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หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภูมิศาสตร์

๔๐ .-ผศ. ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

 ชั้นประถมศึกษาปที ่๒
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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สารบญั

บรรณานุกรม ๖๐

หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

๑

๒

๓

๔

สิง่แวดลอมรอบตวัเรา ๑
๑ สิ่งแวดลอมซึ่งปรากฏระหวาง  
 บานกับโรงเรียน ๓
๒ ความสําคัญของสิ่งแวดลอม  
 ตอการใชชีวิต ๘

ทรพัยากรธรรมชาต ิ ๑๘
และการจดัการสิง่แวดลอม
๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ๒๐
๒ การดูแลจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ๒๖

ความสัมพนัธระหวางโลก  ๔๖ 
ดวงอาทติย และดวงจนัทร
โลก ดวงอาทิตย ดวงจันทร 
และการเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ  ๔๘

เครือ่งมอืทางภูมศิาสตร ๓๐

เครื่องมือทางภูมิศาสตร   ๓๒



มโนทัศนสําคัญ

ความสัมพันธระหวางโลก ดวงอาทิตย และดวงจันทร ทําใหเกิด
 ปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต
 ฤดูกาลสงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย

ส ๕.๑ ป.๒/๓ สังเกตและแสดงความสัมพันธระหวางโลก ดวงอาทิตย  
และดวงจันทร ที่ทําใหเกิดปรากฏการณ
ส ๕.๒ ป.๒/๓ อธิบายความสัมพันธระหวางฤดูกาลกับการดําเนินชีวิต 
ของมนุษย
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âÅ¡  ́ Ç§ÍÒ·ÔµÂ�  áÅÐ´Ç§ Ñ̈¹·Ã� มคีวามสมัพนัธกนั 

ทําใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ  เชน กลางวัน - กลางคืน

ฤดกูาล ขางขึน้ - ขางแรม นํา้ขึน้-นํา้ลง ซ่ึงปรากฏการณทางธรรมชาติ

เหลานี้ ลวนมีผลตอการใชชีวิตของเราดวย

๔๗



การเคลื่อนที่ของโลก ดวงอาทิตย 

และดวงจันทร ทําใหเกิดปรากฏการณ

ตาง ๆ  บนโลก ดังนี้

๑. กลางวัน - กลางคืน 
  เกิดจากการที่ โลกหมุนรอบ
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ความสัมพันธ์ระหว่าง
โลก ดวงอาทติย์
และดวงจันทร์ 
ทําให้เกิด  
ปรากฏการณ์
 ใดบ้าง

ตัวเอง ๑ รอบ ใชเวลา ๒๔ ช่ัวโมง และโคจรรอบดวงอาทติย

ไปดวย ทําใหแสงจากดวงอาทิตยที่สองมายังโลกในแตละ

บริเวณแตกตางกัน โลกซีกหนึ่งที่ไดรับแสงอาทิตยจะสวาง 

    เปนเวลากลางวัน มีเวลา ๑๒ ชั่วโมง

     สวนโลกอกีซีกที่ไมไดรับแสงอาทติย

      จะมืด จึงเปนเวลากลางคืน มเีวลา 

        ๑๒ ช่ัวโมง

      จะมืด จึงเปนเวลา      จะมืด จึงเปนเวลา      จะมืด จึงเปนเวลา      จะมืด จึงเปนเวลา      จะมืด จึงเปนเวลา

        ๑๒ ช่ัวโมง        ๑๒ ช่ัวโมง        ๑๒ ช่ัวโมง        ๑๒ ช่ัวโมง        ๑๒ ช่ัวโมง        ๑๒ ช่ัวโมง

ปรากฏการณทางธรรมชาติ๔๘๔๘



กลางคืนกลางวัน

ซีกโลกดานที่ไดรับแสงอาทิตย
เป นเวลากลางวัน สามารถ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ  เชน 
เรียนหนังสือ ทํางาน เลนกีฬา

ซีกโลกอีกดานที่ไมไดรับแสง
อาทิตยเปนเวลากลางคืน คน
สวนใหญจะนอนหลับพักผอน

เราสามารถทําความเขาใจปรากฏการณนี้ ได  
โดยปฏิบัติ ดังนี้

จะเห็นวา ดานที่ตุกตาโดนแสงจะสวางเปนเวลากลางวัน ดานตรงขาม
เปนเงามืดเปนเวลากลางคืน หรือหากหมุนลูกโลกตอจนอีกดานโดน
แสงไฟสอง จะเห็นตุกตาอยู ในเงามืดซึ่งเปนเวลากลางคืนสลับกันไป

ติดตุกตาขนาดเล็กบน
พื้นผิวลูกโลกบริเวณ  
    ประเทศไทย

ใชไฟฉาย (สมมุติ 
เปนดวงอาทิตย)  
สองไปที่ลูกโลก

คอย ๆ  หมุนลูกโลกจาก 
ทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก (ทวนเข็ม
นาฬกา)

๑ ๒ ๓

โลกหมุนรอบตัวเอง ทําใหเกิดกลางวัน - 
กลางคืน ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองก็หมุนรอบ
ดวงอาทิตยดวย ทําใหเกิดฤดูกาล ๔๙



๒. ฤดูกาล
  เกิดจากการท่ีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย โดยหมุน

ทวนเข็มนาฬกาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก โลกหมุน
รอบดวงอาทิตยใชเวลา ๑ ป หรือประมาณ ๓๖๕ วัน ทําให
บรเิวณตาง ๆ  บนพ้ืนโลกไดรบัแสงจากดวงอาทติยยาวนาน
ไมเทากัน ทําใหเกิดฤดูกาลตาง ๆ
  ประเทศไทย มฤีดกูาล ๓ ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน

ฤดหูนาว ยกเวนภาคใต มเีพยีง ๒ ฤดู คอื ฤดูรอนและฤดูฝน

ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เปนชวง
ที่ประเทศไทยไดรับแสงแดดจากดวงอาทิตยอยางเต็มที่ ทําใหทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยมีอากาศรอนอบอาวและแหงแลง

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ เปนชวงที่
ประเทศไทย (ยกเวนทางภาคใต) มีอากาศหนาวเย็น

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดูรอน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มี
ฝนตกทั่วไป และฝนตกชุกตามชายฝง โดยทางตอนใตของประเทศจะยังมี
ฝนตกชุกไปจนถึงเดือนธันวาคม

ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว
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 ฤดูกาลเป นปรากฏการณทาง

ธรรมชาติจากความสมัพนัธของโลกกบั

ดวงอาทติย ซ่ึงสงผลตอการใชชีวิตของ

มนุษยหลายดาน เชน การกินอาหาร 

การใช้ชีวิต
ของมนษุย์
ในแต่ละฤดูกาล
แตกต่างกัน
อย่างไร

การแตงกาย การทํากิจกรรมตาง ๆ  

การประกอบอาชีพ ดังนั้น เราจึง

ควรปรับตัวใหสอดคลอง

และสัมพันธกับฤดูกาล

ตาง ๆ  ดังนี้

ฤดูหนาว

ฤดูฝน

ฤดูร้อน

ในประเทศไทย

ฤดกูาล

• ผูคนนิยมสวมเสื้อผาเนื้อบาง
เพือ่ระบายความรอน

• เมื่อออกไปขางนอกผูคนจะ
สวมหมวก กางรม หรือสวม
แวนตาดํา เพ่ือปองกนัแสงแดด

• ผูคนจะนิยมกินอาหารที่ให
ความเย็น เชน ไอศกรีม

ฤดูรอน

๕๑



• เมื่อฝนตก ผู คนจะกางรม 
หรือสวมเสื้อกันฝนเวลาออก
ไปขางนอกเพ่ือปองกันไมให
เปยกฝน 

• พืน้ดนิมคีวามชุมช้ืน เกษตรกร
เริม่ลงมอืไถหวานเพาะปลกูขาว

• เมื่อฝนตกจะทําใหการจราจร
ติดขัด อาจเกิดนํ้าทวมขัง 

• ผูคนนิยมสวมเสื้อผาเนื้อหนา
ใหรางกายอบอุน

• ผูคนจะนิยมกินอาหารที่ให
ความอบอุนแกรางกาย

• มีการจัดกิจกรรมกลางแจง
มากขึน้ เนือ่งจากอากาศไมรอน
และไมมีฝน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว

การเดินทางอาจลาชากวาปกติได เราจึงควรเผื่อเวลา
ในการเดินทาง

๕๒



๓. ขางขึ้น - ขางแรม
  ดวงจันทร เปนดาวทีไ่มมแีสงสวางในตวัเอง แสงสวาง

ทีเ่ราเห็นเปนแสงจากดวงอาทติยสองมากระทบกบัดวงจนัทร

แลวสะทอนมาสูโลก

  ดวงจนัทรมกีารเคลือ่นที ่๒ แบบ คือ การหมนุรอบ

ตัวเอง และหมุนโคจรไปรอบโลก ทําใหคนบนโลกมอง

เห็นดวงจันทรมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละคืน เชน 

บางคืนมองเห็นดวงจันทรเปนรูปเสี้ยว  บางคืนมอง

เห็นดวงจันทรสวางเต็มดวง   หรือบางคืนมองไมเห็น

ดวงจันทรเลย ปรากฏการณเชนนี้ เราเรียกวา การเกิด

ขางขึ้น-ขางแรม เนื่องจากการสะทอนแสงของดวงอาทิตย

จากตําแหนงที่ตางกันนั่นเอง

ขึ้น ๑ คํ่า 

แรม ๑ คํ่า 

ขึ้น ๕ คํ่า 

แรม ๕ คํ่า 

ขึ้น ๑๓ คํ่า 

แรม ๑๓ คํ่า 

ขึ้น ๓ คํ่า 

แรม ๓ คํ่า 

ขึ้น ๑๐ คํ่า 

แรม ๑๐ คํ่า 

ขึ้น ๘ คํ่า 

แรม ๘ คํ่า 

ขึ้น ๑๕ คํ่า 

แรม ๑๕ คํ่า 

เปนชวงที่เกิดขึ้นระหวางคืนวันเพ็ญจนถึงคืนเดือนมืด โดยใชดานมืดของดวงจันทร
เปนสิ่งกําหนด แบงเปน ๑๕ สวน เริม่จากแรม ๑ คํา่ ถงึ แรม ๑๕ คํา่

ขางขึ้น

ขางแรม

เปนชวงที่เกิดขึ้นระหวางคืนเดือนมืดจนถึงคืนวันเพ็ญ โดยใชดานสวางของดวงจันทร
เปนสิ่งกําหนด แบงเปน ๑๕ สวน เริ่มจาก ขึ้น ๑ คํ่า ถึง ขึ้น ๑๕ คํ่า

๕๓




