ
ไมชาชอไมงามอรามเอย

๕

หนวยที่ ๕
เรื่อง คําประพันธประเภทกลอน
๑. ประวัติความเปนมาของกลอน
กลอนเปนคําประพันธที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากกวาคําประพันธประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้
เพราะไมบังคับคําเอก โท คําครุ ลหุ บังคับเสียงสัมผัสคลองจองกันเปนสําคัญ จึงทําใหจดจําไดงาย
สะดวกแกการนําไปขับรองเขากับทํานองเพลงไทย ความเปนมาของกลอนยังไมพบบันทึกหลักฐาน เปน
ลายลักษณอักษร ไมมีใครรูวากลอนเกิดขึ้นในสมัยใดหรือยุคใด มีแตการสันนิษฐานไวเทานั้นวา
ประชาชนในชนบทซึ่งมีอาชีพทํานา ทําไร หลังฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีการเลนรื่นเริง รองรําทําเพลง เพื่อผอน
คลายความเครียด ความเหน็ดเหนื่อยที่ทํางานมาตลอดทั้งป จึงมีการละเลนและขับรองเพลงพื้นบาน โดย
เลนกันเปนกลอนสด เชน เพลงพวงมาลัย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว และเพลงฉอย เปนตน ดังนั้นจึง
เชื่อวากลอนเปนคําประพันธของไทยแท ๆ
กลอนสวนใหญมีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณเหมือนกัน จะแตกตางกันบางในรายละเอียด
ปลีกยอยเทานัน้ กลอนที่ถือเปนกลอนแมแบบของกลอนทุกประเภท คือ กลอนแปด หรือบางทีเรียกวา
กลอนสุภาพหรือกลอนตลาด

๒. ประเภทของกลอน
กลอนแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ ตามวัตถุประสงคในการแตง คือ กลอนเพลง และ
กลอนขับรอง
๒.๑ กลอนเพลง
กลอนเพลง คือ กลอนที่ใชสําหรับอานเปนหลัก เปนกลอนที่กําหนดดวยจํานวนคําและจังหวะ
สัมผัส ไมมีทํานองในการขับรองแตมีเสียงสัมผัสและจังหวะการวางคําในวรรค เพือ่ ใหเกิดความไพเราะ
ในการอาน จึงเกิดมีทํานองเสนาะสําหรับอานกลอนเพลงขึ้น กลอนเพลงแบงยอยออกเปน ๔ ชนิด คือ
๒.๑.๑ กลอนแปดหรือกลอนสุภาพ กลอนแปดเปนคําประพันธที่แตงงาย และไดรับ
ความนิยมมาอยางแพรหลาย มีมานานกวารอยป มีคําเรียกหลายชื่อ เชน กลอนสุภาพ หรือกลอนตลาด
เพราะเปนกลอนที่ใชถอยคําสํานวนภาษาสามัญอยางชาวบาน เปนกลอนที่ใชแตงนิทานประโลมโลก
เชน เรื่องพระอภัยมณี ลักษณวงศ เปนตน แลวมีการขายในตลาดเปนที่แพรหลายทั่วไป กลอนแปดถือ
วาเปนกลอนแมบทของกลอนทั้งหลาย เพราะกลอนชนิดอื่นลวนดัดแปลงมาจากกลอนแปดแทบทั้งสิ้น
ดังนั้นถาเขาใจลักษณะของกลอนแปดดีแลว ก็ยอมสามารถเขาใจกลอนประเภทอื่น ๆ ไดงายขึ้น
คณะ กลอนแปดหรือกลอนสุภาพบทหนึ่งมี ๒ บาท บาทหนึ่งมี ๒ วรรค

๖
ซึ่งนิยมเรียกวา ๑ คํากลอน ดังนั้นในบทหนึ่งจึงมี ๔ วรรค แตละวรรคมีจํานวนคํา ๘ คํา แตก็อนุโลม
ใหมี ๗ - ๙ คําได แตละวรรคมีชื่อเรียกดังนี้
วรรคที่ ๑ เรียกวา วรรคสดับหรือวรรคสลับ
วรรคที่ ๒ เรียกวา วรรครับ
วรรคที่ ๓ เรียกวา วรรครอง
วรรคที่ ๔ เรียกวา วรรคสง
สัมผัส
คําสุดทายของวรรคที่ ๑ หรือวรรคสดับสงสัมผัสกับคําที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓
หรือ ๔ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๒ หรือวรรครับ แตที่นิยมวาไพเราะและดีที่สุดคือ คําที่ ๓
คําสุดทายของวรรคที่ ๒ หรือวรรครับสงสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ ๓
หรือวรรครอง
คําสุดทายของวรรคที่ ๓ หรือวรรครองสงสัมผัสกับคําที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ
๔ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๔ หรือวรรคสง แตที่นิยมวาไพเราะและดีที่สดุ คือ คําที่ ๓
สวนการสงสัมผัสระหวางบทกําหนดคําสุดทายของบทตนสัมผัสกับคําสุดทาย
ของบาทเอกในบทถัดไป
แผนผัง
สดับ
รับ
บาทเอก
บาทโท
รอง
ตัวอยางที่ ๑
ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร
แมเกิดในใตหลาสุธาธาร
แมเนื้อเย็นเปนหวงมหรรณพ
แมเปนบัวตัวพี่เปนภุมรา

สง
ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน
ขอพบพานพิศวาสไมคลาดคลา
พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เปนมัจฉา
เชยผกาโกสุมปทุมทอง
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)

๗
ตัวอยางที่ ๒
เรืองแสงทองทออรามงามราววาด ภูพระบาทแหงนี้ที่ถวิล
เหมือนยอนยุคเย็นฉ่ําน้ําฟาดิน
พิศเพิงหินรูปประหลาดนาอัศจรรย
นับลานปที่ตระหงานธารน้ําแข็ง
ละลายกรอนหินแกรงเปนกรอบกั้น
เปนโขดหินเปนเพิงเปนเชิงชัน้
เปนแรงบันดาลใจใหมนุษย
(อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท : นิภา ทองถาวร)
๒.๑.๒ กลอนเพลงยาว เพลงยาวมีการเลนมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
แหงกรุงศรีอยุธยา เพราะเพลงยาวฉบับแรกที่คนพบ คือ เพลงยาวที่พบที่พระที่นั่งจันทรพิศาล ลพบุรี
และนิยมเลนกันมาเรื่อย ๆ จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทรที่ถือวาเปนยุคทองของเพลงยาว เนื้อหาสาระของ
กลอนเพลงยาวที่พบในวรรณคดีไทยสวนมากกลาวถึงเรื่องความรัก คือ ใชเกี้ยวพาราสีกันระหวางชาย
และหญิงมีการรําพึงรําพัน ตัดพอตอวาดวยศิลปะการใชถอยคําเปรียบเทียบที่เกินความจริง หรือไรเหตุผล
บางเพื่อแสดงอารมณรักตามศิลปะการเลนเพลงยาวนั่นเอง ตอมาการแตงกลอนเพลงยาวไดเปลี่ยน
จุดมุงหมายไปบางก็ดี เชน แตงเพื่อพรรณนาเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสรรเสริญบุคคล เพื่อบันทึก
เหตุการณที่สําคัญ เชน เพลงยาวพยากรณกรุงศรีอยุธยา เพลงยาวเฉิมพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี
เพลงยาวถวายโอวาท เปนตน กวีที่สําคัญในสมัยอยุธยา คือ เจาฟาธรรมธิเบศร ในสมัยรัตนโกสินทร
คือ รัชกาลที่ ๓ และคุณพุม
คณะ กลอนเพลงยาวมีลักษณะเหมือนกลอนแปดประการ กลอนเพลงยาวจะ
ขึ้นตนดวยวรรคที่ ๒ หรือวรรครับ ดังนั้นบทแรกจึงมีเพียง ๓ วรรคเทานั้นสวนบทตอไปจะมี ๔ วรรค
ตามปกติจะแตงยาวกี่บทก็ได แตจะตองจบคําสุดทายดวยคําวา “เอย” เสมอ
สัมผัส ใชสัมผัสเหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
แผนผัง เหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
ตัวอยาง
...............................................
เชิญเสด็จมาสดับรับบวงสรวง
เอานามพุมแทนพวงทิพยบุปผา
ดวยจากแดนแสนกันดารดวงมาลา
ไมทันหาบายศรีพลีสังเวย
สวนกุศลตางสุคนธรสรื่น
อันหอมชื่นไมสิ้นกลิ่นระเหย
.......................................
..........................................
ชลธารนี้เปนธารทั่วพิภพ
ใหอยูครบหาพันพระวรรษา
แมนชีวังยังไมบรรลัยลา
จะกลับมาชมอีกใหอิ่มเอย
(เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขนด : คุณพุม)

๘
๒.๑.๓ กลอนนิทาน คือ กลอนสุภาพที่แตงมีเนื้อเรื่องเปนนิทานหรือนิยาย มีพระเอก
นางเอก ผูรายและตัวละครอื่น ๆ เนื้อเรื่องสวนมากนําเอานิทานพื้นบาน นิทานชาดก และนิยายประโลม
โลกเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ มาแตง เชน เรื่องกากี ปลาบูทอง ลักษณวงศ ไชยเชษฐ เปนตน สุนทรภูเปนกวี
คนแรกในสมัยรัตนโกสินทรที่นําเอานิทานมาแตงเปนกลอน กลอนนิทานเรื่องแรกของไทย คือ โคบุตร
ซึ่งสุนทรภูแตงในสมัยรัชกาลที่ ๑ กลอนนิทานไดรับความนิยมเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ผูคนเริ่ม
นิยมการแตงรอยแกว กลอนนิทานจึงคอย ๆ เริ่มซบเซาลงไป
คณะ กลอนนิทานมีลักษณะบังคับเหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพทุกอยาง
เพียงแตจะขึ้นตนดวยวรรคที่ ๒ หรือวรรครับเหมือนกลอนเพลงยาว บทแรกจะมีเพียง ๓ วรรคเทานั้น
สวนบทตอไปจะมี ๔ วรรคตามปกติ จะแตงยาวกี่บทก็ได แตในบทสุดทายจบดวยคําวา “เอย” เสมอ
สัมผัส ใชสัมผัสเหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
แผนผัง กลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
ตัวอยาง
แตปางหลังยังมีกรุงกษัตริย
สมมุติวงศทรงนามทาวสุทศั น
ผานสมบัติรัตนานามธานี
อันกรุงไกรใหญยาวสิบเกาโยชน
ภูเขาโขดเปนกําแพงบุรีศรี
สะพรึบพรอมไพรฟาประชาชี
ชาวบุรีหรรษาสถาวร
....................................................
.............................................
....................................................
.............................................เอย
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)
๒.๑.๔ กลอนนิราศ นิราศมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา แตนิยมแตงกันเปนโคลง เชน
โคลงนิราศหริภุญไชย โคลงทวาทศมาส การแตงกลอนนิราศเริ่มไดรับความนิยมในสมัยรัตนโกสินทร
โดยกวีคนสําคัญคือ สุนทรภู ซึ่งไดนํากลอนมาเนนสัมผัส ใหจังหวะคําและการเลนคํา ทําใหทํานอง
กลอนนิราศไพเราะจับใจและไดรับความนิยมเรื่อยมา เนื้อหาในกลอนนิราศจะกลาวถึงการเดินทางจาก
คนรักไปถิ่นไกล ระหวางทางจะพรรณนาถึง สถานที่ ดอกไม พันธุไม สัตว และสิ่งตาง ๆ ที่พบเห็น
มีการคร่ําครวญถึงนางผูเปนที่รัก ซึ่งอาจจะมีจริงหรือสมมุติเอาก็ได ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ เนื้อหาของ
การแตงนิราศเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ผูแตงไมเนนการพรรณนาถึงคนรักอยางแตกอน แตมุงเนนบันทึกการ
เดินทางเปนสําคัญ การตั้งชื่อของนิราศจะตั้งตามสถานที่ที่ไดไป ตั้งตามชื่อผูแตง ตั้งตามตัวละครเอก
ในวรรณคดี ตั้งตามเหตุการณหรือแนวคิดของผูแตงก็ได
คณะ กลอนนิราศมีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณเหมือนกลอนแปด และ
กลอนเพลงยาว โดยขึ้นตนดวยวรรคที่ ๒ หรือวรรครับ บทแรกมีเพียง ๓ วรรคเทานั้น คือ บาทเอกมี

๙
๑ วรรค บาทโทมี ๒ วรรค สวนบทตอไปจะมี ๔ วรรค จะแตงใหยาวกี่บทก็ได อาจจะขึ้นตนวรรคแรก
ในการแตงดวย คําวา “นิราศ” ก็ได ในบทสุดทายตองจบดวยคําวา “เอย” เสมอ
สัมผัส ใชสัมผัสเหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
แผนผัง เหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
ตัวอยางที่ ๑
นิราศรักหักใจอาลัยหวน
ไปพระแทนดงรังตั้งแตครวญ
มิไดชวนขวัญใจไปดวยกัน
ดวยอยูหางตางบานนานนานปะ
มิใชจะลืมนุชสุดกระสันต
ในน้ําจิตคิดคะนึงถึงทุกวัน
จะจากกันเสียทั้งรักพะวักพะวน
………………………………
………………………………..
……………………………....
………………………………..
ขอเดชะถอยคําที่ร่ําเรื่อง
ลือเลื่องเลิศลักษณในอักษร
ขอเชิญไทยเทวราชประสาทพร
ใหสุนทรลือทั่วธานีเอย
(นิราศพระแทนดงรัง : นายมี)
ตัวอยางที่ ๒
ดวยภักดีชุลีลาบาท
เปนรมโพธิ์สุวรรณกั้นเกศ
เปนจดหมายมาถวายดวยภักดี
...............................................
อันสมบัติในจังหวัดทวีปนี้
พระเกียรติกองฟาสุธาดล

สรวมชีพบังคมบรมนาถ
อภิวาทขอเบื้องพระบารมี
ไปประเทศกวางตุงกรุงศรี
ตามที่ไดสดับเดิมความ
...........................................
อยูในพระบารมีทุกแหงหน
ขอพระชนมไดรอยพระวาเอย
(นิราศกวางตุง : พระยามหานุภาพ)

๒.๒ กลอนขับรองหรือกลอนลํานํา
กลอนลํานํา คือ กลอนที่แตงเพื่อใชเปนลํานําสําหรับขับรอง ดวยที่ตอ งกําหนดทํานอง
ในการขับรองตาง ๆ กันออกไป จึงตองเพิ่มหรือลดจํานวนคําในวรรคใหเหมาะสมกับทํานองเพลง และ
ทํานองเพลงจะตองจัดใหเหมาะสมกับเรื่องดวย การขับรองจึงมีทํานองตาง ๆ กันสําหรับบทรบ บทรัก
บทโศกและกิริยาอาการตาง ๆ เชน เดิน วิ่ง เหาะ เปนตน แตละชนิดมีเพลงในการขับรองหลายทํานอง
แบงออกเปนประเภทยอย ๆ ได ๔ ชนิด คือ

๑๐
๒.๒.๑ กลอนสักวา เปนกลอนที่แตงขึ้นเพื่อขับรองเลนโตตอบกัน เปนการละเลนอยาง
หนึ่งของไทยนิยมเลนกันในหมูเจานายและขุนนาง ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและเปนที่นิยมมากใน
สมัยรัตนโกสินทร เปนกลอนที่รองแกกันระหวางชายและหญิง แตไมนิยมใชคําหยาบคาย เนื้อเรื่องเปน
การรองเกี้ยวพาราสีหรือตัดพอตอวากันของชายและหญิง เครื่องดนตรีใชประกอบการรองสักวามี โทน
กรับและฉิ่ง โดยปกติวงสักวามักจะลอยเรือเลนกันในทองน้ําเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในคืนเดือนหงาย
หรือเทศกาลอยางใดอยางหนึ่ง
คณะ กลอนสักวาบทหนึ่งมี ๔ บาท แตละบาทแบงออกเปน ๒ วรรค รวมบท
หนึ่งมี ๘ วรรค
แบงเปนวรรคละ ๗ – ๙ คํา วรรคแรกจะตองเริ่มตนดวยคํานําวา “สักวา” หรือ
“สักรวา” และจบลงดวยคําวา “เอย”
สัมผัส ใชสัมผัสเหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
คํานํา ใชคํานําวา “สักวา” หรือ “สักรวา”
แผนผัง เหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
ตัวอยาง
สักวาหวานอืน่ มีหมื่นแสน
ไมเหมือนแมนพจมานทีห่ วานหอม
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม
อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม
แมลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม
ดังดูดดื่มบอระเพ็ดตองเข็ดขม
ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ
ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย
(สักวา : พระนิพนธกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ)
๒.๒.๒ กลอนดอกสรอย กลอนดอกสรอยแตเดิมแตงขึ้นเพื่อใชรองแกกนั ระหวางชาย
และหญิง แตตอมาแตงขึ้นเพื่อใชเปนสุภาษิตสอนใจแกเด็ก ๆ หรืออาจจะแตงขึ้นสําหรับเรื่องอื่น ๆ ก็ได
คณะ กลอนดอกสรอยมีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณเหมือนกับกลอนสักวา
แทบทุกอยางคือ บทหนึ่งมี ๔ บาท แตละบาทแบงออกเปน ๒ วรรค รวมบทหนึ่งมี ๘ วรรค แบงเปน
วรรคละ ๗ – ๙ คํา วรรคแรกใชคําเพียง ๔ – ๕ คํา โดยคําที่ ๒ ในวรรคแรกจะเปนคําวา “เอย” หรือ
“เอย” และคําที่ ๑ กับคําที่ ๓ เปนคํา ๆ เดียวกัน และจบลงดวยคําวา “เอย” เสมอ
สัมผัส ใชสัมผัสเหมือนกลอนสักวา
คํานํา ใชในคําที่ ๒ ของวรรคแรกวา “เอย หรือ เอย”
แผนผัง เหมือนกลอนสักวา

๑๑
ตัวอยาง
วังเอยวังเวง
หงางเหงงย่ําค่าํ ระฆังขาน
ฝูงวัวควายพายลาทิวากาล
คอยคอยผานทองทุงมุงถิ่นตน
ชาวนาเหนื่อยออนตางจรกลับ ตะวันลับอับแสงทุกแหงหน
ทิ้งทุงมืดมัวทัว่ มณฑล
และทิ้งตนตูเปลี่ยวอยูเดียวเอย
(กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา : พระยาอุปกิตศิลปสาร)
๒.๒.๓ กลอนเสภา กลอนเสภาแตงขึ้นเพื่อใชขับรองแบบเสภาเรียกกันวา “ขับเสภา”
โดยมีกรับคูเปนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ บทเสภาที่จะขับมักแตงเปนเรื่องราวตาง ๆ ปจจุบันยังมีผู
แตงกลอนเสภาขึ้นมาขับเลนกันเปนครั้งคราว หรือแตงเปนกลอนแลวขับเปนเสภาประกอบการแสดงก็มี
ทั้งนี้เพื่อใหเนื้อเรื่องมีความเขมขนนาฟงยิ่งขึ้น
คณะ กลอนเสภาเปนกลอนสุภาพ วรรคแรกที่ใชขึ้นตอนใหมหรือเมือ่ กลาวถึง
ตัวละครสําคัญจะใชคํานําขึน้ ตนวรรควา “ครานั้น” “จะกลาวถึง” แลวมีคําอื่นตอไปอีก ๕ - ๖ คํา
สัมผัส ใชสัมผัสเหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
แผนผัง เหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
ตัวอยาง
ครานั้นขุนแผนแสนสุภาพ
กมกราบมารดาน้ําตาไหล
ลูกเห็นแตแมคุณคอยอุนใจ
ชวยสอนใหพลายงามเรียนความรู
อันตํารับตําราสารพัด
ลูกเก็บจัดแจงไวที่ในตู
ถาลืมหลงตรงไหนไขออกดู
ทั้งของครูของพอตอกันมา
(ขุนชางขุนแผน ตอนพลายงามพบพอ : สุนทรภู)
๒.๒.๔ กลอนบทละคร
คณะ กลอนบทละครมีลักษณะเหมือนกลอนสุภาพ วรรคหนึ่งมี ๖ – ๙ คํา
สัมผัสและเสียงวรรณยุกตทายวรรคเหมือนกลอนแปด ขอแตกตางกันคือ กลอนบทละครแตงขึ้นเพื่อ
ขับรองประกอบทารําและทํานองเพลงในการแสดงละคร จึงตองแตงกันเปนเรื่องเปนราวมีตัวละคร
ตาง ๆ ในแตละบทบาท เชน ตัวเอก ตัวรองและตัวราย เปนตน เนื้อเรื่องอาจมีหลายตอน หลายฉาก
ดังนั้นเมื่อจะเริ่มเนื้อเรื่องตอนใหมหรือกลาวถึงตัวละครตัวใหม จึงตองใชคํานําหรือคําขึ้นตน โดยคํานํา
หรือคําขึ้นตนนั้นถือวาเปนวรรคแรกของกลอนบทนั้นเลย แตไมจําเปนตองสงสัมผัสใหคลองจองกันกับ
คําในวรรครับเหมือนอยางกลอนสุภาพทั่ว ๆ ไป

๑๒
คํานํา เมื่อนั้น ใชกับตัวละครตัวเอก กษัตริยหรือเชื้อพระวงศ
บัดนั้น ใชกับตัวละครไมสําคัญ เชน เสนาและประชาชนทั่วไป
มาจะกลาวบทไป ใชสําหรับเริ่มเรื่องหรือเริ่มตนเนื้อเรื่องตอนใหม
สัมผัส ใชสัมผัสเหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
แผนผัง เหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
ตัวอยาง
เมื่อนั้น
องคพระนารายณนาถา
รับสั่งถวายบังคมลา
ออกมาแปลงกายดวยฤทธี
.......................................
..........................................
........................................
..........................................
บัดนั้น
นนทกน้ําใจแกลวกลา
กริ้วโกรธรองประกาศตวาดมา อนิจจาขมเหงเลนทุกวัน
.......................................
..........................................
.......................................
..........................................
มาจะกลาวบทไป
ถึงนนทกน้ําใจกลาหาญ
ตั้งแตพระสยมภูวญาณ
ประทานลางเทาเทวา
(รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก : รัชกาลที่ ๑)

๓. กลวิธใี นการแตงกลอน
ดังไดกลาวไวแตตนแลววากลอนแปด กลอนตลาดหรือกลอนสุภาพนีถ้ ือเปนแมแบบของกลอน
ประเภทตาง ๆ หากสามารถฝกแตงกลอนแปดไดไพเราะและเกิดความชํานาญ ก็จะทําใหสามารถฝกแตง
กลอนประเภทอื่ น ได งา ยขึ้ น ดังนั้น จึ ง ไดนํา เอากลวิธีใ นการแต ง กลอนแปดหรื อกลอนสุภ าพมาให
นักเรียนไดฝกแตง ดังนี้
๑. การวางจังหวะของคํา กลอนวรรคหนึ่งจะแบงจังหวะของคําออกเปน ๓ จังหวะ กลอนหนึ่ง
จังหวะจะใชคํา ๒ – ๓ คํา แตเนื่องจากวากลอนแปดมีคํา ๘ คํา แตอนุโลมใช ๗ – ๙ คําได จังหวะของ
คําในวรรคหนึ่งจึงตองแบงตามจํานวนคําในวรรค การแบงจังหวะของคําแตละวรรคที่จะทําใหกลอน
ไพเราะ ตองใหคําสุดทายของจังหวะคําในวรรคจบความ วิธีการแบงจังหวะคํา ดังนี้
๑.๑ ถาวรรคหนึ่งมี ๗ คํา สามารถแตงคละกันทั้งสามจังหวะในบทเดียวกันก็ได
แบบที่ ๑ จังหวะของคํา ๒ /๒ / ๓
00 / 00 / 000
แบบที่ ๒ จังหวะของคํา ๓ / ๒ / ๒
000 / 00 / 00
แบบที่ ๓ จังหวะของคํา ๒ / ๓ / ๒
00 / 000 / 00

๑๓
ตัวอยาง
แลววา / อนิจจา / ความรัก
(แบบที่ ๓) 00 / 000 / 00
พึ่งประจักษ / ดังสาย / น้ําไหล
(แบบที่ ๒) 000 / 00 / 00
ตั้งแต / จะเชี่ยว / เปนเกลียวไป
(แบบที่ ๑) 00 / 00 / 000
ที่ไหนเลย / จะไหล / คืนมา
(แบบที่ ๒) 000 / 00 / 00
๑.๒ ถาวรรคหนึ่งมี ๘ คํา จังหวะของคําจะเปน ๓ / ๒ / ๓ 000 / 00 / 000
ตัวอยางที่ ๑
เจาของตาล / รักหวาน / ขึ้นปนตน
ระวังตน / ตีนมือ / ระมัดมั่น
เหมือนคบคน / คําหวาน / รําคาญครัน
ถาพลั้งพลัน / เจ็บอก / เหมือนตกตาล
ตัวอยางที่ ๒
อรุณเรือง / เรื่องพื้น / นภาแผว
เสียงไกแกว / ขานขัน / กระชั้นเสียง
สกุณา / กาเหวา / เราสําเนียง
แจวจําเรียง / เรียกคู / คเนจร
ตัวอยางที่ ๓
น้ําคางพรม / ลมเรื่อย / เฉื่อยเฉื่อยฉิว
ใบโพปลิว / แพลงพลิก / ระริกไหว
บางรวงหลน / วนวอน / รอนเรไร
ดวยแสงไฟ / รางราง / สวางตา
๑.๓ ถาวรรคหนึ่งมี ๙ คํา
จังหวะของคํา ๓ / ๓ / ๓
000 / 000 / 000
ตัวอยาง
เพราะโลกนี้ / มักมีของ / เปนคูคู
ฟากับดิน / ดํารงอยู / เปนคูมั่น
ดวงอาทิตย / สถิตอยู / คูกับจันทร
สัตวปานั้น / มั่งคงอยู / คูพงไพร
ขอควรระวัง ควรหลีกเลี่ยงการใชคําที่ตองอานแยกเพื่อเสียงลงจังหวะได ซึ่งจะทําใหกลอนขาด
ความไพเราะได

๑๔
ตัวอยาง
คํานึงความ / หลังครั้ง / ตอนยังหนุม
เรารวมชุม / นุมสโม / สรโกหราน
เราตางรวม / ใจดํา / เนินทําการ
จรรโลงงาน / ดวยก / วีเจริญ
หวังเปนตัว / อยางฝาก / ไวภาคหนา
ประชา / ชนชัน้ / หวังสรรเสริญ
แมมิแก / ไขภาย / หลังสายเกิน
เพราะไทยเหิน / หางภา / ษาของไทย
๒. การใชสัมผัส
๒.๑ การใชสัมผัสนอก สัมผัสนอกถือเปนสัมผัสบังคับของกลอน โดยตองเปน
สัมผัสสระ การเลือกวางสัมผัสนอกไดเหมาะสมจะทําใหกลอนมีความไพเราะยิ่งขึ้น มีวิธีการดังนี้
๒.๑.๑ คําสุดทายของวรรคที่ ๑ หรือวรรคสดับควรสัมผัสกับคําที่ ๓ ของวรรค
ที่ ๒ หรือวรรครอง
๒.๑.๒ คําสุดทายของวรรคที่ ๓ หรือวรรครองควรสัมผัสกับคําที่ ๓ ของวรรค
ที่ ๔ หรือวรรคสง
๒.๑.๓ คําสัมผัสนอกในแตละวรรคไมควรใชคํารับสัมผัสหลายคํา เพราะทําให
จังหวะของกลอนเสียไปและทําใหน้ําหนักของคําที่ใชรับสัมผัสนั้นลดนอยลง จนสงผลใหความไพเราะ
ของกลอนลดลง เรียกสัมผัสแบบนี้วา “สัมผัสเลือน”
ตัวอยาง
“จากเธอไกลความรักสลักจิต ยังคิดถึงยอดมิตรจิตโหยหา”
ควรแกเปน
“จากเธอไกลความรักสลักจิต ยิ่งครุนคิดยิ่งหมนหมองรองร่ําหา”
ฯลฯ
“พระจันทรเพ็ญเดนดวงดูงามตา สุขอุราไดชมภิรมยหนา”
ควรแกเปน
“พระจันทรเพ็ญเดนดวงดูงามตา
สุขอุราไดชมภิรมยชื่น”
ฯลฯ
“ความคิดถึงตรึงใจคิดฝน
ถึงคืนวันสุขสันตอารมณหมาย”
ควรแกโดยเพิ่มคําเปน ๙ คํา
“ความคิดถึงตรึงใจคิดฝน
ถึงคืนวันสุขสันตสมอารมณหมาย”

๑๕
๒.๑.๔ คํ า ที่อ อกเสี ย ง “ไอ” แมจ ะเขี ย นต า งกั น แต ก็เ ปน เสี ย งสระอะ มี ย
สะกดเหมือนกัน สามรถนํามาสัมผัสกันได
ตัวอยาง
“อยากเชยชิดสนิทสนมภิรมยใจ ขอทรามวัยไดโปรดอยาโกรธเคือง”
๒.๑.๕ คําที่ออกเสียงใกลเคียงกันไมนิยมใชสัมผัสกัน เชน ตริ- ติ / รัก- ลัก
ตัวอยาง
“แมตัวเธอจะเปนเชนสุดที่รัก
หากจะลักฉันไปอยาไดหวัง”
๒.๑.๖ คําที่ออกเสียงเหมือนกันแตสระตางชนิดกัน หามนํามาใชสัมผัสกัน
เชน เชา – ขาว / น้ํา – หาม
ตัวอยาง
“แสนคิดถึงดวงใจทุกค่ําเชา
มองฟาขาวแตใจสุดหมนหมอง”
๒.๑.๗ คําที่มีเสียงเดียวกันหรือคําพองเสียงแมจะเขียนตางกันและมีความหมาย
ตางกัน ก็ หา มใชเ ปน สัมผั ส เช น ขั น – ขั ณฑ – ขรรค / จัน – จั นทร / สีสัน – สุ ขสัน ต – จัดสรร –
สรางสรรค เปนตน
ตัวอยาง
“ถามีเงินจะซื้อบานจัดสรร
เพื่อสรางสรรคครอบครัวใหสุขสม”
๒.๑.๘ ในกลอนบาทเดียวกันถาวรรคหนาลงทายดวยสระเสียงใดไว วรรคหลัง
ก็ไมควรลงทายดวยสระเสียงเดียวกันอีก เพราะจะทํากลอนขาดความไพเราะ
ตัวอยาง
“โบราณวาถาหากอยากลาภมาก
ทนลําบากหายอยากหากสนุก
แตตองทนระกํากับความทุกข
ตองเข็ญขุกค่ําเชาเฝาเรารุก”
๒.๒ การใชสัมผัสใน สัมผัสในไมถือเปนสัมผัสบังคับ จะเปนสัมผัสสระหรือสัมผัส
พยัญชนะก็ได แตสัมผัสในมีสวนชวยใหกลอนไพเราะมากขึ้น
ตัวอยาง
“พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต
คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง”
สัมผัสในที่เปนสัมผัสสระ คือ หวน - ครวญ / เพลง - เวง / ถิ่น - ถวิล
สัมผัสในที่เปนสัมผัสพยัญชนะ คือ โหย - หวน / วัง - เวง / คน - คิด /
ถึง - ถิ่นถวิล - หวัง

๑๖
ตัวอยาง
“อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงคอยชักเชือดฟนบรรลัย”
สัมผัสในที่เปนสัมผัสสระ
บาทเอก คือ คิด – วิท / ยา – อา / ใส – ใน
บาทโท คือ คม – สม / นึก – ฮึก / ฟน – บรร
สัมผัสในที่เปนสัมผัสพยัญชนะ
บาทเอก คือ ความ – คิด / เสริฐ – สุด – ซอน – ใส – เสีย
บาทโท คือ ฮึก – ฮัก / ชัก – เชือด
๓. การใชเสียงวรรณยุกต ในการแตงกลอนเสียงวรรณยุกตทายวรรคมีสวนสําคัญมาก หากใช
เสียงวรรณยุกตไมถูกตอง กลอนก็จะผิดฉันทลักษณไป แตถารูจักลงเสียงวรรณยุกตทายวรรคไดถูกตอง
กลอนก็จะไพเราะทั้งการอานทํานองธรรมดา ทํานองเสนาะและการขับหรือรองทํานองนิยมทั่วไป ใน
การลงเสียงวรรณยุกตทา ยวรรคกําหนดไว ดังนี้
๓.๑ เสียงวรรณยุกตของคําทายวรรคที่ ๑ หรือวรรคสดับ คําลงทายใชไดทั้ง ๕ เสียง
คือ สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา แตวรรคสดับนิยมเสียงเตน จึงไมควรลงทายดวยเสียงสามัญ เสียงที่
นิยมและถือวาไพเราะที่สุด คือ เสียงจัตวา
ตัวอยาง
เสียงสามัญ (ไมเปนที่นิยม)
ถึงบางพลูคิดถึงคูเมื่ออยูครอง
เคยใสซองสงใหลวนใบเหลือง
ถึงบางพลัดเหมือนพี่พลัดมาขัดเคือง
ทั้งพลัดเมืองพลัดสมรมารอนรน
(นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู)
เสียงเอก
นอนเถิดหนายาหยีพี่จะกลอม
งามละมอมมิ่งขวัญอยาหวั่นไหว
คีรีรอบขอบเคียงเหมือนเวียงชัย
อยูรมไมเหมือนปราสาทราชวัง
(นิราศอิเหนา : สุนทรภู)
เสียงโท
ลําพูรายชายตลิ่งลวนหิ่งหอย
สวางพรอยแพรงพรายขึ้นปลายแขม
อรามเรืองเหลืองงามวามวามแวม
กระจางแจมจับน้ําเห็นลําเรือ
(นิราศวัดเจาฟา : สุนทรภู)

๑๗
เสียงตรี
ทั้งแผนภพรบไดพี่ไมแพ
จะโกรธกริ้วนิ่วหนาไมพาที
เสียงจัตวา (นิยมมากที่สุด)
พระวาพี่นี้เหมือนวิหคหงส
เขาปลอยปละปะคูที่ชูใจ

กลัวก็แตแมวัลลามารศรี
ไมรูที่จะปลอบใหชอบใจ
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)

ตองติดกรงตรึงตาน้ําตาไหล
สุดจะใหเหินหางจึงอยางนี้
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)
๓.๒ เสียงวรรณยุกตของคําทายวรรคที่ ๒ หรือวรรครับ คําลงทายวรรคนี้หามใชเสียง
สามัญ ใชได ๓ เสียง คือ เอก โท และจัตวา เสียงที่ไดรับความนิยมและถือวาไพเราะที่สุด คือ จัตวา
ตัวอยาง
เสียงเอก
แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย
มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด
ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)
เสียงโท
ในลักษณนั้นวานาประหลาด
เปนเชื้อชาตินักรบกลั่นกลา
เหตุไฉนยอทอรอรา
ฤๅจะกลาแตเพียงวาที
(ทาวแสนปม : รัชกาลที่๖)
เสียงจัตวา (นิยมมากที่สุด)
อุบลราชธานีมีผาแตม
ยิ้มแยมเยือนอดีตขีดความหลัง
สามถึงสี่พันปยังจีรัง
เสมือนดังภาพเดนเชนวันวาน
(ผาแตม : นภดล จันทรเพ็ญ)
๓.๓ เสียงวรรณยุกตของคําทายวรรคที่ ๓ หรือวรรครอง คําลงทายวรรคนี้กําหนดใช
๒ เสียง คือ ตรีและสามัญ ไมควรใชจัตวา เสียงที่ไดรับความนิยมและถือวาไพเราะที่สุด คือ สามัญ
ตัวอยาง
เสียงตรี
ดวยเดชะพอหลวงของปวงราษฎร เสด็จประพาสสุโขทัยสมัยหนึ่ง
พระราชดํารัสเอิบอาบชนซาบซึ้ง
ตระหนักถึงคุณคาสุโขทัย
(อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย : อภินันท นาคเกษม)

๑๘
เสียงสามัญ (นิยมมากที่สุด)
วลีวลัยรจนาศรัทธาเทิด
อักษราสถาพรขจรขจาย

จึ่งกอเกิดกวีวัจนจํารัสฉาย
ไมเหือดหายวรรณศิลปถิ่นพุทธองค
(พระพุทธบาท : บุญเตือน ศรีวรพจน)
๓.๔ เสียงวรรณยุกตของคําทายวรรคที่ ๔ หรือวรรคสง คําลงทายวรรคนี้กําหนดใช
๒ เสียง คือ ตรี และสามัญ ไมควรใชจัตวา เสียงที่ไดรับความนิยมและถือวาไพเราะที่สุด คือ สามัญ
ตัวอยาง
เสียงตรี
หนาวน้ําคางกลางคืนสะอื้นออน จะกางกรกอดนองประครองขวัญ
เอาดวงดาราระยับกับพระจันทร
ตางชอชั้นชวาลาระยายอย
(นิราศอิเหนา : สุนทรภู)
เสียงสามัญ (นิยมมากที่สุด)
เจาพลายงามความแสนสงสารแม ชําเลืองแลดูหนาน้ําตาไหล
แลวกราบกรานมารดาดวยอาลัย
ลูกเติบใหญคงจะมาหาแมคุณ
(ขุนชางขุนแผน ตอนพลายงามพบพอ : สุนทรภู)

๑๙

ใบงานที่ ๑
เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกลอน
คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมจัดวรรคของคําประพันธประเภทกลอนใหถูกตองตามฉันทลักษณ
๑. มิ่งขวัญฉัตรจรัสใจไทยทัง้ ชาติ
มงคลชัยมงคลฤกษเกริกพระนาม
สมัยงามแปดสิบปที่เรืองชนม
มหาราชภูบดินทรปนสยาม
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด)
๒. องคสมเด็จมหาราชภูมพิ ล
ชัยประภัสกองเกรียงไกรในทุกหน
เฉลิมพระชนมพรรษามหากษัตริย
ภูวดลขอพระองคทรงพระเจริญ
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด)
๓. เขาคิดถูกปลูกไวเปนกายกอง
ตางเจาของปลูกไวหลามตามคันนา
ผลกําเนิดปลูกเปนทุนคุณสนอง
น้ําตาลเพชรเลื่องลือมีชื่อเลิศ
(ตาลโตนด : พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ)
๔. เปนตัวอยางอันงามควรตามเขา
ถาตองใชทุนกระหน่ําก็ทําเนา
จงดูชาวเพชรบุรีที่ดีบาง
นี่งานเบาทุนไมมากลําบากกาย
(ตาลโตนด : พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ)
๕. จะเบือนบิดปองปดก็ขัดขวาง
พระฟงคําอ้ําอึง้ ตะลึงคิด
เราเหมือนชางงางอกไมหลอกลวง
สงสารลูกเจาลังกาจึงวาพลาง
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)
๖. จะไดชวงชิงใหไปกระนั้น
ถึงเลือดเนื้อเมือ่ นองตองประสงค
แตลูกเตาเขาไมเหมือนคนทัง้ ปวง
พี่ก็คงยอมใหมิไดหวง
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)
๗. ชําเลืองแลดูหนาน้ําตาไหล
เจาพลายงามความแสนสงสารแม
ลูกเติบใหญคงจะมาหาแมคณ
ุ
แลวกราบกรานมารดาดวยอาลัย
(ขุนชางขุนแผน : สุนทรภู)
๘. เที่ยวหาพอขอใหปะเดชะบุญ
ตองพลัดพรากแมไปเพราะอายขุน
ไมลืมคุณมารดาจะมาเยือน
แตครั้งนี้มีกรรมจะจําจาก
(ขุนชางขุนแผน : สุนทรภู)

๒๐
๙. ดํารงเลี้ยงชีพตนบนวิถี
ทางสายกลางนอมธรรมนําชีวิต
ความพอดีเปนรากฐานถิ่นขวานทอง
ทรัพยในดินสินในน้ํานําชีวี
สักวารักพอรูพ อเพียง
ตามครรลองตามรอยพอพอเพียงเอย
แกวกิ ฤตพิษเงินตราพาเศราหมอง
รูรักพอกลมเกลียวไทยใจปรองดอง
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด)
๑๐. หลอมรวมใจเปนหนึ่งพึงสมาน
ชาวเอยชาวไทย
หยุดแบงพรรคแบงฝายทําลายชาติ
ตามรอยพอรูพอเพียงเลีย้ งชีพนาน
โลกขานนามขวานไทยในสากล
ทั้งรัฐราษฎรสมานฉันทกันทุกหน
สยามชนรวมใจรักภักดีเอย
เปนของขวัญถวายไท “ภูมพิ ล”
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด)

๒๑

ใบงานที่ ๒
เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกลอน
คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมเติมคําประพันธประเภทกลอนในวรรคที่เวนไว
๑. ชาวเอยชาวไทย
.....................................................
ตามรอยพอรูพอเพียงเลีย้ งชีพนาน
โลกขานนามขวานไทยในสากล
.....................................................
ทั้งรัฐราษฎรสมานฉันทกันทุกหน
....................................................
สยามชนรวมใจรักภักดีเอย
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด)
หยุดแบงพรรคแบงฝายทําลายชาติ
เปนของขวัญถวายไท “ภูมิพล”
หลอมรวมใจเปนหนึง่ พึงสมาน
๒. เพื่อโคงเคียวเรียวเดือนและเพื่อโพน
...............................................
เพื่อเรืองขาวพราวแพรวทั่วแนวนา
...............................................
(ขอบฟาขลิบทอง : อุชเชนี)
เพื่อขอบฟาขลิบทองรองอรุณ
เพื่อไผโอนพลิว้ พอลอภูผา
๓. ไมคิดสอยมัวคอยดอกไมรวง
…………………………………
ดูแตภุมรินเที่ยวบินดอม
...................................................
(อันของสูงแมปองตองจิต : รัชกาลที่ ๖)
จึ่งไดออมอบกลิ่นสุมาลี
คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม
๔. เจาพลายงามถามยาวาพอแผน
…………………………….
....................................................
พอหลานไดเห็นหนาบิดาตัว
(ขุนชางขุนแผน : สุนทรภู)
ไมเคยคุนคุณยาชวยพาไป
ตองคับแคนเคืองเข็ญเปนไฉน
๕. เห็นแสงทองหมองจิตคิดถึงลูก
...............................................
ใสขาวปลาผาผอนทอนสไบ
………………………………
(ขุนชางขุนแผน : สุนทรภู)
กับไตไฟฟกแฟงแตงน้าํ ตาล
สั่งบาวผูกชางสัปคับใหญ
๖. ชายขาวเปลือกหญิงขาวสารโบราณวา
……………………………….
.....................................................
รักกันไวดกี วาชังระวังการ
(สุภาษิตอิศรญาณ : หมอมเจาอิศรญาณ)
เราก็จิตคิดดูเลาเขาก็ใจ
น้ําพึง่ เรือเสือพึ่งปาอัชฌาสัย

๒๒
๗. ................................................
ตอผูดีมีปญญาจึงหารือ

สงใหลิงจะรูคา ราคาหรือ
..................................................
(สุภาษิตอิศรญาณ : หมอมเจาอิศรญาณ)
เขาลือเสียวาชายนี้ขายเพชร
เพชรอยางดีมคี าราคายิ่ง
๘. .................................................
มันก็มักทํารายเมื่อภายหลัง
.......................................................
เหมือนเสือขังเขาถึงดงก็คงราย
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)
จระเขใหญไปถึงน้ํามีกําลัง ประเพณีตงี ูหลังหัก
๙. อันตัวนางเปรียบอยางปทุมเมศ
……………………………….
หอมผกาเกสรขจรขจาย
..................................................
(สุภาษิตสอนหญิง : สุนทรภู)
มิไดวายภุมรินถวิลปอง พึ่งประเวศผุดพนชลสาย
๑๐. ......................................................
แตลมปากหวานหูไมรูหาย
................................................................
เจ็บจนตายก็เพราะเหน็บใหเจ็บใจ
(เพลงยาวถวายโอวาท : สุนทรภู)
แมนเจ็บอื่นหมื่นแสนไมแคลนคลาย
อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิน้ ซาก

๒๓

ใบงานที่ ๓
เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกลอน
คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมแตงคําประพันธประเภทกลอนตอจากวรรคแรกทีก่ าํ หนดไว
กลอนแปด
๑. เกิดเปนชายชาวไทยใจตองแนน
......................................................
.............................................................
…………………………………..
๒. เกิดเปนหญิงตองหยิง่ ในศักดิ์ศรี
......................................................
............................................................
.....................................................
๓. ชายขาวเปลือกหญิงขาวสารโบราณวา ......................................................
............................................................
.....................................................
๔. เจ็ดสิบสองพรรษาองคราชันย
.....................................................
...........................................................
.....................................................
๕. พระทรงเปนจอมกษัตริยชาวสยาม .....................................................
...........................................................
.....................................................
๖. เศรษฐกิจพอเพียงหลอเลี้ยงชีพ
.....................................................
...........................................................
.....................................................
๗. ทรงสงเสริมการศึกษาทุกทองถิ่น
.....................................................
...........................................................
.....................................................
๘. นกขมิ้นเหลืองออนนอนทุกที่
.....................................................
...........................................................
.....................................................
กลอนสักวา
๙. สักวาหวานใจในความฝน
.....................................................
...........................................................
.....................................................
...........................................................
.....................................................
...........................................................
...............................................เอย

๒๔
กลอนดอกสรอย
๑๐. มดเอยมดแดง
...........................................................
...........................................................
...........................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................
................................................เอย

๒๕

ใบงานที่ ๔
เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกลอน
คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแตงคําประพันธประเภทกลอนตามหัวขอที่กําหนด โดยใหมี
สัมผัสระหวางบท
หัวขอ “โรงเรียนในฝน”
๑. กลอนแปด จํานวน ๒ บท
๒. กลอนดอกสรอย จํานวน ๑ บท
๓. กลอนสักวา จํานวน ๑ บท

๒๖

แบบทดสอบหลังเรียน
รหัสวิชา ท ๔๐๒๐๔
รายวิชา การแตงคําประพันธ
หนวยที่ ๕ เรือ่ ง การแตงคําประพันธประเภทกลอน
เวลา ๑๐ นาที คะแนน ๑๐ คะแนน
……………………………………………………
คําชี้แจง ใหนกั เรียนเลือกกากบาท (°) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
๑. กลอนวรรคใดไมมีสัมผัสใน
ก. ปลอยพี่นี้ชา้ํ ร่ําอาวรณ
ข. เฝาแตคิดชิดนุชสุดจะถอน
ค. หลงละเมอเพอรักสุดหักจิต
ง. ดวยบังอรจากไกลแลวมิจากคืน
๒. ควรเติมคําใดมีสัมผัสในคลองจองกัน
เจาพระยาเนา ..............นองแกวเอย
ก. เสีย
ข. แลว
ค. เหม็น
ง. หมด
๓. คําที่พิมพตัวหนาคําใดผิดฉันทลักษณ
ไมอยากใครมาตราหนา แลวกลาวหาวาเปนคนไรศักดิ์
พูดปลิ้นปลอนหลอกลวงคนทั่วหนัก
ซึ่งประจักษคําหยันหวัน่ ใจแลว
ก. ศักดิ์
ข. หนัก
ค. จักษ
ง. แลว
๔. กลอนเปนคําประพันธทถี่ ือวาเปนของไทยแท โดยมีตนแบบมาจากอะไร
ก. เพลงพื้นเมือง
ข. บทสวดมนต
ค. คํากาพย
ง. สุภาษิต คําพังเพย

๒๗
๕. กลอนขอใดขาดสัมผัสนอก
ก. ตนเอยตนไม
ควรปลูกไวในบานทุกยานหนา
ข. มีประโยชนดูดอากาศแทนพวกเรา ปราศโรคาพลานามัยแจมใสพอ
ค. ปลูกเถอะนะปลูกกันวันละนิด
ทุกบานคิดชวยกันปลูกลูกแมพอ
ง. ชวยกันกอชวยกันสานกานกิ่งกอ
ไมชาชอไมงามอรามเอย
๖. ขอใดทําการแตงกลอนมีความไพเราะ
ก. คําสุดทายของวรรครับใชเสียงจัตวา
คําสุดทายของวรรครองใชเสียงสามัญ
คําสุดทายของวรรคสงใชเสียงสามัญ
ข. คําสุดทายของวรรครับใชเสียงตรี
คําสุดทายของวรรครองใชเสียงเอก
คําสุดทายของวรรคสงใชเสียงจัตวา
ค. คําสุดทายของวรรครับใชเสียงสามัญ
คําสุดทายของวรรครองใชเสียงจัตวา
คําสุดทายของวรรคสงใชเสียงตรี
ง. คําสุดทายของวรรครับใชเสียงเอก
คําสุดทายของวรรครองใชเสียงโท
คําสุดทายของวรรคสงใชเสียงตรี
๗. กลอนในขอใดแตงไดไมไพเราะ
ก. จงขยันหมัน่ เพียรเรียนหนังสือ
เลื่องลือเกียรติยศปรากฏหนอ
ข. พระจันทรเดนดวงดูงามตา
สุขอุราไดชมภิรมยหนา
ค. โอยามดึกนึกถึงคะนึงหา
โอแกวตาสุดเทวษถวิลถึง
ง. อรุณรุงเรืองรองแสงทองทาบ
ทองฟาฉาบสีรุงรัศมี
๘. กลอนชนิดใดบทหนึ่งประกอบดวยจํานวนวรรค ๘ วรรค
ก. กลอนนิทาน กลอนดอกสรอย
ข. กลอนบทละคร กลอนนิทาน
ค. กลอนเสภา กลอนสักวา
ง. กลอนดอกสรอย กลอนสักวา

๒๘
๙. กลอนขอใดมีสัมผัสสระ
ก. จะเอยคําอําลาน้ําตาไหล
ข. บุปผามีมากมายนานาชนิด
ค. กุหลาบจําปหอมกรุนและสีสวย
ง. เสียงปแววแจมใสทัว่ แนวปา
๑๐. กลอนวรรคใดมีสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษร
ก. จับปากกาเขียนสารสะทานจิต
ข. คิดถึงฉันบางไหมดวงใจเอย
ค. เธอเศราดวยเหตุใดไยไมบอก
ง. เก็บเงินไวทีละนอยคอยคอยหา

๒๙

แบบประเมินผลการแตงคําประพันธ
ชื่อกลุม ................................................................ ชั้น ..................
๑. ................................................................ เลขที่ ............
๒. ................................................................ เลขที่ ............
๓. ................................................................ เลขที่ ............
๔. ................................................................ เลขที่ ............
๕. ................................................................ เลขที่ ............
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
หมายเหตุ
๐
๑
๒
๓
๑. รูปแบบของคําประพันธ
๒. การเขียนไดเหมาะสม
๓. สื่อตรงประเด็น
๔. ผลงาน
รวม

๓
๒
๑
๐

เกณฑการคะแนน
คะแนน
คือ
คะแนน
คือ
คะแนน
คือ
คะแนน
คือ

มาก
ปานกลาง
พอใช
ไมมีเลย

ลงชื่อ .........................................
(..........................................)
ครูผูประเมิน

๓๐

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม

การติดตามปรับปรุงกลุม

บรรยากาศในการทํางาน

การรับฟงความคิดเห็น

ชื่อ-สกุล

การแบงหนาที่

ที่

การวางแผนงาน

ชื่อกลุม ................................................................ ชั้น ..................

รวม

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๕

๓
๒
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

ลงชื่อ ……………………………..
(............................................)
ครูผูประเมิน

๓๑

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม

การติดตามปรับปรุงกลุม

บรรยากาศในการทํางาน

การรับฟงความคิดเห็น

ชื่อ-สกุล

การแบงหนาที่

ที่

การวางแผนงาน

ชื่อกลุม ................................................................ ชั้น ..................

รวม

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๕

๓
๒
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

ลงชื่อ ..........................................
(...........................................)
นักเรียนผูประเมิน

๓๒

เฉลยใบงานที่ ๑
การแตงคําประพันธประเภทกลอน
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมจัดวรรคของคําประพันธประเภทกลอนใหถูกตองตามฉันทลักษณ
๑. มิ่งขวัญฉัตรจรัสใจไทยทัง้ ชาติ
มหาราชภูบดินทรปนสยาม
มงคลชัยมงคลฤกษเกริกพระนาม
สมัยงามแปดสิบปที่เรืองชนม
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด)
๒. เฉลิมพระชนมพรรษามหากษัตริย ชัยประภัสกองเกรียงไกรในทุกหน
องคสมเด็จมหาราชภูมิพล
ภูวดลขอพระองคทรงพระเจริญ
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด)
๓. น้ําตาลเพชรเลื่องลือมีชื่อเลิศ ผลกําเนิดปลูกเปนทุนคุณสนอง
เขาคิดถูกปลูกไวเปนกายกอง
ตางเจาของปลูกไวหลามตามคันนา
(ตาลโตนด : พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ)
๔. จงดูชาวเพชรบุรีที่ดีบาง
เปนตัวอยางอันงามควรตามเขา
ถาตองใชทุนกระหน่ําก็ทําเนา
นี่งานเบาทุนไมมากลําบากกาย
(ตาลโตนด : พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ)
๕. พระฟงคําอ้ําอึ้งตะลึงคิด
จะเบือนบิดปองปดก็ขัดขวาง
สงสารลูกเจาลังกาจึงวาพลาง
เราเหมือนชางงางอกไมหลอกลวง
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)
๖. ถึงเลือดเนือ้ เมื่อนองตองประสงค
พี่ก็คงยอมมิไดหวง
แตลูกเตาเขาไมเหมือนคนทัง้ ปวง
จะไดชวงชิงไปกระนั้น
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)
๗. เจาพลายงามความแสนสงสารแม
ชําเลืองแลดูหนาน้ําตาไหล
แลวกราบกรานมารดาดวยอาลัย
ลูกเติบใหญคงจะมาหาแมคณ
ุ
(ขุนชางขุนแผน : สุนทรภู)
๘. แตครั้งนี้มกี รรมจะจําจาก
ตองพลัดพรากแมไปเพราะอายขุน
เที่ยวหาพอขอปะเดชะบุญ
ไมลืมคุณมารดาจะมาเยือน
(ขุนชางขุนแผน : สุนทรภู)

๓๓
๙. สักวารักพอรูพอเพียง
ดํารงเลี้ยงชีพตนบนวิถี
ทรัพยในดินสินในน้ํานําชีวี
ความพอดีเปนรากฐานถิ่นขวานทอง
ทางสายกลางนอมธรรมนําชีวิต
แกวกิ ฤตพิษเงินตราพาเศราหมอง
รูรักพอกลมเกลียวไทยใจปรองดอง
ตามครรลองตามรอยพอพอเพียงเอย
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด
๑๐. ชาวเอยชาวไทย
หลอมรวมใจเปนหนึ่งพึงสมาน
ตามรอยพอรูพอเพียงเลีย้ งชีพนาน
โลกขานนามขวานไทยในสากล
หยุดแบงพรรคแบงฝายทําลายชาติ
ทั้งรัฐราษฎรสมานฉันทกันทุกหน
เปนของขวัญถวายไท “ภูมพิ ล”
สยามชนรวมใจรักภักดีเอย
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด)

๓๔

เฉลยใบงานที่ ๒
เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกลอน
คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมเติมคําประพันธประเภทกลอนในวรรคที่เวนไว
๑. ชาวเอยชาวไทย
หลอมรวมใจเปนหนึง่ พึงสมาน
ตามรอยพอรูพอเพียงเลีย้ งชีพนาน
โลกขานนามขวานไทยในสากล
หยุดแบงพรรคแบงฝายทําลายชาติ
ทั้งรัฐราษฎรสมานฉันทกันทุกหน
เปนของขวัญถวายไท “ภูมิพล”
สยามชนรวมใจรักภักดีเอย
(นายสรศักดิ์ กิตติพงศยิ่งยง นายวสิน เพ็ญสุริยะ น.ส.อชิณญาณ เผือกรอด)
๒. เพื่อโคงเคียวเรียวเดือนและเพื่อโพน เพื่อไผโอนพลิว้ พอลอภูผา
เพื่อเรืองขาวพราวแพรวทั่วแนวนา
เพื่อขอบฟาขลิบทองรองอรุณ
(ขอบฟาขลิบทอง : อุชเชนี)
๓. ไมคิดสอยมัวคอยดอกไมรวง
คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม
ดูแตภุมรินเที่ยวบินดอม
จึ่งไดออมอบกลิ่นสุมาลี
(อันของสูงแมปองตองจิต : รัชกาลที่ ๖)
๔. เจาพลายงามถามยาวาพอแผน
ตองคับแคนเคืองเข็ญเปนไฉน
ไมเคยคุนคุณยาชวยพาไป
พอหลานไดเห็นหนาบิดาตัว
(ขุนชางขุนแผน : สุนทรภู)
๕. เห็นแสงทองหมองจิตคิดถึงลูก
สั่งบาวผูกชางสัปคับใหญ
ใสขาวปลาผาผอนทอนสไบ
กับไตไฟฟกแฟงแตงน้าํ ตาล
(ขุนชางขุนแผน : สุนทรภู)
๖. ชายขาวเปลือกหญิงขาวสารโบราณวา น้ําพึง่ เรือเสือพึ่งปาอัชฌาสัย
เราก็จิตคิดดูเลาเขาก็ใจ
รักกันไวดกี วาชังระวังการ
(สุภาษิตอิศรญาณ : หมอมเจาอิศรญาณ)
๗. เพชรอยางดีมีคาราคายิง่
สงใหลิงจะรูคา ราคาหรือ
ตอผูดีมีปญญาจึงหารือ
เขาลือเสียวาชายนี้ขายเพชร
(สุภาษิตอิศรญาณ : หมอมเจาอิศรญาณ)
๘. ประเพณีตงี ูหลังหัก
มันก็มักทํารายเมื่อภายหลัง
จระเขใหญไปถึงน้ํามีกําลัง
เหมือนเสือขังเขาถึงดงก็คงราย
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)

๓๕
๙. อันตัวนางเปรียบอยางปทุมเมศ
หอมผกาเกสรขจรขจาย
๑๐. อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก
แมนเจ็บอื่นหมื่นแสนไมแคลนคลาย

พึ่งประเวศผุดพนชลสาย
มิไดวายภุมรินถวิลปอง
(สุภาษิตสอนหญิง : สุนทรภู)
แตลมปากหวานหูไมรูหาย
เจ็บจนตายก็เพราะเหน็บเจ็บใจ
(เพลงยาวถวายโอวาท : สุนทรภู)

๓๖

เฉลยใบงานที่ ๓
เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกลอน
คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมแตงคําประพันธประเภทกลอนตอจากวรรคแรกทีก่ าํ หนดไว
กลอนแปด
๑. เกิดเปนชายชาวไทยใจตองแนน
......................................................
.............................................................
…………………………………..
๒. เกิดเปนหญิงตองหยิง่ ในศักดิ์ศรี
......................................................
............................................................
.....................................................
๓. ชายขาวเปลือกหญิงขาวสารโบราณวา ......................................................
............................................................
.....................................................
๔. เจ็ดสิบสองพรรษาองคราชันย
.....................................................
...........................................................
.....................................................
๕. พระทรงเปนจอมกษัตริยชาวสยาม .....................................................
...........................................................
.....................................................
๖. เศรษฐกิจพอเพียงหลอเลี้ยงชีพ
.....................................................
...........................................................
.....................................................
๗. ทรงสงเสริมการศึกษาทุกทองถิ่น
.....................................................
...........................................................
.....................................................
๘. นกขมิ้นเหลืองออนนอนทุกที่
.....................................................
...........................................................
.....................................................
กลอนสักวา
๙. สักวาหวานใจในความฝน
.....................................................
...........................................................
.....................................................
...........................................................
.....................................................
...........................................................
...............................................เอย

๓๗
กลอนดอกสรอย
๑๐. มดเอยมดแดง
...........................................................
...........................................................
...........................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................
................................................เอย

...................คําตอบใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน.................................

๓๘

เฉลยใบงานที่ ๔
เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกลอน
คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแตงคําประพันธประเภทกลอนตามหัวขอที่กําหนด โดยใหมี
สัมผัสระหวางบท
หัวขอ “โรงเรียนในฝน”
๑. กลอนแปด จํานวน ๒ บท
๒. กลอนดอกสรอย จํานวน ๑ บท
๓. กลอนสักวา จํานวน ๑ บท
...................คําตอบใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน.................................

๓๙

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน
รหัสวิชา ท ๔๐๒๐๔
หนวยที่ ๕ เรือ่ ง การแตงคําประพันธประเภทกลอน
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
คําถาม
คําตอบ
๑.
ก
๒.
ก
๓.
ง
๔.
ข
๕.
ข
๖.
ข
๗.
ก
๘.
ก
๙.
ง
๑๐
ข

รายวิชา การแตงคําประพันธ
เวลา ๑๐ นาที คะแนน ๑๐ คะแนน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
คําถาม
คําตอบ
๑.
ง
๒.
ข
๓.
ข
๔.
ก
๕.
ข
๖.
ก
๗.
ข
๘.
ง
๙.
ก
๑๐
ก
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