
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา 
รายวิชาภาษาไทย   ท ๒๑๑๐๑     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกตอบค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
๑.  เรื่องกำพย์เรื่องพระไชยสุริยำแต่งด้วยค ำ
ประพันธ์ประเภทใด 
     ก.  กลอนแปด           ข.  กำพย์ยำนี  ๑๑ 
     ค.  ร่ำยสุภำพ             ง.  โคลงสี่สุภำพ 
๒.  กำพย์เรื่องพระไชยสุริยำมุ่งเน้นสิ่งใดเป็นส ำคัญ 
    ก.  มำตรำตัวสะกด       
    ข.  กำรแต่งค ำประพันธ์ 
    ค.   กำรสอนให้คนท ำควำมดี   
    ง.  น ำเสนอกำรเลือกประกอบอำชีพ 
๓.  ผู้แต่งกำพย์เรื่องพระไชยสุริยำ คือใคร 
    ก.  สุนทรภู่     
    ข.  กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
    ค.  เจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี  
    ง.  กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 
๔.  ค ำประพันธ์ประเภทใดที่ไม่ได้น ำมำใช้แต่งเรื่อง
พระไชยสุริยำ 
    ก.  กำพย์สุรำงคนำงค์  
    ข.  กำพย์ยำนี  ๑๑ 
    ค.  กำพย์ฉบัง  ๑๖    
    ง.  โคลงสี่สุภำพ 
๕.  ข้อใดคือคุณค่ำทำงวรรณศิลป์ของกำพย์เรื่อง
พระไชยสุริยำ 
    ก.  มีสัมผัสภำยในวรรค 
    ข.  มีกำรสอดแทรกค ำสอนทุกวรรค 
    ค.  มีคติเตือนใจ 
    ง.  วรรณคดีสโมสรยกย่อง 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐.  กำพย์สุรำงคนำงค์  ๑  บทมีก่ีค ำ 
      ก.  ๑๑   ค ำ       ข.  ๑๖  ค ำ 
      ค.  ๒๘  ค ำ                 ง.  ๓๒  ค ำ 

๖.  ส ำนวนใดจัดอยู่ในกำลกิณี ๔ 
      ก.  เมตตำกรุณำสำมัญ   จะได้ไปสวรรค์ 
      ข.  อยู่มำหมู่ข้ำเฝ้ำ ก็หำเยำวนำรี 
      ค.  ลูกศิษย์คิดล้ำงครู   ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน 
      ง.  ค่ ำเช้ำเฝ้ำสีซอ     เข้ำแต่หอล่อกำมำ 
๗.  ข้อควำมใดแสดงให้เห็นว่ำคนมีควำมพอเพียง
ด้ำนทรัพยำกร 
       ก. สุขเกษมเปรมปรีดิ์วิมำน   อ่ิมหน ำส ำรำ 
       ข.  เดชะบุญกุศลหนหลัง   สิ่งใดดังใจหวัง 
       ค.  เห็นภัยในขันธสันดำน ตัดห่วงปวงมำร           
       ง.  ข้ำวปลำหำไปไม่เบำ นำรีที่เยำว์ 
๘.  ข้อใดมีตัวสะกดใน  แม่กง  มำกที่สุด 
       ก.  ภุมรำกำรุญสุนทร  
           ไว้หวังสั่งสอน  
       ข.  ยูงทองร้องกระโต้งโห่งดัง   
           เพียงฆ้องกลองระฆัง 
       ค.  ขึ้นกดบทอัศจรรย์   
           เสียงครื้นครั่นชั้นเขำหลวง 
       ง.  เบียนเบียดส่อเสียด    
           ฉ้อฉลบำปกรรมน ำตน 
๙.  ข้อใดมีตัวสะกดใน  แม่กน  มำกท่ีสุด 
       ก.  ลูกศิษย์คิดล้ำงครู     
           ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน 
      ข.  ยูงทองร้องกระโต้งโห่งดัง   
          เพียงฆ้องกลองระฆัง 
       ค.  ตึกร้ำนบ้ำนเรือนโรง    
           โคลงคลอนเคลื่อนเขยื้อนโยน 
       ง.  เบียนเบียดส่อเสียดฉ้อฉล  
           บำปกรรมน ำตน 
 
 
 
 
๑๖. ค ำว่ำ “ ชีบำ”  หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
      ก.  นักบวชผู้หญิง 
      ข.  นักบวชผู้ชำย 
      ค.  นักบวชผู้รู้ 



๑๑.  ข้อใดที่ผู้แต่งกำพย์เรื่องพระไชยสุริยำ  ไม่ได้
จัดไว้ในเรื่อง 
       ก.  กำรแต่งค ำประพันธ์    
       ข.  เรื่องของต้นไม้ 
       ค.  เรื่องของสัตว์ป่ำ          
       ง.  เรื่องของนรก - สวรรค์ 
๑๒. ค ำว่ำ “ กินเพลิง”  หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
       ก.  นอนผึ่งแดด       ข.  ผิงไฟ 
       ค.  กินของร้อน       ง.  กินของเผ็ด 
๑๓. ค ำว่ำ  “ ตรีชำ” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
      ก.  เล่นดนตรี     
      ข. โบสถ ์
      ค.  ดูถูก 
      ง.  ยกย่อง 
๑๔.  ค ำว่ำ  “ ศีรษะไม้”  หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

ก.  หัวล้ำน 
ข.  หัวดื้อ 

          ค.  หัวแข็ง   
 ง.  หัวอ่อน 
๑๕. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงของ
พวกขุนนำง 

ก.  หำได้ใครหำเอำ  ไพร่ฟ้ำเศร้ำเปล่ำอุรำ 
ข.  ข้ำเฝ้ำเหล่ำเสนำ  หนีพำรำไปหำไกล 
ค.  พำรำสำวะถี     ใครไม่มีปรำนีใคร 
ง.  เถ้ำแก่ชำวแม่แซ่มำ เสนีเสนำ 

 

      ง.  พระฤๅษี 
๑๗. ค ำว่ำ “ สังวัจฉระ”  หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
       ก.  เวลำ 
       ข.  อำยุ 
       ค.  สังขำร 
       ง.  วนเวียน 
๑๘. ข้อใดหมำยถึง หญิงผู้เป็นใหญ่ 
       ก.  เยำวมำลย์ 
       ข.  อรไท 
       ค.  นำรี 
       ง.  ยุพิน 
๑๙. ข้อใดใดตรงกับค ำว่ำ  “ กลียุค” 
       ก.  ข้ำเฝ้ำเหล่ำเสนำ   หนีไปหำพำรำไกล 
       ข.  ข้ำเฝ้ำเหล่ำเสนำ    มิได้ว่ำหมู่ข้ำไท 
             ถือน้ ำร่ ำเข้ำไป       แต่น้ ำใจไม่น ำพำ 
       ค. ไม่จ ำค ำพระเจ้ำ      เหไปเข้ำภำษำไสย์ 
       ง.  น้ ำบ่ำเข้ำธำนี   ก็ไม่มีที่อำศัย 
๒๐.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นชื่อนก 
       ก. พญำลอ     
       ข.  พญำครุฑ 
       ค.  พญำมำร    
       ง.  พญำยม 
 

 


