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แบบทดสอบการเรียนรู้    ครั้งที่  2 

รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101  ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

 เร่ือง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

***โดยเขียนค าถามและค าตอบเฉพาะข้อที่ถูกต้องลงในสมุดของนักเรียน  ส่งงานภายในวันที่  13  มิถุนายน 2554 

ให้เลือกข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.   การแสดงข้อมูลในแผนที่โดยใช้สีข้อใดผิดความจริง   

ก.  สีน้ าตาลแสดงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น   ข.  สีฟ้าแทนทะเล 
ค.  สีขาวแทนหิมะที่ปกคลุมยอดเขา   ง.  สีเขียวแทนพื้นที่ราบ 

2.  ชนชาติที่ใช้แผนที่ท าด้วยดินเหนียวเป็นชาติแรกคือข้อใด 
ก.  ฟินิเซีย      ข.  กรีก 
ค.  โรมัน      ง.  สุเมเรียน 

3. ระบบ GPS  เป็นการน าคลื่นสัญญาณดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ด้านใด   
 ก.  ถ่ายทอดสัญญาณภาพถ่ายทางคอมพิวเตอร์  ข.  การถ่ายภาพถ่ายทางอากาศ 
 ค.  บอกต าแหน่งของสิ่งต่างๆ  บนพื้นโลก  ง.  เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
4.  องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์คือข้อใด   
 ก.  ข้อมูลเชิงพื้นที่     ข.  ตัวเคร่ือง ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ค.  บุคลากร      ง.  เคร่ืองมือรับสัญญาณดาวเทียม 
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการส ารวจ   
 ก.   เพื่อเห็นสิ่งต่างๆ  บนพื้นโลก  ข.  เพื่อจัดการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ตรงจุดประสงค์ 
 ค.  เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน  ง.  เพื่อการจัดท าแผนที่ที่ตรงจุดประสงค์ 
6.  แผนที่ชนิดใดให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาที่ท าให้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ของประเทศต่างๆ ที่
ชัดเจน  
 ก.  แผนที่ภูมิประเทศ ข.  แผนที่รัฐกิจ  ค.  แผนที่ภูมิภาค ง.  แผนที่กายภาพ 
7.  ถ้าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เขียนภาพแสดงการเกิดฝนของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งที่ใช้จัดท าเป็น
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด  
 ก.  ภาพถ่ายทางอากาศ    ข.  การก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) 
 ค.  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS)  ง.  แผนภาพไดอะแกรม 
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8.  แผนที่อ าเภอสองพี่น้องใช้มาตราส่วน 1: 200,000 จัดเป็นมาตราส่วนชนิดใด   
 ก.  แผนที่มาตราส่วนใหญ่    ข.  แผนที่มาตราส่วนกลาง 
 ค.  แผนที่มาตราส่วนเล็ก    ง.  แผนที่มาตราส่วนบรรทัด 
9. หากด้านการทหารขาดการส ารวจจะเกิดอะไรขึ้น   
 ก.  ขาดความสงบเรียบร้อย    ข.  ผิดพลาดในการแก้ปัญหาต่างๆ 
 ค.  ไม่ทันต่อเหตุการณ์    ง.  ขาดการยอมรับจากต่างประเทศ 
10. ส าหรับนักเรียนประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเร่ืองการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์คือข้อใด   
 ก.  การรู้ข้อมูลใหม่ๆ    ข.  วางแผนการเรียน 
 ค.  ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ได้ใช้   ง.  ศึกษาเรียนรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 
11. วัตถุประสงค์ส าคัญของการใช้แผนที่คือใด 
 ก.  ศึกษาฤดูกาล   ข.  หาต าแหน่งที่ตั้ง  ค.  ศึกษาพื้นที่ของโลก ง.  เทียบเวลาของโลก 
12. บุคคลใดต่อไปนี้มีความจ าเป็นต้องใช้แผนที่มากที่สุด 
 ก. สุรชัยนักโบราณคดี       ข. ธีรเดชดารานักแสดงชื่อดัง 
 ค. พงษ์ศักดิ์นักท่องเที่ยวลูกคร่ึงไทยฝร่ังเศส  ง. ร้อยต ารวจเอก ศุภชัย รองสารวัตรสอบสวน 
13. ยิ้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องการศึกษาพื้นที่ของทวีปต่างๆ ทั่วโลก ควรใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
 ในข้อใดศึกษามากที่สุด 
 ก. ลูกโลก   ข. แผนที่   ค. ภาพจากดาวเทียม  ง. รูปถ่ายทางอากาศ 
14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. เส้นขนานมีจ านวน 360 องศา เส้นเมริเดียนมีจ านวน 180 องศา 
 ข. เส้นศูนย์สูตร เส้นเมริเดียนแรกและเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์เป็นเส้นขนานที่ส าคัญ 
 ค. เส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์นที่อยู่ซีกโลกเหนือมีค่ามุมเท่ากับเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ที่อยู่ในซีกโลกใต้ 
 ง. เส้นเมริเดียนที่ 180 องศาตะวันออกและตะวันตกจะทับกันเป็นเส้นเดียวกันและเป็นเส้นแบ่งเขตวันสากล 
15. ชาติชายต้องการขับรถจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาไม่เคยไป   
 ชาติชายควรเตรียมเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดมากที่สุด 
 ก. เข็มทิศ          ข.  ลูกโลก 
 ค. แผนที่ประเทศไทยของกรมทางหลวง   ง.  แผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศ 
16. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการศึกษาข้อมูลจากดาวเทียมมากที่สุด 
 ก. ต ารวจใช้ติดตามรถที่ถูกโจรกรรม 
 ข. ศึกษาเส้นทางการเดินรถได้ทั่วประเทศ 
 ค. น ามาวางแผนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 ง. น ามาวางแผนจับกุมคนร้ายที่ปล้นร้านทองได้ 
17. การรับสัญญาณดาวเทียมอาศัยสิ่งใดเป็นหลัก 
 ก. คลื่นแสง   ข. คลื่นเสียง   ค. การถ่ายภาพ   ง. การใช้สัญลักษณ์ 
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18. แผนผังมีความแตกต่างจากแผนที่อย่างไร 
 ก. แผนผังมีขนาดเล็กและพกพาสะดวกกว่าแผนที่ 
 ข. แผนผังจัดท าโดยประชาชนทั่วไปส่วนแผนที่จัดท าโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น 
 ค. แผนผังเป็นการจ าลองพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ มีรายละเอียดน้อยกว่าแผนที่ 
 ง. แผนผังใช้ข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศ แผนที่ใช้ข้อมูลจากการส ารวจภาคพื้นดินในการจัดท า 
19. เส้นสมมติที่ลากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกขนานกับเส้นศูนย์สูตร เรียกว่าอะไร 
 ก. เส้นแวง        ข. เส้นศูนย์สูตร 
 ค. เส้นเมริเดียน       ง.    เส้นขนานหรือเส้นขนานละติจูด 
20. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. เส้นลองจิจูดที่ 180 เป็นแนวแบ่งเขตวัน 
 ข. ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เวลาต่างกัน 1 ชั่วโมง 
 ค. เวลาทางซีกโลกตะวันตกจะเร็วกว่าเวลาทางซีกโลกตะวันออก 
 ง. ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานท้องถิ่นที่เส้นเมริเดียน 180 องศา 

  
 

 

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

ครูสายพิน  วงษารัตน์ 
ครู  ช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


