
 

 

เฉลย 
ใบงานท่ี ๕ 

เรื่อง  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์รอบตัวเรา และลักษณะส าคัญ 
ค าชี้แจง นักเรียนวาดรูปเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่นักเรียนรู้จักมา ๓ ชนิด พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ 

ของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
 
 

ใบงานท่ี ๖ 

เรื่อง  แผนที่ การก าหนดต าแหน่ง และสัญลักษณ์บนแผนที่ 
ค าชี้แจง นักเรียนวาดแผนที่เส้นทางการเดินทางจากบ้านของนักเรียนมายังโรงเรียน โดยให้มีความ 

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

ใบงานท่ี ๗ 

เรื่อง  เส้นเมริเดียนและเส้นขนานที่ส าคัญ 
ค าชี้แจง ๑. นักเรียนเติมชื่อของเส้นเมริเดียน และเส้นขนานที่ส าคัญตามหมายเลขให้ถูกต้อง 

โดยศึกษาจากลูกโลกจ าลอง แผนที่ และอินเทอร์เน็ต  
 ๒. บอกความส าคัญของเส้นต่างๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ความส าคัญของเส้นต่างๆ ระบุตามหมายเลข 



 

 

๑. เส้นอาร์กติกเซอร์เคิล คือ เส้นขนานละติจูดท่ี ๖๖ องศา ๓๐ ลิปดาเหนือ ส่วนเส้นแอนตาร์กติก
เซอร์เคิล จะอยู่ท่ีละติจูด ๖๖ องศา ๓๐ ลิปดาใต้ เป็นเส้นท่ีแบ่งพื้นผิวโลกออกเป็นบริเวณท่ีมี
ปรากฏการณ์พระอาทิตย์เท่ียงคืน (สว่างหรือมืดตลอด ๒๔ ชั่วโมง) กับพื้นท่ีซึ่งไม่มีปรากฏการณ์
พระอาทิตย์เท่ียงคืน 

๒. เส้นเมริเดียนแรก คือ เส้นเมริ เดียนท่ีลากจากขั้วโลกเหนือลงมาทางใต้ผ่านหอดูดาวของ 
ราชสมาคมวิทยาศาสตร์ (ต าบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร) ไปยังขั้วโลกใต้ 
ใช้เป็นเส้นเร่ิมต้นในการแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวันตก และซีกโลกตะวันออก เรียกว่า  
เส้นเมริเดียนแรกหรือเมริเดียนเร่ิมแรก 

๓. เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ คือ เส้นสมมุติท่ีลากขนานกับเส้นศูนย์สูตร จะแสดงเส้นขนานท่ี 
ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากในละติจูดเหนือสุดบนผิวโลก คือ ที่ละติจูด ๒๓ องศา ๓๐ ลิปดาเหนือ 

๔. เส้นศูนย์สูตร คือ เส้นสมมุติท่ีลากรอบโลกในแนวทิศตะวันตก–ตะวันออก เป็นวงกลมรอบโลก 
ตัดกับเส้นเมริเดียนเป็นมุมฉาก ระนาบของเส้นศูนย์สูตรจะผ่านจุดศูนย์กลางของโลก และ  
แบ่งโลกเป็น ๒ ส่วนเท่ากัน คร่ึงเหนือเรียกว่า ซีกโลกเหนือ ครึ่งใต้เรียกว่า ซีกโลกใต้ 

๕. เส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์น เหมือนกับเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ แต่อยู่ท่ีละติจูด ๒๓ องศา  
๓๐ ลิปดาใต้ 

๖. เส้นเมริเดียน คือ ขอบของคร่ึงวงกลมใหญ่ท่ีผ่านขั้วเหนือและขั้วใต้ของโลก ใช้เป็นเคร่ืองก าหนด
แนวเหนือ–ใต้ของโลก ต าแหน่งเส้นเมริเดียนบนผิวโลกแต่ละเส้นก าหนดได้ด้วยค่าลองจิจูดของ  
เมริเดียนนั้น 

๗. เส้นขนาน คือ ระยะทางเชิงมุมท่ีวัดไปตามขอบเมริเดียน โดยนับ ๐ องศาจากเส้นศูนย์สูตรไปทาง
เหนือหรือใต้จนถึง ๙๐ องศาที่ข้ัวโลกท้ังสอง 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ใบงานท่ี  ๘ 

เรื่อง  เปรียบเทียบเวลาเมืองส าคัญในทวีปต่างๆ ทั่วโลก  
ค าชี้แจง นักเรียนเปรียบเทียบเวลามาตรฐานของประเทศไทยกับเวลามาตรฐานของเมืองส าคัญ  

ในทวีปต่างๆ ทั่วโลก แล้วใส่ข้อมูลเวลามาตรฐานเมืองส าคัญน้ันลงในช่องว่างด้านขวา 
 

เวลามาตรฐาน 
ประเทศไทย 

ชื่อเมืองส าคัญ 
ในทวีปต่างๆ 

เส้นเวลา 
มาตรฐานท่ีใช้ 

เวลามาตรฐาน 
เมืองส าคัญ 

๐๗.๐๐ นาฬิกา กรุงลอนดอน เมริเดียน ๐ องศา ๐๐.๐๐ นาฬิกา 
๑๖.๐๐ นาฬิกา กรุงปักกิ่ง เมริเดียน ๑๒๐ องศาตะวันออก ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
๑๔.๐๐ นาฬิกา กรุงแคนเบอร์รา เมริเดียน ๑๕๐ องศาตะวันออก ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
๐๕.๐๐ นาฬิกา กรุงมอสโก เมริเดียน ๔๕ องศาตะวันออก ๐๑.๐๐ นาฬิกา 
๑๒.๐๐ นาฬิกา กรุงฮาวานา เมริเดียน ๗๕ องศาตะวันตก ๐๐.๐๐ นาฬิกา 
๐๖.๐๐ นาฬิกา กรุงเอเธนส์ เมริเดียน ๓๐ องศาตะวันออก ๐๑.๐๐ นาฬิกา 
๒๑.๐๐ นาฬิกา กรุงเวลลิงตัน เมริเดียน ๑๘๐ องศา ๐๒.๐๐ นาฬิกา 
๑๑.๐๐ นาฬิกา กรุงบัวโนสไอเรส เมริเดียน ๔๕ องศาตะวันตก ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
๐๑.๐๐ นาฬิกา กรุงโตเกียว เมริเดียน ๑๓๕ องศาตะวันออก ๐๓.๐๐ นาฬิกา 
๒๐.๐๐ นาฬิกา กรุงเม็กซิโกซิตี เมริเดียน ๙๐ องศาตะวันตก ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
๒๓.๐๐ นาฬิกา กรุงแบกแดด เมริเดียน ๔๕ องศาตะวันออก ๑๙.๐๐ นาฬิกา 
๑๘.๐๐ นาฬิกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมริเดียน ๗๕ องศาตะวันตก ๐๖.๐๐ นาฬิกา 
๐๙.๐๐ นาฬิกา กรุงปารีส เมริเดียน ๑๕ องศาตะวันออก ๐๓.๐๐ นาฬิกา 

 

 
ใบงานท่ี ๙ 

เรื่อง  ประโยชน์ของภาพจากดาวเทียมในทางภูมิศาสตร ์
ค าชี้แจง นักเรียนอธิบายการใช้ประโยชน์ภาพจากดาวเทียมในทางภูมิศาสตร์มาเป็นข้อๆ พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างจริงในประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต 
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
 



 

 

ใบงานท่ี ๑๐ 

เรื่อง  สาเหตุ แนวทางป้องกัน และการระวังภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ค าชี้แจง นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต สอบถาม 

ผู้มีความรู้ เป็นต้น เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นบ่อยในท้องถิ่น 
ที่นักเรียนอาศัยอยู่ โดยนักเรียนเขียนสรุปออกมาเป็นประเด็นดังนี้ 

(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

ใบงานท่ี ๑๑ 

เรื่อง  ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
ค าชี้แจง นักเรียนแต่ละคนไปค้นหาข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย มาท าเป็นผังความคิด (Mind Mapping) โดยออกแบบ 
อย่างอิสระให้สวยงาม (ครูควรให้ค าแนะน าก่อนการปฏิบัติกิจกรรม) 

(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

ใบงานท่ี ๑๒ 

เรื่อง  แนวทางการป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัย 
ค าชี้แจง นักเรียนแต่ละคนเลือกเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ เคยเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย  

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย มาคนละ ๑ เหตุการณ์ และไปหาข้อมูลมาว่า แต่ละ 
ประเทศนั้นมีแนวทางการป้องกันภัยธรรมชาติอย่างไรบ้าง 

(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ ๑๓ 
ค าชี้แจง  ตอนท่ี ๑  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. ภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไร 

ศาสตร์ท่ีว่าด้วยการจัดการพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์อาศัยอยู่  ตลอดจนองค์ประกอบ  
ด้านสังคมมนุษย์ โดยศึกษาถึงลักษณะ ความหมาย รูปแบบ การกระจาย กระบวนการเกิด  
การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการ ตลอดจนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

๒. เราสามารถใช้ประโยชน์จากลูกโลกในทางภูมิศาสตร์ได้อย่างไรบ้าง  
ลูกโลกใช้ประโยชน์ในทางภูมิศาสตร์ได้หลายประการ คือ การหาระยะทางระหว่าง ๒ ต าแหน่ง 
บนพื้นโลก การหาพิกัดภูมิศาสตร์ของต าแหน่งต่างๆ  บนพื้นโลก การศึกษารายละเอียด 
บนพื้นผิวโลก และใช้เป็นอุปกรณ์สาธิตการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์  

๓.  จีพีเอส (GPS) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร 
คือ ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วัดพิกัดภูมิศาสตร์  
ณ ต าแหน่งใดๆ บนผิวโลกด้วยการเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างเคร่ืองจีพีเอสบนผิวโลกกับระบบ
ดาวเทียมท่ีโคจรรอบโลกอยู่ในอวกาศ ระบบจีพี เอสสามารถใช้ประโยชน์ในการหาพิกัด  
ทางภูมิศาสตร์ ณ จุดท่ีต้องการบนพื้นผิวโลก ใช้สร้างแผนท่ี ใช้ติดตามยานพาหนะต่างๆ 

๔.  นักเรียนบอกประโยชน์ของการใช้ภาพจากดาวเทียมในทางภูมิศาสตร์มา ๕ ข้อ 
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

๕. สึนามิ คืออะไร และมีความอันตรายอย่างไรบ้าง 
คลื่นทะเลขนาดใหญ่ท่ีเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมหาศาล  สึนามิเกิดจากมวลน้ าในทะเล
และมหาสมุทรปริมาณมหาศาลได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง  จนกลายเป็นคลื่นกระจายตัว
ออกไปจากศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนนั้น ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเมื่อมีแผ่นดินไหวรุนแรงใต้  
ท้องทะเล คลื่นสึนามิมีความยาวคลื่นมากถึง ๑๐๐–๑,๐๐๐ กิโลเมตร และมีความเร็วในการเคลื่อนท่ี 
๗๐๐–๘๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คลื่นสึนามิจะมีความสูงได้ถึง ๓๐ เมตร ด้วยเหตุนี้คลื่นสึนามิ 
จึงมีอ านาจในการท าลายล้างสูง จึงถือเป็นภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรงมากอย่างหนึ่งของมนุษย์ 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ   ค าชี้แจง   จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
๑. ข้อใดเป็นการศึกษาภูมิศาสตร์ในพื้นที่จริง 

ค. สมปองส ารวจสภาพแวดล้อมบริเวณรอบหมู่บ้านแล้วน ามาวิเคราะห์ 
๒. ให้นักเรียนเลือกล าดับขั้นการศึกษาทางภูมิศาสตร์ที่ ถูกต้อง 
 ก. ก าหนดปัญหา–ก าหนดจุดมุ่งหมาย–ก าหนดสมมุติฐาน–จัดกระท าข้อมูล 
๓. หากเราต้องการวัดระยะทางจากหลังโรงเรียนมาด้านหน้าอาคารเรียนจะต้องใช้เคร่ืองมือใด 
 ง. ตลับเมตร 
๔. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง   ง.  โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม 
๕. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากลูกโลก   ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
๖. เพราะเหตุใดลูกโลกจึงแสดงปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นผิวโลกได้ดีกว่าแผนที่ 
 ง. เนื่องจากลูกโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมเช่นเดียวกับโลก 
๗. แผนที่เฉพาะเร่ืองใช้ประโยชน์ด้านใด  ข.  แสดงรายละเอียดเพียงชนิดเดียว 
๘. ระบบจีพีเอส (GPS) ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างในปัจจุบัน   ก.  บอกระดับความสูงของภูมิประเทศ 
๙. ข้อใด ไม่ใช่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ข. มีหมอกควันหนาจัด เนื่องจากการเผาหญ้าของชาวบ้าน 
๑๐. ประเทศไทยมีโอกาสประสบกบัภัยพิบัติใด บ่อยคร้ังท่ีสุด    ง.  ภัยพิบัติจากดินถล่มและน้ าท่วมฉับพลัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ ๑๔ 
ค าชี้แจง    นักเรียนน าตัวอักษรที่อยู่ด้านขวามือมาเติมหน้าข้อที่มีความหมายตรงกัน 
....ง..... ๑. วิชาความรู้ที่ว่าด้วยพื้นที่และองค์ประกอบของพื้นที่ ก. เส้นขนาน 
....จ..... ๒. แสดงลักษณะต่างๆ ของผิวโลกบนพื้นที่ผิวทรงกลม ข. GPS 
....ฉ..... ๓. เหตุการณ์ภัยพิบัติ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ค. ไซโคลน 
....ก..... ๔. เส้นสมมุติที่ลากรอบโลกในแนวทิศตะวันออก–ตะวันตก ง. ภูมิศาสตร์ 
....ญ..... ๕. เส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอก จ. ลูกโลก 
....ข..... ๖. ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก ฉ. สึนามิ 
....ฌ..... ๗. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ช. องค์ประกอบของแผนที่ 
....ค..... ๘. ชื่อของพายุที่เกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย ซ. เฮอร์ริเคน 
....ซ..... ๙. ชื่อของพายุที่เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ฌ. GIS 
....ช..... ๑๐. ทิศ ขอบระวาง สัญลักษณ์ มาตราส่วน และชื่อ ญ. Mercator Projection 
....ฎ..... ๑๑. เส้นแบ่งซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก ฎ. Prime Meridian 
....ฏ..... ๑๒. จุดตัดระหว่างละติจูดกับลองจิจูด ฏ. พิกัดภูมิศาสตร์ 
....ฒ..... ๑๓. การสัมภาษณ์ สังเกต ส ารวจ ฐ. หิน ดิน น้ า 
....ฐ..... ๑๔. องค์ประกอบพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ฑ. อินเทอร์เน็ต 
....ฑ..... ๑๕. แหล่งข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน ฒ. การเก็บข้อมูล 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
๑. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
 ก. การศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
 ข. การจัดการและการใช้ที่ดิน 
 ค. การจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
 ง. การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ 
๒. ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านใดมากที่สุด 
 ก. คณิตศาสตร์ ข. วิทยาศาสตร์ 
 ค. ประวัติศาสตร์ ง. ศิลปะศาสตร์ 
๓. ถ้านักเรียนจะศึกษามิติของพื้นที่ จะต้องเลือกศึกษาในเร่ืองใด 
 ก. ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลง ข. ความสูง ความกว้าง ความลึกของพื้นที่ 
 ค. ลักษณะและระบบต่างๆ ในพืน้ที่ ง. เทคนิคการใช้พื้นที่ 
๔. ปรากฎการณ์ใดที่ท าให้พื้นที่ในแผนที่แต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน 
 ก. แผ่นดินไหว ข. การเพิ่มขึ้นของประชากร 
 ค. การพัฒนาเมือง ง. การขยายเมือง 
๕. การให้ได้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด นักเรียนควรเลือกวิธีการศึกษา  

ในข้อใด 
 ก. การศึกษาในส านักงาน ข. การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
 ค. การศึกษาด้วยเคร่ืองมือที่ทันสมัย ง. การศึกษาในพื้นที่จริง 
๖. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาต าแหน่งของเมืองหลวงในทวีปเอเชีย ควรเลือกเคร่ืองมือภูมิศาสตร์ใด
 จึงเหมาะสมและสะดวกที่สุด 
 ก. ลูกโลก ข. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
 ค. เคร่ือง GPS ง. ภาพถ่ายทางอากาศ 
๗. “วัสดุทรงกลมที่แสดงลักษณะต่าง ๆ ของผิวโลก” ข้อความดังกล่าวหมายถึงเคร่ืองมือภูมิศาสตร์ใด 
 ก. แผนที่ ข. ภาพถ่ายดาวเทียม 
 ค. ลูกโลก ง. ระบบรีโมทเซนซิ่ง 



 

 

๘. ข้อมูลใดที่ ไม่ ปรากฏในลูกโลก 
 ก. ลองติจูด ข. ละติจูด 
 ค. จ านวนประชากร ง. เส้นวันที่สากล 
๙. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก จะต้องเร่ิมศึกษาจากเมริเดียนใด 
 ก. เมริเดียนแรก ข. เมริเดียน ๑๐๐ องศาตะวันออก 
 ค. เมริเดียน ๘๐ องศาตะวันตก ง. เมริเดียน๑๘๐ องศาตะวันออก 
๑๐. ถ้าขณะนี้เวลาท้องถิ่นกรีนิชเป็นเวลา ๐๕.๐๐ น. ถ้าประเทศ  ก  ตั้งอยู่ที่ลองจิจูด ๙๐ องศา
 ตะวันออก ประเทศ ก จะเป็นเวลาเท่าไร 
 ก. ๑.๐๐ น.     ข. ๒.๐๐ น.  
 ค. ๑๑.๐๐ น. ง. ๑๗.๐๐ น. 
๑๑. ช่วงห่างทางลองจิจูดช่วงละ ๑๕ องศา เทียบเวลาได้เท่าไร 
 ก. ๓๐ นาที     ข. ๔๕ นาที 
 ค. ๑ ชั่วโมง   ง. ๒ ชั่วโมง  
๑๒. เส้นสมมติละติจูดที่ ๔๐ องศาเหนือ ลากผ่านประเทศจีน นักเรียนจะบอกลักษณะอากาศอย่างไร 
 ก. อากาศร้อนจัด ข. อากาศอบอุ่น 
 ค. อากาศหนาว ง. อากาศหนาวจัด 
๑๓. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาวงโคจรของโลก ควรเลือกใช้เคร่ืองมือภูมิศาสตร์ใดดีที่สุด 
 ก. ลูกโลก ข. แผนที่ 
 ค. เคร่ือง GPS ง. เคร่ือง RPS 
๑๔. สิ่งใดปรากฏในแผนที่ 
 ก. ระยะทาง ข. มาตราส่วน 
 ค. เชื้อชาติของประชากร ง. อาชีพ 
๑๕. ขอ้ใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 ก. บุคลากร ข. ดาวเทียม     
 ค. กล้องถ่ายภาพ        ง. เคร่ืองบิน 
๑๖. องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือข้อใด  
 ก. ระบบ RIS ข. ข้อมูลภูมิศาสตร์ 
 ค. ระบบGPS    ง. ภาพถ่ายทางอากาศ  



 

 

๑๗. ถ้านักเรียนต้องการหาข้อมูลเร่ือง แหล่งหินในประเทศไทย ควรหาข้อมูลจากแหล่งใดจึงจะได้
 ข้อมูลที่หลากหลายและรวดเร็วที่สุด 
 ก. สอบถามนักธรณีวิทยา  ข. ค้นคว้าจากแผนที่ 
 ค. ค้นคว้าจากลูกโลก ง. ค้นคว้าจากภาพถ่ายดาวเทียม 
๑๘. เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงเกิดพายุหมุนบ่อยคร้ัง 

ก. มีความแตกต่างของความกดอากาศ ข. มีอากาศร้อนมาก 
 ค. มีปริมาณฝนตกชุก ง. มีความแตกต่างของอุณหภูมิมาก 
๑๙. สาเหตุใดที่ท าให้ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติจากดินถล่มมากที่สุด 
 ก. การท าลายแหล่งต้นน้ าและป่าไม้ ข. การท าลายป่าธรรมชาติ 
 ค. ภาวะโลกร้อน ง. การสร้างอ่างเก็บน้ า 
๒๐. นักเรียนสามารถระวังภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ด้วยการศึกษาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานใด 
 ก. ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ ข. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
 ค. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ง. ศูนย์ป้องกันภัยสาธารณะ 
 
 

เฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน/หลังเรียน 

๑ ค ๖ ก ๑๑ ค ๑๖ ข 
๒ ข ๗ ค ๑๒ ข ๑๗ ข 
๓ ก ๘ ค ๑๓ ก ๑๘ ก 
๔ ก ๙ ก ๑๔ ข ๑๙ ก 
๕ ง ๑๐ ค ๑๕ ก ๒๐ ก 

 
ท่ีมา....... ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
 


