
 

 
 

  
 

บทที่ 7 
ภูมิศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

 ภูมิศาสตรเปนองคความรูสาระที่ 5 ของกลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมไดกําหนดความคิดรวบยอดที่เกี่ยวของกับภูมิศาสตร สิ่งแวดลอมศึกษา 
ประวัติศาสตร มานุษยวิทยาที่มุงใหมีความเขาใจในเรื่องนิติสัมพันธทางภูมิศาสตรกับ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในโลก ความสัมพันธตอกันและกัน และตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย 
 
7.1 แนวคิดสําคัญ 

ภูมิศาสตรในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หลักการทางภูมิศาสตรที่แทจริง จะพูดถึง ปฏิสัมพันธ (Interaction) ของสรรพสิ่ง 

ในสาระทางสังคมทุกสาระวิชา ไมวาจะเปนภูมิศาสตรประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร 
รัฐศาสตร ศาสนา ลวนพูดถึงภาพองครวมของมนุษยธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น 
(วัฒนธรรม) ภาพองครวมเหลานั้น อธิบายไดดวยความสัมพันธความเกี่ยวเนื่องของสิ่งตาง 
ๆ เกิดเปนภาพเปนภูมิข้ึนมา ซ่ึงภาพหรือภูมิเหลานั้นเปนภาพองครวมที่ประกอบไปดวย
สวนยอย ๆ ของสิ่งตาง ๆ ประกอบกัน 

การนําหลักวิชาภูมิศาสตร ไปเปนเคร่ืองมืออธิบายภาพรวมทางสังคมศาสตรเปน
สิ่งที่ทําไดและทําไดดีอธิบายไดเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตร มีที่มาที่ไป เพราะสรรพ
สิ่งในโลก เม่ือเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นมาจะมีคุณสมบัติเชิงภูมิติดตัวมาดวยทุกสิ่ง คุณสมบัติ
ดังกลาวคือ สมบัติดานตําแหนงที่ต้ัง ระยะ และทิศทาง คุณสมบัติเหลานี้เปนกลไกอธิบาย
ความเปนภูมิของสิ่งตาง ๆ ซ่ึงเราเรียกคุณสมบัติตาง ๆ เหลานี้วา คุณสมบัติเชิงภูมิ 

เขาใจ “ภูมิ” 
การเขาใจคําวา ภูมิ เปนส่ิงที่ครูทุกคนตองเขาใจใหถองแทกอน เชนคําวา 

ภูมิอากาศ ถาแปลความกันก็คือ ภูมิ ของอากาศ การอธิบายเรื่องภูมิอากาศ (Climate) 
เปนการนําเอาคุณสมบัติของอากาศ ทุกองคประกอบ (elements) มาอธิบายรวมกันเกิด
เปนภาพอากาศโดยรวมขึ้นมาอีกภาพหนึ่ง องคประกอบของอากาศคือ อุณหภูมิ ความกด
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อากาศ ลม ความชื้น นํ้า ฟา เมฆ หมอก ทัศนวิสัย เม่ือเอามาพิจารณารวมกันได เปน
ภาพรวมของภูมิอากาศแบบตาง ๆ ข้ึนมา เชนประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบรอนช้ืนฝนตก
ชุก ซ่ึงเม่ือพิจารณาภูมิอากาศแบบนี้แลวพบวา ปรากฏอยูโดยรอบโลกบริเวณใกลเคียง
เสนศูนยสูตร มีหลายประเทศทั้งทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต ที่มีภูมิอากาศ
เชนเดียวกับประเทศไทย เราเรียกประเทศเหลานั้นวาอยูในเขตภูมิอากาศเดียวกัน คือมี
ภูมิเหมือนกัน 

ดังน้ันภาพรวมที่มองเปน ภูมิ เม่ือเกิดข้ึนแลวดูเหมือนวามีขอบเขตที่เปนรูปราง
ข้ึนมา มีคุณสมบัติภายในขอบเขตเหมือน ๆ กัน และในภูมิน้ันมีองคประกอบหลาย ๆ 
อยางประกอบกัน 

การใชภูมิกับสาระตาง ๆ  
ดังไดกลาวแลวแตตันวาคําวา ภูมิ มีความหมาย เปนภาพรวมขององคประกอบ

ตาง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธกันเชน  
ภูมิศาสตร : คือ ภาพปฏิสัมพันธของธรรมชาติ มนุษย และวัฒนธรรม 

รูปแบบตาง ๆ  
 ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยทางธรรมชาติ จะเปนภูมิศาสตร
กายภาพ (Physical Geography)  

 ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่ เกี่ยวของกับมนุษย เชน 
ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การเดินทาง การ
อพยพจะเปนภูมิศาสตรมนุษย (Human Geography)  

 ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน 
การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคม การคา การเมือง จะเปนภูม
ศาสตรวัฒนธรรม (Cultural Geography)  

ภูมิอากาศ : คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบ
ตาง ๆ เชน ภูมิอากาศแบบรอนช้ืน, ภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืน 
ภูมิอากาศแบบรอนแหงแลง ฯลฯ 

ภูมิประเทศ : คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบแผนดิน เชน หิน, ดิน 
ความแตกตางระดับทําใหเกิดภาพลักษณะรูปแบบตาง ๆ เชน พื้นที่แบบ
ภูเขา, พื้นที่ระบบลาดเชิงเขา, พื้นที่ราบ, พื้นที่ลุม ฯลฯ 
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ภูมิพฤกษ : คือ ภาพปฏิสัมพันธของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน 
สัตวปา ในรูปแบบตาง ๆ เชน ปาดิบ, ปาเต็งรับ, ปาเบญจ
พรรณ, ปาทุงหญา ฯลฯ 

ภูมิธรณี : คือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน โครงสรางทางธรณี ทําให 
เกิดรูปแบบทางธรณีชนิดตาง ๆ เชน ภูมิเขาแบบทบตัว, ภูม
เขาแบบยกตัว, ที่ราบน้ําทวมถึง, ชายฝงแบบยุบตัว ฯลฯ  

ภูมิปฐพี : คือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ 
พืชพรรณ ทําใหเกิดดินรูปแบบตาง ๆ เชน แดนดินดํา, มอ
ดินแดง, ดินทรายจัด, ดินกรด, ดินเค็ม, ดินพรุ ฯลฯ  

ภูมิอุทก : คือ ภาพปฏิสัมพันธของแผนดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิ
ธรณี พืชพรรณ ทําใหเกิดรูปแบบแหลงนํ้าชนิดตาง ๆ เชน
แม นํ้า ,  ลําคลอง ,  หวย ,  หนอง ,  บึง ,  ทะเล ,  ทะเลสาบ 
มหาสมุทร, นํ้าใตดิน, นํ้าบาดาล ฯลฯ 

ภูมิดารา : คือ ภาพปฏิสัมพันธของดวงดาว กลุมดาว, เวลา, การเคลื่อน
การโคจรของดาวฤกษ ดาวเคราะห ทําใหเกิดรูปแบบ
ปรากฏการณตาง ๆ เชน การเกิดกลางวันกลางคืน ขางขึ้น – 
ขางแรม, สุริยุปราคา ตะวันออมเหนือ, ตะวันออมใต ฯลฯ 

ตัวอยาง ดังกลาวเปนภาพรูปแบบความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ทาง
ธรรมชาติที่เรามองเปนรูปยอย ๆ หรือภ ูมิยอย ๆ แตการมอง
ภาพปฏิสัมพันธมีหลายระดับหลายขนาดขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและขอบเขตการศึกษาและถาเปนการอธิบายที่เปน
ภูมิศาสตรของพื้นที่ใด ๆ ก็ตองเปนปฏิสัมพันธของภูมิตาง ๆ 
ทั้งในระบบธรรมชาติ – มนุษยและวัฒนธรรม (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 91 – 93) 
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7.2 มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 
เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดสาระการเรียนรู ภูมิศาสตร สําหรับผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (ชวงช้ันที่ 3) กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได
กําหนดมาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 ไว ดังน้ี 

มาตรฐาน ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึงความสัมพันธ
ของสรรสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ ซ่ึงมีผลตอกันและกันระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ ซ่ึงจะนําไปสูการใชและการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
5.1.1 วิเคราะหเปรียบเทียบ พื้นที่ของโลกแตละแหงที่ตางกันในลักษณะ

ทางกายภาพ และระบบการดําเนินชีวิตของมนุษย 
5.1.2 รูจักใชและเห็นคุณคาของแผนที่ชนิดตาง ๆ เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร

และเทคโนโลยีสมัยใหม และเช่ือมโยงไปสูชีวิตประจําวัน 
5.1.3 ใชเครื่องมือ หาขอมูลในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร 
สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) ลักษณะของสถานที่ ทําเล ที่ต้ัง และองคประกอบเชิงภูมิศาสตรของ

ประเทศและภูมิภาคตาง ๆ ที่สงผลตอระบบตาง ๆ ของภูมิภาคและโลก 
2) ระบบธรรมชาติ เชน ภูมิประเทศ ภูมิปฐพี ภูมิอากาศ ภูมิพฤกษ ของ

ประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 
3) กิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การคา การเคลื่อนยาย การใชที่ดิน การ

ติดตอสื่อสารประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 
4) วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ประชากร ของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของ

โลก  
5) หนาที่และกระบวนการตลอดจนความสําคัญของประเทศ และภูมิภาค

ตาง ๆ ที่มีความสําคัญเฉพาะของมนุษยและวัฒนธรรม รูปแบบตาง ๆ ของประชาคมโลก 
6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของประเทศและภูมิภาคตาง ๆ ที่มีผลกระทบ

ตอประเทศและดินแดนอื่น ๆ  
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7) ความสําคัญและพัฒนาการของชนบทกลายเปนเมืองและพัฒนาความ
เปนเครือขายของระบบเมืองระหวางภูมิภาคและของโลก 

8) ระบบปจจัยที่เปนสาเหตุของการเกิดโครงขายการเชื่อมตอกันระหวาง
เมือง ภูมิภาค และของโลก 

9) เอกลักษณ ลักษณะเฉพาะและความเปนสากลของประเทศในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก 

10) การใชแผนที่เฉพาะเรื่องชนิดตาง ๆ ภาพถายทางอากาศ ภาพถายจาก
ดาวเทียม แผนที่ ในการคนหาขอมูลของประเทศตาง ๆ  

11) การใชแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) ในการหาขอมูล
รายละเอียดของพื้นที่ 

12) การใชเครื่องมือภูมิศาสตรอื่น ในการหาขอมูลเชิงพื้นที่เชน เคร่ืองมือวัด
พื้นที่ การใชโปรแกรม GIS งาย ๆ  

13) การนําเสนอขอมูลที่ไดในรูปของแผนที่ กราฟ ไดอะแกรม ตาราง ฯลฯ  
 

มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่กอใหเกิดการสรางสรรคทางวัฒนธรรม และมีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
5.2.1 วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศ และ

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจและสังคม รูสิทธิ หนา กฎ 
ระเบียบ สาถนการณ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร และส่ิงแวดลอมของ
ทองถิ่นประเทศตาง ๆ และปฏิบัติตน พรอมเสนอแนวทางการแกปญหา สงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

5.2.2 เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของประเทศ และภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคมอันเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เปรียบเทียบวิถีชีวิตของ
สังคมไทยและสังคมอื่น ที่มีผลตอส่ิงแวดลอม เขาใจปญหา เสนอแนวทางแกปญหาและ
ปรับเปลี่ยนคานิยม และวิถีชีวิตเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ และของโลก 
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5.2.3 ประเมินผลกระทบของกิจกรรมมนุษยและการเปลี่ยนแปลงภาวะ
ประชากร การยายถิ่นที่มีตอปญหา และวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทาง
สังคม ตระหนักถึงผลที่เกิดจากปญหาและวิกฤตการณตอคุณภาพชีวิต เห็นความสําคัญ
ของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รูมาตรการและความพยายามแกปญหาดานสิ่งแวดลอม 
มีทักษะในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ มีบทบาทในการจัดการ และแกปญหาดานทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 

5.2.4 มีทักษะในการศึกษา คนควาขอมูลดานสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง 
และนําขอมูลไปใชในการแกปญหาอยางมีกระบวนการ 

สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของประเทศ และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

- ทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ  
- ทางกายภาพ ความแตกตางทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน หิน 

ทรัพยากร ฯลฯ  
- มรดกโลกทางธรรมชาติ และความสําคัญ 

2) การพัฒนาอาชีพ และการผลิตของทองถิ่นและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
3) การกระทําของมนุษยในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เพ่ือ

การดํารงชีวิต เชน การชลประทานในที่แหงแลง การสรางเขื่อน การควบคุมนํ้าทวม การ
ปรับปรุงดิน การปรับพื้นที่ การควบคุมอุณหภูมิ และผลกระทบ 

4) สถานการณดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติระดับทองถิ่น ประเทศ และ
โลก ผลกระทบที่มีตอคุณภาพชีวิตและตอสิ่งแวดลอม 

5) มาตรการ นโยบาย และการดําเนินงาน เพ่ือปองกันและแกปญหาดาน
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในระดับประเทศ 

6) กฎ  ระ เบี ยบ  ขอบั งคับ  ของท องถิ่ น  กฎหมายที่ เ กี่ ยวข องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

7) กิจกรรมและการดําเนินงานของกลุมบุคคล สถานประกอบการณ องคกร 
หนวยงานตาง ๆ เพ่ืออนุรักษ และสงเสริมคุณภาพของสิ่งแวดลอม 

8) แนวทางการปฏิบัติตนและการมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาและสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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9) คุณคาความสําคัญของส่ิงแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม ของประเทศ 

และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ไดแกลักษณะประชากร เช้ือชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
อาชีพ การคมนาคมขนสง การสื่อสาร มรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ 

10) วิถีชีวิตความเชื่อ คานิยม ประเพณี ของสังคมไทยและสังคมอื่นที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอม 

11) ภาวะประชากรในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีตอสิ่งแวดลอม ทางวัฒนธรรมและสังคม 

12) ลักษณะและปจจัยการเกิดสิ่งแวดลอมทางสังคมใหม เชน ยานการคา 
ยานอุตสาหกรรม ศูนยกลางการศึกษาและวัฒนธรรม และศูนยกลางเศรษฐกิจ 

13) ปญหาสิ่งแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่นและของประเทศ
และการแกปญหา  

14) การอนุรักษสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม โครงการกิจกรรมที่
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น 

15) วิถีชีวิตที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเทศ และโลก 
เชนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การเกษตรปลอดสารพิษ การนํากลับมาใชใหม การแกไข
ซอมแซม การลดปริมาณการใช การแปรรูป การกําจัดขยะ การอนุรักษคุณภาพน้ํา ฯลฯ 

16) ผลกระทบของกิจกรรมการผลิต การบริโภค การพัฒนา  การใช
เทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลง ในระบบนิเวศน ทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม 
วัฒนธรรม ในประเทศและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

17) ปญหาวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอม สาเหตุและผลกระทบ 
18) มาตรการ นโยบาย และการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกปญหาดาน

สิ่งแวดลอมระดับประเทศและโลก 
19) กระบวนการตัดสินใจ  เลือกปฏิบั ติตน  ตามแนวทางการอนุ รักษ

สิ่งแวดลอม 
20) การมีสวนรวม ปองกัน จัดการ แกไขปญหา และสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 
21) แหลงขอมูล ความรู ดานสิ่งแวดลอมในประเทศ และโลก 
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22) กระบวนการศึกษา คนควา ติดตาม และวิเคราะหขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
23) การนําเสนอขอมูลดานสิ่งแวดลอมไปใชในการปองกันและแกปญหา 

 
7.3 คําอธิบายสาระที่ 5 ภูมิศาสตร จําแนกตามระดับช้ันมีดังนี้ 
 

7.3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทยและกลุมประเทศในเอเชียตัน

ออกเฉียงใตในเรื่องลักษณะทางกายภาพ ดานภูมิดารา ภูมิธรณี ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ภูมิปฐพี ภูมิอุทก ภูมิพฤกษ ระบบการดําเนินชีวิตของมนุษยดานความเปนมา เช้ือชาติ
ภาษา การแตงกาย การใชและคุณคาของแผนที่ การใชเคร่ืองมือหาขอมูลในการแปล
ความหมายเชิงภูมิศาสตรจากภาพถายดาวเทียม สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและสังคม สิทธิ กฎ หนาที่ ระเบียบ สถานการณ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตน และเสนอ
แนวทางแกปญหาเพื่อสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณคาสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม การ
เกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปะชากร เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม วิถีชีวิตของตน การเปลี่ยนแปลงคานิยม และวิถีชีวิตเพ่ือการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจกรรมมนุษยและการเปลี่ยนแปลงประชากร การยายถิ่น 
รวมทั้งการแกปญหาดานทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 

 
7.3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟก และมหาสมุทรอินเดีย ในเรื่องลักษณะทางกายภาพ ดานภูมิดารา ภูมิ
ธรณี ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ภูมิปฐพี ภูมิอุทก ภูมิพฤกษ ระบบการดําเนินชีวิตของมนุษย
ดานความเปนมา เช้ือชาติภาษา การแตงกาย การใชและคุณคาของแผนที่ การใช
เคร่ืองมือหาขอมูลในการแปลความหมายเชิงภู มิศาสตรจากภาพถายดาวเทียม 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและสังคม สิทธิ กฎ 
หนาที่ ระเบียบ สถานการณ และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม การปฏิบัติตน และเสนอแนวทางแกปญหาเพื่อสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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คุณคาสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม การเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม อันเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงปะชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของตน การเปลี่ยนแปลง
คานิยม และวิถีชีวิตเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจกรรมมนุษยและการ
เปลี่ยนแปลงประชากร การยายถิ่น รวมทั้งการแกปญหาดานทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 
           

7.3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ศึกษาลักษณะภูมิศาสตรทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต และแอฟริกาใต

ในเร่ืองลักษณะทางกายภาพ ดานภูมิดารา ภูมิธรณี ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ภูมิปฐพี ภูมิ
อุทก ภูมิพฤกษ ระบบการดําเนินชีวิตของมนุษยดานความเปนมา เช้ือชาติภาษา การแตง
กาย การใชและคุณคาของแผนที่ การใชเคร่ืองมือหาขอมูลในการแปลความหมายเชิง
ภูมิศาสตรจากภาพถายดาวเทียม สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม สิทธิ กฎ หนาที่ ระเบียบ สถานการณ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตน และเสนอแนวทางแกปญหาเพื่อ
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณคาสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม การเกิดสิ่งแวดลอมใหมทาง
สังคม อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปะชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของตน การเปลี่ยนแปลงคานิยม และวิถีชีวิตเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอ
กิจกรรมมนุษยและการเปลี่ยนแปลงประชากร การยายถิ่น รวมท้ังการแกปญหาดาน
ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 

จากคําอธิบายรายวิชาในระดับชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) จะพบวามีเน้ือหาที่เปน
แกนกลางเหมือนกันตางกันตรงสถานที่ทั้งน้ีข้ึนอยูกับระดับพื้นฐานของผูเรียนเปนสําคัญ 
กลาวคือผูเรียนระดับ ม.1 ศึกษาเรื่องใกลตัว น่ันคือ ประเทศไทย  พอข้ึนระดับ ม.2 ศึกษา
ทวีปเอเชีย และระดับ ม.3 ศึกษาทวีปที่หางไกลออกไป กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงจัดผังมโนทัศนสาระที่ 5 ภูมิศาสตรของระดับชวงช้ันที่ 3 ไวดังน้ี 
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การจัดการ 
 

การวางแผน 
 

องคความรูใหม 
 

ปฏิสัมพันธของสรรพส่ิง 
 

 
 
 

แผนภูมิที่  11  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

สารสนเทศ 

มนุษย สิ่งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ 

สิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น 

 
7.4 คําศัพทที่เก่ียวกับภูมิศาสตร 
 

7.4.1 ความหมายของภูมิศาสตร 
คําวาภูมิศาสตรในภาษาอังกฤษเขียนวา Geography เปนคํามาจากราชา

ศัพทภาษากรีก 2 คําคือ Geo หมายถึงโลก (earth) และ graphy หมายถึง การเขียนหรือ 
บรรยาย (writing) ถาแปลตามตัวหมายความวา ภูมิศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการเขียน 
หรือการบรรยายเกี่ยวกับโลก 

ปโตเลมี (Ptolemy) นักปราชญชาวโรมันใหคําจํากัดความวิชาภูมิศาสตรไว
วา ภูมิศาสตรคือการแสดงแบบสวนใดสวนหน่ึงของผิวโลกที่ รู จักกันดวยแผนที่อัน
ประกอบดวยรูปลักษณะสําคัญตาง ๆ ของบริเวณน้ัน 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 825) ใหความหมายของภูมิศาสตร
วา หมายถึงวิชาที่ศึกษา กึ่งความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสังคมที่
ปรากฏในดินแดนตาง ๆ ของโลก 

ประเสริฐ  วิทยารัฐ (ม.ป.ป., 1) อธิบายวา ภ ูมิศาสตร หมายถึง ศาสตรที่
เกี่ยวของกับพื้นที่ หรือการศึกษาถึงการจัดระบบของพื้นที่ทั้งในดานรูปแบบ และ
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กระบวนการ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการาของพื้นที่อันมีผลตอมนุษยซ่ึงอาศัยอยูบน
พื้นที่น้ัน ๆ  

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 92) ใหความหมายของ
ภูมิศาสตร (Geography) ไววา 

Geo แปลวา โลก, Graphy แปลวา รูปราง รูปแบบ ภาพที่มองเห็น 
ภูมิศาสตรจึงมีความหมายวา ภาพของโลกที่เรามองเห็น แตภาพของโลกที่เรามองเห็นมี
หลายขนาด ข้ึนอยูกับวาเรามองที่ไหนขนาดไหนอยูบนพื้นดิน มองเห็นแบบหน่ึง อยูบน
เครื่องบินมองเห็นอีกแบบหนึ่ง อยูบนดาวเทียมมองเห็นภาพโลกกลม ๆ  

แตภาพบนโลกที่เรามองเห็นจริง ๆ น้ันจะเปนภาพที่ประกอบดวยสรรพสิ่ง 3 
ประเภทดวยกัน คือ สิ่งตาง ๆ ที่เปนธรรมชาติ สิ่งตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้น และตัวมนุษย
เอง ไมวาจะไปสวนไหนของโลก เราจะเห็นภาพที่ประกอบดวยส่ิงตาง ๆ ใน 3 ประเภท
ดังกลาว 

ดังน้ันการอธิบายในทางภูมิศาสตร คืออธิบายภาพที่เรามองเห็น ซ่ึงเปนภาพ
ที่เกิดจากความเกี่ยวพันกันระหวางธรรมชาติ มนุษย และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ซ่ึงถือวาเปน
สิ่งแวดลอมซ่ึงกันและกัน ดังน้ันการอธิบายที่เปนภูมิศาสตรจริง ๆ ตองอธิบายปฏิสัมพันธ
ของทุกสิ่งที่มองเห็นอยางมีเหตุผล เปนภาพเขาใจความสัมพันธของสรรพสิ่ง ภาพที่มี
คุณสมบัติคลายกัน หรือเหมือนกันถือวาเปนภูมิเดียวกัน   ซ่ึงมีความแตกตางไปจากภูมิ
อื่น ๆ หรือภาพอื่น ๆ  
 

7.4.2 ความหมายของภูมิภาค 
คําวาภูมิภาค ภาค เขตหรือบริเวณ มาจากภาษาอังกฤษวา region หรือ 

area ราชบัณฑิตยสถาน (2524, 301) ไดใหความหมายของภูมิภาค (the region) ไวใน
พจนานุกรม ศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย วาหมายถึง เขตพื้นที่หน่ึงซ่ึงมีลักษณะทาง
วัฒนธรรมบางอยาง แยกออกมาไดจากเขตอื่น ๆ ในสังคม การแยกออกาจากกันเปน
ภูมิภาค ทําใหเราเห็นความเหมือนกันของลักษณะบางอยางในเขตภูมิภาคเดียวกันและ
ความแตกตางกันในลักษณะเหลานี้ระหวางเขตภูมิภาคตาง ๆ นอกจากลักษณะทาง
วัฒนธรรมแลว ยังมีลักษณะอื่น ๆ  อีกหลายลักษณะที่สามารถใชกําหนดไดวาเขตพื้นที่
ตาง ๆ อยูในเขตภูมิภาคเดียวกัน เชน ความเปนมาในทางประวัติศาสตร สภาภูมิศาสตร 
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การคมนาคมติดตอ ระบบเศรษฐกิจ ภูมิภาคจะมีความเหมือนกันในลักษณะเหลานี้ และ
เราอาจจะถือเอาภูมิภาคเปนหนวยในการศึกษาเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ  

นอกจากนี้ ในหนั งสื อพจนานุกรมศัพทภู มิศาสตร  อั งกฤษ  – ไทย 
(ราชบัณฑิตยสถาน อางในรัศมี  ภิบาลแทน) ใหความหมายไววาหมายถึง 

บริเวณหนวยใดหนวยหน่ึงของพื้นแผนดินในโลก ที่มีลักษณะทางใดทางหนึ่ง 
หรือหลาย ๆ อยางที่คลายคลึงกัน เชน ในทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม 
ทางการเมือง หรือ ลักษณะสําคัญที่เดนชัดเหมือนกันอยางใดอยางหนึ่ง จนรวมเปนภาค
เดียว บริเวณเดียวกัน และในขณะเดียวกันก็แตกตางออกไปจากบริเวณใกลเคียงโดยรอบ 
การกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหน่ึง นับวา
เปนสิ่งสําคัญ ในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตรภูมิภาค 

ภูมิภาค หมายถึง หัวเมือง อาณาบริเวณท่ีมีลักษณะบางอยางเชนลักษณะ
ทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ทางการเมืองคลายคลึงกันจนสามารถจัดเขา
พวกกันได และแตกตางกับบริเวณใกลเคียงโดยรอบ  

ริชารด  อารทชอรน (Richard Hartshorne อางจาก Harm J. de Blij 1971, 
5) ใหความหมายของภูมิภาคไววา ... is an area of specific location which is in some 
way distinctive from other areas and which extends as far as that distinction 
extends. หมายถึงพ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีที่ต้ังแนนอน มีลักาณะบางอยางเดนชัด
แตกตางไปจากพื้นที่บริเวณอื่น และมีเน้ือที่แผกวางออกไปเทาที่ลักษณะเฉพาะดังกลาวจะ
ขยายไปถึง 

โรดส  เมอรฟ (Rhoads Murphey 2531, 35) กลาววา ภูมิภาคเปนบริเวณที่
สามารถกําหนดได ประกอบดวยลักษณะเฉพาะตาง ๆ ที่กระจายอยูอยางสม่ําเสมอและมี
ความสัมพันธกัน  

สรุปไดวา ภูมิภาคหมายถึง หนวยของพื้นที่ ที่มีที่ต้ัง มีลักษณะบางอยาง 
หรือหลายอยางคลายคลึงกัน กระจายกันอยูอยางสม่ําเสมอ สามารถรวมเขาเปนบริเวณ
เดียวกัน มีลักษณะเฉพาะของตน และสามารถแยกความแตกตางออกจากบริเวณใกลเคียง
โดยรอบได (รัศมี  ภิบาลแทน, 2540 : 52) 
 
 

CU331 100 



 

7.4.3 เกณฑที่ใชในการจัดแบงภูมิภาค 
เน่ืองจากพื้นผิวโลกมีบริเวณกวางใหญ นักภูมิศาสตรจึงพยายามแบงพ้ืนที่

ทั่วโลกออกเปนสวน ๆ เพื่อสะดวกในการศึกษาและทําความเขาใจ เชนแบงพื้นที่ออกเปน
ทวีป  ประเทศ  ภูมิภาค  หรือจัดพื้นที่ขนาดเล็ก  แต มีความเปนอันหน่ึงอันเดียว 
(homogeneity) เขาดวยกัน สําหรับหลักเกณฑที่ใชในการกําหนดภูมิภาคนั้นยังไมอยูใน
ข้ันที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แตนักภูมิศาสตรก็พยายามคนหาเกณฑตาง ๆ มาใชเปน
เคร่ืองมือในการกําหนดบริเวณของภูมิภาค และกําหนดเขตแดนของภูมิภาค สุดแตวาผูที่
ตองการศึกษาตองการภูมิภาคชนิดใด เกณฑที่นิยมใชกันมากคือ ปจจัยทางดานกายภาพ 
เชนลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรณีสัณฐานวิทยา ดิน พืชพรรณธรรมชาติกับปจจัย
ทางดานวัฒนธรรม ไดแก การตั้งถิ่นฐาน ประชากร เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ลักษณะ 
สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนลักษณะอื่น ๆ ในที่น้ีอาจสรุปเกณฑสําคัญที่นักภูมิศาสตรใช
ในการแบงภูมิภาคของโลกได 7 เกณฑคือ 

(1) ตําแหนงที่ตั้ง  เนื่องจากโลกประกอบดวยสวนที่เปนพ้ืนดิน และพื้นนํ้า สวน
ที่เปนพื้นดิน บางสวนพื้นที่ติดตอกันโดยมีเทือกเขาขวางกั้น เชนยุโรปกับเอเชียมีเทือกเขา 
ยูราลและเทือกเขาคอเคซับกั้นอยู บางสวนมีทางน้ํากั้น เชน ทะเลเมดิเตอรเรเนียนกั้น
ระหวางยุโรปกับแอฟริกา ทะเลแดงกั้นระหวางเอเชีย กับ แอฟริกา 

(2) ภูมิประเทศ  ภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ และทางธรรมชาติ
ของแผนดิน รวมถึงความสูงตํ่าของผิวโลกทะเลสาป ถนนหนทาง และเมืองตางๆ  
เชน ที่ราบที่ราบสูง เนินเขา เทือกเขา ลุมนํ้า ทะเล เปนตน 

(3) ภูมิอากาศ  ภูมิอากาศ หมายถึง อากาศประจําถิ่น ลักษณะอากาศเฉลี่ยของ
ภูมิภาคแหงใดแหงหน่ึงในชวงระยะเวลาหนึ่งซ่ึงอาจเปนเดือน เปนป หรือเปนศตวรรษก็ได 
องคประกอบของภูมิอากาศที่ใช เปนหลักในการพิจารณาไดแก 

3.1 อุณหภูมิ พิจารณาเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด เดือนที่มีอุณหภูมิตํ่าสุด 
และชวงเวลาของฤดูกาล 

3.2 ไอนํ้าในอากาศ ไดแก ความชื่น หมอก เมฆ 
3.3 หยาดน้ําฟา ไดแก ฝน หิมะ นํ้าคาง ลูกเห็บ 
3.4 ความกดอากาศ ไดแก ลักษณะความกดอากาศสูง ความกดอากาศต่ํา 
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3.5 ลม ไดแก ลมคาตะตัวออกเฉียงเหนือ ลมคาตะวันออกเฉียงใต        
ลมตะวันตก ลมมรสุม ลมประจําถิ่น 

(4) ทรัพยากรธรรมชาติ  เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหภูมิภาคหนึ่งแตกตางไปจาก
ภูมิภาคอื่น ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก นํ้า ดิน ปาไม พืชพรรณธรรมชาติ แรธาตุ 
เปนตน 

(5) วัฒนธรรม วัฒนธรรมที่นิยมใชเปนเกณฑในการแบงภูมิภาค ไดแก ภาษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และลักษณะความเปนอยูเชนภูมิภาคหนึ่ง อาจใชภาษา
หน่ึง และนับถือศาสนาหนึ่งเปนหลัก หรือภูมิภาคหนึ่งจะมีการใชภาษาหนึ่ง แตมีการนับ
ถือศาสนาอื่น ปะปน 

(6) การเมือง  เปนลักษณะทางสังคมที่แตละภูมิภาคกําหนดขึ้น ใชในการ
ปกครองภูมิภาคหรือดินแดนของตน การเมืองเปนเกณฑการแบงภูมิภาคที่ชัดเจน มีเขต
แดนแนนอนกวาวัฒนธรรม รูปแบบทางการเมืองที่ใชเปนเกณฑการแบงภูมภาคในปจจุบัน
มี 2 กลุม คือ  

6.1  กลุมประชาธิปไตย  ไดแกกลุมประเทศที่ประชาชนมีสิทธิในการเลือก
ผูนําประเทศ มีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพ และดําเนินชีวิต 

6.2 กลุมประเทศสังคมนิยม  ไดแกกลุมประเทศที่ผูนํามิไดมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชน ผูนํามีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ ราษฎรขาดสิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต 

(7) เศรษฐกิจ  การแบงกลุมประเทศตามสภาพทางเศรษฐกิจแบงออกเปน 2 
กลุม ไดแก 

7.1 กลุมประเทศที่พัฒนาแลว ไดแกประเทศที่ประกอบการอุตสาหกรรม 
เปนกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ มีธุรกิจการคา และการบริการกาวหนา เชนกลุมประเทศ
ยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

7.2 กลุมประเทศกําลังพัฒนา  เดิมเรียกกลุมประเทศดอยพัฒนา แต
ปจจุบันกําลังพัฒนาเศรษฐกิจใหมีระดับสูงข้ึนจนอยูในระดับปานกลาง สภาพความเปนอยู
ของประชาชนกําลังไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน เชนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต เอเชียใต เอเชียตะวันตกเฉียงใต กลุมลาตินอเมริกา ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ภูมิภาค
แอฟริกากลาง ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ และภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก เปนตน 
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คณะกรรมการภูมิศาสตรแหงชาติไดกําหนดเขตภูมิภาคทางภูมิศาสตรของประเทศ
ไทยไว 6 ภาค ไดแก  

1. ภาคเหนือ  ประกอบดวยภูเขา เทือกเขาสูง เปนแหลงกําเนิดของแมนํ้าสาย
สําคัญ เชนแมนํ้าโขง แมนํ้าวัง แมนํ้ายม และแมนํ้านาน ลงสูที่ราบภาคกลาง 

2. ภาคกลาง  ประกอบดวยที่ราบซึ่งเกิดจากการทับถมของเศษดิน เศษหิน กรวด 
ทราย และตะกอน มีลักษณะโครงสรางแยกยอยเปน 3 ภาค คือ  

2.1 ภาคกลางตอนบน 
2.2 ภาคกลางตอนลางหรือที่ราบกรุงเทพฯ 
2.3 บริเวณของที่ราบ 

3. ภาคตะวันออก  ประกอบดวยที่ราบตอนบนและที่ราบที่ติดกับชายฝงทะเล 
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนที่ราบสูง มีแมนํ้ามูล แมนํ้าชีแบงแมนํ้าสาย

สําคัญ 
5. ภาคตะวันตก ประกอบดวยภูเขา และเทือกเขาสูง เทือกเขาที่สําคัญเชน

เทือกเขาถนนธงชัยกับเทือกเขาตะนาวศรี 
6. ภาคใต ประกอบดวยเทือกเขาเปนสันอยูตอนกลาง พื้นที่ลาดลงสูฝงทะเลทั้ง

สองดาน (รัศมี  ภิบาลแทน : 2540 : 97 – 100) 
 

7.4.4 แผนที่ (MAP) 
ราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของแผนที่วา หมายถึง สิ่งที่แสดงลักษณะ

ของพื้นผิวโลกทั้งที่เปนอยูตามธรรมชาติและที่ปรุงแตงข้ึน โดยแสดงลงในพื้นแบนราบดวย
การยอใหเล็กลงตามขนาดที่ตองการและอาศัยเคร่ืองหมายกับสัญลักษณที่กําหนดขึ้น 

แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Maps) คือ แผนที่แสดงพื้นผิวโลกใหเห็น
ความสูงตํ่าดวย  

แผนที่เศรษฐกิจ คือ (Economic Maps) เปนแผนที่ซ่ึงใชแสดงลักษณะการ
กระจาย หรือความหนาแนนของประชากร หรือผลิตผลตาง ๆ ตลอดจนเสนทางการคา 
การขนสงเขตกสิกรรม เขตอุตสาหกรรม แหลงทรัพยากรตาง ๆ เชนแหลงแรธาตุ ปาไม 
เปนตน  
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ไดอะแกรม (Diagrams) คือการแสดงภาคเขียนอยางงาย ๆ เพ่ือแสดง
ปริมาณ จํานวน และความสัมพันธของประมาณ และจํานวนสิ่งตาง ๆ เชน 

- Bar graphs  ใชแสดงสถิติตาง ๆ เปนรูปแทง 
- Pictorial graphs ใชรูปแทนจํานวน ภาพคน 1 ภาพแทนประชากร 

10,000 คน 
- Line graphs ใชกราฟเสน แสดงความสูงตํ่าของอุณหภูมิ 
- Pie graphs กราฟวงกลมใชแสดงสวนตาง ๆ วามีจํานวนมาก

นอยตางกัน  
พิกัดภูมิศาสตร (Geographic Coordinates) คือการกําหนดตําแหนงที่ต้ัง

ของจุดใด ๆ บนพ้ืนผิวโลก โดยอาศัยละติจูด และลองติจูด 
ประโยชนของแผนที ่ 
1. เพ่ือใชในชีวิตประจําวันของประชาชน เชน แผนที่ถนน ทําใหผูไมเคยพบ

หรืออยูเขาใจได 
2. เพ่ือใชในการทหารดานตาง ๆ เชนการเคลื่อนกําลังพล การหาตําแหนง

ขาศึก ฯลฯ  
3. เพ่ือใชทางดานวิศวกรและการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  
4. เพ่ือใชประกอบการคนหาทรัพยากรแรธาตุที่อยูบนพื้นโลก 
5. ศึกษาประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา สําหรับเปนแนวทาง

ปฏิบัติเมื่อมีความจําเปน และนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
ละติจูด (Latitude) คือระยะทางเชิงมุมที่วัดไปทางเหนือและใตของเสนศูนย

สูตร นับจาก 0 องศาไปทางเหนือและทางใต 90 องศา 
ลองติจูด (Longitude) คือระยะทางเชิงมุมที่วัดจากเสนเมริเดียนปฐมซึ่งถือวา 

0 องศา ตําบลกรีนิช เปนหลัก วัดไปทางตะวันออก 180 องศาตะวันออกและทางตะวันตก 
180 องศาตะวันตก  

สี (Color) แผนที่ภูมิประเทศ สีที่ใชเปนสัญลักษณตาง ๆ จะถือเปนหลักตาม
หลักสากล เชน 

สีนํ้าเงิน  จะใชแทนรายละเอียดเกี่ยวกับนํ้า และแหลงนํ้า ในรูปของ
ลายเสน หรือพ้ืนที่แหลงนํ้า 
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สีเขียว จะใชแทนรายละเอียดเกี่ยวกับพืชพันธตาง ๆ 
สีนํ้าตาล จะใชแทนรายละเอียดเกี่ยวกับความสูงตํ่าของภูมิประเทศ 
สีแดงหรือดํา จะใชแทนรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นทั้งหมด 

(ทวี  ทองสวาง, 2528 : 7, 13, 17, 74) 
 

7.4.5 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems, GIS) 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนระบบโปรแกรมที่สามารถนําไปใชในการ

สรางและวิเคราะหขอมูลรูปทรงสัณฐานของวัตถุทุกอยางบนพื้นผิวโลก (Spatial) ซ่ึง
เกี่ยวของกับระบบแผนที่ ภาพถายทางอากาศและแผนผังตาง ๆ ของลักษณะภูมิประเทศ
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น สิ่งเหลานี้สามารถแปลความออกมาเปน
รหัสทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเรียกออกมาใชงาน แกไขและวิเคราะหขอมูลได โดยลักษณะ
ขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงพอสรุปไดดังน้ี คือ 

1. Environmental information ไดแก ขอมูลดินธรณีวิทยา แหลงนํ้า พันธ
พืชและสัตวปา เปนตน 

2. Infrastructure Information ไดแก อาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความ
สะดวก ระบบส่ือสารและคมนาคม เปนตน 

3. Cadastral Information ไดแก การประเมินสิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ 
และการควบคุมการใชที่ดิน เปนตน 

4. Social – Economic Information ไดแก การกระจายตัวของประชาชน 
และสาธารณูปโภคตาง ๆ เปนตน 
 

ลักษณะขอมูลในระบบ (GIS)  
ขอมูล (Data) คือวาจากการจัดการบันทึกคุณสมบัติของวัตถุคาตาง ๆ ซ่ึงจะไมมี

ความหมายเลยถาไมดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับงานที่ทําใหมีความแมนยํา
ถูกตอง (Accuracy) และทันตอเหตุการณ โดยขอมูลที่ไดแปลความหมายแลวเรียกวา 
Information หรือ สารสนเทศ ความสําคัญของสารสนเทศทําใหผูบริหารเขาใจในการ
ดําเนินงานของตนเอง และเมื่อทราบแลวก็สามารถตัดสินใจวาจะตองทําอะไรตอไป        
(ธีระ  ลาภิศชยางกูร, 2549 : 34) 
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