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คํานํา

  หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ภมูศิาสตร� ชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 2 เลมนี้ จัดทำ ขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเปาหมายใหนักเรียนและครูใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำ หนด พัฒนา
นักเรียนใหมีสมรรถนะตามที่ตองการทั้งดานการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต
และการใชเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข
  ในการจัดทำ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเลมนี้ คณะผูจัดทำ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
และการพัฒนาสื่อการเรียนรูไดศึกษาหลักสูตรอยางลึกซึ้ง ทั้งดานวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย
สมรรถนะสำ คัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมทั้ง
เอกสารหลักสูตรอื่น ๆ แลวจึงออกแบบหนวยการเรียนรู แตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย
ผงัมโนทัศนสาระการเรยีนรู ประโยชนจากการเรยีนรู คำ ถามนำ  เนือ้หาสาระแตละเรือ่งแตละหวัขอ
คําสําคัญ เรื่องนารู แหลงสืบคนความรู กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู บทสรุป กิจกรรมเสนอแนะ
คําถามทบทวน และทายเลมยังมีบรรณานุกรมและอภิธานศัพท ซึ่งองคประกอบของหนังสือเรียน
เหลานี้จะชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางครบถวนตามหลักสูตร
  การเสนอเนื้อหา กิจกรรม และองคประกอบอื่น ๆ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเลมนี้
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงศักยภาพของนักเรียน เนนการเรียนรูแบบองครวมบน
พื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดทางการเรียนรูอยางหลากหลาย จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
เนนใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง มุงพัฒนาการคิด และพัฒนาการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กบัพฒันาการทางสมองของนกัเรยีน อนัจะชวยใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณและสามารถ
นำ ไปประยุกตใชในชีวิตประจำ วันได
  หวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร� ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลมนี้ จะชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนตามหลักสูตรได
เปนอยางดี

        คณะผูŒจัดทำ 



คําชี้แจง

  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร� ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 เลมนี้ไดออกแบบเปนหนวยการเรียนรู แตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย
  1. ผังมโนทัศน�สาระการเรียนรูŒ เปนการจัดระเบียบและรวบรวมเนื้อหาแตละหนวยการ
เรียนรู พรอมแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาในสาระนั้น ๆ ไวดวย เพ่ือส่ือใหเกิดความเขาใจ
ชัดเจนขึ้น นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เปนผังมโนทัศนท่ีแสดงขอบขายเนื้อหา
ในแตละหนวยการเรียนรู โดยมีช่ือหนวยการเรียนรูและหัวเร่ืองหลักของเน้ือหาในหนวยการเรียนรู
นั้น ๆ
  2. ประโยชน�จากการเรียนรูŒ นําเสนอไวเพื่อกระตุนใหนักเรียนนําความรูและทักษะจาก
การเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน
  3. คำ ถามนำ  เปนคำ ถามหรือสถานการณเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสงสัยและสนใจ
ที่จะคนหาคำ ตอบ
  4. เนื้อหา แบงเปนหัวเรื่องหลัก หัวเรื่องรอง และหัวเรื่องยอย ตรงตามตัวชี้วัดชั้นป
มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูแทรกเปนชวง ๆ  เนื้อหาบางตอนอาจนำ เสนอดวยภาพประกอบ ตาราง
แผนภูมิ แผนที่ความคิด และประกอบดวยสวนอื่น ๆ ดังนี้
   4.1 คําสําคัญ ระบุคําสําคัญที่แทรกอยูในเนื้อหาโดยการเนนสีของคําไวตางจากตัวพ้ืน
คําสําคัญนี้จะใชตัวเนนเฉพาะคําที่ปรากฏคําแรกในเนื้อหา ไมเนนคําที่เปนหัวขอ
   4.2 ภาพประกอบ พรอมคำ บรรยายสอดคลองกับเนื้อหา
   4.3 แผนภูมิ ตาราง แผนที่ แผนที่ความคิด สอดคลองกับเนื้อหา
   4.4 เรื่องน‹ารูŒ เปนความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ไดศึกษาในหนวยการเรียนรูนั้น ๆ
โดยคัดสรรเฉพาะเรื่องที่นักเรียนควรรู
   4.5 แหล‹งสบืคŒนความรูŒ เสนอแหลงความรูตาง ๆ  รวมทัง้เวบ็ไซตสำ หรบัการศกึษาคนควา
เนื้อหาที่สอดคลองกับเรื่องที่เรียน
   4.6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูŒ เปนกิจกรรมท่ีกําหนดใหทําเมื่อจบเนื้อหา โดยแบงให
เหมาะสมสําหรับการเรียนแตละครั้ง เปนกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใชแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ให
สอดคลองกับเนื้อหา เหมาะสมกับวัย สะดวกในการปฏิบัติ กระตุนใหนักเรียนไดคิด และสงเสริม
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
  5. บทสรุป ไดจัดทำ บทสรุปไวหลายรูปแบบ เชน สรุปเปนผังมโนทัศน (Concept Map)
แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เรียงความ หรือบรรยาย เปนการทบทวนความรู หรือการเรียนรู
กวาง ๆ อยางรวดเร็ว



 6. กิจกรรมเสนอแนะ เปนกิจกรรมบูรณาการทักษะท่ีรวบรวมหลักการและความคิด
รวบยอดในเรื่องตาง ๆ ที่นักเรียนไดเรียนรูมาไปประยุกตในการปฏิบัติกิจกรรม
 7. คำ ถามทบทวน เปนคำ ถามแบบอัตนัยที่มุงถามเพื่อทบทวนผลการเรียนรูของนักเรียน
 8. ทŒายเล‹ม ประกอบดวยบรรณานุกรมและอภิธานศัพท
  8.1 บรรณานุกรม เปนรายชื่อหนังสือ เอกสาร หรือเว็บไซตที่ใชคนควาอางอิงประกอบ
การเขียน
  8.2 อภิธานศัพท� เปนการนำ คำ สำ คัญหรือคำ ท่ีควรรูท่ีแทรกอยูในเนื้อหามาอธิบาย
และจัดเรียงตามลำ ดับตัวอักษรเพื่อสะดวกในการคนควา
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หนวยการเรียนรู 1

ผังมโนทัศนส�ระก�รเรียนรู

คําถามนําประโยชนจากการเรียนรู

 ใช้มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณใน
แผนทีใ่นการศกึษาและสบืค้นข้อมูลเก่ียว
กับลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
และแอฟริกาได้ถูกต้องและเหมาะสม

1. มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณมคีวาม 
 ส�าคญัต่อการศกึษาข้อมลูทางภมูศิาสตร
 อย่างไร
2. มาตราส่วน ทศิ และสญัลกัษณท�าหน้าที่
 อย่างไรบ้าง

มาตราส่วน ทิศ
และสัญลักษณ์ในแผนที่

องค์ประกอบของแผนที่

มาตราส่วน

ทิศ

สัญลักษณ์

มาตราสวน ทิศ

และสัญลักษณ ในแผนที่

 แผนที่ คือ สื่อรูปแบบหน่ึงท่ีถายทอดขอมูลของโลกในรูปของกราฟก โดยการยอสวนใหเล็กลง

ตามขนาดมาตราสวนตาง ๆ  และตามวตัถปุระสงคดวยการใชสญัลกัษณแทนสิง่ตาง ๆ  ทีป่รากฏบนผวิโลก แผนที่

มีองคประกอบที่สําคัญ เชน ชื่อแผนที่ พิกัดภูมิศาสตร มาตราสวน ทิศ สัญลักษณ
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1.	 องค์ประกอบของแผนที่

สัญลักษณ์
แถบสี

ชื่อแผนที่

ตัวอย่างแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโดยใช้แถบสี

พิกัดภูมิศาสตร์

ทิศ
มาตราส่วน



หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสต ร ม. 2  3 

2.	 มาตราส่วน

  มาตราส่วน (map scale) หมายถึง อตัราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริงบน

พืน้ผวิโลก เนือ่งจากแผนทีเ่ป็นภาพย่อส่วนของพ้ืนผิวโลกจ�าเป็นต้องมมีาตราส่วนก�ากับไว้ในแผนท่ี

เสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้แผนทีท่ราบว่ามาตราส่วนในแผนทีน่ัน้ใช้แทนระยะทางจรงิบนพืน้ผวิโลกมากน้อย

เพียงใด มาตราส่วนที่นิยมใช้มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่

 • มาตราส่วนค�าพูด (verbal scale) คือ มาตราส่วนที่บอกโดยตรงว่าระยะทางในแผนที่ 

1 หน่วย แทนระยะทางในพื้นที่จริงเท่าไร เช่น 1 เซนติเมตร เท่ากับ 50 กิโลเมตร

 • มาตราส่วนแบบเศษส่วน (representative scale) คือ มาตราส่วนที่แสดงด้วยตัวเลข

อัตราส่วน เช่น 1:50,000 หมายความว่าระยะทาง 1 หน่วยในแผนที่เท่ากับระยะทาง 50,000 

หน่วยบนพื้นผิวโลก

 การค�านวณหาระยะทางในภมูปิระเทศจรงิจากมาตราส่วน หาได้โดยวดัระยะทางในแผนทีซ่ึง่

มีหลายวิธี เช่น การใช้ไม้บรรทัดวัด ในกรณีที่ระยะทางที่ต้องการวัดมีลักษณะคดโค้ง เช่น ถนน 

แม่น�า้ สามารถใช้ด้ายวดัแล้วน�าความยาวทีไ่ด้ไปเทียบกบัไม้บรรทัดกจ็ะได้ระยะทางในแผนท่ี แล้ว

น�ามาเปรียบเทียบกับมาตราส่วนของแผนที่นั้นก็จะได้ระยะทางจริงบนพื้นผิวโลก

 การค�านวณหาระยะทางจริงบนพื้นผิวโลกจากแผนที่ หาได้จากสูตร

มาตราส่วน  =  ระยะทางในแผนที่
ระยะทางจริงบนพื้นโลก

  =  MD
GD

 เมื่อ MD คือ map distance หรือระยะทางในแผนที่ และ GD คือ ground distance หรือ

ระยะทางจริงบนพื้นผิวโลก

ตัวอย่างการค�านวณระยะทางจริงบนพื้นผิวโลก

 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ถ้าวัดระยะทางในแผนที่ได้ 3 เซนติเมตร หากต้องการทราบ

ว่าระยะทางจริงบนพื้นผิวโลกเป็นเท่าใด มีวิธีการค�านวณดังนี้
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วิธีการค�านวณ

  จากสูตร	มาตราส่วน  = MD
GD

 แทนค่า	 1
50,000

 = 3
GD

     GD = 3 ĭ 50,000
1

 = 150,000  เซนติเมตร

 น�ามาเปลี่ยนค่าหน่วยได้ดังนี้

 เปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นเมตร (1 เมตร = 100 เซนติเมตร)

     GD = 150,000
100

 = 1,500  เมตร

 เปลี่ยนจากเมตรเป็นกิโลเมตร (1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร)

     GD = 1,500
1,000

 = 1.5 กิโลเมตร

เพราะฉะนั้น ระยะทางจริงบนพื้นผิวโลก คือ 1.5 กิโลเมตร

 • มาตราส่วนเส้น (graphic scale) คือ มาตราส่วนที่แสดงด้วยเส้นตรงหรือรูปแท่งที่มี
เลขก�ากบัไว้เพือ่บอกความยาวบนแผนทีแ่ทนระยะทางจรงิบนพ้ืนผวิโลก หน่วยระยะทางจรงิทีน่ยิม
ใช้ คือ กิโลเมตรและไมล

  แผนท่ีมมีาตราส่วนแบบเศษส่วน 1:50,000 ถ้าต้องการเขียนมาตราส่วนเส้นเขยีนได้โดย

  แปลงมาตราส่วนแบบเศษส่วนให้เป็นมาตราส่วนค�าพูดก่อนจะได้ว่า

   1 เซนติเมตร เท่ากับ 50,000 เซนติเมตรในภูมิประเทศจริง

  เปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นกิโลเมตร โดย 1 เมตร = 100 เซนติเมตร และ 1 กิโลเมตร 

= 1,000 เมตร

   1 เซนติเมตร เท่ากับ 50,000 เซนติเมตร

   1 เซนติเมตร เท่ากับ 0.5 กิโลเมตร

ตัวอย่างมาตราส่วนเส้นในแผนที่

1

1000 1000 2000 3000

0

0 1 กิโลเมตร1 5

4000 5000 6000 7000 ฟุต

1 ไมล1
2

0
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0.5 0

2 เซนตเิมตร

1 เซนตเิมตร

1 2 3 4 กม.1

25 50 100 150 200 กม.

ส่วนย่อย

ตัวอย่างมาตราส่วนเส้น
ส่วนเต็ม

050

  ดังนั้น

   2 เซนติเมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร

  เขียนเป็นมาตราส่วนเส้นได้ดังนี้

  แผนที่ทุกระวางต้องก�าหนดทิศ (direction) 
ไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้แผนที่สามารถบอกความสัมพันธ
ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่นั้นได้อย่าง 
ถูกต้อง แนวทิศเหนือมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่
 • ทิศเหนือจริง (true north) เป็นแนวทิศ
ท่ีชี้ไปยังข้ัวโลกเหนือ คือ แนวเส้นเมริเดียน  
ใช้สัญลักษณรูปดาวแสดงแนวทิศเหนือจริง
 • ทิศเหนือแม่เหล็ก  (magnetic  north) 
เป็นแนวทิศที่ปลายของเข็มทิศชี้ไปยังขั้วแม่เหล็ก
โลกเหนือ ใช้สัญลักษณรูปปลายลูกศรคร่ึงซีก ถ้าทิศเหนือแม่เหล็กอยู่ทางตะวันตกของทิศเหนือ
จริง ลูกศรคร่ึงซกีอยู่ทางซ้าย แต่ถ้าทศิเหนอืแม่เหลก็อยูท่างตะวนัออกของทศิเหนอืจรงิ ลกูศรครึง่
ซีกอยู่ทางขวา
 • ทิศเหนือกริด (grid north) เป็นแนวทิศเหนือตามเส้นกริดดิ่งในแผนที่ ใช้สัญลักษณ
อักษร GN ก�ากับ
 การบอกทิศของต�าแหน่งหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่ สามารถบอกได้เป็นแบบ 
แบริงหรือแบบแอซิมัทก็ได้
  1)	การบอกทิศแบบแบริง	(bearing) คือ การบอกทิศเป็นค่าของมุมในแนวราบ ซึ่งวัด
จากแนวทิศเหนือไปยังแนวเป้าหมายทางตะวันออกหรือตะวันตก หรือวัดจากแนวทิศใต้ไปยัง 
แนวเป้าหมายทางตะวันออกหรือตะวันตก ดังนั้น ขนาดของมุมแบริงจะมีค่าไม่เกิน 90 องศา

3.	 ทิศ

เส้นและสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือแม่เหล็ก	
ทิศเหนือกริด	และทิศเหนือจริง

ทิศเหนือกริด
ทศิเหนอืจรงิ

ทศิเหนอืแมเ่หลก็

GN
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N

S

EW

C

A

S 45 � E

N 75 � W
ทิศทาง

ทิศทาง

B

การบอกทิศแบบแบริง

  การอ่านค่ามุมแบบแบริงจะเร่ิมต้นด้วยทิศเหนือและใต้ เช่น ทิศทาง AB เบนจากทิศ
เหนือไปทางตะวันตกเป็นมุม 75 องศา เรียกทิศทาง AB ว่า มีมุมแบริงเหนือ 75 องศาตะวันตก 
(N 75 � W) หรือทิศทาง AC เบนจากทิศใต้ไปทางตะวันออกเป็นมุม 45 องศา เรียกทิศทาง AC 
ว่า มีมุมแบริงใต้ 45 องศาตะวันออก (S 45 � E)
  2)	การบอกทศิแบบแอซมิทั	(azimuth)	แอซมิทัเป็นมมุทีว่ดัจากทศิเหนอืตามเขม็นาฬิกา
ไปยังทิศทางเป้าหมาย มุมที่วัดได้จะมีค่าไม่เกิน 360 องศา (รูป ก) ส�าหรับมุมแบบแอซิมัท เมื่อ
วดัจากแนวทศิเหนอืชนดิใดก็จะเรยีกมมุแอซมิทัตามทศิเหนอืนัน้ ได้แก่ วดัจากทศิเหนอืจรงิ เรยีก 
มมุแอซมัิทจริง วดัจากทศิเหนอืแม่เหลก็ เรยีก มมุแอซมิทัแม่เหลก็ และวดัจากทศิเหนอืกรดิ เรยีก 
มุมแอซิมัทกริด (รูป ข)

S

N

A

BC

D
GN

EW

(ก) (ข)

45 �

135 �

225 �

มุมแอซิมัทจริง

มมุแอซมิัทกรดิ

มุมแอซิมัทแม่เหล็ก
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4.	 สัญลักษณ์

 ในการท�าแผนทีเ่ราไม่สามารถน�าสิง่ต่าง ๆ  ทีป่รากฏอยูบ่นพืน้ผวิโลกมาแสดงไว้บนแผนทีใ่ห้
เหมือนจริงได้ จึงต้องใช้สัญลักษณ (symbol) แสดงแทน และต้องมีค�าอธิบายประกอบสัญลักษณ
นั้นไว้ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้แผนที่แปลความหมายแผนที่ได้ สัญลักษณแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่
 • สัญลักษณ์ที่เป็นจุด (point symbol) ใช้แทนสถานที่และก�าหนดสถานที่ตั้ง เช่น

สนามบิน เมืองหลวง

โรงเรียน จังหวัด

แม่น้ำ เส้นแบ่งเขตประเทศ

ทางรถไฟ เส้นแบ่งเขตจังหวัด

.. .. ..

บึง ทะเลสาบ พื้นที่ทะเลทราย

พื้นที่ลุ่มน้ำ ขัง ทุ่งนา

 • สญัลกัษณ์ทีเ่ป็นเส้น (line symbol) ใช้แทนส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเป็นเส้น มรีะยะทาง เช่น แม่น�า้ 
ทางรถไฟ เส้นแบ่งเขตการปกครองต่าง ๆ มีขนาด รูปร่าง และสีแตกต่างกัน เช่น

 • สัญลักษณ์ที่เป็นพื้นที่ (area symbol) ใช้แทนบริเวณพื้นที่ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
ภูมิประเทศ เช่น บึงหรือทะเลสาบ พื้นที่ลุ่มน�้าขัง พื้นที่ทะเลทราย ทุ่งนา มีรูปร่างและสีที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น

 • สญัลกัษณ์ส ี(color) สทีีใ่ช้เป็นสญัลกัษณเพือ่แสดงสิง่ต่าง ๆ  ในแผนทีม่หีลากหลาย เช่น
   สีด�า  ใช้แสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษยสร้างขึ้น เช่น วัด โรงเรียน หมู่บ้าน
   สีแดง  ใช้แสดงถนนและรายละเอียดพิเศษอื่น ๆ
   สีน�้าเงิน  ใช้แสดงผืนน�า้ เช่น ทะเล มหาสมุทร
   สีน�้าตาล  ใช้แสดงความสูง เช่น เส้นชั้นความสูง ภูเขา
   สีเขียว  ใช้แสดงพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ทางการเกษตร
 • สัญลักษณ์ข้อมูลเฉพาะเรื่อง เป็นข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ
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บทสรุป

 แผนท่ีมีองคประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ ชื่อแผนที่ พิกัดภูมิศาสตร มาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ ซึ่งมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณเป็นองคประกอบที่ท�าให้เราทราบต�าแหน่ง ระยะทาง 
และทิศทางของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก
 มาตราส่วนท�าให้ผู้ใช้แผนที่ทราบว่ามาตราส่วนในแผนที่นั้นใช้แทนระยะทางจริงบนพื้นผิว
โลกเท่าใด มี 3 ชนิด ได้แก่ มาตราส่วนค�าพูด มาตราส่วนแบบเศษส่วน และมาตราส่วนเส้น
 ทิศท�าให้ผู้ใช้แผนที่สามารถบอกความสัมพันธระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่นั้น 
ได้อย่างถูกต้อง มี 3 ชนิด ได้แก่ ทิศเหนือจริง ทิศเหนือแม่เหล็ก และทิศเหนือกริด
 สัญลักษณท�าให้ผู้ใช้แผนที่ทราบสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ว่าเป็นสิ่งใดบนพื้นผิวโลก 
และต้องมีค�าอธิบายสัญลักษณเพื่อให้ผู้ใช้แปลความหมายของข้อมูลได้ถูกต้อง มี 5 ชนิด ได้แก่ 
สญัลักษณท่ีเป็นจดุ สญัลกัษณทีเ่ป็นเส้น สญัลกัษณทีเ่ป็นพืน้ที ่สญัลกัษณส ีและสญัลกัษณข้อมลู
เฉพาะเรื่อง

กิจกรรมเสนอแนะ

 สืบค้นแผนที่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปหรือแอฟริกาที่แสดงมาตราส่วนแบบเศษส่วน
คนละ 1 ฉบับ แล้วท�ากิจกรรมต่อไปนี้
  1. สร้างมาตราส่วนเส้นจากมาตราส่วนแบบเศษส่วนที่ปรากฏในแผนที่
  2. บอกต�าแหน่งขององคประกอบทิศที่ปรากฏในแผนที่ว่าอยู่ที่ต�าแหน่งใดในแผนที่และ
เป็นทิศชนิดใด
  3. บอกชนิดของสัญลักษณที่ปรากฏในแผนที่ว่าเป็นสัญลักษณชนิดใด และแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับอะไร
 สรุปและจัดท�าเป็นป้ายนิเทศน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

คำ�ถ�มทบทวน

  1. เรามีวิธีการวัดระยะทางของเส้นทางในแผนที่ที่มีความคดโค้งไปมาอย่างไร
 2. แผนที่มาตราส่วนแบบเศษส่วน 1:450,000 น�ามาสร้างเป็นมาตราส่วนเส้นโดยให้หน่วยเป็น

กิโลเมตรแล้ว 1 ส่วนของมาตราส่วนเส้นทั้งหมดจะมีความยาวกี่เซนติเมตร และมีตัวเลข
ก�ากับเป็นตัวเลขใด

 3. การบอกทิศแบบแบริงและแบบแอซิมัทมีความแตกต่างกันอย่างไร
 4. สัญลักษณจุด เส้น และพื้นที่ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกแตกต่างกันอย่างไร
  5. สัญลักษณสีในแผนที่มีประโยชนต่อผู้เรียนอย่างไร


