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 การเรียนภูมิศาสตร์ 
มีประโยชนต์่อเรา

อย่างไรคะ

การเรียนภูมิศาสตร์ ช่วยให้
เรารู้ว่า ลักษณะทางกายภาพ

ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตอย่างไร 
เพื่อให้เราปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 

และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดได้อย่างเหมาะสมครับ

นอกจากน้ีเราจะได้รู้จัก
แผนที่ และรูปถ่าย ซึ่งสามารถ

ใช้อธิบายข้อมูลจังหวัด
ของเราได้อีกด้วย

1

3

2
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แบบฝึกการคิดเรื่อง

2  ระบทุีต้ั่ง โดยระบายสีลงบน

แผนที่ประเทศไทย

 • สถานทีน่ีเ้รยีกว่า .............................

 • ต้ังอยู่ทีจ่งัหวดั ..................................

 • ลักษณะทางกายภาพ  

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

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

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

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

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

1 สบืค้นข้อมลูและบอกสถานที่

 ท่ีปรากฏในรูปถ่าย

การใช้แผนที่และรูปถ่าย
อ่านสถานการณแล้วปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

นักเรียนดูรูปถ่ายปริศนา 
แล้วค้นหาว่าเป็นสถานที่สําคัญใด 

และตั้งอยู่ที่จังหวัดใด โดยอ่านคําใบ้ที่ให้ไปค่ะ

เสาดินรูปร่างประหลาด 
เกิดจากธรรมชาติ ได้ชื่อว่า
แกรนด์แคนยอนเมืองไทย
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แบบฝึกการคิดเรื่อง จังหวัดของเรา
สืบค้นข้อมูลของจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ แล้วปฏิบัติ ดังนี้

1  วาดหรือติดภาพแผนที่จังหวัดของตนเองบนกระดาษโปสเตอร์

2  ระบุลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากร และสถานที่ส�าคัญของจังหวัด

3   เลือกรูปถ่ายสถานที่ส�าคัญในจังหวัดมา 3 ภาพ แล้วเขียนแนะน�า

สถานที่ส�าคัญแห่งนั้นสั้น ๆ

4   ถ่ายภาพผลงานมาติดลงในกรอบ และน�าเสนอผลงานในชั้นเรียน

ติดภาพตัวอย่างผลงาน

จังหวัด ......................................................................
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แบบฝึกการคิดเรื่อง

1  รูปถ่ายนี้คือสถานที่ใด ...................................................................................................................................

2   สถานที่แห่งนี้มีลักษณะทางกายภาพอย่างไร ....................................................................

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

3  ลักษณะทางกายภาพนี้ส่งผลให้เกิดแหล่งทรัพยากรอะไรบ้าง

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

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

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

4   ลักษณะทางกายภาพนี้ส่งผลให้เกิดสถานที่ส�าคัญอะไร

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

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

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

ลักษณะทางกายภาพในจังหวัด
ติดรูปถ่ายลักษณะทางกายภาพของจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ แล้วตอบค�าถาม

ติดภาพ
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แบบฝึกการคิดเรื่อง แหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญ
ในจังหวัด

อ่านสถานการณแล้วปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ 

1 แผนที่และรูปถ่ายที่ฉันน�ามาใช้ระบุข้อมูลแหล่งทรัพยากรและ

 สถานที่ส�าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้

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

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

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

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

2  จากการสบืค้นข้อมูลอนิเทอร์เนต็ พบข้อมลูแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ

 และสถานที่ส�าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ที่ใดบ้าง

วันพรุ่งน้ี ดินได้รับมอบหมายให้ทําหนา้ที่มัคคุเทศก์แนะนําข้อมูลของ
จังหวัดเชียงใหม่ ดินจึงอยากให้เพื่อน ๆ  ช่วยกันสืบค้นข้อมูล

จากแผนท่ี รูปถา่ย และอนิเทอรเ์นต็ เพือ่เตรยีมขอ้มลูไวแ้นะนํานกัทอ่งเทีย่ว

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สถานที่ส�าคัญแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
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อ.แมอาย

อ.ฝาง

อ.ไชยปราการ

อ.พราว
อ.เชียงดาว

อ.ดอยสะเก็ด
อ.สันทราย

อ.แมแตง

อ.สะเมิง อ.แมริม

อ.เมือง
อ.สันกำแพง

อ.แมออน

อ.สารภี
อ.หางดง

อ.สันปาตอง

อ.ดอยหลอ

อ.แมวางอ.แมแจม

อ.จอมทอง

อ.ฮอด

อ.ดอยเตา

อ.อมกอย

อ.เวียงแหง

แมฮองสอน

ตาก

เชียงราย

ลำปาง

ลำพูน

ดอยผาหมปก

ดอยเวียงผา

ดอยสุเทพ-ปุย

ดอยอินทนนท

ส.ดอยเตา

แม
น้ำ

ปง

แมน้ำปง

ปาเบญพรรณ

ปาดิบแลง

พื้นที่ราบ

ยอดเขา

ทะเลสาบ

แมน้ำ

คำอธิบายสัญลักษณ

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ให้เพื่อน ๆ  นําตัวเลข
ใต้รูปถ่ายไปเติมลงในแผนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อบอกตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่เหล่านั้นครับ

2 ป่าดิบเขา 
 ดอยอินทนนท์

3 วดัพระธาตุดอยสุเทพ1 แม่น�้าปิง

4 นาขั้นบันไดบ้านป่าปงเปยง

5 ดอยม่อนจอง

3
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สบืค้นข้อมลูเกีย่วกบั

 สิ่งแวดล้อมจาก

 เว็บไซต์ของจังหวัด

สมัภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน

 และผู้ได้รับ

 ผลกระทบ

สืบค้นจาก

 หนังสือพิมพ์

 ท้องถิ่น

อื่น ๆ ...............................................................................................................................................................

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

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

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

1. ตั้งค�าถามเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในจังหวัด

2. รวบรวมข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

รวบยอดเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
กิจกรรม

สมมติว่าตัวเองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและมี
ทีมงานที่กําลังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

แล้วปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ดังน้ี
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รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  มาได้มากมาย 
จะทําอย่างไรจึงจะจัดการข้อมูลเหล่าน้ีให้ดูง่าย 

และนําไปใช้ประโยชนไ์ด้สะดวก

3. บอกวิธีจัดการข้อมูลเพื่อน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก

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

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

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

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

4.  วิเคราะห์สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ และแนวทางแก้ไข

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในจังหวัดคือ ...............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแก้ไขสาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหา

วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว ให้เพื่อน ๆ  
สรุปผลและนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดที่หนา้ชั้นเรียนนะคะ
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