ชุดที่ 1
คําชี้แจง

แนวขอสอบ O-Net วิชา ทัศนศิลป มัธยมศึกษาตอนตน
ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. การวาดภาพที่มีการตัดเสน หรือวาดเสนนิยมใชกับงานในขอใด
1. ภาพทิวทัศนเสมือนจริง
2. ภาพแสดงเหตุการณสําคัญ
3. ภาพประกอบนิทาน หรือละคร
4. ภาพที่ใชเทคนิคตาง ๆ ผสมกัน
2. ถาจะวาดภาพตัวละครใหเปนที่นิยมของคนทั่วไปตองคํานึงถึงอะไร
1. ภาพสื่อใหเห็นถึงรูปแบบที่เรียบงาย มีความเหมือนจริงตามธรรมชาติ
2. ภาพที่เรียบงาย สื่อสารอารมณความรูสึกไดดี มีบุคลิกที่จํางาย
3. ภาพที่มีเสนคมชัด ใชสีที่เกินจริงจากธรรมชาติ
4. ภาพลายเสนเรียบงาย สื่อวิถีชีวิตในสังคมไดดี
3. การออกแบบโปสเตอรที่ดีและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารควรออกแบบใหมีคุณสมบัติตามขอใด
1. สะดุดตาอานงายแตแรกเห็น
2. มีความกลมกลืนไปกับสภาพแวดลอม
3. ใชขอความยาว ใหไดรายละเอียดมาก
4. มีแตภาพ ใชตัวอักษรใหนอยที่สุด
4. เหตุผลขอใดที่สนับสนุนคํากลาวที่วา “ ผลงานทัศนศิลปสามารถสะทอนวัฒนธรรม” ไดถูกตองที่สุด
1. ผลงานทัศนศิลปสรางขึ้นมาจากความคิดของมนุษย
2. มนุษยสรางผลงานทัศนศิลปเลียนแบบผลงานทัศนศิลปที่มีอยู
3. ศิลปนพัฒนาเทคนิค วิธีการในการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
4. วัฒนธรรมเปนแรงผลักดันทําใหเกิดการสรางสรรคผลงานทัศนศิลป ขณะเดียวกันผลงานทัศนศิลป
ก็ถายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรม
5. เมื่อเราสามารถบรรยายถึงความงามที่เห็นวาเปนดวงอาทิตยใกลลับขอบฟายามสนธยา มีดวงโตสีสม
เหลืองสวยงามแสดงวาเรารับรูทางการเห็นที่เกิดจากสิ่งใด
1. เกิดจากความจําที่ดี
2. เกิดจากความประทับใจกับสิ่งที่เห็น
3. เกิดจากความสามารถในการรับรูธรรมชาติ
4. เกิดจากจินตนาการอันกวางไกล
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6. การออกแบบสัญลักษณ ผูออกแบบควรคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
1. ความสวยงามของสัญลักษณ
2. ความโดดเดนและนาสนใจ
3. เหมาะสมกับยุคสมัย
4. การสื่อความหมาย
7. งานศิลปะใดที่เหมาะแกการนําไปใชตกแตงสวนสาธารณะนอยที่สุด
1. สถาปตยกรรม
2. เทคนิคผสม
3. จิตรกรรม
4. ประติมากรรม
8. นารีสรางผลงานโดยนําความขัดแยงมาใชในภาพ นักเรียนคิดวาผลงานของนารีจะเปนอยางไร
1. ผลงานมีความนาสนใจ
2. ผลงานจะเกิดความแปลกใหม
3. ชวยใหองคประกอบของผลงานมีความกลมกลืน
4. ผลงานสามารถกระตุนอารมณความรูสึกของผูชมไดนอย
9. ลักษณะเดนของงานสื่อผสมสอดคลองกับขอใด
1. สรางขึ้นโดยศิลปนที่มีชื่อเสียง
2. นําวัสดุราคาถูกมาสรางงานศิลป
3. มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการสรางงาน
4. ใชเทคนิคและวัสดุหลากหลายชนิดมาผสมผสานกัน
10. ขอใดเปนตัวอยางของการนําผลงานทัศนศิลปมาสรางสรรคใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
1. แตงกายชุดนักเรียนมาโรงเรียน
2. เขียนหนังสือดวยลายมือที่อานงาย
3. นําภาพวาดมาตกแตงบานเรือน
4. ใชแสงไฟหลากสีในงานรืน่ เริง
11. ขอใดเปนความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอการสรางสรรคงานทัศนศิลป
1. ชวยในเรื่องการจัดวางองคประกอบศิลป
2. เปนแบบอยางใหงานทัศนศิลปทําตาม
3. ทําใหเกิดการใชแสงเงาในตัวผลงาน
4. เปนแหลงวัตถุดิบเพื่อสรางงานศิลป
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12. เสนในขอใดที่เปนเสนหลักของการรางภาพใบหนาตัวละคร
1. เสนโคง เสนตรง
2. เสนโคง เสนเฉียง
3. เสนรูปไข เสนแนวตั้ง
4. เสนแนวตัง้ เสนแนวนอน
13. ขอใดเปนการนําเอารูปธรรมชาติมาเปนตนแบบ เพื่อเนนถึงลักษณะเดนของโครงสรางการออกแบบ
ดอกไมในงานทัศนศิลป
1. วาดภาพดอกไมดวยการใชเสนตาง ๆ ใหเหมือนจริงตามตนแบบ แลวคอยตัดทอนรายละเอียดออก
เหลือไวแตลักษณะเดนของโครงสราง
2. ในขั้นตอนแรกวาดรูปรางของดอกไมใหถูกตองกอน แลวจึงใสรายละเอียดตามที่ตองการ
3. วาดดอกไมมีลักษณะเปนวงกลม มีกลีบดอกเปนรูปหอก มาจัดวางซอนกันจนเปนภาพดอกไม
4. ใชเสนโคงครึ่งวงกลมเปนหลัก แบงกลีบดอกตามจํานวนกลีบดอกไมและตกแตงรายละเอียด
โดยใชจุด
14. เมื่อเราวาดภาพระบายสีผลสมโอหนึ่งผลจะเกิดทัศนธาตุอะไรบาง
1. รูปรางของผลสมโอที่มีสีเขียว
2. สมโอหนึ่งผลมีขนาดใหญกวาผลมะยม
3. รูปทรง สี แสงเงา น้ําหนักออน -แก
4. ผลสมโอมีรูปรางรูปทรงและสีสันสวยงามเหมือนจริง
15. ความกลมกลืนจะชวยใหผลงานดูแลวมีความรูสึกเปนอยางไร
1. เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
2. เกิดความขัดแยงกันในผลงาน
3. เกิดการกระตุนและเราความรูสึก
4. สรางความแตกตางจากผลงานอื่น
16. ถานักเรียนตองการใหผลงานไมกระจัดกระจายจะตองใชหลักการออกแบบในขอใด
1. ความสมดุล
2. ความขัดแยง
3. ความเปนเอกภาพ
4. ความสม่ําเสมอ
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17. สีที่มีความบางเบามักจะระบายระยะใด
1. ระยะตื้น
2. ระยะใกล
3. ระยะไกล
4. ระยะใดก็ได
18. ถาตองการสรางผลงานที่สื่อถึงความแข็งแรง มั่นคง ควรใชเสนลักษณะใดเปนหลักในผลงาน
1. เสนแนวนอน
2. เสนแนวตัง้
3. เสนโคงคด
4. เสนฟนปลา
19. ขอใดเปนขัน้ ตอนแรกในการวาดภาพตัวละครจากวรรณคดีไทย
1. เลือกวรรณคดีไทยในเรื่องที่ตนเองชื่นชอบ
2. เลือกเหตุการณ หรือสถานการณที่ตนเองประทับใจ
3. ดูตัวอยางผลงานการวาดภาพของศิลปน
4. ออกแบบตัวละครทั้งรูปราง หนาตาและเครื่องแตงกาย
20. ขอใดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยมากที่สุด
1. การทํามาหากิน
2. ศาสนาและความเชื่อ
3. สภาพลมฟาอากาศ
4. การตอสูทําศึกสงคราม
21. ผลงานทัศนศิลปของไทยกับสากลมีความคลายคลึงกันในเรื่องใดมากที่สุด
1. หนาที่ใชสอย
2. การรับอิทธิพลศิลปะ
3. ประวัติความเปนมา
4. การเลือกใชอุปกรณ
22. การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปของไทยไดรับอิทธิพลจากเรื่องใดมากที่สุด
1. ความเชื่อ ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา
2. แนวความคิดสรางสรรคของศิลปน
3. อิทธิพลจากอินเดีย จีนและศรีลังกา
4. รูปแบบ เทคนิค วัสดุอุปกรณจากตะวันตก
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23. คําวา “สีเอกรงค” (Monochrome) ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยสุโขทัยมีลักษณะอยางไร
1. สีเพียงสีเดียว คือ สีแดง
2. สีเพียงสีเดียว คือ สีสม
3. สี 2 สี คือ สีแดงและสีดํา
4. สี 2 สี คือ สีแดงและสีทอง
24. แนวคิดในการสรางผลงานจิตรกรรมไทยในสมัยโบราณมาจากเรื่องใดมากที่สุด
1. บุคคลสําคัญ
2. พุทธประวัติ
3. นิทานพื้นบาน
4. เหตุการณในยุคนั้น ๆ
25. ผลงานจิตรกรรมไทยของแตละภาคมีความคลายคลึงกันมากที่สุดในเรื่องใด
1. รูปแบบการเขียน
2. เรื่องราวที่นําเสนอ
3. การจัดองคประกอบ
4. สภาพของชุมชน
26. งานจิตรกรรมไทยนิยมสรางสรรคไวที่บริเวณใด
1. บานเรือนทั่วไป
2. สิ่งกอสรางทรงสูง
3. ฝาผนังในพระอุโบสถ
4. กําแพงพระนคร
27. ใครสรางงานทัศนศิลปประเภทจิตรกรรมที่สะทอนถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทย
1. แอมแกะสลักรูปคุณปู
2. เอพิมพภาพดวยเศษวัสดุ
3. เดนปนตุกตาตัวการตูนที่ชื่นชอบ
4. กอยวาดภาพประเพณีการแหเทียนพรรษา
28. อิทธิพลขอใดเปนปจจัยสําคัญในการสรางสถาปตยกรรมไทย
1. ศาสนาและความเชื่อ
2. สภาพภูมิอากาศ
3. วิถีชีวิตความเปนอยู
4. เครื่องมือและวัสดุกอสราง
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29. สถาปตยกรรมมีความสัมพันธกับขอใด
1. ผลงานที่เกี่ยวของกับสิ่งกอสราง
2. ผลงานดานการละคร
3. ผลงานศิลปะที่มีรูปทรง 3 มิติ
4. ผลงานที่เกิดจากการวาดภาพและการระบายสี
30. ลักษณะของผลงานทัศนศิลปแบบสากลมีลักษณะที่สอดคลองกับขอใด
1. ใชเทคนิควิธีการแบบตะวันตก
2. เนนเรือ่ งราวของกรีกและโรมัน
3. มีรูปแบบเหมือนศิลปะยุโรป
4. ไมมีรูปแบบของชาติใดชาติหนึ่ง
31. ขอใดเปนลักษณะของศิลปะสากล
1. เปนรูปแบบศิลปะตะวันตก
2. มีลักษณะเหมือนศิลปะยุโรป
3. คลายคลึงกับศิลปะของอเมริกา
4. เปนนานาชาติไมสื่อวาเปนของชาติใด
32. เหตุผลที่ถือวาผลงานทัศนศิลปเปนภาษาสากลในวงการศิลปะเนื่องจากอะไร
1. ภาพถือเปนสัญลักษณทางภาษา
2. ผูชมเขาใจความหมายไดตรงกัน
3. การวาดภาพเหมือนการเขียนตัวอักษร
4. ภาพใชสื่อความแทนคําพูด
33. แนวทางการประเมินผลงานในขอใดถูกตองที่สุด
1. กิจชัยใชพื้นฐานความรูของตนเองมาเปนเกณฑในการประเมินผลงาน
2. สุนันทาประเมินผลงานทัศนศิลปจากภาพรวมของผลงานแตละประเภท
3. นพวรรณกําหนดหลักการและตัวบงชี้ของผลงานขึ้นมากอนที่จะประเมิน
4. นันทพรประเมินผลงานตามแนวทางที่เคยเรียนรูมาจากศิลปนที่ตนชื่นชอบ
34. การวิจารณผลงานศิลปะในขอใดที่ใชคํากลาวที่ ไมเหมาะสม
1. ผลงานแสดงถึงประวัติศาสตรชาติไทย
2. ผลงานมีการออกแบบไดอยางดีเยี่ยม
3. ผลงานตองใหผูชมตีความไดงายขึ้น
4. ผลงานไมควรคาแกการชื่นชมแตอยางใด
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35. การวิจารณเพื่อประเมินงานทัศนศิลป ควรคํานึงถึงเรื่องใดเปนสําคัญ
1. หลักเกณฑและแบบประเมิน
2. หลักเกณฑและเหตุผล
3. การวิเคราะหและเหตุผล
4. การแสดงความคิดเห็น
36.ขอใดเปนการวิเคราะหรูปแบบทัศนธาตุ เมื่อดูภาพวาดภาพหนึ่ง
1. เห็นเสนขอบ เนือ้ หาในผลงาน
2. เห็นความคิดจินตนาการของศิลปน
3. เห็นการใชเสน สี รูปทรง น้ําหนักแสงเงา
4. เห็นความสมดุลและกลมกลืนของภาพ
37. ภาพวาดภาพหนึ่งเปนผลงานที่ศิลปนใชสีมวงน้ําเงิน สีน้ําเงิน สีฟา สีน้ําเงินดํา สีเทา สรางสรรคเปนภาพ
ขึ้นมา ภาพนี้เปนการใชสีอยางเปนเอกภาพแบบใด
1. การใชสีแบบประสาน
2. การใชสีแบบผสม
3. การใชสีแบบขัดแยง
4. การใชสีแบบน้ําหนักไมเทากัน
1 2
38. เมือ่ ลากเสนตรง 1, 2 และ 3 มาตอกันดังนี้
จะไดรูปแบบทัศนธาตุที่เดนชัดคืออะไร
3
1. รูปทรง
2. รูปราง
3. สีและพื้นผิว
4. แสงและเงา
39.ที่วางลวงตา (Illusion Space) เกิดขึน้ โดยวิธใี ด
1. โดยการเขียนภาพทิวทัศนแบบทัศนียภาพมีระ ยะใกล-ไกล
2. โดยการเวนชองวางภายในงานประติมากรรม
3. โดยการเวนระยะชองวางระหวางอาคารกับสิ่งแวดลอม
4. โดยการเวนชองวางระหวางประติมากรรมกองทราย
40. “เปนจุดเริ่มตนของทัศนศิลปสมัยใหม” ขอความดังกลาวหมายถึงผลงานทัศนศิลปแนวใด
1. แนวโรแมนติก
2. แนวอิ มเพรสชันนิสม
3. แนวนีโอคลาสสิก
4. แนวคิว บิสม
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ชุดที่ 1
คําชี้แจง

แนวขอสอบ O-Net วิชา ดนตรี
ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. เพราะเหตุใดจึงมีการใชเพลงโหมโรงเปนเพลงแรกที่บรรเลงกอนการแสดง
1. เปนเพลงที่มีทํานองที่ไพเราะ
2. เปนเพลงที่ใชบรรเลงเพื่อประกาศวาจะมีการแสดง
3. เปนเพลงเลนไดงาย มีจังหวะและทํานองที่สนุกสนาน
4. เปนเพลงทีไ่ ดรบั ความนิยมในหมูน กั ดนตรี
2. เพราะเหตุใดเราจึงตองใชดอกมะเขือ หญาแพรก ขาวตอก ดอกเข็ม ในพิธีการไหวครู
1. หาซื้อไดงาย
2. มีราคาไมแพง
3. เปนของที่มีความหมายที่ดี
4. เปนของที่กําหนดไวใหใชมาตั้งแตโบราณ
3. ขอใดคือสิ่งสําคัญของการฝกขับรองเพลงไทยเบื้องตน
1. วิธีการนั่งขับรองเพลง
2. การใชกําลังเสียงและการผอนลมหายใจ
3. จังหวะในการแบงสวนยอยของเพลง
4. การออกเสียงอักขระและการออกเสียงเอือ้ น
4. ขอใดกลาวเกี่ยวกับคําวา “ กํานล” ไดถูกตอง
1. เครือ่ งดนตรีไทยชนิดหนึง่
2. เครื่องคํานับหรือเครื่องบูชาครู
3. เพลงไทยประเภทอัตราจังหวะชั้นเดียว
4. การฟอนรําที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ
5. วงดุริยางค หรือวงออรเคสตราเปรียบไดกับวงดนตรีไทยประเภทใด
1. วงเครื่องสายเครื่องคู
2. วงปพาทยดึกดําบรรพ
3. วงมโหรีเครื่องใหญ
4. วงปพาทยเครื่องใหญ
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6. เครื่องดนตรีในขอใดจับคูไดอยางเหมาะสม
1. โหวต
- ปใน
2. หมากกั๊บแก็บ
- จะเข
3. สะลอ
- พิณ
4. รือบับ
- กลองปูเจ
7. จากภาพเปนการใชหนาทับชนิดใด
- - ติง ทั่ง

- ติง - -

ติงทั่ง - ติง

- ติงทั่ง - ทั่ง

1. หนาทับปรบไกชั้นเดียว
2. หนาทับปรบไก 2 ชั้น
3. หนาทับสองไมชั้นเดียว
4. หนาทับสองไม 2 ชั้น
8. เพราะเหตุใดการแสดงของไทยจึงตองมีดนตรีบรรเลงประกอบ
1. ดนตรีจะชวยถายทอดอารมณตาง ๆ ของตัวละคร
2. ตองมีการเตรียมตัวนักแสดง
3. เปนการประกาศใหรูวาจะมีการแสดง
4. ตองการเอาฤกษเอาชัย
9. เพลงลาวดวงเดือนใหอารมณสอดคลองกับบทประพันธในขอใด
1. จะหักอื่นขืนหักก็จักได หักอาลัยนี้ไมหลุดสุดจะหัก
2. ครั้นรักจางหางเหินไปเนิ่นนาน แตน้ําตาลวาเปรี้ยวไมเหลียวแล
3. แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก ใครอื่นสักหมื่นแสนไมแมนเหมือน
4. แมนเจ็บอืน่ หมืน่ แสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายเพราะเหน็บใหเจ็บใจ
10. ขอใด ไม เขาพวก
1. เบลไลรา กลอง ฉาบ
2. กีตาร ทูบา ออรแกน
3. ค ลาริเน็ต ฟลูต ฮอรน
4. ไวโอลิน เชลโล กีตาร
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11. ขอใดแตกตางจากพวก
1. เพลฝรั่งรําเทา เพลงเวสสุกรรม เพลงหงสทอง
2. เพลงตระบองกัน เพลงเสมอขามสมุทร เพลงเชิดฉาน
3. เพลงลาวเลนน้ํา เพลงสาวกระตุกกี่ เพลงกระแตเล็ก
4. เพลงพราหมณเก็บหัวแหวน เพลงแขกบรเทศ เพลงเชิดนอก
12. ขอใดวิเคราะหธาตุประกอบเพลงพระราชนิพนธพรปใหมไดถูกตองที่สุด
1. จังหวะปานกลาง สงา ผาเผย บรรเลงดวยเสียงดังปานกลางและมีอารมณดานบวก
2. จังหวะเร็ว ใหความสนุกสนาน บรรเลงดวยเสียงเบาและมีอารม ณดา นบวก
3. จังหวะชา แสดงความเขมขึง บรรเลงดวยเสียงเบาและมีอารมณดานลบ
4. จังหวะปานกลาง ใหความสงบ บรรเลงดวยเสียงเบาและมีอารมณดานลบ
13. “เปรียบเธอเพชรงามน้ําหนึ่ง หวานปานน้ําผึ้งเดือนหา หยาดเพชรเกล็ดแกวแววฟา รวงมาจากฟา
หรือไร” จากเนื้อเพลงขางตน ผูฟงเพลงจะไดรับรสทางวรรณศิลปที่ทําใหเกิดอารมณความรูสึกใด
1. รสแหงความรัก
2. รสแหงความสงบ
3. รสแหงความโกรธ
4. รสแหงความขบขัน
14. เพลงในขอใดนํามาใชบรรเลงประกอบกิริยาของตัวละครที่แสดงความโศกเศราเสียใจ
1. เพลงทยอย
2. เพลงกลองโยน
3. เพลงตระบองกัน
4. เพลงคุกพาทย
15. ขอใดคือการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไดถูกวิธี
1. วางเครื่องดนตรีนอนราบกับพื้น เพื่อปองกันการชํารุด
2. นําผาเปยกเช็ดเครื่องดนตรี เพื่อเปนการทําความสะอาด
3. ลดสายของเครื่องดนตรีที่มีสายลง เพื่อยืดเวลาในการใชงาน
4. นําเครื่องดนตรีวางซอนทับกัน เพื่อจะไดเปนระเบียบเรียบรอย
16. บทเพลงที่รองประกอบกับดนตรีพื้นบานของภาคเหนือใหความรูสึกอยางไร
1. คึกคัก สนุกสนาน
2. คลองแคลว กระฉับกระเฉง
3. นุม นวล ออนหวาน
4. เศราสรอย ผิดหวัง
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17. ขอใด ไมใช สาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย
1. การเปลี่ยนแปลงการปกครองตามนโยบายของรัฐบาล
2. ภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516
3. สภาพทางภูมิอากาศและภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง
4. ปฏิรูปการปกครองแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 5
18. เพลงใดที่ ไม ไดรับอิทธิพลมาจากวิถีชีวิต
1. เพลงเรือ
2. เพลงสาธุการ
3. เพลงเกี่ยวขาว
4. เพลงลาวกระทบไม
19. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับเพลงปลุกใจ
1. เพลงที่มีความหมายมุงปลุกจิตสํานึกของคนไทยใหเกิดความรักชาติบานเมือง
2. เพลงปลุกใจของไทยเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2
3. เปนเพลงที่มีเนื้อรอง ทํานอง จังหวะเราใจ ชวนใหผูฟงเกิดอารมณฮึกเหิมและคึกคัก
4. เพลงปลุกใจมีอยูหลายบทเพลง เชน เพลงตื่นเถิดไทย เพลงใตรมธงไทย เพลงถิ่นเมืองไทย
เพลงไทยรวมกําลัง เปนตน
20. “จะขอตามรอยของพอ ทองคําวาเพียงและพอจากหัวใจ เปนลูกที่ดีของพอ ดวยความรัก ดวยภักดี
ตลอดไป ” จากเนื้อรองขางตน เกิดจากจินตนาการในการสรางสรรคบทเพลงจากสิ่งใด
1. ความรักชาติ
2. ความเชื่อและศาสนา
3. ความสุขและความทุกข
4. ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
21. บทเพลงในขอใดตอนี้ ไม จัดอยูในประเภทเพลงปลุกใจ
1. เพลงใตรมธงไทย เพลงเทียนคุณธรรม
2. เพลงไทยรวมกําลัง เพลงสุดแผนดิน
3. เพลงสายโลหิต เพลงพรุงนี้ตองดีกวา
4. เพลงความฝนอันสูงสุด เพลงแผนดินของเรา
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22. เพลงใดตอนี้มีการแสดงอารมณเศรา เหงาและปลงกับชีวิต
1. เพลงพระราชนิพนธยามเย็น
2. เพลงพระราชนิพนธใกลรุง
3. เพลงพระราชนิพนธแสงเทียน
4. เพลงพระราชนิพนธรกั
23. ขอใดเปนการประพันธเพลงขึ้นจากปจจัยภายนอก
1. นักประพันธเพลงแตงเพลงที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
2. นักประพันธเพลงไมสมหวังในความรัก จึงแตงเพลงเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวัง
3. นักประพันธเพลงรูสึกมีความทุกข เพราะชีวิตไมมีความสุขจึงแตงเพลงเศราขึ้น
4. นักประพันธเพลงรูสึกโกรธแคนบุคคล จึงแตงเพลงลอเลียนบุคคลในทางที่ไมดี
24. ใครเลือกใชเทคนิคและการแสดงออกถึงการจินตนาการในการสรางสรรคบทเพลงไดถูกตอง
1. เอเลือกแตงเพลงเศราดวยจังหวะที่กระชับ เราใจ
2. บียึดรูปแบบเพลงเกา เพราะกลัวไมไดรับความนิยม
3. ซีใชเสียงที่อยูในระดับปานกลางในการแตงเพลง
4. ดีนําผลงานของผูอื่นมาดัดแปลงเปนผลงานของตนเอง
25. อิริยาบถใดที่ถือวา ไม สุภาพในการขับรองเพลง
1. แสดงสีหนาและอารมณสอดคลองกับบทเพลง
2. ควบคุมสมาธิไมได สายตาไมหยุดนิ่งอยูกับผูฟง
3. วางมือทั้ง 2 ขาง ไวขางลําตัวอยางสุภาพเรียบรอย
4. ยืนตัวตรง หลังไมคอม อกผาย ไหลผึ่ง เทาวางหางกันเล็กนอย
26. บทเพลงในขอใดแสดงถึงอารมณโศกเศรา
1. รุกขชาติดาดาษดอกดก ใบตกรวงลงชลาสาย
2. เจานกขมิ้นเหลืองออน ค่ําลงแลวจะนอนที่รังไหน
3. พญาครุฑฟงนุชสุดสวาท ประคองนาฏรับขวัญขนิษฐา
4. อนิจจาโอพระจอมกระหมอมโลก มาซัดเสียใหเมียโศกนาสงสาร
27. ถานักเรียนตองการบรรเลงเพลงตนวรเชษฐสองชั้น ควรฝกอานและเคาะจังหวะดวยอัตราจังหวะใดจึงจะ
ถูกตอง
1. | - - - - | | - - - ฉิ่ง | | - - - - | | - - - ฉับ |
2. | - - - ฉิ่ง | | - - - ฉับ | | - - - ฉิ่ง | | - - - ฉับ |
3. | - ฉิ่ง - ฉับ | | - ฉิ่ง - ฉับ | | - ฉิ่ง - ฉับ | | - ฉิ่ง - ฉับ |
4. | - ฉิ่ง ฉับ - | | - ฉิ่ง ฉับ - | | - ฉิ่ง ฉับ - | | - ฉิ่ง ฉับ - |
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28. ขอใดใหความหมายของคําวาหนาที่ผูบรรเลงเพลงไดถูกตองที่สุด
1. ทําหนาที่เลนเครื่องดนตรีใหถูกตองและไพเราะ
2. ทําหนาที่เปนตัวแปรสําคัญในการดึงดูดความสนใจจากผูขับรอง
3. ทําหนาที่เปนสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธระหวางผูขับรองกับผูฟง
4. ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการถายทอดอารมณความรูสึกที่สอดแทรกในบทเพลง
29. ใครขับรองเพลงไทยไดถูกตองตามหลักการมากที่สุด
1. หนึ่งฝกการออกเสียงใหเต็มเสียง
2. สองฝกแบงระยะการหายใจใหเหมาะสม
3. สามฝกเอื้อนทํานองเปลาสอดแทรกไปกับบทรอง
4. สี่พยายามรักษาระดับเสียงใหเปนไปตามทํานองเพลงที่ถูกตอง
30. เครือ่ งดนตรีชนิดใดจัดอยูใ นประเภทเดียวกันทัง้ หมด
1. ไวโอลิน กีตาร ฮารป เบลไลรา
2. ริคอรเ ดอร โอโบ ฟลูต ทูบา
3. ออรแกน เปยนโน อิเล็กโทน เฟรนซฮอรน
4. ทอมบา ทรัยแองเกิ้ล มาราคา บองโก
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ชุดที่ 1
คําชี้แจง

แนวขอสอบ O-Net วิชา นาฏศิลป
ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. การแสดงนาฏศิลปไทยประเภทใดที่นิยมนํามาแสดงสลับฉาก
1. รําเดี่ยว
2. รําคู
3. รําหมู
4. ฟอน
2. “เคาโมงจับโมงมองเมียง คูเคาโมงเคียง
เคียงคูอยูปลายไมโมง
ลางลิงลิงเหนี่ยวลดาโยง คอยยุดฉุดโชลง
โลดไลในกลางลางลิง”
บทประพันธนี้เปนการพากยลักษณะใด
1. พากยเมือง
2. พากยรถ
3. พากยโอ
4. พากยชมดง
3. ดนตรีและนาฏศิลปในชวงรัชกาลที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเหตุใดเปนสําคัญ
1. คานิยม
2. นโยบายของรัฐบาล
3. สภาพสังคมและวิถีชีวิต
4. ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ขอใดตอไปนี้ ไม เขาพวก
1. ฟอนเล็บ ฟอนแพน ฟอนที
2. ฟอนมาลัย ฟอนดาบ ฟอนเจิง
3. ฟอนภูไท ฟอนเก็บฝาย ฟอนตังหวาย
4. ฟอนเทียน ฟอนสาวไหม ฟอนจอง
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5. “ ยวนยาเหล ยวนยาเหล หัวใจวาเหว ไมรูจะเหไปหาใคร จะซื้อเปลยวน ที่ดายหยอน หยอน (ซ้ํา)
จะเอานองนอน ไกวเชาไกวเย็น” จากขอความนี้มีความเกี่ยวของกับขอใด
1. เพลงรําโทน
2. เพลงรองเรือ
3. เพลงรําวงมาตรฐาน
4. เพลงระบําพื้นเมือง
6. ขอใด ไมใช จุดมุงหมายหลักของการแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง
1. เปนกิจกรรมกลุม
2. สรางความสามัคคี
3. ประกอบพิธกี รรม
4. ความสนุกสนาน
7. เซิง้ แหยไขมดแดง ไมได สื่อถึงภูมิปญญาทองถิ่นในขอใด
1. ลักษณะนิสัยของชาวอีสาน
2. วิถีชีวิตของชาวอีสาน
3. อาชีพของชาวอีสาน
4. ภาษาทองถิ่นอีสาน
8. ขอใดกลาวถึงการแสดงโขนไดถูกตองที่สุด
1. นักแสดงโขนตองสวมหัวโขนทัง้ หมด
2. การแสดงโขนนักแสดงจะตองรองและเจรจาเอง
3. เราสามารถทราบถึงตัวละครตาง ๆ ไดจากการสังเกตลักษณะของหัวโขน
4. โขนนิยมนําเรื่องรามเกียรติ์ อิเหนาและพระอภัยมณีมาแสดง
9. “ชาย มาเถิดหนาแมมา มาเลนพาดผากันเอย พี่ตั้งวงไวทา อยานิ่งรอชาเลยเอย พี่ตั้งวงไวคอย อยาใหวง
กรอยเลยเอย หญิง ใหพี่ยื่นแขนขวา เขามาพาดผาเถิดเอย”
จากบทรองนี้หมายถึงการแสดงนาฏศิลปพื้นเมืองประเภทใด
1. ลําตัด
2. ลิเก
3. รําเหยอย
4. อีแซว
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10. จากบทประพันธนี้ผูแสดงจะตองใชการตีบทแสดงออกมาเปนทารําใด
“ บัดนั้น ลูกลมมองเขมนเห็นยักษี
กริ้วโกรธโดดตามขามอัคคี ขุนกระบี่เหาะไลไขวควา
”
1. ดีใจ
2. โศกเศรา
3. โกรธแคน
4. เกอเขิน
11. ถานักเรียนจะวิเคราะห วิจารณองคประกอบของการรายรํา ควรเลือกวิเคราะห วิจารณเรื่องใดจึงจะ
เหมาะสม
1. รูปแบบของการแสดง
2. การแตงกายของนักแสดง
3. ความเปนเอกภาพของนักแสดง
4. ความถูกตองตามแบบแผนของทารํา
12. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับนาฏศิลปไทย
1. ศิลปะที่สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของชาติ
2. การรายรํามีความประณีต ออนชอย งดงาม
3. นาฏศิลปไทยมีทารําที่ตายตัว ไมสามารถปรับเปลี่ยนทารําได
4. เปนการแสดงที่ประกอบไปดวยระบํา รํา ฟอน โขน ละครและการแสดงพื้นเมือง
13. ขอใด ไมใช วิธีการเผยแพรนาฏศิลปพื้นบาน
1. การออกงานเพื่อแสดงนาฏศิลปพื้นบาน
2. การอานหนังสือเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นบาน
3. การติดประกาศการแสดงนาฏศิลปพื้นบานตามสถานศึกษา
4. การโฆษณาขายอุปกรณการแสดงนาฏศิลปพื้นบานตามสื่อตาง ๆ
14.

จากภาพเหมาะแกการนําไปใชเปนฉากแสดงละครประเภทใด
1. ละครใน
2. ละครพูด
3. ละครเสภา
4. ละครสังคีต
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15. “ดงบงคมกลองดวยเสียงพาด เสียงพิณ เสียงเลื่อน เสียงขับ ใครจักมักเลน เลน ใครจักมักหัว หัว ใครจัก
มักเลื้อน เลื้อน ” จากขอความขางตนสะทอนใหเห็นถึงการแสดงละครไทยอยางไร
1. การแสดงละครไทยมีมาชานาน
2. ประชาชนทุกคนตองแสดงละครได
3. ประชาชนทุกคนชอบดูการแสดงละคร
4. การแสดงละครไทยตองมีเครื่องดนตรีประกอบ
16. รูปหนาในขอใดที่เหมาะสมสําหรับแสดงเปนตัวนาง

1.

2.

3.

4.
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17. ลักษณะวิธีการแสดงตารีกีปสมีความคลายคลึงกับการแสดงชุดใด
1. รอนแร
2. กรีดยาง
3. ซําเปง
4. รองเง็ง
18. ศิลปะการแสดงที่มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในภาคกลางคือขอใด
1. ระบําเก็บใบชา
2. เตนกํารําเคียว
3. เซิง้ แหยไขมดแดง
4. ระบํารอนแร
19. ขอใด ไมใช การแสดงที่เรียกไดวาเปน “มหรสพ”
1. งิ้ว
2. ลิเก
3. หนังใหญ
4. ผีตาโขน
20. ชื่อของรําโทนมีที่มาจากสิ่งใด
1. จํานวนของผูรํา
2. เครื่องดนตรีที่ใช
3. แหลงกําเนิดการแสดง
4. บทรองประกอบการรายรํา
21. การแปลงบทละครที่เปนอักษรใหเปนการแสดง จัดเปนองคประกอบของการแสดงละครดานใด
1. การสมมติ
2. จินตนาการ
3. การสรางสมาธิ
4. การสื่อสารสัมพันธ
22. ถานักเรียนรับมอบหมายใหเปนตัวละครเอกของละคร 1 เรื่อง สิ่งแรกที่นักเรียนจะตองทําคือขอใด
1. ศึกษาบทละครใหเขาใจ
2. ศึกษาประวัติความเปนมาของผูเขียนบท
3. ทําความรูจักกับทีมงานผูสรางละครทุกคน
4. เตรียมออกแบบเครื่องแตงกายประกอบการแสดงที่เหมาะสม
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23. ขอใดเปนบรรยากาศที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการแสดงละครเวทีเรื่องแผลเกา
1. ฉากวิถีชีวิตชาวชนบท มีกระทอม ทุงนา วัว ควาย แมน้ํา
2. ฉากในสนามรบ มีปนใหญ มีดดาบ กําแพง ทุงหญา กอนหิน
3. ฉากชุมชนแออัด มีบานเรือนตั้งหนาแนน ลําคลอง สะพานไม
4. ฉากปาเขาลําเนาไพร มีตนไม เสียงนกรอง น้ําตก สัตวนานาชนิด
24. เพลงประกอบละครมีความสําคัญในดานใด
1. ทําใหเห็นภาพชัดเจน
2. กําหนดอารมณของตัวละคร
3. เปนแนวคิดสําคัญของเรื่อง
4. ทําใหผูชมมีความรูสึกคลอยตาม
25. องคประกอบของการแสดงละครในขอใดเปนแรงกระตุนที่สําคัญในการสรางอารมณของตัวละคร
1. การสมมติ
2. จินตนาการ
3. การสรางสมาธิ
4. การสื่อสารสัมพันธ
26. ละครในขอใดแสดงใหเห็นถึงการมุงเนนประชาชนใหเกิดความรักชาติ
1. ละครพันทาง
2. ละครปลุกใจ
3. ละครดึกดําบรรพ
4. ละครหลวงวิจิตรวาทการ
27. การประเมินผลการแสดงมีประโยชนในดานใดมากที่สุด
1. เพือ่ นํามาใหคะแนนได
2. เพือ่ คัดเลือกนักแสดงใหเหมาะสม
3. เพื่อวัดความนิยมของผูชม
4. เพื่อปรับปรุงแกไขการแสดงในครั้งตอไป
28. การแสดงบทบาทสมมติเปนบุคคลในอาชีพตางๆ จะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะสามารถเลียนแบบได
เหมือนจริงที่สุด
1. ศึกษาจากสภาพความเปนจริง
2. ศึกษาจากรูปภาพและการแตงกาย
3. สังเกตจากกริยาทาทางและการแนะนําตัว
4. ทําความเขาใจกับเอกลักษณเฉพาะของตัวละคร
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19. สิ่งที่พึงปฏิบัติหลังจบการแสดงละครคือขอใด
1. จัดพิธีไหวครู
2. ฝกซอมอยางตอเนื่อง
3. เชิญวิทยากรมาอบรม
4. ทําการประเมินผล
30. ประโยชนในการทําใหรูจักคุณคาของศิลปะ และความงามของการแสดงละครมีความหมายตรงกับขอใด
1. แบบการวิจารณ
2. งานออกแบบฉาก
3. แบบการวิเคราะห
4. งานออกแบบตัวละคร
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ชุดที่ 2

ขอสอบ O-Net วิชา ศิลปะ

ตอนที่ 1 ศิลปะ : จํานวน 35 ขอ (รวม 40 คะแนน)
สวนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน 30 ขอ (ขอ 1-30)
: ขอละ 1 คะแนน (รวม 30 คะแนน)
1. ขอใดจัดเปนงานประติมากรรมทั้งหมด
1. กําแพงเมืองจีน / วัดโพธิ์ / เหรียญบาท
2. พระแกวมรกต / พระเครือ่ ง / อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
3. โตะนักเรียน / ธนบัตร / พระแกวมรกต
4. เหรียญทองโอลิมปก / สะพานพระราม 8 / พระพุทธมณฑล
2. การแบงประเภทของประติมากรรมใชเกณฑในขอใด
1. ปริมาตรของรูปทรง
2. ความลึกของสวนที่ถูกแกะออกไป
3. วัสดุที่นํามาขึ้นรูป
4. ความสูงของสวนที่นูนขึ้นมา
3. งานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ แตกตางกันอยางไร
1. งานจิตรกรรมจัดเปนงานศิลปะ แตงานภาพพิมพเกิดจากแทนพิมพ
2. งานจิตรกรรมตองใชเวลานานในการสรางงาน สวนงานภาพพิมพใชเวลาสั้นในการสรางงาน
3. งานภาพพิมพจะตองมีแมพิมพ สวนงานจิตรกรรมไมเกี่ยวของกับแทนพิมพ
4. งานจิตรกรรมสามารถทําซ้ําได สวนงานภาพพิมพไมสามารถทําซ้ําได
4. ประติมากรรมในขอใดจัดเปน กระบวนการเชิงบวก
1. รูปปน หนาคนจากดินเหนียว
2. บานประตูวัดสุทัศน
3. ประติมากรรมหินรูปเจาแมกวนอิม
4. งานแกะสลักน้าํ แข็ง
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ปการศึกษา

2552

5. ประเภทของงานสถาปตยกรรมในขอใด ไมเขาพวก
1. พระที่นั่งอนันตสมาคม
2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
3. เจดียศรีสุริโยทัย
4. พระราชวังบางปะอิน
6. ดินสอที่ใชในการรางภาพไดแกดินสอประเภทใด
1. ดินสอ 2 B
2. ดินสอ 3B
3. ดินสอ 4B
4. ดินสอ 5B
7. จานผสมสีมีหลายขนาดสวนมากจานผสมสีจะมีสีอะไร
1. สีแดง
2. สีเหลือง
3. สีขาว
4. สีดํา
8. ขอใด ไมใชคุณสมบัติของสีน้ํา
1. สีน้ําเปนสีที่มีลักษณะโปรงใส
2. เนื้อสีของสีน้ําบางเบาเมื่อระบายสีบนกระดาษจะเห็นความใสของสีบนผิวกระดาษ
3. เวลาระบายสีน้ําตองรูจักคอยจังหวะเวลา เพื่อกําหนดความชุมเปยกของผิวกระดาษ
4. ใชสีขาวผสมสีใหออนหรือสวางขึ้นและใชสีดําผสมสีใหเขมหรือมืดลง
9. ขอใด ไมใชหลักการจัดองคประกอบศิลป
1. เอกภาพ
2. จินตนาการ
3. ความสมดุล
4. จุดสนใจ
10. ขอใดไมใชลักษณะเดนของจิตรกรรมไทย
1. เปนภาพเขียนแบบสองมิติ
2. แสดงความรูสึกของภาพดวยเสนและทาทาง
3. แสดงความแตกตางระหวางบุคคลดวยสี
4. แสดงจุดสนใจโดยคํานึงถึงสัดสวน
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11. ในคํารองของเพลงสรรเสริญพระบารมี “ขาวรพุทธเจา เอามโนและศิระกราน” พยางคใดตรงกับ
จังหวะหนัก
1. พุทธ
2. และ
3. ศิ
4. กราน
12.ถาทานจัดงานเลี้ยงสังสรรคในหองจัดเลี้ยงของโรงแรมแหงหนึ่ง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่
ญาติผูใหญของทานไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสูง ซึ่งจะมีแขกมารวมงานประมาณ
100 คน ทานคิดวาควรใชวงดนตรีประเภทใดบรรเลงในงานนี้
1. วงโยธวาทิต
2. วงขับรองประสานเสียง
3. วงสตริงควอรเต็ต
4. วงซิมโฟนีออรเคสตรา
13. ขอใดเปนระดับเสียงของนักรองหญิง
1. อัลโต
2. เทเนอร
3. บาริโทน
4. เบส
14. เครื่องดนตรีในขอใดมักใชเลนเสียงประสานเมื่ออยูในวงดนตรี
1. ฮอรน
2. ฟลูต
3. คลาริเน็ต
4. ปคโคโล
15. ขอใดไมถูกตองในการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
1. ลางปากเปาทรัมเปตดวยน้ํา
2. ลางตัวเครื่องทรอมโบนดวยน้ํา
3. ลางตัวเครื่องแซกโซโฟนดวยน้ํา
4. ลางปากเปาคลาริเน็ตดวยน้ํา
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16. ขอใดเปนเครื่องดนตรีของภาคกลางทั้งหมด
1. ซอสามสาย กระจับป พิณน้ําเตา
2. จะเข ซอดวง พิณน้ําเตา
3. จะเข
กระจับป พิณเพียะ
4. ซออู
ซอดวง
ซอสามสาย
17. ขอใดกลาวถึงลักษณะของเพลงเถาไมถูกตอง
1. เริ่มจากทํานองที่ยาวไปหาทํานองที่สั้น
2. เริ่มจากทํานองที่สั้นไปหาทํานองที่ยาว
3. เริ่มจากอัตราจังหวะชาไปหาอัตราจังหวะเร็ว
4. บรรเลงโดยมีการขับรอง หรือไมมีการขับรองก็ได
18. ลักษณะของเพลงหนาพาทยที่แตกตางจากเพลงประเภทอื่น คือ
1. ตองมีบทรองประกอบเสมอเมื่อมีการบรรเลง
2. ใชประกอบการแสดงระบําในการแสดงละคร
3. ใชในพิธกี รรม หรือประกอบการแสดง
4. ใชเฉพาะเจานายชั้นสูง หรือพระราชพิธีเทานั้น
19. ขอใดคือลักษณะเดนของดนตรีไทย
1. การขับรองที่ตองใชเสียงสูงมาก
2. เครื่องตีที่ใชมือตีทั้ง 2 ขางตีประกอบกัน
3. กลองที่สามารถตีเปนเสียงตางๆ ไดในใบเดียวกัน
4. เครื่องเปา ที่สามารถเปาไดโดยไมตองหยุดหายใจ
20. ขอใดกลาวถึงความสัมพันธของดนตรีกับภาษาไทยไดถูกตองที่สุด
1. ลักษณะของรอยกรองมีลักษณะใกลเคียงลักษณะของดนตรี
2. คําในภาษาไทยทุกคําสามารถรองไดทุกระดับเสียงโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง
3. การเอื้อน คือ การใชคําหลายคํา เชื่อมโยงดวยเสียงหลายเสียง
4. เสียงในภาษาไทยไมมีการเนนการออกเสียงเฉพาะที่เหมือนภาษาอังกฤษ จึงไมมีลักษณะของ
เสียงดนตรี

24

21. การจีบตามหลักนาฏศิลปไทยที่ถูกตองคือขอใด

1.

2.

3.

4.
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22. ขอใดไมใชลักษณะของระบําศิลปาชีพ
1. เปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
2. ไดรับอิทธิพลจากวิถีการดําเนินชีวิต
3. มุงเนนการรายรําตามแบบแผน มีความประณีต
4. สะทอนคานิยม ประเพณีอันดีงาม
23. ขอใดเปนองคประกอบของละคร
1. เรือ่ งราว + การแสดง + นักแสดง
2. เหตุการณ + นักแสดง + ผูชม
3. การแสดง + ศิลปะ + เรือ่ งราว + นักแสดง + ผูชม
4. ศิลปะ + การแสดง + เรือ่ งราว + ผูกํากับ + นักแสดง + ผูชม
24. “...วิวัฒนาการมาจากหนังใหญ ตอมาใชตัวโขนสลับการเชิดหนังใหญที่เรียกวาหนังติดตัวโขน
เมื่อความนิยมเรื่องหนังใหญเลิกลงจึงนิยมแสดงโขนชนิดนี้...” จากขอความ หมายถึงการแสดงชนิดใด
1. โขนหนาจอ
2. โขนฉาก
3. โขนโรงนอก
4. โขนสลับฉาก
25. ขอใดมีความสัมพันธกัน
1. รามเกียรติ์ + รําศุภลักษณอุมสม + ปพาทยเครื่องคู
2. อิเหนา + ปพาทยดึกดําบรรพ + แตงกายยืนเครื่อง
3. ผูชนะสิบทิศ + ปพาทยมอญ + พากยชมดง
4. ผิดทุกขอ
26. ขอใดเปนคุณลักษณะของนาฏศิลปในราชสํานัก
1. คนงาม
2. รํางาม
3. เครื่องแตงกายงาม
4. ถูกทุกขอ

26

27. ขอใดไมสัมพันธกับสุนทรียภาพที่เกิดจากการรับชมนาฏศิลป
1. โขนยกรบ - ความยิ่งใหญ
2. ละครใน - ความละเมียดละไม
3. ละครนอก - ความกระฉับกระเฉง
4. กายกรรม - ความอลังการ
28. ขอใดเปนหลักของการวิจารณละครที่ดี
1. เลือกใชภาษารุนแรงเพื่อเราอารมณผูฟงหรือผูอาน
2. ติหรือชมเพื่อใหเกิดผลในทางบวก
3. การเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นขอบกพรองอยางชัดเจน
4. ถูกทุกขอ
29. ขอใดเปนการใชจินตนาการในการแสดงออกซึ่งความคิดโดยผานการแสดงละครไดอยางเหมาะสม
1. พอลลาเลาเหตุการณตื่นเตนที่ตนประสบมาใหเพื่อนๆ ในหองฟงพรอมแสดงทาทางประกอบเพื่อให
เห็นภาพ
2. น้ําเชื่อมยืนเอามือไพลหลังเวลาพูดเพื่อไมใหดูเกะกะ
3. ตุมติ้มทําทาทางลอเลียนเพื่อใหเกิดความอับอาย
4. ตุกติ๊กแสดงทาทางมั่นใจตลอดเวลาแมไมมีใครมอง
30. ขอใดเปนการประยุกตใชองคประกอบของนาฏศิลปมาใชในการแสดงอยางเหมาะสม
1. สมชายนําบทละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนมาจัดแสดงเปนละครเวทีเนื่องในวันภาษาไทย
2. สมศรีแตงกายยืนเครื่องพระ แสดงเปนเจาชายในละครโรงเรียน
3. สมหวังจัดสรางเครื่องแตงกายละครรําโดยไมศึกษาคนควาถึงที่มากอน
4. สมเกียรตินําละครนอกมาแสดงใหนักเรียนชั้นอนุบาลไดชมฟรี
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สวนที่ 2 :

แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกัน จํานวน 4 ขอ: (ขอ 31-34): ขอละ 2 คะแนน(รวม 8 คะแนน)
ขอ 31-34 จงพิจารณาคําตอบจากขอมูลแตละกลุม กลุมละ 1 คําตอบ
ที่สัมพันธกันและเกี่ยวของกับโจทยใหถูกตองครบทุกกลุม จึงจะไดคะแนน

31. การสรางบรรยากาศและการตกแตงรานอาหารเหนือของไทย
กลุม

กลุม

A

1. เครื่องปนดินเผา
2. ปลาตะเพียนสาน
3. ตัวหนังตะลุงประดับผนัง
4. ผาปกชาวเขาประดับผนัง
5. เขาควายประดับผนัง

B

กลุม

1. ฟอนสาวไหม
2. ฟอนสาละวัน
3. รําวรเชษฐ
4. ตาลียอเก็จ
5. ละครหุน

C

1. วงพิณแคน
2. วงมโหรี
3. วงสะลอ
4. รองเง็ง
5. วงกาหลอ

32. การจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลปในงานขึ้นบานใหมตามประเพณีไทย
กลุม

A

กลุม

1. รําฉุยฉาย
2. รําอวยพร
3. ละครเรือ่ งพระเวสสันดรชาดก
4. รําถวายพระพร
5. รําวงมาตรฐาน

B

1. วงปพาทยนางหงส
2. วงปพาทยมอญ
3. วงเครื่องสายปชวา
4. วงบัวลอย
5. วงเครื่องสายผสมขิม

33. การแสดงถึงอารมณโกรธ มีความสัมพันธกับขอใด
กลุม
1. ขาว
2. เหลือง
3. เทา
4. ชมพู
5. แดง

A

กลุม

B

1. กระทืบเทา
2. มือประสานที่อก
3. กมหนาลงมือประสานที่หนาตัก
4. จีบที่มุมปาก
5. ฝามือแตะที่แกม
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34. องคประกอบในขอใดแสดงถึง “ความสมดุล”
กลุม

A

1. พระปฐมเจดีย
2. สะพานพระรามแปด
3. จิตรกรรมฝาผนัง
4. พระบรมรูปทรงมา
5. ลายกระหนก
สวนที่ 3 :

กลุม

B

1. อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ
2. กําแพงเมืองจีน
3. หอไอเฟล
4. หอเอนปซา
5. สโตนเฮนจ

แบบระบายตัวเลือกมากกวา 1 ตัวเลือก : จํานวน 1 ขอ : ขอละ 2 คะแนน (รวม 2 คะแนน)

35. ขอใดจัดเปนการแสดงนาฏศิลปประยุกตโดยใชหลักองคประกอบศิลปมาเปนสวนหนึ่งของการแสดง
(มีคําตอบที่ถูกตองมากกวา 1 ขอ ตองตอบใหครบทุกขอ)
1. การรายรํา โดยใชผาเสนยาว เปนสวนประกอบการแสดง
2. การรายรํา โดยผูแสดงอยูหลังมานขาว ผูชมเห็นเพียงเงาดํา
3. การรายรํา โดยผูแสดงแตงกายสีสันไมซ้ํากัน
4. การรายรํา โดยผูแสดงถือพูกันวาดภาพประกอบการแสดง

29

ชุดที่ 2

ขอสอบ O-Net วิชา ศิลปะ

ตอนที่ 1 ศิลปะ : จํานวน 12 ขอ (รวม 20 คะแนน)
สวนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน 5 ขอ (ขอ 1-5)
: ขอละ 1.5 คะแนน (รวม 7.5 คะแนน)
1. ขอใด ไมใชงานศิลปะพื้นบาน
1. เครื่องปนดินเผาดานเกวียน
2. การทอผาพื้นเมือง
3. การทําโองมังกร
4. การเขียนภาพสีน้ํามัน
2. ขอใดจัดเปนงานประติมากรรมลอยตัวทั้งหมด
1. เจดีย / วัดพระแกว / เหรียญบาท
2. พระพุทธชินราช / พระบรมราชานุสาวรีย / อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
3. เสาธงชาติ / ธนบัตร / อนุสาวรียยาเหล
4. ปายรถเมล / สะพานลอย / รางรถไฟฟา
3. การแปรอักษรบนอัฒจันทรใชองคประกอบศิลปในเรื่องใด นอยที่สุด
1. จุด
2. สี
3. น้าํ หนัก
4. รูปทรง
4. ศิลปะไทยไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งใด มากที่สุด
1. ธรรมชาติ
2. วัฒนธรรม
3. ศาสนา
4. ประเพณี
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ปการศึกษา
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5. ขอใดเปรียบเทียบได ไมถูกตองเมื่อคํานึงถึงประเภทของเครื่องดนตรีที่ใชในวงเทานั้น
1. วงมโหรีและวงออรเคสตรา
2. ปพ าทยและวงซิมโฟนิกแบนด
3. วงเครื่องสายประสมเปยโนและวงเปยนโนควอรเ ต็ต
4. ปพ าทยดกึ ดําบรรพและวงซิมโฟนิกแบนด
สวนที่ 2 : แบบปรนัยหลายตัวเลือก จํานวน 2 ขอ (ขอ 6-7) : ขอละ 2.5 คะแนน (รวม 5 คะแนน)
ขอ 6-7 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองใหครบ 3 คําตอบ จึงจะไดคะแนน
6. เครื่องดนตรีในขอใดใชในวงปพาทยหรือวงออรเคสตราเทานั้น
1. เครื่องกระทบ (Percussion)
2. เครื่องสายใชดีด (Bowed string instrument)
3. เครื่องสายใชสี (Plucked string instrument)
4. เครื่องลมไม ( Woodwind instrument)
5. เครื่องลมทองเหลือง (Brass instrument)
7. องคประกอบของการบันทึกโนตสากลในขอใดไมมีในดนตรีไทย
1. เสนกั้นหอง (Barline)
2. เครื่องหมายโยงเสียง (Tie)
3. ตัวหยุด (Rest)
4. เครือ่ งหมายกําหนดจังหวะ (Time Signature)
5. เครื่องหมายยอน ( Repeat)
สวนที่ 3 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 5 ขอ
(ขอ 8-12)
: ขอละ 1.5 คะแนน (รวม 7.5 คะแนน)
8. ขอใดแสดงทัศนคติที่ ไมเหมาะสมเกี่ยวกับการฟงหรือการเลนดนตรี
1. สมชายวิจารณการแสดงของนักเปยโนใหเพื่อนฟงหลังจากจบคอนเสิรต
2. สมชายออกความเห็นวาไมชอบผลงานเพลงของโมสารต
3. สมชายซอมหนักเพื่อใหการแสดงดนตรีของตนเองออกมาดี
4. สมชายคิดวาตนเองเลนดนตรีเกงที่สุดในหองเรียนจึงไมตองฝกซอมมาก
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9. ขอใดถูกตอง
1. โขนจัดเปนราชูปโภคอยางหนึ่ง
2. ละครจัดเปนราชูปโภคอยางหนึ่ง
3. โขนและละครจัดเปนราชูปโภคอยางหนึ่ง
4. โขนและละครไมจัดเปนราชูปโภค
10. ขอใดถูกตองในรําวงมาตรฐาน
1. งามแสงเดือน ทารํา ชักแปงผัดหนา
2. ชาวไทย ทารํา ยูงฟอนหาง
3. หญิงไทยใจงาม ทารํา สอดสรอยมาลา
4. ดวงจันทรขวัญฟา ทารํา ชางประสานงา
11. ขอใดไมถูกตอง
1. โขนเปนนาฏศิลปไทยโบราณ
2. ผูแ สดงโขนสวมหัวปดหนาทัง้ หมด
3. เรื่องที่ใชแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
4. เพลงที่ใชประกอบกิริยาในการแสดงโขนและละครรําไทยเรียกวาเพลงหนาพา ทย
12.ขอใดถูกตอง
1. พระบิดาของพระราม คือ พระพรต
2. ลิงยอด คือ หนุมาน
3. ลิงยอด คือ สุครีพ
4. สมุนวานรตัวแรกของพระราม คือ องคต
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เฉลยขอสอบ
แนวขอสอบ O-Net วิชา ทัศนศิลป

ชุดที่ 1
ขอที่

เฉลย

1.

3

2.

2

3.

1

4.

4

5.

2

6.

4

7.

3

เหตุผลประกอบ
การวาดภาพโดยการตัดเสน หรือวาดเสนทับโครงรางภาพเดิม โดยใชสีดํา หรือสีเขม
อื่นๆ มีจุดมุงหมายเพื่อใหภาพเดนชัดและตกแตงรายละเอียดของภาพใหสมบูรณ
ซึ่งนิยมใชกับการวาดภาพประกอบเรื่องที่เปนนิทาน วรรณคดี ละคร ภาพจินตนาการ
แตการใชเทคนิคนี้จะทําใหภาพมีความแตกตางจากของจริงที่จะไมปรากฏเสน
ขอบภาพออกมาใหเห็นอยางชัดเจน
การวาดภาพตัวละครใหเปนที่นิยมของคนทั่วไป ผูวาดจะตองวาดภาพที่สื่อใหเห็นถึง
รูปแบบที่เรียบงาย สื่อสารอารมณและความรูสึกไดดี แตตองมีเอกลักษณเฉพาะของ
ตัวละคร จึงจะทําใหผูชมแยกแยะความแตกตางของตัวละครแตละตัวไดงาย
โปสเตอรที่ดีจะตองสะดุดตาแตแรกเห็น อานงาย ผูอานเขาใจสิ่งที่ตองการจะสื่อได
อยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะผูอานโปสเตอรจะใชเวลาดูไมนาน ดังนั้นโปสเตอรจึงไม
ควรใชขอความที่กํากวม ขอความยาว หรือมีขอความมากเกินไป
เพราะวัฒนธรรมเปนแรงผลักดันทําใหเกิดการสรางสรรคผลงานทัศนศิลป และใน
ขณะเดียวกันผลงานทัศนศิลปก็ถายทอดลักษณะเรื่องราวของวัฒนธรรมลงไปดวย
ในลักษณะที่มีความเกื้อหนุนกันจึงเปนเหตุผลที่สะทอนคํากลาวที่วาผลงาน
ทัศนศิลปสามารถสะทอนวัฒนธรรมไดดีที่สุด
เพราะความรูสึกที่เกิดขึ้นตอความงามในธรรมชาติที่เห็นนั้นเปนความรูสึกที่
ประทับใจไมรูลืม ความรูสึกประทับใจจะทําใหเกิดความติดตาตรึงใจในภาพที่เห็น
เนื่องจากเปาหมายหลักของการสรางสัญลักษณตางๆ นั้น เพื่อการสื่อสารความหมาย
ใหมนุษยเขาใจรวมกัน ปฏิบัติรวมกันไดอยางถูกตอง ดังนั้น ในการออกแบบ
สัญลักษณผูออกแบบควรคํานึงถึงการสื่อความหมายของสัญลักษณมากที่สุด
โดยสัญลักษณนั้นตองสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจนใหผูที่พบเห็นไดเขาใจ
ตรงกัน
เนื่องจากงานจิตรกรรมเปนการเขียนภาพระบายสี ซึ่งผลงานอาจจะชํารุดเสียหายได
ถานําไปตั้งไวไมถูกที่ เชน โดนน้ําฝน โดนแดด เปนตน ดังนั้น ผลงานจิตรกรรม
ทุกประเภทจึงไมเหมาะกับการนําไปใชตกแตงสวนสาธารณะ
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8.

1

9.

4

10.

3

11.

2

12.

4

13.

1

14.

3

15.

1

16.

3

17.

3

การออกแบบผลงานทัศนศิลป บางครั้งความขัดแยงกับความกลมกลืนก็มีความ
เกี่ยวของกัน เพราะถาสวนมากมีความกลมกลืนมากเกินไป อาจทําใหผูชมเกิด
ความรูสึกซ้ําซาก ไมนาสนใจ ดังนั้น การออกแบบโดยการนําความขัดแยงมาใชใน
ภาพก็จะชวยทําใหผลงานเดนสะดุดตา นาสนใจมากยิ่งขึ้น
งานสื่อผสมเปนผลงานทัศนศิลปที่เกิดขึ้นจากการนําเทคนิควิธีการที่หลากหลายมา
ผสมผสานกัน เพื่อสรางสรรคเปนผลงานออกมา ซึ่งผลงานที่ออกกมานั้นก็จะมีความ
แปลกตาและนาสนใจแตกตางไปจากงานทัศนศิลปประเภทอื่นๆ
การนําภาพซึ่งเปนผลงานจิตรกรรมอันเปนงานประเภทหนึ่งของงานทัศนศิลปมาใช
ประดับตกแตงบานใหนาดูใหมีสีสัน ชวยดึงดูดสายตา ถือเปนการนําเอาผลงาน
ทัศนศิลปมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน สวนการใชแสงไฟหลากสีไมถือเปน
ผลงานทัศนศิลป
การสรางผลงานทัศนศิลป ไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตาม ผูสรางสรรคลวนไดรับ
อิทธิพลหรือแบบอยางมาจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ เชน การใชสีเขียวในการวาด
ใบไม การวาดรูปพระอาทิตยเปนวงกลมมีแสงสีสัน เปนตน
เสนแนวตัง้ และเสนแนวนอนเปนหลักสําคัญในการบอกทิศทางการหันใบหนาของ
ตัวละครวาตัวละครจะหันใบหนาไปทางซาย หันไปทางขวา กมหนา หรือเงยหนา
การจัดเสนแนวตัง้ และแนวนอนก็จะโคงไปตามรูปทรงของใบหนา
เพราะหลักการออกแบบที่ดีนั้น ก็คือ การศึกษาจากตนแบบของจริงกอนแลวคอยตัด
ทอนเหลือเปนโครงสรางเดนๆ ไว ซึ่งผูชมสามารถรับรูไดวาเปนดอกไม
เพราะขอ 3. ระบุถึงทัศนธาตุตางๆ ที่เกิดขึ้น สวนขอ 1. เปนการกลาวถึงสิ่งที่มองเห็น
ขอ 2. เปนการกลาวแบบเปรียบเทียบ สวนขอ 4. เปนการกลาวถึงความรูสึกดานความ
งามที่ไดเห็นจากภาพสมโอ
ความกลมกลืนชวยใหการจัดองคประกอบศิลป เกิดการประสานกลมกลืนสอดคลอง
สัมพันธเขากันได จนกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งความกลมกลืนมีทั้งความ
กลมกลืนของทัศนธาตุและความกลมกลืนของเนื้อหาสาระทั้งหมด
เพราะความเปนเอกภาพในทางศิลปะ คือ การจัดภาพใหเกิดความสัมพันธอยูในกลุม
เดียวกัน มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ไมกระจัดกระจาย หรือกอใหเกิดความสับสน
แมจะมีสวนแตกแยกไปบางก็เปนเพียงสวนประกอบยอยเทานั้น
ในทางทัศนศิลปการระบายสีมีหลักการที่สําคัญประการหนึ่งคือ สีบอกระยะ
ใกล-ไกล คือ สีเขม บอกระยะใกล สีออน บอกระยะไกล ซึ่งจะทําใหภาพเกิดความ
สวยงาม เกิดความสมจริงและมองเห็นเปนมิติระยะใกล-ไกล
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18.

2

19.

1

20.

2

21.

1

22.

1

23.

4

24.

2

25.

2

เนื่องจากเสนแนวตั้ง หรือเสนตั้ง ดังเชนรูปทรงของวัตถุที่เปนแนวตั้ง เชน ตึกทรง
สูง เสาไฟฟา เปนตน จะใหความรูสึกในการมองวามีความมั่นคง ตั้งมั่น แข็งแรง
สงางาม เปนระเบียบ
ขั้นตอนแรกของการวาดภาพตัวละครจากวรรณคดีไทย คือ ผูวาดตองเลือกวรรณคดี
ไทยเรื่องที่ตนเองชื่นชอบและควรอานเนื้อเรื่องโดยรวมกอนทั้งเลม จนเกิดความ
เขาใจและเกิดมโนภาพของตัวละครที่จะวาด จากนั้นจึงคอยลงมือวาดภาพตัวละคร
ศาสนาและความเชื่อเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการสรางสรรคผลงานทัศนศิลป
ประเภทตางๆ โดยเฉพาะผลงานที่มีความยิ่งใหญและมีความประณีต สวยงาม ศิลปน
และผูรวมสรางสรรคผลงานจะตองมีความเชื่อถือและความศรัทธาเปนหลัก จึงจะมี
พลังกายและพลังใจที่จะสรางสรรคผลงานดังกลาวไวเปนมรดกของแผนดิน
สืบตอไป
หนาที่ใชสอย กลาวคือ ผลงานทัศนศิลปทั้งไทยและสากลสรางขึ้นเพื่อนําไปใช
ตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ คือ เพื่อชื่นชม หรือเพื่อแสดงออกทางความงาม
ใชประดับตกแตง เพื่อเปนที่เคารพบูชา หรือเพื่อเผยแผศาสนา
อิทธิพลที่มีผลตอการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปของไทยมีอยูหลายปจจัยดวยกัน
แตปจจัยที่เดนชัดที่สุด คือ ปจจัยดานความเชื่อ ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา
เพราะผลงานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัยลวนสรางขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความ
ศรัทธาตอศาสนา ผลงานทัศนศิลปของไทยที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ ความศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก เชน วัด สถูป เจดีย พระพุทธรูป ภาพจิตรกรรม
เปนตน
งานจิตรกรรมฝาผนังสมัยสุโขทัยสีที่ใชจะเปนแบบดํา แดง เรียกวา “สีเอกรงค”
(Monochrome) ภาพเขียนที่สําคัญ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยในเจดียวัดเจดียเจ็ดแถว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเปนภาพที่
ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย ลังกาและเขมรผสมผสานกัน
ผลงานจิตรกรรมไทยในอดีตนิยมเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติจากพระปฐมสมโพธิกถา
และเรื่องราวทางศาสนา โดยจะนิยมเขียนขึ้นเพื่อเปนพุทธบูชาตามผนังโบสถ วิหาร
ศาลาการเปรียญและผนังถ้ํา ทั้งนี้เพื่อประดับตกแตงสถานที่แลวยังถือเปนการเผยแผ
ศาสนาในอีกทางหนึ่งดวย
จิตรกรรมไทยถึงแมในแตละภาคจะมีวิธีการเขียน รูปแบบที่ใช คตินิยมในการสรางที่
แตกตางกันไป ทําใหผลงานที่แลวเสร็จออกมามีความแตกตางกัน ดูแลวสามารถจะ
บอกไดวาเปนของภาคใด แตเรื่องราวที่นิยมนํามาวาดสวนใหญจะเปนเรื่องราว
พุทธประวัติ หรือแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
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26.

3

27.

4

28.

1

29.

1

30.

4

31.

4

32.

2

33.

3

จิตรกรรมไทย เปนงานศิลปะสาขาหนึ่งที่มีความงดงามอยางยิ่ง แสดงถึงเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของชาติ โดยทั่วไปแลวการเขียนภาพจิตรกรรมไทย นิยมเขียนบน
ผนังอาคารทางพุทธศาสนา เชน โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ หอพระไตรปฎก
ผนังกรุ พระปรางค หรือเจดีย เปนตน จึงมีการเรียกจิตรกรรมเหลานี้วา “จิตรกรรม
ฝาผนัง” มีจุดมุงหมายเพื่อประดับตกแตงพื้นผนังใหสวยงามถวายเปนพุทธบูชา
โดยนิยมนําเรื่องราวในพระพุทธศาสนามาถายทอดเปนภาพ เชน พุทธประวัติ ชาดก
ปริศนาธรรม เปนตน
เพราะประเพณีการแหเทียนพรรษาเปนประเพณีไทยที่ควรอนุรักษและสืบทอด
ดังนั้น การที่กอยวาดภาพประเพณีการแหเทียนพรรษาจึงถือเปนการสรางงาน
ทัศนศิลปประเภทจิตรกรรมที่สะทอนคุณคาของวัฒนธรรมไทย
ศาสนาและความเชื่อเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสถาปตยกรรมของไทย ซึ่งจะ
สังเกตไดวาสถาปตยกรรมไทยที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและความเชื่อจะมีอยูมากมาย
ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เชน วัด โบสถ วิหาร เปนตน และมีลักษณะที่ไม
แตกตางกันมากนัก โดยจะมีการพัฒนารูปแบบมาอยางตอเนื่องยาวนาน รวมทั้ง
ไดรับการสรางสรรคจากชางฝมือที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะเชื่อวาจะไดอานิสงส
ผลบุญอยางมาก
สถาปตยกรรมมีลักษณะเปนสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นอยางงดงามผานกระบวนการ
ออกแบบ เขียนแบบ วางแผนและกอสราง มีความมั่นคงแข็งแรง โดยสรางขึ้นเพื่อ
ประโยชนใชสอยในดานตางๆ ทั้งประดับตกแตง หรือเพื่อเปนศาสนสถาน
ผลงานทัศนศิลปที่เปนสากล แมจะมีตนแบบมาจากศิลปะตะวันตกก็ตาม แตก็ไดมี
การพัฒนาจนกลายเปนศิลปะรวมของคนทั้งโลก ไมไดเปนของชาติใดชาติหนึ่ง ไมมี
รูปแบบที่ตายตัว มีลักษณะรวมกันที่ผูคนทั่วโลกดูแลวสามารถทําความเขาใจได
สอดคลองตรงกัน
ศิลปะสากลเปนศิลปะที่ผสมผสานแนวคิด รูปแบบ หรือสไตลจากศิลปะสกุลตางๆ
จนออกมาเปนศิลปะสากลที่มีความเปนนานาชาติ ไมสื่อวาเปนของชาติใด หรือ
ศิลปะสกุลใดโดยเฉพาะ แมจะมีรากฐานมาจากศิลปะตะวันตกก็ตาม ทําใหผูคนจาก
ทุกวัฒนธรรมดูแลวมีความเขาใจตรงกัน
ผลงานทัศนศิลปเปนภาษากลางที่ผูคนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกสังคม เมื่อมองดูแลว
สามารถจะเขาใจความหมายของภาพไดวา ศิลปนตองการจะสื่ออะไร รายละเอียด
ของผลงานเปนอยางไร มีความสวยงามมากนอยเพียงใด ถึงแมจะไมมีการเขียน
บรรยาย หรือคําพูดเปลงออกมา ทุกคนก็สามารถรับรูเรื่องราวได
การประเมินผลงานทัศนศิลปใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูประเมินจะตองมีการกําหนด
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34.

4

35.

3

36.

3

37.

1

38.

2

39.

1

40.

2

หลักการและตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของผลงานขึ้นมาเสียกอน
เพื่อจะไดมีกรอบ หรือประเด็นที่จะประเมินวาจะตองมีเกณฑจากอะไร
การประเมินผลงานจึงจะเปนไปอยางมีคุณภาพและรอบคอบ
เพราะการวิจารณผลงานศิลปะจะตองเปนไปเพื่อการแกไขและปรับปรุงผลงาน
พัฒนางานใหดีขึ้น กาวหนาขึ้น แตไมใชการตําหนิผลงานจนทําใหผูสรางสรรค
ผลงานเกิดความทอแท หมดกําลังใจในการสรางสรรคผลงานตอไป ดังนั้น
การวิจารณผลงานศิลปะอยางในขอ 4. จึงไมถูกตองและไมควรกระทําอยางยิ่ง
การวิจารณเพื่อประเมินงานทัศนศิลปตองคํานึงถึงการคิดวิเคราะหผลงานอยางมี
เหตุผล ทั้งนี้การวิจารณอยางมีเหตุผลจะทําไดก็ตองอาศัยความรู ความเขาใจ
ตามประสบการณของแตละบุคคล
เพราะระบุถึงสวนประกอบ หรือปจจัยของการมองเห็นในเบื้องตน ซึ่งหมายถึง
ลักษณะของทัศนธาตุตาง ๆ
เนื่องจากผลงานการใชสีที่มีน้ําหนักใกลเคียงกัน ใชสีเดียวที่มีน้ําหนักออน-แก
สีโดยรอบทั้งหมดประสานกลมกลืนกัน
เพราะเสนทั้ง 3 เสนที่มาตอกันเปนภาพสองมิติ คือ มีความกวางและความยาว ไมมี
ความหนา ไมปรากฏแสงเงา สีและผิวพื้นแตอยางใด
หลักการสรางที่วางลวงตาใชวิธีเดียวกันกับการสรางภาพใหมีระยะ เปนลักษณะ
ทัศนียภาพเหมือนที่ตาเรามองเห็นวัตถุ หรือสิ่งแวดลอมธรรมชาติในโลกความจริง
3 มิติ เมื่อมีระยะ มีความลึก ก็จะเกิดชองวางระหวางวัตถุ หรือชองที่เปนระยะหางขึ้น
เปนที่วางในระนาบ 2 มิตินั่นเอง
นักวิชาการทัศนศิลปชาวตะวันตก เห็นพองกันวา ผลงานทัศนศิลป “แนวอิมเพรสชันนิสม” คือ จุดเริ่มตนของทัศนศิลปสมัยใหม เพราะภาพผลงานจิตกรรมที่สรางขึ้น
จะหลุดออกไปจากกลวิธีและหลักทางความงามแบบดั้งเดิม ที่ถือวาความงาม คือ
ความเรียบรอยไปสูผลงานที่มีเทคนิคการปายสีอยางหยาบ โดยไมเกลี่ยใหกลมกลืน
และเนื้อหาก็ไมไดพันธนาการไวกับเรื่องราวของศาสนาคริสต เทพเจา หรือบุคคล
ชั้นสูงอีกตอไป
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เฉลยขอสอบ
แนวขอสอบ O-Net วิชา ดนตรี

ชุดที่ 1
ขอที่

เฉลย

1.

2

2.

3

3.

2

4.

2

5.

3

6.

1

เหตุผลประกอบ
เพราะเพลงโหมโรง เปนเพลงที่ใชเบิกโรง เพื่อเปนการประกาศใหผูคนทราบวาที่นี่
มีงานอะไร และเพื่ออัญเชิญเหลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงใหมาชุมนุมกันภายใน
งาน เพื่อความเปนสิริมงคลในงานนั้นอีกดวย
เพราะเปนของที่มีความหมายที่ดี คือ
ดอกมะเขือ เปนสัญลักษณของความเคารพ ความออนนอมถอมตน
หญาแพรก เปนสัญลักษณของความมีระเบียบวินัย
ดอกเข็ม เปนสัญลักษณของความมีสติปญญาเฉียบแหลมประดุจดังเข็ม
ซึ่งนับวาเปนสัญลักษณที่ใหความหมายของการแสดงออกถึงการเปนศิษยที่ดีของครู
ไดครบถวนในดานการฝากตัวเปนศิษย ความกตัญูกตเวทีและการขอพรให
เจริญรุง เรือง
เพราะในการฝกขับรองเพลงไทยเบื้องตน ผูเรียนจะตองเรียนรูในเรื่องของการใช
กําลังเสียง และการผอนลมหายใจ คือ ตองออกเสียงดังอยางเต็มที่ในชวงระยะลม
หายใจแตละชวง เพื่อใหออกเสียงไดชัดเจน ไมขึ้นจมูก และการผอนลมหายใจ
จะตองรูระยะ การผอนในแตละวรรค แตละชวง การรองเพลงใหเสียงดีนั้นขึ้นอยูกับ
วิธีการหายใจที่ถูกตอง เพราะในขณะหายใจลมจะผอนหลอดเสียงทําใหเกิดเปน
เสียงตางๆ ถาเราหายใจไดอยางสม่ําเสมอเสียงรองเพลงก็จะสม่ําเสมอดวย
เพราะกํานล คือ เครื่องคํานับ หรือเครื่องบูชาครู ในการไหวครูดนตรีไทยจะมีการ
เตรียมขัน 5 กํานล 6 ขัน คือ การนําสิ่งของรวม 5 อยาง ไดแก ขัน ดอกไม ธูป 5 ดอก
เทียนไข และผาขาว 1 ผืน พรอมกับเงินกํานล 6 บาท สิ่งของทั้งหมดนี้ ครูผูทําพิธีจะ
ใชบูชาครูเทพสังคีตาจารย เพื่อขออนุญาตและประสิทธิ์ประสาทความเปนสิริมงคล
ในการเรียนใหแกศิษยตอไป
เพราะวงมโหรีเครื่องใหญ เปนวงดนตรีไทยที่ประกอบดวยเครื่องดนตรีครบ
ทุกประเภทเชนเดียวกับวงออรเคสตราของดนตรีสากล
เพราะโหวดและปใน จัดเปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปาเหมือนกัน โหวด เปน
เครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน มีรูปรางเปนทรงกระบอก สวนปใน จัดเปนปที่มีขนาด
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7.

1

8.

1

9.

1

10.

2

11.

2

12.

2

13.

1

14.

1

15.

3

ใหญและมีเสียงต่ํา มีลักษณะเปนปทอนเดียว ที่เรียกวา “ปใน” ก็เพราะวา ปชนิดนี้
เทียบเสียงตรงกับระดับเสียงที่เรียกวา “เสียงใน” ซึ่งเปนระดับเสียงที่วงปพาทย
ไมแข็งบรรเลง
เพราะเปนจังหวะหนาทับปรบไกชั้นเดียวของดนตรีไทยที่มีระดับเร็ว คือ เร็วกวา
2 ชั้น เทาตัว หรือเร็วกวา 3 ชั้น 4 เทา ซึ่งจะเรียกหนาทับและเรียกเพลงที่มีจังหวะ
เชนนี้วาหนาทับชั้นเดียว
เพราะดนตรีจะชวยถายทอดอารมณตางๆ ของตัวละคร วาตัวละครกําลังอยูในภาวะ
ใด เชน ตัวละครกําลังแสดงความรัก ก็จะใชเพลงโลม ถากําลังรองไห ก็จะใชเพลง
โอด ถากําลังเสียใจก็จะใชเพลงทยอย เปนตน
เพราะบทประพันธไดกลาวถึงการจะตัดใจในสิ่งอื่นๆ นั้นสามารถตัดใจไดงาย แต
การตัดใจจากคนรักนั้นยากยิ่งกวา ซึ่งมีความสอดคลองกับเพลงลาวดวงเดือน ที่มี
เนื้อหาแสดงถึงอารมณความคิดถึงคะนึงหาหญิงอันเปนที่รัก
เพราะกีตาร จัดเปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ทูบา จัดเปนเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องเปาลมทองเหลือง และออรแกน จัดเปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว
เพราะเพลงตระบองกัน เพลงเสมอขามสมุทร เพลงเชิดฉาน จัดอยูในประเภท
เพลงโหมโรง คือ เพลงที่บรรเลงเพื่อเปนการประกาศใหรูวาขณะนี้งานดังกลาว
กําลังจะเริ่มขึ้นแลวและเปนการบรรเลงเพื่อเคารพสักการะครูอาจารยและอัญเชิญ
เทพยดามายังสถานมงคลพิธี สวนคําตอบขอ 1, 3, 4 จัดเปนเพลงตับเรื่อง คือ เพลงที่
นํามารวมรองและบรรเลงติดตอกัน มีบทรองที่เปนเรื่องเดียวกันและดําเนินไปโดย
ลําดับ ฟงแลวรูเรื่องโดยตลอดตั้งแตตนจนจบ
เพราะเพลงพระราชนิพนธพรปใหม มีจงั หวะรวดเร็ว สนุกสนาน นิยมบรรเลงดวย
เสียงเบาและใหอารมณดานบวก
เพราะจากเนื้อเพลงเปนการกลาวถึงหญิงอันเปนที่รัก โดยเปรียบเทียบความงามของ
ผูหญิงวาเปน “เพชร” ดังนั้น ผูฟงเพลงจะไดรับรสทางวรรณศิลปทําใหเกิด
ความรูสึกรัก
เพราะเพลงทยอย เปนเพลงบรรเลงที่แสดงถึงความเศราโศก เสียใจ นิยมนํามาใช
บรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร เชน การแสดงละครเรื่องพระเวสสันดรชาดก
ตอนพระนางมัทรีเดินรองไหตามหาพระกุมารทั้งสอง ดนตรีจะบรรเลงเพลงทยอย
เพื่อสื่อใหเห็นอารมณโศกเศราของตัวละคร เปนตน
เพราะการลดสายของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีลงหลังจากการใชงานเสร็จ
เรียบรอย จะเปนการยืดเวลาในการใชงานของเครื่องดนตรีใหมีความยาวนานมาก
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ยิ่งขึ้น และจะเปนการชวยถนอมสวนประกอบอื่นของเครื่องดนตรี เชน หนังหนา
กะโหลกซอ เพราะถาสายตึงอยูตลอดเวลา สายอาจจะขาดได นอกจากนี้จะทําให
หนักหนากะโกลกซอหยอน เพราะถูกหยอง หรือหมอนกดอยูต ลอดเวลา เปนตน
บทเพลงที่รองประกอบกับดนตรีพื้นบานของภาคเหนือจะมีความนุมนวล และ
ออนหวาน ตามลักษณะนิสัยของชาวเหนือที่สวนใหญจะมีนิสัยออนโยน
ยิ้มแยมแจมใส มีน้ําใจไมตรี

16.

3

17.

3

เพราะสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงไมไดมีสวนเกี่ยวของที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย

18.

2

เพราะเพลงสาธุการ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง นิยมนํามาใชสําหรับ
พิธีการมงคลตางๆ เปนเพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงศักดิ์สิทธิ์
ที่จะนําความมงคลมาสูทั้งผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดงและสถานที่

19.
20.

2
4

เพราะเพลงปลุกใจของไทยเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
เพราะจากขอความที่ไดอานนี้ เปนเนื้อเพลงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป พ.ศ. 2550
ซึ่งเปนการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยผานบทเพลงที่มีชื่อวา
“เพลงรูปที่มีทุกบาน” คํารองโดยนิติพงษ หอนาค ทํานองโดยอภิไชย เย็นพูนสุข
และขับรองโดยธงไชย แมคอินไตย

21.

4

เพราะเพลงความฝนอันสูงสุด และเพลงแผนดินของเราจัดเปนเพลงพระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ทั้ง 2 เพลง แตเพลงความฝน
อันสูงสุดก็สามารถนํามาขับรองเพื่อใชเปนเพลงปลุกใจได

22.

3

เพราะเพลงพระราชนิพนธแสงเทียนจัดเปนเพลงบลูสที่มีการแฝงปรัชญาชีวิต และ
เนื้อหาที่แฝงธรรมเกี่ยวกับความไมเที่ยงของสังขาร

23.

1

เพราะเปนการแตงเพลงที่นําปจจัยภายนอก เชน สภาพสังคม การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ เปนตน มาสรางสรรคเปน
บทเพลง

24.

3

เพราะเสียงที่นํามาใชในการแตงเพลงใหเกิดอารมณตางๆ จะตองใชเสียงในระดับ
เดียวกัน เชน เพลงที่ตองการเนนความสนุกสนาน จะตองใชเสียงที่อยูในระดับ
ปานกลาง ไมสูง หรือไมต่ําจนเกินไป มีการสลับเสียงสูง-ต่ํา เพื่อเปนการสรางสรรค
ใหแกบทเพลง เปนตน
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25.

2

26.

4

27.

2

28.

4

29.

2

30.

4

เพราะการที่ผูขับรองเพลงไมสามารถควบคุมสมาธิไดนั้น จะทําใหไมสามารถ
ถายทอดอารมณเพลงออกมาไดดี และการที่สายตาของผูขับรองไมหยุดนิ่งอยูกับ
ผูฟงนั้น ก็จัดเปนกริยาที่ไมสุภาพและไมควรปฏิบัติ ผูขับรองควรทําสีหนาใหปกติ
สายตามองอยูที่ผูชมจึงจะมีความเหมาะสมมากกวา
เพราะเนื้อหาเพลงแสดงใหเห็นถึงความโศกเศรา เสียใจ ซึ่งเปนเนื้อเพลงธรณีรองไห
บทเพลงซึ่งประกอบอยูในบทรองตับเพลงตนเพลงฉิ่ง โดยนําบทรองมาจาก
บทละครเรื่องพระรถเสนของเกาในตอนที่นางเมรีตื่นมาไมพบพระรถเสนที่หนีไปก็
เกิดความโศกเศรา เสียใจ
เพราะเปนเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียว ทํานองเพลงของเกาสมัยอยุธยา
ซึ่งถูกรวบรวมไวอยูในเพลงประเภทสองไมและเพลงเร็วเรื่องเตากินผักบุง
เพราะผูบรรเลงเพลง เปนบุคคลซึ่งทําหนาที่เปนสื่อกลางในการถายทอดอารมณ
ความรูสึกที่สอดแทรกในบทเพลงใหแกผูฟงไดรับรูและสัมผัสถึงความไพเราะและ
ความงดงามของเสียงดนตรีที่บรรเลง
เพราะการหายใจเขาออกเนื่องจากการรองเพลง ตองอาศัยลมในการเปลงเสียง ดังนั้น
การหายใจเขาออกจึงมีความสําคัญในการรองเพลงเพราะเกี่ยวของกับการหมุนเวียน
ของลมในรางกาย การหายใจเขาออกใหสอดคลองกับการรองเพลง จึงมีสวนชวย
ทําใหรองเพลงไดดีขึ้น
เพราะจัดเปนเครื่องดนตรีสากลประเภทตี ประเภทที่มีระดับเสียงไมแนนอน
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เฉลยขอสอบ
แนวขอสอบ O-Net วิชา นาฏศิลป

ชุดที่ 1
ขอที่

เฉลย

1.

1

2.

4

3.

2

4.

3

5.

1

6.

3

7.

4

8.

3

9.

3

เหตุผลประกอบ
เพราะเปนการรําที่มีผูแสดงเพียงคนเดียว มีจุดมุงหมายเพียงอวดฝมือในการรายรํา
หรือเปนการแสดงสลับฉาก เพื่อรอจัดฉาก หรือรอตัวละครอื่นๆ ที่ยังแตงกายไม
เรียบรอย การรําเดี่ยวบางครั้งก็นํามาแสดง “เบิกโรง”
เพราะในบทประพันธกลาวถึงภูมิประเทศ ปาเขาลําเนาไพร สัตวปา ซึ่งการพากย
ชมดงจะเปนการพากยเกี่ยวกับการชมปาเขาลําเนาไพร
เพราะในชวงรัชสมัยที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งรัฐบาลไดเขามาควบคุม
เกี่ยวกับการแสดงออกทางดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เปนเหตุผลทางดานความมั่นคง
ดังนั้นการแสดงดนตรีนาฏศิลปจึงไดเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาล
เพราะการแสดงฟอนภูไท ฟอนเก็บฝาย ฟอนตังหวาย จัดเปนการแสดงพื้นบานของ
ภาคอีสาน
เพราะจากขอความ คือ เพลงยวนยาเหล ซึ่งจัดเปนเพลงรําโทน สังเกตไดจากการใช
ภาษาที่เรียบงาย เนื้อรองเปนเชิงเยาแหย หยอกลอ เกี้ยวพาราสีกันระหวางหนุมสาว
เพราะการแสดงนาฏศิลปพื้นเมืองโดยสวนใหญ เปนการแสดงที่เนนถึงการสราง
ความสามัคคีของคนในทองถิ่น การทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความสนุกสนาน
รื่นเริงใจ แตไมใชเพื่อประกอบพิธีกรรม
เพราะในการแสดงเซิ้งแหยไขมดแดงนั้น จะใชเครื่องดนตรีพื้นบานทําทํานองเพลง
ประกอบการแสดง คือ ลายสุดสะแนนและลายเซิ้งบั้งไฟ ไมมีเนื้อรอง จึงไมไดสื่อถึง
ภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องภาษาทองถิ่นอีสาน
เพราะหัวโขนแตละประเภทมีความแตกตางกัน ซึ่งจะทําใหผูชมเขาใจไดวา ตัวละคร
ที่สวมหัวโขนอยูนั้นแสดงเปนตัวละครใด เชน ทศกัณฐ จะสวมหัวโขนที่มีลักษณะ
เปนหนายักษ 3 ชั้น คือ ชั้นแรกมีหนาปกติ 1 หนา และมีหนาเล็กๆ เรียงกัน 3 หนา
ตรงทายทอย ชั้นที่ 2 ทําเปนหนาเล็กๆ 4 หนา เรียง 4 ดาน ชั้นที่ 3 ทําหนาเปนพรหม
ดานหนา หนายักษดานหลัง ปากแสยะ ตาโพลง สวมมงกุฎยอดชัย เปนตน
เพราะในบทรองกลาวถึงคําวาพาดผา ซึ่งคําวา “พาดผา” เปนชื่อเรียกอีกอยางหนึ่ง
ของการรําเหยอย
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10.

3

11.

3

12.

3

13.

4

14.

1

15.

1

16.

3

17.

4

18.

2

19.

4

เพราะในบทประพันธไดกลาวถึงอารมณโกรธ ซึ่งนักแสดงจะตองตีบทออกมาเปน
ภาษาทา เพื่อสื่อความหมายใหผูชมเขาใจ คือ ใชฝามือขางใดขางหนึ่งถูที่กานคอ
บริเวณใตใบหูไปมา พรอมทั้งกระทืบเทาลงที่พื้นอยางแรง
เพราะในการแสดงชุดหนึ่งๆ นักแสดงจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชน
การรายรํามีความสวยงาม มีความพรอมเพรียงกัน เปนตน
เพราะนาฏศิลปไทยมีการเปลี่ยนแปลงทารําได ยกเวนการรําที่เปนแบบมาตรฐาน
จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงทารําได เชน ระบําดาวดึงส ระบํากฤดาภินิหาร ระบํา
เทพบันเทิง ระบําโบราณคดี เปนตน
เพราะการโฆษณาขายอุปกรณการแสดงนาฏศิลปพื้นบานตามสื่อตางๆ ไมใชวิธีการ
เผยแพรนาฏศิลปพื้นบาน แตเปนการคาขายในเชิงธุรกิจ
เพราะฉากมีความสวยงามและยิ่งใหญอลังการ เหมาะสําหรับนํามาใชประกอบ
การแสดงละครใน เชน การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ เปนตน นอกจากนี้การแตงกายของ
การแสดงละครในยังมีความสวยงามตระการตา ถานํามารวมกันแลวก็จะทําให
การแสดงมีความสวยงามมากขึ้น
เพราะการละครไทยมีมาตั้งแตสมัยโบราณ เปนศิลปะและเปนสัญลักษณที่แสดงเห็น
ถึงความเปนไทย ถึงแมวาการแสดงนั้นๆ จะไดรับอิทธิพลจากชาติมา แตก็ไดมี
การดัดแปลง ปรับปรุงจนเปนลักษณะของไทย
เพราะผูที่จะแสดงเปนตัวนางนั้นควรมีรูปหนาที่กลม ชวงคอยาว ไหลลาด ขาทั้ง 2
ขางๆ ไมโกงงอ ผิวพรรณสะอาดและตองมีสัดสวนที่สันทัดกวาตัวพระ
เพราะตารีกีปสจะมีลีลาทารําที่มีลักษณะเอกลักษณเฉพาะ คือ การเลนเทา แตะเทา
ซึ่งมีความเขาใจกันวานาจะเปนชุดการแสดงที่สรางสรรคขึ้นโดยใชทารําของรองเง็ง
เปนพื้นฐาน เนื่องจากมีการเลนเทา ยักยายสายสะโพกเชนเดียวกัน
เพราะเตนกํารําเคียว เปนเพลงพื้นบานของชาวไทยภาคกลาง ซึ่งชาวนานิยมรองเลน
กันตามทองนาในฤดูเก็บเกี่ยวขาว เพื่อสรางความบันเทิงและความสนุกสนาน โดย
ผูเลนจะเปนชาย-หญิง มือหนึ่งถือเคียว มือหนึ่งถือรวงขาว รองรํากันอยางสนุกสนาน
โดยพอเพลงจะรองชวนแมเพลงกอน แลวลูกคูจึงรองรับ
เพราะมหรสพ คือ การแสดงที่จะตองขออนุญาตจากฝายบานเมืองกอนจึงจะสามารถ
จัดแสดงได เชน ละครไทย งิ้ว หุนไทย หนังไทย หนังตะลุง ลิเก กลองยาว เปนตน
สวนผีตาโขนนั้นจัดเปนประเพณีหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ หรือที่เรียกวา
“งานบุญหลวง” หรือ “บุญผะเหวด” ซึ่งตรงกับเดือน 7 เปนการละเลนที่ถือเปน
ประเพณีที่มีความเกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวส หรือเทศนมหาชาติ จัดที่อําเภอ
ดานซาย จังหวัดเลย
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20.

2

21.

2

22.

1

23.

1

24.

2

25.

3

26.

4

27.

4

28.

4

29.

4

30.

1

เพราะการรําโทน จะใชโทนตีประกอบจังหวะในการรํา ตอมาจึงมีการเพิ่มกรับและ
ฉิ่ง แตยังไมมีการขับรองประกอบในการรํา จะรําไปตามจังหวะโทนเพียงอยางเดียว
เพราะในการสรางละคร ผูประพันธจะตองแปลงบทละครที่เปนตัวอักษรใหเปน
การแสดง โดยตองสรางจินตนาการเขามาเปนสวนประกอบ เพื่อใหการแสดง
สามารถถายทอดเรื่องราวออกมาไดอยางสมบูรณ
เพราะบทละครเปนสิ่งที่นักแสดงทุกคนควรตองศึกษาใหเขาใจอยางถองแท เพื่อให
สามารถแสดงบทบาทไดอยางถูกตอง ตรงตามลักษณะของตัวละครที่ผูประพันธได
แตงไว
เพราะแผลเกา คือ ละครที่สะทอนใหเห็นถึงความรักของหนุมสาวที่ไมสมหวัง
ในบทละครจะกลาวถึงทองทุงบางกะป มีตัวละครที่สําคัญ คือ ขวัญและเรียม ฉากวิถี
ชีวิตชาวชนบท มีกระทอมทุงนา วัว ควาย แมน้ํา จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด
เพราะเพลง หรือดนตรีถือวาเปนองคประกอบสําคัญในการเชื่อมฉาก กําหนดอารมณ
ของตัวละคร ทําใหละครมีความสมจริงมากขึ้น
เพราะการสรางสมาธิ เปนการกําหนดจิตใจใหมีความแนวแน ไมฟุงซาน เพราะถา
ตัวละครไมสามารถควบคุมอารมณไดนั้น ก็จะทําใหแสดงบทบาทออกมาไดอยางไม
เหมาะสม
เพราะละครหลวงวิจิตรวาทการ เปนละครที่นําเนื้อเรื่องมาจากประวัติศาสตร โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อปลุกใจใหประชาชนรักชาติ มีความสามัคคี บทละครจะมีทั้งบทรัก
รบ สะเทือนอารมณ ความรักที่มีตอคูรัก ถึงแมจะมากมายเพียงไรก็ไมเทากับความรัก
ชาติ
เพราะการประเมินผลการแสดงจะสามารถทําใหผูจัดการแสดงนําขอติชมตางๆ มาใช
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไข การแสดงใหมีความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น
เพราะการทําความเขาใจเอกลักษณเฉพาะของตัวละครจะทําใหนักแสดงสามารถ
แสดงบทบาทสมมติไดสมบูรณที่สุด เชน ถาตองแสดงบทบาทสมมติวาเปนชาวนา
ครู นายอําเภอ พอคา เปนตน นักแสดงจะตองพูด ตองคิด ตองประพฤติตน
ใหเหมือนกับลักษณะของบุคคลที่สวมบทบาทอยู
เพราะหลังจากที่มีการแสดงละครจบแลว ควรมีการประเมินผลการแสดงทุกครั้ง
เพื่อที่จะไดทําใหทราบวาการแสดงละครนั้นเกิดขอผิดพลาดใดบางที่ควรนํามา
ปรับปรุงแกไขการแสดงละครใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
เพราะการวิจารณเปนการแสดงความคิดเห็น ติชม มีทั้งแงบวกและแงลบ หรือ
สรางสรรคและทําลาย
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เฉลยขอสอบ
ชุดที่ 2
1. 2 2. 1 3. 3 4. 1
6. 1 7. 3 8. 4 9.
11. 1
16. 4
21. 3
26. 4
31. 4, 1, 3

ปการศึกษา

ขอสอบ O-Net วิชา ศิลปะ

2552

5. 3
12.
17.
22.
27.
32.

3
2
3
4
2, 3

13.
18.
23.
28.
33.

1
3
1
2
5, 1

14.
19.
24.
29.
34.
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2
3
4
1
2
1, 3

10.
15.
20.
25.
30.
35.

4
3
3
4
1
1, 2, 3

เฉลยขอสอบ
ชุดที่ 2

ปการศึกษา

ขอสอบ O-Net วิชา ศิลปะ

1. 4 2. 2 3. 4 4. 1 5. 3
6. 2, 3, 5 7. 2, 4, 5 8. 4 9.
11. 4
12. 3

2553

2
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10. 4

