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ภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

พิมพ์ครั้งที่ 1
จำ�นวน 10,000 เล่ม
สงวนลิขสิทธิ์ : มิถุน�ยน 2561
สงวนลขิสทิธิต์�มกฎหม�ย ห�้มลอกเลยีน ไมว่่�จะเป็นสว่นหนึง่สว่นใด
ของหนังสือเล่มนี้ นอกจ�กจะได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษร



คำ�ชี้แจงหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำาเนินการ

ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในระยะแรกให้ปรับปรุง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำาหรับใช้ในปีการศึกษา 2561 ในชั้น 

ประถมศกึษาปทีี ่1 และ 4   และชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 และ 4   ปีการศกึษา 2562  ให้ใช้ในช้ันประถมศกึษา

ปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5   และตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไปให้ใช ้

ในทกุชัน้เรยีน ซึง่การปรับหลกัสตูรครัง้นีม้เีปา้หมายสำาคญัเพือ่ให้โรงเรียนสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ 

ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ  

สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่นำาไปสู่การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์หรือ

สร้างสรรค์นวัตกรรม นอกจากนี้ยังให้เกิดการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ท้ังด้านความสามารถ

ทางภมูศิาสตร ์กระบวนการทางภมูศิาสตร ์และทกัษะทางภมูศิาสตร์ เพือ่ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจไดอ้ยา่ง 

ถูกต้องและนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต

 ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการปรับเปลี่ยนหลักสูตรข้างต้น บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำากัด 

จงึไดม้อบหมายใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสูตร ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมนิผล   

ได้ปรับปรุงพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรในกลุ่มสาระ    

การเรยีนรูท่ี้มกีารเปล่ียนแปลง และใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรมนษุยท์ีก่ำาหนดไวใ้นแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  และยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี  

 โดยหนังสือเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะให้ผู้ใช้หนังสือเรียนได้ทราบเป้าหมายการเรียนรู้ 

ในตอนตน้หนว่ยการเรยีนรู ้จากผงัมโนทัศนเ์นือ้หาและตวัชีว้ดัชัน้ปี และทกุหัวขอ้หลกัจะนำาเสนอแนวคดิ

สำาคัญเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่เป็นความรู้ ความคิดที่เป็นแก่นสำาคัญที่ต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง และการเรียนรู้ที่ดี 

ผูเ้รยีนควรไดต้รวจสอบความรู้ความเขา้ใจเป็นระยะๆ กอ่นเรยีนเรือ่งใหม ่ดงันัน้ ในหนงัสอืเรยีนจะมกีาร

สอดแทรกกิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับเรื่องที่ได้เรียนผ่านมา เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ



ตนเอง หรือบางหัวข้ออาจเป็นการฝึกทักษะให้ชำานาญก่อน สิ่งที่เพิ่มเติมในหนังสือเรียนเล่มนี้  

คือ กจิกรรมบูรณาการวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลย ีและวศิวกรรมศาสตร์ (STEM) ตามเป้าหมาย

สำาคัญของการปรบัหลกัสตูรครัง้นี ้ซึง่ผูเ้รยีนและผูส้อนสามารถนำาไปประยกุตห์รอืดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบั

บรบิทของโรงเรยีนและผูเ้รยีน การศกึษาคน้ควา้เพิม่เติมโดยใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศ (ICT)  

เป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม ดังนั้นในหนังสือเรียนเล่มนี้จึงได้มีการเสริมเนื้อหาเพ่ิมเติมที่ได ้

ผา่นการคดักรองมาแล้ววา่เหมาะสมกบัการเรยีนรู ้แทรกไวใ้นเนือ้หาบางหนว่ย โดยใชส้ญัลกัษณ ์  ์    

ผู้เรียนสามารถใช้สมาร์ตโฟนสแกน QR Code หรือเปิดในเว็บไซต์ MACiSMART.com ท้ายหน่วย 

การเรียนรู้ทุกหน่วยจะมีการสรุปบทเรียนสำาหรับให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลสำาคัญในการตรวจสอบ 

องค์ความรู้ที่ควรได้รับการพัฒนาหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน หรือเป็นสาระสำาคัญที่ควรจดจำาและ 

ทำาความเข้าใจให้ถ่องแท้ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำาคัญอีกส่วนหนึ่งในการปรับปรุงหนังสือเรียนครั้งนี้ 

ที่ได้พัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 บริษัท แม็คเอ็ดดูเคช่ัน จำากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียนเล่มนี้จะมีคุณค่า มีประโยชน์   

และช่วยส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นรากฐานสำาคัญท่ีจะช่วยทำาให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศท่ีมี  

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมีพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ตามเจตนารมณ์ของการ

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ และนโยบายประเทศไทย 4.0

 บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด



คำ�นำ�

 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ได้เรียบเรียงขึ้นโดยสังเคราะห์และบูรณาการเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ซึ่งปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้อง ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

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

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ครอบคลุมถึงสาระสำาคัญ 

ของสาระภูมิศาสตร์ ความสามารถ กระบวนการ และทักษะทางภูมิศาสตร์

 เป้าหมายสำาคัญของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ คือ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพ 

ของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำาเนินชีวิต เพ่ือให้ 

รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ กระบวนการความ

สามารถทางภมูศิาสตร ์และเครือ่งมือทางภูมศิาสตร์จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มตามสาเหตุและปัจจยั 

อันจะนำาไปสู่การปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจในภูมิศาสตร์จึงไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และบางครั้งเกิด

ข้ึนโดยคาดการณ์ไม่ได้ ผู้สอนจึงจำาเป็นต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) 

ทั้งด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียน 

มีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ยืดหยุ่นได้ตามสภาพ 

ความเป็นจริง และนำาความรู้ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

 หนงัสอืเรยีนเลม่นีป้ระกอบดว้ย 4 หนว่ยการเรยีนรู ้ซึง่แตล่ะหนว่ยการเรยีนรูไ้ดส้รปุผงัมโนทศัน์

ของเนื้อหา ระบุตัวชี้วัดชั้นปี  มีภาพและคำาถามเข้าสู่บทเรียน แนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรู้ มโนทัศน์

สำาคัญของแต่ละเรื่อง คำาถามหลัก กิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ กิจกรรมบูรณาการเนื้อหากับทักษะใน

ศตวรรษที ่21 บทสรปุเนือ้หา การวเิคราะหผ์ลการเรียนรูห้ลงัเรยีนจบแตล่ะหนว่ยตามการรูเ้รือ่งภมูศิาสตร ์

(Geo-literacy) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1

เรียนรู้แผนที่และระบบเวลา

1. การใช้แผนที ่

(ส 5.1 ม.1/1)

2. พิกัดภูมิศาสตร์และ
การแบ่งเขตเวลาโลก

(ส 5.1 ม.1/2)

เรียนรู้แผนที่
และระบบเวลา

ตัวชี้วัดชั้นปี
 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สืบค้นข้อมูล (ส 5.1 ม.1/1)

 2. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก (ส 5.1 ม.1/2)

2.1 ละติจูดและลองจิจูดกับ 

 การบอกพิกัดภูมิศาสตร์

2.2 การแบ่งเขตเวลาโลก



2 ภูมิศาสตร์ ม.1

แนวคิดหลัก

	 ในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์	จำาเป็นต้องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล	โดยเฉพาะการนำาแผนที่

มาใช้ประกอบการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปต่าง	ๆ 	 บนโลก	 เพื่อให้เข้าใจลักษณะของพื้นผิวโลก

และสิ่งต่าง	ๆ 	ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกที่ชัดเจนขึ้น	

1.	การใช้แผนที่

มโนทัศน์สำาคัญ 
 การศกึษาลกัษณะทางกายภาพของ

ทวีปต่าง	ๆ 	 ของโลก	 จำาเป็นต้องใช้แผนที่

ประกอบการศึกษา	โดยเฉพาะแผนที่เฉพาะ

เรื่อง	 ซึ่งเป็นแผนที่ที่แสดงรายละเอียด

เฉพาะเรือ่งชนิดทีท่ำาใหเ้หน็สภาพพืน้ผวิโลก

ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

 แผนที่เป็นเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความ

สำาคัญต่อการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เน่ืองจากการเรียนวิชาน้ี

ต้องกล่าวถึงสถานที่ต่าง ๆ  บนโลกเสมอ หากรู้จักเพียง 

แต่ชื่อของสถานที่แต่ไม่ เคยไปสถานที่นั้นมาก่อน 

อาจนึกไม่ออกว่าสถานที่นั้นตั้งอยู่ที่ไหนในโลก หรือ 

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร แผนที่จะช่วยบอก 

สถานที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศของสถานที่นั้น ๆ  ได้ 

 แผนที ่(map) เปน็เครือ่งมอืทางภมูศิาสตรส์ำาคญั

ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกและ 

สิ่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก ด้วยการย่อส่วนให้มีขนาด

เล็กลงตามมาตราส่วนที่ต้องการ โดยใช้เครื่องหมายและ

สัญลักษณ์ที่กำาหนดขึ้นแทนสิ่งต่าง ๆ  บนพื้นผิวโลก 

 แผนท่ีแบ่งได้หลายชนิดข้ึนอยู่กับว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ในระดับชั้นนี้ศึกษาเฉพาะ

แผนที่เฉพาะเรื่อง

ถ้านักเรียนต้องไปทัศนศึกษาที่

ประเทศสิงคโปร์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

ลักษณะภูมิประเทศ นักเรียนจะใช้

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด 

เพราะเหตุใด
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จากตัวอยา่งแผนทีแ่สดงลกัษณะภมูปิระเทศ

ของทวีปเอเชีย จะเห็นการใช้สีจำาแนกความ

แตกต่างของลักษณะภูมิประเทศตามระดับ

ความสูงต่ำาที่แตกต่างกัน เช่น สีเขียวแสดง

ท่ีราบ สีส้มแสดงบริเวณที่เป็นที่ราบสูง 

สีน้ำาตาลแสดงบริเวณที่เป็นภูเขา สีฟ้าแสดง

บริเวณที่เป็นแม่น้ำา ทะเล เป็นต้น

 แผนที่เฉพาะเร่ือง (thematic map)  

เป็นแผนที่ท่ีแสดงรายละเอียดเฉพาะเร่ือง เช่น  

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ แผนที่รัฐกิจ 

แผนที่ภูมิอากาศ แผนท่ีพืชพรรณธรรมชาติ 

แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ถือครอง

ที่ดิน เป็นต้น
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จ า ก ตั ว อ ย่ า ง

แผนทีร่ฐักจิ แสดง

ให้เ ห็นขอบเขต

ของประเทศใน

เอเชียตะวันออก-

เฉียงใต้

แผนที่แสดงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ทะเลทรายเขตร้อน

ทุ่งหญ้าก่ึงทะเลทราย

เมดิเตอร์เรเนียน

ช้ืนก่ึงร้อน

ภาคพ้ืนสมุทร

ชายฝ่ังทะเลตะวันตก

แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลีย

จากตัวอย่างแผนที่

ภู มิอากาศ แสดง 

ให้ เห็นบริ เวณที่ มี

ภู มิ อ า ก า ศ แ บ บ

ต่างๆ ของประเทศ

ออสเตรเลีย
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แผนที่แสดงพืชพรรณธรรมชาติบางส่วนของทวีปเอเชีย

ที่มา: TABBARA.WIKISPACES.COM

เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์

มหาสมุทร
แปซิฟิก

น

มหาสมุทรอินเดีย

ไมล์

กม.

เส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์น

เขตพืชพรรณ

 ที่สูง
 ทะเลทราย
 ไม้พุ่มทะเลทราย
 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น
 ทุ่งหญ้าเขตร้อน
 ป่าผลัดใบ
 ป่าผสม
 ป่าสน
 ป่าไม้ใบกว้างไม่ผลัดใบ

จากตัวอย่างแผนที่พืชพรรณธรรมชาติ แสดงให้เห็นประเภทของพืชพรรณ

ตามธรรมชาติและการกระจายของพืชพรรณชนิดนั้น ๆ  ในบริเวณบางส่วน 

ของทวีปเอเชีย 
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องค์ประกอบของแผนที่

 องค์ประกอบของแผนท่ี คือ สิ่งต่าง ๆ  ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่เพื่อให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลและ 

รายละเอียดสำาหรับการใช้แผนท่ีนั้น ๆ  แผนที่โดยทั่วไปมีองค์ประกอบที่สำาคัญ ได้แก่ ชื่อแผนที่ ทิศ 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ คำาอธิบายสัญลักษณ์ และมาตราส่วน 

แผนที่ลักษณะภูมิประเทศของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ➊

ทะเลติมอร์

อ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์
ทะเลแทสมัน

ที่ราบสูงคิมเบอร์ลีย์

ที่ราบนัลลาบอร์

ทะเลทรายซิมป์สัน

ทะเลทรายสเติร์ตสโตนี

เกาะเหนือ

เกาะใต้

อ่าวเพลนที

แอ่งเกรตอาทีเชียน

ช่องแคบบาสส์ ช่องแคบคุก

เกาะแทสเมเนีย

แม่น้ำาดาร์ลิง

แม่น้ำาเมอร์รีย
์

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

ทะเลทรายเกรตวิกตอเรีย

ทะเลทรายเกรตแซนดี

เทือกเขาเกรตดิไวดิง

เท
ือก

เข
าเ

กร
ตด

ิไว
ดิง

มหาสมุทรแปซิฟิก

มหาสมุทรอินเดีย
น

0

0

300

300

120o N  

120o N  

140o N  

140o N  

160o N

160o N

180o N

180o N

40o S 40o S 

20o S20o S

600

600 กิโลเมตร

ไมล์

อ่าว

คาร์เพนแทเรีย

แนวหินปะการังเกรตแบร์ริเออรร์ฟี

ทะเลทรายกิบสัน

➋

➌

➍

ทะเลทรายทานามิ

ระดับความสูงเป็นเมตร

➏ 2,000
1,000
200
200

➎

 1. ชื่อแผนที่ บอกให้รู้ว่าแผนท่ีนั้นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้ผู้ใช้นำาไปใช้ตรงความ

ต้องการ เช่น แผนที่ลักษณะภูมิประเทศของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นแผนที่แสดง 

ความสูงต่ำาของพื้นที่

 2. ทิศ ปกติกำาหนดให้ด้านบนของแผนที่เป็น

ทิศเหนือเสมอ ในกรณีที่แผนที่ไม่ได้ระบุทิศไว้ให้เข้าใจ

วา่เมือ่หันหน้าเข้าหาแผนท่ี ด้านบนของแผนท่ีคือทิศเหนือ 

(เขียนย่อด้วยอักษร น หรือ อักษร N (North)) ด้านล่าง

ของแผนท่ีเป็นทิศใต้ ด้านขวามือเป็นทิศตะวันออก 

และด้านซ้ายมือเป็นทิศตะวันตก

น
น

น

N

S

EW

ตัวอย่างเครื่องหมายบอกทิศเหนือ
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 3. คำาอธิบายสัญลักษณ์ เนื่องจากสิ่งต่างๆ ท่ีปรากฏบนพื้นผิวโลกไม่สามารถนำามาแสดง 

ให้เหมือนจริงได้ จึงต้องใช้สัญลักษณ์แทนและต้องมีคำาอธิบายสัญลักษณ์นั้นประกอบด้วยเพื่อเข้าใจ 

ตรงกัน สัญลักษณ์ในแผนที่แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

   1) สัญลักษณ์ท่ีเป็นจุด ใช้แทนสถานที่และกำาหนดสถานที่ตั้ง เช่น โรงเรียน สนามบิน     

เมือง นอกจากแสดงเป็นจุดแล้ว อาจแสดงเป็นรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปร่างก็ได้

  2) สญัลกัษณท์ีเ่ปน็เสน้ ใชแ้ทนสิง่ต่าง ๆ  ทีเ่ป็นขอ้มลูระยะทาง เช่น แมน่้ำา ถนน ทางรถไฟ 

เส้นแบ่งอาณาเขต เป็นต้น ลักษณะเส้นที่แสดงอาจมีขนาด รูปร่าง และสีแตกต่างกัน

   3) สัญลักษณ์ที่เป็นพื้นที่ ใช้แทนสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อมูลพื้นที่ เช่น พื้นที่การเกษตร ทุ่งนา 

พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น ลักษณะพื้นที่ที่แสดงอาจมีรูปร่างและสีแตกต่างกันได้ 

  ตัวอย่างสัญลักษณ์และคำาอธิบายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ คำาอธิบาย สัญลักษณ์ คำาอธิบาย

เมืองหลวง แนวแบ่งเขตประเทศ

เมืองเล็ก แนวแบ่งเขตจังหวัด

โรงเรียน แม่นำ้า

สนามบิน ทะเลสาบ หนองนำ้า

ทุ่งนา ทะเลทราย

ทางสายหลัก ทางสายรอง

ทางรถไฟ ช่องเขา

 นอกจากนี้ แผนที่อาจใช้สีในการแสดงข้อมูลต่าง ๆ  เช่น

 สีแดง    ใช้แสดง  ถนนและเส้นทางคมนาคม 

 สีเขียว    ใช้แสดง  บริเวณพื้นที่ป่าไม้ 

 สีน้ำาเงิน   ใช้แสดง  บริเวณที่เป็นน้ำา เช่น แม่น้ำา ลำาคลอง มหาสมุทร 

 สีน้ำาตาล   ใช้แสดง  ที่สูงและเทือกเขา 

 สีดำา   ใช้แสดง  สถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โรงเรียน

 สีอื่น ๆ    ใช้แสดง  รายละเอียดพิเศษโดยกำาหนดไว้ในขอบระวางแผนที่
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 4. มาตราส่วน ทำาให้ทราบว่าแผนที่นั้นย่อส่วนจากพื้นที่จริงในอัตราส่วนเท่าใด โดยบอกเป็น

อัตราส่วนระหว่างระยะบนแผนที่กับระยะในภูมิประเทศจริง มาตราส่วนที่นิยมใช้มี 3 รูปแบบ ได้แก่

  4.1 มาตราส่วนคำาพูด คือ มาตราส่วนที่บอกโดยตรงว่าระยะในแผนที่ 1 หน่วย 

แทนระยะทางในพื้นที่จริงเท่าไร เช่น ระยะในแผนที่ 1 เซนติเมตร เท่ากับระยะทางจริง 50 กิโลเมตร 

เป็นต้น

  4.2 มาตราส่วนเศษส่วน คือ มาตราส่วนที่แสดงด้วยตัวเลขอัตราส่วน เช่น 
1

50,000

หรือ 1:50,000 หมายความว่า ระยะทาง 1 หน่วยในแผนที่ เท่ากับระยะทาง 50,000 หน่วยบนพื้นโลก  

การบอกมาตราส่วนแบบเศษส่วนไม่มีหน่วยวัดกำากับไว้ ดังนั้นสามารถใช้หน่วยวัดมาตราใด ๆ  ก็ได้ เช่น 

มาตราส่วน 1:50,000 อาจหมายถึง 1 เซนติเมตร ต่อ 50,000 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว ต่อ 50,000 นิ้ว

  4.3 มาตราส่วนเส้นหรือมาตราส่วน

รูปแท่ง คือ มาตราส่วนที่แสดงด้วยเส้นตรงหรือ 

รูปแท่งที่มีเลขกำากับไว้่เพื่อบอกความยาวบนแผนที่

แทนระยะทางจริงบนพื้นโลก โดยมีหน่วยความยาว 

ที่นิยมใช้ คือ กิโลเมตรและไมล์ เช่น

 

ตัวอย่างมาตราส่วนเส้น

ตัวอย่างมาตราส่วนรูปแท่ง 

 0 50 100 150 200 กม.

 0 50 100 150 200 กม.

 5. ชื่อภูมิศาสตร์ เป็นชื่อที่กำากับรายละเอียดต่างๆ บนแผนที่เพื่อบอกให้ทราบว่าส่ิงนั้นหรือ

สถานที่นั้นคืออะไร เช่น ชื่อทวีป ประเทศ รัฐ เมืองหลวง เมือง เกาะ คาบสมุทร มหาสมุทร ทะเล อ่าว 

ช่องแคบ ทะเลสาบ ภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลทราย ที่ราบสูง ที่ลุ่ม แม่น้ำา

 6. พิกัดภูมิศาสตร ์ เป็นระบบที่บอกตำาแหน่งของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยเส้นโครง

แผนที่ซึ่งเส้นขนานและเส้นเมริเดียนตัดกันเป็นจุดบนพื้นผิวโลก โดยอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์เป็นละติจูด 

(เส้นขนาน) และลองจิจูด (เส้นเมริเดียน)

กิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่	1

 ให้นักเรียนแบ่งเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่แสดงภูมิประเทศ 

ของประเทศในทวีปเอเชียหรือทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียที่กลุ่มนักเรียนสนใจ โดยใช้แผนที่อธิบาย

องค์ประกอบของแผนที่ จากนั้นส่งตัวแทนออกมานำาเสนอหน้าชั้นเรียน
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2.	พิกัดภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก

มโนทัศน์สำาคัญ 
	 พิกัดภูมิศาสตร์เป็นตำาแหน่งต่าง	ๆ 	 บนพื้นผิวโลก
ซึ่งเกิดจากการตัดกันระหว่างเส้นเมริเดียน	 (ลองจิจูด)	  
และเส้นขนาน	(ละติจูด)	 เป็นโครงข่ายทั่วโลก	 เพื่อบอก
ตำาแหน่งและบอกเวลาด้วยการกำาหนดเวลามาตรฐาน

 โลกมีสัณฐานคล้ายทรงกลม หาก

ต้องการทราบตำาแหน่งที่ตั้งของส่ิงต่าง ๆ   

บนโลกวา่อยูท่ีใ่ดนัน้ ตอ้งจดัระบบการอา้งองิ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 พิกัดภูมิศาสตร์เป็นระบบหนึ่งที่ 

ถูกกำาหนดไว้เป็นมาตรฐานร่วมกันในการ 

ใช้หาตำาแหน่งท่ีต้ังของส่ิงต่าง ๆ  รวมท้ังการใช้

แบ่งเขตเวลามาตรฐานบนพื้นโลก 

2.1	ละติจูดและลองจิจูดกับการบอกพิกัดภูมิศาสตร์	
 พิกัดภูมิศาสตร์เป็นระบบอ้างอิงบนพื้นโลก ตำาแหน่งของจุดใด ๆ  บนพื้นโลกสามารถกำาหนด 

ได้ด้วยค่าละติจูดและลองจิจูด

 1. ละติจูด คือ ระยะ

เชิงมุมที่จุดศูนย์กลางของโลก 

วั ด จ าก เ ส้นศู นย์ สู ต ร ไปตาม 

เส้นเมริ เดียน มีค่า 0 องศา 

ที่เส้นศูนย์สูตร ค่าสูงสุด 90 องศา

ที่ ขั้ ว โลกทั้ งสอง ถ้าวัดไปทาง 

ซีกโลกเหนือใช้อักษร N กำากับ 

ถ้าวัดไปทางซีกโลกใต้ใช้อักษร S 

กำากับ

ละติจูดสำาคัญ คือ ละติจูด 0 องศา 

หรือเส้นศูนย์สูตร (Equator) เป็น

เ ส้ น แบ่ ง ซี ก โ ล ก

เหนือกับซีกโลกใต้

ละติจูดใต้

ขั้วโลกเหนือ

ขั้วโลกใต้

  90�

  90�

75�

75�
75�

75�

30�

30�

30�

30�

60�

60�

60�

60�
45�

45�

45�

45�

15�

15�

15�

15�

   0�
   0�

เส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตร

ละติจูดเหนือ

ภาพแสดงละติจูดบนพื้นโลก

N

S
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 2. ลองจิจูด  คื อ  ระยะ เชิ งมุมที่
จุดศูนย์กลางของโลก เริ่มวัดจากเส้นเมริเดียน  
0 องศาไปตามเสน้ศนูยส์ตูร มคีา่ลองจจิดู 0 องศา
ที่ เ ส้นเมริ เดียนแรก (pr ime mer id ian) 
และสูงสุดที่ 180 องศาตะวันออกและตะวันตก 
ถ้าวัดไปทางตะวันออกใช้อักษร E กำากับ ถ้าวัด
ไปทางตะวันตกใช้อักษร W กำากับ

เส้นเมริเดียนแรกที่ลากผ่านเมือง 
กรีนิช ประเทศสหราชอาณาจักร เป็น
เส้นแบ่งซีกโลกตะวันออกกับซีกโลก
ตะวันตก และใช้กำาหนด
เ ว ล า ม า ต ร ฐ าน โ ล ก  
เวลาปานกลางกรีนิช 

      

เส้นเมริเดียนกับการกำาหนดเขตเวลา

 การแบ่งเวลาของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก ใช้เส้นเมริเดียนหรือลองจิจูดในการคำานวณหาเวลา     

ในแตล่ะพืน้ที ่โดยกำาหนดใหล้องจจิดูท่ีผา่นเมอืงกรีนิชิ ประเทศสหราชอาณาจกัร เป็น 0 องศา ทีเ่รียกวา่ 

เมริเดียนแรก และการที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช้เวลา 24 ชั่วโมง นั่นคือ โลกหมุนรอบแกนเป็นมุม 

360 องศา ดังนั้น โลกจะหมุนไป 15 องศาลองจิจูดทุก ๆ  1 ชั่วโมง หรือหมุนไป 1 องศาลองจิจูดทุก ๆ   

4 นาที

2.2	การแบ่งเขตเวลาโลก
 เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลา จึงทำาให้พื้นผิวโลกได้รับ

แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่พร้อมกันทั้งโลก ประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกจะเห็นดวงอาทิตย์ 

หรือสว่างก่อนประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตก ประเทศท่ีอยู่ทางตะวันออกจึงมีเวลาเร็วกว่าประเทศที่อยู่ 

ทางตะวันตก การที่แต่ละประเทศมีเวลากลางวันและกลางคืนไม่ตรงกัน จึงจำาเป็นต้องมีการ

กำาหนดเวลาขึ้นเพื่อใช้กำาหนดเวลามาตรฐานของแต่ละประเทศจากเวลาปานกลางกรีินิช (Greenwich 

Mean Time : GMT) เพื่อให้เป็นระบบเวลาเดียวกันทั่วโลก
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เวลาปานกลางกรีนิช	

 เวลาปานกลางกรีนิช (Greenwich Mean Time : GMT)  เรียกอีกอย่างว่า เวลาสากล  

(universal time) เป็นเวลาท้องถ่ินของเมืองกรีนิช ประเทศสหราชอาณาจักร ท่ีกำาหนดให้ 

เส้นเมริเดียน 0 องศาลากผ่าน และให้ประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้น 0 องศา มีเวลาช้ากว่า 

กรีนิช และประเทศท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของกรีนิชมีเวลาเร็วกว่า เช่น ประเทศไทยตั้งอยู่ 

ทางทิศตะวันออกของกรีนิชย่อมมีเวลาเร็วกว่า หรือประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก 

ของกรีนิชมีเวลาช้ากว่า เป็นต้น

เส้นวันที่สากล

 เส้นวันท่ีสากล คือ เส้นสมมุติท่ีลากแบ่งโลกเป็น 2 ซีก คือ ซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก 

โดยลากทับเส้นเมริเดียนที่ลองจิจูด 180 องศา เป็นแนวแบ่ง เช่น เมืองกรีนิชต้ังอยู่เส้นเมริเดียนแรกเป็น

เวลา 12.00 น. ของวันอาทิตย์ เวลาของเมืองท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกของเสน้นีจ้ะชา้กวา่กรนีชิ เชน่ ทีล่องจจิดู 

90 องศาตะวันตก เป็นเวลา 6.00 น. ของวันอาทิตย์ และเส้นเมริเดียนที่ 180 องศาตะวันตก จะเป็น

เวลา 24.00 น. ของวันเสาร์ หรือ 0.00 น. ของวันอาทิตย์ กล่าวคือ สิ้นสุดวันเสาร์และเริ่มขึ้นวันอาทิตย์ 

ขณะเดียวกันเมืองท่ีต้ังอยู่บนเส้นเมริเดียน 90 องศาตะวันออก มีเวลามาตรฐานตรงกับ 18.00 น. ของ 

วันอาทิตย์ และเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นเมริเดียนที่ 180 องศาตะวันออก เป็นเวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ 

หรือ 0.00 น. ของวันจันทร์ กล่าวคือ สิ้นสุดวันอาทิตย์และเริ่มขึ้นวันจันทร์

แสดงเวลาที่เส้นเมริเดียน 180 องศาตะวันออกและตะวันตกทับเป็นเส้นเดียวกัน

และอยู่ตรงกันข้ามหรืออยู่คนละซีกโลกกับเส้นเมรเิดียน 0 องศา

กลางคืน

เวลาก่อนเที่ยง

ของวันอาทิตย์

เวลาหลังเที่ยง

ของวันอาทิตย์

กลางวัน

6.00 น. วันอาทิตย์ 18.00 น. วันอาทิตย์
90o

ตะวันตก
90o

ตะวันออก

12.00 น. วันอาทิตย์

24.00 น. วันเสาร์ 24.00 น. วันอาทิตย์180o

0o
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คำ�ถ�มหลัก
 ● พิกัดภูมิศาสตร์มีวิธีการ
อ่านอย่างไร
 ● วนัเวลาของโลกมวีธิกีาร
ค�านวณอย่างไร

 เส้นวันที่สากลไม่ได้ลากตามแนวเมริเดียนที่ 180 องศา 

ตลอดขัว้โลกเหนอืถงึขัว้โลกใต ้แตจ่ะลากเบนออกไปทางซา้ยหรือ

ขวาของเมริเดียน 180 องศา ในกรณีผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นดินหรือ

หมู่เกาะต่าง ๆ  ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพ่ือให้บริเวณนั้น 

มีเวลาอยู่ในวันเดียวกัน

เวลาท้องถิ่นกับเวลามาตรฐาน

 ในอดีต เมืองแต่ละเมืองกำาหนดเวลาตามเส้นเมริเดียนที่ลากผ่านเมืองนั้น ๆ  ว่าเวลาท้องถ่ิน 

แต่เนื่องจากเวลาท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามลองจิจูด ดังนั้นเวลาของท้องถิ่นต่าง ๆ  ที่อยู่ต่างลองจิจูดกัน

จึงไม่เท่ากัน 

 เมือ่มนษุยเ์ดนิทางตดิตอ่กนัอยา่งกวา้งขวาง การใช้เวลาทอ้งถ่ินกอ่ใหเ้กดิความยุง่ยากและสับสน

มากขึ้น จึงมีความพยายามกำาหนดเวลามาตรฐานขึ้น ซึ่งได้กลายมาเป็นระบบเวลาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

 ● เวลาท้องถิ่น 

 เวลาท้องถิ่น (local time) คือ เวลาที่ใช้เส้นเมริเดียนของท้องถิ่นใดเป็นเกณฑ์ในการกำาหนด

เวลา โดยเวลาท้องถิ่นคำานวณระยะห่าง 1 องศา มีเวลาต่างกัน 4 นาที 460 = 4
  60

 แต่เนื่องจากเวลา

ท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามลองจิจูด ดังนั้นเวลาของท้องถิ่นต่าง ๆ  ที่อยู่ต่างลองจิจูดกันจึงไม่เท่ากัน เช่น 

เวลาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ที่ลองจิจูด 100 องศาตะวันออก ย่อมมีเวลาท้องถ่ินเร็วกว่า 

กรีนิช 6 ช่ัวโมง 40 นาที 4100 = 6.67
 60  

กับจังหวัดอุบลราชธานีท่ีต้ังอยู่ท่ีลองจิจูด 105 องศาตะวันออก

มีเวลาท้องถ่ินเร็วกว่ากรีนิช 7 ชั่วโมง 4105 = 7
 60  

เวลาท้องถิ่นในประเทศไทยจึงแตกต่างกัน 

หากยดึเอาเวลาตามเสน้เมรเิดยีนหรอืลองจจิดูเปน็หลกัทัง้หมด ประเทศไทยอาจมเีวลาทอ้งถ่ินหลายเวลา   

เพื่อประโยชน์ในการปกครองและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศ ทางราชการจึงประกาศเวลา

มาตรฐานประเทศไทยแทนเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่ากรีนิช 7 ชั่วโมง

 ● เวลามาตรฐาน

 เวลามาตรฐาน (standard time) คือ เวลาที่กำาหนดในเขตภาคเวลา (time zone) จะกำาหนด

ตามระยะห่างของเส้นช่วงละ 15 องศา โดยกำาหนดตามเส้นเมริเดียน 0 15 45 60 75 90   

105 120 135 150 175 และ 180 ทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และทุกเขตภาคเวลา

ที่กำาหนดช่วงละ 15 องศานั้น จะมีเส้นเมริเดียนกลางเป็นหลัก โดยให้นับระยะห่างจากเส้นเมริเดียน  

กลางออกไป 7 องศา 30 ลิปดาทั้งสองข้าง นับเป็นเขตเวลาเดียวกัน
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 ในบางประเทศมพีืน้ทีข่นาดกวา้งใหญค่รอบคลมุพ้ืนทีห่ลายเขตภาคเวลา อาจมกีารแบง่เขตเวลา

มาตรฐานออกเป็นหลาย ๆ  เขตได้ เช่น ประเทศรัสเซีย แบ่งเป็น 11 เขตภาคเวลา สหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 

6 เขตภาคเวลา (รวมรัฐอะแลสกาและรัฐฮาวาย) ออสเตรเลียแบ่งเป็น 3 เขตภาคเวลา เป็นต้น 
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 แผนที่แสดงเขตเวลามาตรฐานเทียบกับเส้นเมริเดียนแรกที่ลากผ่านกรีนิช ประเทศสหราชอาณาจักร

 จากแผนที่แสดงเขตเวลาของโลก กำาหนดให้ 

เมริเดียนแรกเป็นเวลาปานกลางกรีนิช (GMT) ประเทศต่าง ๆ  

ที่อยู่ห่างจากเส้นเมริเดียนกรีนิชจะใช้อ้างอิงเพ่ือกำาหนด

เวลามาตรฐานเพือ่ใช้ประเทศตน โดยเสน้เมรเิดยีนแรกเป็น

เสน้เวลามาตรฐานหรอื GMT+0 ประเทศทีอ่ยูท่างซกีตะวัน

ออกจะมีค่าเวลาเป็นบวก ตั้งแต่ +1 ถึง +12 ส่วนประเทศ

ที่อยู่ทางตะวันตกจะมีค่าเป็นลบ ตั้งแต่ -1 ถึง -12 เช่นกัน 

 อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากการกำาหนดเวลามาตรฐาน

เปน็สทิธิข์องแต่ละประเทศ บางประเทศจงึมีการเปลีย่นแปลงเวลามาตรฐาน สาเหตขุองการเปลีย่นแปลง

ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุทางด้านพาณิชย์หลายประเทศเปลี่ยนแปลงเวลามาแล้ว เช่น เนปาลเปลี่ยนจาก 

UTC +5.40 เป็น UTC +5.45 หรือจอร์แดนเปลี่ยนจาก UTC +2 เป็น UTC +3 ชั่วโมง

 “UTC”  คือ เวลามาตรฐานโลก ย่อมาจาก 

Universal Time Coordinated เป็นเวลา

มาตรฐานเหมือนกันกับ GMT-Greenwich 

Mean Time
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 สำาหรบัประเทศไทยนัน้กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื เปน็ผู้ควบคุมเวลามาตรฐานของประเทศไทย 

และการเปล่ียนแปลงแก้ไขเวลาให้เที่ยงตรงในแต่ละปี ปัจจุบันประเทศไทยได้กำาหนดเวลามาตรฐาน 

ของประเทศเป็น UTC+7 ชั่วโมง (เร็วกว่าเวลามาตรฐานโลก 7 ชั่วโมง)

 ● การเปรียบเทียบเวลาประเทศในทวีปต่างๆ กับประเทศไทย
 ประเทศที่อยู่ในเขตเวลาเดียวกันกับประเทศไทยจะใช้เวลามาตรฐานเหมือนกัน เช่น ประเทศ

กมัพูชา ลาว เวียดนาม สว่นประเทศทีอ่ยูต่่างเขตเวลากบัประเทศไทยจะใชม้าตรฐานตา่งกนั เชน่ ประเทศ 

ศรีลังกา ฝรั่งเศส ไนจีเรีย สหรัฐอเมริกา บราซิล ทั้งนี้ประเทศที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศไทย

จะมีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย ส่วนประเทศที่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีเวลาช้ากว่า

ประเทศไทย

ตารางตัวอย่างการเปรียบเทียบเวลาประเทศในทวีปต่าง ๆ  กับประเทศไทย

ประเทศที่เวลาเร็วกว่าประเทศไทย ประเทศที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย

ประเทศ เวลาเร็วกว่าประเทศไทย ประเทศ เวลาชา้กวา่ประเทศไทย

ทวีปเอเชีย
จีน
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์

ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย
ประเทศออสเตรเลีย
  - แคนเบอร์รา
  - เพิร์ท
  - ซิดนีย์
ประเทศนิวซีแลนด์

1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง

ทวีปเอเชีย
คูเวต
อินเดีย
อิรัก
อิสราเอล
ศรีลังกา

ทวีปยุโรป
ฝรั่งเศส
อิตาลี
สเปน

ทวีปแอฟริกา
เคนยา 
คองโก

ทวีปอเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
 - ชิคาโก
 - ลอสแอนเจลิส
 - นิวยอร์ก
ปานามา

ทวีปอเมริกาใต้
เปรู
เวเนซุเอลา

 4 ชั่วโมง
 1 ชั่วโมง 30 นาที
 4 ชั่วโมง 30 นาที
 5 ชั่วโมง
 1 ชั่วโมง 30 นาที

 6 ชั่วโมง
 6 ชั่วโมง 
 6 ชั่วโมง 

 4 ชั่วโมง
 6 ชั่วโมง

 11 ชั่วโมง
 9 ชั่วโมง
 12 ชั่วโมง
 12 ชั่วโมง

 12 ชั่วโมง
 11 ชั่วโมง



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้แผนที่และระบบเวลา 15

กิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่	2

 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษารายละเอียดแผนที่โลก แล้วจับคู่กับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกัน

บอกพิกัดภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ  บนแผนที่โลก 

 2. จากกลุ่มเดิมให้เปรียบเทียบวันและเวลาท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ  กับเวลามาตรฐาน

สากล

กิจกรรมตามธรรมชาติวิชา
กิจกรรม	“นาฬิกาบอกเวลาโลก”

 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำางานร่วมกัน ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการแก้ปัญหา 

    ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการนำาเสนอ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม 

 2.  ใหน้ักเรียนประดิษฐ์นาฬิกาแสดงเวลาของ 3 ประเทศ โดยมปีระเทศไทย และอกี 2 ประเทศ

ที่นักเรียนสนใจ

 3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประดิษฐ์นาฬิกาในแบบที่สนใจและระบุข้อมูลเกี่ยวกับเวลามาตรฐาน

ของแต่ละประเทศจากแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ต

 4.  นักเรียนนำาเสนอผลงานการทำานาฬิกาบอกเวลาโลก

 5.  ครูกล่าวชื่นชมผลงานนักเรียนและให้ข้อเสนอแนะ

 6.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

 1.  แผนที่เขตเวลามาตรฐานโลก

 2.  กระดาษ สี กาว

 3.  อินเทอร์เน็ต/แหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์
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สรุป

 แผนท่ีเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกและสิ่งต่างๆ  

ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก โดยการย่อส่วนลงตามขนาดท่ีต้องการ โดยใช้สัญลักษณ์แทนส่ิงที่ปรากฏจริง 

บนพื้นโลก ซึ่งแผนที่ที่ใช้เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของทวีปต่าง ๆ  ในระดับชั้นนี้ คือ แผนที่เฉพาะเรื่อง

 โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำาให้บริเวณบนพ้ืนผิวโลกมีเวลาแตกต่างกัน 

โดยระบบเวลาบนพื้นโลกนั้นมีความสัมพันธ์กับลองจิจูด โดยโลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบหรือ 360 องศา

ใช้เวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้น ลองจิจูด 1 องศา จะมีเวลาแตกต่างกัน 4 นาที

 เมื่อประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกมีการติดต่อสัมพันธ์กันทั้งในด้านการค้า การคมนาคม การรายงาน

ข่าวต่าง ๆ  จึงต้องกำาหนดเวลามาตรฐานใช้ในประเทศตนจากเวลาปานกลางกรีนิช (GMT-Greenwich 

Mean Time) หรือเรียกอีกอย่างว่า เวลาสากล 

 เส้นวันที่ คือ เส้นสมมุติท่ีลากแบ่งโลกเป็นซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก โดยใช้ 

เส้นเมริเดียนของลองจิจูดที่ 180 องศา เป็นแนวแบ่ง มีเวลาแตกต่างกัน 1 วัน

 เวลามาตรฐาน คือ เวลาที่กำาหนดขึ้นตามเขตภาคเวลา เพื่อใช้เป็นเวลามาตรฐานสากล 

ของประเทศนั้น ๆ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

 1. ถ้าต้องการศึกษาที่ตั้ง อาณาเขต และเมืองหลวงของประเทศต่าง ๆ  ในทวีปเอเชีย จะต้องใช้

แผนที่ชนิดใด เพราะเหตุใด

 2. องค์ประกอบของแผนที่มีความสำาคัญอย่างไร

 3. เวลาปานกลางกรีนิช มีความสำาคัญอย่างไร

 4. จงอธิบายความสัมพันธ์ของลองจิจูดกับการแบ่งเขตเวลามาพอเข้าใจ

 5. จงอธิบายความแตกต่างของเวลาท้องถิ่นและเวลามาตรฐานมาพอเข้าใจ

 6. ประเทศใดบ้างที่ใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย เพราะอะไร




