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ตอนที่ 1    สุขศึกษาและพลศกึษา  :  จํานวน  40  ขอ    รวม  40  คะแนน     

   แบบระบายตัวเลือก  แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว     
   จํานวน  40  ขอ   :   ขอละ   1   คะแนน 
 

1. ฟนน้ํานมของเด็กจะเริ่มหลุดครั้งแรก เมื่ออายุเทาไร  
 1. 6 ป             2.  7 ป 
 3. 8 ป             4.  9 ป  
 

2. ชวงวัยใดของมนุษยท่ีมีอารมณเปลี่ยนแปลงมากที่สุด  
 1. วัยเด็กกอนเขาเรียน        2. วัยเด็กเขาเรียน 
 3. วัยทารก            4.  วัยรุน   
 

3. จงพิจารณาวาบุคคลใดจัดวาเปนคนอวน  
 1. ชายอายุ   12   ป     น้ําหนัก  35  กิโลกรมั    สูง  133  เซนติเมตร 
 2. หญิงอายุ  14  ป     น้ําหนัก  50  กิโลกรมั    สูง 150   เซนติเมตร 
 3. หญิงอายุ  35  ป     น้ําหนัก  75  กิโลกรมั    สูง  150  เซนติเมตร 
 4. ชายอายุ   50  ป     น้ําหนัก  70  กิโลกรมั    สูง  171  เซนติเมตร                                     
 

4. การดูแลสุขภาพตนเองในยามปกติ ควรดําเนินการอยางไร  
 1. สมศรี กินยาตามแพทยสั่ง 
 2. สมชาย ออกกําลังกายเกือบทุกวัน 
 3. สมควร เดินกลับบานเพื่อประหยัดพลังงานน้ํามัน 
 4. สมหญิง ดื่มน้ําอุนแทนน้ําเย็นเมื่อสงสัยวาตนเองเปนหวัด 
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5. ขอใดที่การตรวจสอบและการประเมนิสุขภาพกายและสุขภาพจิตจะไมไดผลดี  
 1. ผูประเมินเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตอง 
 2. ผูประเมินตอบตามความเปนจริง 
 3. ผูประเมินปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนตอบ 
 4. ผูประเมินใหความรวมมอืตอบทุกขอ 
 

6. สายดวนผูบริโภคคือขอใด  
 1. 1616            2.  1669   
 3.    1515                   4.  1556   
 

7. ขอใดเปนการวางตัวตอเพศตรงขามที่เหมาะสมที่สุด  
 1. พูดคุยเทาที่จําเปนเทานั้น 
 2. ไมพูดคุยกับเพื่อนเพศตรงขาม 
 3. ไมอยูสองตอสองกับเพื่อนเพศตรงขาม 
 4. ปฏิบัติตนเหมือนเพื่อนเพศเดียวกัน 
 
8. ขอใดสําคัญนอยท่ีสุดของการเปนครอบครัวท่ีดี  
 1. ความรัก     
 2. ฐานะทางการเงิน 
 3. การนับถือซึ่งกันและกัน   
 4. การชวยเหลอืซึ่งกันและกัน 
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9. ถาถูกลวงเกินหรือถูกลวนลาม ควรทําอยางไรเปนลําดับแรก  
 1. ลุกหนีทันที 
 2. ปฏิเสธแสดงทีทาไมพอใจ 
 3. วากลาวดวยถอยคําที่รุนแรง 
 4. บอกพอ แม หรือผูปกครอง 
 
10. การคุมกําเนิดดวยวิธีใดที่ชวยปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได  
 1. ใสหวงอนามยั   2.  นับวันปลอดภัย 
 3. กินยาคุมกําเนิด         4.   ใสถุงยางอนามัย 
 
11. ขอใดเปนลักษณะของวัยรุนชาย  
 1. ไหลจะกวางขึ้น  2.  สะสมไขมันเพิ่มขึ้น 
 3. สะโพกจะขยายออก         4.  เสียงจะแหลมหรือสูงขึ้น 
 
12. โรคใดที่สามารถติดตอไดทางเพศสัมพันธ  
 1. โรครูมาตอยด  
 2. โรคทาลัสซีเมีย 
 3. โรคเลปโตสไปโรซิส  
 4. โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
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13. การออกกําลงักายแบบใด  เปนการออกกําลังกายแบบอยูกับที ่  
 1. วิ่งเหยาะ ๆ รอบสนาม  2  รอบ 
 2. เลี้ยงลูกบาสเกตบอลเปนวงกลม 
 3. วิ่งเขาไปยิงประตูฟุตบอล  5  ครั้ง 
      4.  ใชมือผลักดันกําแพงและนิ่งคางไว 
 
14. จากขอความตอไปนี้  “ด.ช.แดง  สามารถเลี้ยงลูกบาสเกตบอลหลบหลกีคูตอสู  2  คน  
 และเขาไปยิงประตูไดอยางรวดเร็ว”   ขอความดังกลาวตรงกับสมรรถภาพทางกาย 
 ขอใด 
 1. พลังของกลามเนื้อ  
 2. ความคลองแคลววองไว 
 3. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  
 4. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหติ 
 
15. ขอใดแสดงถึงจํานวนนักกีฬาที่ถูกตามชนิดกีฬา  
 1. วอลเลยบอล  5  คน  
 2. บาสเกตบอล  6  คน 
 3. ฟุตบอล  11  คน        
 4. แฮนดบอล 12  คน 
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16. ขอใดจับคูถูกตองระหวางชนิดกีฬากับคะแนนในการแขงขัน  
 1. เทเบิลเทนนิส (ทีม A ชนะ ทีม B 21 : 18  , 22 : 20 , และ 21 : 19)  
 2. วอลเลยบอล (ทีม A ชนะ ทีม B 15 : 9  , 15 : 13 , และ 15 : 10) 
 3. เซปกตะกรอ (ทีม A ชนะ ทีม B 15 : 10  , 15 : 8) 
 4. แบดมินตัน (ทีม A ชนะ ทีม B 21 : 18  , 21 : 15)  
 

17. ขอใดเปนองคประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่ถูกตอง  
 1. ความเร็ว   
 2. การทรงตัว 
 3. ความคลองแคลววองไว        
 4. องคประกอบของรางกาย 
 

18. ขอใดแสดงวา ด.ช.ดํา แสดงพฤติกรรมวามีเจตคติท่ีดีตอวิชาพลศึกษา   
 1. เมื่อ ด.ช.ดําดันพื้นได  30  ครั้งตอนาที 
 2. เมื่อด.ช.ดําเลนกีฬาบาสเกตบอลทุกวันในตอนเย็น 
 3. เมื่อ ด.ช.ดํา สามารถเลี้ยงลูกเขาไปยิงประตูได  9  ใน  10  ครั้ง 
 4. เมื่อ ด.ช.ดํา  เลี้ยงลูก  แลวชนกับคูตอสู  ด.ช.ดํารีบขอโทษทันที 
 

19. ตัวบงชี้ท่ีแสดงวารางกายมีการออกกําลังกายหนักระดับปานกลาง คือขอใด  
 1. อัตราการหายใจ  2.  ปริมาณเหงื่อท่ีออก 
 3. อัตราการเตนของชีพจร  4.  ความดันโลหิต  
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20. หลักการออกกําลังกายที่ถูกตองที่สุดสําหรับบุคคลท่ีมีสุขภาพปกติไดแกขอใด  
 1. ออกกําลังกาย  3  ครั้ง ตอสัปดาห  ครัง้ละ  30  นาที 
 2. ออกกําลังกาย  5  ครั้ง ตอสัปดาห  ครัง้ละ  60  นาที 
 3. ออกกําลังกาย  7  ครั้ง ตอสัปดาห  ครัง้ละ  90  นาที 
 4. ออกกําลังกายวันเวนวัน ครั้งละ  120  นาที   
 
21. การเคลื่อนไหวในกิจกรรมพลศึกษาประเภทใดที่พัฒนาความคิดสรางสรรคไดดีท่ีสุด  
 1. วิ่งเร็ว  100  เมตร  2.  มวนหนาได  10  เมตร 
 3. เตนลีลาศ          4.  ชูตลูกโทษ  10  ลูก  
 

22. ขอใดไมใชกฬีาไทย 
 1. กระบี่กระบอง  2.  มวยไทย 
 3. ตะกรอลอดบวง  4.  เซปกตะกรอ  
 

23. รูปแบบใดเปนการเลนฟุตบอลที่เนนการเลนเปนฝายรุก  
 1. 5-3-1    2.  4-3-3 
 3. 3-2-5          4.  4-4-2   
 
24. กีฬาชนิดใดชวยพัฒนาระบบและอวยัวะของรางกายไดมากที่สุด  
 1. กีฬาวายน้ํา   2.  กีฬายิมนาสติก 
 3. กีฬาเตนรํา   4.  กีฬาเทเบิลเทนนิส  
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25. เมื่อนักเรียนมีความคิดเห็นไมตรงกับเพื่อน  นักเรียนจะแกปญหานี้อยางไร  
 1. พยายามเอาชนะใหได 
 2. ไมแสดงความคิดเห็นอีก 
 3. เห็นดวยกับความคิดของเพื่อน 
 4. แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 
26. สุรามีผลตอระบบประสาทอยางไร  
 1. ออกฤทธิ์ผสมผสาน  2.  ออกฤทธิ์กดประสาท 
 3. ออกฤทธิ์หลอนประสาท  4.  ออกฤทธิ์กระตุนประสาท 
 
27. ขอใดเปนจุดที่ใชจับชีพจร ขณะพักท่ีดีท่ีสุด  
 1. บริเวณคอ   2.  บริเวณขอมอื 
 3. บริเวณขอพบัขอศอก  4.  บริเวณขอพบัใตหัวเขา 
 
28. เมื่อตองเคลื่อนยายผูปวยท่ีขาดานซายหักลงบันได   ควรเคลือ่นยายดวยวิธใีด  
 จึงจะเหมาะสมที่สุด  
 1. อุมแบก    2.  พยุงเดิน 
 3.  อุมคูดานหนา - ดานหลงั        4.  เคลื่อนยายโดยใชเกาอี้ 
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29. ยาในขอใดจดัเปนกลุมยาที่ใชภายนอกทั้งหมด 
 1. คาลาไมน น้ํามันระกํา  ยาแกแพ  
 2. พาราเซตามอล โซดามิ้นท คาลาไมน 
 3. น้ํายาลางตา  คาลาไมน แอลกอฮอลเช็ดแผล 
 4. ผงน้ําตาลเกลือแร น้ํามันระกํา โซดามิ้นท  
 
30. ขอความตอไปนี้  “อารมณออนไหวงาย ความคิดเลื่อนลอย  รบัรูภาพผิดเพี้ยนไป  
 กลามเนื้อลีบ  หัวใจเตนเร็ว  หแูวว”   เปนลักษณะของผูติดยาเสพติดชนิดใด   
 1. ยาบา    2.  กัญชา 
 3. มอรฟน    4.  สารระเหย  
 
จงอานบทความตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ  31 – 35 
 

   เด็กไทยใชเวลาและเงินสวนใหญในการเลนวีดีโอเกม การใชเวลาสวนใหญอยูในบาน
และอยูคนเดียว ยิ่งเปนตัวสงเสริมใหเด็กเลนคอมพิวเตอรและวีดีโอเกมมากขึ้น  เด็กอายุ 
12-17 ปในสหรัฐอเมริกาเลนเกมโดยเฉลี่ย 7 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยเด็กผูหญิงเลนเกมโดย
เฉลี่ย 5 ชั่วโมงตอสัปดาห เด็กผูชายเลนเกมโดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมงตอสัปดาห เด็กผูชายชอบ
เลนวีดีโอเกมท่ีมีความรุนแรงและเลนเกมมากกวาเด็กผูหญิง     
   ในขณะที่ประเทศไทยจากการสํารวจสภาวการณของสถาบันรามจิตติ ป พ.ศ. 
2548-2549 พบวา เด็กท่ีเลนเกมชวงวัยประถมมีประมาณ 50%ของทั้งหมด มัธยมศึกษา
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ตอนตนมีประมาณ 47% และอาชีวศึกษามีประมาณ 43% ของประชากรกลุมนี้  และเวลาที่
ใชในการเลนเกมออนไลน เกมคอมพิวเตอรและเกมอื่นๆของเด็กประถม ประมาณ 1.30 
ชม./วัน ในขณะที่มัธยมศึกษาตอนตน และอาชีวศึกษาประมาณ 2 ชม./วัน     
   นอกจากนี้ ใ นก ารศึ กษาของ เด็ กและ เย าวชนไทยอายุ  7 -2 1  ป  ใน เขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  นิยมเลนเกมออนไลนถึง 1,451,179 คน และวีดีโอเกม
เปนกิจกรรมที่วัยรุนชอบมากที่สุด  พบวามีการเลนเกมเฉลี่ย 4.5 ชม./วัน คาใชจายในการ
เลนเกมออนไลนโดยเฉลี่ยเทากับ 1,114 บาทตอเดือน บริเวณใกลบานมีรานเลนเกมเฉลี่ย 5 
ราน ใชเวลาเดินทางจากบานไปรานเลนเกมไมเกิน 10 นาที  
   ในอดีตที่ผานมาไดมีการศึกษาบทบาทของพอแม ผูปกครอง ตอการเลนเกมหรือ
คอมพิวเตอรตางๆ ของเด็กและเยาวชน พอแมสวนใหญยอมรับวาไมไดกําหนดระยะเวลาที่
อนุญาตใหเด็กเลนเกมหรือคอมพิวเตอรใหแนชัดลงไปเปนเวลาที่แนนอนหรือกําหนดวากี่
ชั่วโมง นอกจากนี้ผูปกครองสวนใหญไมไดใหความสนใจในเนื้อหาและรายละเอียดของ
เกม และไมไดใหความสําคัญกับการแบงชนิดของเกมตามความเหมาะสมของอายุของผู
เลน เด็กท่ีเลนเกมวีดีโอหรือเกมออนไลนตาง ๆ ยอมรับวาเลนเกมเกินเวลาที่ต้ังใจไวเปน
สวนใหญ เด็กและเยาวชนหรือเด็กท่ีมีอายุนอยจะใชเวลาเลนวีดีโอเกมมากกวาผูใหญหรือ
คนที่มีอายุมากขึ้น  
   ปญหาดังกลาวมีผลกระทบตอการเรียนรูและพัฒนาการในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ทางดานความคิด การตัดสินใจ เจตคติ การกระทํา และการแสดงออกพฤติกรรมดานตางๆ 
ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งทางดานรางกาย อารมณ  จิตใจและสังคม ทําใหเกิดปญหาตางๆ 
ตามมา เชน การมีพฤติกรรมท่ีกาวราว การทํารายรางกายและการละเมิดทางเพศ ซึ่ง
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บางครั้งความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต มีผลกระทบทางดานการเรียน การใชสารเสพติด การ
พัฒนาการที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและทักษะชีวิตไดไมสมบูรณหรือไมเหมาะสม เชน การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ฯลฯ   

ท่ีมา : http://www.thaihealth.or.th/node/5748 
 
31. ขอใดตอไปนี้สรุปประเด็นไดถูกตองที่สุด  
 1. เด็กผูหญิงเลนเกมที่รุนแรงมากกวาเด็กผูชาย 
 2. การเลนเกมชวยเสริมสรางพัฒนาการดานความรู 
 3. เด็กไทยอายุ 12-17 ป เลนเกม 7 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 4. จํานวนเด็กวัยประถมศึกษาที่เลนเกมมีมากกวามัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
 
32. ขอใดที่บทความไมไดกลาวถึง  
 1. การเลนเกมมีผลทําใหเกดิความกาวราว 
 2. วิดีโอเกมเปนกิจกรรมทีว่ัยรุนชอบมากที่สุด 
 3. กําหนดบทลงโทษรานเกมที่ไมมใีบอนุญาต 
 4. เด็กอายุนอยใชเวลาเลนเกมมากกวาผูใหญ 
 
33. จากปญหาดังกลาว ใครมสีวนรับผิดชอบมากที่สุด  
 1. ครู     2.  ตัวเด็ก 
 3. พอแมและผูปกครอง         4.  เจาของรานเกม 
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34. ขอใดเปนผลที่เกิดจากการติดเกม  
 1. เกิดความคิดสรางสรรค  
 2. พฤติกรรมที่กาวราวรุนแรง 
 3. พัฒนาการทางรางกายกอนวัยอันควร 
 4. มีความคิดที่เปนผูใหญมากกวาเพื่อนรุนเดียวกัน  
 
35. จุดประสงคของบทความนี้ เพื่ออะไร  
 1. รายงานพฤติกรรมของเด็กติดเกม 
 2. รายงานสถานการณเด็กติดเกม 
 3. เสนอแนวทางการแกไขปญหาเด็กติดเกม 
 4. เสนอบทบาทของผูปกครองที่มีตอเด็กติดเกม 
 
จงอานบทความตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ   36 – 40 
 

เรื่อง  การออกกําลังกาย กําลังใจ และกาํลังสมอง 
การออกกําลังกาย (Physical Exercise) 

- ออกกําลังกายแบบสลับชวง (Interval Training) เปนการออกกําลังกายที่ชวย
ควบคุมน้ําหนักและลดแคลอรี่ไดดีท่ีสุด เปรียบเสมือนจับหัวใจกับปอดมาออกกําลัง
โดยตรงเลยทีเดียว 

-  ใชมานานในนักกีฬามืออาชีพสหรัฐอเมริกา กอนลงแขงขันจริง  
ต้ังแต ค.ศ. 1960 



 

 

 
 

รหัสวิชา  96   สุขศึกษาฯ                                                                   หนา      13 

วันพฤหัสบดีท่ี   4  กมุภาพันธ 2553                                         เวลา  12.30 - 14.30  น. 
 

 

 

  

- ประกอบดวย การออกกําลังอยางเต็มท่ีชวงหนึ่ง (Work) ประมาณสองนาที 
สลับกับชวงพัก (Rest) คือ ยังออกกําลังกายอยู แตผอนลงมาใหเหลือ 30-40 เปอรเซ็นต 

- ปรับใชกับการออกกําลังกายแบบใดก็ไดตามที่ทานถนัด หรือไมมีโรคประจําตัว
ท่ีตองหาม เชน ถาทานชอบวิ่ง ก็วิ่งอยางเต็มท่ีสองนาที สลับกับเดินพักสองนาที 

- ทําทั้งหมดเปนเวลา 20 นาที ดูเหมือนไมมาก แตทานจะเหนื่อยเลยทีเดียว และ
หัวใจกับปอดไดออกกําลังอยางเต็มท่ีนําไปสูการสรางหลอดเลือดฝอยใหมตามอวัยวะตาง ๆ 
ทําใหออกซิเจนไปเลี้ยงไดท่ัว ทําใหความชราไมมา กล้ํากราย 
การออกกําลังสมองโดยนิวโรบิก (Neurobic) 

- เปนวิธีบริหารสมองที่ไดผลดีมากจากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา 
- ทํากิจกรรมที่เคยทําอยูเปนประจํา โดยเปลี่ยนไปใชมือหรือขาขางที่ไมถนัด 
- เชน แปรงฟนดวยมือซาย (สําหรับคนถนัดขวา) หรือหวีผมดวยมือซาย 
- เลนเกมคําศัพทตาง ๆ (Word Play) เชน สแครบเบิ้ล หรือเวิรดเพลย 
- เลนเกมคอมพิวเตอร 
- เปลี่ยนมาออกกําลังกายแบบใหม ๆ ท่ีไมเคยลอง เชน รํามวยจีน ลีลาศ ไทเกก 

เตนแอโรบิก โมเดิรนแดนซ 
- พูดคุย สังคมกับคนอาชีพอื่น ๆ  
- ขอควรจํา คือ การดูโทรทัศนนานเกินไป ไมใชเปนการฝกสมองที่ดีเพราะไมได

สรางจินตนาการใหเรา หากแตปอนขอมูล (Passive) ใหเราเพียงอยางเดียว 
การออกกําลังใจ (Mental Exercise) 
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- เพื่อใหเกิดความสงบเปนสุขจริงในใจ ทําใหรางกายหลั่งฮอรโมนชะลอความ
ชราหรือสารสุขออกมา เชน เอนดอรฟน เอนเคฟาลิน โกรทฮอรโมน ดีเอชอีเอ ซึ่งชวยให
เรามีความสุขและเปนหนุมสาวขึ้นดวย 

- วิธีคือ ทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ทําใหจิตใจไดมีความจดจอ (Focus) เปนสมาธิ 
- ดีท่ีสุดคือการทําสมาธิวันละ 15 นาที หรือกําหนดลมหายใจ มีจิตจดจออยูกับ

ลมหายใจเขาออก (Breathing Exercise) ไมวาชาติใดหรือนับถือศาสนาใดก็ทําได 
- ฝกโยคะ เตนลีลาศ หรือฟอนรํา 
- อานหนังสือวรรณคดีท่ีมีคําสละสลวย ทําใหเราไดใชจิตจดจอมีจินตนาการ เชน 

ขุนชางขุนแผน พระอภัยมณี รามเกียรต์ิ หรือวรรณกรรมของเชคสเปยร ลอรดไบรอน คาลิล 
ยิบราน รพินทรนารถ ฐากุร ชารลส ดิคเคนส 
 
 
แหลงที่มา : กฤษดา ศิรามพุช. Anti-Aging ตานความแกดวยวิธีธรรมชาต.ิ 2551, หนา 44-46. 
 
36. การออกกําลงักายแบบสลบัชวง  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาอวัยวะสวนใดของรางกาย  
 1. กลามเนื้อ-ขอตอ   
 2. กระดูก-เอ็น 
 3. หัวใจ-ปอด          
 4. สมอง-ไขสันหลัง 
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37. ถานักเรียนจะออกกําลังกายแบบสลับชวง  นักเรียนจะตองปฏิบัติขั้นตอนใด 
 เปนขั้นตอนแรก 
 1. อบอุนรางกายและยืดเหยียดกลามเนื้อ 
 2. เดินสลับวิ่ง 
 3. วิ่งสลับเดิน 
 4. คลายอุนและยืดเหยียดกลามเนื้อ 
 
38. ขอใดไมใชกจิกรรมการออกกําลังกายเพื่อบริหารสมอง  
 1. โยคะ    2.  ไทเกก 
 3. รํามวยจีน   4.  รําไมพลอง  
 
39. ขอใดไมใชฮอรโมนชนิดดีตอรางกาย  
 1. เอ็นดอรฟน   2.  เอ็นเดฟาลีน 
 3. ดี เอช เอ ดี         4.  อะดรีนาลีน  
 
40. เวลาที่ใชในขัน้ตอนคลายอุน  (Cool Down) ไดแกขอใด  
 1. 1-5 นาที   
 2. 5-10 นาที 
 3. 10-15 นาที        
 4. 15-20 นาที 
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ตอนที่  2      ศลิปะ   :   จํานวน   35  ขอ    (รวม   40   คะแนน)     
  

สวนที่  1   :   แบบระบายตัวเลือก  แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
   จํานวน   30   ขอ   (ขอ  1 - 30)  :   ขอละ   1  คะแนน 
 

1.   ขอใดจัดเปนงานประติมากรรมทั้งหมด 
1.   กําแพงเมืองจีน / วัดโพธิ์ / เหรียญบาท 
2.   พระแกวมรกต / พระเครื่อง / อนุสาวรียชัยสมรภูม ิ
3.   โตะนักเรียน / ธนบัตร / พระแกวมรกต 
4.   เหรียญทองโอลิมปก / สะพานพระราม 8 / พระพทุธมณฑล 

 
2. การแบงประเภทของประติมากรรมใชเกณฑในขอใด 
 1. ปริมาตรของรูปทรง 
 2. ความลึกของสวนที่ถูกแกะออกไป 
 3. วัสดุท่ีนํามาขึ้นรูป 
 4. ความสูงของสวนที่นูนขึ้นมา 
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3. งานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ  แตกตางกันอยางไร 
 1. งานจิตรกรรมจัดเปนงานศิลปะ  แตงานภาพพิมพเกิดจากแทนพิมพ   
  จึงไมใชงานศิลปะ 
 2. งานจิตรกรรมตองใชเวลานานในการสรางงาน  สวนงานภาพพิมพใชเวลาสัน้ 
  ในการสรางงาน 
 3. งานภาพพิมพจะตองมีแมพิมพ  สวนงานจิตรกรรมไมเกี่ยวของกับแทนพิมพ 
 4. งานจิตรกรรมสามารถทําซ้ําได  สวนงานภาพพิมพไมสามารถทําซ้ําได 
 
4. ประติมากรรมในขอใด  จดัเปนกระบวนการเชิงบวก 
 1. รูปปนหนาคนจากดินเหนียว 
 2. บานประตูวัดสุทัศน 
 3. ประติมากรรมหินรูปเจาแมกวนอิม 
 4. งานแกะสลักน้ําแข็ง 
 
5. ประเภทของงานสถาปตยกรรมในขอใด  ไมเขาพวก 
 1. พระที่นั่งอนันตสมาคม 
 2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 3. เจดียศรีสุริโยทัย 
 4. พระราชวังบางปะอิน 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  96   สุขศึกษาฯ                                                                   หนา      18 

วันพฤหัสบดีท่ี   4  กมุภาพันธ 2553                                         เวลา  12.30 - 14.30  น. 
 

 

 

  

6. ดินสอที่ใชในการรางภาพ  ไดแกดินสอประเภทใด 
 1. ดินสอ  2B           2.  ดินสอ  3B 
 3. ดินสอ  4B           4.  ดินสอ  5B 
 
7. จานผสมสีมหีลายขนาด  สวนมากจานผสมสีจะมสีีอะไร 
 1. สีแดง            2.  สีเหลือง 
 3. สีขาว            4.  สีดํา 
 
8. ขอใดไมใชคุณสมบัติของสีน้ํา 
 1. สีน้ําเปนสีท่ีมีลักษณะโปรงใส 
 2. เนื้อสีของสีน้ําบางเบาเมื่อระบายสีบนกระดาษจะเห็นความใสของสี 
  บนผิวกระดาษ 
 3. เวลาระบายสีน้ําตองรูจักคอยจังหวะเวลา  เพื่อกําหนดความชุมเปยก 
  ของผิวกระดาษ 

4. ใชสีขาวผสมสีใหออนหรอืสวางขึ้นและใชสีดําผสมสีใหเขมหรือมืดลง 
 
9. ขอใดไมใชหลักการจัดองคประกอบศิลป 
 1. เอกภาพ            2.  จินตนาการ 
 3. ความสมดุล           4.  จุดสนใจ 
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10. ขอใดไมใชลกัษณะเดนของจิตรกรรมไทย 
 1. เปนภาพเขียนแบบสองมติิ 
 2. แสดงความรูสึกของภาพดวยเสนและทาทาง 
 3. แสดงความแตกตางระหวางบุคคลดวยสี 
 4. แสดงจุดสนใจโดยคํานึงถึงสัดสวน 
  

11. ในคํารองของเพลงสรรเสริญพระบารมี  “ขาวรพทุธเจา  เอามโนและศิระกราน” 
 พยางคใดตรงกับจังหวะหนัก 
 1. พุทธ            2.  และ 
 3. ศิ             4.  กราน 
 
12. ถาทานจัดงานเลี้ยงสังสรรคในหองจัดเลี้ยงของโรงแรมแหงหนึง่  เพื่อแสดงความยินดี 
 ในโอกาสที่ญาติผูใหญของทานไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสูง  ซึ่งจะ 
 มีแขกมารวมงานประมาณ  100  คน  ทานคิดวาควรใชวงดนตรีประเภทใดบรรเลง 
 ในงานนี้ 
 1. วงโยธวาทิต           2.  วงขับรองประสานเสียง 
 3. วงสตริงควอรเต็ต          4.  วงซิมโฟนีออรเคสตรา 
 
13. ขอใดเปนระดับเสียงของนักรองหญิง 
 1. อัลโต            2.  เทเนอร 
 3. บาริโทน            4.  เบส 
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14. เครื่องดนตรีในขอใดมักใชเลนเสียงประสานเมื่ออยูในวงดนตรี 
 1. ฮอรน            2.  ฟลูต 
 3. คลาริเน็ต           4.  ปคโคโล 
 
15. ขอใดไมถูกตองในการดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
 1. ลางปากเปาทรัมเปตดวยน้ํา 
 2. ลางตัวเครื่องทรอมโบนดวยน้ํา 
 3. ลางตัวเครื่องแซกโซโฟนดวยน้ํา 
 4. ลางปากเปาคลาริเน็ตดวยน้ํา 
 
16. ขอใดเปนเครื่องดนตรีของภาคกลางทั้งหมด 
 1. ซอสามสาย  กระจับป    พิณน้ําเตา 
 2. จะเข   ซอดวง    พิณน้ําเตา 
 3. จะเข   กระจับป    พิณเพียะ 
 4. ซออู   ซอดวง    ซอสามสาย 
 
17. ขอใดกลาวถึงลักษณะของเพลงเถา  ไมถูกตอง 
 1. เริ่มจากทํานองที่ยาว   ไปหาทํานองที่สั้น 
 2. เริ่มจากทํานองที่สั้น  ไปหาทํานองที่ยาว 
 3. เริ่มจากอัตราจังหวะชา ไปหาอัตราจังหวะเร็ว 
 4. บรรเลงโดยมีการขบัรอง  หรือ  ไมมีการขับรองก็ได 
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18. ลักษณะของเพลงหนาพาทย  ท่ีแตกตางจากเพลงประเภทอื่น  คือ 
 1. ตองมีบทรองประกอบเสมอ  เมื่อมีการบรรเลง 
 2. ใชประกอบการแสดงระบาํ  ในการแสดงละคร 
 3. ใชในพิธีกรรม  หรือ  ประกอบการแสดง 
 4. ใชเฉพาะเจานายชั้นสูง  หรือ  พระราชพิธีเทานั้น 
 
19. ขอใดคือลักษณะเดนของดนตรีไทย 
 1. การขับรอง  ท่ีตองใชเสียงสูงมาก 
 2. เครื่องตี  ท่ีใชมือตีท้ัง  2  ขางตีประกอบกัน 
 3. กลอง  ที่สามารถตีเปนเสียงตางๆ ไดในใบเดียวกัน 
 4. เครื่องเปา  ท่ีสามารถเปาไดโดยไมตองหยุดหายใจ 
 
20. ขอใดกลาวถึงความสัมพันธของดนตรีกับภาษาไทย  ไดถูกตองที่สุด 
 1. ลักษณะของรอยกรองมีลกัษณะใกลเคียงลักษณะของดนตรี 
 2. คําในภาษาไทยทุกคําสามารถรองไดทุกระดับเสียงโดยความหมาย 
  ไมเปลี่ยนแปลง 
 3. การเอื้อนคือการใชคําหลายคํา  เชื่อมโยงดวยเสียงหลายเสียง 
 4. เสียงในภาษาไทยไมมีการเนนการออกเสียงเฉพาะที่เหมือนภาษาอังกฤษ 
  จึงไมมีลักษณะของเสียงดนตรี 
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21. การจีบ  ตามหลักนาฏศิลปไทยท่ีถูกตอง  คือขอใด 
 
 1.                2. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 3.                4. 
 
 
 
 
 
22. ขอใดไมใชลกัษณะของระบําศิลปาชีพ 
 1. เปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
 2. ไดรับอิทธิพลจากวิถีการดําเนินชีวิต 
 3. มุงเนนการรายรําตามแบบแผน  มีความประณีต 
 4. สะทอนคานิยม  ประเพณีอันดีงาม 
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23. ขอใดเปนองคประกอบของละคร 
 1. เรื่องราว + การแสดง + นกัแสดง 
 2. เหตุการณ + นักแสดง + ผูชม 
 3. การแสดง + ศิลปะ + เรื่องราว + นักแสดง + ผูชม 
 4. ศิลปะ + การแสดง + เรื่องราว + ผูกํากับ + นักแสดง + ผูชม 
 
24. “...วิวัฒนาการมาจากหนงัใหญ  ตอมาใชตัวโขนสลับกับการเชดิหนังใหญท่ีเรียกวา 
 หนังติดตัวโขน  เมื่อความนิยมเรื่องหนังใหญเลิกลงจึงนิยมแสดงโขนชนิดนี้...” 
 จากขอความ  หมายถึงการแสดงชนิดใด 
 1. โขนหนาจอ           2.  โขนฉาก 
 3. โขนโรงนอก           4.  โขนสลับฉาก 
 
25. ขอใดมีความสัมพันธกัน 
 1. รามเกียรต์ิ + รําศุภลักษณอุมสม + ปพาทยเครื่องคู 
 2. อิเหนา + ปพาทยดึกดําบรรพ + แตงกายยืนเครื่อง 
 3. ผูชนะสิบทิศ + ปพาทยมอญ + พากยชมดง 
 4. ผิดทุกขอ 
 
26. ขอใดเปนคุณลักษณะของนาฏศิลปในราชสํานัก 
 1. คนงาม             2.  รํางาม 
 3. เครื่องแตงกายงาม          4.  ถูกทุกขอ 
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27. ขอใดไมสัมพันธกับสุนทรียภาพที่เกิดจากการรับชมนาฏศิลป 
 1. โขนยกรบ - ความยิ่งใหญ 
 2. ละครใน  - ความละเมียดละไม 
 3. ละครนอก - ความกระฉบักระเฉง 
 4. กายกรรม - ความอลังการ 
 
28. ขอใดเปนหลกัของการวิจารณละครท่ีดี 
 1. เลือกใชภาษารุนแรงเพื่อเราอารมณผูฟงหรือผูอาน 
 2. ติหรือชมเพือ่ใหเกิดผลในทางบวก 
 3. การเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นขอบกพรองอยางชัดเจน 
 4. ถูกทุกขอ 
 
29. ขอใดเปนการใชจินตนาการในการแสดงออกซึ่งความคิดโดยผานการแสดงละคร 
 ไดอยางเหมาะสม 
 1. พอลลาเลาเหตุการณต่ืนเตนที่ตนประสบมาใหเพื่อนๆ ในหองฟงพรอมกับแสดง 
  ทาทางประกอบเพื่อใหเหน็ภาพ 
 2. น้ําเชื่อมยืนเอามือไพลหลังเวลาพูดเพื่อไมใหดูเกะกะ 
 3. ตุมต้ิมทําทาทางลอเลียนเพื่อนใหเกิดความอับอาย 
 4. ตุกต๊ิกแสดงทาทางมั่นใจตลอดเวลาแมไมมใีครมอง 
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30. ขอใดเปนการประยุกตใชองคประกอบของนาฏศลิปมาใชในการแสดงอยางเหมาะสม 
 1. สมชายนําบทละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนมาจดัแสดงเปนละครเวที 
  เนื่องในวันภาษาไทย 
 2. สมศรีแตงกายยืนเครื่องพระ  แสดงเปนเจาชายในละครโรงเรียน 
 3. สมหวังจัดสรางเครื่องแตงกายละครรําโดยไมศึกษาคนควาถึงที่มากอน 
 4. สมเกียรตินําละครนอกมาแสดงใหนักเรียนชั้นอนุบาลไดชมฟรี 
 
สวนที่  2  : แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกัน    จาํนวน  4  ขอ  :   (ขอ 31 - 34)   
   ขอละ  2  คะแนน 
 

ขอ  31 - 34   จงพิจารณาคําตอบจากขอมูลแตละกลุม  กลุมละ  1  คําตอบ  ท่ีสัมพันธกัน
และเกี่ยวของกับโจทยใหถูกตองครบทุกกลุม  จึงจะไดคะแนน 
 
31. การสรางบรรยากาศและการตกแตงรานอาหารเหนือของไทย 
 

 
 
1.  เครื่องปนดินเผา 1.  ฟอนสาวไหม 1.  วงพิณแคน 

2.  ปลาตะเพียนสาน 2.  ฟอนสาละวัน 2.  วงมโหร ี

3.  ตัวหนังตะลุงประดับผนัง 3.  รําวรเชษฐ 3.  วงสะลอ 
4.  ผาปกชาวเขาประดับผนัง 4.  ตาลียอเก็จ 4.  รองเง็ง 
5.  เขาควายประดับผนัง 5.  ละครหุน 5.  วงกาหลอ 

A B C กลุม กลุม กลุม 
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32. การจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลปในงานขึ้นบานใหมตามประเพณีไทย 
 
 
 
1.  รําฉุยฉาย 1.  วงปพาทยนางหงส 
2.  รําอวยพร 2.  วงปพาทยมอญ 

3.  ละครเรื่องพระเวสสันดรชาดก 3.  วงเครื่องสายปชวา 
4.  รําถวายพระพร 4.  วงบัวลอย 
5.  รําวงมาตรฐาน 5.  วงเครื่องสายผสมขิม 

 
33. การแสดงถึงอารมณโกรธ  มีความสัมพันธกับขอใด 
 
 

1.  ขาว 1.  กระทืบเทา 
2.  เหลือง 2.  มือประสานที่อก 
3.  เทา 3.  กมหนาลงมือประสานที่หนาตัก 
4.  ชมพ ู 4.  จีบที่มมุปาก 
5.  แดง 5.  ฝามือแตะที่แกม 

 
 
 

A B กลุม กลุม 

A B กลุม กลุม 
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34. องคประกอบในขอใดแสดงถึง  “ความสมดุล” 
 
 

1.  พระปฐมเจดีย 1.  อนุสาวรยีเทพีเสรีภาพ 
2.  สะพานพระรามแปด 2.  กําแพงเมอืงจีน 
3.  จิตรกรรมฝาผนัง 3.  หอไอเฟล 
4.  พระบรมรูปทรงมา 4.  หอเอนปซา 
5.  ลายกระหนก 5.  สโตนเฮนจ 

 
 
 
สวนที่  3  : แบบระบายตัวเลือกมากกวา  1  ตัวเลือก  :  จํานวน  1  ขอ      
   ขอละ  2  คะแนน 
 
35. ขอใดจัดเปนการแสดงนาฏศิลปประยุกตโดยใชหลักองคประกอบศิลปมาเปน 
 สวนหนึ่งของการแสดง  (มีคําตอบที่ถูกตองมากกวา  1  ขอ  ตองตอบใหครบทุกขอ) 
 1. การรายรํา โดยใชผาเสนยาว  เปนสวนประกอบการแสดง 
 2. การรายรํา โดยผูแสดงอยูหลังมานขาว  ผูชมเห็นเพียงเงาดํา 
 3. การรายรํา โดยผูแสดงแตงกายสีสันไมซ้ํากัน 
 4. การรายรํา โดยผูแสดงถือพูกันวาดภาพประกอบการแสดง 
  

A B กลุม กลุม 
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ตอนที่  3 การงานอาชีพฯ  :  จํานวน  30  ขอ    (รวม   36   คะแนน) 
สวนที่  1   :   แบบระบายตัวเลือก  จํานวน  27  ขอ    (ขอ 1 - 27)  :  ขอละ  1  คะแนน 
 

ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ  1 
  1.   รีดผาขาวกอนผาสีตาง ๆ 

 2.   ฉีดพรมน้ําผาหรือเก็บผาที่ตากหมาด ๆ 
 3.   รีดผาบางกอนรีดผาหนา 
 4.   เมื่อรีดเสื้อผาตัวสุดทาย ถอดปลั๊กกอนรีดเสร็จเล็กนอย 

 
1.   การรีดเสื้อผาตองใชวิธีการใด ชวยประหยัดพลังงานไฟฟามากที่สุด 

1.   1-2-3 
2.   2-3-4 
3.   3-4-1 
4.   1-2-4 

 
ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ  2 

 1.  จัดอาหารที่ยอยงาย  ลดน้ําตาลและไขมันลง 
 2.  ถาบานมี 2 ชั้น  จัดที่นอนใหอยูชั้นบนเพื่อใหเหน็ทิวทัศนรอบ ๆ บาน 
 3.  พาไปเดินทางไกลในปาดงดิบชมนกชมไม เพื่อใหเหนื่อยมาก ๆ จะหลบังายขึ้น 
 4.  จัดเสื้อผา ของใชสวนตัวใหครบถวนตามความจําเปนและดูแลใหสะอาด 
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2.    ถาภายในบานมีคุณยายอายุ  75  ป  ตองดูแลทานอยางไร  เพื่อใหมีสขุภาพดี 
 1. 1  และ  2   
 2.   2  และ  3   
 3.   3  และ  4 
 4.    4  และ  1 
 
ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ  3 

 1.   ขา     ตะไคร     มะกรูด 
 2.   มะมวง    มะละกอ    แค 
 3.   โมก    ไมเต็ง     มะฮ็อกกะน ี
 4.   หมากแดง   ปาลมขวด   ปาลมน้ําพุ 

 
3.   ถาบานของ ด.ญ. มาลมีพีื้นที่  200  ตารางวา การปลูกตนไมประดับตกแตงบาน     
 ตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกปา 3 อยาง  ประโยชน 4 อยาง   
 ตองปลูกพืชชนิดใดบาง 
 1.   1  2   และ  3   
 2.   2  3   และ  4  
 3.   1  3   และ  4  
 4.    1  2   และ  4   
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ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ  4 
 1.   มีประโยชน 
 2.   มีรายไดเพิ่มขึ้น 
 3.   กระบวนการผลิตงาย 
 4.   กระบวนการผลิตตองปลอดภัย 

 

4.   การทํางานประดิษฐจากกระดาษรีไซเคิลเปนของใชตกแตงบาน ตองมีหลกัการ 
      ประดิษฐตามขอใด 
 1.   1  และ  2             2.   2  และ  3 
 3.   2  และ  4            4.   4  และ  1 
 

ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ  5 
 1.   ขันน้ํา  ใบไมตาง ๆ  ดอกไม  ธูปเทียน 
 2.   ตนกลวย  ใบตอง  ดอกไม  ธูปเทียน 
 3.   ขนมปง  ผักตาง ๆ  ดอกไม  ธูปเทียน 
 4.   ไมไผ  แผนยาง  ดอกไม  ธูปเทียน 

 

5.   ถานักเรียนจะประดิษฐกระทงเพื่อใชในวันลอยกระทงตองนําวัสดุชนิดใดมาทํากระทง  
      เพื่อชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 1.   1  และ  2             2.   2  และ  3    
 3.   3  และ  4             4.   4  และ  1   
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ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ  6 
  ชนิดของพืช        สรรพคุณ 
  1.  หัวหอมแดง       6.  แกเจ็บคอ 
  2.  มะขามปอม       7.  ลดไข 
  3.  เม็ดมะรุมตากแหง    8.  แกไอ 
  4.  ตะไคร    
  5.  ฟาทะลายโจร  
 

6.   จากขอมูลท่ีกําหนดให  เมื่อหนูปอมตากแดด ตากฝน ทําใหเปนไข  ไอ  เจ็บคอ  
      จะตองรับประทานพืชชนิดใด  ท่ีมีสรรพคุณแกอาการดังกลาว 
 1. (1, 8) (4, 6) (3, 7)  
 2. (4, 7) (2, 8) (5, 6)  
 3. (2, 8) (5, 7) (3, 6)  
 4. (5, 6) (1, 7) (4, 8)  
ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ  7 
 อาหารที่มีอยูตามธรรมชาต ิ    อาหารสมทบ        อาหารสําเร็จรูป 
 1. กุง หอย ปู ปลา        4. รํา ปลายขาว        7. อาหารเมด็ 
 2. แพลงคตอน ตะไครน้ํา แหน   5. กากถั่วเหลือง กากมะพราว  8. อาหารผง 
 3. หญา เศษผัก        6. เศษเนื้อ ปลาปน       9. อาหารน้ํา 
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7.   จากขอมูลท่ีกําหนดให  ลงุกอบเกียรติประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลในรองสวนตอง 
       วางแผนใหอาหารอยางไร จึงประหยัดตนทุน 
 1. 1  4   7 
 2. 4  5   6 
 3. 3  6   9 
 4. 1  2   3 
 
8.   ปาศรีนวลมีตนเฟองฟา  1  ตน ซึ่งม ี 10  กิ่ง  ปาศรีนวลตองการใหแตละกิ่ง   
 มีแตละพันธุท่ีแตกตางกัน ปาศรีนวลควรใชวิธีการขยายพันธุพืชวิธีใด 
 1. การตอนกิ่ง 
 2. การทาบกิ่ง 
 3. การเสียบกิ่ง 
 4. การโนมกิ่ง 
 
9.  ลุงประยูรปลูกตนกลวยท้ังแปลงใหออกเครือไปในทิศทางเดียวกันได  เพราะลุงประยูร 
       มีความเขาใจหลักการขอใด 
 1. ตนกลวยจะรับแสงในทศิทางเดียวกัน 
 2. ตนกลวยจะออกผลตรงขามกับหนอกลวยท่ีถูกตัด 
 3. ตนกลวยจะออกผลใกลแหลงน้ํา 
 4. ตนกลวยจะออกผลตรงขามกับยอดออน 
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ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ  10 
 พื้นที ่   เครื่องมือการเกษตร  ปริมาณน้ําฝน   ลักษณะการไถ 
 1. ลาดเท  4. ไถเดินตาม     7. มาก      10. ไถขวางการลาดเท 
 2. ท่ีราบ   5. คันไถ       8. ปานกลาง   11. ไถตามการลาดเท 
 3. ท่ีลุมน้ําขัง  6. รถแทรกเตอรเล็ก  9. นอย      12. ไถเปนแนวตามแนวราบ 
 
10.   จากขอมูลท่ีกําหนดให ทานจะเตรียมดินอยางไรจึงจะอนุรักษความอุดมสมบูรณ 
       ของดิน 

1. (1, 7)    (4, 10) 
2. (2, 8)    (6, 11) 
3. (3, 7)    (6, 12) 
4. (1, 9)    (5, 11) 
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ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ 11 
  หลักการปลกู                
  1.  เลือกพันธุดีตามผูบริโภคตองการ    
  2.  เลือกพันธุราคาแพงเพื่อขายไดกําไร    
  3.  เลือกพันธุลกูผสมราคาไมแพง    
  4.  เลือกพันธุดีเหมาะกับสภาพแวดลอม   
  5.  วางแผนปลูกตามฤดูกาลปกติของการปลูก 
  6.  วางแผนปลูกในชวงที่คนไมคอยปลูก 
  7.  วางแผนปลูกตามความพรอมของผูปลูก 
  8.  วางแผนปลูกตามความพรอมของตนทุน 
  การบริหารจดัการ 
  9.  หาจุดดอยของตนเอง  
  10.  หาจุดแข็งของตนเอง  
  11.  หาจุดคุมทุนในการผลิต  
  12.  หาจุดสมดุลในการผลิต   
  กลุมเปาหมาย 
  13.  ผูบริโภคภูมิใจในผลผลิต 
  14.  ผูบริโภคพึงพอใจในผลผลิต 
  15.  ผูบริโภคมั่นใจในผลผลิต 
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11.  จากขอมูลท่ีกําหนดให ขอใดเปนหลักการปลกูผักใหอยูไดอยางยั่งยืน 
1. 1 + 7 + 9         14 
2. 2 + 8 + 12          13 
3. 3 + 5 + 11          14 
4. 4 + 6 + 10          15 

 
12.  รถยนตท่ีใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  เมื่อจําเปนตองเปลี่ยนใชน้ํามัน 
 เบนซินออกเทน 91  ทําไมตองมีการปรับตั้งระบบไฟจุดระเบิด 
 1. เพื่อใหเครื่องยนตเดินเรียบขึ้น 
 2.  เพื่อไมใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 
 3.    เพื่อยืดอายุการใชงานของหัวเทียน 
 4.   เพื่อไมใหเกดิการชิงจุดระเบิดของเครื่องยนต 
   
13.  การตอสายดินตูเย็น เครื่องซักผา และเครื่องทําน้ําอุน  จะตองตอเขากับแทงหรือ 
       แผนโลหะชนิดใดที่ตอกอยูในพื้นดิน 
 1.    ทองเหลือง            
 2.    ทองแดง 
 3.    อลูมิเนียม            
 4.    สแตนเลส 
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14.   เพราะเหตุใดตองมีการบํารุงรักษาเครือ่งจักรกล หลังการใชงาน 
 1.  เพราะอยูในระยะเวลาการรับประกันสินคา 
 2.   เพราะเครื่องจักรเกิดความเสียหายจากการทํางาน 
 3.    เพราะอยูในระยะเวลาตามสัญญา การซื้อ – ขายสินคา 
 4.    เพราะตองการรักษาความเที่ยงตรงและประสิทธิภาพการทํางาน 
 
15.  อุปกรณพื้นฐานที่สําคัญในการออกแบบใหตัดวงจรไฟฟาออก  เมื่อเกดิกระแสไฟฟา 
       ลัดวงจรคือ 
 1.  ฟวส             
 2.    สวิตช    
 3.    เซฟตี้คัท            
 4.    เซอรกิตเบรกเกอร 

 
16.   ถาทรายเปยก  นักเรียนจะมีวิธีการรอนทรายอยางไรเพื่อนําไปใชงานที่เรงดวน 
 1.  นําทรายไปรอนในน้ํา  
 2.  นําทรายไปตากแหง แลวจึงนําไปรอน 
 3.  นําทรายไปรอนในน้ําที่มปูีนขาวผสมอยู 
 4. นําทรายไปผสมปูนขาวใหแหงแลวจึงนําไปรอน 
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17.  นักเรียนจะเลือกใชเชือ้เพลิงกาซธรรมชาติแบบใดติดตั้งในรถยนตท่ีมีความปลอดภัย 
       มากที่สดุ 
 1.   เลือกใชกาซ  LPG  เพราะเมื่อรั่วจะลอยต่ําเปนอันตรายนอย 
 2.    เลือกใชกาซ  LPG  เพราะเมื่อรั่วจะลอยสูท่ีสูงเปนอันตรายนอย 
 3.    เลือกใชกาซ  NGV  เพราะเมื่อรั่วจะลอยต่ําเปนอันตรายนอย 
 4.    เลือกใชกาซ  NGV  เพราะเมื่อรั่วจะลอยสูท่ีสูงเปนอันตรายนอย 
 

18.  เมื่อลงทนุซื้อหุนบรษิัทจํากัด  นกัเรียนจะไดรับประโยชนใดเปนสิ่งตอบแทน 
 1.    เงินโบนัส           2.    เงินเดือน      
 3.    เงินปนผล           4.    เงินกําไรจากการซื้อขายหุน 
 

19.  นักเรียนคนใดไดประโยชนมากที่สุดจากการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย  
 1.    เด็กชายปใหมบันทึกบัญชีแลว  นําไปแสดงใหบิดามารดาทราบ 
 2.    เด็กชายสงกรานตบันทึกบัญชีแลว  ทราบที่มาของรายไดและรายจายที่แทจริง 
 3.    เด็กหญิงวันวิสาขบันทึกบัญชีแลว  ทําใหมีนิสัยใชจายอยางประหยัดและเก็บออม 
 4.  เด็กหญิงพรรษาบันทึกบญัชีแลว  ทราบจํานวนเงินที่ใชจายในแตละวัน  
  

20.  นักเรียนมีเงินเหลือใชสะสมไวไดจํานวน  3,000  บาท  และจะเก็บเอาไวเผ่ือฉุกเฉิน 
 หรือเจ็บปวย  นักเรียนจะนําเงินจํานวนนั้นไปฝากเขาบัญชีธนาคารประเภทใด 
 1.    ประจํา            2.    ออมทรัพย     
 3.    สินมัธยะ           4.    กระแสรายวนั 
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      วันที่................................ 
ธนาคารบางกอก            
สาขาคลองตัน  กทม. 
จาย ...............นายแสนดี    บุญมาก....................................................................หรือ
ผูถือ 

จํานวนเงิน (บาท)   หนึ่งหมืน่บาทถวน  ……………………..10,000 บาท 
 
     ................................................... 

21.  เอกสารในขอใดจัดเปนเอกสารลับ 
 1.    ขอมูลเกี่ยวกบัสินคา        2.     รายงานการประชุม 
 3.     เอกสารการดําเนินธุรกิจ       4.     ประวัติพนักงาน 
 
ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ 22 

ตัวอยางเช็ค 
 
 
 
 
 
 
 
  
22.  คําวา  A/C Payee Only  หมายถึง 
 1.    เขาบัญชี นายแสนดี บุญมาก  เทานั้น 
 2.    นายแสนดี  บุญมากสามารถถอนเงินสดไดทันที   
 3.    นายแสนดี  บุญมากไมสามารถโอนใหผูอื่นได  
 4.    ไมสามารถถอนเงินสดไดทันทีตองเขาบัญชีนายแสนดี  บุญมาก  เทานั้น 
  

A/C Payee Only 



 

 

 
 

รหัสวิชา  96   สุขศึกษาฯ                                                                   หนา      39 

วันพฤหัสบดีท่ี   4  กมุภาพันธ 2553                                         เวลา  12.30 - 14.30  น. 
 

 

 

  

23.  ถาตองการถายโอนขอมูลจากกลองดิจิทัลท่ีมีพอรตยูเอสบีกับคอมพิวเตอรตองใชสาย 
       เชื่อมใด 
 
 1.              2. 

 
 
 
 

 3.              4. 
 

 

 

24.  ด.ญ.สมหญิงทําการทดลองทางเคมีและตองวิเคราะหขอมูลพรอมสรางแผนภูมิ       
 จากขอมูลท่ีได  โดยจะนําเสนอขอมูลท่ีไดหนาชั้นเรียน ด.ญ.สมหญิง  ตองเลือก 
 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปใดใหเหมาะสมกบังาน 
 1. Excel   และ   Word 
 2. Excel   และ   PowerPoint 
 3. Equation   และ   Word 
 4. Equation   และ   PowerPoint 
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แปนพิมพ ฮารดดิสก 

ซีพียู 

มอนิเตอร 

แรม 

25.  ขอใดเลือกใชโปรแกรมทางอินเทอรเน็ตไดเหมาะสมกับงาน 
 1. สงขอความหาเพื่อนดวย  FTP 
 2. อานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสดวย  Bit Torrent 

3. แสดงไฟลสกุล  html  ดวย  web browser 
 4. สั่งงานคอมพิวเตอรท่ีหางไกลดวย  instant messaging 
 
26.  ขอใดแสดงการไหลของขอมูลไดถูกตอง 
 
 1. 

 

 

  

 

   
 2. 

 
 

เมาส 

ฮารดดิสก 

ซีพียู สแกนเนอร 

แรม 
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 3. 

 
 

 

 4.  

  
 
 

เมาส 

ฮารดดิสก 

ซีพียู ลําโพง 

แรม 

แปนพิมพ ฮารดดิสก 

ซีพียู 

เคร่ืองพิมพ 

แรม 
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27.  ด.ช.สมชาย  มกีิจวัตรตอนเชาตามลําดับดังนี้  อาบน้ํา  รับประทานอาหาร   
 ถารับประทานอาหารเสรจ็กอน 7  นาฬิกา  ด.ช.สมชายจะเดินไปโรงเรียน  
 ถาสายกวานั้นคุณพอไปสงที่โรงเรียน  ขอใดเปนผังงานแสดงกิจวัตร 
 ของ  ด.ช.สมชาย 
     

1.                   2.  
     

                                 

 

 

เร่ิม 

อาบน้ํา 

 

เดินไปโรงเรียน พอไปสงที่โรงเรียน 

จบ 

จริง 

เท็จ 

อาบน้ํา 

ทานอาหาร 

 

จบ 

เร่ิม 

เดินไปโรงเรียน 

จริง 

กอน 7 นาฬิกา 

ทานอาหาร 
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   3.                     4. 
                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

อาบน้ํา 

 

พอไปสงที่โรงเรียน เดินไปโรงเรียน 

จบ 

จริง 

เท็จ 

ทานอาหาร 

กอน 7 นาฬิกา 

เร่ิม 

อาบน้ํา 

 

เดินไปโรงเรียน พอไปสงที่โรงเรียน 

จบ 

  กอน 7 นาฬิกา 

ทานอาหาร 

หลัง 7 นาฬิกา 
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สวนที่  2   :   แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกัน   :   จํานวน   3  ขอ   :   (ขอ  28 - 30) 
   ขอละ  3  คะแนน 
 
 

ขอมูลนีใ้ชตอบคําถามขอ 28 - 30 
คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ 

ขอสอบสวนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห  ตีความ  
และสังเคราะหความเชื่อมโยง  ความสัมพันธขององคประกอบทางการประดิษฐชิ้นงาน
ประดิษฐ การใชสี การเลือกใชวัสดุ และเครื่องมืออุปกรณ เพื่อสื่อความหมายในการ
ออกแบบใหเกิดงานประดิษฐ ท่ีสรางสรรค  ใชวัสดุในทองถิ่น และเปนเอกลักษณตามที่
กําหนดใหไดอยางเหมาะสม 
 

คําสั่ง 
จากหมวดองคประกอบในการออกแบบชิ้นงานประดิษฐ 4 หมวด ท่ีกําหนดให

ผูสอบเลือกองคประกอบทางการออกแบบงานประดิษฐจากตัวเลือกใน 3 หมวด ตามที่
โจทยแตละขอกําหนด มาใชรวมกันตามลําดับ (เลือก 1 อยางจากแตละหมวดรวม 3 อยาง) 
เพื่อออกแบบประดิษฐชิ้นงานประดิษฐ ท่ีสามารถสื่อถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจ 
กลุมเปาหมาย  และสนองตามความตองการของโจทยไดดีท่ีสุด  ซึ่งผูสอบจะตองเลือก
องคประกอบใหครบจากทั้ง 3 หมวด  มิฉะนั้นจะไมไดคะแนนในขอนั้น ๆ 
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ตัวอยาง  โจทยกําหนดใหเลือกตัวเลือกจากหมวดชิ้นงานประดิษฐ หมวดวัสดุ และหมวดสี              
มาใชตามลําดับโดยดูขอมูลจากหมวดที่  1  2  3  และ  4  ถาผูสอบตองการเลือกหมวด
ชิ้นงานประดิษฐเปนตุกตาหมีแพนดาบรรจุใยโพลีเอสเตอร (หมายเลข 6) โดยใชหมวด
วัสดุเปนผาขนสัตวเทียม (หมายเลข 7) และใชหมวดสีเปนสีดําสีขาว (อักษร G)  ผูสอบ
จะตองกรอกรหัสคําตอบ  6 7 G   ลงในกระดาษคําตอบ 
 
 

รหัส 1) ตัวเลือกหมวดชิ้นงานประดิษฐ  รหัส 2) ตัวเลือกหมวดสี 

0 เทียนเจล  A สีของวัสดุ 

1 สบูสมุนไพรมังคุด  B สีแดง  สีชมพู 

2 ไมขนไก  C สีเขียว  สีเหลือง 

3 มาลัยสองชาย  D สีขาว  สีน้ําตาล 

4 ดอกไมประดิษฐจากใบบาง  E สีแสด  สีดํา 

5 ดอกกุหลาบประดิษฐจาก
เกล็ดปลา 

 F สีมวง  สีขาว 

6 ตุกตาหมีแพนดาบรรจุใย           
โพลีเอสเตอร 

 G สีดํา  สีขาว 

7 มาลัยคลองมือ  H สีตาง ๆ เลียนแบบธรรมชาติ 

 
 

    

 

หมวดที่  1 หมวดที่  2 
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รหัส 3) ตัวเลือกหมวดวัสดุ  รหัส 4) ตัวเลือกหมวดเครื่องมืออุปกรณ 

0 ขนไก  

1 ใบบางจากใบยางพารา  

A กระดาษแข็งสีขาว มันเทศ มีด
แกะสลักเครื่องมือระบายสี 

2 ดอกพุด  ดอกรัก  

3 เปลือกมังคุด  

B เข็มมาลัย กรรไกร ดาย อบุะแขก 
ใบตอง 

4 ดอกมะลิตูม  ดอกรัก  C เข็มสอย กรรไกร โครงตาขาย 

5 เกล็ดปลาตะเพียน  D เข็มมาลัย กรรไกร ดาย อบุะพู 
ใบตอง 

6 ทรายสีตาง ๆ  หิน  เปลือกหอย  E จักรเย็บผา ดาย ใยโพลีเอสเตอร 

7 ผาขนสัตวเทียม  

   

F เลื่อย มีด เหล็กหมาด อุปกรณ
ตกแตง เชน แล็กเกอร 

   G ไสเทียน เทียนเจล แกว เตาไฟฟา 

   H ปนกาว แทงกาว กรรไกร         
เกสรดอกไม 

 

 
หมวดที่  4 หมวดที่  3 
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28.   นุชนารถเปนนักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนวิทยาราษฎรซึ่งอยูใกลทะเล นชุนารถและ 
      เพื่อน ๆ ชอบเก็บเศษเปลือกหอยที่ตายแลวมาเลนเปนประจํา  เดือนหนาโรงเรียนจะมี    
      นิทรรศการทางวิชาการ  คุณครูใหนักเรียนแบงกลุมชวยกันระดมความคิดจัดทําของ 
      ท่ีระลึกจากวัสดุท่ีมีในทองถิ่นเพื่อจําหนาย  ถานักเรียนเปนนุชนารถและเพื่อนจะทํา 
      สิ่งประดิษฐชนิดใด เพื่อใหประหยัดและใชวัสดุในทองถิ่น  โดยเลือกตอบในหมวด 
      ชิ้นงานประดิษฐ  หมวดวัสดุ  และหมวดเครื่องมอือุปกรณ 
 
29.   ภรณชนกเปนนักเรียนชั้น ม.3  ของโรงเรียนแหงหนึ่ง ในหมูบานใกลๆ  โรงเรียน 
 ชาวบานปลูกไมดอก เชน  บานไมรูโรย  ดอกรัก  มะลิ  ดาวเรือง  และกหุลาบมอญ 
 เพื่อบริโภคและจําหนาย  ทางโรงเรียนจะจัดงานวันแม  เชิญผูปกครองหรือแมมา 
 รวมงาน และใหนักเรียนชั้น ม.3 จัดหาของที่ระลึกแบบไทยเพื่อมอบใหแมในวัน 
 ดังกลาว  ถานักเรียนเปนภรณชนกจะประดิษฐสิ่งใดโดยใชวัสดุในทองถิ่นและอนุรักษ 
 ศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ  หมวดวัสดุ  และหมวด 
 เครื่องมืออุปกรณ 
 
30.   สายสวรรคเปนนักเรียนชั้น ม.3  ของโรงเรียนแหงหนึ่ง  ในหมูบานตรงขามโรงเรียน

ชาวบานดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชาวบานจะปลูกพืช  ผัก  
ผลไม   เลี้ยงเปด  เลี้ยงปลาตะเพียน  ปลาดุก  ถานักเรียนเปนสายสวรรคจะนําเศษวัสดุ 

 พื้นบาน  มาทําสิ่งประดิษฐชนิดใด  โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ  หมวด 
 วัสดุ  และหมวดสี 


