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   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-NET   วิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป) 

                                 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

 1. ขอใดไมจัดเปนทัศนธาตุในงานทัศนศิลป  

 1.  พื้นผิว  

 2.  พื้นที่วาง  

 3.  ปริมาตร  

 4.  นํ้าหนักออน -แก 

 2. ภาพวาดทีแ่สดงใหเห็นการเจริญเติบโตกาวหนาควรเปนภาพลกัษณะใด 

 1.  วาดดวยเสนตรงแนวเฉยีง  

 2.  วาดดวยเสนโคงของวงกลม  

 3.  วาดดวยเสนฟนปลาหรือเสนซกิแซก 

 4.  วาดดวยเสนโคงอิสระทิ้งปลายขึ้นสูงและนํ้าหนักเบา  

 3. ถานักเรียนตองวาดภาพเหมือนบุคคลควรศึกษาในเร่ืองใด   

 1. การวาดดวงตา ปาก จมูก  

 2. การวาดภาพหุนน่ิง  

 3. การจัดวางองคประกอบ  

 4. กายวิภาคศาสตร  

 4. “...ดวงตาเบิกกวาง ลูกตาดําอยูกลางดวงตาและใหญกวาปกติ มีเสนรอยยนหน่ึงเสนหรือมากกวาที่ 

  หนาผาก อาปากกวาง มุมปากดานลางตกลง... ”   

  จากขอดังกลาวภาพน้ีแสดงถึงอารมณใด 

 1. อารมณโกรธ  

 2. อารมณฉุนเฉียว 

 3. อารมณดี หัวเราะอยางราเริง 

 4. อารมณกลัว  

 5. งานศิลปะในขอใดใชเทคนิคน้ําหนักออน-แกของการใชสี 

 1.  รูปปนในสวนสาธารณะ  

 2.  ลวดลายจากการทอผา  

  3.  ภาพวาดบนฝาผนังโบสถ  

  4.  งานแกะสลักงาชางเปนรูปตางๆ  
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 6. “ภาพตอนพระอาทิตยใกลจะตกดิน สีภาพโดยรวมจะดูหมน คอนขางมืด แตมีแสงสีสดใสสองกระทบ

  กับกอนเมฆอยางสวยงาม ” 

  ภาพน้ีแสดงใหเห็นลักษณะของสีแบบใด  

  1.  สเีอกรงค (Monochrome) 

  2.  คุณคาของสี (Value) 

  3.  สีกลาง (Neutral Colors) 

  4.  ความเดนชัดของสี (Intensity) 

 7. ขอใดคือแนวคิดของการออกแบบที่ดี 

  1.  มีราคาแพงที่สุด  

  2.  สวยงามมากที่สุด  

  3.  ทันสมัยมากที่สุด  

  4.  ใชประโยชนไดมากที่สุด  

 8. การออกแบบมีความหมายสัมพันธกับขอใด 

  1.  การสรางสรรคผลงานที่แปลกใหมขึ้นมา  

  2.  การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมใหเกิดขึ้น  

  3.  การสรางงานทุกประเภทที่คนยอมรับ  

  4.  การสรางงานทุกประเภทไมมีขอบเขตกําหนด  

 9. ขอใดไมใชเกณฑหรือตัวชี้วัดที่แสดงถึง “ความพึงพอใจในการออกแบบ” 

  1.  ความสวยงามแปลกใหม  

  2.  ประโยชนในการใชสอย  

  3.  การเลียนแบบมาจากสิ่งอ่ืน  

  4.  แนวคดิในการออกแบบทีด่ี  

10. ขอใดกลาวถึงความหมายของศิลปะไดถูกตอง 

  1. สิ่งที่สวยงาม  

  2.  การสรางสรรค  

  3.  สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  

  4.  สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจากความพึงพอใจ  
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11.  ขอใดเปนความหมายที่ถูกตองของการบรรยายผลงานทางทัศนศิลป 

  1.  เปนกระบวน การรับรูที่เกิดจากการมองเห็น สังเกต และบันทึกคุณลักษณะเดนที่พบเห็น โดยที่ไมมี  

   การวิพากษวิจารณใดๆ  

  2.  เปนกระบวนการรับรูที่เกิดจากการปฏิบัติและบันทึกคุณลักษณะเดนที่พบเห็น โดยที่ไมมีการ  

   วิพากษวิจารณใดๆ  

  3.  เปนกระบวนการรับรูผลงาน เพื่อวิเคราะห ตีความ และถายทอดแนวคิดในผลงานใหผูอ่ืนเขาใจ  

  4.  เปนกระบวนการรับรูผลงาน เพื่อวิเคราะหวิจารณและแสดงความชื่นชม  

12. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับศิลปะนามธรรม 

  1.  ภาพผลงานเกิดจากการผสมผสานกันทางดานเทคนิคที่หลากหลาย  

  2.  สื่อความหมายดวยการใชสีหลายสี  

  3.  นําวัสดุอุปกรณที่มีราคาแพงมาสรางชิ้นงานใหมีความโดดเดน  

  4.  ใชภาษาภาพในการสื่อความหมายดวยรูปทรง สี และลายเสน  

13. การออกแบบภาพรางในทางทัศนศิลปหมายถึงวิธีการใด 

  1. การขึ้นรูป  

  2.  การสเกตซภาพ  

  3.  การพิมพภาพตนแบบ  

  4.  การวางโครงสรางอุปกรณ  

14. ถาตองการวาดภาพทองฟาควรใชเทคนิคใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 

  1.  แบบเปยกบนเปยก  

  2.  แบบเปยกบนแหง  

  3.  แบบแหงบนแหง  

  4.  แบบแหงบนเปยก  

15. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับงานศิลปะสื่อผสม 

  1.  สรางสรรคโดยใชสื่อวัสดุตางชนิดมาประกอบกันเปนองคประกอบภาพ  

  2.  ผูสรางสรรคผลงานตองมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ  

  3.  งานศิลปะที่แสดงออกถึงการผสมผสานกันระหวางแนวความคิดกับผลงานไดลงตัว  

  4.  สรางสรรคไดเฉพาะผูท่ีมีประสบการณในการสรางสรรคงานศิลปะมาเปนเวลานานเทานั้น  

16. ขอใดเปนวิธีการระบายสีนํ้าที่ถูกตองที่สุด 

  1.  พยายามระบายสีใหมีเน้ือสีมากที่สุดจะไดภาพที่สดใส  

  2.  ระบายสีใหรวดเร็วฉับไว โดยไมตองรอคอยใหสีแหง  

  3.  ระบายสีใหโปรงใส ไมควรทับซอน หรือซ้ํากันหลายๆ คร้ัง  

  4.  ควรใชพูกันกลมในการระบายสีนํ้ามากกวาพูกันแบน เพราะอุมนํ้าไดดีกวา  
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17. ขอใดจัดเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการสรางงานศิลปะสื่อผสม 

  1.  ความรูพื้นฐานดานงานศิลปะ  

  2.  การเตรียมวัสดุที่จะนํามาใชในการสรางผลงาน  

  3.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการ  

  4.  ผลงานตนแบบที่นํามาเปนตัวอยางในการสรางงาน  

18. เทคนิคการเขียนภาพสีนํ้าแบบเปยกบนเปยกเหมาะสําหรับการระบายสีภาพในสวนใด 

  1.  ภาพอาคารบานเรือน  

  2.  ภาพตนไมและธรรมชาติ  

  3.  ภาพคนและสตัว  

  4.  ภาพทองฟาและนํ้า  

19. ผลงานน้ีสะทอนใหเห็นสิ่งใด 

 

 

 

 

  1.  เคลือ่นไหว  

  2.  กลมกลืน  

  3.  ราบร่ืน  

  4.  โนมเอียง  

20. ผลงานชิ้นน้ีตองการสื่อใหเห็นสิ่งใด 

 

 

 

 

  1.  ความออนชอย  

  2.  ความโดดเดน  

  3.  ความกลมกลืน  

  4.  ความรักของแม  
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21. เพราะเหตุใดจึงนิยมใชทองแดงเปนโครงสรางสําหรับปนหุนขี้ผ้ึงมากกวาลวดเหล็ก  

  1.  ทองแดงมคีวามยดืหยุนมากกวาลวดเหลก็  

  2.  ทองแดงมีความสัมพันธกับขี้ผึ้งไดดีกวาลวดเหล็ก  

  3.  ทองแดงสามารถสือ่ความรอนไดดีกวาลวดเหลก็  

  4.  ทองแดงมคีวามเหนียวและทนทานกวาลวดเหลก็  

22. เพราะเหตุใดจึงเรียกการปนวา “กระบวนการในทางบวก” 

  1.  เปนการนําวัสดุเพิ่มเขาไปใหไดรูปทรง  

  2.  เปนการบวกกนัระหวางดินเหนียวกบัดินนํ้ามนั  

  3.  เปนการบวกกนัระหวางการปนและแกะสลกั  

  4.  เปนการคิดในทางบวกวาผลงานจะออกมาดี  

23. ขอใดจัดเปนองคประกอบที่สําคัญของงานสถาปตยกรรม 

  1.  มีราคาแพง สวยงาม ทันสมัย  

  2.  ใชวัสดุทองถิ่น แข็งแรง ใชสะดวก  

  3.  ความงาม ความแข็งแรง ประโยชนใชสอย  

  4.  ประโยชนใชสอย ใชวัสดุทองถิ่น ตนทุนตํ่า  

24. สิ่งใดตอไปน้ีตรงกับคําวา “สถาปตยกรรม” มากที่สุด 

  1.  หุนขี้ผึ้ง  

  2.  โบสถ  

  3.  พระพทุธรูป  

  4.  พระบรมรูปทรงมา  

25. ขอใดคือรูปแบบของงานศิลปะบาศกนิยม 

  1.  เนนการใชสีที่สดใส  

  2.  รูปทรงแสดงใหเห็นลักษณะผันแปรจากความจริง  

  3.  นําเทคนิคใหมมาผสมผสานในการสรางงาน  

  4.  ใชวัสดุหลากหลายที่หาไดในทองถิ่นมาสรางผลงาน  

26. ใชสีสดใสและตัดกันอยางรุนแรง จัดเปนงานศิลปะประเภทใด 

  1.  ศิลปะบาศกนิยม  

  2.  ศิลปะนามธรรม  

  3.  ศิลปะโฟวิสม  

  4.  ศิลปะสมัยใหม  
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27. ขอใดไมใชเอกลักษณของงานศิลปะแบบคิวบิสต 

  1.  ภาพสวนใหญเปนรูปทรงเรขาคณิต  

  2.  แสดงมิติดวยรูปทรง ขนาด การซอนกันภายในภาพ  

  3.  มีลักษณะกึ่งนามธรรม คือ มีตัวตนและไมมีตัวตนชัดเจน  

  4.  สวนประกอบของภาพจะเนนเร่ืองของแสงเปนสําคัญ  

28. การออกแบบงานทัศนศิลปนอกจากจะตองใชความรูและทักษะในงานกราฟกแลวยังตองใชความรู 

  ความสามารถดานใดอีกบาง  

  1.  การใชเสน  

  2.  การใชสี  

  3.  การสรางรูปทรง  

  4.  การจัดองคประกอบศิลป  

29. การจัดภาพในลักษณะใดที่แสดงถึงการใชเทคนิคดานจังหวะเพื่อใหเกิดความงามที่โดดเดน  

  1.  จัดภาพโดยใชการซ้ํากันสลับไปมาอยางตอเน่ือง  

  2.  จัดภาพโดยใชลักษณะของพื้นผิวเดียวกันตลอดทั้งผลงาน  

  3.  จัดภาพโดยใชหลักความสมดุลทั้งสองขางของผลงาน  

  4.  จัดภาพโดยเนนใหเกดิการประสานกนัอยางลงตัว  

30. ขอใดเปนขั้นตอนแรกของการสรางสรรคงานกราฟก  

  1.  การรางภาพ  

  2.  การกําหนดวัตถุประสงค  

  3.  การคัดเลือกภาพที่นํามาใช  

  4.  การลงมือสรางชิ้นงาน  

31. ขอใด ไมใช ความสําคัญของการออกแบบ 

  1.  เสริมสรางใหเกิดคานิยมทางความงาม  

  2.  ชวยใหเกิดจินตภาพ เกิดแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน  

  3.  ทําใหขอมูลที่กระจัดกระจายมีระเบียบเพิ่มมากขึ้น  

  4.  ราคาสินคาที่ออกแบบมีราคาสูงตามประโยชนของการใชสอย  

32. เคร่ืองแขวนปลาตะเพียนของไทยเปนงานทัศนศิลปแบบใด 

  1.  ประติมากรรม  

  2.  สื่อผสม  

  3.  โมบาย  

  4.  จิตรกรรมผสมประติมากรรม  
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33. เสนในลักษณะใดที่ใหความรูสึกเคลื่อนไหวและคลี่คลายไมมีที่สิ้นสุด 

  1.  เสนคด  

  2.  เสนสลับฟนปลา  

  3.  เสนโคงกนหอย  

  4.  เสนโคงกลับหลัง  

34. แฟมสะสมผลงานมีประโยชนตอการเรียนการสอนอยางไร 

  1.  ทําใหรูถึงทักษะพื้นฐานของผูเรียน  

  2.  สามารถสะสมเปนผลงานของครูได  

  3.  ใชในการสอนรายบุคคลไดเปนอยางดี  

  4.  ทําใหครูสามารถวางแผนการเรียนการสอน  

35. ผลงานที่มีจํานวนมากและจําเปนตองจัดเก็บชิ้นงานเปนกลุมควรจัดเก็บไวในรูปแบบใด  

  1.  แฟมแขวน  

  2. สมุดงาน  

  3.  แฟมสี  

  4. กลอง  

36. ขอใดเปนประโยชนของการจัดทําแฟมสะสมผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองตอไป  

  1.  มีที่เก็บสะสมผลงานที่แสดงถึงความคิดสรางสรรคของตนเอง  

  2.  ไดฝกทักษะในการจัดเก็บและนําเสนอผลงานอยางเปนระบบ  

  3.  ทําใหครูผูสอนสามารถสรุปปญหาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได  

  4.  เก็บไวใชเปนหลักฐานเพื่อประโยชนอ่ืนๆ ในชีวิตประจําวันได  

37. การวิจารณศิลปะมีความสัมพันธกับขอใด 

 1. ชี้ขอบกพรองของผลงาน  

 2. แสดงทัศนะตอผลงาน  

 3. อธิบายถึงผลงานในแงดี  

 4. นําผลงานมาประกวดกัน  

38. จุดมุงหมายสําคัญของการวิจารณศิลปะคือขอใด 

 1. เพื่อประเมินคาผลงานศิลปะใหเปนมาตรฐาน  

 2. เพื่อตัดสินผลงานศิลปะที่สงเขาประกวดอยางยุติธรรม  

 3. เพื่อใหผูที่สนใจงา นศิลปะรับรู เขาใจ และชื่นชมผลงานศิลปะ 

 4. เพื่อใหผลงานศิลปะมีราคาที่สูงขึ้นและสามารถจําหนายได  
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39. ทฤษฎีศิลปะขอใดที่เนนคุณคาดานทัศนธาตุและองคประกอบศิลปเปนสําคัญ 

 1. เลยีนแบบนิยม  

 2. รูปทรงนิยม  

 3. อารมณนิยม  

 4. เคร่ืองมือนิยม  

40. เพราะเหตุใดจึงตองมีการวิจารณงานศิลปะ 

 1. เพื่อใหมีผูซื้องานศิลปะมากขึ้น  

 2. เพื่อใหผูชมอยากสรางงานศิลปะ  

 3. เพื่อใหศิลปนสรางงานที่มีคุณภาพมากขึ้น  

 4. เพื่อใหคนเขามาชมนิทรรศการทางศิลปะมากขึ้น  
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   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-NET   วิชา ศิลปะ (ดนตรี) 
                                 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

 1. กลอนบทนี้กลาวถึงวงมโหรีประเภทใด 

   “นางขับขานเสียงแจวพึงใจ ตามเพลงกลอนกลในภาพพรอง 

  มโหรีบรรเลงไฉนซอพาทย          ทับกระจับปกองเรงเรารัญจวน”    

  1.  วงมโหรีเคร่ืองหา  

  2.  วงมโหรีเคร่ืองหก  

  3.  วงมโหรีเคร่ืองแปด  

  4.  วงมโหรีเคร่ืองสิบ  

 2. ขอใดไมใชประโยชนของดนตรี    

  1.  ฝกสมาธิ กระตุนความทรงจํา  

  2.  สรางรายไดเพื่อเลี้ยงครอบครัวไดดี  

  3.  เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารในชนเผา  

  4.  เปนสวนประกอบในการจัดการเรียนการสอน  

 3. การฟงดนตรีแบบใดที่เมื่อฟงแลวสามารถที่จะประเมินคุณภาพผลงานดนตรีได  

  1.  ฟงแบบผานหู  

  2.  ฟงดวยความรูสึก  

  3.  ฟงดวยอารมณ  

  4.  ฟงดวยความซาบซึ้ง  

 4. การบรรเลงดนตรีเปนวงจะตองคํานึงถึงสิ่งใดเปนสําคัญ  

  1.  ความพรอมเพรียง  

  2.  ความดังของเสียงเคร่ืองดนตรี  

  3.  ความมีระเบียบเรียบรอยของการจัดวงดนตรี  

  4.  ความสอดคลองกลมกลืนกันของเสียงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง  

 5. เคร่ืองดนตรีชนิดใดไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย  

  1.  สังข บัณเฑาะว  

  2.  กลองแขก ปชวา  

  3.  ปมอญ แตรวิลันดา  

  4.  ซออู ซอสามสาย  
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6. ถานักเรียนจัดงานพิธีมงคลสมรสในหอประชุม นักเรียนควรเลือกวงดนตรีไทยประเภทใดมาบรรเลง  

  1.  วงปพาทยนางหงส  

  2.  วงมโหรีเคร่ืองคู  

  3.  วงเคร่ืองสายไทย  

  4.  วงมหาดุริยางค  

 7. ขอใดไมจัดเปนรูปแบบของคําผญา 

  1.  มีสัมผัส หรือใชคําคลองจอง  

  2.  มีเสียงสูง-ตํ่า และจังหวะในการออกเสียง  

  3.  มีการบรรยายเร่ืองราวตางๆ ดวยทํานองอันไพเราะ  

  4.  มีการสัมผัสเสียงสูง-ต่ํา และจังหวะในการออกเสียงประสมกัน  

 8. ขอใดไมใชปจจัยที่ทําใหเกิดดนตรีพื้นบานในแตละทองถิ่น 

  1.  สภาพแวดลอม  

  2.  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร  

  3.  การทํามาหากินของคนในชุมชน  

  4.  จํานวนประชากรในแตละชุมชน  

 9. ดนตรีพื้นบานใหคุณคาในเร่ืองใดมากที่สุด 

  1.  ใหคติสอนใจ  

  2.  ใหความเพลดิเพลนิ  

  3.  ใหคนในทองถิ่นเกิดความรักและความสามัคคีกัน  

  4.  บงบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนในทองถิ่นนั้นๆ 

10. การฟงเพลงพื้นบานในทองถิ่นมีประโยชนอยางไร 

  1.  ชวยอนุรักษเพลงพื้นบาน  

  2.  รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

  3.  เปนที่รักใครของผูคนภายในทองถิ่น  

  4.  ทําใหบุคลคลอ่ืนทราบวาเราเกิดมาจากทองถิ่นใด  

11. ดนตรีพื้นบานหมายถึงขอใด 

  1.  ดนตรีทีเ่กดิจากคนในเมอืง  

  2.  ดนตรีที่เกิดในสมัยสุโขทัย  

  3.  ดนตรีที่เกิดจากคนในทองถิ่น  

  4.  ดนตรีที่เลียนเสียงธรรมชาติ  
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12. ขอใดเปนเคร่ืองดนตรีที่ไมเขาพวก 

  1.  กลองตุม โหวด ไหซอง  

  2.  หมากกั๊บแกบ ตรัวเอก ปเจรียง  

  3.  ผางฮาด กลองยาว กลองต้ึง  

  4.  กลองกันตรึม ซอบั้ง แคน  

13. เพราะเหตุใดจึงกาํหนดใหทกุโรงเรียนมกีารจัดการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทย  

  1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเคร่ืองดนตรีไทย  

  2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน  

  3.  เพราะตองการใหรูจักวิธีทําเคร่ืองดนตรี เน่ืองจากทุกโรงเรียนตองใช  

  4.  เพราะตองการใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

14.  การกระทําของบุคคลในขอใดที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาของดนตรีไทยมากที่สุด 

  1.  ดาว ชอบฟงเพลงไทยเดิมจากวิทยุ  

  2.  จัน หัดขบัรองเพลงไทยเดิมในวันหยดุเสาร-อาทิตย  

  3.  เดือน เลนดนตรีไทยที่ตนเองสนใจและขยันฝกซอมทุกวัน  

  4.  แรม เปดรานจําหนายเพลงไทยเดิมและเคร่ืองดนตรีไทยทุกชนิด  

15. ขอใดไมใชการประยุกตดนตรีกับการศึกษา 

  1.  โรงเรียนกวดวิชานําสูตรคณิตศาสตรมาแตงเปนเพลงเพื่อชวยในการจดจํา  

  2.  วิชาภาษาอังกฤษนําเพลงสากลมาใหนักเรียนมาหัดแปลคําศัพทภาษาอังกฤษ  

  3.  วิชาภาษาไทยนําโคลงสี่สุภาพมาใสทํานองเพลง  

  4.  หางสรรพสินคาชื่อดังแตงเพลงเพื่อโฆษณาขายชุดนักเรียน  

16. เพราะเหตุใดในปจจุบันสุภาพสตรีที่มีครรภจึงนิยมฟงเพลง 

  1.  ลดความวิตกกงัวล  

  2.  บรรเทาอาการปวดหลัง  

  3.  ผอนคลายความตึงเครียด  

  4.  จรรโลงจิตใจใหเกิดความสงบ  

17. ขอใดไมใชหลักในการขับรองที่ถูกตอง 

  1.  ยนืตัวตรง  

  2.  ทํานองและจังหวะถูกตองชัดเจน  

  3.  ออกอักขระควบกล้ําชัดเจน  

  4.  ใสอารมณความรูสึกรวมไปตามเสียงเพลง  
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18. ถานักเรียนตองการพิจารณาความไพเราะของบทเพลงไทยสากลนักเรียนควรใชเกณฑในขอใด  

  1.  เปนจังหวะที่เชื่องชาแบบเพลงไทยเดิม  

  2.  บทเพลงมีความหมายดี ลึกซึ้ง กินใจ  

  3.  มีการนําเอาเคร่ืองดนตรีไทยมาบรรเลงรวมกับเคร่ืองดนตรีสากล  

  4.  คัดเลือกศิลปนที่มีความเชี่ยวชาญในการรองเพลงและมีชื่อเสียงโดงดังมารองเพลง  

19. การรับรูความงามของดนตรีขึ้นอยูกับปจจัยใดเปนสําคัญ 

  1. การศึกษา  

  2.  คานิยม 

  3.  สังคม  

  4.  อารมณและจิตใจ  

20. องคประกอบใดของดนตรีไทยที่ไมนํามาพิจารณาในเร่ืองของสุนทรียศาสตรทางดนตรี  

  1.  เสยีง  

  2.  ทํานอง  

  3.  จังหวะ  

  4.  เสียงประสาน  

21. ขอใดจัดเปนเคร่ืองดนตรีไทยในกลุมเดียวกันทั้งหมด  

  1. ซึง ฆอง  

  2. สะลอ ระนาด 

  3. พิณนํ้าเตา กระจับป  

  4. ซอสามสาย กลองยาว  

22. จุดมุงหมายสําคัญของการรัวประลองเสภาคือขอใด 

  1.  เปนการซอมการบรรเลงดนตรีกอนการแสดงจริง  

  2.  เปนการเตรียมความพรอมของนักดนตรีกอนเร่ิมการแสดง  

  3.  เปนการแจงประกาศใหผูคนรับรูวาการแสดงกําลังจะเร่ิมขึ้น  

  4.  เปนการอวดฝมือของนักดนตรีในการบรรเลงเคร่ืองดนตรี เพื่อขมขวัญคูตอสู  

23. นักเรียนสามารถอนุรักษดนตรีไทยใหคงอยูสืบตอไปไดอยางไร 

  1.  พัฒนาความรูความสามารถของศิลปน นักแตงเพลง นักดนตรี  

  2.  ปลูกจิตสํานึกแกประชาชนที่ทําการคาขายเกี่ยวกับเคร่ืองดนตรี  

  3.  จัดกิจกรรมสงเสริมการแสดงดนตรีในงานเทศกาล หรืองานประเพณีทองถิ่น  

  4.  ชวยกันอุดหนุนหรือซื้อเคร่ืองดนตรีไทยโบราณ  
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24. สิ่งสําคัญที่จะทําใหการขับรองเพลงไทยเดิมมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นคือสิ่งใด 

  1.  เสียงของผูขับรองเพลง  

  2.  สุขภาพของผูขับรองเพลง  

  3.  การเอ้ือนเสยีงในเพลง 

  4.  ประสบการณของผูขับรองเพลง  

25. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับหลักการบรรเลงเด่ียวที่ดี 

  1.  ตองขยันหมั่นฝกซอมทุกวันจนเกิดความชํานาญ  

  2.  ตรวจสอบเคร่ืองดนตรีกอนทุกคร้ังกอนการบรรเลง  

  3.  มีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออกตอหนาสาธารณชน  

  4.  ลอกเลียนลีลาทาทางการบรรเลงจากนักดนตรีที่มีชื่อเสียง  

26. การรับรูความงามของดนตรีขึ้นอยูกับปจจัยใดเปนสําคัญ 

  1.  การศึกษา  

  2.  คานิยม  

  3.  สังคม  

  4.  อารมณและจิตใจ  

27.  มีอัตราจังหวะเทากับขอใด  

  1.   

 

  2.  

 

  3.  

 

  4.  
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28. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสัญลักษณที่ใชในการบันทึกโนตสากล 

  1.  เสนนอนเรียกวา “บรรทดั 5 เสน” 

  2.  สัญลักษณดานซายสุด เรียกวา “เคร่ืองหมายแปลงเสียง” 

  3.  เสนแนวต้ัง 2 เสน ดานขวาสุด เรียกวา “เสนกั้นหองคู”                       

  4.  สัญลักษณรูปวงกลม เรียกวา “ตัวโนต” 

29. ขอใดเรียงลําดับเสียงสูงไปหาเสียงตํ่าไดถูกตอง 

  1.  บาริโทน อัลโต เมซโซปราโน  

  2.  เบส บาริโทน เทเนอร  

  3.  เมซโซปราโน เบส อัลโต  

  4.  โซปราโน เมซโซโซปราโน อัลโต  

30. ตัวโนตที่มีความยาวของเสียงมากที่สุดมีลักษณะตรงกับขอใด 

  1.  โนตตัวกลม  

  2.  โนตตัวดํา  

  3.  โนตตัวขาว  

  4.  โนตตัวเขบ็ต  

31. เคร่ืองดนตรีชนิดใดมีวิธีการบรรเลงคลายกับเปยโน  

  1.  คอรเน็ต  

  2.  ฮารปซิคอรด  

  3.  คาบาซา  

  4.  คอนทราเบส  

32.  เพลงที่ใชสวดโดยนําเนื้อรองมาจากคัมภีรหมายถึงเพลงประเภทใด 

  1.  โมเต็ต  

  2.  ออราทรอริโอ  

  3.  แพสชั่น  

  4.  รีเคว่ียม  

33. ดนตรีสากลมีลักษณะเดนชัดอยางไร 

  1.  เปนที่รูจักอยางแพรหลาย  

  2.  นักรองขับรองเพลงคร้ังละหลายคน  

  3.  ไดรับอิทธิพลทางดนตรีมาจากกรีก  

  4.  มีเสียงรองที่เปนเอกลักษณเฉพาะ  
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34. ขอใดเปนลักษณะของบทเพลงซิมโฟนี 

  1.  เพลงที่บรรเลงโดยวงออรเคสตรา  

  2.  เพลงที่ประพันธจากคีตกวีเยอรมัน  

  3.  เพลงที่ใชเคร่ืองเปาเปนสวนใหญ  

  4.  เพลงที่มีทํานองออนหวานปนเศรา  

35. การจะเรียกชื่อวงเชมเบอรมิวสิกตองยึดหลักในขอใด 

  1.  เรียกตามจํานวนผูบรรเลง  

  2.  เรียกตามจํานวนเคร่ืองดนตรี  

  3.  เรียกตามจํานวนเพลงที่ใชบรรเลง  

  4.  เรียกตามจํานวนระยะเวลาทีใ่ชในการแสดง  

36. วงโยธวาทิตไมนิยมนํามาใชบรรเลงในกิจกรรมใด 

  1.  เดินสวนสนาม  

  2.  เดินขบวนพาเหรด  

  3.  เดินนําขบวนรณรงคตางๆ  

  4.  เดินนําขบวนแหนาคเขาโบสถ  

37. ขอใดไมใชบทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที6่) 

  1.  เพลงสยามมานุสติ เถา  

  2.  เพลงลมพัดชายเขา  

  3.  เพลงพราหมณเขาโบสถ เถา  

  4.  เพลงเขมรไทรโยค  

38. วงดนตรีสากลในขอใดเปรียบไดกับวงมโหรีเคร่ืองใหญของไทย  

  1.  วงโยธวาทิต  

  2.  วงออรเคสตรา  

  3.  วงเชมเบอรมิวสิก  

  4.  วงดนตรีพื้นบานอเมริกัน  

39. ถานักเรียนตองจัดวงดนตรีเพื่อนําไปบรรเลงในงานศพที่โบสถของศาสนาคริสต นักเรียนควรใช  

  วงดนตรีสากลลักษณะใด 

  1.  วงโยธวาทิต  

  2.  วงออรเคสตรา  

  3.  วงคันทรีอเมริกัน  

  4.  วงเชมเบอรมิวสิก  
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40. ขอใดไมควรปฏิบัติในขณะขับรองเพลงสากล 

  1.  รองใหตรงจังหวะและทํานองเพลง  

  2.  เปลงเสียงรองใหสูง-ตํ่าตามพื้นเสียง  

  3.  รองใหตรงระดับเสียงตัวโนตบนบรรทัด 5 เสน  

  4.  ควบคุมการหายใจเขา-ออกใหมีความสม่ําเสมอ  
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   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-NET   วิชา ศิลปะ (นาฏศิลป) 
                                 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

 1. การแสดงในขอใดแตกตางจากพวก 

  1.  รํากริชอิเหนา  

  2.  รําซัดชาตรี  

  3.  รําสนีวล  

  4.  รําพัด  

 2. รํากลองยาวสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของผูคนอยางไร 

  1.  รักอิสระ ไมชอบกฎระเบียบ  

  2.  เรียบงาย รักความสนุกสนาน  

  3.  มีนํ้าใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

  4.  ใชชีวิตอยางเรงรีบ ตางคนตางอยู  

 3. บทรองที่ดีควรมีลักษณะเปนอยางไร 

  1. เหมาะสมกับลักษณะของผูแสดงแตละคราว  

  2.  ปรับปรุงไปตามความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส  

  3.  เหมาะสมกับลักษณะของการละครและนิสัยของตัวละคร  

  4.  เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและเหตุการณของบานเมือง  

 4. ขอใดที่กลาวถึงลักษณะของการแสดงโขนไดอยางถูกตอง 

   ก. นําวรรณคดีเร่ืองใดมาแสดงกไ็ด  

   ข. ผูแสดงตองสวมหัวโขน 

   ค.  ตัวละครพดูเอง รองเอง 

   ง. แตงกายในชุดยืนเคร่ืองพระ นาง ยักษ ลิง  

  1.  ก. และ ข.  

  2.  ข. และ ง.  

  3.  ก. และ ค.  

  4.  ข. และ ค.  
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 5. เพราะเหตุใดผูแสดงทีแ่สดงโขนเปนตัวพระและตัวนางจึงไมเจรจาบทดวยตนเอง 

  1.  เพราะผูแสดงไมถนัด  

  2.  เพราะมีผูขับรองและผูพากยแทน  

  3.  เพราะตองการรักษาจารีตของการแสดงโขนไว  

  4.  เพราะผูแสดงไมไดรับการฝกหัดใหเจรจาเอง  

 6. จากภาพเปนการแสดงประเภทใด 

 
  1.  ระบํามาตรฐาน  

  2.  ระบําที่ประดิษฐขึ้นใหม  

  3.  ระบําโบราณคดี  

  4.  ระบําประเภทพื้นเมือง  

 7. ขอใดเปนสิ่งที่ควรคํานึงในการประดิษฐทารําที่เปนคู 

  1.  การแปรแถวทีห่ลากหลาย  

  2.  ยึดแบบแผนทารําเฉพาะถิ่น  

  3.  ทารําของคูรําควรมีความสอดคลองกัน  

  4.  คํานึงถึงความพรอมเพรียงมากกวาทารํา  

 8. ขอใดแตกตางจากขออ่ืน 

  1.  รํากริชดรสา รําหนาพาทย  

  2.  รําแมบท รํามโนราหบูชายัญ  

  3.  รําฉุยฉายพราหมณ รําไหวครูโนรา  

  4.  รําซัดชาตรี รํารจนาเสี่ยงพวงมาลัย  

 9. ปฏิมากรรมพระพุทธรูปปางลีลา นําไปสูแนวคิดในการประดิษฐทารําชุดการแสดงใด 

  1.  ระบําโบราณคดี ชุด ลพบุรี  

  2.  ระบําโบราณคดี ชุด เชียงแสน  

  3.  ระบําโบราณคดี ชุด สุโขทัย  

  4.  ระบําโบราณคดี ชุด ศรีวิชัย  
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10. ขอใดกลาวถูกตอง 

  1.  รําบท เปนการรําที่ตัดตอนมาจากการแสดงละคร  

  2.  รําบท เปนการแสดงทาทางแทนคําพูดและอารมณ  

  3.  รําหนาพาทย เปนการรําประกอบเพลงใหเขากับเนื้อรอง  

  4.  รําหนาพาทย เปนการรําใหเขากับจังหวะดนตรีและแสดงอารมณรวม  

11.  อรอุมาเปนชาวไทยมุสลิมกําลังจะจัดงานแตงงานที่บาน อรอุมาควรเลือกชุดการแสดงใดมาใชในงาน  

  1.  รําอวยพร  

  2.  ระบาํรอนแร  

  3.  มะโยง  

  4.  รองเงง็  

12. คติความเชื่อทางดานนาฏศิลปที่ผูแสดงตองขอขมาผูอาวุโสหลังจบการแสดง สะทอนใหเห็นลักษณะ  

  ของสังคมไทยในเร่ืองใด  

  1.  การใหเกียรติและเคารพผูอาวุโส  

  2.  เมื่อทําผิดตองยอมรับผิดและกลาวขอโทษ  

  3.  ความมีนํ้าใจไมตรี ใหความชวยเหลือเมื่อผูอ่ืนเดือดรอน  

  4.  มารยาทอันดีงามในการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน  

13. ขอใดกลาวถึงความสําคัญของวรรณกรรมที่มีตอนาฏศิลปไดถูกตองที่สุด 

  1.  ชวยกําหนดลีลาทาทางการเคลื่อนไหว อารมณของผูแสดง  

  2.  ชวยเราอารมณของผูชมการแสดงใหคลอยตามเน้ือเร่ือง  

  3.  แสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นที่จัดการแสดง  

  4.  ชวยใหการแสดงมีความประณีตและวิจิตรงดงาม  

14. ศิลปะแขนงวิจิตรศิลปที่สอดแทรกอยูในการแสดงโขนทีเ่ห็นไดเดนชดักวาศลิปะแขนงอ่ืนๆ  คอืขอใด 

  1.  จิตรกรรม  

  2.  สถาปตยกรรม  

  3.  ประติมากรรม  

  4.  ดุริยางคศิลป  

15. การแสดงพื้นเมืองเปนการแสดงที่สะทอนออกมาในรูปแบบใดชัดเจนที่สุด 

  1.  การทํามาหากินของคนในทองถิ่น  

  2.  การแตงกายของคนในทองถิ่น  

  3.  ลีลา จังหวะการเดิน การยืน อากัปกิริยาของคนในทองถิ่น  

  4.  ความสวยงามของสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่น  
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16.  ละครหลวงวิจิตรวาทการมีลักษณะที่โดดเดนอยางไร 

  1.  เน้ือหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย  

  2.  เน้ือหาปลุกใจใหรักชาติ  

  3.  เน้ือหาสะทอนวิถีชาวบาน  

  4.  เนื้อหาเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา  

17. การแสดงละครดึกดําบรรพมีความคลายคลึงกับการแสดงละครในขอใด 

  1.  ละครนอก ละครใน  

  2.  ละครชาตรี ละครพันทาง  

  3.  ละครเสภา ละครรอง  

  4.  ละครพูด ละครวิทยุ  

18. ละครประเภทใดจัดเปนตนแบบของการแสดงละครรําทุกประเภท  

  1.  ละครดึกดําบรรพ  

  2.  ละครเสภา  

  3.  ละครชาตรี  

  4.  ละครใน  

19. ละครไทยที่แสดงทาทางเหมือนอยางสามัญชนและเปลี่ยนฉากไปตามทองเร่ือง คือละครประเภทใด  

  1.  ละครพูดกับละครพันทาง  

  2.  ละครพูดกับละครดึกดําบรรพ  

  3.  ละครพูดกับละครเสภา  

  4.  ละครพดูกบัละครรอง  

20. ขอใดไมใชความสําคัญของการละครไทย 

  1.  ขับกลอมจิตใจมนุษย  

  2.  แสดงความเปนอารยประเทศ  

  3.  เปนศูนยรวมศิลปะแขนงตางๆ  

  4.  สรางประเทศชาติใหมีอํานาจมากขึ้น  

21. ถาไดรับมอบหมายใหจัดการแสดงละครที่มีขอคิดและคติสอนใจเกี่ยวกับความจงรักภักดี ซื่อสัตยสุจริต  

  และการรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด ละครเร่ืองใดมีความเหมาะสมที่สุด  

  1.  เลอืดสพุรรณ  

  2.  พนัทายนรสงิห  

  3.  มหาราชดํา  

  4.  สมเด็จพระสุริโยทัย  
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22. ละครเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยอยางไร 

  1.  มีเน้ือเร่ืองเหมือนชีวิตจริง  

  2.  ใชคนเปนตัวเอกของเร่ือง  

  3.  ทําใหชีวิตคนยืนยาว  

  4.  กลาวถึงแตคนที่มีชีวิต  

23. เร่ืองราวที่จะนํามาแสดงละครสรางสรรคควรมีลักษณะอยางไร 

  1.  ล้ําสมัยเกี่ยวของกับเทคโนโลยี  

  2.  กําลังอยูในความนิยมของสังคม  

  3.  ชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง  

  4.  ใหขอคิดที่สามารถนําไปใชได  

24. ละครสรางสรรคเนนเร่ืองใดเปนสําคัญ 

  1.  ขัน้ตอนการแสดง  

  2.  เวทแีละฉากการแสดง  

  3.  เคร่ืองแตงกาย  

  4.  อุปกรณประกอบการแสดง  

25. ขอใดกลาวไดถูกตอง 

  1.  ละครแบบไมเหมือนจริงจะเปนละครแบบสุขนาฏกรรมเทานั้น  

  2.  โขนและละครของไทยจัดเปนการนําเสนอละครแบบไมเหมือนจริง  

  3.  การชมละครแบบไมเหมือนจริงผูชมไมตองใชจินตนาการหรือการตีความ  

  4.  ภาษาที่ใชในการแสดงละครแบบไมเหมือนจริงจะเปนภาษาถิ่นรอยแกว  

26. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับละครโรมัน 

  1.  ตัวละครออกมาประกาศชื่อกอนการแสดง  

  2.  มีลักษณะเปนแบบสุขนาฏกรรมทั้งสิ้น  

  3.  ใชเคร่ืองแตงกายที่มีสีฉูดฉาด  

  4.  เร่ิมแสดงต้ังแตเชาจนถึงค่ํา  

27. หลักการวิจารณการแสดงนาฏศิลปไทย ผูวิจารณจะตองมีความรูในเร่ืองใด 

  1.  การคิดประดิษฐลีลาทารํา  

  2.  การจัดแสดงชุดตางๆ  

  3.  ความสามารถของผูแสดง  

  4.  องคประกอบของนาฏศิลป  
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28. การวิเคราะหการแสดงนาฏศิลปไทยอยางมีหลักการตองปฏิบัติอยางไร 

  1.  ตองเสาะแสวงหาความรูจากผูเชี่ยวชาญ  

  2.  ตองศึกษาดานสุนทรียศาสตรของศิลปะการแสดง  

  3.  ตองมีประสบการณในการชมการแสดงนาฏศิลปไทย  

  4.  ตองศึกษาใหเขาใจหลักการวิจารณการแสดงแตละประเภท  

29. ขอใดจัดเปนหลักการวิจารณการแสดงนาฏศิลปที่ดี 

  1.  แสดงความคิดเห็นไดสอดคลองกับผูเชี่ยวชาญ  

  2.  ติชมเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาไปสูแนวทางที่ดี  

  3.  ใชภาษาในการวิจารณที่รุนแรง เราอารมณ  

  4. เปรียบเทียบขอดี ขอเสียอยางชัดเจน  

30. ขอใดเปนการอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณของชาติทางดานนาฏศิลปที่ดีที่สุด 

  1.  การแลกเปลีย่นวัฒนธรรม  

  2.  การใหความรูแกประชาชน  

  3.  การปรับปรุงฟนฟู  

  4.  การยกยองสรรเสริญ 
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   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-NET   วิชา ศิลปะ                                                   2552 

 

 

ตอนท่ี 1 ศิลปะ : จํานวน 40 ขอ รวม 100 คะแนน 

สวนท่ี 1  :  แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

  จํานวน 3 3 ขอ (ขอ 1-33)  :  ขอละ 2 คะแนน  

 

 1. สีใดที่ใชแทนความรัก 

  1.  ดํา   

  2.  แดง  

  3.  ชมพู  

  4.  ขาว  

 2. ขอใดไมใช

  1.  แสดงภาพแบนๆ แบบสองมิติ  

เอกลักษณของงานจิตรกรรมไทย 

  2.  แสดงแสงเงาตามธรรมชาติ  

  3.  แสดงความแตกตางระหวางบุคคลดวยสี  

  4.  แสดงจุดเดนโดยไมคาํนึงถงึสดัสวน  

 3. สีชนิดใดใชระบายบางๆ แบบสีนํ้าและแบบปาดปายเปนกอนในแบบสีนํ้ามันได 

  1.  Pastel    

  2.  Acrylic 

  3.  Crayon 

  4.  Marker 

 4. ขอใดเปนศิลปนในลัทธิประทับใจยุคหลัง (Post-Impressionism) ทั้งหมด 

  1.  ปอลเซซาน (Paul Cezanne) มารเซล ดูชอง (Marcel Duchamp) 

  2.  ปอล โกแกง (Paul Ganguin) ฟนเซนต ฟานกอก (Vincent Van Gogh) 

  3.  ซาลาดอร ดาลี (Salvador Dali) มักซ เอินสต (Max Ernst) 

  4.  ชอรช บราก (Georges Broque) ปาโบล ปกัสโซ (Pablo Picasso) 

 

 

 

ปการศึกษา 
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 5. ภาพโมนาลิซา (Mona Lisa) ของลีโอนาโด ดา วินซี (Leonardo do Vince) มีการใชสิ่งใดในการจัด 

   องคประกอบศิลปมากที่สุด  

  1.  ความสมดุล  

  2.  ความกลมกลืน  

  3.  เนนสีตางวรรณะกัน  

  4.  เนนดวยเสนใหเกดิระยะ  

 6. ลักษณะของแมพิมพทุบเปนอยางไร 

  1.  เปนแมพิมพชั่วคราว สามารถหลอไดรูปเดียว  

  2.  ไมนยิมใชตนแบบเปนดินเหนียว  

  3.  เปนแมพิมพที่แข็งแรง ที่สามารถใชหลอไดหลายคร้ัง  

  4.  หลอไดงาย ทนความรอนไดดี  

 7. การผสมปูนปลาสเตอร เพื่อหลอรูปปนควรทําตามขอใด 

  1.  ใสนํ้าในภาชนะ, โรยปนูพลาสเตอรพอเสมอระดับนํ้า, กวนใหเขากนั  

  2.  ใสนํ้าในภาชนะสลับกับโรยปูนพลาสเตอร แลวกวนใหเขากัน  

  3.  ใสปนูในภาชนะ, ใสนํ้าพอประมาณ, กวนใหเขากนัอยางนุมนวล  

  4.  ใสปูนและนํ้าพรอมๆ กัน แลวกวนใหเขากันอยางรวดเร็ว  

 8. ภาพลายรดน้ําของชางศิลปไทย นิยมใชสิ่งใดลงพื้น 

  1.  รัก   

  2.  สีนํ้ามันมะเด่ือ  

  3.  หรดาล      

  4. สีฝุน  

 9. แอนดี วอรฮอล เปนศิลปนชนชาติใด และเปนหน่ึงในศิลปนสมัยใด 

  1.  อเมริกา  สมัยนิยม (Pop Art) 

  2.  ฮอลแลนด   สมัยเหมือนจริง (Realism) 

  3.  โปแลนด  สมัยฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) 

  4.  เยอรมัน  สมัยหลังสมัยใหม (Postmodern) 

10. ลายกระหนก มีตนแบบมาจากธรรมชาติ 4 อยางคือขอใด 

  1.  ดอกบัว  ใบฝาย  รวงขาว  เปลวไฟ  

  2.  ดอกบัว  หยดนํ้า  นก  รวงขาว  

  3.  เปลวไฟ  เมฆ  เกลียวคลื่น  ชาง  

  4.  นก  หยดนํ้า  เกลียวคลื่น  ปลา  
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11. ขอใดเปนตัวอยางประยุกตศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

  1.  ภาพยนตรเร่ืองกานกลวย  

  2.  หนังใหญ  

  3.  ละครหุนเชิด  

  4.  หนังตะลงุ  

12. สีขั้นที่สามในวงจรสีประกอบดวยสีใด 

  1.  สม  เขียว  

  2.  แดง  เหลอืง  

  3.  เขียวเหลือง  สมแดง  

  4.  แดงสม  นํ้าเงิน  

13. เทคนิคการพิมพประเภทใดที่นิยมใชในการพิมพกระเปาผา 

  1.  เทคนิคภาพพิมพแกะไม (Woodcut) 

  2.  เทคนิคภาพพิมพโลหะ (Etching) 

  3.  เทคนิคภาพพิมพหิน (Lithograph) 

  4.  เทคนิคภาพพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen) 

14. ในสมัยโรมัน มีการสรางสรรคเคร่ืองเปาทองเหลืองขึ้น และใชองคประกอบดนตรีตางๆ ที่ไดรับอิทธิพล  

  มาจากวัฒนธรรมดนตรีกรีก ลักษณะการผสมวงจึงมีหลากหลายมากขึ้น การผสมวงที่ใชเคร่ืองเปา  

  ทองเหลืองเปนหลัก ชาวโรมันมักจะใชเพื่อแสดงลักษณะอยางไรมากที่สุด  

  1.  เขมแข็ง สงางาม  

  2.  ออนหวาน ซาบซึง้  

  3.  สนุกสนาน ราเริง  

  4.  นุมนวล สดใส  

15. การแสดงละครเพื่อเนนใหเห็นความงดงามของเสียงดนตรีที่มีลักษณะเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน โดยนํา  

  การรายรํามาประกอบ การแสดงคร้ังนี้ควรใชบทเพลงในขอใด  

  1.  ตับนางลอย  

  2.  ตับนาคบาศ  

  3.  ตับลาวเจริญศรี                           

  4.  เพลงชมตลาด  
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16. การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีในขอใดที่มีวิธีการคลายคลึงกันมากที่สุด 

  1.  Flute, French horn 

  2.  Oboe, English horn 

  3.  Bassoon, Tuba                            

  4.  French horn, English horn 

17. บทเพลงประเภท nocturne เปนบทเพลงประเภท night music มักจะนําเสนอทํานองสองทํานอง  

  โดยทํานองแรกจะอยูในตอนแรกและตอนสุดทาย โดยตอนกลางเปนทํานองที่สอง ซึ่งความรูสึกของ  

  บทเพลงประเภทนี้แสดงออกถึงความไพเราะในลักษณะใด และรูปแบบที่นําเสนอทํานองสองทํานอง  

  ดังกลาวเรียกวาอะไร  

  1.  Tranquillo, Binary Form 

  2.  Cantabile, Binary Form 

  3.  Vivo, Ternary Form 

  4.  Dolce, Ternary Form 

18. Music, homophony และ rhythm ตางเปนคําศัพททางดนตรีที่สําคัญ ซึ่งมีรากศัพทมาจากวัฒนธรรม 

  ดนตรีที่เปนรากเหงาของดนตรีตะวันตก คือดนตรีของชนชาติใด  

  1.  กรีกโบราณ                                 

  2.  อียิปตโบราณ  

  3.  โรมนั  

  4.  ฮิบรู  

19. ในวิถีชีวิตของคนไทยแตด้ังเดิมมา มีดนตรีเปนสวนหน่ึงของชีวิต ไมวาจะประกอบกิจกรรมใดๆ เชน  

  โกนจุก บวชนาค พิธีศพ มักจะมีดนตรีเปนสวนประกอบเสมอ ทําใหดนตรีซึมซับอยูในความรูสึก  

  เปนสิ่งที่มีคุณคา วงดนตรีที่มีบทบาทในการประกอบกิจกรรมตางๆ เหลาน้ี มักจะเปนวงดนตรี  

  ประเภทใด  

  1.  วงเคร่ืองสาย                              

  2.  วงปพาทย  

  3.  วงมโหรี                                     

  4.  วงขับไม  

20. การประพันธเพลงเพื่อแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมดนตรีในยุคบาโรค ควรเปนบทเพลงในขอใด  

  1.  Etude No.1 in D minor 

  2.  Mazurka in F major 

  3.  Suite No.1 in C minor                             

  4.  Madrigal Comedy, Op.1 
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21. วงปพาทยประเภทหน่ึงที่พัฒนาขึ้นในชวงตนรัตนโกสินทร เพื่อใชในการบรรเลงรองสง หรือการ  

  ขับกลอม คือขอใด  

  1.  รัชกาลที่ 1 ปพาทยเสภาเคร่ืองคู  

  2.  รัชกาลที่ 2 ปพาทยเสภาเคร่ืองหา  

  3.  รัชกาลที่ 3 ปพาทยไมแข็งเคร่ืองใหญ  

  4.  รัชกาลที่ 4 ปพาทยไมนวมเคร่ืองคู  

22. การประพันธบทเพลงเพื่อใหผูฟงรูสึกวาเปนเพลงพื้นบานภาคกลางที่สนุกสนาน นาจะมีลักษณะอยางไร 

  1.  เพลงในบันไดเสียงเมเจอร  บรรเลงโดยวงปซอ  

  2.  เพลงในบันไดเสียงไมเนอร  บรรเลงโดยวงกลองยาว  

  3.  เพลงในบันไดเสียงเพนตาโทนิก  บรรเลงโดยวงปซอ  

  4.  เพลงในบันไดเสียงเพนตาโทนิก  บรรเลงโดยวงกลองยาว  

23. การประพันธบทเพลงที่มีลักษณะเรียบงาย ไมใชโนตประดับมากมาย แสดงถึงความสดใส ใชคอรดที่มี 

  เสียงกลมกลืนเปนสวนใหญ บทเพลงน้ีนาจะเปนลักษณะของบทเพลงในยุคใด  

  1. คลาสสิก    

  2.  โรแมนติก  

  3.  ศตวรรษที ่20                            

  4.  ฟนฟูศิลปวิทยา  

24. ละครเร่ืองใดที่นับเปนการแสดงแบบโศกนาฏกรรม 

  1.  ซนิเดอเรลา  

  2.  โรมิโอ แอนด จูเลียต  

  3.  ปลาบูทอง                                 

  4.  โสนนอยเรือนงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

25. การแสดงนาฏศิลปในรูปภาพใดที่แสดงถึงอารมณความสนุกสนาน แข็งแรง กระฉับกระเฉงไดดีที่สุด 

  1.   

  

 

  2.  

 

 

 

  3.  

 

 

 

  4.  

 

 

26. ในการเลือกเพลงประกอบแสดงนาฏศิลปรวมสมัยชุดหน่ึง สิ่งที่สําคัญที่สุดจะตองคํานึงถึงอะไร 

  1.  เปนเพลงรวมสมัย  

  2.  เปนเพลงที่เปนที่นิยมและเปนที่รูจักทั่วไป  

  3.  เปนเพลงที่มีอารมณและจังหวะสอดคลองกับเนื้อหาของการแสดง  

  4.  เปนเพลงที่เราใจ สรางความต่ืนเตน และดึงดูดผูชมไดดี  

27. การฝกฝนบัลเลตสามารถแกไขขอบกพรองทางสรีระขอใดไดบาง 

  1.  หลังคอม  

  2.  ขาโกง  

  3.  ศีรษะเอียง  

  4.  เทาบดิออกดานนอก  

28. สิ่งใดที่ผูวิจารณการแสดงไมจําเปนตองกลาวถึงในการวิจารณการแสดง 

  1.  การเลาเร่ืองยอการแสดงน้ันๆ  

  2.  วิธีการเดินทางไปสถานที่ท่ีชมการแสดง  

  3.  มุมมองที่ผูสรางสรรคตองการนําเสนอสูผูชม  

  4.  ความสวยงามของแสงสีประกอบการแสดง  
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29. มารยาทในการชมการแสดงที่ดีคือขอใด 

  1.  พูดคุยถึงการแสดงฉากตางๆ เร่ืองราวของการแสดงน้ันๆ ใหกับเพื่อนที่ชมดวยกันฟงตลอดเวลา  

  2.  พยายามอานสูจิบัตรการแสดงในเวลาชมการแสดงเพื่อใหเขาใจเร่ืองราว  

  3.  ปดเสียงโทรศัพทและเคร่ืองมือสื่อสารตางๆ และไมรับโทรศัพทเด็ดขาดระหวางชมการแสดง  

  4.  ลุกไปเขาหองนํ้าระหวางที่การแสดงอยูในชวงที่ไมสําคัญ  

30. ในการแสดงงิ้ว สีของเคร่ืองแตงกายที่ตัวละครสวมใส สามารถบงบอกลักษณะนิสัยได ดังเชน ขุนนาง 

  ที่มีคุณธรรมจะสวมชุดสีแดงหรือสีฟา แตถาเปนขุนนางที่คดโกงจะสวมชุดสีอะไร  

  1.  สีเขียวเขม                               

  2.  สีมวง  

  3.  สีนํ้าเงิน                                  

  4.  สีดํา  

31. ขอใดที่มีความสัมพันธกันในเชิงศิลปะการแสดง 

  1.  The Tgar and Carpenter - จันทกินรี 

  2.  The Nut Cracker - รามายณะ (อินโดนีเซยี) 

  3.  คาบูกิ -  กถักกฬิ  

  4.  วายังวอง -  มณีปุรี  

32. สมัยราชวงศใดของจีนที่ละครหุนมีความหลากหลายและโดดเดนเปนอยางมาก 

  1. ราชวงศฮ่ัน  

  2.  ราชวงศสุย  

  3.  ราชวงศถัง  

  4.  ราชวงศซง  

33. นาฏศิลปอินโดนีเซียแบบใดที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

  1.  แบบสุราการตา  

  2.  แบบซนุดา  

  3.  แบบบาหลี  

  4.  แบบสุมาตรา  
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สวนท่ี 2 :      แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกัน : จํานวน 7 ขอ   (ขอ 34 - 40) 

   ขอ 34 - 39 ขอละ 4 คะแนน และขอ 40 ขอละ 10 คะแนน 

   จงพิจารณาเลือกคําตอบจากตารางหมวดตางๆ ที่โจทยกําหนด หมวดละ 1 คําตอบ 

   ใหครบทุกหมวด ตามความตองการของโจทยจึงจะไดคะแนน  

 

จงใชตัวเลือกจากตารางหมวด A B C D E และ F ตอไปน้ี  ตอบคําถามขอ 34 - 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส ตัวเลือกหมวด B 

1 อังกฤษ 

2 ไทย 

3 บาล ี

4 สันสกฤต 

5 จีน 

6 อาหรับ 

7 อินเดีย 

8 เนปาล 

รหัส ตัวเลือกหมวด A 

1 Requiem 

2 Cantata 

3 Oratorio 

4 Mass 

5 เพลงเถา 

6 เพลงละคร 

7 เพลงตับเร่ือง 

8 เพลงเกร็ด 

รหัส ตัวเลือกหมวด D 

1 Recitative 

2 Aria 

3 Duet 

4 Trio 

5 Chorus 

6 Ensemble 

7 Orchestra 

8 Quartet 

รหัส ตัวเลือกหมวด C 

1 Choir 

2 Orchestra 

3 Quartet 

4 Concerto grosso 

5 ปพาทยดึกดําบรรพ 

6 มโหรีเคร่ืองใหญ 

7 เคร่ืองสายเคร่ืองใหญ 

8 ปพาทยเคร่ืองใหญ 
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  การประพันธบทเพลงสวดในพุทธศาสนาขนาดใหญบทหนึ่ง โดยใชแนวคิดการประพันธแบบ  

บทเพลงสวดของนิกายโรมันแคธอลิก ภาษ าที่ใชเปนภาษาด้ังเดิมคลายภาษาละติน บทสวดเร่ิมตนดวยความ

ยิ่งใหญ หลังจากนั้น เนนการแสดงความสามารถของการขับรองเด่ียวของนักรองชาย โดยการรองทํานอง  

ที่ไพเราะมาก แบงเปนสองทํานองหลัก โดยทํานองแรกเปนทํานองที่ยิ่งใหญ และทํานองที่สองเปนทํานอง

เรียบงาย และปดทายดวยทํานองแรกที่มีการเพิ่มเติมการแสดงความสามารถของนักรองดวย บทเพลงดําเนิน

ไปโดยมีการขับรองหลายรูปแบบ รวมทั้งการขับรองชวงหนึ่งที่เปนการขับรองระหวางนักรองเด่ียวชายและ

หญิงรวม 2 คน และจบลงดวยความยิ่งใหญของการบรรเลงและขับรองทั้งหมด  

 

34. ภาษาที่ควรใชในบทเพลงนี้คือภาษาอะไร สวนเร่ิมตนของบทเพลง 

  และการขับรองของนักรองชาย 

ควรเปนการขับรองในลักษณะใด 

เปนลักษณะใด

35. เพลงสวดในลกัษณะน้ี 

 เลอืกจากหมวด B, C, และ D ตามลําดับ 

เรียกวาอะไร รูปแบบการขับรองของนักรองชาย เรียกวาอะไร

  ระหวางนักรองเด่ียวชายและหญิงรวม 2 คน 

 การขับรอง 

เรียกวาอะไร

36. ถาตองเปลี่ยนแปลงการประพันธมาใชลักษณะของดนตรีไทย เพลงที่ประพันธขึ้นมา 

 เลอืกจากหมวด A, E, และ D ตามลําดับ 

  

เรียกวาเพลง 

ประเภทใด บทสวดเร่ิมตนดวยความยิ่งใหญดวยการบรรเลงของวงดนตรี ควรใชวงดนตรีประเภทใด

  และการบรรเลงและขับรองตอนทาย 

  

เปนการผสมผสานของดนตรีไทยและสากลควรเปนลักษณะใด

  เลอืกจากหมวด A, C, และ F ตามลําดับ 

   

 

 

 

 

รหัส ตัวเลือกหมวด F 

1 ปพาทยเคร่ืองคู การรองประสานเสียง 

2 ปพาทยเคร่ืองใหญ การรองหมู 

3 มโหรีเคร่ืองคู การรองประสานเสียง 

4 มโหรีเคร่ืองใหญ การรองประสานเสียง 

5 เคร่ืองสายเคร่ืองใหญ การรองหมู 

6 มโหรีเคร่ืองใหญ การรองหมู 

7 มโหรีเคร่ืองคู การรองหมู 

8 ปพาทยเคร่ืองคู การรองหมู 

รหัส ตัวเลือกหมวด E 

1 Rondo 

2 Tutti 

3 Concentrate 

4 Da segno 

5 Binary 

6 Minuet 

7 Da capo 

8 D.S. al fine 
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จงใชตัวเลือกจากตารางหมวด G  H  I และ J  ตอไปน้ี ตอบคําถามขอ 37 - 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ระบํายองหงิดเปนการจับระบําของเหลาเทวดานางฟาที่หาชมไดยากอีกชุดหนึ่ง ดังนั้นหากทานตองการ 

  อนุรักษและเผยแพรระบําดังกลาว ควรบรรจุระบําดังกลาวในละครเร่ืองใดและประเภทใด โดยเลือก  

  คําตอบจากตารางหมวด H และ G ตามลําดับ 

38. การแสดงนาฏศิลปอินเดียที่เนนการกระโดด การหมุนตัวบนพื้นและผูแสดงตองตีกลองที่คลองอยูที่คอ 

  ของตนดวย การแสดงดังกลาวคือการแสดงประเภทใดและชื่อชุดอะไร โดยเลือกคําตอบจากตารางหมวด  

  I และ J ตามลําดับ 

39. หากทานไดรับมอบหมายใหจัดการแสดงที่สะทอนถึงการเลือกคูครอง (ปลูกเรือนตามใจผูอยู)  

  ใหประชาชนทั่วไปชม (อายุเฉลี่ย 18-35 ป) เวทีชั่วคราวหนาศูนยการคาสยามพารากอน ทานจะเลือกใช 

  รูปแบบการแสดงประเภทใดและเร่ืองใด โดยเลือกคําตอบจากตารางหมวด G และ H ตามลําดับ 

 

 

รหัส ตัวเลือกหมวด H 

1 มโนหรา 

2 สังขทอง 

3 ไกรทอง 

4 นิทราชาคริต 

5 อิเหนา 

6 อุณรุท 

รหัส ตัวเลือกหมวด G 

1 ละครนอก 

2 ละครใน 

3 ละครดึกดําบรรพ 

4 โอเปรา 

5 บัลเลต 

6 นาฏศิลปรวมสมัย 

รหัส ตัวเลือกหมวด J 

1 อลาริปปู 

2 ไตรภัณกิ 

3 อติภัณกิ 

4 ทนัดาวา 

5 ราลลีลา 

6 นฤตตา 

รหัส ตัวเลือกหมวด I 

1 ภารตะนาฏยัม 

2 โอดิสสี 

3 มณีปุรี 

4 กถัก 

5 กุจิ  ปุดิ 

6 กถักกฬ ิ
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จงใชตัวเลือกจากตารางหมวด A   B  และ  C  ตอไปน้ี  ตอบคําถามขอ 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ในการแสดงละครพันทาง เร่ืองพระอภัยมณีเน่ืองในวันสุนทรภู ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

 (โรงเลก็) ซึ่งเปนฉากที่ชีเปลือยไดผลักสุดสาครตกลงไปในเหว แลวพระฤๅษีไดมาชวยสุดสาครไวทัน 

 พรอมทั้งสอนวาอยาไววางใจใครงายๆ มิฉะนั้นอาจจะไดรับความเดือดรอนเหมือนเชนคร้ังน้ี 

 ในฉากน้ีควรใชโทนสใีด ใหเลอืกจากหมวด A วงดนตรีที่ควรใชบรรเลงประกอบละครเร่ืองนี้ 

 คอืวงประเภทใด ใหเลอืกจากหมวด B และตัวละครใดแตงกายถกูตองใหเลอืกจากหมวด C 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส ตัวเลือกหมวด B 

1 มโหรีเคร่ืองเล็ก 

2 มโหรีเคร่ืองคู 

3 มโหรีเคร่ืองใหญ 

4 ปพาทยเคร่ืองใหญ 

5 ปพาทยเคร่ืองหา 

6 ปพาทยไมนวม 

รหัส ตัวเลือกหมวด A 

1 ฟาหมน 

2 ชมพู 

3 แดงสด 

4 เขยีวสด 

5 มวงคราม 

6 สมเหลอืง 

รหัส ตัวเลือกหมวด C 

1 ฤๅษีสวมชดุหนังเสอื 

2 ฤๅษีสวมชุดนักบวชสีขาว 

3 สดุสาครสวมชดุหนังเสอื 

4 สุดสาครสวมชุดนักบวชสีขาว 

5 ชีเปลือยสวม All in one สีเน้ือ 

6 ชเีปลอืยสวม All in one สีขาว                            
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   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-NET  วิชา ศิลปะ                                                   2553 

 

 

ตอนท่ี 1 ศิลปะ : จํานวน 40 ขอ รวม 100 คะแนน 

สวนท่ี 1  :  แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

  จํานวน 3 3 ขอ (ขอ 1-33)  :  ขอละ 2 คะแนน  

 

 1. ภาพนี้แสดงทัศนธาตุใดที่สื่อใหเห็นความงามของภาพไทย 

 
 1.  เสน 

 2.  รูปทรง  

 3.  รูปราง  

 4.  พื้นที่วาง  

 2. ขั้นตอนและวิธีการในการวิจารณผลงานทัศนศิลปขอใดถูกตองที่สุด 

  1.  พรรณนา วิเคราะห ตีความหมาย ประเมินคา  

  2. พรรณนา               ตีความหมาย              วิเคราะห              ประเมินคา  

  3.  ตีความหมาย             วิเคราะห             ประเมินคา              พรรณนา  

  4.  ตีความหมาย              พรรณนา            วิเคราะห              ประเมินคา  

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 
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 3. ภาพ “ยามเชา” ผลงานของศาสตราจารยประหยัด พงษดํา เปนการสรางสรรคดวยเทคนิคและอุปกรณ 

     ชนิดใด  

 
 

  1.  เทคนิคภาพพิมพ (แมพิมพแกะไม) 

  2.  เทคนิคภาพพิมพ (แมพิมพกระดาษ) 

  3.  เทคนิคภาพพิมพ (แมพิมพหิน) 

  4.  เทคนิคจิตรกรรมสีนํ้ามัน  

 4. ศิลปนไทยนําเปลวไฟเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคลายใด 

  1.  ลายกนก  

  2.  ลายรักรอย  

  3.  ลายกระจัง  

  4.  ลายดอกลอย  

 5. ในการวาดภาพกลวยไขสุกดวยเทคนิคสีนํ้า ทานจะเลือกใชสีอะไรบางผสมกันเพื่อใหเหมือนจริง  

   ขณะเดียวกันกลวยไขวางอยูบนผาสีมวง สีที่เปนเงาของกลวยไขควรใชสีอะไร เพื่อใหเกิดเงาสะทอน  

   (Reflected) ตอกัน 

  1.  ใชสีเหลืองผสมสีแดงผสมสีนํ้าเงินเล็กนอย สวนเงาใชสีมวง  

  2.  ใชสีขาวผสมสีเหลืองผสมสีนํ้าเงินเล็กนอย สวนเงาใชสีมวง  

  3.  ใชสีเหลืองผสมสีแดงผสมสีขาวเล็กนอย สวนเงาใชสีดํา  

  4.  ใชสีขาวผสมสีเหลืองผสมสีแดงเล็กนอย สวนเงาใชสีนํ้าเงิน  

6. มิติระยะของภาพจะเกิดขึ้นไดดวยการเนนวิธีใด 

  1.  เนนดวยผิว  สี  

  2.  เนนดวยขนาด  พื้นผิว  

  3.  เนนดวยขนาด  สี  

  4.  เนนดวยสี  รูปทรง  
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 อานขอความตอไปน้ี และตอบคําถามขอ 7-10 

“การตูนกับสังคมไทย” 

     การตูนเปนศิลปะการวาดภาพอยางหนึ่งที่ชวงสงเสริมความคิดสรางสรรคการจินตนาการ  

แฝงดวยอารมณสนุกสนาน นักเขียนการตูนจึงตองมีจิตวิทยาในการนําเสนอเน้ือหาและรูปแบบที่เรียบงาย 

ตลกขบขัน นาสนใจ 

    โดยวาดภาพอยางงายๆ ที่เนนลีลาของเสน-สี มีลักษณะไมเหมือนจริง อาจจะเกินความจริง  

หรือนอยกวาความเปนจริง โดยการลดตัดทอนหรือเพิ่มเติมเพื่อแสดงออกใหเกิดความตลกขบขัน ลอเลียน 

เสียดสี ที่สอดแทรก เร่ืองราว วิถีชีวิตหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม  

    ปจจุบันการตูนไทยที่ถือไดวาครองใจคนทุกเพศทุกวัยอันดับหน่ึงคือ ขายหัวเราะ มหาสนุก  

ซึ่งเปนการตูนแนวเร่ืองสั้น นอกจากน้ียังมีการตูนประเภทลอเลียนการเมือง เขียนโดยชัย ราชวัตร  

    การตูนมีหลายประเภท ดังน้ี 

1. การตูนการเมืองเปนการตูนที่มุงลอเลียน เสียดสี ประชดประชันบุคคลหรือเหตุการณ  

ทางการเมือง เพื่อกระตุนใหผูอานเกิดความคิดเห็นใหมๆ อาจมีคําบรรยายหรือไมมีก็ได โดยนําเสนอภาพ

เปนชองเดียวหรือหลายชองกไ็ด 

 2.  การตูนขบขัน เปนการตูนที่เนนความตลกขบขันเปนหลัก ที่เก็บเน้ือเร่ืองมาจากวิถีชีวิตหรือ

เหตุการณในชีวิตประจําวัน 

 3.  การตูนเร่ืองราว เปนการตูนที่นําเสนอเร่ืองราวที่มีความตอเน่ืองกันจนจบ มีคําบรรยาย  

บทสนทนาภายในภาพ สําหรับการตูนไทยที่นิยมเขียนจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับวรรณคดี นิยายพื้นบาน  

เร่ืองจักรๆ วงศๆ 

 4.  การตูนประกอบเร่ืองเปนการตูนที่เขียนเพื่อสื่อสารประกอบขอความ หรืออธิบายขอความให

เขาใจงายและนาสนใจ เชน การตูนโฆษณา การตูนประกอบสื่อการศึกษา 

 5.  การตูนมีชีวิต หรือภาพยนตรการตูน มีการลําดับภาพและเร่ืองราวตอเน่ืองคลายกับภาพนักแสดง

ทีเ่ปนคนในภาพยนตร หรือใชแสดงประกอบกบันักแสดงทีเ่ปนคนในภาพยนตร  

  การเขียนการตูนที่ดีควรมีการสื่อสารอารมณความรูสึกในเชิงตลกขบขัน มีรูปแบบที่เรียบงาย

ดวยลีลาของเสน สี รูปราง มีเอกลักษณเฉพาะตน ผูเร่ิมฝกเขียนการตูนจึงควรมีทักษะ ดังน้ี  

1. ฝกเขียนลีลาของเสนในลักษณะตางๆ เชน เสนตรง เสนโคง เสนอิสระ 

 2. เขียนภาพวัตถุ สิ่งของ ภาพคน ภาพสัตว หรือภาพสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเพื่อใชเปนแนวทาง  

ในการนํามาเขียนภาพการตูน 

 3. ฝกการเขียนรูปแบบจากธรรมชาติที่อยูรอบตัวในเชิงลดตัดทอน หรือเพิ่มเติมรูปแบบใหเรียบงาย

ในลักษณะคลายจริง เกินความจริง นอยกวาความจริง เปนตน 
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 4. ศึกษาแนวหรือประเภทการตูนที่ชื่นชอบ เชน การตูนลอการเมือง การตูนขบขัน การตูน  

ประกอบเร่ือง เปนตน 

 5. พล็อตเร่ืองที่จะวาดเร่ิมจาก THEME แลวแบงเร่ืองเปนตอนใน (Story board) 

 6. รางภาพจากแนวคิดจินตนาการ 

 7. ตัดเสน ลงสี เก็บรายละเอียด  
 

 7. ทัศนธาตุใดที่ตองฝกฝนเพื่อเปนพื้นฐานในการวาดภาพการตูน 

  1.  แสง – เงา    พื้นผิว 

  2.  สี        รูปทรง  

  3.  เสน       สี  

  4.  จุด      รูปทรง  

 8. ถาทานจะวาดภาพการตูนใหเปนที่นิยมของคนทั่วไปตองคํานึงถึงอะไร 

  1.  ตองเปนภาพสื่อใหเห็นถึงรูปแบบที่เรียบงายมีความเหมือนจริงตามธรรมชาติ  

  2.  ตองเปนภาพที่เรียบงาย สื่อสารอารมณความรูสึกในเชิงตลกขบขัน  

  3.  ตองเปนภาพลายเสนเรียบงายสื่อวิถีชีวิตในสังคมไดดี  

  4.  ตองสามารถนําเสนอเปนภาพโฆษณา สื่อการศึกษาได  

 9. ถานักเรียนตองการวาดภาพการตูนลอเลียนการเมืองจะดําเนินการอยางไร  

  1.  รางภาพ – เก็บรายละเอียด – ตรวจสอบความถกูตองของเน้ือเร่ือง 

  2.  วางเน้ือเร่ือง – รางภาพ – เก็บรายละเอียด 

  3.  วางเน้ือเร่ือง – ตัดเสน – ลงสี 

  4.  รางภาพ – ตัดเสน – ลงสี – ตรวจสอบความถกูตองของเน้ือเร่ือง 

10. การตูนประเภทใดที่นําเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของมากที่สุด 

  1.  การตูนขบขัน  

  2.  การตูนประกอบเร่ือง  

  3.  การตูนมีชีวิต  

  4.  การตูนเร่ืองราว  

11. จิตรกรรมไทยใชลักษณะเดนของทัศนธาตุขอใดมากที่สุด 

  1.  สี  

  2.  เสน  

  3.  ชองไฟ       

  4.  จังหวะ  
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12. การผสมวงดนตรีในขอใดเรียงลําดับตามยุคสมัยประวัติศาสตรไทยถูกตอง 

  1.  วงปพาทยเคร่ืองหา วงปพาทยดึกดําบรรพ วงเคร่ืองสาย  

  2.  วงปพาทยดึกดําบรรพ วงเคร่ืองสายผสมขิม วงมโหรี  

  3.  วงบัวลอย วงปพาทยดึกดําบรรพ วงปพาทยเคร่ืองหา  

  4.  วงขับไม วงปพาทยเคร่ืองหา วงเคร่ืองสายผสมออรแกน  

13. บทเพลงใดประพันธเพื่อใชประกอบกิจกรรมในสังคม มิใชการฟงเพื่อความไพเราะ 

  1.  เพลงโหมโรงจอมสุรางค                          

  2.  เพลงสุดสงวน เถา  

  3.  เพลงขวัญใจดอกไมของชาติ                    

  4.  เพลงลาวดวงเดือน  

14. ในการแสดงเพื่อสื่อถึงบรรยากาศที่สดชื่นร่ืนรมย ควรใชเพลงใด 

  1.  เพลงสรอยสนตัด                                     

  2.  เพลงมหาฤกษ  

  3.  เพลงสีนวล                                              

  4.  เพลงนางนาค  

15. เอกลักษณสําคัญของการขับรองเพลงไทยเดิมคอือะไร 

  1.  การใชปากและการหายใจ  

  2.  การเอ้ือน  

  3.  การตัดเสียงใหกลมกลอม  

  4.  การผอนและการถอนลมหายใจ  

16. การใชเพลงประกอบการแสดงทําใหเกิดอรรถรสดานใดมากที่สุด 

  1.  อารมณสะเทอืนใจ  

  2.  ความงดงามตระการตา  

  3.  แสงและสีที่สรางบรรยากาศ  

  4.  แนวคดิในการสือ่ความหมาย  

17. บทเพลงสวดทางศาสนา นิกายโรมันคาธอลิก ที่เรียกวา ชานต (Chant) ในยุคโบราณมีลักษณะอยางไร 

  1.  เปนบทเพลงที่มีการขับรองแนวเสียงเดียวแบบ Monody 

  2.  เปนบทเพลงที่มีการขับรองประสานเสียงแบบ Homophony 

  3.  เปนบทเพลงที่มีการขับรองประสานเสียงแบบ Heterophony 

  4.  เปนบทเพลงที่มีการขับรองประสานเสียงแบบ Polyphony 

 

 



39 

 

18. ขอใดนาจะเปนเร่ืองราวของดนตรีในยุคบาโรค  

  1.  เอกสารตนฉบับที่แสดงอยูในตูนิทรรศการระบุวาจัดพิมพในป ค.ศ.1760  

  2.  บทเพลงที่ออกอากาศทางวิทยุ เปนผลงานการประพันธประเภท ซิมโฟนี  

  3.  เอกสารที่คนพบ แสดงวา ผลงานการประพันธเปนของแลนดินี และพาเคลเบล  

  4.  เอกสารที่คนพบ เปนโนตเพลงประเภท คานตาตา  

19. การสืบทอดดนตรีไทยสํานักหน่ึงที่สําคัญ มีการถายทอดตอกันมา ขอใดเปนการสืบทอดในสายเดียวกัน  

  1.  พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) พระยาประสานดุริยศัพท (แปลก ประสานศัพท)  

   หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

  2.  ครูชอย สุนทรวาทิน  พระยาประสานดุริยศัพท (แปลก ประสานศัพท) พระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) 

  3.  หลวงไพเราะ เสยีงซอ (อุน อูรยชีวิน) พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) หลวงประดิษฐไพเราะ  

   (ศร ศิลปบรรเลง) 

  4.  พระยาประสานดุริยศัพท  (แปลก ประสาน) หลวงไพเราะ เสยีงซอ (อุน ดูรยชีวิน)  

   จางวางทั่ว พาทยโกศล  

20. ในชวงกรุงรัตนโกสินทรในรัชสมัยใด ที่ดนตรีไทยเฟองฟู คนไทยมีความภาคภูมิใจ นิยมชมชื่นดนตรี  

  ไทยอยางมาก และยุคใดที่ดนตรีไทยกลายเปนวัฒนธรรมที่ถูกจํากัดในการแสดง ทําใหดนตรีไทยแทบ  

  สูญสิ้นไปจากแผนดินไทย  

  1.  รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7  

  2.  รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 

  3.  รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 8  

  4.  รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 8  

21. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเคร่ืองเปาไดอยางยอดเยี่ยม เคร่ืองเปาในที่น้ีคืออะไร  

  1.  ฟลูต    

  2.  โอโบ  

  3.  ฮอรน  

  4.  คลาริเนต  

22. ในชวงหนึ่งของการแสดงดนตรีไทย บทเพลงที่บรรเลงติดตอกัน 2 บทเพลง คือ เพลงเทพทองและเพลง  

     ขับไมบัณเฑาะว การบรรเลงเพลงในชวงนี้บงบอกถึงยุคใดทางดนตรี  

  1.  สุโขทัย       

  2.  อยุธยา  

  3. รัตนโกสินทรตอนตน                        

  4.  รัตนโกสนิทรตอนกลาง  

 



40 

 

23. การแสดงนาฏศิลปพื้นเมืองอีสานโดยสวนใหญ มีลักษณะการเคลื่อนไหวรางกายเปนอยางไร 

  1.  เชื่องชา นุมนวล เนิบนาบ                  

  2.  รวดเร็ว กระฉบักระเฉง  

  3.  เชื่องชาสลับกับรวดเร็ว                     

  4.  นุมนวลสลับกับกระฉับกระเฉง  

24. ในการจัดการแสดงระบําโคมบัวที่มีผูแสดง 10-12 คน เพื่อใหการแสดงดังกลาว เกิดความสวยงาม  

  แปลกตา ชวนใหติดตามชม ควรใชวิธีการใด  

  1.  เปลี่ยนรูปทรงโคมบัว  

  2.  มีการแปรแถวที่หลากหลาย  

  3.  เพิ่มรายละเอียดของเคร่ืองแตงกาย  

  4.  เลือกใชทารําขั้นสูง  

25. องคประกอบนาฏศิลปขอใดที่ควรนํามาเปนหลักในการวิจารณ 

  1.  นาฏกรรม  ดนตรี  และวรรณกรรม  

  2.  นาฏกรรม  ดนตรี  วรรณกรรม  และจิตรกรรม  

  3.  นาฏกรรม  ดนตรี  วรรณกรรม  จิตรกรรรม  และประติมากรรม  

  4.  นาฏกรรม  ดนตรี  วรรณกรรม  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปตยกรรม  

26. หากทานไดรับมอบหมายใหจัดการแสดงละครที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับความเสียสละและความรักชาติ  

  ดังน้ันควรเลือกเร่ืองใด  

  1.  พญาผานอง                                               

  2.  บางระจัน  

  3.  พันทายนรสิงห                                         

  4.  พระรวง  

27. ขอใดแสดงใหเห็นถึงการเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินอยที่สุด  

  1.  ปรีดามกัจะดูแคลนพวกวิกลเิก  

  2.  ปยะดาไมอยากใหใครรูวารําโนราได  

  3.  ปานวาดรูสึกอายทุกคร้ังที่ตองแสดงนาฏศิลปไทยใหคนอ่ืนชม  

  4.  ปาริชาติชอบดูนาฏศิลปไทยแบบราชสํานักเทานั้น  
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28. ภาพในขอใดไมใชนาฏศิลปตะวันออกแบบด้ังเดิม 

 

  1.  

 

  2.  

 

  3.  

 

  4.  

29. การแสดงชุดใดเหมาะสมที่จะนําไปแสดงในงานฌาปนกิจศพ 

  1.  รําอวยพรสูสรวงสวรรค  

  2.  ระบําดาวดึงส  

  3.  ระบําเทพทอง  

  4.  ระบําเทพนิมิตร 
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 จงอานบทความตอไปนี้ และตอบคําถามขอ 30 - 31  

  “ศิลปะการแสดงเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม ทั้งสภาพชีวิต ความเปนอยู การดําเนินกิจกรรม

ทางสังคมของมนุษย ในขณะที่เด็กไทยในปจจุบันไดไหลไปตามกระแสวัฒนธรรมประชานิยมหรือตาม

แฟชั่น เรียนรูที่จะเลือกชมการแสดงที่กําลังอินเทรนด มิเชนน้ันจะไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน จนลืมไป

แลววายังมีนาฏศิลปประจําชาติ ภาวะเชนนี้เปนที่นาวิตกวา นาฏศิลปไทยจะยังคงเหลือถึงลูกหลานของเรา

ในวันขางหนาหรือไม เหตุใดรําไทยจึงไมมีใครดู เหตุผลน้ีไดยินเสมอๆ คือ นาเบื่อ นารําคาญ ชักชายืดยาด 

เทคนิคแย รําซ้ําไปซ้ํามา ไมเขาใจ ฯลฯ  ซึ่งเราเองก็ไมอาจฝนกระแสวัฒนธรรมประชานิยมน้ีไดมากเทาไร  

  นาดีใจที่ปจจุบันกระแสนิยมไทยกําลังกลับมา มีโรงเรียนสอนรํา โรงละคร โรงหุน สถานที่  

เอ้ือตอการจัดการแสดงเกิดขึ้นมากมายและไดรับการตอบรับเปนอยางดี เพราะคนกลุมหนึ่งพยายามที่จะ

เปลี่ยนวิกฤตของศิลปะการแสดงของไทยใหเปนโอกาส (ทางธุรกิจ) อันดี  ทั้งน้ีผูประกอบการไมควร

มองขามความเปนศิลปะแหงงานนาฏกรรม มิใชมุงผลิตที่เนนปริมาณมากกวาคุณภาพ นิมิตหมายอันดีน้ี

นาจะเปนอานิสงสมาจากนาฏยศิลปนกลุมหนึ่งยอมรับในเร่ืองการบริหารจัดการดานวัฒนธรรม  

  แมวาคนไทยในชาติจะตอบรับนอยก็ตาม แตก็สามารถทําใหงานนาฏศิลปไทยกลายเปนสินคา

ทางวัฒนธรรมที่ตอบรับกับธุรกิจการทองเที่ยวไดมากกกวาการขายสุนทรียะในผลงาน” 
 

30. จากบทความดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงสถานการณของนาฏศิลปไทยในปจจุบันวาเปนอยางไร 

  1.  เปนสินคาทางวัฒนธรรม  

  2.  เนนปริมาณการผลิตมากกวาคุณภาพ  

  3.  เปนโอกาสทางธุรกิจของผูจัดการแสดง  

  4.  ความสนใจของผูชม  

31. หากตองการใหนาฏศิลปไทยกลับมาไดรับความนิยมในปจจุบัน ผูจัดการแสดงควรดําเนินการอยางไร  

  1.  เปดโรงเรียนสอนรําเพิ่มขึ้น  

  2.  จัดใหมีการแสดงที่เหมาะสมกับสถานที่  

  3.  บริหารจัดการดานวัฒนธรรมและคงรักษาไวซึ่งสุนทรียะทางนาฏศิลป  

  4.  เพิ่มปริมาณการผลิตงานนาฏศิลปใหมากยิ่งขึ้น  
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32. ภาพใดที่แสดงใหเห็นถึงความแข็งแรงของผูแสดงนอยที่สุด 

 

  1.  

 

  2.  

 

  3.  

 

 

 

 

 

  4.  

 

 

 

33. ขอใดเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของนาฏศิลปอันเปนวัฒนธรรม  

    ประจําชาติ  

  1.  ใหทุนสนับสนุนแกกลุมนิสิตนักศึกษาในการจัดคายอาสา “นาฏศิลปในถิ่นเกิด” 

  2.  ใหทุนสนับสนุนการประกวดหางเคร่ืองลูกทุงคอนเทสตแกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

  3.  เปดสอนมวยไทยฟรีทุกวันอาทิตย  

  4.  ใหนกัเรียนสวมชดุไทยมาเรียนในวันศกุร  
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เฉลยขอสอบ 

   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-NET   วิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป) 

 
                                    

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

1. 3. 

เพราะปริมาตรหรือความจุ เปนตัวบงปริมาณวาวัตถุน้ันๆ มีที่วางเทาไหร ซึ่งไมไดมี

ความสัมพันธกับคําวา ทัศนธาตุ ที่จะประกอบไปดวย จุด เสน รูปราง รูปทรง พื้นผิว 

บริเวณที่วางนํ้าหนักออน-แก และสี 

2. 4 

เพราะการวาดภาพดวยเสนโคงอิสระโดยการลากเสนโคงใหสูงขึ้นเร่ือยๆ  

แลวปลอยนํ้าหนักที่ปลาย จะใหความรูสึกวามีความตอเน่ืองขึ้นไปอีก ซึ่งจะ 

ชวยสื่อถึงความเจริญเติบโตกาวหนา 

3. 4. 

เพราะการที่จะวาดภาพคนเต็มตัวไดดีน้ันควรจะตองศึกษาภายวิภาค (Anatomy) 

ควบคูไปดวย การศึกษาวิชากายวิภาคจะเปนการเรียนรูเร่ืองของสัดสวน เร่ิมจาก

สัดสวนของกะโหลก กระดูก โครงสรางของรางกายทั้งหมด แลวคอยๆ ศึกษาเร่ือง

กลามเน้ือที่ผูกยึดติดกับกระดูกน้ันๆ หลังจากน้ันก็วาดภาพที่มีผิวหนังหอหุมอยูเปน

ขั้นตอนตอไป 

4. 4. 

เพราะจากคํากลาวแสดงอาการใหเห็นเดนชัดที่ดวงตามีลักษณะคลายอาการแปลกใจ 

ประหลาดใจ แตจะรุนแรงกวา มีอาการตัวสั่น เหงือ่แตก ยกมือขึ้นมาปดหนา กาวขา

ไมออก สามารถสื่อทางสีหนาไดโดยดวงตาเบิกกวาง ลูกตาดําอยูกลางดวงตา และ

ใหญกวาปกติ มีเสนรอยยนหน่ึงเสน หรือมากกวาที่หนาผาก อาปากกวาง มุมปาก  

ตกลงดานลาง 

5. 3. 

เทคนิคนํ้าหนักออน-แกนิยมนํามาใชกับภาพที่มีลักษณะ 2 มิติ โดยมากจะเปนงาน

ประเภทจิตรกรรม ซึ่งจะใชเทคนิคนํ้าหนักออน-แกของแสงเงา นํ้าหนักออน-แกของ

สี มาสรางเปนภาพลวงตาใหมีความลึกหรือนูนได 

6. 4. 

เพราะภาพตอนพระอาทิตยใกลจะตกดินเปนภาพที่มีความสด หรือความบริสุทธิ์ของ

สีใดสีหน่ึง สีที่ถูกผสมดวยสีดําจนหมน ความจัด หรือความบริสุทธิ์จะลดลง  

จึงถือเปนภาพที่แสดงความเดนชัดของสี (Intensity) ไดเปนอยางดี 

7. 4. 

เพราะการออกแบบที่ดีจะเนนที่ประโยชนใชสอยควบคูกับความงาม ซึ่งเรียกวา  

“การสรางสรรคงานศิลปะ” ดังน้ัน การออกแบบที่ดีจึงควรออกแบบผลิตภัณฑให

สามารถใชประโยชนไดมากที่สุดและดีที่สุด 
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8. 2. 

การออกแบบเปนการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปชิ้นใหมขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุงประโยชน

ใชสอย หรือแสดงออกซึ่งความงามใหผูอ่ืนไดรับรู สัมผัส ตลอดจนนําเอาผลงานเดิม

ที่มีอยูแลวมาตอยอดพัฒนาใหมีความสวยงาม หรือประสิทธิภาพมากขึ้น 

9. 3. 

เพราะการเลียนแบบผลงานศิลปะมาจากสิ่งอ่ืน ไมสามารถสรางความพึงพอใจ 

ในการออกแบบได แตหากงานนั้นถูกสรางมาจากความคิดสรางสรรคของตนเอง

ยอมจะสรางความพึงพอใจไดมากกวา 

10. 4. 

เพราะคําวา “ศิลปะ” โดยทั่วๆ ไปแลวจะหมายถึงการกระทําหรือขั้นตอนในการ

สรางชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย ตามความพึงพอใจ ซึ่งชิ้นงานสวนใหญจะถูกสรางขึ้น

เพื่อสื่อสาร สื่ออารมณ ใหผูชมเขาใจในความงาม หรือสิ่งที่ผูสรางงานตองการสื่อ

ความหมาย 

11. 1. 

การบรรยายผลงานทางทัศนศิลปเปนกระบวนรับรูที่เกิดจากการมองเห็น สังเกต และ

บันทึกคุณลักษณะเดนที่พบเห็น โดยที่ไมมีการวิพากษวิจารณใดๆ หรือสรุป

ความเห็นใดๆ 

12. 4. 

เพราะศิลปะนามธรรมจัดเปนงานที่ถูกสรางสรรคขึ้นโดยการใชภาษาภาพในการสื่อ

ความหมายดวยรูปทรง สี และลายเสน เพื่อสรางสัดสวน ซึ่งอาจจะประกอบขึ้นใน

ระดับความเปนนามธรรมที่แตกตางกัน 

13. 2. 

การออกแบบรางภาพในทางทัศนศิลป หมายถึง การถายทอดจินตนาการทางความคิด

ใหออกมาเปนภาพตนแบบ โดยใชวิธีการสเกตซภาพ มีประโยชนอยางมากตอการ

สรางสรรคผลงาน เพราะผูสรางสรรคสามารถปรับปรุงแกไขตนแบบไดงาย 

14. 1. 

เพราะการระบายสีแบบเปยกบนเปยกนิยมนํามาระบายเปนภาพทองฟา หรือน้ํา 

เพราะจะทําใหภาพที่ปรากฏนั้นแสดงใหเห็นความชุมและความซึมของสี ทําใหภาพ

มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น 

15. 4. 

ทุกคนสามารถสรางสรรคงานศิลปะสื่อผสมได เพียงแตตองใชการศึกษาเทคนิค 

วิธีการในการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคที่หลากหลายอยางละเอียด เพื่อคนหา

ความถนัดของตนเอง และตองหมัน่ฝกฝนจนเกิดความชํานาญจึงจะสามารถ

สรางสรรคงานศิลปะสื่อผสมออกมาไดดี 

16. 2. 

การระบายสีนํ้าใหไดดี นอกจากจะตองฝกหัดตามลําดับขั้นตอน ต้ังแตการจับพูกัน 

การรูจักและคุนเคยกับสี กระดาษ การจัดตําแหนงของกระดานรองเขียน และจานสี

แลวน้ัน จะตองมีวินัยใจจดจออยางจริงจัง โดยวิธีการระบายสีนํ้าที่ถูกตอง คือ ตอง

ระบายสีใหรวดเร็วฉับไว ไมตองรอคอยใหสีแหง การสรางสรรคผลงานจะไดสําเร็จ

และมีคุณภาพ 

 



46 

 

17. 3. 

เพราะการสรางงานศิลปะสื่อผสมศิลปนจะตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมี

จินตนาการในการสรางสรรคใหมีความหลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจของ

ผูชมได 

18. 4. 
การระบายสีแบบเปยกบนเปยกนิยมระบายกันมากในภาพที่เปนทองฟาและน้ํา หรือ

บนผิววัสดุที่มัน เพราะจะทําใหเกิดความรูสึกกลมกลืนของสีที่เดนชัด 

19. 1. 

ผลงานในภาพมีชื่อวา “บัลเลต” ซึ่งเปนผลงานของเขียน ยิ้มศิริ โดยการนําลักษณะ

ลีลาการเตนบัลเลตแบบตะวันตกมาผสมผสานกับรูปแบบของศิลปะไทยไดอยาง

กลมกลืน นักบัลเลตชายหญิงที่ปรากฏ แสดงถึงอากัปกิริยาของความเคลื่อนไหวที่

คลองแคลว เสนตางๆ ที่เกิดจากแขน ขา ลําตัว มือ เทา ดูจะเคลื่อนไหว

กระฉับกระเฉงอยูตลอดเวลา ตามแบบลักษณะตะวันตก ความเดนของผลงานชิ้นนี้

อยูท่ีการนําหลักองคประกอบของเสนที่ใหความรูสึกเคลื่อนไหวมาสรางเปนผลงาน 

20. 4. 

ผลงานชื่อ “แมกับลูก” เปนผลงานที่มีการพัฒนาไปสูศิลปะรวมสมัย มุงแสดงใหเห็น

ลีลาของเสนมากขึ้น รูปทรงของแมที่โอบอุมลูกเอาไว สะทอนใหเห็นถึงการปกปอง 

คุมครอง ความรัก ความผูกพัน ใหความรูสึกประหน่ึงเหมือนอยูในครรภ ความ

ออนหวานของเสนวงแขนทีส่อดรับลูกนอยอยางทะนุถนอมที่ถูกสรางขึ้น โดยการใช

หลักองคประกอบศิลปของเสนและเร่ืองราวไดอยางสมบูรณ 

21. 3. 
เพราะทองแดงเปนสื่อความรอนที่ดีกวาลวดเหล็ก เมื่อนําผลงานไปลนไฟออนๆ ทั่ว

ชิ้นงาน ก็จะทําใหเน้ือขี้ผึ้งเขากันไดสนิท 

22. 1. 
เพราะการปนเปนการนําสวนยอยเพิ่มเขาไป เพื่อใหไดรูปทรงเปนสวนรวม ตรงขาม

กับวิธีการแกะสลัก 

23. 3. 
เพราะงานสถาปตยกรรมที่ดีจะตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ที่

ผสมผสานกันไดอยางลงตัว คือ ความงาม ความแข็งแรง และประโยชนใชสอย 

24. 2. 

เพราะสถาปตยกรรมสวนใหญจะเปนอาคารหรือสิ่งกอสรางที่เกิดจากการออกแบบ

ของมนุษย เพื่อมุงเนนดานประโยชนใชสอย ดังน้ัน โบสถจึงเปนคําตอบที่ถูกตอง

ที่สุด 

25. 2. 

เพราะงานศิลปะบาศกนิยมรูปทรงของภาพมักจะมีลักษณะผันแปรความจริง คือ จะมี

ลักษณะเปนเหลี่ยมมุม ลูกบาศก รูปเรขาคณิต เพื่อสรางความคิดรวบยอดในเชิง 3 มิติ 

ใหปรากฏในผนืระนาบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ผานผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม  

26. 3. 

เพราะศิลปะโฟวิสมจะนิยมใชสีที่สดใสและตัดกันอยางรุนแรง นํารูปแบบและลีลา

ของเสนมาใชใหมในรูปแบบที่เรียบงาย สีที่นิยมนํามาใช คือ สีเขียว สีมวง สีแดงอิฐ 

สีสม 
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27. 4. 
เพราะการที่สวนประกอบของภาพที่เนนเร่ืองแสงเปนสําคัญจะจัดเปนศิลปะ  

แบบอิมเพรสชันนิสม 

28. 4. 

การออกแบบงานทัศนศิลปจําเปนตองมีความรู ความสามารถดานการจัด

องคประกอบศิลป โดยเนนหลักความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล 

เพื่อใหงานออกมามีความสวยงามและมีคุณคาทางศิลปะที่ผสมผสานกัน 

29. 1. 

การจัดภาพโดยใชเทคนิคดานจังหวะเปนการจัดภาพที่เนนความสัมพันธของ  

ทัศนธาตุตางๆ เชน เสน สี รูปราง รูปทรง เปนตน ใหมีจังหวะที่สัมพันธตอเน่ืองกัน

ในลักษณะของการซ้ําไปซ้ํามา หรือลักษณะของการลื่นไหล เคลื่อนไหวไมขาดระยะ 

ซึ่งจะชวยใหเกิดความเดนมากขึ้น 

30. 2. 

การกําหนดวัตถุประสงคและวิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนแรกของการสรางสรรคงาน

กราฟก จากน้ันจึงคอยรางภาพ คัดเลือกภาพที่จะนํามาใช และลงมือสรางชิ้นงาน

ตอไป 

31. 3. 

ผูท่ีจะออกแบบงานกราฟกไดดี นอกจากจะตองมีทักษะความรู ความเขาใจในดาน

การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแลว สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง คือ ตองมีความรู ความ

เขาใจดานสุนทรียะหรือรอบรูหลักการจัดองคประกอบศิลปดวย  

32. 3. 

เคร่ืองแขวนทีเ่คลือ่นไหวไดดวยกระแสลมเบาๆ เรียกวา “โมบาย” ดังน้ัน เคร่ือง

แขวนปลาตะเพียนของไทยจึงจัดเปนงานทัศนศิลปแบบโมบาย ซึ่งสวนใหญปลา

ตะเพยีนสานของไทยจะนิยมนําไปแขวนไวเหนือเปลเด็ก เพือ่ใหเด็กเกดิความ

เพลิดเพลินกับรูปทรง สีสัน และการเคลื่อนไหว 

33. 3. 
เสนโคงกนหอยใหความรูสึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย เปนความรูสึกที่ไมสิ้นสุดของพลัง

การเคลื่อนไหวที่ขยายตัวออกอยางไมมีจุดจบ 

34. 3. 

แฟมสะสมผลงานมีประโยชนตอการเรียนการสอนรายบุคคล เพราะทําใหครูผูสอน

ประเมินเจาของแฟมวา มีความสามารถในการเรียนรู หรือการปฏิบัติงานเปนอยางไร 

ประสบความสําเร็จในระดับใด ควรจะไดรับการชวยเหลือและพัฒนาหรือไม 

อยางไร 

35. 3. 

แฟมสี เปนแฟมที่สามารถแยกชิ้นงานเปนกลุม โดยอาศัยสีที่แตกตางกันเปนตัวแยก

ประเภทของชิ้นงาน เชน งานจิตรกรรมใชแฟมสีหน่ึง งานภาพพิมพใชแฟมอีกสีหน่ึง 

ซึ่งการจัดเก็บรวบรวมงานแบบนี้จะชวยทําใหสามารถเก็บผลงานที่มจํีานวนมากได 

และเห็นพัฒนาการและความกาวหนาในการสรางสรรคชิ้นงานได 

36. 3. 

เพราะแฟมสะสมผลงานจะมีมากขึ้นเร่ือยๆ ตามระยะเวลา และความสามารถ 

จึงสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของผูเรียนได ทั้งน้ีครูผูสอนสามารถนํามา

ประเมินนักเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตอไป  
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37. 2. 
การวิจารณผลงานศิลปะเปนการแสดงทัศนะของผูวิจารณใหผูอ่ืนไดรับรูเกี่ยวกับ

ขอมูลของผลงานวามีขอดี ขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไขอยางไร 

38. 3. 

เพราะการวิจารณศิลปะมีจุดมุงหมายที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1. เพื่อใหผูรู ครู อาจารย และนักวิจารณศิลปะถายทอดความรู ความเขาใจ และ

 ประสบการณของตนเกี่ยวกับศิลปะใหกับผูที่สนใจ 

2. เพื่อใหผูที่สนใจงานศิลปะไดรับความรู หรือเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และ  

 ประสบการณ 

3. เพื่อชื่นชมผลงานและใหคําแนะนําแกศิลปน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงผลงานให

ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

39. 2. 

เพราะทฤษฎีรูปทรงนิยมเนนคุณคาทางศิลปะเกี่ยวกับองคประกอบของทัศนธาตุ 

และหลักการทางศิลปะการวิจารณศิลปะตามแนวทางนี้จะเปนการวิเคราะหวิจารณ

คุณคาผลงานจากการจัดรูปทรง โดยคํานึงถึงการประสานกันขององคประกอบ

พื้นฐานตางๆ 

40. 3. 

เพราะศิลปนจะไดนําคําติชม คําวิจารณ ไปใชในการปรับปรุงแกไขผลงานชิ้น 

ตอๆ ไป ใหผลงานศิลปะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลทางออมทําใหวงการศิลปะ

ต่ืนตัวและมีการสรางสรรคผลงานศิลปะที่มีคุณภาพมากขึ้นเร่ือยๆ 
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เฉลยขอสอบ 

   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-NET   วิชา ศิลปะ (ดนตรี) 
 

                                    

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

1. 1 
เพราะพิจารณาจากบทกลอนไดวามีคนเลน 5 คน คือ นางขับรอง (คงจะตีกรับดวย) 

คนเปาป หรือเปาขลุย คนสีซอสามสาย คนตีทับ และคนดีดกระจับป 

2. 2 

เพราะประโยชนของดนตรีไมไดมุงเนนไปในเร่ืองของการสรางรายไดเพื่อเลี้ยง

ครอบครัว เนื่องจากการสรางรายไดสามารถกระทําไดจากวิธีอ่ืน จึงไมอาจเจาะจง  

ไดวารายไดจะเกดิขึน้จากการเลนดนตรี 

3. 4 

เพราะการฟงดวยความซาบซึ้งนั้น จะทําใหนักเรียนสามารถประเมินคุณภาพผลงาน

ดนตรีได เนื่องจากสามารถเขาใจในความถูกตองของการบรรเลงและขับรอง ความ

แมนยําในการอานความหมายและสัญลักษณ และการควบคุมคุณภาพเสียงในการ 

ขับรองและการบรรเลง ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานของการประเมินคุณภาพผลงาน

ดนตรีทั้งสิ้น 

4. 4 

เพราะความสอดคลองกลมกลืนกันของเสียงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง จะทําใหบทเพลง

มีความไพเราะนาฟงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการบรรเลงดนตรีทุกคร้ังจึงตองคํานึงถึง  

สิ่งน้ีเปนสําคัญ 

5. 1 

เพราะเปนเคร่ืองดนตรีที่ไทยไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย ซึ่งสามารถพบเห็น  

เคร่ืองดนตรีประเภทน้ีในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาพราหมณ เชน  

พธิจีรดพระนังคลัแรกนาขวัญ เปนตน 

6. 3 
เพราะวงเคร่ืองสายเปนวงดนตรีที่มีขนาดไมใหญมากนัก จึงเหมาะที่จะบรรเลง  

ในหอประชมุ 

7. 3 

เพราะรูปแบบของคําผญาจะไมมีการบรรยายเร่ืองราวตางๆ ดวยทํานองอันไพเราะ 

ในที่น้ีจะหมายถึงผูที่มีความชํานาญในการบรรยายเร่ืองราวตางๆ ดวยทํานองเพลง 

ที่เรียกวาหมอลํา 

8. 4 

เพราะจํานวนประชากรในแตละชุมชนไมไดจัดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดดนตรี  

ในแตละทองถิ่น 
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9. 4 

เพราะดนตรีพื้นบานจะบงบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนในทองถิ่นน้ันๆ ที่มี

ความแตกตางกันออกไป จึงทําใหดนตรีพื้นบานมีความหลากหลาย ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงเอกลักษณในทองถิ่น 

10. 1 

เพราะการฟงเพลงพื้นบานในทองถิ่นของตนเองนับวาเปนการชวยอนุรักษเพลง

พื้นบานไมใหสูญหาย เน่ืองจากในปจจุบันเพลงพื้นบานไมไดรับความนิยมอยางเชน

ในอดีตที่ผานมา เราจึงควรชวยกันดูแลรักษา สืบสาน ถายทอดใหคงอยูสืบตอไป  

11. 3 

เพราะดนตรีพื้นบานเปนดนตรีที่ไดถือกําเนิดมาจากการสรางสรรคของคนใน

ทองถิ่น ซึ่งมีวิวัฒนาการมายาวนานต้ังแตกอนสมัยสุโขทัย โดยเร่ิมจากการไดยิน

เสียงธรรมชาติตางๆ เชน เสียงฝนตก เสียงฟารอง เสียงสัตวตางๆ จึงเกิดการเลียน

เสียงธรรมชาติ โดยการใชปากทําเลียนเสียงเหลานั้น ตอมาจึงประดิษฐเคร่ืองมือ  

ที่ทําใหเกิดเสียงได เชน การนําไมมาเคาะหรือตีสิ่งตางๆ ใหเปนเสียง ซึง่ในเวลา

ตอมากลายเปนเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี เปนตน  

12. 3 

เพราะกลองยาว จัดเปนเคร่ืองดนตรีภาคกลาง สวนขออ่ืนๆ ลวนเปนเคร่ืองดนตรี

พื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ทั้งหมด กลองต้ึง เปนกลองรํามะนาขนาด

ใหญที่ใชในวงกลองยาว เวลาตีตองใชคน 2 คนหาม และใหคนที่หามอยูขางหลังเปน

คนตีไปดวย ผางฮาด หรือฆองโหมงแบบโบราณชนิดที่ไมมีปุมนูนตรงกลางเหมือน

ฆองทั่วๆ ไป คือ แผนหนาของผางฮาดจะเรียบเสมอกันหมด นิยมใชตีผสมกับเคร่ือง

กาํกบัจังหวะในขบวนฟอนภูไท ฟอนเซิ้งบั้งไฟ 

13. 4 

เพราะดนตรีไทยจัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือ

รวมใจกันในการสืบสานและอนุรักษดนตรีไทยใหคงอยูสืบตอไป จึงมีการ

กําหนดใหทุกโรงเรียนมีการสอนวิชาดนตรีเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความ

รักและความภาคภูมิใจในมรดกอันล้ําคาทางวัฒนธรรม 

14. 3 

เพราะการที่เลือกเลนดนตรีไทยที่ตนเองสนใจและขยันในการฝกซอมทุกวันน้ัน  

ยอมแสดงใหเห็นถึงคุณคาของดนตรีและไมละเลยในการฝกซอม เพื่อใหเกิด 

ความชํานาญ จนสามารถบรรเลงไดอยางไพเราะ 

15. 4 

เพราะขอ 1. ขอ 2. และขอ 3. เปนการประยุกตดนตรีเขากับการศึกษา เพราะเปน

ประโยชนที่ทําในสถานศึกษาโดยตรง แตขอ 4. เปนการสรางประโยชนตอนายทุน  

ที่เปนเจาของหางสรรพสินคาและเจาของผลิตภัณฑ 

16. 4 

เพราะเสียงของดนตรีจะทําหนาที่พัฒนาคุณภาพทางดานจิตใจใหเกิดความสุข  

ความสงบ และเมื่อเกิดความสุขรางกายก็จะเกิดความสงบ สบาย สุขภาพจิตดี  

สุขภาพกายก็จะแข็งแรง ดังน้ัน จึงมีการสงเสริมใหสุภาพสตรีที่ต้ังครรภฟงเพลง 
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17. 1 

เพราะการยืนรองเพลงที่ถูกตองน้ันฝาเทาทั้ง 2 ขาง ตองวางแนบกบัพืน้ แยกออกจาก

กันเล็กนอย ประมาณ 1 ฟุต เทาขางหน่ึงจะตองวางในตําแหนงที่เยื้องไปดานหนา

เล็กนอย ทิ้งนํ้าหนักตัวลงบนเทาทั้ง 2 ขาง เทาๆ กัน หัวเขาจะตองไมตึงจนทําใหเกิด

ลักษณะการยืนเกร็ง 

18. 2 
เพราะเพลงที่ดีจะตองมีเนื้อหาของเพลงที่มีความเหมาะสม สามารถใหแนวคิดและ

คติสอนใจแกผูฟงได เชน เพลงปลุกใจ เปนตน 

19. 4 

เพราะการที่มนุษยจะสามารถรับรูความงามของดนตรีและเขาถึงความไพเราะของ  

บทเพลงไดน้ัน อารมณและจิตใจถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก ซึ่งบุคคล 

แตละบุคคลจะมีการรับรูเร่ืองความงามของดนตรีที่แตกตางกันออกไป  

20. 4 

เพราะรูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยหรือการขับรองเพลงไทยจะไมมีการ  

ประสานเสียง แตมีการสอดประสานของทํานองแทน ดังนั้น เสียงประสาน 

จึงไมสามารถนํามาใชพิจารณาดานสุนทรียศาสตรทางดนตรีได 

21. 3 
เพราะพิณนํ้าเตาและกระจับป จัดเปนเคร่ืองดนตรีที่บรรเลงดวยการใชน้ิวมือ  

หรือใชไมดีดสายใหสั่นสะเทือนจนเกิดเสียงขึ้นเหมือนกัน 

22. 2 
เพราะจุดประสงคหลักของรัวประลองเสภาเปนการบรรเลงอุนเคร่ืองของนักดนตรี

และอวดฝมือ ทวงทํานองเพลงที่นํามาบรรเลงจึงมีความกระชับและรวดเร็ว  

23. 3 
เพราะเปนกิจกรรมที่ทุกคนสามารถรวมกันทําไดและสามารถกระทําไดทุกป  

นับวาเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการรักดนตรีไทยใหเกิดขึ้นกับเยาวชน  

24. 3 
เพราะนักรองแตละคนจะมีเทคนิคในการเอ้ือนเสียงที่แตกตางกัน หากสามารถ  

เอ้ือนเสียงไดไพเราะ ก็จะทําใหบทเพลงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น 

25. 4 
เพราะนักดนตรีที่ดีจะตองมีลีลาเอกลักษณการบรรเลงดนตรีที่มีแบบฉบับเฉพาะ

ตนเอง โดยไมลอกเลียนแบบผูอ่ืน 

26. 4 

เพราะการที่มนุษยจะสามารถรับรูความงามของดนตรีและเขาถึงความไพเราะ 

ของบทเพลงไดน้ัน อารมณและจิตใจถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก ซึ่งบุคคล 

แตละบุคคลจะมีการรับรูเร่ืองความงามของดนตรีที่แตกตางกันออกไป  

27. 3 เพราะโนตตัวดํา (Quarter Note) 1 ตัว มีความยาวเทากับโนตตัวเขบ็ต 2 ชั้น 4 ตัว 

28. 2 

เพราะสัญลักษณดานซายสุดเรียกวา “กุญแจประจําหลัก” ซึ่งกุญแจประจําหลัก 

ที่นิยมใชมีอยูดวยกัน 3 ประเภท คือ กุญแจประจําหลักซอล หรือกุญแจซอล  

กุญแจประจําหลักฟา หรือกุญแจฟา และกุญแจประจําหลักโด หรือกุญแจโด  
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29. 4 

เพราะเปนการเรียงลําดับเสียงสูงไปหาเสียงตํ่าไดอยางถูกตอง คือ โซปราโน  

(เสียงสูงสุดของผูหญิง) เมซโซโซปราโน (เสียงสูงปานกลางของผูหญิง) และอัลโต 

(เสียงตํ่าของผูหญิง) 

30. 1 

เพราะโนตตัวกลมจะมีคาความยาวของเสียงสูงสุด ซึ่งจะมีอัตราจังหวะเทากับ 4  

สวนโนตตัวอ่ืนจะมีคาดังน้ี คือ โนตตัวดําจะมีคาความยาวของเสียงเทากับคร่ึงหนึ่ง

ของโนตตัวขาว ซึ่งจะมีอัตราจังหวะเทากับ 1 โนตตัวขาวจะมีคาความยาวของเสียง

เทากับคร่ึงหน่ึงของโนตตัวกลม ซึ่งจะมีอัตราจังหวะเทากับ 2 และโนตตัวเขบต็จะมี

คาความยาวของเสียงเทากับคร่ึงหนึ่งของโนตตัวดํา ซึ่งจะมีอัตราจังหวะเทากับ½ 

31. 2 

เพราะฮารปซิคอรด จัดเปนเคร่ืองดนตรีประเภทลิ่มน้ิวจําพวกเดียวกันกับเปยโน  

มีวิธีการทําใหเสียงดังหรือเบาตามลําดับเหมือนกับเปยโนไมได ในขณะที่เรากดคีย

ลงไป สายภายในเคร่ืองดนตรีจะถูกเกี่ยวดวยไมดัด ซึ่งตรงขามกับเปยโนที่ใชคอน

เคาะลงบนสายเปยโน 

32. 2 

เพราะออราทรอริโอ (Oratorio) เปนบทเพลงที่ประกอบดวยการรองเด่ียว หรือรอง

กลุมของนักรองระดับเสียงตางๆ การขับรองของวงขับรองประสานเสียง จะใชวง

ออรเคสตราบรรเลงดนตรีประกอบ ซึ่งบทรองจะเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต 

ลักษณะเดนของออราทรอริโอที่ตางไปจากเพลงศาสนาแบบอ่ืนๆ คือ การประพันธ

บทรองที่คํานึงถึงดนตรีประกอบ ไมไดเนนในเร่ืองของบทรองที่นํามาจาก  

บทประพันธด้ังเดิมเชนเพลงโบสถแบบอ่ืนๆ 

33. 3 

เพราะจากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวาโครงสรางทางดนตรีตะวันตกไดรับ

อิทธิพลมาจากดนตรีของชนชาติกรีก โดยชาวกรีกไดคิดประดิษฐสิ่งตางๆ ที่เปน

ประโยชนไวมากมาย รวมถึงศิลปะและดนตรี เมื่อกรีกกลายเปนสวนหนึ่งของ

อาณาจักรโรมันลมสลาย วัฒนธรรมดนตรีที่โรมันรับมาจากกรีกไดแพรกระจาย  

ไปสูชนชาติตางๆ ทั่วภาคพื้นยุโรป เมื่อคริสตศาสนาเกิดขึ้นดนตรีก็ยิ่งมีบทบาท  

มากขึ้นตามไปดวย 

34. 1 

เพราะบทเพลงซิมโฟนีเปนบทเพลงที่คีตกวีประพันธขึ้น ลักษณะจะเปนบทเพลง

บรรเลงโดยใชวงดุริยางคขนาดใหญที่เรียกวาวงออรเคสตรา ซึ่งมีเคร่ืองดนตรี

มากกวา 70 ชิ้น 

35. 4 
เพราะวงเชมเบอรมิวสิกจะมีชื่อเรียกตางกันออกไปตามจํานวนของผูบรรเลง  

ซึ่งจะตองมีนักดนตรีต้ังแต 2 ขึ้นไปจนถึง 9 คน 

36. 4 

เพราะในงานอุปสมบทจะนิยมใชวงแตรวงหรือวงกลองยาวมาบรรเลง 
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37. 4 

เพราะเพลงเขมรไทรโยค เปนเพลงไทยเดิมพระนิพนธโดยสมเด็จพระเจา- 

บรมวงศเธอเจาฟาจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จ - 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินประพาสนํ้าตกไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ.2431 

38. 2 เพราะเปนวงดนตรีที่มีเคร่ืองดนตรีครบทุกสกุลในวัฒนธรรมมาผสมวงกัน  

39. 4 

เพราะพื้นที่ในโบสถสวนใหญมีขอจํากัดที่มีขนาดไมใหญมากและในงานศพ 

ควรบรรเลงบทเพลงที่มีอารมณเศรา จังหวะชา เสียงเบา ซึ่งวงเชมเบอรเหมาะสม

ที่สุดทั้งขนาดและเสียงที่ไดจากการบรรเลง 

40. 2 
เพราะการเปลงเสียงรองใหสูง-ตํ่าตามพื้นเสียงของตนเองน้ัน จะทําใหเพลงที่ขับรอง 

ออกมาไมมีความไพเราะ จึงตองใชเสียงสูง-ตํ่าตามโนตเพลงที่ไดกําหนดเอาไว 
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เฉลยขอสอบ 

   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-NET   วิชา ศิลปะ (นาฏศิลป) 

 
                                    

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

1. 1 
เพราะการแสดงรํากริชอิเหนา เปนการแสดงรําเด่ียว สวนการแสดงรําในขออ่ืนๆ  

เปนการแสดงรําหมู 

2. 2 
เพราะการแสดงรํากลองยาว เปนการแสดงนาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง ซึ่งสะทอน 

ใหเห็นถึงสภาพความเปนอยูที่มีความเรียบงาย รักความสนุกสนาน สรรหาความ

บันเทิง เพื่อพักผอนหยอนใจจากการทํางานหนัก 

3. 3 
บทรองประกอบการแสดงควรประพันธขึ้นใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของ 

การละครและนิสัยของตัวละคร เพื่อใหผูชมเขาใจเน้ือหาของละคร และเขาใจ

ลักษณะของตัวละครในเร่ืองไดดียิ่งขึ้น 

4. 2 
เพราะลักษณะของการโขน คือ ผูแสดงจะตองสวมหัวโขนแสดงและแตงกาย 

ในชุดยืนเคร่ืองพระ นาง ยักษ ลิง ซึ่งมีลักษณะคลายกับเคร่ืองแตงกายของ

พระมหากษัตริย 

5. 2 

เพราะศิลปะการแสดงโขนเปนนาฏศิลปชั้นสูง มีแบบแผน ทารํา ทาเตนที่ออนชอย 

งดงาม ผูชมจะไดเห็นความแตกตางของบทบาทพระ นาง ยักษ ลิง ไดฟงดนตรี  

ปพาทย ผูขับรอง ผูพากยที่ไพเราะ โดยเฉพาะตัวพระและตัวนางที่ตองรําอวดฝมือ 

ดังน้ัน ผูแสดงเปนตัวพระและตัวนางจึงรําตีบทตามผูรองและผูพากย 

6. 2 

เพราะระบําดอกบัว เปนระบําที่มีความสวยงามอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเปนระบําที่ประดิษฐ

ขึ้นใหม ผูแสดงถือดอกบัวออกมารํา ซึ่งดอกบัวน้ันเปนดอกไมที่คนไทยใชบูชา 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์และนิยมกันวาเปนดอกไมที่ประเสริฐ การนําดอกบัวมาถือรําก็เพื่อ 

อวยชัยใหพร ใหมีความสุขสําราญใจ โดยนายมนตรี  ตราโมท เปนผูประพันธ  

บทรอง 

7. 3 
การรําคูควรคํานึงถึงทารําของคูที่รําดวยกัน ควรใหมีความสอดคลองและสัมพันธกัน 

ไมใชตางคนตางรํา มิเชนนั้นจะทําใหการรําไมมีเอกภาพ 

 

8. 4 
เพราะขอ 1-3 เปนการรําเด่ียว สวนการรําซัดชาตรีและรํารจนาเสี่ยงพวงมาลัย จัดเปน

การรําคู ดังน้ัน จึงมีความแตกตางจากขออ่ืน 
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9. 3 
ระบําโบราณคดี ชุดสุโขทัย ประดิษฐทารําขึ้นจากการเลียนแบบประติมากรรมสมัย

สุโขทัย และพุทธลักษณะของพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งไดรับยกยองวามีความสวยงาม

ขั้นสูงสุด 

10. 2 
เพราะการรําบทเปนการสื่อความหมายหรือสื่อสารใหเขาใจรวมกัน โดยใชกิริยา

ทาทางการรํานาฏศิลปเปนการแสดงทารําแทนคําพูด รวมทั้งการแสดงอารมณดวย 

การรําบทเปนการใชภาษาที่พัฒนามาจากทาทางโดยธรรมชาติ 

11. 4 

เพราะรองเง็ง เปนการเตนรําพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในภาคใต รองเง็งเปนการ

เตนรําที่มีความสวยงาม ทั้งลีลาการเคลื่อนไหวของเทา มือ ลําตัว และการแตงกายคู

ชายหญิง กลาวกันวา การเตนรองเง็งสมัยโบราณเปนที่นิยมในบานขุนนางหรือ  

เจาเมือง เพื่อไวตอนรับแขกเหร่ือในงานร่ืนเริงหรืองานพิธีตางๆ เปนประจํา  

แตในปจจุบันนิยมแสดงในงานร่ืนเริงหรือในงานแตงงานของชาวไทยมุสลิม  

12. 1 
การที่ผูแสดงตองขอขมาผูอาวุโสหลังจากจบการแสดง เพราะเกรงวาในระหวาง

แสดงอาจมีการลวงเกินพลั้งพลาดไปบาง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยมีการ 

ใหเกียรติและเคารพผูอาวุโสเสมอ 

13. 1 
เพราะวรรณกรรมเปนบทละครที่แสดงถึงเร่ืองราวที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนตัวกําหนดให  

ผูแสดงรายรํา หรือแสดงทาทางตามบทละครนั้น 

14. 1 

เพราะการแสดงโขนเปนการรวมศิลปะหลากหลายแขนง โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขา

จิตรกรรมเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่ถูกนํามาใชทั้งในดานการออกแบบเคร่ืองแตงกาย 

ออกแบบฉากและอุปกรณประกอบฉาก ดานการแตงหนา ทําผม ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้

ลวนตองใชความรูความสามารถดานจิตรกรรมทั้งสิ้น 

15. 3 
การแสดงพื้นเมืองสะทอนชีวิตของคนในแตละภูมิภาคดวยลีลาจังหวะ เชน 

ภาคเหนือ การแสดงจะเชื่องชา เนิบนาบ ไดแก การฟอนตางๆ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลีลาจังหวะคึกคัก กระฉับกระเฉง ไดแก การเซิ้ง เปนตน  

16. 2 
เพราะละครหลวงวิจิตรวาทการ เปนละครที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร มีเน้ือหาปลุกใจ

ใหประชาชนรักชาติ 

17. 1 
เพราะละครดึกดําบรรพ มีรูปแบบการแสดงที่คลายคลึงกับละครนอกและละครใน 

กลาวคือ มีการดําเนินเน้ือเร่ืองที่กระชับรวดเร็วเหมือนละครนอก แตยึดถือ  

แบบแผนการรายรําแบบละครใน 

18. 3 
เพราะละครชาตรี มีอายุเกาแกกวาละครชนิดอ่ืนๆ นับเปนตนแบบของการแสดง

ละครรํา เชน ละครนอก ก็เปนรูปแบบละครรําที่ไดรับแบบอยางมาจากละครชาตรี 

เปนตน 
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19. 4 

ละครพูดเปนละครสมัยใหมที่ไดรับอิทธิพลมาจากการแสดงละครตะวันตก  

ใชการพูดดําเนินเร่ืองและทําทาทางประกอบอยางสามัญชน สวนละครรองเปนละคร

ที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก หากเปนละครรองลวนๆ จะดําเนินเร่ืองดวยการรอง  

ไมมีบทพูดแทรก ตัวละครขับรองกลอนโตตอบกัน โดยใชทาทีอยางสามัญชน มีการ

เปลี่ยนฉากตามทองเร่ือง สวนละครรองสลับพูด จะมีการเพิ่มบทพูดสลับทบทวน 

บทรอง ตัวละครเอกใชผูหญิงแสดงทั้งหมด ผูชายเปนเพียงตัวประกอบ 

20. 4 

ละครไทยมีคุณคาในฐานะที่เปนที่รวมศิลปะสาขาตางๆ โดยเฉพาะศิลปะแขนง 

วิจิตรศิลปและประณีตศิลป มุงตอบสนองความตองการทางอารมณและจิตใจของ

มนุษย แสดงถึงความเปนชนชาติที่มีอารยธรรม แตมิไดมุงหมายสรางประเทศชาติ 

ใหมีอํานาจมากขึ้น ดังน้ัน ขอ 4. จึงไมใชความสําคัญของละครไทย 

21. 2 

พันทายนรสิงห เปนนายทายเรือพระที่น่ังเอกไชยอยูในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ

ที่ 8 (พระเจาเสอื) ไดรับยกยองวาเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต จงรักภักดีและรักษา

ระเบียบวินัยยิ่งชีวิต สมควรเปนแบบอยางแกอนุชนรุนตอไป ดังน้ัน จึงเหมาะสม  

ที่จะนํามาจัดแสดงละครเพื่อใหคติสอนใจแกผูชมในเร่ืองความจงรักภักดี ซื่อสัตย

สุจริต 

22. 1 

เพราะละครสวนใหญจะนําเน้ือหาของเหตุการณ หรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจาก

ประสบการณชีวิตและจินตนาการสรางสรรคนํามารอยเรียงเปนเร่ืองราวแลว

ถายทอดออกมาในรูปแบบการแสดงเพื่อสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

และแฝงไวดวยคติธรรมที่สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

23. 4 
เพราะเร่ืองที่จะนํามาแสดงควรเปนเร่ืองที่มีคุณคา ใหขอคิดที่ดี สงเสริม

ประสบการณ ชวยพัฒนาสังคม จริยธรรมของผูชม 

24. 1 
เพราะจะตองพิจารณาความสําคัญของสิ่งตางๆ ที่เปนองคประกอบของการแสดง คือ

พิจารณาบทละคร คัดเลือกผูแสดง การจัดฉาก การฝกซอม และการประเมินผล 

ซึ่งเหลาน้ีลวนมีความสําคัญตอการแสดงละครทั้งสิ้น 

25. 2 
เพราะการแสดงโขนและละครของไทยเปนลักษณะการนําเสนอแบบไมเหมือนจริง 

ซึ่งมีการจัดฉาก เคร่ืองแตงกายที่สวยงาม หรูหรา พร่ังพรอมไปดวยเคร่ืองประดับ 

ภาษาที่ใชพูดก็เปนแบบรอยกรอง 

26. 1 
เพราะวิธีการแสดงละครโรมัน เร่ิมจากตัวละครออกมายืนกลางเวที แลวมีตัวละคร

อีกตัวหนึ่งออกมาประกาศชื่อ ตลอดจนบทบาทของตัวละครนั้น เมื่อประกาศจบ  

ตัวละครก็เขาโรงไป ตัวละครก็เร่ิมแสดงบทบาท 

27. 4 
หลักการวิจารณการแสดงนาฏศิลป ผูวิจารณนาฏศิลปและละครตองมีความรูเร่ือง

องคประกอบของนาฏศิลปทั้งทางดานผูแสดง บทรองและทํานองเพลง การประดิษฐ
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ทารํา และองคประกอบอ่ืนๆ ในการแสดงดานอ่ืนๆ ดวย 

28. 4 
การวิเคราะหการแสดงนาฏศิลปไทย ผูวิจารณตองศึกษาใหเขาใจหลักการวิจารณ 

การแสดงแตละประเภท ไมวาจะเปนนาฏศิลป หรือการละคร เพื่อใชตัดสินคุณภาพ

ของการแสดงวามีมาตรฐานระดับใด สมควรแกการยกยองหรือไม  

29. 2 

การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณของชาติทางดานนาฏศิลปที่ดีที่สุด คือ การสราง

โอกาสในการเรียนรูเร่ืองนาฏศิลปไทยใหแกประชาชน โดยผานสื่อทุกประเภท  

ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และควรปลูกฝงใหนักเรียนมีโอกาส

เรียนรูดานนาฏศิลปไทยอยางลึกซึ้งดวยการสอดแทรกองคความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

นาฏศิลปไทยเขาไปในสื่อตางๆ ที่นักเรียนคุนเคยในชีวิตประจําวัน เชน ละคร

โทรทัศน ละครเวที เปนตน 

30. 2 
การวิจารณการแสดงนาฏศิลปควรเปนไปอยางสรางสรรค เพื่อใหผูจัดการแสดงนํา

ขอวิจารณไปพัฒนาผลงานใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น 
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เฉลยขอสอบ 
 

   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-NET   วิชา ศิลปะ                                        2552 

 
 

 

 1. 1 ,2,3,4            2. 2                     3. 2                        4. 2                       5. 2 

 6. 1 7. 1 8. 1 9. 1 10. 1 

 11. 1 12. 3 13. 4 14. 1 15. 3 

 16. 2 17. 4 18. 1 19. 2 20. 3 

 21. 2 22. 4 23. 1 24. 2 25. 4 

 26. 3 27. 1, 3 28. 2 29. 3 30. 4 

 31. 1 32. 4 33. 3 34. B3, C1, D2 35. A4, E7, D3 

 36. A7, C6, F4 37. H6, G2 38. I3, J4 39. G6, H5 40. A1, B6, C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 
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เฉลยขอสอบ 
 

   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-NET   วิชา ศิลปะ                                         2553 

 
 

 

 1. 1  2. 1 3. 1 4. 1 5. 2 

 6. 3 7. 3 8. 1 9. 2 10. 4 

 11. 2 12. 4  13. 3                      14. 2 15. 2 

 16. 4 17. 4 18. 4 19. 1 20. 3 

 21. 1 22. 1 23. 2 24. 2 25. 2 

 26. 2 27. 1 28. 3 29. 3 30. 1 

 31. 3 32. 3 33. 1  

 

 

 

ปการศึกษา 


