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ค� ำ แนะน� ำ กำรใช้
คู่มือครู รายวิชา ภูมิศาสตร์ ม.4-6 จัดท�าขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนใช้
เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและประกันคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ิ่ม คําแนะนําการใช้ ชวยสรำงควำมเขำใจ เพื่อใชคูมือครูได

เพ

อยำงถูกตองและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

ิ่ม
เพ คําอธิบายรายวิชา แสดงขอบขำยเนื้อหำสำระของรำยวิชำ

ซึง่ ครอบคลุมมำตรฐำนกำรเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั ตำมทีห่ ลักสูตร
ก�ำหนด

ิ่ม
เพ Pedagogy ชวยสรำงควำมเขำใจในกระบวนกำรออกแบบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ไดอยำงมี
ประสิทธิภำพ

ิ่ม

เพ

ิ่ม

เพ

Teacher Guide Overview ชวยใหเห็นภำพรวมของกำร

จั ด กำรเรี ย นกำรสอนทั้งหมดของรำยวิชำกอนที่จะลงมือ
สอนจริง

Chapter Overview ชวยสรำงควำมเขำใจและเห็นภำพรวม

ในกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรูแตละหนวย

นํา

นํา

สอน

1. ครูแจงใหนักเรียนทราบถึงวิธีสอน ชื่อเรื่อง
จุดประสงค และผลการเรียนรู
2. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวย
การเรียนรูที่ 5 เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3. ครูอานขอความตัวอยางใหนักเรียนฟง เชน
“แผนดินไหวขนาด 7.8 ที่ประเทศเนปาล เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และเกิด
อาฟเตอรช็อก (After Shock) รุนแรงมาก
มี ผู  เ สี ย ชี วิ ต มากกว า การเกิ ด แผ น ดิ น ไหว
เมื่อครั้งที่แลวถึง 3,000 คน และมีอาคาร
บานเรือนเสียหายมากที่สุด”
4. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและ
ตอบคําถามจากขอความตัวอยาง เชน
• หากนักเรียนเปนผูประสบภัยแผนดินไหว
จะมีแนวทางรับมือกับเหตุการณดังกลาว
อยางไร
( แนวตอบ เช น ติ ด ตามข า วสารจากทาง
ราชการ เตรี ย มสิ่ ง ของที่ จํ า เป น สั ง เกต
สั ญ ญาณภั ย พิ บั ติ อยู  ห  า งจากอาคารสู ง
กําแพงหรือเสาไฟฟา)
• ผลกระทบจากการเกิดปญหาหรือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ นี้ ก  อ ให เ กิ ด ความเสี ย หาย
อยางไร
(แนวตอบ เชน ทําใหอาคารบานเรือนเสียหาย
ผูคนสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน)

Concept และเนื้อหำส�ำคัญของหนวยกำรเรียนรู

ิ่ม ข้อสอบเน้นการคิด/ข้อสอบแนว O - NET เพื่อเตรียม

เพ

ควำมพรอมของผูเรียนสูกำรสอบในระดับตำง ๆ

ิ่ม กิจกรรม 21st Century Skills กิจกรรมที่จะชวยพัฒนำ

เพ

ผูเรียนใหมีทักษะที่จ�ำเปนส�ำหรับกำรเรียนรูและกำรด�ำรงชีวิต
ในโลกแหงศตวรรษที่ 21

ิ่ม STEM Project แนวทำงกำรจั ด กำรศึ ก ษำให ผู  เ รี ย นเกิ ด

เพ

กำรเรียนรูและสำมำรถบูรณำกำรควำมรูทำงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี กระบวนกำรทำงวิศวกรรม และคณิตศำสตร์ไปใช
เชื่อมโยงและแกปญหำในชีวิตจริง

โซน 1 ช่วยครูจัด

กำรเรียนกำรสอน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน
โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด
เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
น�ำ

สอน

สรุป

ประเมิน

ประเมิน

โซน 1

ขัน้ นํา (Geographic Inquiry Process)

ิ่ม Chapter Concept Overview ชวยใหเ ห็นภำพรวม

เพ

สรุป

นักเรียนมีแนวทาง
เตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์

ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ·Ò§
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ได้อย่างไร

5
ภัยพิบัติ

หนวยการเรียนรูที่

ทางธรรมชาติ

ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ เ ป็ น ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติบนเปลือกโลก มีการเกิดแบบช้า ๆ ท�าให้มีเวลาเตรียม
รับมือได้ แต่บางภัยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีเวลาเตรียมการ
รองรับ และมีทั้งระดับที่ ไม่รุนแรงจนถึงระดับที่เป็นอันตราย
จนท�าให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต อาคารบ้านเรือนและ
ทรัพย์สินเสียหายจ�านวนมาก เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลต่อ
การด� า เนิ น ชี วิ ต การประกอบอาชี พ และเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่
ที่ประสบภัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
158

ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.4 - 6/2
ส 5.2 ม.4 - 6/2
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ใ นประเทศและภู มิ ภาค
ต่าง ๆ ของโลก
• สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดล้อม
ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของ
สิ�งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภัยพิบัติ
• การจัดการภัยพิบัติ

เกร็ดแนะครู
ครูควรจัดกิจกรรมโดยเนนความสามารถในการใชทักษะ กระบวนการ
และความสามารถทางภูมิศาสตร เชน ทักษะการใชเทคนิคและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ทักษะการแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร ทักษะการใชเทคโนโลยี
ทักษะการคิดเชิงพื้นที่ ประกอบการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม เชน
• นําเครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน แผนที่ รูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมหรือใชสมารตโฟน ในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
• การจัดกิจกรรมตางๆ ควรเนนกิจกรรมทีก่ ระตุน ความสนใจของนักเรียน
ใหนักเรียนรูจักคิด และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งสงเสริม
ประสบการณและความสามารถของผูเรียน

โซน 3

โซน 2

T166

โซน 2

ช่วยครูเตรียมสอน

โดยประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ
ครู เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต แนวทางการจัด
กิจกรรมและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนควรรู้

ความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหา ส�าหรับอธิบายเสริมเพิ่มเติมให้
กับนักเรียน

โดยใช้หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.4-6 และแบบฝกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร ม.4-6 ของบริษัท อักษรเจริญทัศน์
อจท. จ�ากัด เป็นสื่อหลัก (Core Material) ประกอบการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคู่มือครูมีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้

โซน 1

นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา

1 ภัยพิบัติธรรมชาติทางธรณีภาค
ภัยพิบัติทางธรณีภาคเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจากพลังงาน
ภายในโลกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ที่ส�าคัญ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ สึนามิ
แผ่นดินถล่ม

1.1 แผ่นดินไหว (earthquake)
1) ค�าจ�ากัดความ แผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในระดับ

ขนาดแตกต่างกัน หากมีขนาดมากกว่า 5 จะเป็นการสั่นสะเทือนที่รุนแรง ท�าให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินจ�านวนมาก ในแต่ละปีทั่วโลกมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเป็นแสนครั้งและแต่ละวัน
เกิดเป็นหลายร้อยครั้ง
2) กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว เกิดขึ้นเมื่อ
• มีการเคลื
1 อ่ นตัวของรอยเลือ่ น
รอยเลื่อน
มีพลังในแผ่นธรณีภาค เกิดการสะสมแรงเค้น
คลื่นแผถึงพื้นผิว
2
และความเครียดอย่างช้า ๆ ใต้เปลือกโลก เมือ่ เกิด
จุดเหน�อศูนยแผนดินไหว
คลื
่นเดินทางแผออกไป
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน รอยเลื่อนใน
ศูนยกลางแผนดินไหว
รอยเลื่อน
แผ่นเปลือกโลกจะปลดปล่อยพลังงานที่สะสม
ใต้เปลือกโลกเป็นคลื่นไหวสะเทือน เกิดการสั่น
 การเคลื่อนที่ของคลื่นแผ่นดินไหวออกไปโดยรอบ
สะเทือนของแผ่นดิน
• เมือ่ เกิดการปะทุของภูเขาไฟทีแ่ มกมาแทรกดันขึน้ มาตามรอยแตก หรือปล่อง
ภูเขาไฟ ท�าให้เกิดแรงสัน่ สะเทือนทีม่ รี ะดับความรุนแรงแตกต่างกัน การปะทุของภูเขาไฟใต้มหาสมุทร
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ท�าให้เกิดแผ่นดินไหว หรือสึนามิขึ้น
3) ประเภทของรอยเลื่อนมีพลัง มี 3 ประเภทหลัก ดังนี้
x

5. ครู ใ ห นั ก เรี ย นใช ส มาร ต โฟนสื บ ค น ข อ มู ล
เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติทางธรณีภาคที่เคย
เกิดขึน้ และกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
ในประเทศไทยและภูมภิ าคตางๆ ของโลก เชน
แผนดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟปะทุ แผนดินถลม
เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

1. ครูสุมนักเรียนใหออกมาแสดงความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ รอยเลื่ อ นมี พ ลั ง ทั้ ง 3 ประเภทว า
แตละประเภทมีลักษณะอยางไร และมีความ
เหมือน หรือแตกตางกัน อยางไร โดยศึกษา
ภาพประกอบจากหนั ง สื อ เรี ย น ภู มิ ศ าสตร
ม.4-6 หรือจากแหลงการเรียนรูอื่นๆ เชน
หนังสือในหองสมุด เว็บไซตในอินเทอรเน็ต
2. ครูใหนักเรียนที่ไมไดรับการสุมเชื่อมโยงวา
รอยเลื่อนแตละประเภทกอใหเกิดแผนดินไหว
แตละประเภทไดอยางไร

เป็นรอยเลือ่ นทีห่ นิ เพดานเลือ่ น
ขึ้น เมื่อเทียบกับหินพื้น ถ้า
รอยเลื่อนย้อนมีค่ามุมเท่ากับ
หรือน้อยกว่า 45 องศา เรียกว่า
รอยเลื่อนย้อนมุมต�่า
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แผนดินไหวมีกระบวนการเกิดอยางไร
(แนวตอบ แผนดินไหวสวนใหญเกิดขึ้นจากการคลายตัวอยาง
รวดเร็ ว ของความเครี ย ดภายในเปลื อ กโลกที่ มี ก ารก อ ตั ว ของ
ความเครียดอยางชาๆ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกในรูปของการเลื่อนตัวของหิน หรือการปะทุของ
ภูเขาไฟ)

โซน 3

กิจกรรม 21st Century Skills

กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประยุกต์ ใช้ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
หรือท�ากิจกรรมรวบยอดเพือ่ ให้เกิดคุณลักษณะทีร่ ะบุในทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
ข้อสอบเน้นการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด มีทั้งปรนัย-อัตนัย พร้อม
เฉลยอย่างละเอียด
ตัวอย่างข้อสอบทีม่ งุ่ เน้นการคิด และเป็นแนวข้อสอบ O-NET
มีทั้งปรนัย-อัตนัย พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

slip fault) หรือรอยเลื่อนเหลื่อม
ข้าง (transcurrent fault) เป็น
รอยเลือ่ นในหินทีส่ องด้านเคลือ่ น
ตัวในแนวราบเฉือนกัน

ขอสอบเนน การคิด

ประกอบด้วยแนวทางการจัดกิจกรรม และเสนอแนะ
แนวข้อสอบ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน

ข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET

1 รอยเลื่อนปกติ (normal fault) 2 รอยเลือ่ นย้อน (reverse fault) 3 รอยเลือ่ นตามแนวระดับ (strike เป็นรอยเลือ่ นทีห่ นิ เพดานเลือ่ น
ลง เมื่อเทียบกับหินพื้น

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค

นักเรียนควรรู
1 แผนธรณีภาค สวนของธรณีภาคซึ่งรวมสวนที่เปนเปลือกโลกและเนื้อโลก
ตอนบน วางตัวอยูบนฐานธรณีภาค ประกอบดวยแผนธรณีขนาดใหญ 9 แผน
ไดแก แผนแปซิฟก แผนแอนตารกติก แผนอินโด-ออสเตรเลีย แผนยูเรเชีย
แผนอเมริกาเหนือ แผนอเมริกาใต แผนแอฟริกา แผนโคโคส แผนนัซกา และมี
แผนธรณีเล็กๆ อีกจํานวนหนึง่ แผนธรณีสว นใหญเคลือ่ นทีใ่ นแนวราบ หรือเลือ่ น
รวมกับแผนธรณีแผนอื่นๆ ในแนวเขตแผนดินไหว
2 จุดเหนือศูนยแผนดินไหว ตําแหนงสมมติที่กําหนดดวยจุดตัดของเสนดิ่ง
ที่ลากจากศูนยเกิดแผนดินไหว (earthquake focus) ตัดกับผิวโลก

โซน 2

T167

กิจกรรมเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
กิจกรรมท้าทาย

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม เพือ่ ต่อยอดส�าหรับนักเรียน
ทีเ่ รียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว และต้องการท้าทายความสามารถใน
ระดับที่สูงขึ้น
กิจกรรมสร้างเสริม

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมส�าหรับนักเรียนที่
ควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรม Geo-Literacy (ภูมิศาสตร)

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจลักษณะ
ทางกายภาพของโลก ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
และน�าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
บูรณาการอาเซียน

ความรู้เสริมหรือการเชื่อมโยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
อาเซียน
สื่อ Digital

การแนะน�าแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าจากสื่อ Digital ต่าง ๆ

แนวทางการวัดและประเมินผล

เสนอแนะแนวทางการบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ทีห่ ลักสูตรก�าหนด

ค� ำ อธิ บ ายรายวิ ช า
ภูมิศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ปี

ศึกษา  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
และน�ำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการด�ำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง การประสานความร่วมมือ
ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สถิติพื้นฐาน ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รวมถึง
ทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะภูมิศาสตร์ และมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท�ำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ส 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3
ส 5.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
รวม 7 ตัวชี้วัด

Pedagogy
คู่มือครู

ภูมิศาสตร์ ม.4-6 จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้ผสู้ อนน�ำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน
โดยสามารถวางแผนการจัดการเรียนรูป้ ระกอบการใช้หนังสือเรียน ภูมศิ าสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ฉบับอนุญาต) ทีท่ าง
บริษทั อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ำกัด จัดพิมพ์จำ� หน่าย เพือ่ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั สาระภูมศิ าสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Instructional Design) ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
และทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่สะท้อนสมรรถนะส�ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้
เป้าหมายการจัดการการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์
• ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
• การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์
• การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

คุ ณ ลั ก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค์

ม

ว

นก
าร

ษะ

ภูมิศาสตร์

กระบ

การตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
การรวบรวมข้อมูล
การจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปเพื่อตอบคำ�ถาม

ส

ถ

สาระ

สมรรถนะส� ำ คั ญ
•
•
•
•
•

คว า ม

รู้

ร
ามา

ลักษณะทางกายภาพของโลก
การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
กระบวนการทางภูมิศาสตร์
การใช้ภูมิสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ควา

•
•
•
•
•

ทัก

•
•
•
•
•
•
•

การสังเกต
การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์
การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์
การคิดแบบองค์รวม
การใช้เทคโนโลยี
การใช้สถิติพื้นฐาน

นอกจากใช้รูปแบบการสอนการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) เป็นวิธีการหลักในการจัดการเรียนการสอนแล้วยังมี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ได้แก่
รูปแบบการสอนแบบ 5Es

•
•
•
•
•

กระตุ้นความสนใจ
ส�ำรวจค้นหา
อธิบายความรู้
ขยายความรู้
ตรวจสอบผล

วิธีการสอน

•
•
•
•

การสาธิต
การทดลอง
การใช้กรณีตัวอย่าง
การอภิปรายกลุ่มย่อย

เทคนิคการสอน

•
•
•
•
•

ใช้คำ�ถาม
เล่าเหตุการณ์ที่น่าสนใจและทันสมัย
ใช้ผังกราฟิก
การออกนอกสถานที่
การเล่นเกม

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว จะท�ำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อันจะน�ำไปสู่การน�ำไป
ปรับใช้ได้จริงในการด�ำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

Teacher Guide Overview
ภู มิ ศ าสตร์ ม.4-6
หน่วย
การเรียนรู้

1

เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

ตัวชี้วัด

ทักษะที่ได้

ส 5.1 ม.4-6/3 ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง - การสังเกต
ภูมศิ าสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป - ก ารแปลความข้อมูล
ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมศิ าสตร์ และน�ำ ทางภูมิศาสตร์
ภูมสิ ารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวัน - การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่
- การใช้เทคโนโลยี
- การใช้สถิติพื้นฐาน

เวลาที่ใช้

การประเมิน

สื่อที่ใช้

4

- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึก
สมรรถนะและการคิด
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ตรวจแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุ่ม
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

- หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ใบงาน
- แบบฝึกสมรรถนะและ
การคิด ภูมศิ าสตร์ ม.4-6
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
ม.4-6
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่
เข็มทิศ รูปถ่ายทาง
อากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม
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- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึก
สมรรถนะและการคิด
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ตรวจแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุ่ม
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

- หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ใบงาน
- แบบฝึกสมรรถนะและ
การคิด ภูมศิ าสตร์ ม.4-6
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
ม.4-6
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่
เข็มทิศ รูปถ่ายทาง
อากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม
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- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึก
สมรรถนะและการคิด
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ตรวจแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุ่ม
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

- หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์ ม.4 - 6
- ใบงาน
- แบบฝึกสมรรถนะและ
การคิด ภูมศิ าสตร์ ม.4-6
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
ม.4-6
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่
เข็มทิศ รูปถ่ายทาง
อากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม

ชั่วโมง

2

ส 5.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง - การแปลความข้อมูล
ทางกายภาพในประเทศไทยและภูมภิ าคต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์
การเปลีย
่ นแปลง ของโลก ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย ทาง - การคิดเชิงพื้นที่
ทางกายภาพ ภูมิศาสตร์
ของโลก

ชั่วโมง

3

ส 5.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิง่ แวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมทาง ของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการด�ำเนิน
กายภาพกับ
ชี วิ ต ของท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในประเทศไทยและ
ประชากรและ ภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก และเห็นความส�ำคัญ
การตั้งถิ่นฐาน ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์

- การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่
- การคิดแบบองค์รวม
ชั่วโมง

หน่วย
การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

4

ส 5.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิง่ แวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมทาง ของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการด�ำเนิน
กายภาพกับ
ชี วิ ต ของท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในประเทศไทยและ
กิจกรรมทาง ภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก และเห็นความส�ำคัญ
เศรษฐกิจ
ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์

ทักษะที่ได้

เวลาที่ใช้

การประเมิน

สื่อที่ใช้
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- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึก
สมรรถนะและการคิด
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ตรวจแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุ่ม
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

- หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ใบงาน
- แบบฝึกสมรรถนะและ
การคิด ภูมศิ าสตร์ ม.4-6
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
ม.4-6
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่
เข็มทิศ รูปถ่ายทาง
อากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม

- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึก
สมรรถนะและการคิด
ภูมิศาสตร์ ม.4 - 6
- ตรวจแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุ่ม
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

- หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ใบงาน
- แบบฝึกสมรรถนะและ
การคิด ภูมศิ าสตร์ ม.4-6
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
ม.4-6
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่
เข็มทิศ รูปถ่ายทาง
อากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม

- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึก
สมรรถนะและการคิด
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ตรวจแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุ่ม
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

- หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์ ม.4 - 6
- ใบงาน
- แบบฝึกสมรรถนะและ
การคิด ภูมศิ าสตร์ ม.4-6
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
ม.4-6
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่
เข็มทิศ รูปถ่ายทาง
อากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม

- ก ารแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่
- การคิดแบบองค์รวม
ชั่วโมง

5

ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

ส 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก
ส 5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์
สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

- การสังเกต
- การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่
- การคิดแบบองค์รวม
- การใช้สถิติพื้นฐาน
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ชั่วโมง

6

ส 5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์
สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ ของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
สิ่งแวดล้อมกับ ส 5.2 ม.4-6/3 ระบุมาตรการป้องกัน
การพัฒนาที่ และแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบาย
ยั่งยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการ
ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ
ส 5.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์แนวทางและ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- การสังเกต
- การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่
- การคิดแบบองค์รวม

6

ชั่วโมง

สำรบั ญ
Chapter Title
หน่วยการเรียนรู้ที่

1 เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์

Chapter
Overview

Teacher
Script

T1

T2
T3 - T8
T9 - T23

• แผนที่
• เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•
•

T24 - T25

T26
T27 - T40
T41 - T55
T56 - T61
T62 - T67
T68 - T91

T92 - T93

T94
T95 - T106
T107 - T117
T118 - T121
T122 - T129

T130 - T131

T132
T133 - T147
T148 - T156
T157 - T163

T164 - T165

T166
T167 - T188
T189 - T205
T206 - T212
T213 - T225

T226 - T227

T228

ธรณีภาค
บรรยากาศภาค
อุทกภาค
ชีวภาค
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•

2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของโลก

3 สิง
่ แวดล้อมทำงกำยภำพกับประชำกรและกำรตัง
้ ถิน
่ ฐำน

ประชากรโลกและประชากรไทย
การเปลี่ยนแปลงประชากรโลกและประชากรไทย
การตั้งถิ่นฐานเมืองและชนบท
ความเปนเมือง การใช้ที่ดินในเมือง และปญหาเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่

4 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

• เกษตรกรรม
• อุตสาหกรรมการผลิต
• การท่องเที่ยวและการบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•

ภัยพิบัติธรรมชาติทางธรณีภาค
ภัยพิบัติธรรมชาติทางบรรยากาศภาค
ภัยพิบัติธรรมชาติทางอุทกภาค
ภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•
•

5 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ

6 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรการปองกันและแก้ไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
บทบาทขององค์กรและการประสานความร่วมมือในประเทศไทยและต่างประเทศ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรณำนุกรม

T229 - T244
T245 - T247
T248 - T251
T252 - T256
T257 - T262

T263 - T264

Chapter Overview
แผนการจัด
การเรียนรู้
แผนฯ ที่ 1
เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

2

ชั่วโมง

แผนฯ ที่ 2
เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ

2

ชั่วโมง

สื่อที่ใช้

จุดประสงค์

วิธีสอน

ประเมิน

ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- หนังสือเรียน
1. อธิบายความส�ำคัญและ
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
ประโยชน์ของเครื่องมือ
- แบบฝึกสมรรถนะ
ทางภูมิศาสตร์ประเภท
และการคิด ภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ ได้ (K)
ม.4-6
2. เลือกใช้เครื่องมือทาง
- แบบทดสอบก่อนเรียน ภูมิศาสตร์ในการสืบค้น
- PowerPoint
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
- ใบงานที่ 1.1
ต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
- เครื่องมือทาง
ได้ (P)
ภูมิศาสตร์ เช่น
3. เห็นคุณค่าของการ
แผนที่ เข็มทิศ
ศึกษาเครื่องมือทาง
รูปถ่ายทางอากาศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อการใช้
ภาพจากดาวเทียม
ประโยชน์ ในชีวิต
เพิ่มมากขึ้น (A)

กระบวนการ - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
ทางภูมศิ าสตร์ - ตรวจการท�ำแบบฝึก
(Geographic สมรรถนะและการคิด
Inquiry
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
Process) - ตรวจใบงานที่ 1.1
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่ม
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- การสังเกต
1. ใฝ่เรียนรู้
- การแปลความ 2. มุ่งมั่นใน
ข้อมูลทาง
การท�ำงาน
ภูมิศาสตร์
- การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่
- การใช้เทคโนโลยี
- การใช้สถิตพิ นื้ ฐาน

- หนังสือเรียน
1. อธิบายความส�ำคัญ
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
และประโยชน์ของ
- แบบฝึกสมรรถนะ
เทคโนโลยี
และการคิด ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศได้ (K)
ม.4-6
2. ประยุกต์ความรูเ้ กีย่ วกับ
- แบบวัดและบันทึกผล
เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
การเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
มาใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน
ม.4-6
ได้ (P)
- แบบทดสอบหลังเรียน 3. เห็นคุณค่าของการศึกษา
- PowerPoint
เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
- ใบงานที่ 1.2, 1.3, 1.4, เพื่อการใช้ประโยชน์
1.5
ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น (A)
- เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์
เช่น แผนที่ เข็มทิศ
รูปถ่ายทางอากาศ
ภาพจากดาวเทียม

กระบวนการ - ตรวจการท�ำแบบฝึก
ทางภูมศิ าสตร์ สมรรถนะและการคิด
(Geographic ภูมิศาสตร์ ม.4-6
Inquiry
- ตรวจการท�ำแบบวัดและ
Process)
บันทึกผลการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ตรวจใบงานที่ 1.2, 1.3, 1.4,
1.5
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่ม
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- การสังเกต
1. ใฝ่เรียนรู้
- การแปลความ 2. มุ่งมั่นใน
ข้อมูลทาง
การท�ำงาน
ภูมิศาสตร์
- การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่
- การใช้เทคโนโลยี
- การใช้สถิตพิ นื้ ฐาน

T1

นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา (Geographic Inquiry Process)
1. ครูแจงใหนักเรียนทราบถึงวิธีสอนแบบ
กระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic
Inquiry Process) ชื่อเรื่อง จุดประสงค และ
ผลการเรียนรู
2. ครู ใ ห นั ก เรี ย นทํ า แบบทดสอบก อ นเรี ย น
หน ว ยการเรี ย นรู  ที่ 1 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทาง
ภูมิศาสตร
3. ครูนาํ ภาพ หรือคลิปวิดโี อลักษณะทางกายภาพ
ในทวีปตางๆ ของโลกมาใหนักเรียนดู ซึ่งมี
ทั้งภูเขา ที่ราบสูง แมนํ้า และทะเลทราย
4. ครูถามคําถามกระตุนความคิด เชน
• ถาเราตองการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศ
ตางๆ ในโลก เราควรศึกษาความรูเกี่ยวกับ
การเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว หรือสภาพ
ภูมิประเทศ ดังนั้น จะสามารถใชเครื่องมือ
ทางภูมศิ าสตรใดไดบา ง และประโยชนทจี่ ะ
ไดรับจากเครื่องมือดังกลาวคืออะไร
(แนวตอบ เชน แผนที่ เพราะนําเสนอขอมูล
ลั ก ษณะของสิ่ ง ที่ ป รากฏบนผิ ว โลก และ
ทําใหทราบไดถงึ สภาพภูมปิ ระเทศ ตลอดจน
สถานทีท่ อ งเทีย่ วในบริเวณตางๆ บนโลกได
เปนอยางดี)
• เครื่องมือทางภูมิศาสตรสําคัญอยางไร
(แนวตอบ เปนเครื่องมือที่สามารถใชศึกษา
เรื่ อ งราวสภาพพื้ น ที่ ต  า งๆ บนโลก เช น
ลักษณะทางกายภาพของโลก ตลอดจนการ
สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมและการดํารง
ชีวิตประจําวันของมนุษย จึงนํามาซึ่งขอมูล
ทีม่ คี วามถูกตองและทันสมัย รวมถึงสามารถ
นํามาประยุกตใชเพื่อเปนประโยชนในการ
ดํารงชีวิตประจําวันได)
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กำรแปลควำมหมำย
รูปถ่ำยทำงอำกำศ
และภำพจำกดำวเทียม
มีวิธีกำรอย่ำงไร

1
เครื่องมือ

หน่วยการเรียนรูที่

ทางภูมิศาสตร์
ปัจจุบันเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มีจ�านวนมากและมีความทันสมัยมากขึ้น และเป็น
เครือ่ งมือส�าคัญในการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสิง่ แวดล้อม
การศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับลักษณะส�าคัญ ประโยชน์ และการใช้งาน
จะช่วยให้เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.4-6/3
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

• แผนที่และองค์ประกอบ
• การอ่านแผนที่เฉพาะเรื่อง
• การแปลความหมายรู ป ถ่ า ยทาง
อากาศและภาพจากดาวเทียม
• การน�าภูมิสารสนเทศไป ใช้ ในชีวิต
ประจ�าวัน

2

เกร็ดแนะครู
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนสามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนทักษะกระบวนการที่สําคัญ เชน ทักษะการฝกปฏิบัติ กระบวนการกลุม กระบวนการสืบสอบ ดังตัวอยางตอไปนี้
• ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมเพื่อใหชวยกันศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตรจากหนังสือเรียนและแหลงการเรียนรูอื่นๆ แลวสุมตัวแทนนักเรียน
ในแตละกลุมใหอธิบายความรู จากนั้นใหชวยกันรวบรวมขอมูลทางภูมิศาสตรที่พบไดในชุมชน แลวจัดทําเปนบันทึกการศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชน
พรอมทั้งสงตัวแทนนําเสนอผลงานที่หนาชั้นเรียน

T2

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

1 แผนที่

ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

1

แผนทีเ่ ป็นเครือ่ งมือส�าคัญในการอธิบายข้อมูลและปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ โลก
การศึกษาถึงความหมาย องค์ประกอบ การอ่าน และแปลความหมายของแผนที่ ท�าให้มีความรู้
น�าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ�าวันได้

1.1 ประเภทของแผนที่
แผนที่แบ่งตามการใช้งานได้ ดังน�้
1) แผนที่อ้ำงอิง (general reference map) เป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่ใช้เป็น
แผนทีฐ่ านส�าหรับสร้างแผนทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง แสดงรายละเอี
2 ยดทัง้ ทางราบและทางดิง่ ประเทศไทยใช้
แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L7018 เป็นแผนที่ฐาน
2) แผนที่เฉพำะเรื่อง (thematic map) เป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ โดยใช้แผนทีอ่ า้ งอิงเป็นแผนทีฐ่ าน มีมาตราส่วนเหมาะสมกับการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ
เช่น แผนที่ความหนาแน่นประชากร แผนที่อากาศ แผนที่ป่าไม้

1.2 องค์ประกอบของแผนที่เฉพาะเรื่อง
องค์ประกอบของแผนที่ คือ สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่เพื่อให้ผู้ ใช้งานแผนที่ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพียงพอส�าหรับการใช้แผนที่นั้น ๆ แผนที่ที่สมบูรณ์ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้
1) ชือ่ แผนที่ (title) ระบุวา่ แผนทีน่ นั้ เป็นแผนทีแ่ สดงอะไร เพือ่ ให้สามารถน�าแผนที่
มาใช้ ได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ
Geo
Tip
ของผู ้ ใช้ แ ผนที่ เช่ น แผนที่ แ สดงลั ก ษณะ
ภูมิประเทศจังหวัดสงขลา แผนที่แสดงเนื้อที่ แผนที่เชิงเลข (digital map)
ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่
เป็นแผนที่ที่จัดเก็บในรูปแบบ
2) ขอบระวำง (margin) เป็นขอบ ไฟล์ภาพ สามารถเรียกแสดงผล
ทั้งสี่ด้านของแผนที่ มีพื้นที่ขอบระวางส�าหรับ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ หรือ
แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบภายนอก แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
ขอบระวางแผนที่ เช่น ชื่อแผนที่ มาตราส่วน หน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือ
ค�าอธิบายสัญลักษณ์ ทิศ เส้นขอบระวางแต่ละ พิ ม พ์ อ อกทางเครื่ อ งพิ ม พ์ ตามมาตราส่ ว นที่
ด้านมีตัวเลขบอกค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (ค่าของ ต้องการได้ จึงเป็นแผนที่ที่ใช้งานในการสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวก
ละติจูดและลองจิจูด) ก�ากับไว้ด้วย

1. ครูนําแผนที่ประเภทตางๆ มาใหนักเรียนดู
แลวรวมกันตอบคําถามตามประเด็น หรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมประกอบการตั้งคําถาม
จาก Geo Tip ในหนังสือเรียน ภูมศิ าสตร ม.4-6
เชน
• นักเรียนพบเห็นสิ่งใดจากแผนที่บาง
( แนวตอบ ชื่ อ แผนที่ เส น โครงแผนที่ สี
สัญลักษณ มาตราสวน พิกัดทางภูมิศาสตร
ฯลฯ)
• นักเรียนคิดวา แผนที่มีประโยชนอยางไร
(แนวตอบ เชน ใชศึกษาลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ สภาพอากาศ
เส น ทางการเดิ น ทาง หรื อ เส น ทางการ
ทองเที่ยว)
• หากนักเรียนมีการสืบคนขอมูลจากแผนที่
เชิงเลขบนสมารตโฟน จะสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองไดจากสวนใดของแผนที่
(แนวตอบ มาตราสวน เนื่องจากขอมูลของ
แผนที่เชิงเลขมีความสัมพันธระหวางขอมูล
พิกัดและสัญลักษณแสดงผล โดยสามารถ
แสดงรายละเอียดทั้งทางราบและทางดิ่งได
จึงมีความถูกตองที่จะสามารถพิจารณาได
ตามหลักเกณฑของมาตราสวน เชนเดียวกับ
แผนที่ประเภทกระดาษทั่วไป)
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ขอสอบเนน การคิด
ขอใดไมใชแผนที่เฉพาะเรื่อง
1. แผนที่ภูมิประเทศ
2. แผนที่การใชที่ดิน
3. แผนที่แสดงความลาดชัน
4. แผนที่แสดงชั้นบรรยากาศ
5. แผนที่แสดงความหนาแนนของประชากร
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. แผนที่เฉพาะเรื่องเปนแผนที่ที่จัด
ทําขึ้นเพื่อแสดงขอมูลหลักเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งสอดคลอง
กับคําตอบขอ 2.- 5. สวนแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศไมใชแผนทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง
จึงตอบ ขอ 1.)

นักเรียนควรรู
1 แผนที่ แผนที่ ที่ เ ก า แก ที่ สุ ด ในโลก คื อ แผนที่ ข องชาวเมโสโปเตเมี ย
เมือ่ 2,300 ปกอ นพุทธศักราช ทําดวยดินเหนียวใชแสดงกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
2 L7018 เปนหมายเลขประจําชุด บอกใหทราบวาแผนที่อยูในชุดใด เปน
การกําหนดตามมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือตามขอตกลงของนาโต
มีองคประกอบ 4 ประการ คือ ตัวอักษร L หมายถึง ภูมภิ าคหนึง่ ของทวีปเอเชีย
ซึง่ ตรงกับของประเทศไทย เลข 7 หมายถึง กลุม ของมาตราสวนทีก่ าํ หนดไวแนนอน
เลข 0 หมายถึง ตัวเลขแสดงสวนยอยของภูมภิ าค และเลข 18 หมายถึง จํานวนครัง้
ทีจ่ ดั ทําแผนทีช่ ดุ นัน้ ในภูมภิ าค

T3

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

2. ครูใหนักเรียนชวยกันตั้งประเด็นคําถามเชิง
ภูมิศาสตรเกี่ยวกับแผนที่ เพื่อคนหาคําตอบ
เชน
• แผนที่ แ ต ล ะประเภท มี ข  อ แตกต า งกั น
อยางไร
• การใชประโยชนจากแผนทีม่ ขี อ จํากัดหรือไม
อยางไร
• เพราะเหตุใด แผนที่จึงถูกนํามาใชในการ
ศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตรในประเทศไทย
และโลก
• สวนประกอบตางๆ ที่พบในแผนที่มีความ
สัมพันธกันหรือไม อยางไร
• หากในอนาคตไมมีแผนที่เปนหนึ่งใน
เครื่องมือทางภูมิศาสตรจะสงผลกระทบ
อยางไร
3. ครู อ าจให นั ก เรี ย นศึ ก ษามาตราส ว น หรื อ
สัญลักษณตา งๆ ทีพ่ บในแผนทีจ่ ากหนังสือเรียน
ภู มิ ศ าสตร ม.4-6 ประกอบการตั้ ง คํ า ถาม
เชิงภูมิศาสตรเพิ่มเติม

3) มำตรำส่วน (scale) คือ อัตราส่วนระหว่างระยะทางบนแผนทีก่ บั ระยะทางจริงบน
พื้นผิวโลก แสดงได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
มาตราส่วนค�าพูด เช่น ระยะทาง 1 เซนติเมตรบนแผนที่ เท่ากับระยะทางจริง
บนพื้นผิวโลก 500 เมตร
มาตราส่วนสัดส่วน เช่น มาตราส่วน 1: 50,000
หมายถึง ระยะทาง 1 ส่วนบนแผนที่ เท่ากับระยะทางจริงบนพืน้ ผิวโลก 50,000 ส่วน
เขียนเป็นสมการได้ว่า
มาตราส่วนเส้น เช่น

มาตราส่วน =

เมตร 1,500 1,000 500

ระยะทำงบนแผนที่
ระยะทำงจริงบนพื้นผิวโลก
0

0.5

1

1.5

2 กิโลเมตร

มาตราส่วนทั้ง 3 แบบนี้ สามารถแปลงจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งได้

4) สัญลักษณ์ (symbol) สัญลักษณ์ทปี่ รากฏในแผนที่ เพือ่ แทนลักษณะภูมปิ ระเทศ

และต�าแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ โดยมีค�าอธิบายสัญลักษณ์อยู่บริเวณขอบระวางแผนที่
ประเภทสัญลักษณ์
จุด (point) ใช้แสดงถึงสถานที่ก�าหนด
ต�าแหน่งของวัตถุต่าง ๆ
เส้น (line) ใช้แสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความยาว
หรือเป็นเส้น
พื้นที่ (polygon) ใช้แสดงพื้นที่ที่ปรากฏบน
พื้นโลก

สัญลักษณ์/ค�ำอธิบำยสัญลักษณ์
วัด

โรงเรียน

โรงพยาบาล

ถนน

แม่น�้า

ทางรถไฟ

แหล่งน�้า

ป่าไม้

นาข้าว

5) ทิศ (direction) คือ แนวที่ใช้เป็นหลักในการวัดทิศทางไปยังที่หมาย ในทาง
ภูมิศาสตร์ใช้ทิศเหนือเป็นหลัก แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่
★ ทิศเหนือจริง (true north) คือ แนวตามเส้นเมริเดียนที่ชี้ไปยังขั้วโลกเหนือ
GN
GN ทิศเหนือกริด (grid north) คือ แนวทิศเหนือตามเส้นกริดทางดิ่งของระบบ
เส้นโครงแผนที่
GN
ทิศเหนือแม่เหล็ก (magnetic north) คือ แนวทีป่ ลายเข็มทิศชี้ไปในทิศทาง
ทีเ่ ป็นขัว้ เหนือของแม่เหล็กโลกเหนือ ส่วนลูกศรครึง่ ซีกแสดงถึงทิศทางของ
ทิศเหนือแม่เหล็กที่บ่ายเบนออกไปจากทิศเหนือจริง
4

เกร็ดแนะครู
ครูควรอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราสวนแผนที่วา มาตราสวน
แผนที่ หมายถึง อัตราสวนระหวางระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริงใน
ภูมิประเทศ เชน 1 : 100,000 แปลวา ระยะทางในแผนที่ 1 เซนติเมตร เทากับ
ระยะทางจริงในภูมิประเทศ 100,000 เซนติเมตร หรือ 1 กิโลเมตรนั่นเอง ซึ่ง
นอกจากมาตราสวนขางตนแลว อาจพบมาตราสวนแบบคําพูด เชน 1 เซนติเมตร
ตอ 5 กิโลเมตร และมาตราสวนแบบบรรทัดหรือกราฟกไดดวย

T4

ขอสอบเนน การคิด
แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งจังหวัด
1. 1 : 10,000
2. 1 : 50,000
3. 1 : 100,000
4. 1 : 250,000
5. 1 : 300,000
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. 1 : 250,000 เปนมาตราสวนที่ใช
ในการจัดทําแผนทีร่ ายจังหวัดของกรมแผนทีท่ หาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูล

6) เส้นโครงแผนที่ (map projection) เป็นระบบที่ใช้ถ่ายทอดเส้นขนานกับเส้น

เมริเดียนจากลักษณะทรงกลมของโลกไปบนพื้นรับภาพ โดยใช้การย่อส่วน การฉายแสง และ
หลักการทางคณิตศาสตร์ พื้นรับภาพมี 3 แบบ ได้แก่ แบบกรวย แบบกระบอก และแบบระนาบ
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7) ระบบพิกดั ภูมศิ ำสตร์ (geographic coordinate system) เป็นระบบบอกต�าแหน่ง

รายละเอียดต่าง ๆ ในแผนที่ซึ่งเกิดจากการตัดกันของเส้นขนานละติจูดกับเส้นเมริเดียน
อ่านจุดบนเส้นขนานว่า “ละติจูด”
อ่านจุดบนเส้นเมริเดียนว่า “ลองจิจูด”
จุดที่ตัดกันเรียกว่า “ค่าพิกัด”
มีหน่วยเป็น องศา ( � ) ลิปดา ( ' ) พิลิปดา ( " )
เช่น ต�าแหน่ง A มีค่าพิกัดละติจูดที่ 40 � N
ลองจิจูดที่ 120 � E

ใต
โลก
ซีก

60 80 ํ
ํ

ละติจูด (latitude)

�อ

เหน
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1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
แผนที่ จากหนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.4-6
หรือจากแหลงการเรียนรูอื่นๆ เชน หนังสือ
ในหองสมุด เว็บไซตในอินเทอรเน็ต เพื่อนํา
มาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนตามประเด็น
ตอไปนี้
• ประเภทของแผนที่
• องคประกอบของแผนที่เฉพาะเรื่อง
• การอานและแปลความแผนที่
• การใชประโยชนแผนที่
2. ครูนําแผนที่ที่แสดงเสนโครงแผนที่และระบบ
พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร ม าให นั ก เรี ย นศึ ก ษา
ประกอบการรวบรวมขอมูล
3. ครูแนะนําแหลงขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือ
เกีย่ วกับแผนทีแ่ ละการอานแผนที่ เพือ่ เปนการ
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

ซีกโลกตะวันตก

ซีกโลกตะวันออก

5

กิจกรรม ทาทาย
ครู จั ด กิ จ กรรม “เกมบอกชื่ อ ประเทศบนแผนที่ ” โดยครู
กําหนดคาพิกัดทางภูมิศาสตร เชน ละติจูด 55 องศาเหนือ
ลองจิจูด 37 องศาตะวันออก, ละติจูด 39 องศาเหนือ ลองจิจูด
116 องศาตะวันออก, ละติจูด 15 องศาใต ลองจิจูด 47 องศา
ตะวันตก แลวใหนักเรียนรวมกันทายวาคาพิกัดเหลานั้นเปนที่ตั้ง
ของเมือง หรือประเทศใด

นักเรียนควรรู
1 ระบบพิกัดภูมิศาสตร คือ ระบบอางอิงคาพิกัดสากลซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
ทุกประเทศ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาโลกมีสัณฐานเปนทรงกลม 3 มิติ และ
ทุกตําแหนงของจุดบนพืน้ โลกจะมีระบบบอกคาพิกดั ทางราบเปนคาละติจดู และ
ลองจิจูด ซึ่งเกิดจากการตัดกันของเสนสมมติละติจูดกับเสนสมมติลองจิจูด
สวนคาพิกดั ทางมุมจะคิดเปนองศา ลิปดา พิลปิ ดา โดยกําหนดให 1 องศาเทากับ
60 ลิปดา และ 1 ลิปดาเทากับ 60 พิลิปดา
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 3 การจัดการขอมูล
ตัวอย่าง

องค์ประกอบของแผนที่

ชื่อแผนที่

มำตรำส่วน

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศคาบสมุทรอินโดจีน
น.อริ วด
ี

ล ทิ ว

เวียงจันทน า
แองสกลนคร

เ

มอน
าดา

ท

ะ

สิงคโปร
105 ํE

พิกัดภูมิศำสตร์

10 ํN

คำอธิบายสัญลักษณ
เมืองหลวง
เขตประเทศ
ทางน้ำ
แหลงน้ำ
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Projection : Polyconic
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เบงกอล
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1. สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลที่ตนไดจาก
การรวบรวมมาอธิ บ ายแลกเปลี่ ย นความรู 
ระหวางกัน
2. จากนัน้ สมาชิกในกลุม ชวยกันคัดเลือกขอมูลที่
นําเสนอเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และรวมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. ครู ใ ห นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ  ม ศึ ก ษาตั ว อย า ง
องค ป ระกอบของแผนที่ จากแผนที่ แ สดง
ลักษณะภูมิประเทศคาบสมุทรอินโดจีนจาก
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.4-6 หรืออาจใช
สมาร ต โฟนค น หาสั ญ ลั ก ษณ ที่ พ บในแผนที่
เพิ่ ม เติ ม แล ว นํ า ข อ มู ล มาอภิ ป รายร ว มกั น
ภายในชั้นเรียน
4. ครู อ าจถามคํ า ถามนั ก เรี ย นจากการศึ ก ษา
แผนที่ แ สดงลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศคาบสมุ ท ร
อินโดจีนเพิ่มเติม เชน
• ประเทศใดบ า งที่ อ ยู  ใ นบริ เ วณคาบสมุ ท ร
อินโดจีน
(แนวตอบ ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม
ลาว เมียนมา มาเลเซีย)

- สูงกวา 3,000
- 2,000
- 1,000
- 400
- 200
-0
110 ํE

1
ค่ำละติจูด
2
ค่ำลองจิจูด

ค�ำอธิบำยสัญลักษณ์
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นักเรียนควรรู
1 ละติ จู ด ระยะทางเชิ ง มุ ม ที่ วั ด ไปตามขอบเมริ เ ดี ย นซึ่ ง ผ า นตํ า บลที่ ต รวจ
โดยนับ 0 องศาจากเสนศูนยสูตรไปทางเหนือ หรือใตจนถึง 90 องศาที่ขั้วโลกทั้งสอง
หรือเปนมุมแนวตั้งที่ศูนยกลางโลกระหวางเสนรัศมีของโลกที่ผานจุดซึ่งเสนเมริเดียน
ตัดเสนศูนยสูตรกับเสนรัศมีที่ผานตําบลที่ตรวจ
2 ลองจิจูด ระทางทางเชิงมุมระหวางเมริเดียนกรีนิชกับเมริเดียนซึ่งผานตําบล
ที่ตรวจซึ่งวัดไปตามขอบของเสนศูนยสูตร หรือขอบของเสนขนานละติจูด หรือเปน
มุมแนวระดับที่แกนโลกในระหวางพื้นของเมริเดียนกรีนิชกับพื้นของเมริเดียนซึ่ง
ผานตําบลที่ตรวจ

กิจกรรม สรางเสริม
นักเรียนอธิบายองคประกอบแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศจังหวัดของตนเอง
หรือแผนที่ประเทศไทย แลวบันทึกลงในสมุด

กิจกรรม ทาทาย
นักเรียนสืบคนแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศของประเทศทีน่ กั เรียนสนใจ
แลวอธิบายองคประกอบที่ปรากฏในแผนที่นั้น พรอมบันทึกลง
ในสมุด
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

1. ครูสุมนักเรียนเพื่ออานและแปลความหมาย
ตัวอยางแผนทีเ่ ขตภูมอิ ากาศของทวีปแอฟริกา
การอ่านและแปลความแผนที่ เป็นการแปลความหมายของสิ่งที่ปรากฏบนองค์ประกอบ
จากหนังสือเรียน ภูมศิ าสตร ม.4-6 แลวอภิปราย
ของแผนที่ เช่น สัญลักษณ์ เส้นชั้นความสูง สี เส้น ท�าให้สามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้ตาม
รวมกันในกลุม พรอมทั้งประโยชนที่ไดรับ
จุดมุ่งหมายเหมือนกับผู้ใช้อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ โดยต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นองค์ประกอบของแผนที่
ความหมายของสัญลักษณ์ เพือ่ แปลความหมายและท�าให้ได้ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏอยูบ่ นแผนที่ได้
2. ครูใหสมาชิกแตละกลุมนําขอมูลที่รวบรวมได
ถูกต้อง
มาวิเคราะหรวมกันเพื่ออธิบายคําตอบ
3. ตั ว แทนกลุ  ม นํ า เสนอผลงานหน า ชั้ น เรี ย น
ตัวอย่าง การอ่านและแปลความแผนที่เขตภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
สมาชิ ก กลุ  ม อื่ น ผลั ด กั น ให ข  อ คิ ด เห็ น หรื อ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สิ่งส�าคัญในการอ่านและแปลความแผนที่
4. สมาชิกแตละกลุม นําความรูท ไี่ ดจากการศึกษา
1. ศึกษาสัญลักษณ์สีที่ ใช้ ในแผนที่โดยดูจากค�าอธิบายสัญลักษณ์
และวิเคราะหขอมูลมาวิเคราะหและเรียบเรียง
2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเขตภูมิอากาศกับที่ตั้งตามต�าแหน่งละติจูดและลักษณะ
ประเด็ น สํ า คั ญ เพื่ อ ร ว มกั น ทํ า ใบงานที่ 1.1
ภูมิประเทศ
คำอธิบายสัญลักษณเขตภูมิอากาศ
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร และรวมกัน
เขตแหงแลง
เขตอบอุน
เขตรอน
Af แบบรอนชื้น
BWk แบบทะเลทรายเขตอบอุน
Cf แบบชื้นกึ�งรอน
เฉลยคําตอบ
Am แบบมรสุม
BWh แบบทะเลทรายเขตรอน
Cs แบบเมดิเตอรเรเน�ยน
แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศทวีปแอฟริกา

1.3 การอ่านและแปลความแผนที่

Aw แบบสะวันนา
BSk แบบกึ�งทะเลทรายเขตอบอุน
คำอธิบายสัญลักษณเขตภูมิอากาศ
BSh แบบกึ�งทะเลทรายเขตรอน
เขตรอน
เขตแหงแลง
เขตอบอุน
Af แบบรอนชื้น
BWk แบบทะเลทรายเขตอบอุน
Cf แบบชืน้ กึ�งรอน
BWh แบบทะเลทรายเขตรอน
Cs แบบเมดิเตอรเรเน�ยน
Cs Am แบบมรสุม
Aw แบบสะวันนา
BSk แบบกึ�งทะเลทรายเขตอบอุน Cw แบบอบอุนภาคพื้นทวีป
BSh แบบกึ�งทะเลทรายเขตรอน

40 ํN
30 ํN

BWh

20 ํN

BSh

10 ํN

Am
มหาสมุทรแอตแลนติก

10 ํS
20 ํS

มาตราสวน 1 : 100,000,000
0
1,000 2,000 กม.

20 ํW

10 ํW

BSh

Aw

0ํ

30 ํS

Cw แบบอบอุนภาคพื้นทวีป

Cf

0ํ

Am
Af
Aw
Cf
BSh
BWh
BWk
Cw
BWkBSk
10 ํE

20 ํE

30 ํE

BSh

ตัวอย่าง
การอ่านและแปลความ

BWh

• ตอนกลางของทวีปแอฟริกา

Aw
มหาสมุทรอินเดีย
40 ํE

50 ํE

60 ํE

มี ภู มิ อ ากาศแบบเขตร้ อ น
เนือ่ งจากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สตู ร
และได้รับอิทธิพลจาก
ลมประจ�า
• บริเวณตอนเหนือและตะวัน
ตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา
มีภูมิอากาศแบบทะเลทราย
เขตร้ อ นและกึ่ ง ทะเลทราย
เขตร้อน

7

ขอสอบเนน การคิด
บุคคลในขอใดนาจะเปนผูใชแผนที่ไดอยางชํานาญที่สุด
1. วจีมีความรูเรื่องแผนที่เปนอยางดี
2. สุพัตราสอบเรื่องการอานแผนที่ไดคะแนนสูงสุด
3. รวิภาทองจําแผนที่ประเภทตางๆ ไดอยางแมนยํา
4. ทัศนียรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไวไดอยางหลากหลาย
5. มาลินีใชแผนที่ในชีวิตประจําวันและศึกษาเพิ่มเติมอยูเสมอ
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 5. ผูที่ใชแผนที่ไดอยางชํานาญควร
เป น ผู  ที่ มี ค วามรู  ค วามเข า ใจและหมั่ น ฝ ก ฝนอ า นแผนที่ อ ย า ง
สมํ่าเสมอ เพราะฉะนั้น มาลินีจึงเปนผูที่ใชแผนที่ไดชํานาญที่สุด)

เกร็ดแนะครู
ครูควรฝกทักษะการอานแผนที่ใหนักเรียนโดยอธิบายถึงวิธีการ และสาธิต
การอานแผนทีป่ ระเภทตางๆ แลวมอบหมายใหนกั เรียนฝกอานแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ
หรือแผนที่เฉพาะเรื่องตางๆ จากนั้นบันทึกผลการฝกปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคําถาม

1. นักเรียนในชั้นเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับแผนที่
องคประกอบของแผนที่ การอานและแปลความ
แผนที่ ตลอดจนการใชประโยชนแผนที่ โดย
อาจศึกษา Geo Tip เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
แผนที่ จากหนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.4-6
เพิ่มเติม
2. ครูใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระ
สําคัญเพื่อตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร โดยครู
แนะนําเพิ่มเติม
3. นักเรียนทําแบบฝกสมรรถนะฯ ภูมศิ าสตร ม.4-6
เรื่อง แผนที่ เพื่อทดสอบความรูที่ไดศึกษามา

1.4 การใช้ประโยชน์แผนที่
แผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการศึกษาสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ และเป็นประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ดังนี้
1. ใช้ในชีวติ ประจ�าวัน เช่น ช่วยในการเดินทาง โดยใช้แผนทีท่ แี่ สดงเส้นทางคมนาคม
ทางบก ทางน�า้ ทางอากาศ และบอกทีต่ งั้ ของสถานทีส่ า� คัญต่าง ๆ ในปัจจุบนั สามารถใช้แผนทีผ่ า่ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ท�าให้ใช้งานแผนที่ได้สะดวกมากขึ้น
2. หน่วยงานต่าง ๆ น�าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ เช่น กรมที่ดินใช้
การส�ารวจรังวัดท�าแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน กรมทางหลวงจัดท�าแผนที่ทางหลวง
เพื่อใช้ประกอบการเดินทาง กรมป่าไม้จัดท�าแผนที่ป่าไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการป่าไม้
3. ใช้ในกิจการทหาร โดยน�าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนทางยุทธศาสตร์ เช่น
การเลือกที่ตั้งค่ายทหาร การทิ้งระเบิดโจมตีทางอากาศ
4. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น แผนที่แสดงความ
หนาแน่นของประชากร แผนที่แสดงแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ โรงงาน ซึ่งช่วยท�าให้ทราบข้อมูล
พื้นฐานเพื่อน�าไปวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
5. ใช้ในการรายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น แผนที่แสดงอุณหภูมิ แผนที่แสดง
การเคลื่อนที่ของพายุ ซึ่งท�าให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
6. ใช้ส�าหรับการเรียนการสอน เช่น โรงเรียนใช้แผนที่ประกอบการเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพและต�าแหน่งที่ตั้งบนโลก

ขัน้ สรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป ความรู  เ กี่ ย วกั บ
แผนที่ ตลอดจนความสําคัญของแผนที่มีอิทธิพล
ตอการดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบัน หรืออาจ
ใช PPT สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา

Geo
Tip

ขัน้ ประเมิน
1. ครูประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบคําถาม
การรวมกันทํางาน และการนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน
2. ครูตรวจสอบผลจากการทําใบงานและแบบฝก
สมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6

แอปพลิเคชันแผนที่

Google Maps
เป็นบริการแผนที่ของ Google ใช้ในการ
ค้นหาเส้นทาง ดูสภาพการจราจร เพื่อวางแผน
การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
ซึ่งท�าให้ทราบเส้นทางที่ดีที่สุด ใช้ระยะเวลาน้อย
ทีส่ ดุ รวมถึงการเลือกประเภทพาหนะทีใ่ ช้เดินทาง
เช่น รถยนต์ รถประจ�าทาง การเดินเท้า พร้อม
แสดงเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการเดินทางก�ากับ
ไว้ด้วย
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แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูสามารถวัดและประเมินความเขาใจเนือ้ หา เรือ่ ง เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร
ไดจากการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนและนําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลจากแบบประเมินการนําเสนอ
ผลงานทีแ่ นบมาทายแผนการจัดการเรียนรูห นวยที่ 1 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการ แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
การลาดับขั้นตอนของเรื่อง
วิธีการนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
รวม
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ขอสอบเนน การคิด
แผนที่มีประโยชนในการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปและ
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยางไร
(แนวตอบ แผนที่มีประโยชนตอบุคคลทั่วไปในการดําเนินชีวิต
หลายดาน เชน การเดินทาง การคนหาที่ตั้งของสถานที่ และมี
ประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คือ การใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน การวางแผน
สรางระบบสาธารณูปโภค การปกปนเขตแดนระหวางประเทศ
และการทหาร)

นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา

Geographic Inquiry Process

2 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) คือ ศาสตร์สารสนเทศที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี
ด้านการส�ารวจ การท�าแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
พื้นที่บนโลก โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย การรับรู้จากระยะไกล (RS) ระบบ
ก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

2.1 การรับรู้จากระยะไกล

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) เป็นระบบส�ารวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
พื้นผิวโลกด้วยเครื่องรับรู้ (sensor) ซึ่งติดตั้งกับดาวเทียม เครื่องบิน หรือบอลลูน เครื่องรับรู้
ตรวจจับคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนจากวัตถุบนผิวโลก หรือตรวจจับคลื่นที่ส่งไปและ
สะท้อนกลับมา แล้วแปลงข้อมูลเชิงเลขที่ถูกบันทึกไว้ออกมาเป็นข้อมูลภาพ
หลักการท�างานของการรับรู้ระยะไกล ประกอบด้วย 2 กระบวนการ ดังนี้
1) กำรได้รับข้อมูล (data acquisition) อาศัยหลักการว่า ดวงอาทิตย์ที่เป็น
แหล่งก�าเนิดพลังงานตามธรรมชาติ ซึง่ แผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามายังพืน้ ผิวโลก วัตถุแต่ละชนิด
ดูดกลืนและสะท้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าได้แตกต่างกัน พลังงานที่ถูกสะท้อนกลับจะถูกบันทึก
โดยอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลบนอากาศยานหรือบนยานอวกาศ ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นรูปภาพและข้อมูลเชิงเลข
2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล (data analysis) ประกอบด้วยการแปลข้อมูลภาพ
ด้วยสายตา (visual interpretation) และการวิเคราะห์เชิงเลข (digital analysis) ด้วยคอมพิวเตอร์
ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสนเทศออกมา เช่น รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม แผนที่ เพื่อให้
ผู้ใช้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
การรับสัญญาณขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

1. ครูใหนกั เรียนเลนเกมแขงขันการใชสมารตโฟน
คนหาเสนทางไปยังสถานที่ที่นักเรียนสนใจ
ในทวีปตางๆ จํานวน 10 แหง ภายในเวลาที่
กําหนด จากนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็น
รวมกัน
2. ครู ส นทนาประกอบการซั ก ถามเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศในความรูค วามเขาใจ
เบื้องตนของนักเรียนเพิ่มเติม เชน
• เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดแกสิ่งใด
(แนวตอบ เชน รูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม GPS GIS)
• ในปจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มีประโยชนอยางไรบาง
(แนวตอบ เชน มีประโยชนในดานการสํารวจ
การสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูลการ
บริหาร การวางแผนในพื้นที่ที่มีขอจํากัด
ทัง้ ในดานระยะทาง หรือการเขาถึง ตลอดจน
เป น การอํ า นวยความสะดวกในการนํ า
เทคโนโลยี ม าใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เพิ่ ม
มากขึ้น)

ขอมูลอางอิง

แหลงพลังงาน

ระบบถายภาพ

การกระจายผานชั้น
บรรยากาศ
ลักษณะผิวหนาของโลก


ภาพ

ดวยสายตา

ตัวเลข

ดวย
คอมพิวเตอร

ผลิตภัณฑ
ขอมูล

กระบวนการ
แปลภาพ

ภาพแสดงหลักการท�างานของ Remote Sensing

ขอสอบเนน การคิด
ขอใดไมใชประโยชนของรีโมตเซนซิง
1. สํารวจการใชที่ดิน
2. การพยากรณอากาศ
3. ใชเตือนภัยจากธรรมชาติ
4. ทําแบบจําลองความสูงเชิงเลข
5. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. การทําแบบจําลองความสูงเชิงเลข
เนื่องจากตองใชขอมูลจากภาพถายออรโธสีที่มีลักษณะคลายกับ
รูปถายทางอากาศเปนขอมูลพื้นฐานสวนหนึ่งของการจัดทํา)

ผูใช
ผลิตภัณฑ
สารสนเทศ
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เกร็ดแนะครู
ครูอาจอธิบายเปรียบเทียบหลักการทํางานและประโยชนของขอมูลจาก
การรับรูจากระยะไกลแบบขอมูล จากรูปถายทางอากาศกับภาพจากดาวเทียม
โดยใชผังกราฟกที่แสดงการเปรียบเทียบ หรือจําแนกรายละเอียดขอมูล เชน
ตารางเวนน ไดอะแกรม (Venn Diagram) หรือผังมโนทัศน เพื่อใหนักเรียน
เกิดความรูความเขาใจในการรับรูจากระยะไกลยิ่งขึ้น
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

1. ครูนาํ รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
มาใหนักเรียนดู จากนั้นใหนักเรียนลองบอก
สิ่งที่เห็นจากสายตา ประกอบการถามคําถาม
เชน
• อุปสรรคที่สําคัญของการถายภาพทาง
อากาศคือสิ่งใด
(แนวตอบ เชน หมอกควัน เนื่องจากการถาย
ภาพทางอากาศนั้นจะมีการติดตั้งอุปกรณ
ถายภาพกับอากาศยานแลวถายภาพมายัง
พืน้ ทีต่ า งๆ ซึง่ อุปสรรคสําคัญในการถายภาพ
ทางอากาศ คือ หมอกควันที่บดบังพื้นที่
ทําใหไดรูปถายทางอากาศที่ไมชัดเจน)
2. ครูกระตุน ใหนกั เรียนชวยกันตัง้ ประเด็นคําถาม
เชิงภูมิศาสตร เชน
• เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศทีน่ าํ มาใชในการหา
เสนทางการเดินทางไปยังเปาหมาย เรียกวา
ระบบอะไร
• เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศแต ล ะประเภท
มี ค วามเหมื อ นหรื อ แตกต า งกั น หรื อ ไม
อยางไร
• นอกจากเครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร อ ย า ง
ลูกโลก แผนที่ รูปถายทางอากาศ และภาพ
จากดาวเทียมแลว ยังมีเครื่องมือใดอีกบาง
ที่ ใ ช ศึ ก ษาข อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร และให
ขอมูลเกี่ยวกับอะไร

ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล มีดังนี้
1) รูปถ่ำยทำงอำกำศ คือ รูปภาพของลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนพื้น
ผิวโลก ที่ได้จากการถ่ายภาพทางอากาศ โดยผ่านเลนส์กล้องและฟิล์ม ซึ่งถ่ายด้วยกล้องที่ติดไว้
กับอากาศยาน ได้แก่ บอลลูน และเครื่องบิน ปัจจุบันการถ่ายรูปทางอากาศมีการใช้กล้องดิจิทัล
บันทึกข้อมูลเชิงเลข คล้า1ยกับข้อมูลจากดาวเทียม แต่มีรายละเอียดสูงมาก รวมทั้งยังน�าไปติดตั้ง
ไว้กับอากาศยานไร้คนขับกันมากขึ้น ท�าให้สามารถถ่ายรูปได้ตามขนาดและเวลาที่สะดวกขึ้น
รูปถ่ายทางอากาศ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะการถ่ายรูป ดังนี้
1.1) รูปถ่ำยทำงอำกำศแนวดิ่ง เป็นรูปถ่ายทางอากาศที่ถ่ายรูปในแนวตั้งฉาก
กับผิวโลกและไม่เห็นแนวขอบฟ้า
1.2) รูปถ่ำยทำงอำกำศแนว
เฉียง เป็นรูปถ่ายทีเ่ กิดจากการก�าหนดแกนของ
กล้องในลักษณะเฉียง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
• รูปถ่ายทางอากาศแนว
เฉียงสูง ลักษณะรูปถ่ายจะเห็นแนวขอบฟ้าเป็น
แนวกว้างใหญ่
• รูปถ่ายทางอากาศแนว
เฉียงต�่า เป็นรูปถ่ายทางอากาศที่ไม่ปรากฏเส้น  รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ขอบฟ้าในภาพ
ที่มำ : กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม
รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงสูงและแนวเฉียงต�่าใช้แสดงภาพรวมของพื้นที่ แต่มี
มาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศแตกต่างกัน รูปถ่ายทางอากาศแนวดิง่ มีมาตราส่วนในรูปค่อนข้าง
คงที่ จึงเป็นที่นิยมน�ามาใช้ท�าแผนที่
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รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงสูง เห็นแนวขอบฟ้า
บริเวณรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ที่มำ : https://blogs.uoregon.edu

นักเรียนควรรู
1 อากาศยานไรคนขับ มีขนาด รูปราง รูปแบบ และเอกลักษณที่แตกตางกัน

เปนอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล ใชการควบคุมอัตโนมัติ มี 2 ลักษณะ
ไดแก การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช
ระบบการบินดวยตนเองซึ่งตองอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีระบบซับซอน
ติดตั้งไวในอากาศยาน อากาศยานไรคนขับไมตองใชนักบินประจําอากาศยาน
ซึ่งมีการติดตั้งกลองถายภาพคุณภาพสูงที่สามารถบันทึกภาพระยะไกลได
แลวแพรภาพสัญญาณมายังจอภาพที่สถานีภาคพื้นดินในเวลาที่ใกลเวลาจริง
มากที่สุด
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รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงต�่า ไม่เห็นแนวขอบฟ้า
บริเวณรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ที่มำ : https://blogs.uoregon.edu

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

รูปถายทางอากาศสามารถแสดงขอมูลพื้นที่เปนภาพ 3 มิติ
ไดจากขอใด
1. ถายรูปพื้นที่ซอนกัน
2. บันทึกขอมูลแบบแอกทีฟ
3. การกําหนดมาตราสวนของแผนที่
4. ความละเอียดขั้นสูงในการถายภาพ
5. ใชฟลมคุณภาพสูงในการบันทึกภาพ
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. การถายรูปทางอากาศสามารถ
แสดงข อ มู ล พื้ น ที่ เ ป น ภาพสามมิ ติ ไ ด จ ากการถ า ยรู ป ที่ มี พื้ น ที่
ซอนกัน (overlap))

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

2) ภำพจำกดำวเทียม คือ ภาพที่ได้จากการถ่ายและบันทึกข้อมูลเชิงเลขของค่าการ

สะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุต่าง ๆ ที่มีค่าการสะท้อนแสงแตกต่างกัน จึงท�าให้สามารถ
จ�าแนกวัตถุต่าง ๆ ได้จากการแปลความสิ่งที่ปรากฏบนภาพ เช่น สี ขนาด รูปร่าง ทั้งนี้ ดาวเทียม
ถูกพัฒนาขึ้นหลายรูปแบบตามภารกิจ เช่น ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร

Geo
Tip

ดำวเทียมส�ำรวจทรัพยำกร

เป็นดาวเทียมทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรต่าง ๆ เช่น พืชพรรณ ทรัพยากรน�า้ ลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในประเทศไทยมีสถานีรบั สัญญาณดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร ตัง้ อยูท่ อี่ า� เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี และที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อสถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณตัวเลขที่ส่ง
มาแล้ว จึงแปลงตัวเลขเป็นภาพที่สามารถน�าไปแปลความหมายต่1อไปได้
ตัวอย่างดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร เช่น SPOT, THEOS, MOS, WorldView, GeoEye,
QuickBird, Landsat



ดาวเทียมไทยโชต หรือ THEOS ดาวเทียมส�ารวจ
ทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย



3. ครูอาจใหนักเรียนศึกษา Geo Tip เกี่ยวกับ
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร จากหนังสือเรียน
ภูมิศาสตร ม.4-6 ประกอบการตั้งประเด็น
คําถามเชิงภูมิศาสตร ผานการถามคําถาม
เพิ่มเติมเชน
• ภาพจากดาวเทียมมีที่มาอยางไร
(แนวตอบ การรับขอมูลตัวเลขจากดาวเทียม
ที่ โ คจรอยู  ร อบโลกของสถานี รั บ สั ญ ญาณ
ดาวเที ย มต า งๆ โดยดาวเที ย มนั้ น แปลง
ขอมูลภาพทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งที่
มนุษยสรางขึน้ เปนตัวเลข สถานีรบั สัญญาณ
จึงตองแปลงขอมูลตัวเลขนั้นกลับเปนภาพ
อีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตาม ขอมูลตัวเลขนั้น
สามารถนํามาวิเคราะหเชิงสถิติเพื่อจัดกลุม
ขอมูลใหมซึ่งเปนการแปลความหมายอีก
รูปแบบหนึ่งได)

ดาวเทียม Landsat-8 โดยความร่วมมือระหว่าง
องค์ ก ารบริ ห ารการบิ น และอวกาศแห่ ง ชาติ
(NASA) กับส�านักงานส�ารวจธรณีวทิ ยาแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (USGS)

ระบบบันทึกข้อมูลของดาวเทียมในปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติ
หลายประการ ดังนี้
2.1) กำรบันทึกข้อมูลเปนบริเวณกว้ำง ภาพจากดาวเทียมภาพหนึง่ ๆ ครอบคลุม
พื้นที่กว้างท�าให้ได้ข้อมูลในลักษณะต่อเนื่องในระยะเวลาบันทึกภาพสั้น ๆ เช่น ภาพจากดาวเทียม
SPOT คลุมพื้นที่ 60 x 60 ตร.กม. หรือ 3,600 ตร.กม.
2.2) กำรบันทึกภำพบริเวณเดิม ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรมีวงโคจรจากเหนือ
ลงใต้ และกลับมายังจุดเดิม ท�าให้ได้ข้อมูลบริเวณเดียวกันหลาย ๆ ช่วงเวลา สามารถเปรียบเทียบ
และติดตามการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกได้ เช่น ดาวเทียม Landsat มีรอบโคจรทุก ๆ 16 วัน
11

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

ขอมูลที่ใช ในการพยากรณอากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจาก
หลักการทํางานของดาวเทียมในขอใด
1. ดาวเทียมคงที่
2. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
3. ดาวเทียมพลังงานธรรมชาติ
4. ดาวเทียมพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5. ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. การพยากรณอากาศพื้นที่หนึ่งๆ
ดวยขอมูลจากดาวเทียม ดาวเทียมนั้นตองมีหลักการทํางาน
แบบดาวเทียมคงที่ คือ ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเทากับการหมุน
ของโลก ซึ่งมีการสํารวจและรวบรวมขอมูลดานภูมิอากาศของ
พื้นที่นั้นๆ)

นักเรียนควรรู
1 THEOS เปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ขึ้นสูอวกาศ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยจรวดนําสงเนปเปอร (Dnepr) จากฐาน
สงจรวดเมืองยาสนี (Yasny) ประเทศรัสเซีย ดาวเทียม THEOS เปนดาวเทียม
ขนาดเล็ก มีอายุการใชงานอยางนอย 5 ป ทํางานโดยอาศัยแหลงพลังงานจาก
ดวงอาทิตย สามารถบันทึกภาพไดครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

สื่อ Digital
ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับดาวเทียมตางๆ ไดที่ http://www.gistda.
or.th/main/th/node/90 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องคการมหาชน)
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูล

1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน โดยให
นักเรียนในแตละกลุม มีหมายเลขประจําตัว คือ
หมายเลข 1 2 3 และ 4 เรียกวา กลุมแมบาน
2. นักเรียนกลุมแมบานแยกยายไปรวมกันตาม
หมายเลขเดียวกัน เรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ
3. สมาชิ ก ในกลุ  ม ผู  เ ชี่ ย วชาญ ร ว มกั น สื บ ค น
ความรู เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จาก
หนังสือเรียน ภูมศิ าสตร ม.4-6 และสรุปความรู
ลงในใบงาน ตามประเด็นตอไปนี้
• หมายเลข 1 ทําใบงานที่ 1.2 เรื่อง การรับรู
จากระยะไกล
• หมายเลข 2 ทําใบงานที่ 1.3 เรื่อง ระบบ
กําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
• หมายเลข 3 ทําใบงานที่ 1.4 เรื่อง ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
• หมายเลข 4 ทําใบงานที่ 1.5 เรื่อง การใช
ประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
4. สมาชิ ก ในกลุ  ม ผู  เ ชี่ ย วชาญแต ล ะหมายเลข
ทําการรวบรวมและอภิปรายขอมูลจากการทํา
ใบงาน
5. ครูอาจใหนกั เรียนแตละกลุม ศึกษารายละเอียด
ของภาพถายจากดาวเทียมประกอบการรวบรวม
ขอมูลเพิ่มเติม

2.3) รำยละเอียดของภำพ ภาพจากดาวเทียมให้รายละเอียดหลายระดับ มีผลดี
ในการน�าไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-7 มี
รายละเอียดที่ระดับ 30 เมตร ใช้ศึกษาสภาพการใช้ที่ดินระดับจังหวัดได้ ในขณะที่ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม GeoEye -1 ที่มีรายละเอียดสูงที่ระดับ 46 เซนติเมตร เห็นวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมที่มีรายละเอียดภาคพื้นดินมาก จะให้รายละเอียดของวัตถุบนโลก
ที่ชัดเจนมากขึ้น



ภาพถ่ายจากดาวเทียม GeoEye-1 มีรายละเอียดสูง
ที่ระดับ 46 เซนติเมตร ท�าให้เห็นวัตถุได้อย่างชัดเจน



ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-7 มีรายละเอียดปานกลาง
ทีร่ ะดับ 30 เมตร ท�าให้เห็นภาพรวมของการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ

2.4) กำรบันทึกภำพได้หลำยช่วงคลืน่ แสง ระบบบันทึกข้อมูลสามารถบั
นทึกภาพ
1
ได้หลายช่วงคลื่นแสงในบริเวณเดียวกัน ทั้งในช่วงคลื่นแสงที่สายตามองเห็น และช่วงคลื่นแสง
นอกเหนือสายตามนุษย์ เมือ่ น�าข้อมูลภาพในแต่ละช่วงคลืน่ แสงมาซ้อนทับกัน จะเกิดเป็นภาพถ่าย
สีผสมจริง ซึ่งมีสีเหมือนที่ปรากฏในธรรมชาติ และภาพถ่ายสีผสมเท็จ ท�าให้แยกวัตถุต่าง ๆ บน
พื้นผิวโลกได้อย่างชัดเจน



ภาพถ่ายจากดาวเทียม WorldView-2 แสดงภาพสีผสม
จริง ซึ่งมีสีเหมือนที่ปรากฏในธรรมชาติ



ภาพถ่ายจากดาวเทียม QuickBird แสดงภาพสีผสมเท็จ
ท�าให้เห็นส่วนที่เป็นป่าไม้มีสีแดง
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นักเรียนควรรู
1 ชวงคลืน่ แสงทีส่ ายตามองเห็น แสงทีม่ นุษยมองเห็น หมายถึง คลืน่ แมเหล็ก
ไฟฟาที่มีความยาวคลื่นอยูในชวง 400-700 นาโนเมตร ซึ่งถือวาเปนเพียงชวง
แคบๆ ของแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั้งหมด นอกจากนี้ ความยาวคลื่นยังบอก
ถึงสีดวย ความยาวคลื่นมากที่สุดที่มนุษยมองเห็นไดจะมีสีแดง (ประมาณ 700
นาโนเมตร) และความยาวคลื่นนอยที่สุดที่มองเห็นไดจะมีสีนํ้าเงิน (ประมาณ
400 นาโนเมตร)
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ขอสอบเนน การคิด
ขอใดคือเทคโนโลยีในการบันทึกขอมูลของภาพจากดาวเทียม
1. คลื่นวิทยุ
2. รังสีแกมมา
3. รังสีความรอน
4. คลื่นแมเหล็กไฟฟา
5. พลังงานแสงอาทิตย
(วิเคราะหคําตอบ ตอบข อ 4. ภาพจากดาวเที ย ม คื อ ภาพ
ที่ ไ ด จ ากการถ า ยและบั น ทึ ก ข อ มู ล เชิ ง เลขของค า การสะท อ น
ชวงคลืน่ แมเหล็กไฟฟาจากวัตถุตา งๆ ทีม่ กี ารสะทอนแสงแตกตางกัน
จึงทําใหสามารถจําแนกวัตถุตางๆ ได จากการแปลความสิ่งที่
ปรากฏบนภาพ เชน สี ขนาด รูปราง)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 3 การจัดการขอมูล

3) กำรแปลควำมหมำยรูปถ่ำยทำงอำกำศและภำพจำกดำวเทียม หลักการ

สาขา

แปลความหมายด้วยสายตา ใช้องค์ประกอบหลักที่ส�าคัญ ดังนี้
1. ควำมเข้มของสี วัตถุต่าง
แหลงน้ำ
ชนิดกันมีการสะท้อนคลื่นแสงแตกต่างกัน เช่น
1
พื้นดินไม่มีต้นไม้ปกคลุมสะท้อนคลื่นแสงมาก
จึงมีสจี าง น�า้ ดูดซับคลืน่ แสงมากจึงสะท้อนคลืน่
พื้นดิน
แสงน้อย ภาพที่ได้บริเวณพื้นน�้าจึงมีสีเข้ม
ลำนำ้
1
ขน ด ความยาว ความกว้าง
ขนำ
2. ขนำด
3
2
หรือพืน้ ที่ แสดงให้เห็นความแตกต่างของขนาด
แมน ้ำ
เช่น ระหว่างแม่น�้ากับล�าน�้าสาขา
4
3. รูปร่ำง สิ่งที่ปรากฏในภาพ
ส่วนใหญ่มรี ปู ทรงเรขาคณิต เช่น พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
เป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยม
4. เนือ้ ภำพ เป็นความหยาบ
ความละเอียดของผิววัตถุ เช่น น�า้ มีลกั ษณะเรียบ
4
และป่าไม้มีลักษณะขรุขระ
ปาปลูกหรือ 5 ปาไมธรรมชาติ
5. แบบรู ป สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
สวนเกษตรกรรม
ธรรมชาติมแี บบรูปแตกต่างจากสิง่ ทีม่ นุษย์สร้าง
ขึน้ เช่น ป่าไม้ธรรมชาติกบั ป่าปลูก ซึง่ ป่าปลูก
มีแบบรูปต้นไม้ปลูกอย่างเป็นระเบียบมากกว่า
2
มสูงและเงำ เงาของวัตถุ
6. ควำมสู
ใช้อธิบายความสูงของวัตถุ เช่น ต้นไม้ อาคาร
6 เงาของอาคาร
เมื่อถ่ายรูปทางอากาศในระดับความสูงไม่มาก
ในช่วงเช้าและบ่ายมีเงาสามารถน�ามาค�านวณ
หาความสูงของวัตถุได้
7
7. ต�ำแหน่ง แสดงความสัมพันธ์
รถยนตบนลานจอดรถ
ซึ่งกันและกัน เช่น รถยนต์บนลานจอดรถ
การแปลความหมายได้ดแี ละถูกต้องขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆ ซึง่ การตรวจสอบ
ภาคสนามช่วยให้การแปลความหมายมีความถูกต้องแม่นย�ามากขึน้ นอกจากนี้ รูปถ่ายทางอากาศ
หรือภาพจากดาวเทียมที่บันทึกในช่วงปีที่แตกต่างกันยังช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใน
แต่ละบริเวณได้ชัดเจนเพิ่มขึ้นด้วย
13

1. สมาชิ ก ในกลุ  ม ผู  เ ชี่ ย วชาญแต ล ะหมายเลข
กลับไปยังกลุมแมบานของตนเอง
2. สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลที่ตนไดจาก
การรวบรวมมาอธิ บ ายแลกเปลี่ ย นความรู 
ระหวางกัน
3. จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูล
ที่นําเสนอเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง

กิจกรรม Geo - Literacy
ครูนําภาพจากดาวเทียมที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ในลักษณะตางๆ เชน
• ลักษณะชายฝงทะเลอันดามันกอนและหลังประสบภัยสึนามิ
• การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาสงวน
จากนั้ น ให นั ก เรี ย นอ า นและแปลความภาพจากดาวเที ย ม
โดยอาศัยหลักการแปลความหมายทางสายตา แลวสรุปสงครูผสู อน

นักเรียนควรรู
1 ขนาด การพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขนาด ตองมีความรูเรื่องความ
สัมพันธและสมบูรณของขนาด หากพิจารณาภาพของรายละเอียดในรูปถายและ
รูข นาดทีแ่ นนอนของรายละเอียดทีป่ รากฏในภูมปิ ระเทศแลว ก็สามารถหาขนาด
ของรายละเอียดอื่นๆ ได โดยเปรียบเทียบกับขนาดของรายละเอียดที่ทราบแลว
2 เงา การพิจารณารูปรางของรายละเอียดใหไดผลดีจะพิจารณาจากเงา
ไดมากกวาการพิจารณาจากสี หรือลวดลาย เนื่องจากขนาดทางดิ่งที่แสดง
ดวยเงานั้น จะปรากฏใหเห็นชัดกวาขนาดในทางราบ ที่แสดงดวยภาพของ
รายละเอียดสีของภาพ โดยรายละเอียดเหลานัน้ จะเปลีย่ นไปตามสภาพแวดลอม
แตเงาจะแสดงใหเห็นชัดเจน
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

1. สมาชิกแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
มาทํ า การวิ เ คราะห และร ว มกั น ตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งของข อ มู ล โดยครู ช  ว ยชี้ แ นะ
เพิ่มเติม
2. ครู ใ ห นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ  ม ใช ค วามรู  เ รื่ อ ง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ นํ า มาใช ป ระโยชน
ในชี วิ ต ประจํ า วั น มาประกอบการนํ า เสนอ
เพิ่มเติมตามประเด็น ดังนี้
• กลุมที่ 1 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล
• กลุมที่ 2 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนง
บนพื้นโลก
• กลุมที่ 3 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
• กลุมที่ 4 เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ
3. ครูและนักเรียนวิเคราะหเรื่องราวที่นําเสนอ
และอภิปรายเสนอแนะขอคิดเห็นรวมกัน
4. ครูใหนกั เรียนจับคูใ ชสมารตโฟนสืบคนรูปถาย
ทางอากาศจากอินเทอรเน็ต จากนั้นผลัดกัน
อานและแปลความรูปถายทางอากาศที่สืบคน
มาได
5. ครู สุ  ม นั ก เรี ย นบางคู  ม าอ า นและแปลความ
รู ป ถ า ยทางอากาศบริ เ วณหน า ชั้ น เรี ย น
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นรวมกัน

ตัวอย่าง

1
การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ
บริเวณต�าแหน่ง A

= สวนปาล์ม
B

A
N

พิจำรณำจำก
เนื้อภาพและแบบรูป : มีเรือนยอดเป็นแฉกสูงใกล้
เคียงกัน เป็นลักษณะของพืชตระกูลปาล์ม และเรียง
เป็นระเบียบ จึงสรุปว่า เป็นสวนปาล์ม

1: 4,000


รูปถ่ายทางอากาศ บริเวณโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
ต�าบลเขาทะลุ อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร

บริเวณต�าแหน่ง B

= อำคำร
ขนาดและรู
ปร่าง : มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่
B
Bความสู
งและเงา : มีเงาพาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
B
= ต้นไม้
ขนาดและรูปร่าง : มีรูปร่างเกือบกลม ลักษณะเป็นพุ่มขนาดเล็ก
B งและเงา : มีเงาพาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความสูง
ความสู
ประมาณหนึ่ง
= เสำธง
ขนาดและรูปร่าง : มีรูปร่างเป็นขาแยกขนาดเล็ก
ความสูงและเงา : มีเงาพาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความสูง
ประมาณหนึ่ง
อ่านและแปลความได้วา่ เมือ่ พิจารณาต�าแหน่งและความสัมพันธ์รว่ มด้วยแล้ว สรุปได้วา่ เป็นบริเวณ
โรงเรียน เนื่องจากมีอาคารรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวและสูงประมาณหนึ่งอยู่รอบพื้นที่ว่าง และมีเสา
ธงชาติ บริเวณโดยรอบประกอบด้วยบ้านเรือน และพืน้ ทีท่ างการเกษตร คือ สวนปาล์มทางทิศตะวันออก
และทิศใต้ของโรงเรียน
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นักเรียนควรรู
1 การแปลความหมายรูปถายทางอากาศ เปนการแสดงลักษณะของวัตถุ
ที่ปรากฏในรูปถายทางอากาศและหาความหมาย หรือความสําคัญของวัตถุ
เหลานั้น ปจจุบันมีการนําการแปลความหมายภาพไปใชในกิจการอื่นนอกเหนือ
จากกิจการทหาร เพราะรูปถายทางอากาศสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ
โครงการตางๆ หลายโครงการ เชน การกําหนดเขตที่ดิน การสํารวจแหลงแร
การขุดคนทางโบราณคดี
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ขอสอบเนน การคิด
รู ป ถ า ยทางอากาศให ข  อ มู ล ของสิ่ ง ที่ ป รากฏบนพื้ น ผิ ว โลก
คอนขางละเอียด เพราะเหตุใด
(แนวตอบ รูปถายทางอากาศไดจากการถายรูปของอากาศยาน
โดยขอมูลที่ไดเปนรูป หรือขอมูลเชิงเลข ในสวนของกลองถายรูป
ทางอากาศมีลักษณะคลายกับกลองถายรูปทั่วไปในอดีต แตมี
ขนาดใหญกวา เลนสยาวกวา และใชฟลมขนาดใหญ จึงทําให
ขอมูลทีค่ อ นขางละเอียดสามารถนํามาซอนทับกันเปนภาพสามมิติ
ของพื้นที่นั้นได)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

4) กำรใช้ประโยชน์รปู ถ่ำยทำงอำกำศและภำพจำกดำวเทียม รูปถ่ายทางอากาศ

และภาพจากดาวเทียมสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
4.1) ด้ำนกำรผังเมืองและกำรขยำยเมือง ข้อมูลจากดาวเทียมทีม่ คี วามละเอียดสูง
สามารถใช้ในการติดตามการขยายตัวของเมืองและแหล่งชุมชน เพือ่ วางแผนรองรับด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือหาต�าแหน่งที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานใหม่
4.2) ด้ำนป่ำไม้ ใช้ข้อมูลในการท�าแผนที่ป่าไม้ แสดงพันธุ์ ไม้ ประเภทของป่า
ใช้เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นและขนาดของต้นไม้ และแก้ปัญหาการจัดการด้านป่าไม้ เช่น
การบุกรุกป่าและขอบเขตของป่า ความเสียหายจากไฟป่า
4.3) ด้ำนกำรใช้ที่ดิน ใช้ข้อมูลท�าแผนที่การใช้ดินเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม
ผังเมือง เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ
4.4) ด้ำนภัยพิบัติ ใช้ข้อมูลป้องกันเตือนภัยและประเมินค่าความเสียหายจาก
ภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ดินถล่ม น�้าท่วม สึนามิ ภัยแล้ง



ภาพจากดาวเทียมแสดงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า เวสมานลันด์เคาน์ตี (Västmanland) ประเทศสวีเดน
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมาเขียนอธิบาย
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา
เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ และการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตามความถนัด
หรือความสนใจเพิ่มเติมที่หนาชั้นเรียน เชน
• การทํางานของการรับรูจากระยะไกลดวย
เครื่องบิน
( แนวตอบ การทํ า งานของการรั บ รู  จ าก
ระยะไกลดวยเครื่องบิน เรียกวา รูปถาย
ทางอากาศ เนื่องจากเกิดจากการถายรูป
ทางอากาศแลวนําฟลมไปลางและอัดเปน
ภาพทั้งสี และขาว-ดํา สามารถขยายได
หลายเท า โดยไม สู ญ เสี ย รายละเอี ย ดของ
ขอมูล เพราะใชกลองและฟลม ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
รูปทีถ่ า ยทางอากาศนีส้ ามารถแปลความหมาย
พื้นที่ผิวโลกไดดวยสายตา ทั้งนี้ การถายรูป
ทางอากาศตองมีการวางแผนการบินและ
กํ า หนดมาตราส ว นของแผนที่ ล  ว งหน า
เสียกอน)
• การใชประโยชนในการจัดการพืน้ ทีจ่ ากภาพ
จากดาวเทียม
(แนวตอบ ภาพจากดาวเทียมแสดงขอมูลของ
พืน้ ทีซ่ งึ่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงในดานตางๆ
เชน ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปาไม การ
ขยายตัวของเขตเมือง การกัดเซาะชายฝง
ของนํา้ ทะเล นอกจากนี้ ยังใหขอ มูลเกีย่ วกับ
แหลงทรัพยากรธรรมชาติตา งๆ เชน แรธาตุ
ทําใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของสามารถวางแผน
ในการจัดการพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ)
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กิจกรรม สรางเสริม
นักเรียนสืบคนและแปลความหมายจากรูปถายทางอากาศ
เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงดานพื้นที่ปาไม หรือการใชที่ดิน
เพื่อการเกษตร

เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายเพิ่มเติมวา ขอมูลจากดาวเทียมและรูปถายทางอากาศเปน
อุปกรณสาํ คัญในการสํารวจและจําแนกดิน ทําใหทราบถึงชนิด การแพรกระจาย
และความอุดมสมบูรณของดิน จึงใชจัดลําดับความเหมาะสมของดินได เชน
ความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชแตละชนิด ความเหมาะสมดานวิศวกรรม

กิจกรรม ทาทาย
นักเรียนวิเคราะห เปรียบเทียบ และแปลความหมายภาพจาก
ดาวเทียม ที่บันทึกขอมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อ
ติดตามขอมูลการพยากรณอากาศ เตรียมตัวปองกัน และระวัง
ภัยพิบัติ

T15

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

• การทํางานของระบบกําหนดตําแหนงบน
พื้นโลก
(แนวตอบ การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
โดยอาศัยการสื่อสารผานคลื่นวิทยุความ
เร็ ว สู ง จากดาวเที ย มให แ ก ส ถานี รั บ ภาค
พื้นดินและสงไปยังเครื่องรับจีพีเอส โดย
เครื่องรับจีพีเอสจะรับสัญญาณมาคํานวณ
หาระยะเสมือนจริง และจะใชขอ มูลดังกลาว
จากดาวเทียมอยางนอย 4 ดวง มาคํานวณ
หาตําแหนงของเครื่องรับ พรอมทั้งแสดง
ขอมูลใหผูใชทราบบนหนาจอเครื่องเปน
คาละติจูด ลองจิจูด และอื่นๆ)
• กิจการที่ใหกําเนิดระบบกําหนดตําแหนง
บนพื้นโลก
(แนวตอบ การทหาร เปนกิจการที่ทําใหเกิด
ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกขึ้น โดย
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาใชหา
ตําแหนงและพิกดั ทางภูมศิ าสตรในระหวาง
การสงคราม จึงกลาวไดวา ระบบกําหนด
ตําแหนงบนพืน้ โลกเกิดขึน้ จากความขัดแยง
และความรุนแรง แตตอมาไดนํามาใชเปน
ประโยชนในการดําเนินชีวิตและสามารถ
สรางสันติภาพไดมากขึ้น)
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2.2 ระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก

ระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System) หรือจีพีเอส (GPS)
หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก โดยอาศัยดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน และ
เครื่องรับจีพีเอส โดยเครื่องรับจีพีเอสรับสัญญาณมาค�านวณหาระยะเสมือนจริงแต่ละระยะ และ
จะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวง มาค�านวณหาต�าแหน่งของเครื่องรับ พร้อมทั้งแสดงให้
ผู้ใช้ทราบบนจอแอลซีดีของเครื่องเป็นค่าละติจูด ลองจิจูด และค่าพิกัดยูทีเอ็ม
1) หลักกำรท�ำงำนของระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนพื้นโลก ต้องอาศัยการท�างาน
ร่วมกันขององค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ดังนี้
1.1) ส่วนอวกำศ (space segment) ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง แบ่งออก
เป็น 6 วงโคจร วงโคจรละ 4 ดวง ท�าหน้าที่ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุจากอวกาศมายังส่วนผู้ใช้ หรือ
เครื่องรับจีพีเอส
1.2) ส่วนสถำนีควบคุม (control segment) ได้แก่ สถานีภาคพื้นดินที่กระจาย
อยู่ตามส่วนต่าง ๆ บนพื้นโลก ท�าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง โดยค�านวณวงโคจรและ
ต�าแหน่งของดาวเทียมที่ขณะเวลาต่าง ๆ แล้วส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังส่วนอวกาศ
1.3) ส่วนผู้ใช้ (user segment) ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส มีหลายขนาด
สามารถพกพาหรือติดไว้ในยานพาหนะได้ ท�าหน้าที่แปลงสัญญาณและค�านวณหาพิกัดต�าแหน่ง
บนพื้นโลก

ดาวเทียมน�าทาง

เครื่องรับ
สัญญาณ
สถานีควบคุม/ ติดตาม
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นักเรียนควรรู
1 ระบบกํ า หนดตํ า แหน ง บนพื้ น โลก พั ฒ นาโดยกระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐอเมริกา โดยนักวิทยาศาสตรชื่อ ดร.ริชารด บี เคิรชเนอร ไดติดตาม
การสงดาวเทียมสปุตนิกของสหภาพโซเวียต และพบคลื่นวิทยุที่สงกลับมาจาก
ดาวเทียม จึงเกิดแนวคิดอันเปนที่มาของระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกวา
หากทราบตําแหนงที่แนนอนบนพื้นโลก ก็สามารถระบุตําแหนงของดาวเทียม
ไดจากคลื่นวิทยุ ในทางกลับกันหากทราบตําแหนงที่แนนอนของดาวเทียม
ก็สามารถระบุตําแหนงบนพื้นโลกไดเชนเดียวกัน
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กิจกรรม ทาทาย
ให นั ก เรี ย นวิ เ คราะห แ ละยกตั ว อย า งอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นชี วิ ต
ประจําวัน ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับหลักการทํางานของระบบกําหนด
ตําแหนงบนพื้นโลก พรอมทั้งบอกขอดี และขอจํากัดของอุปกรณ
ดังกลาว นําเสนอ และอภิปรายรวมกัน

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

2) การใช้ประโยชน์ของระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพืน้ โลก GPS เป็นอีกเทคโนโลยี

ใกล้ตัวเราเป็นอย่างมาก และด้วยความสามารถของ GPS ท�าให้เราน�าข้อมูลต�าแหน่งมาประยุกต์
ใช้งานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1) การคมนาคม ขนส่ง และ
การจราจร โดยการน�าระบบ GPS มาใช้งาน
ควบคุมคู่กับระบบขนส่งสินค้า ท�าให้ทราบที่
อยู่ปัจจุบันของรถขนส่งสินค้าที่อยู่ระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ทันที หรือใช้รายงานการจราจร
ต�าแหน่งทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ และปัจจุบนั นิยมใช้เป็น
ระบบน�าทางในยานพาหนะ
2.2) การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารเชิงต�าแหน่ง เป็นการใช้งานระบบ GPS  GPS ติดรถยนต์ ช่วยในการน�าทาง
ร่วมกับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน เช่น การถ่ายรูป การน�าทาง การระบุต�าแหน่ง
2.3) การควบคุมเครื่องจักรกลในการท�าการเกษตร ช่วยลดปัญหาด้านแรงงาน
เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วและเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ โดยติดตัง้ ระบบ GPS ในรถแทรกเตอร์
เพื่อใช้ในการควบคุม การหยอดเมล็ด หยอดปุ๋ย ให้น�้า และเก็บเกี่ยวด้วยค่าพิกัดที่แม่นย�า ตาม
แผนที่และค�าสั่งที่ตั้งค่าไว้
2.4) การส�ารวจต�าแหน่งทีเ่ กิดเหตุตา่ ง ๆ เช่น อุบตั เิ หตุบนทางหลวง ต�าแหน่งเรือ
ในทะเล หรือการหลงป่า ท�าให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างแม่นย�าและรวดเร็ว



โทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ รือสมาร์ตโฟนสามารถค้นหาต�าแหน่ง
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



• ประโยชนของระบบกําหนดตําแหนง
บนพื้นโลก
(แนวตอบ ระบบกําหนดตําแหนงบนพืน้ โลกมี
ประโยชนมากในการกําหนดจุดพิกดั ผิวโลก
โดยแสดงขอมูลทัว่ ไป เชน อาคาร บานเรือน
ถนน นาขาว ซึง่ อาจใชเปนขอมูลพืน้ ฐานของ
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรและขอมูลเฉพาะ
เชน ตําแหนงที่เกิดภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
บนทางหลวง หรือกลางทะเล โดยเครื่อง
จีพเี อสมีหลากหลายขนาด สามารถพกติดตัว
หรือติดตั้งในรถยนตเพื่อสํารวจทิศทางของ
จุดหมายทําใหสามารถเดินทางไดสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น)
• การใชประโยชนของระบบกําหนดตําแหนง
บนพื้นโลกที่ใกลตัวมากที่สุด
(แนวตอบ เชน การใชประโยชนของระบบ
กําหนดตําแหนงบนพืน้ โลก หรือ GPS ในการ
ระบุพิกัดภูมิศาสตรของโรงเรียน เนื่องจาก
GPS เปนเครื่องรับระบบกําหนดตําแหนง
บนพื้นโลกที่สามารถหาพิกัดภูมิศาสตรของ
สถานที่ตางๆ บนพื้นโลกไดจากดาวเทียม
ที่โคจรอยูรอบโลก)

การติดตัง้ ระบบ GPS ไว้ ในยานพาหนะต่าง ๆ เพือ่ หาเส้นทาง
ไปยังจุดหมาย และระบุต�าแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ
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กิจกรรม เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
นักเรียนแบงกลุม ตามความสมัครใจ ทําชิน้ งาน การใชเครือ่ งมือ
ทางภูมศิ าสตรในการประชาสัมพันธชมุ ชนของนักเรียน โดยกําหนด
ใหจัดทําชิ้นงานนําเสนออยางหลากหลาย และชิ้นงานตองแสดง
ใหเห็นถึงการใชทักษะทางภูมิศาสตรมานําเสนอขอมูลไดอยางมี
คุณภาพ

บูรณาการอาเซียน
นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลผานสมารตโฟน
ที่ติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียมนําทางและกลองถายภาพที่พัฒนาจาก
เทคโนโลยีในการติดตามขอมูลขาวสารดานตางๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน
เชน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเรียนรูขอมูล
พื้นฐานของประชาคมอาเซียน การรูเทาทันสื่อ และเสริมสรางทักษะทาง
ภูมิศาสตร
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
(แนวตอบ เชน เครื่อง GPS รับสัญญาณ
คลื่นวิทยุจากดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลก
แลวแสดงภาพบนหนาจอ ใหขอมูลเกี่ยวกับ
เสนทางคมนาคม ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่
ตางๆ สภาพการจราจร สามารถนํามาใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได)

2.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นระบบข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์และรายละเอียดของพื้นที่ โดยใช้คอมพิวเตอร์และแสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนที่ ภาพสามมิติ สถิติ ตารางข้อมูล
1) หลักกำรท�ำงำนของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ มีหลักการท�างาน ดังนี้
1.1) กำรน�ำเข้ำข้อมูล (input) ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ใน GIS
ข้อมูลต้องได้รบั การแปลงให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียก่อน เช่น
จากแผนทีก่ ระดาษไปสู่ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์
1.2) กำรปรับแต่งข้อมูล (manipulation) ข้อมูลที่ได้รบั เข้าสูร่ ะบบบางอย่างจ�าเป็น
ต้องได้รบั การปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาดทีแ่ ตกต่างกัน หรือใช้ระบบ
พิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันเสียก่อน
1.3) กำรบริหำรข้อมูล (management) ในระบบ GIS นิยมใช้ระบบจัดการฐาน
ข้อมูลซึ่งถูกจัดเก็บในรูปของตาราง
1.4) กำรเรียกค้นและวิเครำะห์ข้อมูล (query and analysis) เมื่อระบบ GIS
มีความพร้อมของข้อมูลแล้ว สามารถน�าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การสอบถาม
ข้อมูลอย่างง่าย ๆ ในบริเวณทีต่ อ้ งการ เพือ่ สอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้ ระบบ GIS ยังมี
เครือ่ งมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า การวิเคราะห์เชิงซ้อน (overlay analysis)
1.5) กำรน�ำเสนอข้อมูล (visualization) จากการด�าเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์
ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมาย การน�าเสนอ
ข้อมูลทีด่ ี ทัง้ การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานทีจ่ ริง ภาพเคลือ่ นไหว
แผนที่ หรือแม้กระทั่งระบบมัลติมีเดีย สื่อต่าง ๆ เหล่านี้จะท�าให้เข้าใจความหมายและมองภาพ
ของผลลัพธ์ ได้ดียิ่งขึ้น

Geo
Tip

องค์ประกอบที่ส�ำคัญของ GIS

Geographic Information System

ฮารดแวร

ผูใช
ซอฟตแวร

ขอมูล

กระบวนการวิเคราะห
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เกร็ดแนะครู
ดังนี้

ครูอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับการนําเสนอขอมูลทางภูมศิ าสตรทมี่ รี ปู แบบตางๆ

• แบบบรรยาย เปนวิธกี ารนําเสนอขอมูลทีเ่ ปนพืน้ ฐาน ควรใชขอ ความสัน้ ๆ
เขาใจงาย
• แบบแผนภูมิ เปนวิธีการนําเสนอขอมูลเพื่อเปรียบเทียบในแตละสวน
• แบบแผนที่ เปนวิธีการนําเสนอขอมูลที่ตองการใหเห็นภาพของพื้นที่
ประเทศและภูมิภาคโดยไมตองอธิบายเพิ่มเติม
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ขอสอบเนน การคิด
การสํารวจขอมูลของภูมิสารสนเทศศาสตรชนิดใดแตกตาง
จากขออื่น
1. แผนที่การใชที่ดิน
2. ภาพจากดาวเทียม
3. การรับรูจากระยะไกล
4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
5. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. ดาวเทียมเปนเครือ่ งมือหลักในการ
สํารวจขอมูลภูมสิ ารสนเทศชนิดตางๆ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก สวนการรับรูจาก
ระยะไกล มีเครื่องมือเก็บขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ ดาวเทียม
และอากาศยานตางๆ เชน เครื่องบิน บอลลูน)
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ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

2) ประเภทของข้อมูล ข้อมูลเกีย่ วกับโลกมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าทีจ่ ะเก็บ

ข้อมูลทั้งหมดไว้ในรูปข้อมูลได้ ในระบบ GIS จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูป
ของตัวเลขเชิงรหัส (digital code) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ
2.1) ข้อมูลแผนที่
2.2) ข้อมูลคุณลักษณะ
(cartographic data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (attribute data) เป็นข้อมูลทีอ่ ธิบายถึงคุณลักษณะ
กับต�าแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นโลก ต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น เช่น ข้อมูลจ�านวนประชากร
ประกอบด้วยข้อมูล จุด เส้น และพื้นที่
ในกรุงเทพมหานคร
เมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลแผนที่

Field
Name
Country
Area
Pop.

ข้อมูลคุณลักษณะ

Value
Bangkok
Thailand
1566.737
5776181

ข้อมูลเชิงภาพ (graphic data) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. จุด (point) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีต�าแหน่งที่ตั้งเฉพาะเจาะจง หรือมี
เพียงอย่างเดียว สามารถแทนได้ด้วยจุด เช่น หมุดหลักเขต จุดความสูง อาคาร สิ่งก่อสร้าง
2. เสน (line) ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ทวี่ างตัวไปตามทางระหว่างจุด 2 จุด หรือ
หลายจุดต่อกันจะแทนด้วยเส้น เช่น ล�าน�้า ถนน โครงข่ายสาธารณูปโภค เส้นชั้นความสูง
3. พืน้ ที่ (polygon) ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ทมี่ พี นื้ ทีเ่ ดียวกันจะถูกล้อมรอบด้วย
เส้นเพื่อแสดงขอบเขตเป็นพื้นที่ เช่น เขตต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ

• องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
( แนวตอบ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร
มี อ งค ป ระกอบ 5 ด า น ได แ ก ข อ มู ล
คือ ขอมูลเชิงพื้นที่มีลักษณะเปนจุด เชน
โรงเรียน วัด ขอมูลเสน เชน ถนน แมนํ้า
ทางรถไฟ ขอมูลรูปปด เชน ขอบเขตของ
อําเภอ จังหวัด ขอมูลคําอธิบาย เปนขอมูล
ประกอบขอมูลเชิงพื้นที่ สวนชุดคําสั่งหรือ
ซอฟตแวร คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรทใี่ ชใน
การจัดการขอมูล สวนเครื่องหรือฮารดแวร
คื อ อุ ป กรณ ที่ ใ ช กั บ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร กระบวนการวิเคราะห คือ การ
วิเคราะหขอ มูลชัน้ ตาง ๆ ตามวัตถุประสงค
และบุคลากร คือ ผูท มี่ คี วามรูค วามสามารถ
ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมถึง
พัฒนาระบบใหมีคุณภาพอยูเสมอ)

ชั้นข้อมูล

ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บในรูปของแฟ้ม
ข้อมูลที่แยกออกจากกันเป็นชั้นข้อมูล (layer) เส้นทางคมนาคม
การใช้ที่ดิน
ตามลักษณะเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
และแก้ไข แฟ้มของชั้นข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อม ขอบเขตป่าไม้
ต่อกันในลักษณะซ้อนทับ โดยอาศัยต�าแหน่ง
แหล่งน�า้
ทางภูมศิ าสตร์เป็นตัวเชือ่ มในลักษณะอ้างอิงกับ
ความสูงต�า่
ต�าแหน่งจริงบนพื้นผิวของโลก (geocoding) แผนที่ภูมิประเทศ
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ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับองคประกอบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
1. มีรายละเอียดของขอมูลที่หลากหลาย
2. ขอมูลเปนเชิงตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ
3. วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลชั้นเดียวหรือหลายชั้น
4. บุคลากรเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยสายตาและการคํานวณ
5. มีฮารดแวรเปนเครื่องรับระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูล
ชั้นเดียวหรือหลายชั้นตามวัตถุประสงคของผูใช เนื่องจากระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร จัดเก็บขอมูลของพื้นที่ในดานตางๆ เชน
ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ การใชพื้นที่ เปนฐาน
ขอมูลชัน้ ตางๆ การวิเคราะหขอ มูลจึงอาจวิเคราะหขอ มูลจากฐาน
เพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได)

เกร็ดแนะครู
ครูอาจนําแผนใสทีม่ ขี อ มูลดานตางๆ ของทองถิน่ หรือประเทศ เชน ลักษณะ
ภูมิประเทศ เสนทางคมนาคม การตั้งถิ่นฐาน การใชที่ดิน มาวางซอนทับกัน
เพื่อใหนักเรียนไดพิจารณาและทําความเขาใจถึงการซอนทับกันของชั้นขอมูล
ในการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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• ประโยชนของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(แนวตอบ ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มีประโยชนในดานการจัดการพืน้ ทีเ่ ปนหลัก
จึ ง ถู ก ใช ม ากในหน ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน โดยใหขอมูลเพื่อการจัดการ
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งที่สําคัญ คือ การจัดการ
ภั ย ธรรมชาติ ในส ว นของบุ ค คลทั่ ว ไป
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก็มีประโยชนใน
การบอกตําแหนงของสถานที่ ชื่อสถานที่
พิกัดทางภูมิศาสตร จึงชวยในการวางแผน
การเดินทางได)

2.4 การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ปัจจุบันภูมิสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
พบได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต ท�าให้การใช้
ภูมสิ ารสนเทศแพร่หลายมากขึน้ สามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้ระหว่างข้อมูลจาก GPS ข้อมูลภาพ
จากดาวเทียม ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกน�ามาประยุกต์ ใช้ในด้านการบริหารจัดการ
และการวางแผนก�าหนดนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ท�าการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมส�าหรับ
การท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เช่น
1
1.1) กำรจัดท�ำแผนที่ภำษี มีระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยวาง
แผนงานในการจัดเก็บภาษี ท�าให้การจัดเก็บภาษีง่ายและสะดวกขึ้น ภายในระบบสารสนเทศ
มีขอ้ มูลที่ใช้ในการค�านวณภาษีทงั้ ภาษีบา� รุงท้องทีแ่ ละภาษีโรงเรือน เช่น ข้อมูลถนนทีร่ ะบุประเภท
ถนนสายหลัก-สายรอง แปลงที่ดิน แปลงโรงเรือน ประเภทกิจการ แผนที่ภาษีที่สร้างขึ้นด้วย
โปรแกรมภูมสิ ารสนเทศสามารถระบุได้วา่ แปลงทีด่ นิ แปลงใดเสียภาษีหรือยังไม่ได้เสียภาษี ตลอดจน
สามารถจัดท�ารายงานสรุปการเสียภาษีในรอบปีได้
ระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรแผนที่ภาษี (GIS Tax Mapping) เทศบาลนครพิษณุโลก
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

(ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2557)

18.26 ตร.กม.
จำนวนพื้นที่ทั้งหมด
8 เขต
จำนวนเขต (โซน)
จำนวนเขตยอย (บล็อก) 117 เขต
23,469 ยอย
ผูถือกรรมสิทธิ์
จำนวนแปลงที่ดินทั้งหมด 31,117
15,556
อยูในขายเสียภาษี
อยูในขายยกเวนภาษี 15,837
17,196
ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

แปลง
แปลง
แปลง
ราย

จำนวนโรงเรือนทั้งหมด 27,911 หลัง
13,006 หลัง
อยูในขายเสียภาษี
อยูในขายยกเวนภาษี 14,905 หลัง

03

01
เทศบาลนคร
พิษณุโลก

05
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08

0 400 800 ม.
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คำอธิบายสัญลักษณ
01 เลขที่แบงเขตพื้นที่
ทางรถไฟ
ถนน
แหลงน้ำ
โรงเรือนที่ตอง
จัดเก็บภาษี
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นักเรียนควรรู
1 แผนที่ภาษี เปนแผนที่ที่แสดงตําแหนงรูปราง ลักษณะ และขนาดของที่ดิน
อาคารและสิง่ ปลูกสราง รวมทัง้ รหัสประจําแปลงทีด่ นิ และเลขทีบ่ า น หรืออาคาร
แบงเปน 2 ประเภท คือ แผนที่ภาษีบํารุงทองที่และแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กิจกรรม สรางเสริม
นักเรียนสรุปการใชประโยชนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน
การจัดการพื้นที่ดานตางๆ จากแหลงขอมูลตางๆ เชน เว็บไซต
ของศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวนําสงครูผูสอน

กิจกรรม ทาทาย
นั ก เรี ย นค น คว า การใช ป ระโยชน จ ากระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการจัดการพื้นที่ดานตางๆ ไดแก การวางผังเมือง
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการภัยพิบตั จิ ากแหลง
ขอมูลตางๆ แลวบันทึกผลการศึกษาคนควาสงครูผูสอน
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1.2) กำรสร้ำงข้อมูลเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ สนับสนุนกำรบริหำรพืน้ ที่ เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้จัดท�า “ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ หรือ Agri-Map” โดยบูรณาการ
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ชุดดิน ภูมิอากาศ และข้อมูลอื่น ๆ
ท�าให้ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เหมาะส�าหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจส�าคัญของประเทศ เผยแพร่
แอปพลิเคชัน และเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทาง
เว็ บ ไซต์ (http://agri-map-online.
moac.go.th/) ให้ผใู้ ช้ทวั่ ไปสามารถเข้าใช้
ประโยชน์ ได้สะดวก


ข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรี

2) ด้ำนกำรวำงแผนก�ำหนดนโยบำย มีความส�าคัญต่อการพัฒนาพื้นที่จากการ

ใช้ขอ้ มูลจากระบบภูมสิ ารสนเทศ สามารถน�าเสนอข้อมูลแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างข้อมูลทาง
ด้านลักษณะสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและข้อมูลทางด้านสิง่ แวดล้อม ทางสังคม ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละ
พื้นที่ ท�าให้เกิดการวางแผนตัดสินใจและก�าหนดนโยบายแบบองค์รวม โดยครอบคลุมพื้นที่และ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น การวางแผน การใช้ที่ดิน การวาง
ผังเมือง การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
2.1) กำรใช้ระบบ GPS ใน
รถคันที่ 2
ยำนพำหนะเพื่อกำรติดตำมและบริหำรจัดกำร
ระยะทาง 20.3 กม.
ใช้เวลา
52 นาที
เช่น บริษทั ด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ได้นา� ระบบ
ความเร็ว 50 กม./ชม.
ความเร็วเฉลี่ย 45 กม./ชม.
GPS ไปติดตั้งในรถยนต์ เพื่อติดตามเส้นทาง
เดินรถว่าไปยังจุดหมายตามเส้นทางที่ก�าหนด
หรือไม่ สามารถค�านวณระยะเวลาที่ใช้ ความเร็ว
รถคันที่ 1
ในการขับ รวมถึงการค�านวณและวางแผนเรื่อง
ระยะทาง 11.6 กม.
ใช้เวลา
26 นาที
ค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นทุนในการ
ความเร็ว 43 กม./ชม.
ความเร็วเฉลี่ย 38 กม./ชม.
ขนส่งสินค้า


1. ครูใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระ
สําคัญเพื่อตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร
2. ครูใหนักเรียนใชสมารตโฟนสองดู QR Code
เกีย่ วกับการติดตามเตาทะเล ซึง่ เปนตัวอยางของ
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ประกอบการสรุปความรูเ กีย่ วกับเครือ่ งมือทาง
ภูมิศาสตรเพิ่มเติม
3. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําชิ้นงาน/ภาระงาน
(รวบยอด) การทํารายงาน แผนที่ Google
Maps กํ า หนดเส น ทางจากบ า นของฉั น ถึ ง
โรงเรียน โดยกําหนดใหปก หมุด “บานของฉัน”
และ “โรงเรียน” พรอมอธิบายวิธีการนําระบบ
ภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนใหเขาใจงาย
และชัดเจน

ระบบ GPS ติดตามต�าแหน่งยานพาหนะ

การติดตามเตาทะเล

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร ใ นข อ ใดสามารถเปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนในประเทศไทยระหวาง พ.ศ.
2530-2555 ไดดีที่สุด
1. แผนที่รัฐกิจ
2. แผนที่ภูมิประเทศ
3. รูปถายทางอากาศ
4. ภาพจากดาวเทียม
5. แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. ภาพจากดาวเทียมเปนเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรที่ทันสมัยและตรงกับความเปนจริงมากที่สุด และ
ภาพจากดาวเทียมมีจุดประสงคเฉพาะ เชน การสํารวจทรัพยากร
จึ ง สามารถใช ใ นการติ ด ตามสถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่
เกิดขึ้นได)
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เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายเกี่ยวกับประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพิ่มเติมวา
สามารถนํามาใชในการจัดการดานเศรษฐกิจและสังคม เพราะทําใหทราบขอมูล
ตางๆ เชน ที่ตั้งของโรงงานประเภทตางๆ ความหนาแนนของประชากร เพศ
อายุ เพื่อนํามาใชวางแผนดานเศรษฐกิจและสังคมได นอกจากนี้ ยังสามารถใช
คาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในชวงเวลาที่กําหนดได

T21

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคําถาม

4. ให นั ก เรี ย นทํ า แบบวั ด ฯ ภู มิ ศ าสตร ม.4-6
เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร เ พื่ อ ทดสอบ
ความรูที่ไดศึกษามา

2.2) กำรจัดท�ำขอบเขตของพืน้ ทีป่ ำ่ ไม้เพือ่ กำรวำงแผนก�ำหนดนโยบำย กรมป่าไม้
ได้แปลหรือตีความภาพจากดาวเทียมและใช้ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลไว้
อย่างต่อเนื่อง สามารถน�าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ ได้ว่า บริเวณใดที่มีพื้นที่ป่าไม้ลดลง หรือ
เพิ่มขึ้น บริเวณใดที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ พื้นที่ใดควรมีการฟนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์

แบบวัดฯ

ส 5.1 ม.4-6/3

กิจกรรมที่ 1.4 ใหนักเรียนหาขาวเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
นําขาวมาติด แลวตอบคําถาม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

100 ํ 40' E

N
S

E

19 ํ 20' N

สองแคว

ทาวังผา
อุทยานแหงชาติ
นันทบุรี

ÃÙ»¶‹ÒÂ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ ª‹ÇÂãËŒàËç¹¾×é¹·Õè»ÃÐÊºÀÑÂ¹íéÒ·‹ÇÁ¨Ò¡ÁØÁÊÙ§ «Öè§¨ÐàËç¹ÊÀÒ¾â´ÂÃÇÁ
.....................................................................................................................................................................................................................................................

19 ํ 00' N

à»š¹¡ÒÃ¹íÒ¡ÅŒÍ§¢Ö¹é ä»¡ÑºÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ àª‹¹ à¤Ã×èÍ§ºÔ ¹ ºÍÅÅÙ¹ â´Ã¹ áÅŒÇ¶‹ÒÂÀÒ¾¨Ò¡ÁØÁÊÙ§
.....................................................................................................................................................................................................................................................
ÀÒ¾·Õè ä´Œ¨ÐàËç¹¾×é¹·Õèµ‹Ò§ æ ä´Œ ã¹ÁØÁ¡ÇŒÒ§áÅÐªÑ´à¨¹
.....................................................................................................................................................................................................................................................

4. นอกจากเครื่องมือที่ปรากฏอยูในขาว มีเครื่องมือทางภูมิศาสตรอื่น ๆ ประเภทใดที่นํามาใชกับ
สถานการณนี้ได

สันติสุข

ÊÒÁÒÃ¶ãªŒá¼¹·Õè à¢ŒÒÁÒª‹ÇÂÈÖ¡ÉÒ àÊŒ¹·Ò§ ÊÀÒ¾·Ò§ÀÙÁÔÈÒÊµÃ ¢Í§¾×é¹·Õè ·Õè »ÃÐÊºÀÑÂ
.....................................................................................................................................................................................................................................................
¹íéÒ·‹ÇÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÀÒ¾¶‹ÒÂ´ÒÇà·Õ ÂÁà¢ŒÒÁÒª‹ÇÂã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÊŒ¹·Ò§¢Í§ÁÇÅ¹íéÒ
.....................................................................................................................................................................................................................................................

บานหลวง

5. หากนักเรียนมีโอกาสใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดนี้ นักเรียนจะใชศึกษาเรื่องใด

¨Ð¹íÒä»ãªŒÈÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§¾×é¹·Õè »†ÒäÁŒ à¾ÃÒÐµŒÍ§¡ÒÃ·ÃÒºÇ‹Ò¾×é¹·Õè ã´ÁÕÊ ÀÒ¾»†ÒÍØ´ÁÊÁºÙÃ³
.....................................................................................................................................................................................................................................................

อำเภอเมือง

7

ภูเพียง

แมจริม

ำนา น

 น้

18 ํ 20' N

ครูสามารถวัดและประเมินความเขาใจเนือ้ หา เรือ่ ง เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
ไดจากการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนและนําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลจากแบบประเมินการนําเสนอ
ผลงานทีแ่ นบมาทายแผนการจัดการเรียนรูห นวยที่ 1 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการ แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
การลาดับขั้นตอนของเรื่อง
วิธีการนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............/................./................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

มาตราสวน 1 : 1,500,000
0

10

20

101 ํ 20' E

30
กม.

แผนทีแ่ สดงพืน้ ทีป่ า่ ไม้ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2557
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แนวทางการวัดและประเมินผล

1
2
3
4
5

อุตรดิตถ

กล่าวโดยสรุป การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
โดยอาศัยวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ เครื่องมือที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมาก คือ แผนที่ และ
ยังมีเครื่องมืออีกหลายชนิดที่มีการน�ามาใช้รวบรวม วิเคราะห์ และน�าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์
เช่น รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม ซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ทั้งระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ได้มบี ทบาทในชีวติ ประจ�าวันมากขึน้ บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงการใช้งานภูมสิ ารสนเทศได้สะดวก
รวมถึงปัจจุบนั ภาครัฐและเอกชนก็นา� ข้อมูลจากภูมสิ ารสนเทศมาใช้งานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย

1. ครูประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบคําถาม
การรวมกันทํางาน และการนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน
2. ครูตรวจสอบผลจากการทําใบงาน แบบวัดฯ
และแบบฝกสมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6
3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวย
การเรียนรูที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร

ลาดับที่

อุทยานแหงชาติ
ศรีนาน

หมายเหตุ : พื้นที่ปาไมแปลตีความจากภาพถายดาวเทียมไทยโชต พ.ศ. 2557
100 ํ 20' E
100 ํ 40' E
101 ํ 00' E



ขัน้ ประเมิน

นานอย
อุทยานแหงชาติ
ขุนสถาน

นาหมื่น
อุทยานแหงชาติ
ลำน้ำนาน

ภาพจากดาวเทียมจังหวัดน่าน
18 ํ 00' N



แพร

18 ํ 00' N

ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป ความรู  เ กี่ ย วกั บ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร หรือใช PPT สรุปสาระ
สํ า คั ญ ของเนื้ อ หา ตลอดจนความสํ า คั ญ ของ
เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร ต  อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต
ประจําวัน

18 ํ 20' N

สัญลักษณ
จังหวัด
อำเภอ
เขตประเทศ
เขตจังหวัด
ทางน้ำ
พื้นที่ไมใชปา
พื้นที่ปา

แม

ขัน้ สรุป

เวียงสา

นาน

18 ํ 40' N

18 ํ 40' N

áÅÐ¾×¹é ·Õè ã´¾×¹é ·Õè»Ò† ·ÃØ´â·ÃÁ à¾×Íè ¹íÒ¢ŒÍÁÙÅÁÒÈÖ¡ÉÒáÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É¿¹œ„ ¿Ù»Ò† µ‹Íä»
.....................................................................................................................................................................................................................................................

19 ํ 00' N

อุทยานแหงชาติ
ลาว
ปว ดอยภูคา
บอเกลือ
อุทยานแหงชาติ
ขุนนาน

พะเยา

2. จากขาว การใชเครื่องมือชนิดนี้มีประโยชนอยางไร

T22

ทุงชาง
เชียงกลาง

ฉบับ

ä´ŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ãªŒÈÖ¡ÉÒà¾×èÍÇÒ§á¼¹áÅÐËÒá¹Ç·Ò§á¡Œä¢ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
.....................................................................................................................................................................................................................................................

เฉลิมพระเกียรติ

นำ้ นา น

เฉลย

áÅÐã¹¢‹ÒÇ¹ÕÁé Õ¡ÒÃ¹íÒÃÙ»¶‹ÒÂ·Ò§ÍÒ¡ÒÈÁÒãªŒ à¾×èÍáÊ´§ãËŒàËç¹¾×é¹·Õè»ÃÐÊºÀÑÂ¹íéÒ·‹ÇÁ
.....................................................................................................................................................................................................................................................

3. เครื่องมือนี้มีวิธีการเพื่อให ไดขอมูลมาอยางไร

101 ํ 20' E

19 ํ 20' N

(แนวตอบ)

à»š¹¢‹ÒÇà¡ÕèÂÇÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹íéÒ·‹ÇÁ·Õè à¡Ô´¢Öé¹ã¹ ¨Ñ §ËÇÑ´ ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ ¹¤Ã»°Á
.....................................................................................................................................................................................................................................................

101 ํ 00' E

แผนที่แสดงพื้นที่ปาไม จังหวัดนาน
W

ที่มา: http://static.naewna.com/uploads/news/source

1. ขาวที่หามานี้ เปนขาวเกี่ยวกับอะไร และมีการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร ใด

100 ํ 20' E

แม

19 ํ 40' N

Geo Skill • การคิดเชิงพืน้ ที่ • การใชเทคโนโลยี • การใชสถิตพิ นื้ ฐาน

ปภ. สุพรรณบุรีระดมเครื่องสูบนํ้า
เรงแกปญหานํ้าทวม 4 จังหวัด
ผู  อํ า นวยการศู น ย ป  อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี กลาววา จากกรณี
รองมรสุมพาดผานภาคกลางตอนลางและภาคใต
ตอนบนจึงมีฝนตกชุกหนาแนน กับมีฝนตกหนัก
ซึ่งทําใหเกิดนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก
และนํ้าทวมขังในที่ราบลุม ในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ศูนยฯ ไดสนับสนุนเครื่องสูบนํ้าที่มีสมรรถนะสูง
เรือทองแบน พรอมเจาหนาที่ และใหการสนับสนุนเรือพายขนาดเล็กใหกับ อปท.
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3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

กิจกรรม 21st Century Skills
ครู จั ด กิ จ กรรมฝ ก การคิ ด วิ เ คราะห โดยการประยุ ก ต ใ ช
ความรูจากสถานการณ “ถาครอบครัวของนักเรียนวางแผนจะทํา
ไรนาสวนผสมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเริ่ม
จากการสํารวจพื้นที่ แลวตอบคําถามในประเด็นที่กําหนด เชน
• นักเรียนจะแนะนําใหครอบครัวใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ชนิดใด
• เพราะเหตุใดนักเรียนจึงแนะนําเครื่องมือดังกลาว
• ขอมูลที่จะไดรับจากเครื่องมือนั้นคืออะไร
แลวบันทึกคําตอบสงครูผูสอน

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

เฉลย คําถามเนนการคิด

ค�าถามเน้นการคิด
1. นักเรียนเคยน�าแผนที่มาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
2. ถ้าต้องการศึกษาเรือ่ งประชากรของประเทศไทย นักเรียนควรน�าแผนทีช่ นิดใดมาใช้ประโยชน์
ได้บ้าง
3. รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมมีความส�าคัญอย่างไร
4. นักเรียนเคยน�ารูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในเรื่องใด
เพราะเหตุใด
5. ในปัจจุบันภูมิสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญอย่างไรบ้าง และนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ภูมิสารสนเทศได้อย่างไรบ้าง

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

1. นําแผนที่มาใชในการเดินทางทองเที่ยว
เพื่อคนหาเสนทางและสถานที่ตางๆ
2. แผนที่เฉพาะเรื่อง เชน แผนที่ประเทศไทย
แสดงจํ า นวนประชากร เพื่ อ ศึ ก ษาจํ า นวน
ประชากรและความหนาแนนของประชากร
ของไทย
3. รู ป ถ า ยทางอากาศและภาพจากดาวเที ย ม
มี ค วามสํ า คั ญ โดยนํ า มาใช ป ระโยชน ด  า น
การวางผังเมืองและการขยายเมือง ใชเปน
ข อ มู ล ทํ า แผนที่ ป  า ไม ใช เ ป น ข อ มู ล เตื อ น
ภัยพิบัติ
4. นํามาใชประโยชน เชน วิเคราะหพื้นที่ปาไม
ของไทยจากภาพจากดาวเทียม
5. ภูมสิ ารสนเทศมีบทบาทสําคัญ เชน การบริหาร
จัดการของภาครัฐเพื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ เชน
ใช เ ป น ข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ สํ า หรั บ การปลู ก พื ช
การวางผังเมือง การพัฒนาเสนทางคมนาคม
การติดตามยานพาหนะในการขนสงโลจิสติกส

1. เลือกศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันของโลกหรือของประเทศไทย 1 เหตุการณ์ โดยใช้แผนที่
เฉพาะเรื่องประกอบการศึกษา เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานที่เกิดขึ้น
2. น�าภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียมของชุมชน หรือบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
ให้นักเรียนอ่านและแปลความหมายด้วยสายตา โดยแปลความหมายจากองค์ประกอบหลัก
เช่น สี ขนาดและรูปร่าง ความสูงและเงา ต�าแหน่ง
3. แบ่งกลุ่ม ศึกษาสภาพพื้นที่โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ในปัจจุบัน และน�าเสนอในชั้นเรียน
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เฉลย แนวทางประเมินกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ประเมินความรอบรู
• ใชในการประเมินความรอบรูในหลักการพื้นฐาน กระบวนการความสัมพันธของขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะการคิดในเรื่องตางๆ โดยทั่วไป
งานหรือชิ้นงานใชเวลาไมนาน งานสําหรับประเมินรูปแบบนี้อาจเปนคําถามปลายเปด หรือผังมโนทัศนนิยมสําหรับประเมินผูเรียนรายบุคคล
ประเมินความสามารถ
• เชน ความคลองแคลวในการใชเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร การแปลความหมายขอมูล ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญ
 หา งานหรือชิน้ งานจะสะทอนถึง
ทักษะและระดับความสามารถในการนําความรูไปใช อาจเปนการประเมินการเขียน ประเมินกระบวนการทํางานทางภูมิศาสตรตางๆ หรือการวิเคราะห
และการแกปญหา
ประเมินทักษะ
• มีเปาหมายหลายประการ ผูเรียนไดแสดงทักษะ ความสามารถทางภูมิศาสตรตางๆ ที่ซับซอนขึ้น งานหรือชิ้นงานมักเปนโครงงานระยะยาว ซึ่งผูเรียน
ตองมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอผูเกี่ยวของหรือตอสาธารณะ
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการประเมิน คือ จํานวนงานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติ ซึ่งผูประเมินควรกําหนดรายการประเมินและทักษะที่ตองการประเมินให
ชัดเจน
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Chapter Overview
แผนการจัด
การเรียนรู้

จุดประสงค์

- หนังสือเรียน
ภูมศิ าสตร์ ม.4-6
- แบบฝึกสมรรถนะ
และการคิด
ภูมศิ าสตร์ ม.4-6
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- PowerPoint
- ใบงานที่ 2.1
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น
แผนที่ เข็มทิศ
รูปถ่ายทางอากาศ
ภาพจากดาวเทียม

1. วเิ คราะห์การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
ด้านธรณีภาคของพื้นที่ในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมศิ าสตร์ ได้ (K)
2. วิเคราะห์ โครงสร้างและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลกได้
(K)
3. เลือกใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์  ในการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ด้านธรณีภาคของพื้นที่ในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมศิ าสตร์ได้ (P)
4. สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของพื้นที่ในประเทศไทยและ
ภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก ซึง่ ได้รบั อิทธิพล
จากปัจจัยทางภูมศิ าสตร์เพิม่ มากขึน้ (A)

กระบวนการ - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน - การแปลความ 1. ใฝ่เรียนรู้
ทางภูมิศาสตร์ - ตรวจการท�ำแบบฝึก
ข้อมูลทาง
2. มุ่งมั่นใน
(Geographic สมรรถนะและการคิด
ภูมิศาสตร์
การท�ำงาน
Inquiry
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- การคิดเชิงพื้นที่
Process)
- ตรวจใบงานที่ 2.1
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่ม
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 2
- หนังสือเรียน
1. วเิ คราะห์การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
บรรยากาศภาค ภูมศิ าสตร์ ม.4-6 ด้านบรรยากาศภาคของพื้นที่ใน
- แบบฝึกสมรรถนะ ประเทศไทย และภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก
2
และการคิด
ซึง่ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ชั่วโมง
ภูมศิ าสตร์ ม.4-6 ภูมิศาสตร์ ได้ (K)
- PowerPoint
2. อธิบายชั้นบรรยากาศและบอก
- ใบงานที่ 2.2
องค์ประกอบส�ำคัญของชั้นบรรยากาศ
- เครื่องมือทาง
ของโลกได้ (K)
ภูมิศาสตร์เช่น 3. เลือกใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์  ในการ
แผนที่ เข็มทิศ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
รูปถ่ายทางอากาศ ด้านบรรยากาศภาคของพื้นที่ใน
ภาพจากดาวเทียม ประเทศไทย และภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ได้ (P)
4. สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของพื้นที่ในประเทศไทยและ
ภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก ซึง่ ได้รบั อิทธิพล
จากปัจจัยทางภูมศิ าสตร์เพิม่ มากขึน้ (A)

กระบวนการ - ตรวจการท�ำแบบฝึก
- การแปลความ 1. ใฝ่เรียนรู้
ทางภูมิศาสตร์ สมรรถนะและการคิด
ข้อมูลทาง
2. มุ่งมั่นใน
(Geographic ภูมิศาสตร์ ม.4-6
ภูมิศาสตร์
การท�ำงาน
Inquiry
- ตรวจใบงานที่ 2.2
- การคิดเชิงพื้นที่
Process)
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่ม
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 3
อุทกภาค

กระบวนการ - ตรวจการท�ำแบบฝึก
- การแปลความ 1. ใฝ่เรียนรู้
ทางภูมิศาสตร์ สมรรถนะและการคิด
ข้อมูลทาง
2. มุ่งมั่นใน
(Geographic ภูมิศาสตร์ ม.4-6
ภูมิศาสตร์
การท�ำงาน
Inquiry
- ตรวจใบงานที่ 2.3
- การคิดเชิงพื้นที่
Process)
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่ม
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1
ธรณีภาค

2

ชั่วโมง

2

ชั่วโมง
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- หนังสือเรียน
1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมศิ าสตร์ ม.4-6 กายภาพด้านอุทกภาคของพื้นที่
- แบบฝึกสมรรถนะ ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ
และการคิด
ของโลก ซึง่ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภูมศิ าสตร์ ม.4-6 ทางภูมิศาสตร์ ได้ (K)
- PowerPoint
2. อธิบายวัฏจักรทางอุทกวิทยา และ
- ใบงานที่ 2.3
ผลกระทบที่เกิดจากน�ำ้ ในมหาสมุทร
- เครือ่ งมือทาง
ได้ (K)
ภูมศิ าสตร์ เช่น 3. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
แผนที่ เข็มทิศ
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
รูปถ่ายทางอากาศ กายภาพ ด้านอุทกภาคของพื้นที่
ภาพจากดาวเทียม ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ ได้ (P)
4. สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของพื้นที่ในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น (A)

วิธีสอน

ประเมิน

ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สื่อที่ใช้

แผนการจัด
การเรียนรู้
แผนฯ ที่ 4
ชีวภาค

สื่อที่ใช้

จุดประสงค์

วิธีสอน

ประเมิน

ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- หนังสือเรียน
1. วเิ คราะห์การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
ภูมศิ าสตร์ ม.4-6 ด้านชีวภาคของพืน้ ทีใ่ นประเทศไทย
- แบบฝึกสมรรถนะ และภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก ซึง่ ได้รบั
และการคิด
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมศิ าสตร์ได้ (K)
ภูมศิ าสตร์ ม.4-6 2. อธิบายระบบนิเวศและลักษณะการ
- PowerPoint
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาคของแต่ละ
- ใบงานที่ 2.4
พื้นที่ได้ (K)
- เครือ่ งมือทาง
3. เลือกใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ในการ
ภูมศิ าสตร์เช่น
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
แผนที่ เข็มทิศ
ด้านชีวภาคของพืน้ ทีใ่ นประเทศไทย
รูปถ่ายทางอากาศ และภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลกซึง่ ได้รบั
ภาพจากดาวเทียม อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมศิ าสตร์ได้ (P)
4. สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของพื้นที่ในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น (A)

กระบวนการ - ตรวจการท�ำแบบฝึก
- การแปลความ 1. ใฝ่เรียนรู้
ทางภูมศิ าสตร์ สมรรถนะและการคิด
2. มุ่งมั่นใน
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
(Geographic
ภูมิศาสตร์
การท�ำงาน
Inquiry
- ตรวจใบงานที่ 2.4
- การคิดเชิงพื้นที่
Process)
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่ม
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- หนังสือเรียน
1. วเิ คราะห์การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
แผนฯ ที่ 5
การเปลีย่ นแปลง ภูมศิ าสตร์ ม.4-6 ทีส่ ง่ ผลต่อภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ และ
- แบบฝึกสมรรถนะ ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
ทางกายภาพ
และการคิด
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อ
ภูมศิ าสตร์ ม.4-6 ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภูมิประเทศ
- แบบวัดและบันทึก ทางภูมิศาสตร์ ได้ (K)
ภูมิอากาศ
ผลการเรียนรู้
2. เลือกใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ในการ
และทรัพยากร
ภูมศิ าสตร์ ม.4-6 ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพที่
ธรรมชาติ
- แบบทดสอบ
ส่งผลต่อภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ
หลังเรียน
และทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ที่
3
- PowerPoint
ในประเทศไทย และภูมภิ าคต่าง ๆ
ชั่วโมง
- ใบงานที่ 2.5
ของโลก ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยทาง
- เครือ่ งมือทาง
ภูมศิ าสตร์ได้ (P)
ภูมศิ าสตร์ เช่น 3. สนใจศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
แผนที่ เข็มทิศ
ที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
รูปถ่ายทางอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ที่
ภาพจากดาวเทียม ในประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์เพิ่มมากขึ้น (A)

กระบวนการ - ตรวจการท�ำแบบฝึก
- การแปลความ 1. ใฝ่เรียนรู้
ทางภูมิศาสตร์ สมรรถนะและการคิด
2. มุ่งมั่นใน
ข้อมูลทาง
(Geographic ภูมิศาสตร์ ม.4-6
ภูมิศาสตร์
การท�ำงาน
Inquiry
- ตรวจการท�ำแบบวัดและ
- การคิดเชิงพื้นที่
Process)
บันทึกผลการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
- ตรวจใบงานที่ 2.5
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่ม
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
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ชั่วโมง
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