
 

  

 
 
 

 
 

 
นางเสาวนยี์  ภูชมุ 

ต าแหน่ง  ครู  วทิยฐานะ  ครูช านาญการ 
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
 
 
 
 

 
                                                   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
                                       เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
                                                        รายวิชาภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 



 

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ค าน า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
สื่อประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
และบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ไปยังสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ได้แก่ สาระท่ี ๑ การอ่าน สาระท่ี ๒ การเขียน สาระท่ี ๓ การฟัง การดู และการพูด สาระท่ี ๔ 
หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  

โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชุดนี้เป็น ชุดกิจกรรมที่ ๗ วิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดี เร่ือง กาพย์เห่เรือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ชื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ค าแนะน า  ใบความรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  เฉลย
ค าตอบของแบบทดสอบและกิจกรรม  เกณฑ์การให้คะแนน  แบบบันทึกคะแนน  ซึ่งผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  อีกท้ังเป็นการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ของครู  โดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมนี้แล้ว  ผู้เรียนจะได้รับความรู้                 
ความเข้าใจ  เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาไทยและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจาก
การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณผู้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าทุกท่าน  ท่ีได้กรุณาตรวจสอบ                    
ความถูกต้องและให้ค าแนะน าในการจัดท า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมเล่มนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ต่อครูผู้สอน และนักเรียนท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  

 
                                                                                  เสาวนีย์  ภูชุม 
 
 
 
 
                                                          
 

 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

ก 



 

 

  

 

สารบัญ 

                                                                                            หน้า 

   ค าน า                                     ก 
   สารบัญ                 ข 
   สารบัญ (ต่อ)          ค  
   ค าชี้แจง           ๑ 
   ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู      ๒ 
   ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน      ๓               
   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้                              ๔ 
   ตัวชี้วัด สาระส าคัญ          ๕ 
   จุดประสงค์การเรียนรู้         ๖   
   แบบทดสอบก่อนเรียน การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี เร่ือง กาพย์เห่เรือ  ๗ 
   ผังมโนทัศน์วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ                                        ๘ 
   ชุดกิจกรรมท่ี ๑ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี เร่ือง กาพย์เห่เรือ                  ๙ 
   ใบความรู้ท่ี ๑ บทน าเร่ือง         ๑๒ 
 กิจกรรมท่ี ๑ แต่งผ่านอ่านเพราะ      ๑๗  

กิจกรรมท่ี ๒ ถูกหรือผิดคิดให้ดี             ๑๘                                          
   ใบความรู้ท่ี ๒ เนื้อหาและค าศัพท์       ๑๙                                            
 กิจกรรมท่ี ๒.๑ หาชื่อแม่นย าเรียงค าได้ถูก     ๓๑  
 กิจกรรมท่ี ๒.๒ รู้ค าศัพท์จับใจความได้      ๓๒ 
 กิจกรรมท่ี ๒.๓ จับคู่รู้ความหมาย      ๓๕ 
 กิจกรรมท่ี ๒.๔ เลือกค าใช้ได้ความหมายเหมือนกัน    ๓๖ 
 กิจกรรมท่ี ๒.๕ เลือกท่ีชอบตอบเหตุผล     ๓๗ 
   แบบทดสอบหลังเรียน การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี เร่ือง กาพย์เห่เรือ  ๓๘  
    
          
  
 
 
       
    

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 
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ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

ค 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
   บรรณานุกรม          ๔๑   
   ภาคผนวก           ๔๒       
   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน       ๔๓    
 เฉลยกิจกรรมท่ี ๑.๑ ถูกหรือผิดคิดให้ดี       ๔๔ 
 เฉลยกิจกรรมท่ี ๑.๒ แต่งผ่านอ่านเพราะ      ๔๕ 
 เฉลยกิจกรรมท่ี ๒.๑ หาชื่อแม่นย าเรียงค าได้ถูก     ๔๖ 

เฉลยกิจกรรมท่ี ๒.๒ รู้ค าศัพท์จับใจความได้      ๔๗  
เฉลยกิจกรรมท่ี ๒.๓ จับคู่รู้ความหมาย       ๕๐ 
เฉลยกิจกรรมท่ี ๒.๔ เลือกค าใช้ได้ความหมายเหมือนกัน    ๕๑ 
เฉลยกิจกรรมท่ี ๒.๕ เลือกท่ีชอบตอบเหตุผล      ๕๒ 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน      ๕๓ 

 แบบบันทึกคะแนน         ๕๔   
เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้       ๕๕ 

    
  
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 



  

 

 

ค าชี้แจง 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย รายวิชา
ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียน
การสอนเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม ในรายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
โดยได้จัดท าขึ้นทั้งหมด ๓ หน่วยการเรียนรู้ ๙ ชุดกิจกรรม ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา                         
      ชุดกิจกรรมท่ี ๑ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 
      ชุดกิจกรรมท่ี ๒ ชี้เชื่อมโยงสังคม เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา   
      ชุดกิจกรรมท่ี ๓ ชื่นชมคุณค่าสรรหาข้อคิด เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ เร่ือง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ   
      ชุดกิจกรรมท่ี ๔ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี เร่ือง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
      ชุดกิจกรรมท่ี ๕ ชี้เชื่อมโยงสังคม เร่ือง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ   
      ชุดกิจกรรมท่ี ๖ ชื่นชมคุณค่าสรรหาข้อคิด เร่ือง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เร่ือง กาพย์เห่เรือ  
      ชุดกิจกรรมท่ี ๗ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี เร่ือง กาพย์เห่เรือ   
      ชุดกิจกรรมท่ี ๘ ชี้เชื่อมโยงสังคม เร่ือง กาพย์เห่เรือ  
      ชุดกิจกรรมท่ี ๙ ชื่นชมคุณค่าสรรหาข้อคิด เร่ือง กาพย์เห่เรือ 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชุดนี้เป็น ชุดกิจกรรมที่ ๗ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เร่ือง กาพย์เห่เรือ  

ใช้เวลาในการเรียนการสอน รวม ๓ ชั่วโมง  
 
                                                          
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๑ 



  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

ค าแนะน าในการใช้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับคร ู

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชุดนี้เป็น ชุดกิจกรรมที่ ๗ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ  ซึ่งประกอบไปด้วย  ชื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ค าแนะน า  ใบความรู้  กิจกรรม                 
การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  เฉลยค าตอบของแบบทดสอบและกิจกรรม  เกณฑ์การให้
คะแนน  แบบบันทึกคะแนน   จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม                
ในรายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ด าเนินไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรด าเนินการดังต่อไปนี้    

๑. ศึกษาและท าความเข้าใจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้                
เตรียมสื่อการเรียนรู้ล่วงหน้า เพ่ือช่วยในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. เตรียมสื่อการเรียนรู้ท่ีจะใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อม เตรียมชุดกิจกรรม              
การเรียนรู้ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน พยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 

๓. ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของนักเรียน เน้นย้ าให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด อ่านค าแนะน าและค าชี้แจงส าหรับนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
เต็มความสามารถ 

๔. ร่วมอภิปรายและสรุปประเด็นท่ีเรียนรู้เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเสร็จ ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน พยายามสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

๕. ครูเสนอแนะให้นักเรียนสามารถน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง เชิดชูคุณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ไปศึกษาด้วยตนเองได้ โดยเน้น
ย้ าให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลย เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 
                                                          
 

 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒ 



  

 
ค าแนะน าในการใช้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เรื่อง  เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย                
รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ชุดกิจกรรมที่ ๗ วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ ท่ีนักเรียนจะศึกษาต่อไปนี้ เป็นชุดกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยให้นักเรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ ดังนี้  

๑. ให้นักเรียนศึกษาค าแนะน า  จุดประสงค์การเรียนรู้  จากนั้นจึงท าแบบทดสอบก่อนเรียน   
เพ่ือเป็นการตรวจสอบและทบทวนความรู้พื้นฐาน โดยให้ตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมไว้        
ห้ามขีดเขียน หรือท าเครื่องมือใดๆ ในบทเรียนนี้  

๒. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้  พร้อมท้ังตัวอย่างประกอบในใบความรู้ให้เข้าใจ
ก่อนท่ีจะท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม แล้วตรวจค าตอบจากเฉลยในภาคผนวก 

๓. ให้นักเรียนตรวจค าตอบจากเฉลยแล้วบันทึกผลการท ากิจกรรมลงในตารางบันทึกคะแนน  
หากกิจกรรมใดนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๘๐  ควรกลับไปศึกษาในเนื้อหานั้นซ้ าอีกรอบและ                        
ท ากิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง  แล้วท าการประเมินผลใหม่  ถ้าท าคะแนนได้มากขึ้นแสดงว่านักเรียนมี                    
ความเข้าใจและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีศึกษาได้มากขึ้น 

๔. นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ มีความมั่นใจท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เปิดดูค าตอบก่อน 
๕. นักเรียนควรเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสมาธิ หากมีปัญหาในการศึกษากิจกรรมให้ ขอ                    

ค าแนะน าจากครูผู้สอน 
๖. เมื่อศึกษากิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบความรู้หลังเรียน  เพื่อเปรียบเทียบ                

ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนของตนเอง  โดยต้องได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์             
การประเมิน               

 
 
 
                                                          
 

 

อย่าลืม !  อ่านค าแนะน า                                     
การใช้ชดุกิจกรรมให้เข้าใจกอ่นนะจ๊ะ

เด็กๆ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

         วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓ 



 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา

ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน 
                      เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
                      การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                        ความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์   
 
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
   

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม   
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

  อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

 
 
 

 

 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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มาตรฐานการเรียนรู ้

๔ 



 

  

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

         วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๕ 

 

 

 

ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและ   
  เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน    

ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๒  ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่าน 

ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๔  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียง    
          ถูกต้องมีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน 

ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕  พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอ                         
                        แนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม   

ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๒  ใชค้ าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 

ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๔  แต่งบทร้อยกรอง 

ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ  จะต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติ             
ผู้แต่ง ท่ีมาและจุดมุ่งหมายในการแต่ง รูปแบบของวรรณคดี เนื้อหาและค าศัพท์ ท้ังนี้ สามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงความรู้ไปยังสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ 
สาระท่ี ๑ การอ่าน สาระท่ี ๒ การเขียน สาระท่ี ๓ การฟัง การดู และการพูด สาระท่ี ๔ 
หลักการใช้ภาษาไทย และสาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  เพื่อให้มีทักษะความรู้ครอบคลุม
ทางด้านภาษาไทย 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

ด้านความรู้และความเข้าใจ (K)  
๑. บอกประวัติผู้แต่งเร่ืองกาพย์เห่เรือได้ 
๒. บอกท่ีมาและจุดมุ่งหมายในการแต่งเร่ืองกาพย์เห่เรือได้ 
๓. อธิบายรปูแบบวรรณคดีเรื่องกาพย์เห่เรือได้ 
๔. อธิบายความหมายของค าศัพท์จากเร่ืองกาพย์เห่เรือได้ 
๕. ถอดค าประพันธ์และสรุปเนื้อหาจากเรื่องกาพย์เห่เรือได้ 
๖. ใช้ค าและกลุ่มค าได้ถูกต้องเหมาะสม 
 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 ๑. ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 ๒. ทักษะการคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๓. ทักษะการแก้ปัญหา ได้แก่ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
ด้วยตนเอง 
 ๔. ทักษะชีวิต ได้แก่ ปฏิบัติตามขั้นตอนท างาน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
 ๕. ทักษะการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ค้นคว้าข้อมูลการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ
คอมพิวเตอร ์
 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
๑. ใฝ่เรียนรู้ ได้แก่ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ แสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
๒. มุ่งมั่นในการท างาน ได้แก่ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานด้วยความ

เพียรพยายาม  
๓. รักความเป็นไทย ได้แก่ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม

ไทย  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์และสืบทอด 
ภูมิปัญญาไทย  
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จุดประสงค์การเรียนรู ้

๖ 



  

  

 

 

 
    

    
 
 
 
   ๑.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับกวีผู้แต่งเรื่องกาพย์เห่เรือ 

ก.  เป็นกวีสมัยอยุธยาตอนปลาย  
ข.  ทรงพระนิพนธ์วรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเร่ืองพระมาลัยค าหลวง 

 ค.  ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ 
 ง.  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราช ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
   ๒.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการแต่งกาพย์เห่เรือ 
   ก.  เพื่อพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของกวี 
   ข.  เพ่ือถวายพระมหากษัตริย์ 
       ค.  เพ่ือร้องเล่นในงานพระราชพิธี 
      ง.  เพ่ือใช้เป็นบทเห่เรือพระท่ีนั่ง 
   ๓.  กาพย์เห่เรือประกอบด้วยค าประพันธ์ชนิดใด 
 ก.  โคลงสี่สุภาพสลับกาพย์ยานี ๑๑ อย่างละ ๑ บท 
 ข.  กาพย์ยานี ๑๑ สลับด้วยโคลงสี่สุภาพ อย่างละ ๑ บท 
 ค.  กาพย์ยานี ๑๑ น า ๑ บท ตามด้วยโคลงสี่สุภาพไม่จ ากัดจ านวนบท จนจบความ 
 ง.  โคลงสี่สุภาพ น า ๑ บท ตามด้วยกาพย์ยานี ๑๑ ไม่จ ากัดจ านวนบท จนจบความ 
   ๔.  กาพย์เห่เรือเรียงล าดับการพรรณนาอย่างไร 
 ก.  ชมเรือ ชมปลา ชมไม้ ชมนก บทครวญ 
 ข.  ชมเรือ ชมไม้ ชมนก ชมปลา บทครวญ 
 ค.  ชมเรือ ชมปลา ชมนก ชมไม้ บทครวญ 
 ง.  ชมเรือ ชมนก ชมปลา ชมไม้ บทครวญ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 

เรื่อง กาพย์เห่เรือ 
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๗ 



         

 

  

     

   ๕.  นาวาแน่นเป็นขนัด  ล้วนรูปสัตว์แสนยากร 
   เรือริ้วทิวธงสลอน   สาครลั่นคร่ันครื้นฟอง 
   ข้อความที่เป็นตัวหนา หมายถึงอะไร 
 ก.  หัวเรือ 
 ข.  หลังคาเรือ 
 ค.  ท้ายเรือ 
 ง.  ล าเรือ 
   ๖.  ข้อใดไม่ปรากฏชื่อเรือ 

ก.  สรมุขมุขสี่ด้าน    เพียงพิมานผ่านเมฆา 
   ม่านกรองทองรจนา    หลังคาแดงแย่งมังกร 

ข.  สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย   งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ 
   เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์    ลินลาศเล่ือนเตือนตาชม 

ค.  สมรรถชัยไกรกาบแก้ว   แสงแวววับจับสาคร 
   เรียบเรียงเคียงคู่จร      ดั่งร่อนฟ้ามาแดนดิน 
  ง.  กรีธาหมู่นาเวศ    จากนคเรศโดยสาชล 
   เหิมหื่นชื่นกระมล     ยลมัจฉาสารพันมี 
   ๗.   ข้อใดไม่มีค าที่หมายถึง “ผู้หญิง” 

ก.  ชะแวงแฝงฝั่งแนบ   ชะวาดแอบแปบปนปลอม 
   เหมือนพี่แอบแนบถนอม    จอมสวาทนาฏบังอร 

ข.  หางไก่ว่ายแหวกว่าย   หางไก่คล้ายไม่มีหงอน 
   คิดอนงค์องค์เอวอร    ผมประบ่าอ่าเอ่ียมไร 

ค.  เพรางายวายเสพรส   แสนก าสรดอดโอชา 
   อิ่มทุกข์อิ่มชลนา     อิ่มโศกาหน้านองชล 

ง.  ประยงค์ทรงพวงห้อย   ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง 
   เหมือนอุบะนวลละออง     เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม 
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   ๘.  ข้อใดกล่าวถึงชื่อพรรณไม้มากที่สุด   

ก.  สาวหยุดพุทธชาด    บานเกล่ือนกลาดดาษดาไป 
   นึกน้องกรองมาลัย     วางให้พี่ข้างท่ีนอน 
 ข.  เต็งแต้วแก้วกาหลง   บานบุษบงส่งกล่ินอาย 
   หอมอยู่ไม่รู้หาย     คล้ายกลิ่นผาเจ้าตาตรู 
 ค.  พิกุลบุนนาคบาน    กลิ่นหอมหวานซ่านขจร 
   แม้นนุชสุดสายสมร    เห็นจะวอนอ้อนพี่ชาย 
 ง.  พุดจีบกลีบแสล้ม    พิกุลแกมแซมสุกรม 
   หอมชวยรวยตามลม    เหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจ 
   ๙.  สิ่งที่กวีกล่าวถึงในข้อใดต่างกับข้ออ่ืน 
  ก.  นาคาหน้าดังเป็น   ดูเขม้นเห็นขบขัน    
  ข.  มังกรถอนพายพัน   ทันแข่งหน้าวาสุกรี 
  ค.  เลียงผาง่าเท้าโผน   เพียงโจนไปในวารี 
  ง.  หางไก่ว่ายแหวกว่าย  หางไก่คล้ายไม่มีหงอน 
  ๑๐.  รอนรอนสุริยโอ้   อัสดง 

เร่ือยเร่ือยลับเมรลุง    ค่ าแล้ว” 
ค าว่า เมรุ ในบทประพันธ์นี้หมายถึงอะไร 

  ก.  ท่ีเผาศพ  
  ข.  ดวงอาทิตย์ 
  ค.  ภูเขา  
  ง.  แผ่นดิน 
 

ท าได้ไหมเอ่ย ?... ไม่ได้ไม่เป็นไร                        
เรามาศึกษาเนื้อหา 

แล้วท าแบบทดสอบอีกครั้งนะจ๊ะ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 
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กาพย์เห่เรือ 

เพ่ือนๆ ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษาวรรณคดี
เรื่องกาพย์เห่เรือกันก่อนครับ 

การศึกษาวรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่เรือ จะต้องวิเคราะห์และวิจารณ์เกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ และเนื้อหา วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
วรรณคดีด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมวัฒนธรรม  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท้ังนี้ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ไปยังสาระการเรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ สาระท่ี ๑ การอ่าน สาระท่ี ๒ การเขียน 
สาระท่ี ๓ การฟัง การดู และการพูด สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย และสาระท่ี ๕ 
วรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือให้มีทักษะความรู้ท่ีครอบคลุมทางด้านภาษาไทย 

 

ผังมโนทัศน์ เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

วิเคราะห์วิจารณ์ 
วรรณคดี 

ชื่นชมคุณค่า 

สรรหาข้อคิด 

ชี้เชื่อมโยง 

สังคม 

กาพย์เห่เรือ 

สาระที่ ๑ 

การอ่าน 
สาระที่ ๒ 

การเขียน 

สาระที่ ๓ 

การฟัง การดู 
และการพูด 

 

สาระที่ ๔ 

หลักการใช้ 

ภาษาไทย 

สาระที่ ๕ 

วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
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ผังมโนทัศน ์

 

  

สาระที่ ๓ 

การฟัง การดู 
และการพูด 

 

สาระที่ ๒ 
การเขียน 

การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี                
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 

เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

สาระที่ ๑ 

การอ่าน 
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๑๑ 

สาระที่ ๔ 

หลักการใช้ 

ภาษาไทย 

สาระที่ ๕ 

วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- อ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง 
- อ่านจับ
ใจความส าคัญ 

- เขียนแสดง
ความคิดเหน็ 

- พูดน าเสนอ
ผลงาน  
- พูดแสดง
ทรรศนะ 

- การแต่ง                             
บทร้อยกรอง 
ประเภทกาพย์
และโคลง 

- ประวัติผูแ้ตง่ 
- ที่มา/จุดมุ่งหมาย                 
ในการแตง่ 
- รปูแบบวรรณคด ี
- เนื้อหา/ค าศัพท ์

นี่คือเนื้อหาโดยสรุปที่เราจะศึกษา 

มาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันจ้ะ 
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เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์  หรือท่ีรู้จักกันว่า  เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร  หรือ  เจ้าฟ้ากุ้ง   
ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๘ เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระราชชนนี
คือสมเด็จพระพันวัสสาใหญ่ กรมหลวงอภัยนุชิต เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เมื่อมีพระชนมายุครบ ๑๙ 
พรรษา  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์  ด้วยเหตุท่ีพระองค์เป็นพระราชโอรส
พระองค์แรก  จึงมีความหวังท่ีจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระราชบิดา  แต่ปรากฏว่าพระราชบิดา             
มิใคร่จะโปรดปราน  แต่กลับเอาพระทัยสนิทเสน่หากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ผู้เป็นพระราชนัดดามากกว่า 
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรทรงไม่พอพระทัยจึงใช้พระแสงดาบฟันกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ซึ่งขณะนั้นบวช เป็น
พระภิกษุอยู่ ท าให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกริ้วมาก  พระราชชนนีจึงทรงจัดการให้เจ้าฟ้าธรรม - 
ธิเบศรผนวชท่ีวัดโคกแสงเพื่อหนีราชภัย เมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๘ 

พ.ศ. ๒๒๘๐ สมเด็จพระพันวัสสาใหญ่ กรมหลวงอภัยนุชิตประชวรหนัก ก่อนสิ้นพระชนม์ได้                  
ทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๔ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรลาสิขาบท พระราชโกษา-             
ธิบดี กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
จึงทรงแต่งตั้งเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และแต่งตั้งให้เป็นพระมหา-
อุปราชเสวยบวรราชสมบัติ หน้าท่ีท่ีส าคัญคือการท านุบ ารุงปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงหลายแห่ง 
รวมท้ังการซ่อมสร้างวิหารวัดมงคลบพิตร ซึ่งถูกอสุนีบาตผ่าตรงยอดมณฑป  

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน  โดยเฉพาะทางด้านวรรณกรรมนั้น 
ทรงพระนิพนธ์วรรณกรรมไว้หลายเร่ือง เช่น กาพย์เห่เรือ บทเห่เรื่องกากี กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก  
กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง นันโทปนันทสูตรค าหลวง พระมาลัยค าหลวง พระองค์ทรงเป็นกวีท่ี
ยิ่งใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๘ โดยสาเหตุลอบเป็นชู้กับเจ้าฟ้านิ่มหรือเจ้าฟ้า
สังวาลย์ แล้วน าศพไปฝังยังวดัไชยวัฒนาราม 
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๑๒ 

ใบความรู้ที่ ๑ 
บทน าเรื่อง 

๑.๑ ประวัติผู้แต่ง 
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ประเพณีการเห่เรือ  นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมาช้านาน  แม้ในปัจจุบันก็ยัง              
ถือว่าเป็นพระราชพิธีท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง  การเห่เรือหลวงจะใช้กาพย์เห่เรือประกอบการเห่ในพระราช-
พิธีทางชลมารค  เช่น  ในการเสด็จพระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐิน การเห่เรือส าหรับพลพายใน
กระบวนเรือเสด็จ เพื่อเป็นเครื่องผ่อนแรงและให้เกิดความเพลิดเพลิน ตลอดจนท าให้เกิดจังหวะพาย
พร้อมเพรียงกัน ในสมัยก่อนเป็นการฝึกซ้อมกระบวนเรือเมื่อบ้านเมืองไม่มีสงคราม 
 

  บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรเป็นบทเห่เรือเล่นและเป็นบทเห่เรือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียังหลงเหลืออยู่ 
ทรงพระนิพนธ์เพ่ือใช้เป็นบทเห่เรือพระท่ีนั่งของพระองค์เอง  เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ พระราชบิดาไปนมัสการและสมโภชพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  โดยพระองค์เสด็จทาง
ชลมารคไปตามล าน้ าธารโศก  ขึ้นท่ีต าหนักเจ้าสนุกและเสด็จโดยสถลมารคไปจนถึงสระบุรี  ต่อมา                  
ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงใช้บทเห่เรือพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้า
ธรรมธิเบศรในการเห่เรือหลวง  การพายเรือหลวง พลพายจะพายจังหวะช้าซึ่งแตกต่างจากการพาย                 
เห่เรือเล่น แต่ก็มีการใช้สัญญาณให้เกิดความพร้อมเพรียงเหมือนกัน 
 

กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร  เป็นพระนิพนธ์ท่ีมีค่าย่ิงในวรรณคดีไทย  เพราะทรงนิพนธ์
กาพย์เห่เรือขึ้นเป็นพระองค์แรก  จึงถือว่าเป็นฉบับครู  และเป็นต้นฉบับให้กวีในสมัยหลังนิยมใช้                
ค าประพันธ์ประเภทกาพย์เห่เรือตามแบบของพระองค์  เช่น  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  พระราช-
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  บทเห่พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสทรงลอยพระประทีป  กาพย์เห่เรือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ประเพณีการเห่เรือ  : http://thaiboat9.blogspot.com/p/blog-page.html                                       
 
 
 

 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๑๓ 

๑.๒ ที่มาและจุดมุ่งหมายในการแต่ง 

เพ่ือนๆ ศึกษาเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับประเพณีการเห่เรือ                 

ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้เลยนะครับ 
 



 

 

  

๑๑ 

 

 

 

กาพย์เห่เรือเป็นค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง  ประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพน า ๑ บท  ใช้เป็น             
บทน ากระบวนความพรรณนาแต่ละตอน และตามดว้ยกาพย์ยานี ๑๑ ขยายความไม่จ ากัดจ านวนบท 
จนจบตอน  โดยให้กาพย์ยานี ๑๑ บทแรก  มีเนื้อความเดียวกันกับโคลงสี่สุภาพท่ีน ากาพย์  การแต่ง 
ค าประพันธ์จะแบ่งเนื้อเร่ืองเป็นตอนๆ  แต่ละตอนจะเร่ิมด้วยโคลง ๑ บท แล้วแต่งกาพย์ขยายความ
ต่อไป  
 

 

 

 

 

โคลงสี่สุภาพ 
     พิศพรรณปลาว่ายเคล้า    เคียงกัน 

      ถวิลสุดาดวงจันทร์     แจ่มหน้า 
      มัตสยาย่อมพัวพัน       พิศวาส 
      ควรฤพรากน้องช้า      ชวดเคล้าคลึงชม 

 
 
 

กาพย์ยานี ๑๑       
พิศพรรณปลาว่ายเคล้า  คิดถึงเจ้าเศร้าอารมย์ 

      มัตสยายังรู้ชม      สมสาใจไม่พามา  
นวลจันทร์เป็นนวลจริง  เจ้างามพริ้งย่ิงนวลปลา 

คางเบือนเบือนหน้ามา   ไม่งามท่าเจ้าเบือนชาย 
            เพียนทองงามดั่งทอง  ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย 

กระแหแหห่างชาย   ดั่งสายสวาทคลาดจากสม 
         ฯลฯ    
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ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๑๔ 

๑.๓ รูปแบบวรรณคดี 

ตัวอย่างค าประพันธ์ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพ 
๑. บทหนึ่งมี ๔ บรรทัด 
๒. วรรคหน้าของทุกบรรทัด มี ๕ พยางค์ วรรคหลังของบรรทัดท่ี ๑ - ๓ มี ๒ พยางค์  
    บรรทัดที่ ๔ มี ๔ พยางค์ สามารถท่องจ านวนพยางค์ได้ดังนี้ 
    ห้า -สอง (สร้อย ๒ พยางค์ มักลงท้ายด้วย นา แฮ เฮย เพ่ือรับค า ต่อค า เชื่อมค า ) 
    ห้า- สอง 
    ห้า - สอง (สร้อย ๒ พยางค์ มักลงท้ายด้วย นา แฮ เฮย เพ่ือรับค า ต่อค า เช่ือมค า ) 
    ห้า - สี่ (หากจะให้เกิดความไพเราะในการอ่านนิยมลงเสียงจัตวา) 
๓. มีต าแหน่งสัมผัสตามเส้นโยง 
๔. บังคับรูปวรรณยุกต์ เอก ๗ โท ๔ ตามต าแหน่งในแผนผัง 
                      
 
 
 
 
 
 
 

       การอ่านท านองเสนาะโคลงสี่สุภาพ  :  https://www.youtube.com/watch?v=_oOrsirfrgI 

ทบทวนความรู้                          
เกี่ยวกับโคลงสี่สภุาพนะจ๊ะ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๑๕ 

แผนผังโคลงสี่สุภาพ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

       

       เพ่ือนๆ ฝึกอ่านท านองเสนาะโคลงสี่สุภาพ 

       ตามตัวอย่างนี้นะครับ 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อบังคับของกาพย์ยานี ๑๑ 
๑. กาพย์ยานี ๑๑ บทหนึ่งมี ๒ บาท บาทหนึ่งมี ๒ วรรค วรรคแรกมี ๕ ค า วรรคหลังมี ๖ ค า 

รวมเป็น ๑๑ ค า จึงเรียกว่า กาพย์ยานี ๑๑ 

๒. สัมผัส มีดังนี้ ค าสุดท้ายของวรรคท่ี ๑ สัมผัสกับค าท่ี ๓ ของวรรคท่ี ๒ ค าสุดท้ายของวรรค                
ท่ี ๒ สัมผัสกับค าสุดท้ายของวรรคท่ี ๓ ถ้าแต่งบทต่อไป จะต้องให้ค าสุดท้ายของบทต้น สัมผัสกับค า
สุดท้ายของวรรคท่ี ๒ ของบทต่อไป ซึ่งถือเป็นสัมผัสระหว่างบท ในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ นั้น ถ้าจะให้
ค าสุดท้ายของวรรคท่ี ๓ สัมผัสกับค าท่ี ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของวรรคท่ี ๔ ด้วย ก็จะเป็นการเพิ่มความ
ไพเราะยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้นิยมให้สัมผัสกันด้วย 

๓. ถ้อยค าท่ีใช้ในวรรคเดียวกัน นิยมให้มีสัมผัสในเหมือนกลอนจึงจะไพเราะ 

๔. ค าสุดท้ายของบท ห้ามใช้ค าตายหรือค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์ และนิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ 
สามัญหรือจัตวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              การอ่านกาพย์ยานี ๑๑  :  https://www.youtube.com/watch?v=ef5Y1m8bYRA 
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ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๑๖ 

ทบทวนความรู้                          
เกี่ยวกับกาพย์ยานี ๑๑ 

แผนผังกาพย์ยานี ๑๑ 

 

ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับกาพย์ยานี ๑๑  
และฟังตัวอย่างการอ่าน 

เป็นท านองเสนาะได้เลยนะครับ 



 

 

  ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 

ใหใ้ส่เครื่องหมาย    ✓  หน้าข้อความท่ีกล่าวถูกต้อง 

และใส่เคร่ืองหมาย  ✕  หน้าข้อความท่ีกล่าวไม่ถูกต้อง 
 

..........   ๑. กวีผู้ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  

    ..........   ๒. พระอิสริยยศสูงสุดของกวีผู้ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือคือเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ 

..........   ๓. กวีผู้ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือมผีลงานวรรณคดีเรื่องอื่น เช่น พระมาลัยค าหลวง  

..........   ๔. วรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่เรือ เป็นวรรณคดีในสมัยอยุธยา 

..........   ๕. การเห่เรือในกระบวนเรือเสด็จ เป็นเคร่ืองผ่อนแรงและเกิดความเพลิดเพลิน  
               ตลอดจนท าให้เกิดจังหวะพายพร้อมเพรียงกัน 

..........   ๖. วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่เรือได้เป็นต้นแบบให้กวีรุ่นหลังแต่งกาพย์เห่อีกหลายส านวน  

..........   ๗. กวีทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นบทเห่เรือพระท่ีนั่งของ 
               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ   

..........   ๘. กวีทรงพระนิพนธก์าพย์เห่เรือเมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ                  
               ไปนมัสการและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี   

..........   ๙. กาพย์เห่เรือ แต่งด้วยค าประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง 

.......... ๑๐. ค าประพันธ์ประเภทโคลงมีข้อบังคับเกี่ยวกับเสียงหนักเสียงเบา 

กิจกรรมที่ ๑.๑ 

ถูกหรือผิดคิดให้ดี 
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อ่านและคิดให้ดีๆ 
ก่อนตอบนะจ๊ะ 

ค าชี้แจง 

บูรณาการ 

สาระที่ ๑ การอ่าน 

สาระที่ ๕ วรรณคดี  
     และวรรณกรรม 



 

  

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๑๘ 

 

 

 

 

 

           ให้นักเรียนแต่งกาพย์ห่อโคลง โดยแต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ ๑ บท และกาพย์ยานี ๑๑                         
                         ๕ บท ในหัวข้อ “อาหารไทย” แล้วน าเสนอโดยอ่านเป็นท านองเสนาะ 
 

      อาหารไทย 
  
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 .................................................................................................... ..................................................... 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ............................................................................................. ............................................................ 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ...................................................................................... ................................................................... 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ........................................................................................................................... .............................. 
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กิจกรรมที่ ๑.๒ 

แต่งผ่านอ่านเพราะ 

       บูรณาการ                       
สาระที่ ๑ การอ่าน 

สาระที่ ๒ หลักการใช้     
          ภาษาไทย 

ค าชี้แจง 

มาฝึกฝนเป็นกวีเยาวชน             
คนรุ่นใหม่กันครับเพ่ือนๆ 
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๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อเร่ืองท้ังหมดแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ    
ตอนแรก  ผูกเรื่องให้สัมพันธ์กันภายในเวลา ๑ วัน คือ   
    - ตอนเช้าชมเรือ  กล่าวถึงกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค  โดยมีเรือพระท่ีนั่ง และ 

เรือต่างๆ ท่ีมีโขนเรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เป็นเห่ชมกระบวนเรือ  โดยมีเรือครุฑยุดนาค เรือไกรสรมุข                
เรือสมรรถชัย  เรือสุวรรณหงส์  เรือชัย  เรือคชสีห์  เรือม้า   เรือสิงห์ เรือนาคา  เรือมังกร  เรือเลียงผา               
เรืออินทรี  เรือท่ีสวยงาม ได้แก่ เรือสุวรรณหงส์  เรือท่ีมีเรื่องราวในวรรณคดีเข้ามาเกี่ยวข้องคือเรือ                
ครุฑยุดนาค 

- ตอนสายชมปลา ได้แก่ ปลานวลจันทร ์ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห               
ปลาแก้มช้ า ปลาทุก ปลาน้ าเงิน ปลากราย ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ 
ปลาหวีเกศ ปลาชะแวง ปลาแปบ 

- ตอนบ่ายชมไม้ ได้แก่ นางแย้ม จ าปา ประยงค์ พุดจีบ พิกุล สุกรม สายหยุด พุทธชาด 
บุนนาค เต็ง แต้ว แก้ว กาหลง มะลิวัลย์ ล าดวน 

- ตอนเย็นชมนก ได้แก่ นกยูง สร้อยทอง สาลกิา นางนวล นกแก้ว ไก่ฟ้า แขกเต้า  
ดุเหว่า โนรี และสัตวา  

- จบด้วยการคร่ าครวญถึงหญิงที่ตนรักในยามค่ าคืน  ในตอนนี้มีลักษณะความงามของ                   
กุลสตรีไทยสมัยก่อนด้วยว่าสตรีไทยต้องงามทรง (รูป) งามมารยาท งามอัธยาศัย (ยิ้มแย้มแจ่มใส) และ
งามค าพูด 

ตอนท่ี ๒  เป็นบทเห่เรื่องกากี กล่าวถึงพญาครุฑท่ีลักพานางกากีไปวิมานฉิมพลี ต่อจากนั้นเป็น
บทสังวาส และเป็นบท เห่ครวญอาลัยอาวรณ์ถึงนางอันเป็นท่ีรัก และแสดงความรักท่ีมีต่อนาง 
 

 

 

 

 

 

 

๒.๑ เนื้อเรื่องย่อกาพย์เห่เรือ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๑๙ 

ใบความรู้ที่ ๒ 
เนื้อหาและค าศัพท์ 

ศึกษาเนื้อเรื่องย่อเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 

ของการศึกษาวรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือนะครับ 
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ปางเสด็จประเวศด้าว    ชลาลัย 

ทรงรัตนพิมานชัย     กิ่งแก้ว 

พรั่งพร้อมพวกพลไกร    แหนแห ่

เรือกระบวนต้นแพร้ว     เพริศพร้ิงพายทอง 
 
  

พระเสด็จโดยแดนชล  ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย 

กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย   พายอ่อนหยับจับงามงอน 

นาวาแน่นเป็นขนัด  ล้วนรูปสัตว์แสนยากร 

เรือริ้วทิวธงสลอน   สาครลั่นคร่ันครื้นฟอง 

เรือครุฑยุดนาคหิ้ว  ลิ่วลอยมาพาผันผยอง 

พลพายกรายพายทอง   ร้องโห่เห่โอ้เห่มา 

สรมุขมุขสี่ด้าน   เพียงพิมานผ่านเมฆา 

ม่านกรองทองรจนา   หลังคาแดงแย่งมังกร 

สมรรถชัยไกรกราบแก้ว แสงแวววับจับสาคร 

เรียบเรียงเคียงคู่จร   ดั่งร่อนฟ้ามาแดนดิน 

สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย  งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ 
เพียงหงส์ทรงพรหมมินทร์  ลินลาศเล่ือนเตือนตาชม 

เรือชัยไวว่องวิ่ง   รวดเร็วจริงย่ิงอย่างลม 

เสียงเส้าเร้าระดม   ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่กัน  
 

 
 

 

โคลง 

 

กาพย์เห่เรือ 

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ 

เห่ชมเรือกระบวน 

กาพย ์

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๐ 

๒.๒ วรรณคดี เร่ือง กาพย์เห่เรือ 



 

  

 

 
 

คชสีห์ทีผาดเผ่น  ดูดังเป็นเห็นขบขัน 

ราชสีห์ท่ียืนยัน    คั่นสองคู่ดูยิ่งยง 

เรือม้าหน้ามุ่งน้ า  แล่นเฉื่อยฉ่ าล าระหง 

เพียงม้าอาชาทรง   องค์พระพายผายผันผยอง 

เรือสิงห์ว่ิงเผ่นโผน  โจนตามคล่ืนฝืนฝ่าฟอง 

ดูยิ่งสิงห์ล าพอง    เป็นแถวท่องล่องตามกัน 

นาคาหน้าดังเป็น  ดูเขม้นเห็นขบขัน 

มังกรถอนพายพัน   ทันแข่งหน้าวาสุกรี 
เลียงผาง่าเท้าโผน  เพียงโจนไปในวารี 

นาวาหน้าอินทรี   มีปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม 

ดนตรีมี่อึงอล   ก้องกาหลพลแห่โหม 

โห่ฮึกครึกครื้นโครม   โสมนัสชื่นรื่นเริงพล 

กรีธาหมู่นาเวศ   จากนคเรศโดยสาชล 

เหิมหื่นชื่นกระมล   ยลมัจฉาสารพันมี 
 

 

 

 

 

 

                                            กาพย์เห่เรือ :  https://www.youtube.com/watch?v=lQ4xaLoIrLE 
 

 

 

                                               

กาพย ์
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                     เด็กๆ สามารถเข้าไปดูรูปภาพและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ    
           เรือพระท่ีนั่งส าคัญในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค   

                      ตามคิวอาร์โค้ดนี้ได้เลยนะจ๊ะ 

                        ตัวอย่างการอ่านออกเสียงท านองเสนาะกาพย์เห่เรือ  
                        ตอนเห่ชมเรือกระบวน  ลองฝึกอ่านตามได้เลยจ้ะ 
                       

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี  : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๑ 



 

 

 

 

  

เห่ชมปลา 

 
 

พิศพรรณปลาว่ายเคล้า  คลึงกัน 

ถวิลสุดาดวงจันทร์   แจ่มหน้า 

มัตสยาย่อมพัวพัน   พิศวาส 

ควรฤพรากน้องข้า   ชวดเคล้าคลึงชม 

 
 

พิศพรรณปลาว่ายเคล้า  คิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์ 
มัตสยายังรู้ชม    สมสาใจไม่พามา 

            นวลจันทร์เป็นนวลจริง  เจ้างามพริ้งย่ิงนวลปลา 
คางเบือนเบือนหน้ามา   ไม่งามท่าเจ้าเบือนชาย 

          เพียนทองงามดั่งทอง  ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย 
กระแหแหห่างชาย   ดั่งสายสวาทคลาดจากสม 

            แก้มช้ าช้ าใครต้อง  อันแก้มน้องช้ าเพราะชม 
ปลาทุกทุกข์อกกรม   เหมือนทุกข์พี่ที่จากนาง 

            น้ าเงินคือเงินยวง  ขาวพรายช่วงสีส าอาง 
ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง   งามเรืองเร่ือเนื้อสองสี 

ปลากรายว่ายเคียงคู่  เคล้ากันอยู่ดูงามดี  
แต่นางห่างเหินพี่   เห็นปลาเคล้าเศร้าใจจร 

หางไก่ว่ายแหวกว่าย  หางไก่คล้ายไม่มีหงอน 
คิดอนงค์องค์เอวอร   ผมประบ่าอ่าเอ่ียมไร 

ปลาสร้อยลอยล่องชล  ว่ายเวียนวนปนกันไป 
เหมือนสร้อยทรงทรามวัย  ไม่เห็นเจ้าเศร้าบ่วาย 

เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ  เนื้อน้องฤๅอ่อนทั้งกาย 
ใครต้องข้องจิตชาย   ไม่วายนึกตรึกตรึงทรวง 

 
 

โคลง 

 

กาพย ์
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ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๒ 



 

 

 

 

 

  
 

         
ปลาเสือเหลือท่ีตา  เล่ือมแหลมกว่าปลาท้ังปวง  

เหมือนตาสุดาดวง   ดูแหลมล้ าข าเพราคม 

            แมลงภู่คู่เคียงว่าย  เห็นคล้ายคล้ายน่าเชยชม 

คิดความยามเม่ือสม   สนิทเคล้าเจ้าเอวบาง 

            หวีเกศเพศชื่อปลา  คิดสุดาอ่าองค์นาง 

หวีเกล้าเจ้าสระสาง   เส้นเกศสลวยรวยกลิ่นหอม 

            ชะแวงแฝงฝั่งแนบ  ชะวาดแอบแปบปนปลอม 
เหมือนพี่แอบแนบถนอม  จอมสวาทนาฏบังอร 

            พิศดูหมู่มัจฉา   ว่ายแหวกมาในสาคร 
คะนึงนุชสุดสายสมร   มาด้วยพี่จะดีใจ 

 
 

กาพย ์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ตัวอย่างภาพปลาในเรื่องกาพย์เห่เรือ 

ปลานวลจันทร ์ ปลาคางเบือน ปลากระแห 

ปลาแก้มช้ า ปลาตะเพียนทอง ปลาทุก 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หน้าตาปลาในวรรณคดีไทย (กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง)                                
https://talk.mthai.com/inbox/136560.html  

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๓ 



 

  

เห่ชมไม ้

 
 

เรือชายชมมิ่งไม้  มีพรรณ 
ริมท่าสาครคันธ์   กลิ่นเกลี้ยง 
เพล็ดดอกออกแกมกัน   ชูช่อ 
หอมห่ืนร่ืนรสเพี้ยง   กลิ่นเนื้อนวลนาง 

 

 

 

เรือชายชมมิ่งไม้  ริมท่าไสวหลากหลายพรรณ 

เพล็ดดอกออกแกมกัน   ส่งกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมร 

    ชมดวงพวงนางแย้ม  บานแสล้มแย้มเกสร 

คิดความยามบังอร   แย้มโอษฐ์ย้ิมพริ้มพรายงาม 

    จ าปาหนาแน่นเนื่อง  คลี่กลีบเหลืองเรืองอร่าม 

คิดคะนึงถึงนงราม   ผิวเหลืองกว่าจ าปาทอง 

    ประยงค์ทรงพวงห้อย  ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง 

เหมือนอุบะนวลละออง   เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม 

    พุดจีบกลีบแสล้ม  พิกุลแกมแซมสุกรม 

หอมชวยรวยตามลม   เหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจ 

    สาวหยุดพุทธชาด  บานเกล่ือนกลาดดาษดาไป 

นึกน้องกรองมาลัย   วางให้พี่ข้างท่ีนอน 

    พิกุลบุนนาคบาน  กลิ่นหอมหวานซ่านขจร 

แม้นนุชสุดสายสมร   เห็นจะวอนอ้อนพี่ชาย 

เต็งแต้วแก้วกาหลง  บานบุษบงส่งกล่ินอาย  
หอมอยู่ไม่รู้หาย   คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรู 

    มะลิวัลย์พันจิกจวง  ดอกเป็นพวงร่วงเรณู 
หอมมาน่าเอ็นดู   ชูชื่นจิตคิดวนิดา 

 

โคลง 

กาพย ์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๔ 



 

  

 
        

ล าดวนหวนหอมตรลบ  กลิ่นอายอบสบนาสา 
นึกถวิลกล่ินบุหงา   ร าไปเจ้าเศร้าถึงนาง 
 รวยรินกลิ่นร าเพย  คิดพี่เคยเชยกลิ่นปราง 
นั่งแนบแอบเอวบาง   ห่อนแหห่างว่างเว้นวัน 
 ชมดวงพวงมาลี   ศรีเสาวภาคย์หลากหลายพรรณ 
วนิดามาด้วยกัน   จะอ้อนพี่ชี้ชมเชย 

  

กาพย ์

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ตัวอย่างภาพพรรณไม้ในเร่ืองกาพย์เห่เรือ 

แก้ว กาหลง นางแย้ม 

ล าดวน ประยงค ์ บุนนาค 

พุดจีบ พุทธชาด พิกุล 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๕ 



 

  

เห่ชมนก 
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รอนรอนสุริยโอ้   อัสดง 
เร่ือยเร่ือยลับเมรุลง   ค่ าแล้ว 
รอนรอนจิตจ านง   นุชพี่ เพียงแม่ 
เร่ือยเร่ือยเรียมคอยแก้ว  คลับคล้ายเรียมเหลียว 
 
 

เร่ือยเร่ือยมารอนรอน  ทิพากรจะตกต่ า   
สนธยาจะใกล้ค่ า   ค านึงหน้าเจ้าตาตรู 

เร่ือยเร่ือยมาเรียงเรียง  นกบินเฉียงไปท้ังหมู่ 
ตัวเดียวมาพลัดคู่   เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย 

เห็นฝูงยูงร าฟ้อน  คิดบังอรร่อนร ากราย   
สร้อยทองย่องเยื้องชาย   เหมือนสายสวาทนาดนวยจร 

สาลิกามาตามคู่   ชมกันอยู่สู่สมสมร 

แต่พี่นี้อาวรณ์    ห่อนเห็นเจ้าเศร้าใจครวญ 

นางนวลนวลน่ารัก  ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน 

แก้วพี่นี้สุดนวล    ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง 

นกแก้วแจ้วแจ่มเสียง  จับไม้เรียงเคียงคู่สอง 

เหมือนพี่นี้ประคอง   รับขวัญน้องต้องมือเบา 

ไก่ฟ้ามาตัวเดียว  เดินท่องเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา 

เหมือนพรากจากนงเยาว์  เปล่าใจเปลี่ยวเหลียวหานาง 

แขกเต้าเคล้าคู่เคียง  เรียงจับไม้ไซ้ปีกหาง 

เรียมคะนึงถึงเอวบาง   เคยแนบข้างร้างแรมนาน 

ดุเหว่าเจ่าจับร้อง  สนั่นก้องซ้องเสียงหวาน 

ไพเราะเพราะกังวาน   ปานเสียงน้องร้องสั่งชาย 
 

โคลง 

กาพย ์

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๖ 



 

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

 

โนรีสีปานชาด   เหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลาย 

ไม่เท่าเจ้าโฉมฉาย   ห่มตาดพรายกรายกรมา 

สัตวาน่าเอ็นดู   คอยหาคู่อยู่เอกา 

เหมือนพี่ท่ีจากมา   ครวญหาเจ้าเศร้าเสียใจ 
ปักษีมีหลายพรรณ  บ้างชมกันขันเพรียกไพร 

ยิ่งฟังวังเวงใจ    ล้วนหลายหลากมากภาษา 
 

กาพย ์

 

ตัวอย่างภาพนกในเร่ืองกาพย์เห่เรือ 

สัตวา นกยูง สาลิกา 

ไก่ฟ้า แขกเต้า ดุเหว่า 

นางนวล นกแก้ว โนร ี

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๗ 
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เสียงสรวลระรี่นี้  เสียงใด 

เสียงนุชพี่ฤๅใคร   ใคร่รู้ 
เสียงสรวลเสียงทรามวัย  นุชพี่ มาแม่ 
เสียงบังอรสมรผู้   อ่ืนน้ันฤๅมี 
 
 

เสียงสรวลระรี่นี้  เสียงแก้วพี่หรือเสียงใคร 

เสียงสรวลเสียงทรามวัย  สุดสายใจพี่ตามมา 

ลมชวยรวยกลิ่นน้อง  หอมเรื่อยต้องคลองนาสา 

เคลือบเคล้นเห็นคล้ายมา  เหลียวหาเจ้าเปล่าวังเวง 

ยามสองฆ้องยามย่ า  ทุกคืนค่ าย่ าอกเอง 

เสียงป่ีมี่ครวญเครง   เหมือนเรียมคร่ าร่ าครวญนาน 

ล่วงสามยามปลายแล้ว  จนไก่แก้วแว่วขันขาน 

ม่อยหลับกลับบันดาล   ฝันเห็นน้องต้องติดตา 

เพรางายวายเสพรส  แสนก าสรดอดโอชา 

อิ่มทุกข์อิ่มชลนา   อิ่มโศกาหน้านองชล 

เวรามาทันแล้ว   จึงจ าแคล้วแก้วโกมล 

ให้แค้นแสนสุดทน   ทุกข์ถึงเจ้าเศร้าเสียดาย 

งามทรงวงดั่งวาด  งามมารยาทนาดกรกราย 

งานพริ้มย้ิมแย้มพราย   งามค าหวานลานใจถวิล 

แต่เช้าเท่าถึงเย็น  กล้ ากลืนเข็ญเป็นอาจิณ  
ชายใดในแผ่นดิน   ไม่เหมือนพี่ท่ีตรอมใจ 
 
 

เรียมทนทุกข์แต่เช้า  ถึงเย็น  
มาสู่สุขคืนเข็ญ    หม่นไหม้ 
ชายใดจากสมรเป็น   ทุกข์เท่า เรียมเลย 
จากคู่วันเดียวได้   ทุกข์ปิ้มปานปี 

โคลง 

 

กาพย ์

 

โคลง 

 

เห่ครวญ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๘
%
%

๔ 
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ค าศัพท์ ความหมาย 

ก าสรด สลด  แห้ง เศร้า 
กิ่ง ชื่อเรือชนิดหนึ่งในกระบวนพยุหยาตรา 
คชสีห ์ สัตว์ในนิยายมีรูปเหมือนราชสีห์ แต่มีงวงเหมือนช้าง 
ไกรกาบแก้ว ชื่อเรือพระท่ีนั่งสมัยอยุธยา 
กรีธา เคล่ือน ยก เดินทางเป็นหมู่ เป็นกระบวน 
ครุฑยุดนาค ครุฑ ชื่อพญานกในเทพนิยาย เป็นพาหนะของพระนารายณ์ เหตุที่ครุฑยุดนาค              

มีเร่ืองเล่าในวรรณคดีอินเดียว่า ครุฑกับนาคเป็นลูกพระกัศยป ซึ่งมีบิดาเดียวกัน
แต่ต่างมารดา มารดาของครุฑถูกมารดาของนาคแกล้งจนต้องตกเป็นทาส ครุฑจึง
ผูกใจเจ็บ ภายหลังครุฑได้พรจากพระนารายณ์ให้จับนาคกินได้ เรื่องครุฑจับนาค
จึงปรากฏในศิลปะและวรรณคดี ซึ่งตกทอดมาถึงไทยด้วย 

ชลนา น้ าตา 
ชลาลัย ทางน้ า 
ชาด สีแดงสด เรียกว่าสีแดงชาด ในท่ีนี้กล่าวถึง นกโนรีสีแดงสด ว่า “โนรีสีปานชาด” 
ด้าว แดน ประเทศ 
ตาด ชื่อผ้าชนิดหนึ่ง ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่ง หรือทองแล่งจ านวนเท่ากัน เรียกชื่อ

ตามลักษณะลาย เช่น ตาดตาตั๊กแตน  ในท่ีนี้มีข้อความว่า “ไม่เท่าเจ้าโฉมฉาย   
ห่มตาดพรายกรายกรมา” 

ถวิล คิด  คิดถึง 
ทิพากร พระอาทิตย์  (ทิพา แปลว่า วัน  กร แปลว่า ผู้กระท า ทิพา + กร รวมความว่า 

ผู้กระท าวัน หมายถึง พระอาทิตย์) 
บุหงาร าไป ดอกไม้แห้งที่ปรุงด้วยเครื่องหอม บรรจุใส่ถุงผ้าโปรง ท าเป็นรูปร่างต่างๆ   
ประเวศ การเข้ามา  การเข้าถึง การเข้าสู่ 
ปักษี นก 
พิศ เพ่งดู  ดูโดยเจาะจง 
พิศวาส รักใคร่ เสน่หา 
 

๒.๓ อธิบายค าศัพท์ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๒๙ 
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ค าศัพท์ ความหมาย 

เพรางาย ค าว่า “งาย” แปลว่า เวลาเช้า  ส่วน “เพรา” แปลว่า เวลาเย็น                                           
ในท่ีนี้มีข้อความว่า “เพรางายวายเสพรส แสนก าสรดอดโอชา”อาจหมายถึง 
เวลาเช้าและเวลาเย็นก็ได้ 

เพล็ด (เพฺล็ด) ผลิ  ในข้อความเขียนว่า “เพล็ดดอกออกแกมกัน ชูช่อ” คือ ผลิดอกออกมา              
แซมกันชูเป็นช่อ 

โพยม (พะ-โยม) ท้องฟ้า อากาศ 

มัตสยา ปลา 
เมรุ (เมน, เมรุ) ภูเขา ข้อความว่า “เร่ือยเรื่อยลับเมรุลง ค่ าแล้ว” ในท่ีนี้อ่านว่า เมน แปลว่า 

ภูเขา 

ย่ าอก ตีอก แสดงความทุกข์โศก 

แย่งมังกร ลายก้านแย่งท่ีมีลวดลายรูปมังกร 

ระรี ่ หัวเราะร่วน 
ราชสีห์ สัตว์ในนิยาย ดุร้ายและมีก าลังมาก เรียกว่า สิงห์ 
เรียม ค าใช้แทนตัวผู้พูด ส าหรับผู้ชายพูดกับหญิงท่ีรัก 
เรือต้น เรือของพระเจ้าแผ่นดิน 

ลินลาศ “ลีลาศ” เดินอย่างสง่างาม 

สรวล (สวน) หัวเราะ 

โสมนัส ความสุขใจ ความปลาบปลื้ม ความเบิกบาน 
เส้า ไม้กระทุ้งให้จังหวะในเวลาพายเรือ 

แสนยากร กองทัพ คนในกองทัพ 
ห่มท้ายเยิ่น ท้ายเรือไหวขึ้นลงเป็นจังหวะในการพายเรือ (ห่มคือขย่ม)   
ห่ืน ปรารถนาอย่างแรงกล้า “หอมห่ืน” หมายถึง กลิ่นหอมอย่างแรงกล้า “เหิมหื่น

ชื่นกมล” หมายถึง ยินดีอย่างแรงกล้า (เหิม มาจากค าว่า ฮึกเหิม) 
อ่อนหยับ หยับ” หมายถึง อาการขึ้นลงเนิบๆ “พายอ่อนหยับจับงามงอน” หมายถึง อาการ

ท่ีหัวเรือโต้คลื่นขึ้นลงเนิบๆ ดูสวยงาม 

อายอบ อาย แปลว่า กลิ่น  อบ หมายถึง ตลบ ฟุ้ง  
อายอบ หมายถึง กลิ่นตลบ กลิ่นฟุ้ง (หอม) 

 

 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๐ 



 

  

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

        วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๑ 

 

 

 

 
 
          

          ให้นักเรียนหาชื่อเรือ ชื่อปลา ชื่อนก และชื่อพรรณไม้ที่ซ่อนอยู่ในตาราง 

       แล้วน าไปเขียนแยกประเภท โดยให้เรียงค าตามล าดับพจนานุกรม 
 
 

น า ง น ว ล ดุ ค สั ต ว า ะ สุ า ก ข ค 

า ด ะ า ด า เ รุ ห ะ แ ล า ด ว น า ด แ 

ง ง า ภ ต อ ห ฑ า เ า ค ก ร ะ แ ห า 

แ ก้ ม ช้ า พิ ห ว่ ยุ ไ พี ใ า ย ร ข ช ม น 

ย้ ม ม ห กุ ย า ด แ ย า ง า ณ ล ว ย ไ 
ม ะ ลิ วั ล ย์ ะ น โ น อ เ แ ห า ง ไ ก่ 
อ า เ ลี ย ง ผ า ใ ท ร บื ม ั ง ก ร แ ฟ้ 

แ ข ก เ ต้ า ค ค อ อ ส อ ไ ส์ ค ช โ า 

ล ข ก า า ก า ห ล ง า น ใ ข ค ช สี ห์ 
 

ชื่อเรือ ชื่อปลา ชื่อพรรณไม้ ชื่อนก 
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กิจกรรมที่ ๒.๑ 

หาชื่อแม่นย า 
เรียงค าได้ถูก 

ค าชี้แจง 

บูรณาการ 

สาระที่ ๔ 

หลักการใช้ภาษาไทย 

พยายามท าให้เสร็จ                        
แล้วค่อยไปดูเฉลยนะครับ 
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                            ให้นักเรียนบอกความหมายของค าศัพท์ท่ีก าหนด และสรุปสาระส าคัญ 
                          ของค าประพันธ์ให้ถูกต้อง  
 
 

๑.     กรีธาหมู่นาเวศ   จากนคเรศโดยสาชล 
   เหิมห่ืนชื่นกระมล   ยลมัจฉาสารพันมี 
นาเวศ  หมายถึง ............................................................................................................................. ...............  
หื่น   หมายถึง ................................................................................................... .........................................
สาระส าคัญของบทประพันธ์           
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ..................................................................................................................................................... ...... 
 

๒.      ปักษีมีหลายพรรณ  บ้างชมกันขันเพรียกไพร 
   ยิ่งฟังวังเวงใจ    ล้วนหลายหลากมากภาษา  
ปักษี   หมายถึง ............................................................................................................................................  
เพรียก หมายถึง ..................................................................................................................... ...................... 
สาระส าคัญของบทประพันธ์           
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ...........................................................................................................................................................  

 

๓.      เพรางายวายเสพรส  แสนก าสรดอดโอชา 
   อิ่มทุกข์อิ่มชลนา   อิ่มโศกาหน้านองชล 
เพรางาย หมายถึง ..........................................................................................................................................   
ก าสรด  หมายถึง ............................................................................................................................. ..............
สาระส าคัญของบทประพันธ์          
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ........................................................................ ................................................................................... 
  
 

กิจกรรมที่ ๒.๒ 
รูค้ าศัพท์จับใจความได้ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๒ 

ค าชี้แจง 

บูรณาการ 

สาระที่ ๑ การอ่าน
สาระที่ ๕ วรรณคดี   

และวรรณกรรม 



 

  

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 
 
 
 
 

๔.     สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย  งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ 
   เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์  ลินลาศเล่ือนเตือนตาชม 
พรหมินทร์ หมายถึง ............................................................................................................................. ........  
ลินลาศ     หมายถึง .....................................................................................................................................   
สาระส าคัญของบทประพันธ์           
 ............................................................................................................................ ............................... 
 ............................................................................................................................. ..............................        

            
๕.      ล าดวนหวนหอมตรลบ  กลิ่นอายอบสบนาสา 

นึกถวิลกลิ่นบุหงา   ร าไปเจ้าเศร้าถึงนาง 
อายอบ      หมายถึง ........................................................................................................................... ......... 
บุหงาร าไป  หมายถึง .......................................................................................................................... ........... 
สาระส าคัญของบทประพันธ์           
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ............................................................................................................................. ............................ 

 

๖.      พิศพรรณปลาว่ายเคล้า   คิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์ 
   มัตสยายังรู้ชม    สมสาใจไม่พามา 
พิศ หมายถึง   ............................................................................................................................. ............. 
มัตสยา  หมายถึง  ................................................................................... .......................................................  
สาระส าคัญของบทประพันธ์           
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ..................................................................................................................................... ......................  
 
๗.    โนรีสีปานชาด   เหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลาย 
   ไม่เท่าเจ้าโฉมฉาย   ห่มตาดพรายกรายกรมา 
โนรี   หมายถึง ................................................................................................................................ ........... 
ชาด   หมายถึง ......................................................................................................... ..................................
สาระส าคัญของบทประพันธ์            
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ...........................................................................................................................................................  
 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๓ 
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๘.     นาวาแน่นเป็นขนัด  ล้วนรูปสัตวแ์สนยากร 
   เรือริ้วทิวธงสลอน   สาครลั่นคร่ันครื้นฟอง 
นาวา     หมายถึง.............................................................................................. ............................................ 
แสนยากร หมายถึง ............................................................................................................................. ........... 
สาระส าคัญของบทประพันธ์           
 ..................................................................................................................................................... ...... 
  .......................................................................................................................... .................................    

 
            

๙.      เสียงสรวลระรี่นี้  เสียงใด 

เสียงนุชพี่ฤๅใคร   ใคร่รู้ 
เสียงสรวลเสียงทรามวัย  นุชพี่ มาแม่ 
เสียงบังอรสมรผู้   อ่ืนน้ันฤๅมี 

สรวล หมายถึง ................................................................ .......................................................................... 
สมร     หมายถึง ............................................................................................................................. ............. 
สาระส าคัญของบทประพันธ์           
 ........................................................................................................................... .............................. 
 ............................................................................................. ............................................................  

 
 

๑๐.      รอนรอนสุริยโอ้   อัสดง 
   เร่ือยเร่ือยลับเมรุลง   ค่ าแล้ว 
   รอนรอนจิตจ านง   นุชพี่  เพียงแม่ 
   เร่ือยเร่ือยเรียมคอยแก้ว  คลับคล้ายเรียมเหลียว 
อัสดง   หมายถึง ..........................................................................................................................................   
เรียม  หมายถึง ............................................................................................................................. ................ 
สาระส าคัญของบทประพันธ์           
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ...........................................................................................................................................................   
 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๔ 
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  ให้นักเรียนจับคู่ค าศัพท์กับความหมายให้ถูกต้อง 
 
 
..............  ๑.  ก าสรด  ก.  ภูเขา 
..............  ๒.  ตาด  ข.  กลิ่นตลบ กลิ่นฟุ้ง 
..............  ๓.  ทิพากร  ค. ความสุขใจ ความปลาบปลื้ม ความเบิกบาน 
..............  ๔.  ประเวศ  ง.  สลด แห้ง  เศร้า 
..............  ๕.  เรียม  จ.  ไม้กระทุ้งให้จังหวะในเวลาพายเรือ 
..............  ๖.  เมรุ  ฉ.  ชื่อผ้าชนิดหนึ่งทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งหรือทองแล่ง 
..............  ๗.  โสมนัส  ช.  ท้ายเรือไหวขึ้นลงเป็นจังหวะในการพายเรือ 
..............  ๘.  เส้า  ซ.  พระอาทิตย์ 
..............  ๙.  ห่มท้ายเยิ่น ฌ.  การเข้ามา การเข้าถึง  การเข้าสู่ 
..............๑๐.  อายอบ  ญ.  ค าใช้แทนตัวผู้พูด ส าหรับผู้ชายพูดกับหญิงท่ีรัก 
 

 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๕ 

กิจกรรมที่ ๒.๓ 

จับคู่รู้ความหมาย 
 

ค าชี้แจง 

บูรณาการ 

สาระที่ ๔                     
หลักการใช้ภาษาไทย 

 

จับคู่ให้ถูกนะครับ 

ท าเสร็จแล้วค่อยไปดูเฉลย 
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ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๖ 

 

 

 

 

 

 

      ให้นักเรียนเลือกค าท่ีมีความหมายเหมือนกับค าท่ีก าหนดให้ ไปเติมในช่องว่างแต่ละข้อ   
                     ให้ถูกต้อง 
 

ทิพากร     โพยม     เมรุ     มาลี     มัตสยา     
สาคร       เมฆา      อาชา   อนงค์   ปักษี 

 

๑.  ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   น้ า, แม่น้ า 

๒.  ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   ปลา 

๓.  ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   นก 

๔.  ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   ม้า 

๕.  ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   ผู้หญิง 

๖.  ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   ท้องฟ้า 

๗.  ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   พระอาทิตย์ 
๘.  ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   ภูเขา 

๙.  ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   ดอกไม้ 
        ๑๐. ........................   มีความหมายเหมือนค าว่า   เมฆ 

 

กิจกรรมที่ ๒.๔ 
เลือกค าใช้ได้ 

ความหมายเหมือนกัน 
 
 

บูรณาการ 

สาระที่ ๔ 

หลักการใช้ภาษาไทย 

ค าชี้แจง 

ท าให้ได้นะครับ.....  สู้ๆ 

เสร็จแล้วค่อยไปดูเฉลย 
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   ให้นักเรียนเลือกค าประพันธ์ท่ีชอบมากท่ีสุดจากเรื่องกาพย์เห่เรือ มา ๑ บท 

                            เขียนแสดงเหตุผลท่ีชอบ และพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
                             
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒.๕ 

เลือกที่ชอบตอบเหตุผล 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๗ 

ค าชี้แจง 

ท าเสร็จแล้วมาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันนะครับ 

บทท่ีชอบมากท่ีสุดคือ 

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

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

.......................................................................................................................... 
เหตุผลท่ีชอบเพราะ 

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

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

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

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

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

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

บูรณาการ 

  สาระที่ ๒ การเขียน 

  สาระที่ ๓ การฟัง                      
  การดู และการพูด 



 

 

 

 

 

  

    
 
 
 
   

 
 
 
 

   ๑.  กาพย์เห่เรือประกอบด้วยค าประพันธ์ชนิดใด 
 ก.  โคลงสี่สุภาพสลับกาพย์ยานี ๑๑ อย่างละ ๑ บท 
 ข.  กาพย์ยานี ๑๑ สลับด้วยโคลงสี่สุภาพ อย่างละ ๑ บท 
 ค.  กาพย์ยานี ๑๑ น า ๑ บท ตามด้วยโคลงสี่สุภาพไม่จ ากัดจ านวนบท จนจบความ 
 ง.  โคลงสี่สุภาพ น า ๑ บท ตามด้วยกาพย์ยานี ๑๑ ไม่จ ากัดจ านวนบท จนจบความ 
   ๒.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับกวีผู้แต่งเรื่องกาพย์เห่เรือ 

ก.  เป็นกวีสมัยอยุธยาตอนปลาย  
ข.  ทรงพระนิพนธ์วรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเร่ืองพระมาลัยค าหลวง 

 ค.  ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ 
 ง.  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราช ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
   ๓.  กาพย์เห่เรือเรียงล าดับการพรรณนาอย่างไร 
 ก.  ชมเรือ ชมปลา ชมไม้ ชมนก บทครวญ 
 ข.  ชมเรือ ชมไม้ ชมนก ชมปลา บทครวญ 
 ค.  ชมเรือ ชมปลา ชมนก ชมไม้ บทครวญ 
 ง.  ชมเรือ ชมนก ชมปลา ชมไม้ บทครวญ 
   ๔.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการแต่งกาพย์เห่เรือ 
   ก.  เพื่อพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของกวี 
   ข.  เพ่ือถวายพระมหากษัตริย์ 
       ค.  เพ่ือร้องเล่นในงานพระราชพิธี 
      ง.  เพ่ือใช้เป็นบทเห่เรือพระท่ีนั่ง 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๘ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 



 

  

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

    

   ๕.   ข้อใดไม่มีค าที่หมายถึง “ผู้หญิง” 

ก.  ชะแวงแฝงฝั่งแนบ   ชะวาดแอบแปบปนปลอม 
   เหมือนพี่แอบแนบถนอม    จอมสวาทนาฏบังอร 

ข.  หางไก่ว่ายแหวกว่าย   หางไก่คล้ายไม่มีหงอน 
   คิดอนงค์องค์เอวอร    ผมประบ่าอ่าเอ่ียมไร 

ค.  เพรางายวายเสพรส   แสนก าสรดอดโอชา 
   อิ่มทุกข์อิ่มชลนา     อิ่มโศกาหน้านองชล 

ง.  ประยงค์ทรงพวงห้อย   ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง 
   เหมือนอุบะนวลละออง     เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม 
   ๖.  ข้อใดกล่าวถึงชื่อพรรณไม้มากที่สุด   

ก.  สาวหยุดพุทธชาด    บานเกล่ือนกลาดดาษดาไป 
   นึกน้องกรองมาลัย     วางให้พี่ข้างท่ีนอน 
 ข.  เต็งแต้วแก้วกาหลง   บานบุษบงส่งกล่ินอาย 
   หอมอยู่ไม่รู้หาย     คล้ายกลิ่นผาเจ้าตาตรู 
 ค.  พิกุลบุนนาคบาน    กลิ่นหอมหวานซ่านขจร 
   แม้นนุชสุดสายสมร    เห็นจะวอนอ้อนพี่ชาย 
 ง.  พุดจีบกลีบแสล้ม    พิกุลแกมแซมสุกรม 
   หอมชวยรวยตามลม    เหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจ 
   ๗.  รอนรอนสุริยโอ้    อัสดง 

เร่ือยเร่ือยลับเมรลุง    ค่ าแล้ว” 
ค าว่า เมรุ ในบทประพันธ์นี้หมายถึงอะไร 

  ก.  ท่ีเผาศพ  
  ข.  ดวงอาทิตย์ 
  ค.  ภูเขา  
  ง.  แผ่นดิน 
 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๓๙ 
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   ๘.  นาวาแน่นเป็นขนัด  ล้วนรูปสัตว์แสนยากร 
   เรือริ้วทิวธงสลอน   สาครลั่นคร่ันครื้นฟอง 
   ข้อความที่เป็นตัวหนา หมายถึงอะไร 
 ก.  หัวเรือ 
 ข.  หลังคาเรือ 
 ค.  ท้ายเรือ 
 ง.  ล าเรือ 
   ๙.  สิ่งที่กวีกล่าวถึงในข้อใดต่างกับข้ออ่ืน 
  ก.  นาคาหน้าดังเป็น   ดูเขม้นเห็นขบขัน    
  ข.  มังกรถอนพายพัน   ทันแข่งหน้าวาสุกรี 
  ค.  เลียงผาง่าเท้าโผน   เพียงโจนไปในวารี 
  ง.  หางไก่ว่ายแหวกว่าย  หางไก่คล้ายไม่มีหงอน 
 ๑๐.  ข้อใดไม่ปรากฏชื่อเรือ 

ก.  สรมุขมุขสี่ด้าน    เพียงพิมานผ่านเมฆา 
   ม่านกรองทองรจนา    หลังคาแดงแย่งมังกร 

ข.  สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย   งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ 
   เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์    ลินลาศเล่ือนเตือนตาชม 

ค.  สมรรถชัยไกรกาบแก้ว   แสงแวววับจับสาคร 
   เรียบเรียงเคียงคู่จร      ดั่งร่อนฟ้ามาแดนดิน 
  ง.  กรีธาหมู่นาเวศ    จากนคเรศโดยสาชล 
   เหิมหื่นชื่นกระมล     ยลมัจฉาสารพันมี 
   
 

 
 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๐ 

ท าได้ไหมจ๊ะเด็กๆ  
ไปดูเฉลยกันเลยจ้ะ 
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เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๑ 

http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/
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ภาคผนวก 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๒ 



 

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 

ข้อ ค าตอบ 

๑ ค 

๒ ง 

๓ ง 

๔ ก 

๕ ก 

๖ ง 

๗ ค 

๘ ข 

๙ ง 

๑๐ ค 
 

ข้อ ค าตอบ 

๑ ง 
๒ ค 
๓ ก 
๔ ง 
๕ ค 
๖ ข 
๗ ค 
๘ ก 
๙ ง 
๑๐ ง 

 

ตรวจค าตอบกันได้เลยจ้ะ 

ดูซิว่าจะได้กี่คะแนน 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๓ 



 

  

 
 
 
 
 

 
 
ใหใ้ส่เครื่องหมาย    ✓  หน้าข้อความท่ีกล่าวถูกต้อง 

และใส่เคร่ืองหมาย  ✕  หน้าข้อความท่ีกล่าวไม่ถูกต้อง 
 

... ✕...   ๑. กวีผู้ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  

    ... ✕...   ๒. พระอิสริยยศสูงสุดของกวีผู้ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือคือเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ 

...✓...   ๓. กวีผู้ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือมีผลงานวรรณคดีเรื่องอื่น เช่น พระมาลัยค าหลวง  

...✓...   ๔. วรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่เรือ เป็นวรรณคดีในสมัยอยุธยา 

...✓...   ๕. การเห่เรือในกระบวนเรือเสด็จ เป็นเคร่ืองผ่อนแรงและเกิดความเพลิดเพลิน  
               ตลอดจนท าให้เกิดจังหวะพายพร้อมเพรียงกัน 

...✓...   ๖. วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่เรือได้เป็นต้นแบบให้กวีรุ่นหลังแต่งกาพย์เห่อีกหลายส านวน  

... ✕...   ๗. กวทีรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นบทเห่เรือพระท่ีนั่งของ 
               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ    

...✓...   ๘. กวทีรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือเมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ                  
               ไปนมัสการและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี   

...✓...   ๙. กาพย์เห่เรือ แต่งด้วยค าประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง 

... ✕... ๑๐. ค าประพันธ์ประเภทโคลงมีข้อบังคับเกี่ยวกับเสียงหนักเสียงเบา 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ค าชี้แจง 

เฉลยกิจกรรมที่ ๑.๑ 

ถูกหรือผิดคิดให้ดี 
 

บูรณาการ 

สาระที่ ๑ การอ่าน 

สาระที่ ๕ วรรณคดี  
     และวรรณกรรม 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๔ 

ดูเฉลยได้เลย 

ท าได้ไม่ยากใช่ไหมจ๊ะ 



 

  

          
 
 
 
 
 
 
 
 

        ให้นักเรียนแต่งกาพย์ห่อโคลง โดยแต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ ๑ บท และกาพย์ยานี ๑๑                         
                         ๕ บท ในหัวข้อ “อาหารไทย” แล้วน าเสนอโดยอ่านเป็นท านองเสนาะ 
 

      อาหารไทย 
  
  
  
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๕ 

เฉลยกิจกรรมที่ ๑.๒ 

แต่งผ่านอ่านเพราะ 

 

ค าชี้แจง 

บูรณาการ 

สาระที่ ๑ การอ่าน 

สาระที่ ๔ หลักการใช้   
            ภาษาไทย 

ครูให้คะแนนตามแบบประเมิน 

- การแต่งบทร้อยกรอง 

- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 

พยายามฝึกฝนบ่อยๆ นะจ๊ะ
เดี๋ยวก็เก่ง....สู้ๆ จ้ะ 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

     ให้นักเรียนหาชื่อเรือ ชื่อปลา ชื่อนก และชื่อพรรณไม้ที่ซ่อนอยู่ในตาราง 

     แล้วน าไปเขียนแยกประเภท โดยให้เรียงค าตามล าดับพจนานุกรม 
 

น า ง น ว ล ดุ ค สั ต ว า ะ สุ า ก ข ค 

า ด ะ า ด า เ รุ ห ะ แ ล า ด ว น า ด แ 

ง ง า ภ ต อ ห ฑ า เ า ค ก ร ะ แ ห า 

แ ก้ ม ช้ า พิ ห ว่ ยุ ไ พี ใ า ย ร ข ช ม น 

ย้ ม ม ห กุ ย า ด แ ย า ง า ณ ล ว ย ไ 
ม ะ ลิ วั ล ย์ ะ น โ น อ เ แ ห า ง ไ ก่ 
อ า เ ลี ย ง ผ า ใ ท ร บื มั ง ก ร แ ฟ้ 

แ ข ก เ ต้ า ค ค อ อ ส อ ไ ส์ ค ช โ า 

ล ข ก า า ก า ห ล ง า น ใ ข ค ช สี ห์ 
 

ชื่อเรือ ชื่อปลา ชื่อพรรณไม้ ชื่อนก 

คชสีห ์ กระแห กาหลง ไก่ฟ้า 

ครุฑยุดนาค แก้มช้ า นางแย้ม แขกเต้า 

มังกร คางเบือน พิกุล ดุเหว่า 

เลียงผา ตะเพียนทอง มะลิวัลย ์ นางนวล 

สุวรรณหงส์ หางไก่ ล าดวน สัตวา 
 

เฉลยกิจกรรมที่ ๒.๑ 

หาชื่อแม่นย า 
เรียงค าได้ถูก 

บูรณาการ 

สาระที่ ๔ 

หลักการใช้ภาษาไทย 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๖ 

ค าชี้แจง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ดูเฉลยได้เลยจ้ะ 



 

  

 

 

 

 

 

                          ให้นักเรียนบอกความหมายของค าศัพท์ท่ีก าหนด และสรุปสาระส าคัญ 
                          ของค าประพันธ์ให้ถูกต้อง  
 
 

๑.   กรีธาหมูน่าเวศ  จากนคเรศโดยสาชล 
เหิมห่ืนชื่นกระมล  ยลมัจฉาสารพันมี 

นาเวศ  หมายถึง  เรือ    
หื่น   หมายถึง  ปรารถนาอย่างแรงกล้า เหิมหื่นชื่นกมล หมายถึง ยินดีอย่างแรงกล้า 

สาระส าคัญของบทประพันธ์  กระบวนเรือเคล่ือนออกจากพระนคร ไปตามสายน้ า  
ทุกคนยินดีอย่างแรงกล้าท่ีได้พบเห็นฝูงปลาต่างๆ 
  

๒.   ปักษีมีหลายพรรณ บ้างชมกันขันเพรียกไพร 
ยิ่งฟังวังเวงใจ   ล้วนหลายหลากมากภาษา  

ปักษี   หมายถึง  นก 
เพรียก หมายถึง  เรียก 
สาระส าคัญของบทประพันธ์   นกนานาชนิดต่างส่งเสียงร้องอยู่ในป่า ฟังแล้วให้รู้สึก 

วังเวงใจ 
 

๓.   เพรางายวายเสพรส แสนก าสรดอดโอชา 
อิ่มทุกข์อิ่มชลนา  อิ่มโศกาหน้านองชล 

เพรางาย หมายถึง  ค าว่า “งาย” แปลว่า เวลาเช้า  ส่วน “เพรา” แปลว่า เวลาเย็น  
ในท่ีนี้ อาจหมายถึง เวลาเช้าและเวลาเย็นก็ได้  
ก าสรด  หมายถึง  เศร้า เสียใจ 
สาระส าคัญของบทประพันธ์   เปรียบเทียบความว่า จนเย็นค่ ายังไม่ได้กินอะไร  
แต่เหมือนจะอิ่มไปด้วยความทุกข์ ความโศกเศร้า   

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เฉลยกิจกรรมที่ ๒.๒ 

รู้ค าศัพท์ 

จับใจความได้ 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๗ 

ค าชี้แจง 

บูรณาการ 

สาระที่ ๑ การอ่าน 

สาระที่ ๕ วรรณคดี
และวรรณกรรม 



 

 
  

 
๔.   สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย  งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ 

เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์  ลินลาศเล่ือนเตือนตาชม 
พรหมินทร์ หมายถึง  พระพรหม  
ลินลาศ     หมายถึง  ลีลาศ เดินอย่างสง่างาม  
สาระส าคัญของบทประพันธ์    กล่าวชมเรือสุวรรณหงส์ว่ามีพู่ห้อยอย่างสวยงาม  
ล่องลอยอยู่บนสายน้ าเปรียบเหมือนหงส์ท่ีเป็นพาหนะของพระพรหมต้องเตือนตาให้ชม 
 

๕.   ล าดวนหวนหอมตรลบ  กลิ่นอายอบสบนาสา 

นึกถวิลกลิ่นบุหงา   ร าไปเจ้าเศร้าถึงนาง 
อายอบ      หมายถึง  กลิ่นตลบ กลิ่นฟุ้ง (หอม) 
บุหงาร าไป  หมายถึง  ดอกไม้แห้งที่ปรุงด้วยเครื่องหอม บรรจุใส่ถุงผ้าโปรง ท าเป็น
รูปร่างต่างๆ 
สาระส าคัญของบทประพันธ์   ได้กลิ่นดอกล าดวนชวนให้นึกถึงกลิ่นบุหงาร าไปท่ีนาง 

ผู้เป็นท่ีรักเคยท า 
 

๖.    พิศพรรณปลาว่ายเคล้า   คิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์ 
มัตสยายังรู้ชม    สมสาใจไม่พามา 

พิศ  หมายถึง   เพ่งดู  ดูโดยเจาะจง 
มัตสยา  หมายถึง  ปลา 
สาระส าคัญของบทประพันธ์    ยิ่งเพ่งดูปลาก็ยิ่งคิดถึงนางอันเป็นท่ีรัก รู้สึกเสียดาย 

ท่ีไม่ได้มาด้วยกัน 
 

๗.  โนรีสีปานชาด   เหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลาย 
ไม่เท่าเจ้าโฉมฉาย   ห่มตาดพรายกรายกรมา 

โนรี   หมายถึง  ชื่อนกปากขอชนิดหนึ่งคล้ายนกแก้ว 
ชาด   หมายถึง  สีแดงสด เรียกว่าสีแดงชาด  
สาระส าคัญของบทประพันธ์    เห็นนกโนรีท่ีมีสีแดงสดก็ให้นึกถึงนางอันเป็นท่ีรักท่ีห่ม 

ผ้าตาดผืนสวยงาม 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๘ 



 
 
  

 

๘.  นาวาแน่นเป็นขนัด  ล้วนรูปสัตวแ์สนยากร 
เรือริ้วทิวธงสลอน   สาครลั่นคร่ันครื้นฟอง 

นาวา      หมายถึง  เรือ 
แสนยากร หมายถึง  กองทัพ คนในกองทัพ 
สาระส าคัญของบทประพันธ์   สายน้ าแน่นขนัดไปด้วยหัวเรือท่ีเป็นรูปสัตว์ต่างๆ  
แลเห็นทิวธงเด่นชัดมาแต่ไกล น้ าก็ส่ันไหวเป็นระลอก 
 

         

๙.   เสียงสรวลระรี่นี้  เสียงใด 

เสียงนุชพี่ฤๅใคร   ใคร่รู้ 
เสียงสรวลเสียงทรามวัย  นุชพี่ มาแม่ 
เสียงบังอรสมรผู้   อ่ืนน้ันฤๅมี 

สรวล หมายถึง  หัวเราะ 
สมร     หมายถึง  นางซึ่งเป็นท่ีรัก 
สาระส าคัญของบทประพันธ์  เสียงหัวเราะของนางอันเป็นท่ีรักมีลักษณะพิเศษ  
ไม่มีผู้ใดเหมือน 
 

๑๐.   รอนรอนสุริยโอ้   อัสดง 

เร่ือยเร่ือยลับเมรุลง   ค่ าแล้ว 
 รอนรอนจิตจ านง   นุชพี่  เพียงแม่ 
 เร่ือยเร่ือยเรียมคอยแก้ว  คลับคล้ายเรียมเหลียว 

อัสดง   หมายถึง  ตกไป ใช้กับพระอาทิตย์ 
เรียม    หมายถึง  ค าใช้แทนตัวผู้พูด ส าหรับผู้ชายพูดกับหญิงท่ีรัก 

สาระส าคัญของบทประพันธ์  เมื่อถึงเวลาค่ า พระอาทิตย์ตก เลยลับภูเขาไปแล้วให้หวน 

คิดถึงนางอนัเป็นท่ีรัก 
   
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๔๙ 

ตรวจค าตอบแล้ว ท าความเข้าใจ
เพ่ิมเติมอีกนะจ๊ะ จะได้แม่นย า                  

ในเนื้อหายิ่งขึ้น 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

             
               ให้นักเรียนจับคู่ค าศัพท์กับความหมายให้ถูกต้อง 
 
 
.......ง.......๑.  ก าสรด  ก.  ภูเขา 
.......ฉ.......๒.  ตาด  ข.  กลิ่นตลบ กลิ่นฟุ้ง 
.......ซ.......๓.  ทิพากร  ค. ความสุขใจ ความปลาบปลื้ม ความเบิกบาน 
.......ฌ......๔.  ประเวศ  ง.  สลด แห้ง  เศร้า 
.......ญ......๕.  เรียม  จ.  ไม้กระทุ้งให้จังหวะในเวลาพายเรือ 
.......ก.......๖.  เมรุ  ฉ.  ชื่อผ้าชนิดหนึ่งทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งหรือทองแล่ง 
.......ค.......๗.  โสมนัส  ช.  ท้ายเรือไหวขึ้นลงเป็นจังหวะในการพายเรือ 
.......จ.......๘.  เส้า  ซ.  พระอาทิตย์ 
.......ช.......๙.  ห่มท้ายเยิ่น ฌ.  การเข้ามา การเข้าถึง  การเข้าสู่ 
.......ข.....๑๐.  อายอบ  ญ.  ค าใช้แทนตัวผู้พูด ส าหรับผู้ชายพูดกับหญิงท่ีรัก 
 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๕๐ 

เฉลยกิจกรรมที่ ๒.๓ 

จับคู่รู้ความหมาย 
 

บูรณาการ 

สาระที่ ๔  
หลักการใช้ภาษาไทย 

ค าชี้แจง 

ดูเฉลยแล้วยิ้มออกเลยใช่มั้ย
เก่งมากเลยจ้ะ 



  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

 

 

   
 
 

       ให้นักเรียนเลือกค าท่ีมีความหมายเหมือนกับค าท่ีก าหนดให้ ไปเติมในช่องว่างแต่ละข้อ   
                     ให้ถูกต้อง 
 

ทิพากร     โพยม     เมรุ     มาลี     มัตสยา     
สาคร       เมฆา      อาชา   อนงค์   ปักษี 

 

๑.  ......สาคร.................มีความหมายเหมือนค าว่า   น้ า, แม่น้ า 

๒.  ......มัตสยา..............มีความหมายเหมือนค าว่า   ปลา 

๓.  ......ปักษี..................มีความหมายเหมือนค าว่า   นก 

๔.  ......อาชา.................มีความหมายเหมือนค าว่า   ม้า 

๕.  ......อนงค์................มีความหมายเหมือนค าว่า   ผู้หญิง 

๖.  ......โพยม................มีความหมายเหมือนค าว่า   ท้องฟ้า 

๗.  ......ทิพากร.............มีความหมายเหมือนค าว่า   พระอาทิตย์ 
๘.  ......เมรุ...................มีความหมายเหมือนค าว่า   ภูเขา 

๙.  ......มาลี..................มีความหมายเหมือนค าว่า   ดอกไม้ 
        ๑๐. ......เมฆา.................มีความหมายเหมือนค าว่า   เมฆ 

 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๕๑ 

เฉลยกิจกรรมที่ ๒.๔ 
เลือกค าใช้ได้ 

ความหมายเหมือนกัน 
 
 

ค าชี้แจง 

บูรณาการ 

สาระที่ ๔ 

หลักการใช้ภาษาไทย 

ดูเฉลยได้เลยจ้ะ                    
คิดว่าทุกคนคงท าได้อยู่แล้ว 



 

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ให้นักเรียนเลือกค าประพันธ์ท่ีชอบมากท่ีสุดจากเรื่องกาพย์เห่เรือ มา ๑ บท 

                            เขียนแสดงเหตุผลท่ีชอบ และพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 

เฉลยกิจกรรมที ่๒.๕ 

เลือกที่ชอบตอบเหตุผล 

บูรณาการ 

  สาระที่ ๒ การเขียน 

  สาระที่ ๓ การฟัง                      
  การดู และการพูด 

บทท่ีชอบมากท่ีสุดคือ 

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

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

............................................................................................................................ 
เหตุผลท่ีชอบเพราะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ค าชี้แจง 

ครูประเมินให้คะแนน ๒ ส่วน 

จากการเขียนและการพูดน าเสนอ 

ตามเกณฑ์ในแบบประเมิน 



 

  

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ................................................................นามสกุล................................................... 
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/................   เลขที.่.................... 
         โรงเรียน........................................................ ................................................................  
 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
๑     ๑     
๒     ๒     
๓     ๓     
๔     ๔     
๕     ๕     
๖     ๖     
๗     ๗     
๘     ๘     
๙     ๙     

๑๐     ๑๐     
รวม

คะแนน 
 
คะแนน 

 รวม
คะแนน 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี เร่ือง กาพย์เห่เรือ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมิน        ผ่าน          ไม่ผ่าน 

  ตอบถูกต้องข้อละ ๑ คะแนน              ตอบไม่ถูกต้องข้อละ ๐ คะแนน 

ได้คะแนน ๘ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน  ได้คะแนนตั้งแต่ ๗ คะแนนลงมาถือว่าไม่ผ่าน 



 

  

 

 

 

         ชื่อ..................................................นามสกุล............................................ชั้น...................เลขที.่.......... 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

แบบบันทึกคะแนน 

กิจกรรมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ผลการประเมิน   

        ✓ ผ่าน 

✕  ไม่ผ่าน 

แบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐   

กิจกรรมท่ี ๑.๑ ๑๐   

กิจกรรมท่ี ๑.๒ ๒๐   

กิจกรรมท่ี ๒.๑ ๒๐   

กิจกรรมท่ี ๒.๒ ๑๐   

กิจกรรมท่ี ๒.๓ ๑๐   

กิจกรรมท่ี ๒.๔ ๑๐   

กิจกรรมท่ี ๒.๕ ๒๐   

แบบทดสอบหลังเรียน ๑๐   

                                               
 
 

                                                 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐  
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน 

            (....................................................................)  
ต าแหน่ง............................................................... 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๕๔ 



 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรม คะแนนเต็ม 
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

กิจกรรมท่ี ๑.๑ ๑๐ คะแนน ๘ คะแนนขึ้นไป ๗ คะแนนลงมา 

กิจกรรมท่ี ๑.๒ ๒๐ คะแนน ๑๖ คะแนนขึ้นไป ๑๕ คะแนนลงมา 

กิจกรรมท่ี ๒.๑ ๒๐ คะแนน ๑๖ คะแนนขึ้นไป ๑๕ คะแนนลงมา 

กิจกรรมท่ี ๒.๒ ๑๐ คะแนน ๘ คะแนนขึ้นไป ๗ คะแนนลงมา 

กิจกรรมท่ี ๒.๓ ๑๐ คะแนน ๘ คะแนนขึ้นไป ๗ คะแนนลงมา 

กิจกรรมท่ี ๒.๔ ๑๐ คะแนน ๘ คะแนนขึ้นไป ๗ คะแนนลงมา 

กิจกรรมท่ี ๒.๕ ๒๐ คะแนน ๑๖ คะแนนขึ้นไป ๑๕ คะแนนลงมา 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๗ 

       วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

 

๕๕ 



 


