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หน่วยการเรียนรู้ที ่5 โลกของเรา 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
 

  1.  ส ารวจ ทดลอง และอธิบายลกัษณะของชั้นหนา้ดิน สมบติัของดิน และกระบวนการเกิดดิน   
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 1) 
  2. ส ารวจ วเิคราะห์ และอธิบาย การใชป้ระโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 2) 
  3. ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดและลกัษณะองคป์ระกอบของหิน  
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 3) 
  4. ทดสอบและสังเกตองคป์ระกอบและสมบติัของหิน เพื่อจ าแนกประเภทของหิน และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 4) 
  5. ตรวจสอบและอธิบายลกัษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใชป้ระโยชน์  
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 5) 
  6. สืบคน้และอธิบายกระบวนการเกิดลกัษณะและสมบติัของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน ้ามนั และการ
น าไปใชป้ระโยชน์ (มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 6) 
  7. ส ารวจและอธิบายลกัษณะแหล่งน ้าธรรมชาติ การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษแ์หล่งน ้าในทอ้งถ่ิน  
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 7) 
  8. ทดลองเลียนแบบและอธิบายการเกิดแหล่งน ้าบนดิน แหล่งน ้าใตดิ้น (มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 8) 
  9. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผพุงัอยูก่บัท่ี การกร่อน การพดัพา การทบัถม การตกผลึก 
และผลของกระบวนการดงักล่าว (มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 9) 
  10. สืบคน้ สร้างแบบจ าลอง และอธิบายโครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก   
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 10 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที ่5 โลกของเรา 

 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

  1. จากความรู้เร่ือง โครงสร้างของโลก นักเรียนคิดว่าเราด ารงชีวติอยู่บนส่วนใดของโลก 
   ก.   บนเปลือกโลก    ข.   บนเน้ือโลก 
   ค.   ในแกนโลก    ง.   อยูร่ะหวา่งเปลือกโลก กบัเน้ือโลก 
 

  2. จากภาพ A B และ C คือส่วนประกอบใดของโลก ตามล าดับ 
  

 
 

 
 
 
 
  ก.   A = เปลือกโลก, B = เน้ือโลก, C =  แก่นโลก      ข.  A = เน้ือโลก, B = แก่นโลก, C = เปลือกโลก 
  ค.   A = แก่นโลก,    B   =   เน้ือโลก, C = เปลือกโลก   ง.   A + B   =   แก่นโลก,   C   =   เปลือกโลก 
 

 3.   ข้อใดหมายถึงแผ่นเปลอืกโลก 
  ก.   แผน่หินแขง็ท่ีลอยพน้น ้าทะเล เป็นท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติบนบก 
  ข.   แผน่หินแขง็ต่อกนั ห่อหุ้มเน้ือโลกไว ้มีส่วนท่ีอยูใ่ตพ้ื้นมหาสมุทร และใตท้วปีต่างๆ 
  ค.   เป็นหินหนืด อุณหภูมิสูง 2,250 – 4,500 องศา 
  ง.   แผน่ดินท่ีเป็นภาคพื้นทวีปประกอบดว้ย 7 ทวปี 
 

 4. การเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลกข้อใด ทีเ่ป็นผลมาจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก 
  ก.   การคดโคง้   ข.   การยกตวัและยบุตวั 
  ค.   การคดโคง้ กบัการยกตวัและยบุตวั  ง.   การคดโคง้ การยกตวัและยบุตวั การผพุงัอยูก่บัท่ี และ 
                                                                                        การกร่อน 
 

 5. การทีส่่วนประกอบแผ่นเปลือกโลก อาท ิหิน ดิน ผุพงัสลายออกเป็นช้ินเลก็ ๆ ซ่ึงเรียกว่า การผุพงั 
  อยู่กบัที ่ข้อใดต่อไปนี ้เป็นการผุพงัอยู่กบัทีท่ี่เกดิจากปัจจัยทางเคมี 
  ก.   ชั้นหินท่ีมีรอยแตกรอยแยกจากการเปล่ียนสถานะของน ้าในรอยแยกของหิน 
  ข.   รากพืชท่ีซอกซอนไปในรอยแยกของหิน ท าให้รอยแตกขยายข้ึน 
  ค.   หินงอก และหินยอ้ย  ง.    การตกผลึก 
 

A B 

C 
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 6. ข้อใดสัมพนัธ์กบัการก าเนิดดิน 
  ก.   การตกผลึก     ข.   การผพุงัอยูก่บัท่ี 
  ค.   การพดัพาและทบัถม    ง.   การยกตวัและยบุตวัของแผน่เปลือกโลก 
 

 7. ข้อใดล าดับการเกดิดินได้ถูกต้อง 
  ก.   การผพุงัอยูก่บัท่ี          พืชและสัตวต์ายสลายเป็นฮิวมสั          กลายเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ 
  ข.   พืชเจริญเติบโตบนซอกหิน          การเจริญเติบโตของพืชท าใหหิ้นผพุงั           
         กลายเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์     
      ค.   สัตวเ์ล็ก ๆ ในดินเคล่ือนท่ีไปมาช่วยผสมฮิวมสักบัหินและแร่          เกิดการผพุงัอยู ่
                กลายเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ 
  ง.    แมลงเล็กๆ และสัตวอ่ื์นๆ เขา้มาอาศยับริเวณรอยแตกตายกลายเป็นฮิวมสั          ผสมกบัดิน 
         กลายเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์   
 

 8. ข้อใดต่อไปนีเ้รียงล าดับช้ันดิน จากช้ันดิน (O) ถึง ช้ันวตัถุต้นก าเนิด (C) ได้ถูกต้อง 
  ก.   ชั้นการผพุงัของหิน          ชั้นสะสมของแร่          ชั้นดินแร่          ชั้นอินทรียวตัถุ 
  ข.   ชั้นดินแร่          ชั้นสะสมของแร่          ชั้นอินทรียวตัถุ          ชั้นการผพุงัของหิน 
  ค.   ชั้นอินทรียวตัถุ          ชั้นดินแร่          ชั้นสะสมของแร่          ชั้นการผพุงัของหิน 
  ง.    ชั้นสะสมของแร่          ชั้นดินแร่          ชั้นอินทรียวตัถุ          ชั้นการผพุงัของหิน 
 

 9. ข้อใดต่อไปนี ้ไม่ใช่การปรับปรุงคุณภาพดิน 
  ก.   การปลูกพืชหมุนเวยีน         ข.   การใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ 
  ค.   การปรับความเป็นกรด – เบสของดิน       ง.    การเผาตอฟางขา้วของชาวนา ก่อนฤดูกาลเพาะปลูก 
 

         10. ข้อใดเป็นหินตะกอนทั้งหมด    
  ก.   หินดินดาน, หินแอนดีไซด,์ หินซีสต์   ข.   หินทราย, หินแกรนิต, หินชนวน 
  ค.   หินทรายแป้ง, หินกรวดมน, หินปูน   ง.    หินปูน, หินบะซอลต,์ หินอ่อน 
 

 11. การเกดิแผ่นดินไหวเกดิขึน้ที่โครงสร้างของโลกช้ันใด   
  ก.   แมนเทิล      ข.   แก่นโลกชั้นนอก 
  ค.   แก่นโลกชั้นใน     ง.    เปลือกโลก 
 

 12. เมื่อเปรียบเทียบอตัราส่วนระหว่างพืน้ดินกบัพืน้น า้บนโลกจะมีอตัราส่วนเป็นไปตามข้อใด   
  ก.   3 ใน 4      ข.   2 ใน 5 
  ค.   1 ใน 4      ง.    1 ใน 2 
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 13. การเกดิสินามิมีสาเหตุมาจากข้อใด   
  ก.   การเกิดแผน่ดินไหว    ข.   การละลายของธารน ้าแข็งท่ีขั้วโลก 
  ค.   การหมุนรอบตวัเองของโลกเร็วเกินไป  ง.    การเปล่ียนแปลงทิศทางของกระแสลม 
  

 14. ข้อใดอธิบายการเกดิภูเขาได้อย่างถูกต้องมากทีสุ่ด   
  ก.   เกิดจากการทบัถมของตะกอนดิน  
  ข.   เกิดจากการกดัเซาะของธารน ้าแขง็ 
  ค.   เกิดจากแรงดึงดูดของโลกท่ีดึงดินท่ีอ่อนตวัใหย้บุตวั      
  ง.    เกิดจากการเคล่ือนท่ีชนกนัของแผน่เปลือกโลกท าใหพ้ื้นดินมีการยกตวัสูงข้ึน 
 

 15. ดินดอนสามเหลีย่มเกดิจากกระบวนการในข้อใด   
  ก.   การกดัเซาะ     ข.   การทบัถม 
  ค.   การกร่อนโดยกระแสน ้า    ง.    การกร่อนโดยคล่ืน 
 

 16. นักธรณวีิทยาแบ่งหินออกเป็น 3 ประเภท ตามข้อใด  
  ก.   หินปูน หินแกรนิต และหินตะกอน   ข.   หินอคันี หินตะกอน และหินแปร 
  ค.   หินแกรนิต หินแปร และหินปูน   ง.    หินปูน หินตะกอน และหินอคันี 
 

 17. ข้อใดต่างจากข้ออืน่   
  ก.   หินปูน หินทราย หินดินดาน   ข.   หินแกรนิต หินบะซอลต ์หินพมัมิช 
  ค.   หินซีสต ์หินควอร์ตไซต ์หินไนส์   ง.    หินชนวน หินดินดาน หินอ่อน 
 

 18. ขณะเกดิภูเขาไฟระเบิดลาวาจะไหลไปรอบปล่องภูเขาไฟ เมื่อลาวาเยน็ตัวลงจะเกดิเป็นหินชนิดใด  
  ก.   หินปูน      ข.   หินตะกอน  
  ค.   หินอคันี      ง.    หินทราย 
 

 พจิารณาแผนภาพแสดงวัฏจักรหินต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 19-20 
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19. หิน A1 และหิน A2 เป็นหินชนิดใด ตามล าดับ   
  ก.   หินแปรและหินแปร    ข.   หินแปรและหินตะกอน 
  ค.   หินอคันีและหินตะกอน    ง.    หินอคันีและหินแปร 
 

20. กระบวนการ B เป็นกระบวนการอะไรในวฏัจักรหิน   
  ก.   การทบัถม      ข.   การแปรสภาพ 
  ค.   การกร่อน      ง.    การพดัพา 
 

21. ของเหลวหนืดในช้ันแมนเทลิเรียกว่าอะไร   
  ก.   แมกมา      ข.   ลาวา 
  ค.   หินร้อน      ง.    แมนเทิล 
 

22. “ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติในรูปของผลกึ” เป็นความหมายของข้อใด  
  ก.   ธาตุ      ข.   สารประกอบ 
  ค.   แร่      ง.    สารประกอบอินทรีย ์
 

23. แร่ในข้อใดมีความแข็งน้อยที่สุด   
  ก.   แร่แคลไซต ์     ข.   แร่อะพาไทต ์
  ค.   แร่ควอตซ์      ง.    เพชร 
 

24. ข้อใดไม่ใช่วธีิการตรวจสอบแร่   
  ก.   สังเกตสีผง      ข.   ทดสอบความแขง็ 
  ค.   สังเกตความวาว     ง.    ทดสอบการละลาย 
 

25. แผ่นเปลอืกโลกช้ันบนจะมีทั้งส่วนทีเ่ป็นพืน้ดินและส่วนทีร่องรับน า้บนโลก อยากทราบว่าส่วนทีเ่ป็นพืน้น า้
มีอตัราส่วนเท่าไรเมื่อเทยีบกับพืน้ดิน   
  ก.   1 : 1      ข.   1 : 4 
  ค.   3 : 1      ง.    3 : 4 
 

26. น า้บนโลกมีน า้จืดอยู่ร้อยละ 3 อยากทราบว่าแหล่งน า้จืดในข้อใดมีปริมาณมากทีสุ่ดบนโลก   
  ก.   น ้าบาดาลชั้นต้ืน     ข.   น ้าแขง็ 
  ค.   น ้าบาดาลชั้นลึก     ง.    แม่น ้า 
 

27. แหล่งน า้ในข้อใดแตกต่างจากข้ออืน่   
  ก.   มหาสมุทร      ข.   น ้าตก 
  ค.   น ้าบาดาล      ง.    ล าคลอง 
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28. “ดินทีม่ีขนาดอนุภาคเลก็ละเอยีด ยดึติดกนัเป็นก้อน ท าให้เนือ้ดินแน่น อุ้มน า้ได้ด”ี เป็นลกัษณะของดิน
ชนิดใด   
  ก.   ดินชั้นล่าง      ข.   ดินเหนียว 
  ค.   ดินชั้นบน      ง.    ดินร่วน 
 

29. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของดิน   
  ก.   อากาศ      ข.   น ้า 
  ค.   ซากพืชซากสัตว ์     ง.    ถูกตอ้งทุกขอ้ 
 

30. หินและแร่ชนิดต่าง ๆ เป็นวตัถุอนินทรียสารเมื่อเกดิการสลายตัวจะเรียกว่าอะไร   
  ก.   ฮิวมสั      ข.   วตัถุตน้ก าเนิดดิน 
  ค.   ดินโคลน      ง.    ตะกอนดิน 
 


