
 

 

 

 

 
 

 

คลังข้อสอบประลองปัญญา 

การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้  
 

******************************************************************** 
 

โครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 

ณ หอประชุมปารชิาต มหาวทิยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

 

จัดโดย 
 

คณะกรรมการนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา ฝ่ายกิจการนสิิตวิทยาเขตสงขลา  

ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง  

และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

ค าชี้แจง 
 

1) เวลาในการท าข้อสอบ 60 นาที หรือ 1 ช่ัวโมง  

2) ค าถามมีทั้งส้ิน 40 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนรวมทั้งส้ิน 40 คะแนน   

3) ทีม 10 ทีม ที่ไดค้ะแนนสูงสุด  ถอืว่าเข้ารอบเพ่ือแข่งขันในรอบชงิชนะเลศิ 

4) กรณีทีมที่ไดค้ะแนนสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

5) การตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นอันส้ินสุด 

 

 



หน้า 2 

ข้อสอบตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้  

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

 

1. ภูมิปัญญา หมายถึง ข้อใดถูกต้องที่สุด 

  ก. ชีวิตที่เป็นอยูข่องชาวบ้านแตโ่บราณ   

  ข. ความรูข้องชาวบ้านแตโ่บราณ 

       ค. ประเพณวีัฒนธรรมแตโ่บราณ   

   ง.กฎหมายที่ใช้มาแตโ่บราณ 

2. ท าไมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงค่อยๆสูญหายไป 

        ก. อนุชนรุ่นเก่าหวงวิชามาก    

     ข. อนุชนรุ่นหลังมีการศึกษาสูง 

        ค.อนุชนใช้เทคโนโลยีกา้วหน้ามาก   

 ง. อนุชนไมเ่ห็นความส าคัญและประโยชน์ 

3. การอนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่นควรท าอย่างไรก่อนเป็นอันดับแรก 

        ก. ศึกษาแหลง่ภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถิ่น         

  ข. สนับสนุนครูภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 

        ค. สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น    

    ง.รณรงค์การใช้ภูมปิัญญาไทยในท้องถิ่น 

4. นักเรยีนจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมได้อยา่งไร 

 ก. สะสมภาพวัฒนธรรมต่างๆ 

 ข. เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสากล 

 ค. เข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่น  

 ง. รับวัฒนธรรมทุกอย่างของตา่งชาติ 

5. ข้อใดไมใ่ช่ลักษณะของวัฒนธรรม 

ก. เป็นมรดกที่มีค่าของสังคม 

ข. ไมส่ามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ 

ค. เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชกิในสังคม 

ง. เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันของสมาชกิในสังคม 

6. ข้อใดมิใช่ลักษณะของภูมิปัญญาไทย/ท้องถิ่น 

ก. มีลักษณะเป็นทั้งความรู ้ ทักษะ  ความเช่ือ และพฤติกรรม 

ข. แสดงถึงลักษณะที่ส าคัญของประวัตขิองบุคคลส าคัญต่างๆ 

ค. เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการมองชีวิต  เป็นพ้ืนฐานความรูเ้ร่ืองต่างๆ 

ง. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในการพัฒนาการทางสังคม 
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********************************************************************************** 

 

7. ประเพณไีทยในข้อใดเกี่ยวกับลัทธ ิความเช่ือและศาสนา 

 ก. ประเพณสีงกรานต์  

  ข. ประเพณวีันลอยกระทง 

 ค. ประเพณตัีกบาตรเทโว  

        ง.  ประเพณกีารทอผ้ามัดหมี ่

8. การทอดกฐินกระท าในช่วงเวลาใด 

        ก. ตลอดทั้งป ี

        ข. ก่อนออกพรรษา 1 วัน 

        ค. หลังจากเข้าพรรษา 1 วัน 

        ง. ภายใน 1 เดอืนหลังจากออกพรรษา 

9. ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นวัฒนธรรมประเภทใด 

        ก. สหธรรม 

        ข. จารีตประเพณี 

        ค. วัฒนธรรมทางวัตถุ 

        ง. วัฒนธรรมที่ไมใ่ช่วัตถุ 

10. มารยาทหมายถึงขอ้ใด 

        ก. ความอยู่ดีกนิด ี

        ข. กิริยาวาจาสุภาพเรียบรอ้ย 

        ค. การปฏิบัติตามธรรมเนียมโบราณ 

        ง. การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 

11. ข้อใดไมใ่ช่เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 

        ก. การไหว ้

        ข. ภาษาไทย 

        ค. ความกตัญญู 

        ง. การพูดแสดงความคิดเห็น 

12. องค์ประกอบของวัฒนธรรมข้อใดเปลี่ยนแปลงยากที่สุด 

        ก. ประเพณ ี

        ข. ความเช่ือ 

        ค. ค่านยิม  

        ง. ทัศนคติ 
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********************************************************************************** 

 

13. บุคคลใดปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมและสามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการ 

     ด าเนนิชีวิตของตนเองได้ดีที่สุด 

        ก. อภเิชษฐ์น าสิ่งของเก่าเก่ากลับมาใช้ใหม่ 

        ข. ศุภการประกอบอาชีพรับราชการดว้ยความรับผิดชอบ 

        ค. ศุภวีร์น าความรู้ที่เรยีนมาก็กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 

        ง. ธนากรมีความประหยัดมัธยัสถ์ไม่ใช้ส่ิงของที่ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 

14. ข้อใดเป็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

          ก. พระพุทธศาสนาเป็นที่มาของวรรณคดีไทย 

          ข. พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ 

          ค. พระพุทธศาสนาสอนให้มรีะเบียบในการแตง่กาย 

          ง. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยสว่นใหญนั่บถือ 

15. “สวนโมกขพลาราม” มีช่ืออย่างเป็นทางการว่าอะไร 

  ก. วัดธารน้ าไหล 

 ข. วัดสมเด็จ 

 ค. วัดราชประดิษฐาน 

 ง. วัดราษฎร์บูรณะ 

16. วัดพะโคะ (เดมิชื่อ วัดหลวง) ปัจจุบันใช้ช่ือว่าอะไร 

   ก. วัดธารน้ าไหล 

 ข. วัดสมเด็จ 

 ค. วัดราชประดิษฐาน 

 ง. วัดราษฎร์บูรณะ 

17. ท่านพุทธทาสภกิขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้รับยกย่องเป็นบุคคลส าคัญของโลกสาขาใด 

    ก. สาขาการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ  

  ข. สาขาวรรณกรรม ศาสนา และสันติภาพ  

ค. สาขาการการศึกษา 

ง. สาขาศาสนา และสันติภาพ 

18. นายยก ชูบัว ได้รับรางวัล “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาอะไร 

     ก. สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) 

 ข. สาขาวรรณศิลป์ 

 ค. สาขาทัศนศิลป์ 

ง. สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม 
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19. “ขนมลา” เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งใด 

  ก. เสื้อผ้า 

ข. พาหนะ 

ค. เงินทอง 

ง. เครื่องประดับ 

20. การสรงน้ าพระพุทธรูปในวันสงกรานต์เป็นวิถีชีวิตที่กลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมดา้นใดของคนไทย 

 ก. ประเพณี 

 ข. ความศรัทธา 

 ค. สถาปัตยกรรม 

 ง. วรรณกรรมและภาษา 

21. ข้อใดเป็นช่ือประเพณีสงกรานต์ของภาคใต้ 

ก. ประเพณวีันว่าง 

ข. ประเพณผีูกเสี่ยว 

ค. ประเพณใีหม่เมือง 

ง. ประเพณกีารลากพระ 

22. พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มีลักษณะคล้ายกับพระบรมธาตุในข้อใด 

ก. พระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

ข. พระธาตุวัดเขียนบางแก้ว จ. พัทลุง 

ค. พระธาตุดอยสุเทพ จ. เชียงใหม่ 

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง 

23. ปัจจุบันแหลง่ผลติ “ผ้าปาเต๊ะ หรือ บาตกิ” มีที่ส าคัญในภาคใต้ ตรงกับข้อใด 

ก. จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส 

ข. จังหวัดปัตตานี และยะลา 

ค. จังหวัดปัตตานี และสงขลา 

ง. จังหวัดปัตตานี และสตูล 

24. ผ้าทอพุมเรียง จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีการทอสบืเน่ืองกันมาตัง้แตส่มัยใด 

   ก. ราวสมัยกรุงสุโขทัย หรือสมัยกรุงศรีอยุธยา 

  ข. ราวสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือกรุงธนบุร ี 

ค. ราวสมัยกรุงธนบุร ีหรือสมัยรัตนโกสนิทรต์อนต้น 

ง. ราวสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือสมัยรัตนโกสนิทรต์อนต้น 

 

 



หน้า 6 

ข้อสอบตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้  
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********************************************************************************** 

 

25. การท าบุญเดอืนสบิ ที่เรียกว่า “วันส่งเปรต” ตรงกับข้อใด 

     ก. ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดอืน  10   

  ข. ตรงกับวันแรม 15 ค่ า เดอืน  10   

ค. ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดอืน  11   

ง. ตรงกับวันแรม 15 ค่ า เดอืน  11   

26. จุดมุง่หมายเดมิในการจัดประเพณีลากพระคืออะไร  

     ก. การขอฝนเพ่ือการเกษตร 

  ข. เพ่ือความสนุกเพลินเพลดิ 

 ค. เพ่ือสบืสานประเพณทีี่ดีงาม 

 ง. เพ่ือระลกึถงึคุณพระศรีรัตนตรัย 

27. จงเรียงล าดับขัน้ตอนการท าบุญวันสารทเดอืนสบิให้ถูกต้อง 

1. ร่วมชิงเปรต 

2. เตรียมส ารับข้าวปลาอาหารคาวหวานไปวัด 

3. น าขนม  ข้าวปลาอาหารคาวหวานไปต้ังที่ศาลาต้ังเปรต 

4. ประชาชนในละแวกบ้านใกลเ้คียงร่วมกันน าขนมเดอืนสบิมาจัดหมรับ 

5. ร่วมพิธที าบุญที่ศาลาการเปรยีญ 

    ก.  4  2  5  3 1 

 ข.  4  2  3 5 1 

 ค.  1  2  3 4 5 

   ง.  4  2  3  5 1 

28. ไทยรับการเลน่หนังตะลุงมาจากที่ใด 

  ก. อินโดนีเซีย 

ข. มาเลเซีย 

ค. กัมพูชา 

ง. พม่า 

29. “เทรดิ” ใช้ประดับส่วนใดของมโนราห์ 

  ก. แขน 

ข. หน้าอก 

ค. ศีรษะ 

ง. สะเอว 
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30. ในการแสดงหนังตะลุง ตอ้งใช้คนพากย์กี่คน  

ก. 1 คน 

ข. 2 คน 

ค. 3 คน 

ง. กี่คนก็ไดข้ึน้อยู่กับความเหมาะสม 

31. ปัญหาส าคัญที่สุดของการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบันคืออะไร  

     ก. ขาดลูกคู่ 

 ข. วัฒนธรรมต่างชาติกลืนกลายวัฒนธรรมพืน้บ้าน 

  ค. ใช้เวลา งบประมาณมากในการจัดการแสดง 

 ง. คนรุ่นใหม่ไมใ่ห้ความส าคัญ และไมนิ่ยมชมการแสดง 

32. อาหารในข้อใด เป็นอาหารที่คนในภาคใต้นิยมรับประทาน 

 ก. แกงเขียวหวาน 

 ข. แกงสม้ 

 ค. แกงไตปลา 

 ง. แกงฮังเล 

33. รสชาติของอาหารภาคใต้ ข้อใดที่ไม่ไดรั้บความนยิม 

ก. รสเผ็ดร้อน  

ข. รสเค็ม  

ค. รสเปรี้ยว  

ง. รสหวาน 

34. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับ "ผักเหนาะ" ซึ่งเปน็พืชพื้นบ้านในท้องถิ่นของภาคใต้ 

   ก. สะตอ  

   ข. ลูกเหนียง 

    ค. ยอดกระถิน  

 ง. ฟักแม้ว 

35. ปลาในข้อใดมีถิ่นก าเนิดเห็ดเอเชียก าลังออกเฉียงใต้ ซึ่งมีมากที่สุดในทะเลสาบสงขลา 

 ก. ปลาขี้ตัง 

 ข. ขีเ้กง 

 ค. ปลาตะกรับ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 
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ข้อสอบตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้  

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

********************************************************************************** 

 

36.พระพุทธไสยาสน์ในถ้ าคูหาภิมุข ต้ังอยูใ่นจังหวัดใด 

   ก. จังหวัดยะลา 

 ข. จังหวัดสงขลา 

 ค. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ง. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

37. “เพลงเรือแหลมโพธิ์” นิยมร้องเลน่ในช่วงประเพณใีด 

 ก. ประเพณวีันสารทเดอืนสบิ 

 ข. ประเพณขีอฝน 

 ค. ประเพณชัีกพระ/ลากพระ 

 ง. ประเพณสีงกรานต์ 

38. ภาคใต้ คือ “ถิ่นก าเนิดของยางพารา” ในประเทศไทยได้ท าการปลูกที่ใดเป็นคร้ังแรก 

  ก. อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

  ข. อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

   ค. อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

   ง. อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

39. “ประตูสูภ่าคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ และหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมอื ขึน้ช่ือรังนก”  

      เป็นค าขวัญของจังหวัดอะไร 

  ก. ระนอง 

 ข. ชุมพร 

 ค. สุราษฎร์ธานี 

 ง. นครศรีธรรมราช 

40. การศึกษาประวัตขิองคนดีเกิดผลดีขอ้ใดมากที่สุด  

 ก. ได้ขอ้คิดและเป็นแบบอย่างในการด าเนนิชีวิต  

 ข. ได้รับความรู้และความสนุกสนาน  

 ค. ความรูส้กึช่ืนชมต่อผู้ท าความดี  

 ง. มีผู้มขี้อมูลไปเลา่ให้คนอื่นฟังได้ 

   

............................................ 


