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ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกต้อง  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส�าหรับนักเรียน)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 ชื่อ ................................................................................... นามสกุล ......................................................................

 เลขประจ�าตัวสอบ ............................................................. โรงเรียน .......................................................................

 สอบวันที่ ........................ เดือน ....................................... พ.ศ. ........................  

 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

เวลาสอบ 60 นาที

 1.  ข้อใดไม่ใชส่ินค้าที่จ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวัน

  ก.              ข.

  ค.              ง.

 2.  ข้อใดไมเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต

  ก. แร่ธาตุ ที่ดิน

  ข. ข้าราชการ แรงงาน

  ค. ผู้ประกอบการ โรงงาน

  ง. ดอกเบี้ย ผู้บริโภค

 3.  �นาย�ีเข็นร�ขายส้มต�า� จากข้อความ สิ่งใด�นาย�ีเข็นร�ขายส้มต�า� จากข้อความ สิ่งใดไมจ่ัดอยู่ในปัจจัยการผลิตประเภททุน

  ก. นาย�ี

  ข. ปลาร้า

  ค. มะละกอ

  ง. �ุงใส่ส้มต�า 8 8 5 4 5 1 5 5 6 8 1 7 1
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 4.  พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการในข้อใดเปลี่ยนแปลงยากที่สุด

  ก. การ�ื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

  ข. การ�ื้อสินค้าตามรสนิยมของผู้บริโภค

  ค. การ�ื้อสินค้าตามการโฆษณาของสินค้า

  ง. การ�ื้อสินค้าจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

 5.  เทคโนโลยีก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ผลิตสินค้าและบริการอย่างไร

  ก. ผลิตสินค้าและบริการได้น้อยลง

  ข. ผลิตสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น

  ค. ราคาสินค้าและบริการแพงขึ้น

  ง. ราคาสินค้าและบริการลดลง

 6.  จุดมุ่งหมายสูงสุดของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด

  ก. ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล

  ข. ชุมชนในชนบทมีฐานะที่ร�่ารวยขึ้น

  ค. เพื่อให้รับกับการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา

  ง. ประชาชนในทุกระดับชั้นมีความมั่นคงและยั่งยืน

 7.  การกระท�าใดเป็นการประยุกต�ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมที่สุดการกระท�าใดเป็นการประยุกต�ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมที่สุด

  ก. ประกอบอาชีพด้วยความ�ื่อสัตย�สุจริต

  ข. เปิดพัดลมที่ห้องเรียนทิ้งไว้ช่วงพักเที่ยง

  ค. น�าผลผลิตที่ได้จากการท�านาข้าวทั้งหมดไปขายใช้หนี้ให้แม่

  ง. ยืมหนังสือที่ห้องสมุดมาอ่าน แล้วขีดเส้นเน้นจุดส�าคัญไว้กันลืม

 8.  หากทุกคนในสังคมปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะส่งผลต่อสังคมอย่างไร

  ก. สังคมเกิดความวุ่นวาย

  ข. ประชาชนพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

  ค. เกิดหนี้สินขึ้นเป็นจ�านวนมากในสังคม

  ง. สังคมเกิดความสงบสุข เศรษฐกิจมั่นคง และยั่งยืน

 9. �การหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนการจัดบริการด้านสาธารณูปโภค  

  แก่สมาชิก� เป็นวัต�ุประสงค�ของสหกรณ�ประเภทใด

  ก. สหกรณ�การเกษตร

  ข. สหกรณ�ประมง

  ค. สหกรณ�บริการ

  ง. สหกรณ�นิคม
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10.  ข้อใดไม่ใชป่ระโยชน�ของสหกรณ�

  ก. สามาร��ื้อปัจจัยการผลิตที่จ�าเป็นได้ในราคาที่ต�่า

  ข. ช่วยลดการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

  ค. พ่อค้าคนกลางได้ก�าไรที่เหมาะสมพอดี

  ง. แก้ปัญหาการขายผลผลิตได้ในราคาต�่า

11.  การกระท�าในข้อใดเป็นการน�าหลักการของสหกรณ�มาประยุกต�ใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดการกระท�าในข้อใดเป็นการน�าหลักการของสหกรณ�มาประยุกต�ใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

  ก. ใช้หลักสังคมนิยมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในห้องเรียน โรงเรียน ครอบครัว หรือชุมชน

  ข. ร่วมกันคิดและวางแผนแก้ไขปัญหาที่คน ๆ เดียวไม่สามาร�ท�าได้ตามล�าพัง

  ค. วางแผนในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของคนในชุมชนโดยล�าพัง

  ง. น�าผลผลิตที่ท�าได้ทุกอย่างไปขายน�าเงินมาจุนเจือครอบครัว

12.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด

  ก. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร ส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตร

  ข. ธนาคารอาคารสงเคราะห� ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

  ค. ธนาคารกรุงเทพ ส่งเสริมการใช้จ่ายในกรุงเทพมหานคร

  ง. ธนาคารออมสิน ส่งเสริมการออมของประชาชน

13.  ข้อใดไม่ใชห่น้าที่ของธนาคารพาณิชย�

  ก. ปล่อยสินเชื่อ

  ข. ท�าธุรกรรมรับฝาก-�อนเงิน

  ค. ดูแลเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศ

  ง. รับช�าระค่าบริการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

  

  พิจารณาสถานการณ์ แล้วตอบค�าถามข้อ 14-15

 นาย A กู้ยืมเงินจากนาย  B เพื่อน�าไปลงทุนค้าขาย โดยนาย B ได้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูง 

ก�าไรที่ได้มาจากการค้าขาย ต้องเอาไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยที่กู้ยืมมา �้าจ่ายเงินช้ากว่าก�าหนดจะ�ูกนาย B  

พูดข่มขู่ในแง่ต่าง ๆ 
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14.  จากบทความ เป็นการกู้ยืมเงินในรูปแบบใด

  ก. กู้เงินในระบบ

  ข. กู้เงินนอกระบบ

  ค. กู้เงินกับธนาคาร

  ง. กู้เงินกับนิติบุคคล

15.  จากบทความ เป็นการกู้ยืมเงินที่ก่อให้เกิดผลเสียยกเว้นข้อใด

  ก. กู้ยืมได้ง่าย

  ข. เสียดอกเบี้ยแพง

  ค. �ูกข่มขู่จากเจ้าหนี้

  ง. เงินไม่พอในการใช้จ่าย

  สังเกตภาพ แล้วตอบค�าถามข้อ 16-17

16.  จากภาพ ส�านีร�ไ�น�้าตกอยู่ทางด้านทิศใดของอ�าเภอไทรโยคจากภาพ ส�านีร�ไ�น�้าตกอยู่ทางด้านทิศใดของอ�าเภอไทรโยค

  ก. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

  ข. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

  ค. ทิศตะวันออกเฉียงใต้

  ง. ทิศตะวันตกเฉียงใต้

17.  หากเราต้องการทราบระยะทางจริง จากอ�าเภอไทรโยคไปยังส�านีร�ไ�น�้าตก โดยใช้เส้นทางร�ยนต� หากเราต้องการทราบระยะทางจริง จากอ�าเภอไทรโยคไปยังส�านีร�ไ�น�้าตก โดยใช้เส้นทางร�ยนต� 

  ควรใช้สิ่งใดในการวัดเพื่อหาระยะทางดังกล่าว

  ก. ไม้บรรทัด

  ข. ตลับเมตร

  ค. กระดาษ

  ง. เชือก

(0 �)
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18.  การบอกพิกัดทางภูมิศาสตร�ของแผนที่ ก่อให้เกิดประโยชน�โดยตรงในด้านใด

  ก. รู้ต�าแหน่งที่ตั้งของส�านที่

  ข. รู้สภาพอากาศของพื้นที่

  ค. รู้ความสูงต�่าของพื้นที่

  ง. รู้แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ 

19.  การใช้แผนที่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ควรปฏิบัติตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  ก. ศึกษาทิศต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนน�าไปใช้

  ข. ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร�เน็ตก่อนน�าไปใช้

  ค. ศึกษาละติจูดและลองจิจูดอย่างละเอียดก่อนน�าไปใช้

  ง. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดบนแผนที่ให้เข้าใจก่อนน�าไปใช้

20.  �พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับ�ับ�้อนและหุบเขา� ตรงกับลักษณะภูมิประเทศของภาคใด

  ก. ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ข. ภาคเหนือและภาคตะวันออก

  ค. ภาคเหนือและภาคตะวันตก

  ง. ภาคเหนือและภาคใต้

21.  ภูมิประเทศแบบใดไมพ่บในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ก. ที่ราบสูง

  ข. ที่ราบลุ่ม

  ค. ที่ดอน

  ง. ชายฝั่งทะเล

22.  ภูมิประเทศในภาพ เหมาะส�าหรับท�ากิจกรรมใดมากที่สุดภูมิประเทศในภาพ เหมาะส�าหรับท�ากิจกรรมใดมากที่สุด

          ก.  อุตสาหกรรม 

          ข.  การท่องเที่ยว

          ค.  เกษตรกรรม 

          ง.   เลี้ยงสัตว�  	 	 	

23.  �ภูมิภาคที่มีความแห้งแล้ง ก่อให้เกิดประเพณีบุญบั้งไ�เพื่อขอฝน ตามความเชื่อของคนในท้อง�ิ่น 

  ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา� จากข้อความดังกล่าว สัมพันธ�กับลักษณะทางกายภาพและสังคมในภูมิภาคใด

  ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ข. ภาคตะวันออก

  ค. ภาคตะวันตก

  ง. ภาคเหนือ
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  พิจารณาสถานการณ์ แล้วตอบค�าถามข้อ 24-25

24.  เพราะเหตุใดประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงอพยพเข้าสู่เมืองหลวงเป็นจ�านวนมากเพราะเหตุใดประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงอพยพเข้าสู่เมืองหลวงเป็นจ�านวนมาก

  ก. ความยากจน

  ข. ภัยแล้ง

  ค. น�้าท่วม

  ง. พายุ

25.  จากส�านการณ�ดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อเมืองหลวงในด้านใดมากที่สุด

  ก. ปัญหาการค้าการลงทุน

  ข. ปัญหาการว่างงาน

  ค. ปัญหาการเมือง

  ง. ปัญหาขยะ

26.  เพราะเหตุใดบริเวณภาคกลางตอนล่างของไทยจึงมีประชากรประกอบอาชีพท�านา ปลูกข้าวเพราะเหตุใดบริเวณภาคกลางตอนล่างของไทยจึงมีประชากรประกอบอาชีพท�านา ปลูกข้าว

  เป็นจ�านวนมาก

  ก. เพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงเหมาะแก่การเพาะปลูก

  ข. เพราะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาเหมาะแก่การเพาะปลูก

  ค. เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่มน�้าเหมาะแก่การเพาะปลูก

  ง. เพราะมีสภาพอากาศหนาวเหมาะแก่การเพาะปลูก

27.  การด�าเนินชีวิตในข้อใดสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มากที่สุดการด�าเนินชีวิตในข้อใดสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มากที่สุด

  ก. ท�าประมงบริเวณทะเลอันดามัน

  ข. ปลูกยางพาราบริเวณชายหาด

  ค. เลี้ยงปลาตะเพียนในบริเวณอ่าวไทย

  ง. เพาะพันธุ�ต้นกระบองเพชรบนภูเขาในภาคเหนือ

 กรมทรัพยากรมนุษย�เปิดเผยว่ามีประชากรอพยพเข้าเมืองหลวงเป็นจ�านวนมาก และเพิ่มขึ้น

ในทุก ๆ  ปี �ึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง การขาดแหล่งน�้า

เพ่ือการเกษตร ท่ีท�าให้ผลผลิตทางการเกษตร การท�านาปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อย ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอ

จึงท�าให้ต้องอพยพเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อหางานท�า ก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาขยะล้นเมือง



* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�าไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�าให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5
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28.  ข้อใดไม่ใชส่าเหตุที่ท�าให้น�้าในคลองแสนแสบเน่าเสียและสิ่งกลิ่นเหม็น

  ก. การทิ้งขยะลงในคลองแสนแสบ

  ข. การเทน�้าล้างจานลงในคลองแสนแสบ

  ค. การทิ้งเศษอาหารลงในคลองแสนแสบ

  ง. การบ�าบัดน�้าเสียก่อนทิ้งลงในคลองแสนแสบ

29.  เพราะเหตุใดบริเวณตลาดน�้าขวัญเรียม วัดบ�าเพ็ญเหนือ และวัดบางเพ็งใต้ จึงมีน�้าที่ใสสะอาดเพราะเหตุใดบริเวณตลาดน�้าขวัญเรียม วัดบ�าเพ็ญเหนือ และวัดบางเพ็งใต้ จึงมีน�้าที่ใสสะอาด

  ก. มีกฎหมายต้องโทษที่ร้ายแรง

  ข. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด

  ค. ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน และผู้ใช้บริการ

  ง. อยู่ห่างไกลความเจริญ ผู้คนเข้า�ึงได้ยาก จึงยังมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

30.  วิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาส�านการณ�น�้าในคลองแสนแสบ

  ก. ลดการทิ้งขยะลงในคลองแสนแสบ

  ข. ออกกฎหมายโทษส�านหนักที่สุดส�าหรับผู้ที่กระท�าความผิด

  ค. ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้จ�านวนมาก เพื่อเอาผิดผู้ที่กระท�าความผิด

  ง. สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน

 ส�านการณ�น�้าในคลองแสนแสบในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาที่หลากหลาย เนื่องจากการทิ้งขยะ

ลงในแมน่�า้ หรอืการกระท�าทีไ่รจ้ติส�านกึอืน่ ๆ  ของประชาชน �ึง่เปน็สาเหตกุอ่ใหเ้กดิน�า้เนา่เสยี สง่กลิน่เหมน็ 

และยังท�าให้สัตว�น�้าตายเป็นจ�านวนมาก

 แต่ในทางกลับกันพบว่า บริเวณตลาดน�้าขวัญเรียม วัดบ�าเพ็ญเหนือ และวัดบางเพ็งใต้ มีน�้าที่ 

ใสสะอาด มีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เนื่องจากได้ความร่วมมือจากวัด ชุมชน พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเท่ียว 

ช่วยกันรักษาความสะอาด โดยไม่ท้ิงขยะและเศษอาหาร รวมท้ังส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสีย 

ลงในคลองแสนแสบ


