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                                                                                  แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ เล่มที่ 1  

ค ำน ำ 

 

แบบ ฝึก ทักษะการแ ต่งโคลง ส่ี สุภ าพ   รายวิชาภาษาไทย  รหั สวิชา ท2310 2                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จัดท าขึ้นเพื่อฝึกทักษะการแต่งโคลงส่ีสุภาพ  เป็นแบบฝึกท่ีนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการเขียน การใช้ภาษาไทย และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ขณะเดียวกันนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เรื่องการแต่งค าประพันธ์ และเกิด
ความภาคภูมิ ใจในผลงานของตนเอง  ซึ่งได้เสนอเนื้อหาเป็นกระบวนการจากง่ายไปหายาก         
แบบฝึกทักษะมีหลากหลายรูปแบบ  มีท้ังหมด 5 เล่ม ดังนี้ 

 

แบบฝึกทักษะเล่มท่ี 1  เรียนรู้หลักการประพันธ ์
แบบฝึกทักษะเล่มท่ี 2  เช่ือมค าสัมผัสคล้องจอง    
แบบฝึกทักษะเล่มท่ี 3  ย้อนมองภาพพจน์โวหาร   
แบบฝึกทักษะเล่มท่ี 4  ส่ือสารล าน าความคิด   
แบบฝึกทักษะเล่มท่ี 5  ลิขิตคิดค าแต่งโคลงส่ี   

 

แบบ ฝึก ทักษะการแ ต่งโคลง ส่ี สุภ าพ   รายวิชาภาษาไทย  รหั สวิชา ท2310 2                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เล่มท่ี 1  เรียนรู้หลักการประพันธ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถ
จ าแนกประเภทและรู้จักค าส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับบทร้อยกรอง และสามารถอธิบายคุณค่าของบท 
ร้อยกรองท่ีก าหนดได้ 

 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงส่ีสุภาพ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา        
ท23102  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ในการน าไป  
ปรับใช้ ในการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังช่วยพัฒนาทักษะการแต่งโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ  และมีความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรม ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ค าแนะน าและให้ความ
อนุเคราะห์ในการจัดท าแบบฝึกทักษะเล่มนี้จนส าเร็จด้วยดี 

 

 

 อ้อมฤทัย  พรชัยโรจน์ 
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สำรบัญ 

 
           
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะ (ส าหรับครู) ๑ 
ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะ (ส าหรับนักเรียน) ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ๓ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ๓ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ๔ 
ใบความรู้ท่ี 1  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวค าประพันธ ์ ๖ 
แบบฝึกท่ี   1  รับรู้ความหมาย ๙ 
แบบฝึกท่ี   2  ใส่ใจคุณค่า ๑๐ 
แบบฝึกท่ี   3  วิเคราะห์ประเภทร้อยกรอง ๑๒ 
ใบความรู้ท่ี 2  เรื่อง ค าท่ีควรทราบเกี่ยวกับค าประพันธ ์ ๑๔ 
แบบฝึกท่ี   4  ไตร่ตรองค าเป็นค าตาย ๑๖ 
แบบฝึกท่ี   5  เข้าใจค าครุ - ลหุ ๑๗ 
แบบฝึกท่ี   6  ระบุค าเอก - โท  ๑๘ 
แบบฝึกท่ี   7  แยกค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ๑๙ 
แบบฝึกท่ี   8  หลากหลายค าสร้อยเสริมความ ๒๐ 
แบบทดสอบหลังเรียน ๒๑ 
บรรณานุกรม ๒๓ 
ภาคผนวก ๒๔ 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ๒๖ 
แนวค าตอบแบบฝึกท่ี 1  รับรู้ความหมาย ๒๗ 
แนวค าตอบแบบฝึกท่ี 2  ใส่ใจคุณค่า ๒๘ 
แนวค าตอบแบบฝึกท่ี 3  วิเคราะห์ประเภทร้อยกรอง ๒๙ 
แนวค าตอบแบบฝึกท่ี 4  ไตร่ตรองค าเป็นค าตาย ๓๐ 
แนวค าตอบแบบฝึกท่ี 5  เข้าใจค าครุ ลหุ ๓๑ 
แนวค าตอบแบบฝึกท่ี 6  ระบุค าเอก – โท ๓๑ 
แนวค าตอบแบบฝึกท่ี 7  แยกค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ๓๒ 
แนวค าตอบแบบฝึกท่ี 8  หลากหลายค าสร้อยเสริมความ ๓๒ 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ๓๓ 
แบบบันทึกคะแนน ๓๔ 
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ค ำแนะน ำกำรใช้แบบฝึกทกัษะกำรแต่งโคลงสี่สุภำพ 

รำยวิชำภำษำไทย  รหัสวิชำ ท23102  ช้ันมัธยมศกึษำปทีี่ 3  
(ส ำหรบัครู) 

 
 

แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงส่ีสุภาพ เล่มท่ี 1 เรียนรู้หลักการประพันธ์   จัดท าขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ใช้พัฒนาทักษะ การแต่งค าประพันธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยน าไปใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการแต่งโคลงส่ีสุภาพ โดยมีวิธีการใช้ ดังนี้ 

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงส่ีสุภาพ   รายวิชาภาษาไทย      
รหัสวิชา ท23102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. ศึกษาข้อมูลจากแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงส่ีสุภาพ พร้อมท้ังจัดเตรียมแบบฝึกทักษะ     
ให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

3. อธิบายให้นักเรียนทราบถึงตัวช้ีวัดท่ีต้องการให้นักเรียนรู้จากการใช้แบบฝึกทักษะ         
การแต่งโคลงส่ีสุภาพ  เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากการท าแบบฝึกทักษะ 

4. ก่อนจัดการเรียนรู้ครูต้องช้ีแจงวิธีการและขั้นตอนให้นักเรียนทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

5. ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง และปฏิบัติกิจกรรมท่ีก าหนดให้         
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดทักษะและเกิดความช านาญในเนื้อหาท่ีจัดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง 

6. การปฏิบัติกิจกรรมครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

7. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบท้ายบทเรียนท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัด  
การเรียนรู้ 

8. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ตรวจผลงานร่วมกับนักเรียนและบันทึกคะแนน 
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ค ำแนะน ำกำรใช้แบบฝึกทกัษะกำรแต่งโคลงสี่สุภำพ 
รำยวิชำภำษำไทย  รหัสวิชำ ท23102  ช้ันมัธยมศกึษำปทีี่ 3  

(ส ำหรบันกัเรยีน) 
 
 

 
การใช้แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงส่ีสุภาพ รายวิชาภาษาไทย รหั สวิชา ท23102                

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่มท่ี 1 เรียนรู้หลักการประพันธ์  ท่ีนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้ เป็นแบบฝึก     
เสริมทักษะการแต่งโคลงส่ีสุภาพ   โดยมีครูเป็นผู้แนะน าหรือนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยการปฏิบัติตามค าแนะน าต่อไปนี้ 

1. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ  
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัย จ านวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลา ๑๐ นาที ลงใน

กระดาษค าตอบ 
3. ศึกษาเนื้อหาและตัวอย่างจากใบความรู้เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับบทร้อยกรองและ

ค าท่ีควรทราบเกี่ยวกับบทร้อยกรอง 
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝึกท่ี 1 – แบบฝึกท่ี 8  โดยตอบค าถามทีละแบบฝึกให้ถูกต้อง

ครบถ้วน 
5. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ไม่ตรวจดูค าตอบจากเฉลยก่อน 
6. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกทักษะเรียบร้อยแล้ว  ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึก

ทักษะ 
7. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ลงในกระดาษค าตอบ  
8. ตรวจค าตอบและบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนท้ายเล่มเพื่อทราบผล      

การพัฒนา 
9. ควรเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและผลการทดสอบหลังเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วดั 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 
 

สำระที่ 1  กำรอ่ำน 
 
มำตรฐำน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ม.3/9   ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย

เพื่อน าไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิต 
  

  
สำระที่ 4  หลักกำรใช้ภำษำ 
 
มำตรฐำน ท 4.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
  

ตัวชี้วัด 
ท 4.1 ม.3/๖   แต่งบทร้อยกรอง 

 

 

จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
 

 

๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าประพันธ์ได้ 
๒. นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค าประพันธ์ไทยได้ 
๓. นักเรียนรู้จักค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการแต่งค าประพันธ์แต่ละชนิด 
๔. นักเรียนสามารถอธิบายและประเมินค่าของค าประพันธ์ที่อ่านได้  
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง  เรียนรู้หลักกำรประพันธ์ 

ค ำช้ีแจง    ข้อสอบมีท้ังหมดจ านวน  ๑  ตอน  เป็นข้อสอบแบบปรนัย  จ านวน  10  ข้อ   
              เวลา  ๑๐  นาที  คะแนนเต็ม 10 คะแนน   

 

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว  แล้วท าเครื่องหมายกากบาท  (x)  
            ลงในกระดาษค าตอบ 

          1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการประพันธ์ได้ถูกต้องท่ีสุด 
 ก. การบัญญัติค าให้เป็นเรื่องราว 
 ข. ค าท่ีมีสัมผัสคล้องจองกันได้ไพเราะ 
 ค. ถ้อยค าท่ีได้ร้อยกรองแล้วว่ามีความสละสลวย 
 ง. การเรียบเรียงถ้อยค าให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ 

 

                     2. ข้อใดคือความหมายของค าว่า  “คณะ” 
    ก. แบบบังคับว่าบทร้อยกรองแต่ละชนิดจะต้องมีจ านวนวรรค  จ านวนค า  เอก-โท   

      หรือครุ-ลห ุตามท่ีก าหนดไว้ 
    ข. จ านวนค าของแต่ละวรรค  ว่ามีเท่าไร  ห้ามเกินหรือขาด 
    ค. ลักษณะบังคับให้มีต าแหน่งเอกหรือโทเท่านั้นค า 
    ง. ลักษณะของเสียงหนักหรือเบาของแต่ละวรรค 

 

3. ค าเป็นค าตาย  เกี่ยวข้องกับบทร้อยกรองประเภทใดมากท่ีสุด 
    ก. กลอน  ข. โคลง 
    ค. กาพย์  ง. ฉันท์ 

 4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
    ก. ค าสร้อยใช้กับบทร้อยกรองชนิดใดก็ได้ 
    ข. ในการแต่งกลอนไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงเรื่องเสียงวรรณยุกต์ 
    ค. ค าเป็นค าตายใช้บังคับเฉพาะในบทร้อยกรองประเภทฉันท์เท่านั้น 
    ง. ค าท่ีใช้บรรจุในบทร้อยกรองต่าง ๆ นั้นล้วนหมายถึงค าพยางค์ท้ังส้ิน 

 5. ข้อใดปรากฏอยูใ่นค าประพันธ์ทุกชนิด 
    ก. สัมผัสนอก  ข. สัมผัสใน 
    ค. เสียงวรรณยุกต์ ง. เสียงหนักเบา 
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 6. ข้อใดใช้ค าขึ้นต้นได้ถูกต้อง 
    ก. เมื่อนั้น  เสนาวานรน้อยใหญ่   ข. เมื่อนั้น หนุมานชาญชัยไม่ถอยหนี 
    ค. เมื่อนั้น ทศกัณฐ์โกรธาหน้าหม่นหมอง  ง. เมื่อนั้น สุครีพอนุชาเข้าขัดขวาง 
 

 7. ข้อใดมีสัมผัสในมากท่ีสุด 
    ก. ถึงม้วยดินส้ินฟ้ามหาสมุทร   ข. อนิจจาโอ้ว่าความรักเอย 
    ค. จะไปลามาไหว้นะศิษย์นะ   ง. ยามปิดภาคคิดถึงตรึงใจยิ่ง 
 

 8. ค าใดใช้เป็นค าสร้อยได้ทุกค า 
    ก. นา  นอ  เทอญ  แท้    ข. เอ๋ย  ฤา  เอย  ดี 
       ค. พี่  น้อง  แฮ  หนา    ง. แม่  พ่อ  เฮย  บารนี 
 

9.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  ก. ณ ธ บ่ ก็ นับเป็นค าครุ   ข. ค าครุ คือค าท่ีมีตัวสะกดได้ทุกแม่ 
  ค. ค าลหุ ประสมกับสระ อ า ไอ ใอ เอา  ง. สายัณตะวันยาม เป็นค าลหุทุกค า 

 

10.  “ใดใดในโลกล้วน  อนิจจัง  
 คงแต่บาปบุญยัง  เท่ียงแท้ 
 คือเงาติดตัวตรัง  ตรึงแน่น  อยู่นา 
 ตามแต่บุญบาปแล้ ก่อเกื้อรักษา”  

     บทร้อยกรองนี้มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 
     ก. สอนให้ท า   ข. เตือนให้คิด 
     ค. อธิบายให้เข้าใจ  ง. ปลอบใจให้มีความหวัง   
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ใบควำมรู้ที่  1 

เร่ือง ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับค ำประพันธ ์
 
 
 

 
ควำมหมำยและควำมเป็นมำของค ำประพันธ์ 

  
 
ค าประพันธ์ หมายถึง ถ้อยค าท่ีเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์  โดยมี

ก าหนดข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความครึกครื้นและมีความไพเราะแตกต่างไปจากถ้อยค าธรรมดา  
ค าประพันธ์หรือบทร้อยกรอง ปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรกในวรรณคดีเรื่อง “ลิลิตโองการ

แช่งน้ า” ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นค าประพันธ์ประเภทโคลงกับร่าย 
 ค าประพันธ์ที่เรียกว่าร้อยกรองในปัจจุบันนี้ โบราณเรียกกันหลายอย่าง เช่น เรียกว่า “กลอน 
กานท์ กวีนิพนธ์  กวีวัจนะ บทประพันธ์ และค าประพันธ์ เป็นต้น 
                    (วิเชียร  เกษประทุม,  2557,  หน้า 297) 
       
 

ลักษณะของค ำประพันธ์ที่ดี 
 
 
 ค าประพันธ์ท่ีดีจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะต่อไปนี ้
 1. แต่งถูกต้องตามลักษณะบังคับของค าประพันธ์แต่ละชนิด 
 2. ใช้ถ้อยค าประณีต ดีท้ังรูปค าและเสียงของค า 
 3. มีสัมผัสในไพเราะเหมาะสม 
 4. มีเนื้อความดีเด่น ล าดับความเป็นระเบียบเรียบร้อย มาสลับสับสนวกวนไปมา ไม่ใช้
ถ้อยค าซ้ า ๆ ซาก ๆ  
 5. ก่อให้เกิดอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ 

                (เริงชัย ทองหล่อ,  2558,  หน้า 11) 
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รูปแบบของค ำประพันธ์ไทย 
 
รูปแบบของค าประพันธ์ไทย หรือชนิดของค าประพันธ์ ได้แก่ ถ้อยค าท่ีน ามาเรียบเรียงกัน     

มีก าหนดเอาไว้เป็นแบบแผน จ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                   (วิเชียร  เกษประทุม,  2557,  หน้า 298) 

ค ำประพันธ์ (ร้อยกรอง) 

กำพย์ 

กลอน 

โคลง 

ฉันท์ 

ร่ำย 

เป็นค าประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทย ซึ่งก าหนดคณะ พยางค์ และสัมผัส           
มีลักษณะคล้ายกับฉันท์ แต่ไม่นิยมครุ – ลหุเหมือนกับฉันท์ 

 

ค าประพันธ์ซึ่งมวีิธีเรียบเรียง
ถ้อยค าเข้าคณะ มีก าหนดเอกโท

และสัมผัส 

 

คือลักษณะถ้อยค าท่ีกวีได้
ร้อยกรองขึ้น เพื่อให้เกิด

ความไพเราะ โดยก าหนดครุ 
ลหุ และสัมผัสไว้เป็น

มาตรฐาน 

 

เป็นค าประพันธ์ที่มีลักษณะ
บังคับ  3 ประการ คือ 

คณะ จ านวนค า และสัมผัส 

 

เป็นค าประพันธ์ที่ไม่ก าหนดว่ามีบท
หรือบาทเท่าไดจะแต่งให้ยาวเท่าไร
ก็ได้แต่ต้องเรียงค าให้คล้องกันตาม

ข้อบังคับเท่านั้น 
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ประโยชน์ของกำรประพันธ์ 

 
บทร้อยกรองมีประโยชน์และคุณค่าหลายประการ  ท้ังในส่วนของผู้อ่าน  ผู้ฟัง  ผู้แต่ง     

และคุณค่าทางภาษา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
1. ท าให้เกิดภาษาท่ีประณีต ไพเราะ เพลิดเพลิน ในรสส าเนียงและเนื้อความ เพราะ 

ผู้แต่งจะต้องสรรถ้อยค าให้มีเสียงสัมผัสและผูกเนื้อความให้น่าฟัง 
2. ฝึกให้สนใจและรอบรู้ในการใช้ภาษาและเข้าใจภาษาอย่างประณีตลึกซึ้ง 
3. ช่วยให้เกิดความจ าแม่นย า เพราะมีความไพเราะจูงใจให้นิยมชมชอบและมี 

สัมผัสคล้องจองท าให้จ าง่าย 
4. ท าให้ภาษามีวิวัฒนาการ เพราะต้องคิดค้นกล่ันกรองเลือกสรรหาถ้อยค า 

มาใช้ให้เหมาะเจาะและต้องเรียบเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความหมายคมคายลึกซึ้ง 
5. ท าให้เกิดวรรณคดี ซึ่งนับเป็นสมบัติส าคัญของชาติอย่างหนึ่ง และมีกวีเป็นศรี 

ประดับชาติ 
6. ท าให้เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างแบบการประพันธ์ชนิดต่าง ๆ จนกลายเป็น 

มรดกตกทอดมาถึงคนรุ่นหลัง 
7. ท าให้รักษาถ้อยค าส านวนและขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ ไว้มิให้สูญ เพราะ 

ผู้ประพันธ์ย่อมจะบรรจุส านวนภาษาและเหตุการณ์ท่ีปรากฏในสมัยของผู้ประพันธ์ไว้ใน 
วรรณกรรมท่ีแต่งขึ้น 

   (เริงชัย ทองหล่อ,  2558,  หน้า 11-12) 
 
    
 
 
 
 

  มาท าแบบฝึกหัดกันนะครับ 
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แบบฝึกที่ 1 เข้ำใจควำมหมำย 
 
 

ค ำช้ีแจง     ให้นักเรียนเลือกใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อท่ีมีเนื้อความถูกต้อง 
      และใส่เครื่องหมาย × หน้าข้อท่ีมีเนื้อความไม่ถูกต้อง  (10 คะแนน) 
 
 
............1.  ค าประพันธ์  คือถ้อยค าท่ีเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ 
............2.  ค าประพันธ์แต่ละชนิด  แตกต่างกันไปตามกฎ ข้อบังคับและแผนผัง 
…………3.  ค าประพันธ์ประเภทฉันท์มีการบังคับค าครุ-ลห ุ
............4.  กาพย์ยานี  11  หนึ่งบทมี  4  วรรค  วรรคหน้า  6  ค า  วรรคหลัง  5  ค า 
............5.  บทร้อยกรองได้รับความนิยมต้ังแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นต้นมา 
............6.  ค าประพันธ์ประเภทโคลงมีลักษณะพิเศษบังคับค าเอก  ค าโท 
……..….7.  ค าประพันธ์ประเภทกาพย์มีการบังคับครุ-ลหุ เหมือนฉันท์ 
............8.  ค าประพันธ์ประเภทฉันท์ท่ีมีลักษณะพิเศษบังคับเสียงวรรณยุกต์ของค าท้ายวรรค 
............9.  ค าประพันธ์ประเภทกลอนไม่มีการบังคับค าครุ  ลหุ 
...........10.  ร่ายสุภาพ  จัดเป็นงานประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ได้..................คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ตอบถูกข้อละ  1  คะแนน 
ผ่ำนเกณฑ์  ได้คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป  หรือได้คะแนนต้ังแต่  8  คะแนนขึ้นไป 
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แบบฝึกที่ 2 เข้ำใจคุณค่ำ 

 
 

ค ำช้ีแจง    ใหน้ักเรียนอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองท่ีก าหนดให้ (10 คะแนน) 
 

 
ตัวอย่าง   ความรู้ดูยิ่งล้ า  สินทรัพย์ 

  คิดค่าควรเมืองนับ  ยิ่งไซร ้
  เพราะเหตุจักอยู่กับ  กายอาต – มานา 
  โจรจักเบียฬบ่ได้   เร่งรู้เรียนเอา 

                             โคลงโลกนิติ  
 

 
แนวกำรตอบ : โคลงบทนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรู้  ช้ีให้เห็นว่าคนท่ีมีความรู้เปรียบเสมือน   
มีทรัพย์สิน และความรู้นั้นจะอยู่ติดกับตัวเราไม่มีใครเอาไปได้ 

1.  

   ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน 
  ไม่ยินและไม่ยล   อุปะสัคคะใดใด 
   ความรักเหมือนโคถึก ก าลังคึกผิขังไว้ 
  ก็โลดจากคอกไป   บยอมอยู่ ณ ท่ีขัง 
   ถึงหากจะผูกไว้  ก็ดึงไปด้วยก าลัง 
  ยิ่งห้ามก็ยิ่งคล่ัง   บหวนคิดถึงเจ็บกาย 
   คงมีแต่ผลร้าย  และปราศจากซึ่งผลดี 

     มัทนะพาธา : รัชกาลที่ 6 
 
 

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

2.  
 

  ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
       แม้นพูดช่ัวตัวตายท าลายมิตร  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 
                                     สุนทรภู่ 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. 
 
      มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท  อย่าให้ขาดส่ิงของต้องประสงค์ 
  จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง  อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน 
      ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ  ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน 
  เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล   จงเล้ียงท่านอย่าให้อดระทดใจ 

                                                                                       สุภาษิตสอนหญิง 
 
 

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

4.  
 
   พฤษภกาสร   อีกกุญชรอันปลดปลง 
  โททนต์เสน่งคง    ส าคัญหมายในกายมี 
            นรชาติวางวาย   มลายส้ินท้ังอินทรีย์ 
  สถิตย์ท่ัวแต่ช่ัวดี    ประดับไว้ในโลกา 
     สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

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

๕.  
    

     อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตสาห์ มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน 
  จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลน  ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน 
      อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เช่ียวชาญเถิดจะเกิดผล 
  อาจจะชักเชิดชูสกนธ์   ถึงคนจนพงศ์ไพร่คงได้ดี 

   พระศรีสุนทรโวหาร น้อยอาจารยางกูร 
 

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

 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน ได้.............คะแนน 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน 
  -อธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองได้ชัดเจน  มีเหตุผล  ข้อละ 2  คะแนน 

-อธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองได้บ้าง  ข้อละ 1คะแนน 
ผ่ำนเกณฑ์  ได้คะแนนร้อยละ  80 ข้ึนไป  หรือได้คะแนนต้ังแต่  8  คะแนนข้ึนไป 
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แบบฝึกที่ 3 วิเครำะห์ประเภทร้อยกรอง 

 
 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์บทร้อยกรองท่ีก าหนดให้ ว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทใด และบอก
หลักการสังเกต  (10 คะแนน) 

 
 
  ตัวอย่ำง   วุ้งเว่ิงชวำกผำ  ฆนแผ่นศิลำสลอน 
          ช่องชำนชโลทร   ชนเผ่นกระเซ็นสำย         
       อิลราชค าฉันท์ : ผัน สาลักษณ ์
 
      

 เป็นบทร้อยกรองประเภท  อินทรวิเชียรฉันท์  11 
   สังเกตจำก  มีค าครุ  ลหุ  และมี  2 บาท บาทละ  2 วรรค  วรรคแรก 5 ค า วรรคหลัง 6  ค า 
 
 

 
1.  รักประเทศรักเพื่อนบ้านงานทุกส่ิง  รักสัตย์จริงรักวิชาใจกล้าหาญ 

 สามัคคีไมตรีมิตรจิตช่ืนบาน  ตลอดกาลมรณะอย่าละธรรม์ 
             หลักภาษาไทย : ก าชัย  ทองหล่อ 

 
เป็นบทร้อยกรองประเภท............................................................................................................... 
สังเกตจำก....................................................................................................................................... 
 

 
2.        แมงภู่ตัวผ้ึงภุมรา   แตนต่อตัวตา 

ปะขาวแลตัวเต่าทอง        
             สัตวาภิธาน : พระศรีสุนทรโวหาร 
 

เป็นบทร้อยกรองประเภท.............................................................................................................. 
สังเกตจำก
......................................................................................................................................…………………… 
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      3.                      ความรู้รู้ยิ่งได้   สินศักดิ์ 

 เป็นท่ีชนพ านัก    นอบนิ้ว 
 อย่าเกียจเกลียดหน่ายรัก   เรียนต่อ 
 รู้ชอบใช่หอบหิ้ว    เหนื่อยแพ้แรงโรย  
      โคลงโลกนิติ : กรมพระยาเดชาดิศร 
 

เป็นบทร้อยกรองประเภท.............................................................................................................. 
สังเกตจำก...................................................................................................................................... 
 

4.  
                        นาวาแน่นเป็นขนัด  ล้วนรูปสัตว์แสนยากร 

เรือริ้วทิวธงสลอน   สาครล่ันครั่นครื้นฟอง 
                       กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร 

 
เป็นบทร้อยกรองประเภท.............................................................................................................. 
สังเกตจำก...................................................................................................................................... 
 
 
     5.    สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน  ไม่เหมือนแม้นพจมานท่ีหวานหอม 
  กล่ินประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม 
  แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปล้ืม ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดท่ีเข็ดขม 
  ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์  ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย 

             พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 
 

 
เป็นบทร้อยกรองประเภท.............................................................................................................. 
สังเกตจำก...................................................................................................................................... 
 

 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ได้.............คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
-ระบุประเภทบทร้อยกรองและบอกข้อสังเกตได้ถูกต้องข้อละ  2  คะแนน 
-ระบุประเภทบทร้อยกรองได้แต่บอกข้อสังเกตไม่ถูกต้องหรือระบุประเภทบทร้อย
กรองไมไ่ด้  แต่บอกข้อสังเกตได้ถูกต้อง  ข้อละ  1  คะแนน 
-ระบุประเภทบทร้อยกรองไม่ถูกต้อง  และบอกหลักสังเกตไม่ได้  0  คะแนน 
ผ่ำนเกณฑ์  ได้คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป  หรือได้คะแนนต้ังแต่  8  คะแนนขึ้นไป 
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ใบควำมรู้ที่  2 

เร่ือง ค ำที่ควรทรำบเก่ียวกับค ำประพันธ์ 
 
    

ฉันทลักษณ์   แปลว่าต าราว่าด้วยค าประพันธ์ หมายถึงระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
การแต่งค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ 
 ในการแต่งค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ จะต้องรู้จักลักษณะท่ีส าคัญเกี่ยวกับการประพันธ์
ดังต่อไปนี ้
 
1.คณะ  แต่ เดิมนั้นหมายถึง การก าหนดจ านวนค าในแต่ละวรรค ในบาทหรือในบทของ                 
ร้อยกรองประเภทฉันท์ท่ีเราน าแบบอย่างมาจากอินเดีย  แต่ต่อมาหมายถึงการก าหนดจ านวนค า    
ในวรรค ในบาทและในบทของร้อยกรองทุกชนิดของไทยด้วยกัน แยกออกเป็นลักษณะย่อย ดังนี้ 

1.1 บท  คือ ค าประพันธ์ตอนหนึง่ ๆ จะส้ันจะยาวแล้วแต่ประเภทของค าประพันธ์  เช่น  
โคลงส่ีสุภาพ 1 บท  มี 4 บาท และบาทละ 2 วรรค เป็นต้น 

1.2 บำท  คือ ส่วนย่อยของค าประพันธ์แต่ละบท  ซึ่งมีมากน้อยแล้วแต่ชนิดของค าประพันธ์  
เช่น  โคลงส่ีสุภาพ 1 บาท  มี 2 วรรค เป็นต้น 

1.3 วรรค   คือส่วนย่อยของบาท  หนึ่งบาทจะมี  1-2 วรรคขึ้นไปแล้วแต่ชนิดของค า
ประพันธ์   

1.4 ค ำหรือพยำงค์  หมายถึง เสียงท่ีเปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะส้ันหรือยาวเพียงใด 
และจะมีความหมายหรือไม่ ก็ตาม ในวิชาการประพันธ์เราเรียกว่าค า แต่วิชาภาษาไทยเราเรียกว่า
พยางค์  ค าเป็นส่วนย่อยของวรรค  เช่น  กลอนแปดวรรคหนึ่งมี 8 ค า เป็นต้น นอกจากนี้ ค ำ        
ยังหมายถึงค ากลอน ซึ่งมี  2 วรรคด้วยกัน เป็นต้น 
 
 
 
2.สัมผัส คือ ค าคล้องจองของถ้อยค า หรือข้อบังคับท่ีใช้ในฉันลักษณ์เพื่อให้เสียงรับกัน แบ่งได้เป็น 2 
ลักษณะ  คือ 
 2.1 สัมผัสนอก เป็นสัมผัสบังคับคือสัมผัสนอกวรรค  
 2.2 สัมผัสใน มี  2 ชนิด  คือสัมผัสสระ  และสัมผัสพยัญชนะ ไม่บังคับแต่กวีนิยมแต่งเพื่อ
ความไพเราะ 
           ตัวอย่าง 
  โอ้รินรินกล่ินพิกุลมาฉุนชื่น  หอมแก้วร่ืนเรณูไม่รู้หำย 
 

หอมจ าปาหน้าโบสถ์สาโรชรำย   ดอกกระจำยแจ่มกลีบดังจีบเจียน 
         

นิราศวัดเจ้าฟ้า 
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6.ค ำครุ  ซึ่งใช้สัญลักษณ์  (   ั ) ใช้เฉพาะในบทร้อยกรองประเภทฉันท์  หมายถึง  ค าทุกค าท่ีมี
ตัวสะกด  เช่น  ยักษ์  จน  หมด  ชม  พบ  คง  และค าท่ีประสมกับสระเสียงยาวในแม่  ก  กา เช่น  
มี  ย่ำ  ป้ำ  รวมทั้งอ า  ไอ  ใอ  เอา  เช่น  ท ำ  ไป  ใจ  เยำว์  เป็นต้น   
 
 7.ค ำลห ุ ซึ่งใช้สัญลักษณ์  (   ุ ) ใช้เฉพาะในบทร้อยกรองประเภทฉันท์  หมายถึง  ค าท่ีประสมกับ
สระเสียงส้ันในแม่ ก กา  ยกเว้น  อ า ไอ ใด เอา  เช่น  ชิชะ  เพราะ  ศิวะ  ดนุ  ติ  เป็นต้น  และค าท่ี
มีพยัญชนะตัวเดียว  เช่น  ณ  ธ  ก็  บ  บ่  เป็นต้น 
 
8.ค ำน ำ หมำยถึงค ำที่ใช้ข้ึนต้นส ำหรับค ำประพันธ์บำงประเภท เช่น 
กลอนบทละคร ขึ้นต้นด้วย เม่ือนัน้ บัดนั้น 
กลอนดอกสร้อย ใช้ค าว่า เอ๋ย ค่ันกลางค าท่ีซ้ ากัน แล้วใช้ค าเติมท้ายอีกค าหนึ่ง เช่น นักเอ๋ยนักเรียน  
กลอนสักวำ  ใช้ค าว่า สักวำ เป็นค าขึ้นต้นในวรรคแรกของกลอน เช่น สักวาดาวจระเข้ก็เหหก 
 
9.ค ำสร้อย  คือ ค าท่ีใช้เติมลงท้ายวรรค  ท้ายบาท  หรือท้ายบทร้อยกรองเพื่อความไพเราะหรือ
เพื่อให้ครบจ านวนค าตามลักษณะบังคับ ใช้เฉพาะค าประพันธ์ประเภทโคลงและร่าย เช่น  แลนา  พี่
เอย ฤาพี่ นาพ่อ  แม่แล  น้องเฮย  หนึ่งรา เป็นต้น 

 

  (วิเชียร  เกษประทุม,  2557,  หน้า 298-3๐5) 

3.ค ำเอก ค ำโท

• ค ำเอก คือ  ค าท่ีมีวรรณยุกต์เอกก ากับ  เช่น  พี่  ป่ำ  น่ำ  ต่ ำ  ต่อ ในการ
แต่ง  ค าประพันธ์  ประเภทโคลงและร่าย อนุโลมให้ใช้ค าตายแทนค าเอกได้ 
เช่น จิต  ปวด  คิด  รัก  แอบ  เป็นต้น            

• ค ำโท คือ  ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์โทก ากับ  เป็นลักษณะบังคับของโคลงและร่าย  
เช่น  ห้ำม  ข้ำม  สร้อย  ก้ำน  ช้ำ  เป็นต้น

4.ค ำเป็น               
ค ำตำย

• ค ำเป็น คือ  ค าท่ีมีเสียงตัวสะกดในแม่กง  กน กม  เกย เกอว  เช่น  คง  จน  
ข่ม  เชย  ข้ำว เป็นต้น  และค าท่ีประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา  เช่น  
ดี  มำ รวมทั้งท่ีประสมด้วย  อ า  ไอ  ไอ  เอา  เช่น  จ ำ  ใจ  ไป  เบำ เป็น
ต้น

• ค ำตำย  คือ  ค าท่ีมีเสียงตัวสะกดในแม่กก  กด  กบ  เช่น  รัก  ตัด  แอบ  
และ   ค าท่ีประสมสระเสียงส้ันท่ีไม่มีตัวสะกดในแม่  ก  กา  เช่น มุทะลุ  
เอะอะ  นะซิ  เป็นต้น

5.เสียง
วรรณยุกต์

• หมายถึง ค าท่ีมีเสียงวรรณยุกต์ท้ัง 5 เสียง คือ  เสียงสามัญ  เสียง  เอก  เสียง
โท  เสียงตรี  และเสียงจัตวา  มักนิยมก าหนดใช้ในบทร้อยกรองบางชนิด  
เช่น  กาพย์  และกลอน เป็นต้น  เป็นลักษณะส าคัญท่ีใช้บังคับในกลอนและ
กาพย์บางชนิด เช่นกลอนสุภาพ ค าสุดท้ายของวรรครับห้ามใช้เสียงสามัญ
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แบบฝึกที่  4  ไตร่ตรองค ำเป็นค ำตำย 

 
 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนพิจารณาค าท่ีก าหนดให้  แล้วแยกค าเป็นและค าตายให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
        
 

อนุญาต  สังหรณ์  กาลเวลา หลับสนิท ช่ืนชม 
ภูมิใจ  ประเทศ  รอนแรม  ละเอียด  พราหมณ์ 
ลิขิต  ประจักษ์ เล่าเรียน  น้ าคลอง  เบียดเสียด 
รูปภาพ  ตรึงตรา  เปล่ียนแปลง พินิจ  สกปรก 
 

 
ค ำเป็น ค ำตำย 

 

ตัวอย่ำง        อ่านเขียน 

 

           ทึกทัก 

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ได้.............คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
-ตอบถูกต้องค าละ  0.5  คะแนน 
ผ่ำนเกณฑ์  ได้คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป  หรือได้คะแนนต้ังแต่  8  คะแนนขึ้นไป 
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แบบฝึกที่  5  เข้ำใจค ำครุ-ลหุ 
 

 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าด้านขวามือ  ต้ังแต่อักษร  ก-ญ  น ามาเติมในช่องว่างหน้าข้อท่ี  1-10  
ท่ีมีลักษณะตรงตามค าครุ  หรือ  ค าลหุท่ีก าหนดให้  (10  คะแนน) 
 
 
          ……..ฎ...........ตัวอย่ำง  ลหุ-ลหุ-ครุ    ก. อดทน 
    .............................1. คร-ุคร ุ     ข. วินัย 
    .............................2. คร-ุลหุ     ค. มลฤดี 
    .............................3. ลห-ุลหุ     ง. มุมานะ 
    .............................4. ลห-ุคร ุ     จ. ประชาชน 
    .............................5. คร-ุครุ-ครุ     ฉ. อนุญาต 
   .............................6. คร-ุครุ-ลหุ     ช. เตาะแตะ 
    .............................7. คร-ุลห-ุครุ     ซ. น่าติ 
    .............................8. ลห-ุครุ-ครุ     ฌ. วาซาบิ 
    .............................9. ลห-ุครุ-ลห ุ     ญ. ส่ิงแปลกปลอม 
    .............................10. ลห-ุลหุ-ครุ     ฎ. มยุรี 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ได้.............คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
-ตอบถูกต้องข้อละ  1  คะแนน 
ผ่ำนเกณฑ์  ได้คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป  หรือได้คะแนนต้ังแต่  8  คะแนนขึ้นไป 
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แบบฝึกที่  6  ระบุค ำเอก-โท  ไม่สับสน 
 
 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนพิจารณาค าเอกและค าโทท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  แล้วแยกประเภทของค า         
ใหถู้กต้อง  (10  คะแนน) 

 
 
  เฒ่ำ นี้ ท้ัง ให ้ พี่  ร่ม กล้วย แพทย ์ มำก สระ น้อง 
  เทพ บ้ำง นิ้ว น้ ำ เพ่ง พิศ พร้อม เกียรติ เกล้ำ เกลี้ยง ท่ำ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ได้.............คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
-ตอบถูกต้องค าละ  0.5  คะแนน 
ผ่ำนเกณฑ์  ได้คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป  หรือได้คะแนนต้ังแต่  8  คะแนนขึ้นไป 
 

ค ำเอก 

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

ค ำโท 

ตัวอย่ำง...........น้อง.............. 
..............................................     
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................  
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แบบฝึกที่  7  แยกค ำขึ้นต้น  ค ำลงท้ำย 
 

 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าศัพท์ท่ีก าหนด  เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับลักษณะของค าขึ้นต้น 
            หรือค าลงท้ายในบทร้อยกรอง (10  คะแนน) 
 
  สักวา เอ๋ย เมื่อนั้น     บัดนั้น      ครานั้น    มาจะกล่าวบทไป 
   เอย แล เทอญ     นั้นแล จะกล่าวถึง 
 
 
ตัวอย่ำง  มาจะกล่าวบทไป              ใช้เมื่อข้ึนต้นเรื่องหรือเปล่ียนไปกล่าวถึงเรื่องตอนอื่น 
 
1.............................       ใช้ค่ันกลางค าท่ีซ้ ากัน  ในกลอนดอกสร้อย 
2.............................       ใช้เป็นค าขึ้นต้น  เมื่อจะกล่าวถึงตัวละครท่ีมีต าแหน่งรองลงมา 
3.............................       ใช้เป็นค าขึ้นต้นในวรรคท่ีหนึ่งน าขึ้นก่อน  เมื่อจะกล่าวถึงตอนสนทนา 
4.............................       ใช้เป็นค าขึ้นต้น  เมื่อจะกล่าวถึงตัวเอกหรือตัวส าคัญ 
5.............................              ใช้เป็นค าขึ้นต้นในวรรคแรกของกลอนสักวา 
6.............................       ใช้เป็นค าลงท้ายของกลอนสักวา  กลอนดอกสร้อย  เพลงยาว 
7.............................              ใช้เป็นค าลงท้ายของโคลง  กลอน  ร่าย  กาพย์  ฉันท์  ในกรณี        

ท่ีกล่าวอ้อนวอนหรือขอ 
8............................              นิยมใช้เป็นค าลงท้ายของโคลง , ร่าย, ฉันท์ 
9............................              นิยมใช้เป็นค าลงท้ายของร่ายยาว  หรือแหล่เทศน์เพื่อแสดงว่าจบตอ

หรือจบเรื่อง 
   10...........................              ใช้เป็นค าขึ้นต้นในวรรคท่ีหนึ่งน าหน้าขึ้นก่อนเมื่อจะเปล่ียนความไป

กล่าวถึงเรื่องอื่นท่ีแทรกเข้ามา 
 

 
 
 
 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ได้.............คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
-ตอบถูกต้องข้อละ  1  คะแนน 
ผ่ำนเกณฑ์  ได้คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป  หรือได้คะแนนต้ังแต่  8  คะแนนขึ้นไป 
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แบบฝึกที่  8  หลำกหลำยค ำสร้อยเสริมควำม 

 
 

ค ำช้ีแจง   ให้นักเรียนเลือกค าในวงเล็บท่ีเหมาะกับค าสร้อยในบทร้อยกรอง  เติมลงในช่องว่างให้    
ถูกต้อง  (10  คะแนน) 
 
         
            ตัวอย่ำง  สองเขือพี่หลับใหล ลืมต่ืน  ฤา พี่     (พ่อ พี่) 
     วานจวนช าระใจ  ความทุกข์  พี่ รา   (เนอ   รา) 
 
 

1.  แสนศึกแสนศาสตร์พ้อง     แสนพัน   มา............... …….  (  ฤา  แม่ ) 
2. ประมาณกึ่งเกศา  ฤาห่าง  เรียม...........................  (  เลย  นอ ) 
3. มกุฎพิมานมณ ฑิรทิพย์  เทียม.....................................  (  แล  ฤา ) 
4. จ าบ าราศบุญเรือง  รองบาท พระ.....................................   (  เอย  นา) 
5. จ าปาจ าเปรียบเนื้อ นางสวรรค์  กู..........................  (  เอย  แฮ ) 
6. ขึ้นดั่งชัยพฤกษ์พร้อม  มธุรา  ภิเษก..................................  (  เนอ  เฮย ) 
7. นิทานนิเทศท้าว   องค์ใด..................................................  (  ก็ดี  กันนอ ) 
8. อัชฌาสัยแห่งสามัญ  บุญแต่ง  มา.........................................  (  แฮ  เทอญ ) 
9. ศัตรูหมู่พาลา  พาลพ่าย  ฤทธิ์..........................................  (  พ่อ  บารมี ) 
10. หัดแต่งก็ดีล้วน  เร่งรู้เรียนโคลง  กัน.................................  (  เลย นอ ) 

 
 

 
 
 
 
 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ได้.............คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
-ตอบถูกต้องข้อละ  1  คะแนน 
ผ่ำนเกณฑ์  ได้คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป  หรือได้คะแนนต้ังแต่  8  คะแนนขึ้นไป 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  เรียนรู้หลักกำรประพันธ์ 

 
ค ำช้ีแจง  ข้อสอบมีท้ังหมดจ านวน  2  ตอน  ตอนท่ี  1  ข้อสอบแบบปรนัย  จ านวน  10  ข้อ  

เวลา  10  นาที  คะแนนเต็ม  10  คะแนน   

 
 
ตอนที่  1  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว   แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (x)   
             ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. ค าท่ีใช้บรรจุในบทร้อยกรองต่าง ๆ นั้นล้วนหมายถึงค าพยางค์ท้ังส้ิน 
ข. ค าเป็นค าตายใช้บังคับเฉพาะในบทร้อยกรองประเภทฉันท์เท่านั้น 
ค. ในการแต่งกลอนไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงเรื่องเสียงวรรณยุกต์ 
ง. ค าสร้อยใช้กับบทร้อยกรองชนิดใดก็ได้ 

 
2.  ข้อใดใช้ค าขึ้นต้นได้ถูกต้อง 

      ก. เมื่อนั้น หนุมานชาญชัยไม่ถอยหนี ข. เมื่อนั้น เสนาวานรน้อยใหญ่ 
     ค. เมื่อนั้น สุครีพอนุชาเข้าขัดขวาง ง. เมื่อนั้น ทศกัณฐ์โกรธาหน้าหม่นหมอง 
 

3.  ข้อใดคือความหมายของค าว่า “คณะ” 
ก. แบบบังคับว่าบทร้อยกรองแต่ละชนิดจะต้องมีจ านวนวรรค  จ านวนค า , เอก-โท  

หรือ ครุ-ลหุ  ตามท่ีก าหนดไว้ 
ข. จ านวนค าของแต่ละวรรค  ว่ามีเท่าไร  ห้ามเกินหรือขาด 
ค. ลักษณะของเสียงหนักหรือเบาของแต่ละวรรค 
ง. ลักษณะบังคับให้มีต าแหน่งเอกหรือโทเท่านั้นค า 

 
4. ค าเป็นค าตาย  เกี่ยวข้องกับบทร้อยกรองประเภทใดมากท่ีสุด 

ก. กลอน  ข. โคลง 
ข. กาพย์  ง. ฉันท์ 

 
5. ข้อใดปรากฏอยู่ในค าประพันธ์ทุกชนิด 

ก.สัมผัสนอก   ข. สัมผัสใน 
ค.เสียงวรรณยุกต์  ง. เสียงหนักเบา 
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       6. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการประพันธ์ได้ถูกต้องท่ีสุด 
 ก. การบัญญัติค าให้เป็นเรื่องราว 
 ข. ค าท่ีมีสัมผัสคล้องจองกันได้ไพเราะ 
 ค. ถ้อยค าท่ีได้ร้อยกรองแล้วว่ามีความสละสลวย 
 ง. การเรียบเรียงถ้อยค าให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ 

 

         7.  “ใดใดในโลกล้วน  อนิจจัง  
 คงแต่บาปบุญยัง  เท่ียงแท้ 
 คือเงาติดตัวตรัง  ตรึงแน่น  อยู่นา 
 ตามแต่บุญบาปแล้ ก่อเกื้อรักษา”  

     บทร้อยกรองนี้มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 
     ก. สอนให้ท า   ข. เตือนให้คิด 
     ค. อธิบายให้เข้าใจ  ง. ปลอบใจให้มีความหวัง   

 

         8. ข้อใดมีสัมผัสในมากท่ีสุด 
    ก.  จะไปลามาไหว้นะศิษย์นะ  ข. อนิจจาโอ้ว่าความรักเอย 
    ค.  ถึงม้วยดินส้ินฟ้ามหาสมุทร  ง. ยามปิดภาคคิดถึงตรึงใจยิ่ง 
 

         9. ค าใดใช้เป็นค าสร้อยได้ทุกค า 
    ก. นา  นอ  เทอญ  แท้    ข. เอ๋ย  ฤา  เอย  ดี 
       ค. พี่  น้อง  แฮ  หนา    ง. แม่  พ่อ  เฮย  บารนี 
 

         10.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  ก. ณ ธ บ่ ก็ นับเป็นค าครุ   ข. ค าครุ คือค าท่ีมีตัวสะกดได้ทุกแม่ 
  ค. ค าลหุ ประสมกับสระ อ า ไอ ใอ เอา  ง. สายัณตะวันยาม เป็นค าลหุทุกค า 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

เก่งมากเลยจ้าเพื่อน ๆ 
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ภำคผนวก 
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กระดำษค ำตอบ 
เร่ือง เรียนรู้หลักกำรประพันธ ์

 
 
 

ก่อนเรียน    หลังเรียน 
 
 

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

ข้อ ก ข ค ง 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
คะแนนทีไ่ด ้  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน   

 
 

แบบฝึกทักษะ เล่มท่ี ๑    เร่ือง เรียนรู้หลักกำรประพันธ์ 
จ ำนวน ๑๐ ข้อ เวลำ ๑๐ นำท ี

 
 

ข้อที ่
 

ตอบ 

1. ง 
2. ก 
3. ข 
4. ง 
5. ก 
6. ค 
7. ก 
8. ง 
9. ข 
10. ข 
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แนวค ำตอบแบบฝกึที่  1  รับรู้ควำมหมำย 

 
 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อท่ีมีเนื้อความถูกต้อง  และใส่เครื่องหมาย  × 
หน้าข้อ ท่ีมีเนื้อความไม่ถูกต้อง  (๑๐  คะแนน) 
 
 
 
....... ...1.  ค าประพันธ์  คือถ้อยค าท่ีเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ 
....... ×......2.  ค าประพันธ์แต่ละชนิด  แตกต่างกันไปตามกฎ ข้อบังคับและแผนผัง 
…………3.  ค าประพันธ์ประเภทฉันท์มีการบังคับค าครุ-ลหุ 
....... ...4.  กาพย์ยานี  11  หนึ่งบทมี  4  วรรค  วรรคหน้า  6  ค า  วรรคหลัง  5  ค า 
........ ×....5.  บทร้อยกรองได้รับความนิยมต้ังแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นต้นมา 
...........6.  ค าประพันธ์ประเภทโคลงมีลักษณะพิเศษบังคับค าเอก  ค าโท 
……...×...7.  ค าประพันธ์ประเภทกาพย์มีการบังคับครุ-ลหุ เหมือนฉันท์ 
........ ×….8.  ค าประพันธ์ประเภทฉันท์ท่ีมีลักษณะพิเศษบังคับเสียงวรรณยุกต์ของค าท้ายวรรค 
....... ...9.  ค าประพันธ์ประเภทกลอน-ไม่มีการบังคับค าครุ  ลหุ 
........ ×...10. ร่ายสุภาพ  จัดเป็นงานประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว 
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แนวค ำตอบแบบฝกึที่  2  เข้ำใจคุณค่ำ 

 
 

ค ำช้ีแจง    นักเรียนจงอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองท่ีก าหนดให้ (10 คะแนน) 
 
 
1. บทร้อยกรองนี้สะท้อนคุณค่าต่อผู้อ่านในด้านการให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรัก คือมนุษย์ด ารงชีวิตอยู่
ได้ด้วยน้ าและอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ส่ิงส าคัญคือจิตใจของมนุษย์ซึ่งถูกหล่อเล้ียงด้วยความรัก 
 
2. บทร้อยกรองนี้แสดงคุณค่าต่อผู้อ่านในด้านการให้ข้อคิด  หลักพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดนั้นมี
ความส าคัญ และควรค านึงถึงมารยาทในการพูดด้วย 
 
3. บทร้อยกรองนี้แสดงคุณค่าต่อผู้อ่านด้านการสะท้อนวัฒนธรรม  ประเพณีและคตินิยมโดยสอน
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้หญิงท้ังการวางตัวและการปฏิบัติหน้าท่ีให้เหมาะสม 
 
4. บทร้อยกรองนี้แสดงคุณค่าต่อผู้อ่านโดยแสดงข้อคิดคติธรรมว่า วัว ควายและช้าง เมื่อตายลงแล้ว
ยังมีหนังและเขาหรืองา เหลือไว้ แต่มนุษย์เมื่อตายจากไปทุกส่ิงทุกอย่างในร่างกายก็สูญสลายไป 
คงเหลือเพียงแค่ความดี ความช่ัวเท่านั้นท่ียังปรากฏอยู่ 
 
๕. บทร้อยกรองนี้แสดงคุณค่าต่อผู้อ่านในด้านการให้ข้อคิด  คติเตือนใจเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน    
นั่นคือ การท าหน้าท่ีของนักเรียนท่ีต้องหมั่นฝึกปรือและต้ังใจเรียนหนังสือ 
 

 

(ค ำตอบอยูใ่นดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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แนวค ำตอบแบบฝกึที่  3  วิเครำะหป์ระเภทร้อยกรอง 

 
 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์บทร้อยกรองท่ีก าหนดให้  ว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทใด           

และสังเกตจากอะไร   (10 คะแนน) 
 
 

 
1. เป็นบทร้อยกรองประเภท  กลอนแปด (กลอนสุภาพ)   
    สังเกตจาก  หนึ่งบทมี  2  บาท หรือมี  4  วรรค  วรรคละ  8  ค า   
             

 2. เป็นร้อยกรองประเภท  ร่ายสุภาพ 
              สังเกตจาก   มี  5  วรรคขึ้นไป  แต่ละวรรค  จะมี  5  ค า  และจบลงด้วยโคลงสองสุภาพ 
 

3. เป็นบทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง  16 
สังเกตจาก  หนึ่งบทมี  3  วรรค  วรรคแรกมี  6  ค า  วรรคท่ีสองมี  4  ค า  และวรรคท่ี
สาม มี 6 ค า 
 

 4. เป็นบทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ 
 สังเกตจาก  หนึ่งบท  มี  4  บาท  แต่ละบาทจะมี  2  วรรค  มีบังคับค าเอก  ค าโทและมี      
ค าสร้อย 

 
5.เป็นบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี  11 

    สังเกตจาก  หนึ่งบทมี  4  วรรค  วรรคแรกมี  5  ค า  วรรคท่ีสองมี  6  ค า 
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แนวค ำตอบแบบฝกึที่  4  ไตรต่รองค ำเปน็ค ำตำย 
 

 
ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาค าท่ีก าหนดให้แล้วแยกชนิดค าเป็นและค าตายให้ถูกต้อง (10 คะแนน ) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำเป็น ค ำตำย 
สังหรณ์ อนุญาต 
กาลเวลา หลับสนิท 
ชื่นชม ประเทศ 
ภูมิใจ ละเอียด 

รอนแรม ลิขิต 
พราหมณ ์ ประจักษ ์
เล่าเรียน เบียดเสียด 
น้ าคลอง รูปภาพ 
ตรึงตรา พินิจ 

เปลี่ยนแปลง สกปรก 
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แนวค ำตอบแบบฝกึที่  5  เข้ำใจค ำคร-ุลหุ 

 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าด้านขวามือ  ต้ังแต่อักษร ก-ญ  น ามาเติมในช่องว่าง  หน้าข้อท่ี  1-10   
            ท่ีมีลักษณะตรงตามค าครุ  หรือ  ค าลหุ  ท่ีก าหนดให้ 
 
 

.............ก................1. คร-ุครุ    ก. อดทน 

.............ซ................2. ครุ-ลหุ    ข. วินัย 

.............ช................3. ลห-ุลหุ    ค. มลฤดี 

.............ข................4. ลห-ุครุ    ง. มุมานะ 

.............ญ...............5. คร-ุคร-ุครุ    จ. ประชาชน 

.............ฌ...............6. คร-ุคร-ุลหุ    ฉ. อนุญาต 

.............ค................7. คร-ุลห-ุครุ    ช. เตาะแตะ 

.............จ................8. ลห-ุครุ-ครุ    ซ. น่าติ 

.............ง.................9. ลห-ุครุ-ลห ุ   ฌ. วาซาบิ 

.............ฉ...............10. ลห-ุลหุ-ครุ    ญ. ส่ิงแปลกปลอม 
 
 
 

แนวค ำตอบแบบฝกึที่  6  ระบุค ำเอก - โท ไม่สับสน 

 
 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนพิจารณาค าเอกและค าโทท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  แล้วแยกประเภทของค า                

ให้ถูกต้อง  (10 คะแนน) 

 

ค ำเอก =  เฒ่ำ   พี่   ร่ม   แพทย์   มำก   สระ   เทพ   เพ่ง   พิศ   เกียรติ 

 

ค ำโท  =  นี้   ท้ัง   ให้   กล้วย   บ้ำง   นิ้ว   พร้อม   เกล้ำ  เกลี้ยง 
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แนวค ำตอบแบบฝกึที่  7  แยกค ำข้ึนตน้ ค ำลงท้ำย 

 
 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าศัพท์ท่ีก าหนด  เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับลักษณะของค าขึ้นต้นหรือ    

ค าลงท้าย ในบทร้อยกรอง  (10 คะแนน) 
 

1.เอ๋ย   2. บัดนั้น   3. ครำนัน้   4.เม่ือนั้น   5.สักวำ 

 

6.เอย    7. เทอญ    8. แล        9.นั้นแล   10.จะกล่ำวถึง 
 
 
 

 

แนวค ำตอบแบบฝกึที่  8  หลำกหลำยค ำสร้อยเสริมควำม 

 
 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าในวงเล็บท่ีเหมาะสมกับค าสร้อยในบทร้อยกรองเติมลงในช่องว่าง          

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 เกง่มากครบั 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน   

 
 

แบบฝึกทักษะ เล่มท่ี ๑    เร่ือง เรียนรู้หลักกำรประพันธ์ 
จ ำนวน ๑๐ ข้อ เวลำ ๑๐ นำท ี

 
 

ข้อที ่
 

ตอบ 

1. ก 
2. ง 
3. ก 
4. ข 
5. ก 
6. ง 
7. ข 
8. ค 
9. ง 
10. ข 
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แบบบนัทกึคะแนน 
 
 

ช่ือ-สกุล...................................................... ช้ัน.................. เลขท่ี............. 
 
 

คะแนนกำรเรยีนรู้ คะแนนเตม็ คะแนนทีท่ ำได ้ ผลกำรประเมนิ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 คะแนน   
แบบฝึกทกัษะที่ ๑ 10 คะแนน   
แบบฝึกทกัษะที่ ๒ 10 คะแนน   
แบบฝึกทกัษะที่ ๓ 10 คะแนน   
แบบฝึกทกัษะที่ ๔ 10 คะแนน   
แบบฝึกทกัษะที่ ๕ 10 คะแนน   
แบบฝึกทกัษะที่ ๖ 10 คะแนน   
แบบฝึกทกัษะที่ ๗ 10 คะแนน   
แบบฝึกทกัษะที่ ๘ 10 คะแนน   

แบบทดสอบหลังเรียน 10 คะแนน   
 
 
 

 
 
 


