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คำนำ

แบบฝึ ก ทั ก ษะการแต่ ง โคลงสี่ สุ ภ าพ รายวิ ช าภาษาไทย รหั ส วิ ช า ท2 3 1 0 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทาขึ้น เพื่อฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ เป็นแบบฝึกที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการเขียน การใช้ภาษาไทย และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องการแต่งคาประพันธ์ และเกิด
ความภาคภู มิ ใจในผลงานของตนเอง ซึ่ ง ได้ เสนอเนื้ อ หาเป็ น กระบวนการจากง่ า ยไปหายาก
แบบฝึกทักษะมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้
แบบฝึกทักษะเล่มที่ 1
แบบฝึกทักษะเล่มที่ 2
แบบฝึกทักษะเล่มที่ 3
แบบฝึกทักษะเล่มที่ 4
แบบฝึกทักษะเล่มที่ 5

เรียนรู้หลักการประพันธ์
เชื่อมคาสัมผัสคล้องจอง
ย้อนมองภาพพจน์โวหาร
สื่อสารลานาความคิด
ลิขิตคิดคาแต่งโคลงสี่

แบบฝึ ก ทั ก ษะการแต่ ง โคลงสี่ สุ ภ าพ รายวิ ช าภาษาไทย รหั ส วิ ช า ท2 3 1 0 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรียนรู้หลักการประพัน ธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถ
จาแนกประเภทและรู้จักคาสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับบทร้อยกรอง และสามารถอธิบายคุณ ค่าของบท
ร้อยกรองที่กาหนดได้
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา
ท23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในการนาไป
ปรับ ใช้ ในการจัด การเรี ยนรู้ รวมทั้ง ช่ วยพั ฒ นาทั กษะการแต่ ง โคลงสี่สุ ภาพของนั กเรี ยนได้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คาแนะนาและให้ความ
อนุเคราะห์ในการจัดทาแบบฝึกทักษะเล่มนี้จนสาเร็จด้วยดี

อ้อมฤทัย พรชัยโรจน์
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สำรบัญ

คานา
สารบัญ
คาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะ (สาหรับครู)
คาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะ (สาหรับนักเรียน)
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวคาประพันธ์
แบบฝึกที่ 1 รับรู้ความหมาย
แบบฝึกที่ 2 ใส่ใจคุณค่า
แบบฝึกที่ 3 วิเคราะห์ประเภทร้อยกรอง
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง คาที่ควรทราบเกี่ยวกับคาประพันธ์
แบบฝึกที่ 4 ไตร่ตรองคาเป็นคาตาย
แบบฝึกที่ 5 เข้าใจคาครุ - ลหุ
แบบฝึกที่ 6 ระบุคาเอก - โท
แบบฝึกที่ 7 แยกคาขึ้นต้น คาลงท้าย
แบบฝึกที่ 8 หลากหลายคาสร้อยเสริมความ
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
แนวคาตอบแบบฝึกที่ 1 รับรู้ความหมาย
แนวคาตอบแบบฝึกที่ 2 ใส่ใจคุณค่า
แนวคาตอบแบบฝึกที่ 3 วิเคราะห์ประเภทร้อยกรอง
แนวคาตอบแบบฝึกที่ 4 ไตร่ตรองคาเป็นคาตาย
แนวคาตอบแบบฝึกที่ 5 เข้าใจคาครุ ลหุ
แนวคาตอบแบบฝึกที่ 6 ระบุคาเอก – โท
แนวคาตอบแบบฝึกที่ 7 แยกคาขึ้นต้น คาลงท้าย
แนวคาตอบแบบฝึกที่ 8 หลากหลายคาสร้อยเสริมความ
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบบันทึกคะแนน
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คำแนะนำกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรแต่งโคลงสี่สุภำพ
รำยวิชำภำษำไทย รหัสวิชำ ท23102 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
(สำหรับครู)
แบบฝึ กทั ก ษะการแต่งโคลงสี่สุ ภาพ เล่ม ที่ 1 เรียนรู้ห ลัก การประพั นธ์ จั ดท าขึ้น เพื่อ ใช้
ประกอบการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ใช้พัฒนาทักษะ การแต่งคาประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ
สาหรับ นั กเรียนชั้ น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 โดยน าไปใช้ ป ระกอบกั บ แผนการจั ดการเรียนรู้ ในการจั ด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ โดยมีวิธีการใช้ ดังนี้
1. ศึก ษาแผนการจั ดการเรีย นรู้แบบฝึ ก ทั กษะการแต่ ง โคลงสี่ สุภ าพ รายวิ ชาภาษาไทย
รหัสวิชา ท23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ศึกษาข้อมูลจากแบบฝึกทักษะการแต่ง โคลงสี่สุภาพ พร้อมทั้งจัดเตรียมแบบฝึกทั กษะ
ให้พร้อมและเพียงพอกับจานวนนักเรียน
3. อธิ บ ายให้ นั ก เรี ย นทราบถึ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ ต้ อ งการให้ นั ก เรี ย นรู้ จ ากการใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะ
การแต่งโคลงสี่สุภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากการทาแบบฝึกทักษะ
4. ก่อนจัดการเรียนรู้ครูต้องชี้แจงวิธีการและขั้นตอนให้นักเรียนทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5. ครู ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง และปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ ก าหนดให้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดทักษะและเกิดความชานาญในเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง
6. การปฏิบัติกิจกรรมครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
7. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่กาหนดไว้ในแผนการจัด
การเรียนรู้
8. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ตรวจผลงานร่วมกับนักเรียนและบันทึกคะแนน

2
แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ เล่มที่ 1

คำแนะนำกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรแต่งโคลงสี่สุภำพ
รำยวิชำภำษำไทย รหัสวิชำ ท23102 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
(สำหรับนักเรียน)

การใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะการแต่ ง โคลงสี่ สุ ภ าพ รายวิ ช าภาษาไทย รหั สวิ ช า ท23102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรียนรู้หลักการประพันธ์ ที่นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้ เป็นแบบฝึก
เสริมทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ โดยมีครูเป็นผู้แนะนาหรือนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ด้วยการปฏิบัติตามคาแนะนาต่อไปนี้
1. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ
2. ท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นแบบปรนั ย จ านวน ๑๐ ข้ อ ใช้ เวลา ๑๐ นาที ลงใน
กระดาษคาตอบ
3. ศึกษาเนื้อหาและตัวอย่างจากใบความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทร้อยกรองและ
คาที่ควรทราบเกี่ยวกับบทร้อยกรอง
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝึกที่ 1 – แบบฝึกที่ 8 โดยตอบคาถามทีละแบบฝึกให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
5. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ไม่ตรวจดูคาตอบจากเฉลยก่อน
6. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกทักษะเรียบร้อยแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึก
ทักษะ
7. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ลงในกระดาษคาตอบ
8. ตรวจค าตอบและบั น ทึ ก ผลคะแนนลงในแบบบั น ทึ ก คะแนนท้ า ยเล่ ม เพื่ อ ทราบผล
การพัฒนา
9. ควรเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและผลการทดสอบหลังเรียน
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วดั
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย
เพื่อนาไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิต
สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำ
มำตรฐำน ท 4.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท 4.1 ม.3/๖ แต่งบทร้อยกรอง

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคาประพันธ์ได้
๒. นักเรียนสามารถจาแนกประเภทของคาประพันธ์ไทยได้
๓. นักเรียนรู้จักคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการแต่งคาประพันธ์แต่ละชนิด
๔. นักเรียนสามารถอธิบายและประเมินค่าของคาประพันธ์ที่อ่านได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง เรียนรู้หลักกำรประพันธ์
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมดจานวน ๑ ตอน เป็นข้อสอบแบบปรนัย จานวน 10 ข้อ
เวลา ๑๐ นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (x)
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการประพันธ์ได้ถูกต้องที่สุด
ก. การบัญญัติคาให้เป็นเรื่องราว
ข. คาที่มีสัมผัสคล้องจองกันได้ไพเราะ
ค. ถ้อยคาที่ได้ร้อยกรองแล้วว่ามีความสละสลวย
ง. การเรียบเรียงถ้อยคาให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์
2. ข้อใดคือความหมายของคาว่า “คณะ”
ก. แบบบังคับว่าบทร้อยกรองแต่ละชนิดจะต้องมีจานวนวรรค จานวนคา เอก-โท
หรือครุ-ลหุ ตามที่กาหนดไว้
ข. จานวนคาของแต่ละวรรค ว่ามีเท่าไร ห้ามเกินหรือขาด
ค. ลักษณะบังคับให้มีตาแหน่งเอกหรือโทเท่านั้นคา
ง. ลักษณะของเสียงหนักหรือเบาของแต่ละวรรค
3. คาเป็นคาตาย เกี่ยวข้องกับบทร้อยกรองประเภทใดมากที่สุด
ก. กลอน
ข. โคลง
ค. กาพย์
ง. ฉันท์
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คาสร้อยใช้กับบทร้อยกรองชนิดใดก็ได้
ข. ในการแต่งกลอนไม่จาเป็นต้องคานึงถึงเรื่องเสียงวรรณยุกต์
ค. คาเป็นคาตายใช้บังคับเฉพาะในบทร้อยกรองประเภทฉันท์เท่านั้น
ง. คาที่ใช้บรรจุในบทร้อยกรองต่าง ๆ นั้นล้วนหมายถึงคาพยางค์ทั้งสิ้น
5. ข้อใดปรากฏอยูใ่ นคาประพันธ์ทุกชนิด
ก. สัมผัสนอก
ข. สัมผัสใน
ค. เสียงวรรณยุกต์ ง. เสียงหนักเบา
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6. ข้อใดใช้คาขึ้นต้นได้ถูกต้อง
ก. เมื่อนั้น เสนาวานรน้อยใหญ่
ค. เมื่อนั้น ทศกัณฐ์โกรธาหน้าหม่นหมอง

ข. เมื่อนั้น หนุมานชาญชัยไม่ถอยหนี
ง. เมื่อนั้น สุครีพอนุชาเข้าขัดขวาง

7. ข้อใดมีสัมผัสในมากที่สุด
ก. ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
ค. จะไปลามาไหว้นะศิษย์นะ

ข. อนิจจาโอ้ว่าความรักเอย
ง. ยามปิดภาคคิดถึงตรึงใจยิ่ง

8. คาใดใช้เป็นคาสร้อยได้ทุกคา
ก. นา นอ เทอญ แท้
ค. พี่ น้อง แฮ หนา

ข. เอ๋ย ฤา เอย ดี
ง. แม่ พ่อ เฮย บารนี

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ณ ธ บ่ ก็ นับเป็นคาครุ
ค. คาลหุ ประสมกับสระ อา ไอ ใอ เอา

ข. คาครุ คือคาที่มีตัวสะกดได้ทุกแม่
ง. สายัณตะวันยาม เป็นคาลหุทุกคา

10.

“ใดใดในโลกล้วน
อนิจจัง
คงแต่บาปบุญยัง
เที่ยงแท้
คือเงาติดตัวตรัง
ตรึงแน่น อยู่นา
ตามแต่บุญบาปแล้
ก่อเกื้อรักษา”
บทร้อยกรองนี้มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. สอนให้ทา
ข. เตือนให้คิด
ค. อธิบายให้เข้าใจ
ง. ปลอบใจให้มีความหวัง
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ใบควำมรู้ที่ 1
เรื่อง ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์

ควำมหมำยและควำมเป็นมำของคำประพันธ์
คาประพันธ์ หมายถึง ถ้อยคาที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ โดยมี
กาหนดข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความครึกครื้นและมีความไพเราะแตกต่างไปจากถ้อยคาธรรมดา
คาประพันธ์หรือบทร้อยกรอง ปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรกในวรรณคดีเรื่อง “ลิลิตโองการ
แช่งน้า” ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นคาประพันธ์ประเภทโคลงกับร่าย
คาประพันธ์ที่เรียกว่าร้อยกรองในปัจจุบันนี้ โบราณเรียกกันหลายอย่าง เช่น เรียกว่า “กลอน
กานท์ กวีนิพนธ์ กวีวัจนะ บทประพันธ์ และคาประพันธ์ เป็นต้น
(วิเชียร เกษประทุม, 2557, หน้า 297)
ลักษณะของคำประพันธ์ที่ดี
คาประพันธ์ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะต่อไปนี้
1. แต่งถูกต้องตามลักษณะบังคับของคาประพันธ์แต่ละชนิด
2. ใช้ถ้อยคาประณีต ดีทั้งรูปคาและเสียงของคา
3. มีสัมผัสในไพเราะเหมาะสม
4. มีเนื้อความดีเด่น ลาดับความเป็นระเบียบเรียบร้อย มาสลับสับสนวกวนไปมา ไม่ใช้
ถ้อยคาซ้า ๆ ซาก ๆ
5. ก่อให้เกิดอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ
(เริงชัย ทองหล่อ, 2558, หน้า 11)
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รูปแบบของคำประพันธ์ไทย
รูปแบบของคาประพันธ์ไทย หรือชนิดของคาประพันธ์ ได้แก่ ถ้อยคาที่นามาเรียบเรียงกัน
มีกาหนดเอาไว้เป็นแบบแผน จาแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท ดังนี้
เป็นคาประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทย ซึ่งกาหนดคณะ พยางค์ และสัมผัส
มีลักษณะคล้ายกับฉันท์ แต่ไม่นิยมครุ – ลหุเหมือนกับฉันท์
กำพย์
เป็นคาประพันธ์ที่มีลักษณะ
บังคับ 3 ประการ คือ
คณะ จานวนคา และสัมผัส

โคลง

กลอน

คาประพันธ์ซึ่งมีวิธีเรียบเรียง
ถ้อยคาเข้าคณะ มีกาหนดเอกโท
และสัมผัส

ร่ำย
ฉันท์
คือลักษณะถ้อยคาที่กวีได้
ร้อยกรองขึ้น เพื่อให้เกิด
ความไพเราะ โดยกาหนดครุ
ลหุ และสัมผัสไว้เป็น
มาตรฐาน

เป็นคาประพันธ์ที่ไม่กาหนดว่ามีบท
หรือบาทเท่าไดจะแต่งให้ยาวเท่าไร
ก็ได้แต่ต้องเรียงคาให้คล้องกันตาม
ข้อบังคับเท่านั้น
คำประพันธ์ (ร้อยกรอง)

(วิเชียร เกษประทุม, 2557, หน้า 298)
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ประโยชน์ของกำรประพันธ์
บทร้อยกรองมีประโยชน์และคุณค่าหลายประการ ทั้งในส่วนของผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้แต่ง
และคุณค่าทางภาษา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ทาให้เกิดภาษาที่ประณีต ไพเราะ เพลิดเพลิน ในรสสาเนียงและเนื้อความ เพราะ
ผู้แต่งจะต้องสรรถ้อยคาให้มีเสียงสัมผัสและผูกเนื้อความให้น่าฟัง
2. ฝึกให้สนใจและรอบรู้ในการใช้ภาษาและเข้าใจภาษาอย่างประณีตลึกซึ้ง
3. ช่วยให้เกิดความจาแม่นยา เพราะมีความไพเราะจูงใจให้นิยมชมชอบและมี
สัมผัสคล้องจองทาให้จาง่าย
4. ทาให้ภาษามีวิวัฒนาการ เพราะต้องคิดค้นกลั่นกรองเลือกสรรหาถ้อยคา
มาใช้ให้เหมาะเจาะและต้องเรียบเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความหมายคมคายลึกซึ้ง
5. ทาให้เกิดวรรณคดี ซึ่งนับเป็นสมบัติสาคัญของชาติอย่างหนึ่ง และมีกวีเป็นศรี
ประดับชาติ
6. ทาให้เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างแบบการประพันธ์ชนิดต่าง ๆ จนกลายเป็น
มรดกตกทอดมาถึงคนรุ่นหลัง
7. ทาให้รักษาถ้อยคาสานวนและขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ ไว้มิให้สูญ เพราะ
ผู้ประพันธ์ย่อมจะบรรจุสานวนภาษาและเหตุการณ์ที่ปรากฏในสมัยของผู้ประพันธ์ไว้ใน
วรรณกรรมที่แต่งขึ้น
(เริงชัย ทองหล่อ, 2558, หน้า 11-12)

มาทาแบบฝึกหัดกันนะครับ
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แบบฝึกที่ 1 เข้ำใจควำมหมำย
คำชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่มีเนื้อความถูกต้อง
และใส่เครื่องหมาย × หน้าข้อที่มีเนื้อความไม่ถูกต้อง (10 คะแนน)

............1. คาประพันธ์ คือถ้อยคาที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์
............2. คาประพันธ์แต่ละชนิด แตกต่างกันไปตามกฎ ข้อบังคับและแผนผัง
…………3. คาประพันธ์ประเภทฉันท์มีการบังคับคาครุ-ลหุ
............4. กาพย์ยานี 11 หนึ่งบทมี 4 วรรค วรรคหน้า 6 คา วรรคหลัง 5 คา
............5. บทร้อยกรองได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นต้นมา
............6. คาประพันธ์ประเภทโคลงมีลักษณะพิเศษบังคับคาเอก คาโท
……..….7. คาประพันธ์ประเภทกาพย์มีการบังคับครุ-ลหุ เหมือนฉันท์
............8. คาประพันธ์ประเภทฉันท์ที่มีลักษณะพิเศษบังคับเสียงวรรณยุกต์ของคาท้ายวรรค
............9. คาประพันธ์ประเภทกลอนไม่มีการบังคับคาครุ ลหุ
...........10. ร่ายสุภาพ จัดเป็นงานประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้..................คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป
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แบบฝึกที่ 2 เข้ำใจคุณค่ำ
คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองที่กาหนดให้ (10 คะแนน)
ตัวอย่าง

ความรู้ดูยิ่งล้า
คิดค่าควรเมืองนับ
เพราะเหตุจักอยู่กับ
โจรจักเบียฬบ่ได้

สินทรัพย์
ยิ่งไซร้
กายอาต – มานา
เร่งรู้เรียนเอา
โคลงโลกนิติ

แนวกำรตอบ : โคลงบทนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรู้ ชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความรู้เปรียบเสมือน
มีทรัพย์สิน และความรู้นั้นจะอยู่ติดกับตัวเราไม่มีใครเอาไปได้
1.
ความรักเหมือนโรคา
ไม่ยินและไม่ยล
ความรักเหมือนโคถึก
ก็โลดจากคอกไป
ถึงหากจะผูกไว้
ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง
คงมีแต่ผลร้าย

บันดาลตาให้มืดมน
อุปะสัคคะใดใด
กาลังคึกผิขังไว้
บยอมอยู่ ณ ที่ขัง
ก็ดึงไปด้วยกาลัง
บหวนคิดถึงเจ็บกาย
และปราศจากซึ่งผลดี
มัทนะพาธา : รัชกาลที่ 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร

มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
สุนทรภู่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง
ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ
เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน
จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจ
สุภาษิตสอนหญิง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.
พฤษภกาสร
โททนต์เสน่งคง
นรชาติวางวาย
สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี

อีกกุญชรอันปลดปลง
สาคัญหมายในกายมี
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
ประดับไว้ในโลกา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๕.
อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตสาห์
จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลน
อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว
อาจจะชักเชิดชูสกนธ์

มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน
แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล
ถึงคนจนพงศ์ไพร่คงได้ดี
พระศรีสุนทรโวหาร น้อยอาจารยางกูร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้.............คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
-อธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองได้ชัดเจน มีเหตุผล ข้อละ 2 คะแนน
-อธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองได้บ้าง ข้อละ 1คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป

12
แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ เล่มที่ 1

แบบฝึกที่ 3 วิเครำะห์ประเภทร้อยกรอง
คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์บทร้อยกรองที่กาหนดให้ ว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทใด และบอก
หลักการสังเกต (10 คะแนน)
ตัวอย่ำง

วุ้งเวิ่งชวำกผำ
ช่องชำนชโลทร

ฆนแผ่นศิลำสลอน
ชนเผ่นกระเซ็นสำย
อิลราชคาฉันท์ : ผัน สาลักษณ์

เป็นบทร้อยกรองประเภท อินทรวิเชียรฉันท์ 11
สังเกตจำก มีคาครุ ลหุ และมี 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคแรก 5 คา วรรคหลัง 6 คา
1. รักประเทศรักเพื่อนบ้านงานทุกสิ่ง
สามัคคีไมตรีมิตรจิตชื่นบาน

รักสัตย์จริงรักวิชาใจกล้าหาญ
ตลอดกาลมรณะอย่าละธรรม์
หลักภาษาไทย : กาชัย ทองหล่อ

เป็นบทร้อยกรองประเภท...............................................................................................................
สังเกตจำก.......................................................................................................................................
2.

แมงภู่ตัวผึ้งภุมรา
ปะขาวแลตัวเต่าทอง

แตนต่อตัวตา
สัตวาภิธาน : พระศรีสุนทรโวหาร

เป็นบทร้อยกรองประเภท..............................................................................................................
สังเกตจำก
......................................................................................................................................……………………
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3.

ความรู้รู้ยิ่งได้
เป็นที่ชนพานัก
อย่าเกียจเกลียดหน่ายรัก
รู้ชอบใช่หอบหิ้ว

สินศักดิ์
นอบนิ้ว
เรียนต่อ
เหนื่อยแพ้แรงโรย
โคลงโลกนิติ : กรมพระยาเดชาดิศร

เป็นบทร้อยกรองประเภท..............................................................................................................
สังเกตจำก......................................................................................................................................
4.
นาวาแน่นเป็นขนัด
เรือริ้วทิวธงสลอน

ล้วนรูปสัตว์แสนยากร
สาครลั่นครั่นครื้นฟอง
กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร

เป็นบทร้อยกรองประเภท..............................................................................................................
สังเกตจำก......................................................................................................................................
5.

สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม
แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม
ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์

ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
ดังดูดดื่มบอระเพ็ดที่เข็ดขม
ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ

เป็นบทร้อยกรองประเภท..............................................................................................................
สังเกตจำก......................................................................................................................................
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้.............คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
-ระบุประเภทบทร้อยกรองและบอกข้อสังเกตได้ถูกต้องข้อละ 2 คะแนน
-ระบุประเภทบทร้อยกรองได้แต่บอกข้อสังเกตไม่ถูกต้องหรือระบุประเภทบทร้อย
กรองไม่ได้ แต่บอกข้อสังเกตได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน
-ระบุประเภทบทร้อยกรองไม่ถูกต้อง และบอกหลักสังเกตไม่ได้ 0 คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป
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ใบควำมรู้ที่ 2
เรื่อง คำที่ควรทรำบเกี่ยวกับคำประพันธ์
ฉันทลักษณ์ แปลว่าตาราว่าด้วยคาประพันธ์ หมายถึงระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การแต่งคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ
ในการแต่งคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ จะต้องรู้จักลักษณะที่สาคัญเกี่ยวกับการประพันธ์
ดังต่อไปนี้
1.คณะ แต่ เ ดิ ม นั้ น หมายถึ ง การก าหนดจ านวนค าในแต่ ล ะวรรค ในบาทหรื อ ในบทของ
ร้อยกรองประเภทฉัน ท์ที่เรานาแบบอย่า งมาจากอินเดีย แต่ต่อมาหมายถึง การกาหนดจานวนคา
ในวรรค ในบาทและในบทของร้อยกรองทุกชนิดของไทยด้วยกัน แยกออกเป็นลักษณะย่อย ดังนี้
1.1 บท คือ คาประพันธ์ตอนหนึง่ ๆ จะสั้นจะยาวแล้วแต่ประเภทของคาประพันธ์ เช่น
โคลงสี่สุภาพ 1 บท มี 4 บาท และบาทละ 2 วรรค เป็นต้น
1.2 บำท คือ ส่วนย่อยของคาประพันธ์แต่ละบท ซึ่งมีมากน้อยแล้วแต่ชนิดของคาประพันธ์
เช่น โคลงสี่สุภาพ 1 บาท มี 2 วรรค เป็นต้น
1.3 วรรค คือส่วนย่อยของบาท หนึ่งบาทจะมี 1-2 วรรคขึ้นไปแล้วแต่ชนิดของคา
ประพันธ์
1.4 คำหรือพยำงค์ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ ง ๆ ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเพียงใด
และจะมีความหมายหรือไม่ ก็ตาม ในวิชาการประพันธ์เราเรียกว่าคา แต่วิชาภาษาไทยเราเรียกว่า
พยางค์ คาเป็ น ส่ วนย่ อ ยของวรรค เช่ น กลอนแปดวรรคหนึ่ ง มี 8 ค า เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ค ำ
ยังหมายถึงคากลอน ซึ่งมี 2 วรรคด้วยกัน เป็นต้น

2.สัมผัส คือ คาคล้องจองของถ้อยคา หรือข้อบังคับที่ใช้ในฉันลักษณ์เพื่อให้เสียงรับกัน แบ่งได้เป็น 2
ลักษณะ คือ
2.1 สัมผัสนอก เป็นสัมผัสบังคับคือสัมผัสนอกวรรค
2.2 สัมผัสใน มี 2 ชนิด คือสัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ ไม่บังคับแต่กวีนิยมแต่งเพื่อ
ความไพเราะ
ตัวอย่าง
โอ้รินรินกลิ่นพิกุลมาฉุนชื่น
หอมแก้วรื่นเรณูไม่รู้หำย
หอมจาปาหน้าโบสถ์สาโรชรำย

ดอกกระจำยแจ่มกลีบดังจีบเจียน
นิราศวัดเจ้าฟ้า
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• คำเอก คือ คาที่มีวรรณยุกต์เอกกากับ เช่น พี่ ป่ำ น่ำ ต่ำ ต่อ ในการ
แต่ง คาประพันธ์ ประเภทโคลงและร่าย อนุโลมให้ใช้คาตายแทนคาเอกได้
เช่น จิต ปวด คิด รัก แอบ เป็นต้น
3.คำเอก คำโท • คำโท คือ คาที่มีรูปวรรณยุกต์โทกากับ เป็นลักษณะบังคับของโคลงและร่าย
เช่น ห้ำม ข้ำม สร้อย ก้ำน ช้ำ เป็นต้น

4.คำเป็น
คำตำย

5.เสียง
วรรณยุกต์

• คำเป็น คือ คาที่มีเสียงตัวสะกดในแม่กง กน กม เกย เกอว เช่น คง จน
ข่ม เชย ข้ำว เป็นต้น และคาที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น
ดี มำ รวมทั้งที่ประสมด้วย อา ไอ ไอ เอา เช่น จำ ใจ ไป เบำ เป็น
ต้น
• คำตำย คือ คาที่มีเสียงตัวสะกดในแม่กก กด กบ เช่น รัก ตัด แอบ
และ คาที่ประสมสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดในแม่ ก กา เช่น มุทะลุ
เอะอะ นะซิ เป็นต้น
• หมายถึง คาที่มีเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง คือ เสียงสามัญ เสียง เอก เสียง
โท เสียงตรี และเสียงจัตวา มักนิยมกาหนดใช้ในบทร้อยกรองบางชนิด
เช่น กาพย์ และกลอน เป็นต้น เป็นลักษณะสาคัญที่ใช้บังคับในกลอนและ
กาพย์บางชนิด เช่นกลอนสุภาพ คาสุดท้ายของวรรครับห้ามใช้เสียงสามัญ

6.คำครุ ซึ่งใช้สัญลักษณ์ ( ั ) ใช้เฉพาะในบทร้อยกรองประเภทฉันท์ หมายถึง คาทุกคาที่มี
ตัวสะกด เช่น ยักษ์ จน หมด ชม พบ คง และคาที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น
มี ย่ำ ป้ำ รวมทั้งอา ไอ ใอ เอา เช่น ทำ ไป ใจ เยำว์ เป็นต้น
7.คำลหุ ซึ่งใช้สัญลักษณ์ ( ุ ) ใช้เฉพาะในบทร้อยกรองประเภทฉันท์ หมายถึง คาที่ประสมกับ
สระเสียงสั้นในแม่ ก กา ยกเว้น อา ไอ ใด เอา เช่น ชิชะ เพราะ ศิวะ ดนุ ติ เป็นต้น และคาที่
มีพยัญชนะตัวเดียว เช่น ณ ธ ก็ บ บ่ เป็นต้น
8.คำนำ หมำยถึงคำที่ใช้ขึ้นต้นสำหรับคำประพันธ์บำงประเภท เช่น
กลอนบทละคร ขึ้นต้นด้วย เมื่อนัน้ บัดนั้น
กลอนดอกสร้อย ใช้คาว่า เอ๋ย คั่นกลางคาที่ซ้ากัน แล้วใช้คาเติมท้ายอีกคาหนึ่ง เช่น นักเอ๋ยนักเรียน
กลอนสักวำ ใช้คาว่า สักวำ เป็นคาขึ้นต้นในวรรคแรกของกลอน เช่น สักวาดาวจระเข้ก็เหหก
9.คำสร้อย คือ คาที่ใช้เติมลงท้ายวรรค ท้ายบาท หรือท้ายบทร้อยกรองเพื่อความไพเราะหรือ
เพื่อให้ครบจานวนคาตามลักษณะบังคับ ใช้เฉพาะคาประพันธ์ประเภทโคลงและร่าย เช่น แลนา พี่
เอย ฤาพี่ นาพ่อ แม่แล น้องเฮย หนึ่งรา เป็นต้น
(วิเชียร เกษประทุม, 2557, หน้า 298-3๐5)
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แบบฝึกที่ 4 ไตร่ตรองคำเป็นคำตำย
คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคาที่กาหนดให้ แล้วแยกคาเป็นและคาตายให้ถูกต้อง (10 คะแนน)
อนุญาต
ภูมิใจ
ลิขิต
รูปภาพ

สังหรณ์
ประเทศ
ประจักษ์
ตรึงตรา

กาลเวลา
รอนแรม
เล่าเรียน
เปลี่ยนแปลง

หลับสนิท
ละเอียด
น้าคลอง
พินิจ

คำเป็น
ตัวอย่ำง

อ่านเขียน

ชื่นชม
พราหมณ์
เบียดเสียด
สกปรก
คำตำย

ทึกทัก

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้.............คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
-ตอบถูกต้องคาละ 0.5 คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป
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แบบฝึกที่ 5 เข้ำใจคำครุ-ลหุ
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาด้านขวามือ ตั้งแต่อักษร ก-ญ นามาเติมในช่องว่างหน้าข้อที่ 1-10
ที่มีลักษณะตรงตามคาครุ หรือ คาลหุที่กาหนดให้ (10 คะแนน)
……..ฎ...........ตัวอย่ำง ลหุ-ลหุ-ครุ
.............................1. ครุ-ครุ
.............................2. ครุ-ลหุ
.............................3. ลหุ-ลหุ
.............................4. ลหุ-ครุ
.............................5. ครุ-ครุ-ครุ
.............................6. ครุ-ครุ-ลหุ
.............................7. ครุ-ลหุ-ครุ
.............................8. ลหุ-ครุ-ครุ
.............................9. ลหุ-ครุ-ลหุ
.............................10. ลหุ-ลหุ-ครุ

ก. อดทน
ข. วินัย
ค. มลฤดี
ง. มุมานะ
จ. ประชาชน
ฉ. อนุญาต
ช. เตาะแตะ
ซ. น่าติ
ฌ. วาซาบิ
ญ. สิ่งแปลกปลอม
ฎ. มยุรี

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้.............คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
-ตอบถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป

18
แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ เล่มที่ 1

แบบฝึกที่ 6 ระบุคำเอก-โท ไม่สับสน
คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคาเอกและคาโทที่กาหนดให้ต่อไปนี้ แล้วแยกประเภทของคา
ให้ถูกต้อง (10 คะแนน)
เฒ่ำ นี้
เทพ บ้ำง

ทัง้
นิ้ว

ให้
น้ำ

พี่
เพ่ง

ร่ม
พิศ

กล้วย แพทย์ มำก สระ น้อง
พร้อม เกียรติ เกล้ำ เกลี้ยง ท่ำ

คำเอก

คำโท

ตัวอย่ำง.............ท่ำ..............
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

ตัวอย่ำง...........น้อง..............
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้.............คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
-ตอบถูกต้องคาละ 0.5 คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป
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แบบฝึกที่ 7 แยกคำขึ้นต้น คำลงท้ำย
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาศัพท์ที่กาหนด เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับลักษณะของคาขึ้นต้น
หรือคาลงท้ายในบทร้อยกรอง (10 คะแนน)
สักวา เอ๋ย
เอย
ตัวอย่ำง มาจะกล่าวบทไป
1.............................
2.............................
3.............................
4.............................
5.............................
6.............................
7.............................
8............................
9............................
10...........................

เมื่อนั้น บัดนั้น ครานั้น
แล เทอญ
นั้นแล

มาจะกล่าวบทไป
จะกล่าวถึง

ใช้เมื่อขึ้นต้นเรื่องหรือเปลี่ยนไปกล่าวถึงเรื่องตอนอื่น
ใช้คั่นกลางคาที่ซ้ากัน ในกลอนดอกสร้อย
ใช้เป็นคาขึ้นต้น เมื่อจะกล่าวถึงตัวละครที่มีตาแหน่งรองลงมา
ใช้เป็นคาขึ้นต้นในวรรคที่หนึ่งนาขึ้นก่อน เมื่อจะกล่าวถึงตอนสนทนา
ใช้เป็นคาขึ้นต้น เมื่อจะกล่าวถึงตัวเอกหรือตัวสาคัญ
ใช้เป็นคาขึ้นต้นในวรรคแรกของกลอนสักวา
ใช้เป็นคาลงท้ายของกลอนสักวา กลอนดอกสร้อย เพลงยาว
ใช้เป็นคาลงท้ายของโคลง กลอน ร่าย กาพย์ ฉันท์ ในกรณี
ที่กล่าวอ้อนวอนหรือขอ
นิยมใช้เป็นคาลงท้ายของโคลง , ร่าย, ฉันท์
นิยมใช้เป็นคาลงท้ายของร่ายยาว หรือแหล่เทศน์เพื่อแสดงว่าจบตอ
หรือจบเรื่อง
ใช้เป็นคาขึ้นต้นในวรรคที่หนึ่งนาหน้าขึ้นก่อนเมื่อจะเปลี่ยนความไป
กล่าวถึงเรื่องอื่นที่แทรกเข้ามา

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้.............คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
-ตอบถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป
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แบบฝึกที่ 8 หลำกหลำยคำสร้อยเสริมควำม
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาในวงเล็บที่เหมาะกับคาสร้อยในบทร้อยกรอง เติมลงในช่องว่างให้
ถูกต้อง (10 คะแนน)
ตัวอย่ำง

สองเขือพี่หลับใหล
วานจวนชาระใจ

ลืมตื่น ฤา พี่ (พ่อ พี่)
ความทุกข์ พี่ รา (เนอ รา)

1. แสนศึกแสนศาสตร์พ้อง แสนพัน มา............... …….
2. ประมาณกึ่งเกศา
ฤาห่าง เรียม...........................
3. มกุฎพิมานมณ ฑิรทิพย์ เทียม.....................................
4. จาบาราศบุญเรือง รองบาท พระ.....................................
5. จาปาจาเปรียบเนื้อ
นางสวรรค์ กู..........................
6. ขึ้นดั่งชัยพฤกษ์พร้อม มธุรา ภิเษก..................................
7. นิทานนิเทศท้าว องค์ใด..................................................
8. อัชฌาสัยแห่งสามัญ บุญแต่ง มา.........................................
9. ศัตรูหมู่พาลา พาลพ่าย ฤทธิ์..........................................
10. หัดแต่งก็ดีล้วน เร่งรู้เรียนโคลง กัน.................................

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

ฤา แม่ )
เลย นอ )
แล ฤา )
เอย นา)
เอย แฮ )
เนอ เฮย )
ก็ดี กันนอ )
แฮ เทอญ )
พ่อ บารมี )
เลย นอ )

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้.............คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
-ตอบถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง เรียนรู้หลักกำรประพันธ์
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมดจานวน 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 10 ข้อ
เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (x)
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คาที่ใช้บรรจุในบทร้อยกรองต่าง ๆ นั้นล้วนหมายถึงคาพยางค์ทั้งสิ้น
ข. คาเป็นคาตายใช้บังคับเฉพาะในบทร้อยกรองประเภทฉันท์เท่านั้น
ค. ในการแต่งกลอนไม่จาเป็นต้องคานึงถึงเรื่องเสียงวรรณยุกต์
ง. คาสร้อยใช้กับบทร้อยกรองชนิดใดก็ได้
2. ข้อใดใช้คาขึ้นต้นได้ถูกต้อง
ก. เมื่อนั้น หนุมานชาญชัยไม่ถอยหนี ข. เมื่อนั้น เสนาวานรน้อยใหญ่
ค. เมื่อนั้น สุครีพอนุชาเข้าขัดขวาง ง. เมื่อนั้น ทศกัณฐ์โกรธาหน้าหม่นหมอง
3. ข้อใดคือความหมายของคาว่า “คณะ”
ก. แบบบังคับว่าบทร้อยกรองแต่ละชนิดจะต้องมีจานวนวรรค จานวนคา , เอก-โท
หรือ ครุ-ลหุ ตามที่กาหนดไว้
ข. จานวนคาของแต่ละวรรค ว่ามีเท่าไร ห้ามเกินหรือขาด
ค. ลักษณะของเสียงหนักหรือเบาของแต่ละวรรค
ง. ลักษณะบังคับให้มีตาแหน่งเอกหรือโทเท่านั้นคา
4. คาเป็นคาตาย เกี่ยวข้องกับบทร้อยกรองประเภทใดมากที่สุด
ก. กลอน
ข. โคลง
ข. กาพย์
ง. ฉันท์
5. ข้อใดปรากฏอยู่ในคาประพันธ์ทุกชนิด
ก.สัมผัสนอก
ข. สัมผัสใน
ค.เสียงวรรณยุกต์
ง. เสียงหนักเบา
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6. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการประพันธ์ได้ถูกต้องที่สุด
ก. การบัญญัติคาให้เป็นเรื่องราว
ข. คาที่มีสัมผัสคล้องจองกันได้ไพเราะ
ค. ถ้อยคาที่ได้ร้อยกรองแล้วว่ามีความสละสลวย
ง. การเรียบเรียงถ้อยคาให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์
7.

“ใดใดในโลกล้วน
อนิจจัง
คงแต่บาปบุญยัง
เที่ยงแท้
คือเงาติดตัวตรัง
ตรึงแน่น อยู่นา
ตามแต่บุญบาปแล้
ก่อเกื้อรักษา”
บทร้อยกรองนี้มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. สอนให้ทา
ข. เตือนให้คิด
ค. อธิบายให้เข้าใจ
ง. ปลอบใจให้มีความหวัง

8. ข้อใดมีสัมผัสในมากที่สุด
ก. จะไปลามาไหว้นะศิษย์นะ
ค. ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร

ข. อนิจจาโอ้ว่าความรักเอย
ง. ยามปิดภาคคิดถึงตรึงใจยิ่ง

9. คาใดใช้เป็นคาสร้อยได้ทุกคา
ก. นา นอ เทอญ แท้
ค. พี่ น้อง แฮ หนา

ข. เอ๋ย ฤา เอย ดี
ง. แม่ พ่อ เฮย บารนี

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ณ ธ บ่ ก็ นับเป็นคาครุ
ค. คาลหุ ประสมกับสระ อา ไอ ใอ เอา

ข. คาครุ คือคาที่มีตัวสะกดได้ทุกแม่
ง. สายัณตะวันยาม เป็นคาลหุทุกคา

เก่งมากเลยจ้าเพื่อน ๆ
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ภำคผนวก
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กระดำษคำตอบ
เรื่อง เรียนรู้หลักกำรประพันธ์

ก่อนเรียน

หลังเรียน

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

ข้อ ก ข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
คะแนนทีไ่ ด้

ค

ง
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกทักษะ เล่มที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้หลักกำรประพันธ์
จำนวน ๑๐ ข้อ เวลำ ๑๐ นำที
ข้อที่

ตอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ง
ก
ข
ง
ก
ค
ก
ง
ข
ข
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แนวคำตอบแบบฝึกที่ 1 รับรู้ควำมหมำย

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่มีเนื้อความถูกต้อง และใส่เครื่องหมาย ×
หน้าข้อ ที่มีเนื้อความไม่ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

....... ...1. คาประพันธ์ คือถ้อยคาที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์
....... ×......2. คาประพันธ์แต่ละชนิด แตกต่างกันไปตามกฎ ข้อบังคับและแผนผัง
…………3. คาประพันธ์ประเภทฉันท์มีการบังคับคาครุ-ลหุ
....... ...4. กาพย์ยานี 11 หนึ่งบทมี 4 วรรค วรรคหน้า 6 คา วรรคหลัง 5 คา
........ ×....5. บทร้อยกรองได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นต้นมา
...........6. คาประพันธ์ประเภทโคลงมีลักษณะพิเศษบังคับคาเอก คาโท
……...×...7. คาประพันธ์ประเภทกาพย์มีการบังคับครุ-ลหุ เหมือนฉันท์
........ ×….8. คาประพันธ์ประเภทฉันท์ที่มีลักษณะพิเศษบังคับเสียงวรรณยุกต์ของคาท้ายวรรค
....... ...9. คาประพันธ์ประเภทกลอน-ไม่มีการบังคับคาครุ ลหุ
........ ×...10. ร่ายสุภาพ จัดเป็นงานประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว
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แนวคำตอบแบบฝึกที่ 2 เข้ำใจคุณค่ำ

คำชี้แจง นักเรียนจงอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองที่กาหนดให้ (10 คะแนน)
1. บทร้อยกรองนี้สะท้อนคุณค่าต่อผู้อ่านในด้านการให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรัก คือมนุษย์ดารงชีวิตอยู่
ได้ด้วยน้าและอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งแต่สิ่งสาคัญคือจิตใจของมนุษย์ซึ่งถูกหล่อเลี้ยงด้วยความรัก
2. บทร้อยกรองนี้แสดงคุณค่าต่อผู้อ่านในด้านการให้ข้อคิด หลักพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดนั้นมี
ความสาคัญ และควรคานึงถึงมารยาทในการพูดด้วย
3. บทร้อยกรองนี้แสดงคุณค่าต่อผู้อ่านด้านการสะท้อนวัฒนธรรม ประเพณีและคตินิยมโดยสอน
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้หญิงทั้งการวางตัวและการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม
4. บทร้อยกรองนี้แสดงคุณค่าต่อผู้อ่านโดยแสดงข้อคิดคติธรรมว่า วัว ควายและช้าง เมื่อตายลงแล้ว
ยังมีหนังและเขาหรืองา เหลือไว้ แต่มนุษย์เมื่อตายจากไปทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็สูญสลายไป
คงเหลือเพียงแค่ความดี ความชั่วเท่านั้นที่ยังปรากฏอยู่
๕. บทร้อยกรองนี้แสดงคุณค่าต่อผู้อ่านในด้านการให้ข้อคิด คติเตือนใจเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน
นั่นคือ การทาหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องหมั่นฝึกปรือและตั้งใจเรียนหนังสือ
(คำตอบอยูใ่ นดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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แนวคำตอบแบบฝึกที่ 3 วิเครำะห์ประเภทร้อยกรอง

คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์บทร้อยกรองที่กาหนดให้ ว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทใด
และสังเกตจากอะไร (10 คะแนน)

1. เป็นบทร้อยกรองประเภท กลอนแปด (กลอนสุภาพ)
สังเกตจาก หนึ่งบทมี 2 บาท หรือมี 4 วรรค วรรคละ 8 คา
2. เป็นร้อยกรองประเภท ร่ายสุภาพ
สังเกตจาก มี 5 วรรคขึ้นไป แต่ละวรรค จะมี 5 คา และจบลงด้วยโคลงสองสุภาพ
3. เป็นบทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง 16
สังเกตจาก หนึ่งบทมี 3 วรรค วรรคแรกมี 6 คา วรรคที่สองมี 4 คา และวรรคที่
สาม มี 6 คา
4. เป็นบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
สังเกตจาก หนึ่งบท มี 4 บาท แต่ละบาทจะมี 2 วรรค มีบังคับคาเอก คาโทและมี
คาสร้อย
5.เป็นบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
สังเกตจาก หนึ่งบทมี 4 วรรค วรรคแรกมี 5 คา วรรคที่สองมี 6 คา
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แนวคำตอบแบบฝึกที่ 4 ไตร่ตรองคำเป็นคำตำย
คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคาที่กาหนดให้แล้วแยกชนิดคาเป็นและคาตายให้ถูกต้อง (10 คะแนน )

คำเป็น
สังหรณ์
กาลเวลา
ชื่นชม
ภูมิใจ
รอนแรม
พราหมณ์
เล่าเรียน
น้าคลอง
ตรึงตรา
เปลี่ยนแปลง

คำตำย
อนุญาต
หลับสนิท
ประเทศ
ละเอียด
ลิขิต
ประจักษ์
เบียดเสียด
รูปภาพ
พินิจ
สกปรก
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แนวคำตอบแบบฝึกที่ 5 เข้ำใจคำครุ-ลหุ
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาด้านขวามือ ตั้งแต่อักษร ก-ญ นามาเติมในช่องว่าง หน้าข้อที่ 1-10
ที่มีลักษณะตรงตามคาครุ หรือ คาลหุ ที่กาหนดให้
.............ก................1. ครุ-ครุ
.............ซ................2. ครุ-ลหุ
.............ช................3. ลหุ-ลหุ
.............ข................4. ลหุ-ครุ
.............ญ...............5. ครุ-ครุ-ครุ
.............ฌ...............6. ครุ-ครุ-ลหุ
.............ค................7. ครุ-ลหุ-ครุ
.............จ................8. ลหุ-ครุ-ครุ
.............ง.................9. ลหุ-ครุ-ลหุ
.............ฉ...............10. ลหุ-ลหุ-ครุ

ก. อดทน
ข. วินัย
ค. มลฤดี
ง. มุมานะ
จ. ประชาชน
ฉ. อนุญาต
ช. เตาะแตะ
ซ. น่าติ
ฌ. วาซาบิ
ญ. สิ่งแปลกปลอม

แนวคำตอบแบบฝึกที่ 6 ระบุคำเอก - โท ไม่สับสน

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคาเอกและคาโทที่กาหนดให้ต่อไปนี้ แล้วแยกประเภทของคา
ให้ถูกต้อง (10 คะแนน)

คำเอก = เฒ่ำ พี่ ร่ม แพทย์ มำก สระ เทพ เพ่ง พิศ เกียรติ
คำโท = นี้ ทั้ง ให้ กล้วย บ้ำง นิ้ว พร้อม เกล้ำ เกลี้ยง
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แนวคำตอบแบบฝึกที่ 7 แยกคำขึน้ ต้น คำลงท้ำย

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาศัพท์ที่กาหนด เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับลักษณะของคาขึ้นต้นหรือ
คาลงท้าย ในบทร้อยกรอง (10 คะแนน)
1.เอ๋ย 2. บัดนั้น 3. ครำนัน้ 4.เมื่อนั้น 5.สักวำ
6.เอย 7. เทอญ 8. แล

9.นั้นแล 10.จะกล่ำวถึง

แนวคำตอบแบบฝึกที่ 8 หลำกหลำยคำสร้อยเสริมควำม

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาในวงเล็บที่เหมาะสมกับคาสร้อยในบทร้อยกรองเติมลงในช่องว่าง
ให้ถูกต้อง (10 คะแนน)
1.แม่ 2. เลย 3. ฤำ 4.นำ 5.เอย
6.เฮย 7. ก็ดี 8. แฮ 9.พ่อ 10.นอ

เพื่อน ๆ เก่งมากครับ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกทักษะ เล่มที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้หลักกำรประพันธ์
จำนวน ๑๐ ข้อ เวลำ ๑๐ นำที
ข้อที่

ตอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก
ง
ก
ข
ก
ง
ข
ค
ง
ข
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แบบบันทึกคะแนน
ชื่อ-สกุล...................................................... ชั้น.................. เลขที่.............

คะแนนกำรเรียนรู้

คะแนนเต็ม

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกทักษะที่ ๑
แบบฝึกทักษะที่ ๒
แบบฝึกทักษะที่ ๓
แบบฝึกทักษะที่ ๔
แบบฝึกทักษะที่ ๕
แบบฝึกทักษะที่ ๖
แบบฝึกทักษะที่ ๗
แบบฝึกทักษะที่ ๘
แบบทดสอบหลังเรียน

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

คะแนนทีท่ ำได้

ผลกำรประเมิน

