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ให้ นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว

1. ภาพใดจัดขนาดได้เหมาะสม
1.

2.

2. ข้อใดเป็ นสีธรรมชาติ
1. สีของดอกไม้
2. สีของสมุด
3. สีจากวัสดุใด เป็ นสีสงั เคราะห์
1. สีของใบไม้
2. สีของก้อนหิน
4. สิ่ งใดมีรูปทรงเรขาคณิ ต
1. ถุงเท้า
2. รถยนต์
5. ข้อใดจัดภาพได้เหมาะสม
1.

2.

3.

4.

3. สีของเสื้อผ้า

4. สีของดินน้ ามัน

3. สีของท้องฟ้ า

4. สีของดินน้ ามัน

3. แตงโม

4. เสื้อผ้า

3.

4.

6. จากภาพจัดวางได้เหมาะสมหรื อไม่
1. เหมาะสมเพราะวางกึ่งกลาง
2. เหมาะสมเพราะวางได้สมดุล
3. ไม่เหมาะสม เพราะวางมาด้านขวา
4. ไม่เหมาะสม เพราะวางภาพน้อยไป
7. การวาดภาพโดยไม่มีช่องว่าง ทาให้ความรู ้สึกอย่างไร
1. อึดอัด
2. หดหู่
3. อ้างว้าง
8. การวาดภาพโดย มีช่องว่างมากเกินไป ทาให้ความรู ้สึกอย่างไร
1. อึดอัด
2. หดหู่
3. อ้างว้าง
9. โทนสีเย็น ให้ความรู ้สึกใด
1. อบอุ่น
2. รุ นแรง
3. ร้อนรน
10. ข้อใดจัดสัดส่วนได้เหมาะสมที่สุด
1.

2.

3.

4. โปร่ งใส
4. โปร่ งใส
4. สดชื่น

4.
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11. ข้อใดจัดสัดส่วนภาพได้ถูกต้อง
1. ช้างตัวเล็กกว่าม้า 2. คนตัวเล็กกว่าช้าง
12. จากภาพ ควรเพิม่ ภาพตรงจุดใด
1. ด้านบนขวา
2. ด้านบนซ้าย
3. ด้านซ้าย
4. ด้านล่าง
13. การทดลองสีอุปกรณ์ใดสาคัญที่สุด
1. พูก่ นั
2. สีต่าง ๆ
14. การหยดสี ใช้สีชนิดใด
1. สีน้ า
2. สีเทียน
15. ข้อใดเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่ าสี
1. กรรไกร
2. ช้อนกาแฟ
16. ข้อใดเป็ นภาพที่เกิดจากการทดลองสี
1. ภาพวาดสวยงาม
2. ภาพที่มีสีเจิดจ้า
17. เส้นตรงให้ความรู ้สึกใด
1. สับสน
2. สงบเงียบ
18. ภาพวาดใบไม้แห้ง ควรระบายสี ใด
1. สีน้ าตาล
2. สี แดง
19. การจัดภาพ ควรคานึงถึงข้อใด
1. ความเป็ นจริ ง
2. ความแตกต่าง
20. หลักในการแรเงาภาพคือข้อใด
1. ให้เงาสี เข้มเท่ากัน
3. แรเงาจางไล่ไปจนเงาเข้ม
21. ข้อใด ไม่ ใช่ ลักษณะภาพแบบไทย
1. มีลกั ษณะอ่อนช้อย
3. มีน้ าหนักสีเท่ากัน
22. การวาดภาพใดใช้จินตนาการมากที่สุด
1. ภาพแก้วน้ า
2. ภาพเรื อ
23. ข้อใดเป็ นภาพที่เกิดจากจินตนาการ
1. ภาพรถถัง
2. ภาพยานอวกาศ
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3. หนูตวั โตกว่าแมว

4. บ้านหลังใหญ่กว่าตึก

3. จานสี

4. แก้วน้ า

3. สี ฝนุ่

4. สีเมจิก

3. ดินสอ

4. หลอดดูด

3. ภาพแปลกใหม่

4. ภาพที่มีลวดลายมาก

3. เคลื่อนไหว

4. มัน่ คง

3. สีดา

4. สีชมพู

3. ความสมดุล

4. ความแปลดใหม่

2. ให้เงาสี จางเท่ากัน
4. แรเงาเข้มไล่ไปจนเงาจาง
2. ไม่เน้นความลึกของภาพ
4. ลายเส้นเป็ นเส้นตรง
3. ภาพสวรรค์

4. ภาพผลไม้

3. ภาพทุเรี ยน

4. ภาพชายหาด
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24. ถ้าจะวาดภาพปั ญหาน้ าเน่าเสียควรระบายสีแม่น้ าเป็ นสีใด
1. สีฟ้า
2. สีน้ าเงิน
3. สีแดง
4. สีดา
25. ภาพใดเน้นให้เห็นถึงความเสียหายมากที่สุด
1. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก
2. การรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
3. เหตุการณ์น้ าท่วม
4. การเลือกตั้งประธานนักเรี ยน
26. ข้อใดเป็ นภาพที่เกิดจากการจินตนาการของมนุษย์
1. ภาพมนุษย์ต่างดาว
2. ภาพภูเขาไฟระเบิด
3. ภาพการจราจรติดขัด
4. ภาพอุบตั ิเหตุไฟไหม้
27. ภาพใดเป็ นภาพเหตุการณ์ในเมือง
1. ชาวนาจูงควาย
2. แม่คา้ พายเรื อขายของ
3. เด็กกาลังวิง่ เล่นในสวนสนุก
4. คนกาลังทางานในตึกสูง
28. ภาพการเดินรณรงค์ป้องกันอุบตั ิเหตุเป็ นภาพวาดประเภทใด
1. ภาพจากนิทาน
2. ภาพแบบไทย
3. ภาพจากเหตุการณ์
4. ภาพจากจินตนาการ
29. ข้อใดเป็ นการเพิม่ น้ าหนักสีให้มีความสมดุล
1.
2.

3.
30. ข้อใดเป็ นสีธรรมชาติ
1. สีของดอกไม้
2. สีของสมุด
31. สีจากวัสดุใด เป็ นสีสงั เคราะห์
1. สีของใบไม้
2. สีของก้อนหิน
32. สิ่งใดมีรูปทรงเรขาคณิ ต
1. ถุงเท้า
2. รถยนต์
33. ข้อใดเป็ นลักษณะพื้นผิวของเปลือกมะม่วง
1. นุ่ม
2. ขรุ ขระ
34. พื้นผิวอ่อนนุ่ม เป็ นลักษณะพื้นผิวของสิ่งใด
1. แก้วน้ า
2. ขัน

4.

3. สีของเสื้อผ้า

4. สีของดินน้ ามัน

3. สีของท้องฟ้ า

4. สีของดินน้ ามัน

3. แตงโม

4. เสื้อผ้า

3. เรี ยบ

4. มีหนาม

3. ส้อม

4. ฟองน้ า
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35. ข้อใด ไม่ ใช่ แม่สี
1. สีแดง
2. สีน้ าเงิน
36. สี เขียว เป็ นสีประเภทใด
1. สีข้นั ที่ 1
2. สีข้นั ที่ 2
37. สีเขียวผสมสีน้ าเงิน จะเกิดสี ใด
1. สี เขียวน้ าเงิน
2. สี เขียวเหลือง
38. สีใดอยูใ่ นโทนร้อน
1. สี เขียว
2. สีน้ าเงิน
39. โทนสีเย็น ให้ความรู ้สึกใด
1. อบอุ่น
2. รุ นแรง
40. การฉีกกระดาษเป็ นรู ปเมฆ ควรฉีกเหมือนข้อใด
1.
2.
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3. สี เหลือง

4. สีม่วง

3. สีข้นั ที่ 3

4. สีข้นั ที่ 4

3. สีน้ าเงินม่วง

4. สีน้ าเงินเหลือง

3. สีสม้

4. สีม่วงน้ าเงิน

3. ร้อนรน

4. สดชื่น

3.

4.

41. ข้อใดเป็ นภาพเหตุการณ์ในชุมชน
1. การทานา
2. การแต่งตัว
3.
42. ข้อใดเป็ นเศษวัสดุจากธรรมชาติ
1. เปลือกหอย
2. กระดาษสี
3.
43. จากภาพ น่าจะใช้เป็ นสัญลักษณ์แทนข้อใด
1. ต้นไม้
2. รถยนต์
3. เจดีย ์
4. บ้าน
44. จากภาพ น่าจะใช้เป็ นสัญลักษณ์แทนตาแหน่งใด
1. ป่ าไม้
2. แม่น้ า
3. วัด
4. บ้าน
45. ข้อใดเป็ นวัสดุธรรมชาติ
1. แป้ งโด
2. กระดาษ
3.
46. วัสดุใด ไม่ เหมาะสม จะนามาเป็ นแม่พมิ พ์
1. เปลือกหอย
2. ใบไม้
3.
47. เพราะเหตุใด ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้จึงเกี่ยวข้องกับทะเล
1. ค้าขายกับชาวประมง
2.
3. มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม
4.

ประเพณี แข่งเรื อ

4. รู ปแบบเหมือนจริ ง

หลอดดูด

4. เชือก

ดินเหนียว

4. ดินน้ ามัน

เศษแก้ว

4. ลูกเทนนิส

มีภูมิประเทศติดกับทะเล
มีพ้นื ที่ติดกับมาเลเซีย
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48. ข้อใดเป็ นศิลปะพื้นบ้านทางภาคเหนือ
1. เรื อกอและ
2. บั้งไฟ
49. ข้อใดเป็ นผลงานศิลปะภาคอีสาน
1. เรื อกอและ
3. ร่ มบ่อสร้าง
50. ผ้าปาเต๊ะ เป็ นผลงานศิลปะพื้นบ้านของภาคใด
1. ภาคใต้
2. ภาคเหนือ

3. ร่ มบ่อสร้าง

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

4. ตัวหนังตะลุง

2. เครื่ องปั้ นดินเผาด่านเกวียน
4. ตุก๊ ตาชาววัง
3. ภาคอีสาน

4. ภาคกลาง

ศิลปะ...หน้าที่....6/5

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้




















ถูกวิธี
ผิดวิธี
ผิดวิธี
ผิดวิธี

