บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
ชื่อ-สกุล ....................................................................................... เลขที่นั่งสอบ ...........................
สถานที่สอบ ................................................................................. หองสอบ .................................
คําอธิบาย
1. ขอสอบทั้งหมดมี 3 วิชา (31 หนา) จํานวนรวม 120 ขอ ใชเวลา 2 ชั่วโมง
(1) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (96) จํานวน 38 ขอ (ขอ 1-38) ใชเวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(2) วิชาศิลปะ (97)
จํานวน 38 ขอ (ขอ 1-38) ใชเวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(3) วิชาการงานฯ (98)
จํานวน 44 ขอ (ขอ 1-44) ใชเวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. กอนตอบคําถามใหเขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และหองสอบบนหนาปกขอสอบและ
กระดาษคําตอบใหชัดเจน
3. ใหตรวจสอบรหัสวิชาที่สอบกับกระดาษคําตอบวาตรงกันหรือไม กรณีไมตรงใหแจงผูคุมสอบเพื่อขอ
กระดาษคําตอบที่ถูกตอง แลวกรอกขอมูลหรือระบายใหสมบูรณ
4. ในการตอบคําถาม ใชดินสอดําเบอร 2B ระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบใหเต็มวง (หามระบาย
นอกวง) ถาตองการเปลี่ยนตัวเลือกใหม ตองลบใหสะอาดจนหมดรอยดําแลวจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม
ตัวอยาง
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5. หากมีการทดเลขใหทดบนขอสอบ หามนํากระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
6. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ
เอกสารนี้เปนเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
หามลอกเลียนหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 2
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
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1. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา : จํานวน 38 ขอ (ขอ 1-38)
เวลาสอบ 13.00-13.40 น.
สวนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 36 ขอ
(ขอ 1-36) ขอละ 2.5 คะแนน รวม 90 คะแนน
1. ปจจุบันเราใชอะไรในการวัดและตรวจดูความเจริญเติบโตของตนเอง
1. วัดรอบเอว
2. วัดรอบศีรษะ
3. วัดความออนตัว
4. นํ้าหนักและสวนสูง
2. ขอใดเมื่อนําไปปฏิบัติแลวเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย
1. ธงโภชนาการ
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ
4. สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
3. การเปลี่ยนแปลงทางเพศที่สําคัญในขอใดที่บงบอกวาเพศหญิงเขาสูวัยรุนแลว
1. การมีประจําเดือน
2. การมีหนาอกขยายใหญ
3. การมีขนขึ้นตามที่ลับ
4. การมีใบหนาและผิวพรรณที่เปลงปลั่ง
4. การวางแผนครอบครัวหมายถึงขอใด
1. การวางแผนสรางฐานะทางครอบครัว
2. การวางแผนวาจะมีบุตรกี่คน หางกันกี่ป
3. การวางแผนที่จะเลี้ยงดูบุตรใหมีคุณภาพ
4. การวางแผนรักษาสุขภาพของสามีและภรรยา

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 3
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5. โดยทั่วไปเด็กผูหญิงเขาสูวัยรุนกอนเด็กผูชายประมาณกี่ป
1. 1 - 2 ป
2. 3 - 4 ป
3. 4 - 5 ป
4. 6 ป
6. ปจจุบันสื่อโฆษณาในขอใดมีบทบาทตอวัยรุนมากที่สุด
1. วิทยุ
2. โทรทัศน
3. หนังสือพิมพ
4. อินเทอรเน็ต
7. ขอใดเปนพัฒนาการทางอารมณของวัยรุน
1. มีสวนสูงและนํ้าหนักเพิ่มขึ้น
2. มีความวิตกกังวลเรื่องเพศ
3. วัยรุนชายมีเสียงทุม วัยรุนหญิงมีเสียงหวานขึ้น
4. วัยรุนหญิงเริ่มมีประจําเดือน วัยรุนชายเริ่มมีนํ้าอสุจิ
8. ขอใดไมจัดเปนการวางแผนครอบครัว
1. การคุมกําเนิด
2. การหารายไดเลี้ยงครอบครัว
3. การเวนการมีบุตรตามที่ตองการ
4. การวางแผนที่จะมีบุตรกี่คนและวางแผนวาจะมีบุตรเพศใด
9. เมื่อเกิดการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคและการทอดทิ้งเด็กที่พึ่งจะคลอด ควรแกปญหาที่จุดใด
จึงจะเรียกวาแกไดตรงกับสาเหตุ
1. ตัววัยรุนเอง
2. ผูปกครอง
3. เจาหนาที่ตํารวจ
4. สื่อตางๆ ที่ไมเหมาะสม
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10. ผูหญิงวัยใดที่จะถูกหลอกไปมีเพศสัมพันธไดงายที่สุด
1. วัยผูใหญ
2. วัยผูสูงอายุ
3. วัยรุนตอนตน
4. วัยรุนตอนปลาย
11. ขอใดเปนผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
1. ติดเชื้อกามโรค
2. รางกายทรุดโทรม
3. เสียชื่อเสียงวงศตระกูล
4. ตั้งครรภโดยไมพึงประสงค
12. ขอใดไมจัดเปนกีฬาสากล
1. กระบี่กระบอง
3. เทเบิลเทนนิส

2. ฟุตบอล
4. กรีฑาประเภทลูและลาน

13. การฝกทักษะพื้นฐานขอใดเหมาะสําหรับกีฬาบาสเกตบอล
1. การวิ่งเร็ว
2. การวิ่งมาราธอน
3. การวิ่งเปลี่ยนทิศทาง
4. การเดินบนทางแคบหรือราวทรงตัว
14. กีฬาวอลเลยบอลเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด
1. อิตาลี
2. อังกฤษ
3. เยอรมนี
4. สหรัฐอเมริกา
15. การวิ่งระยะสั้นมีระยะทางในการวิ่งไมเกินกี่เมตร
1. 200 เมตร
2. 400 เมตร
3. 800 เมตร
4. 1,500 เมตร
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16. ขอใดไมจัดเปนกิจกรรมนันทนาการ
1. การทองเที่ยว
3. การดูหนัง-ฟงเพลง

2. การทํางานอดิเรก
4. การเลนฟุตบอลอาชีพ

17. หากนั ก เรี ย นเรี ย นหนั ก และมี อ าการเมื่ อ ยล า ทางสมอง ควรเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการ
ประเภทใด
1. แขงรถ
2. รองเพลง
3. ดูภาพยนตร
4. เลนหมากฮอส
18. กิจกรรมนันทนาการกีฬาวายนํ้าใหประโยชนตอสวนใดของรางกายมากที่สุด
1. กระดูก
2. ผิวหนัง
3. กลามเนื้อ
4. อวัยวะทุกสวน
19. ขอใดเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
1. ฟุตบอล
2. วิ่งเหยาะ
3. วอลเลยบอล
4. บาสเกตบอล
20. ในการทุม ลูกฟุตบอลเขาเลนจากเสนขาง หากลูกฟุตบอลยังไมไดสมั ผัสกับผูเ ลนในสนามแลว
ลูกฟุตบอลเขาประตูไป ขอใดกลาวถูกตอง
1. ไดประตู
2. ไมไดประตูใหทุมใหม
3. ไมไดประตู ใหเปลี่ยนทุม
4. ไมไดประตูถือเปนลูกออกเสนหลัง
21. ขอใดเปนสมรรถภาพทางกายที่นักกีฬากระบี่กระบองควรมีมากที่สุด
1. ความเร็ว
2. ความออนตัว
3. ความแข็งแรง
4. การทรงตัวที่ดี
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22. ขอใดกลาวไมถูกตองในการเลนกีฬาวอลเลยบอล
1. ผูที่รับลูกเสิรฟจากฝายตรงขาม สามารถสกัดกั้นหรือตบลูกบอลได
2. เมื่อลูกบอลพุงไปถูกตาขายและเปนเหตุใหตาขายไปถูกฝายตรงขามถือวาไมผิดกติกา
3. ถาลูกบอลทําใหตาขายฉีกขาดหรือทําใหตาขายหลุด ใหยกเลิกการเลนลูกนัน้ และใหเริม่ เลน
ใหม
4. ในเซตตัดสิน ทีมใดทําคะแนนได 8 คะแนน ใหทําการเปลี่ยนแดนทันที และตําแหนงของ
ผูเลนใหเปนไปเหมือนเดิม
23. ขอใดไมใชกฎการเลนกีฬาบาสเกตบอลในครั้งแรก
1. หามถือลูกเคลื่อนที่
2. หามมิใหผูเลนปะทะตัวกัน
3. ประตูอยูระดับศีรษะและขนานกับพื้น
4. ผูเลนจะถือลูกบอลนานไมเกิน 5 วินาที
24. ในการเลนฟุตบอล ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตอง
1. แบ็คไมมีสิทธิ์ขึ้นไปยิงประตู
2. กองกลางตองชวยกองหนาดวย
4. ผูรักษาประตูจะขึ้นไปยิงประตูก็ได
3. ศูนยหนาไปเลนแทนแบ็คได
25. การขานแตมในการเลนเทนนิส ขอใดกลาวไมถูกตอง
1. 0 - 0
2. 0 - 10
3. 0 - 15
4. 0 - 30
26. ขอใดไมใชลูกตาย (Ball out of play) ในกีฬาวอลเลยบอล
1. ลูกบอลตกลงบนพื้นนอกเขตสนาม
2. ลูกบอลลอดใตตาขายไปยังฝายตรงขาม
3. ลูกบอลถูกเสาหรือตาขายที่อยูนอกแถบขาง
4. ลูกบอลถูกตาขายและขามไปตกบนพื้นของฝายตรงขาม
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27. โรคเอดสเปนโรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด
1. เชื้อรา
2. เชื้อไวรัส
3. เชื้อปรสิต
4. เชือ้ แบคทีเรีย
28. ไขรูมาติกมีความเกี่ยวของกับการปวยในขอใดมากที่สุด
1. ไขหวัด
2. ไขหวัดใหญ
3. ตอมทอนซิลอักเสบ
4. ความดันโลหิตสูง
29. ขอใดเปนอาการสําคัญของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
1. หงุดหงิด ออนเพลีย ใจสั่น
2. หนามืด ตาลาย วิงเวียนศีรษะ
3. เหงื่อออก มือเทาเย็น และเปนลมหมดสติ
4. เหนื่อยงายและเหนื่อยหอบมากเวลาออกกําลังกายหรือทํางานหนัก
30. โรคเบาหวานเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของอวัยวะใด
1. ไต
2. ตับ
3. มาม
4. ลําไส
31. บุคคลในขอใดที่เสี่ยงตอการเปนมะเร็งลําไสใหญ
1. นาย ก สูบบุหรี่และดื่มสุราเปนประจํา
2. นาย ข ชอบรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ
3. นาย ค ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
4. นาย ง ทํางานอยูกลางแดดจัดทุกวัน
32. ขอใดเปนอาชีพที่เสี่ยงตอสุขภาพมากที่สุด
1. นายยศเปนตํารวจจราจร
2. นายยักษมีอาชีพเช็ดกระจก
3. นางแดงทํางานในโรงงานทอผา
4. นายหยองทํางานอยูกับคอมพิวเตอร
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33. นักเรียนและนักศึกษาที่ยกพวกชกตอยกัน นักเรียนคิดวาควรจะแกปญหานี้อยางไร
1. ใหความเขาใจที่ถูกตอง
2. จับเขาคุก ปรับตามกฎหมาย
3. จัดกิจกรรมสรางความเขาใจรวมกัน
4. นํามาอบรมรวมกันและปรับความเขาใจ
34. ขอใดเปนผลกระทบทางลบจากการขายบริการทางเพศผานอินเทอรเน็ตของวัยรุน
1. ทําใหประเทศชาติเสียชื่อเสียง
2. ผลการเรียนของวัยรุนลดตํ่าลง
3. วัยรุนสวนหนึ่งหมกมุนแตเรื่องเซ็กซ
4. ทําใหมีการแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
35. ความรุนแรงหมายถึงอะไร
1. การทํารายรางกาย
2. การทํารายรางกายและจิตใจ
3. การทํารายรางกายและทางเพศ
4. การทํารายรางกาย จิตใจ ทางเพศและถูกทอดทิ้ง
36. การชวยผูปวยใหฟนคืนชีพจากการจมนํ้าวิธีใดเหมาะสมที่สุด
1. อุมพาดบา
2. เปาลมเขาปาก
3. กดหลังยกแขน
4. นอนตะแคงแลวตบหลัง
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สวนที่ 2 แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตอง 3 คําตอบ จํานวน 2 ขอ (ขอ 37-38)
ขอละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน
37. ขอใดเปนวิธีการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
1. สวมเสื้อผารวมกับผูอื่น
2. งดรวมเพศในขณะที่มีประจําเดือน
3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกับผูปวย
4. รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย
5. ไมสวมถุงยางอนามัยเมื่อรวมประเวณีกับหญิงขายบริการ
38. พฤติกรรมใดที่หมายถึงการใชความรุนแรง
1. ด.ญ.ฟาทําลายขาวของ
2. ด.ญ.ดินใชไมตีสุนัขเมื่อโกรธ
3. ด.ญ.นํ้ากระโดดโลดเตนเมื่อดีใจ
4. ด.ญ.ลมเมื่อโกรธแลวมักรองไห
5. ด.ญ.เมฆตบตีเพื่อนหญิงเมื่อถูกขัดใจ
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2. วิชาศิลปะ : จํานวน 38 ขอ (ขอ 1-38)
เวลาสอบ 13.40-14.20 น.
สวนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 36 ขอ
(ขอ 1-36) ขอละ 2.5 คะแนน รวม 90 คะแนน
1. ขอใดกลาวถึง “ศิลปะ” ไดถูกตองที่สุด
1. ศิลปะ คือ สิ่งที่สวยงามทุกชนิด
2. ศิลปะ คือ ความงดงามที่ไดจากธรรมชาติอันสวยงามยิ่ง
3. ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อความงามและความพอใจ
4. ศิลปะ คือ ภาพถายของธรรมชาติที่สวยงามจนเกินความจริง
2. สีชนิดใดมีคุณสมบัติในการใชงานไดหลากหลายที่สุด
1. สีไม
2. สีนํ้ามัน
3. สีเมจิก
4. สีอะคริลิก
3. ศิลปะลายไทยเปนลวดลายที่มีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งใด
1. ลายจากศิลปะอินเดีย
2. ลายจากศิลปะของจีน
3. พืชพรรณธรรมชาติ
4. ลายของศิลปะแบบตะวันตก
4. ขอใดไมใชบทบาทหนาที่สําคัญของนักวิจารณงานศิลปะ
1. การวิพากษ วิจารณผลงานศิลปะ
2. การสรางสรรคประดิษฐผลงานที่มีผลตอการวิจารณ
3. การเปนสื่อกลางระหวางศิลปน ผลงานศิลปะกับคนดูงาน
4. การแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอบกพรองในงานศิลปะ
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5. ขอใดจัดเปนผลงานประติมากรรมแบบลอยตัวทั้งหมด
1. ปายรถเมล / สะพานลอย / รถรางไฟฟา
2. เสาธงชาติ / ธนบัตร / อนุสาวรียยาเหล
3. เจดียทรงกลม / วัดพระแกว / พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 1
4. พระพุทธชินราช / พระบรมรูปทรงมา / พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 1
6. ขอใดคือความแตกตางของงานจิตรกรรมกับงานภาพพิมพที่เดนชัดที่สุด
1. งานภาพพิมพจะตองมีแมพิมพ สวนงานจิตรกรรมไมเกี่ยวของกับแทนพิมพ
2. งานจิตรกรรมใชเวลาทํานาน สวนงานภาพพิมพใชเวลาทํางานสั้นกวา
3. งานภาพพิ ม พ เ กิ ด จากแท น พิ ม พ จึ ง ไม ใ ช ง านศิ ล ปะ งานจิ ต รกรรมเป น ศิ ล ปะอย า ง
เดียว
4. งานจิตรกรรมสามารถทําซํ้าไดมาก งานภาพพิมพจะทําไดเพียงชิ้นเดียวในโลก
7. ขอใดไมใชลักษณะเดนเฉพาะของงานสถาปตยกรรมไทย
1. มี 2 ชั้นลดหลั่นกันเปนขั้นบันได
2. มีหลังคาที่มีลักษณะซอนกันหลายชั้น
3. มีหลังคาทรงสูงและมีกันสาดยื่นออกมามาก
4. มีโครงสรางงายๆ เปดเผยประตูและหนาตางนอย
8. ขอใดไมใชลักษณะเดนเฉพาะของงานจิตรกรรมไทย
1. เปนภาพเลาเรื่องเขียนตอเนื่องกัน
2. แสดงความรูสึกของภาพดวยเสนและทาทาง
3. เปนภาพที่มีทัศนียภาพแบบตานกมองลงมา
4. แสดงความแตกตางของบุคคลดวยเสนและแสงเงาเปนระยะๆ
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9. ศิลปะแขนงใดที่ใชสื่อตางจากขออื่นๆ
1. แขนงวรรณกรรม
3. แขนงนาฏกรรม

2. แขนงจิตรกรรม
4. แขนงประติมากรรม

10. “บริโภคเจดีย” มีจุดมุงหมายในการสรางขึ้นเพื่อมูลเหตุใด
1. เพื่ออุทิศถวายใหแกการสืบทอดพระพุทธศาสนา
2. เพื่อระลึกถึงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
3. เพื่อไวเก็บรวบรวมปจจัยอาหารใหพระสงฆในชวงเขาพรรษา
4. เพื่อระลึกถึงพระพุทธองคและสิ่งที่พระพุทธเจาใชสอยอยูประจําวัน
11. เจดีย สถูป อนุสาวรีย จัดเปนงานสถาปตยกรรมไทยประเภทใด
1. ประเภทที่อยูอาศัย
2. ประเภทสัญลักษณ
3. ประเภทเปด (อากาศถายเท คนใชงานประจํา)
4. ประเภทปด (อากาศไมถายเท คนไมใชพักอาศัย)
12. ขอใดเปนงานสถาปตยกรรมที่มีรูปลักษณแตกตางจากขออื่น
1. พระราชวังบางปะอิน
2. พระเจดียศรีสุริโยทัย
3. พระที่นั่งอนันตสมาคม
4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
13. วง Folk Song เปนวงดนตรีที่บรรเลงเพลงชนิดใดโดยเฉพาะ
1. เพลงสากล
2. เพลงคลาสสิก
3. เพลงพื้นเมือง
4. เพลงมารชปลุกใจ
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14. ศิลปนยอดคีตกวีทางดนตรีผูยิ่งใหญของตะวันตกที่ไดสมญานามวา “ผูวิเศษนอย” คือใคร
1. Mozart
2. Wagner
3. Chopin
4. Brahm
15. คําวา “สังคีต” มีความหมายตรงกับขอใด
1. การดีด สี ตี เปา
2. การรองรําทําเพลง
3. ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง
4. ความไพเราะเพราะพริ้งจากเสียงดนตรี
16. ขอใดเรียงลําดับเหตุการณที่จะใชการบรรเลงดนตรีไทยประกอบในพิธีกรรมตางๆ ตั้งแตเกิด
จนตายไดถูกตอง
1. เกิด - โกนจุก - เหกลอม - โกนผมไฟ
2. เกิด - โกนผมไฟ - โกนจุก - เหกลอม
3. เกิด - เหกลอม - โกนผมไฟ - โกนจุก
4. เกิด - เหกลอม - โกนจุก - โกนผมไฟ
17. ดนตรีเปนศิลปะที่เกิดขึ้นในจิตใจ ไมมีรูปราง ไมมีตัวตน ใครมีประสบการณมากก็ยอมฟง
ดนตรีไดอยางมีอรรถรสมากเทานั้น จึงจัดดนตรีเปนศิลปะแบบใด
1. ศิลปะแบบรูปธรรม
2. ศิลปะแบบนามธรรม
3. ศิลปะแบบเหมือนจริง
4. ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม
18. เครื่องดนตรีสากลในขอใดมักนิยมใชเลนประสานเสียงเมื่ออยูในวงดนตรี
1. ฟลูต
2. ฮอรน
3. พิกโคโล
4. คลาริเน็ต
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19. โทน เปงมาง ตะโลดโปด บัณเฑาะว จัดอยูในเครื่องดนตรีประเภทใด
1. เครื่องดีด
2. เครื่องสี
3. เครื่องตี
4. เครื่องเปา
20. ขอใดปฏิบัติไมถูกตองในการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล
1. ลางปากเปาคลาริเน็ตดวยนํ้า
2. ลางตัวเครื่องแซ็กโซโฟนดวยนํ้า
3. ลางตัวเครื่องทรอมโบนดวยนํ้า
4. ลางปากเปาทรัมเปตดวยนํ้า
21. ขอใดคือลักษณะเดนของเครื่องดนตรีไทย
1. เครื่องเปาที่สามารถเปาไดโดยไมตองหยุดหายใจ
2. กลองที่สามารถตีเปนเสียงตางๆ ไดในใบเดียวกัน
3. เครื่องตีที่ใชมือตีทั้ง 2 ขาง ตีประกอบกันเปนจังหวะได
4. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง
22. ขอใดกลาวถึงความสัมพันธของดนตรีกับภาษาไทยไดถูกตองที่สุด
1. การเอื้อนคือการใชคําหลายๆ คํา เชื่อมโยงดวยเสียงหลายเสียง
2. ลักษณะของรอยกรองมีลักษณะใกลเคียงลักษณะดนตรีของไทย
3. คําในภาษาไทยทุกคําสามารถรองไดทุกระดับเสียงโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง
4. เสียงในภาษาไทยไมมีการเนนการออกเสียงเฉพาะที่เหมือนภาษาอังกฤษจึงไมมีลักษณะ
ของเสียงดนตรี
23. กอนเริม่ บรรเลงเครือ่ งดนตรีประเภทเครือ่ งสายของไทย ผูเ ลนจะใชวสั ดุอะไรถูทสี่ ายกอน และ
ทําเพื่ออะไร
1. ยางสน เพื่อปองกันไมใหสายขาดงาย
2. ยางรัก เพื่อปองกันไมใหสายขาดงาย
3. ยางสน เพื่อใหสายฝดและเกิดมีเสียงดังไพเราะขึ้น
4. ยางรัก เพื่อใหสายฝดและมีเสียงดังไพเราะขึ้นกวาเดิม
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24. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายในขอใดที่แตกตางจากพวก
1. ซึง
2. สะลอ
3. พิณนํ้าเตา
4. กระจับป
25. การแสดงละครของตะวันตกในขอใดที่ผูแสดงใสหนากากและสวมหัวคลายหัวโขนของไทย
1. ละครอียิปต
2. ละครกรีก
3. ละครโรมัน
4. ละครยุคกลาง
26. ขอใดเปนองคประกอบที่สมบูรณของการแสดงละคร
1. เหตุการณ - นักแสดง - ผูชม - ฉาก - ดนตรี
2. เรื่องราว - การแสดง - นักแสดง - ฉาก - ดนตรี
3. การแสดง - ศิลปะ - เรื่องราว - นักแสดง - ผูชม - ดนตรี
4. ศิลปะ - การแสดง - เรื่องราว - ผูกํากับ - นักแสดง - ผูชม
27. ภาษาทาตามหลักนาฏศิลปไทยในขอใดแสดงถึงทา “ฉัน” ไดถูกตอง
1.
2.

3.

4.
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28. ภาษาทีแ่ สดงถึงอารมณความรูส กึ ตามหลักนาฏศิลปไทยในขอใดแสดงถึงทา “รัก” ไดถกู ตอง
1.
2.

3.

4.

29. ขอความในขอใดมีความสัมพันธกันมากที่สุด
1. ผูชนะสิบทิศ - ปพาทยมอญ - พากยชมดง
2. รามเกียรติ์ - ปพาทยเครื่องคู - รําศุภลักษณอุมสม
3. อิเหนา - ปพาทยมอญ - แตงกายยืนเครื่อง
4. อุณรุท - ปพาทยไมนวม - รําศุภลักษณอุมสม
30. “...มีวิวัฒนาการมาจากหนังใหญ ตอมาใชตัวโขนสลับการเชิดหนังใหญที่เรียกวา หนังติด
หัวโขน เมือ่ ความนิยมเรือ่ งหนังใหญเลิกลงจึงนิยมแสดงโขนชนิดนี.้ ..” จากขอความดังกลาว
หมายถึงการแสดงอะไร
1. โขนสลับฉาก
2. โขนฉาก
3. โขนหนาจอ
4. โขนโรงนอก
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31. เพลงในขอใดที่ใชสําหรับการฝกฝนนาฏศิลปพื้นฐาน
1. เพลงชา - เพลงเร็ว
2. เพลงอธิษฐาน
3. เพลงตนวรเชษฐ
4. เพลงเชิญพระขวัญ
32. การแสดงละครชนิดใดทีต่ อ งใชการแตงกายแสดงตามแบบแผนของกษัตริยท เี่ รียกวา “แตงยืน
เครื่องพระ-นาง”
1. ละครนอก
2. ละครใน
3. ละครดึกดําบรรพ
4. ละครชาตรี
33. เมื่อแตงตัวใหมหรือแปลงกายใหงดงามกวาเดิมจะใชเพลงอะไรประกอบการรํา
1. เพลงฉิ่ง
2. เพลงสีนวล
3. เพลงฉุยฉาย
4. เพลงกราวรํา
34. การละเลนพื้นเมืองชนิดใดที่ใชเฉพาะจังหวะเทานั้น ไมตองมีบทรองประกอบการแสดง
1. รองเง็ง
2. เพลงฉอย
3. ฟอนภูไท
4. รํากลองยาว
35. การละเลนพืน้ เมืองชนิดใดของชาวไทยกลุม หนึง่ เพือ่ สักการบูชาพระธาตุโดยมีพธิ สี าํ คัญเรียก
วา “แหขาวเมา”
1. เพลงฉอย
2. รองเง็ง
3. รํากลองยาว
4. ฟอนภูไท
36. การละเลนพืน้ เมืองชนิดใดทีแ่ สดงเพือ่ สักการบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ นิยมเลนกันกลางแจง และเลน
เฉพาะในเวลากลางคืนเทานั้น
1. ฟอนเล็บ
2. ฟอนเทียน
3. หนังตะลุง
4. เซิ้งสวิง
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สวนที่ 2 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตอง 2 คําตอบ จํานวน 2 ขอ (ขอ 37-38)
ขอละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน
37. สิ่งกอสรางใดมีองคประกอบศิลปที่ใชหลักสมดุลแบบสมมาตร
1. หอไอเฟล
2. พระปฐมเจดีย
3. หอเอนปซา
4. อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ
38. ศิลปะการแสดงในขอใดตอไปนี้มีงานศิลปะทั้ง 3 ประเภท อันไดแก ดนตรี นาฏศิลป และ
ทัศนศิลปรวมอยูครบทั้งหมด
1. การแสดงลําตัด
2. การแสดงโขน
3. การแสดงโอเปรา
4. การแสดงซิมโฟนีออรเคสตรา
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3. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี : จํานวน 44 ขอ (ขอ 1-44)
เวลาสอบ 14.20-15.00 น.
สวนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 41 ขอ
(ขอ1-41) ขอละ 2 คะแนน รวม 82 คะแนน
1. สิ่งแรกที่ควรทํากอนซักเสื้อผาเครื่องนุงหมคือขอใด
1. แยกผาสีและแยกผาขาว
2. ซอมแซมเสื้อผาที่ชํารุดเมื่อตรวจพบ
3. แชเสื้อผาในนํ้าเปลา ประมาณ 15 - 20 นาที
4. ตรวจดูสิ่งของที่ตกคางตามกระเปาเสื้อผาเครื่องนุงหม
2. ในการซักเสือ้ ผานักเรียนดวยเครือ่ งซักผาใหสะอาด วิธกี ารใดทีช่ ว ยประหยัดเวลาและแรงงาน
1. กอนซักใหแชเสื้อผาในนํ้าเปลา
2. กอนซักใหแชเสื้อผาในนํ้าผสมผงซักฟอก
3. กอนซักใหขยี้เสื้อผาที่สกปรกมากดวยมือ
4. กอนซักใชนํ้ายาขจัดรอยเปอนทาบริเวณเสื้อผาที่สกปรกมาก
3. เสื้อที่เปอนกาแฟควรใชสารใดกําจัดรอยเปอน
1. ใชสารสมถู
2. ใชแอลกอฮอลเช็ด
3. แชในนํ้าสบูกรดออนๆ
4. ใชแปงฝุนโรยทิ้งไวใหแหงจึงนําไปซัก
ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 4
1. รีดปกเสื้อ
3. รีดแขนเสื้อ
5. รีดตัวเสื้อดานหลัง

2. รีดสาบเสื้อ
4. รีดตัวเสื้อดานหนา

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 20
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
4. ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนของการรีดเสื้อเชิ้ตไดถูกตอง
1. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
2. 1 - 2 - 4 - 5 - 3
3. 1 - 3 - 4 - 5 - 2
4. 1 - 5 - 3 - 4 - 2
5. การตากผา ถาผาไมแหงสนิทจะเกิดผลเสียอยางไร
1. เสียเวลา
2. ผามีสีซีดลง
3. ผามีกลิ่นอับเกิดเชื้อรา
4. ตองนํากลับมาตากใหม
6. สัญลักษณ
มีความหมายตรงกับขอใด
1. หามรีด
2. รีดดวยความรอนตํ่า
3. รีดดวยความรอนสูง
4. รีดดวยความรอนปานกลาง
ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 7
1. มีตราสินคาที่เปนที่ยอมรับ
2. จัดตั้งงาย ใชเงินลงทุนไมสูง
3. มีอิสระในการบริหารงาน
4. ไมเสียคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
5. มีอํานาจในการตอรองในการซื้อสินคามากขึ้น
7. พอของชาญชัยกําลังจะประกอบธุรกิจแฟรนไชส จึงไดศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจดังกลาว
ขอใดคือขอดีของธุรกิจประเภทนี้
1. 1, 2 และ 4
2. 1, 3 และ 4
3. 2, 4 และ 5
4. 1, 4 และ 5
8. ปลายแขนเสื้อหลุดควรซอมแซมเมื่อใด
1. หลังรีดเสื้อ
2. หลังซักเสื้อ
3. กอนรีดเสื้อ
4. กอนซักเสื้อ
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9. สิ่งใดควรนํามาพิจารณาในการเลือกใชอุปกรณในการทําความสะอาดบานเปนอันดับแรก
1. ดูแลรักษางาย
2. ใชสะดวกประหยัดเวลา
3. เหมาะสมกับลักษณะของงาน
4. มีความปลอดภัยเมื่อนําไปใชงาน
10. ในกรณีทตี่ อ งไปตางจังหวัดเปนเวลา 2 สัปดาห จะมีวธิ ดี แู ลตูเ ย็นอยางไรจึงจะปลอดภัยทีส่ ดุ
1. ถอดปลั๊กตูเย็นออก
2. ตั้งปุมควบคุมอุณหภูมิ
3. ลางชองแชแข็งอยาใหมีนํ้าแข็งเกาะ
4. ทําความสะอาดตูเย็นกอนไปตางจังหวัด
11. หลักการใดควรพิจารณากอนเปนอันดับแรกในการจัดวางเครื่องเรือนในหองนอนที่มีพื้นที่
จํากัด
1. ประหยัด
2. ปลอดภัย
3. สวยงาม
4. ประโยชนใชสอย
12. ควรเลือกวิธีการใดในการซอมแซมเสื้อผาดวยมือที่ชํารุดบริเวณรอยพับปลายแขนเสื้อ (เสื้อ
แขนสั้น)
1. การปะ
2. การดน
3. การเนา
4. การสอย
13. เชื้อเพลิงชนิดใดเปนเชื้อเพลิงสะอาด
1. ดีเซล
3. เอ็นจีวี

2. แกสโซฮอล
4. ไบโอดีเซล
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14. ขอใดมีความหมายตรงกับไบโอดีเซลชนิด B5
1. มีไบโอดีเซล 5%
2. มีไบโอดีเซล 95%
3. มีไบโอดีเซล 5% ผสมกับนํ้ามันดีเซล 95%
4. มีไบโอดีเซล 95% ผสมกับนํ้ามันดีเซล 5%
15. การปฏิบัติในขอใดเปนการ Repair
1. ใชสารสกัดชีวภาพแทนยาฆาแมลง
2. ซอมแซมเสื้อผาที่ชํารุดแลวนํามาใชใหม
3. นําเสื้อตัวเกาที่ใชแลวมาดัดแปลงแลวนํามาใชใหม
4. นําขวดนํ้าดื่มชนิดที่เปนขวดแกวกลับมาเติมนํ้าไวใชดื่มใหม
16. นโยบายการรับจํานําขาวเปลือกในราคา 15,000 บาทตอตัน มีผลบังคับใชในปใดเปนตนมา
1. ป พ.ศ. 2553
2. ป พ.ศ. 2554
3. ป พ.ศ. 2555
4. ป พ.ศ. 2556
17. ลุงชมมีทดี่ นิ อยูห ลังบานแปลงหนึง่ จึงอยากหารายไดเพิม่ ขึน้ ดวยการปลูกผักสวนครัวขาย จึง
คิดทีจ่ ะปลูกผักสวนครัวทีป่ ลูกงายและใหผลผลิตเร็ว ดังนัน้ ลุงชมควรปลูกผักสวนครัวชนิดใด
1. มะเขือ
2. ตะไคร
3. โหระพา
4. พริกขี้หนู
18. ควรเลือกใชใบตองจากกลวยชนิดใดในการบรรจุภณ
ั ฑขนมกลวย ขนมสอดไส และขนมเทียน
1. ใบตองกลวยนํ้าวา ใบตองกลวยตานี
2. ใบตองกลวยหักมุก ใบตองกลวยไข
3. ใบตองกลวยไข ใบตองกลวยนํ้าวา
4. ใบตองกลวยไข ใบตองกลวยตานี
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19. อาหารในขอใดเหมาะสําหรับการเลี้ยงไกไข
1. ปลาปน กากถั่ว ใบกระถิน
2. ขางฟาง มันเทศ ขาวโพด
3. มันสําปะหลัง เผือก กากถั่ว
4. ปลาปน กระดูกปน กากถั่ว
20. ปลาชนิดใดตอไปนีส้ ามารถเลีย้ งไวดเู ลนเพือ่ ความสวยงาม และเลีย้ งไวจาํ หนายเพือ่ การบริโภค
ได
1. ปลาชอน ปลาหมอ
2. ปลาแรด ปลากราย
3. ปลาหมอสี ปลาหางนกยูง
4. ปลาเงินปลาทอง ปลาคารฟ
21. ถาถูกกําหนดใหใชวัสดุอุปกรณตอไปนี้ทุกชนิด ไดแก ผา ลูกไม สําลี เข็ม ดาย กรรไกร
ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด เพื่อทําของใชภายในบาน ควรเลือกทําสิ่งใด
1. ผาปูโตะ
2. ที่รองจาน
3. หมอนเข็ม
4. ผามานหนาตาง
22. อาหารในขอใดเหมาะสมที่จะจัดเปนอาหารมื้อกลางวันมากที่สุด
1. ขาวตมไขเค็ม
2. ขาวเหนียวสมตํา
3. ขาวผัดกะเพราไกไขดาว
4. ขาวสวย นํ้าพริกปลาทู ผักตม ผักทอด แกงจืด
23. ขอใดเปนวิธีการเก็บผักในตูเย็นที่ถูกตอง
1. นําเขาตูเย็นทันที
2. หั่นผักใสกลองพลาสติก
3. เก็บไวในชองเก็บผักของตูเย็น
4. ทําความสะอาด ผึ่งใหแหง บรรจุถุงพลาสติก ปดปากถุงใหแนนเก็บชองเก็บผัก
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24. ขอใดปฏิบัติไมถูกตองเกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร
1. วางจานไวดานหนาผูรับประทานอาหาร
2. ถวยแกงวางไวกลางโตะพรอมชอนกลาง
3. วางชอนไวดานขวา วางสอมไวดานซายของจาน
4. แกวนํ้าดื่มของแตละคนจะอยูดานซายมือเยื้องไปดานบนของจาน
25. เครื่องดื่มในขอใดใหคุณคาทางโภชนาการสูง และมีราคาถูกกวาเครื่องดื่มในขออื่นๆ
1. นํ้าสมคั้น
2. นํ้าเตาหู
3. นํ้านมสด
4. นํ้าชามะนาว
26. ภาชนะในขอใดเหมาะที่จะใสขนมบัวลอยรอนๆ
1. ถวยพลาสติก
2. ถวยกระเบื้อง
3. ถวยแกวพรอมจานรอง
4. กลองพลาสติกมีฝาปด
27. การแสดงพฤติกรรมในขอใดบงบอกถึงการมีคุณธรรมในการทํางานกลุมที่ดี
1. ชวยเพื่อนออกเงิน
2. ชวยเพื่อนทํางาน
3. นั่งใหกําลังใจเพื่อน
4. ซื้อของฝากเพื่อนแทนการชวยทํางาน
28. เครือ่ งใชไฟฟาทีม่ คี วามหนาของฉนวนไฟฟาเพียงพอสําหรับการใชงานปกติเทานัน้ ภายนอก
ของเครือ่ งใชไฟฟาประเภทนีท้ าํ ดวยโลหะ ผูผ ลิตจึงจําเปนตองมีการตอสายดินเพือ่ ใหเกิดความ
ปลอดภัยตอการใชไฟฟา จากหลักการดังกลาวเครื่องใชไฟฟาในขอใดตองมีสายดิน
1. ตูเย็น เครื่องซักผา
2. โทรทัศน พัดลม
3. เครื่องปรับอากาศ เครื่องเปาผม
4. เครื่องทํานํ้าอุน หมอหุงขาวไฟฟา

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 25
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 29
1. ทดสอบ
2. ประเมินผล
3. เลือกวิธีการ
4. ปรับปรุงแกไข
5. ออกแบบและปฏิบัติการ
6. กําหนดปญหาความตองการ
7. รวบรวมขอมูลแสวงหาวิธีการแกปญหา/วิธีสนองความตองการ
29. การดําเนินการแกปญหาตามกระบวนการเทคโนโลยีมีขั้นตอนที่ถูกตองคือขอใด
1. 6 - 7 - 3 - 1 - 4 - 5 - 2
2. 6 - 7 - 5 - 3 - 4 - 1 - 2
3. 6 - 7 - 3 - 5 - 1 - 4 - 2
4. 7 - 6 - 3 - 5 - 1 - 4 - 2
ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 30
1. ความคุมคา
2. ความประหยัด
3. วัสดุและกระบวนการผลิต
4. นําเขาจากตางประเทศ
5. ไมกระทบตอคานิยมอันดีงาม
6. ความสามารถในการบํารุงรักษาเทคโนโลยี
30. ในการเลือกใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสงู สุดและสรางสรรคควรพิจารณาหลักการในขอใด
บาง
1. 1, 5 และ 6
2. 2, 3 และ 4
3. 2, 5 และ 6
4. 3, 4 และ 6

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 26
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
31. จากภาพ อุปกรณในขอใดแตกตางจากพวก
1.
2.

3.

4.

32. ขอใดไมใชขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร
1. การเลือกหัวขอ
2. การเขียนรายงาน
3. การนําเสนอและแสดงผล
4. การแสดงวิธีการดําเนินงาน
33. ธงชัยไดสรางบทเรียนแบบออนไลนเพื่อใหความรู เรื่อง ความเปนมาของกรุงเทพฯ จัดอยูใน
โครงงานคอมพิวเตอรประเภทใด
1. ประเภทเกม
2. ประเภทจําลองทฤษฎี
3. ประเภทพัฒนาเครื่องมือ
4. ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา
34. เทคโนโลยี 3G ทํางานในระบบใด
1. ระบบเอส
3. ระบบจีเอสเอ็ม

2. ระบบซีดีเอ็มเอ
4. ระบบจีพอี ารเอส

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 27
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
35. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพฯ ครูใหนักเรียนชวยกันสํารวจ
ไมดอก ไมประดับทีป่ ลูกในโรงเรียน รวบรวมรายชือ่ แลวจัดเรียงลําดับชือ่ ตามตัวอักษร พรอม
ภาพประกอบ จัดพิมพเปนรายงานในรูปเลม จากสถานการณดังกลาวตองเลือกใชอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขอใดในการทํางานจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
1. เครื่องคอมพิวเตอร จอรับภาพ กลองดิจิทัล
2. เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ กลองดิจิทัล
3. เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องอานผานโคด กลองดิจิทัล
4. เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโพรเจกเตอร กลองดิจิทัล
36. เทคโนโลยีใดมีสวนชวยในการติดตามชีวิตของสัตวที่ปลอยเขาปา
1. จีพีเอส
2. กลองดิจิทัล
3. อารเอฟไอดี
4. การประมวลผล
37. หนวยงานใดเกี่ยวของกับการประมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G
1. กกก.
2. กทช.
3. กสทช.
4. กทศช.
38. ซอฟตแวรที่ใชในการจัดทําบัญชีคาใชจายภายในบานเปนซอฟตแวรประเภทใด
1. ตารางทํางาน
2. ประมวลผลคํา
3. สื่อสารขอมูล
4. ระบบงานทะเบียนวัดผล

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 28
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 39 - 41
กัลยาเปนเด็กทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไปโรงเรียนแตเชา กอนเขาแถวจะไปดูความ
สะอาดของหองเรียน หากพบวาหองเรียนสกปรกก็จะทําความสะอาดกอน วันไหนถาดอกไมที่
ปลูกไวทบี่ า นบานก็จะนํามาจัดแจกันบนโตะครูในหองเรียน ดวยความใฝรใู ฝเรียนเธอจะแบงเวลา
หลังจากการรับประทานอาหารกลางวันเขาหองสมุดเพื่อศึกษาคนควาสิ่งที่ตองการรู โดยเฉพาะ
ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกไมดอก ไมประดับ ตอนเย็นกอนกลับ
บานก็ไมลืมที่จะไปรดนํ้า พรวนดิน ดูความเจริญงอกงามแปลงผักหลังโรงเรียนที่ทางกลุมปลูกไว
สวนวันเสาร-อาทิตย หลังจากทีท่ าํ ภาระสวนตัวเรียบรอยแลวจะไปชวยแมทรี่ า นขายอาหารตามสัง่
มีหลายครั้งที่เธอไดนําความรูเกี่ยวกับการทําขนมไทยและนํ้าสมุนไพรที่ไดจากการเรียนรูจากครู
มาทําและนํามาขายที่รานของแมดวย สวนใหญจะขายหมด สําหรับนํ้าสมุนไพรถาเหลือแทนที่
จะทิ้งก็จะนําไปทําเปนหวานเย็น ฝากแมขายในวันตอไปซึ่งเปนที่ชื่นชอบของเด็กๆ ในละแวกนั้น
มาก
39. จากขอความขางตน กัลยามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพในขอใดมากที่สุด
1. ครู นักธุรกิจ
2. คาขาย รับจาง
3. เกษตรกร คาขาย
4. นักธุรกิจ เกษตรกร
40. ขอใดเปนจุดเดนดานคุณลักษณะในการทํางานของกัลยา
1. ขยัน อดทน รับผิดชอบ ประหยัด
2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย
3. ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
4. ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด รับผิดชอบ

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 29
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
41. ในอนาคตหากกัลยาตองการประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพควรมีคุณสมบัติใดบาง
1. ใฝหาความรู สุขภาพแข็งแรง กลาคิดกลาทํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี
2. ใฝหาความรู มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีสุขภาพแข็งแรง มีนิสัยดี
3. ใฝหาความรู กลาคิดกลาทํา มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
4. ใฝหาความรู มีนิสัยพื้นฐานที่ดีในการทํางาน มีทัศนคติและคานิยมที่ถูกตองในเรื่องของ
การทํางาน มีวิสัยทัศนที่กวางไกล
สวนที่ 2 แบบเลือกคําตอบจากแตละกลุมที่สัมพันธกัน จํานวน 3 ขอ (ขอ 42-44) ขอละ 6 คะแนน
รวม 18 คะแนน
จงพิจารณาเลือกคําตอบจากหมวดที่ 1 - 3 หมวดละ 1 คําตอบที่มีความสัมพันธสอดคลองกันมาก
ที่สุด ตองตอบถูกตองครบทั้ง 3 คําตอบจึงจะไดคะแนน
ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 42
หมวดที่ 1
รหัส

ชนิดของดอกไม

หมวดที่ 2
รหัส

โอกาสที่ใช

หมวดที่ 3
รหัส

วัสดุที่ใช

1.

ดอกมะลิ

1.

วันครู

1.

กระดาษยน

2.

ดอกกลวยไม

2.

วันแม

2.

กระดาษสา

3.

ดอกกุหลาบ

3.

วันคนพิการ

3.

กระดาษแกว

4.

ดอกปอบป

4.

วันแหงความรัก

4.

ผาออริแกนซา

5.

ดอกแกวกัลยา

5.

วันทหารผานศึก

5.

ผากํามะหยี่

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 30
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
42. ถานักเรียนตองการประดิษฐดอกไมเพื่อจัดจําหนายในเดือนกุมภาพันธ ควรเลือกประดิษฐ
ดอกไมชนิดใด ใชในโอกาสใด และควรเลือกใชวสั ดุชนิดใดในการทํา โดยเลือกคําตอบในหมวด
ที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ตามลําดับ
ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 43
หมวดที่ 1
รหัส

รายการอาหาร

หมวดที่ 2

หมวดที่ 3

รหัส

วัสดุที่ใช

รหัส

อุปกรณที่ใช

1.

ขาวผัดกุง

1.

ขาวสวย วุนเสน
เครื่องปรุงรส

1.

หมอ ทัพพี ถวย
จาน

2.

แซนดวิชทูนา

2.

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
กะหลํ่าปลี ไข

2.

มีด เขียง จาน
อางผสม

3.

ตมบะหมี่
สําเร็จรูปใสไข

3.

ขาวสวย กุงรวน
สุก แตงกวา

3.

มีด เขียง
อางผสม ชอน

4.

ผัดซีอิ๊วเสนใหญ
ใสหมูและไข

4.

เสนใหญ ผักคะนา
ไขไก หมูรวนสุก

4.

กระทะ ตะหลิว
เขียง จาน

5.

ขาวสวย
ยําวุนเสน

5.

ขนมปง นํ้าสลัด
ปลาทูนา

5.

จาน ชอน หมอ
อางผสม ทัพพี

43. การประชุมกอนเขาคายลูกเสือ - เนตรนารี ผูบังคับบัญชาใหลูกเสือ - เนตรนารีแตละหมูคิด
รายการอาหารที่ทํางาย สะดวก รวดเร็ว เพื่อนําไปรับประทานในระหวางที่เดินทางไกล ควร
เลือกทําอาหารชนิดใด ใชวัสดุอะไร และตองใชอุปกรณชนิดใดจึงจะเหมาะสม โดยเลือก
คําตอบในหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ตามลําดับ

รหัสวิชา 96/97/98
หนา 31
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 44
หมวดที่ 1
รหัส

ประเพณี

หมวดที่ 2
รหัส

สถานที่

หมวดที่ 3
รหัส

การแตงกาย
เสื้อยืดสีขาว การเกงขา
สั้น รองเทาฟองนํ้า
เสื้อยืดสีฟาสดใส กางเกง
ขายาว รองเทาหุมสน

1.

หลอเทียน

1.

วัดแขก

1.

2.

ทอดกฐิน

2.

สํานักสงฆ

2.

3.

เทกระจาด

3.

วัดบานไร

3.

เสื้อเชิ้ตสีนํ้าตาล กางเกง
ขาสั้น รองเทาแตะ

4.

แขงเรือยาว

4.

วัดสามจีน

4.

5.

ตักบาตรดอกไม

5.

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

5.

เสื้อฮาวายลายดอกสีเทา
กางเกงขายาว รองเทา
ผาใบ
เสื้อคอกลมไมมีแขน
กางเกงขาสั้น รองเทาหุม
สน

44. ประเพณีในขอใดที่จะจัดขึ้นหลังจากออกพรรษาแลว และสถานที่จัดควรเปนสถานที่ใด
วัยรุนที่ไปงานควรแตงกายอยางไรจึงจะเหมาะสมกับประเพณีและสถานที่ โดยเลือกคําตอบ
ในหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ตามลําดับ

Pre O-NET
สุขศึกษาและ
พละศึกษา ศิลปะ
การงานฯ ม.3
E430206100

เฉลยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ ม.3
สวนที่ 1
1. 4
6. 4
11. 4
16. 4
21. 3
26. 4
31. 3
36. 3
สวนที่ 2
37. 2, 3 และ 4

1. เฉลยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2.
7.
12.
17.
22.
27.
32.

3
2
1
2
1
2
1

3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.

1
2
3
4
4
3
3

4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.

2
1
4
2
1
4
3

5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.

1
3
2
4
2
2
4

38. 1, 2 และ 5
เฉลยละเอียดทุกขอ

1. ตอบขอ 4
เหตุผล ปจจุบนั เราใชนาํ้ หนักและสวนสูงในการวัดและตรวจดูความเจริญเติบโตของรางกาย
ทัง้ นีเ้ พราะเปนลักษณะภายนอกทางกายภาพทีส่ ามารถตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงไดงา ยทีส่ ดุ
2. ตอบขอ 3
เหตุผล การดูแลสุขภาพโดยองครวมหากนําสุขบัญญัตแิ หงชาติ 10 ประการไปใชจะสงผลถึง
การเจริญเติบโต ทัง้ นีเ้ พราะเปนแนวปฏิบตั ทิ เี่ มือ่ ปฏิบตั แิ ลวจะดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกดาน
3. ตอบขอ 1
เหตุผล การเปลี่ยนแปลงทางเพศ (Sexual Changes) สิ่งที่เห็นไดชัดเจน คือ วัยรุนชายจะ
เปนหนุมขึ้น นมขึ้นพาน (หัวนมโตขึ้นเล็กนอย กดเจ็บ) เสียงแตก หนวดเคราขึ้น และเริ่มมี
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4.

5.

6.

7.

8.

ฝนเปยก การเกิดฝนเปยกครัง้ แรกเปนสัญญานของการเขาสูว ยั รุน ของเพศชาย สวนวัยรุน หญิง
จะเปนสาวขึ้น คือ เตานมมีขนาดใหญขึ้น ไขมันที่เพิ่มขึ้นจะทําใหรูปรางมีทรวดทรง สะโพก
ผายออก และเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรก ซึ่งการมีประจําเดือนครั้งแรกเปนสัญญานบอกการ
เขาสูวัยรุนในเพศหญิง
ตอบขอ 2
เหตุผล การวางแผนครอบครัว คือ การที่สามีภรรยาวางแผนลวงหนาวาจะมีบุตรเมื่อใด มีกี่
คน โดยวิธีคุมกําเนิดแบบชั่วคราวในระยะที่ตองการเวนระยะลูกใหหาง และใชวิธีคุมกําเนิด
แบบถาวร โดยทําหมันเมื่อมีลูกพอแลว
ตอบขอ 1
เหตุผล วัยรุนจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 12-13 ป เพศหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วกวาเพศ
ชายประมาณ 2 ป และจะเกิดการพัฒนาไปจนถึงอายุประมาณ 18 ป จึงจะเขาสูวัยผูใหญ โดย
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในพัฒนาการดานตางๆ
ตอบขอ 4
เหตุผล การโฆษณาที่นับวามีบทบาทมากสําหรับวัยรุนไทย ซึ่งปจจุบันที่กําลังเปนที่ยอมรับ
ในสังคมของวัยรุนมากขึ้นก็คือ อินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตเปนสื่อหลักที่มีความสําคัญใน
การโฆษณาประชาสัมพันธที่จะสรางการรับรูใหวัยรุน เพราะปจจุบันวัยรุนไมคอยนิยมอาน
สื่ออื่นๆ ที่เปนเอกสาร
ตอบขอ 2
เหตุผล ในชวงวัยรุน เด็กหญิงและเด็กชายจะเกิดการเปลีย่ นแปลงดานรางกาย ทัง้ รูปราง เสียง
ความสูง และนํา้ หนัก กลาวคือ ทัง้ สองเพศจะมีความสูงและนํา้ หนักเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วอยาง
เห็นไดชดั เด็กหญิงจะเริม่ มีประจําเดือน สะโพกขยายออก เอวคอด หนาอกใหญขนึ้ เสียงหวาน
แหลม มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ สวนเด็กชายจะเริ่มมีนํ้าอสุจิ มีการสําเร็จความใครดวยตนเอง มี
หนวดเครา มีขนขึน้ ทีอ่ วัยวะเพศ รักแร เสียงแตกพรา กลามเนือ้ แข็งแรง หนาอกและไหลกวาง
ขึ้น
ความเปลีย่ นแปลงทางดานรางกายทีเ่ กิดขึน้ ทําใหวยั รุน ปรับตัวไมทนั จึงมีความวิตก
กังวลเรือ่ งเพศ ซึง่ ถือวาเปนความรูส กึ ทีเ่ กิดขึน้ เปนธรรมดาและธรรมชาติอยางหนึง่ และจัดวา
เปนพัฒนาการทางอารมณของวัยรุน
ตอบขอ 2
เหตุผล การวางแผนครอบครัว หมายถึง การวางแผนดําเนินชีวิตครอบครัวของคูสมรส เพื่อ
ใหมีบุตร จํานวนบุตร ตลอดจนการเวนระยะการมีบุตรตามที่คูสมรสตองการ โดยพิจารณา
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จากสุขภาพอนามัยกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวเปนเกณฑ ซึ่งวิธีการวางแผน
ครอบครัวมีหลายวิธี เชน การคุมกําเนิด ซึ่งมีทั้งแบบชั่วคราว เชน การกินยา การฉีดยา การ
ใชถุงยางอนามัย การนับวันปลอดภัย การใชหวงยางอนามัยคุมกําเนิด และแบบถาวร เชน การ
ทําหมันทั้งชายและหญิง
9. ตอบขอ 1
เหตุผล การใหความรู พรอมทั้งสรางความตระหนักใหกับวัยรุน ในดานการปองกันการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค เปนแนวทางในการแกปญหา
ที่ดีที่สุด
10. ตอบขอ 3
เหตุผล วัยรุนตอนตนเปนวัยที่มีความเปนตัวของตัวเอง (Independent) วัยนี้จะรักอิสระ
เสรีภาพ ไมคอยชอบอยูในกฎเกณฑกติกาใดๆ ชอบคิดเอง ทําเอง พึ่งตัวเอง เชื่อความคิด
ของตนเอง มีปฏิกิริยาตอบโตผูใหญที่บีบบังคับสูง ความอยากรู อยากเห็น อยากลองจะมี
สูงสุดในวัยนี้ ทําใหอาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไดงายถาวัยรุนขาดการยั้งคิดที่ดี การไดทําอะไร
ดวยตนเองและทําไดสําเร็จจะชวยใหวัยรุนมีความมั่นใจในตนเอง (Self Conﬁdence) จึงอาจ
ทําใหถูกลอลวงไดงาย
11. ตอบขอ 4
เหตุผล การตั้งครรภที่ไมพึงประสงคของวัยรุน เกิดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
เปนการตัง้ ครรภในขณะทีท่ งั้ สองฝายยังไมมคี วามพรอมในทุกๆ ดาน จึงกอใหเกิดปญหาตามมา
อยางมากทั้งทางดานครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม และปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค
นี้สงผลกระทบตออนาคตของวัยรุนอยางมากดวย ปญหาจากการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคมี
ดังนี้
1. เสียอนาคตทางการเรียน
2. ในบางกรณีตัดสินใจทําแทงเพื่อยุติการตั้งครรภ ก็จะสงผลกระทบอยางมากตอ
สุขภาพ และผิดกฎหมาย
3. ในบางกรณี เมื่อตั้งครรภขึ้นมาจะทําใหเกิดภาวะจํายอมที่ตองแตงงานกัน โดย
ทั้งสองฝายยังไมมีความพรอมสําหรับการใชชีวิตคูที่ตองมีภาระเลี้ยงดูบุตร ทําใหเกิดปญหา
ครอบครัวซึ่งนําไปสูการหยารางในที่สุด
4. การติดเชือ้ โรคทีต่ ดิ ตอทางเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธอาจทําใหเกิดการติด
เชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธได ที่สําคัญคือ โรคในกลุมกามโรคและโรคเอดส
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12. ตอบขอ 1
เหตุผล กระบี่กระบองจัดวาเปนกีฬาไทย
13. ตอบขอ 3
เหตุผล กีฬาบาสเกตบอลเปนกีฬาที่ตองใชความรวดเร็ว และความแคลวคลองวองไว ดังนั้น
การฝกวิ่งเปลี่ยนทิศทางจึงเปนการฝกที่เหมาะสมกับกีฬาบาสเกตบอล
14. ตอบขอ 4
เหตุผล กีฬาวอลเลยบอลไดเริ่มขึ้นในป ค.ศ.1895 โดย William G. Morgan ผูอํานวยการดาน
พลศึกษาแหงสมาคม Y.M.C.A. เมืองโฮลโยค มลรัฐแมสซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา
15. ตอบขอ 2
เหตุผล การวิ่งระยะสั้น คือ การวิ่งในระยะทางไมเกิน 400 เมตร นับจากจุดเริ่มตนจนถึงเสน
ชัย ซึง่ จะตองวิง่ ในลูข องตนเอง โดยแบงระยะวิง่ ออกเปน 60 เมตร 80 เมตร 200 เมตร และ 400
เมตร
16. ตอบขอ 4
เหตุผล นันทนาการ (Recreation) คือ กิจกรรมที่สมัครใจทําในยามวาง เพื่อใหเกิดความ
เพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียดทั้งทางรางกายและจิตใจ ความเปนเอกลักษณของ
นันทนาการ คือ
1. ไมเปนงานอาชีพ
2. ไมเปนอบายมุข
3. ไมมีผลตอบแทน
4. ไมมีใครบังคับใหรวมกิจกรรม
17. ตอบขอ 2
เหตุผล เสียงดนตรีเปนภาษาสากลที่ใชสื่อสารกันทั่วโลก สามารถถายทอดความรูสึกของ
มนุษย จึงเปนสวนหนึง่ ของการดําเนินชีวติ ประจําวัน มนุษยมคี วามคุน เคยกับดนตรี ทัง้ ในดาน
การเรียนรู การสื่อสาร การแสดงออก กิจกรรมดนตรีชวยระบายอารมณ เปนการผอนคลาย
ความตึงเครียดขณะทํางาน หรือในเวลาวาง
18. ตอบขอ 4
เหตุผล กีฬาวายนํ้าเปนกีฬาที่ทําใหอวัยวะแทบทุกสวนไดออกกําลังกาย ดังนั้นจะสังเกตได
วาผูที่ชอบออกกําลังกายโดยการวายนํ้า หรือนักกีฬาวายนํ้าสวนใหญจะมีทรวดทรงดีและได
สัดสวน
19. ตอบขอ 2
เหตุผล การออกกําลังกายแบบแอโรบิก คือ การเคลื่อนไหวรางกายโดยใชกลามเนื้อมัดใหญ
อยางตอเนื่อง เชน การเดิน การวิ่งเหยาะ การวายนํ้า การขี่จักรยาน การเตนแอโรบิก การรํา
มวยจีน
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20. ตอบขอ 4
เหตุผล กติกาขอที่ 15 การทุม การทุมลูกฟุตบอลเขาเลนจากเสนขาง หากลูกฟุตบอลยังไมได
สัมผัสกับผูเลนในสนามแลวลูกฟุตบอลเขาประตูไปถือวาไมไดประตูถือเปนลูกออกเสน
21. ตอบขอ 3
เหตุผล กระบี่กระบองเปนการออกกําลังกายสวนตางๆ ของรางกาย ซึ่งทุกสวนมีการ
เคลื่อนไหว และการเลนกระบี่กระบองตองอาศัยความคลองแคลววองไวและความแข็งแรง
ของกลามเนื้อและขอตอ
22. ตอบขอ 1
เหตุผล ผูที่รับลูกเสิรฟจากฝายตรงขาม จะทําการสกัดกั้นหรือตบลูกบอลไมได
23. ตอบขอ 4
เหตุผล การเลนบาสเกตบอลในครัง้ แรกใชลกู ฟุตบอลเปนลูกบอล มีผเู ลนทัง้ หมด 18 คน แบง
ออกเปน 2 ฝาย ฝายละ 9 คน มีกฎกติกาการเลน 4 ขอ คือ
1. หามถือลูกเคลื่อนที่
2. หามมิใหผูเลนปะทะตัวกัน
3. ประตูอยูระดับศีรษะและขนานกับพื้น
4. ผูเลนจะถือลูกบอลนานเทาใดก็ได และผูเลนฝายตรงขามจะตองไมถูกตัวผูเลน
24. ตอบขอ 1
เหตุผล การแขงขันฟุตบอลผูเลนทุกคนทุกตําแหนงสามารถยิงประตูฝายตรงขามได แตตอง
ไมละเมิดกฎกติกาการแขงขัน
25. ตอบขอ 2
เหตุผล การแขงขันจะแบงออกเปนเซต แตละเซตแบงเปนเกม แตละเกมเริ่มตนดวยคะแนน
0 ตอ 0 การนับคะแนนเริม่ จาก 0-15 หรือ 15-0 โดยขานคะแนนของฝายสงลูกกอน ตามดวย 30
และ 40 ถาคะแนนเสมอกัน 40-40 เรียกวา “ดิวซ” (Deuce) หากใครทําคะแนนสองแตมติดตอ
กันจะเปนผูชนะในเกมนั้น และใครได 6 เกมกอนจะเปนผูชนะในเซต หากเสมอกัน 6-6 เกม
ตองแขงขันกันในไทเบรก (Tie-break) นับแตม 1, 2, 3, ... ใครได 7 แตมกอนเปนฝายชนะใน
เซตนั้น
26. ตอบขอ 4
เหตุผล ลูกบอลถูกตาขายขามไปตกบนพืน้ ของฝายตรงขามไมใชลกู ตาย ลูกบอลยังอยูใ นการ
เลนอยู
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27. ตอบขอ 2
เหตุผล เอดส (AIDS) เปนกลุมอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเพราะรางกายไดรับเชื้อไวรัสเอชไอ
วี (HIV) ซึ่งจะเขาไปทําลายแหลงสรางภูมิคุมกันเม็ดเลือดขาว ทําใหภูมิคุมกันโรคลดนอยลง
เกิดโรคแทรกซอนเขาสูรางกายไดงายขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ
ทําใหอาการรุนแรง และเสียชีวิตอยางรวดเร็ว
28. ตอบขอ 3
เหตุผล โรคนีเ้ ริม่ ตนจากการติดเชือ้ คออักเสบ หรือตอมทอนซิลอักเสบ จากเชือ้ โรคทีช่ อื่ เบตา
สเตรปโตคอคคัส กลุมเอ ซึ่งติดตอกันงายมากในชุมชนแออัด โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก หรือที่
ที่มีผูคนอยูหนาแนนไมถูกสุขลักษณะ
29. ตอบขอ 4
เหตุผล ผูท มี่ คี วามดันโลหิตสูงจะมีอาการเหนือ่ ยงายและเหนือ่ ยหอบมากเวลาออกกําลังกาย
หรือทํางานหนัก เนื่องจากหัวใจตองทํางานหนัก
30. ตอบขอ 2
เหตุผล อินซูลนิ เปนฮอรโมนทีส่ รางจากตับออน มีหนาทีค่ วบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดใหปกติ
โรคเบาหวานเกิดจากรางกายขาดอินซูลนิ หรือบางทีไมขาด แตอนิ ซูลนิ ทีม่ อี ยูใ ชไมไดผลเต็มที่
ทําใหรา งกายใชนาํ้ ตาลไมไดตามปกติ ทําใหระดับนํา้ ตาลในเลือดสูงขึน้ นานๆ เขาทําใหเกิดโรค
แทรกซอนตางๆ
31. ตอบขอ 3
เหตุผล ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญ มีดังนี้
1. พบมากในผูที่มีอายุมากกวา 50 ป แตสามารถพบในผูที่อายุนอยได
2. ผูปวยกลุมนี้มักรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและใยอาหารนอย
32. ตอบขอ 1
เหตุผล เนื่องจากอาชีพตํารวจจราจรเปนอาชีพที่เสี่ยงตอมลภาวะที่เปนพิษบนทองถนน ซึ่ง
สงผลตอระบบหายใจเปนอยางมาก
33. ตอบขอ 3
เหตุผล การจัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนและนักศึกษาเหลานี้เขารับการฝกเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ความคิด สรางความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนตางสถาบัน และเชื่อมโยงเปน
เครือขายจิตอาสาเฝาระวังภัยในสังคม กอใหเกิดการพัฒนาเปนกลไกในสถานศึกษาที่เขมแข็ง
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34. ตอบขอ 3
เหตุผล จากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ในปจจุบันพบวา มีวัยรุนสวนหนึ่งไดใชเทคโนโลยี
ในทางที่ผิด โดยการใหบริการทางเพศผานระบบอินเทอรเน็ต แบงเปน 2 แบบ คือ
1. การขายบริการทางเพศผานหองสนทนาโดยตรง เชน การขายบริการผานหอง
สนทนา การสุมเขาไปเสนอขายบริการกับผูซื้อเอง
2. การขายบริการทางเพศผานหองสนทนาทางออม เชน การติดตอกับเอเยนตหรือ
คนกลางผานอินเทอรเน็ต และการขายบริการผานทางโทรศัพทกับผูที่เคยใชบริการหรือมีคน
แนะนํามา
35. ตอบขอ 4
เหตุผล พฤติกรรมการใชความรุนแรงแบงออกไดเปนหลายประเภท คือ
1. การทํารายรางกายดวยวิธีตางๆ ทั้งทุบตี ใชบุหรี่จี้ ใชนํ้ารอนราด
2. การทอดทิ้ง ไมดูแลเอาใจใส
3. การทํารายทางเพศ การกระทํารุนแรงทางเพศ การลวงเกินทางเพศ
4. การทํารายทางจิตใจและวาจา ไดแก การบังคับ ขูเข็ญ ดาทอ เหยียดยาม
36. ตอบขอ 3
เหตุผล การผายปอดโดยวิธีกดหลังยกแขน (Backpressure Armlift or Neison Method) มีวิธี
การชวยเหลือโดยจัดทาใหผูปวยนอนควํ่า โดยใหแขนทั้ง 2 ขางงอพับเขาหากัน ฝามือทับกัน
สวนผูชวยเหลือนั่งขางผูปวยและใชมือทั้ง 2 ขางวางมือลงที่สะบักผูปวย และใชนํ้าหนักตัว
กดลงไป แขนทัง้ สองเหยียดตรงโนมตัวลงไปดานหนา (เปนการชวยเหลือใหผปู ว ยหายใจออก)
จากนัน้ ใชมอื ทัง้ สองขางจับแขนผูป ว ยทีข่ อ ศอกและดึงยกลําตัวผูป ว ยขึน้ (เปนการชวยเหลือผู
ปวยหายใจเขา) ใหทําสลับกันไปประมาณ 12-15 ครั้งตอนาที จนกวาผูปวยจะหายใจเองได
สวนที่ 2
37. ตอบขอ 2, 3 และ 4
เหตุผล การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ไมสวมเสื้อผารวมกับผูอื่น
2. งดรวมเพศในขณะที่มีประจําเดือน เพราะจะทําใหติดโรคไดงาย
3. สวมถุงยางอนามัยเมื่อรวมประเวณีกับหญิงขายบริการ
38. ตอบขอ 1, 2 และ 5
เหตุผล ความรุนแรงในเด็กวัยรุนในสังคมปจจุบันมีจํานวนมากขึ้น และทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ ดังจะเห็นเปนขาวที่ปรากฏอยูตามหนังสือพิมพรายวันทั่วไป เชน เด็กนักเรียนอาชีวะ
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ยกพวกตีกัน เด็กวัยรุนใชปนยิงคูอริและยิงตัวตาย ซึ่งมีการใชอาวุธที่รุนแรงและอันตราย เชน
มีด ปน วัตถุระเบิด ความรุนแรงในเด็กวัยรุน ทีน่ าํ ไปสูส าเหตุการตายมีจาํ นวนมากขึน้ นอกจาก
สาเหตุจากอุบัติเหตุจากยานยนตแลว เด็กวัยรุนเรียนรูชีวิตจากชีวิตจริงที่เขาดําเนินอยู และ
ซึมซับความรุนแรงจากชีวิตจริงที่เขาไดเห็นไดสัมผัสจากคนใกลชิด ครอบครัว ชุมชน สังคม
โรงเรียน สิ่งแวดลอม ตลอดจนจากสื่อตางๆ ที่มีผลกระทบอยางมากตอเด็กเล็กๆ และเด็กวัย
รุนในสังคมปจจุบัน
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สวนที่ 1
1. 3
6. 1
11. 4
16. 3
21. 1
26. 4
31. 1
36. 2
สวนที่ 2
37. 1 และ 2

2. เฉลยวิชาศิลปะ
2.
7.
12.
17.
22.
27.
32.

4
1
2
2
1
3
2

3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.

3
4
3
2
3
4
3

4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.

2
1
1
3
2
4
4

5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.

4
4
2
2
3
3
4

38. 2 และ 3
เฉลยละเอียดทุกขอ

1. ตอบขอ 3
เหตุผล ศิลปะเปนสิง่ ทีม่ นุษยสรางขึน้ เพือ่ ความงามและความพอใจ เปนความหมายของศิลปะ
มาแตโบราณวา ศิลปะเปนสิง่ ทีม่ นุษยสรางขึน้ ไมไดเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ตนไม ภูเขา ทะเล
นํ้าตก จึงไมใชศิลปะ เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ธรรมชาติเปนผูสราง ดอกไมที่สวยงามไมใช
ศิลปะ ถาคนเอาดอกไมมาจัดในแจกันใหงดงามยิ่งขึ้นจึงจะเปนศิลปะ
2. ตอบขอ 4
เหตุผล สีอะคริลกิ เปนสียคุ ใหม สามารถใชเขียนภาพบนวัสดุรองรับทีห่ ลากหลาย บนกระดาษ
บนผา บนกระเบื้อง มีคุณสมบัติทําใหสดใสคลายสีนํ้า หรือจะทําใหดูทึบแบบสีโปสเตอรก็ได
เชนกัน ที่สําคัญสามารถผสมนํ้าหรือผสมนํ้ามันเขียนแบบสีนํ้ามันก็ได
3. ตอบขอ 3
เหตุผล ศิลปะลายไทยมีมาแตโบราณ ผูเขียนมีความรูสึกนึกคิดและมีแรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาติ ซึ่งนํามาออกแบบเขียนเปนลวดลายหรือภาพตางๆ จากพื้นฐานรูปทรงธรรมชาติ
เชน ดอกบัว รวงผึ้ง ตาออย ฯลฯ ตอมาไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียจึงพัฒนาลวดลายใหงดงาม
ยิ่งขึ้น
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4. ตอบขอ 2
เหตุผล การวิจารณงานศิลปะเปนการแสดงออกถึงความคิดเห็นทางศิลปะในรูปแบบของการ
พูดบรรยาย บอก อธิบายใหผูดู ผูชมทั่วไปไดรูเขาใจในศิลปะนั้นๆ สวนขอ 2 เปนเรื่องของการ
สรางงานศิลปะ จึงไมจัดอยูในกระบวนการวิจารณงานศิลปะ
5. ตอบขอ 4
เหตุผล งานประติมากรรมลอยตัวเปนงานปนแกะสลักแบบที่สามารถดูไดรอบดาน เชน
พระพุทธรูปตางๆ พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลตางๆ พระบรมรูปทรงมา เปนตน
6. ตอบขอ 1
เหตุผล จิตรกรรม คือ การวาดภาพดวยสีใหสวยงาม มีกระบวนการชัดเจน 2 ขั้นตอน คือ ใช
พูกันระบายสีไดโดยตรง สวนงานภาพพิมพหรือพิมพภาพมีกระบวนการทํางาน 3 ขั้นตอน
ไดแก ตองมีการสรางแมพมิ พ นําแมพมิ พไปผานสี จากนัน้ จึงนํามาพิมพเปนภาพจึงไดงานภาพ
พิมพ
7. ตอบขอ 1
เหตุผล ลักษณะเดนของสถาปตยกรรมไทยชัดเจนดวยรูปลักษณของหลังคาที่มีลักษณะ
ซอนๆ กันหลายชั้น ทรงสูง มีกันสาดยื่นออกมาดานหนามาก ดานขางที่เรียกวาปกนกก็มีเชน
กัน สวนโครงสรางมีลักษณะงายๆ ตรงๆ ดูเปดเผย ประตู หนาตางแคบๆ ใหแสงเขาไดนอย ดู
ไดบรรยากาศนาศรัทธา
8. ตอบขอ 4
เหตุผล ลักษณะเดนของงานจิตรกรรมไทยจะแสดงความแตกตางของบุคคลดวยสี ลงสีแบนๆ
ตัดเสน ไมมีแสงเงา ไมมีระยะ จึงเปนภาพแนว 2 มิติ แบบตานกมองจากที่สูงลงดานลาง ที่
สําคัญเปนภาพแบบเลาเรื่องเปนชองๆ ไป คลายอานหนังสือการตูน
9. ตอบขอ 1
เหตุผล ศิลปะแขนงวรรณกรรมเปนงานศิลปะที่แสดงออกดวยการใชภาษา เพื่อเปนการ
สือ่ สารเรือ่ งราวทีต่ อ งการสือ่ สารใหเกิดความเขาใจระหวางกันของมนุษย และภาษาก็เปนสิง่ ที่
มนุษยคิดคนขึ้น และพัฒนาสรางสรรคใชสื่อความหมายไดงดงาม เปนศิลปะดานวรรณกรรม
มากมาย
10. ตอบขอ 4
เหตุผล เจดียในสถาปตยกรรมไทยอันเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนามี 4 แบบ คือ
1. พระธาตุเจดีย ใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
2. ธรรมเจดีย ใชบรรจุพระธรรมวินัย พระไตรปฎก
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

3. บริโภคเจดีย หมายถึง สถานที่ สิ่งของทั้งหมดที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจา
4. อุเทสิกเจดีย เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย พระพุทธรูป พระพุทธบาท
ตอบขอ 4
เหตุผล กลุมเจดีย สถูป และอนุสาวรีย เปนงานสถาปตยกรรมในกลุมสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึง
มิไดมุงหมายใหคนเขาไปอยูอาศัยดานใน จัดอยูในประเภทที่มนุษยเขาไปอยูอาศัยไมได
ตอบขอ 2
เหตุผล พระเจดียศรีสุริโยทัยจัดอยูในกลุมสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสาวรียรําลึก
ถึงองคสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เปนสถาปตยกรรมที่แตกตางจากขออื่นๆ ชัดเจน คือ มนุษย
เขาไปอยูอาศัยทํากิจกรรมภายในไมได แตอีก 3 ขอ เปนสถาปตยกรรมที่มนุษยเขาไปอยูอาศัย
ทํากิจกรรมภายในได
ตอบขอ 3
เหตุผล เพลงโฟลกซอง คือ เพลงพืน้ เมือง เปนเพลงของชาวบานทีส่ รรคสรางขึน้ มาเพือ่ ความ
บันเทิง ความสนุกสนาน หรือประกอบงานพิธีกรรมในหมูชาวบานนั้นๆ เนื้อหาของเพลง
โฟลกซองจะเปนคติสอนใจ คติธรรม เรือ่ งราวเกีย่ วกับศาสนา ชีวติ ความเปนอยู ตลอดจนความ
รักในหมูบานนั้นๆ
ตอบขอ 1
เหตุผล โมสารท เปนยอดนักดนตรีเอกของโลก ชาวออสเตรีย รูหลักการดนตรี รูโนตสากล
เลนดนตรี แตงเพลงไดตั้งแตอายุ 5 ขวบ โมสารทสามารถเลนไวโอลินในวงกับบิดาไดอยาง
ไพเราะตั้งแตอายุ 5 ขวบ เมื่ออายุได 6 ขวบไดถวายตัวเขาวัง พออายุ 7 ขวบ ออกตระเวนเลน
ดนตรีจนเปนที่รูจักกันทั่วไป
ตอบขอ 2
เหตุผล สังคีตในทางศิลปะ หมายถึง การรวมเอาการรองรําทําเพลง ฟอนรํา และการละคร
พรอมดนตรี ทางขับรอง ทางเครื่อง ละครสังคีต เขาไวดวยกัน แตคําวาสังคีตยังถูกนํามาใช
รวมกับกิจกรรมศิลปะอีกมาก เชน สังคีตดนตรี สังคีตกวี สังคีตวิวัฒน สังคีตประยุกต เปนตน
ตอบขอ 3
เหตุผล ดนตรีไทยเกีย่ วเนือ่ งกับวิถชี วี ติ ของคนไทยมาตัง้ แตอดีต ตัง้ แตเกิด เหกลอม โกนผมไฟ
โกนจุก และงานทีม่ พี ระสงฆสวดมนต ฉันอาหาร งานแตงงาน งานมงคล ดวยวงปพ าทยมโหรี
เครื่องสาย จนถึงงานศพ วงปพาทยนางหงส ปพาทยมอญ และยังมีงานพิเศษอื่นๆ ที่ใชดนตรี
ไทยบรรเลงประกอบอีกมาก
เฉลยขอสอบ Pre O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ ม.3

12
17. ตอบขอ 2
เหตุผล ดนตรีเปนศิลปะแบบนามธรรม มีดีอยูในตัวเอง เพราะดนตรีจะเขาถึงจิตใจของ
ผูรับฟงไดเอง มีอํานาจทางการไดยินที่มองไมเห็นสูง มีอํานาจตอชีวิตจิตใจ ซึ่งอํานาจนี้ไมมี
ใครรูวาเปนตัวตนอยางไร จึงจัดใหดนตรีเปนศิลปะแบบนามธรรม
18. ตอบขอ 2
เหตุผล ฮอรนเปนเครือ่ งดนตรีประเภทเครือ่ งเปาลมทองเหลือง นิยมใชเลนประสานเสียงใน
วงดนตรีสากล
19. ตอบขอ 3
เหตุผล เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ขึงดวยหนัง ประกอบดวยกลองตางๆ มุงเนน
สําหรับการใชตีบอกจังหวะสัญญาณ ตัวกลองเรียกวา หุน มักทําดวยไมขุดเปนโพรง ดานหนา
ขึงดวยหนัง มีทั้งขางเดียวและสองขาง แลวแตชนิดของกลองนั้นๆ เชน กลองแขก กลองชนะ
กลองตอก โทน เปงมาง ตะโลดโปด
20. ตอบขอ 2
เหตุผล แซ็กโซโฟนเปนกลุมเครื่องเปาโลหะมีลิ้นเปดเสียงเปนนวมออนนุม ถูกนํ้าหรือ
ความชื้นมากไมได เพราะจะทําใหนวมปด-เปดเสียงชํารุด เปอยยุย ควบคุมเสียงไมได สิ่งที่
ถูกตองสําหรับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน คือ หามนําไปลางนํ้าโดยเด็ดขาด เพียง
แตเช็ดดวยผาสะอาดก็เพียงพอแลว
21. ตอบขอ 1
เหตุผล ลักษณะเดนๆ ของเครื่องดนตรีไทยมีอยูมากมายหลายอยางแตกตางกับเครื่องดนตรี
สากล ซึ่งไมสามารถทําได เชน เครื่องเปาของไทยไมวาจะเปนปหรือขลุย สามารถเปาตอเนื่อง
ไดตลอดเพลงโดยไมตองหยุดหายใจ ซึ่งการปฏิบัติถือเปนเหตุปกติของนักดนตรีไทยที่ปฏิบัติ
กันปกติอยูแลว
22. ตอบขอ 1
เหตุผล ลักษณะในการปฏิบตั กิ ารขับรองเพลงไทยจะมีลกั ษณะเดนๆ คือ การเอือ้ นเสียง เอือ้ น
คํา ซึง่ ถือเปนจุดเดนของความไพเราะ ถานําลักษณะเดนมาเทียบความสัมพันธจะมีความคลาย
หรือใกลเคียงกันกับการเอือ้ น ในการอานทํานองเสนาะหรือการอานโคลงกลอนของภาษาไทย
23. ตอบขอ 3
เหตุผล ยางสนใชในการถูสายใหมคี วามฝด เมือ่ เกิดการเสียดสีจะมีเสียงดังไพเราะขึน้ ยางสน
เปนยางไมทไี่ ดจากตนสน มีลกั ษณะแหงเปนกอน มีกลิน่ หอม ยางสน 1 กอนสามารถใชไดนาน
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24. ตอบขอ 2
เหตุผล สะลอเปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองของลานนาชนิดหนึ่ง จัดอยูในเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสี สะลอมีทั้ง 2 สาย และ 3 สาย คันชักในการสีสะลอจะอยูดานนอกคลายคันชักของ
ซอสามสาย สะลอตางจากขออื่นๆ คือ อีก 3 ขอเปนเครื่องดีด
25. ตอบขอ 3
เหตุผล การละครของโรมันจะใหความสําคัญกับตัวแสดงมากกวาบทละคร แสดงแนวเราใจ
การตอสูกัน นักโทษหรือสัตวดุรายตางๆ ถึงกับมีการฆาจริง ตอสูจริงบนเวที พัฒนามาเปน
ละครสัตว มวยปลํ้า ที่สําคัญจะมีการใชหัวสวมหรือมีหนากากสวมประกอบชุดชวยเพื่อสื่อ
ถึงตัวละครอยางชัดเจน
26. ตอบขอ 4
เหตุผล ละครเปนศิลปะการแสดงที่เกิดจากการนําภาพประสบการณจินตนาการของมนุษย
มาผูกเปนเรื่องราว ตองมีลําดับขั้นตอนที่สมบูรณตั้งแต ศิลปะ การแสดง เรื่องราว ผูกํากับการ
แสดง นักแสดง และสุดทายคือ ผูชมการแสดงตามลําดับ
27. ตอบขอ 3
เหตุผล ขอ 3 เปนภาษาทาแสดงกิริยาอาการและความรูสึกออกมาเปนทาทาง เพื่อสื่อ
ความหมายแทนคําพูดวา “ฉัน” ขอ 1 ทาทาน ขอ 2 ทาเรียกมา ขอ 4 ทาเธอ
28. ตอบขอ 4
เหตุผล ขอ 4 เปนภาษาทาทางแสดงกิริยาอาการและความรูสึกออกมาเปนทาทางแทนคํา
พูด เพื่อสื่อความหมายใหรูวา “รัก” สวนขอ 1 เปนทาอารมณรัก เปนความรูสึกที่กําลังตกอยู
ในความรัก ขอ 2 ทาทาน และขอ 3 ทาเธอ
29. ตอบขอ 4
เหตุผล รามเกียรติ์เปนการแสดงโขน หนังใหญ แตรําศุภลักษณอุมสมเปนการแสดงละคร
อุณรุท ไมสัมพันธกัน สวนอิเหนาเปนละครในไมใชปพาทยมอญประกอบ และขอ 3 ผู
ชนะสิบทิศเปนละครพันทาง ไมใชปพาทยมอญ และพากยชมดง
30. ตอบขอ 3
เหตุผล โขนหนาจอ คือ การแสดงโขนบนเวทีกลางแจงหนาจอหนังใหญ ซึง่ ฉากดานหลังไดรบั
การปรับปรุงมาจากจอหนังใหญ ซึง่ เขียนเปนรูปปราสาทราชวัง จึงมีความเชือ่ วามีววิ ฒ
ั นาการ
มาจากการแสดงหนังใหญ
31. ตอบขอ 1
เหตุผล หลักการฝกนาฏศิลปไทยมีระเบียบขัน้ ตอนการฝกเปนแบบแผนทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะ
ในการฝกรําจะใชเพลงชา – เพลงเร็วเปนพื้นฐานในการฝก
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32. ตอบขอ 2
เหตุผล ละครในเปนละครทีก่ าํ หนดใหจดั แสดงในพระราชฐานจึงตองเปนละครทีม่ รี ะเบียบ
แบบแผน แตงกายยืนเครื่องพระนาง และเรื่องที่ใชแสดงแตเดิมใชเพียง 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์
อิเหนา และอุณรุท
33. ตอบขอ 3
เหตุผล เพลงฉุยฉายเปนเพลงประกอบการรํา เมือ่ ผูแ สดงแตงตัวใหมหรือแปลงกายใหงดงาม
กวาเดิม หรือตัวละครดีใจ ภูมิใจ แสดงออกทางอารมณ และความรูสึกออกมาเปนทาทาง
34. ตอบขอ 4
เหตุผล รํากลองยาวเปนการแสดงพืน้ เมืองของภาคกลาง มีประวัตคิ วามเปนมามาจากการเลน
เถิดเทิง สันนิษฐานวาเปนของพมาที่นิยมเลนกันมากอน จนเมื่อพมามาทําสงครามกับไทย รํา
กลองยาวจึงเผยแพรเขามาในเมืองไทยชวงสมัยธนบุรีถึงรัตนโกสินทร
35. ตอบขอ 4
เหตุผล ฟอนภูไทเปนการแสดงพื้นเมืองของชน 3 เผา ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาว
ภูไทที่อาศัยอยูแถบเทือกเขาภูพาน ไดแก กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม ฟอนภูไทจะใชแสดง
เพือ่ ความรืน่ เริง เพือ่ การสักการบูชา จึงมีชอื่ เรียกแตกตางกันไป เชน แหขา วเมา ฟอนเรณู รวม
ทั้งไหลเรือไฟก็ใชฟอนภูไทประกอบดวยเชนกัน
36. ตอบขอ 2
เหตุผล ฟ อ นเที ย นเป น ศิ ล ปะการแสดงของภาคเหนื อ ที่ มี ลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหวช า ๆ
ออนชอยงดงาม แตถาเปนกลางวันใชฟอนเล็บ ดังนั้นฟอนเทียนผูฟอนจะถือเทียนจุดไฟมือ
ละเลมทั้ง 2 มือ ตามปกติใชฟอนกลางแจงในเวลากลางคืนเทานั้นจึงจะเห็นแสงเทียนที่งดงาม
สวนที่ 2
37. ตอบขอ 1 และ 2
เหตุผล พระปฐมเจดียเปนเจดียองคใหญทรงลังกาซึ่งมี 2 ดานเทากัน แสดงถึงความสมดุล
หอไอเฟลเปนหอคอยอยูใ นประเทศฝรัง่ เศสซึง่ มีลกั ษณะรูปทรง 2 ดานเทากันเชนกัน
แสดงถึงความสมดุลสองดาน
38. ตอบขอ 2 และ 3
เหตุผล การแสดงโขนเปนการรวมศิลปะ ฉาก ดนตรี การแสดงครบทั้ง 3 ดาน
การแสดงโอเปราเปนการแสดงศิลปะการแสดงดนตรี ขับรอง เตน ฉาก แสงสีครบ
ทั้ง 3 ดาน
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สวนที่ 1
1. 4
6. 3
11. 4
16. 2
21. 3
26. 3
31. 3
36. 3
41. 4
สวนที่ 2
42. 3, 4 และ 1

3. เฉลยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.
7.
12.
17.
22.
27.
32.
37.

4
4
4
3
3
2
4
3

43. 2, 5 และ 3

3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.
38.

4
4
3
1
4
1
4
1

4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.
39.

2
3
3
1
4
3
2
3

5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.

3
1
2
2
2
1
2
2

44. 2, 3 และ 2
เฉลยละเอียดทุกขอ

สวนที่ 1
1. ตอบขอ 4
เหตุผล กอนซักตองตรวจดูสิ่งของที่ตกคางกอนนําไปแชและซัก ถาเปนเอกสารสําคัญอาจ
เสียหาย หรือหากเปนเข็มกลัดอาจเกิดอันตรายได
2. ตอบขอ 4
เหตุผล เพราะเปนวิธีที่ประหยัดเวลาและแรงงานที่จะชวยใหเสื้อผาที่ซักดวยเครื่องซักผา
สะอาดมากที่สุด
3. ตอบขอ 4
เหตุผล วิธีลบรอยเปอนจากนํ้าชาและกาแฟ ใหใชแปงฝุนโรยทิ้งไวใหแหง แลวนําไปซัก
ขอ 1, 2 และ 3 ใชลบรอยเปอนจากยางผลไม ไอศกรีม และเลือด ตามลําดับ
4. ตอบขอ 2
เหตุผล หลักการรีดเสื้อเชิ้ตตามขั้นตอนสวนประกอบของเสื้อเชิ้ต คือ เริ่มตนรีดปกเสื้อ รีด
สาบเสื้อ รีดตัวเสื้อดานหนา รีดตัวเสื้อดานหลัง รีดแขนเสื้ออันดับสุดทายเพื่อปองกันสวนที่
รีดแลวยับระหวางกําลังรีด
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5. ตอบขอ 3
เหตุผล ความชืน้ ทําใหเกิดกลิน่ อับและเกิดเชือ้ ราได เสือ้ ผาทีม่ เี ชือ้ ราก็ควรนําไปทิง้ ไมควรนํา
มาใช
6. ตอบขอ 3
เหตุผล
เปนสัญลักษณทหี่ มายความวา รีดดวยความรอนสูง แตถา เปนสัญลักษณ
หมายความวา รีดดวยความรอนตํ่า
7. ตอบขอ 4
เหตุผล ธุรกิจแฟรนไชส เปนการประกอบธุรกิจที่ตองมีการขอสิทธิ์ทางการคาจากธุรกิจ
ตนแบบที่เรียกวา ผูใหสิทธิ์ ซึ่งเปนเจาของกิจการ ผูรับสิทธิ์จะตองดําเนินธุรกิจตามเงื่อนไข
ของกิจการของผูใหสิทธิ์ทุกประการ เชน ธุรกิจรานสะดวกซื้อ รานอาหารฟาสตฟูด ซึ่งขอดี
ของธุรกิจดังกลาวมีดังนี้
1. มีตราสินคาที่เปนที่ยอมรับแลว
2. ไมตองเสียคาใชจายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ
3. ไดรับความชวยเหลือดานเงินทุนและอื่นๆ ตามเงื่อนไข
8. ตอบขอ 4
เหตุผล เสื้อผาที่ชํารุดควรซอมแซมกอนซัก เพราะแรงขยี้จะทําใหเสื้อผาชํารุดมากขึ้น
9. ตอบขอ 3
เหตุผล ถาตองการทําความสะอาดสิง่ ใดก็ตอ งเลือกใหเหมาะกับลักษณะของงาน เชน ตองการ
ปดฝุนที่หนาตางหรือบนหลังตูก็ควรเลือกใชไมปดขนไก ตองการกวาดพื้นแหงก็ตองเลือกใช
ไมกวาดดอกหญา
10. ตอบขอ 1
เหตุผล การถอดปลั๊กตูเย็นออกเปนการตัดวงจรไฟฟา ปองกันไฟฟาชอรต ไฟฟาลัดวงจร ซึ่ง
อาจทําใหเกิดไฟไหมได จึงเปนวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด
สวนขอ 2, 3, 4 ตูเย็นยังเสียบปลั๊กอยู อาจเกิดไฟฟาลัดวงจรไดซึ่งเปนวิธีการที่ไม
ปลอดภัย
11. ตอบขอ 4
เหตุผล การจัดตกแตงบานควรยึดประโยชนใชสอยเปนอันดับแรก ไมวาจะเปนการจัดวาง
ตูเตียง ใหชิดดานใดดานหนึ่งของหองจะไดมีเนื้อที่ในการใชงานมากขึ้นสวนเรื่องความ
ประหยัด ความปลอดภัย และความสวยงามเปนสวนที่ควรนํามาพิจารณาตามลําดับ
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12. ตอบขอ 4
เหตุผล วิธกี ารสอยเปนการเย็บผาใหตดิ กันตรงบริเวณรอยพับตามปลายเขนเสือ้ ชายกระโปรง
ปลายขากางเกง โดยการสอยจะไมเห็นรอยเย็บปรากฏชัดที่ผาดานนอกมากเกินไป
การปะ เปนการซอมแซมเสื้อผาบริเวณที่เสื้อผาขาดหายไป
การดน เปนการเย็บผาใหติดกันอยางถาวร มีฝเข็มถี่กวาการเนา
การเนา เปนการเย็บผาใหติดกันชั่วคราว เพื่อไมใหผาเคลื่อนที่ กอนที่จะทําการสอย
หรือทําการเย็บ เปนตน
13. ตอบขอ 3
เหตุผล เอ็นจีวี (NGV) เปนเชือ้ เพลิงทีม่ กี ารเผาไหมทสี่ มบูรณ ปลอยมลพิษออกสูอ ากาศนอย
มีความปลอดภัยในการใชงานสูงกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีนํ้าหนักเบากวาอากาศ
14. ตอบขอ 3
เหตุผล โดยทั่วไปนํ้ามันไบโอดีเซลนิยมนําไปผสมกับนํ้ามันดีเซลเปนสูตรตางๆ เชน
B2 หมายถึง มีนํ้ามันไบโอดีเซล 2% นํ้ามันดีเซล 98%
B5 หมายถึง มีนํ้ามันไบโอดีเซล 5% นํ้ามันดีเซล 95%
B20 หมายถึง มีนํ้ามันไบโอดีเซล 20% นํ้ามันดีเซล 80%
15. ตอบขอ 2
เหตุผล ขอ 2 Repair เปนการซอมแซมเพื่อนํากลับมาใชงานใหมอีกครั้ง
ขอ 1 เปน Reduce
ขอ 3 เปน Recycle
ขอ 4 เปน Reuse
16. ตอบขอ 2
เหตุผล คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) มีมติในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 อนุมตั ิ
กรอบราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ หลักเกณฑ เงื่อนไข และงบประมาณ ดําเนินโครงการ
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับทราบในวันที่ 13 กันยายน 2554 อนุมัติเปน
นโยบายโครงการรับจํานําขาวเปลือกปการผลิต 2554/2555 เริ่มใชในวันที่ 7 ตุลาคม 2554-30
กันยายน 2555
17. ตอบขอ 3
เหตุผล โหระพาปลูกงาย ใชวิธีตัดชําไมนานก็ใหผลผลิต
ขอ 2 ตะไครตองแชนํ้าใหรากออกกอนนําไปปลูก
ขอ 1 และ 4 ตองปลูกดวยวิธีการเพาะเมล็ด ใชเวลานานกวาจะไดผลผลิต
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18. ตอบขอ 1
เหตุผล ใบตองที่นิยมนํามาหอขนมไทย ไดแก ใบตองกลวยนํ้าวา และใบตองกลวยตานี ซึ่ง
เปนใบตองที่มีความเหนียว ไมกรอบเปราะ ไมฉีกขาดงาย
ขอ 2, 3 และ 4 ใบตองจากกลวยชนิดอื่นๆ มีความหนาและเปราะเกินไป มียางมาก ไม
เหมาะในการนํามาหอขนม ถาใชใบตองผิดอาจทําใหขนมมีกลิ่นเหม็นเขียวได
19. ตอบขอ 1
เหตุผล ปลาปน กากถั่ว ใบกระถิน ลวนใหสารอาหารประเภทโปรตีนที่ไกไขตองการ สวน
ขาวฟาง มันเทศ ขาวโพด มันสําปะหลัง เผือก ใหสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต กระดูก
ปน ใหสารอาหารประเภทแรธาตุ
20. ตอบขอ 2
เหตุผล ทั้งปลาแรดและปลากรายสามารถเลี้ยงไวเพื่อความสวยงามและจําหนายเพื่อการ
บริโภคได
ปลาชอน ปลาหมอ นิยมเลี้ยงไวบริโภคอยางเดียว
ปลาหมอสี ปลาหางนกยูง ปลาเงินปลาทอง ปลาคารฟ นิยมเลี้ยงไวดูเลนอยางเดียว
21. ตอบขอ 3
เหตุผล การทําหมอนเข็มจะใชวัสดุอุปกรณครบทุกชนิดตามที่กําหนดให
22. ตอบขอ 3
เหตุผล อาหารมื้อกลางวันควรเปนอาหารจานเดียวที่มีอาหารครบ 5 หมู
ขอ 1 เหมาะเปนอาหารมื้อเชา
ขอ 2 ขาดอาหารประเภทเนื้อสัตว
ขอ 4 เหมาะเปนอาหารมื้อเย็นเพราะมีลักษณะเปนอาหารชุด
23. ตอบขอ 4
เหตุผล กอนเก็บผักไวในตูเย็น ควรทําความสะอาดกอนเพราะผักอาจมีสิ่งสกปรกและสาร
เคมีติดมาดวย
24. ตอบขอ 4
เหตุผล ขอ 4 กลาวไมถูกตอง เพราะแกวนํ้าดื่มตองอยูดานขวามือของแตละคน
25. ตอบขอ 2
เหตุผล เครือ่ งดืม่ ในขออืน่ มีราคาแพงกวานํา้ เตาหูใ นปริมาณเทาๆ กัน นํา้ สมคัน้ และชามะนาว
มีคุณคาทางโภชนาการนอยกวานํ้าเตาหูที่มีสารอาหารใกลเคียงกับนํ้านมสด
26. ตอบขอ 3
เหตุผล อาหารรอนควรใสถวยแกวและมีจานรองถวยจะทําใหถือไดสะดวก
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27.
28.
29.

30.

31.
32.

ถวยกระเบื้องเหมาะเปนถวยแบงแกงหรือตม
ภาชนะทีท่ าํ จากพลาสติกไมเหมาะสําหรับใสของรอนๆ เพราะสีทเี่ คลือบจะหลุดและ
กอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคได
ตอบขอ 2
เหตุผล ในการทํางานกลุมทุกคนภายในกลุมควรมีสวนรวมในการทํางาน มีการแบงงานกัน
ทําตามความสามารถ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ
ตอบขอ 1
เหตุผล ตูเย็น เครื่องซักผา และเครื่องทํานํ้าอุน เปนเครื่องใชไฟฟาประเภท 1 ตองมีการตอ
สายดิน สวนเครื่องใชไฟฟาในขออื่นๆ ไมตองมีสายดิน
ตอบขอ 3
เหตุผล การดําเนินงานเพือ่ แกปญ
 หาตามกระบวนการเทคโนโลยีประกอบดวย 7 ขัน้ ตอน คือ
กําหนดปญหาความตองการ รวบรวมขอมูลแสวงหาวิธีการแกปญหา/วิธีสนองความตองการ
เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแกไข และประเมินผล
ตอบขอ 1
เหตุผล ในการเลือกใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดและสรางสรรคตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมดานความคุมคา ความพอเพียง การบํารุงรักษา ไมกระทบตอคานิยมอันดีงาม และ
ความสามารถในการบํารุงรักษาเทคโนโลยี
ตอบขอ 3
เหตุผล ขอ 1 คือ จอยสติ๊ก ขอ 2 คือ แปนพิมพ และขอ 4 คือ ปากกาแสง เปนอุปกรณนําเขา
ขอมูล สวนขอ 3 คือ จอภาพ เปนอุปกรณแสดงผลขอมูล
ตอบขอ 4
เหตุผล ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ประกอบดวย
1. การเลือกหัวขอโครงงาน
2. การศึกษาคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงงาน
3. การจัดทําขอเสนอโครงงาน
4. การจัดทําโครงงาน
5. การเขียนรายงาน
6. การนําเสนอและแสดงผลโครงงาน
สวนการแสดงวิธีการดําเนินงานไมใชขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร เปน
เพียงสวนหนึ่งขององคประกอบของขอเสนอโครงงานเทานั้น
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33. ตอบขอ 4
เหตุผล โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เปนโครงงานที่ใชคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อเพื่อ
การศึกษา ทีใ่ หความรู เปนงานทางดานวิชาการโดยการสรางโปรแกรมบทเรียนหรือหนวยการ
เรียน ซึ่งอาจเปนการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน (Online) นักเรียนสามารถเขามาศึกษาได
ดวยตนเอง โดยอาจคัดเลือกหัวขอทีเ่ ขาใจไดยากมาเปนหัวขอในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
34. ตอบขอ 2
เหตุผล 3G จะทํางานในระบบซีดีเอ็มเอ (Code Division Multiple Access : CDMA) อัตรา
ความเร็วในการรับ-สงขอมูล (Transmission Rate) ไมตาํ่ กวา 2 เมกะบิตตอวินาที ผูใ ชสามารถใช
งานมัลติมเี ดียความเร็วสูงไดอยางตอเนือ่ ง เชน การรับชมวีดทิ ศั นจากอินเทอรเน็ต การสนทนา
แบบเห็นภาพคูสนทนา
ขอ 1 ระบบเอส เปนระบบของ 2.75 G
ขอ 3 ระบบจีเอสเอ็ม เปนระบบของ 2.5G ที่นํามาใชรวมกับระบบจีพีอารเอส
ขอ 4 ระบบจีพีอารเอส เปนระบบของ 2.5 G
35. ตอบขอ 2
เหตุผล การจัดหนารายงานดวยเครื่องคอมพิวเตอร ในการทํารูปเลมเปนเอกสารตองใช
เครื่องพิมพ และตองมีภาพประกอบดวยก็ตองใชกลองดิจิทัลในการถายภาพ
36. ตอบขอ 3
เหตุผล อารเอฟไอดี (Radio Frequency Indentiﬁcation : RFID) เปนเทคโนโลยีที่ใชคลื่นวิทยุ
ในการอานขอมูลที่ประกอบดวยสวนยอย 2 สวน คือ ทรานสปอนเดอร (Transponder) และ
เครื่องอาน (Reader) ที่สามารถใชทรานสปอนเดอรติดหรือฝงใตผิวหนังของสัตว
37. ตอบขอ 3
เหตุผล สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) เปนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
สวนขออื่นๆ เปนตัวยอที่ไมมีความหมายและไมเกี่ยวของ
38. ตอบขอ 1
เหตุผล ซอฟตแวรตารางการทํางาน (Spreadsheet Software) เปนซอฟตแวรที่ชวยในการคิด
คํานวณ นอกจากนี้ยังสามารถสรางกราฟ แผนภูมิ สําหรับนําเสนอในรูปแบบตางๆ
39. ตอบขอ 3
เหตุผล จากขอมูลจะเห็นวากัลยาสนใจงานเกษตร มีความรับผิดชอบใฝรูใฝเรียน สนใจงาน
ที่ไดรับมอบหมาย สวนการคาขายเนื่องจากมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่แมขายอาหารตามสั่ง
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กัลยาไมอายในอาชีพของแม แตกลับภาคภูมิใจและยังนําความรูที่ไดรับจากโรงเรียนมาทํานํ้า
สมุนไพรไปขายดวย สวนอาชีพครู นักธุรกิจ รับจาง ไมแสดงใหเห็นเดนชัด
40. ตอบขอ 2
เหตุผล ขอมูลไมไดแสดงถึงความประหยัดของกัลยา ดังนั้นเมื่อขอ 1, 3, 4 มีความประหยัด
จึงไมถูกตอง
41. ตอบขอ 4
เหตุผล ใฝหาความรู มีนิสัยพื้นฐานที่ดีในการทํางาน มีทัศนคติและคานิยมที่ถูกตองใน
เรื่องของการทํางาน มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เปนคุณสมบัติของผูที่ประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ
สวนที่ 2
42. ตอบ 3, 4 และ 1
เหตุผล จากสถานการณควรเลือกประดิษฐดอกกุหลาบเพือ่ จัดจําหนายในชวงเดือนกุมภาพันธ
ซึ่งเปนโอกาสในวันแหงความรัก และวัสดุที่เหมาะสมที่สุด คือ กระดาษยน
สวนดอกปอปปมีขายในเดือนกุมภาพันธเชนกัน แตไมสามารถประดิษฐเพื่อจัด
จําหนายเองได เพราะเปนของมูลนิธิองคการทหารผานศึก
สวนดอกมะลิ ดอกกลวยไม ดอกแกวกัลยา เปนดอกไมทมี่ จี าํ หนายในเดือนอืน่ ทีไ่ มใช
เดือนกุมภาพันธ และไมสามารถประดิษฐเพื่อจัดจําหนายเองไดเชนเดียวกับดอกปอปป
43. ตอบ 2, 5 และ 3
เหตุผล จากสถานการณที่กําหนดใหรายการอาหารที่เหมาะสม คือ แซนวิชทูนา เพราะเปน
อาหารที่ทํางาย เร็ว ใชวัสดุอุปกรณนอย
สวนขาวผัดกุง ผัดซีอิ้ว พอทําไดแตใชเวลาในการเตรียมยุงยากกวา
สวนขาวสวย ยําวุนเสนไมเหมาะสมที่จะทํา เพราะเปนอาหารประเภทยํา เมื่อปรุง
เสร็จตองรับประทานเลย ถาทิ้งไวรสชาติของยําจะไมอรอยและไมนารับประทาน
สวนตมบะหมี่สําเร็จรูปใสไขไมเหมาะสม เพราะเปนอาหารประเภทนํ้า ถึงจะทําได
งายและรวดเร็วก็ตาม
44. ตอบ 2, 3 และ 2
เหตุผล ประเพณีที่นิยมทํากันในชวงวันออกพรรษา คือ ประเพณีทอดกฐิน แขงเรือยาว
ประเพณีหลอเทียน ประเพณีตักบาตรดอกไม จะจัดในชวงวันเขาพรรษา
ประเพณีเทกระจาดเปนประเพณีของชาวจีน
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สถานทีท่ สี่ มั พันธกบั ประเพณีทอดกฐิน คือ วัดบานไร เพราะเปนวัดทีม่ พี ระภิกษุสงฆ
จําวัดอยูที่สามารถทําพิธีทอดกฐินได
สวนวัดแขก เปนวัดของชาวอินเดีย
สํานักสงฆ ทอดกฐินไมได
วัดสามจีน เปนวัดของชาวจีน ไมมีประเพณีทอดกฐิน แตอาจมีประเพณีเทกระจาด
สวนวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกว เปนวัดที่ไมมีพระจําพรรษาอยู ไมมี
พิธีทอดกฐิน
การแตงกายที่เหมาะสมสําหรับวัยรุนไปทอดกฐินที่วัดตางจังหวัด คือ วัยรุนควรใส
เสือ้ ทีม่ สี สี ดใส กางเกงขายาว รองเทาหุม สน ซึง่ เปนการแสดงความเคารพตอสถานทีท่ ไี่ ปดวย

เฉลยขอสอบ Pre O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานฯ ม.3

