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เรือง  เสนาะกลอนดอกสร้อย 
 

 

    มาตรฐาน  ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลียนแปลงของ     

                                    ภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทย               

                                    ไวเ้ป็นสมบติัของชาติ   

 

 

    ตวัชีวดัที ท ๑.๑ ม. ๒/๓   แต่งบทร้อยกรอง 

 

    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

๑. บอกลกัษณะของกลอนดอกสร้อยได ้

๒. อธิบายคาํประพนัธ์ประเภทกลอนดอกสร้อยไดถู้กตอ้ง 

๓. แต่งกลอนแปดไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

๔. มีความภาคภูมิใจเกียวกบัคาํประพนัธ์ทอ้งถินคลองลาน 

 

    สาระการเรียนรู้ 

            ๑.  ความรู้พนืฐานกลอนดอกสร้อย 

            ๒.  คาํประพนัธ์ประเภทกลอนดอกสร้อย 

            ๓.  การแต่งกลอนดอกสร้อย   
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                                 แบบทดสอบก่อนเรียน  

                         แบบฝึกทกัษะ  เรือง  เสนาะกลอนดอกสร้อย 
 

 

     ๑. แบบทดสอบก่อนเรียนฉบบันี ใชท้ดสอบความรู้เกียวกบั  เรือง  เสนาะกลอน     

     ดอกสร้อย  เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  ๔ ตวัเลือก  จาํนวน  ๑๐  ขอ้         

     ขอ้ละ  ๑ คะแนน  ใชเ้วลาในการทดสอบ ๑๐ นาที 

     ๒.  ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย  ทับในช่อง          อ ักษร ก, ข, ค และ ง ทีเห็นว่า 

     ถูกทีสุดเพียงคาํตอบเดียว ในกระดาษคาํตอบ   

          

       หมดเอ๋ยหมดห่วง             หมดวงวิญญาณลาญสลาย 

         ถงึลมเช้าชวยชืนรืนสบาย    เตือนนกแอ่นลมผายแผดสําเนียง 

         อยู่ตามโรงมุงฟางข้างข้างนัน        ทังไก่ขนัแข่งดเุหว่าระเร้าเสียง 

         โอ้เหมือนปลุกร่างกายนอนรายเรียง พ้นสําเนยีงทจีะปลกุให้ลุกเอย. 

 

๑. บทร้อยกรองนีเป็นคาํประพนัธ์ประเภทใด 

ก. กลอนสี 

ข. กลอนหก 

ค. กลอนแปด 

ง. กลอนดอกสร้อย 

๒.  กลอนดอกสร้อยมีคณะตรงกบัขอ้ใด 

       ก.  คาํขึนตน้  “บดันนั”   

       ข.  คาํขึนตน้  “มาจะกล่าวบทไป” 

       ค.  คาํขึนตน้ “เอ๋ย”  จบดว้ยคาํว่า  “เอย” 

       ง.   คาํขึนตน้ “สักวา”  จบดว้ยคาํว่า “เอย” 
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        ๓.  ขอ้ใดเป็นตาํประพนัธ์ประเภทกลอนดอกสร้อย  

 ก.  สักวา     หวานอืนมีหมืนแสน 

 ข.  บดันนั     ประสนัตารับสังใส่เกศี 

 ค.  วงัเอ๋ยวงัเวง    หง่างเหง่งยาํคาํระฆงัขาน 

 ง.   มาจะกล่าวบทไป    ถึงพระองคท์รงธรรมน์าถา 

      ๔.  วรรคในขอ้ใดมีสัมผสัสระ 

            ก.  นกเอ๋ยนกแสก 

            ข.  อนัความยากหากให้ไร้ศึกษา 

ค.  อาจเป็นซากนกัรบผูก้ลา้หาญ 

ง.  ไม่ผนิหลงัเหลียวมองดว้ยซาํเอย 

     ๕.  วรรคใดมีสัมผสัพยญัชนะหรือสัมผสัอกัษร 

            ก.  หมดโอกาสทีจะชีต่อนีไป 

            ข.  ทุกเวลาเชา้เยน็เป็นนิรันดร์ 

            ค.  เรายงิใกลห้ลุมนนัทุกวนัเอย 

            ง.  ลว้นเป็นคุณแก่ผูย้งัไมว่างวาย 

       ๖.  กลอนวรรคใดมีทงัสัมผสัพยญัชนะและสัมผสัสระ 

            ก.  หมดโอกาสทีจะชีต่อนีไป 

            ข.  เรายงิใกลห้ลุมนนัทุกวนัเอย 

            ค.  เขา้กอดคอฉอเลาะเสนาะกรรณ 

            ง.  หรือใตท้อ้งห้องสมุทรสุดสายตา 

      ๗. เติมคาํในช่องว่างใหถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   

            ดอกเอ๋ยดอกไม้     ร้อย.....๑.....มาลหีลากสีสัน 

         บุษบาผกาน้อยร้อยหมืน....๒.....   ล้วนงามลาํแต่งโลกาน่ามองเอย. 

         ก.  มะลิ, นาม                         ข.  มาลยั, พนัธุ์ 

         ค.  ดวงใจ, หอมฟุ้ง                ง.  ดวงมาลย,์ คาํหวาน 
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         อ่านแลว้ตอบคาํถาม ขอ้ ๘ 

 

คลองเอ๋ยคลองลาน  หลากตระการนําใสไหลสดชืน 

ทังผืนป่าแมกไม้ล้วนร่มรืน  ทุกคาํคืนใฝ่ฝนัวันมาเยือน 

 วฒันธรรมลาํค่าน่าพิสมยั  งามวิไลเลอค่าหาใดเหมือน 

 จักสานแกะสลกัปักลายเตือน  อย่าแชเชือนรักษาให้ลูกหลานเอย. 

 

๘.  สัมผสัระหวา่งบทคือขอ้ใด 

           ก.  ร่มรืน   -   คาํคืน                     ข.  เยอืน   -   เหมือน 

           ค.  เกาะร้อย   -   ใหญ่นอ้ย           ง.   คลองลาน   -   ตระการ 

๙. เรียงลาํดบักลอนต่อไปนีใหถู้กตอ้ง 

 ๑)    แสงเฉิดฉันยามเพ็ญเด่นเวหา ๒)    ดวงเอ๋ยดวงจันทร์ 

 ๓)   อย่ายดึถือจริงจังกบัเวลา  ๔)    เมือได้มาชมจันทร์หวนควรคดิเอย 

ก. ๒    ๑     ๓    ๔              ข.  ๒    ๔    ๑    ๓   

     ค.     ๑    ๒    ๓    ๔              ง.   ๑    ๓    ๒    ๔ 

๑๐.   ..............................................        มักจะลลีบัอยู่ในภูผา 

หรือใต้ท้องห้องสมุทรสุดสายตา   กเ็สือมซาสินชมนิยมชน 

บุปผชาติชูสีและมกีลนิ                 อยู่ในถินทไีกลเช่นไพรสณฑ์ 

ไม่มใีครได้เชยเลยสักคน              ย่อมบานหล่นเปล่าดายมากมายเอย 

ขอ้ใดใชเ้ติมช่องวา่งไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณก์ลอนดอกสร้อย 

ก. ดวงเอ๋ยดวงมณี 

ข. สกัวาทอ้งฟ้าสวยสดใส   

ค. ดอกไมง้ามยามแสงส่องสุขศรี 

ง. อยา่ยึดถือจริงจงัสิงแปรปรวน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เรือง การแต่งกลอนดอกสร้อย 

 

 

 

     

             
 

    (๑)        ง      (๒)    ค       

 

 

    (๓)       ค      (๔)     ข 

 

 

    (๕)      ง                  (๖)     ง 

 

 

    (๗)     ข                 (๘)     ข 

 

 

    (๙)     ก      (๑๐)   ก 

 

 

 


