
 

 



 

                                  ใบความรู้ 1 เรือ่งเครื่องมือทางภูมิศาสตร ์ 
                           วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                                                   
สาระที่ 5  ภมูศาสตร์ ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.6/1 

                                          

 

               เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์  มีความส าคัญต่อการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ 

         1.แผนท่ี คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของพ้ืนที่ผิวโลก ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่มนุษย์   
สร้างข้ึน โดยแสดงลงในพ้ืนแบนราบ  ด้วยการย่อส่วนให้เล็กตามขนาดที่ต้องการ โดยใช้สัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายแทนสิ่งต่างๆบนพ้ืนผิวโลก แผนท่ี แบ่งเปน็   2 ชนิด 

 1.แผนที่ภูมิประเทศ  เป็นแผนที่แสดงรูปร่าง ลักษณะความสูงต่ าของภูมิประเทศ 

                 2.แผนที่เฉพาะเรื่อง เป็นแผนที่ภูมิอากาศ จะแสดงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ แผนที่ป่าไม้ 

ประโยชน์ของแผนที ่

 1.ท าให้ทราบที่ตั้ง ที่อยู่ของสถานที่ หรือสิ่งนั้นๆ 

 2.ท าให้ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในภูมิภาคนั้นๆ 

 3.ช่วยในการตัดสินใจหรือวางแผนการเดินทางหรือเส้นคมนาคมขนส่ง 

 4.ช่วยในการตัดสินใจหรือวางแผนด้านเศรษฐกิจ การลงทุน  การเกษตรกรรมและประโยชน์ของรัฐ 

 5.อ านวยความสะดวกในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ 

             2.แผนผัง เป็นการแสดงสิ่งต่างๆบนพื้นโลก โดยการย่อส่วนของพื้นที่จริงลงบนกระดาษ มักจะใช้กับ
พ้ืนที่เล็กๆ เช่น  บ้าน สนามฟุตบอล  โรงเรียน 

             3.ภาพถ่ายทางอากาศ คือ ภาพที่ถ่ายจากท่ีสูงในอากาศเหนือพ้ืน โดยน ากล้องถ่ายภาพติดตั้งกับ
เครื่องบินหรือบอลลูนแล้วบันทึกภาพตามต าแหน่ง 

           4.ภาพจากดาวเทียม คือ ภาพถ่ายซึ่งเกิดจากการบันทึกข้อมูลเชิงตัวเลขจากดาวเทียมที่ติดต้ัง
อุปกรณ์บันทึกพลังงานที่สะท้อนหรือส่งผ่านวัตถุแล้วประมวลข้อมูลเหล่านั้นมายังสถานีรับบนภาคพ้ืนดิน 

           5.ภาพถ่าย เป็นภาพที่ถ่ายได้จากกล้องถ่ายภาพที่บันทึกบนฟิล์มหรือความจ าของกล้องดิจิต 

 



 

ใบงานที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                                                      
สาระที่ 5  ภูมศาสตร์ ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.6/1 ใช้เครือ่งมือทางภูมิศาสตร์ ระบุลักษณะส าคัญ 

                         ทางกายภาพและสังคมของประเทศ  วันที่เรียน 18-22 พฤษภาคม 2563 

                      

                ชื่อ………………………………………………………..เลขที่……….ชั้น…………………………………………… 

                   ค าชี้แจง  เขียนและอธิบายเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพ 

  และสังคมของประเทศไทยพอเข้าใจ 

                                                     เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

 
                             1.แผนที่  
                               คือ…………………………………................................... 
                               …………………………………………………….................. 
                               ………………………………………………………............... 
                               ............................................................................. 
                               .............................................................................. 
 
                                                     
2.แผนผัง                                                     3. ภาพถ่ายทางอากาศ  
คือ……………………………………………………                   คือ.............................................................. 
…………………………………………………………                  ................................................................... 
.................................................................                  ................................................................... 
..................................................................                 ....................................................................           
.................................................................                  ………………………………………………………….. 
 
 
4.ภาพจากดาวเทียม                                        5.ภาพถ่าย 
คือ..............................................................               คือ ............................................................... 
…………………………………………………………                  ................................................................... 
.................................................................                  ................................................................... 
…………………………………………………………                  .................................................................. 
..................................................................                 …………………………………………………………. 



 

 

ใบงานที่ 2 ความส าคัญของแผนที่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                                                      
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.6/1 ใช้เครือ่งมือทางภูมิศาสตร์ ระบุลักษณะส าคัญ 

                         ทางกายภาพและสังคมของประเทศ  วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 

                      

        ชื่อ………………………………………………………..เลขที่………...............ชั้น………………………… 

       ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าแผนผังความคิด  ประโยชน์ของแผนที่ 

 

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          ใบความรู้ 2เรื่องสญัลักษณแ์ผนท่ี 

                                 วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                                                          
สาระที่ 5  ภูมศาสตร์ ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.6/1 

                                          

 

 

           

 

                 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สเีขียว 

สเีหลอืง 

สมีว่ง 

สแีดง 



 

 

ใบงานที่ 3 สัญญลักษณ์แผนที่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                                                         
สาระที่ 5  ภูมศาสตร์ ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.6/1 ใช้เครือ่งมือทางภูมิศาสตร์ ระบุลักษณะส าคัญ 

                         ทางกายภาพและสังคมของประเทศ  วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 

                      

             ชื่อ………………………………………………………..เลขท่ี………...............ชั้น………………………… 

                   ค าชี้แจง  เขียนสัญลักษณ์ของแผนที่ให้ตรงกับข้อความที่ก าหนดให้ 

 

              1.เมืองหลวง                                                    6. แม่น้ า 

             

 

               2.เส้นกั้นอาณาเขต                                            7.ภูเขา                                      

 

               

               3.ทางรถไฟ                                                      8.ทะเลทราย 

 

                

              4. เส้นทางเดินเรือ                                               9.สีน้ าเงิน 

 

        
        
 
      5.เมือง จังหวัด                                                     10.ถนน                                               
                         
 
                                    



 

                            ใบความรู้ 3 เร่ืองภูมิศาสตร์ประเทศไทย   

              วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

             ประเทศไทย   สาระที่ 5  ภูมศาสตร์ ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.6/1 

 

          ลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือ  เป็นภูเขาสูง และแอ่งที่ราบ  ภาคเหนือเป็นต้นก าเนิดของ
แม่น้ าสายใหญ่ๆในภาคกลาง เช่นแม่น้ าปิง วัง ยม น่าน มีดอยอินทนนท์ยอดเขาสูงสุดในประเทศไทย  อาชีพ
เกษตรกรรม ประเพณียี่เป็ง  บวชลูกแก้ว อาหาร ไส้อั่วน้ าพริกหนุ่ม แกงฮังเล 

 

           ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบสงู โคก เนิน มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นรูปกระทะ พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายแม่น้ าส าคัญ แม่น้ าโขง แม่น้ ามูล แม่น้ าชี  เทือกเขาพนมดงรัก 
ประกอบอาชีพเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ไหลเรือไฟ 

 
 
ลักษณะทางกายภาพของภาคกลาง  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ ภาคกลางตอน   บนเป็น
ทิวเขาแม่น้ าส าคัญ แม่น้ าป่าสัก ท่าจีน แม่น้ าเจ้าพระยา เป็นศูนย์กลาง การปกครอง เศรษฐกิจ  การ
คมนาคมประเพณีแข่งเรือ ลงแขก 
 
 

        ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออก ตอนกลางของภูมิภาคมีภูเขาสูง ทางตอนใต้มีที่ราบชายฝั่งทะเล
แม่น้ าส าคัญ แม่น้ า บางประกง ประแส ปราจีนบุรี เวฬุ ล าสะโตน ห้วยพระปรง ตราด มีเทือกเขาบรรทัดกั้น
ประเทศกัมพูชา อาชีพท าสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ ประเพณี วิ่งควาย เทศกาลผลไม้  เมืองอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 

         ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตก  ลักษณะทางคล้ายภาคเหนือ คือมีเทือกเขาสลับแอ่งหุบเขา แต่
ภาคตะวันตกจะติดชาวฝั่งทะเล อากาศเย็นและแห้งแล้ง มีเทือกเขาสูงเทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี กั้น
เมียนม่าร์ 

        

          ลักษณะทางกายภาพของภาคใต้ตอนกลางเป็นเทือกเขาสูง ชายฝั่งทะเลประกบ 2  ด้าน อากาศร้อนฝน
ตกชุกแม่น้ าส าคัญแม่น้ าตาปี แม่น้ ากระบุรี แม่น้ าโกลก แม่น้ าตรัง มีเทือกเขา สันกาลาคีรี กั้นมาเลเซียประกอบ
อาชีพท าสวนยางพารา อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม เหมืองแร่ ท าประมง ประเพณี เทศกาลกินเจ ฮารีรายอ 

 



 

 

ใบงานที่ 4 

                                        เร่ือง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของประเทศไทย 

           ส 5.1ตัวชี้วัด ป.6/1  ใช้เคร่ืองมือทางภูมศาสตร์ ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย 

     วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 16101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน นางพูลศรี  สังข์สุวรรณ์ 

     ชื่อ...................................................................เลขที่.................ชั้น............โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 

      ค าสั่ง         ให้นักเรียนน าค าท่ีก าหนดให้เติมลงในข้อทีสัมพันธ์กัน ( 10 คะแนน ) 

                          ภาคเหนือ           ภาคกลาง       ภาคตะวันออก    

                          ภาคตะวันตก        ภาคใต้          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.ตั้งอยู่ระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้  
   ทรัพยากรแร่ธาตุ ดิน น้ าอุดมสมบูรณ ์
   ประชากรมีอาชีพประมง  ท าเหมืองแร่  
 
2. จังหวัดระยอง  ตราด  จันทบุรี  มีแม่น้ าบาง 
   ปะกง แม่น้ าจันทบุรี  ภูเขาบรรทัด ท าสวนผลไม ้
    ประชากรมีอาชีพประมง   ท่องเที่ยว 
 
3. มียอดเขาอินทนนท์สูงสุดในประเทศไทย 
    เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าเจ้าพระยา 
    ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
    วัฒนธรรมพื้นเมือง  ฟ้อนเล็บ แกงฮังเล 
 
4.เป็นที่ราบลุม่แม่น้ าขนาดใหญ่ มคีวามอุดมสมบูรณ ์
    ที่สุดของประเทศไทย มฝีนตกชุก น้ าท่วม 
    ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นศูนย์กลาง 
    การปกครอง เศรษฐกิจ  การคมนาคม 
 
5.มหาสารคาม กาฬสินธิ์ บุรีรมัย์  มีทิวเขาเพชรบูรณ ์
   พนมดงรัก  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นรูปกระทะ  
   ที่ราบสูงขนาดใหญ่ แห้งแล้ง  ดนิปนทราย  
 
 
 6. มีเทือกเขาถนนธงชัย  ตะนาวศรี  กั้นไทยพม่า  
   มีชาวเขา กระเหรีย่ง มอญ เป็นต้น 
 
  



               
                   ใบความรู้ 4 เรื่อง คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ด ี

               วิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                    หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากร 

                    สาระที่ 4 เศรษฐศาสตร์ 3.1 ตัวชี้วัด ป.6/2 อธิบาย 

                                                บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 

 

 

                                   คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ด ี
                    

               มนุษย์ทุกคนมีฐานะเป็นผู้บริโภค ผู้บริโภคทีด่ีนั้นนอกจากจะเป็นที่รู้จักเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม  ดังนี้ 

          1.ผู้บริโภคที่ดีควรเป็นผู้ที่มีความรับผดิชอบต่อตนเอง   ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบริโภคจากการเปรียบเทียบราคา คุณภาพและปริมาณว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นธรรมหรือไม่การ
ตรวจสอบฉลากก่อนบริโภค ดูส่วนผสมวันหมดอายุ  วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนการรักษา
สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคเมื่อถูกละเมิดต้องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

           2.ผู้บริโภคที่ดีควรเป็นผู้ ที่มีความรับผิดชอบต่อผูอ้ื่น กล่าวคือ ต้องค านึงถึงผลเสียหรือ
ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคของตนเองและผู้อ่ืนด้วย เช่น การเปิดวิทยุเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน การปล่อย
ควันด าการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นต้น 

 

            3.บริโภคที่ดีควรเป็นผู้ ที่มีความรับผดิชอบต่อสังคม กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ดีควรค านึงถึง
การบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เพท่อช่วยรักษาทรัพยากรต่างๆ ให้มีไว้ใช้เหลือการ
บริโภคได้ยาวนาน เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  การไม่ทิ้งขยะลงถนน หรือสาธารณะ อย่างระมัดาะวัง    

 

 



ค าชี้แจง              
.s.sh 

 

 

 
 ใบงานที่ 5 

เร่ือง บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 

ตัวชี้วัด มฐ ส 3.1  ป.6/2 อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 

วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 16101 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 วันทีเ่รียน 15-19 มิถุนายน 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน นางพูลศรี  สังข์สุวรรณ์ 
 

ชื่อ..........................................................................เลขที่.................ชั้น............โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 

                ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย √  หน้าข้อความที่ถูกหรือกา ×  หน้าข้อที่ผิด 
                  

 
1.ผู้บริโภคควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสินค้า ก่อนตัดสินใจซื้อ 

 
2.ผู้บริโภคควรเลือกซ้ือสินค้าและบริการตามค าโฆษณาชวนเชื่อของผู้ผลิต 

 3.ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ในการใช้สอย 

 
4.ผู้บริโภคควรตรวจสอบฉลากสินค้าว่ามีปริมาณคุณภาพ และราคายุติธรรม 

 5.ผู้บริโภคไม่ควรหลงเชื่อค าโฆษณาชวนเชื่อหรือตัดใจซื้อสินค้าเพราะต้องการของแถม 

 
6.ผู้บริโภคควรซื้อสินค้ามีราคาแพงและน าเข้าจากต่างประเทศเพราะมีคุณภาพดีกว่า 

 7.ผู้บริโภคควรซื้อสินค้าที่มีการผ่อนผันซื้อสินค้า จะท าให้ได้สินค้าราคาถูก 
 

 8.เลือกซื้อสินค้าท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติชนิดที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 
9.ผู้บริโภคควรศึกษาคู่มือการใช้งานของสินค้าก่อนน ามาใช้ 

 10.รักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคและร้องเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการละเมิด
สิทธิผู้บริโภค 

 

 

 



 

 

ใบงานที่ 6 
               เร่ือง   หลักฐานที่ใช้ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

              ตัวชี้วัด ส 4.1 ป.6/2 น าเสนอข้อมลูจากหลักฐานทีห่ลากหลายในการท าความเข้าใจเร่ืองราวส าคัญในอดีต 

                        วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา 16102 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 วันที่เรียน 22-26 มิถุนายน 2563 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน นางพูลศรี  สังข์สุวรรณ์ 

         ชื่อ..................................................................เลขที่.................ชั้น............โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 

ค าชี้แจง         ให้นักเรียนจ าแนกหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

                     ที่ใช้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญลงในตาราง ( 10 คะแนน) 

 

            พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5        ต านานพระแก้วมรกต         จารึกวัดโพธิ์ 

            พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์     บ้านเรือนไทยในอดีต          พระราชวังบ้านปืน 

            ภาพถ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์              พระนครคีรี(เขาวัง)             สนธิสญัญาเบาว์ริง 

            พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน 

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
  
  
  
  
  
  
     

  เสริมวามรู้ 

               1.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ หลักฐานที่มีการบันทึกข้อมูลแน่ชัด เช่น จารึก พงศาวดาร 
ต านาน บันทึกในลักษณะต่างๆ 

               2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคือ หลักฐานประเภทสถานที่ส าคัญ โบราณสถานที่ส าคัญค า
บอกเล่า โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ อนุสาวรีย์ต่างๆ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เพลงพื้นบ้าน การแสดง
โขน 


