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เเนวข้อสอบภาคข นักวิชาการวัฒนธรรมท้องถ่ิน62 

1. ขอ้ใดเป็นความหมายของค าว่า วฒันธรรม 
ก. ส่ิงดี ๆ ท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา 
ข. ความเจริญในทางวิชาความรู้ 
ค. ระเบียบแบบแผนในการปฏิบติั 
ง. ส่ิงท่ีท าให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ 
2. ขนบธรรมเนียม หมายถึง 
ก. แบบอยา่งท่ีนิยมกนัมา 
ข. ส่ิงท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมา 
ค. ความตอ้งการปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมาย 
ง. ส่ิงท่ีท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ 
3. ส่ิงท่ีบรรพชนไดถื้อปฏิบติักนัมาตั้งแต่อดีต ถา้ใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามถือว่าเป็นความผดิและถูกสงัคม
ลงโทษ เป็นความหมายของขอ้ใด 
ก. ประเพณี 
ข. ขนบประเพณี 
ค. จารีตประเพณี 
ง. ธรรมเนียมประเพณี 
4. ขอ้ใด ไม่เก่ียวขอ้งกบัสาขาของวฒันธรรมไทยตามความเห็นของคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ 
ก. วฒันธรรมทางวตัถุ 
ข. วฒันธรรมทางสุนทรียะ 
ค. วฒันธรรมทางการบริโภค 
ง. วฒันธรรมทางภาษาและวรรณคดี 
5. การกราบครั้ งท่ีสามของการกราบแบบเบญจางคป์ระดิษฐ ์หมายถึงกราบใคร 
ก. กราบเพื่อระลึกถึงองคพ์ระพุทธเจา้ 
ข. กราบพระธรรมค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ 
ค. กราบพระสงฆต์วัแทนพระพทุธเจา้ 
ง. กราบพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์
6. การรับไหวใ้นขณะท่ียนืและเราอยูใ่นฐานะท่ีอาวุโสกว่า ควรเป็นเช่นใด 
ก. พนมมือระดบัอก 
ข. พนมมือเหนือระดบัอก น้ิวจรดคาง 
ค. พนมมือระดบัอก กม้ศีรษะเลก็นอ้ย 
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ง. พนมมือระดบัอกและพยกัหนา้เลก็นอ้ย 
7. หากเราจะผา่นผูค้นมากๆและมีผูท่ี้อาวุโสนัง่อยูก่บัพื้น เราควรใชว้ิธีการใด 
ก. เดินกม้หนา้ 
ข. เดินยอ่ตวั 
ค. หมอบ 
ง. คลาน 
8. ขอ้ใดเป็นมารยาททางกายท่ีไม่เหมาะสม 
ก. ถา้นัง่ต่อหนา้ผูใ้หญ่กบัพื้นให้นัง่พบัเพียบ หนัหนา้ไปหาผูใ้หญ่ในลกัษณะเงยหนา้ 
ข. ไม่ถือวิสาสะใชห้รือรับประทานของท่ีเขาจดัไวส้ าหรับผูอ่ื้นโดยเฉพาะ 
ค. ลว้ง แคะ แกะเกา หาว เรอหากจ าเป็น 
ง. เห็นของผูใ้หญ่ตก หรืออาจจะเสียหายโดยท่ีเจา้ตวัไม่รู้ควรจะบอก 
9. หลกัธรรม “พรหมวิหาร 4” ตรงตามขอ้ใด 
ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ข. ทุกข ์สมุทยั นิโรจ มรรค ์
ค. ฉนัทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา 
ง. สจัจะ ทมะ ขนัติ จาคะ 
10. สถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อการผสมผสานทางวฒันธรรม คือขอ้ใด 
ก. ศกัยภาพของวฒันธรรมท่ีสนองต่อการการเก้ือกลูต่อกนั 
ข. สมาชิกในสงัคมตระหนกัถึงการปกป้องค่านิยมและประเพณีเดิม 
ค. ความภูมิใจของสมาชิกในสงัคมท่ีมีต่อการอนุรักษว์ฒันธรรมให้ด ารงอยู ่
ง. ปริมาณของวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุมีพอเหมาะกบัปริมาณของวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ 
11.ขอ้ใด ไม่ใช่ ค่านิยมดั้งเดิมของไทย 
ก. ความกตญัญู 
ข. ความเสมอภาค 
ค. ความเป็นอิสระ 
ง. ความเมตตากรุณา 
12. ขอ้ใดคือ การทกัทายตามมารยาทแบบสากล 
ก. การยิม้ 
ข. การไหว ้
ค. การค านบั 
ง. การจบัมือ 
13. “ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี” จดัไวใ้นขอ้ใด 
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ก. วฒันธรรมไทย 
ข. ประเพณี 
ค. ความเช่ือ 
ง. ค่านิยม 
14. ประเพณีประจ าจงัหวดัต่อไปน้ี ขอ้ใดกล่าวผดิ 
ก. ประเพณีอุม้พระด าน ้า : เพชรบูรณ ์
ข. ประเพณีชกัพระ : นครศรีธรรมราช 
ค. ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง : นครพนม 
ง. ประเพณีการเล่นผตีาโขน : เลย 
15.ขอ้ใดไม่ใช่ประเพณีของคนไทย 
ก. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ข. ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ 
ค. ประเพณีสงกรานต ์
ง. ประเพณีลอยกระทง 
16. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัประเพณีในวนัเพญ็เดือนสิบสอง 
ก. ประเพณีไหลเรือไฟ 
ข. ประเพณียีเ่ป็ง 
ค.ประเพณีงานปอยหลวง 
ง. ประเพณีลอยกระทง 
17. “วนัเนา” ของประเพณีสงกรานตต์รงกบัวนัใด 
ก. 12 เมษายน 
ข. 13 เมษายน 
ค. 14 เมษายน 
ง. 15 เมษายน 
18. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัประเพณีแต่งงาน 
ก. ข้ึนหอ 
ข. สู่ขวญั 
ค. ขนัหมาก 
ง. หมั้น 
19.เหลา้ ตน้กลว้ย ตน้ออ้ย จดัอยูใ่นส่วนใดของประเพณีแต่งงาน 
ก. ค่าดอง 
ข. สู่ขวญั 
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ค. ขนัหมากเอก 
ง. ขนัหมากโท 
20. ประเพณีบายศรีสู่ขวญัมกัพบอยูทุ่กจงัหวดัทั้งภาคเหนือและอีสาน ค าว่า “บายศรี” หมายถึงส่ิงใด 
ก. ดอกไม ้
ข. พาน 
ค. ขา้ว 
ง. ดา้ยขาว 
เฉลย แนวขอ้สอบ ครูผูช่้วย ภาค ก ความรอบรู้ วฒันธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1. ง., 2. ก., 3. ค., 4. ค., 5. ค., 6. ก., 7. ข., 8. ค., 9. ก., 10. ก., 11. ข., 12. ง., 13. ข., 14. ค., 15. ข., 16. ค., 17. 
ค., 18. ก., 19. ง., 20. ค. 
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