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ภูมิภาคของเรา : ภาคเหนือ 
  เวลา 8 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
    ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งท่ีมีผลตอกัน ใชแผนท่ีและ 

  เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร  

  ตลอดจนใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

  ส 5.1 ป.5/1 สืบคนและอธิบายขอมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนดวยแผนท่ี 

    และรูปถาย 

 ส 5.1 ป.5/2 อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญใน 

   ภูมิภาคของตน 

 

2. สาระการเรียนรู 
  2.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1 ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน  

   2 ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของตน  

    2.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 

3. มโนทัศนสําคัญ (Key Concept  
 3.1 แผนท่ีและรูปถายเปนเครื่องมือท่ีใชแสดงขอมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 

 3.2 ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของตน 

 

4. คําถามหลัก (Big Question  
 4.1 จากแผนท่ีและรูปถาย ภูมิภาคของเรามีลักษณะทางกายภาพอยางไร 

 4.2 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของเราอยางไร 

 
 
5. การรูเร่ืองภูมิศาสตร (Geo – Literacy  

ความสามารถทางภูมิศาสตร กระบวนการทางภูมิศาสตร ทักษะทางภูมิศาสตร 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 
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1. ความเขาใจระบบธรรมชาต ิ

    และมนุษย 

2. การใหเหตุผลทางภูมิศาสตร 

1. การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 

2. การรวบรวมขอมูล 

3. การจัดการขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 

1. การสังเกต 

2. การแปลความขอมูลทาง 

    ภูมิศาสตร 

3. การใชเทคนิคและเครื่องมือ 

    ทางภูมิศาสตร 

4. การใชเทคโนโลยี 

 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

   1) ทักษะการสังเกต 

   2) ทักษะการวิเคราะห 

   3) ทักษะการสรุปลงความเห็น 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

4. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

1. มีวินัย รับผิดชอบ 

2. ใฝเรียนรู 

3. มุงม่ันในการทํางาน 

 

7. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด  
     กิจกรรม ภูมิภาคของเรา : ภาคเหนือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
8.1 การประเมินชิ้นงาน/ 

     ภาระงาน (รวบยอด   

ตรวจกิจกรรมภูมิภาค 

ของเรา : ภาคเหนือ 

กิจกรรมภูมิภาค 

ของเรา : ภาคเหนือ 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 
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รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
     กิจกรรม ภูมิภาค 

     ของเรา : ภาคเหนือ 

   

8.2 การประเมินกอนเรียน 

     แบบทดสอบกอนเรยีน 

     หนวยการเรียนรูท่ี 1 

     ภูมิภาคของเรา  

 

ตรวจแบบทดสอบ 

กอนเรียน 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 

 

 

ประเมินตามสภาพจริง 

 

8.3 การประเมินระหวาง 

     การจัดกิจกรรม 

     การเรียนรู 

     1 สรุปความรูจาก  

        ใบความรู เรื่อง  

        เครื่องมือทาง 

        ภูมิศาสตร : แผนท่ี 

        และรูปถาย 

 

 

 

- ตรวจแผนผังมโนทัศน 

 

 

 

 

 

 

- แผนผังมโนทัศน 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 

2  สืบคนขอมูลลักษณะ

  ทางกายภาพของตน 

  โดยใชแผนท่ีและ 

  รูปถาย 

 3 อธิบายลักษณะทาง  

   กายภาพในภูมิภาค 

  ของตนโดยใชแผนท่ี 

         และรูปถาย 

     4 ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ี  

         กําหนดใหได 

- ตรวจรายงานหรือ 

  ปายนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจใบงานท่ี 1.2.1 

- ตรวจใบงานท่ี 1.2.2 

- ตรวจแบบฝกปฏิบัติ 

  ทักษะรวบยอด 

- เลมรายงานหรือ 

  ปายนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

- ใบงานท่ี 1.2.1 

- ใบงานท่ี 1.2.2 

- แบบฝกปฏิบัติ 

  ทักษะรวบยอด 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 60 ผานเกณฑ  

รอยละ 60 ผานเกณฑ

รอยละ 60 ผานเกณฑ  
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รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
     5 วิเคราะหแหลง    

         ทรัพยากรและ  

         สถานท่ีสําคัญของ 

         ภาคเหนือ 

- ตรวจเลมรายงาน - เลมรายงาน รอยละ 60 ผานเกณฑ 

     6) การนําเสนอผลงาน 

 

- ประเมินการนําเสนอ 

  ผลงาน  

- แบบประเมิน 

  การนําเสนอผลงาน  

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ  

     7 พฤติกรรมการทํางาน  

         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

     8 พฤติกรรมการทํางาน  

         กลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

     9 คุณลักษณะอันพึง  

         ประสงค 

 

- สังเกตความมีวินัย  

  รับผิดชอบ ใฝเรียนรู  

  และมุงม่ันในการทํางาน 

- แบบประเมิน 

  คุณลักษณะ 

  อันพึงประสงค 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

 

8.4 การประเมินกอนเรียน 

     แบบทดสอบหลังเรียน   

     หนวยการเรียนรูท่ี 1 

     ภูมิภาคของเรา  

 

ตรวจแบบทดสอบ 

หลังเรียน 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ประเมินตามสภาพจริง 

8.5 การรูเรื่องภูมิศาสตร   

  

ประเมินกิจกรรม ภูมิภาค

ของเรา : ภาคเหนือ 

กิจกรรม ภูมิภาค 

ของเรา : ภาคเหนือ 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

 

9. กิจกรรมการเรียนรู 
    นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 1 ภูมิภาคของเรา  

 

 

 

 

 

 

 



หนวยการเรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา  

ภูมิศาสตร ป.5 

5 

เร่ืองที่ 1 : แผนที่และรูปถาย         เวลา 1 ช่ัวโมง 
วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบสอบ (Inquiry Based Instruction  

 

 

 

  1.  ครูนําแผนท่ีและตัวอยางรูปถายท่ีเก่ียวกับการแสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยให 

    นักเรียนดู 

  2. ครูใหนักเรียนบอกถึงประโยชนของแผนท่ีและรูปถายทางภูมิศาสตร  

  3. ทบทวนความรูเดิมเก่ียวกับวิธีการนําแผนท่ีและรูปถายมาใชในการศึกษาลักษณะทางกายภาพ 

 

 

 

  1. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง แผนท่ีและรูปถาย จากนั้นใหนักเรียนสรุปเปนแผนผงัมโนทัศน  

  2. นักเรียนแบงกลุมศึกษาแผนท่ีและรูปถายท่ีครูนํามาใหดู จากนั้นใหแตละกลุมเลือกสถานท่ีจากแผนท่ี 

   และสืบคนรูปถายเก่ียวกับสถานท่ีดังกลาว จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมสรุปขอมูลเก่ียวกับลักษณะ 

   ทางกายภาพของสถานท่ีดังกลาว 

  3. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอ และครูตรวจสอบความถูกตองพรอมท้ังอธิบายเพ่ิมเติม 

 

 

 

  นักเรียนและครูสรุปรวมกันเก่ียวกับการศึกษาลักษณะทางกายภาพจากแผนท่ีและรูปถาย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันนํา 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุป 
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เร่ืองที่ 2 : ลักษณะทางกายภาพ       เวลา 3 ช่ัวโมง
วิธีการสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic Inquiry Process  

 

 

 

นักเรียนดู PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา : ภาคเหนือ จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันสนทนา

เก่ียวกับความรูท่ีไดรับจากการดู PowerPoint 

 

 

 

  1. ครูใหนักเรียนดูแผนท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือ และรูปถายเก่ียวกับ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสถานท่ีสําคัญของภาคเหนือ  

 ข้ันท่ี 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 
  2. ครูและนักเรียนรวมกันตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร ดังนี้ 

   - จากแผนท่ีและรูปถายภูมิภาคของเรามีลักษณะทางกายภาพอยางไร  

 ข้ันท่ี 2 การรวบรวมขอมูล  
  3. นักเรียนแบงกลุมแลวรวมกันศึกษา สืบคน และรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของ 

   ภาคเหนือ โดยใชแผนท่ีและรูปถาย และสืบคนเพ่ิมเติมจากสื่อตาง ๆ 

 ข้ันท่ี 3 การจัดการขอมูล 
  4. ครูแนะนําวิธีการจัดการขอมูลแกนักเรียน จากนั้นแตละกลุมนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมารวมกันจําแนก 

   และจัดระบบขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสัมพันธกับประเด็นคําถามท่ีกําหนดไวในข้ันท่ี 1 

  5. นักเรียนแตละกลุมสรุปขอมูลท่ีสัมพันธกับประเด็นคําถามท่ีกําหนดไวในข้ันท่ี 1 ลงในกระดาษ A4 

 ข้ันท่ี 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
  6. นักเรียนแตละกลุมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะห 

   เพ่ือตอบคําถามท่ีกําหนดไวในข้ันท่ี 1   

  7. จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําเปนรายงาน หรือจัดปายนิเทศ โดยสรุปลักษณะทางกายภาพของ 

   ภาคเหนือ โดยมีแผนท่ี รูปถาย แผนภูมิ แผนผังประกอบ 

 

 

 

 ข้ันท่ี 5 การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 

ข้ันนํา 

ข้ันสอน 
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    8. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุมท่ีหนาชั้นเรียน 

    9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเพ่ือตอบคําถามเชิงภูมิศาสตรตามท่ีตั้งไว  

  10. ครูใหนักเรียนแตละคนทําใบงานท่ี 1.2.1 และ ใบงานท่ี 1.2.2  

 

 

 

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือ    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 3 : ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญ     เวลา 4 ช่ัวโมง
วิธีการสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic Inquiry Process  

ข้ันสรุป 
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  1. นักเรียนดูวีดิทัศนเก่ียวกับแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญของภาคเหนือ 

  2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดนักเรียนวา “จากวีดิทัศนนักเรียนสังเกตเห็นแหลงทรัพยากรสถานท่ี 

      อะไร และมีความสําคัญอยางไร” 

  3.  ครูขออาสาสมัครนักเรียนออกมาเลาประสบการณของการไปสถานท่ีนั้นวามีลักษณะอยางไร และ 

   ประทับใจอะไรบาง 

 

 

 

 ข้ันท่ี 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 
  1. ครูและนักเรียนรวมกันตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร ดังนี้ 

   - ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของเราอยางไร  

 ข้ันท่ี 2 การรวบรวมขอมูล  
  2. นักเรียนแตละคนเลือกแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญของภาคเหนือมา 1 แหง จากนั้น  

   รวมกันวิเคราะหวาแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญดังกลาวเปนผลมาจากลักษณะทาง  

   กายภาพอยางไร  

 ข้ันท่ี 3 การจัดการขอมูล 
  3. นักเรียนแตละคนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีตนเองรวบรวมมาได จากนั้นใหจัดหมวดหมู 

   ความรูท่ีไดใหตรงกับประเด็นคําถามในข้ันท่ี 1   

  4. นักเรียนแตละกลุมสรุปขอมูลท่ีสัมพันธกับประเด็นคําถามท่ีกําหนดไวในข้ันท่ี 1 ลงในกระดาษ A4 

 ข้ันท่ี 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
  5. นักเรียนแตละกลุมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะห 

   เพ่ือตอบคําถามท่ีกําหนดไวในข้ันท่ี 1  

  6. จากนั้นใหนักเรียนนําคําตอบท่ีไดมาจัดทําเปนรายงาน โดยในรายงานตองมีแผนท่ีและรูปถาย 

   ประกอบลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญท่ีนักเรียนเลือกมา 

   ศึกษา  

 

 ข้ันท่ี 5 การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 
    7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเพ่ือตอบคําถามเชิงภูมิศาสตรตามท่ีตั้งไว 

ข้ันนํา 

ข้ันสอน 



หนวยการเรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา  

ภูมิศาสตร ป.5 

9 

 

 

 

  1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือ 

  2. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 1 ภูมิภาคของเรา    

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 10.1 ส่ือการเรียนรู 
  1  หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูท่ี 1 ภูมิภาคของเรา : ภาคเหนือ 

  2)  แบบฝกปฏิบัติทักษะรวบยอด เรื่อง ภูมิภาคของเรา 

  4)  ใบงานท่ี 1.2.1 เรื่อง แผนท่ีจังหวัดภาคเหนือ 

ข้ันสรุป 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 

  5)  ใบงานท่ี 1.2.2 เรื่อง แผนท่ีลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือ  

  3  ใบความรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร : แผนท่ีและรูปถาย 

  6) วีดิทัศนเก่ียวกับแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญของภาคเหนือ 

  6)  แผนท่ีแสดงภูมิประเทศของประเทศไทย 

  7)  รูปถายแสดงลักษณะทางกายภาพ 

  8) แผนท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือ 

  8) PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา : ภาคเหนือ 

  9) PowerPoint เรื่อง ลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภาคเหนือ 

 10.2  แหลงการเรียนรู  
  1  หองสมุด  

  2  อินเทอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา  

ภูมิศาสตร ป.5 

11 

1. การใชแผนท่ีจะทําใหเราทราบขอมูลหลายประการ

 เก่ียวกับภูมิภาค ยกเวนขอใด 

 ก. อาณาเขต  

 ข. แหลงทรัพยากร 

 ค. ขอคิดเห็นของประชากรในภาค 

    ง. ความสูงและความต่ําของพ้ืนท่ี 

2. ถานักเรียนตองการทราบลักษณะทางกายภาพของ

 ภูมิภาคท่ีอาศัยอยู ควรเลือกใชแผนท่ีในขอใด 

 ก. แผนท่ีปาไม 

 ข. แผนท่ีทางหลวง 

 ค. แผนท่ีทองเท่ียว 

    ง. แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศ 

3.  เครื่องมือทางภูมิศาสตรในขอใดท่ีเหมาะสมนํามาใช

 สืบคนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญในภูมิภาค

 มากท่ีสุด 

 ก. ลูกโลก แผนท่ีรัฐกิจ 

  ข. เข็มทิศ แผนท่ีรัฐกิจ  

 ค. แผนท่ีรัฐกิจ ภาพจากดาวเทียม    

 ง. แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศ รูปถายทาง 

  ภูมิศาสตร 

4. ภูมิภาคใดท่ีไมมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบ

 ชายฝงทะเล 

 ก. ภาคใต   ข. ภาคกลาง 

 ค. ภาคเหนือ  ง. ภาคตะวันออก 

 

5. ขอใดอธิบายความคลายคลึงกันของลักษณะ

 ภูมิประเทศของภาคเหนือและภาคตะวันตก 

 ไดถูกตอง 

 ก. มีแองท่ีราบเปนบริเวณกวาง  

 ข. มีทิวเขาท่ีวางตัวในแนวเหนือ-ใต 

 ค. มีท่ีราบลุมแมน้ําเปนบริเวณกวาง    

 ง. มีท่ีราบชายฝงทะเลท่ัวท้ังภูมิภาค 

6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศ

 อยางไร 

 ก. มีทิวเขาตั้งอยูบริเวณขอบดานทิศตะวันตกกับ 

  ขอบดานทิศใต 

 ข. มีทิวเขาท่ีอยูแคเพียงตอนในของภาคดาน 

  ทิศเหนือ 

 ค. มีทิวเขาตั้งอยูบริเวณขอบดานทิศตะวันออกกับ

  ขอบดานทิศตก 

 ง. มีทิวเขาตั้งอยูบริเวณขอบดานทิศใตของ 

  ภาคเพียงดานเดียว 

7. ภูมิภาคท่ีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนชายฝงทะเล 

 มักมีทรัพยากรปาไมแบบใด 

 ก. ปาดิบชื้น 

 ข. ปาชายเลน 

 ค. ปาดิบแลง 

 ง. ปาเบญจพรรณ 

 

 

8. สถานท่ีสําคัญในขอใดเปนผลมาจากการมีลักษณะ 

 ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง 

 ก. ภูเรือ จังหวัดเลย 

 ข. เกาะปนหยี จังหวัดพังงา  

 ค. บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค    

 ง. น้ําตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

 

 

9. จากภาพ เปนสถานท่ีสําคัญท่ีเกิดจากการมีลักษณะ

 ภูมิประเทศแบบใด    

 ก. เกาะ  ข. ท่ีราบ 

 ค. ภูขา ง. ท่ีราบชายฝงทะเล 

10. ภูมิภาคท่ีมีลักษณะภูมิประเทศบางสวน 

  เปนชายฝงทะเลและเกาะ สงผลใหเกิด 

  สถานท่ีแหงใดมากท่ีสุด 

  ก. เข่ือน 

  ข. ทาเรือ 

  ค. ถนนลอยฟา  

  ง. โรงไฟฟา 
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1.  แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศใหขอมูลทางดานใด  ก. ดานกายภาพ  

1. ค  2. ง  3. ง  4. ค  5. ข  6. ก  7. ข  8. ก 9. ค 10. ข 

เฉลย 
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 ข. ดานวัฒนธรรม 

 ค. ดานแบงเขตแดน  

 ง. ดานการคมนาคม 

2. “มีดินและน้ําท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสมกับ 

การเพาะปลูก” ทรัพยากรดังกลาวมักจะอยูใน 

พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะภูมิประเทศแบบใด 

 ก. ท่ีราบลุมน้ําทวมถึง  

 ข. ท่ีราบชายฝงทะเล 

 ค. ท่ีราบเชิงเขา  

 ง. ท่ีราบสูง 

3. ลักษณะทางกายภาพแบบใดท่ีสงผลทําใหพ้ืนดิน 

   ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแหงแลง 

 ก. อยูหางไกลจากทะเลมาก  

 ข. พ้ืนดินเปนดินปนทราย 

 ค. มีแอวท่ีราบอยูในภูมิภาค  

 ง. มีทิวเขาก้ันขอบภูมิภาค 

4. เพราะเหตุใดท่ีพ้ืนท่ีภาคกลางถึงเหมาะสมกับ

 การเพาะปลูกขาว 

 ก. พ้ืนดินและแหลงน้ําอุดมสมบูรณ 

 ข. มีปาชายเลนบริเวณริมฝง 

 ค. มีแมน้ําไหลผานหลายสาย 

 ง. มีทิวเขาและปาไมนอย 

 
5. ขอความใดอธิบายลักษณะภูมิประเทศของ

 ภาคตะวันออกไดถูกตองมากท่ีสุด 

 ก. มีทิวเขาและท่ีสูงอยูทางตอนกลาง มีเนินเขาท่ี 

  ดอนและท่ีราบอยูโดยรอบ บางสวนเปนท่ีราบ 

  สลับกับเนินเขาคลายลูกฟูกลาดลงสูอาวไทย 

 ข. ทางตอนเหนือเปนแนวทิวเขาจันทบุรีและ 

  บริเวณดานตะวันออกเปนแนวทิวเขาบรรทัด 

 ค. ชายฝงทะเลจะอยูทางดานตะวันออกและดานใต

  ของภาคเปนแนวยาวไปตามขอบของอาวไทย 

 ง. ทางตอนบนของภาคพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

  เพาะปลูกพืชตาง ๆ ไดดี 

6. ขอใดไมใชสถานท่ีสําคัญในภาคเหนือ 

 ก. ภูชี้ฟา  

 ข. ดอยอางขาง 

 ค. น้ําตกสะปน  

 ง. แกงหินสามพันโบก 

7. คํากลาวใดเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ

 ภาคเหนือ 

 ก. ดินภูเขาเหมาะกับการปลูกผลไม 

 ข. ปาไมมากเปนตนกําเนิดแมน้ําลําธาร 

 ค. ดินอุดมสมบูรณเหมาะกับการปลูกขาว 

 ง. ดินตะกอนทับถมมีกาซธรรมชาติ 

 
 
 
8. ขอใดไมใชลักษณะภูมิประเทศของภาคใตท่ีเปน

 ชายฝงทะเลและหมูเกาะ ท่ีสงผลใหเกิด

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ก. ปาดิบชื้น แร ข. ปาดิบชื้น สัตวน้ํา 

 ค. ปาชายเลน สัตวน้ํา ง. ปาดิบแลง แหลงน้ํา 

9. “ปาชายเลน” เปนทรัพยากรปาไมท่ีตั้งอยูใน

 ภูมิ ประเทศแบบใด 

 ก. ภูเขา ข. ท่ีราบลุมน้ําทวมถึง 

 ค. ท่ีราบชายฝงทะเล ง. ท่ีราบสูง 

10. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศ

 อยางไร 

 ก. รอนชื้นสลับแลงหรือแบบทุงหญาเมืองรอน 

 ข. รอนชื้นแบบมรสุม 
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 ค. รอนชื้นฝนชุก 

 ง. รอนชื้นสลับแลง  

 

 
 

 
 
 

1. ก  2. ก  3. ข  4. ก  5. ก  6. ง  7. ข  8. ง 9. ค 10. ง 

เฉลย 


