
 

บทเรียนส ำเร็จรูป 
วิชำ  สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษำปีที่  5 

พัชราภรณ์   ขันศรีมนต์ 
ครู  ช านาญการ 

โรงเรียนบ้านโพนงาม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

1 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่  1  ภูมิศำสตร์น่ำรู้ 
เรื่อง   ต ำแหน่ง  ระยะและทิศทำง 



 

ค าน า 
บทเรียนส ำเร็จรูป    ชุด   ภูมิศำสตร์น่ำรู้ชุดนี้จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกำรสอน   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่  5 บทเรียนส ำเร็จรูปชุดนี้มีเนื้อหำและวิธีกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบโดยเรียนรู้จำกง่ำย 
ไปยำก   นักเรียนจะสำมำรถค้นพบควำมรู้ด้วยตนเองจำกกำรดู   กำรอ่ำน    กำรฟัง    
กำรสังเกตและกำรสัมผัส เป็นกำรเสริมให้ผู้เรียนมคีวำมรู้ควำมสำมำรถและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วดั  บทเรียนส ำเร็จรูปชุดนี ้มีท้ังหมด   
8  เล่ม โดยมีเนื้อหำดังนี ้
เล่มที่ 1 ต ำแหน่ง  ระยะและทิศทำง 

เล่มที่ 2   ภูมิลักษณ์กำยภำพกับสังคมภำคเหนือ    

เล่มที่ 3   ภูมิลักษณ์กำยภำพกับสังคมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เล่มที่ 4   ภูมิลักษณ์กำยภำพกับสังคมภำคกลำง 

เล่มที่ 5   ภูมิลักษณ์กำยภำพกับสังคมภำคตะวันออก 

เล่มที่ 6   ภูมิลักษณ์กำยภำพกับสังคมภำคตะวันตก 

เล่มที่ 7   ภูมิลักษณ์กำยภำพกับสังคมภำคใต้ 

เล่มที่ 8 ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพและลักษณะทำงสังคมในภูมิภำค 

 

ส ำหรับบทเรียนส ำเรจ็รูปเล่มนี้จัดท ำขึ้นเป็นเล่มที่ 1 เร่ือง ต าแหน่ง ระยะและ
ทิศทาง    ซึ่งมีเนื้อหำตรงตำมหลักสูตรแกนกลำง   พ.ศ.  2551    ในสำระกำรเรียนรู้ 
สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 5 ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำง 
ยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูป  ชุดภูมิศำสตร์น่ำรู้  จะสำมำรถช่วยแบ่งเบำภำระครูผู้สอน และ 
ใช้เป็นเครื่องน ำทำงให้นักเรียนมีทักษะและประสบผลส ำเร็จในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

ผู้จัดท ำขอขอบพระคุณ   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน   ที่ให้ควำมร่วมมือและ 
ให้ค ำปรึกษำตลอดจนค ำแนะน ำ จนท ำให้บทเรียนส ำเร็จรูปชุดนี้มีควำมสมบูรณ์และ 
ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี   หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดต้องกรำบขออภัยมำ ณ ท่ีนี้ด้วย   

 

 พัชรำภรณ์   ขันศรีมนต์ 

 

ก 



 

ค าแนะน าส าหรับครู 
1. ครูควรศึกษำเนื้อหำและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรสังคมศึกษำ   

ศำสนำและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ให้ละเอียดครบถ้วน 
2. ครูควรแนะน ำให้นักเรียนศึกษำด้วยตนเอง  และท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  

(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 
3. ครูควรย้ ำให้นักเรียนอ่ำนค ำแนะน ำในกำรใชบ้ทเรียนส ำเร็จรูปก่อนเริ่มเรียน  

และให้นักเรียนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
4. ครูแจกกระดำษค ำตอบทั้งหมดให้นักเรียนก่อนลงมือเรียนบทเรียนส ำเรจ็รูปชดุนี้ 
5. ครูควรอธิบำยให้นักเรียนเรียนตำมล ำดับขั้นตอนของเนื้อหำห้ำมท ำข้ำม 
6. ขณะที่นักเรียนเรียนบทเรยีน ครูควรดูแลให้ค ำปรึกษำ และตอบข้อสงสัยของ

นักเรียนเมื่อนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
7. บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ครูสำมำรถน ำไปใช้สอนซ่อมเสริมกับ 

7.1 นักเรียนที่เรียนรู้ช้ำ 
7.2 นักเรียนที่เรียนช้ำ กรณีหยุดเรียน หรือย้ำยมำเข้ำเรียนใหม่ในระหว่ำง 

ปีกำรศึกษำ 
7.3 ใช้สอนเสริมกับนักเรียนที่ต้องกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกบทเรียน 

 

ข 

ทราบขั้นตอนการใช้บทเรียน
ส าเร็จรูปแล้วคุณครูต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดนะครับ 



 

ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 

1. บทเรียนส ำเร็จรูปชุดภูมิศำสตร์น่ำรู้เล่มนี้ สร้ำงขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษำ 
ด้วยตนเอง กำรท ำบทเรียนไม่จ ำกัดเวลำขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 

2. นักเรียนควรท ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ บทเรียนส ำเรจ็รปูนี้ไม่ใช่กำรทดสอบ แต่มุ่ง 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสำมำรถ 

3. รับกระดำษค ำตอบและแบบบันทึกกิจกรรมทั้งหมดจำกครู   อ่ำนจุดประสงค์ 
ของบทเรียนและท ำควำมเข้ำใจ 

4. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อดูพื้นฐำนควำมรู้ของนักเรียน 
5. บทเรียนส ำเร็จรูปนี้แบ่งเนือ้หำออกเป็นตอน ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจพร้อม 

ทั้งตอบค ำถำมและท ำแบบฝึกที่มีให้ครบ 
6. ในกำรตอบค ำถำมและท ำแบบฝึกนักเรียนต้องซื่อสตัย์ต่อตนเองไม่เปิดดูเฉลยก่อน 
7. เมื่อเรียนและท ำกิจกรรมครบแล้วให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

ในกำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน  นักเรียนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  80   
จึงจะผ่ำนเกณฑ์ ถ้ำได้คะแนนน้อยกว่ำร้อยละ  80 ให้นักเรียนกลับไปศึกษำเนื้อหำ 
ใหม่ แล้วกลับมำท ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  อีกครั้ง 

ทราบขั้นตอนการใช้บทเรียนส าเร็จรูปแล้ว
นักเรียนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ 

ค 



 

สารบัญ 
เนื้อหา         หน้า 

ค ำน ำ         ก 
  ค ำแนะน ำส ำหรับคร ู       ข 
 ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน      ค 
  สำรบัญ        ง
 แบบทดสอบก่อนเรียน       1 
 สำระส ำคัญ        3 

ตัวชี้วัด         3 
 จุดประสงค์กำรเรียนรู้       3   
  ต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์      4 
 พิกัดภูมิศำสตร์ประเทศไทย      5 
 ละติจูด         6 
 เส้นศูนย์สูตร         7 
 ลองจิจูด        8 
 ระยะ         9 
 ทิศ         10 
 ภูมิภำค         12 
 ใบงำนที่  1        13 
  เฉลยใบงำนที่ 1       14 
 ใบงำนที่ 2        15 
 เฉลยใบงำนที่ 2       16 
  แบบทดสอบหลังเรียน       17 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน       19 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน       20 
 บรรณำนุกรม        21 
   รวมปกนวัตกรรม  ชุด  ภูมิศำสตร์น่ำรู ้    22 

 
 

ง 



 

สำระส ำคญั 

 กำรใช้เครือ่งมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรศึกษำภูมิภำคต่ำงๆ  และปรับใช้กับชีวิต 
ได้อย่ำงเหมำะสม  

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง ต ำแหน่ง  ระยะ  และทิศทำง 
    ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 

  ค าสั่ง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย  X  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  และ  ง  ที่ถูกต้อง 

1. ต ำแหน่งที่เกิดจำกกำรตัดกันของละติจูด
และลองจิจูดเรียกว่ำอะไร   
ก.  พิกัดภูมิอำกำศ  
ข.  พิกัดภูมิศำสตร์  
ค.  เส้นศูนย์สูตร 
ง.  เส้นเมริเดียน 

2. เส้นเมรเิดียนปฐมอยู่ท่ีประเทศใด 
ก.  อเมริกำ   
ข.  อังกฤษ   
ค.  เยอรมันนี 
ง.  ไทย 

3. เส้นขนำนละติจูดเมื่อนบัจำกเส้นศูนย์สูตร 
ไปทำงข้ัวโลกใต้มีท้ังหมดก่ีเส้น 
ก.  30  เส้น  
ข.  60  เส้น 
ค.  90  เส้น  
ง.  120  เส้น 

 

4. เส้นที่ขนำนกับเส้นศนูย์สูตรในแนว 
เหนือใต้  คือเส้นใด  
ก.  เส้นขนำนละติจูด 
ข.  เส้นขนำนลองจิจูด 
ค.  เส้นศูนย์สูตร 
ง.  เส้นเมริเดียน 

5. เส้นเมรเิดียนคือข้อใด 

ก.  เส้นที่ขนำนกับเส้นศูนย์สูตร 
ข.  เส้นที่ลำกผ่ำนรอบโลกในแนวนอน 
ค.  เส้นที่ลำกจำกขั้วโลกเหนือ 
    มำยังขั้วโลกใต้  
ง.  เส้นที่แบ่งโลกออกเป็น 
    ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ 

6. เส้นขนำนที่มีควำมยำวมำกที่สุดคือข้อใด 
ก.  เส้นขนำนละติจูดที่  90  องศำ 
ข.  เส้นขนำนละติจูดที่  75  องศำ 
ค.  เส้นขนำนละติจูดที่  25  องศำ 
ง.  เส้นขนำนละติจูดที่  0  องศำ 
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7. คณะกรรมกำรภมูศิำสตรแ์หง่ประเทศไทยได้
แบง่ภมูภิำคในประเทศไทยออกเปน็ก่ีภำค 
ก.  6  ภมูภิำค 
ข.  7  ภมูภิำค 
ค.  8  ภมูภิำค 
ง.  9  ภมูภิำค 

8. ตอนบนของแผนที่ก ำหนดให้ต้องเป็น 
ทิศใดเสมอ 
ก.  ทิศตะวันออก 
ข.  ทิศใต้ 
ค.  ทิศตะวันตก 
ง.  ทิศเหนือ 

 

9. ข้อใดไม่ใช่หน่วยวัดในมำตรำเมตริก 
ก.  เมตร 
ข.  กิโลเมตร 
ค.  ไมล์ 
ง.  เซนติเมตร 

10. ทิศที่อยู่ระหว่ำงทิศตะวันออกกับทิศใต้  คือ
ข้อใด 
ก.  ทิศเหนือ 
ข.  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ค.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ง.  ทิศตะวันออกเฉียงตก 

ท ำกันได้ไหมคะ่ 

2 



 

สำระส ำคญั 

 กำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรศึกษำภูมิภำคต่ำงๆ  และปรับ
ใช้กับชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม  

ตวัชีว้ดั 

 ส 5.1 ป.5/1 รู้ต ำแหน่ง (พิกัดภูมิศำสตร์ ละติจูด ลองจิจูด)  ระยะ  
ทิศทำงของภูมิภำคของตนเอง    

จดุประสงคก์ำรเรยีนรู ้

1) สำมำรถบอกทิศทำงของจังหวัดและภูมิภำคของตนเองได้ 
2) สำมำรถระบุพิกัดของประเทศไทยได้ 
 

ต าแหน่ง  ระยะและทิศทาง 

ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว  
เราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ 
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 ในกำรศกึษำลกัษณะภมูลิกัษณท์ีส่ ำคญัในภมูิภำคของตนเอง 
จ ำเปน็ทีจ่ะตอ้งมคีวำมเขำ้ใจเกีย่วกบัต ำแหนง่ทำงภมูศิำสตร ์ ระยะ 
และทศิทำง  เพือ่ใหส้ำมำรถศกึษำลกัษณะทำงภมูศิำสตร ์ รวมไปถงึ
ลกัษณะภมูลิกัษณใ์นภมูภิำคของตนเองไดถ้กูตอ้ง 

ต าแหน่ง  ระยะ  ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 

 ต ำแหนง่ทำงภมูศิำสตร ์

 ต ำแหนง่ทำงภมูศิำสตร ์ คือ ต ำแหนง่ของจุดใดจุดหนึ่ง 
ของสถำนที่หรือสิ่งของทีปรำกฏบนพื้นโลก  โดยอำศัยค่ำของ 
      ละติจูดตัดกับลองจิจูด  
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เรำจะทรำบต ำแหน่งของสถำนที่หรือสิ่งของได้อย่ำงไร ? 



 

หลักการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร ์

1. ต าแหน่งลองจิจูด   
ให้อ่ำนค่ำจำกเส้นซ้ำยไปทำง 
ขวำมือ 

2. ต าแหน่งละติจูด 
ให้อ่ำนค่ำจำกเส้นด้ำนล่ำง 
ขึ้นด้ำนบน 

พิกัดภูมิศาสตร์ 

นี้เป็นพิกัดภูมิศาสตร์ 
ของประเทศไทยครับผม 

5 

ประเทศไทยอยู่ระหว่ำงลองจิจูดที่เท่ำไหร่  ?  

ตอบ  อำศัยต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์  (อำศัยค่ำของเส้นละติจูดตัดกับเส้นลองจิจูด) 

ตัวอย่างต าแหน่งภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
ละติจูด 
ที่  5 องศำ  37 ลิปดำเหนือ     
ถึงละติจูดที่ 20  องศำ 27 ลิปดำเหนือ   
ลองจิจูด 
ที่ 97  องศำ  21  ลิปดำตะวันออก  
ถึงลองจิจูดที่  105  องศำ  37  ลิปดำตะวันออก   



 

 ละตจิดู  (latitude)  คอื  คำ่ของจดุทีใ่ช้บอกต ำแหนง่บน 
พืน้โลก  โดยนบั 0  องศำทีเ่สน้ศนูยส์ตูรไปทำงขัว้โลกเหนอื  90  
องศำและจำกเสน้ศนูยส์ตูรไปทำงขัว้โลกใต ้ 90  องศำ  เช่น เสน้
ขนำนละตจิดู  15 องศำเหนอื  กจ็ะลำกผำ่นละตจิดู  15 องศำ
เหนอืรอบโลก หรอืเสน้ขนำนละตจิดู 35 องศำใต ้ กจ็ะลำกผำ่น
ละตจิดู  35  องศำใตร้อบโลกเช่นเดยีวกนั  
   

ละตจิดู  (latitude) 

นี้ค่ะแนวของละติจูด 
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เสน้ละตจิดูจะขนำนกับเสน้ใด  ? 

ตอบ  ลองจิจูดท่ี  97—105  องศำ 



 

 เสน้ศนูยส์ตูร   คอื   เสน้สมมตุทิีล่ำกผำ่นรอบโลกในแนวนอน 
ทีล่ำกผำ่นละตจิดูที ่ 0  องศำ เสน้ศนูยส์ตูร  จงึเปน็เสน้ขนำนทีย่ำว
ทีส่ดุ  และแบง่โลกออกเปน็  2  ซีก  คอื  ซีกโลกเหนอืและซกีโลกใต ้

เสน้ศนูยส์ูตร 

เส้นสีแดงนี้นะครับ 
เส้นศูนย์สูตร 
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ตอบ  เส้นศูนย์สูตร 

เสน้ศนูยส์ตูรจะลำกผำ่นเสน้ละตจิดูทีเ่ทำ่ไหร ่ ?   



 

ลองจจิดู  (longitude) 

 ลองจิจูด (Longitude)  คอื คำ่ของจดุทีใ่ช้บอกต ำแหนง่บนพืน้
โลก  เมือ่น ำจดุมำเรยีงตอ่กนัเปน็เสน้สมมตุทิีล่ำกจำกขัว้โลกเหนอืไป
ยงัขัว้โลกใตจ้ะเรยีกเสน้นีว้ำ่ เสน้เมรเิดยีน ตำมหลกัสำกลก ำหนดให้
เสน้เมรเิดยีนปฐมลากผา่นเมอืงกรนีชิ   ประเทศองักฤษ  มีคำ่
เทำ่กบั  0  องศำ เปน็เสน้อำ้งองิในกำรใช้ก ำหนดเสน้เมริเดยีนอืน่ๆ   
โดยวดัไปทำงตะวนัออก  180  องศำ  เรยีกวำ่  ซีกโลกตะวนัออก
และวดัไปทำงตะวนัตก   180   องศำเรยีกวำ่ซีกโลกตะวนัตก  
  
 

นี้คะเส้นเมริเดียนที่ 0  องศา 
หรือเรียกอีกชื่อว่าเมรเิดยีนปฐม 
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เสน้เมรเิดยีนปฐมอยูท่ีป่ระเทศใด  ? 

ตอบ  เสน้ละตจิดูที ่ 0  องศำ 



 

 ระยะ หมำยถงึ ระยะทำงจำกสถำนทีแ่หง่หนึง่ไปยงัอกีสถำนที ่ 
ระยะจะเปน็สิง่ทีบ่อกถงึควำมใกลไ้กลของสถำนทีต่ำ่ง ๆ  ทีอ่ยูใ่น
ภมูิภำคของเรำ  ซึง่จะมีหนว่ยวดัหลำยอยำ่ง  ซึ่งโดยทัว่ไปหนว่ยวดั
ระยะทำงในประเทศไทยจะใช้มำตรำเมตรกิ  เชน่  เซนตเิมตร  เมตร  
และกโิลเมตร     
 

ระยะ 

2 เมตร 

2 เมตร 

5 เมตร 

ผมต้องเดินเป็นระยะทำง   
กี่เมตรนะจึงจะถึงน้องกบ 
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ตอบ  ประเทศองักฤษ 

หนว่ยวดัระยะทำงในประเทศไทยใชม้ำตรำใด  ? 



 

ทศิทำง 

 ทศิทำง  หมำยถงึ  แนวหรอืเสน้ทำงทีแ่สดงถงึทศิทำงทีมุ่ง่ไป  ทศิทำง 
เปน็สิง่ทีช่ว่ยใหเ้ขำ้ใจควำมสมัพนัธข์องสถำนทีต่ำ่งๆ  วำ่ตัง้อยูใ่นทศิทำงใด 

 โดยทัว่ไปหำกเรำยนืหนัหนำ้ไปทำงเหนอื  ดำ้นซำ้ยมอืของเรำจะเปน็ทศิ
ตะวนัตก  ดำ้นขวำมอืของเรำจะเปน็ทศิตะวนัออก  และดำ้นหลงัของเรำจะเปน็ 
ทศิใต ้

 

 

 

ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 

ทิศเหนือ 

ทิศใต้ 

10 

หำกเรำหนัหนำ้ไปทำงทศิเหนอื  ซำ้ยมอืของเรำจะเปน็ทศิใด  ? 

ตอบ  ใช้มำตรำเมตรกิ   



 

 ในแผนทีจ่ะก ำหนดใหต้อนบนเปน็ทศิเหนอื  ตอนลำ่งเปน็ทศิใต ้ 
ดำ้นขวำเปน็ทศิตะวนัออก  และซ้ำยเปน็ทศิตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกทศิหลกั  4  ทศิ  จะมทีศิรองอกี 4  ทศิ คอื   
   - ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื   

   - ทศิตะวนัออกเฉยีงใต ้  

   - ทศิตะวนัตกเฉยีงใต ้  

   - ทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื   
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ทศิตรงขำ้มกับตะวนัออกเฉยีงเหนอื  คอืทศิใด  ? 

ตอบ  ทศิตะวนัตก 
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ตอบ  ทศิตะวนัตกเฉยีงใต ้

 หลักในกำรบอกทิศอีกวิธีที่นิยมและเปน็สำกล คือ   
กำรบอกทิศในระบบแอซิมุต  (Azimuth) จะยึดเอำทิศ 
เหนือเป็นหลักในกำรเริ่มต้นวัด  โดยวดัในทิศตำมเข็มนำฬิกำ   
(เวียนขวำ)  วัดค่ำมุมเป็นองศำ 

 ทิศเหนือ   

 มีค่ำแอซิมุต  0  องศำ   
 หรือ  360  องศำ 
 

 ทิศตะวันอกเฉียงเหนือ 
 มีค่ำแอซิมุต  90  องศำ   
 

 ทิศใต้ 
 มีค่ำแอซิมุต  180  องศำ   

 

 

 ทิศตะวันตก 
 มีค่ำแอซิมุต  270  องศำ   

   

N 
 

 

0° 

  360° 

N 

 
                                            E 

 

 

                                  

0° 

    

                             90° 

N 

 
                                       

 

                       S 

0° 

    

 

 

                     180° 

N 

 
 W 

 

 

                                  

0° 

 
    270° 

 



 

ใบงำนที ่ 1 
ต ำแหน่ง  ระยะและทิศทำง 

ค าชี้แจง : ให้น ำอักษรด้ำนขวำมือเติมลงในช่องว่ำงหน้ำข้อควำมซ้ำยมือให้สัมพันธ์กัน 

 

1. ……… หน่วยวัดมำตรำเมตริก   ก.  ละตจิดู     

2. ……… เส้นเมริเดียนปฐมอยู่ที่ใด   ข.  ต ำแหนง่ทำงภมูศิำสตร์   

3. ……… คำ่ของจดุทีล่ำกจำกขัว้โลกเหนือ  ค.  ซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้  

    ไปยังขั้วโลกใต้  

4. ……… เสน้ทีแ่บง่โลกออกเปน็ซกีโลกตะวนัออก ง.  เมตร   

   กับซีกโลกตะวันตก 

5. ……… คำ่ของจดุทีข่นำดกบัเสน้ศนูยส์ตูร  จ.  ลองจจิูด    

6. ……… เส้นศูนย์สูตรแบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกคือ ฉ.  0  องศำ 

7. ……… เส้นเมริเดียนปฐมมีค่ำที่กี่องศำ  ช.  ประเทศอังกฤษ 

8. ……… ต ำแหน่งของจุดใดจุดหนึ่งของสถำนที่ ซ.  เส้นเมริเดียนปฐม  

     หรือสิ่งของ ทีปรำกฏบนพ้ืนโลก   
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ชื้อ—สกุล  ...........................................................................................  ชั้น  ....................  เลขท่ี .................. 



 

เฉลยใบงำนที ่ 1 
ต ำแหน่ง  ระยะและทิศทำง 

ค าชี้แจง : ให้น ำอักษรด้ำนขวำมือเติมลงในช่องว่ำงหน้ำข้อควำมซ้ำยมือให้สัมพันธ์กัน 

 

1. ……… หน่วยวัดมำตรำเมตริก   ก.  ละตจิดู     

2. ……… เส้นเมริเดียนปฐมอยู่ที่ใด   ข.  ต ำแหนง่ทำงภมูศิำสตร์   

3. ……… คำ่ของจดุทีล่ำกจำกขัว้โลกเหนือ  ค.  ซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้  

    ไปยังขั้วโลกใต้  

4. ……… เสน้ทีแ่บง่โลกออกเปน็ซกีโลกตะวนัออก ง.  เมตร   

   กับซีกโลกตะวันตก 

5. ……… คำ่ของจดุทีข่นำดกบัเสน้ศนูยส์ตูร  จ.  ลองจจิูด    

6. ……… เส้นศูนย์สูตรแบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกคือ ฉ.  0  องศำ 

7. ……… เส้นเมริเดียนปฐมมีค่ำที่กี่องศำ  ช.  ประเทศอังกฤษ 

8. ……… ต ำแหน่งของจุดใดจุดหนึ่งของสถำนที่ ซ.  เส้นเมริเดียนปฐม  

     หรือสิ่งของ ทีปรำกฏบนพ้ืนโลก   

 

ง 

ช 

จ 

 

ซ 

 

ก 

ค 

ฉ 

ข 
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ใบงำนที ่ 2 
ต ำแหน่ง  ระยะและทิศทำง 

ค าชี้แจง : จำกภำพจงตอบค ำถำมด้ำนล่ำง   
เม่ือก ำหนดให้ 1 ตำรำงเท่ำกับระยะทำง  100  เมตร 

1. โรงเรียนอยู่ทิศใดของบ้ำนเก่ง  ....................................................................................................... 

2. ถ้ำเดินตำมลูกศรจำกบ้ำนปลำไปโรงพยำบำลคิดเป็นระยะทำงเท่ำใด  .......................... 

3. ถ้ำแนนจะไปบ้ำนเก่งต้องเดินไปทิศใด  ....................................................................................... 

4. ถ้ำนัฐจะออกจำกบ้ำนไปโรงเรียนนัฐต้องไปทำงทิศใด  ........................................................ 

5. จำกบ้ำนแนนไปบ้ำนเก่งคิดเป็นระยะทำงเท่ำใด  ................................................................... 
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+ 

บ้านเก่ง 

โรงเรียน 

โรงพยาบาล 

บ้านนัฐ 

บ้านแนน 

บ้านปลา 



 

เฉลยใบงำนที ่ 2 
ต ำแหน่ง  ระยะและทิศทำง 

ค าชี้แจง : จำกภำพจงตอบค ำถำมด้ำนล่ำง   
เม่ือก ำหนดให้ 1 ตำรำงเท่ำกับระยะทำง  100  เมตร 

1. โรงเรียนอยู่ทิศใดของบ้ำนเก่ง  ....................................................................................................... 

2. ถ้ำเดินตำมลูกศรจำกบ้ำนปลำไปโรงพยำบำลคิดเป็นระยะทำงเท่ำใด  .......................... 

3. ถ้ำแนนจะไปบ้ำนเก่งต้องเดินไปทิศใด  ....................................................................................... 

4. ถ้ำนัฐจะออกจำกบ้ำนไปโรงเรียนนัฐต้องไปทำงทิศใด  ........................................................ 

5. จำกบ้ำนแนนไปบ้ำนเก่งคิดเป็นระยะทำงเท่ำใด  ................................................................... 

 

        

        

        

        

        

        

        

+ 

บ้านเก่ง 

โรงเรียน 

โรงพยาบาล 

บ้านนัฐ 

บ้านแนน 

บ้านปลา 

ทิศตะวันออก 

700  เมตร 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก 

500  เมตร 
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สำระส ำคญั 

   เข้ำใจในกำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรศึกษำภูมิภำคต่ำงๆ   
   และปรับใช้กับชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม  

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง ต ำแหน่ง  ระยะ  และทิศทำง 
    ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 

  ค าสั่ง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย  X  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  และ  ง  ที่ถูกต้อง 

1. เส้นเมรเิดียนคือข้อใด 

 ก.  เส้นที่ลำกจำกข้ัวโลกเหนือ 
    มำยังขั้วโลกใต้  

 ข. เส้นที่ลำกผ่ำนรอบโลกในแนวนอน 

 ค.  เส้นที่แบ่งโลกออกเป็น 
    ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ 

 ง.  เส้นที่ขนำนกับเส้นศูนย์สูตร 

2. ต ำแหน่งที่เกิดจำกกำรตัดกันของละติจูด
และลองจิจูดเรียกว่ำอะไร   
ก.  พิกัดภูมิอำกำศ  
ข.  เส้นเมริเดียน 
ค.  เส้นศูนย์สูตร 
ง.  พิกัดภูมิศำสตร์  

3. เส้นที่ขนำนกับเส้นศนูย์สูตรในแนว 
เหนือใต้  คือเส้นใด  
ก.  เส้นเมริเดียน 
ข.  เส้นขนำนลองจิจูด 
ค.  เส้นขนำนละติจูด 
ง.  เส้นศูนย์สูตร 

4. เส้นขนำนละติจูดเมื่อนบัจำกเส้นศูนย์สูตร 
ไปทำงข้ัวโลกใต้มีท้ังหมดก่ีเส้น 
ก.  120  เส้น  
ข.  90 เส้น 
ค.  60  เส้น 
ง.  30  เส้น  

5. เส้นขนำนที่มีควำมยำวมำกที่สุดคือข้อใด 
ก.  เส้นขนำนละติจูดที่  90  องศำ 
ข.  เส้นขนำนละติจูดที่  75  องศำ 
ค.  เส้นขนำนละติจูดที่  25  องศำ 
ง.  เส้นขนำนละติจูดที่  0  องศำ 

6. เส้นเมรเิดียนปฐมอยู่ท่ีประเทศใด 

  ก.  เยอรมันนี 

 ข.  อเมริกำ  

 ค.  อังกฤษ   

 ง. ไทย  
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7. คณะกรรมกำรภมูศิำสตรแ์หง่ประเทศไทยได้
แบง่ภมูภิำคในประเทศไทยออกเปน็ก่ีภำค 
ก.  9  ภมูภิำค 
ข.  8  ภมูภิำค 
ค.  7  ภมูภิำค 
ง.  6  ภมูภิำค 

8. ทิศที่อยู่ระหว่ำงทิศตะวันออกกับทิศใต้   
คือข้อใด 
ก.  ทิศเหนือ 
ข.  ทิศตะวันออก 
ค.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ง.  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

 

9. ข้อใดไม่ใช่หน่วยวัดในมำตรำเมตริก 
ก.  ไมล์ 
ข.  กิโลเมตร 
ค.  เมตร 
ง.  เซนติเมตร 

10. ตอนบนของแผนที่ก ำหนดให้ต้องเป็น 
ทิศใดเสมอ 
ก.  ทิศใต้ 
ข.  ทิศเหนือ 
ค.  ทิศตะวันตก 
ง.  ทิศตะวันออกเฉียงตก 

ท ำกันได้ไหมคะ่ 
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เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรยีน 
เรือ่ง  ต ำแหน่ง  ระยะและทิศทำง 

  ข้อ  1.  = ข 

  ข้อ  2.  = ข 

  ข้อ  3.  = ค 

  ข้อ  4.  = ก 

  ข้อ  5.  = ค 

  ข้อ  6.  = ง 

  ข้อ  7.  = ก 

  ข้อ  8.  = ง 

  ข้อ  9.  = ค 

  ข้อ  10. = ข 

เพื่อน ๆ  ท ำได ้

คนละกี่ข้อครับ 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 
เรือ่ง  ต ำแหน่ง  ระยะและทิศทำง 

  ข้อ  1.  = ก 

  ข้อ  2.  = ง 

  ข้อ  3.  = ค 

  ข้อ  4.  = ข 

  ข้อ  5.  = ง 

  ข้อ  6.  = ค 

  ข้อ  7.  = ง 

  ข้อ  8.  = ง 

  ข้อ  9.  = ก 

  ข้อ  10. = ข 

เพื่อน ๆ  ท ำได ้

คนละกี่ข้อครับ 
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