


ขอให้นักเรียนตั้งใจฟังผู้น ำกำรเดินทำงอย่ำงเคร่งครัด หำกพลำดตอนไหนไป 

อำจท ำให้นักเรียนพลำดสัตว์และพืชพรรณที่น่ำสนใจไปได้

หำกมีกำรถำมจำกผู้น ำกำรเดินทำง ขอให้นักเรียนตอบเพื่อให้ผู้น ำกำร

เดินทำงมั่นใจว่ำนักเรียนไม่หลงทำงจำกเพื่อน ๆ

นักเรียนในฐำนะผู้เดินทำงจะไดร้ับมอบหมำยให้ศึกษำเส้นทำงธรรมชำติ

ต้องช่วยครูส ำรวจว่ำในป่ำแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้ำง 



ทบทวน
กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง

เจ้ำฟ้ำกุ้ง

ลักษณะกำรประพันธ์



กลุ่มที่ 1
ข้ำวตังค์

ไอซ์
อำลีฟ

ไจ๋
ปริ้นเตอร์

กลุ่มที่ 2
อ๋อมแอ๋ม

วิน
เจแปน
เกรซ
แตง

กลุ่มที่ 3
ยีน

ฟ้ำใส
อัลเลอร์

ขนิ้ง

กลุ่มที่ 4
แก้ม
เบล
ออย
เคน

อำม (ภูรินท์)

กลุ่มที่ 5
ภูมิ
คิม
กำร

อำร์ม (ศุภฤกษ์)
รอฮันนี

กลุ่มที่ 6
บำส
บอส
วิน
ตั้ม
โมชิ

ท ำอะไรบ้ำง? เข้ำ Google Meet ย่อย กลับมำเจอกัน 9.40 น. 

- ช่วยกันถอดค ำประพันธ์ที่ได้รับมอบหมำย + หำควำมหมำยค ำศัพท์ที่ครูใส่สีแดงไว้

- ท ำลงใน liveworksheets.com



เที่ยวเล่นเป็นเกษมสุข            แสนส่ิงสนุกปลุกใจหวัง

เร่ร่ำยผำยผำดผัง หัวริกรื่นชื่นชมไพร

สนุกเกษมเปรมหน้ำเหลือบ ลืมหลัง

แสนสนุกปลุกใจหวัง วิ่งหร้ี

เดินร่ำยผำยผันยัง ชำยป่ำ

หัวร่อรื่นชื่นชี้ ส่องนิ้วชวนแล

ไปโดยเร็ว

หัวเรำะรื่นเรงิ

รี่ (ปรี่เข้ำใส่)

ไปโดยเร็ว

ชี้นิ้วการเที่ยวเล่นในครั้งนี้ช่างมีความสขุ สนุกสนานเหลือเกิน 
เดินอย่างรวดเร็วเข้าไปในป่า  หัวเราะกระซิกกันอย่างสดชื่น
รื่นเริง  มีการชี้ชวนให้ชมธรรมชาติต่าง ๆ



เที่ยวเล่นเป็นเกษมสุข            แสนส่ิงสนุกปลุกใจหวัง

เร่ร่ำยผำยผำดผัง หัวริกรื่นชื่นชมไพร

สนุกเกษมเปรมหน้ำเหลือบ ลืมหลัง

แสนสนุกปลุกใจหวัง วิ่งหร้ี

เดินร่ำยผำยผันยัง ชำยป่ำ

หัวร่อรื่นชื่นชี้ ส่องนิ้วชวนแล

ไปโดยเร็ว

หัวเรำะรื่นเรงิ

รี่ (ปรี่เข้ำใส่)

ไปโดยเร็ว

ชี้นิ้วการเที่ยวเล่นในครั้งนี้ช่างมีความสขุ สนุกสนานเหลือเกิน 
เดินอย่างรวดเร็วเข้าไปในป่า  หัวเราะกระซิกกันอย่างสดชื่น
รื่นเริง  มีการชี้ชวนให้ชมธรรมชาติต่าง ๆ



เลียงผำอยู่ภูเขำ หนวดพรำยเพรำเขำแปล้ปลำย

รูปร่ำงอย่ำงแพะหมำย ขนเหม็นสำบหยำบเหมือนกัน

เลียงผำอยู่พ่ำงพื้น ภูเขำ

หนวดพู่ดูเพรำเขำ ไปลท่้ำย

รูปร่ำงอย่ำงแพะเอำ มำเปรียบ

ขนเหม็นสำบหยำบร้ำย กลิ่นกล้ำเหมือนกัน

1 งำม แบนรำบ

งำม

ผำย แบะ เลียงผาอยู่บนภูเขา มีรูปร่าง
คล้ายแพะ มีหนวดงาม ปลาย
เขาโค้งไปข้างหลัง ขนหยาบและ
มีกลิ่นเหม็นสาบ เหมือนกับแพะ



เลียงผำอยู่ภูเขำ หนวดพรำยเพรำเขำแปล้ปลำย

รูปร่ำงอย่ำงแพะหมำย ขนเหม็นสำบหยำบเหมือนกัน

เลียงผำอยู่พ่ำงพื้น ภูเขำ

หนวดพู่ดูเพรำเขำ ไปลท่้ำย

รูปร่ำงอย่ำงแพะเอำ มำเปรียบ

ขนเหม็นสำบหยำบร้ำย กลิ่นกล้ำเหมือนกัน

1 งำม แบนรำบ

งำม

ผำย แบะ เลียงผาอยู่บนภูเขา มีรูปร่าง
คล้ายแพะ มีหนวดงาม ปลาย
เขาโค้งไปข้างหลัง ขนหยาบและ
มีกลิ่นเหม็นสาบ เหมือนกับแพะ



เลียงผำ



กระจงกระจิดเตี้ย วิ่งเรี่ยเรี่ยน่ำเอ็นดู

เหมือนกวำงอย่ำงตำหู มีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสอง

กระจงกระจิดหน้ำ เอ็นดู

เดินร่อยเรี่ยงำมตรู กระจ้อย

เหมือนกวำงอย่ำงตำหู ตีนกีบ

มีเคี่ยวขำวน้อยช้อย แนบข้ำงเคียงสอง

2 ตัวเล็ก

เขี้ยว อ่อนช้อย

กระจงเป็นสัตว์ที่มีตัวขนาดเล็ก 
มองดูน่ารักน่าเอ็นดู มีตาหูและ
ตีนกีบเหมือนกวาง มีเขี้ยวน้อยสี
ขาว 2 เขี้ยว



กระจงกระจิดเตี้ย วิ่งเรี่ยเรี่ยน่ำเอ็นดู

เหมือนกวำงอย่ำงตำหู มีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสอง

กระจงกระจิดหน้ำ เอ็นดู

เดินร่อยเรี่ยงำมตรู กระจ้อย

เหมือนกวำงอย่ำงตำหู ตีนกีบ

มีเคี่ยวขำวน้อยช้อย แนบข้ำงเคียงสอง

2 ตัวเล็ก

เขี้ยว อ่อนช้อย

กระจงเป็นสัตว์ที่มีตัวขนาดเล็ก 
มองดูน่ารักน่าเอ็นดู มีตาหูและ
ตีนกีบเหมือนกวาง มีเขี้ยวน้อยสี
ขาว 2 เขี้ยว



กระจง



ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหำ

ฝูงค่ำงหว่ำงพฤกษำ ค่ำงโจนไล่ไขว่ปลำยยำง

ฝูงลิงยวบยำบต้น พวำหนำ

ฝูงชะนีมี่กู่หำ เปล่ำข้ำง

ฝูงค่ำงหว่ำงพฤกษำ มำสู่

ครอกแครกไล่ไขว่คว้ำง โลดเลี้ยวโจนปลิว

3 เล็ก ๆ

ต้นมะม่วง

ฝูงลิงขย่มต้นมะมว่งอยูย่วบยาบ  
ฝูงชะนีร้องกู่หาคู่ของมัน  
ฝูงค่างกระโดดไปมาระหว่างต้นไม้  
ฝูงลิงต่างพากันร้องขู่ตะคอก 
พร้อมทั้งกระโดดไล่ไขว่คว้ากัน



ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหำ

ฝูงค่ำงหว่ำงพฤกษำ ค่ำงโจนไล่ไขว่ปลำยยำง

ฝูงลิงยวบยำบต้น พวำหนำ

ฝูงชะนีมี่กู่หำ เปล่ำข้ำง

ฝูงค่ำงหว่ำงพฤกษำ มำสู่

ครอกแครกไล่ไขว่คว้ำง โลดเลี้ยวโจนปลิว

3 เล็ก ๆ

ต้นมะม่วง

ฝูงลิงขย่มต้นมะมว่งอยูย่วบยาบ  
ฝูงชะนีร้องกู่หาคู่ของมัน  
ฝูงค่างกระโดดไปมาระหว่างต้นไม้  
ฝูงลิงต่างพากันร้องขู่ตะคอก 
พร้อมทั้งกระโดดไล่ไขว่คว้ากัน



ต้นมะม่วง

ลิง

ค่ำง

ชะนี



งูเขียวรัดตุ๊กแก ตุ๊กแกแก่คำงแข็งขยัน

กัดงูงูยิ่งพัน                            อ้ำปำกง่วงล้วงตับกิน

งูเขียวแลเหลื้อมพ่น พิษพลัน

ตุ๊กแกคำงแข็งขยัน คำบไว้

กัดงูงูเร่งพัน ขนดเครียด

ปำกอ้ำงูจึงได้ ลำกล้วงตับกิน

4

เลื่อม

อ้ำปำกงับ

รัดให้แน่นมำก

งูเขียวตัวเป็นเงามันแต่ไม่มีพิษ 
ถูกตุ๊กแกคาบไว้ ในขณะเดียวกัน
งเูขียวก็รัดตุ๊กแกจนต้องอ้าปาก 
และเข้าไปล้วงตับตุ๊กแกกินเป็น
อาหาร



งูเขียวรัดตุ๊กแก ตุ๊กแกแก่คำงแข็งขยัน

กัดงูงูยิ่งพัน                            อ้ำปำกง่วงล้วงตับกิน

งูเขียวแลเหลื้อมพ่น พิษพลัน

ตุ๊กแกคำงแข็งขยัน คำบไว้

กัดงูงูเร่งพัน ขนดเครียด

ปำกอ้ำงูจึงได้ ลำกล้วงตับกิน

4

เลื่อม

อ้ำปำกงับ

รัดให้แน่นมำก

งูเขียวตัวเป็นเงามันแต่ไม่มีพิษ 
ถูกตุ๊กแกคาบไว้ ในขณะเดียวกัน
งเูขียวก็รัดตุ๊กแกจนต้องอ้าปาก 
และเข้าไปล้วงตับตุ๊กแกกินเป็น
อาหาร



งูเขียวรัดตุ๊กแก



ยูงทองย่องเยื้องย่ำง ร ำรำงชำงช่ำงฟ่ำยหำง

ปำกหงอนอ่อนส ำอำง ช่ำงร ำเล่นเต้นตำมกัน

ยูงทองย่องย่ำงเยื้อง ร ำฉวำง

รำยร่ำยฟ่ำยเฟื่องหำง เฉิดหน้ำ

ปำกหงอนอ่อนส ำอำง ลำยเลิศ

ร ำเล่นเต้นงำมหง้ำ ปีกป้องเป็นเพลง

5 งำม สวย เด่น

ขวำง

ร ำแพนหำง

ง่ำ (กำงออก)

นกยูงทองย่องเยื้องย่าง  
ร าแพนหางเชิดหน้าขึ้น  
เห็นปากงอนอ่อนช้อย 
แสดงอาการร าเล่น
ด้วยการยกปีกขึ้นป้อง
ตามเพลง



ยูงทองย่องเยื้องย่ำง ร ำรำงชำงช่ำงฟ่ำยหำง

ปำกหงอนอ่อนส ำอำง ช่ำงร ำเล่นเต้นตำมกัน

ยูงทองย่องย่ำงเยื้อง ร ำฉวำง

รำยร่ำยฟ่ำยเฟื่องหำง เฉิดหน้ำ

ปำกหงอนอ่อนส ำอำง ลำยเลิศ

ร ำเล่นเต้นงำมหง้ำ ปีกป้องเป็นเพลง

5 งำม สวย เด่น

ขวำง

ร ำแพนหำง

ง่ำ (กำงออก)

นกยูงทองย่องเยื้องย่าง  
ร าแพนหางเชิดหน้าขึ้น  
เห็นปากงอนอ่อนช้อย 
แสดงอาการร าเล่น
ด้วยการยกปีกขึ้นป้อง
ตามเพลง



นกยูง



ไก่ฟ้ำอ้ำสดแสง หัวสุกแดงแทงเดือยแนม

ปีกหำงต่ำงสีแกม                  สีแต้มต่ำงอย่ำงวำดเขียน

ไก่ฟ้ำหน้ำก ่ำกล้ำ ปำกแหลม

หัวแดงเดือยแนม เนื่องแข้ง

ปีกหำงต่ำงสีแกม ลำยลวด

ตัวด่ำงอย่ำงคนแกล้ง แต่งแต้มขีดเขียน

6

ไก่ฟ้าหน้าสุกใสมีปากแหลม 
หัวมีสีแดง ก าลังแทงเดือย
ขึ้นมา ปีกหางและล าตัวมี
ลวดลายงามเหมือนอย่างคน
แกล้งแต่งสีให้มนั



ไก่ฟ้ำอ้ำสดแสง หัวสุกแดงแทงเดือยแนม

ปีกหำงต่ำงสีแกม                  สีแต้มต่ำงอย่ำงวำดเขียน

ไก่ฟ้ำหน้ำก ่ำกล้ำ ปำกแหลม

หัวแดงเดือยแนม เนื่องแข้ง

ปีกหำงต่ำงสีแกม ลำยลวด

ตัวด่ำงอย่ำงคนแกล้ง แต่งแต้มขีดเขียน

6

ไก่ฟ้าหน้าสุกใสมีปากแหลม 
หัวมีสีแดง ก าลังแทงเดือย
ขึ้นมา ปีกหางและล าตัวมี
ลวดลายงามเหมือนอย่างคน
แกล้งแต่งสีให้มนั



ไก่ฟ้ำ





กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
มีประโยชน์อย่ำงไร

กำรอ่ำนเนื้อหำเรื่อง



1

2


