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***โดยเขียนค าถามและค าตอบเฉพาะข้อที่ถูกต้องลงในสมุดของนักเรียน   
ค าชี้แจง    จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
๑. ข้อใดเป็นการศึกษาภูมิศาสตร์ในพื้นที่จริง 

ก. สมศักดิ์ใช้แผนที่ประกอบการท ารายงาน 
ข. สมหมายศึกษาแผนที่จากลูกโลกจ าลองที่ตั้งอยู่ในห้องสมุด 
ค. สมปองส ารวจสภาพแวดล้อมบริเวณรอบหมู่บ้านแล้วน ามาวิเคราะห์ 
ง. สมใจนั่งศึกษาภูมิศาสตร์ของโลกจากสารคดี 

๒. ให้นักเรียนเลือกล าดับขั้นการศึกษาทางภูมิศาสตร์ที่ ถูกต้อง 
 ก. ก าหนดปัญหา–ก าหนดจุดมุ่งหมาย–ก าหนดสมมุติฐาน–จัดกระท าข้อมูล 
 ข. ก าหนดทิศทาง–จัดกระท าข้อมูล–วิเคราะห์ข้อมูล–อภิปราย 
 ค. เสนอข้อมูล–จัดกระท าข้อมูล–วิเคราะห์ข้อมูล–อภิปราย 
 ง. ก าหนดสมมุติฐาน–ก าหนดจุดมุ่งหมาย–วิเคราะห์ข้อมูล–จัดกระท าข้อมูล 
๓. หากเราต้องการวัดระยะทางจากหลังโรงเรียนมาด้านหน้าอาคารเรียนจะต้องใช้เคร่ืองมือใด 
 ก. แผนที่ ข. GPS 
 ค. เทอร์โมมิเตอร์ ง. ตลับเมตร 
๔. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง 
 ก. ลูกโลกจ าลองไม่สามารถใช้บอกต าแหน่งบนโลกได้ 
 ข. แผนที่รัฐกิจใช้ประโยชน์ในการหาต าแหน่งภูเขา 
 ค. เส้นที่แบ่งซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก คือ เส้นขนาน 
 ง. โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม 
๕. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากลูกโลก 
 ก. หาระยะทาง ๒ ต าแหน่งบนพื้นโลก  
 ข. หาพิกัดภูมิศาสตร์ต าแหน่งต่างๆ บนพื้นโลก 
 ค. ศึกษารายละเอียดบนพื้นผิวโลก  
 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 



๖. เพราะเหตุใดลูกโลกจึงแสดงปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นผิวโลกได้ดีกว่าแผนที่ 
 ก. เน่ืองจากแผนที่มีขนาดเล็กกว่าลูกโลก 
 ข. เน่ืองจากแผนที่ท าไว้ใช้เฉพาะเร่ืองไม่เหมือนลูกโลก 
 ค. เน่ืองจากลูกโลกมีพื้นที่แสดงปรากฏการณ์มากกว่าแผนที่ 
 ง. เน่ืองจากลูกโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมเช่นเดียวกับโลก 
๗. แผนที่เฉพาะเร่ืองใช้ประโยชน์ด้านใด 
 ก. แสดงขอบเขตของรัฐ ข. แสดงรายละเอียดเพียงชนิดเดียว 
 ค. แสดงลักษณะภูเขา แม่น้ า ง. แสดงภูมิประเทศเพียงอย่างเดียว 
๘. ระบบจีพีเอส (GPS) ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างในปัจจุบัน 
 ก. บอกระดับความสูงของภูมิประเทศ 
 ข. บอกระดับความดังของเสียงในพื้นที่ที่ต้องการ 
 ค. ใช้ศึกษาดวงจันทร์และพื้นที่บนดวงจันทร์ 
 ง. ใช้หาสิ่งของที่หาไม่เจอหรือท าหาย 
๙. ข้อใด ไม่ใช่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ก. พื้นที่บริเวณนี้แห้งแล้ง เน่ืองจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
 ข. มีหมอกควันหนาจัด เน่ืองจากการเผาหญ้าของชาวบ้าน 
 ค. เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก 
 ง. พายุหมุนเขตร้อน ท าให้เกิดฝนตกหนัก น้ าท่วมบ้านเรือน 
๑๐. ประเทศไทยมีโอกาสประสบกับภัยพิบัติใด บ่อยครั้งท่ีสุด 
 ก. ภัยพิบัติจากพายุหมุนเขตร้อน ข. ภัยพิบัติจากสึนามิ 
 ค. ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ง. ภัยพิบัติจากดินถล่มและน้ าท่วมฉับพลัน 
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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 จึ ง
เหมาะสมและสะดวกที่สุด 
 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. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 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 
 

 
ครูสายพิน  วงษารัตน์ 


