รหัสวิชา

06

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สอบวันเสาร์ท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 14.30 - 17.30 น.
ชือ่ -นามสกุล................................................................. เลขทีน่ ง่ั สอบ......................................
สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
1. ข้อสอบชุดนีแ้ บ่งเป็น 3 ตอน : ตอนที่ 1 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 2 ศิลปะ
ตอนที่ 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ( 46 หน้า ) ข้อละ 2 คะแนน รวม 300 คะแนน
3. ก่อนตอบคำถาม ให้เขียนชือ่ -นามสกุล เลขทีน่ ง่ั สอบ สถานทีส่ อบและห้องสอบ ในข้อสอบ
4. ให้เขียนชือ่ -นามสกุล วิชาทีส่ อบ สถานทีส่ อบ ห้องสอบ เลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชาทีส่ อบ ด้วยปากกา
ในกระดาษคำตอบ พร้อมทัง้ ระบายเลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชา ด้วยดินสอดำเบอร์ 2B ทับตัวเลข
ในวงกลม ให้ตรงกับตัวเลขทีเ่ ขียน
5. ในการตอบ ให้ใช้ดนิ สอดำเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก 1 2 3 หรือ 4
ในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบทีถ่ กู ต้องหรือ
เหมาะสมทีส่ ดุ เพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง
ถ้าตัวเลือก
เป็นคำตอบทีถ่ กู ต้อง ให้ทำดังนี้
2

1

3

4

ถ้าต้องการเปลีย่ นตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอาดหมดรอยดำ
เสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่
6. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
7. ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาสอบผ่านไป 2 ชัว่ โมง 30 นาที
เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิข์ องสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รบั อนุญาต
สถาบันฯ จะย่อยทำลายข้อสอบและกระดาษคำตอบทัง้ หมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน
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หน้า 14
เวลา 14.30 - 17.30 น.

ตอนที่ 2 : วิชาศิลปะ ข้อ 51 - 100
51. ข้อใดคือภาพทัศนียภาพแบบ 2 จุด
1.

2.

3.

4.

52. ทัศนธาตุ ( Visual Element ) ข้อใดมีเพียง 2 มิติ
1. จุด
2. เส้น
3. รูปร่าง
4. รูปทรง
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53. ถ้าต้องการเขียนภาพให้ความรูส้ กึ เคลือ่ นไหวต่อเนือ่ งและสะเทือนใจ
ควรเลือกใช้เส้นแบบใด
1. เส้นคด ( Winding Lines )
เส้นฟันปลา ( Zigzag Lines )
2. เส้นฟันปลา ( Zigzag Lines )
เส้นประ ( Jagged Lines )
3. เส้นตรง ( Straight Lines )
เส้นประ ( Jagged Lines )
4. เส้นโค้ง ( Curve Line )
เส้นตรง ( Straight Lines )
54. ถ้าต้องการเขียนภาพสีนำ้ รูปทรงเรขาคณิตให้ได้เหลีย่ มมุมชัดเจน
ควรเลือกใช้เทคนิคข้อใด
1. เปียกบนเปียก
2. เปียกบนแห้ง
3. แห้งบนแห้ง
4. แห้งบนเปียก
55. ข้อใดเรียงลำดับความแห้งช้าของสีจากน้อยไปหามากให้ถูกต้อง
1. สีนำ้
สีนำ้ มัน
สีอะคริลคิ
2. สีนำ้
สีอะคริลคิ
สีนำ้ มัน
3. สีอะคริลคิ
สีนำ้
สีนำ้ มัน
4. สีอะคริลคิ
สีนำ้ มัน
สีนำ้
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56. สีในข้อใดมีคุณสมบัติในการเขียนทับซ้อนแล้วโปร่งใสได้ดีที่สุด
1. สีนำ้
2. สีโปสเตอร์
3. สีอะคริลคิ
4. สีนำ้ มัน
57. ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็นศิลปินในยุคใด
1. CLASSIC
2. RENAISSANCE
3. ROCOCO
4. NEO - CLASSIC
58. การวาดภาพโดยเน้น กายวิภาค ( anatomy ) ทีถ่ กู ต้องเริม่ ต้นขึน้ ในยุคสมัยใด
1. CLASSIC
2. RENAISSANCE
3. ROCOCO
4. NEO - CLASSIC
59. ศิลปินไทยท่านใดทีไ่ ม่เคยศึกษาร่ำเรียนในสถาบันการศึกษาใด แต่สามารถสร้างสรรค์
ผลงานจนเป็นที่ยอมรับและได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
1. ถวัลย์ ดัชนี
2. ชลูด นิม่ เสมอ
3. ประเทือง เอมเจริญ
4. เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
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60. ศิลปินไทยทีม่ ผี ลงานประติมากรรมติดตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ติ์
1. ชลูด นิม่ เสมอ
2. นนทิวรรธ์ จันทนผลิน
3. ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
4. มณเฑียร บุญมา
61. ข้อใดเป็นแม่สขี น้ั ที่ 2
1. เหลือง แดง
2. เขียว
ม่วง
3. เขียว
แดง
4. เขียว
ส้ม

ฟ้า
แดง
ส้ม
ม่วง

62. ตามระบบทฤษฎีสสี ากล ข้อใดต่อไปนีค้ อื ความหมายของคำว่า Hue
1. สีแท้ที่ผสมด้วยสีขาว
2. สีแท้ที่ผสมด้วยสีกลาง
3. สีแท้ที่ยังไม่ได้ผสมด้วยสีอื่น
4. สีแท้ที่ผสมด้วยสีดำ
63. ประติมากรรมไทยเป็นศิลปะแบบ
1. นามธรรม
2. เหมือนจริง
3. กึง่ นามธรรม
4. อุดมคติ
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64. ปฏิมากรรม หมายถึง
1. รูปปัน้ ภาพประกอบ
2. รูปปัน้ พระประธาน
3. รูปปั้นลวดลาย
4. รูปปั้นบุคคลสำคัญ
65. แม่พิมพ์ชนิดใดใช้หล่อรูปได้มากครั้งที่สุด
1. แม่พิมพ์ทุบ
2. แม่พิมพ์ชั้น
3. แม่พิมพ์ยาง
4. แม่พมิ พ์ตอ่ ย
66. ท่านใดมีชอ่ื เสียงทางด้านงานประติมากรรม
1. ศิลป พีระศรี
2. ประเทือง เอมเจริญ
3. ถวัลย์ ดัชนี
4. เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
67. ข้อใดเป็นการอนุรกั ษ์ศลิ ปกรรมของชาติ
1. ไม่ทำลาย ขีดเขียน หรือนำสิง่ ใดออกจากโบราณสถาน
2. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3. ช่วยกันเป็นหูเป็นตา รักษาโบราณสถานโบราณวัตถุ
4. ถูกทุกข้อ

หน้า 18
เวลา 14.30 - 17.30 น.
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68. เครื่องดนตรีในข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
1. Clarinet , Tuba , French Horn
2. Piccolo , Trombone , Trumpet
3. Oboe , Flute , Saxophone
4. Violin , Cello , Bassoon
69. ปัจจุบนั การผสมวงมโหรี มีเครือ่ งดนตรีในข้อใดทีแ่ สดงให้เห็นว่าวงดนตรีดงั กล่าว
เป็นวงมโหรี
1. จะเข้
2. ซอสามสาย
3. กระจับปี่
4. ขลุย่ เพียงออ
70. ถ้าสมโชคได้รับการไหว้วานให้ไปนำวงดนตรีมาบรรเลงในงานสวด
พระอภิธรรม สมโชคควรนำวงดนตรีในข้อใดมาบรรเลง
1. ปี่พาทย์มอญ
หรือ ปีพ่ าทย์ดกึ ดำบรรพ์
2. ปี่พาทย์นางหงส์ หรือ ปีพ่ าทย์ชาตรี
3. ปี่พาทย์มอญ
หรือ ปีพ่ าทย์เสภาเครือ่ งใหญ่
4. ปี่พาทย์นางหงส์ หรือ ปีพ่ าทย์มอญ
71. การขับร้องในข้อใดที่ใช้เทคนิคในการขับร้องใกล้เคียงกันมากที่สุด
1. การขับร้องโอเปราและการขับร้องประสานเสียง
2. การขับร้องเพลงพืน้ บ้านและการขับร้องประสานเสียง
3. การขับร้องเพลงไทย (เดิม) และการขับร้องเพลงพืน้ บ้าน
4. การขับร้องเพลงแจ๊สและการขับร้องโอเปรา
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72. เอกลักษณ์สำคัญของการขับร้องเพลงไทย (เดิม) น่าจะเป็นข้อใด
1. การใช้สว่ นต่าง ๆ ของปากและลำคอ
2. การเอือ้ น
3. ปัน้ เสียงให้กลมกล่อม
4. การผ่อนและถอนลมหายใจ
73. เทคนิคการบรรเลงดนตรีในข้อใดทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ
1. กรับพวง และ Timpani
2. ปี่ใน
และ Flute
3. จะเข้
และ Guitar
4. ซอสามสาย และ Harp
74. บทเพลงในข้อใดที่สามารถแสดงถึงความสมบูรณ์แบบขององค์ประกอบดนตรี
ในเรื่องสีสันได้อย่างเด่นชัดที่สุด
1. เพลงลาวสมเด็จ โดยวงเครือ่ งสายเครือ่ งคู่
2. เพลงปฐม โดยวงปีช่ วากลองชนะ
3. String Quartet in E flat Major , Op. 71 No. 3 by Haydn
4. Symphony No. 9 in D minor , Op. 125 by Beethoven
75. เครื่องดนตรีพื้นบ้านในข้อใดที่เป็นเครื่องดนตรีในภูมิภาคเดียวกันทั้งหมด
1. ปี่ พิณ โปงลาง แคน และโหวด
2. พิณ สะล้อ โหวด โปงลาง และซึง
3. รำมะนา ฆ้องคู่ กลองโนรา และพิณ
4. โทนชาตรี ปี่ ตะโพน และฆ้องวง
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76. ก่อนการเล่นเครือ่ งสาย ผูเ้ ล่นจะใช้วสั ดุชนิดหนึง่ ถูทส่ี าย วัสดุนน้ั คืออะไร
และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ อะไร
1. ยางรัก เพือ่ ทำให้สายไม่ขาดง่าย
2. ยางสน เพือ่ ให้ฝดื และมีเสียงไพเราะขึน้
3. ยางรัก ให้ฝดื และมีเสียงไพเราะขึน้
4. ยางสน เพือ่ ทำให้สายไม่ขาดง่าย
77. เสียงเพลงในข้อใดที่ชาวบ้านร้องเล่นกัน โดยมีลูกคู่ร้องรับช่วงหนึ่งว่า
“เอ้า ฮ้า ไฮ้ เชีย้ บ เชีย้ บ เชีย๊ บ”
1. เพลงโคราช
2. เพลงซอ
3. เพลงเรือ
4. เพลงอีแซว
78. บทเพลงเดียวกัน แต่มผี นู้ ำไปขับร้องสองคน ความไพเราะของบทเพลงดังกล่าว
แตกต่างกันด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด
1. การใช้เทคนิคการขับร้องทีเ่ หมาะสมกับยุคสมัยและประเภทของบทเพลง
ของผู้ขับร้องแต่ละคน
2. การแสดงลีลาท่าทางประกอบการขับร้องที่แตกต่างกันของผู้ขับร้องแต่ละคน
3. การขับร้องที่ถูกต้องทั้งจังหวะและทำนองของผู้ขับร้องแต่ละคน
4. การเล่นลีลาและน้ำเสียงที่แตกต่างกันของผู้ขับร้องแต่ละคน
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79. บทเพลงหนึ่งมีการขับร้องในตอนหนึ่งที่แสดงออกทางอารมณ์ที่นุ่มนวลหวานซึ้ง
ด้วยเสียงร้องที่แผ่วเบา ในจังหวะที่ค่อนข้างช้า ข้อใดที่แสดงถึงการขับร้องดังกล่าว
1. Vivo , p , largo
2. Cantabile , pp , andante
3. Dolce , p , andantino
4. Appassionato , mp , allegretto
80. ถ้าต้องการประพันธ์เพลงให้มลี กั ษณะคล้ายเพลงลาวดวงเดือน ข้อใดเป็นคำตอบ
ที่ถูกต้องที่สุด
1. ระดับเสียงทีใ่ ช้ คือ โด เร มี ซอล ลา
2. ผสมสำเนียงเพลงล้านนาเข้าไปด้วย
3. ควรใช้หน้าทับพิเศษเพื่อให้บทเพลงมีความไพเราะมากขึ้น
4. ควรใช้เสียงปี่มอญผสมวงในการบรรเลง
81. ฉากหนึง่ ในละครโรงเรียนทีแ่ สดงถึงบรรยากาศทีน่ า่ เคารพ มีความขลังควรใช้เพลง
ในข้อใดบรรเลงประกอบ
1. นกเขามาระปี
สร้อยเพลง คุกพาทย์
2. ปฐม
กราวนอก
มหาฤกษ์
3. สาธุการ
เวสสุกรรม มหาชัย
4. ทยอย
เชิด
นางนาค
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82. วิวัฒนาการสำคัญในการจัดวงดนตรีที่เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์แสดงถึงการติดต่อ
กับต่างชาติ คือวงดนตรีลักษณะใดและเกิดขึ้นในสมัยใด
1. วงเครือ่ งสายประสมขิม สมัยรัชกาลที่ 5
2. วงปีพ่ าทย์นางหงส์ สมัยรัชกาลที่ 5
3. แตรวง สมัยรัชกาลที่ 6
4. วงเครือ่ งสายประสมไวโอลิน สมัยรัชกาลที่ 6
83. ข้อใดแสดงคุณค่าของดนตรีไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ดุริยกวีได้สร้างสรรค์
ไว้อย่างเด่นชัดที่สุด
1. การนำเพลงไทย (เดิม) มาดัดแปลงเป็นเพลงไทยประยุกต์
2. ความไพเราะของบทเพลงทีม่ สี ำเนียงภาษาต่าง ๆ ซึง่ เรียกว่า เพลงภาษา
3. ความไพเราะของบทเพลงไทยที่เรียบเรียงให้กับวงดนตรีสากลบรรเลง
4. การบรรเลงบทเพลงไทยด้วยวงดนตรีไทยผสมกับวงดนตรีชาติอื่น
84. วัฒนธรรมดนตรีของไทยทีม่ กี ารสร้างสรรค์แตกต่างไปจากชาติตะวันตก คือ
ดนตรีคลาสสิกที่เด่นชัดที่สุดคือข้อใด
1. การมีทำนองหลักและการแปรทำนองได้อย่างหลากหลาย บนรากฐานของ
หลักการประพันธ์เพลงไทย
2. การจัดวงดนตรีทเ่ี น้นเครือ่ งสาย เรียกว่า วงเครือ่ งสาย ซึง่ มีลกั ษณะต่าง ๆ
หลากหลาย
3. การจัดวงดนตรีทม่ี เี ครือ่ งดนตรีประเภทดีด สี ตี เป่า ครบถ้วนทำให้ได้ความ
หลากหลายของสีสนั เครือ่ งดนตรี
4. การขับร้องเพลงทีล่ ลี าช้าและเร็วทีห่ ลากหลาย สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความ
รู้สึกได้อย่างน่าสนใจ

รหัสวิชา 06 ศิลปะ
วันเสาร์ท่ี 1 มีนาคม 2551

หน้า 24
เวลา 14.30 - 17.30 น.

85. ในการวิจารณ์วรรณกรรม/ละคร ควรคำนึงถึงหลักการใด
1. ทราบวัตถุประสงค์ในการประพันธ์
2. ควรมีพน้ื ฐานในการประพันธ์
3. รูจ้ กั ผูป้ ระพันธ์เป็นการส่วนตัว
4. ถูกทุกข้อ
86. เอกลักษณ์อนั สะท้อนความงามของนาฏศิลป์ไทยคืออะไร
1. เครือ่ งแต่งกายและศิราภรณ์
2. องค์ประกอบในการปฏิบัติท่ารำ
3. วงดนตรีและการบรรเลง
4. ถูกทุกข้อ
87. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมือง
1. สะท้อนวิถีชีวิต
2. เน้นความประณีต
3. ใช้เครื่องดนตรีท้องถิ่น
4. ถูกทุกข้อ
88. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของระบำที่ปรับปรุงใหม่
1. ยังคงยึดแบบและลีลาความสวยงามไว้ แต่จัดรูปแบบแถวใหม่
2. คิดประดิษฐ์จากแนวทางพืน้ บ้าน เพือ่ ให้เห็นเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่
3. ลักษณะท่ารำจะไม่ตายตัว สามารถปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์ได้
4. ไม่มขี อ้ ใดถูก
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89. ข้อใดไม่ใช้หลักในการวิจารณ์ การแสดงชุดระบำอัศวลีลา
1. ผูแ้ สดงต้องรำให้ออ่ นช้อย งดงาม ตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย
2. ผู้แสดงควรถ่ายทอดกิริยาอาการของม้าให้ชัดเจน
3. ควรคงรักษาไว้ซึ่งรูปแบบการแสดงและการแปรแถว
4. ไม่มขี อ้ ใดถูก
90. ในการวิจารณ์ผลงานนาฏศิลป์ไม่ควรพูดถึงเรื่องใด
1. บทและดนตรีประกอบการแสดง
2. ท่าทางการแสดงและการแต่งกาย
3. หน้าตาและนิสัยของผู้แสดง
4. ไม่มขี อ้ ใดถูก
91. ผลงานนาฏศิลป์และการละครให้สิ่งใดต่อผู้ชม
1. แง่คิดที่เรียนรู้ชีวิตผ่านบทบาทของตัวละคร
2. สะท้อนค่านิยมและสภาพสังคมในยุคสมัยนัน้ ๆ
3. กล่อมเกลานิสยั ด้วยสุนทรียะ
4. ถูกทุกข้อ
92. ทำไมละครดึกดำบรรพ์จึงไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
1. รูปแบบการแสดงไม่น่าสนใจ
2. เรื่องที่แสดงซ้ำซาก
3. ผู้แสดงต้องมีทักษะทั้งร้องและรำเป็นอย่างดี
4. ขาดผู้อุปถัมภ์
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93. นาฏศิลป์ที่จัดว่าเป็นนาฏศิลป์สากลนั้นจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร
1. เป็นการแสดงเอกลักษณ์ประจำชาติตา่ ง ๆ
2. มีลกั ษณะเฉพาะทีท่ กุ ชาติเข้าใจ ยอมรับ ฝึกหัด และเผยแพร่ไปทัว่ โลก
3. เป็นการแสดงทีร่ จู้ กั กันดี เปิดแสดงไปทัว่ โลก
4. ถูกทุกข้อ
94. นาฏศิลป์นานาชาติของชาติใดที่เกี่ยวข้องกับศาสนามากที่สุด
1. อินเดีย
2. จีน
3. ฮาวาย
4. เกาหลี
95. ข้อใดเป็นองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ทางด้านจิตรกรรม
1. การออกแบบอุปกรณ์การแสดงโขน
2. การสร้างฉากการแสดงตามยุคสมัย
3. การสร้างศีรษะโขน
4. การเขียนลวดลายไทยบนศีรษะโขน
96. การผสมผสานองค์ประกอบในการแสดงต้องคำนึงถึงอะไรน้อยที่สุด
1. ความสมดุลของสีสันบนเวทีการแสดง
2. ความชื่นชอบของสมัยนิยมในปัจจุบัน
3. แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
4. งบประมาณในการจัดการแสดง
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97. เอกลักษณ์ของความงามในศิลปะการแสดงที่พิเศษจากความงาม
ของศิลปะอืน่ ๆ คืออะไร
1. เป็นความงามที่แสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว
2. เป็นผลงานศิลปะที่รวบรวมการสร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกัน
3. เป็นการแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ทีผ่ ชู้ มสามารถมีสว่ นร่วมได้ในขณะทีช่ มเลย
4. ไม่มขี อ้ ใดถูก
98. เซิง้ ของภาคอีสานมีจงั หวะรวดเร็วและเร่งรีบเพราะได้รบั อิทธิพลจากอะไร
1. ดนตรีทร่ี วดเร็ว สนุกสนาน
2. เครือ่ งแต่งกายทีส่ น้ั เคลือ่ นไหวได้งา่ ย
3. ภูมอิ ากาศ และวิถชี วี ติ ของชาวอีสาน
4. ภาษาพูดท้องถิ่นของชาวอีสาน
99. การแสดงในชุดใดเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
1. ฟ้อนภูไท
2. ฟ้อนเล็บ
3. ฟ้อนเทียน
4. ฟ้อนสาวไหม
100. ข้อใดเป็นการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและศิลปะการแสดงของไทย
1. ปู่พาหลานเดินผ่านโรงเรียนสอนนาฏศิลป์
2. แม่อธิบายเรื่องราวในการแสดงโขนให้ลูกฟัง
3. พี่กับน้องเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เมื่อมีข่าวการแสดงนาฏศิลป์
4. ป้ากับลุงชอบจ้างรำแก้บนมาแก้บนอยู่เป็นประจำ

