
 ชุดฝกทักษะการแตงคําประพันธ
   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงช้ันท่ี  3

  นางอนัญญา         ทัดไทย
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม           

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1

คําสัมผัสคลองจอง
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คําช้ีแจง
          ชุดฝกทักษะการแตงคําประพันธ   คําสัมผัสคลองจอง  

       จัดทําขึ้นเพื่อฝกทักษะคําสัมผัสคลองจองและเปนพื้นฐาน
       ในการแตงคําประพันธประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน
       ทําใหเกิดความไพเราะและถูกตองตามฉันทลักษณ 

        วัตถุประสงค

1. บอกหลักการของคําสัมผัสคลองจองได

2. บอกลักษณะของคําที่สัมผัสคลองจองกันได

3. แตงคําทีส่ัมผัสคลองจองกันได

4. อานออกเสียงคําสัมผัสคลองจองไดอยางถูกตอง

5. บอกคุณคาของการนําคําสัมผัสคลองจองไปใชในคําประพันธตางๆได

          การทํากิจกรรมฝกทักษะ

1.ทําแบบทดสอบกอนเรียน

      2.ศึกษาใบความรูเรื่องคําสัมผัสคลองจอง

      3.ทําแบบฝกทักษะคําสัมผัสคลองจอง

      4.ทําแบบทดสอบหลังเรียน
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แบบทดสอบกอนเรียน
แบบฝกทักษะคําสัมผัสคลองจอง

ช่ือ.........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่................
คําชี้แจง   ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย × หนาขอที่ถูกตอง  จํานวน  10 ขอ (ขอละ 1 คะแนน)
1. คําวา เหมือน  คลองจองกับคําในขอใด

ก. เพ่ือน ข. เหนือ
ค. เม่ือย ง. เหมือง

2. ขอใดไมใชคําคลองจอง
ก. รบ  ภพ ข. นิล  พิณ
ค. เลย  เสีย ง. นุช  ครุฑ

3. ขอใดมีเสียงสระคลองจองกัน
ก. เครง  ครัด ข. เงียบ  เชียบ
ค. สนุก  สนาน ง. เฉลิม  ฉลอง

4. คําวา โทรทัศน ควรตอดวยขอใดใหมีเสียงคลองจองกัน
ก. ทฤษฎี ข. โทรเลข
ค. ธนาคาร ง. บัตรผานทาง

5. ขอใดคลองจองกับคําวา  ในสระนํ้าใส
ก. ยามสายนํ้าน่ิง ข. พระพายโชยมา
ค. มองไปเห็นปลา ง. สาหรายเขียวสด

6. ขอใดเปนคําคลองจอง  3  พยางค
ก. ขาวในนา  ปลาในนํ้า ข. สวยแตรูป  แกมไมหอม
ค. เขียนดวยมือ  ลบดวยเทา ง. หนอนหนังสือ  หนอนบอนไส

7. ขอใดเปนคําคลองจองของคําวา เสพยาเสพติด
ก. ชีวิตจะส้ัน ข. พอแมเสียใจ
ค. ไรญาติขาดมิตร ง. ส้ินเปลืองทรัพยสิน

8. ขอใดสัมผัสกับคําวา ขาว
ก. เขลา ข. เยาว
ค. เสาร ง. พราว

9. ขอใดไมใชคําสัมผัสสระ
ก. คร่ัง  พล้ัง ข. สไบ  สบาย
ค. แปลก  แยก ง. เรือ  เหลือ

10. คํา  ในขอใดเปนคําสัมผัสสระ
ก. คํานํา ข. คํานึง
ค. คํานับ ง. คํานวณ
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แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝกทักษะคําสัมผัสคลองจอง

ช่ือ.........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่................
คําชี้แจง   ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย × หนาขอที่ถูกตอง  จํานวน  10 ขอ (ขอละ 1 คะแนน)
1. คําวา เหมือน  คลองจองกับคําในขอใด

ก. เพ่ือน ข. เหนือ
ค. เม่ือย ง. เหมือง

2. ขอใดไมใชคําคลองจอง
ก. รบ  ภพ ข. นิล  พิณ
ค. เลย  เสีย ง. นุช  ครุฑ

3. ขอใดมีเสียงคลองจองกัน
ก. เครง  ครัด ข. เงียบ  เชียบ
ค. สนุก  สนาน ง. เฉลิม  ฉลอง

4. คําวา โทรทัศน ควรตอดวยขอใดใหมีเสียงคลองจองกัน
ก. ทฤษฎี ข. โทรเลข
ค. ธนาคาร ง. บัตรผานทาง

5. ขอใดคลองจองกับคําวา  ในสระนํ้าใส
ก. ยามสายนํ้าน่ิง ข. พระพายโชยมา
ค. มองไปเห็นปลา ง. สาหรายเขียวสด

6. ขอใดเปนคําคลองจอง  3  พยางค
ก. ขาวในนา  ปลาในนํ้า ข. สวยแตรูป  แกมไมหอม
ค. เขียนดวยมือ  ลบดวยเทา ง. หนอนหนังสือ  หนอนบอนไส

7. ขอใดเปนคําคลองจองของคําวา เสพยาเสพติด
ก. ชีวิตจะส้ัน ข. พอแมเสียใจ
ค. ไรญาติขาดมิตร ง. ส้ินเปลืองทรัพยสิน

8. ขอใดสัมผัสกับคําวา ขาว
ก. เขลา ข. เยาว
ค. เสาร ง. พราว

9. ขอใดไมใชคําสัมผัสสระ
ก. คร่ัง  พล้ัง ข. สไบ  สบาย
ค. แปลก  แยก ง. เรือ  เหลือ

10. คํา  ในขอใดเปนคําสัมผัสสระ
ก. คํานํา ข. คํานึง
ค. คํานับ ง. คํานวณ
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 ใบความรูเรื่องคําสัมผัสคลองจอง

           ความหมายของคําคลองจอง
           คําคลองจอง   คือ  คําท่ีมีสระเสียงเดียวกัน และตัวสะกดในมาตราเดียวกัน แตพยัญชนะตน
ตางกัน     อาจมีเสียงวรรณยุกตตางกันได  เชน

คําคลองจองในบทประพันธเรียกวา  คําสัมผัส   ซ่ึงมีลักษณะบังคับของคําประพันธทุกชนิด    
แตตางกันเพราะชวยใหบทประพันธน้ันๆมีความไพเราะ  เชน

วิชาเหมือนสินคา อันมีคาอยูเมืองไกล
ตองยากลําบากไป จึงจะไดสินคามา
จงต้ังเอากายเจา เปนสําเภาอันโสภา
ความเพียรเปนโยธา แขนซายขวาเปนเสาใบ

            รอยกรองเปนคําประพันธซ่ึงมีหลายชนิด   เชน  โคลง   ฉันท    กาพย  กลอน  แตละชนิด
           มีลักษณะบังคับท่ีกําหนดไวตางกัน

คําคลองจอง 1 พยางค เชน
ปลา กา มา นา ปา พา ลา
ปน สิน กิน พิณ นิล ริน ชิน

คําคลองจอง 2 พยางค เชน
เตารีด มีดบาด ราดหนา    ปลาทู    หูดี

             ทะเล                เทนํ้า    ดํารง                  คงทน     ปนเป

คําคลองจอง 3 พยางค เชน
ผักกาดขาว     ราวตากผา      กาตมน้ํา        จําไดดี
หนังสือเรียน      เขียนตัวเลข       เมฆสีฟา         ปลากะพง
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รอยกรอง  คือ  อะไร     
“ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ใหความหมายไววา  คือ

 การสอดผูกใหติดกัน ประดิษฐคํา แตงหนังสือดีใหมีความไพเราะ รอยและเย็บดอกไม
ใหเปนรูปตางๆ ” ซึ่งรอยกรองเปนงานเขียนที่ตองใชความสามารถในการเลือกภาษา
แลวจัดวางตําแหนงถอยคําใหเหมาะสม ประกอบกับการฝกบอยจนเกิดทักษะ

ทั้งนี้การเขียนรอยกรองนั้นใชคําไดเทาที่ฉันทลักษณกําหนดตามเสียง / รูป
วรรณยุกตและการกําหนดสัมผัส   จึงยากสําหรับนักเขียนใหม แตเมื่อลองเขียนคํา
ประพันธไดบทหนึ่ง จะพบวารอยกรองเปนเรื่องไมยากและงดงามกวา ใหความหมาย
กวางและลึกซึ้งกวาการเขียนรอยแกวมากมายนัก 

สิ่งสําคัญที่สุดของคําประพันธ คือ การวางสัมผัส  มีดวยกัน 2 ชนิด คือ

สัมผัสใน              

สัมผัสสระ เปนการใชสระที่เหมือนกันมาสัมผัสกัน เชน ใจ ไป อะไร ทําไม 

กลาย สาย ดาย เปนตน

สัมผัสอักษร เปนการเลือกพยัญชนะตัวสะกดเสียงเดียวกันมาสัมผัสกัน เชน กาด ขาด
คลาด อนันต   ฝน  จันทร เปนตน

สัมผัสนอก    เปนการแสดงความสามารถในการสรางความงดงามของผูเขียน

คําประพันธใหไดสีสันทางภาษา
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คําสัมผัสคลองจอง
    แบบฝกที่  1  โยงคําสัมผัส

    อานคําที่กําหนดใหแลวโยงคําที่มีเสียงสัมผัสคลองจองกัน(ขอละ 1 คะแนน)

   

คําชี้แจง

2.ปายรถ

      1.ถอยคํา เฉยชา

3. ฟนสวย

4.ใบเตย

  5.กวยเตี๋ยว

6.ถวยชาม

เลี้ยวขวา

 โปรยปราย

      สามหลัง

     ไฟหนา

  กลวยหอม

  7.รวงโรย สายฝน

8.หนอไม

9.รางกาย

กําหนด

    10.ชื่นชม

ลมแรง

จดหมาย
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  คําสัมผัสคลองจอง
แบบฝกที่  2  อานคําสัมผัส

     หาคําสัมผัสคลองจอง  4  พยางคกับคําที่กําหนดให (ขอละ 1 คะแนน)

   

1.ดื่มนมทุกวัน        ………………………..

2.หนังสือคือมิตร       ………………………..

3.บานเมืองสะอาด      ………………………..
…………………………………………
4.ลูกแมวซุกซน          ………………………..

5.นอนหลับพักผอน    ………………………..

6.เปลวแดดแผดเผา    ………………………..
…………………………………………

คําชี้แจง

7.ยาบาเสพติด           ………………………..
…………………………………………
8.ฟาแลบฟารอง        ………………………..
…………………………………………
9.กระตายต่ืนเตน      ………………………..
…………………………………………
10.รักจริงย่ิงใหญ       ………………………..
…………………………………………
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