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นักเรียนมีแนวทาง
เตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์
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ได้อย่างไร

  ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติบนเปลือกโลก มีการเกิดแบบช้า ๆ  ท�าให้มีเวลาเตรียม
รับมือได้ แต่บางภัยเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจนไม่มีเวลาเตรียมการ
รองรับ และมีทั้งระดับที่ไม่รุนแรงจนถึงระดับที่เป็นอันตราย
จนท�าให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต อาคารบ้านเรือนและ
ทรัพย์สินเสียหายจ�านวนมาก  เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลต่อ
การด�าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจในพื้นที่
ที่ประสบภัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
•  ปัญหาทางกายภาพและภยัพบัิ ตทิาง
ธรรมชาติในประเทศและภูมิภาค
ต่าง ๆ  ของโลก

•  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิิอากาศ  ความเสื่อมโทรมของ
สิ�งแวดล้อม  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภัยพิบัติ

• การจัดการภัยพิบัติ

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

หนวยการเรียนรูที่5
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ขัน้นาํ (Geographic Inquiry Process)

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 

มีผู  เ สียชีวิตมากกวาการเกิดแผนดินไหว

เมื่อครั้งที่แลวถึง 3,000 คน และมีอาคาร

บานเรือนเสียหายมากที่สุด”

4.  ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและ

ตอบคําถามจากขอความตัวอยาง เชน

 •  หากนักเรียนเปนผูประสบภัยแผนดินไหว 

จะมีแนวทางรับมือกับเหตุการณดังกลาว

อยางไร

   (แนวตอบ เชน ติดตามขาวสารจากทาง

ราชการ เตรียมสิ่งของที่จําเปน สังเกต

สัญญาณภัยพิบัติ อยู หางจากอาคารสูง 

กําแพงหรือเสาไฟฟา)

 •  ผลกระทบจากการเกิดปญหาหรือภัยพิบัติ

ทางธรรมชาตินี้ก อใหเกิดความเสียหาย

อยางไร

   (แนวตอบ เชน ทาํใหอาคารบานเรอืนเสยีหาย 

ผูคนสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน)

 เกร็ดแนะครู

 ครูควรจัดกิจกรรมโดยเนนความสามารถในการใชทักษะ กระบวนการ 

และความสามารถทางภูมิศาสตร เชน ทักษะการใชเทคนิคและเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร ทักษะการแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร ทักษะการใชเทคโนโลยี 

ทักษะการคิดเชิงพื้นที่ ประกอบการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม เชน

 •  นําเครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน แผนท่ี รูปถายทางอากาศ ภาพจาก

ดาวเทียมหรือใชสมารตโฟน ในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ

 •  การจดักจิกรรมตางๆ ควรเนนกจิกรรมทีก่ระตุนความสนใจของนกัเรยีน 

ใหนักเรียนรูจักคิด และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมท้ังสงเสริม

ประสบการณและความสามารถของผูเรียน

สรปุ ประเมนินํา สอนนํา
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ค�ำแนะน�ำกำรใช้
 คู่มือครู รายวิชา ภูมิศาสตร์ ม.4-6 จัดท�าขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนใช้

เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและประกันคุณภาพผู้เรียน	 ตามนโยบายของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 2

	 โดยประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ

ครู	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ช่วยครูเตรียมสอน

 เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู	ข้อเสนอแนะ	ข้อสังเกต	แนวทางการจัด

กิจกรรมและอื่น	ๆ 	เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

 นักเรียนควรรู้

ความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหา	ส�าหรับอธิบายเสริมเพิ่มเติมให้

กับนักเรียน

	 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน	

โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน	และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด	

เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ช่วยครูจัด
       กำรเรียนกำรสอน

น�ำ สอน สรุป ประเมิน

โซน 1

คําแนะนําการใช้  ชวยสรำงควำมเขำใจ เพื่อใชคู มือครูได

อยำงถูกตองและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

คําอธิบายรายวิชา แสดงขอบขำยเนื้อหำสำระของรำยวิชำ 

ซึง่ครอบคลมุมำตรฐำนกำรเรยีนรูและตวัชีว้ดัตำมทีห่ลกัสตูร

ก�ำหนด

Pedagogy ชวยสรำงควำมเขำใจในกระบวนกำรออกแบบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ไดอยำงมี

ประสิทธิภำพ

Teacher Guide Overview ชวยใหเห็นภำพรวมของกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดของรำยวิชำกอนที่จะลงมือ

สอนจริง

Chapter Overview ชวยสรำงควำมเขำใจและเหน็ภำพรวม

ในกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรูแตละหนวย

Chapter Concept Overview ชวยใหเห็นภำพรวม 

Concept และเนื้อหำส�ำคัญของหนวยกำรเรียนรู

ข้อสอบเน้นการคิด/ข้อสอบแนว O - NET เพื่อเตรียม

ควำมพรอมของผูเรียนสูกำรสอบในระดับตำง ๆ

กิจกรรม 21st Century Skills กิจกรรมที่จะชวยพัฒนำ

ผูเรียนใหมีทักษะท่ีจ�ำเปนส�ำหรับกำรเรียนรูและกำรด�ำรงชีวิต

ในโลกแหงศตวรรษที่ 21

STEM Project แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำใหผู เรียนเกิด

กำรเรียนรูและสำมำรถบูรณำกำรควำมรูทำงวิทยำศำสตร์

เทคโนโลย ี  กระบวนกำรทำงวศิวกรรม  และคณติศำสตร์ไปใช

เชื่อมโยงและแกปญหำในชีวิตจริง

เพิ่ม

แสดงขอบขำยเนื้อหำสำระของรำยวิชำ เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

ข้อสอบเน้นการคิด/ข้อสอบแนว O - NET เพื่อเตรียมเพิ่ม

เพิ่ม

กิจกรรมที่จะชวยพัฒนำเพิ่ม

เพิ่ม



ขอสอบเนน การคิด

รอยเลื่อน

รอยเลื่อน

คลื่นเดินทางแผออกไป
ศูนยกลางแผนดินไหว

คลื่นแผถึงพื้นผิว
จุดเหน�อศูนยแผนดินไหวx

1 ภัยพิบัติธรรมชาติทางธรณีภาค
ภัยพิบัติทางธรณีภาคเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจากพลังงาน

ภายในโลกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ที่ส�าคัญ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ สึนามิ 

แผ่นดินถล่ม

 1.1 แผ่นดินไหว (earthquake)

1)	ค�าจ�ากัดความ  แผ่นดินไหวเกิดจากการส่ันสะเทือนของเปลือกโลกในระดับ
ขนาดแตกต่างกัน  หากมีขนาดมากกว่า 5  จะเป็นการสั่นสะเทือนที่รุนแรง  ท�าให้เกิดการสูญเสีย

ชีวิตและทรัพย์สินจ�านวนมาก  ในแต่ละปีทั่วโลกมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเป็นแสนครั้งและแต่ละวัน

เกิดเป็นหลายร้อยครั้ง

2)	กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว เกิดขึ้นเมื่อ

 การเคลื่อนที่ของคลื่นแผ่นดินไหวออกไปโดยรอบ

•  มกีารเคลือ่นตวัของรอยเล่ือน

มีพลังในแผ่นธรณีภาค  เกิดการสะสมแรงเค้น

และความเครยีดอย่างช้า ๆ  ใต้เปลอืกโลก เมือ่เกดิ

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  รอยเล่ือนใน

แผ่นเปลือกโลกจะปลดปล่อยพลังงานที่สะสม

ใต้เปลือกโลกเป็นคลื่นไหวสะเทือน  เกิดการส่ัน

สะเทือนของแผ่นดิน

    •  เมือ่เกดิการปะทขุองภเูขาไฟทีแ่มกมาแทรกดนัขึน้มาตามรอยแตก หรอืปล่อง

ภเูขาไฟ ท�าให้เกดิแรงสัน่สะเทอืนทีมี่ระดบัความรนุแรงแตกต่างกนั การปะทขุองภเูขาไฟใต้มหาสมทุร

เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ท�าให้เกิดแผ่นดินไหว หรือสึนามิขึ้น

	 	 	 3)	ประเภทของรอยเลื่อนมีพลัง มี 3 ประเภทหลัก ดังนี้

1 		รอยเลื่อนปกติ (normal fault) 
เป็นรอยเลือ่นทีห่นิเพดานเลือ่น
ลง เมื่อเทียบกับหินพื้น

2 		รอยเลือ่นย้อน (reverse fault) 
เป็นรอยเลือ่นทีห่นิเพดานเลือ่น
ขึ้น  เมื่อเทียบกับหินพื้น  ถ้า
รอยเลื่อนย้อนมีค่ามุมเท่ากับ
หรอืน้อยกว่า 45 องศา เรยีกว่า
รอยเลื่อนย้อนมุมต�่า

3 		รอยเลือ่นตามแนวระดับ	(strike -
slip fault) หรือรอยเลื่อนเหลื่อม
ข้าง (transcurrent fault) เป็น
รอยเลือ่นในหนิทีส่องด้านเคลือ่น
ตัวในแนวราบเฉือนกัน
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มีพลังในแผ่นธรณีภาค  เกิดการสะสมแรงเค้น

คลื่นเดินทางแผออกไป
จุดเหน�อศูนยแผนดินไหว
คลื่นเดินทางแผออกไป
จุดเหน�อศูนยแผนดินไหว
คลื่นเดินทางแผออกไป

1

2

ขัน้สอน
ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

1.  ครูสุ มนักเรียนใหออกมาแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับรอยเลื่อนมีพลังทั้ง 3 ประเภทวา

แตละประเภทมีลักษณะอยางไร และมีความ

เหมือน หรือแตกตางกัน อยางไร โดยศึกษา

ภาพประกอบจากหนังสือเรียน ภูมิศาสตร 

ม.4-6 หรือจากแหลงการเรียนรู อื่นๆ เชน 

หนังสือในหองสมุด เว็บไซตในอินเทอรเน็ต 

2.  ครูใหนักเรียนที่ไมไดรับการสุมเชื่อมโยงวา 

รอยเลื่อนแตละประเภทกอใหเกิดแผนดินไหว 

แตละประเภทไดอยางไร

ขัน้นาํ

5.  ครูใหนักเรียนใชสมารตโฟนสืบคนขอมูล

เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติทางธรณีภาคที่เคย

เกดิขึน้และกอใหเกดิความเสียหายอยางรนุแรง

ในประเทศไทยและภมูภิาคตางๆ ของโลก เชน 

แผนดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟปะทุ แผนดินถลม 

เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน

แผนดินไหวมีกระบวนการเกิดอยางไร

 (แนวตอบ แผนดินไหวสวนใหญเกิดขึ้นจากการคลายตัวอยาง

รวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกที่มีการกอตัวของ

ความเครียดอยางชาๆ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนตัว

ของเปลือกโลกในรูปของการเลื่อนตัวของหิน หรือการปะทุของ

ภูเขาไฟ)

 นักเรียนควรรู

 1 แผนธรณีภาค สวนของธรณีภาคซึ่งรวมสวนที่เปนเปลือกโลกและเนื้อโลก

ตอนบน วางตัวอยูบนฐานธรณีภาค ประกอบดวยแผนธรณีขนาดใหญ 9 แผน 

ไดแก แผนแปซิฟก แผนแอนตารกติก แผนอินโด-ออสเตรเลีย แผนยูเรเชีย 

แผนอเมริกาเหนือ แผนอเมริกาใต แผนแอฟริกา แผนโคโคส แผนนัซกา และมี

แผนธรณเีลก็ๆ อกีจาํนวนหนึง่ แผนธรณสีวนใหญเคลือ่นทีใ่นแนวราบ หรอืเลือ่น

รวมกับแผนธรณีแผนอื่นๆ ในแนวเขตแผนดินไหว

 2 จุดเหนือศูนยแผนดินไหว ตําแหนงสมมติที่กําหนดดวยจุดตัดของเสนดิ่ง

ที่ลากจากศูนยเกิดแผนดินไหว (earthquake focus) ตัดกับผิวโลก

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน

T167

	 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

โซน 2

โซน 3

	 แนวทางการวัดและประเมินผล

เสนอแนะแนวทางการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัท่ีหลกัสตูรก�าหนด

	 บูรณาการอาเซียน

ความรู้เสริมหรือการเชื่อมโยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคม

อาเซียน

	 สื่อ	Digital

การแนะน�าแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าจากสื่อ	Digital	ต่าง	ๆ

	 ประกอบด้วยแนวทางการจัดกิจกรรม	 และเสนอแนะ

แนวข้อสอบ	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

 กิจกรรม 21st Century Skills

กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้มาสร้างชิ้นงาน	

หรอืท�ากจิกรรมรวบยอดเพือ่ให้เกดิคณุลกัษณะท่ีระบใุนทักษะ

แห่งศตวรรษที่	21

 ข้อสอบเน้นการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด	 มีทั้งปรนัย-อัตนัย	 พร้อม

เฉลยอย่างละเอียด

 ข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET

ตวัอย่างข้อสอบทีมุ่่งเน้นการคดิ	และเป็นแนวข้อสอบ	O-NET	

มีทั้งปรนัย-อัตนัย	พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์

 กิจกรรมท้าทาย

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม	เพือ่ต่อยอดส�าหรบันกัเรยีน

ทีเ่รียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว		และต้องการท้าทายความสามารถใน

ระดับที่สูงขึ้น

 กิจกรรมสร้างเสริม

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมซ่อมเสรมิส�าหรบันกัเรยีนที่

ควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้

 กิจกรรม Geo-Literacy (ภูมิศาสตร)

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมเพือ่ให้นกัเรียนเข้าใจลกัษณะ

ทางกายภาพของโลก	ปฏสัิมพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัสิง่แวดล้อม	

และน�าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
ภูมิศำสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ปี

	 ศึกษา		ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร	์ในการค้นหา	วิเคราะห์	และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์	

และน�าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย

ทางภูมิศาสตร์	 ลักษณะทางกายภาพซึ่งท�าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์	ในการสร้างสรรค์วิถีการด�าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง	ๆ 	ของโลก	

ความส�าคญัของสิง่แวดล้อมทีม่ผีลต่อการด�าเนนิชวิีตของมนษุย์	สถานการณ์	สาเหตุ	และผลกระทบของการเปลีย่นแปลงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง	ๆ 	 ของโลก	 ระบุมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา

กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง	 การประสานความร่วมมือ

ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ	วิเคราะห์แนวทางและมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพือ่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน

	 โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต	 การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์	 การใช้เทคนิคและเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร	์ การคิดเชิงพื้นที่	 การคิดแบบองค์รวม	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การใช้สถิติพื้นฐาน	 ใช้แผนที่และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น	วิเคราะห	์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์	กระบวนการสืบเสาะหาความรู้	รวมถึง

ทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ

	 เพื่อให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	มีความสามารถทางภูมิศาสตร	์กระบวนการทางภูมิศาสตร์	ทักษะภูมิศาสตร์	และมี

ทักษะในศตวรรษที	่21	มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ	มีวินัย	ใฝ่เรียนรู้	มุ่งมั่นในการท�างาน	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 
ภูมิศำสตร์ ม.4-6	 	 จดัท�าขึน้เพือ่ให้ผูส้อนน�าไปใช้เป็นแนวทางวางแผนพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน	

โดยสามารถวางแผนการจัดการเรยีนรูป้ระกอบการใช้หนงัสอืเรยีน	ภมูศิาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 (ฉบบัอนญุาต)	ทีท่าง	

บรษิทั	อกัษรเจรญิทศัน์	อจท.	จ�ากดั	จดัพมิพ์จ�าหน่าย	เพือ่ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั	สาระภูมิศาสตร์	

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	2551	โดยออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู	้(Instructional	Design)	ให้ผูเ้รยีนมคีวามรู	้ความเข้าใจ	ความสามารถ	

และทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร	์ที่สะท้อนสมรรถนะส�าคัญ	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	ดังนี้

	 นอกจากใช้รูปแบบการสอนการรู้เรื่องภูมิศาสตร์	 (Geo-literacy)	 เป็นวิธีการหลักในการจัดการเรียนการสอนแล้วยังมี	

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่น	ๆ 	ได้แก่

วิธีกำรสอนรูปแบบกำรสอนแบบ 5Es

•	 การสาธิต
•	 การทดลอง
•	 การใช้กรณีตัวอย่าง
•	 การอภิปรายกลุ่มย่อย

เทคนิคกำรสอน

•	 ใช้ค�าถาม
•	 เล่าเหตุการณ์ที่น่าสนใจและทันสมัย
•	 ใช้ผังกราฟิก
•	 การออกนอกสถานที่
•	 การเล่นเกม

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว จะท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อันจะน�าไปสู่การน�าไป

ปรับใช้ได้จริงในการด�าเนินชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

เป้ำหมำยกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนสำระภูมิศำสตร์

•	 กระตุ้นความสนใจ
•	 ส�ารวจค้นหา
•	 อธิบายความรู้
•	ขยายความรู้
•	ตรวจสอบผล

สำระ
ภูมิศำสตร์

ก
ระบวนการ            

 ท
ักษ

ะ

ค
วา

มร
ู้    

      ความสามารถ

สมรรถนะส�ำคัญ
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

•	 ลักษณะทางกายภาพของโลก
•	 การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
•	 กระบวนการทางภูมิศาสตร์
•	 การใช้ภูมิสารสนเทศ
•	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ

•	 การตั้งค�าถามเชิงภูมิศาสตร์
•	 การรวบรวมข้อมูล
•	 การจัดการข้อมูล
•	 การวิเคราะห์ข้อมูล
•	 การสรุปเพื่อตอบค�าถาม

•	 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
•	 การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์
•	 การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

•	 การสังเกต
•	 การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์
•	 การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
•	 การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์
•	 การคิดแบบองค์รวม
•	 การใช้เทคโนโลยี
•	 การใช้สถิติพื้นฐาน



ภูมิศำสตร์ ม.4-6
หน่วย

กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำที่ใช ้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

1
เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์   

ส	5.1	ม.4-6/3	 ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง

ภมูศิาสตร์ในการค้นหา	 วิเคราะห์	 และสรุป

ข้อมลูตามกระบวนการทางภมูศิาสตร์	และน�า	

ภมูสิารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั

-	การสังเกต

-		การแปลความข้อมูล	

ทางภูมิศาสตร์

-	การใช้เทคนิคและ

	 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

-	การใช้เทคโนโลยี

-	การใช้สถิติพื้นฐาน 4
ชั่วโมง

-		ตรวจแบบทดสอบ

ก่อนเรียน

-	ตรวจใบงาน

-		ตรวจแบบฝึก

สมรรถนะและการคิด	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		ตรวจแบบวัดและ

บันทึกผลการเรียนรู้	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		สังเกตพฤติกรรมการ

ท�างานกลุ่ม

-		สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-		ตรวจแบบทดสอบ

	 หลังเรียน

-		หนังสือเรียน	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		ใบงาน

-		แบบฝึกสมรรถนะและ

	 การคิด	ภูมิศาสตร์	ม.4	-	6

-		แบบวัดและบันทึกผล

การเรียนรู้	ภูมิศาสตร์	

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

-		เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์	เช่น	แผนที่	

เข็มทิศ	รูปถ่ายทาง

อากาศ	ภาพจาก

ดาวเทียม

2
การเปลีย่นแปลง

ทางกายภาพ
ของโลก

ส	5.1	ม.4-6/1	วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง	

ทางกายภาพในประเทศไทยและภูมภิาคต่าง	ๆ 		

ของโลก	 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง

ภูมิศาสตร์

-	 	การแปลความข้อมูล	

ทางภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

11 
ชั่วโมง

-		ตรวจแบบทดสอบ

ก่อนเรียน

-	ตรวจใบงาน

-		ตรวจแบบฝึก

สมรรถนะและการคิด	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		ตรวจแบบวัดและ

บันทึกผลการเรียนรู้	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		สังเกตพฤติกรรมการ

ท�างานกลุ่ม

-		สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-		ตรวจแบบทดสอบ

	 หลังเรียน

-		หนังสือเรียน	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		ใบงาน

-		แบบฝึกสมรรถนะและ

	 การคิด	ภูมิศาสตร์	ม.4	-	6

-		แบบวัดและบันทึกผล

การเรียนรู้	ภูมิศาสตร์	

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

-		เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์	เช่น	แผนที่	

เข็มทิศ	รูปถ่ายทาง

อากาศ	ภาพจาก

ดาวเทียม

3
สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพกับ
ประชากรและ
การตั้งถิ่นฐาน 

ส	5.2	ม.4-6/1	วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสิง่แวดล้อมทางกายภาพกบักจิกรรม

ของมนุษย์	 ในการสร้างสรรค์วิถีการด�าเนิน

ชี วิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและ

ภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลก	และเหน็ความส�าคญั

ของส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ารงชีวิตของ

มนุษย์

-			การแปลความข้อมูล

	 ทางภูมิศาสตร์

-		การใช้เทคนิคและ

	 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

-	การคิดแบบองค์รวม

6 
ชั่วโมง

-		ตรวจแบบทดสอบ

ก่อนเรียน

-	ตรวจใบงาน

-		ตรวจแบบฝึก

สมรรถนะและการคิด	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		ตรวจแบบวัดและ

บันทึกผลการเรียนรู้	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		สังเกตพฤติกรรมการ

ท�างานกลุ่ม

-		สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-		ตรวจแบบทดสอบ

	 หลังเรียน

-		หนังสือเรียน	

ภูมิศาสตร์	ม.4	-	6

-		ใบงาน

-		แบบฝึกสมรรถนะและ

	 การคิด	ภูมิศาสตร์	ม.4	-	6

-		แบบวัดและบันทึกผล

การเรียนรู้	ภูมิศาสตร์	

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

-		เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์	เช่น	แผนที่	

เข็มทิศ	รูปถ่ายทาง

อากาศ	ภาพจาก

ดาวเทียม

Teacher Guide Overview



หน่วย
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำที่ใช ้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

4
สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพกับ
กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

ส	5.2	ม.4-6/1	วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิง่แวดล้อมทางกายภาพกบักจิกรรม
ของมนุษย์	 ในการสร้างสรรค์วิถีการด�าเนิน
ชี วิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและ
ภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลก	และเหน็ความส�าคญั
ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ารงชีวิตของ
มนษุย์

-	 	การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

-	 		การใช้เทคนิคและ
	 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
-	การคิดเชิงพื้นที่
-	การคิดแบบองค์รวม

5 
ชั่วโมง

-		ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

-	ตรวจใบงาน
-		ตรวจแบบฝึก
สมรรถนะและการคิด	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6
-		ตรวจแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู้	
ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		สังเกตพฤติกรรมการ
ท�างานกลุ่ม

-		สังเกตคุณลักษณะ
	 อันพึงประสงค์
-		ตรวจแบบทดสอบ
	 หลังเรียน

-		หนังสือเรียน	
ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		ใบงาน
-		แบบฝึกสมรรถนะและ

	 การคิด	ภูมิศาสตร์	ม.4	-	6
-		แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้	ภูมิศาสตร์	
ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint
-		เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์	เช่น	แผนที่	
เข็มทิศ	รูปถ่ายทาง
อากาศ	ภาพจาก
ดาวเทียม

5
ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

ส	5.1	ม.4-6/2	วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพซึ่งท�าให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติ
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 8 

ชั่วโมง

-		ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

-	ตรวจใบงาน
-		ตรวจแบบฝึก
สมรรถนะและการคิด	

ภูมิศาสตร์	ม.4	-	6
-		ตรวจแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู้	
ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		สังเกตพฤติกรรมการ
ท�างานกลุ่ม

-		สังเกตคุณลักษณะ
	 อันพึงประสงค์
-		ตรวจแบบทดสอบ
	 หลังเรียน

-		หนังสือเรียน	
ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		ใบงาน
-		แบบฝึกสมรรถนะและ

	 การคิด	ภูมิศาสตร์	ม.4	-	6
-		แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้	ภูมิศาสตร์	
ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint
-		เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์	เช่น	แผนที่	
เข็มทิศ	รูปถ่ายทาง
อากาศ	ภาพจาก
ดาวเทียม

6
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับ
การพัฒนาที่

ยั่งยืน

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

-	การสังเกต
-		การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

-	 	การใช้เทคนิคและ
	 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
-	การคิดเชิงพื้นที่
-	การคิดแบบองค์รวม

6 
ชั่วโมง

-		ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

-	ตรวจใบงาน
-		ตรวจแบบฝึก
สมรรถนะและการคิด	

ภูมิศาสตร์	ม.4-6
-		ตรวจแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู้	
ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		สังเกตพฤติกรรมการ
ท�างานกลุ่ม

-		สังเกตคุณลักษณะ
	 อันพึงประสงค์
-		ตรวจแบบทดสอบ
	 หลังเรียน

-		หนังสือเรียน	
ภูมิศาสตร์	ม.4	-	6

-		ใบงาน
-		แบบฝึกสมรรถนะและ

	 การคิด	ภูมิศาสตร์	ม.4	-	6
-		แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้	ภูมิศาสตร์	
ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint
-		เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์	เช่น	แผนที่	
เข็มทิศ	รูปถ่ายทาง
อากาศ	ภาพจาก
ดาวเทียม



สำรบัญ

Chapter Title Chapter
Overview

Teacher
Script

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์  T1 T2

 • แผนที่

 • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 T3 - T8

 T9 - T23

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของโลก T24 - T25 T26

 • ธรณีภาค

 • บรรยากาศภาค

 • อุทกภาค

 • ชีวภาค

 •  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

 T27 - T40

 T41 - T55

 T56 - T61

 T62 - T67

 T68 - T91

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพกับประชำกรและกำรต้ังถ่ินฐำน T92 - T93  T94

 • ประชากรโลกและประชากรไทย

 • การเปลี่ยนแปลงประชากรโลกและประชากรไทย

 • การตั้งถิ่นฐานเมืองและชนบท

 • ความเปนเมือง การใช้ที่ดินในเมือง และปญหาเมือง

 T95 - T106

 T107 - T117

 T118 - T121

 T122 - T129

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ T130 - T131 T132

 • เกษตรกรรม

 • อุตสาหกรรมการผลิต

 • การท่องเที่ยวและการบริการ

 T133 - T147

 T148 - T156

 T157 - T163

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ T164 - T165 T166

 • ภัยพิบัติธรรมชาติทางธรณีภาค 

 • ภัยพิบัติธรรมชาติทางบรรยากาศภาค

 • ภัยพิบัติธรรมชาติทางอุทกภาค

 • ภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค

 T167 - T188

 T189 - T205

 T206 - T212

 T213 - T225

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
    กับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

T226 - T227  T228

 •  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 •  มาตรการปองกันและแก้ไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 •  กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

 •  บทบาทขององค์กรและการประสานความร่วมมือในประเทศไทยและต่างประเทศ

 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 T229 - T244

 T245 - T247

 T248 - T251

 T252 - T256

  T257 - T262

บรรณำนุกรม	 T263 - T264



Chapter Overview

แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1 
เครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียน

	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-	แบบฝึกสมรรถนะ

	 	และการคิด	ภูมิศาสตร์	

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

- PowerPoint

-	ใบงานที	่1.1

-		เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์	เช่น	

แผนที่	เข็มทิศ	

	 รูปถ่ายทางอากาศ 

	 ภาพจากดาวเทียม

1.		อธิบายความส�าคัญและ 

ประโยชน์ของเครื่องมือ 

ทางภูมิศาสตร์ประเภท 

ต่าง	ๆ 	ได้	(K)

2.		เลือกใช้เครื่องมือทาง 

ภูมิศาสตร์ในการสืบค้น 

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์

ต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ได้	(P)

3.		เห็นคุณค่าของการ

ศึกษาเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร	์เพื่อการใช้

ประโยชน์	ในชีวิต 

เพิ่มมากขึ้น	(A)

กระบวนการ

ทางภมูศิาสตร์	

(Geographic	

Inquiry 

Process)

-	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	ตรวจการท�าแบบฝึก

	 สมรรถนะและการคิด

	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-	ตรวจใบงานที่	1.1

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-	ประเมินคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	การสังเกต

-		การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

-	การใช้เทคนิค

	 และเครื่องมือ

	 ทางภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

-	การใช้เทคโนโลยี

-	การใช้สถติพิืน้ฐาน

1.	ใฝ่เรียนรู้

2.	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 2 
เทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศ

2 
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียน

	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-	แบบฝึกสมรรถนะ

	 	และการคิด	ภูมิศาสตร์	

ม.4-6

-		แบบวัดและบันทึกผล 

การเรียนรู้	ภูมิศาสตร ์

ม.4-6

-	แบบทดสอบหลังเรียน

- PowerPoint

-	ใบงานที	่1.2,	1.3,	1.4,	 

	 1.5

-		เครือ่งมอืทางภมูศิาสตร์

เช่น	แผนที่	เข็มทิศ

	 รูปถ่ายทางอากาศ

	 ภาพจากดาวเทียม

1.		อธิบายความส�าคัญ 

และประโยชน์ของ 

เทคโนโลยี 

ภูมิสารสนเทศได้	(K)

2.	ประยกุต์ความรูเ้กีย่วกบั

	 เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ

	 มาใช้	ในชีวิตประจ�าวัน 

	 ได้	(P)

3.	เหน็คณุค่าของการศกึษา

	 เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ

	 เพื่อการใช้ประโยชน์ 

	 ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น	(A)

กระบวนการ

ทางภมูศิาสตร์	

(Geographic	

Inquiry 

Process)

-	ตรวจการท�าแบบฝึก

	 สมรรถนะและการคิด

	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-		ตรวจการท�าแบบวัดและ

บันทึกผลการเรียนรู้

	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-	ตรวจใบงานที่	1.2,	1.3,	1.4,	 

	 1.5

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-	ประเมินคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-	การสังเกต

-		การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

-	การใช้เทคนิค

	 และเครื่องมือ

	 ทางภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

-	การใช้เทคโนโลยี

-	การใช้สถติพิืน้ฐาน

1.	ใฝ่เรียนรู้

2.	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน
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 ปัจจุบันเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มีจ�านวนมากและมีความทันสมัยมากขึ้น และเป็น
เครือ่งมอืส�าคญัในการศกึษาลกัษณะทางกายภาพและสิง่แวดล้อม
การศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัลกัษณะส�าคญั ประโยชน์ และการใช้งาน
จะช่วยให้เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

¡ÒÃÍ‹Ò¹á¼¹·Õè
กำรแปลควำมหมำย
รูปถ่ำยทำงอำกำศ

และภำพจำกดำวเทียม
มีวิธีกำรอย่ำงไร

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
• แผนที่และองค์ประกอบ

• การอ่านแผนที่เฉพาะเรื่อง

•  การแปลความหมายรูปถ่ายทาง
อากาศและภาพจากดาวเทียม

•  การน�าภูมิสารสนเทศไป ใช้ ในชีวิต
ประจ�าวัน

ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.4-6/3

เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรูที่1

2

ขัน้นาํ (Geographic  Inquiry Process) 

1.  ครูแจงใหนักเรียนทราบถึงวิธีสอนแบบ

กระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic  

Inquiry Process) ชื่อเรื่อง จุดประสงค และ

ผลการเรียนรู 

2. ครูให นักเรียนทําแบบทดสอบก อนเรียน

 หนวยการเรียนรู ที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทาง

 ภูมิศาสตร

3.  ครนูาํภาพ หรอืคลปิวดิโีอลกัษณะทางกายภาพ

ในทวีปตางๆ ของโลกมาใหนักเรียนดู ซึ่งมี

ทั้งภูเขา ที่ราบสูง แมนํ้า และทะเลทราย

4. ครูถามคําถามกระตุนความคิด เชน

 •  ถาเราตองการเดินทางไปทองเท่ียวประเทศ

ตางๆ ในโลก เราควรศึกษาความรูเกี่ยวกับ

การเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียว หรือสภาพ

ภูมิประเทศ ดังนั้น จะสามารถใชเครื่องมือ

ทางภมูศิาสตรใดไดบาง และประโยชนทีจ่ะ

ไดรับจากเครื่องมือดังกลาวคืออะไร

   (แนวตอบ เชน แผนที่ เพราะนําเสนอขอมูล

ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏบนผิวโลก และ

ทาํใหทราบไดถงึสภาพภมูปิระเทศ ตลอดจน

สถานท่ีทองเทีย่วในบรเิวณตางๆ บนโลกได

เปนอยางดี) 

 • เครื่องมือทางภูมิศาสตรสําคัญอยางไร

   (แนวตอบ เปนเครื่องมือท่ีสามารถใชศึกษา

เรื่องราวสภาพพื้นที่ตางๆ บนโลก เชน 

ลกัษณะทางกายภาพของโลก ตลอดจนการ

สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมและการดํารง

ชีวิตประจําวันของมนุษย จึงนํามาซึ่งขอมูล

ทีม่คีวามถกูตองและทนัสมยั รวมถงึสามารถ

นํามาประยุกตใชเพื่อเปนประโยชนในการ

ดํารงชีวิตประจําวันได)

 เกร็ดแนะครู

 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนสามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเนนทักษะกระบวนการที่สําคัญ เชน ทักษะการฝกปฏิบัติ กระบวนการกลุม กระบวนการสืบสอบ ดังตัวอยางตอไปนี้

 • ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมเพื่อใหชวยกันศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตรจากหนังสือเรียนและแหลงการเรียนรูอื่นๆ แลวสุมตัวแทนนักเรียน

ในแตละกลุมใหอธิบายความรู จากนั้นใหชวยกันรวบรวมขอมูลทางภูมิศาสตรที่พบไดในชุมชน แลวจัดทําเปนบันทึกการศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชน 

พรอมทั้งสงตัวแทนนําเสนอผลงานที่หนาชั้นเรียน

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขอสอบเนน การคิด

Geo
Tip

 1 แผนที่
 แผนทีเ่ป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการอธบิายข้อมลูและปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้บนพืน้โลก

การศึกษาถึงความหมาย องค์ประกอบ การอ่าน และแปลความหมายของแผนที่ ท�าให้มีความรู้

น�าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ�าวันได้

	 1.1	 ประเภทของแผนที่
 แผนที่แบ่งตามการใช้งานได้ ดังน�้

   1) แผนที่อ้ำงอิง (general reference map) เป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่ใช้เป็น

แผนทีฐ่านส�าหรบัสร้างแผนทีเ่ฉพาะเรือ่ง แสดงรายละเอยีดท้ังทางราบและทางดิง่ ประเทศไทยใช้

แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L7018 เป็นแผนที่ฐาน

   2) แผนที่เฉพำะเรื่อง (thematic map) เป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใด

เรือ่งหนึง่ โดยใช้แผนทีอ้่างอิงเป็นแผนทีฐ่าน มมีาตราส่วนเหมาะสมกบัการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ  

เช่น แผนที่ความหนาแน่นประชากร แผนที่อากาศ แผนที่ป่าไม้

	 1.2	องค์ประกอบของแผนที่เฉพาะเรื่อง
 องค์ประกอบของแผนที่ คือ สิ่งต่าง ๆ  ที่ปรากฏอยู่บนแผนท่ีเพื่อให้ผู้ ใช้งานแผนท่ีได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพียงพอส�าหรับการใช้แผนท่ีนั้น ๆ  แผนท่ีท่ีสมบูรณ์ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้

   1) ชือ่แผนที ่(title) ระบวุ่าแผนทีน่ัน้เป็นแผนท่ีแสดงอะไร เพือ่ให้สามารถน�าแผนท่ี

มาใช้ ได้อย่างถกูต้องและตรงตามความต้องการ

ของผู ้ ใช้แผนที่ เช่น แผนที่แสดงลักษณะ

ภูมิประเทศจังหวัดสงขลา แผนที่แสดงเน้ือที่

ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่

   2) ขอบระวำง (margin) เป็นขอบ

ทั้งสี่ด้านของแผนที่ มีพื้นที่ขอบระวางส�าหรับ

แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบภายนอก

ขอบระวางแผนที่ เช่น ช่ือแผนที่ มาตราส่วน

ค�าอธิบายสัญลักษณ์ ทิศ เส้นขอบระวางแต่ละ

ด้านมีตัวเลขบอกค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (ค่าของ

ละติจูดและลองจิจูด) ก�ากับไว้ด้วย

แผนที่เชิงเลข (digital map) 

เป็นแผนที่ที่จัดเก็บในรูปแบบ

ไฟล์ภาพ สามารถเรยีกแสดงผล

ด้วยโปรแกรมประยุกต์ หรือ

แอปพลเิคชนับนอปุกรณ์ต่าง ๆ  เช่น 

หน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือ

พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ตามมาตราส่วนที่

ต้องการได้ จึงเป็นแผนท่ีท่ีใช้งานในการสืบค้น

ข้อมูลต่าง ๆ  ได้สะดวก

3

แผนที่

แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L7018 เป็นแผนที่ฐาน

1

2

ขัน้สอน 
ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

1.  ครูนําแผนที่ประเภทตางๆ มาใหนักเรียนดู 

แลวรวมกนัตอบคาํถามตามประเดน็ หรอืแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมประกอบการตั้งคําถาม

จาก Geo Tip ในหนงัสอืเรียน ภมูศิาสตร ม.4-6

เชน

 • นักเรียนพบเห็นสิ่งใดจากแผนที่บาง

   (แนวตอบ ช่ือแผนที่ เสนโครงแผนที่ สี 

สัญลักษณ มาตราสวน พิกัดทางภูมิศาสตร 

ฯลฯ) 

 • นักเรียนคิดวา แผนที่มีประโยชนอยางไร

   (แนวตอบ เชน ใชศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ สภาพอากาศ 

เสนทางการเดินทาง หรือเสนทางการ

ทองเที่ยว)

 •  หากนักเรียนมีการสืบคนขอมูลจากแผนที่

เชงิเลขบนสมารตโฟน จะสามารถตรวจสอบ

ความถูกตองไดจากสวนใดของแผนที่

   (แนวตอบ มาตราสวน เนื่องจากขอมูลของ

แผนที่เชิงเลขมีความสัมพันธระหวางขอมูล

พิกัดและสัญลักษณแสดงผล โดยสามารถ

แสดงรายละเอียดทั้งทางราบและทางด่ิงได 

จึงมีความถูกตองที่จะสามารถพิจารณาได

ตามหลกัเกณฑของมาตราสวน เชนเดียวกบั

แผนที่ประเภทกระดาษทั่วไป)

 นักเรียนควรรู

 1 แผนท่ี แผนท่ีท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก คือ แผนที่ของชาวเมโสโปเตเมีย 

เมือ่ 2,300 ปกอนพทุธศกัราช ทาํดวยดนิเหนยีวใชแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิ 

 2 L7018 เปนหมายเลขประจําชุด บอกใหทราบวาแผนที่อยูในชุดใด เปน

การกําหนดตามมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือตามขอตกลงของนาโต

มอีงคประกอบ 4 ประการ คอื ตวัอกัษร L หมายถงึ ภมูภิาคหนึง่ของทวปีเอเชยี

ซึง่ตรงกบัของประเทศไทย เลข 7 หมายถงึ กลุมของมาตราสวนทีก่าํหนดไวแนนอน 

เลข 0 หมายถึง ตวัเลขแสดงสวนยอยของภูมิภาค และเลข 18 หมายถงึ จาํนวนครัง้

ทีจ่ดัทาํแผนทีช่ดุนัน้ในภมูภิาค

ขอใดไมใชแผนที่เฉพาะเรื่อง

1. แผนที่ภูมิประเทศ

2. แผนที่การใชที่ดิน

3. แผนที่แสดงความลาดชัน

4. แผนที่แสดงชั้นบรรยากาศ

5. แผนที่แสดงความหนาแนนของประชากร

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. แผนที่เฉพาะเรื่องเปนแผนที่ที่จัด

ทําขึ้นเพื่อแสดงขอมูลหลักเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งสอดคลอง

กบัคาํตอบขอ 2.- 5. สวนแผนทีภ่มูปิระเทศไมใชแผนทีเ่ฉพาะเรือ่ง

จึงตอบ ขอ 1.)

สรปุ ประเมนินาํ สอน

T3



ขอสอบเนนการคิด

GN

GN

GN

ประเภทสัญลักษณ์ สัญลักษณ์/ค�ำอธิบำยสัญลักษณ์

จุด (point) ใช้แสดงถึงสถานที่ก�าหนด

ต�าแหน่งของวัตถุต่าง ๆ
 วัด  โรงเรียน  โรงพยาบาล

เส้น (line) ใช้แสดงสิ่งต่าง ๆ  ที่มีความยาว

หรือเป็นเส้น
 ถนน  แม่น�้า  ทางรถไฟ

พื้นที่ (polygon) ใช้แสดงพื้นที่ที่ปรากฏบน

พื้นโลก
 แหล่งน�้า  ป่าไม้  นาข้าว

   5) ทิศ (direction) คือ แนวที่ใช้เป็นหลักในการวัดทิศทางไปยังที่หมาย ในทาง

ภูมิศาสตร์ใช้ทิศเหนือเป็นหลัก แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่

    ★	 	ทิศเหนอืจริง (true north) คือ แนวตามเส้นเมริเดียนที่ชี้ไปยังขั้วโลกเหนือ

     ทิศเหนอืกริด (grid north) คือ แนวทิศเหนือตามเส้นกริดทางด่ิงของระบบ 

     เส้นโครงแผนที่

      ทศิเหนอืแม่เหลก็ (magnetic north) คอื แนวทีป่ลายเขม็ทศิชี้ไปในทศิทาง 

ทีเ่ป็นขัว้เหนอืของแม่เหลก็โลกเหนอื ส่วนลกูศรครึง่ซกีแสดงถงึทศิทางของ

ทิศเหนือแม่เหล็กที่บ่ายเบนออกไปจากทิศเหนือจริง

   3) มำตรำส่วน (scale) คอื อตัราส่วนระหว่างระยะทางบนแผนทีก่บัระยะทางจริงบน 

พื้นผิวโลก แสดงได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

    มาตราส่วนค�าพูด เช่น ระยะทาง 1 เซนติเมตรบนแผนที่ เท่ากับระยะทางจริง

บนพื้นผิวโลก 500 เมตร

    มาตราส่วนสัดส่วน เช่น มาตราส่วน 1: 50,000 

     หมายถงึ ระยะทาง 1 ส่วนบนแผนที ่เท่ากบัระยะทางจรงิบนพ้ืนผวิโลก 50,000 ส่วน

  เขียนเป็นสมการได้ว่า มาตราส่วน = ระยะทำงบนแผนที่
ระยะทำงจริงบนพื้นผิวโลก

 	 	 	 มาตราส่วนเส้น เช่น 1,000 0 1.50.5 211,500 500เมตร กิโลเมตร

   มาตราส่วนทั้ง 3 แบบนี้ สามารถแปลงจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งได้

   4) สญัลกัษณ์ (symbol) สญัลกัษณ์ทีป่รากฏในแผนที ่เพือ่แทนลกัษณะภมูปิระเทศ 

และต�าแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ  โดยมีค�าอธิบายสัญลักษณ์อยู่บริเวณขอบระวางแผนที่

4

ขัน้สอน
ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

2.  ครูใหนักเรียนชวยกันต้ังประเด็นคําถามเชิง

ภูมิศาสตรเกี่ยวกับแผนท่ี เพ่ือคนหาคําตอบ 

เชน

 •  แผนที่แตละประเภท มีข อแตกตางกัน

อยางไร

 •  การใชประโยชนจากแผนทีม่ขีอจาํกดัหรอืไม 

อยางไร

 •  เพราะเหตุใด แผนที่จึงถูกนํามาใชในการ

ศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตรในประเทศไทย

และโลก

 •  สวนประกอบตางๆ ที่พบในแผนที่มีความ

สัมพันธกันหรือไม อยางไร

 •  หากในอนาคตไมมีแผนที่เปนหนึ่งใน

เครื่องมือทางภูมิศาสตรจะสงผลกระทบ

อยางไร

3.  ครูอาจใหนักเรียนศึกษามาตราสวน หรือ

สญัลกัษณตางๆ ท่ีพบในแผนทีจ่ากหนงัสอืเรยีน

ภูมิศาสตร ม.4-6 ประกอบการตั้งคําถาม

เชิงภูมิศาสตรเพิ่มเติม

 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 อาจพบมาตราสวนแบบคาํพดู เชน 1 เซนตเิมตร 

ตอ 5 กิโลเมตร และมาตราสวนแบบบรรทัดหรือกราฟกไดดวย

 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

ในการจดัทาํแผนทีร่ายจงัหวดัของกรมแผนทีท่หาร กองบญัชาการ

กองทัพไทย)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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6) เส้นโครงแผนที่ (map projection) เป็นระบบที่ใช้ถ่ายทอดเส้นขนานกับเส้น

เมริเดียนจากลักษณะทรงกลมของโลกไปบนพื้นรับภาพ โดยใช้การย่อส่วน การฉายแสง และ

หลักการทางคณิตศาสตร์ พื้นรับภาพมี 3 แบบ ได้แก่ แบบกรวย แบบกระบอก และแบบระนาบ

   7) ระบบพกัิดภมิูศำสตร์ (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

แบบกรวย แบบกระบอก แบบระนำบ

A

5

7) ระบบพกัิดภมิูศำสตร์ 
1

ขัน้สอน
ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูล

1.  ครูใหนักเรียนแบงกลุม สืบคนขอมูลเก่ียวกับ

แผนที่ จากหนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.4-6 

หรือจากแหลงการเรียนรูอื่นๆ เชน หนังสือ

ในหองสมุด เว็บไซตในอินเทอรเน็ต เพื่อนํา

มาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนตามประเด็น

ตอไปนี้ 

 • ประเภทของแผนที่ 

 • องคประกอบของแผนที่เฉพาะเรื่อง

 • การอานและแปลความแผนที่

 • การใชประโยชนแผนที่

2.  ครูนําแผนที่ที่แสดงเสนโครงแผนที่และระบบ

พิกัดทางภูมิศาสตร มาให นักเรียนศึกษา

ประกอบการรวบรวมขอมูล

3.  ครูแนะนําแหลงขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือ

เกีย่วกบัแผนทีแ่ละการอานแผนที ่เพือ่เปนการ

รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

 นักเรียนควรรู

 1 ระบบพิกัดภูมิศาสตร คือ ระบบอางอิงคาพิกัดสากลซึ่งเปนที่ยอมรับกัน

ทุกประเทศ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาโลกมีสัณฐานเปนทรงกลม 3 มิติ และ

ทกุตาํแหนงของจดุบนพืน้โลกจะมรีะบบบอกคาพกิดัทางราบเปนคาละตจิดูและ

ลองจิจูด ซึ่งเกิดจากการตัดกันของเสนสมมติละติจูดกับเสนสมมติลองจิจูด 

สวนคาพกิดัทางมมุจะคดิเปนองศา ลปิดา พลิปิดา โดยกาํหนดให 1 องศาเทากบั 

60 ลิปดา และ 1 ลิปดาเทากับ 60 พิลิปดา

กิจกรรม ทาทาย
 ครูจัดกิจกรรม “เกมบอกชื่อประเทศบนแผนท่ี” โดยครู

กําหนดคาพิกัดทางภูมิศาสตร เชน ละติจูด 55 องศาเหนือ 

ลองจิจูด 37 องศาตะวันออก, ละติจูด 39 องศาเหนือ ลองจิจูด 

116 องศาตะวันออก, ละติจูด 15 องศาใต ลองจิจูด 47 องศา

ตะวันตก แลวใหนักเรียนรวมกันทายวาคาพิกัดเหลานั้นเปนท่ีตั้ง

ของเมือง หรือประเทศใด

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ม  ห  า  ส  มุ  ท  ร  อิ  น  เ  ด ี ย

ทะเลอันดามัน

อาวเมาะตะมะ

ก.ภูเก็ต

ก.สมุย

กลุมเกาะมะริด

เกาะไหหนาน

หมูเกาะอันดามัน

และนิโคบาร

(อินเดีย)

เกาะสุมาตรา
เนปยีดอ

เวียงจันทน

ฮานอย

กรุงเทพฯ

พนมเปญ

กัวลาลัมเปอร
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ม า เ ล เ ซี ย

1 : 20,000,000
0100 100 200 300 400

กม.

คำอธิบายสัญลักษณ

เมืองหลวง
เขตประเทศ
ทางน้ำ
แหลงน้ำ

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

ระดับความสูง (เมตร)

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศคาบสมุทรอินโดจีน

N

Projection : Polyconic

ตัวอย่าง องค์ประกอบของแผนที่

ชื่อแผนที่

ทิศ ค�ำอธิบำยสัญลักษณ์

มำตรำส่วน

ขอบระวำง

พิกัดภูมิศำสตร์

ค่ำละติจูด

ค่ำลองจิจูด
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ละติจูด

ลองจิจูด

1

2

กิจกรรม ทาทาย

ขัน้สอน
ขั้นที่ 3 การจัดการขอมูล

1.  สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลท่ีตนไดจาก

การรวบรวมมาอธิบายแลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางกัน

2.  จากนัน้สมาชกิในกลุมชวยกนัคดัเลอืกขอมลูที่

นําเสนอเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และรวมกัน

อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

3.  ครูให นักเรียนแต ละกลุ มศึกษาตัวอย าง

องคประกอบของแผนที่ จากแผนที่แสดง

ลักษณะภูมิประเทศคาบสมุทรอินโดจีนจาก

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.4-6 หรืออาจใช

สมารตโฟนคนหาสัญลักษณที่พบในแผนที่

เพิ่มเติม แลวนําขอมูลมาอภิปรายรวมกัน

ภายในชั้นเรียน

4.  ครูอาจถามคําถามนักเรียนจากการศึกษา

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศคาบสมุทร

อินโดจีนเพิ่มเติม เชน

 • ประเทศใดบางที่อยู ในบริเวณคาบสมุทร

  อินโดจีน

  (แนวตอบ ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม

  ลาว เมียนมา มาเลเซีย)

 นกัเรยีนสบืคนแผนทีภ่มูปิระเทศของประเทศทีนั่กเรียนสนใจ 

แลวอธิบายองคประกอบที่ปรากฏในแผนที่นั้น พรอมบันทึกลง

ในสมุด

 นักเรียนควรรู

 1 ละติจูด ระยะทางเชิงมุมที่วัดไปตามขอบเมริเดียนซึ่งผานตําบลที่ตรวจ 

โดยนับ 0 องศาจากเสนศูนยสูตรไปทางเหนือ หรือใตจนถึง 90 องศาที่ขั้วโลกทั้งสอง 

หรือเปนมุมแนวต้ังที่ศูนยกลางโลกระหวางเสนรัศมีของโลกที่ผานจุดซึ่งเสนเมริเดียน

ตัดเสนศูนยสูตรกับเสนรัศมีที่ผานตําบลที่ตรวจ

 2 ลองจิจูด ระทางทางเชิงมุมระหวางเมริเดียนกรีนิชกับเมริเดียนซ่ึงผานตําบล

ที่ตรวจซึ่งวัดไปตามขอบของเสนศูนยสูตร หรือขอบของเสนขนานละติจูด หรือเปน

มุมแนวระดับที่แกนโลกในระหวางพื้นของเมริเดียนกรีนิชกับพื้นของเมริเดียนซ่ึง

ผานตําบลที่ตรวจ

กิจกรรม สรางเสริม

 นกัเรยีนอธบิายองคประกอบแผนทีภู่มิประเทศจงัหวดัของตนเอง

หรือแผนที่ประเทศไทย แลวบันทึกลงในสมุด

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนน การคิด
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	 1.3	การอ่านและแปลความแผนที่
	 การอ่านและแปลความแผนที่	 เป็นการแปลความหมายของสิ่งที่ปรากฏบนองค์ประกอบ

ของแผนที่	เช่น	สัญลักษณ์	เส้นชั้นความสูง	สี	เส้น	ท�าให้สามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้ตาม

จุดมุ่งหมายเหมือนกับผู้ใช้อยู่ในพื้นที่นั้น	ๆ 	โดยต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นองค์ประกอบของแผนที่	

ความหมายของสญัลกัษณ์	เพือ่แปลความหมายและท�าให้ได้ข้อมลูต่าง	ๆ 	ทีป่รากฏอยูบ่นแผนที่ได้

ถูกต้อง

สิ่งส�าคัญในการอ่านและแปลความแผนที่

 1. ศึกษาสัญลักษณ์สีที่	ใช้	ในแผนที่โดยดูจากค�าอธิบายสัญลักษณ์

	 2.	 	วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเขตภูมิอากาศกับที่ตั้งตามต�าแหน่งละติจูดและลักษณะ

ภูมิประเทศ

ตัวอย่าง
การอ่านและแปลความ
•  ตอนกลางของทวีปแอฟริกา

	 	มีภูมิอากาศแบบเขตร้อน

เนือ่งจากอยู่ใกล้เส้นศนูย์สตูร

และได้รับอิทธิพลจาก

	 ลมประจ�า

•  บริเวณตอนเหนือและตะวัน

ตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา

มีภูมิอากาศแบบทะเลทราย

เขตร้อนและกึ่งทะเลทราย

เขตร้อน

ตัวอย่าง การอ่านและแปลความแผนที่เขตภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
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 เกร็ดแนะครู

 ครูควรฝกทักษะการอานแผนที่ใหนักเรียนโดยอธิบายถึงวิธีการ และสาธิต

การอานแผนทีป่ระเภทตางๆ แลวมอบหมายใหนกัเรยีนฝกอานแผนทีภ่มูปิระเทศ

หรือแผนท่ีเฉพาะเรื่องตางๆ จากนั้นบันทึกผลการฝกปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหเกิด

การเรียนรูอยางมีความหมาย และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning

บุคคลในขอใดนาจะเปนผูใชแผนที่ไดอยางชํานาญที่สุด

1. วจีมีความรูเรื่องแผนที่เปนอยางดี

2. สุพัตราสอบเรื่องการอานแผนที่ไดคะแนนสูงสุด

3. รวิภาทองจําแผนที่ประเภทตางๆ ไดอยางแมนยํา

4. ทัศนียรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไวไดอยางหลากหลาย

5. มาลินีใชแผนที่ในชีวิตประจําวันและศึกษาเพิ่มเติมอยูเสมอ

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 5. ผูที่ใชแผนที่ไดอยางชํานาญควร

เปนผู ที่มีความรู ความเขาใจและหมั่นฝกฝนอานแผนที่อยาง

สมํ่าเสมอ เพราะฉะนั้น มาลินีจึงเปนผูที่ใชแผนที่ไดชํานาญที่สุด)

ขัน้สอน
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

1.  ครูสุมนักเรียนเพื่ออานและแปลความหมาย

ตวัอยางแผนทีเ่ขตภมูอิากาศของทวปีแอฟรกิา 

จากหนงัสอืเรยีน ภมูศิาสตร ม.4-6 แลวอภปิราย

รวมกันในกลุม พรอมทั้งประโยชนที่ไดรับ

2.  ครูใหสมาชิกแตละกลุมนําขอมูลที่รวบรวมได

มาวิเคราะหรวมกันเพื่ออธิบายคําตอบ 

3.  ตัวแทนกลุ มนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

สมาชิกกลุมอื่นผลัดกันใหขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

4.  สมาชกิแตละกลุมนาํความรูทีไ่ดจากการศกึษา

และวิเคราะหขอมูลมาวิเคราะหและเรียบเรียง

ประเด็นสําคัญเพื่อรวมกันทําใบงานที่ 1.1 

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร และรวมกัน

เฉลยคําตอบ

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

Geo
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การรับสัญญาณขอมูล การวิเคราะหขอมูล

ผลิตภัณฑ
สารสนเทศ

กระบวนการ
แปลภาพ

ดวยสายตาภาพ

ตัวเลข

ขอมูลอางอิง

ดวย
คอมพิวเตอร

	 1.4	การใช้ประโยชน์แผนที่
 แผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการศึกษาสภาพแวดล้อมทาง

ภูมิศาสตร์ และเป็นประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์ ดังนี้ 

 1. ใช้ในชวีติประจ�าวนั เช่น ช่วยในการเดนิทาง โดยใช้แผนทีท่ีแ่สดงเส้นทางคมนาคม

ทางบก ทางน�า้ ทางอากาศ และบอกท่ีตัง้ของสถานท่ีส�าคญัต่าง ๆ  ในปัจจุบันสามารถใช้แผนทีผ่่าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ท�าให้ใช้งานแผนที่ได้สะดวกมากขึ้น

 2. หน่วยงานต่าง ๆ  น�าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ เช่น กรมที่ดินใช้

การส�ารวจรังวัดท�าแผนท่ีเพื่อออกโฉนดท่ีดินให้ประชาชน 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

Google Maps 

 เป็นบริการแผนที่ของ Google ใช้ในการ

ค้นหาเส้นทาง ดูสภาพการจราจร เพื่อวางแผน

การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 

ซึ่งท�าให้ทราบเส้นทางที่ดีที่สุด ใช้ระยะเวลาน้อย

ท่ีสุด รวมถงึการเลือกประเภทพาหนะท่ีใช้เดินทาง 

เช่น รถยนต์ รถประจ�าทาง การเดินเท้า พร้อม

แสดงเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการเดินทางก�ากับ

ไว้ด้วย

แอปพลิเคชันแผนที่
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ขัน้สอน
ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคําถาม

1.  นักเรียนในชั้นเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับแผนท่ี 

องคประกอบของแผนที ่การอานและแปลความ

แผนที่ ตลอดจนการใชประโยชนแผนท่ี โดย

อาจศึกษา Geo Tip เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

แผนที่ จากหนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.4-6 

เพิ่มเติม

2.  ครูใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระ

สําคัญเพื่อตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร โดยครู

แนะนําเพิ่มเติม

3.  นกัเรยีนทําแบบฝกสมรรถนะฯ ภมูศิาสตร ม.4-6

เรื่อง แผนที่ เพื่อทดสอบความรูที่ไดศึกษามา

ขัน้สรปุ

 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เกี่ยวกับ

แผนที่ ตลอดจนความสําคัญของแผนที่มีอิทธิพล

ตอการดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบัน หรืออาจ

ใช PPT สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา

ขัน้ประเมนิ

1.  ครูประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบคําถาม 

การรวมกันทํางาน และการนําเสนอผลงาน

หนาชั้นเรียน

2.  ครตูรวจสอบผลจากการทาํใบงานและแบบฝก

สมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6

 แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครสูามารถวดัและประเมนิความเขาใจเนือ้หา เรือ่ง เครือ่งมอืทางภมูศิาสตร

ไดจากการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนและนําเสนอผลงานหนา

ชั้นเรียน โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลจากแบบประเมินการนําเสนอ

ผลงานทีแ่นบมาทายแผนการจดัการเรยีนรูหนวยที ่1 เรือ่ง เครือ่งมือทางภูมิศาสตร

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการ แล้วขีด ลงในช่องที่ 
             ตรงกับระดับคะแนน 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                       ............/................./................ 
 

        เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา    
2 การล าดับขั้นตอนของเรื่อง    
3 วิธีการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์    
4 การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ    
5 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    

                                                                              
รวม 

 

 แผนที่มีประโยชนในการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปและ

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยางไร

 (แนวตอบ แผนที่มีประโยชนตอบุคคลทั่วไปในการดําเนินชีวิต

หลายดาน เชน การเดินทาง การคนหาที่ตั้งของสถานที่ และมี

ประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คือ การใชเปน

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน การวางแผน

สรางระบบสาธารณูปโภค การปกปนเขตแดนระหวางประเทศ 

และการทหาร)

นาํ สอน ประเมินสรุป
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ขอสอบเนน การคิด

ผูใช

ผลิตภัณฑ
ขอมูล

แหลงพลังงาน

ลักษณะผิวหนาของโลก

ระบบถายภาพ

การกระจายผานชั้น
บรรยากาศ

การรับสัญญาณขอมูล การวิเคราะหขอมูล

ผลิตภัณฑ
สารสนเทศ

กระบวนการ
แปลภาพ

ดวยสายตาภาพ

ตัวเลข

ขอมูลอางอิง

ดวย
คอมพิวเตอร

 2	 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) คือ ศาสตร์สารสนเทศที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี

ด้านการส�ารวจ การท�าแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีเข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

พื้นที่บนโลก โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย การรับรู้จากระยะไกล (RS) ระบบ

ก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

	 2.1	การรับรู้จากระยะไกล
 การรับรู ้จากระยะไกล (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�าเนดิพลงังานตามธรรมชาติ ซึง่แผ่พลังงานแม่เหลก็ไฟฟ้ามายงัพืน้ผวิโลก วตัถแุต่ละชนดิ

ดูดกลืนและสะท้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าได้แตกต่างกัน พลังงานที่ถูกสะท้อนกลับจะถูกบันทึก

โดยอปุกรณ์บนัทกึข้อมลูบนอากาศยานหรอืบนยานอวกาศ ได้ข้อมลูทีเ่ป็นรปูภาพและข้อมลูเชงิเลข

   2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล (data analysis) ประกอบด้วยการแปลข้อมูลภาพ

ด้วยสายตา (visual interpretation) และการวเิคราะห์เชงิเลข (digital analysis) ด้วยคอมพวิเตอร์ 

ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสนเทศออกมา เช่น รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม แผนท่ี เพื่อให้

ผู้ใช้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

  ภาพแสดงหลักการท�างานของ Remote Sensing
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ขัน้นาํ
Geographic Inquiry Process

1.  ครใูหนกัเรยีนเลนเกมแขงขนัการใชสมารตโฟน

คนหาเสนทางไปยังสถานที่ที่นักเรียนสนใจ

ในทวีปตางๆ จํานวน 10 แหง ภายในเวลาที่

กําหนด จากนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็น

รวมกัน

2.  ครูสนทนาประกอบการซักถามเกี่ยวกับ

เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศในความรูความเขาใจ

เบื้องตนของนักเรียนเพิ่มเติม เชน

 • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดแกสิ่งใด

   (แนวตอบ เชน รูปถายทางอากาศ ภาพจาก

ดาวเทียม GPS GIS)

 • ในปจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

  มีประโยชนอยางไรบาง

   (แนวตอบ เชน มีประโยชนในดานการสํารวจ 

การสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูลการ

บริหาร การวางแผนในพื้นที่ที่มีขอจํากัด 

ทัง้ในดานระยะทาง หรอืการเขาถงึ ตลอดจน

เปนการอํานวยความสะดวกในการนํา

เทคโนโลยีมาใช ในชีวิตประจําวันเพิ่ม

มากขึ้น) 

ขอใดไมใชประโยชนของรีโมตเซนซิง

1. สํารวจการใชที่ดิน

2. การพยากรณอากาศ

3. ใชเตือนภัยจากธรรมชาติ

4. ทําแบบจําลองความสูงเชิงเลข

5. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. การทาํแบบจาํลองความสงูเชงิเลข

เนื่องจากตองใชขอมูลจากภาพถายออรโธสีท่ีมีลักษณะคลายกับ

รูปถายทางอากาศเปนขอมูลพื้นฐานสวนหนึ่งของการจัดทํา)

 เกร็ดแนะครู

 ครูอาจอธิบายเปรียบเทียบหลักการทํางานและประโยชนของขอมูลจาก

การรับรูจากระยะไกลแบบขอมูล จากรูปถายทางอากาศกับภาพจากดาวเทียม 

โดยใชผังกราฟกที่แสดงการเปรียบเทียบ หรือจําแนกรายละเอียดขอมูล เชน 

ตารางเวนน ไดอะแกรม (Venn Diagram) หรือผังมโนทัศน เพื่อใหนักเรียน

เกิดความรูความเขาใจในการรับรูจากระยะไกลยิ่งขึ้น

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

 รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงสูง เห็นแนวขอบฟ้า

 บริเวณรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

 ที่มำ : https://blogs.uoregon.edu

  รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 ที่มำ : กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม

 รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงต�่า ไม่เห็นแนวขอบฟ้า

 บริเวณรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

 ที่มำ : https://blogs.uoregon.edu

  ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล มีดังนี้

   1) รูปถ่ำยทำงอำกำศ คือ รูปภาพของลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนพ้ืน 

ผิวโลก ที่ได้จากการถ่ายภาพทางอากาศ โดยผ่านเลนส์กล้องและฟิล์ม ซึ่งถ่ายด้วยกล้องที่ติดไว้

กับอากาศยาน ได้แก่ บอลลูน และเครื่องบิน  ปัจจุบันการถ่ายรูปทางอากาศมีการใช้กล้องดิจิทัล 

บันทึกข้อมูลเชิงเลข คล้ายกับข้อมูลจากดาวเทียม แต่มีรายละเอียดสูงมาก รวมทั้งยังน�าไปติดตั้ง

ไว้กับอากาศยานไร้คนขับกันมากขึ้น ท�าให้สามารถถ่ายรูปได้ตามขนาดและเวลาที่สะดวกขึ้น 

   รูปถ่ายทางอากาศ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  ตามลักษณะการถ่ายรูป ดังนี้

 1.1) รูปถ่ำยทำงอำกำศแนวด่ิง เป็นรูปถ่ายทางอากาศท่ีถ่ายรูปในแนวตั้งฉาก 

กับผิวโลกและไม่เห็นแนวขอบฟ้า

 1.2) รูปถ่ำยทำงอำกำศแนว

เฉยีง เป็นรปูถ่ายท่ีเกดิจากการก�าหนดแกนของ

กล้องในลักษณะเฉียง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

       • รปูถ่ายทางอากาศแนว

เฉียงสูง ลักษณะรูปถ่ายจะเห็นแนวขอบฟ้าเป็น

แนวกว้างใหญ่

       • รปูถ่ายทางอากาศแนว

เฉียงต�่า เป็นรูปถ่ายทางอากาศที่ไม่ปรากฏเส้น

ขอบฟ้าในภาพ

   รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงสูงและแนวเฉียงต�่าใช้แสดงภาพรวมของพ้ืนที่ แต่มี

มาตราส่วนบนรปูถ่ายทางอากาศแตกต่างกนั รปูถ่ายทางอากาศแนวดิง่มมีาตราส่วนในรปูค่อนข้าง

คงที่ จึงเป็นที่นิยมน�ามาใช้ท�าแผนที่
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ไว้กับอากาศยานไร้คนขับกันมากขึ้น ท�
1

ขัน้สอน
ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

1.  ครนูาํรปูถายทางอากาศและภาพจากดาวเทยีม

มาใหนักเรียนดู จากนั้นใหนักเรียนลองบอก

สิ่งที่เห็นจากสายตา ประกอบการถามคําถาม 

เชน

 • อุปสรรคที่สําคัญของการถายภาพทาง

  อากาศคือสิ่งใด

   (แนวตอบ เชน หมอกควัน เนื่องจากการถาย

ภาพทางอากาศนั้นจะมีการติดตั้งอุปกรณ

ถายภาพกับอากาศยานแลวถายภาพมายัง

พืน้ท่ีตางๆ ซึง่อปุสรรคสาํคญัในการถายภาพ

ทางอากาศ คือ หมอกควันท่ีบดบังพ้ืนท่ี

ทําใหไดรูปถายทางอากาศที่ไมชัดเจน)

2.  ครกูระตุนใหนกัเรียนชวยกนัตัง้ประเดน็คาํถาม

เชิงภูมิศาสตร เชน

 •  เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศทีน่าํมาใชในการหา

เสนทางการเดนิทางไปยงัเปาหมาย เรยีกวา

ระบบอะไร

 •  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแตละประเภท 

มีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม  

อยางไร

 •  นอกจากเครื่องมือทางภูมิศาสตรอยาง

ลูกโลก แผนที่ รูปถายทางอากาศ และภาพ

จากดาวเทียมแลว ยังมีเครื่องมือใดอีกบาง

ที่ใชศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตร และให

ขอมูลเกี่ยวกับอะไร

 นักเรียนควรรู

 1 อากาศยานไรคนขับ มีขนาด รูปราง รูปแบบ และเอกลักษณที่แตกตางกัน 

เปนอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล ใชการควบคุมอัตโนมัติ มี 2 ลักษณะ 

ไดแก การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช

ระบบการบินดวยตนเองซ่ึงตองอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีระบบซับซอน

ติดตั้งไวในอากาศยาน อากาศยานไรคนขับไมตองใชนักบินประจําอากาศยาน

ซึ่งมีการติดตั้งกลองถายภาพคุณภาพสูงท่ีสามารถบันทึกภาพระยะไกลได 

แลวแพรภาพสัญญาณมายังจอภาพท่ีสถานีภาคพ้ืนดินในเวลาที่ใกลเวลาจริง

มากที่สุด

 รูปถายทางอากาศสามารถแสดงขอมูลพื้นที่เปนภาพ 3 มิติ

ไดจากขอใด

 1. ถายรูปพื้นที่ซอนกัน

 2. บันทึกขอมูลแบบแอกทีฟ

 3. การกําหนดมาตราสวนของแผนที่

 4. ความละเอียดขั้นสูงในการถายภาพ

 5. ใชฟลมคุณภาพสูงในการบันทึกภาพ

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. การถายรูปทางอากาศสามารถ

แสดงขอมูลพื้นท่ีเปนภาพสามมิติไดจากการถายรูปที่มีพื้นที่

ซอนกัน (overlap))

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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Geo
Tip

   2) ภำพจำกดำวเทยีม คือ ภาพที่ได้จากการถ่ายและบนัทกึข้อมลูเชงิเลขของค่าการ

สะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุต่าง ๆ  ที่มีค่าการสะท้อนแสงแตกต่างกัน จึงท�าให้สามารถ

จ�าแนกวัตถุต่าง ๆ  ได้จากการแปลความสิ่งที่ปรากฏบนภาพ เช่น สี ขนาด รูปร่าง  ทั้งนี้ ดาวเทียม

ถูกพัฒนาขึ้นหลายรูปแบบตามภารกิจ เช่น ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร

ดำวเทียมส�ำรวจทรัพยำกร

 เป็นดาวเทยีมทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูด้านทรพัยากรต่าง ๆ  เช่น พืชพรรณ ทรพัยากรน�า้ ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์ทีดิ่น ในประเทศไทยมสีถานรีบัสญัญาณดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากร ต้ังอยู่ทีอ่�าเภอศรรีาชา

จังหวัดชลบุรี และที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อสถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณตัวเลขที่ส่ง

มาแล้ว จึงแปลงตัวเลขเป็นภาพที่สามารถน�าไปแปลความหมายต่อไปได้

 ตัวอย่างดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร เช่น SPOT, THEOS, MOS, WorldView, GeoEye, 

QuickBird, Landsat

	 ดาวเทยีมไทยโชต หรอื THEOS ดาวเทยีมส�ารวจ

ทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย

	 ดาวเทียม Landsat-8 โดยความร่วมมือระหว่าง

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ 

(NASA) กบัส�านกังานส�ารวจธรณวีทิยาแห่งชาติ

สหรัฐอเมริกา (USGS)

  ระบบบันทึกข้อมูลของดาวเทียมในปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติ

หลายประการ ดังนี้

2.1) กำรบนัทกึข้อมลูเปนบรเิวณกว้ำง ภาพจากดาวเทียมภาพหนึง่ ๆ  ครอบคลมุ

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 
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 ตัวอย่างดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร เช่น SPOT, THEOS, MOS, WorldView, GeoEye, 
1

ขัน้สอน 
ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร

3.  ครูอาจใหนักเรียนศึกษา Geo Tip เกี่ยวกับ

ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร จากหนังสือเรียน

ภูมิศาสตร ม.4-6 ประกอบการตั้งประเด็น

คําถามเชิงภูมิศาสตร ผานการถามคําถาม

เพิ่มเติมเชน

 • ภาพจากดาวเทียมมีที่มาอยางไร

   (แนวตอบ การรับขอมูลตัวเลขจากดาวเทียม

ที่โคจรอยู รอบโลกของสถานีรับสัญญาณ

ดาวเทียมตางๆ โดยดาวเทียมนั้นแปลง

ขอมูลภาพทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งที่

มนษุยสรางขึน้เปนตวัเลข สถานีรับสญัญาณ

จึงตองแปลงขอมูลตัวเลขนั้นกลับเปนภาพ

อีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตาม ขอมูลตัวเลขนั้น

สามารถนํามาวิเคราะหเชิงสถิติเพื่อจัดกลุม

ขอมูลใหมซึ่งเปนการแปลความหมายอีก

รูปแบบหนึ่งได)

ขอสอบเนนการคิดแนว 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

เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยจรวดนําสงเนปเปอร (Dnepr) จากฐาน

สงจรวดเมืองยาสนี (Yasny) ประเทศรัสเซีย ดาวเทียม THEOS เปนดาวเทียม

ขนาดเล็ก มีอายุการใชงานอยางนอย 5 ป ทํางานโดยอาศัยแหลงพลังงานจาก

ดวงอาทิตย สามารถบันทึกภาพไดครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

 สื่อ Digital

 ศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับดาวเทียมตางๆ ไดที่ http://www.gistda.
or.th/main/th/node/90 สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(องคการมหาชน)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

    2.3) รำยละเอียดของภำพ ภาพจากดาวเทียมให้รายละเอียดหลายระดับ มีผลดี 

ในการน�าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านต่าง 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 WorldView-2 แสดงภาพสีผสม

จริง ซึ่งมีสีเหมือนที่ปรากฏในธรรมชาติ

  ภาพถ่ายจากดาวเทยีม Landsat-7 มรีายละเอียดปานกลาง 

ท่ีระดบั 30 เมตร ท�าให้เห็นภาพรวมของการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

  ภาพถ่ายจากดาวเทียม QuickBird แสดงภาพสีผสมเท็จ 

ท�าให้เห็นส่วนที่เป็นป่าไม้มีสีแดง

    2.4) กำรบนัทกึภำพได้หลำยช่วงคลืน่แสง ระบบบันทึกข้อมลูสามารถบนัทกึภาพ

ได้หลายช่วงคลื่นแสงในบริเวณเดียวกัน ทั้งในช่วงคลื่นแสงที่สายตามองเห็น และช่วงคลื่นแสง 

นอกเหนอืสายตามนษุย์ เมือ่น�าข้อมลูภาพในแต่ละช่วงคลืน่แสงมาซ้อนทับกนั จะเกดิเป็นภาพถ่าย

สีผสมจริง ซึ่งมีสีเหมือนที่ปรากฏในธรรมชาติ และภาพถ่ายสีผสมเท็จ ท�าให้แยกวัตถุต่าง ๆ  บน

พื้นผิวโลกได้อย่างชัดเจน
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ได้หลายช่วงคลื่นแสงในบริเวณเดียวกัน ทั้งในช่วงคลื่นแสงที่สายตามองเห็น และช่วงคลื่นแสง
1

 นักเรียนควรรู

 1 ชวงคลืน่แสงท่ีสายตามองเหน็ แสงทีม่นษุยมองเหน็ หมายถึง คลืน่แมเหลก็

ไฟฟาที่มีความยาวคลื่นอยูในชวง 400-700 นาโนเมตร ซึ่งถือวาเปนเพียงชวง

แคบๆ ของแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟาท้ังหมด นอกจากน้ี ความยาวคลื่นยังบอก

ถึงสีดวย ความยาวคลื่นมากที่สุดที่มนุษยมองเห็นไดจะมีสีแดง (ประมาณ 700 

นาโนเมตร) และความยาวคล่ืนนอยท่ีสุดท่ีมองเห็นไดจะมีสีนํ้าเงิน (ประมาณ 

400 นาโนเมตร) 

ขอใดคือเทคโนโลยีในการบันทึกขอมูลของภาพจากดาวเทียม

1. คลื่นวิทยุ

2.  รังสีแกมมา

3. รังสีความรอน

4. คลื่นแมเหล็กไฟฟา

5. พลังงานแสงอาทิตย

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. ภาพจากดาวเทียม คือ ภาพ

ที่ไดจากการถายและบันทึกขอมูลเชิงเลขของคาการสะทอน

ชวงคลืน่แมเหลก็ไฟฟาจากวตัถตุางๆ ทีม่กีารสะทอนแสงแตกตางกนั

จึงทําใหสามารถจําแนกวัตถุตางๆ ได จากการแปลความส่ิงที่

ปรากฏบนภาพ เชน สี ขนาด รูปราง)

ขัน้สอน
ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูล

1.  ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน โดยให

นกัเรยีนในแตละกลุมมหีมายเลขประจาํตวั คอื 

หมายเลข 1 2 3 และ 4 เรียกวา กลุมแมบาน

2.  นักเรียนกลุมแมบานแยกยายไปรวมกันตาม

หมายเลขเดียวกัน เรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ

3.  สมาชิกในกลุ มผู เชี่ยวชาญ รวมกันสืบคน

ความรู เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จาก

หนงัสอืเรยีน ภมูศิาสตร ม.4-6 และสรปุความรู

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.  สมาชิกในกลุ มผู เชี่ยวชาญแตละหมายเลข

ทําการรวบรวมและอภิปรายขอมูลจากการทํา

ใบงาน

5.  ครอูาจใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษารายละเอยีด

ของภาพถายจากดาวเทยีมประกอบการรวบรวม

ขอมูลเพิ่มเติม

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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กิจกรรม Geo - Literacy

ปาไมธรรมชาติปาไมธรรมชาติ
ปาปลูกหรือ

สวนเกษตรกรรม
ปาปลูกหรือ

สวนเกษตรกรรม

4

5

รถยนตบนลานจอดรถ

เงาของอาคารเงาของอาคาร6

7
รถยนตบนลานจอดรถ

พื้นดินพื้นดิน

ลำน้ำสาขา

แหลงน้ำ

แมน้ำ 

1

2 3

4

ลำน้ำสาขา

   3) กำรแปลควำมหมำยรูปถ่ำยทำงอำกำศและภำพจำกดำวเทียม หลักการ

แปลความหมายด้วยสายตา ใช้องค์ประกอบหลักที่ส�าคัญ ดังนี้

     การแปลความหมายได้ดีและถกูต้องข้ึนอยูก่บัองค์ประกอบต่าง ๆ  ซึง่การตรวจสอบ 

ภาคสนามช่วยให้การแปลความหมายมคีวามถกูต้องแม่นย�ามากข้ึน นอกจากนี ้รปูถ่ายทางอากาศ

หรือภาพจากดาวเทียมที่บันทึกในช่วงปีที่แตกต่างกันยังช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใน

แต่ละบริเวณได้ชัดเจนเพิ่มขึ้นด้วย

     1. ควำมเข้มของสี วัตถุต่าง 

ชนดิกนัมีการสะท้อนคลื่นแสงแตกต่างกัน เช่น 

พื้นดินไม่มีต้นไม้ปกคลุมสะท้อนคลื่นแสงมาก

จงึมสีจีาง น�า้ดดูซบัคลืน่แสงมากจงึสะท้อนคลืน่

แสงน้อย ภาพที่ได้บริเวณพื้นน�้าจึงมีสีเข้ม

     2. ขนำด ความยาว ความกว้าง 

หรอืพืน้ที ่แสดงให้เหน็ความแตกต่างของขนาด 

เช่น ระหว่างแม่น�้ากับล�าน�้าสาขา

     3. รูปร่ำง สิ่งที่ปรากฏในภาพ 

ส่วนใหญ่มรีปูทรงเรขาคณติ เช่น พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

เป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยม

     4. เนือ้ภำพ เป็นความหยาบ 

ความละเอยีดของผวิวตัถ ุเช่น น�า้มลีกัษณะเรยีบ

และป่าไม้มีลักษณะขรุขระ

     5. แบบรูป ส่ิงที่เกิดข้ึนตาม

ธรรมชาตมิแีบบรูปแตกต่างจากสิง่ทีม่นษุย์สร้าง

ขึน้ เช่น ป่าไม้ธรรมชาติกบัป่าปลูก ซ่ึงป่าปลกู

มแีบบรปูต้นไม้ปลกูอย่างเป็นระเบยีบมากกว่า

     6. ควำมสงูและเงำ เงาของวตัถุ

ใช้อธิบายความสูงของวัตถุ เช่น ต้นไม้ อาคาร 

เมื่อถ่ายรูปทางอากาศในระดับความสูงไม่มาก 

ในช่วงเช้าและบ่ายมีเงาสามารถน�ามาค�านวณ

หาความสูงของวัตถุได้

     7. ต�ำแหน่ง แสดงความสมัพนัธ์ 

ซึ่งกันและกัน เช่น รถยนต์บนลานจอดรถ
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ขนำขนำขน ด ความยาว ความกว้าง 

มสงูและเงำ เงาของวตัถุ

1

2

ขัน้สอน 
ขั้นที่ 3 การจัดการขอมูล

1.  สมาชิกในกลุ มผู เชี่ยวชาญแตละหมายเลข

กลับไปยังกลุมแมบานของตนเอง 

2.  สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลที่ตนไดจาก

การรวบรวมมาอธิบายแลกเปล่ียนความรู 

ระหวางกัน

3.  จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูล

ที่นําเสนอเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง

 นักเรียนควรรู

 1 ขนาด การพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขนาด ตองมีความรูเร่ืองความ

สมัพนัธและสมบรูณของขนาด หากพจิารณาภาพของรายละเอยีดในรูปถายและ

รูขนาดทีแ่นนอนของรายละเอยีดทีป่รากฏในภมูปิระเทศแลว กส็ามารถหาขนาด

ของรายละเอียดอื่นๆ ได โดยเปรียบเทียบกับขนาดของรายละเอียดที่ทราบแลว

 2 เงา การพิจารณารูปรางของรายละเอียดใหไดผลดีจะพิจารณาจากเงา

ไดมากกวาการพิจารณาจากสี หรือลวดลาย เนื่องจากขนาดทางดิ่งที่แสดง

ดวยเงานั้น จะปรากฏใหเห็นชัดกวาขนาดในทางราบ ที่แสดงดวยภาพของ

รายละเอยีดสขีองภาพ โดยรายละเอยีดเหลานัน้จะเปลีย่นไปตามสภาพแวดลอม 

แตเงาจะแสดงใหเห็นชัดเจน

 ครูนําภาพจากดาวเทียมที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ในลักษณะตางๆ เชน

 • ลักษณะชายฝงทะเลอันดามันกอนและหลังประสบภัยสึนามิ

 • การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาสงวน

 จากนั้นใหนักเรียนอานและแปลความภาพจากดาวเทียม

โดยอาศยัหลกัการแปลความหมายทางสายตา แลวสรปุสงครผููสอน

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

B

B B

1: 4,000

N

พิจำรณำจำก

เนื้อภาพและแบบรูป : มีเรือนยอดเป็นแฉกสูงใกล้

เคยีงกนั เป็นลกัษณะของพชืตระกูลปาล์ม และเรยีง

เป็นระเบียบ จึงสรุปว่า เป็นสวนปาล์ม

บริเวณต�าแหน่ง	A

บริเวณต�าแหน่ง	B

= สวนปาล์ม

 = อำคำร

ขนาดและรูปร่าง : มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่

ความสูงและเงา : มีเงาพาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 = ต้นไม้

ขนาดและรูปร่าง : มีรูปร่างเกือบกลม ลักษณะเป็นพุ่มขนาดเล็ก

ความสูงและเงา :  มีเงาพาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความสูง

ประมาณหนึ่ง

 

B

 = เสำธง

ขนาดและรูปร่าง : มีรูปร่างเป็นขาแยกขนาดเล็ก

ความสูงและเงา :  มีเงาพาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความสูง

ประมาณหนึ่ง

อ่านและแปลความได้ว่า	เมือ่พจิารณาต�าแหน่งและความสมัพนัธ์ร่วมด้วยแล้ว สรปุได้ว่า เป็นบรเิวณ

โรงเรียน เนื่องจากมีอาคารรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวและสูงประมาณหนึ่งอยู่รอบพื้นที่ว่าง และมีเสา

ธงชาต ิบรเิวณโดยรอบประกอบด้วยบ้านเรอืน และพืน้ทีท่างการเกษตร คอื สวนปาล์มทางทศิตะวนัออก

และทิศใต้ของโรงเรียน

A
B

	 รูปถ่ายทางอากาศ บริเวณโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

ต�าบลเขาทะลุ อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ตัวอย่าง การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ
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การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ
1

ขัน้สอน
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

1.   สมาชิกแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา

มาทําการวิเคราะห และรวมกันตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูล โดยครูชวยช้ีแนะ

เพิ่มเติม

2.  ครูให นักเรียนแตละกลุ มใช ความรู  เรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชประโยชน

ในชีวิตประจําวัน มาประกอบการนําเสนอ

เพิ่มเติมตามประเด็น ดังนี้

 • กลุมที่ 1 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล

 • กลุมที่ 2 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนง

  บนพื้นโลก

 • กลุมที่ 3 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

 • กลุมที่ 4 เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยี 

  ภูมิสารสนเทศ

3.  ครูและนักเรียนวิเคราะหเรื่องราวที่นําเสนอ 

และอภิปรายเสนอแนะขอคิดเห็นรวมกัน

4.  ครใูหนกัเรียนจบัคูใชสมารตโฟนสบืคนรปูถาย

ทางอากาศจากอินเทอรเน็ต จากน้ันผลัดกัน

อานและแปลความรูปถายทางอากาศที่สืบคน

มาได 

5.  ครูสุ มนักเรียนบางคู มาอานและแปลความ

รูปถ ายทางอากาศบริ เวณหน าชั้น เรียน 

อภิปราย และแสดงความคิดเห็นรวมกัน

 นักเรียนควรรู

 1 การแปลความหมายรูปถายทางอากาศ เปนการแสดงลักษณะของวัตถุ

ที่ปรากฏในรูปถายทางอากาศและหาความหมาย หรือความสําคัญของวัตถุ

เหลานั้น ปจจุบันมีการนําการแปลความหมายภาพไปใชในกิจการอื่นนอกเหนือ

จากกิจการทหาร เพราะรูปถายทางอากาศสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ

โครงการตางๆ หลายโครงการ เชน การกําหนดเขตที่ดิน การสํารวจแหลงแร 

การขุดคนทางโบราณคดี 

 รูปถายทางอากาศใหขอมูลของสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก

คอนขางละเอียด เพราะเหตุใด

 (แนวตอบ รูปถายทางอากาศไดจากการถายรูปของอากาศยาน 

โดยขอมูลที่ไดเปนรูป หรือขอมูลเชิงเลข ในสวนของกลองถายรูป

ทางอากาศมีลักษณะคลายกับกลองถายรูปทั่วไปในอดีต แตมี

ขนาดใหญกวา เลนสยาวกวา และใชฟลมขนาดใหญ จึงทําให

ขอมลูทีค่อนขางละเอยีดสามารถนาํมาซอนทบักนัเปนภาพสามมติิ

ของพื้นที่นั้นได)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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   4) กำรใช้ประโยชน์รูปถ่ำยทำงอำกำศและภำพจำกดำวเทยีม รปูถ่ายทางอากาศ

และภาพจากดาวเทียมสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

    4.1) ด้ำนกำรผงัเมอืงและกำรขยำยเมอืง ข้อมลูจากดาวเทยีมทีม่คีวามละเอยีดสงู 

สามารถใช้ในการตดิตามการขยายตวัของเมอืงและแหล่งชมุชน เพือ่วางแผนรองรบัด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน หรือหาต�าแหน่งที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานใหม่

    4.2) ด้ำนป่ำไม้ ใช้ข้อมูลในการท�าแผนท่ีป่าไม้ แสดงพันธุ์ไม้ 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
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กิจกรรม สรางเสริม

กิจกรรม ทาทาย

ขัน้สอน 
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

6.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมาเขียนอธิบาย

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา

เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ และการใชประโยชน

จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตามความถนัด

หรือความสนใจเพิ่มเติมที่หนาชั้นเรียน เชน

 •  การทํางานของการรับรูจากระยะไกลดวย

เครื่องบิน

   (แนวตอบ การทํางานของการรับรู จาก

ระยะไกลดวยเคร่ืองบิน เรียกวา รูปถาย

ทางอากาศ เนื่องจากเกิดจากการถายรูป

ทางอากาศแลวนําฟลมไปลางและอัดเปน

ภาพทั้งสี และขาว-ดํา สามารถขยายได

หลายเทาโดยไมสูญเสียรายละเอียดของ

ขอมลู เพราะใชกลองและฟลมทีม่คีณุภาพสงู

รปูทีถ่ายทางอากาศนีส้ามารถแปลความหมาย

พื้นที่ผิวโลกไดดวยสายตา ทั้งนี้ การถายรูป

ทางอากาศตองมีการวางแผนการบินและ

กําหนดมาตราสวนของแผนที่ล วงหนา

เสียกอน)

 • การใชประโยชนในการจดัการพืน้ทีจ่ากภาพ

  จากดาวเทียม

   (แนวตอบ ภาพจากดาวเทยีมแสดงขอมลูของ

พืน้ทีซ่ึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงในดานตางๆ 

เชน ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปาไม การ

ขยายตัวของเขตเมือง การกัดเซาะชายฝง

ของนํา้ทะเล นอกจากน้ี ยงัใหขอมลูเกีย่วกบั

แหลงทรพัยากรธรรมชาตติางๆ เชน แรธาตุ 

ทาํใหหนวยงานทีเ่กีย่วของสามารถวางแผน

ในการจัดการพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ)

 นักเรียนสืบคนและแปลความหมายจากรูปถายทางอากาศ

เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงดานพื้นที่ปาไม หรือการใชที่ดิน

เพื่อการเกษตร 

 นกัเรยีนวเิคราะห เปรยีบเทยีบ และแปลความหมายภาพจาก

ดาวเทียม ที่บันทึกขอมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อ

ติดตามขอมูลการพยากรณอากาศ เตรียมตัวปองกัน และระวัง

ภัยพิบัติ

 เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเพิ่มเติมวา ขอมูลจากดาวเทียมและรูปถายทางอากาศเปน

อปุกรณสาํคญัในการสาํรวจและจาํแนกดนิ ทาํใหทราบถงึชนดิ การแพรกระจาย 

และความอุดมสมบูรณของดิน จึงใชจัดลําดับความเหมาะสมของดินได เชน 

ความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชแตละชนิด ความเหมาะสมดานวิศวกรรม

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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สถานีควบคุม/ ติดตาม

เครื่องรับ
สัญญาณ

ดาวเทียมน�าทาง

 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 สถานีภาคพ้ืนดินที่กระจาย

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
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2.2	ระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก
1

กิจกรรม ทาทาย

ขัน้สอน
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

 •  การทํางานของระบบกําหนดตําแหนงบน

พื้นโลก

   (แนวตอบ การกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก

โดยอาศัยการสื่อสารผานคลื่นวิทยุความ

เร็วสูงจากดาวเทียมใหแกสถานีรับภาค

พื้นดินและสงไปยังเครื่องรับจีพีเอส โดย

เครื่องรับจีพีเอสจะรับสัญญาณมาคํานวณ

หาระยะเสมอืนจริง และจะใชขอมลูดงักลาว

จากดาวเทียมอยางนอย 4 ดวง มาคํานวณ

หาตําแหนงของเครื่องรับ พรอมท้ังแสดง

ขอมูลใหผู ใชทราบบนหนาจอเครื่องเปน

คาละติจูด ลองจิจูด และอื่นๆ)

 • กิจการที่ใหกําเนิดระบบกําหนดตําแหนง

  บนพื้นโลก

   (แนวตอบ การทหาร เปนกิจการที่ทําใหเกิด

ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลกข้ึน โดย

กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาใชหา

ตาํแหนงและพกิดัทางภมูศิาสตรในระหวาง

การสงคราม จึงกลาวไดวา ระบบกําหนด

ตาํแหนงบนพืน้โลกเกดิขึน้จากความขดัแยง

และความรุนแรง แตตอมาไดนํามาใชเปน

ประโยชนในการดําเนินชีวิตและสามารถ

สรางสันติภาพไดมากขึ้น)

 นักเรียนควรรู

 1 ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก พัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมของ

สหรัฐอเมริกา โดยนักวิทยาศาสตรชื่อ ดร.ริชารด บี เคิรชเนอร ไดติดตาม

การสงดาวเทียมสปุตนิกของสหภาพโซเวียต และพบคล่ืนวิทยุที่สงกลับมาจาก

ดาวเทียม จึงเกิดแนวคิดอันเปนที่มาของระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกวา 

หากทราบตําแหนงที่แนนอนบนพื้นโลก ก็สามารถระบุตําแหนงของดาวเทียม

ไดจากคลื่นวิทยุ ในทางกลับกันหากทราบตําแหนงที่แนนอนของดาวเทียม 

ก็สามารถระบุตําแหนงบนพื้นโลกไดเชนเดียวกัน

 ใหนักเรียนวิเคราะหและยกตัวอยางอุปกรณที่ใชในชีวิต

ประจาํวนั ทีม่คีวามเกีย่วของกบัหลกัการทาํงานของระบบกําหนด

ตําแหนงบนพื้นโลก พรอมทั้งบอกขอดี และขอจํากัดของอุปกรณ

ดังกลาว นําเสนอ และอภิปรายรวมกัน

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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กิจกรรม เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค

   2)	การใช้ประโยชน์ของระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพืน้โลก GPS เป็นอกีเทคโนโลยี

ใกล้ตัวเราเป็นอย่างมาก และด้วยความสามารถของ GPS ท�าให้เราน�าข้อมูลต�าแหน่งมาประยุกต์

ใช้งานในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

  การตดิตัง้ระบบ GPS ไว้  ในยานพาหนะต่าง ๆ  เพือ่หาเส้นทาง 

ไปยังจุดหมาย และระบุต�าแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ

  GPS ติดรถยนต์ ช่วยในการน�าทาง

    2.1)	การคมนาคม	ขนส่ง	และ

การจราจร	 โดยการน�าระบบ GPS มาใช้งาน

ควบคุมคู่กับระบบขนส่งสินค้า ท�าให้ทราบที่

อยู่ปัจจุบันของรถขนส่งสินค้าที่อยู่ระหว่างการ

ปฏิบัติงานได้ทันที หรือใช้รายงานการจราจร 

ต�าแหน่งทีเ่กดิอบุตัเิหต ุและปัจจบุนันยิมใช้เป็น

ระบบน�าทางในยานพาหนะ

	 	 	 	 2.2)	การให้บริการข้อมูล

ข่าวสารเชิงต�าแหน่ง เป็นการใช้งานระบบ GPS 

ร่วมกับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน เช่น การถ่ายรูป การน�าทาง การระบุต�าแหน่ง

	 	 	 	 2.3)	การควบคุมเครื่องจักรกลในการท�าการเกษตร ช่วยลดปัญหาด้านแรงงาน  

เพิม่ความสะดวกรวดเรว็และเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการ โดยตดิตัง้ระบบ GPS ในรถแทรกเตอร์

เพื่อใช้ในการควบคุม การหยอดเมล็ด หยอดปุ๋ย ให้น�้า และเก็บเกี่ยวด้วยค่าพิกัดที่แม่นย�า ตาม

แผนที่และค�าสั่งที่ตั้งค่าไว้

    2.4)	การส�ารวจต�าแหน่งทีเ่กดิเหตตุ่าง	ๆ  เช่น อุบัตเิหตบุนทางหลวง ต�าแหน่งเรอื 

ในทะเล หรือการหลงป่า ท�าให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างแม่นย�าและรวดเร็ว

		โทรศพัท์เคลือ่นท่ีหรอืสมาร์ตโฟนสามารถค้นหาต�าแหน่ง

ต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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ขัน้สอน 
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

 •  ประโยชนของระบบกําหนดตําแหนง

  บนพื้นโลก

   (แนวตอบ ระบบกาํหนดตาํแหนงบนพืน้โลกมี

ประโยชนมากในการกําหนดจดุพกัิดผิวโลก 

โดยแสดงขอมลูทัว่ไป เชน อาคาร บานเรอืน 

ถนน นาขาว ซึง่อาจใชเปนขอมลูพืน้ฐานของ

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรและขอมลูเฉพาะ

เชน ตําแหนงที่เกิดภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ

บนทางหลวง หรือกลางทะเล โดยเครื่อง

จพีเีอสมีหลากหลายขนาด สามารถพกตดิตวั

หรือติดตั้งในรถยนตเพื่อสํารวจทิศทางของ

จุดหมายทําใหสามารถเดินทางไดสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น)

 •  การใชประโยชนของระบบกําหนดตําแหนง

บนพื้นโลกที่ใกลตัวมากที่สุด

   (แนวตอบ เชน การใชประโยชนของระบบ

กาํหนดตาํแหนงบนพืน้โลก หรอื GPS ในการ

ระบุพิกัดภูมิศาสตรของโรงเรียน เน่ืองจาก 

GPS เปนเครื่องรับระบบกําหนดตําแหนง

บนพื้นโลกที่สามารถหาพิกัดภูมิศาสตรของ

สถานที่ตางๆ บนพื้นโลกไดจากดาวเทียม

ที่โคจรอยูรอบโลก)

 นกัเรยีนแบงกลุมตามความสมคัรใจ ทาํชิน้งาน การใชเครือ่งมอื

ทางภมูศิาสตรในการประชาสมัพนัธชมุชนของนกัเรยีน โดยกาํหนด

ใหจัดทําชิ้นงานนําเสนออยางหลากหลาย และชิ้นงานตองแสดง

ใหเห็นถึงการใชทักษะทางภูมิศาสตรมานําเสนอขอมูลไดอยางมี

คุณภาพ

 บูรณาการอาเซียน

 นกัเรยีนสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนขอมลูผานสมารตโฟน

ท่ีติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียมนําทางและกลองถายภาพที่พัฒนาจาก

เทคโนโลยีในการติดตามขอมูลขาวสารดานตางๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

เชน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเรียนรูขอมูล

พื้นฐานของประชาคมอาเซียน การรู เทาทันสื่อ และเสริมสรางทักษะทาง

ภูมิศาสตร

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

Geo
Tip

ฮารดแวร

ซอฟตแวร กระบวนการวิเคราะห
ขอมูล

ผูใช

Geographic  Information  System

	 2.3	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นระบบข้อมลูที่

เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์และรายละเอียดของพื้นที่ โดยใช้คอมพิวเตอร์และแสดงผลลัพธ์ใน

รูปแบบต่าง ๆ  เช่น แผนที่ ภาพสามมิติ สถิติ ตารางข้อมูล

   1) หลักกำรท�ำงำนของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ มหีลกัการท�างาน ดงันี้ 

    1.1) กำรน�ำเข้ำข้อมูล (input) ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ใน GIS 

ข้อมูลต้องได้รบัการแปลงให้มาอยู่ในรปูแบบของข้อมลูเชิงตวัเลข (digital format) เสยีก่อน เช่น 

จากแผนทีก่ระดาษไปสู่ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

    1.2) กำรปรบัแต่งข้อมลู (manipulation) ข้อมลูที่ได้รบัเข้าสู่ระบบบางอย่างจ�าเป็น

ต้องได้รบัการปรบัแต่งให้เหมาะสมกบังาน เช่น ข้อมลูบางอย่างมขีนาดท่ีแตกต่างกนั หรอืใช้ระบบ

พิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันเสียก่อน 

    1.3) กำรบริหำรข้อมูล (management) ในระบบ GIS นิยมใช้ระบบจัดการฐาน

ข้อมูลซึ่งถูกจัดเก็บในรูปของตาราง

    1.4) กำรเรียกค้นและวิเครำะห์ข้อมูล (query and analysis) เมื่อระบบ GIS 

มีความพร้อมของข้อมูลแล้ว สามารถน�าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การสอบถาม 

ข้อมลูอย่างง่าย ๆ  ในบรเิวณท่ีต้องการ เพือ่สอบถามหรอืเรยีกค้นข้อมลู นอกจากนี ้ระบบ GIS ยงัมี 

เครือ่งมอืในการวเิคราะห์ เช่น การวเิคราะห์เชงิประมาณค่า การวเิคราะห์เชงิซ้อน (overlay analysis)

    1.5) กำรน�ำเสนอข้อมลู (visualization) จากการด�าเนนิการเรยีกค้นและวเิคราะห์

ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมาย การน�าเสนอ 

ข้อมลูทีด่ ีทัง้การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2 มติ ิหรอื 3 มติ ิรปูภาพจากสถานทีจ่รงิ ภาพเคลือ่นไหว 

แผนท่ี หรือแม้กระท่ังระบบมัลติมีเดีย สื่อต่าง ๆ  เหล่านี้จะท�าให้เข้าใจความหมายและมองภาพ

ของผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบที่ส�ำคัญของ GIS
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 การสํารวจขอมูลของภูมิสารสนเทศศาสตรชนิดใดแตกตาง

จากขออื่น

 1. แผนที่การใชที่ดิน

 2. ภาพจากดาวเทียม

 3. การรับรูจากระยะไกล

 4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

 5. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. ดาวเทยีมเปนเคร่ืองมอืหลกัในการ

สาํรวจขอมลูภมูสิารสนเทศชนดิตางๆ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรและระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก สวนการรับรูจาก

ระยะไกล มีเครื่องมือเก็บขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ ดาวเทียม 

และอากาศยานตางๆ เชน เครื่องบิน บอลลูน)

ขัน้สอน
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

 •  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร

   (แนวตอบ เชน เครื่อง GPS รับสัญญาณ

คลื่นวิทยุจากดาวเทียมท่ีโคจรอยูรอบโลก

แลวแสดงภาพบนหนาจอ ใหขอมูลเกี่ยวกับ

เสนทางคมนาคม ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่

ตางๆ สภาพการจราจร สามารถนํามาใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันได)

 เกร็ดแนะครู

 ครอูธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัการนาํเสนอขอมลูทางภมูศิาสตรทีม่รีปูแบบตางๆ 

ดังนี้

 • แบบบรรยาย เปนวธิกีารนาํเสนอขอมลูทีเ่ปนพืน้ฐาน ควรใชขอความสัน้ๆ 

เขาใจงาย

 • แบบแผนภูมิ เปนวิธีการนําเสนอขอมูลเพื่อเปรียบเทียบในแตละสวน

 • แบบแผนที่ เปนวิธีการนําเสนอขอมูลที่ตองการใหเห็นภาพของพื้นท่ี

ประเทศและภูมิภาคโดยไมตองอธิบายเพิ่มเติม

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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เมืองหลวง
    กรุงเทพมหานคร

Field
Name
Country
Area
Pop.

Value
Bangkok
Thailand
1566.737
5776181

ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลคุณลักษณะ

   2) ประเภทของข้อมูล ข้อมลูเกีย่วกบัโลกมคีวามสลบัซบัซ้อนมากเกนิกว่าทีจ่ะเกบ็

ข้อมูลทั้งหมดไว้ในรูปข้อมูลได้ ในระบบ GIS จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูป

ของตัวเลขเชิงรหัส (digital code) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ

2.1) ข้อมูลแผนที่ 

(cartographic data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับต�าแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ  บนพื้นโลก 

ประกอบด้วยข้อมูล จุด เส้น และพื้นที่

    2.2) ข้อมูลคุณลักษณะ 

(attribute data) เป็นข้อมลูทีอ่ธบิายถงึคณุลกัษณะ

ต่าง ๆ  ในพื้นที่นั้น เช่น ข้อมูลจ�านวนประชากร

ในกรุงเทพมหานคร

    ข้อมูลเชิงภาพ (graphic data) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. จุด (point) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีต�าแหน่งที่ตั้งเฉพาะเจาะจง หรือมี

เพียงอย่างเดียว สามารถแทนได้ด้วยจุด เช่น หมุดหลักเขต จุดความสูง อาคาร สิ่งก่อสร้าง

2. เสน (line) ลกัษณะทางภมูศิาสตร์ทีว่างตวัไปตามทางระหว่างจดุ 2 จดุ หรอื

หลายจุดต่อกันจะแทนด้วยเส้น เช่น ล�าน�้า ถนน โครงข่ายสาธารณูปโภค เส้นชั้นความสูง 

     3. พืน้ที ่(polygon) ลกัษณะทางภมูศิาสตร์ทีม่พีืน้ทีเ่ดยีวกนัจะถกูล้อมรอบด้วย

เส้นเพื่อแสดงขอบเขตเป็นพื้นที่ เช่น เขตต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ

 ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บในรูปของแฟ้ม

ข้อมูลที่แยกออกจากกันเป็นชั้นข้อมูล (layer) 

ตามลักษณะเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

และแก้ไข แฟ้มของช้ันข้อมูลเหล่าน้ีจะเช่ือม

ต่อกันในลักษณะซ้อนทับ โดยอาศัยต�าแหน่ง

ทางภมูศิาสตร์เป็นตวัเชือ่มในลกัษณะอ้างองิกบั

ต�าแหน่งจริงบนพื้นผิวของโลก (geocoding)

เส้นทางคมนาคม

การใช้ที่ดิน

ขอบเขตป่าไม้

แหล่งน�้า

ความสูงต�่า

แผนที่ภูมิประเทศ

ชั้นข้อมูล
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ขัน้สอน 
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

 • องคประกอบของระบบสารสนเทศภมูศิาสตร

   (แนวตอบ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

มีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ขอมูล 

คือ ขอมูลเชิงพื้นที่มีลักษณะเปนจุด เชน 

โรงเรียน วัด ขอมูลเสน เชน ถนน แมนํ้า 

ทางรถไฟ ขอมูลรูปปด เชน ขอบเขตของ

อําเภอ จังหวัด ขอมูลคําอธิบาย เปนขอมูล

ประกอบขอมูลเชิงพื้นที่ สวนชุดคําสั่งหรือ

ซอฟตแวร คอื โปรแกรมคอมพวิเตอรทีใ่ชใน

การจัดการขอมูล สวนเครื่องหรือฮารดแวร 

คือ อุปกรณที่ ใช กับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร กระบวนการวิเคราะห คือ การ

วิเคราะหขอมูลชัน้ตาง ๆ  ตามวัตถปุระสงค 

และบคุลากร คอื ผูทีม่คีวามรูความสามารถ

ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมถึง

พัฒนาระบบใหมีคุณภาพอยูเสมอ)

 เกร็ดแนะครู

 ครอูาจนาํแผนใสทีม่ขีอมลูดานตางๆ ของทองถิน่หรือประเทศ เชน ลกัษณะ

ภูมิประเทศ เสนทางคมนาคม การตั้งถิ่นฐาน การใชที่ดิน มาวางซอนทับกัน 

เพื่อใหนักเรียนไดพิจารณาและทําความเขาใจถึงการซอนทับกันของชั้นขอมูล

ในการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดชัดเจนยิ่งขึ้น

ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET
 ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับองคประกอบของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร

 1. มีรายละเอียดของขอมูลที่หลากหลาย

 2. ขอมูลเปนเชิงตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ

 3. วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลชั้นเดียวหรือหลายชั้น

 4.  บุคลากรเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยสายตาและการคํานวณ

 5.  มีฮารดแวรเปนเครื่องรับระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูล

ชั้นเดียวหรือหลายช้ันตามวัตถุประสงคของผูใช เน่ืองจากระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร จัดเก็บขอมูลของพื้นที่ในดานตางๆ เชน 

ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ การใชพื้นที่ เปนฐาน

ขอมลูชัน้ตางๆ การวเิคราะหขอมลูจงึอาจวเิคราะหขอมูลจากฐาน

เพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได)

สรปุ ประเมนินาํ สอน สรปุ ประเมนินาํ สอน
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	 2.4	การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 ปัจจุบันภูมิสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตท้ังทางตรงและทางอ้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

พบได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต ท�าให้การใช้

ภมูสิารสนเทศแพร่หลายมากขึน้ สามารถใช้ข้อมลูร่วมกนัได้ระหว่างข้อมลูจาก GPS ข้อมลูภาพ

จากดาวเทียม ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการ

และการวางแผนก�าหนดนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชน

   1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ท�าการวิเคราะห์หาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับ

การท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการ

ตัดสินใจและการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เช่น 

    1.1) กำรจัดท�ำแผนที่ภำษี มีระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยวาง

แผนงานในการจัดเก็บภาษี ท�าให้การจัดเก็บภาษีง่ายและสะดวกข้ึน ภายในระบบสารสนเทศ

มข้ีอมลูท่ีใช้ในการค�านวณภาษีท้ังภาษีบ�ารงุท้องท่ีและภาษีโรงเรอืน เช่น ข้อมลูถนนทีร่ะบปุระเภท

ถนนสายหลัก-สายรอง แปลงที่ดิน แปลงโรงเรือน ประเภทกิจการ แผนที่ภาษีที่สร้างขึ้นด้วย

โปรแกรมภมูสิารสนเทศสามารถระบไุด้ว่าแปลงทีด่นิแปลงใดเสยีภาษหีรอืยังไม่ได้เสยีภาษ ีตลอดจน

สามารถจัดท�ารายงานสรุปการเสียภาษีในรอบปีได้

07

08

02

01
03

04
05

06

0 400 800 ม.

ระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรแผนที่ภาษี (GIS Tax Mapping) เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนคร
พิษณุโลก

เทศบาลนคร
พิษณุโลก

คำอธิบายสัญลักษณ

เลขที่แบงเขตพื้นที่

ทางรถไฟ

ถนน

แหลงน้ำ

โรงเรือนที่ตอง
จัดเก็บภาษี

01

ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2557)

จำนวนพื้นที่ทั้งหมด
จำนวนเขต (โซน)
จำนวนเขตยอย (บล็อก)
ผูถือกรรมสิทธิ์

จำนวนแปลงที่ดินทั้งหมด
อยูในขายเสียภาษี
อยูในขายยกเวนภาษี
ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

จำนวนโรงเรือนทั้งหมด
อยูในขายเสียภาษี
อยูในขายยกเวนภาษี

18.26
8

117
23,469

31,117
15,556
15,837
17,196

27,911
13,006
14,905

ตร.กม.
เขต
เขต
ยอย

แปลง
แปลง
แปลง
ราย

หลัง
หลัง
หลัง
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 1.1) กำรจัดท�ำแผนที่ภำษี
1

กิจกรรม ทาทาย

ขัน้สอน
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 

 • ประโยชนของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

   (แนวตอบ ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

มปีระโยชนในดานการจดัการพืน้ทีเ่ปนหลกั

จึงถูกใช มากในหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยใหขอมูลเพื่อการจัดการ

ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ซึ่งที่สําคัญ คือ การจัดการ

ภัยธรรมชาติ ในส วนของบุคคลทั่วไป 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก็มีประโยชนใน

การบอกตําแหนงของสถานท่ี ช่ือสถานท่ี 

พิกัดทางภูมิศาสตร จึงชวยในการวางแผน

การเดินทางได)

 นักเรียนควรรู

 1 แผนที่ภาษี เปนแผนที่ที่แสดงตําแหนงรูปราง ลักษณะ และขนาดของที่ดิน 

อาคารและสิง่ปลกูสราง รวมทัง้รหสัประจาํแปลงทีด่นิและเลขทีบ่าน หรอือาคาร 

แบงเปน 2 ประเภท คือ แผนที่ภาษีบํารุงทองที่และแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 นักเรียนคนควาการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรในการจัดการพื้นที่ดานตางๆ ไดแก การวางผังเมือง 

การอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิและการจดัการภยัพบิตัจิากแหลง

ขอมูลตางๆ แลวบันทึกผลการศึกษาคนควาสงครูผูสอน

กิจกรรม สรางเสริม
 นักเรียนสรุปการใชประโยชนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน

การจัดการพื้นที่ดานตางๆ จากแหลงขอมูลตางๆ เชน เว็บไซต

ของศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวนําสงครูผูสอน

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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    1.2) กำรสร้ำงข้อมลูเชงิพืน้ทีเ่พือ่สนบัสนนุกำรบรหิำรพ้ืนที ่เช่น กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ได้จัดท�า “ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ หรือ Agri-Map” โดยบูรณาการ

2) ด้ำนกำรวำงแผนก�ำหนดนโยบำย มีความส�าคัญต่อการพัฒนาพื้นที่จากการ

ใช้ข้อมลูจากระบบภมูสิารสนเทศ สามารถน�าเสนอข้อมลูแบบบรูณาการร่วมกนัระหว่างข้อมลูทาง

ด้านลกัษณะสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละข้อมลูทางด้านสิง่แวดล้อม ทางสงัคม ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ

พื้นที่ ท�าให้เกิดการวางแผนตัดสินใจและก�าหนดนโยบายแบบองค์รวม โดยครอบคลุมพื้นที่และ

ปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น การวางแผน การใช้ที่ดิน การวาง

ผังเมือง การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

	ระบบ GPS ติดตามต�าแหน่งยานพาหนะ

รถคันที่ 2
ระยะทาง 20.3 กม.
ใช้เวลา 52 นาที
ความเร็ว 50 กม./ชม.
ความเร็วเฉลี่ย 45 กม./ชม.

ข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับ

ปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรี



ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ชุดดิน ภูมิอากาศ และข้อมูลอื่น ๆ  

ท�าให้ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เหมาะส�าหรับปลูกพืช

เศรษฐกิจส�าคัญของประเทศ เผยแพร่

แอปพลเิคชนั และเผยแพร่ข้อมลูผ่านทาง

เว็บไซต์ (http://agri-map-online.

moac.go.th/) ให้ผูใ้ช้ทัว่ไปสามารถเข้าใช้

ประโยชน์ได้สะดวก

2.1) กำรใช้ระบบ GPS ใน

ยำนพำหนะเพื่อกำรติดตำมและบริหำรจัดกำร 

เช่น บรษิทัด้านขนส่งและโลจสิตกิส์ ได้น�าระบบ 

GPS ไปติดตั้งในรถยนต์ เพื่อติดตามเส้นทาง

เดินรถว่าไปยังจุดหมายตามเส้นทางที่ก�าหนด

หรอืไม่ สามารถค�านวณระยะเวลาที่ใช้ ความเรว็

ในการขับ รวมถึงการค�านวณและวางแผนเรื่อง

ค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นทุนในการ

ขนส่งสินค้า

รถคันที่ 1

ระยะทาง 11.6 กม.
ใช้เวลา 26 นาที
ความเร็ว 43 กม./ชม.
ความเร็วเฉลี่ย 38 กม./ชม.

การติดตามเตาทะเล 21

ขัน้สอน 
ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคําถาม

1.  ครูใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระ

สําคัญเพื่อตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร

2.  ครูใหนักเรียนใชสมารตโฟนสองดู QR Code

เกีย่วกบัการตดิตามเตาทะเล ซึง่เปนตวัอยางของ

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ประกอบการสรปุความรูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทาง

ภูมิศาสตรเพิ่มเติม

3.  ครูมอบหมายใหนักเรียนทําชิ้นงาน/ภาระงาน 

(รวบยอด) การทํารายงาน แผนที่ Google 

Maps กําหนดเสนทางจากบานของฉันถึง

โรงเรยีน โดยกาํหนดใหปกหมดุ “บานของฉนั” 

และ “โรงเรียน” พรอมอธิบายวิธีการนําระบบ

ภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนใหเขาใจงาย

และชัดเจน 

ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET
 เครื่องมือทางภูมิศาสตรในขอใดสามารถเปรียบเทียบการ

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 

จึงสามารถใชในการติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นได)

 เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเก่ียวกับประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพิ่มเติมวา

สามารถนาํมาใชในการจดัการดานเศรษฐกจิและสงัคม เพราะทาํใหทราบขอมลู

ตางๆ เชน ที่ตั้งของโรงงานประเภทตางๆ ความหนาแนนของประชากร เพศ 

อายุ เพื่อนํามาใชวางแผนดานเศรษฐกิจและสังคมได นอกจากนี้ ยังสามารถใช

คาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในชวงเวลาที่กําหนดได

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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พะเยา

แพร

อุตรดิตถ

ลาว

เฉลิมพระเกียรติ

ทุงชาง

ปว
บอเกลือ

เชียงกลาง

สองแคว

ทาวังผา

สันติสุข

แมจริม
ภูเพียง

อำเภอเมือง นานบานหลวง

เวียงสา

นานอย

นาหมื่น

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ดอยภูคาดอยภูคาดอยภูคาดอยภูคาดอยภูคาดอยภูคาดอยภูคาดอยภูคาดอยภูคาดอยภูคา

บอเกลือ
ดอยภูคา

บอเกลือ
ดอยภูคา

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ขุนนานขุนนานขุนนานขุนนานขุนนานขุนนานขุนนานขุนนานขุนนานขุนนานขุนนานขุนนานขุนนาน

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
นันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรีนันทบุรี

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนานลำน้ำนาน

อุทยานแหงชาติ
ลำน้ำนาน

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ลำน้ำนาน

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ลำน้ำนาน

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ลำน้ำนาน

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ลำน้ำนาน

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ลำน้ำนาน

อุทยานแหงชาติ
ลำน้ำนาน

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนานศรีนาน

อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
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หมายเหตุ : พื้นที่ปาไมแปลตีความจากภาพถายดาวเทียมไทยโชต พ.ศ. 2557

แผนที่แสดงพื้นที่ปาไม จังหวัดนาน
N

EW

S

    2.2) กำรจดัท�ำขอบเขตของพ้ืนทีป่่ำไม้เพ่ือกำรวำงแผนก�ำหนดนโยบำย กรมป่าไม้

ได้แปลหรือตีความภาพจากดาวเทียมและใช้ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลไว้

อย่างต่อเนื่อง สามารถน�าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้ว่า บริเวณใดที่มีพื้นที่ป่าไม้ลดลง หรือ

เพิ่มขึ้น บริเวณใดที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ พื้นที่ใดควรมีการฟนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์

 กล่าวโดยสรุป การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อม

โดยอาศัยวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ  เครื่องมือที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมาก คือ แผนที่ และ

ยังมีเครื่องมืออีกหลายชนิดที่มีการน�ามาใช้รวบรวม วิเคราะห์ และน�าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

เช่น รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม ซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศ ทั้งระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ได้มบีทบาทในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ บคุคลทัว่ไปสามารถเข้าถงึการใช้งานภมูสิารสนเทศได้สะดวก 

รวมถงึปัจจบุนัภาครฐัและเอกชนกน็�าข้อมลูจากภมูสิารสนเทศมาใช้งานด้านต่าง ๆ  อย่างแพร่หลาย

	แผนทีแ่สดงพืน้ทีป่่าไม้ จังหวดัน่าน พ.ศ. 2557

		ภาพจากดาวเทียมจังหวัดน่าน

22

ขัน้สอน
ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคําถาม

4.  ใหนักเรียนทําแบบวัดฯ ภูมิศาสตร ม.4-6 

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรเพ่ือทดสอบ

ความรูที่ไดศึกษามา 

ขัน้สรปุ

 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เกี่ยวกับ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร หรือใช PPT สรุปสาระ

สําคัญของเนื้อหา ตลอดจนความสําคัญของ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ต อการดําเนินชีวิต

ประจําวัน

ขัน้ประเมนิ

1.  ครูประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบคําถาม 

การรวมกันทํางาน และการนําเสนอผลงาน

หนาชั้นเรียน

2.  ครูตรวจสอบผลจากการทําใบงาน แบบวัดฯ

และแบบฝกสมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6

3.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวย

การเรียนรูที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร

ปภ. สุพรรณบุรีระดมเครื่องสูบนํ้า 

เรงแกปญหานํ้าทวม 4 จังหวัด

 ผู อํานวยการศูนยปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั เขต 2 สพุรรณบรุ ีกลาววา จากกรณี

รองมรสุมพาดผานภาคกลางตอนลางและภาคใต

ตอนบนจึงมีฝนตกชุกหนาแนน กับมีฝนตกหนัก

ซึ่งทําใหเกิดนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก 

และนํ้าทวมขังในที่ราบลุม ในพื้นที่รับผิดชอบ 

โดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ศูนยฯ ไดสนับสนุนเครื่องสูบนํ้าที่มีสมรรถนะสูง 

เรอืทองแบน พรอมเจาหนาที ่และใหการสนบัสนนุเรอืพายขนาดเลก็ใหกับ อปท.

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

1. ขาวที่หามานี้ เปนขาวเกี่ยวกับอะไร และมีการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร ใด
  .....................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................

2. จากขาว การใชเครื่องมือชนิดนี้มีประโยชนอยางไร
  .....................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................

3. เครื่องมือนี้มีวิธีการเพื่อให ไดขอมูลมาอยางไร
  .....................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................

4.  นอกจากเครื่องมือที่ปรากฏอยูในขาว มีเครื่องมือทางภูมิศาสตรอื่น ๆ  ประเภทใดที่นํามาใชกับ
สถานการณนี้ได

  .....................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................

5. หากนักเรียนมีโอกาสใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดนี้ นักเรียนจะใชศึกษาเรื่องใด
  .....................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

5
กิจกรรมที่ 1.4 ใหนักเรียนหาขาวเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

นําขาวมาติด แลวตอบคําถาม

ส 5.1 ม.4-6/3

Geo Skill  • การคดิเชงิพืน้ที ่ • การใชเทคโนโลย ี • การใชสถติพิืน้ฐาน

ฉบับ
เฉลย

(แนวตอบ)
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แบบวัดฯ

 แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครสูามารถวดัและประเมนิความเขาใจเนือ้หา เรือ่ง เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ 

ไดจากการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนและนําเสนอผลงานหนา

ชั้นเรียน โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลจากแบบประเมินการนําเสนอ

ผลงานทีแ่นบมาทายแผนการจดัการเรยีนรูหนวยที ่1 เรือ่ง เครือ่งมือทางภูมิศาสตร

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการ แล้วขีด ลงในช่องที่ 
             ตรงกับระดับคะแนน 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                       ............/................./................ 
 

        เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา    
2 การล าดับขั้นตอนของเรื่อง    
3 วิธีการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์    
4 การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ    
5 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    

                                                                              
รวม 

 

กิจกรรม 21st Century Skills

 ครูจัดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห โดยการประยุกตใช

ความรูจากสถานการณ “ถาครอบครัวของนักเรียนวางแผนจะทํา

ไรนาสวนผสมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเริ่ม

จากการสํารวจพื้นที่ แลวตอบคําถามในประเด็นที่กําหนด เชน

 •  นักเรียนจะแนะนําใหครอบครัวใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ชนิดใด

 • เพราะเหตุใดนักเรียนจึงแนะนําเครื่องมือดังกลาว

 • ขอมูลที่จะไดรับจากเครื่องมือนั้นคืออะไร

 แลวบันทึกคําตอบสงครูผูสอน

นาํ สอน ประเมินสรุป

T22



ค�าถามเน้นการคิด

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

1. นักเรียนเคยน�าแผนที่มาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

2. ถ้าต้องการศกึษาเรือ่งประชากรของประเทศไทย นกัเรยีนควรน�าแผนท่ีชนดิใดมาใช้ประโยชน์

 ได้บ้าง

3. รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมมีความส�าคัญอย่างไร

4.  นักเรียนเคยน�ารูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องใด 

เพราะเหตุใด

5.  ในปัจจุบันภูมิสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญอย่างไรบ้าง และนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก

ภูมิสารสนเทศได้อย่างไรบ้าง

1. นักเรียนเคยน�าแผนที่มาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

2. ถ้าต้องการศกึษาเรือ่งประชากรของประเทศไทย นกัเรยีนควรน�าแผนท่ีชนดิใดมาใช้ประโยชน์

3. รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมมีความส�าคัญอย่างไร

4.  นักเรียนเคยน�ารูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องใด 

5.  ในปัจจุบันภูมิสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญอย่างไรบ้าง และนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก

1.  เลือกศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันของโลกหรือของประเทศไทย 1 เหตุการณ์ โดยใช้แผนที่

เฉพาะเรื่องประกอบการศึกษา เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานที่เกิดขึ้น

2.  น�าภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียมของชุมชน หรือบริเวณพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง

ให้นักเรียนอ่านและแปลความหมายด้วยสายตา โดยแปลความหมายจากองค์ประกอบหลัก 

เช่น สี ขนาดและรูปร่าง ความสูงและเงา ต�าแหน่ง

3.  แบ่งกลุ่ม ศึกษาสภาพพื้นที่โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ในปัจจุบัน และน�าเสนอในชั้นเรียน

1.  เลือกศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันของโลกหรือของประเทศไทย 1 เหตุการณ์ โดยใช้แผนที่

2.  น�าภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียมของชุมชน หรือบริเวณพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง

3.  แบ่งกลุ่ม ศึกษาสภาพพื้นที่โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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เฉลย คําถามเนนการคิด

1. นําแผนที่มาใชในการเดินทางทองเที่ยว
 เพื่อคนหาเสนทางและสถานที่ตางๆ
2.  แผนที่เฉพาะเรื่อง เชน แผนที่ประเทศไทย

แสดงจํานวนประชากร เพื่อศึกษาจํานวน
ประชากรและความหนาแนนของประชากร
ของไทย

3.  รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
มีความสําคัญโดยนํามาใชประโยชนดาน
การวางผังเมืองและการขยายเมือง ใชเปน
ขอมูลทําแผนที่ปาไม ใชเปนขอมูลเตือน
ภัยพิบัติ

4.  นํามาใชประโยชน เชน วิเคราะหพื้นที่ปาไม
ของไทยจากภาพจากดาวเทียม

5.  ภูมิสารสนเทศมีบทบาทสาํคญั เชน การบริหาร
จัดการของภาครัฐเพื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ เชน 
ใชเปนขอมูลเชิงพื้นที่สําหรับการปลูกพืช 
การวางผังเมือง การพัฒนาเสนทางคมนาคม 
การตดิตามยานพาหนะในการขนสงโลจสิตกิส

เฉลย แนวทางประเมินกิจกรรมพัฒนาทักษะ 

ประเมินความรอบรู

 •  ใชในการประเมินความรอบรูในหลักการพ้ืนฐาน กระบวนการความสัมพันธของขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะการคิดในเร่ืองตางๆ โดยทั่วไป

งานหรือชิ้นงานใชเวลาไมนาน งานสําหรับประเมินรูปแบบนี้อาจเปนคําถามปลายเปด หรือผังมโนทัศนนิยมสําหรับประเมินผูเรียนรายบุคคล

ประเมินความสามารถ

 •  เชน ความคลองแคลวในการใชเครือ่งมอืทางภมูศิาสตร การแปลความหมายขอมลู ทกัษะการตดัสนิใจ ทกัษะการแกปญหา งานหรอืชิน้งานจะสะทอนถงึ

ทักษะและระดับความสามารถในการนําความรูไปใช อาจเปนการประเมินการเขียน ประเมินกระบวนการทํางานทางภูมิศาสตรตางๆ หรือการวิเคราะห

และการแกปญหา

ประเมินทักษะ

 •  มีเปาหมายหลายประการ ผูเรียนไดแสดงทักษะ ความสามารถทางภูมิศาสตรตางๆ ที่ซับซอนขึ้น งานหรือชิ้นงานมักเปนโครงงานระยะยาว ซึ่งผูเรียน

ตองมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอผูเกี่ยวของหรือตอสาธารณะ

 สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการประเมิน คือ จํานวนงานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติ ซึ่งผูประเมินควรกําหนดรายการประเมินและทักษะที่ตองการประเมินให

ชัดเจน

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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Chapter Overview
แผนการจัด
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1
ธรณีภาค

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียน
	 ภมูศิาสตร์	ม.4-6
-	แบบฝึกสมรรถนะ
	 	และการคิด
	 ภมูศิาสตร์	ม.4-6
-	แบบทดสอบ
	 ก่อนเรยีน
- PowerPoint
-	ใบงานที	่2.1
-		เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์	เช่น
แผนที่	เข็มทิศ

	 รูปถ่ายทางอากาศ 
	 ภาพจากดาวเทยีม

1.		วเิคราะห์การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 
ด้านธรณีภาคของพื้นที่ในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง	ๆ 	 ของโลก	 ซึ่งได้รับ
อทิธพิลจากปัจจยัทางภมูศิาสตร์	ได้	(K)

2.		วิเคราะห	์โครงสร้างและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลกได้	
(K)

3.		เลอืกใช้เคร่ืองมอืทางภมูศิาสตร์		ในการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

	 ด้านธรณีภาคของพื้นที่ในประเทศไทย 
	 และภูมิภาคต่าง	ๆ 	ของโลก	ซึ่งได้รับ	
	 อทิธพิลจากปัจจยัทางภมูศิาสตร์	ได้	(P)
4.		สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
	 กายภาพของพื้นที่ในประเทศไทยและ 
	 ภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลก	ซึง่ได้รบัอทิธพิล 
	 จากปัจจยัทางภมูศิาสตร์เพิม่มากขึน้	(A)

กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์	
(Geographic	
Inquiry
Process)

-	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
-	ตรวจการท�าแบบฝึก
	 สมรรถนะและการคิด
	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6
-	ตรวจใบงานที	่2.1
-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน
-	สังเกตพฤติกรรม
	 การท�างานรายบุคคล
-	สังเกตพฤติกรรม
	 การท�างานกลุ่ม
-	ประเมินคุณลักษณะ
	 อันพึงประสงค์

-		การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

1.	ใฝ่เรียนรู้
2.	มุ่งมั่นใน
	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 2
บรรยากาศภาค

2 
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียน
	 ภมูศิาสตร์	ม.4-6
-	แบบฝึกสมรรถนะ
	 	และการคิด
	 ภมูศิาสตร์	ม.4-6
- PowerPoint
-	ใบงานที	่2.2
-		เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์เช่น	
แผนที่	เข็มทิศ

	 รูปถ่ายทางอากาศ
	 ภาพจากดาวเทยีม

1.		วเิคราะห์การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 
ด้านบรรยากาศภาคของพื้นที่ใน

	 ประเทศไทย	และภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลก	 
	 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
	 ภูมิศาสตร์	ได้	(K)
2.		อธิบายชั้นบรรยากาศและบอก 
องค์ประกอบส�าคัญของชั้นบรรยากาศ 
ของโลกได้	(K)

3.		เลอืกใช้เคร่ืองมอืทางภมูศิาสตร์		ในการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

	 ด้านบรรยากาศภาคของพื้นที่ใน
	 ประเทศไทย	และภมิูภาคต่าง	ๆ 	ของโลก	 
	 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
	 ภูมิศาสตร์	ได้	(P)
4.		สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
	 กายภาพของพื้นที่ในประเทศไทยและ	
 ภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลก	ซึง่ได้รบัอทิธพิล 
	 จากปัจจยัทางภมูศิาสตร์เพิม่มากขึน้	(A)

กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์	
(Geographic	
Inquiry
Process)

-	ตรวจการท�าแบบฝึก
	 สมรรถนะและการคิด
	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6
-	ตรวจใบงานที่	2.2
-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน
-	สังเกตพฤติกรรม
	 การท�างานรายบุคคล
-	สังเกตพฤติกรรม
	 การท�างานกลุ่ม
-	ประเมินคุณลักษณะ
	 อันพึงประสงค์

-		การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

1.	ใฝ่เรียนรู้
2.	มุ่งมั่นใน
	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 3
อุทกภาค

2
ชั่วโมง

-	หนงัสอืเรยีน
	 ภมูศิาสตร์	ม.4-6
-	แบบฝึกสมรรถนะ
	 	และการคดิ
ภมูศิาสตร์	ม.4-6

- PowerPoint
-	ใบงานที	่2.3
-		เครือ่งมอืทาง
ภมูศิาสตร์	เช่น
แผนที	่เขม็ทศิ

	 รูปถ่ายทางอากาศ 
	 ภาพจากดาวเทยีม

1.		วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพด้านอุทกภาคของพื้นที่

	 ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง	ๆ
	 ของโลก	ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 
	 ทางภูมิศาสตร	์ได้	(K)
2.		อธิบายวัฏจักรทางอุทกวิทยา	และ 
ผลกระทบที่เกิดจากน�้าในมหาสมุทร
ได้	(K)

3.	เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์	 
	 ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
	 กายภาพ	ด้านอุทกภาคของพื้นที่ 
	 ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง	ๆ  
	 ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 
	 ทางภูมิศาสตร์	ได้	(P)
4.		สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
	 กายภาพของพื้นที่ในประเทศไทย 
	 และภูมิภาคต่าง	ๆ 	ของโลก	ซึ่งได้รับ 
	 อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
	 เพิ่มมากขึ้น	(A)

กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์	
(Geographic	
Inquiry
Process)

-	ตรวจการท�าแบบฝึก
	 สมรรถนะและการคิด
	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6
-	ตรวจใบงานที	่2.3
-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน
-	สังเกตพฤติกรรม
	 การท�างานรายบุคคล
-	สังเกตพฤติกรรม
	 การท�างานกลุ่ม
-	ประเมินคุณลักษณะ
	 อันพึงประสงค์

-		การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

1.	ใฝ่เรียนรู้
2.	มุ่งมั่นใน
	 การท�างาน
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 4

ชีวภาค

2 
ชั่วโมง

-	หนงัสอืเรยีน

	 ภมูศิาสตร์	ม.4-6

-	แบบฝึกสมรรถนะ

	 	และการคดิ

ภมูศิาสตร์	ม.4-6

- PowerPoint

-	ใบงานที	่2.4

-		เครือ่งมอืทาง

ภมูศิาสตร์เช่น	

แผนที	่เขม็ทศิ

	 รูปถ่ายทางอากาศ

	 ภาพจากดาวเทยีม

1.		วเิคราะห์การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

ด้านชวีภาคของพืน้ทีใ่นประเทศไทย

และภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลก	ซึง่ได้รบั

อทิธพิลจากปัจจยัทางภมูศิาสตร์	ได้	(K)

2.		อธิบายระบบนิเวศและลักษณะการ

	 เปลี่ยนแปลงทางชีวภาคของแต่ละ 

	 พื้นที่ได้	(K)

3.		เลอืกใช้เคร่ืองมอืทางภมูศิาสตร์	ในการ

ศกึษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ

ด้านชวีภาคของพืน้ทีใ่นประเทศไทย

และภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลกซึง่ได้รบั

อทิธพิลจากปัจจยัทางภมูศิาสตร์ได้	(P)

4.		สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง

	 กายภาพของพื้นที่ในประเทศไทย 

	 และภูมิภาคต่าง	ๆ 	ของโลก	ซึ่งได้รับ 

	 อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

	 เพิ่มมากขึ้น	(A)

กระบวนการ

ทางภูมศิาสตร์	

(Geographic	

Inquiry 

Process)

-	ตรวจการท�าแบบฝึก

	 สมรรถนะและการคิด

	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-	ตรวจใบงานที่	2.4

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-	ประเมินคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-		การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

1.	ใฝ่เรียนรู้

2.	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 5

การเปล่ียนแปลง

ทางกายภาพ

ที่ส่งผลต่อ

ภูมิประเทศ

ภูมิอากาศ

และทรัพยากร 

ธรรมชาติ

3
ชั่วโมง

-	หนงัสอืเรยีน

	 ภมูศิาสตร์	ม.4-6

-	แบบฝึกสมรรถนะ

	 	และการคดิ

ภมูศิาสตร์	ม.4-6

-		แบบวดัและบนัทกึ

ผลการเรียนรู้	

	 ภมูศิาสตร์	ม.4-6

-	แบบทดสอบ 

	 หลังเรียน

- PowerPoint

-	ใบงานที	่2.5

-		เครือ่งมอืทาง

ภมูศิาสตร์	เช่น	

แผนที	่เขม็ทศิ

	 รูปถ่ายทางอากาศ 

 ภาพจากดาวเทยีม

1.		วเิคราะห์การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

ทีส่่งผลต่อภมูปิระเทศ	ภูมอิากาศ	และ

ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่

	 ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง	ๆ  

	 ของโลก	ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 

	 ทางภูมิศาสตร	์ได้	(K)

2.		เลอืกใช้เคร่ืองมอืทางภมูศิาสตร์	ในการ

ศกึษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพที่

ส่งผลต่อภมูปิระเทศ	ภมูอิากาศ 

และทรพัยากรธรรมชาตขิองพืน้ที่ 

ในประเทศไทย	และภูมภิาคต่าง	ๆ 	 

ของโลก	ซึง่ได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัทาง 

ภมูศิาสตร์ได้	(P)

3.		สนใจศึกษาการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

ที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ	ภูมิอากาศ

	 และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ 

	 ในประเทศไทย	และภูมิภาคต่าง	ๆ  

	 ของโลก	ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 

	 ทางภูมิศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	(A)

กระบวนการ

ทางภูมิศาสตร์	

(Geographic	

Inquiry

Process)

-	ตรวจการท�าแบบฝึก

	 สมรรถนะและการคิด

	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-	ตรวจการท�าแบบวัดและ

	 บันทึกผลการเรียนรู้

	 ภูมิศาสตร์	ม.4-6

-	ตรวจใบงานที่	2.5

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-	ประเมินคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-		การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

-	การคิดเชิงพื้นที่

1.	ใฝ่เรียนรู้

2.	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

T25




