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ข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 1
วิชา ทัศนศิลป์

กลุ่มสาระ ศิลปะ
ชันประถมศึกษาปี ที 1

ให้ กาเครืองหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถ ูกต้ อง
1. สิ งแวดล้อมทีเกิดขึนรอบตัวเรา มีความแตกต่างกันหรื อไม่
ก. แตกต่าง
ข. ไม่แตกต่าง
ค. มีทงั แตกต่างและไม่แตกต่าง
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกียวกับรู ปร่ างอิสระ
ก. พบเห็นได้ทวั ไป
ข. มีโครงสร้างแน่นอน
ค. มักพบได้ในสิ งมีชีวติ เป็ นส่ วนใหญ่
3. เมือกล่าวถึงรู ปร่ างเรขาคณิ ต ข้อใดถูกต้อง
ก. รู ปร่ างของปู
ข. รู ปร่ างของใบไม้
ค. รู ปร่ างของกล่องนม
4. ขนาดทีพบเห็นรอบๆ ตัวเรานัน แบ่งออกได้กีขนาด อะไรบ้าง
ก. 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ข. 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ค. 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
5. ข้อใดเรี ยงลําดับสัตว์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ได้ถูกต้อง
ก. แมว มด วัว
ข. มด แมว วัว
ค. วัว แมว มด
6. การเลือกใช้วสั ดุในการทํางานศิลปะ ควรเลือกอย่างไร
ก. เลือกขนาดให้ใหญ่ทีสุด
ข. เลือกเฉพาะวัสดุทีสวยงาม
ค. เลือกให้เหมาะสมกับงานทีจะทํา
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จํานวน 30 ข้ อ

7. ในงานศิลปะ เรานิยมนําใบไม้มาทําสิ งใดมากทีสุด
ก. งานพิมพ์ภาพ
ข. งานแกะสลัก
8. ทําไมเราจึงควรใช้ดินสอทีมีสีออ่ นในการร่ างภาพ
ก. จะได้เห็นเส้นชัดเจน
ข. ลบออกได้ง่าย
ค. สะดวก
9. การใช้พกู่ นั ควรเลือกขนาดของพูก่ นั ตามเหตุผลใด
ก. ความถนัด
ข. ชนิดของสี ทีใช้
ค. ลักษณะของรู ปภาพ
10. อุปกรณ์ใดใช้ถูไปมาให้รอยต่างๆ หายไป
ก. ยางลบ
ข. ดินสอ
ค. สี น าํ
11. เพราะอะไรเราจึงนําหลอดดูดมาช่วยในการเป่ าสี
ก. เป็ นวัสดุหาง่าย
ข. ไม่เป็ นอันตราย
ค. กําหนดทิศทางการกระจ่ายของสี ได้ง่ายขึน
12. ในการผสมสี เพือใช้ในการพับสี ควรผสมอย่างไร
ก. ผสมให้เจือจาง
ข. ผสมให้เข้มข้น
ค. ผสมกาวเพิม ลงในสี
13. ผงคราม สามารถนํามาทดลองสี แบบใดได้
ก. โรยสี
ข. สลัดสี
ค. ขูดสี
14. ในการทดลองสี แบบใดทีตอ้ งระมัดระวังมากทีสุด
ก. การหยดสี
ข. การเป่ าสี
ค. การขูดสี
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ค. งานปัน

15. ในการเป่ าสี ถ้าต้องการให้สีกระจายเป็ นวงกว้าง ควรวางหลอดดูดอย่างไร
ก. วางในแนวตัง
ข. วางในแนวนอน
ค. ใช้ปากเป่ าแทนหลอดดูด
16. ภาพใดเมือมองดูแล้วให้ความสดชืนแจ่มใส
ก. ฝนตก
ข. นําตก
ค. หิมะ
17. ภาพใดให้ความรู ้สึกร้อนระอุ
ก. ป่ าไม้
ข. ทะเลทราย
ค. ดินแตกระแหง
18. ภาพใดแตกต่ างจากภาพอืน
ก. ภาพภูเขา
ข. ภาพแม่น าํ
ค. ภาพรถไฟ
19. ข้อใดเป็ นภาพทิวทัศน์ทีไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ
ก. ภาพบ้านเรื อน
ข. ภาพท้องทะเล
ค. ภาพสวนดอกไม้
20. ภาพใดให้ความรู ้สึกอึดอัด
ก. ภาพป่ าทีมีตน้ ไม้ข ึนหนาแน่น
ข. ภาพการจราจรทีมีรถมากมาย
ค. ภาพทุง่ ดอกทานตะวันขึนกันอย่างหนาแน่น
21. สิ งใดควรทําเป็ นอันดับแรกในการวาดภาพทิวทัศน์
ก. เลือกต้นแบบ
ข. ระบายสี
ค. ร่ างภาพ
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22. ข้อใดไม่ ใช่ หลักการวาดภาพทีถูกต้อง
ก. วาดภาพโดยเน้นนําหนักไปทางด้านใดด้านหนึง
ข. วาดภาพโดยจัดวางภาพให้ได้สัดส่ วน
ค. ระบายสี ภาพให้สวยงามตามความเป็ นจริ ง
23. ส่ วนใหญ่เราวาดภาพธรรมชาติจากสิ งใด
ก. ภาพวาดทีเคยมีคนวาดเอาไว้
ข. ภาพถ่ายหรื อทิวทัศน์จริ ง
ค. จินตนาการเอาเอง
24. เราควรระบายสี ภาพวาดอย่างไร
ก. ระบายไปทางซ้ายบ้าง ขวาบ้าง
ข. ระบายตามความพอใจ
ค. ระบายไปทางใดทางหนึง
25. การวาดภาพทิวทัศน์ควรหามุมมองแบบใด
ก. วาดง่าย ๆ
ข. สวยงาม
ค. รกทึบ
26. วัสดุเนืออ่อนและนิม นิยมใช้ในงานศิลปะชนิดใด
ก. ภาพเขียน
ข. งานแกะสลัก
ค. งานปัน
27. เรานิยมนําสบูม่ าใช้ในงานใด
ก. งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ข. การทําความสะอาดพูก่ นั
ค. งานแกะสลัก
28. เศษวัสดุ คืออะไร
ก. ของทีซือมาใหม่
ข. วัสดุทีเหลือใช้
ค. วัสดุทีมีราคาแพง
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29. งานศิลปะใด สามารถทําได้ง่ายทีสุด
ก. ภาพเขียน
ข. งานแกะสลัก
ค. งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
30. ข้อใดเป็ นวัสดุเนืออ่อนทีนาํ มาใช้ในงานแกะสลัก
ก. เหล็ก
ข. ดินนํามัน
ค. ไม้
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ตารางวิเคราะห์ ข้อสอบมาตรฐานชันปี วิชา ทัศนศิลป์ ชุ ดที 2
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ข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 2
วิชา ทัศนศิลป์

กลุ่มสาระ ศิลปะ
ชันประถมศึกษาปี ที 1

จํานวน 30 ข้ อ

ให้ กาเครืองหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถ ูกต้ อง
1. “เป็ นรู ปร่ างทีม ีรูปแบบแน่ นอน สามารถระบุชือเรียกได้ ” จากประโยคนีขอ้ ใดไม่เกียวข้อง
ก. มะม่วง
ข. ลูกบอล
ค. ซองจดหมาย
2. “มีรูปแบบไม่ เจาะจง ไม่ สามารถระบุชือเรียกได้ ” ข้อใดมีความสอดคล้องกับประโยคดังกล่าว
ก. ไม้บรรทัด
ข. ลูกบอล
ค. กล้วย
3. ข้อใดไม่ ใช่ รูปร่ างเรขาคณิ ต
ก. แตงโม กล่อง
ข. ดอกไม้ กุญแจ
ค. มะนาว ท่อนํา
4. ข้อใดไม่ ใช่ รูปร่ างอิสระ
ก. ผีเสื อ ก้อนเมฆ
ข. ล้อรถ ซองจดหมาย
ค. ถุงเท้า ทุเรี ยน
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ลิงมีขนาดเล็กกว่าช้าง
ข. ช้างมีขนาดเล็กกว่าแมว
ค. กระต่ายมีขนาดใหญ่กว่าม้า
6. ใช้ระบายสี โดยนํามาถูบริ เวณทีตอ้ งการระบายคือการใช้งานสี ชนิดใด
ก. สี น าํ
ข. สี เทียน
ค. สี โปสเตอร์
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7. สี ชนิดใดมีการใช้งานต่ างจากพวก
ก. ดินสอสี
ข. สี น าํ
ค. สี โปสเตอร์
8. สวมปลอกก่อนเก็บ เป็ นวิธีการรักษาอุปกรณ์ใด
ก. ดินสอ
ข. พูก่ นั
ค. ยางลบ
9. ข้อใดไม่ ใช่ วสั ดุธรรมชาติ
ก. ก้อนหิน
ข. ดินเหนียว
ค. ฝาขวดนําอัดลม
10. ข้อใดเป็ นวัสดุทีมนุษย์สร้างขึน
ก. เชือก
ข. กิงไม้
ค. เปลือกหอย
11. อุปกรณ์ใดมีการใช้งานคล้ายกับดินสอสี
ก. สี โปสเตอร์
ข. สี เทียน
ค. สี น าํ
12. อุปกรณ์ใดทีได้จากธรรมชาติ
ก. ผงคราม
ข. สี น าํ
ค. หมึก
13. ในการพับสี ควรใช้สีชนิดใดในการทํางาน
ก. สี เทียน
ข. ดินสอสี
ค. สี โปสเตอร์
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14. สี ชนิดใดไม่ควรนํามาใช้ในการเป่ า
ก. สี เทียน
ข. สี น าํ
ค. สี โปสเตอร์
15. เทคนิคการใช้สีวธิ ีใด ได้ภาพกระจายเป็ นดอกเป็ นดวง
ก. การลูบสี
ข. การเป่ าสี
ค. การหยดสี
16. ภาพท้องฟ้ าแจ่มใส ควรระบายสี ทอ้ งฟ้ าด้วยสี ใด
ก. สี เทา
ข. สี ฟ้า
ค. สี แดง
17. ภาพทุง่ นา ต้องเน้นสี อะไรเป็ นพิเศษ
ก. สี เทา
ข. สี เขียว
ค. สี น าํ ตาล
18. ภาพใดให้ความรู ้สึกหดหู่
ก. ภาพก้อนเมฆหนาทึบ
ข. ภาพพระอาทิตย์กาํ ลังขึน
ค. ภาพรถติด
19. สิ งใดไม่ถือว่าเป็ นการรับรู ้ความงามของธรรมชาติ
ก. อารมณ์แจ่มใสเมือมองดูภาพนําตก
ข. ภาพการจราจรแออัดทําให้เกิดความเบือหน่าย
ค. เมือมองดูภาพทะเลไม่มีคลืนก็ไม่เกิดความรู ้สึก
20. ภาพใดให้ความรู ้สึกแตกต่างไปจากพวก
ก. ภาพนําตก
ข. ภาพป่ าไม้
ค. ภาพเครื องบิน

10

21. ข้อใดเป็ นภาพรู ปร่ างของดอกไม้
ก.

ข.

ค.

22. ภาพดอกกุหลาบ ควรใช้สีใดระบายมากทีสุด
ก. สี เขียว
ข. สี แดง
ค. สี ฟ้า
23. ในวัยของนักเรี ยน สี ชนิดใดทีควรนํามาใช้ในการระบายภาพธรรมชาติมากทีสุด
ก. สี น าํ
ข. ดินสอสี
ค. สี โปสเตอร์
24. ภาพท้องฟ้ าเมือเกิดเมฆฝน ควรใช้สีใดในการระบาย
ก. สี ฟ้า
ข. สี แดง
ค. สี เทา
25. เมือร่ างภาพเสร็ จ จากนันเราควรทําสิ งใดเป็ นขันตอนต่อไป
ก. ลงเส้นภาพให้เข้มขึน
ข. ระบายสี ให้สวยงาม
ค. เลือกต้นแบบในการวาด
26. ผลงานศิลปะใด ทีไม่ตอ้ งใช้กระดาษในการสร้างผลงาน
ก. ภาพพิมพ์
ข. ภาพวาด
ค. งานแกะสลัก
27. ข้อใดไม่ ใช่ ผลงานศิลปะ
ก. รู ปปัน
ข. ภาพวาด
ค. จานสี
28. ข้อใดเป็ นผลงานทีมีความเป็ น 3 มิติ
ก. ภาพวาด
ข. งานปัน
ค. ภาพพิมพ์
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29. ในชุมชน เราสามารถพบผลงานศิลปะทีสวยงามได้ทีใด
ก. วัด
ข. โรงพัก
ค. โรงเรี ยน
30. ข้อใดเป็ นผลงานศิลปะประเภทภาพวาด
ก. ถ้วยชาม
ข. ลายบนร่ มบ่อสร้าง
ค. ลายบนผ้าซิน
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 1
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ค เพราะสิ งแวดล้อมรอบตัวเรามีทงั ทีแตกต่างและไม่แตกต่างกัน เช่น ลูกบอลกับส้ม
สองสิ งนีจะเห็นว่าเหมือนกัน และโต๊ะกับเก้าอีจะเห็นว่าแตกต่างกัน เป็ นต้น
2. ตอบ ข เพราะรู ปร่ างอิสระมักมีโครงสร้างไม่แน่นอน เช่น รู ปร่ างของใบไม้ เป็ นต้น
3. ตอบ ค เพราะกล่องนมเป็ นรู ปร่ างเรขาคณิ ต แต่ปูและใบไม้มีรูปร่ างอิสระ
4. ตอบ ก เพราะขนาดทีเห็นและระบุได้อย่างชัดเจนจะมีเพียง 2 ขนาด คือ ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่
5. ตอบ ข เพราะมดมีขนาดเล็กกว่าแมว และแมวมีขนาดเล็กกว่าวัว เป็ นการเรี ยงลําดับจากเล็ก
ไปใหญ่
6. ตอบ ค เพราะการเลือกใช้วสั ดุในการทํางานควรเลือกให้เหมาะสมกับงานทีจะทํา
7. ตอบ ก เพราะใบไม้สามารถมาทํางานพิมพ์ภาพได้ โดยการทาสี โปสเตอร์หรื อสี น าํ บนใบไม้
แล้วจึงนํามาวางบนกระดาษเพือให้เกิดเป็ นภาพ
8. ตอบ ข เพราะการใช้ดินสอทีมีสีออ่ นในการร่ างภาพจะทําให้ลบออกได้ง่าย
9. ตอบ ค เพราะลักษณะของรู ปภาพแต่ละรู ปมีขนาดทีแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้พกู่ นั ให้
เหมาะสม
10. ตอบ ก เพราะยางลบนํามาใช้ถูไปมาจนรอยดินสอจางหายไป
11. ตอบ ค เพราะการใช้หลอดดูดเป่ าสี จะช่วยบังคับทิศทางลมทีเป่ าได้ ทําให้สามารถบังคับสี ให้
ไหลเป็ นเส้นยาวได้
12. ตอบ ข เพราะการพับสี ตอ้ งผสมสี ให้เข้มข้น เพือให้สีทีได้จากการพับนันผสมกันเพือให้เกิด
เป็ นภาพทีสวยงามแปลกตา
13. ตอบ ก เพราะผงครามนิยมนํามาใช้ในการโรยสี ซึงง่ายแก่การโรยและเกิดความสวยงาม
มากกว่านําไปสลัดสี และไม่สามารถนําไปใช้ในงานขูดสี ได้
14. ตอบ ค เพราะการขูดสี ตอ้ งนําวัสดุทีมีความแหลมมาขูดสี จึงต้องระมัดระวังอย่างมาก
15. ตอบ ก เพราะการวางหลอดดูดในแนวตัง จะช่วยให้สีทีเป่ าแตกกระจายออกเป็ นวงกว้างได้
เนืองจากลมทีพงุ่ ออกมาจะลงมาทีกลางหยดสี จึงเกิดการกระจาย
16. ตอบ ข เพราะภาพนําตกเมือมองดูแล้วทําให้เกิดความสดชืนแจ่มใส ส่ วนภาพฝนตกทําให้รู้สึก
หดหู่หรื อเหงา และภาพหิมะตกทําให้รู้สึกหนาวเย็น
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17. ตอบ ข เพราะทะเลทรายแห้งแล้งและสี ในทะเลทรายส่ วนใหญ่จะเป็ นสี โทนร้อน มีแสงจ้า
ทําให้เกิดความรู ้สึกร้อนระอุ
18. ตอบ ค เพราะภาพภูเขาและภาพแม่น าํ เป็ นภาพทีเกิดจากธรรมชาติ ส่ วนภาพรถไฟเป็ นสิ งที
มนุษย์สร้างขึน
19. ตอบ ก เพราะบ้านเรื อนเป็ นสิ งก่อสร้างทีมนุษย์สร้างขึน
20. ตอบ ข เพราะภาพป่ าและภาพทุง่ ดอกทานตะวันถึงจะหนาแน่นมากแค่ไหนก็ให้ความรู ้สึก
สดชืน น่ามอง ส่ วนภาพการจราจรทีมีรถเยอะมากดูแล้วก็ยงิ รู ้สึกอึดอัด
21. ตอบ ก เพราะการวาดภาพอะไรก็ตามก่อนอืนเราต้องเลือกต้นแบบ จากนันจึงร่ างภาพ
ตามแบบ ระบายสี และตกแต่งภาพให้สวยงาม
22. ตอบ ก เพราะการวาดภาพโดยเน้นนําหนักไปทางด้านใดด้านหนึงจะทําให้ภาพไม่สมดุล
และภาพจะดูเอียง ไม่สวยงาม
23. ตอบ ข เพราะเราควรวาดภาพจากภาพถ่ายหรื อทิวทัศน์จริ ง ไม่ควรลอกภาพของผูอ้ ืนหรื อหาก
จินตนาการภาพก็อาจดูไม่สมจริ งเท่ากับภาพทีวาดจากภาพถ่ายหรื อทิวทัศน์จริ ง
24. ตอบ ค เพราะการระบายสี ภาพไปทางใดทางหนึงจะทําให้เส้นของสี กลมกลืนกัน ทําให้
ภาพสวยงาม
25. ตอบ ข เพราะการหามุมมองทีสวยงามของทิวทัศน์ จะทําให้ภาพทีวาดออกมามีความสวยงาม
เหมือนภาพจริ ง
26. ตอบ ข เพราะวัสดุเนืออ่อนและนิมส่ วนใหญ่เป็ นไม้ นิยมนํามาแกะสลัก
27. ตอบ ค เพราะในงานศิลปะ สบูไ่ ด้รับความนิยมอย่างมากในงานแกะสลัก
28. ตอบ ข เพราะเศษวัสดุกค็ ือวัสดุทีเหลือจากการใช้งาน
29. ตอบ ก เพราะภาพเขียนสามารถทําได้ง่ายมากทีสุด อุปกรณ์และการลงมือทําก็ง่ายกว่า
งานศิลปะประเภทอืน
30. ตอบ ค เพราะไม้เป็ นวัสดุเนืออ่อนนิยมใช้ในงานแกะสลัก ส่ วนเหล็กมีเนือแข็ง ดินนํามัน
มีเนือนิม
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 2
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ก เพราะลูกบอลและซองจดหมายมีรูปร่ างทีแน่นอน ส่ วนมะม่วงมีรูปแบบทีไม่เจาะจง
จึงไม่เกียวข้อง
2. ตอบ ค เพราะกล้วยมีรูปแบบทีไม่สามารถเจาะจงได้ ส่ วนไม้บรรทัดและลูกบอลมีรูปร่ างที
แน่นอน
3. ตอบ ข เพราะดอกไม้และกุญแจเป็ นรู ปร่ างอิสระ ส่ วนแตงโม กล่อง มะนาว และท่อนํา
เป็ นรู ปร่ างเรขาคณิ ต
4. ตอบ ข เพราะล้อรถและซองจดหมายเป็ นรู ปร่ างเรขาคณิ ต ส่ วนผีเสื อ ก้อนเมฆ ถุงเท้า
และทุเรี ยนเป็ นรู ปร่ างอิสระ
5. ตอบ ก เพราะลิงมีขนาดเล็กกว่าช้าง ส่ วนข้ออืนบอกขนาดไม่ถูกต้อง
6. ตอบ ข การสี เทียนมีวธิ ีการใช้งานคือการถู ส่ วนสี น าํ ต้องใช้คูก่ บั พูก่ นั และดินสอสี ตอ้ งนําไป
ฝนกับกระดาษ
7. ตอบ ก เพราะดินสอสี ใช้ฝนกับกระดาษ ส่ วนสี น าํ และสี โปสเตอร์ ใช้คูก่ บั พูก่ นั
8. ตอบ ข เพราะพูก่ นั เมือใช้งานเสร็ จและทําความสะอาดแล้ว เมือพูก่ นั แห้งควรสวมปลอก
ก่อนเก็บเพือไม่ให้ขนพูก่ นั แตก
9. ตอบ ค เพราะฝาขวดนําอัดลมเป็ นสิ งทีมนุษย์สร้างขึน ไม่ได้เกิดขึนเองตามธรรมชาติ
10. ตอบ ก เพราะเชือกเป็ นวัสดุทีมนุษย์สร้างขึน ส่ วนกิงไม้และเปลือกหอยเกิดขึนเอง
ตามธรรมชาติ
11. ตอบ ข เพราะสี เทียนไม่ตอ้ งผสมนําสามารถนําไประบายได้เลยเหมือนดินสอสี ส่ วนสี
โปสเตอร์ และสี น าํ ต้องผสมนําก่อนนําไประบาย
12. ตอบ ก เพราะผงครามได้จากธรรมชาติ ส่ วนสี น าํ และหมึกเป็ นสิ งทีมนุษย์สร้างขึน
13. ตอบ ค เพราะสี โปสเตอร์มีลกั ษณะเป็ นนําสามารถนํามาหยดลงบนกระดาษและพับให้เกิด
ความสวยงามได้
14. ตอบ ก เพราะสี เทียนมีลกั ษณะเป็ นแท่ง ไม่สามารถนํามาเป่ าสี ได้
15. ตอบ ค เพราะการหยดสี ทาํ ให้สีทีร่วงลงบนกระดาษเกิดการแตกกระจายเป็ นดอกเป็ นดวง
ส่ วนการลูบสี และการเป่ าสี ไม่สามารถทําให้สีแตกกระจายได้
16. ตอบ ข เพราะท้องฟ้ าแจ่มใสต้องระบายด้วยสี ฟ้า ไม่ควรระบายด้วยสี เทาหรื อสี แดง
17. ตอบ ข เพราะภาพทุง่ นาควรเน้นสี เขียวเพราะทําให้ภาพดูอุดมสมบูรณ์
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18. ตอบ ก เพราะภาพก้อนเมฆหนาทึบเหมือนฝนกําลังจะตกทําให้รู้สึกหดหู่
19. ตอบ ค เพราะการรับรู ้ความงามของธรรมชาติกค็ ือ การรู ้สึกเกียวกับภาพของธรรมชาติน นั ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นสดชืน มีความสุ ข ร้อนระอุ หรื อเบือหน่าย แต่ถา้ หากไม่เกิดความรู ้สึก
ก็ไม่ถือว่ารับรู ้ความงามของธรรมชาติ
20. ตอบ ค เพราะภาพเครื องบินเกิดจากมนุษย์สร้างขึน ไม่เหมือนกับภาพนําตกหรื อภาพป่ าไม้
ซึงเป็ นภาพทีเกิดจากธรรมชาติสร้างขึน
21. ตอบ ค เพราะภาพ ก. เป็ นภาพรู ปร่ างใบไม้ ข. เป็ นภาพรู ปร่ างของก้อนเมฆ
22. ตอบ ข เพราะสี แดงนิยมใช้เป็ นสี ประจําของดอกกุหลาบ ไม่นิยมนําสี ขาวหรื อสี เหลืองมา
ระบาย
23. ตอบ ข เพราะในระดับชัน ป. 1 ควรใช้ดินสอสี ในการระบายภาพเพราะง่ายต่อการบังคับมือ
ไม่เลอะเทอะเปรอะเปื อน
24. ตอบ ค เพราะการใช้สีเทาระบายจะให้ความรู ้สึกท้องฟ้ าเกิดเมฆฝนตามความเป็ นจริ ง
25. ตอบ ก เพราะเมือร่ างภาพเสร็ จแล้วควรลงนําหนักเส้นให้เข้มขึน เพือความชัดเจนของภาพ
แล้วจึงค่อยระบายสี ภาพ
26. ตอบ ค เพราะงานแกะสลักไม่จาํ เป็ นต้องใช้กระดาษ ส่ วนภาพพิมพ์และภาพวาดกระดาษ
จําเป็ นอย่างมาก
27. ตอบ ค เพราะจานสี เป็ นอุปกรณ์ในการวาดภาพ
28. ตอบ ข เพราะงานปันเป็ นงาน 3 มิติ สามารถมองเห็นได้รอบด้าน
29. ตอบ ก เพราะภาพเขียนผนังโบสถ์เป็ นภาพทีวาดโดยศิลปิ น ซึงเราสามารถเห็นบ่อยๆ เมือเข้า
ไปฟังเทศน์หรื อเข้าไปในวัด
30. ตอบ ข เพราะลวดลายบนร่ มบ่อสร้าง เกิดจากวิธีการวาด โดยวาดลงบนร่ มหลังจากทําตัวร่ ม
เสร็ จแล้ว
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