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ค�ำแนะน�ำกำรใช้
คูมือครู ภูมิศาสตร ป.5 จัดท�าขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทาง

วางแผนการจัดการเรียนการสอน	 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และประกันคุณภาพผู้เรียน	 ตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

ขอสอบเนนการคิด

อาณาเขตติดตอ

• ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
• ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ประเทศลาว
• ทิศใต   ติดตอกับ  ภาคกลางและภาคตะวันตก
• ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ประเทศเมียนมา

 ๑. ลักษณะทางกายภาพ

 ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ จะเปนทิวเขาที่สูงเปนแนวยาวตอเนื่องกัน

ลักษณะภูมิประเทศ

 โดยท่ัวไปเปนภูเขาที่ตอเนื่องกันเปนทิวเขา วางตัวเปนแนวยาวจากทาง

เหนือลงไปทางใต ระหวางทิวเขาจะเปนที่หุบเขาและแองที่ราบอยูระหวางภูเขา

ทวิเขา ทีส่าํคญั ไดแก ทวิเขาแดนลาว ทวิเขาถนนธงชยั ทิวเขาผปีนนํา้ และทวิ

เขาหลวงพระบาง ภเูขาสงูในภาคเหนอืมีความสาํคญั เพราะเปนแหลงตนนํา้ลาํธาร

ของแมนํา้สายตาง ๆ  เชน แมนํา้ปง แมนํา้วงั แมนํา้ยม แมนํา้นาน แมนํา้กก แมนํา้ปาย

แองที่ราบ เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก เปนบริเวณที่มีการสะสม

ของดนิตะกอนทีถ่กูแมนํา้พัดพามาทับถมกนัจนกลายเปนพืน้ทีร่าบทีม่คีวามอุดม

สมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก และเปนที่ตั้งของแหลงชุมชน เชน บริเวณแอง

ที่ราบเชียงใหม-ลําพูน แองที่ราบพะเยา แองที่ราบแพร

๖

 ทีส่าํคญั ไดแก ทวิเขาแดนลาว ทวิเขาถนนธงชยั ทิวเขาผปีนนํา้ และทวิ
1

 ทีส่าํคญั ไดแก ทวิเขาแดนลาว ทวิเขาถนนธงชยั ทิวเขาผปีนนํา้ และทวิ
2

นักเรียนควรรู

 1 ทิวเขาแดนลาว เปนทิวเขาที่อยูเหนือสุดของประเทศไทย ทิวเขานี้ใชแนว

สันเขาเปนเสนเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเมียนมา โดยเริ่มจาก

ดอยคาในจังหวัดเชียงรายทอดยาวไปทางตะวันตกตามเสนแบงเขตแดน

ไทย-เมียนมาในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหมไปสิ้นสุดทิวเขาที่บริเวณเสนแบง

เขตจังหวัดระหวางอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม กับอําเภอปาย จังหวัด

แมฮองสอน

 2 ทิวเขาถนนธงชัย เปนทิวเขาที่ตอเนื่องมาจากทิวเขาแดนลาว โดยเริ่มจาก

ฝงทิศใตของลํานํ้าปายในเขตจังหวัดแมฮองสอน เปนแนวลงมาทางใต สิ้นสุดที่

ชองเจดียสามองค จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคตะวันตก

ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือในขอใดกลาวถูกตอง

 1.  มีภูเขายาวตอเนื่องกันเปนทิวเขา และมีแองที่ราบระหวาง

ภูเขา

 2.  ภูเขาเปนภูเขาเตี้ยๆ และเปนภูเขาโดดกระจายอยูทั่ว 

ทั้งภาค

 3.  พื้นที่ระหวางภูเขาเปนที่ราบลุมกวางใหญที่มีความ  

อุดมสมบูรณ

 4.  มีภูเขาสูงยอดตัดลักษณะคลายโตะ เปนภูเขาโดด  

ไมตอเนื่องกัน

 (วิเคราะหคําตอบ : ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือโดยทั่วไป

เปนภูเขาที่ตอเนื่องกันเปนทิวเขา วางตัวในแนวเหนือ-ใต และมี

แองทีร่าบระหวางภเูขาทีอ่ดุมสมบรูณ ดงันัน้ ขอ 1. จึงเปนคาํตอบ

ที่ถูกตอง)

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

7. นักเรียนแตละกลุ มตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามา

วิเคราะห เพ่ือตอบคําถามเชิงภมิูศาสตรทีต้ั่งไว

โดยครูชวยชี้แนะเพิ่มเติม

8. เมื่อไดขอสรุปแลว ใหนํามาจัดทําเปนรายงาน

หรือจัดปายนิเทศสรุปเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาคของตน โดยมีแผนที่

รูปถาย แผนภูมิ และแผนผังประกอบ

ขัน้สอน
การจัดการข้อมูล

4. ครแูนะนาํวิธกีารจดัการขอมูลแกนกัเรียน เพ่ือ

ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและ

จัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลมาจําแนกและ

จัดการขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและ

สัมพันธกับประเด็นเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว

6. นักเรียนแตละกลุมสรุปขอมูลที่สัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

สรุป ประเมินนํา สอน

T8

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 2

	 โดยประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัครู

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ช่วยครูเตรียมสอน

 เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู	ข้อเสนอแนะ	ข้อสังเกต	แนวทางการจัด

กิจกรรมและอื่น	ๆ 	เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

 นักเรียนควรรู้

ความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหา	ส�าหรับอธิบายเสริมเพิ่มเติม

ให้กับนักเรียน

	 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 เพื่อเตรียมควำมพรอมของผูเรียน

สูกำรสอนในระดับตำง 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

ชวยใหเห็นภำพรวมของกำรเพิ่ม

เพิ่ม

ข้อสอบเน้นการคิด เพื่อเตรียมควำมพรอมของผูเรียนเพิ่ม

เพิ่ม

กิจกรรมที่จะชวยพัฒนำเพิ่ม

เพิ่ม



	 โดยใช้หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ป.5	 และแบบฝกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร ป.5	 ของบริษัท	 อักษรเจริญทัศน์	

อจท.	จ�ากัด	เป็นสื่อหลัก	(Core	Meterial)	ประกอบการสอน	และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้

และตวัชีวั้ด	สาระภมูศิาสตร์	(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560)	กลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศึกษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	โดยคู่มือครูมีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน	ดังนี้

ขอสอบเนน การคิด
 ในชวงฤดูหนาว ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกวาภูมิภาค

อื่นๆ เพราะเหตุใด

 1. พื้นที่ตั้งอยูหางไกลจากทะเล

 2.  ลักษณะภมิูประเทศสวนใหญเปนภูเขาและทวิเขาสงู

 3.  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมากกวา

ภูมิภาคอื่นๆ

 4.  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนอยกวา

ภูมิภาคอื่นๆ

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปน

ภูเขาและทิวเขาสูง ทําใหในชวงฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่หนาว

เย็นมากกวาภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ภาคตะวันตก
ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
เฉ�ยงเหน�อ
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แมน้ำ แหลงน้ำ

ปาเต็งรัง

ปาเบญจพรรณ

พื้นที่อื่น ๆ

ปาดิบเขา

ปาดิบแลง

ปาสนเขา

ทังสเตน

ถานหิน

แมงกาน�ส

ดินขาว

ดีบุก

เหล็ก

น.

0 5025 100 กม.

มาตราสวน 1 : 4,200,000

แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ลักษณะภูมิอากาศ

 • สภาพอากาศของภาคเหนือเปนแบบรอนชื้นสลับแลง

 • อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ ๒๔-๒๗ องศาเซลเซียส

 • ฤดูมี ๓ ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน

 ดวยเหตุที่ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและทิวเขา 

จึงทําใหมีอากาศหนาวเย็นกวาภาคอื่น ๆ  โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว และการที่

มีพื้นที่ตั้งอยูหางไกลจากทะเลทําใหมีอากาศรอนอบอาวในชวงฤดูรอน และมี

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยนอยกวาภาคอื่น 

๗

ดีบุก

1

ทังสเตน

แมงกาน�ส

ดีบุกดีบุก 2

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

9. นกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานาํเสนอ

ผลงานหนาชั้นเรียน

10. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบคําถาม

เชิงภูมิศาสตรตามที่ตั้งไว ดังนี้

  •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

    มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

    (แนวตอบ : ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศ

เปนภูเขาที่ตอเนื่องกันเปนทิวเขา วางตัว

ในแนวเหนือ-ใต มีสภาพอากาศแบบรอน

ชื้นสลับแลง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24-27 

องศาเซลเซียส มีทรัพยากรปาไมมากที่สุด 

มีแมนํ้าสําคัญ เชน แมนํ้าปง วัง ยม นาน)

11. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง 

แผนที่จังหวัดในภูมิภาคของตน และใบงาน

ที ่1.2.2 เรือ่ง แผนทีล่กัษณะทางกายภาพของ

ภูมิภาคของตน จากแผนการสอน

12. ครสูุมนกัเรยีน 4-5 คน ออกมานาํเสนอคาํตอบ

ในใบงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

13. ครูตรวจสอบความถูกตองของคําตอบและ

อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังบกพรองอยู

14. นักเรียนในช้ันเรียนตรวจสอบคําตอบของ

ตนเองและปรับแกไขใบงานของตนเองให

ถูกตอง เสร็จแลวนําสงครูผูสอน

ขัน้สรปุ

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภูมิภาคของตน

นักเรียนควรรู

1 ดีบุก เปนแรโลหะ ดีบุกบริสุทธิ์จะมีลักษณะเปนของแข็ง สีขาวเงิน มีความ

ออนตัวสูง มีจุดหลอมเหลวตํ่า สามารถผสม และเกาะติดกับโลหะอื่นไดดี จึง

นยิมนาํดีบกุมาเคลอืบผวิหรอืผสมกบัโลหะอืน่เพือ่เพิม่ความแข็งแรง ทนทานตอ

การกัดกรอน และปองกันการเกิดสนิม

2 ทังสเตน เปนแรโลหะที่ใชประโยชนมากในหลายดาน เพราะเปนโลหะท่ีมี

ความแข็งแรง และทนตอความรอนไดสูง รวมถึงทนตอการกัดกรอนไดดี นิยม

ใชประโยชนมากในดานจรวด เคร่ืองยนต หรือช้ินสวนยานอวกาศ รวมถึงใช

สําหรับงานทางดานอุตสาหกรรมตางๆ

ประเมินนํา สอน สรุป

T9

โซน 1

โซน 2

โซน 3

	 ประกอบด้วยแนวทางส�าหรับการจัดกิจกรรมและ

เสนอแนะแนวข้อสอบ	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ครผููส้อน

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

แนวทางการวัดและประเมินผล

เสนอแนะแนวทางการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัท่ีหลกัสตูรก�าหนด

บูรณาการอาเซียน

ความรู้เสริมหรือการเชื่อมโยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

สื่อ Digital

การแนะน�าแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าจากสื่อ	Digital	ต่าง	ๆ

บูรณาการเชื่อมสาระ

แนะน�าแนวทางการจัดกิจกรรมเชื่อมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้

หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

 กิจกรรม 21st Century Skills

กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้มาสร้างชิ้นงาน	

หรอืท�ากจิกรรมรวบยอด	เพือ่ให้เกดิคณุลกัษณะทีร่ะบุในทกัษะ

แห่งศตวรรษที่	21

 ข้อสอบเน้นการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด	 มีทั้งปรนัย-อัตนัย	 พร้อม

เฉลยอย่างละเอียด

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

 กิจกรรมท้าทาย

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม	เพือ่ต่อยอดส�าหรบันกัเรยีน

ทีเ่รียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว		และต้องการท้าทายความสามารถใน

ระดับที่สูงขึ้น

 กิจกรรมสร้างเสริม

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมซ่อมเสรมิส�าหรบันกัเรยีนที่

ควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้

 กิจกรรม Geo-Literacy (ภูมิศาสตร)

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม	 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

ลักษณะทางกายภาพของโลก	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม	และน�าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
ภูมิศำสตร ์ กลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง / ปี

	 สบืค้นและอธบิายข้อมลูลกัษณะทางกายภาพในภมูภิาคของตน	ลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่งทรพัยากรและ

สถานที่ส�าคัญในภูมิภาคของตน	 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ

ประชากรในภูมิภาคของตน	อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด�าเนินชีวิตในภูมิภาคของตน	พร้อมทั้ง	

น�าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและท�าลายสิ่งแวดล้อม	 และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

ภูมิภาคของตน

	 โดยใช้แผนที่และรูปถ่ายในการสืบค้น	อธิบาย	วิเคราะห์	และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์	กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้	 ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต	 การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์	 การใช้เทคนิคและเครื่องมือ	

ทางภูมิศาสตร์

	 เพือ่ให้เกดิความรู	้ความเข้าใจ	มคีวามสามารถทางภมูศิาสตร์	กระบวนการทางภมิูศาสตร์	ทกัษะทางภูมศิาสตร์	และ

มีทักษะในศตวรรษที่	 21	ด้านการสื่อสาร	ความสามารถในการคิด	มีคุณลักษณะด้านมีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้	มุ่งมั่นในการท�างาน	

และมีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

ส	5.1	ป.5/1,	ป.5/2

ส	5.2	ป.5/1,	ป.5/2,	ป.5/3

รวม 5 ตัวชี้วัด



Pedagogy
คู่มือคร ู
ภูมิศำสตร์ ป.5	 	 จดัท�าขึน้เพือ่ให้ผูส้อนน�าไปใช้เป็นแนวทางวางแผนพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน	

โดยสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเรียน	ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับอนุญาต)	ที่ทาง

บรษิทั	อกัษรเจรญิทศัน์	อจท.	จ�ากดั	จดัพมิพ์จ�าหน่าย	เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ดั	สาระภมิูศาสตร์	

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

ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	 โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้	(Instructional	Design)	 ให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความเข้าใจ		

ความสามารถ	ทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนสมรรถนะส�าคัญ	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	ดังนี้

	 นอกจากใช้รูปแบบการสอนการรู้เรื่องภูมิศาสตร	์(Geo-Literacy)	เป็นวิธีการหลักในการจัดการเรียนการสอนแล้ว	ยังม	ี

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่น	ๆ 	ได้แก่

วิธีกำรสอนรูปแบบกำรสอนแบบ 5Es

•	 การสาธิต
•	 การทดลอง
•	 การใช้กรณีตัวอย่าง
•	 การอภิปรายกลุ่มย่อย

เทคนิคกำรสอน

• ใช้ค�าถาม
• เล่าเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
• ใช้ผังกราฟิก
• การออกนอกสถานที่
• การเล่นเกม

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว จะท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อันจะน�าไปสู่การน�าไป

ปรับใช้ได้จริงในการด�าเนินชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

เป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระภูมิศำสตร์

•	 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 ป.5 

Teacher Guide Overview

หน่วย
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำที่

ใช้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

1
ภูมิภาคของเรา

ส	5.1	ป.5/1	สืบค้นและอธิบาย

ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ	

ในภูมิภาคของตน	ด้วยแผนที	่

และรูปถ่าย

ส	5.1	ป.5/2	อธิบายลักษณะ

ทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง

ทรัพยากร	และสถานที่ส�าคัญ	

ในภูมิภาคของตน

-	การสังเกต

-	การแปลความ	

	 ข้อมูลทาง	

	 ภูมิศาสตร์

-		การใช้เทคนิค

และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์

-	การใช้เทคโนโลยี 8 
ชั่วโมง

-	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	ตรวจแผนผังมโนทัศน์

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรมการท�างาน	

รายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

-	สังเกตความมีวินัย	ความรับผิดชอบ	

		ใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่นในการท�างาน

-	ตรวจรายงานหรือป้ายนิเทศ

-	ตรวจใบงานที่	1.2.1	เรื่อง	แผนที่

จังหวัดในภูมิภาคของตน

-	ตรวจใบงานที่	1.2.2	เรื่อง	แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาค

ของตน

-	ตรวจแบบฝึกปฏิบัติฯ

-	ตรวจเล่มรายงาน

-	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-	ตรวจผลงานกิจกรรมภูมิภาค	

ของเรา

-	ประเมินกิจกรรมภูมิภาคของเรา

-	หนังสือเรียน	ภูมิศาสตร์	ป.5	

หน่วยการเรียนรู้ที่	1	

ภูมิภาคของเรา

-	ใบความรู้	เรื่อง	เครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์	:	แผนที่และ

รูปถ่าย

-	แผนที่แสดงภูมิประเทศของ

ประเทศไทย

-	รูปถ่ายแสดงลักษณะ	

ทางกายภาพ

-	ใบงานที่	1.2.1	เรื่อง	แผนที่

จังหวัดในภูมิภาคของตน

-	ใบงานที่	1.2.2	เรื่อง	แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของ	

ภูมิภาคของตน

-	แผนที่แสดงลักษณะ	

ทางกายภาพของภูมิภาค

ของตน

-	PowerPoint	เรื่อง	ภูมิภาค

ของเรา

-	แบบฝึกปฏิบัติฯ

-	วีดิทัศน์เกี่ยวกับแหล่ง

ทรัพยากรและสถานที่ส�าคัญ

ของภูมิภาคของตน

-	PowerPoint	เรื่อง	ภูมิภาค

ของเรา	:	ลักษณะทาง

กายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง

ทรัพยากรและสถานที่ส�าคัญ

ในภูมิภาคของตน



หน่วย
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำที่

ใช้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

2
สิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อการ
ตั้งถิ่นฐานและ
การย้ายถิ่น

ส	5.2	ป.5/1	วิเคราะห์สิง่แวดล้อม

ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ	

การย้ายถิ่นของประชากร	

ในภูมิภาคของตน

-	การสังเกต

-	การแปลความ	

	 ข้อมูลทาง	

	 ภูมิศาสตร์

-		การใช้เทคนิค

และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์

-	การใช้เทคโนโลยี

6 
ชั่วโมง

-	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	ตรวจแผนผังมโนทัศน์

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-		สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน	

รายบคุคล

-	สังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

-		สังเกตความมีวินัย	ความรับผิดชอบ	

ใฝ่เรียนรู	้และมุ่งมั่นในการท�างาน

-	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-	ตรวจคลิปวิดีโอ

-	ตรวจใบงานที่	2.2.1เรื่อง	

การย้ายถิ่นในภูมิภาคของตน

-		ตรวจผลงานกิจกรรม	สิ่งแวดล้อม	

ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน	

และการย้ายถิ่น	:	ภูมิภาคของตน

-		ประเมินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่มี

อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการ

ย้ายถิ่น	:	ภูมิภาคของตน

-	ตรวจแบบฝึกปฏิบัติฯ

-		หนังสือเรียน	ภูมิศาสตร์	ป.5	

หน่วยการเรียนรู้ที่	2	

สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ

การต้ังถิน่ฐานและการย้ายถิน่

-		PowerPoint	เรื่อง	

สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล	

ต่อการตั้งถิ่นฐาน

-		แบบฝึกปฏิบัติฯ

-		ใบงานที่	2.2.1	เรื่อง	

การย้ายถิ่นในภูมิภาค	

ของตน

3
สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและ
การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม

ส	5.2	ป.5/2	วิเคราะห์อิทธิพล

ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	

ที่ก่อให้เกิดวิถีการด�าเนินชีวิต	

ในภูมิภาคของตน

ส	5.2	ป.5/3	น�าเสนอตัวอย่าง	

ที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษา

และการท�าลายสิ่งแวดล้อมและ

เสนอแนวทางในการจัดการ	

สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

-	การสังเกต

-	การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

-	การใช้เทคนิค

และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์

-	การใช้เทคโนโลยี

6 
ชั่วโมง

-	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	ตรวจแผนผังมโนทัศน์

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-		สังเกตพฤติกรรมการท�างาน	

รายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

-		สังเกตความมีวินัย	ความรับผิดชอบ	

ใฝ่เรียนรู	้และมุ่งมั่นในการท�างาน

-	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-		ตรวจผลงานกิจกรรมการจัดการ	

สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

-		ประเมินกิจกรรมสิ่งแวดล้อม	

ทางธรรมชาติและการจัดการ	

สิ่งแวดล้อม

-		หนังสือเรียน	ภูมิศาสตร์	ป.5	

หน่วยการเรียนรู้ที่	3	

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

และการจัดการสิ่งแวดล้อม

-		แผนที่ภูมิประเทศ	

ของภูมิภาคของตน

-		วีดิทัศน์เกี่ยวกับวิถีการด�ารง

ชวีติของผูค้นในภมูภิาคต่าง	ๆ

-		รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะการด�าเนินชีวิตของ

ประชากรในภูมิภาคต่าง	ๆ

-		PowerPoint	เรื่อง	

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

และการจัดการสิ่งแวดล้อม

-		แบบฝึกปฏิบัติฯ

-		วดีทัิศน์เกีย่วกบัภาวะโลกร้อน
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T1

แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1

แผนที่และรูปถ่าย

1 
ชั่วโมง

-	 	หนังสือเรียน	

ภูมิศาสตร์	ป.5	

หน่วยการเรียนรู้ 

ที่	1	ภูมิภาค 

ของเรา

-	 	ใบความรู้	เรื่อง	

เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์	:	

แผนที่และรูปถ่าย

-	 	แผนที่แสดง

ภูมิประเทศของ

ประเทศไทย

-	 	รูปถ่ายแสดง

ลักษณะทาง

กายภาพ

1.		อธิบายลักษณะทาง

กายภาพในภูมิภาค 

ของตน	โดยใช้แผนที ่

และรูปถ่าย	(K)

2.		สืบค้นข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในภูมิภาค 

ของตน	โดยใช้แผนที ่

และรูปถ่าย	(P)

3.		เห็นประโยชน์จากการใช้

แผนที่และรูปถ่ายสืบค้น

ข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในภูมิภาค 

ของตน	(A)

-	 		วิธีสอน	โดยเน้น

กระบวนการสืบสอบ	

(Inquiry	Based	

Instruction)

-		ตรวจแบบทดสอบ

		ก่อนเรียน

-	ตรวจแผนผังมโนทัศน์

-	ประเมินการนำาเสนอ

		ผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

		การทำางานรายบุคคล

-		สังเกตพฤติกรรม

		การทำางานกลุ่ม

-		สังเกตความมีวินัย

		ความรับผิดชอบ	

		ใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่น

		ในการทำางาน

1.	การสังเกต

2.		การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

3.		การใช้เทคนิค

	 และเครื่องมือ

	 ทางภูมิศาสตร์

4. การใช้เทคโนโลยี

1.	มีวินัย	รับผิดชอบ

2.	ใฝ่เรียนรู้

3.		มุ่งมั่นในการ

ทำางาน

Chapter Overview



T2

แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 2

ลักษณะทาง

กายภาพ

3 
ชั่วโมง

-	 	หนังสือเรียน	

ภูมิศาสตร์	ป.5	

หน่วยการเรียนรู้ 

ที่	1	ภูมิภาค 

ของเรา

-	 	ใบงานที่	1.2.1	

เรื่อง	แผนที่

จังหวัดในภูมิภาค

ของตน

-	 	ใบงานที่	1.2.2	

เรื่อง	แผนที่

ลักษณะทาง

กายภาพของ

ภูมิภาคของตน	

-	 	แผนที่แสดง

ลักษณะทาง

กายภาพใน

ภูมิภาคของตน

-	 	PowerPoint	เรื่อง	

ภูมิภาคของเรา	

-	 	แบบฝึกปฏิบัติฯ

1.		อธิบายลักษณะทาง

กายภาพในภูมิภาค 

ของตน	โดยใช้แผนที ่

และรูปถ่าย	(K)

2.		สืบค้นข้อมูลลักษณะ 

ทางกายภาพในภูมิภาค

ของตน	โดยใช้แผนที ่

และรูปถ่าย	(P)

3.		เห็นความสำาคัญของ

แผนที่และรูปถ่ายที่ใช้ 

ในการสืบค้นลักษณะ 

ทางกายภาพในภูมิภาค

ของตน	(A)

-	 		วิธีสอน	โดยเน้น

กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์	(Geo-

graphic	Inquiry	

Process)

-	 		ตรวจรายงานหรือ

		ป้ายนิเทศ

-	 	ตรวจใบงานที่	1.2.1	

เรื่อง	แผนที่จังหวัดใน 

ภูมิภาคของตน

-	 	ตรวจใบงานที่	1.2.2	

เรื่อง	แผนที่ลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาค 

ของตน

-	 	ตรวจแบบฝึกปฏิบัติฯ

-	 	ประเมินการนำาเสนอ 

ผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

		การทำางานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

		การทำางานกลุ่ม

-	สังเกตความมีวินัย

		ความรับผิดชอบ	

		ใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่น

		ในการทำางาน

1.	การสังเกต

2.		การแปลความ

ข้อมูลทาง	

	 ภูมิศาสตร์

3.		การใช้เทคนิค 

และเครื่องมือ 

ทางภูมิศาสตร์

4. การใช้เทคโนโลยี

1.	มีวินัย	รับผิดชอบ

2.	ใฝ่เรียนรู้

3.		มุ่งมั่นในการ

ทำางาน

Chapter Overview



T3

แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 3

ลักษณะทาง

กายภาพที่

ส่งผลต่อแหล่ง

ทรัพยากรและ

สถานที่ส�าคัญ

4 
ชั่วโมง

-	 	หนังสือเรียน	

ภูมิศาสตร์	ป.5	

หน่วยการเรียนรู้ 

ที่	1	ภูมิภาค 

ของเรา

-	 	แบบฝึกปฏิบัติฯ

-	 	วีดิทัศน์เกี่ยวกับ

แหล่งทรัพยากร

และสถานที่สำาคัญ

ในภูมิภาคของตน

-	 	PowerPoint	

เรื่อง	ภูมิภาคของ

เรา	:	ลักษณะ

ทางกายภาพที่

ส่งผลต่อแหล่ง

ทรัพยากรและ

สถานที่สำาคัญใน

ภูมิภาคของตน

1.		อธิบายลักษณะ 

ทางกายภาพที่ส่งผล 

ต่อแหล่งทรัพยากรและ

สถานที่สำาคัญในภูมิภาค

ของตนได้	(K)

2.		วิเคราะห์ลักษณะทาง

กายภาพที่ส่งผลต่อ 

แหล่งทรัพยากรและ

สถานที่สำาคัญในภูมิภาค

ของตนได้	(P)

3.		สืบค้นลักษณะทาง

กายภาพที่ส่งผลต่อ 

แหล่งทรัพยากรและ

สถานที่สำาคัญในภูมิภาค

ของตน	(P)

4.		เห็นคุณค่าของแหล่ง

ทรัพยากรและสถานที่

สำาคัญที่เกิดจากลักษณะ

ทางกายภาพในภูมิภาค

ของตน	(A)

-	 		วิธีสอน	โดยเน้น

กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์	(Geo-

graphic	Inquiry	

Process)

-		ตรวจเล่มรายงาน

-	ประเมินการนำาเสนอ

		ผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

		การทำางานรายบุคคล

-	สังเกตความมีวินัย

		ความรับผิดชอบ	

		ใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่น

		ในการทำางาน

-		ตรวจแบบทดสอบ 

หลังเรียน

-		ตรวจผลงานกิจกรรม

ภูมิภาคของเรา

-		ประเมินกิจกรรมภูมิภาค

ของเรา

1.	การสังเกต

2.		การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

3.		การใช้เทคนิค

	 และเครื่องมือ

	 ทางภูมิศาสตร์

4. การใช้เทคโนโลยี

1.	มีวินัย	รับผิดชอบ

2.	ใฝ่เรียนรู้
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ขอสอบเนนการคิด
 ในการนําแผนที่มาใชในการ

ศึกษาขอมูลของภูมิภาค ควร

พิจารณาขอใดเปนอันดับแรก

 1. ผูผลิตแผนที่

 2. ชื่อของแผนที่

 3. สัญลักษณในแผนที่

 4. มาตราสวนในแผนที่

 (วิเคราะหคําตอบ : การศึกษา

ขอมูลของภูมิภาคจะตองกําหนด

ประเดน็คาํถามในการศกึษาวาจะ

ศึกษาเรื่องใด แลวจึงเลือกแผนท่ีที่สอดคลองกับการใชงาน โดย

ดจูากชือ่แผนทีซ่ึ่งจะทาํใหเราไดขอมูลตามทีต่องการ ดังนัน้ ขอ 2.

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

คำอธิบายสัญลักษณ

เมืองหลวง

เสนแบงเขตประเทศ

แมน้ำ, ลำน้ำ

แหลงน้ำ

เสนแบงเขตภูมิภาค

0 10050 200 กม.

มาตราสวน 1 : 8,500,000
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 พื้นที่ประเทศไทยแบงออกเปน ๖ 
ภูมิภาค ซึ่งแตละภูมิภาคจะมีลักษณะ
ทางกายภาพแตกตางกันออกไป เรา
สามารถใชแผนที่และรูปถาย ศึกษา
ทําความเขาใจลักษณะทางกายภาพ
ในภูมิภาคของเราได รวมถึงชวยทําให
เกดิความเขาใจวาลกัษณะทางกายภาพ
มีผลตอการเกิดแหลงทรัพยากรและ
สถานที่สําคัญของภูมิภาคอยางไร

ñ
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มโนทศันสาํคญั

มฐ. ส ๕.๑ ป.๕/๑ สบืคนและอธบิายขอมลูลกัษณะทางกายภาพในภมูภิาคของตนดวยแผนทีแ่ละรปูถาย
มฐ. ส ๕.๑ ป.๕/๒  อธบิายลกัษณะทางกายภาพทีส่งผลตอแหลงทรพัยากรและสถานทีสํ่าคญัในภูมิภาค

ของตน

 แผนที่และรูปถายเปนเครื่องมือที่ใชแสดงขอมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน

  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภูมิภาคของตน๒

เกร็ดแนะครู

 ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยการใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

 • สืบคนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตนเอง

 •  อธิบายลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตนเอง เชน ภูเขา แมนํ้า

ปาไม

 •  อภิปรายความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร และ

สถานที่สําคัญในภูมิภาคของตนเอง

 •  วิเคราะหจากประเด็นคําถามและรูปถายสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

ตนเอง

 จนเกิดเปนความรู ความเขาใจวา การเขาใจลักษณะทางกายภาพใน

ภูมิภาคของตนเองจะทําใหสามารถระบุลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ

ทรพัยากรธรรมชาตใินภูมภิาคของตนเองได รวมทัง้สามารถอธบิายความสมัพนัธ

ของลักษณะทางกายภาพกับแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

ตนเองได

ขัน้นาํ
1. ครูนําแผนที่และตัวอยางรูปถายท่ีเกี่ยวกับการ

แสดงลกัษณะทางกายภาพของประเทศไทยให

นักเรียนดูและสังเกต

2. จากแผนทีแ่ละรูปถายทีน่กัเรยีนไดดแูละสงัเกต

ครูใหนักเรียนบอกประโยชนของแผนที่และ

รูปถายทางภูมิศาสตร 

3. ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับวิธีการนําแผนที่

และรูปถายมาใชในการศึกษาลักษณะทาง

กายภาพ 

4. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการ

เรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา จากแผนการสอน

สรุป ประเมินนํา สอนนํา
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ขอสอบเนน การคิด
ใครใชแผนที่ในการศึกษาขอมูลไดเหมาะสมมากที่สุด

 1.  เตใชแผนที่รัฐกิจศึกษาที่ตั้งของพื้นที่ปาไมในภาคใต

 2.  เกงใชแผนท่ีแสดงปริมาณน้ําฝนศึกษาท่ีต้ังเขื่อนสําคัญ

ในภาคเหนือ

 3.  บอมใชแผนที่แสดงเสนทางคมนาคมศึกษาสถานที่สําคัญ

ในภาคกลาง

 4.  แปงใชแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพศึกษาแหลงนํ้า

ในภาคตะวันออก

 (วิเคราะหคําตอบ : แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพจะใหขอมูล

เกี่ยวกับความสูงตํ่าของพื้นที่ แหลงนํ้าในพื้นที่ ดังนั้น แปงเลือก

ศึกษาแหลงนํ้าจากแผนท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพจึงเหมาะสม

มากที่สุด ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)
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ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศท้ังที่เปน

ทิวเขา ภูเขา ที่ราบ เกาะ หมูเกาะ และชายฝง

ทะเล มีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น อุณหภูมิ

เฉลี่ยทั้งป ๒๗ องศาเซลเซียส มีทรัพยากร

ธรรมชาติ ทั้งดิน นํ้า ปาไม สัตวปา และแรที่

จากแผนที่และ
รูปถ่าย ภูมิภาค
ของเรา
มีลักษณะทาง
กายภาพอย่างไร

อุดมสมบูรณ เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานและการดําเนินชีวิต

 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย มีความแตกตางกันไป

ในแตละพื้นที่ เมื่อเรา

พิจารณาตามลักษณะ

ภูมิประเทศ รวมถึง

เกณฑ ด  านลักษณะ

ภูมิอากาศ วัฒนธรรม 

เชือ้ชาต ิภาษา และชวิีต

ความเปนอยูของผูคน

ในทองถิ่นมาเปนสวน

ประกอบ คณะกรรมการ

ภูมิศาสตรแหงชาติได

แบงพื้นที่ประเทศไทย

เปน ๖ ภูมิภาค ไดแก 

ภาคเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียง-

เหนือ ภาคตะวันออก

ภาคตะวนัตก และภาคใต

แผนที่ภูมิภาคของประเทศไทย

๓

ขัน้สอน
1. นกัเรยีนศกึษาใบความรู เร่ือง แผนทีแ่ละรูปถาย

จากแผนการสอน จากน้ันใหนักเรียนสรุปความรู

ทีไ่ดจากการศึกษาใบความรู โดยทาํเปนแผนผงั

มโนทัศนสงครูผูสอน

2. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม ศึกษา

แผนท่ีและรูปถายที่ครูนํามาใหดู จากน้ันให

แตละกลุมเลอืกสถานทีจ่ากแผนทีม่า 1 สถานที่

พร อมทั้ งสืบค น รูปถ ายเ ก่ียวกับสถานที่

ดังกลาวประกอบและใหนักเรียนแตละกลุม

สรุปขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพที่ได

จากแผนที่และรูปถายของสถานที่ดังกลาว

3. นักเรียนแตละกลุ มสงตัวแทนกลุ มออกมา

นาํเสนอการสรปุขอมูลของกลุมตนเองจนครบ

ทุกกลุม

4. ครูตรวจสอบความถูกตองและอธิบายเพิ่มเติม

ในสวนที่ยังบกพรองอยู

เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนฟงวา ประเทศไทย แบงฤดูออกเปน 3 ฤดู 

คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว ซึ่งลักษณะอากาศของฤดูรอนและฤดูหนาวใน

ประเทศไทย จะใชเกณฑพิจารณา ดังนี้

ฤดูรอน

 • อากาศรอนจัด คือ มีอุณหภูมิตั้งแต 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

 • อากาศรอน คือ มีอุณหภูมิระหวาง 35-39.9 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว

 • อากาศเย็น คือ มีอุณหภูมิระหวาง 16-22.9 องศาเซลเซียส

 • อากาศหนาว คือ มีอุณหภูมิระหวาง 8-15.9 องศาเซลเซียส

 • อากาศหนาวจัด คือ มีอุณหภูมิตํ่ากวา 8 องศาเซลเซียส

สรุป ประเมินนํา สอน
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แผนที่ภูมิประเทศของประเทศไทย

เรามาเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
ของภูมิภาคตาง ๆ  พรอมกันนะครับ

เราสามารถสืบคน
ขอมูลลักษณะทาง
กายภาพของแตละ

ภูมิภาค
ไดจากแผนที่

และรูปถายครับ

  ตวัอยางรปูถายใหขอมูลลักษณะภมูปิระเทศทีเ่ปนภเูขา มปีาไมปกคลมุพืน้ที ่(รปูซาย) 
และลักษณะของเกาะที่อยูกลางทะเล (รูปขวา)

๔

เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการแบงภูมิภาคของประเทศไทยวา นอกจากการแบงภาคทางภูมิศาสตรแลว

กรมอตุนุยิมวทิยาไดแบงภมูปิระเทศของประเทศไทยออกเปน 5 ภาค ตามลกัษณะการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ ไดแก 

ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ เชียงราย 

เชียงใหม เพชรบูรณ แพร และแมฮองสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย 

มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สรุนิทร หนองคาย หนองบวัลาํภ ู อาํนาจเจรญิ อดุรธานี 

อุบลราชธาน ีและเลย

ภาคกลาง ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อางทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว

ภาคใต แบงออกเปน 2 สวน คือ ภาคใตฝงตะวันออก ไดแก จังหวัดชุมพร นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ปตตานี 

เพชรบุรี พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎรธานี สวนที่เหลือ คือ ภาคใตฝงตะวันตก ไดแก จังหวัดกระบี่ ตรังพังงา ภูเก็ต 

ระนอง และสตูล

ขัน้สรปุ

 นักเรียนและครูสรุปรวมกันเกี่ยวกับการศึกษา

ลกัษณะทางกายภาพจากแผนทีแ่ละรปูถาย โดยมี

แนวทาง ดังนี้

 •  แผนท่ีเปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีมนุษย

สรางขึ้นเพื่อแสดงลักษณะทางกายภาพ 

และท่ีตัง้ของสิง่ตางๆ ทีป่รากฏอยูบนพืน้ผวิ

โลก โดยการยอสวนและใชสัญลักษณแทน

สิง่ตางๆ ถายทอดลงบนวสัดแุบนราบ แผนที่

แบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับหลักเกณฑที่

นาํมาใชในการแบง แผนทีแ่ตละประเภทมขีอ

จาํกดัในการใชงานแตกตางกัน เราสามารถ

เลือกใชแผนท่ีไดตามความเหมาะสม และ

ตามลักษณะในการใชงาน เพื่อใหไดขอมูล

ที่ตรงตามความตองการ

 •  รูปถายสามารถใชอธิบายขอมูลสภาพพื้นที่

และใชแสดงขอมูลของพ้ืนท่ีเฉพาะบริเวณ

ใดบริเวณหนึ่งไดงาย แตไมสามารถแสดง

ทิศและระยะได เชน รูปถายของแมนํ้าสาย

หนึ่ง เราสามารถมองเห็นสภาพของแมนํ้า 

ลักษณะพื้นที่ริมแมนํ้าวาเปนอยางไร แต

ไมสามารถบอกไดวาแมนํ้าน้ันมีความยาว

เทาใด แมนํ้าไหลไปทางทิศใด และอยูทาง

ทิศใดของพื้นที่นั้น

 •  แผนที่และรูปถายจึงเปนเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรที่ชวยใหเราศึกษาขอมูลเก่ียวกับ

ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของเราได

อยางสะดวกมากขึ้น

นํา สรุปสอน ประเมิน
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ขอสอบเนน การคิด
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แผนที่ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ

  ÀÒ¤àË¹×Íñ
ภาคเหนือ มีพื้นที่ ๙๓,๖๙๑ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพื้นที่ ๙ 

จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน พะเยา ลําพูน 

ลําปาง แพร นาน และอุตรดิตถ

๕

1

2

ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับภาคเหนือ

 1. มีแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

 2. เปนแหลงตนนํ้าลําธารของแมนํ้าปง วัง ยม นาน

 3. แหลงที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย

 4. เปนแหลงที่ตั้งของที่ราบขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย

 (วเิคราะหคําตอบ : ภาคเหนอืมทีวิเขาสงูจํานวนมาก ทาํใหมปีาไม

มาก จึงมีแมนํ้าที่กําเนิดจากทิวเขาสูงในภาคเหนือหลายสาย เชน

แมนํ้าปง แมนํ้าวัง แมนํ้ายม แมนํ้านาน แมนํ้าสาละวิน แมนํ้าปาย 

ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

นักเรียนควรรู

1 น.สาละวิน หรือแมนํ้าสาละวิน ไดชื่อวาเปนแมนํ้านานาชาติ เนื่องจาก

ไหลผานหลายประเทศแมนํา้สาละวนิมตีนกาํเนดิจากเทอืกเขาหมิาลยั ไหลผาน

ประเทศเมียนมา และไหลตอเนื่องเปนแนวแมนํ้าพรมแดนระหวางประเทศไทย

กับประเทศเมียนมา บริเวณจังหวัดแมฮองสอน

2 กวานพะเยา เปนบึงนํ้าจืดขนาดใหญท่ีสุดของภาคเหนือ ซึ่งคําวา กวาน 

หมายถงึ หนองนํา้ขนาดใหญ น้ําในกวานพะเยามาจากน้ําของลาํน้ําและลาํหวย

ในคลองตางๆ ของภาคเหนือ กวานพะเยาเปนแหลงประมงนํ้าจืดที่สําคัญของ

ภาคเหนือตอนบน และยังเปนแหลงเพาะพันธุปลาชนิดตางๆ

ขัน้สอน
1. ครูให นักเรียนดูแผนที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพของภมูภิาคของตน (ภาคเหนอื) และ

รปูถายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตแิละสถานที่

สําคัญของภูมิภาคของตน (ภาคเหนือ)

ขัน้นาํ
1. นักเรียนดู PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา 

2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความรู

ที่ไดรับจากการดู PowerPoint

การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

2. ครแูละนักเรยีนรวมกันตัง้คาํถามเชงิภูมิศาสตร 

ดังนี้

 •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

  มีลักษณะทางกายภาพอยางไร 

การรวบรวมข้อมูล

3. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม รวมกัน

สืบคน และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภมูภิาคของตน โดยใชแผนที่

และรปูถาย จากแหลงเรยีนรูตางๆ เชน หนงัสอื

เรียน ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 

ภมูภิาคของเรา สือ่ PowerPoint เร่ือง ภมิูภาค

ของเรา หองสมุด อินเทอรเน็ต โดยรวบรวม

ขอมูลตามหัวขอ ดังนี้

 •  ตําแหนงที่ตั้ง

 •  จังหวัดในภูมิภาค

 •  อาณาเขตติดตอ

 •  ลักษณะภูมิประเทศ

 •  ลักษณะภูมิอากาศ

 •  ทรัพยากรธรรมชาติ

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด

อาณาเขตติดตอ

• ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
• ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ประเทศลาว
• ทิศใต   ติดตอกับ  ภาคกลางและภาคตะวันตก
• ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ประเทศเมียนมา

 ๑. ลักษณะทางกายภาพ

 ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ จะเปนทิวเขาที่สูงเปนแนวยาวตอเนื่องกัน

ลักษณะภูมิประเทศ

 โดยท่ัวไปเปนภูเขาที่ตอเนื่องกันเปนทิวเขา วางตัวเปนแนวยาวจากทาง

เหนือลงไปทางใต ระหวางทิวเขาจะเปนที่หุบเขาและแองที่ราบอยูระหวางภูเขา

ทวิเขา ทีส่าํคญั ไดแก ทวิเขาแดนลาว ทวิเขาถนนธงชยั ทิวเขาผปีนนํา้ และทวิ

เขาหลวงพระบาง ภเูขาสงูในภาคเหนอืมีความสาํคญั เพราะเปนแหลงตนนํา้ลาํธาร

ของแมนํา้สายตาง ๆ  เชน แมนํา้ปง แมนํา้วงั แมนํา้ยม แมนํา้นาน แมนํา้กก แมนํา้ปาย

แองที่ราบ เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก เปนบริเวณที่มีการสะสม

ของดินตะกอนทีถ่กูแมน้ําพดัพามาทับถมกนัจนกลายเปนพืน้ทีร่าบทีม่คีวามอุดม

สมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก และเปนที่ตั้งของแหลงชุมชน เชน บริเวณแอง

ที่ราบเชียงใหม-ลําพูน แองที่ราบพะเยา แองที่ราบแพร

๖

 ทีส่าํคญั ไดแก ทวิเขาแดนลาว ทวิเขาถนนธงชยั ทิวเขาผปีนนํา้ และทวิ
1

 ทีส่าํคญั ไดแก ทวิเขาแดนลาว ทวิเขาถนนธงชยั ทิวเขาผปีนนํา้ และทวิ
2

นักเรียนควรรู

 1 ทวิเขาแดนลาว เปนทวิเขาทีอ่ยูเหนอืสดุของประเทศไทย เปนเสนเขตแดน

ระหวางประเทศไทยกบัประเทศเมยีนมา โดยเริม่จากบรเิวณจงัหวดัเชยีงรายทอด

ยาวไปทางตะวนัตกตามเสนแบงเขตแดนไทย-เมยีนมา ไปสิน้สดุทิวเขาทีบ่รเิวณ

เสนแบงเขตจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดแมฮองสอน

 2 ทิวเขาถนนธงชัย เปนทิวเขาที่ตอเนื่องมาจากทิวเขาแดนลาว มีพื้นที่

ครอบคลุมทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันตก โดยเริ่มจากอําเภอปาย จังหวัด

แมฮองสอน เปนแนวลงมาทางใต สิ้นสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคตะวันตก

ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือในขอใดกลาวถูกตอง

 1.  มีภูเขายาวตอเนื่องกันเปนทิวเขา และมีแองที่ราบระหวาง

ภูเขา

 2.  ภูเขาเปนภูเขาเตี้ยๆ และเปนภูเขาโดดกระจายอยูทั่ว 

ทั้งภาค

 3.  พื้นที่ระหวางภูเขาเปนที่ราบลุมกวางใหญที่มีความ  

อุดมสมบูรณ

 4.  มีภูเขาสูงยอดตัดลักษณะคลายโตะ เปนภูเขาโดด  

ไมตอเนื่องกัน

 (วิเคราะหคําตอบ : ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือโดยทั่วไป

เปนภูเขาที่ตอเนื่องกันเปนทิวเขา วางตัวในแนวเหนือ-ใต และมี

แองทีร่าบระหวางภเูขาทีอ่ดุมสมบรูณ ดงันัน้ ขอ 1. จึงเปนคาํตอบ

ที่ถูกตอง)

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

7. นักเรียนแตละกลุ มตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามา

วเิคราะห เพือ่ตอบคําถามเชงิภมิูศาสตรทีต้ั่งไว

โดยครูชวยชี้แนะเพิ่มเติม

8. เมื่อไดขอสรุปแลว ใหนํามาจัดทําเปนรายงาน

หรือจัดปายนิเทศสรุปเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาคของตน โดยมีแผนท่ี

รูปถาย แผนภูมิ และแผนผังประกอบ

ขัน้สอน
การจัดการข้อมูล

4. ครแูนะนาํวธิกีารจดัการขอมลูแกนกัเรียน เพือ่

ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและ

จัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลมาจําแนกและ

จัดการขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและ

สัมพันธกับประเด็นเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว

6. นักเรียนแตละกลุ มสรุปขอมูลท่ีสัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
 ในชวงฤดูหนาว ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกวาภูมิภาค

อื่นๆ เพราะเหตุใด

 1. พื้นที่ตั้งอยูหางไกลจากทะเล

 2.  ลักษณะภมิูประเทศสวนใหญเปนภเูขาและทวิเขาสงู

 3.  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมากกวา

ภูมิภาคอื่นๆ

 4.  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนอยกวา

ภูมิภาคอื่นๆ

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปน

ภูเขาและทิวเขาสูง ทําใหในชวงฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่หนาว

เย็นมากกวาภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ภาคตะวันตก
ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
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แมน้ำ แหลงน้ำ

ปาเต็งรัง

ปาเบญจพรรณ

พื้นที่อื่น ๆ

ปาดิบเขา

ปาดิบแลง

ปาสนเขา

ทังสเตน

ถานหิน

แมงกาน�ส

ดินขาว

ดีบุก

เหล็ก

น.

0 5025 100 กม.

มาตราสวน 1 : 4,200,000

แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ลักษณะภูมิอากาศ

 • สภาพอากาศของภาคเหนือเปนแบบรอนชื้นสลับแลง

 • อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ ๒๔-๒๗ องศาเซลเซียส

 • ฤดูมี ๓ ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน

 ดวยเหตุท่ีภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและทิวเขา 

จึงทําใหมีอากาศหนาวเย็นกวาภาคอื่น ๆ  โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว และการที่

มีพ้ืนที่ตั้งอยูหางไกลจากทะเลทําใหมีอากาศรอนอบอาวในชวงฤดูรอน และมี

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยนอยกวาภาคอื่น 

๗

ดีบุก

1

ทังสเตน

แมงกาน�ส

ดีบุกดีบุก 2

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

9. นกัเรยีนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานาํเสนอ

ผลงานหนาชั้นเรียน

10. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบคําถาม

เชิงภูมิศาสตรตามที่ตั้งไว ดังนี้

  •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

    มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

    (แนวตอบ : ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศ

เปนภูเขาที่ตอเน่ืองกันเปนทิวเขา วางตัว

ในแนวเหนือ-ใต มีสภาพอากาศแบบรอน

ชื้นสลับแลง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24-27 

องศาเซลเซียส มีทรัพยากรปาไมมากที่สุด 

มีแมนํ้าสําคัญ เชน แมนํ้าปง วัง ยม นาน)

11. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง 

แผนท่ีจังหวัดในภูมิภาคของตน และใบงาน

ที ่1.2.2 เรือ่ง แผนทีล่กัษณะทางกายภาพของ

ภูมิภาคของตน จากแผนการสอน

12. ครสูุมนกัเรยีน 4-5 คน ออกมานาํเสนอคาํตอบ

ในใบงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

13. ครูตรวจสอบความถูกตองของคําตอบและ

อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังบกพรองอยู

14. นักเรียนในชั้นเรียนตรวจสอบคําตอบของ

ตนเองและปรับแกไขใบงานของตนเองให

ถูกตอง เสร็จแลวนําสงครูผูสอน

ขัน้สรปุ

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเก่ียวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภูมิภาคของตน

นักเรียนควรรู

1 ดีบุก เปนแรโลหะท่ีใชในวงการอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง เพราะดีบุก

มีคุณสมบัติเปนของแข็ง มีความออนตัวสูง มีจุดหลอมเหลวตํ่า สามารถ

ผสมผสานกบัเนือ้โลหะอืน่ๆ ไดด ีจงึนยิมนาํดบีกุมาเคลอืบผิวหรือผสมกับโลหะ

อื่นเพื่อใหเกิดความแข็งแรง ทนทานและไมทําใหเกิดสนิม

2 ทังสเตน เปนแรโลหะที่มีความแข็งแรง ทนตอความรอนไดสูง และทน

ตอการกัดกรอนไดดี นิยมใชประโยชนมากในงานทางดานอุตสาหกรรมตางๆ 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักที่ตองใชวัสดุเครื่องมือที่ตองการความแข็งแรงและ

ทนความรอนสูง เชน เครื่องยนต

ประเมินนํา สอน สรุป
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ขอสอบเนนการคิด
ปาชนิดใดไมพบในภาคเหนือ

 1. ปาเต็งรัง

 2. ปาสนเขา

 3. ปาชายเลน

 4. ปาเบญจพรรณ

 (วิเคราะหคําตอบ : ปาชายเลนเปนปาที่พบบริเวณชายทะเล ซึ่ง

ภาคเหนอืไมมพีืน้ทีต่ดิกบัทะเล ดงัน้ัน ขอ 3. จงึเปนคาํตอบทีถ่กูตอง)

 • ปาไม ภาคเหนือมีทรพัยากรปาไมและมีพ้ืนท่ีปาไมมากท่ีสดุ ปาไมทีพ่บ ไดแก 

ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาสนเขา ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง

 • ดิน ภาคเหนือมีดินสวนใหญเปนดินรวน ไมอุมนํ้า มีธาตุอาหารนอย

 • แหลงนํ้า ภาคเหนือเปนแหลงตนนํ้าลําธารสายตาง ๆ  เชน แมนํ้าปง แมนํ้าวัง 

แมนํ้ายม แมนํ้านาน แมนํ้ากก แมนํ้าสาละวิน ซึ่งแมนํ้าบางสายจะไหลตอเนื่องไป

ยังภูมิภาคอื่น

 • แร ภาคเหนือมีแรสําคัญ เชน ดีบุก เหล็ก ทังสเตน แมงกานีส ดินขาว ถานหิน

 ภาคเหนือเปนภูมิภาคที่มีความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลางมากทีส่ดุของประเทศไทย ภูมปิระเทศ
สวนใหญมีลักษณะเปนภูเขาวางตัวตอเนื่องติดตอกัน
เปนแนวทิวเขา มีลักษณะภูมิอากาศที่ค อนขาง
หนาวเย็น และบริเวณบนภเูขามีความชื้นสูง สงผลให
ภาคเหนอืมทีรัพยากรปาไมทีอ่ดุมสมบรูณ และมีพืน้ที่

ลกัษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและ
สถานที่สําคัญใน
ภูมิภาคอย่างไร

 ๒. ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ
  สถานที่สําคัญในภาคเหนอื

ปาไมมากทีส่ดุในประเทศ โดยปาไมในภาคเหนอืแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
ปาไมไมผลัดใบและปาไมผลัดใบ
 โดยบริเวณท่ีพบปาไมไมผลดัใบ จะเปนบริเวณบนภเูขาสงู ซึง่มคีวามชืน้ตลอดป
ตัวอยางประเภทปาไมไมผลัดใบที่พบในพื้นที่ คือ ปาดิบเขาและปาสนเขา
ในขณะที่ปาไมผลัดใบนั้น สามารถพบไดทั่วภูมิภาคในบริเวณที่ไมมีความชื้น
ตลอดป ทําใหชวงฤดูแลงพืชพรรณตองผลัดใบทิ้งเพื่อลดปริมาณการคายนํ้าลง 
ปาไมผลัดใบที่พบในพื้นที่ คือ ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง

 ปาไมบนดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม พืชพรรณธรรมชาติจะเปนปาดิบเขา ปาสนเขา 
 และปาเบญจพรรณ ซึ่งชวยสรางความชุมชื้นและเปนแหลงตนนํ้าลําธาร๘

ปาไมมากทีส่ดุในประเทศ โดยปาไมในภาคเหนอืแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
ปาไมไมผลัดใบและปาไมผลัดใบ

1ปาไมมากทีส่ดุในประเทศ โดยปาไมในภาคเหนอืแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
ปาไมไมผลัดใบและปาไมผลัดใบ

2

นักเรียนควรรู

 1 ปาไมไมผลัดใบ เปนปาที่มีสีเขียวชอุมตลอดทั้งป ประกอบดวย ปาดิบชื้น 

ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาสน ปาพรุ ปาชายเลน และปาชายหาด พรรณไมในปา

ไมไมผลัดใบ เชน ยางแดง มะคาโมง สนสองใบ สนสามใบ โกงกาง

 2 ปาไมผลัดใบ คือ ปาที่ตนไมจะผลัดใบในฤดูแลง เพื่อแตกใบใหมเมื่อเขา

ฤดูฝน ประกอบดวย ปาเบญจพรรณ ปาแดง ปาแพะ หรือปาเต็งรัง และปาหญา 

พรรณไมในปาผลัดใบ เชน ยาง เต็ง รัง

ขัน้สอน
การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

1. ครแูละนักเรยีนรวมกนัตัง้คาํถามเชงิภมิูศาสตร 

ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

ขัน้นาํ
1. นกัเรยีนดวูดีทิศันเกีย่วกบัแหลงทรพัยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดนักเรียนวา

 •  จากวดีทัิศนนกัเรยีนสังเกตเหน็แหลงทรัพยากร

และสถานท่ีอะไร และมคีวามสาํคัญอยางไร

3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่ทางธรรมชาติ

ที่นักเรียนเคยไปเที่ยวชมวามีสถานที่ใดบาง 

จากนัน้ครขูออาสาสมคัรนกัเรยีน 4-5 คน ออก

มาเลาประสบการณของการไปสถานที่นั้นวา

มีลักษณะอยางไร และประทับใจอะไรบาง

การรวบรวมข้อมูล

2. นักเรียนแตละคนเลือกแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตนมา 1 แหง 

จากนั้นรวมกันวิเคราะหวาแหลงทรัพยากร

และสถานที่สําคัญดังกลาวเปนผลมาจาก

ลักษณะทางกายภาพอยางไร โดยใหสืบคน

และรวบรวมขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน 

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรู

ที่ 1 ภูมิภาคของเรา ส่ือ PowerPoint เรื่อง 

ภูมิภาคของเรา : ลักษณะทางกายภาพที่

สงผลตอแหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญ

ในภูมิภาคของตน หองสมุด อินเทอรเน็ต

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
 ลักษณะภูมิประเทศที่เปนทิวเขาสูง สงผลตอสภาพอากาศบน

พื้นที่สูงอยางไร

 1. มีฝนตกตลอดป

 2. อากาศรอนจัดตลอดป

 3. มีอากาศหนาวเย็นกวาบริเวณพื้นราบ

 4. อากาศรอนและแหงแลงกวาบริเวณพื้นราบ

 (วิเคราะหคําตอบ : ลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนทิวเขาสูงของภาค

เหนือ สงผลใหบริเวณพ้ืนท่ีสูง เชน ยอดดอย มีอุณหภูมิตํ่ากวา

บริเวณพื้นราบ จึงมีสภาพอากาศหนาวเย็น ดังนั้น ขอ 3. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

 พระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทรา-
บรมราชชนนี ภายในบริเวณมีการจัดสวนดอกไมเมืองหนาวอยางสวยงาม

 ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือที่เปนแนวภูเขาและมีทรัพยากรปาไมใน
พื้นที่ ทําใหเปนแหลงกําเนิดตนนํ้าลําธาร ที่ไหลมารวมกันเปนแมนํ้าสายตาง ๆ
เชน แมนํ้าปง ท่ีมีตนน้ําจากทิวเขาแดนลาว จังหวัดเชียงใหม แมนํ้ายม ท่ีมี
ตนนํ้าจากทิวเขาผีปนนํ้า จังหวัดพะเยา แมนํ้านาน ที่มีตนนํ้าจากทิวเขาหลวง-
พระบาง จังหวัดนาน นอกจากนี้ ยังมีแหลงนํ้าจืดทางธรรมชาติขนาดใหญ คือ 
กวานพะเยา จังหวัดพะเยา
 ดวยลักษณะภูมิประเทศดังกลาว ทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
สาํคญั เชน นํา้ตกแมสุรินทร ท่ีไหลมาจากหนาผาสงูในพืน้ทีป่าของอําเภอขนุยวม 
จังหวัดแมฮองสอน นํ้าตกแมยะ บนดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม นํ้าตก
ขนุกรณ จงัหวดัเชียงราย นอกจากน้ี ยังพบแหลงพนุํา้รอนทีส่าํคญั เชน พนุํา้รอน
แจซอน จังหวัดลําปาง
 สาํหรับบรเิวณยอดเขาหรอืยอดดอยท่ีมสีภาพอากาศหนาวเย็นเกอืบตลอดป 
เหมาะแกการปลูกพืชไมผลและดอกไมเมืองหนาว และไดรับการพัฒนาใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ดอยหลวงเชียงดาว ดอยอางขาง จังหวัด
เชยีงใหม ดอยตุง ภช้ีูฟา จังหวดัเชียงราย ดอยภคูา จงัหวดันาน ดอยลงักาหลวง 
จังหวัดลําปาง ดอยแมอูคอ จังหวัดแมฮองสอน

๙

ขนุกรณ จงัหวดัเชียงราย นอกจากน้ี ยังพบแหลงพนุํา้รอนทีส่าํคญั เชน พนุํา้รอน
1

นักเรียนควรรู

1 พุนํ้ารอน หรือบอนํ้ารอน เปนปรากฏการณธรรมชาติที่นํ้าไหลพุขึ้นมาจาก

ใตดิน และมีอุณหภูมิสูง โดยนํ้าที่พุขึ้นมาอาจอุนๆ จนถึงเดือดพลาน และอาจ

มีแรธาตุ รวมทั้งแกสละลายอยูดวยกัน ทําใหมีรสและกลิ่นตางๆ กัน ปริมาณ

และความแรงของนํา้ทีไ่หลออกมาในแตละพนุํา้รอนจะตางกันตามอณุหภูมิและ

ปริมาณนํ้าที่อยูใตดิน

ขัน้สอน
การรวบรวมข้อมูล

3. ครูยกตัวอยางใหนักเรียนเพิ่มเติม เชน ดอย

อินทนนท จังหวัดเชียงใหม มีสภาพอากาศ

หนาวเย็น มีปาไมอุดมสมบูรณ จึงเปนแหลง

ทรพัยากรปาไม เชน ไมสกั ตะเคยีน เตง็ ประดู 

มสีตัวปา เชน เลยีงผา กวาง เสอื และมสีถานที่

สําคัญทางธรรมชาติ เชน นํ้าตกแมยะ นํ้าตก

วชิรธาร และเปนตนนํ้าของแมนํ้าหลายสาย 

เชน แมกลาง แมยะ แมแจม

การจัดการข้อมูล

4. นักเรียนแตละคนตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลท่ีตนเองรวบรวมมาได โดยศึกษา

เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน เพ่ือพิจารณาความ

นาเชื่อถือของขอมูล จากนั้นใหจัดหมวดหมู

ความรู  ท่ีไดใหตรงกับประเด็นคําถามเชิง

ภูมิศาสตรที่ตั้งไว

5. นักเรียนแตละคนสรุปขอมูลที่สัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

6. นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อตอบ

คาํถามเชงิภมูศิาสตรทีต่ัง้ไว จากน้ันนําคาํตอบ

ท่ีไดมาจัดทําเปนรายงาน เสร็จแลวนําสงครู

ผูสอน

7. ครูคัดเลือกผลงานที่ถูกตอง สมบูรณ และ

นาสนใจมา 2-3 เลม โดยใหเจาของผลงานออกมา

นําเสนอผลงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
ภูมิภาคใดในประเทศไทยที่มีปาไมมากที่สุด

 1. ภาคเหนือ

 2. ภาคกลาง

 3. ภาคตะวันตก

 4. ภาคตะวันออก

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคเหนือมีพ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขาสลับ

ซบัซอน มลีกัษณะภมูอิากาศคอนขางหนาวเยน็ และมคีวามชืน้สงู 

สงผลใหภาคเหนอืมทีรพัยากรปาไมมากทีส่ดุ ดังน้ัน ขอ 1. จงึเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

แมฮองสอน

เชียงใหม

เชียงราย

พะเยา

นาน
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ทะเลสาบดอยเตา

เขื่อนสิริกิติ์

กวานพะเยา

น.

แมฮองสอน

เชียงใหม

เชียงราย

พะเยา

นาน

ลำปางลำพูน

แพร
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น .ป าย

เขื่อนสิริกิติ์

กวานพะเยา

๒

๔

๕

พุนํ้ารอนแจซอน 
จังหวัดลําปาง 
เกิดจากนํ้ารอนที่
อยูใตดินถูกแรงดัน
ความรอนผลักออก
มาสูพื้นดิน

ภูชี้ฟา จังหวัดเชียงราย มีลักษณะ
เปนหนาผาสูงเปนแนวยาว ปลายสุด
ของหนาผาเรียวแหลมยื่นไปในอากาศ

กวานพะเยา จังหวัดพะเยา เปนบึงนํ้าจืด
ใหญสุดของภาคเหนือ ปริมาณนํ้าได
มาจากลําหวย ๑๘ สาย

แมนํ้านาน จังหวัดนาน ตนนํ้าเกิดจาก
ทิวเขาหลวงพระบาง ไหลลงมาทางใต
ผานพื้นที่ ๑๑ จังหวัด

แหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภาคเหนือ

ดอยแมอูคอ จังหวัดแมฮองสอน 
ชวงแรกเริ่มของฤดูหนาวมาเยือน 
ดอกบัวตองจะบานสะพรั่งเต็มดอย

๓
ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม มีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม มีอากาศหนาวเย็นตลอดป

๑

๖

ตัวอยาง

๑

๒

๔
๕

๖๓

๑๐

2

ชวงแรกเริ่มของฤดูหนาวมาเยือน 
ดอกบัวตองจะบานสะพรั่งเต็มดอย

1

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

8. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบ

คําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว ดังนี้

  •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

   (แนวตอบ : ลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูง

มีปาไมมาก เปนตนกําเนิดของแมน้ําสาย

ตางๆ และยังมีนํ้าตกจํานวนมาก เชน 

นํ้าตกแมยะ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

จงึเหมาะแกการปลกูพชืเมืองหนาว และเปน

สถานท่ีทองเทีย่วทางธรรมชาต ิเชน ภชูีฟ้า)

9. นักเรียนแตละคนทําแบบฝกปฏิบัติฯ เรื่อง 

ภูมิภาคของเรา แลวนําสงครูในชั่วโมงตอไป

ขัน้สรปุ

1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําช้ินงาน/

ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง ภูมิภาคของเรา : 

ภาคเหนอื จากแผนการสอน เสรจ็แลวนาํสงครู 

3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการ

เรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา จากแผนการสอน

นักเรียนควรรู

 1 บัวตอง เปนไมดอก ดอกมีสีเหลืองคลายดอกทานตะวัน แตมีขนาดเล็ก

กวา กลีบเรียว ออกดอกเปนชอเดียว ชอบขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น เชน บน

ยอดดอย ซึ่งจะออกดอกในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนมกราคม

ทุงดอกบัวตองที่เปนที่รู จักในประเทศไทย อยูท่ีดอยแมอูคอ อําเภอขุนยวม 

จังหวัดแมฮองสอน

 2 ทะเลสาบดอยเตา ตั้งอยูในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เปนอางเก็บ

นํ้าขนาดใหญซึ่งอยูเหนือเขื่อนภูมิพล ใชในการเกษตรกรรม การประมงนํ้าจืด

นํา สอน สรุป ประเมิน
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ขอสอบเนน การคิด

 4.  เปนพื้นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณนอย

 (วเิคราะหคาํตอบ : พืน้ทีร่าบลุมภาคกลางตอนลางเปนพืน้ทีท่ีม่คีวาม

อุดมสมบูรณ มีแมนํ้าเจาพระยาไหลผาน เปนดินดอนสามเหลี่ยม

ปากแมนํา้อยูตดิกบัอาวไทย ดงันัน้ ขอ 1. จงึเปนคาํตอบทีถ่กูตอง)

 จากแผนที ่ขอใดอธบิายเก่ียวกับ

ทีร่าบลุมภาคกลางตอนลางไดถูกตอง

ที่สุด

 1.  เปนดินดอนสามเหลี่ยมปาก

แมนํ้า

 2.  เปนพื้นที่แหงแลงเพาะปลูก

พืชไดไมดี

 3.  เปนที่ราบลุมที่มีนํ้าทวมขัง
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ภาคกลาง มีพ้ืนที่ ๙๑,๗๙๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพื้นท่ี 

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ ๒๑ จังหวัด ไดแก จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก 
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นักเรียนควรรู

 1 บึงบอระเพ็ด ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ของจังหวัดนครสวรรค คือ อําเภอ

เมืองนครสวรรค อําเภอชุมแสง และอําเภอทาตะโก เปนพื้นที่ชุมนํ้า ประกอบ

ดวยพืน้ทีน่ํา้ขงัเปนบงึนํา้ขนาดใหญ มีพชืลอยนํา้เกาะกลุมใหญมองดูคลายเกาะ

มทีุงบวั บรเิวณทีลุ่มชืน้แฉะ มีปาพรแุละปาละเมาะ รอบบงึเปนทุงนาและทุงหญา 

เนื่องจากมีลํานํ้าลําหวยไหลลงสูบึง และพัดพาตะกอนและธาตุอาหารมาสะสม 

จึงมีพืชและสัตวนานาชนิด รวมถึงเปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าที่สําคัญ และเปน

ถิ่นที่อยูอาศัยหากินของนกนานาชนิด ทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพยายถิ่น

ขัน้สอน
1. ครูให นักเรียนดูแผนที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาคของตน (ภาคกลาง) และ

รปูถายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตแิละสถานที่

สําคัญของภูมิภาคของตน (ภาคกลาง)

ขัน้นาํ
1. นักเรียนดู PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา 

2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความรู

ที่ไดรับจากการดู PowerPoint

การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

2. ครแูละนักเรยีนรวมกันตัง้คาํถามเชงิภูมิศาสตร 

ดังนี้

 •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

  มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

การรวบรวมข้อมูล

3. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม รวมกัน

สบืคน และรวบรวมขอมูลเกีย่วกับลกัษณะทาง

กายภาพของภาคกลาง โดยใชแผนที่ รูปถาย

จากแหลงเรียนรู ตางๆ เชน หนังสือเรียน 

ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ภูมิภาค

ของเรา สื่อ PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา

หองสมุด อินเทอรเน็ต โดยรวบรวมขอมูลตาม

หัวขอ ดังนี้

 •  ตําแหนงที่ตั้ง

 •  จังหวัดในภูมิภาค

 •  อาณาเขตติดตอ

 •  ลักษณะภูมิประเทศ

 •  ลักษณะภูมิอากาศ

 •  ทรัพยากรธรรมชาติ

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
พื้นที่ภาคกลางเหมาะสมกับการเพาะปลูกขาวเพราะเหตุใด

 1. มีทิวเขาและปาไมนอย

 2. มีปาชายเลนบริเวณริมฝงทะเล

 3. มีที่ราบลุมและมีแหลงนํ้าสมบูรณ

 4. มีแมนํ้าไหลผานบริเวณขอบของภาค

 (วเิคราะหคาํตอบ : พืน้ทีส่วนใหญของภาคกลางเปนทีร่าบลุมแมนํา้

มีพื้นดินสวนใหญเปนดินตะกอนแมนํ้าและมีแหลงน้ําที่อุดม

สมบูรณจึงเหมาะตอการเพาะปลูก ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบ

ที่ถูกตอง)

อาณาเขตติดตอ

• ทิศเหนือ  ติดตอกับ ภาคเหนือ
• ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
• ทิศใต   ติดตอกับ อาวไทย
• ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ภาคตะวันตก

 ๑. ลักษณะทางกายภาพ

 ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางเปนที่ราบลุมผืนใหญ พื้นดินเปนดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ

ลักษณะภูมิประเทศ

 สวนใหญเปนพืน้ทีร่าบลุมแมนํา้ ซึง่จะลาดจากทางตอนบนลงมาทางใตของ

ภูมิภาค 

ทิวเขา ภาคกลางมีภูเขานอยกวาภูมิภาคอื่น สวนใหญเปนภูเขาลูกเล็ก ๆ  

บรเิวณทีเ่ปนแนวทวิเขาสงูจะอยูทางขอบดานตะวนัออกของภมิูภาค ไดแก ทวิเขา

เพชรบูรณ และขอบทางดานตะวันตกของภูมิภาค ไดแก ทิวเขาถนนธงชัย

ที่ราบ ภาคกลางตอนบนตั้งแตจังหวัดนครสวรรคขึ้นไป มีลักษณะ

ภูมิประเทศเปนที่ราบสลับกับเนินเขา สวนภาคกลางตอนลางตั้งแตทางตอนใต

ของจังหวัดนครสวรรคลงไปจนจรดชายฝงอาวไทย เปนที่ราบลุม พื้นที่สวนใหญ

เปนดินตะกอนแมนํ้า

๑๒

เพชรบูรณ และขอบทางดานตะวันตกของภูมิภาค ไดแก ทิวเขาถนนธงชัย

ที่ราบ

1
บรเิวณทีเ่ปนแนวทวิเขาสงูจะอยูทางขอบดานตะวนัออกของภมิูภาค ไดแก ทวิเขา

นักเรียนควรรู

1 ทิวเขาเพชรบูรณ เปนทิวเขาที่มีพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคกลาง โดยมทีวิเขา 2 แนว ทอดยาวจากทศิเหนอืไปทศิใต ขนานไปกบัความยาว

ของแมนํ้าปาสัก ทิวเขาที่อยูทางดานทิศตะวันออกของแมนํ้าปาสัก คือ ทิวเขา

เพชรบูรณตะวันออก เริ่มตนจากจังหวัดเลยไปส้ินสุดท่ีจุดเชื่อมตอกับทิวเขา

ดงพญาเย็น สวนทิวเขาที่อยูทางดานทิศตะวันตกของแมน้ําปาสัก คือ ทิวเขา

เพชรบูรณตะวันตก เริ่มจากเสนแบงเขตระหวางจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด

เพชรบรูณไปสิน้สดุท่ีจังหวดัลพบรีุ มดีนิทีส่มบรูณ มนีํา้ใตดนิมาก เหมาะตอการ

ทําเกษตรกรรม

ขัน้สอน
การจัดการข้อมูล

4. ครแูนะนาํวธิกีารจดัการขอมลูแกนกัเรียน เพือ่

ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและ

จัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมา

รวมกันจําแนกและจัดระบบขอมูล เพื่อใหได

ขอมลูทีถ่กูตองและสัมพนัธกบัประเดน็คาํถาม

เชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว

6. นักเรียนแตละกลุ มสรุปขอมูลท่ีสัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

7. นักเรียนแตละกลุ มตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามา

วเิคราะห เพือ่ตอบคําถามเชงิภมิูศาสตรทีต้ั่งไว

โดยครูชวยชี้แนะเพิ่มเติม

8. เมื่อนักเรียนไดขอมูลท่ีเปนขอสรุปของกลุม

แลว ใหนํามาจัดทําเปนรายงานหรือจัดปาย

นิเทศสรุปเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ

ภาคกลาง โดยมีแผนที่ รูปถาย แผนภูมิ และ

แผนผังประกอบ

สรุป ประเมินนํา สอน
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แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลาง

ลักษณะภูมิอากาศ

 • สภาพอากาศของภาคกลางเปนแบบรอนชื้นสลับแลง

 • อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ ๒๖-๓๐ องศาเซลเซียส

 • ฤดูมี ๓ ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน

 ดวยเหตุที่ภาคกลางตั้งอยูใกลทะเล อุณหภูมิในแตละฤดูจึงไมแตกตางกัน

มาก ฤดรูอนอากาศรอน ฤดฝูนไดรบัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตท่ีนาํฝน

เขามา รวมท้ังไดรับอิทธิพลบางสวนจากพายุดีเปรสชันที่พัดเขามาทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนฤดูหนาวอากาศเย็น

ทรัพยากรธรรมชาติ

๑๓

หินปูน

ดีบุก2

ทองแดง
1

แมนํ้าเจาพระยามีตนกําเนิดมาจากแมนํ้าในภูมิภาคใด

 1. ภาคเหนือ

 2. ภาคตะวันตก

 3. ภาคตะวันออก

 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 (วิเคราะหคําตอบ : แมนํ้าเจาพระยา มีตนกําเนิดมาจากแมนํ้าปง 

วัง ยม และนานในภาคเหนือ โดยที่แมนํ้าปงและแมนํ้าวังไหลมา

รวมกันแลวเรียกวา แมน้ําปง สวนแมนํ้ายมไหลไปรวมกับแมนํ้า

นานเรยีกวา แมนํา้นาน จากนัน้แมนํา้ปงและแมนํา้นาน จงึไหลมา

รวมกันที่ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เปน

แมนํ้าเจาพระยา ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

9. นกัเรยีนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอ

ผลงานที่หนาชั้นเรียน

10. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบคําถาม

เชิงภูมิศาสตรตามที่ตั้งไว ดังนี้

   •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรามี

ลักษณะทางกายภาพอยางไร

      (แนวตอบ : ภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศ

เปนท่ีราบลุมแมน้ํากวางใหญ มีทิวเขาสูง

ทางขอบดานตะวันออกและตะวันตก มี

สภาพอากาศแบบรอนชืน้สลบัแลง อณุหภมูิ

เฉล่ียประมาณ 26-30 องศาเซลเซียส มี

แมนํ้าสําคัญ เชน แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้า

ทาจีน)

11. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง 

แผนที่จังหวัดในภูมิภาคของตน และใบงาน

ที ่1.2.2 เรือ่ง แผนทีล่กัษณะทางกายภาพของ

ภูมิภาคของตน จากแผนการสอน

12. ครสูุมนกัเรียน 4-5 คน ออกมานาํเสนอคาํตอบ

ในใบงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

13. ครูตรวจสอบความถูกตองของคําตอบและ

อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังบกพรองอยู

 14. นักเรียนในชั้นเรียนตรวจสอบคําตอบของ

ตนเองและปรับแกไขใบงานของตนเองให

ถูกตอง เสร็จแลวนําสงครูผูสอน

ขัน้สรปุ

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเก่ียวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภาคกลาง

นักเรียนควรรู

1 ทองแดง เปนแรโลหะ นยิมนาํมาทาํเปนปลอกหุมแผนไมตอเรอื เพือ่ปองกนั

ไมใหเพรียงหรือแมลงบางชนิดเขามากัดทําลาย และนํามาทําเปนทอสงนํ้าดื่ม 

เพื่อฆาเชื้อโรคและเชื้อราตางๆ ที่อยูในแหลงนํ้า เพราะทองแดงมีสมบัติที่ทน

ตอการกัดกรอนไดเปนอยางดี เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตเล็กๆ

2 หินปูน เปนแรที่ใชในอุตสาหกรรมซีเมนต เกิดจากการตกตะกอน และ

สะสมตัวของหินในทะเล เปลือกหอย ปะการัง กระดูกสัตวกลายเปนหินปูนหรือ

แคลเซียมคารบอเนต หินปูนถูกนํามาใชในภาคครัวเรือนและการเกษตร รวมถึง

ประโยชนในดานตางๆ เชน ทําปูนซีเมนต ทําปูนขาว ใชปรับปรุงคุณภาพดิน

ประเมินนํา สอน สรุป
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ขอสอบเนนการคิด
 เพราะเหตุใดดินในพ้ืนที่ราบลุมแมนํ้าของภาคกลางตอนลาง

จึงมีความอุดมสมบูรณ

 1. มีพื้นที่ปาไมมาก ดินจึงอุดมสมบูรณ

 2. พื้นที่อยูติดทะเล ทําใหมีแรธาตุในดินสูง

 3. แมนํ้าสายหลักไหลลงสูอาวไทย พัดพาดินตะกอน

  มาทับถมกัน

 4. มีผูคนอาศัยอยูเบาบาง ดินถูกใชประโยชนนอย จึงมี

  ความอุดมสมบูรณ

 (วเิคราะหคาํตอบ : ดนิในพืน้ทีร่าบลุมแมนํา้ของภาคกลางตอนลาง

มคีวามอดุมสมบูรณเนือ่งมาจาก พืน้ทีภ่าคกลางตอนลางเปนทีร่าบ

ลุมแมนํ้า แมนํ้าสายหลักตางๆ ไหลลงสูอาวไทย และไดพัดพา

เอาดินตะกอนมาทับถมกัน สงผลใหดินมีความอุดมสมบูรณ

ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

 ภาคกลางเปนภมูภิาคทีม่ลีกัษณะพืน้ทีส่วนใหญ
เปนทีร่าบลุมแมน้ําแผกวางจากตอนบนของภมูภิาค
ลาดลงสูอาวไทย เปนแหลงรองรับนํ้าจากแมนํ้า
ลาํคลองสายตาง ๆ  จงึม ีหวย หนอง คลอง บึง อยู
มากมาย แตมีพืน้ทีภู่เขาหรอืทีส่งูนอย โดยลกัษณะ
ภเูขาทีพ่บในพืน้ท่ีจะมลีกัษณะเปนภูเขาเตีย้ ๆ

ลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและ  
สถานที่สําคัญใน
ภูมิภาคอย่างไร

 ๒. ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ
  สถานที่สําคัญในภาคกลาง

 • ปาไม ภาคกลางมีพื้นที่ปาไมนอย ปาไมที่พบ ไดแก ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง
ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาสนเขา และปาชายเลน
 • ดิน ภาคกลางมีดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง เปนดินตะกอนในที่ราบลุมแมนํ้า
เหมาะสําหรับการเพาะปลูก
 • แหลงนํ้า ภาคกลางมีแมนํ้าสําคัญ ไดแก แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าทาจีน แมนํ้า
ปาสัก และแมนํ้าแมกลอง นอกจากนี้ ยังมีแหลงนํ้าจืดขนาดใหญ คือ บึงบอระเพ็ด
 • แร ภาคกลางมีแรสําคัญ ไดแก หินปูน ดีบุก ยิปซัม ปโตรเลียม เหล็ก และ
ทองแดง

 จากสภาพพื้นท่ีที่เปนที่ราบลุมแมน้ํา สงผลใหภาคกลางมีทรัพยากรปาไม
คอนขางนอย แมน้ําสายหลักของภาคกลาง ไดแก แมน้ําเจาพระยา ทีเ่กดิจากการ
ไหลมารวมกนัของแมน้ําปงและแมนํา้นาน บริเวณปากน้ําโพ จงัหวดันครสวรรค 
แมนํ้าทาจีน ที่เกิดจากการไหลแยกออกมาจากแมนํ้าเจาพระยา บริเวณจังหวัด
อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท แมน้ําแมกลอง ที่มีตนนํ้ามาจากทิวเขาตะนาวศรี 
ในจังหวัดตาก แมนํ้าปาสัก ที่มีตนนํ้าจากทิวเขาเพชรบูรณตะวันออก

 กรงุเทพมหานคร เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ต้ังอยูรมิแมนํา้เจาพระยาและใกลกบัอาวไทย๑๔

เกร็ดแนะครู

 ครอูธบิายใหนกัเรียนฟงเพ่ิมเตมิวา ลุมนํา้เจาพระยา เปนลุมนํา้สาํคญับรเิวณ

ตอนกลางของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครสวรรค 

พิจิตร กําแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง สุพรรณบุรี 

นครปฐม นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และ

สมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ลักษณะของลุมนํ้าตอนบนกวาง และ

แคบทางตอนกลางและตอนลาง

ขัน้นาํ
1. นกัเรยีนดวูดีทัิศนเกีย่วกบัแหลงทรพัยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดนักเรียนวา

 •  จากวีดิทัศน นักเรียนสังเกตเห็นแหลง

ทรัพยากรและสถานที่อะไร และมีความ

สําคัญอยางไร

3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่ทางธรรมชาติ

ที่นักเรียนเคยไปเที่ยวชมวามีสถานที่ใดบาง 

จากนัน้ครขูออาสาสมคัรนกัเรยีน 4-5 คน ออก

มาเลาประสบการณของการไปสถานที่นั้นวา

มีลักษณะอยางไร และประทับใจอะไรบาง

ขัน้สอน
การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

1. ครแูละนักเรยีนรวมกนัตัง้คาํถามเชงิภมิูศาสตร 

ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

การรวบรวมข้อมูล

2. นักเรียนแตละคนเลือกแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตนมา 1 แหง 

จากน้ันวเิคราะหวาแหลงทรพัยากรและสถานที่

สําคัญดังกลาวเปนผลมาจากลักษณะทาง

กายภาพอยางไร โดยใหสืบคนและรวบรวม

ขอมลูจากแหลงเรยีนรูตางๆ เชน หนงัสอืเรยีน 

ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ภูมิภาค

ของเรา สื่อ PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของ

เรา : ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลง

ทรัพยากรและสถานทีส่าํคญัในภมิูภาคของตน 

หองสมุด อินเทอรเน็ต

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
แหลงนํ้าธรรมชาติขนาดใหญที่อยูในภาคกลางคือขอใด

 1. ทะเลนอย

 2. หนองหาน

 3. กวานพะเยา

 4. บึงบอระเพ็ด

 (วิเคราะหคําตอบ : บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงนํ้า

ธรรมชาตทิีม่ขีนาดใหญทีส่ดุในภาคกลาง ตัง้อยูทางทศิตะวนัออก

ของจังหวัดนครสวรรค สวนทะเลนอย เปนทะเลสาบนํ้าจืด อยูที่

จงัหวดัพทัลงุ หนองหาน เปนทะเลสาบนํา้จดื อยูทีจ่งัหวดัสกลนคร 

กวานพะเยา เปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญท่ีสุดในภาคเหนือ 

อยูที่จังหวัดพะเยา ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

เขื่อนขุนดานปราการชล

 ดวยลกัษณะภมูปิระเทศทีล่าดตํา่ลงสูบรเิวณตอนลางของภมูภิาค ทาํใหแมน้ํา
สายหลักตาง ๆ  ไหลลงสูอาวไทย และไดพัดพาเอาดินตะกอนมาทับถม สงผล
ใหพื้นที่ภาคกลางมีความเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา 
ทําสวนพืชผัก ผลไม และดอกไม นอกจากนี้ ยังสงผลใหบริเวณปากแมนํ้า 
เกดิเปนสนัดอนชายเลนงอกไปสูทะเล เชน ดอนหอยหลอด จงัหวดัสมทุรสงคราม 
และทําใหพื้นที่สวนใหญมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ
 แหลงนํ้าจืดตามธรรมชาติของภาคกลางมีสัตวน้ําจืดอาศัยอยูมาก โดย
แหลงนํ้าจืดที่ใหญที่สุด คือ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ปจจุบันเปนแหลง
เพาะพันธุปลานํ้าจืดและเปนที่อยูอาศัยของนกน้ําหลายสายพันธุ และมีสถานท่ี
สําคัญที่เปนนํ้าตก เชน นํ้าตกนางรอง นํ้าตกเจ็ดสาวนอย จังหวัดสระบุรี นํ้าตก
สาริกา จังหวัดนครนายก
 การทีส่ภาพพืน้ทีข่องภาคกลางเปนพืน้ทีร่าบลุม ทาํใหประสบปญหานํา้ทวม
ในชวงฤดูฝนเปนประจําทุกป เชน บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะ
เดียวกัน ชวงฤดูแลงพื้นท่ีภาคกลางก็ประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และการทําการเกษตร สงผลใหพื้นที่ภาคกลางมีการสรางเขื่อน
หลายแหง เชน เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
จังหวัดลพบุรี เพื่อชวยแกไขปญหาน้ําทวมจากปริมาณนํ้าที่มีมากในชวงฤดูฝน 
และเก็บกักนํ้าไวใชเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลง

 การทํานาขาวบรเิวณภาคกลาง ๑๕

หลายแหง เชน เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ หลายแหง เชน เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
จังหวัดลพบุรี เพื่อชวยแกไขปญหาน้ําทวมจากปริมาณนํ้าที่มีมากในชวงฤดูฝน 

1

นักเรียนควรรู

1 เข่ือนขนุดานปราการชล ตัง้อยูทีตํ่าบลหินตัง้ อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวัด

นครนายก เปนเขื่อนคอนกรีต สูง 93 เมตร ยาว 2,594 เมตร สรางขึ้นเพื่อชวย

บรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้านครนายกที่เกิดขึ้นเปนประจํา โดยระบบชลประทาน

จะชวยควบคุมปริมาณนํ้าไมใหไหลเขาทวมพื้นที่ และชวยใหประชาชนมีนํ้า

ใชในการเกษตร การอุปโภคบริโภค และเปนแหลงทองเที่ยวของคนในจังหวัด

นครนายกและจังหวัดใกลเคียง

ขัน้สอน
การรวบรวมข้อมูล

3. ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฟงเพิ่มเติม เชน 

แมน้ําเจาพระยา เปนแมน้ําสายสําคัญของ

ประเทศไทย เกดิจากการรวมตวัของแมนํา้จาก

ภาคเหนือ 2 สาย คือ แมนํ้าปงและแมนํ้านาน 

ท่ีตําบลปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค แมนํ้า

เจาพระยาเปนแมน้ําสายสาํคญัทีส่งผลตอการ

ดาํเนนิชวีติของผูคน เชน เปนเสนทางคมนาคม 

เสนทางขนสงสนิคา ใชทาํการเกษตร เลีย้งสตัว 

ทําประมง

การจัดการข้อมูล

4. นักเรียนแตละคนตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล โดยศกึษาเพิม่เตมิจากหนังสอืเรียน เพือ่

พิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล จากน้ัน

ใหจัดหมวดหมูความรูที่ไดใหตรงกับประเด็น

คําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว

5. นักเรียนแตละคนสรุปขอมูลที่สัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

6. นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห เพื่อ

ตอบคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว จากนั้นนํา

คําตอบที่ไดมาจัดทําเปนรายงาน เสร็จแลว

นําสงครูผูสอน

7. ครูคัดเลือกผลงานที่ถูกตอง สมบูรณ และ

นาสนใจมา 2-3 เลม โดยใหเจาของผลงานออก

มานําเสนอผลงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
 ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ปนทีร่าบลุมแมนํา้ สงผลตอแหลงทรพัยากร

อยางไร

 1. ปาไมมาก

 2. แรจํานวนมาก

 3. สัตวปาจํานวนมาก

 4. ดินและนํ้าอุดมสมบูรณ

 (วเิคราะหคาํตอบ : ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ปนทีร่าบลุมแมน้ํา แมน้ํา

จะพดัพาตะกอนมาทบัถมกัน จึงมีดนิและนํา้อดุมสมบรูณเหมาะตอ

การทําเกษตรกรรม ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

หอยหลอด

สุโขทัย

กำแพงเพชร

พิษณุโลก

พิจิตร
เพชรบูรณ

นครสวรรค

อุทัยธาน�

ชัยนาท

สิงหบุรี
ลพบุรี

สุพรรณบุรี

อางทอง

นครปฐมนนทบุรี ปทุมธาน�

พระนครศรีีอยุธยา
นครนายก

สระบุรี

สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

น.ยม

น.นาน

น.ปาสัก

น.นครนาย
ก

น.นานน.ยม

น.ปงน.แมวงก
น.วังมา

น.เจาพระยา

น.สะแกกรัง

น.ลพบุรี

น.ท
าจ ีน

น.ปาสั ก

ท ิ
วเ
ขา

เพ
ชร

บ ู
รณ

ต
ะว

ัน
ออ

ก

ทิ
ว
เ
ข
า
ถ
น

น
ธ

ง
ชั

ย
ก
ล
า
ง

ทิ
วเ
ขา

เพ
ชร

บู
รณ

ตะ
วัน

ตก

เข่ือนแควนอยบำรุงแดน

เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ
อางเก็บน้ำกระเสียว

เข่ือนขุนดาน
ปราการชล

บึงบอระเพ็ด

น.

นํ้าตกนางรอง จังหวัดนครนายก เปนนํ้าตก
ขนาดกลางมีสายนํ้าไหลลดหลั่นผานโขดหิน
เปนชั้น ๆ  มีบริเวณสําหรับเลนนํ้าตามแองตาง ๆ  
ไดทุกฤดูกาล

แมนํ้าเจาพระยา เปนแมนํ้าสายหลักของ
พื้นที่ราบลุมภาคกลางตอนลาง

๒๑

๕

๔

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เปนบึง
นํ้าจืดขนาดใหญที่สุดของไทย

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 
สรางขึ้นเพื่อกักเก็บนํ้าจากแมนํ้าปาสัก

ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 
เกิดจากกระแสนํ้าพัดพาดินตะกอน
ปนทรายมาทับถมกัน มีหอยหลายชนิด
อาศัยอยู แตที่พบมากจะเปนหอยหลอด

๓

แหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภาคกลาง

ตัวอยาง

๑

๒

๓

๔

๕    

๑๖

ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 
เกิดจากกระแสนํ้าพัดพาดินตะกอน
ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 
เกิดจากกระแสนํ้าพัดพาดินตะกอน
ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 

1

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

8. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบ

คําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

      (แนวตอบ : ลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่ราบ

ลุมแมนํ้า มีแมนํ้าไหลลงสูอาวไทย ทําให

เกิดดินดอนสามเหลี่ยม มีดินที่อุดมสมบูรณ 

เหมาะตอการทําเกษตรกรรม และมีการ

สรางเขื่อนหลายแหงเพื่อจัดการนํ้า)

9. นักเรียนแตละคนทําแบบฝกปฏิบัติฯ เรื่อง 

ภูมิภาคของเรา แลวนําสงครูในชั่วโมงตอไป

ขัน้สรปุ

1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําช้ินงาน/

ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง ภูมิภาคของเรา : 

ภาคกลาง จากแผนการสอน เสรจ็แลวนาํสงครู 

3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการ

เรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา จากแผนการสอน

นักเรียนควรรู

1 หอยหลอด เปนหอยสองฝาชนิดหนึ่ง ฝงตัวอยูในดินโคลนปนทรายบริเวณ

ปากแมนํ้า ประกอบดวยสวนเปลือกที่หอหุมลําตัวไว เปนทรงกระบอก ปลายทั้ง

สองเปดออก ดานหนึ่งเปนเทาหอย อีกดานหนึ่งเปนทอนํ้าสําหรับกรองอาหาร 

ในประเทศไทยแหลงที่มีหอยหลอดมากที่สุดก็คือ ดอนหอยหลอด จังหวัด

สมุทรสงคราม

นํา สอน สรุป ประเมิน
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ขอสอบเนน การคิด
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ ๑๖๘,๘๕๔ ตารางกิโลเมตร 

ประกอบดวยพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี 

หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม 

กาฬสินธุ รอยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย 

สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

น.

0 5025 100 กม.

มาตราสวน 1 : 5,000,000

น.โขง

น.
โขง

น.
โขง

น.ปาสัก

น.บางปะกง
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ท ิ ว เ ข
า ภ
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1

ท ิว เข าภ ูพ าน2

ทิวเขาเพ
ชรบูรณ

ตะวัน
ตก

ทิวเขาเพ
ชรบูรณ

ตะวันออก

ท. สั น ก ํา แ พ ง

ทิ ว เ ข า ภู พ า น

เลย

หนองบัวลำภู

อุดรธาน�

หนองคาย

บึงกาฬ

นครพนม

สกลนคร

กาฬสินธุ

รอยเอ็ด

มุกดาหาร

ขอนแกน

ชัยภูมิ

บุรีรัมย
สุรินทร ศรีสะเกษ

อุบลราชธาน�

อำนาจเจริญ
ยโสธร

มหาสารคาม
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แอ ง ส กลนค ร

เขื่อนสิรินธร

เขื่อนลำปาว

เขื่อนอุบลรัตน

ลำปลายมาศ
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เวียงจันทน

กั ม พู ช า

เวียดนาม

ภาคกลาง
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ระดับความสูง (เมตร)
จังหวัด
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แมน้ำ แหลงน้ำ
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เสนแบงเขตจังหวัด

คำอธิบายสัญลักษณ
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แผนทีล่กัษณะภมิูประเทศของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

๑๗

1

 ขอใดอธบิายลกัษณะทางกายภาพของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ไดถูกตองที่สุด

 1.  พื้นที่เปนภูเขายาวตอเนื่องกันเปนทิวเขา

 2.  พื้นที่ราบลุมแมนํ้ากวางใหญบริเวณตอนบนของภาค

 3. พื้นที่บริเวณแองโคราชมีแมนํ้ามูลและแมนํ้าชีไหลผาน

 4.  พื้นที่เปนที่ราบลุมอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแองที่ราบ 2 แอง

คอื แองสกลนครและแองโคราช ซึง่บรเิวณแองโคราช มแีมนํา้สาํคญั

คอื แมนํา้มลูและแมนํา้ชไีหลผาน กอนทีจ่ะไหลมารวมกนัแลวไหล

ลงสูแมนํ้าโขง ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

นักเรียนควรรู

1 ทิวเขาดงพญาเย็น เปนทิวเขาที่อยูตอเนื่องมาจากทิวเขาเพชรบูรณตะวัน

ออก โดยเริ่มตนท่ีเสนแบงเขตจังหวัดระหวางอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรีกับ

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปสิ้นสุดที่เขาเขียว

ขัน้สอน
1. ครูให นักเรียนดูแผนที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาคของตน (ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ) และรูปถายเกี่ยวกับทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสถานทีส่าํคญัของภมูภิาคของตน 

(ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ)

ขัน้นาํ
1. นักเรียนดู PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา

2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความรู

ที่ไดรับจากการดู PowerPoint

การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

2. ครแูละนักเรยีนรวมกันตัง้คาํถามเชงิภูมิศาสตร 

ดังนี้

 •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

  มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

การรวบรวมข้อมูล

3. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม รวมกัน

สืบคน และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภมูภิาคของตน โดยใชแผนที่

รูปถาย จากแหลงเรียนรูตางๆ เชน หนังสือ

เรียน ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 

ภมูภิาคของเรา สือ่ PowerPoint เร่ือง ภมิูภาค

ของเรา หองสมุด อินเทอรเน็ต โดยรวบรวม

ขอมูลตามหัวขอ ดังนี้

 •  ตําแหนงที่ตั้ง

 •  จังหวัดในภูมิภาค

 •  อาณาเขตติดตอ

 •  ลักษณะภูมิประเทศ

 •  ลักษณะภูมิอากาศ

 •  ทรัพยากรธรรมชาติ

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด

อาณาเขตติดตอ

• ทิศเหนือ  ติดตอกับ ประเทศลาว
• ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ประเทศลาว
• ทิศใต   ติดตอกับ ภาคตะวันออกและประเทศกัมพูชา
• ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ภาคกลาง

 ๑. ลักษณะทางกายภาพ

 แองสกลนคร ครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของภูมิภาค มีพื้นดินและแหลงนํ้าที่เหมาะแกการเพาะปลูก

ลักษณะภูมิประเทศ

 พื้นที่เปนที่ราบสูง มีแองที่ราบคลายกนถวยอยูตรงกลาง ไดแก แองโคราช 

และแองสกลนคร ลักษณะพื้นที่บริเวณดานตะวันตกและดานใตของภูมิภาคเปน

แนวทิวเขาสูง แลวลาดตํ่าไปทางเหนือและตะวันออกของภูมิภาคสูแมนํ้าโขง

ทิวเขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทิวเขาอยูบริเวณขอบของภูมิภาคทาง

ดานตะวันตกและดานใต ไดแก ทิวเขาเพชรบูรณตะวันออก ทิวเขาดงพญาเย็น 

ทิวเขาภูพาน ทิวเขาสันกําแพง และทิวเขาพนมดงรัก ภูเขาในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือมีลักษณะเดนในดานรูปราง คือ ภูเขารูปอีโตที่มีไหลเขาลาดชัน พื้นที่

ยอดเขาลาดเอียงยาวไปดานหนึ่ง เชน ภูพาน เขาพังเหย ภูเขารูปโตะที่มีพื้นที่

ยอดเขาแบนราบคลายโตะ เชน ภูกระดึง ภูหลวง

แองที่ราบ ประกอบดวย ๒ แอง ไดแก แองโคราชอยูทางตอนใตของ

ทิวเขาภูพานครอบคลมุพืน้ท่ีสวนใหญของภาค มแีมน้ําชีและแมน้ํามูลเปนแมนํา้

สายหลัก และแองสกลนครอยูทางตอนเหนือของทิวเขาภูพาน มีแมนํ้าสงคราม

เปนแมนํ้าสายหลัก

๑๘

 ขอใดไมใชปจจัยที่ทําใหเกิดความแหงแลงในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

 1. มีเขื่อนกักเก็บนํ้าขนาดใหญกระจายอยูทั่วภูมิภาค

 2. ดินเปนดินทราย ไมอุมนํ้า ทําใหนํ้าซึมผานไดงาย

 3. แหลงนํ้าไมเพียงพอกับพื้นที่อันกวางใหญของภาค

 4. พื้นที่ปาไมนอย และพื้นที่ปาไมติดตอกันเปนผืนใหญ

 (วิเคราะหคําตอบ : สาเหตุท่ีทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิด

ความแหงแลง คือ การมีแหลงนํา้ไมเพยีงพอกบัพืน้ทีภ่าคทีม่คีวาม

กวางใหญ มีพื้นที่ปาไมนอย และมีดินที่เปนดินทรายไมสามารถ

กักเก็บนํ้าไวในพื้นที่ไดนาน ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
การจัดการข้อมูล

4. ครแูนะนาํวธิกีารจดัการขอมลูแกนกัเรียน เพือ่

ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและ

จัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมา

รวมกันจําแนกและจัดระบบขอมูล เพื่อใหได

ขอมลูทีถ่กูตองและสัมพนัธกบัประเดน็คาํถาม

เชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว

6. นักเรียนแตละกลุ มสรุปขอมูลท่ีสัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

7. นักเรียนแตละกลุ มตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามา

วเิคราะห เพือ่ตอบคําถามเชงิภมิูศาสตรทีต้ั่งไว

โดยครูชวยชี้แนะเพิ่มเติม

8. เมื่อนักเรียนไดขอมูลท่ีเปนขอสรุปของกลุม

แลว ใหนํามาจัดทําเปนรายงานหรือจัดปาย

นิเทศสรุปเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ

ภูมิภาคของตน โดยมีแผนที่ รูปถาย แผนภูมิ 

และแผนผังประกอบ

เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนฟงวา ลักษณะพ้ืนท่ีของภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืเปนทีร่าบสงู เรยีกวา ทีร่าบสูงโคราช หมายถงึ พืน้ทีร่าบสูงของภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือทั้งหมด ซึ่งบริเวณดานเหนือของที่ราบสูงโคราชมีแองสกลนคร และ

บริเวณดานใตของที่ราบสูงโคราชมีแองโคราช โดยมีทิวเขาภูพานกั้นระหวาง

แองทั้งสอง

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
 ในชวงฤดูหนาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับอิทธิพลความ

กดอากาศสูง (ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) จากที่ใด

 1. ประเทศจีน

 2. ประเทศลาว

 3. ประเทศกัมพูชา

 4. ประเทศเวียดนาม

 (วเิคราะหคาํตอบ : ในชวงฤดหูนาวภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือไดรบั

อทิธพิลความกดอากาศสงูจากลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีพ่ดั

มาจากประเทศจนี ทาํใหมอีากาศหนาวเยน็ โดยเฉพาะบรเิวณทีส่งู 

ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

แมน้ำ แหลงน้ำ

ปาเต็งรัง

ปาเบญจพรรณ

ปาพรุ

พื้นที่อื่น ๆ

ปาดิบเขา

ปาดิบแลง

ปาสนเขา

เหล็ก

ทองแดง

เกลือหิน

โพแทช

น.

0 5025 100 กม.

มาตราสวน 1 : 5,000,000

น .มูล

น.ชี

น.มูล

น.พอง

น.ชี
น.เลย

น.สงคราม

น.พอง

กัมพูชา

ลาว

เวียดนาม

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคเหน�อ

100 ํE 101 ํE 102 ํE 103 ํE 104 ํE 105 ํE 106 ํE

100 ํE 101 ํE 102 ํE 103 ํE 104 ํE 105 ํE 106 ํE

18 ํN

17 ํN

16 ํN

15 ํN

14 ํN

18 ํN

17 ํN

16 ํN

15 ํN

14 ํN

แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะภูมิอากาศ

 • สภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนแบบรอนชื้นสลับแลง

 • อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ ๒๔-๒๘ องศาเซลเซียส

 • ฤดูมี ๓ ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน

 ในชวงฤดูรอน อากาศรอนและแหงแลง ในชวงฤดูฝนมีฝนตกชุก เพราะได

รบัอิทธพิลจากพายดุเีปรสชนัทีพ่ดัเขามาทางดานตะวนัออกของภาค สวนในชวง

ฤดหูนาวไดรบัอทิธพิลจากความกดอากาศสงูจากประเทศจนี อากาศจะหนาวเยน็ 

โดยเฉพาะบริเวณที่สูง บนภูเขาอากาศจะหนาวจัด

ทรัพยากรธรรมชาติ

๑๙

รบัอิทธพิลจากพายดุเีปรสชนัทีพ่ดัเขามาทางดานตะวนัออกของภาค สวนในชวง
1

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

9. นกัเรยีนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอ

ผลงานของกลุมที่หนาชั้นเรียน

10. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบคําถาม

เชิงภูมิศาสตรตามที่ตั้งไว ดังนี้

  •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

    มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

       (แนวตอบ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน

ที่ราบสูงและมีแองที่ราบคลายกนถวย

อยูตรงกลาง ไดแก แองโคราชและแอง

สกลนคร สภาพอากาศรอนชื้นสลับแลง 

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24-28 องศา

เซลเซียส มีแมน้ําสําคัญ เชน แมน้ําชี

แมนํ้ามูล แมนํ้าโขง)

11. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง 

แผนที่จังหวัดในภูมิภาคของตน และใบงาน

ที ่1.2.2 เรือ่ง แผนทีลั่กษณะทางกายภาพของ

ภูมิภาคของตน

12. ครสูุมนกัเรียน 4-5 คน ออกมานาํเสนอคาํตอบ

ในใบงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

13. ครูตรวจสอบความถูกตองของคําตอบและ

อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังบกพรองอยู

14. นักเรียนในชั้นเรียนตรวจสอบคําตอบของ

ตนเองและปรับแกไขใบงานของตนเองให

ถูกตอง เสร็จแลวนําสงครูผูสอน

ขัน้สรปุ

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเก่ียวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักเรียนควรรู

1 พายดุเีปรสชนั (Depression Storm) คอื พายหุมนุเขตรอนประเภทหนึง่ทีมี่

ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมสูงมาก ความเร็วลมไมเกิน 63 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

พายุดีเปรสชันเปนพายุที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด เปนพายุที่ไมรุนแรง แตทําให

ตนไมใหญลม เสาไฟฟาหักโคน และบานเรือนที่อยูอาศัยเสียหายได โดยทั่วไป

เมือ่เกดิพายจุะทาํใหมฝีนตกหนกัเปนบรเิวณกวาง มีลมกระโชกและเกิดน้ําทวม

ฉับพลันได

ประเมินนํา สอน สรุป
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ขอสอบเนนการคิด
 จากลักษณะของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พืชในขอใด

เหมาะสําหรับเพาะปลูกในภูมิภาคนี้

 1. เงาะ มังคุด

 2. ทอ สตรอวเบอรรี

 3. ออย มันสําปะหลัง

 4. ปาลมนํ้ามัน กาแฟ

 (วิเคราะหคําตอบ : ออย มันสําปะหลัง เปนพืชทนแลงไดดี

จึงเหมาะสําหรับการเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี

ดินเปนดินปนทราย อุมนํ้าไดไมดี ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบ

ที่ถูกตอง)

 • ปาไม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปาไมไมมากนัก สวนใหญจะอยูบริเวณ

ขอบดานตะวันตกและดานใตของภูมิภาค ปาที่พบ ไดแก ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง 

ปาดิบแลง และปาสนเขา

 • ดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า บางแหงเปนดิน

ปนทราย บางแหงเปนดินเค็ม

 • แหลงนํา้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีแมนํา้สาํคญั คอื แมน้ําโขง แมนํา้ช ีแมนํา้มลู

และแมนํ้าสงคราม นอกจากนี้ ยังมีแหลงนํ้าขนาดใหญ เชน ทะเลสาบหนองหาน

จังหวัดสกลนคร บึงหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 • แร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรสําคัญ ไดแก เหล็ก ยิปซัม ทองแดง โพแทช 

เกลือหิน และฟอสเฟต

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมลีกัษณะทางกายภาพ
ของภูมิภาคที่เปนที่ราบสูง ลักษณะพื้นดินสวนใหญ
เปนดนิปนทรายทาํใหไมสามารถกกัเก็บนํา้ไดดเีทาที่
ควร สงผลใหสภาพปาไมท่ีพบในภมูภิาคนีม้ลีกัษณะ
เปนปาไมผลดัใบ เชน ปาเบญจพรรณ ปาเตง็รงั เนือ่งจาก
มีปริมาณความชุมชื้นที่ไมเพียงพอตลอดทั้งป 

ลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและ  
สถานที่สําคัญใน
ภูมิภาคอย่างไร

 ๒. ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ
  สถานที่สําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

 นอกจากนี้ สภาพดินในพื้นที่ยังถูกนํ้าชะลางหนาดินพังทลายมาก ทําให
ปจจุบันมีพื้นที่ปาเสื่อมโทรมกระจายอยูทั่วภูมิภาค ซึ่งสงผลกระทบตอการลดลง
ของสัตวปาดวย

 นํา้ตกตาดโตน จังหวัดชยัภมิู อยูในอุทยานแหงชาตติาดโตน๒๐

ปนทราย บางแหงเปนดินเค็ม
1

นักเรียนควรรู

 1 ดนิเคม็ คอื ดนิท่ีมปีรมิาณเกลอืท่ีละลายนํา้ไดปะปนอยูในเนือ้ดนิสงู ทาํให

พืชไมสามารถดูดนํ้าเขาสูระบบรากไดสะดวก ดังนั้น บริเวณพื้นที่ที่เปนดินเค็ม

จะไมมีพืชขึ้น หรือมีวัชพืชข้ึนอยูเพียงเล็กนอย และในกรณีที่ดินเค็มจัดจะเห็น

คราบเกลือสีขาวบนผิวดินเปนบริเวณกวาง

ขัน้นาํ
1. นกัเรยีนดวูดีทัิศนเกีย่วกบัแหลงทรพัยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดนักเรียนวา 

 •  จากวดีทิศัน นกัเรยีนสงัเกตเหน็แหลงทรพัยากร

สถานที่อะไร และมีความสําคัญอยางไร

3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่ทางธรรมชาติ

ที่นักเรียนเคยไปเที่ยวชมวามีสถานที่ใดบาง 

จากนั้นครูขออาสาสมัคร 4-5 คน ออกมาเลา

ประสบการณของการไปสถานทีน่ัน้วามลัีกษณะ

อยางไร และประทับใจอะไรบาง

ขัน้สอน
การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

1. ครแูละนักเรยีนรวมกนัตัง้คาํถามเชงิภมิูศาสตร 

ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่สําคัญใน

ภูมิภาคของเราอยางไร

การรวบรวมข้อมูล

2. นกัเรยีนแตละคนเลอืกแหลงทรพัยากรและสถานที่

สําคัญของภูมิภาคของตนมา 1 แหง จากนั้น

รวมกนัวเิคราะหวาแหลงทรพัยากรและสถานท่ี

สําคัญดังกลาวเปนผลมาจากลักษณะทาง

กายภาพอยางไร โดยใหสืบคนและรวบรวม

ขอมลูจากแหลงเรยีนรูตางๆ เชน หนงัสอืเรยีน 

ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ภูมิภาค

ของเรา สื่อ PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา

: ลกัษณะทางกายภาพทีส่งผลตอแหลงทรพัยากร

และสถานทีส่าํคญัในภมูภิาคของตน หองสมดุ 

อินเทอรเน็ต

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
 สถานที่สําคัญในขอใดไมใชสถานท่ีสําคัญในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

 1. ภูเรือ

 2. ภูหลวง

 3. ภูลังกา

 4. ภูกระดึง

 (วเิคราะหคาํตอบ : ภลูงักา จงัหวดัพะเยา อยูในภาคเหนือ จึงไมใช

สถานที่สําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ขอ 3. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

 แมนํา้สายหลกัของภมูภิาค ไดแก แมน้ํามลู ซึง่มตีนนํา้จากทวิเขาสนักาํแพง
ในจังหวัดนครราชสีมา แมน้ําชี มีตนน้ําจากทิวเขาเพชรบูรณตะวันออก
แลวไหลไปรวมกับแมนํ้ามูล แมนํ้าสงคราม มีตนนํ้ามาจากทิวเขาภูพาน
จงัหวดัอดุรธาน ีลกัษณะทางกายภาพทีเ่ปนพืน้ทีส่งูทางดานทศิตะวนัตกและทศิใต
ของภูมิภาค ทําใหทิศทางการไหลของแมนํ้าสายหลักในภูมิภาคไหลไปทางดาน
ฝงตะวันออกของภูมิภาค กอนไหลลงสูแมนํ้าโขง ซึ่งเปนแมนํ้าสายสําคัญ
ที่ประชากรในพื้นที่บางบริเวณใชในการดําเนินชีวิต 
 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีแหลงนํ้าจืดตามธรรมชาติใหญ คือ 
ทะเลสาบหนองหาน จังหวัดสกลนคร บึงหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และมีพื้นที่
ที่เปนนํ้าตก ซึ่งเปนสถานที่สําคัญทางธรรมชาติหลายแหง เชน นํ้าตกเหวนรก 
จงัหวดันครราชสมีา น้ําตกหวยหลวง จงัหวดัอบุลราชธานี นํา้ตกตาดโตน จังหวดั
ชัยภูมิ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ
ดเีปรสชนัซึง่พดัเขามาจากดานตะวนัออกของภมูภิาค ถามพีายพุดัเขามาหลายลกู
จะสงผลใหไดรับปริมาณฝนมากและเกิดปญหาอุทกภัย แตหากปใดมีพายุ
ดเีปรสชนัพดัผานนอยกจ็ะสงผลใหเกดิปญหาความแหงแลงขึน้ในพืน้ที ่จากสภาพ
ปญหาดังกลาวจึงไดมีการสรางเขื่อนหลายแหงเพื่อการบริหารจัดการน้ํา เชน 
เขื่อนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ เขื่อนสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
 นอกจากน้ี จากสภาพท่ีต้ังของพืน้ทีท่ี่อยูทางตอนเหนอืของประเทศ ทาํใหได
รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนในชวงฤดูหนาว สงผลใหพื้นท่ี
หลายแหงในภูมิภาคที่เปนที่สูง เปนภูเขา หรือภู มีสภาพอากาศหนาวเย็น และ
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติได เชน เขาใหญ วังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ภูหลวง ภูกระดึง ภูเรือ จังหวัดเลย

 ทุงดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ จะออกดอกเบงบานชวงตนฤดูฝนเดือนมิถุนายน ๒๑

ทะเลสาบหนองหาน จังหวัดสกลนคร บึงหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และมีพื้นที่
ที่เปนนํ้าตก ซึ่งเปนสถานที่สําคัญทางธรรมชาติหลายแหง เชน นํ้าตกเหวนรก 

1

นักเรียนควรรู

1 ทะเลสาบหนองหาน ตัง้อยูบรเิวณอาํเภอเมอืงสกลนคร และอาํเภอโพนนา-

แกว จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ประมาณ 77,000 ไร เปนทะเลสาบนํ้าจืดขนาด

ใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสําคัญในการเปนแหลงรองรับน้ํา

จากลําหวยตางๆ ผูคนที่อาศัยอยูบริเวณทะเลสาบสามารถใชประโยชนในดาน

การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว และการประมง

ขัน้สอน
การรวบรวมข้อมูล

3. ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฟงเพิ่มเติม เชน 

ลกัษณะทางกายภาพภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ที่เปนพื้นที่สูงทางดานทิศตะวันตกและทิศใต

ของภูมิภาค ทําใหการไหลของแมนํ้าสายหลัก

ในภูมิภาคไหลไปทางดานตะวันออกกอนลงสู

แมนํ้าโขง ซึ่งเปนแมนํ้าที่มีความสําคัญตอการ

ดาํเนนิชีวติของประชากรในภมูภิาค เชน การทาํ

ประมง การทําเกษตรกรรม การคมนาคม

การจัดการข้อมูล

4. นักเรียนแตละคนตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลทีต่นเองรวบรวมมาได โดยศกึษาเพิม่เตมิ

จากหนงัสอืเรยีน เพือ่พิจารณาความนาเชือ่ถอื

ของขอมูล จากนั้นใหจัดหมวดหมูความรูที่ได

ใหตรงกับประเดน็คาํถามเชงิภูมิศาสตรทีต้ั่งไว

5. นักเรียนแตละคนสรุปขอมูลที่สัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราห์และแปลผลข้อมูล

6. นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห เพื่อ

ตอบคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว จากนั้นนํา

คําตอบที่ไดมาจัดทําเปนรายงาน เสร็จแลว

นําสงครูผูสอน

7. ครูคัดเลือกผลงานที่ถูกตอง สมบูรณ และ

นาสนใจมา 2-3 เลม โดยใหเจาของผลงานออก

มานําเสนอผลงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. แมนํ้าชีและแมนํ้ามูลอยูในบริเวณแองโคราช

 2. แองสกลนครตั้งอยูทางทิศใตของทิวเขาภูพาน

 3. ทิวเขาพนมดงรักเปนแนวกั้นเขตแดนไทย-เวียดนาม

 4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีท่ีราบสูง 2 แหง คือ ที่ราบสูง

โคราชและที่ราบสูงสกลนคร

 (วิเคราะหคําตอบ : แมนํ้าชีและแมนํ้ามูลอยูในบริเวณแองโคราช 

ไหลมารวมกันทีอ่าํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีแลวจึงไหล

ลงสูแมนํา้โขง ทีอ่าํเภอโขงเจยีม จังหวดัอบุลราชธานี ดังน้ัน ขอ 1.

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ทิ ว เ ข า พ น ม ด ง รั ก

ทิวเขาดงพ
ญ
าเย ็น

ท ิ ว เ ข า

ภ ู พ
าน

1

ท
ิว เข าภ ูพ าน2

ทิวเขาสันกำแพง

ทิ ว
เ ข

า ภู พ า น

เลย

หนองบัวลำภู

อุดรธาน�
หนองคาย

บึงกาฬ

นครพนม

สกลนคร

กาฬสินธุ

รอยเอ็ด

มุกดาหาร

ขอนแกน

ชัยภูมิ

นครราชสีมา
บุรีรัมย

สุรินทร ศรีสะเกษ

อุบลราชธาน�

อำนาจเจริญยโสธร

มหาสารคาม

เขื่อนสิรินธร

เขื่อนลำปาว
เขื่อนอุบลรัตน

เขื่อนจุฬาภรณ

ลำปลายมาศ

น.มูล

น.ชี

น.พอง

น.ช
ี

น.เลย

น.สงคราม

น.พอง

น.โขง

น.โขง

น.มูล

น.

๓

๔

๑

๒

๕    

๒

บงึหนองหาน กมุภวาป จังหวดัอดุรธานี 
จะมีดอกบัวสีแดงเบงบานเต็มบึงชวง
ฤดหูนาว

ภกูระดงึ จังหวดัเลย บรเิวณผาหมากดกู 
นักทองเที่ยวนิยมมาชมดวงอาทิตยลับ
ขอบฟา

เขือ่นอบุลรตัน จงัหวดัขอนแกน สรางกัน้
ลํานํ้าพอง เพื่อการชลประทาน ผลิต
   กระแสไฟฟา และชวยปองกัน
   นํา้ทวม

๔

แมนํ้าชีซึ่งอยูดานบนไหลมาบรรจบกับแมนํ้ามูล 
บริเวณรอยตอของจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัด
อบุลราชธาน ีแมนํา้ทัง้ ๒ สาย มคีวามสาํคัญยิง่ตอ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

๓

เขาใหญ จงัหวดันครราชสมีา พ้ืนทีป่ายงัคง
ความอดุมสมบูรณ เปนถิน่ทีอ่ยูของสัตว
หลายชนดิ ไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดก
โลกทางธรรมชาติ

๕

๑

แหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวอยาง

๒๒
หลายชนดิ ไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดก
โลกทางธรรมชาติ

1
ความอดุมสมบูรณ เปนถิน่ทีอ่ยูของสัตว
หลายชนดิ ไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดก
ความอดุมสมบูรณ เปนถิน่ทีอ่ยูของสัตว
หลายชนดิ ไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดก
ความอดุมสมบูรณ เปนถิน่ทีอ่ยูของสัตว

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

8. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบ

คําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

      (แนวตอบ :  ลักษณะภูมิประเทศที่ เป น

ที่ราบสูง มีทิวเขาดานตะวันตกและดานใต

เปนตนกําเนิดของแมนํ้าสายตางๆ และยัง

มีนํ้าตกหลายแหง เชน นํ้าตกตาดโตนและ

บรเิวณยอดเขามอีากาศหนาวจงึเปนสถานที่

ทองเท่ียวทางธรรมชาตทิีส่าํคญัของภมูภิาค 

เชน ภูกระดึง)

9. นักเรียนแตละคนทําแบบฝกปฏิบัติฯ เรื่อง 

ภูมิภาคของเรา แลวนําสงครูในชั่วโมงตอไป

ขัน้สรปุ

1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําช้ินงาน/

ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง ภูมิภาคของเรา : 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากแผนการสอน

เสร็จแลวนําสงครู 

3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการ

เรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา จากแผนการสอน

นักเรียนควรรู

 1 มรดกโลกทางธรรมชาต ิ หมายถงึ สภาพธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะทางกายภาพ

และชีวภาพ ซึ่งมีคุณคาโดดเดนทางวิทยาศาสตร หรือเปนสถานที่ที่มีสภาพทาง

ธรณีวิทยาและภูมิประเทศที่เปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของพันธุพืชและสัตวที่ถูกคุกคาม 

หรอืเปนแหลงเพาะพนัธุพชืหรอืสตัวท่ีหายาก แหลงมรดกโลกทางธรรมชาตขิอง

ประเทศไทยที่ไดรับการขึ้นบัญชีมรดกโลกมี 2 แหง ไดแก 

  1. เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร-หวยขาแขง 

  2. พื้นที่กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ

นํา สอน สรุป ประเมิน
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ขอสอบเนน การคิด
 จากแผนที่ ขอใดสัมพันธกับ

ลักษณะทางกายภาพของภาค

ตะวันออก

 1. มีการทําประมงนํ้าเค็ม

 2. เปนแหลงปลูกพืชเมืองหนาว

 3.  เปนแหลงปลูกพืชทนแลงที่

สําคัญ

 4.  มีการปลูกขาวมากกวาพืช

ชนิดอื่น

N

0 15 30 60 กม.
มาตราสวน 1 : 2,000,000

คำอธิบายสัญลักษณ

ที่ตั้งจังหวัด

เสนแบงเขตจังหวัด

เสนแบงเขตประเทศ

แมน้ำ, ลำน้ำ

แหลงน้ำ

เขื่อน
ระดับทะเลปานกลาง
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1,500

ระดับความสูง (เมตร)
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ง

น.ประแสร

น.จัน
ท
บ ุรี

น.เวฬุ

น.เ
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สมิ

ง

น.ตราด

อาวไทย

น.บางปะกง

คลองหลวง

แควโขมง

คลองทาลาด

คลองพระ
ปลง

คลองพระสะทึง

คลองวังโตนด

น.ป
าส
ัก

ลำพระเพ
ลิง

น.นคร
นาย

ก

ปราจีนบุรี

สระแกว

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรีี

ระยอง
จันทบุรี

ตราด

อางเก็บน้ำหนองปลาไหล

อางเก็บน้ำดอกกราย

อางเก็บน้ำมาบประชัน

อางเก็บน้ำประแสร

อางเก็บน้ำพระปลง

อางเก็บน้ำบางพระ

อางเก็บน้ำคีรีธาร

ท่ีราบลุมน้ำบางปะกง

ที่ราบชายฝงทะเลและเนินลาด

ก.หมาก

ก.ชาง

ก.สีชัง

ก.ลาน

ก.ครามใหญ

ก.เสม็ด

ก.กูด

ทิ ว
เ ข

า สั น กํ า แ พ ง

ท ว เ ข า จ น ท บ ร

ท
ว

เ
ข

า
บ

ร

ร
ท

ด

กัมพูชา

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก

102 ํE

14 ํN

12 ํN

14 ํN

12 ํN

102 ํE

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ติดกับอาวไทย ผูคน

ที่อาศัยอยูบริเวณนั้นจึงนิยมประกอบอาชีพประมง ดังนั้น ขอ 1. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

กั ม พู ช า

น.
บา

งป

ะกง

น.ระยอง

น.จัน
ท
บ ุรี

น.ตราดอ า ว ไ ท ย

น.บางปะกง
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คลองวังโตนด

น.ประแสร

ปราจีนบุรี

สระแกว

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรีี

ระยอง
จันทบุรี

ตราด

ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ

ภาคกลาง

ท่ีราบลุมน้ำบางปะกง

ที่ราบชายฝงทะเลและเนินลาด

ก.หมาก

ก.ชาง

ก.สีชัง

ก.ลาน

ก.ครามใหญ

ก.เสม็ด

ก.กูด

อางเก็บน้ำประแส
อางเก็บน้ำหนองปลาไหล

อางเก็บน้ำบางพระ

ทิ ว เ ข า สั น กํ า แ พ ง

ทิ ว เ ข า จั น ท บุ รี ทิ
ว

เ
ข

า
บ
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ร

ทั ด

น.นครน
ายก

ลำพระเพลิง

น.
ปา

สัก

0
20
100
200
500
1,000
1,500

ระดับความสูง (เมตร)
จังหวัด

เสนแบงเขตภูมิภาค

เสนแบงเขตประเทศ

แมน้ำ แหลงน้ำ
เขื่อน

เสนแบงเขตจังหวัด

คำอธิบายสัญลักษณ

0 3015 60 กม.

มาตราสวน 1 : 2,700,000

น.

101 ํE 102 ํE 103 ํE

19 ํN

19 ํN

20 ํN 20 ํN

19 ํN

19 ํN

19 ํN

19 ํN

  ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡ô
ภาคตะวนัออก มพีื้นที ่๓๔,๓๘๑ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพืน้ที่ 

๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง 

จันทบุรี และตราด

แผนทีล่กัษณะภมิูประเทศของภาคตะวนัออก

๒๓

เกร็ดแนะครู

 ครอูธบิายเพ่ิมเตมิใหนกัเรยีนฟงวา ภาคตะวนัออกอยูตดิอาวไทย จงึมเีกาะ

จํานวนมาก โดยสามารถจําแนกเปนรายจังหวัดได ดังนี้

 • จังหวัดตราด มีเกาะจํานวน 66 เกาะ

 • จังหวัดจันทบุรี มีเกาะจํานวน 19 เกาะ

 • จังหวัดระยอง มีเกาะจํานวน 16 เกาะ

 • จังหวัดชลบุรี มีเกาะจํานวน 47 เกาะ

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกาะจํานวน 1 เกาะ

 การที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดกับอาวไทย และมีเกาะจํานวนมากสงผลให

เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญที่ชวยสรางงาน สรางรายไดใหกับผูคนในทองถิ่น

ขัน้สอน
1. ครูให นักเรียนดูแผนที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาคของตน (ภาคตะวันออก) 

และรูปถายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สถานทีสํ่าคัญของภมูภิาคของตน (ภาคตะวนัออก)

ขัน้นาํ
1. นักเรียนดู PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา

2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความรู

ที่ไดรับจากการดู PowerPoint

การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

2. ครแูละนักเรยีนรวมกันตัง้คาํถามเชงิภูมิศาสตร 

ดังนี้

 •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

  มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

การรวบรวมข้อมูล

3. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสมรวมกัน

สืบคน และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภมูภิาคของตน โดยใชแผนที่

รูปถาย จากแหลงเรียนรูตางๆ เชน หนังสือ

เรียน ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 

ภมูภิาคของเรา สือ่ PowerPoint เร่ือง ภมิูภาค

ของเรา หองสมุด อินเทอรเน็ต โดยรวบรวม

ขอมูลตามหัวขอ ดังนี้

 •  ตําแหนงที่ตั้ง

 •  จังหวัดในภูมิภาค

 •  อาณาเขตติดตอ

 •  ลักษณะภูมิประเทศ

 •  ลักษณะภูมิอากาศ

 •  ทรัพยากรธรรมชาติ

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
 จากแผนที ่ภาคตะวนัออกมชีือ่เสยีง

ดานการทองเที่ยวเพราะเหตุใด

 1.  เพราะเปนพื้นที่สูงมีอากาศ

หนาวเย็นตลอดป

 2.  เพราะมีพื้นที่ติดกับอาวไทย

และมีชายทะเลที่สวยงาม

 3.  เพราะมีพื้นที่ปาไมที่มีความ 

สมบรูณทางธรรมชาติจาํนวนมาก
N

0 15 30 60 กม.
มาตราสวน 1 : 2,000,000

คำอธิบายสัญลักษณ

ที่ตั้งจังหวัด

เสนแบงเขตจังหวัด

เสนแบงเขตประเทศ

แมน้ำ, ลำน้ำ

แหลงน้ำ

เขื่อน
ระดับทะเลปานกลาง
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150
300
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1,500

ระดับความสูง (เมตร)

น
.ใสใหญ
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ง

น.ตราด

อาวไทย

น.บางปะกง

คลองหลวง

แควโขมง

คลองทาลาด

คลองพระ
ปลง

คลองพระสะทึง

คลองวังโตนด

น.ป
าส
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ลำพระเพ
ลิง

น.นคร
นาย

ก

ปราจีนบุรี

สระแกว

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรีี

ระยอง
จันทบุรี

ตราด

อางเก็บน้ำหนองปลาไหล

อางเก็บน้ำดอกกราย

อางเก็บน้ำมาบประชัน

อางเก็บน้ำประแสร

อางเก็บน้ำพระปลง

อางเก็บน้ำบางพระ

อางเก็บน้ำคีรีธาร

ท่ีราบลุมน้ำบางปะกง

ที่ราบชายฝงทะเลและเนินลาด

ก.หมาก

ก.ชาง

ก.สีชัง

ก.ลาน

ก.ครามใหญ

ก.เสม็ด

ก.กูด

ทิ ว
เ ข

า สั น กํ า แ พ ง
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก

102 ํE

14 ํN

12 ํN

14 ํN

12 ํN

102 ํE

 4. เพราะมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูเปนจํานวนมาก

 (วเิคราะหคาํตอบ : ภาคตะวนัออกมพีืน้ทีต่ดิอาวไทย ทาํใหบรเิวณ

พื้นที่เหลานั้น มีชายหาด ทะเล และเกาะที่สวยงาม นักทองเที่ยว

จึงนิยมมาทองเที่ยวที่ชายทะเลภาคตะวันออกเปนจํานวนมาก

ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

เกาะชาง

อาณาเขตติดตอ

• ทิศเหนือ  ติดตอกับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ประเทศกัมพูชา
• ทิศใต   ติดตอกับ อาวไทย
• ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ภาคกลางและอาวไทย

 ๑. ลักษณะทางกายภาพ

 บรเิวณเขาสามมุข จังหวดัชลบรุ ีจะเปนชายฝงยาวเลยีบไปตามริมทะเล

ลักษณะภูมิประเทศ

 มีทวิเขาและทีส่งูอยูทางตอนกลางของภมูภิาค มเีนนิเขา ทีด่อน และทีร่าบอยู

โดยรอบ มีพื้นที่บางสวนเปนที่ราบสลับกับเนินเขาคลายลูกฟูกลาดลงสูอาวไทย

ทิวเขา ภาคตะวันออกมีทิวเขาสําคัญ คือ ทางตอนเหนือของภูมิภาคเปน

แนวทวิเขาสนักาํแพง บริเวณตอนกลางของภูมภิาคมทีวิเขาจนัทบรุ ีและบรเิวณ

ดานตะวันออกเฉียงใตของภูมิภาคมีทิวเขาบรรทัด

ที่ราบลุมแมนํ้า เปนพื้นที่ทางตอนบนและทางตอนใตของภูมิภาค มีความ

อุดมสมบูรณสูง สามารถเพาะปลูกพืชผลไดดี

ชายฝงทะเลและหมูเกาะ ชายฝงทะเลจะอยูทางดานตะวนัตกและดานใตของ

ภูมภิาค เปนแนวยาวไปตามขอบของอาวไทย มพีืน้ท่ีปาชายเลน มแีมนํา้สายส้ัน ๆ

และในอาวไทยจะมีเกาะหลายแหง เชน เกาะชาง เกาะเสม็ด

๒๔

และในอาวไทยจะมีเกาะหลายแหง เชน เกาะชาง เกาะเสม็ดและในอาวไทยจะมีเกาะหลายแหง เชน เกาะชาง เกาะเสม็ด
1

ขัน้สอน
การจัดการข้อมูล

4. ครแูนะนาํวธิกีารจดัการขอมลูแกนกัเรียน เพือ่

ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและ

จัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมา

รวมกันจําแนกและจัดระบบขอมูล เพื่อใหได

ขอมลูทีถ่กูตองและสัมพนัธกบัประเดน็คาํถาม

เชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว

6. นักเรียนแตละกลุ มสรุปขอมูลท่ีสัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

7. นักเรียนแตละกลุ มตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามา

วเิคราะห เพือ่ตอบคําถามเชงิภมิูศาสตรทีต้ั่งไว

โดยครูชวยชี้แนะเพิ่มเติม

8. เมือ่นกัเรียนไดขอมลูทีเ่ปนขอสรปุของกลุมแลว

ใหนํามาจัดทําเปนรายงานหรือจัดปายนิเทศ

สรปุเกีย่วกบัลกัษณะทางกายภาพของภมูภิาค

ของตน โดยมีแผนที่ รูปถาย แผนภูมิ และ

แผนผังประกอบ

นักเรียนควรรู

 1 เกาะชาง ตั้งอยูที่จังหวัดตราด เปนเกาะที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกและ

เปนเกาะท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ตและ

เกาะสมุย ในอดีตเกาะชางถือวาตั้งอยูในอําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดตอมามี

การยกฐานะขึ้นเปนอําเภอเกาะชาง และเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง

ของภาคตะวันออก

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
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ปาชายเลน

พื้นที่อื่นๆ
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ปาดิบแลง
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แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติของภาคตะวันออก

ลักษณะภูมิอากาศ

 • สภาพอากาศของภาคตะวันออกเปนแบบรอนชื้นสลับแลง

 • อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ ๒๖-๒๙ องศาเซลเซียส

 • ฤดูมี ๓ ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน

 อุณหภมูิในแตละฤดจูะไมแตกตางกนัมาก เนือ่งจากไดรบัอทิธพิลจากทะเล 

ในชวงฤดูรอนอากาศรอนแตมีความช้ืนสูง ในชวงฤดูฝนไดรับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใตทําใหมีฝนตกทั่วทั้งภาค

ทรัพยากรธรรมชาติ

๒๕

รัตนชาติ

1

 ขอความใดอธิบายลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกได

ถูกตองมากที่สุด

 1.  ชายฝงทะเลจะอยูทางดานตะวันออกและดานใตของภาค

 2.  ทางตอนบนของภาคมีความอดุมสมบรูณนอย เพาะปลกูพชื

ตางๆ ไดไมดี

 3.  ทางตอนเหนือมีทิวเขาจันทบุรีและทางดานตะวันออก

มีทิวเขาบรรทัด

 4.  มีทิวเขาและที่สูงอยูทางตอนกลาง มีเนินเขาและที่ราบ

อยูโดยรอบ บางสวนเปนที่ราบสลับกับเนินเขาคลายลูกฟูก

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคตะวันออกมีทิวเขาและที่สูงอยูทางตอน

กลาง มีเนินเขาและที่ราบอยูโดยรอบ บางสวนเปนที่ราบสลับกับ

เนินเขาคลายลูกฟูก ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

9. นักเรียนแตละกลุ มสงตัวแทนกลุมออกมา

นําเสนอผลงานของกลุมที่หนาชั้นเรียน

10. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบคําถาม

เชิงภูมิศาสตรตามที่ตั้งไว ดังนี้

  •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

    มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

       (แนวตอบ : ภาคตะวันออกเปนทิวเขาและ

ที่สูงอยูทางตอนกลางของภูมิภาค มีที่ราบ

สลบัเนินเขาคลายลกูฟกู สภาพอากาศแบบ

รอนชื้นสลับแลง อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 

26-29 องศาเซลเซียส มีปาไมกระจายอยู

ทั่วไป แมนํ้าสําคัญ เชน แมนํ้าปราจีนบุรี 

แมนํ้าบางปะกง)

11. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง 

แผนทีจ่งัหวดัในภูมิภาคของตน และใบงานที่

1.2.2 เรื่อง แผนที่ลักษณะทางกายภาพของ

ภูมิภาคของตน

12. ครสูุมนกัเรียน 4-5 คน ออกมานาํเสนอคาํตอบ

ในใบงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

13. ครูตรวจสอบความถูกตองของคําตอบและ

อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังบกพรองอยู

14. นักเรียนในชั้นเรียนตรวจสอบคําตอบของ

ตนเองและปรับแกไขใบงานของตนเองให

ถูกตอง เสร็จแลวนําสงครูผูสอน

ขัน้สรปุ

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเก่ียวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภูมิภาคของตน

เกร็ดแนะครู

 ครูอาจสอนใหนักเรียนทองจําช่ือแรรัตนชาติเปนบทรอยกรองวา “เพชรดี 

มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแกกํ่าโกเมนเอก สีหมอก

เมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลยสายไพฑูรย” แลวหา

ขอมูลของแรแตละชนิดเพิ่มเติม

นักเรียนควรรู

1 รัตนชาติ (gemstone) หมายถึง แรที่มีคาที่นํามาเจียระไน ตกแตง หรือ

แกะสลัก เพื่อใชเปนเครื่องประดับที่มีความงดงาม รัตนชาติ แบงเปน 2 กลุม 

คือ

  1. เพชร

  2. พลอย (หมายถึงอัญมณีทุกชนิด ยกเวนเพชร)

ประเมินนํา สอน สรุป
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ขอสอบเนนการคิด
ขอใดไมใชความสําคัญของปาชายเลน

 1. เปนแหลงอาหารของสัตวนํ้า

 2. เปนแหลงเพาะเลี้ยงกุงของชาวประมง

 3. ชวยปองกันการพังทลายของดินชายฝงทะเล

 4. เปนที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าตามธรรมชาติ

 (วิเคราะหคําตอบ : การเพาะเลี้ยงกุ งของชาวประมงบริเวณ

ปาชายเลนนั้นเปนการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อนําพื้นที่มาใชใน

การเพาะเลี้ยงกุง ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

 ภาคตะวันออก เปนภูมิภาคที่มีขนาดพื้นที่ไม
กวางใหญนัก แตมีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ที่หลากหลาย ไดแก พื้นที่ภูเขา พื้นที่ราบ และพื้นที่
ชายฝงทะเล โดยบริเวณท่ีมลีกัษณะเปนทวิเขาจะพบ
ไดบรเิวณตอนบน ตอนกลาง และทางตะวนัออกของ
ภูมิภาค 

ลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและ  
สถานที่สําคัญใน
ภูมิภาคอย่างไร

 ๒. ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ
  สถานที่สําคัญในภาคตะวันออก

 เนื่องจากทําเลที่ตั้งมีอาณาเขตติดตอกับทะเล จึงทําใหสภาพพื้นท่ีไดรับ
อิทธิพลความชื้นจากทะเลคอนขางมาก มีปริมาณฝนตกชุก และสภาพพื้นดิน
ที่อุดมสมบูรณทําใหสามารถเพาะปลูกผลไมไดหลากหลายชนิด นอกจากนี้
ยังสงผลใหพื้นท่ีภาคตะวันออกมีทรัพยากรปาไมมาก โดยประเภทของปาไมท่ี
พบนั้น มีทั้งปาไมไมผลัดใบ คือ ปาดิบ ในบริเวณท่ีมีความชื้นสูง และปาไม
ผลัดใบ คือ ปาเบญจพรรณ พื้นที่ปาไมเปนแหลงตนนํ้าลําธารของภูมิภาค

 ปาชายเลน ชวยปองกันพื้นที่ชายฝงถูกกัดเซาะ ตลอดจนยังเปนแหลง
ขยายพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าดวย

 • ปาไม ภาคตะวันออกมีพื้นที่ปาไมกระจายทั่วภูมิภาค ปาไมที่พบ ไดแก ปา
เบญจพรรณ ปาดิบชื้น ปาดิบแลง และปาชายเลน
 • ดิน ภาคตะวันออกมีดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ระบายนํ้าไดปานกลาง 
ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า
 • แหลงนํา้ ภาคตะวันออกมีแมน้ําสาํคญั ไดแก แมน้ําปราจนีบรุ ีแมนํา้บางปะกง 
แมนํ้าจันทบุรี แมนํ้าเวฬุ และแมนํ้าประแสร
 • แร ภาคตะวนัออกมแีรสาํคญั ไดแก เหลก็ แมงกานีส พลวง ทรายแกว รตันชาติ
และพลอย

๒๖

เบญจพรรณ ปาดิบชื้น ปาดิบแลง และปาชายเลน
ภาคตะวันออกมีดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ระบายนํ้าไดปานกลาง 

1

นักเรียนควรรู

 1 ปาชายเลน เปนปาไมท่ีพบไดบริเวณชายฝงทะเล ปากแมนํ้า ปากอาวที่

เปนดินเลน นํ้ากรอย และมีนํ้าทะเลที่ทวมถึงอยางสมํ่าเสมอ

  ปาชายเลนเปนปาท่ีมพีรรณไมและสตัวอยูหลากหลาย ซึง่พรรณไมบริเวณปา

ชายเลนลวนมีประโยชน เชน ไมโกงกางจากปาชายเลนสามารถนาํมาทาํเปนฟน 

ใชในการกอสรางบานเรอืนได นอกจากนี ้ปาชายเลนยงัเปนแหลงอนุบาลสตัวนํา้

ตางๆ เชน กุง ปู อีกดวย

ขัน้นาํ
1. นกัเรยีนดวูดีทัิศนเกีย่วกบัแหลงทรพัยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดนักเรียนวา 

 •  จากวดีทิศัน นกัเรยีนสงัเกตเหน็แหลงทรพัยากร

สถานที่อะไร และมีความสําคัญอยางไร

3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่ทางธรรมชาติ

ที่นักเรียนเคยไปเที่ยวชมภูมิภาคของตนวา

มีสถานที่ใดบาง จากน้ันครูขออาสาสมัคร

นักเรียน 4-5 คน ออกมาเลาประสบการณของ

การไปสถานที่นั้นวามีลักษณะอยางไร และ

ประทับใจอะไรบาง

ขัน้สอน
การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

1. ครแูละนักเรยีนรวมกนัตัง้คาํถามเชงิภมิูศาสตร 

ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

การรวบรวมข้อมูล

2. นักเรียนแตละคนเลือกแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตนมา 1 แหง 

จากนัน้รวมกนัวเิคราะหวาแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญดังกลาวเปนผลมาจากลักษณะ

ทางกายภาพอยางไร โดยใหสบืคนและรวบรวม

ขอมลูจากแหลงเรยีนรูตางๆ เชน หนงัสอืเรยีน 

ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ภูมิภาค

ของเรา ส่ือ PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของ

เรา : ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลง

ทรัพยากรและสถานทีส่าํคญัในภมิูภาคของตน 

หองสมุด อินเทอรเน็ต

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
พืชในขอใดไมเหมาะที่จะปลูกในภาคตะวันออก

 1. เงาะ มังคุด

 2. ลองกอง ลําไย

 3. ทุเรียน สับปะรด

 4. ทอ สตรอวเบอรรี

 (วเิคราะหคําตอบ : ทอและสตรอวเบอรรเีปนพชืทีเ่จริญเติบโตไดดี

ในบริเวณท่ีมสีภาพอากาศหนาวเยน็เชนในภาคเหนอื ดังนัน้ ขอ 4.

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ละลุ

หลายสาย เชน แมนํ้าจันทบุรี มีตนนํ้าจากเขาสอยดาว แมนํ้าปราจีนบุรี มีตนนํ้า
จากทวิเขาสนักาํแพง แมนํา้เวฬ ุมตีนนํา้จากทวิเขาบรรทัด สวนแมน้ําบางปะกง 
เกิดจากการไหลมารวมกันของแมนํ้านครนายกกับแมนํ้าปราจีนบุรี
 นอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคท่ีมีพื้นที่ภูเขาและเปนแหลง
กาํเนดิตนนํา้ลาํธาร ยังกอใหเกดิสถานท่ีสาํคัญทางธรรมชาตทิีเ่ปนนํา้ตกหลายแหง
เชน นํ้าตกปางสีดา จังหวัดสระแกว นํ้าตกเขาชะเมา จังหวัดระยอง นํ้าตกพลิ้ว 
นํา้ตกเขาสอยดาว จงัหวดัจนัทบรีุ และยังมสีถานทีบ่างแหงทีถ่กูฝน ลม เซาะกรอน
จนมีรูปรางแปลกตา คือ ละลุ จังหวัดสระแกว
  ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เปนลักษณะเดนของภาคตะวันออกอีก
ประการหนึ่ง คือ การมีลักษณะภูมิประเทศเปนชายฝงทะเลเปนแนวยาว มีเกาะ
และหมูเกาะอยูกลางอาวไทย ภาคตะวันออกจึงมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สําคัญหลากหลายลักษณะ เชน หาดจอมเทียน หาดทรายแกว จังหวัดชลบุรี 
แหลมแมพิมพ หาดเจาหลาว อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี เกาะชาง เกาะ
กูด จังหวัดตราด ซึ่งบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางแหงมีสภาพพื้นที่เปนปาชายเลน 
ที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศมาก เนื่องจากเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําและนก
นํ้า และสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติได เชน ทุงโปรงทอง 
จังหวัดระยอง ปาชายเลนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
 จากสภาพพืน้ท่ีทีม่ผีนืดนิอดุมสมบรูณ และอยูติดทะเล ทาํใหประชากรภายใน
ภมูภิาคนยิมประกอบอาชีพท่ีเกีย่วของกบัการทําสวนผลไม ทาํประมงนํา้เคม็และ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และไดมีการการสรางทาเรือนํ้าลึก เพื่อการขนสงสินคา ไดแก 
ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และทาเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 เนินนางพญา หาดคุงวิมาน จังหวัดจันทบุรี มีถนนตัดเลียบชายฝงมองเห็น
ทะเลสวยไดไกลสุดตา ๒๗

จนมีรูปรางแปลกตา คือ ละลุ จังหวัดสระแกว
  ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เปนลักษณะเดนของภาคตะวันออกอีก

1

นักเรียนควรรู

1 ละลุ ละลุเปนภาษาเขมร แปลวา ทะลุ เปนชื่อเรียกลักษณะของดินที่เกิด

การยุบตัวลงไปจนกลายเปนรูปรางที่แปลกตา โดยอาจเปนแทง มียอดแหลม มี

ความสูงตํ่าไมเทากัน ละลุที่พบในประเทศไทย เชน ที่จังหวัดสระแกว

ขัน้สอน
การรวบรวมข้อมูล

3. ครยูกตวัอยางใหนกัเรียนฟงเพิม่เติม เชน เมอืง

พทัยา จงัหวัดชลบรุ ีมลีกัษณะภมูปิระเทศเปน

ที่เนินลอมรอบอยูติดกับชายฝงทะเล สงผลให

มทีัง้เกาะ ชายหาด และภเูขา ทาํใหเมอืงพทัยา

เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย

การจัดการข้อมูล

4.  นักเรียนแตละคนตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลทีต่นเองรวบรวมมาได โดยศกึษาเพิม่เตมิ

จากหนงัสอืเรยีน เพือ่พิจารณาความนาเชือ่ถอื

ของขอมูล จากนั้นใหจัดหมวดหมูความรูที่ได

ใหตรงกับประเดน็คาํถามเชงิภูมิศาสตรทีต้ั่งไว

5. นักเรียนแตละคนสรุปขอมูลที่สัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

6. นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห เพื่อ

ตอบคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว จากนั้นนํา

คําตอบที่ไดมาจัดทําเปนรายงาน เสร็จแลวนํา

สงครูผูสอน

7. ครูคัดเลือกผลงานที่ถูกตอง สมบูรณ และ

นาสนใจ มา 2-3 เลม โดยใหเจาของผลงาน

ออกมานาํเสนอผลงานของตนเองทีห่นาชัน้เรียน

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
ขอใดกลาวไมถูกตอง

 1.  ภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดทะเลบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง

จันทบุรี และตราด

 2.  ภาคตะวันออกมีปริมาณฝนตกชุก เพราะไดรับอิทธิพลจาก

ทะเลคอนขางมาก

 3.  ภาคตะวันออกมีพื้นที่บางสวนเปนที่ราบสลับกับเนินเขา

ลักษณะคลายลูกฟูก

 4.  ภาคตะวันออกไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

ทําใหมีอากาศหนาวเย็นและแหงแลง

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคตะวันออกไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตทําใหมีฝนตกท่ัวท้ังภาค ดังนั้น ขอ 4. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

น.
บา
งป

ะกง

น.ระยอง

น.ประแสร

น.จัน
ท
บุรี

น.ตราด

น.บางปะกง

คลองหลวง

คลองทาลาด

คลองพร
ะปร

ง

คลองพระสะทึง

คลองวังโตนด

ปราจีนบุรี

สระแกวฉะเชิงเทรา

ชลบุรีี

ระยอง
จันทบุรี

ตราด

อางเก็บน้ำหนองปลาไหล

อางเก็บน้ำบางพระ

อางเก็บน้ำประแส

ก.หมาก

ก.ชาง

ก.สีชัง

ก.ลาน

ก.ครามใหญ

ก.เสม็ด

ก.กูด

ทิ ว
เ ข า สั น กํ า แ พ ง

ทิ
ว

เ
ข

า
บ

ร

ร ทั

ด

ทิวเขาจันทบุรี

น.

๒

๑
๕    

๓

๔

แหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภาคตะวันออก

ตัวอยาง

๒

๑

นํา้ตกเขาสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
มคีวามสงู ๑๖ ชัน้ สภาพผนืปายัง
อดุมสมบรูณมาก เปนแหลงทีเ่หมาะกบั
การศกึษาผเีส้ือ นก และพรรณไมหายาก

ละลุ จงัหวดัสระแกว เกดิจากดินถกู
นํ้าฝนกัดเซาะจนยุบตัว พังทลายลง 
เหลือสวนดนิทีแ่ขง็ไว แลวถกูน้ําและ
ลมเซาะกรอน จนมรูีปรางตาง ๆ

เกาะชาง จงัหวัดตราด ยงัคงความ
อดุมสมบรูณของปาดิบเขา ทองทะเล 
และชายหาด

ทุงโปรงทอง ปากแมนํ้าประแสร 
จังหวัดระยอง เปนปาชายเลนมีตนโปรง
ขึ้นอยางหนาแนน สีของใบไมสะทอนแสง
จากดวงอาทิตย เห็นสีเขียวออนและสีทอง
อยางสวยงาม

ทาเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ เปนทาเรอืน้ําลกึหลกั
ทางภาคตะวนัออกในการขนสงสินคาระหวางประเทศ

๓

๕
๔

๒๘

ทุงโปรงทอง ปากแมนํ้าประแสร 
จังหวัดระยอง เปนปาชายเลนมีตนโปรง
ทุงโปรงทอง ปากแมนํ้าประแสร 
จังหวัดระยอง เปนปาชายเลนมีตนโปรง
ทุงโปรงทอง ปากแมนํ้าประแสร 

1

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

8. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบ

คําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

    (แนวตอบ : ลักษณะภูมิประเทศเปนทิวเขา

และทีส่งูทางตอนกลาง มทีีร่าบสลบัเนนิเขา

คล ายลูกฟูก เป นแหล งต นน้ําลําธาร

หลายสาย และมน้ํีาตกหลายแหง เชน นํา้ตก

ปางสีดา การมีชายฝงทะเลเปนแนวยาว

สงผลใหเกิดสถานท่ีสําคัญท่ีเปนหาดและ

อาว เชน หาดจอมเทียน)

9. นักเรียนแตละคนทําแบบฝกปฏิบัติฯ เรื่อง 

ภูมิภาคของเรา แลวนําสงครูในชั่วโมงตอไป

ขัน้สรปุ

1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําช้ินงาน/

ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง ภูมิภาคของเรา : 

ภาคตะวันออก จากแผนการสอน เสร็จแลว

นําสงครู

3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการ

เรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา จากแผนการสอน

นักเรียนควรรู

 1 ทุงโปรงทอง เปนสถานทีท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษและศกึษาธรรมชาต ิมจีดุเดน

คือ ตนโปรงที่ขึ้นอยูหนาแนนเต็มพ้ืนที่ ตั้งอยูในเขตชุมชนบานแสมภู ปากน้ํา

ประแสร อําเภอแกลง จังหวดัระยอง ในอดตีเปนพืน้ท่ีทีช่าวบานใชทาํการประมง 

เลีย้งกุง ทาํสวนผลไม จนกระทัง่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในบรเิวณนี้

ถูกทําลายและเสื่อมโทรมลง เทศบาลตําบลปากน้ําประแสรและชาวบานจึงได

รวมมือกันพัฒนาปาชายเลนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและศึกษาเรียนรู

ควบคูกนัไป มกีารสรางสะพานเพือ่ใชเดนิศกึษาธรรมชาติเปนระยะทางประมาณ 

2 กิโลเมตร สรางความรู ความเขาใจในเรือ่งระบบนเิวศนของปาชายเลน ใหเหน็

ความสวยงามตามธรรมชาติของปาโกงกาง ไมโปรง และไมริมชายฝง

นํา สอน สรุป ประเมิน
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ขอสอบเนน การคิด

เขื่อนแกงกระจาน

ตาก

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

น.เมย

น.ไทรโยค (แควนอย)
น.ภาชี

น.ปราณ
บุรี

น.กุยบุรี

น.ศรีสวัสดิ์
(แควใหญ

)

น.แมกลอง

.เพชรบุรี

จาพระระระยะยะ

น.
สา

ละ
วิน

ท ะ เ ล อั น ด า มั น

อาวไทย

ย
น

เขื่อนภูมิพล

เข่ือนวชิราลงกรณ

เขื่อนศรีนครินทร

เข่ือนปราณบุรี

ทิ
ว
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า
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ะ
น

า
ว

ศ
ร

ทิ
ว

เ
ข

า
ถ

น
น

ธ

ง

ชั
ย

ก
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า
ง ภ  า  ค  ก  ล  า  ง

ภาคตะวันออก

ภาคเหน�อ ลาว

ภาคใต

ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ

มาตราสวน 1 : 5,200,000

0
20
100
200
500
1,000
1,500

ระดับความสูง (เมตร)

จังหวัด

เสนแบงเขตภูมิภาค

เสนแบงเขตประเทศ

แมน้ำ แหลงน้ำ
เขื่อน

เสนแบงเขตจังหวัด

คำอธิบายสัญลักษณ

0 5025 100 กม.
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  ÀÒ¤µÐÇÑ¹µ¡õ
ภาคตะวนัตก มพีืน้ที ่๕๓,๖๗๙ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพืน้ท่ี ๕ 

จงัหวดั ไดแก จังหวดัตาก กาญจนบรุ ีราชบรุ ีเพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ

แผนทีล่กัษณะภมิูประเทศของภาคตะวนัตก

๒๙

1

นักเรียนควรรู

1 เขื่อนแกงกระจาน ตั้งอยูที่ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี เปนเขื่อนดินแหงแรกของประเทศไทย สูง 58 เมตร สันเขื่อนยาว 760

เมตร กวาง 8 เมตร ใชประโยชนในดานการชลประทานบริเวณท่ีราบจังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียง และใชผลิตไฟฟา

ขอใดสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตก

 1. เปนแหลงทําเหมืองแรที่สําคัญ

 2. เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่ใหญที่สุด

 3. เปนแหลงทําประมงนํ้าเค็มหลักของประเทศ

 4. เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญจํานวนมาก

 (วิเคราะหคําตอบ : ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกที่มี

พื้นที่เปนภูเขาจึงมีทรัพยากรปาไม แร จํานวนมาก สงผลใหเกิด

การทําเหมืองแรขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น 

ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
1. ครูให นักเรียนดูแผนที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาคของตน (ภาคตะวันตก) 

และรูปถายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สถานท่ีสาํคญัของภมูภิาคของตน (ภาคตะวนัตก)

ขัน้นาํ
1. นักเรียนดู PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา

2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความรู

ที่ไดรับจากการดู PowerPoint

การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

2. ครแูละนักเรยีนรวมกันตัง้คาํถามเชงิภูมิศาสตร 

ดังนี้

 •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

  มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

การรวบรวมข้อมูล 

3. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม รวมกัน

ศึกษา สืบคน และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตน โดย

ใชแผนที่ รูปถาย จากแหลงเรียนรูตางๆ เชน 

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรู

ที่ 1 ภูมิภาคของเรา สื่อ PowerPoint เรื่อง 

ภูมิภาคของเรา หองสมุด อินเทอรเน็ต โดย

รวบรวมขอมูลตามหัวขอ ดังนี้

 •  ตําแหนงที่ตั้ง

 •  จังหวัดในภูมิภาค

 •  อาณาเขตติดตอ

 •  ลักษณะภูมิประเทศ

 •  ลักษณะภูมิอากาศ

 •  ทรัพยากรธรรมชาติ

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด

อาณาเขตติดตอ

• ทิศเหนือ  ติดตอกับ ภาคเหนือ
• ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ภาคกลางและอาวไทย
• ทิศใต   ติดตอกับ ภาคใต
• ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ประเทศเมียนมา

 ๑. ลักษณะทางกายภาพ

 บริเวณอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูในแนวทิวเขาสูงที่ยาวตอเนื่องมาจาก
ภาคเหนือกั้นเปนขอบทางตะวันตก

ลักษณะภูมิประเทศ

 ภาคตะวนัตกมลีกัษณะภมิูประเทศคลายกบัภาคเหนอื มทีวิเขาสงูวางตวัใน

แนวเหนือ-ใต อยูทางดานตะวันตก ถัดจากทิวเขาจะเปนพื้นที่ราบและพื้นที่ราบ

ลุมแมนํ้า ซึ่งพื้นที่ลาดเอียงไปทางตะวันออกของภูมิภาคสูชายฝงทะเลอาวไทย

  ทิวเขา ภาคตะวันตกมีทิวเขาที่ตอเนื่องมาจากภาคเหนือ ประกอบดวย

ทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรี

 ทีร่าบลุมแมน้ํา ทีมี่พืน้ทีก่วางใหญ จะเปนท่ีราบลุมแมนํา้แมกลองในบรเิวณ

จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี และที่ราบลุมแมนํ้าเพชรบุรีในจังหวัด

เพชรบุรีซึ่งมีความอุดมสมบูรณสูง ใชเปนพื้นที่ทําการเกษตรกรรม

ชายฝงทะเล จะเปนดินเลน บางสวนเปนหาดทราย อยูในบริเวณจังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ

๓๐
 บริเวณอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูในแนวทิวเขาสูงที่ยาวตอเนื่องมาจาก
ภาคเหนือกั้นเปนขอบทางตะวันตก

 บริเวณอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูในแนวทิวเขาสูงที่ยาวตอเนื่องมาจาก
ภาคเหนือกั้นเปนขอบทางตะวันตก

 บริเวณอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูในแนวทิวเขาสูงที่ยาวตอเนื่องมาจาก
1

 การทีม่ทีวิเขาถนนธงชยัและถนนตะนาวศรวีางตวัในแนวเหนอื

ถึงใต สงผลตอลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกในขอใด

 1. มีแหลงแรทองคํามาก

 2. มีพื้นที่ที่เปนเขตอับฝน

 3. ไดรับอิทธิพลจากทะเลมาก

 4. มีแหลงเพาะพันธุสัตวสงวน

(วิเคราะหคําตอบ : การมีทิวเขาสูงขวางกั้นทิศทางลมมรสุม

ตะวนัตกเฉยีงใต ทาํใหเกดิบรเิวณอบัฝน ฝนจะตกดานตะวนัตกของ

เทือกเขามากกวาดานภาคตะวันออก ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบ

ที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
การจัดการข้อมูล

4. ครแูนะนาํวธิกีารจดัการขอมลูแกนกัเรียน เพือ่

ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและ

จัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมา

รวมกันจําแนกและจัดระบบขอมูล เพื่อใหได

ขอมลูทีถ่กูตองและสัมพนัธกบัประเดน็คาํถาม

เชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว

6. นักเรียนแตละกลุ มสรุปขอมูลท่ีสัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

7. นักเรียนแตละกลุ มตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามา

วเิคราะห เพือ่ตอบคาํถามเชงิภูมศิาสตรทีต่ัง้ไว 

โดยครูชวยชี้แนะเพิ่มเติม

8. เมือ่นกัเรียนไดขอมลูทีเ่ปนขอสรปุของกลุมแลว 

ใหนํามาจัดทําเปนรายงานหรือจัดปายนิเทศ

สรปุเกีย่วกบัลกัษณะทางกายภาพของภมูภิาค

ของตน โดยมีแผนที่ รูปถาย แผนภูมิ และ

แผนผังประกอบ

นักเรียนควรรู

 1 อาํเภอสงัขละบรุ ี จงัหวดักาญจนบรุ ีตัง้อยูตดิกับชายแดนประเทศเมยีนมา

อําเภอสังขละบุรี เปนอําเภอท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ 

เพราะมีทั้งชนชาติมอญ กะเหรี่ยง ไทย ลาว พมาอาศัยอยู อําเภอสังขละบุรี

แตเดมิ เรยีกวา “สงัเคลยีะ”ซึง่เปนภาษาพมา และ “สงัคละ” ซึง่เปนภาษาพืน้เมอืง 

มีความหมายวา การผสมผสานคละเคลาของตางชาติพันธุที่อาศัยอยูในพื้นที่

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
 จากแผนที่ พื้นที่สีเขียว

เหมาะแกการประกอบอาชพีอะไร

 1. ทําเหมืองดีบุก

 2. เพาะปลูกผลไม

 3. ทําประมงนํ้าเค็ม

 4. เลี้ยงปลาในกระชัง

 (วิเคราะหคําตอบ : พื้นท่ีสีเขียว

ในแผนทีแ่สดงลกัษณะภมูปิระเทศ

ของภาคตะวนัตก เปนพืน้ทีร่าบลุม

และมแีมนํา้ไหลผาน ทาํใหพืน้ดนิมคีวามอดุมสมบรูณ เหมาะแกการ

ปลูกพืชผักและผลไม ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

คำอธิบายสัญลักษณ

ที่ตั้งจังหวัด

เสนแบงเขตประเทศ

แมน้ำ, ลำน้ำ

แหลงน้ำ

เขื่อน

เสนแบงเขตจังหวัด

0 5025 100 กม.
มาตราสวน 1 : 4,000,000

N

ระดับทะเลปานกลาง
20
150
300
500
750
1,500

ระดับความสูง (เมตร)

ตาก

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

ทะเลอันดามัน

อาวไทย

น.เมย

น.ไทรโยค (แควนอย)

น.ภาชี

น.แมกลอง

น.เ
พช
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น.ปราณ
บุรี

น.กุยบุรี

น.สาละวิน

น.ศรีสวัสดิ์
(แควใหญ

)

ท่ีราบลุมน้ำแมกลอง

ท่ีราบลุมน้ำปราณบุรี

ท่ีราบลุมน้ำปง

ท่ีราบลุมน้ำเพชรบุรี

ท่ีราบลุมน้ำ
แควใหญและแควนอย

น.
วัง
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น.ยม

น. น าน
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น.แมวงก
น.วังมา

น.เจาพระยา
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นอ
ย น.
ปา
สัก
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ปา
สัก

น.
บา
งป

ะก
ง

น .ทาจีน

น.เจาพ
ระยา

เ มี ย น ม า

ทิ ว
เ ข

า ต ะ น
า
ว
ศ
รี

ทิ
ว

เ ข
า ถ

น
น
ธ ง ชั

ย
ก
ล
า
ง

เขื่อนภูมิพล

เข่ือนวชิราลงกรณ

เขื่อนศรีนครินทร

เข่ือนแกงกระจาน

เข่ือนปราณบุรี

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตก
98 ํE 100 ํE

18 ํN

16 ํN

14 ํN

12 ํN

18 ํN

16 ํN

14 ํN

12 ํN

98 ํE 100 ํE

ลาว

ขอสอบเนน การคิด

แมน้ำ แหลงน้ำ

ปาเบญจพรรณ

ปาชายเลน

พื้นที่อื่นๆ

ปาดิบเขา

ปาดิบแลง

รัตนชาติ

ทังสเตน

พลวง

หินออน

ถานหิน

ทอง

ฟลูออไรต

ดีบุก

ฟอสเฟต

ทรายแกว

เหล็ก

น.

0 3015 60 กม.

มาตราสวน 1 : 2,500,000

น.เมย

น.ไทรโยค (แควนอย)

น.ภาชี

น.เพชรบุรีน.ปราณ
บุรี

น.กุยบุรี

น.ศรีสวัสดิ์
(แควใหญ

)

น.แม กลอ
ง

อาวไทย

ทะเลอันดามัน

ภาคกลาง

ภาคเหน�อ

ภาคตะวันออก
เฉ�ยงเหน�อ

ภาคตะวันออก

เมียนมา ลาว

97 ํE 98 ํE 99 ํE 100 ํE 101 ํE 102 ํE

97 ํE 98 ํE 99 ํE 100 ํE 101 ํE 102 ํE

18 ํN

17 ํN

16 ํN
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14 ํN

13 ํN
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11 ํN

18 ํN

17 ํN

16 ํN

15 ํN

14 ํN

13 ํN

12 ํN

11 ํN

แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติของภาคตะวันตก

ลักษณะภูมิอากาศ

 • สภาพอากาศของภาคตะวันตกเปนแบบรอนชื้นสลับแลง

 • อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ ๒๖-๓๐ องศาเซลเซียส

 • ฤดูมี ๓ ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน

 ภาคตะวนัตกเปนพืน้ท่ีอบัฝน เน่ืองจากมทีวิเขากัน้ลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต

ไว จงึมฝีนตกนอยกวาภาคอืน่ และมคีวามแตกตางของอณุหภมิูระหวางกลางวนั

กับกลางคืนมาก เนื่องจากพื้นที่หลายแหงอยูในหุบเขา

ทรัพยากรธรรมชาติ

๓๑

 ภาคตะวนัตกเปนพืน้ท่ีอบัฝน เน่ืองจากมทีวิเขากัน้ลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต
1

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

9. นักเรียนแตละกลุ มสงตัวแทนกลุมออกมา

นําเสนอผลงานของกลุมที่หนาชั้นเรียน

10. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบคําถาม

เชิงภูมิศาสตรตามที่ตั้งคําถามไว

  •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

    มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

       (แนวตอบ : ภาคตะวนัตกมลีกัษณะภมูปิระเทศ

คลายภาคเหนือ มีทิวเขาสูงวางตัวในแนว

เหนือ-ใต มีท่ีราบระหวางหุบเขา และมี

ชายฝงทะเล อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 26-30

องศาเซลเซียส บางพื้นที่เปนเขตอับฝน

มีความแหงแลง)

11. นกัเรียนแตละคนทาํใบงานที ่1.2.1 เรือ่ง แผนที่

จังหวัดในภูมิภาคของตน และใบงานที่ 1.2.2 

เรือ่ง แผนทีล่กัษณะทางกายภาพของภูมิภาค

ของตน

12. ครสูุมนกัเรียน 4-5 คน ออกมานาํเสนอคําตอบ

ในใบงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

13. ครูตรวจสอบความถูกตองของคําตอบและ

อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังบกพรองอยู

14. นักเรียนในชั้นเรียนตรวจสอบคําตอบของ

ตนเองและปรับแกไขใบงานของตนเองให

ถูกตอง เสร็จแลวนําสงครูผูสอน

ขัน้สรปุ

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเก่ียวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภูมิภาคของตน

นักเรียนควรรู

1 ลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต เปนลมทีพ่ดัปกคลมุประเทศไทย ในชวงระหวาง

กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีแหลงกําเนิดจากบริเวณความ

กดอากาศสูงในซีกโลกใตบริเวณมหาสมุทรอินเดีย เมื่อพัดขามเสนศูนยสูตร 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะนํามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู 

ประเทศไทย ทําใหมีเมฆมากและมีฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณชายฝงทะเล 

และเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอื่น

ประเมินนํา สอน สรุป

T33



ขอสอบเนนการคิด
ทิวเขาในภาคตะวันตกที่ตอเนื่องมาจากภาคเหนือคือทิวเขาใด

 1. ทิวเขาผีปนนํ้า

 2. ทิวเขาแดนลาว

 3. ทิวเขาเพชรบูรณ

 4. ทิวเขาถนนธงชัย

 (วิเคราะหคําตอบ : ทิวเขาที่ตอเนื่องมาจากภาคเหนือ คือ ทิวเขา

ถนนธงชัย ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

 ภาคตะวันตก มีลักษณะทางกายภาพเปนแนว
ทิวเขายาวตอเนื่องมาจากภาคเหนือ โดยมีทิวเขา
ถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรีเปนขอบดานตะวัน-
ตกของภูมิภาค เปรียบเสมือนกําแพงก้ันอิทธิพล
จากลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตทีพ่ดัพาพายฝุนเขามา
จากทะเลอนัดามนั ทาํใหบริเวณดานหลงัแนวทวิเขา

ลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและ  
สถานที่สําคัญใน
ภูมิภาคอย่างไร

 ๒. ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ
  สถานที่สําคัญในภาคตะวันตก

มปีรมิาณฝนตกนอย ในขณะเดียวกนั การทีภ่าคตะวนัตกมลีกัษณะพืน้ทีเ่ปนแนว
ภูเขา สงผลใหมีทรัพยากรปาไมในภูมิภาคคอนขางมากเชนกัน 
 นอกจากนี้ แนวทิวเขาในภูมิภาคตะวันตกยังเปนตนกําเนิดแมนํ้าสายหลัก 
เชน แมนํ้าแควใหญ ที่มีตนนํ้าจากทิวเขาถนนธงชัย แมนํ้าแควนอย ที่มีตนนํ้า

 อาวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีลักษณะโคงเกือบเปนวงกลม มีชายหาดทรายขาวรอบอาว

 • ปาไม ภาคตะวนัตกมพีืน้ท่ีปาไมมากและมคีวามอดุมสมบูรณ ปาไมทีพ่บ ไดแก 
ปาเบญจพรรณ ปาดิบชื้น ปาดิบแลง และปาชายเลน
 • ดิน ดินบริเวณท่ีสูงของภาคตะวันตกมีความอุดมสมบูรณต่ํา สวนดินบริเวณ
ที่ราบมีความอุดมสมบูรณสูง
 • แหลงนํ้า ภาคตะวันตกมีแมนํ้าสําคัญ ไดแก แมนํ้าแมกลอง แมนํ้าเพชรบุรี 
แมนํ้าแควใหญ และแมนํ้าแควนอย
 • แร ภาคตะวันตกมีแรสําคัญ ไดแก ดีบุก ทังสเตน ฟลูออไรต เหล็ก ฟอสเฟต 
หินออน รัตนชาติ พลอย และไพลิน

๓๒

 นอกจากนี้ แนวทิวเขาในภูมิภาคตะวันตกยังเปนตนกําเนิดแมนํ้าสายหลัก 
เชน แมนํ้าแควใหญ ที่มีตนนํ้าจากทิวเขาถนนธงชัย แมนํ้าแควนอย ที่มีตนนํ้าเชน แมนํ้าแควใหญ ที่มีตนนํ้าจากทิวเขาถนนธงชัย แมนํ้าแควนอย ที่มีตนนํ้า

2 นอกจากนี้ แนวทิวเขาในภูมิภาคตะวันตกยังเปนตนกําเนิดแมนํ้าสายหลัก 
เชน แมนํ้าแควใหญ ที่มีตนนํ้าจากทิวเขาถนนธงชัย แมนํ้าแควนอย ที่มีตนนํ้าเชน แมนํ้าแควใหญ ที่มีตนนํ้าจากทิวเขาถนนธงชัย แมนํ้าแควนอย ที่มีตนนํ้า

1

นักเรียนควรรู

 1 แมนํ้าแควใหญ มีความยาว 449 กิโลเมตร ตนนํ้าเกิดระหวางเขารวก

กบัเขาไมมชีือ่ ท่ีเขตแดนไทยกบัเมยีนมา บรเิวณจงัหวดัตาก ไหลเขาเขตจังหวดั

กาญจนบุรี แลวไหลไปรวมกับแมนํ้าแควนอย

 2 แมนํา้แควนอย มคีวามยาว 379 กโิลเมตร เริม่จากจุดทีแ่มนํา้บคีลีใ่หญ แมนํา้

ซองกาเลีย และแมนํ้ารันตีไหลมารวมกันที่อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

เรียกบริเวณที่แมนํ้าทั้ง 3 สายบรรจบกันวา สามสบหรือสามประสบ แลวไหล

ไปรวมกับแมน้ําแควใหญ ที่บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนแมนํ้า

แมกลอง ซึ่งจะไหลลงสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม แมนํ้าแมกลองมีความ

ยาว 140 กิโลเมตร

ขัน้นาํ
1. นกัเรยีนดวูดีทัิศนเกีย่วกบัแหลงทรพัยากรและ

สถานที่สําคัญในภูมิภาคของตน

2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดนักเรียนวา

 •  จากวีดทัิศนนกัเรยีนสังเกตเหน็แหลงทรัพยากร

สถานที่อะไร และมีความสําคัญอยางไร

3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่ทางธรรมชาติ

ที่นักเรียนเคยไปเที่ยวชมในภูมิภาคของตน

วามีสถานที่ใดบาง จากนั้นครูขออาสาสมัคร

นักเรียน 4-5 คน ออกมาเลาประสบการณของ

การไปสถานที่นั้นวามีลักษณะอยางไร และ

ประทับใจอะไรบาง

ขัน้สอน
การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

1. ครแูละนักเรยีนรวมกนัตัง้คาํถามเชงิภมิูศาสตร 

ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

การรวบรวมข้อมูล

2. นักเรียนแตละคนเลือกแหลงทรัพยากรและ

สถานท่ีสาํคญัของภมิูภาคของตน 1 แหง จากนัน้

รวมกนัวเิคราะหวาแหลงทรัพยากรและสถานท่ี

สําคัญดังกลาวเปนผลมาจากลักษณะทาง

กายภาพอยางไร โดยใหสืบคนและรวบรวม

ขอมลูจากแหลงเรยีนรูตางๆ เชน หนงัสอืเรยีน 

ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ภูมิภาค

ของเรา สื่อ PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของ

เรา : ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลง

ทรัพยากรและสถานทีส่าํคญัในภมิูภาคของตน

หองสมุด อินเทอรเน็ต

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
ลักษณะภูมิประเทศแบบใดไมพบในภาคตะวันตก

 1. ที่ราบสูง

 2. ทิวเขาสูง

 3. ชายฝงทะเล

 4. ที่ราบระหวางหุบเขา

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคตะวันตกมีอาณาเขตติดตอกับภาคเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต ลกัษณะภมูปิระเทศสวนใหญเปนแนวทวิเขา

ที่ราบระหวางหุบเขาและชายฝงทะเล ลักษณะภูมิประเทศที่ไมพบ

ในภาคตะวนัตก คอื ทีร่าบสงู ดงันัน้ ขอ 1. จงึเปนคาํตอบทีถู่กตอง)

จากทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งแมน้ําท้ัง ๒ สาย ไหลมารวมกันเปนแมน้ําแมกลอง 
แมนํ้าเพชรบุรี แมนํ้าปราณบุรี มีตนนํ้ามาจากทิวเขาตะนาวศรี 
 นอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย จึงมีสถานที่สําคัญทางธรรมชาติหลากหลายประเภท ไดแก บริเวณ
ที่เปนนํ้าตก เชน นํ้าตกทีลอซู จังหวัดตาก ซึ่งเปนนํ้าตกที่ใหญที่สุดของประเทศ 
นํ้าตกไทรโยค นํ้าตกเอราวัณ นํ้าตกหวยแมขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณที่
เปนยอดเขา เชน ดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก เขาชางเผือก จังหวัดกาญจนบุรี 
เขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ บริเวณที่เปนถํ้า เชน ถํ้าแมอุสุ จังหวัด
ตาก ถํ้าธารลอด จังหวัดกาญจนบุรี ถํ้าเขางู จังหวัดราชบุรี
 ในสวนของพื้นที่ราบลุมนํ้าระหวางหุบเขาภายในภูมิภาคตะวันตก ไดมีการ
สรางเขื่อน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาและจัดการชลประทาน โดยมีเขื่อนที่สําคัญ 
ไดแก เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัด
กาญจนบุรี และเขื่อนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 บริเวณตอนกลางลงไปทางตอนลางของภูมิภาคสูชายฝงทะเลอาวไทย 
มีสภาพพ้ืนทีเ่ปนท่ีราบลุม มีแมนํา้ไหลผาน มีทรัพยากรดินทีอ่ดุมสมบรูณ จงึเปน
ที่ตั้งแหลงชุมชนและเปนพื้นที่เพาะปลูกสําคัญของภูมิภาค
 สวนพ้ืนทีช่ายฝงทะเลของภาคตะวนัตกซึง่ตดิกบัอาวไทยมลีกัษณะเปนโคลน
มีพ้ืนทีป่าชายเลน บางบรเิวณมกีารทาํนาเกลอื รวมถงึสามารถพฒันาเปนแหลง
ทองเทีย่วทางธรรมชาตไิด เชน หาดชะอาํ จงัหวดัเพชรบรีุ หาดหัวหนิ อาวมะนาว
อาวประจวบ อาวนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก สรางกั้นแมนํ้าปงที่ไหลมาจากภาคเหนือ 
เพื่อชวยผลิตกระแสไฟฟาและบริหารจัดการนํ้าสําหรับพื้นที่หลายจังหวัด ๓๓

ไดแก เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัด
1

ไดแก เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัด
2

นักเรียนควรรู

1 เขือ่นศรนีครนิทร เปนเขือ่นอเนกประสงค สรางขึน้บนแมน้ําแควใหญ บริเวณ

บานเจาเณร ตําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออํานวย

ประโยชนทางดานตางๆ ทั้งการผลิตกระแสไฟฟา การชลประทาน และสงเสริม

ใหเปนแหลงทองเที่ยว

2 เขื่อนวชิราลงกรณ เปนเขื่อนอเนกประสงค ตั้งอยูที่ตําบลทาขนุน อําเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

ไดพฒันาใหสามารถผลติกระแสไฟฟา เพือ่อาํนวยประโยชนใหกบัประชาชนและ

ใชประโยชนดานการชลประทาน การเกษตร และการประมง

ขัน้สอน
การรวบรวมข้อมูล

3. ครูยกตวัอยางใหนกัเรยีนฟงเพิม่เตมิ เชน ภาค

ตะวนัตกมทีวิเขาถนนธงชยัและทวิเขาตะนาวศรี

เปนกําแพงก้ันอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต ทําใหบริเวณดานหลังทิวเขามีฝนตก

นอย สงผลใหเกดิการสรางเขือ่นภูมิพลเพือ่ชวย

แกไขปญหาอทุกภยั และเกบ็กักนํา้ไวใชเม่ือถงึ

ชวงฤดูแลง

การจัดการข้อมูล

4. นักเรียนแตละคนตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลท่ีตนเองรวบรวมมาได โดยศึกษา

เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน เพ่ือพิจารณาความ

นาเชือ่ถือของขอมูล จากน้ันจดัหมวดหมูความรู

ที่ไดใหตรงกับประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตร

ที่ตั้งไว

5. นักเรียนแตละคนสรุปขอมูลที่สัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

6. นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห เพื่อ

ตอบคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว จากนั้นนํา

คําตอบที่ไดมาจัดทําเปนรายงาน เสร็จแลวนํา

สงครูผูสอน

7. ครูคัดเลือกผลงานที่ถูกตอง สมบูรณ และ

นาสนใจมา 2-3 เลม โดยใหเจาของผลงานออก

มานําเสนอผลงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
บริเวณใดของภาคตะวันตกที่เหมาะสําหรับการทํานาเกลือ

 1. บริเวณแองที่ราบระหวางภูเขา

 2. บริเวณที่ราบตอนกลางของภาค

 3. บริเวณภูเขาสูงทางดานตะวันตก

 4. บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออก

 (วิเคราะหคําตอบ : การทํานาเกลือจะทําในบริเวณพื้นที่ที่ใกล

ชายฝงทะเล เชน บรเิวณชายฝงทะเลดานตะวนัออกของภาคตะวนัตก 

ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ตาก

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

น.เมย

น.ไทรโยค (แควนอย)

น.ภาชี

น.ปราณ
บุรี

น.ศรีสวัสดิ์
(แควใหญ

)

น.กุยบุรี

น.แมกลอง
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ว
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ทิ
ว
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น

น

ธ

ง
ชั
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ง

เข่ือนวชิราลงกรณ

เขื่อนศรีนครินทร

เขื่อน
แกงกระจาน

เขื่อน
ปราณบุรี

น.เพชรบุรี

น.

๑

๒

๓

๕    

๔

แหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภาคตะวันตก

ตัวอยาง

๒

แมน้ําแควใหญ จงัหวัดกาญจนบุรี 
มสีะพานขามแมนํา้แคว สมยั
สงครามโลกครัง้ที ่๒ เชือ่มสองฝง
แมน้ํา

เขือ่นศรนีครนิทร จังหวดักาญจนบรุี 
สรางขึน้กัน้แมนํา้แควใหญ เพือ่การ
ชลประทานและผลติกระแสไฟฟา

นาเกลือ จงัหวดัเพชรบุร ีผลติเกลอื
จากนํา้ทะเล กระบวนการผลติ
สวนใหญยงัพ่ึงพาธรรมชาติ

นํา้ตกทลีอซ ูจังหวดัตาก เปนน้ําตก
ทีใ่หญสดุของประเทศ ตนนํา้มาจาก
ผนืปาอุมผางอนัอดุมสมบรูณ

เขาสามรอยยอด จงัหวดัประจวบครีขัีนธ 
มลีกัษณะเปนเขาหนิปูน และเกาะหนิปูน 
พืน้ทีโ่ดยรอบจะเปนพืน้ทีชุ่มนํา้

๑

๔

๓

๕

๓๔

1

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

8. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบ

คําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

    (แนวตอบ : ลักษณะภูมิประเทศที่คล าย

ภาคเหนือ มีทิวเขาสูง มีปาไมมาก การมี

แมนํ้าหลายสาย เชน แมนํ้าแควใหญ แมนํ้า

แควนอย สงผลใหมสีถานทีส่าํคญัหลายแหง 

เชน นํ้าตกทีลอซู เขาสามรอยยอด) 

9. นักเรียนแตละคนทําแบบฝกปฏิบัติฯ เรื่อง 

ภูมิภาคของเรา แลวนําสงครูในชั่วโมงตอไป

ขัน้สรปุ

1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําช้ินงาน/

ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง ภูมิภาคของเรา : 

ภาคตะวันตก จากแผนการสอน เสร็จแลว

นําสงครู 

3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการ

เรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา จากแผนการสอน

นักเรียนควรรู

 1 เขื่อนภูมิพล เปนเขื่อนคอนกรีตโคง สรางกั้นลํานํ้าปงท่ีบริเวณเขาแกว 

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก มีความโคง 250 เมตรสูง 154 เมตร ยาว 466 เมตร 

สันเขื่อนกวาง 6 เมตร เปนเขื่อนคอนกรีตโคงที่ใหญและสูงสุดในเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต มปีระโยชนในการผลติกระแสไฟฟาและชวยกกัเกบ็นํา้ในชวงฤดฝูน 

เพือ่นาํมาบรหิารจัดการใหเพยีงพอกบัความตองการในชวงฤดูแลง อกีทัง้ยงัเปน

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดตาก

นํา สอน สรุป ประเมิน
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ขอสอบเนน การคิด
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มาตราสวน 1 : 5,000,000
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20
100
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500
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ระดับความสูง (เมตร)
จังหวัด

เสนแบงเขตภูมิภาค
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๑๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส
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 จากแผนท่ี ขอใดไมสัมพันธกับ

ลักษณะทางกายภาพของภาคใต

 1. เปนแหลงทําประมงนํ้าเค็ม

 2. เปนแหลงปลูกสตรอวเบอรรี

 3. เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเล

 4.  เปนแหลงเพาะปลกูยางพารา
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N

0 25 50 100 กม.
มาตราสวน 1 : 4,000,000

คำอธิบายสัญลักษณ

ที่ตั้งจังหวัด

เสนแบงเขตจังหวัด

เสนแบงเขตประเทศ

แมน้ำ, ลำน้ำ

แหลงน้ำ

เขื่อน
ระดับทะเลปานกลาง
20
150
300
500
750
1,500

ระดับความสูง (เมตร)

เมียนมา

มาเลเซีย

อาวไทย

ทะเลอันดามัน

ก.สุรินทรเหน�อ

ก.เตา

ก.สมุย

ก.พะงัน
มก.อางทอง
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 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคใตมีพ้ืนท่ีขนาบดวยอาวไทยและทะเล

อนัดามนั ไดรับอทิธพิลจากลมมรสมุทาํใหมีฝนตกชกุ จงึไมเหมาะ

ที่จะปลูกสตรอวเบอรรีซึ่งเปนพืชเมืองหนาว ดังนั้น ขอ 2. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

นักเรียนควรรู

1 ก.สมุย หรือเกาะสมุย มีพื้นที่ประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร เปนอําเภอ

หนึ่งของจังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูในอาวไทย และเปนเกาะที่มีขนาดใหญเปน

อันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต เกาะสมุยมีชายหาดท่ีสวยงาม

เหมาะแกการเปนแหลงทองเที่ยวหลายหาด เชน หาดเฉวง หาดละไม

 2 แหลมตะลุมพุก เปนแหลมยาวยื่นไปในอาวไทยบริเวณอําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไดเกิดวาตภัยจากพายุโซนรอนแฮเรียต ทําใหมีผู

เสียชีวิตในบริเวณนี้เปนจํานวนมาก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2505

ขัน้สอน
1. ครูให นักเรียนดูแผนที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาคของตน (ภาคใต) และ

รปูถายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตแิละสถานที่

สําคัญของภูมิภาคของตน (ภาคใต)

ขัน้นาํ
1. นักเรียนดู PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของเรา

2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความรู

ที่ไดรับจากการดู PowerPoint

การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

2. ครแูละนักเรยีนรวมกันตัง้คาํถามเชงิภูมิศาสตร 

ดังนี้

 •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

  มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

การรวบรวมข้อมูล

3. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม รวมกัน

สืบคน และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภมูภิาคของตน โดยใชแผนที่

รูปถาย จากแหลงเรียนรูตางๆ เชน หนังสือ

เรียน ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 

ภมูภิาคของเรา สือ่ PowerPoint เร่ือง ภมิูภาค

ของเรา หองสมุด อินเทอรเน็ต โดยรวบรวม

ขอมูลตามหัวขอ ดังนี้

 • ตําแหนงที่ตั้ง

 • จังหวัดในภูมิภาค

 • อาณาเขตติดตอ

 • ลักษณะภูมิประเทศ

 • ลักษณะภูมิอากาศ

 • ทรัพยากรธรรมชาติ

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
 ลักษณะภูมิประเทศที่เปนคาบสมุทรสงผลใหภาคใตมีลักษณะ

ภูมิอากาศตางจากภาคอื่นอยางไร

 1. มีฝนตกชุกมากกวาภาคอื่นๆ

 2. มีความแหงแลงมากกวาภาคอื่นๆ 

 3. มีอากาศหนาวเย็นมากกวาภาคอื่นๆ

 4. มีฤดูรอนที่ยาวนานมากกวาภาคอื่นๆ

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคใตเปนคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยูทั้ง

2 ดาน จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยาง

เต็มที่ทําใหมีฝนตกชุกมากกวาภาคอ่ืนๆ ดังน้ัน ขอ 1. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

อาหารที่มีเครื่องหมายนี้ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได

อาณาเขตติดตอ

• ทิศเหนือ  ติดตอกับ ภาคตะวันตก
• ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อาวไทย
• ทิศใต   ติดตอกับ ประเทศมาเลเซีย
• ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ทะเลอันดามัน

 ๑. ลักษณะทางกายภาพ

 อาวสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื้นที่ของภาคใตจะมีที่ราบแคบ ๆ  
ขนานไปกับแนวชายฝงทะเล

ลักษณะภูมิประเทศ

 ภาคใตมีลักษณะภูมิประเทศเปนคาบสมุทร มีทิวเขาสูงอยูตรงกลาง และ

มีที่ราบชายฝงทะเลขนาบอยูทั้ง ๒ ดาน  

ทิวเขา ภาคใตมีทิวเขาสําคัญ ไดแก ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช 

และทิวเขาสันกาลาคีรี วางตัวเปนแกนของภูมิภาค

 ที่ราบ ภาคใตมีที่ราบชายฝงแคบ ๆ  อยูทั้ง ๒ ดาน โดยที่ราบดานอาวไทย

จะมีขนาดกวางกวาดานทะเลอันดามัน

เกาะและหมูเกาะ ภาคใตมเีกาะและหมูเกาะอยูทัง้ฝงอาวไทย เชน เกาะสมยุ 

เกาะพะงัน หมูเกาะอางทอง และฝงดานทะเลอนัดามนั เชน เกาะภเูกต็ เกาะลนัตา 

หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะพีพี

๓๖

 บูรณาการอาเซียน

ครูอธิบายเพิ่มเติมวา พื้นท่ีภาคใตถือวาเปนแหลงอาหารฮาลาล (อาหาร

ฮาลาล คือ อาหารหรือผลิตภัณฑอาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให

มุสลิมบริโภคหรือใชประโยชนได) ที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ทางหอการคา

จังหวัดปตตานีจึงไดพยายามผลักดันวัตถุดิบจากการทําประมงและการปลูก

ปาลมนํ้ามันนํามาผลิตเปนอาหารฮาลาล ภายใตอัตลักษณของชาวจังหวัด

ปตตานีที่เปนวิถีมุสลิม รวมถึงการสนับสนุนของรัฐบาลท่ีมีนโยบายสงเสริมให

จังหวัดปตตานีเปนศูนยกลางอาหารฮาลาลของประเทศ

ขัน้สอน
การจัดการข้อมูล

4. ครแูนะนาํวธิกีารจดัการขอมลูแกนกัเรียน เพือ่

ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและ

จัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมา

รวมกันจําแนกและจัดระบบขอมูล เพื่อใหได

ขอมลูทีถ่กูตองและสัมพนัธกบัประเดน็คาํถาม

เชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว

6. นักเรียนแตละกลุ มสรุปขอมูลท่ีสัมพันธกับ

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

7. นักเรียนแตละกลุ มตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา

มาวิเคราะห เพื่อตอบคําถามเชิงภูมิศาสตรที่

ตั้งไว โดยครูชวยชี้แนะเพิ่มเติม

8. เมือ่นกัเรียนไดขอมลูทีเ่ปนขอสรปุของกลุมแลว

ใหนํามาจัดทําเปนรายงานหรือจัดปายนิเทศ

สรปุเกีย่วกบัลกัษณะทางกายภาพของภมูภิาค

ของตน โดยมีแผนที่ รูปถาย แผนภูมิ และ

แผนผังประกอบ

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
 “เปนภูมิภาคที่อยู ติดกับทะเล มีลักษณะเปนคาบสมุทร

มีชายทะเลและเกาะที่สวยงาม จึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ” 

ขอความนี้หมายถึงภาคใด

 1. ภาคใต

 2. ภาคกลาง

 3. ภาคตะวันตก

 4. ภาคตะวันออก

 (วิเคราะหคําตอบ : ภาคใตมีลักษณะเปนคาบสมุทรมีพื้นที่ย่ืนไป

ในทะเล มทีะเลขนาบทัง้ 2 ดาน ไดแก ดานตะวนัออก คอื อาวไทย

และดานตะวนัตก คอื ทะเลอนัดามนั สงผลใหมชีายทะเลและเกาะ

ตางๆ มากมาย จึงกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ดังนั้น ขอ 1. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขอสอบเนน การคิด

ดีบุก

ถานหิน

ฟลูออไรต

พลวง

ทังสเตน

แมน้ำ แหลงน้ำ

ปาพรุ

พื้นที่อื่นๆ

ปาดิบชื้น

ปาชายเลน

น.

0 5025 100 กม.

มาตราสวน 1 : 5,000,000

อาวไทย

ทะเลอันดามัน

น.
กร

ะบ
ุ ร
ี

น.พุม
ดวง

น.
ตรั
ง

น.
โก

-ล
ก

น
.ป 
ต
ตา

น�
น.
สา
ยบุ

รี

น.
ตา
ป

มาเลเซีย

97 ํE 98 ํE 99 ํE 100 ํE 101 ํE 102 ํE

97 ํE 98 ํE 99 ํE 100 ํE 101 ํE 102 ํE

11 ํN

10 ํN

9 ํN

8 ํN

7 ํN

6 ํN

11 ํN

10 ํN

9 ํN

8 ํN

7 ํN

6 ํN

แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต

ลักษณะภูมิอากาศ

 • สภาพอากาศของภาคใตเปนแบบรอนชื้น

 • อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ ๒๖-๒๘ องศาเซลเซียส

 • ฤดูมี ๒ ฤดู ไดแก ฤดูฝนและฤดูรอน

 ภาคใตมีทะเลขนาบอยูทั้ง ๒ ดาน จึงไดรับอิทธิพลจากทะเลและลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตอยางเต็มที่ ทําใหมีฝนตกชุกตลอดป

ทรัพยากรธรรมชาติ

๓๗

พลวง
1

ขัน้สอน
การสรุปเพื่อตอบคําถาม

9. นักเรียนแตละกลุ มสงตัวแทนกลุมออกมา

นําเสนอผลงานของกลุมที่หนาชั้นเรียน

10. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบคําถาม

เชิงภูมิศาสตรตามที่ตั้งไว

  •  จากแผนที่และรูปถาย ภูมิภาคของเรา

    มีลักษณะทางกายภาพอยางไร

       (แนวตอบ : ภาคใตมลีกัษณะภมูปิระเทศเปน

คาบสมุทร มีทะเลขนาบอยูทั้ง 2 ดาน คือ 

ทะเลอันดามันดานตะวันตก และอาวไทย

ดานตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 

26-28 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกตลอด

ท้ังป ภาคใตมีทรัพยากรปาไมไมมากนัก 

สวนใหญเปนปาดิบชื้น)

นักเรียนควรรู

1 พลวง เปนโลหะชนดิหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัในอตุสาหกรรม เชน อตุสาหกรรม

รถยนต อุตสาหกรรมเหล็ก พลวงมีคณุสมบตัพิิเศษเดน 4 ประการ คอื 

  • มีความแข็งในระดับที่ใชมีดขูดเขาเนื้อโลหะไดงาย 

  • มีนํ้าหนักมาก 

  • เปราะ หดและขยายตัวไดนอย และทนความรอนสูง 

  •  ทนตอปฏิกิริยาเคมีไดดี เปนตัวนําความรอนที่ไมดี แตรวมตัวกับโลหะ

อื่นๆ ไดดี เชน ดีบุก ตะกั่ว นิกเกิล

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
ลักษณะภูมิอากาศของภาคใตสงผลตอปาไมในภูมิภาคอยางไร

 1. ปาไมสวนใหญเปนปาชายเลน

 2. ปาไมสวนใหญเปนปาสนเขา

 3. ปาไมสวนใหญเปนปาดิบชื้น

 4. ปาไมสวนใหญเปนปาเต็งรัง

 (วเิคราะหคาํตอบ : ลกัษณะภมูอิากาศของภาคใตเปนแบบรอนชืน้ 

มฝีนตกชกุ สงผลใหปาไมในภมูภิาคสวนใหญเปนปาดบิชืน้ ดังนัน้ 

ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ปาพรุ

 ภาคใตมีลักษณะทางกายภาพท่ีเดนชัด คือ มี
ลกัษณะพืน้ท่ีเปนคาบสมทุรขนาบดวยทะเลท้ัง ๒ ฝง 
มีทิวเขาอยูดานตะวันตกและตอนกลางของภูมิภาค 
โดยจะมีพื้นที่ราบแคบ ๆ  ตามแนวชายฝง จากการที่
มสีภาพพืน้ทีเ่ปนคาบสมทุร ทาํใหภาคใตมฝีนตกชกุ
และไดรับความช้ืนจากทะเล สงผลใหสภาพปาไมที่

ลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและ  
สถานที่สําคัญใน
ภูมิภาคอย่างไร

 ๒. ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ
  สถานที่สําคัญในภาคใต

พบภายในภูมิภาคมีลักษณะเปนปาไมไมผลัดใบ เปนปาดิบกระจายอยูทั่วไปโดย
เฉพาะแถบทิวเขา และเปนแหลงตนนํ้าลําธาร เกิดเปนแมนํ้าสําคัญของภูมิภาค 
เชน แมนํ้าตาป มีตนนํ้าจากทิวเขานครศรีธรรมราช แมนํ้าปตตานี แมนํ้าโก-ลก 
และแมนํ้าสายบุรี มีตนนํ้าจากทิวเขาสันกาลาคีรี 

 ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา มีการสรางอาคารบานเรือน
 ทําประมงพื้นบาน และเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

 • ปาไม ภาคใตมีพื้นที่ปาไมไมมากนัก สวนใหญเปนปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ 

ปาชายเลน และปาพรุ

 • ดิน ภาคใตบางบริเวณเปนดินทราย บางบริเวณเปนดินที่นํ้าทวมถึง ดินจึงมี

ความอุดมสมบูรณตํ่า

 • แหลงนํ้า ภาคใตมีแมนํ้าสายสําคัญ ไดแก แมนํ้าตาป แมนํ้าปากพนัง แมนํ้า

ปตตานี และแมนํ้าโก-ลก นอกจากนี้ ยังมีแหลงนํ้าขนาดใหญ คือ ทะเลสาบสงขลา

 • แร ภาคใตมีแรสําคัญ ไดแก ดีบุก พลวง ทงัสเตน ฟลอูอไรต ถานหนิ และ

ปโตรเลยีม

๓๘

ปาชายเลน และปาพรุ

ภาคใตบางบริเวณเปนดินทราย บางบริเวณเปนดินที่นํ้าทวมถึง ดินจึงมี

1

นักเรียนควรรู

 1 ปาพรุ คือ ปาที่มีพื้นที่ลุมนํ้าขัง มีซากพืชและอินทรียวัตถุทับถม จํานวน

มาก ปาพรมีุทัง้ท่ีเกดิบนภเูขาสงู และบรเิวณทีร่าบใกลชายฝงทะเล ประเทศไทย

มีปาพรุที่สมบูรณอยูในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

ขัน้สอน

11. นักเรียนแตละคนทําใบงานท่ี 1.2.1 เรื่อง 

แผนทีจ่งัหวดัในภมูภิาคของตน และใบงานที่

1.2.2 เร่ือง แผนที่ลักษณะทางกายภาพของ

ภูมิภาคของตน

12. ครสูุมนกัเรียน 4-5 คน ออกมานาํเสนอคาํตอบ

ในใบงานของตนเองที่หนาชั้นเรียน

13. ครูตรวจสอบความถูกตองของคําตอบและ

อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังบกพรองอยู

14. นักเรียนในชั้นเรียนตรวจสอบคําตอบของ

ตนเองและปรับแกไขใบงานของตนเองให

ถูกตอง เสร็จแลวนําสงครูผูสอน

ขัน้สรปุ

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพของภูมิภาคของตน

นํา สอน สรุป ประเมิน
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ขอสอบเนน การคิด
 ขอใดไมใชจุดประสงคหลักของการสรางเขื่อนในภาคใต

 1. เพื่อบรรเทาอุทกภัย

 2. เพื่อผลิตกระแสไฟฟา

 3. เพื่อการชลประทาน

 4. เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว

 (วิเคราะหคําตอบ : จุดประสงคหลักในการสรางเข่ือน คือ เพ่ือ

บรรเทาอุทกภัย ผลิตกระแสไฟฟา การชลประทาน สวนเปนแหลง

ทองเที่ยวนั้นถือไดวาเปนผลพลอยไดของการสรางเขื่อน ดังนั้น

ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

 บรเิวณพ้ืนทีช่ายฝงทะเลของภาคใตนัน้มปีาชายเลนท่ีอดุมสมบรูณเปนแหลง
ทีอ่ยูอาศยัของสตัวน้ํา และมสีภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะตอการสรางทาเรอืนํา้ลกึ บรเิวณ
ชายฝงทั้ง ๒ ดาน เพื่อใชในการขนสงสินคาทางเรือ เชน ทาเรือกันตัง จังหวัด
ตรัง ทาเรือขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทาเรือระนอง จังหวัดระนอง
 ภายในพืน้ทีภ่าคใต มกีารสรางเขือ่นเพือ่กักเก็บน้ําไวใชประโยชน โดยมเีข่ือน
สําคัญ เชน เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
นอกจากนี้ ภายในภูมิภาคยังมีแหลงนํ้าธรรมชาติที่เปนทะเลสาบ คือ ทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
พัทลุง
 ลักษณะทางกายภาพของภาคใตที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย ทําให
ภาคใตมีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนสถานท่ีสําคัญทางธรรมชาติหลายประเภท ไดแก  
ประเภทนํ้าตก เชน นํ้าตกซีโป จังหวัดนราธิวาส นํ้าตกโตนงาชาง จังหวัดสงขลา 
นํ้าตกกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ําตกหงาว จังหวัดระนอง ประเภท
หาดทรายและอาว เชน หาดทรายรี จังหวัดชุมพร หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
หาดทรายยาว จังหวัดสตูล อาวพังงา เขาตะปู จังหวัดพังงา และประเภทเกาะ 
เชน เกาะสมุย หมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี เกาะตะรุเตา อุทยานธรณี
สตูล จังหวัดสตูล หมูเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา หมูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

 บริเวณเกาะในทะเลอันดามัน มีนํ้าทะเลใส สีเขียวคราม มีหาดทรายขาว 
ทําใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ๓๙

นอกจากนี้ ภายในภูมิภาคยังมีแหลงนํ้าธรรมชาติที่เปนทะเลสาบ คือ ทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด

1

สําคัญ เชน เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
นอกจากนี้ ภายในภูมิภาคยังมีแหลงนํ้าธรรมชาติที่เปนทะเลสาบ คือ ทะเลสาบ

นักเรียนควรรู

1 ทะเลสาบสงขลา ตั้งอยูบนชายฝงดานตะวันออกของภาคใต มีพื้นที่

ครอบคลมุ 3 จงัหวดั ไดแก จงัหวดันครศรธีรรมราช (บางสวนของอาํเภอชะอวด

และอําเภอหัวไทร) จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด และจังหวัดสงขลา (ยกเวนพื้นท่ี

อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย) ทะเลสาบสงขลา 

เปนที่รับนํ้าจืดจากลําคลองสายตางๆ กอนไหลออกสูทะเล และมีนํ้าทะเลไหล

เขามาผสมกับนํ้าจืด จึงทําใหทะเลสาบสงขลามีทั้งนํ้าจืด นํ้ากรอย และนํ้าเค็ม

ขัน้สอน
การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์

1. ครแูละนักเรยีนรวมกันตัง้คาํถามเชงิภูมิศาสตร 

ดังนี้

 •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภูมิภาคของ

เราอยางไร

ขัน้นาํ
1. นกัเรยีนดวูดีทิศันเก่ียวกบัแหลงทรพัยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดวา

 •  จากวีดิทัศน นักเรียนสังเกตเห็นแหลง 

ทรัพยากรสถานที่อะไร และมีความสําคัญ

อยางไร

3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานท่ีทางธรรมชาติ

ที่นักเรียนเคยไปเที่ยวชมในภูมิภาคของตน

วามีสถานที่ใดบาง จากนั้นครูขออาสาสมัคร

นักเรียน 4-5 คน ออกมาเลาประสบการณของ

การไปสถานที่นั้นวามีลักษณะอยางไร และ

ประทับใจอะไรบาง

การรวบรวมข้อมูล

2. นักเรียนแตละคนเลือกแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตนมา 1 แหง 

จากนัน้รวมกนัวเิคราะหวาแหลงทรัพยากรและ

สถานท่ีสําคัญดังกลาวเปนผลมาจากลักษณะ

ทางกายภาพอยางไร โดยใหสบืคนและรวบรวม

ขอมลูจากแหลงเรยีนรูตางๆ เชน หนงัสอืเรยีน 

ภูมิศาสตร ป.5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ภูมิภาค

ของเรา สื่อ PowerPoint เรื่อง ภูมิภาคของ

เรา : ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลง

ทรัพยากรและสถานทีส่าํคญัในภมิูภาคของตน 

หองสมุด อินเทอรเน็ต

สรุป ประเมินนํา นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด
สถานที่สําคัญในขอใดไมไดอยูในภาคใต

 1. เกาะลิบง เกาะสมุย

 2. เกาะชาง เกาะหมาก

 3. เกาะภูเก็ต เกาะพะงัน

 4. หมูเกาะอางทอง หมูเกาะพีพี

 (วิเคราะหคําตอบ : เกาะชาง เกาะหมาก เปนเกาะที่อยูที่จังหวัด

ตราด ซ่ึงอยูในภาคตะวันออก สวนเกาะลิบงอยูที่จังหวัดตรัง 

เกาะสมุย จังหวดัสรุาษฎรธาน ีเกาะภูเก็ต จังหวดัภเูกต็ เกาะพะงนั 

จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีหมูเกาะอางทอง จังหวดัสรุาษฎรธาน ีหมูเกาะ

พีพี จังหวัดกระบี่ ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ก.สุรินทรเหน�อ

ก.เตา

ก.สมุย

ก.พะงัน
มก.อางทอง

ก.สุรินทรใต

มก.สิมิลัน

แหลมพรหมเทพ

แหลมโพธิ์

แหลมตะลุมพุก

ก.ลันตา
ทะเลสาบ
สงขลา

ก.ยาวใหญ

ก.ราชาใหญ
ก.ราชานอย

มก.พีพี
ก.ยาวนอย

ก.ลิบง

ก.ตะรุเตา

ก.อาดัง

ทะเลหลวง

ทะเลนอย

พังงา

ชุมพร
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เข่ือนรัชชประภา

เข่ือนบางลาง
น.

แหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภาคใต

ตัวอยาง

หาดสมหิลา จังหวดัสงขลา มหีาดทรายขาว
เลยีบตามรมิทะเล มีตนสนใหความรมรืน่ ซ่ึง
จะเหน็เกาะหนู เกาะแมว อยูกลางทะเลไมไกล

ทาเรือระนอง จงัหวดัระนอง 
เปนทาเรอืน้ําลกึทีช่วยขนสง
สนิคาทางภาคใตตอนบน
สูตางประเทศ

เกาะพีพ ีจงัหวัดกระบ่ี ประกอบดวย ๒ เกาะ
ใหญ ๆ  คอื เกาะพพีดีอนและเกาะพพีเีล 
เปนเวิง้หรอือาวใหญทีภ่ายในมหีาดทรายขาว
สะอาดสวยงาม

ทะเลนอย จงัหวดัพทัลุง เปน
ทะเลสาบนํา้จืด มสีวนเชือ่มตอกบั
ทะเลสาบสงขลา

อทุยานธรณสีตูล จงัหวัดสตลู เปน
อทุยานธรณโีลกแหงแรกของไทย 
มเีกาะและชายหาดทีส่วยงาม

๔

๑

๒

๓

๕

๖

เขาตะป ูจงัหวดัพงังา เปนเขาหนิปนู
ขนาดเลก็ เกดิจากนํา้ทะเลกดัเซาะ
ฐานจนคอดกิว่

๒ ๓

๔

๕    

๖

๑

๔๐

อทุยานธรณสีตูล จงัหวัดสตลู เปน
อทุยานธรณโีลกแหงแรกของไทย 
อทุยานธรณสีตูล จงัหวัดสตลู เปน
อทุยานธรณโีลกแหงแรกของไทย 
อทุยานธรณสีตูล จงัหวัดสตลู เปน

1

ขัน้สอน
การรวบรวมข้อมูล

3. ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฟงเพิ่มเติม เชน หมู

เกาะพพี ีจงัหวดักระบี ่ต้ังอยูทางภาคใตฝงทะเล

อนัดามนัของประเทศไทย บริเวณหมูเกาะพีพี

สวนใหญเปนเกาะที่เปนภูเขาหินปูน ลอมรอบ

ไปดวยทะเล สภาพภูมิอากาศอยูในเขตมรสุม 

ในชวงฤดูฝนจะมีฝนตกชุก สวนฤดูรอนจะ

เปนชวงที่เหมาะสมแกการทองเที่ยว ทําใหหมู

เกาะพพีเีปนสถานทีส่าํคญัในเชงิการทองเทีย่ว 

เพราะมีลักษณะทางกายภาพทางธรรมชาติที่

สวยงาม และเอื้อตอการพักผอนอาศัย

การจัดการข้อมูล

4. นักเรียนแตละคนตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมลูทีต่นเองรวบรวมมาได โดยศกึษาเพิม่เตมิ

จากหนงัสอืเรยีน เพือ่พิจารณาความนาเชือ่ถอื

ของขอมูล จากนั้นใหจัดหมวดหมูความรูที่ได

ใหตรงกบัประเดน็คาํถามเชงิภูมิศาสตรทีต้ั่งไว

5. นักเรียนแตละคนสรุปขอมูลที่สัมพันธกับ 

ประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังไว ลงใน

กระดาษ A4

นักเรียนควรรู

 1 อุทยานธรณีสตูล มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อําเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุงหวา 

มะนัง ละงู และอําเภอเมืองสตูล ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาหินปูน ที่มี

เกาะนอยใหญ และชายหาดที่สวยงาม ซึ่งเมื่อประมาณ 500 ลานปกอน พื้นที่

บริเวณนี้จมอยูใตทะเล ตอมามีการยกตัวของเปลือกโลกทําใหเกิดเปนเทือกเขา

และถํ้า

สรุป ประเมินนํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด
การใชแผนที่ของใครปฏิบัติไมถูกตองตามหลักในการใชแผนที่

 1.  ตั้มใชแผนที่ที่มีรายละเอียดซับซอนศึกษาขอมูลของ

  ภาคเหนือ

 2.  ตอใชแผนที่ปาไมของจังหวัดสืบคนขอมูลปาไมใน

  ภาคตะวันตก

 3.  แกมใชแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีศึกษาเรื่องแรใน

  ภาคตะวันออก

 4.  แปงใชแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ปาไมในการศึกษา

ลักษณะทางกายภาพของภาคใต

 (วเิคราะหคาํตอบ : การใชแผนท่ีควรใชแผนทีท่ีม่สีญัลกัษณตางๆ 

ท่ีสามารถเขาใจงาย ไมซับซอน แตต้ัมใชแผนท่ีท่ีมีรายละเอียด

ซบัซอน ถาไมเขาใจสญัลกัษณและรายละเอยีดบนแผนทีอ่าจทาํให

ไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนได ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

จากที่ ไดเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ
ภูมิภาคตาง ๆ  โดยใชแผนที่และรูปถาย

ในการสืบคนขอมูล เพื่อน ๆ  คิดวาสามารถนํามาใช
ประโยชน ในชีวิตประจําวันไดอยางไรบางครับ

ÀÙÁÔÈÒÊµÃ� ¹èÒÃÙŒ
 แผนท่ีกับรูปถ าย เป นเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร ที่มีความสําคัญ

ในการศึกษาภูมิภาคของเรา แผนที่ใชแสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิว

ตาง ๆ  บนพื้นโลก ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน 

สวนรูปถายจะแสดงขอมูลสภาพพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งตามความเปนจริง

  แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ

ของภาคเหนือ

  รูปถายภูชี้ฟา จังหวัดเชียงราย

ดอยอินทนนท
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รูเร่ือง ภมิูศาสตร

 ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้
 ๑.  ใหนกัเรยีนแบงกลุมเปน ๖ กลุม ตามความเหมาะสม สงตวัแทนออกมาจบัสลาก

เลือกภูมิภาค
 ๒.  แตละกลุมสืบคนขอมลูลักษณะทางกายภาพในภมิูภาคทีจ่บัสลากได และวเิคราะหวา

ลกัษณะทางกายภาพสงผลตอแหลงทรพัยากรและสถานท่ีสําคญัในภมิูภาคน้ันอยางไร
 ๓.  นําขอมูลที่สืบคนมาติดลงบนกระดาษแข็ง โดยใชแผนที่และรูปถายประกอบ
  ๔.  แตละกลุมออกมานาํเสนอผลงานหนาชัน้เรยีน แลวจดัเปนนิทรรศการภายในช้ันเรยีน

๔๑

เกร็ดแนะครู

 เพื่อทบทวนความรู ครูถามนักเรียนถึงองคประกอบสําคัญของแผนที่วา

มีอะไรบาง โดยใหนักเรียนชวยกันตอบ (องคประกอบสําคัญของแผนที่ 

ไดแก ชื่อแผนที่ สี ทิศ มาตราสวน สัญลักษณ) จากนั้นครูถามนักเรียนตอวา

หลกัการเบือ้งตนของการใชแผนทีแ่ละรูปถายมอีะไรบาง (หลกัการเบือ้งตน ไดแก 

รูขอมูลพื้นฐาน สอดคลองกับวัตถุประสงค นาเชื่อถือ ทันสมัย ดูงาย ชัดเจน

ใชแผนที่หลายๆ แบบ คํานึงถึงขอจํากัด)

ขัน้สอน
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

6. นกัเรยีนนาํขอมลูทีไ่ดมาทาํการวเิคราะห เพือ่

ตอบคําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว จากนั้นนํา

คําตอบท่ีไดมาจัดทําเปนรายงาน เสร็จแลว

นําสงครูผูสอน

7. ครูคัดเลือกผลงานที่ถูกตอง สมบูรณ และ

นาสนใจ มา 2-3 เลม โดยใหเจาของผลงาน

ออกมานาํเสนอผลงานของตนเองทีห่นาชัน้เรียน

การสรุปเพื่อตอบคําถาม

8. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู เพื่อตอบ

คําถามเชิงภูมิศาสตรที่ตั้งไว ดังนี้

  •  ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรพัยากรและสถานทีส่าํคญัในภมูภิาคของ

เราอยางไร

  (แนวตอบ : ลักษณะภูมิประเทศที่ เป น

คาบสมุทร ไดรับอิทธิพลจากทะเลมาก 

ทําใหฝนตกชุกและมีความชื้นสูง สงผลให

มีปาดิบชื้นกระจายอยู ทั่วไป เปนแหลง

ตนน้ําลาํธารสายตางๆ เชน แมนํา้ตาป แมนํา้

ปตตานี บริเวณชายฝงทะเลมีการสราง

ทาเรอืนํา้ลกึ เชน ทาเรือกนัตงั ทาเรือขนอม 

และมีเกาะและหมูเกาะตางๆ ท่ีสวยงาม 

เชน เกาะลันตา เกาะตะรุเตา เกาะสมุย 

หมูเกาะพีพี)

9. นักเรียนแตละคนทําแบบฝกปฏิบัติฯ เรื่อง 

ภูมิภาคของเรา แลวนําสงครูในชั่วโมงตอไป

ประเมินนํา สอน สรุป
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 ประเทศไทยม ี๖ ภมูภิาค แตละภมูภิาคมลีกัษณะทางกายภาพแตกตางกนั

เราสามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่เปนแผนที่ และรูปถาย สืบคนและ

อธิบายลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนเอง รวมทั้งยังชวยทําใหเกิด

ความเขาใจดวยวา ลกัษณะทางกายภาพของภูมภิาคมีอิทธพิลสงผลทาํใหเกดิ

แหลงทรัพยากรตาง ๆ  และสถานที่สําคัญในภูมิภาคไดอยางไร

ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศไทย

สงผลใหเกิด

แผนที่ รูปถาย

แหลงทรัพยากรในภูมิภาค สถานที่สําคัญในภูมิภาค

มีลักษณะ
ภูมิประเทศเปน
ภูเขาตอเนื่องกัน 
เปนทิวเขา และ
มีที่ราบระหวาง
หุบเขา

ภาคเหนือ

มีลักษณะ
ภูมิประเทศ
เปนที่ราบลุม
แมนํ้ากวางใหญ

ภาคกลาง

มีลักษณะ
ภูมิประเทศ
เปนคาบสมุทร 
มีทะเลขนาบอยู
ทั้ง ๒ ดาน

ภาคใต

มีลักษณะ
ภูมิประเทศเปน
ที่ราบสูง มีแอง
ที่ราบคลายกน
ถวยอยูตรงกลาง

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

มีลักษณะ
ภูมิประเทศ
เปนที่ราบสลับ
กับเนินเขา
คลายลูกฟูก

ภาค
ตะวันออก

มีลักษณะ
ภูมิประเทศ
เปนภูเขา
ตอเนื่องมาจาก
ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันตก

๔๒

ขัน้สรปุ
1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ

สถานที่สําคัญของภูมิภาคของตน

2. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําช้ินงาน/

ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง ภูมิภาคของเรา : 

ภาคใต จากแผนการสอน เสร็จแลวนําสงครู

3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการ

เรียนรูที่ 1 ภูมิภาคของเรา จากแผนการสอน

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูตรวจแบบทดสอบกอนเรียน ตรวจใบงานท่ี 1.2.1 เรื่อง แผนที่จังหวัดในภูมิภาคของตน ใบงานที่ 1.2.2 เรื่อง 

แผนที่ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตน ตรวจแบบฝกปฏิบัติฯ ประเมินการนําเสนอผลงานและสังเกตพฤติกรรม

การทํางาน จากนัน้ครูศกึษาแนวทางการวดัและประเมนิผลเพือ่ประเมนิชิน้งานของนกัเรยีน จากใบประเมินชิน้งานทีแ่นบทาย

แผนการสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภูมิภาคของเรา  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ 

ภูมิศาสตร์ ป.5 
36 

 
แบบประเมินภูมิภาคของเรา  

กิจกรรม ภูมิภาคของเรา : ภาคเหนือ 
ส 5.1 ป.5/1 สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนท่ีและรูปถ่าย 
ส 5.2  ป.5/2 อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคัญในภูมิภาคของตน 

รายการ 
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคุณภาพ) ระดับ 
คุณภาพ ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความสามารถ 
   ทางภูมิศาสตร์ 

สืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาค
ตนเองด้วยแผนที่และรูปถ่าย 
พร้อมอธิบายลักษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
ภูมิภาคตนเองด้วยเหตุผลได้
ถูกต้องครบถ้วน 

สืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพใน
ภูมิภาคตนเองด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย พร้อมอธิบายลักษณะ
ทางกายภาพที่มีผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
ภูมิภาคตนเองด้วยเหตุผลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

สืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพใน
ภูมิภาคตนเองด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย พร้อมอธิบายลักษณะ
ทางกายภาพที่มีผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
ภูมิภาคตนเองด้วยเหตุผลได้
เป็นบางส่วน 

สืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพใน
ภูมิภาคตนเองด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย พร้อมอธิบายลักษณะ
ทางกายภาพที่มีผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
ภูมิภาคตนเองด้วยเหตุผล  
แต่ไม่ถูกต้อง 

 
 ดีมาก 

 
 
ดี 
 
 

 พอใช ้
 
 

    ปรับปรุง 
 

2. กระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ 

ด าเนินการตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกขั้นตอน 

ด าเนินการตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้องและ
เป็นไปตามขั้นตอนส่วนใหญ่ 

ด าเนินการตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบทุกขั้นตอน 

ด าเนินการตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
บางส่วน แต่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนส่วนใหญ่ 

3. ทักษะทางภูมิศาสตร์ สังเกต แปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และใช้เทคนิค
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

สังเกต แปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และใช้เทคนิค
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ได้
ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่
ครบถ้วน 

สังเกต แปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และใช้เทคนิค
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ได้
ถูกต้อง บางส่วน 

สังเกต แปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และใช้เทคนิค
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ได้  
แต่ไม่ถูกต้อง 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 
9 - 10 ดี 
7 - 8  พอใช ้
1 - 6 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภูมิภาคของเรา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ

ภูมิศาสตร์ ป.5
38

แบบประเมินป้ายนิเทศ

ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องท่ี
             ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน   

2 ความถูกต้องของเนื้อหา   

3 มีความคิดสร้างสรรค์   

4 เนื้อหาและรูปภาพประกอบเข้าใจง่าย   

5 รูปแบบการจัดท ามีความน่าสนใจ   

รวม

ลงชื่อ...................................................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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภูมิภาคของเรา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ

ภูมิศาสตร์ ป.5
37

แบบประเมินผังมโนทัศน์

ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการท่ีก าหนด แล้วขีด  ลงในช่องท่ีตรง
กับระดับคะแนน

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
4 3 2 1

1 ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
2 ความถูกต้องของเนื้อหา
3 ความคิดสร้างสรรค์
4 ความตรงต่อเวลา

รวม
     

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............/................./................

เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์

ประเด็นที่ประเมิน ระดับคะแนน
4 3 2 1

1.ความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุกประเด็น

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็นส่วนใหญ่

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์บางประเด็น

ผลงานไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์

2.ความถูกต้อง
ของเน้ือหา

เน้ือหาสาระของผลงาน
ถูกต้องครบถ้วน

เน้ือหาสาระของผลงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

เน้ือหาสาระของผลงาน
ถูกต้องบางประเด็น

เน้ือหาสาระของผลงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

3.ความคิด
สร้างสรรค์

ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ 
และเป็นระบบ

ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ 
แต่ยังไม่เป็นระบบ

ผลงานมีความน่าสนใจ 
แต่ยังไม่มีแนวคิดแปลก
ใหม่

ผลงานไม่มีความ
น่าสนใจ และไม่แสดงถึง
แนวคิดแปลกใหม่

4.ความตรงต่อ
เวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาท่ี
ก าหนด

ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนด 1 วัน

ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนด 2 วัน

ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนด 3 วันข้ึนไป

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
14 - 16 ดีมาก
11 - 13 ดี
8 - 10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

ตัวอยา
งแบบประเมิน

จากแ
ผนการส

อน

ขัน้ประเมนิ
วัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

2. ตรวจแผนผังมโนทัศน

3. ประเมินการนําเสนอผลงาน

4. สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล

5. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

6. สงัเกตความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ใฝเรยีนรู 

และมุงมั่นในการทํางาน

7. ตรวจรายงานหรือปายนิเทศ

8. ตรวจใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง แผนที่จังหวัดใน

ภูมิภาคของตน

9. ตรวจใบงานที่ 1.2.2 เรื่อง แผนที่ลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาคของตน

10. ตรวจแบบฝกปฏิบัติฯ

11. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

12. ตรวจผลงานกิจกรรมภูมิภาคของเรา

นํา สอน ประเมินสรุป
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1

สิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพ 

กับลักษณะการ

ตั้งถิ่นฐาน

3 
ชั่วโมง

-	 	หนังสือเรียน	

ภูมิศาสตร์	ป.5	

หน่วยการเรียนรู้

ที่	2	สิ่งแวดล้อม

ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตั้งถิ่นฐานและการ

ย้ายถิ่น

-	 	PowerPoint	เรื่อง	

สิ่งแวดล้อมที่มี

อิทธิพลต่อการ 

ตั้งถิ่นฐาน

-	 	แบบฝึกปฏิบัติฯ

1.		อธิบายและวิเคราะห์ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ

การตั้งถิ่นฐานของ

ประชากรในภูมิภาคของ

ตนได้	(K)

2.		สังเกตสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพที่มีอิทธิพลต่อ

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน

ของประชากรในภูมิภาค

ของตนได้	(P)

3.		เห็นความส�าคัญของ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ที่มีอิทธิพลต่อการ 

ตั้งถิ่นฐานของประชากร 

ในภูมิภาคของตน	(A)

4.		เอาใจใส่และมีความ 

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย	(A)

-	 		วิธีสอน	โดยเน้น

กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์	(Geo-

graphic Inquiry 

Process)

-		ตรวจแบบทดสอบ

		ก่อนเรียน

-	ตรวจแผนผังมโนทัศน์

-	ประเมินการน�าเสนอ

		ผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

		การท�างานรายบุคคล

-		สังเกตพฤติกรรม

		การท�างานกลุ่ม

-		สังเกตความมีวินัย

		ความรับผิดชอบ	

		ใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่น

		ในการท�างาน

1.	การสังเกต

2.		การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

3.		การใช้เทคนิค

	 และเครื่องมือ

	 ทางภูมิศาสตร์

1.	มีวินัย	รับผิดชอบ

2.	ใฝ่เรียนรู้

3.		มุ่งมั่นในการ

ท�างาน

Chapter Overview
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 2

สิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ

กับลักษณะ

การย้ายถิ่น

3 
ชั่วโมง

-	 	หนังสือเรียน	

ภูมิศาสตร์	ป.5	

หน่วยการเรียนรู้ 

ที่	2	สิ่งแวดล้อม 

ที่มีอิทธิพลต่อ 

การตั้งถิ่นฐาน 

และการย้ายถิ่น

-	 	ใบงานที่	2.2.1	

เรื่อง	การย้ายถิ่น

ในภูมิภาคของตน

-	 	แบบฝึกปฏิบัติฯ

1.		อธิบายและวิเคราะห์ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ

การย้ายถิ่นฐานของ

ประชากรในภูมิภาคของ

ตนได้	(K)

2.		สังเกตสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพที่มีอิทธิพลต่อ

ลักษณะการย้ายถิ่นฐาน

ของประชากรในภูมิภาค

ของตนได้	(P)

3.		เห็นความส�าคัญของ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ที่มีอิทธิพลต่อการ 

ย้ายถิ่นฐานของประชากร 

ในภูมิภาคของตน	(A)

4.		เอาใจใส่และมีความ 

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย	(A)

-	 		วิธีสอน	โดยเน้น 

รูปแบบการสอนแบบ 

สืบเสาะหาความรู้	

5Es	(5Es	Instruc-

tional	Model)

-	 		ตรวจแบบทดสอบ

	 หลังเรียน

-	 	ตรวจแผนผังมโนทัศน์

-	 	ตรวจคลิปวิดีิโอ

-	 	ตรวจใบงานที่	2.2.1	

เรื่อง	การย้ายถิ่น 

ในภูมิภาคของตน

-	 	ประเมินการน�าเสนอ

		ผลงาน

-	 	สังเกตพฤติกรรม

		การท�างานรายบุคคล

-	 	สังเกตพฤติกรรม

		การท�างานกลุ่ม

-	สังเกตความมีวินัย

		ความรับผิดชอบ	

		ใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่น

		ในการท�างาน

-	ตรวจผลงานกิจกรรม

	 สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล	

	 ต่อการตั้งถิ่นฐานและ	

	 การย้ายถิ่น	:	ภูมิภาค 

	 ของตน

-	ประเมินกิจกรรม 

	 สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล	

	 ต่อการตั้งถิ่นฐานและ	

	 การย้ายถิ่น	:	ภูมิภาค 

	 ของตน 

1.	การสังเกต

2.		การแปลความ

ข้อมูลทาง	

	 ภูมิศาสตร์

3.		การใช้เทคนิค 

และเครื่องมือ 

ทางภูมิศาสตร์

1.	มีวินัย	รับผิดชอบ

2.	ใฝ่เรียนรู้

3.		มุ่งมั่นในการ

ท�างาน

Chapter Overview




