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1
คาชี้แจงในการใช้คู่มือประกอบการใช้
ชุดกิจกรรมสาหรับครู
1. ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาภูมใิ จชัยภูมิ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมศิ าสตร์ แหล่งท่องเที่ยว อาชีพ
สินค้า ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น โดยมีทั้งหมด 3 ชุด ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยย่อย คือ
ชุดที่ 1 สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ
ชุดที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ
ชุดที่ 3 อาชีพ สินค้า และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
2. ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
1) กิจกรรมสาหรับนักเรียน
2) คู่มอื ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับครู
3. ในคู่มอื ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับครู ชุดที่ 1 สภาพภูมศิ าสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
1) ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม
2) แผนผังการนั่งของนักเรียน
3) ใบความรูส้ าหรับนักเรียน ซึ่งใบความรูค้ รูผสู้ อนเองอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อดึงดูดความ
สนใจเพิ่มขึ้น โดยการทาเป็นเหมือนแผ่นพับได้
4) ใบงานกิจกรรมสาหรับนักเรียน
4.1) ใบงานกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แผนที่จังหวัดชัยภูมิ
4.2) ใบงานกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของจังหวัดชัยภูมิ
4.3) ใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ลักษณะภูมอิ ากาศของจังหวัดชัยภูมิ
4.4) ใบงานกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการดาเนินชีวติ ของชาวชัยภูมิ
5) เฉลยใบงานกิจกรรม
6) แบบทดสอบประจาชุดกิจกรรม
7) เฉลยแบบทดสอบ
8) เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละใบงานกิจกรรม
9) แบบบันทึกคะแนน
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4. บทบาทและหน้าที่ของครูผสู้ อน
1) ศึกษารายละเอียดการใช้ชุดกิจกรรมจากชุดกิจกรรมสาหรับผู้เรียนและคู่มอื ประกอบการใช้ชุด
กิจกรรมสาหรับครู
2) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนคู่มอื ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับครู เพื่อเตรียม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3) จัดเตรียมเอกสาร แบบทดสอบ ใบความรู้ ใบงานกิจกรรมไว้ให้ครบ พร้อมทั้งเอกสาร
สาหรับศึกษาหรืออธิบายเพิ่มเติม
4) สาหรับชั่วโมงแรกในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบกลุ่มร่วมมือฉบับนี้
ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนได้ทราบถึงบทบาทของนักเรียนเอง กติการะหว่างการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องสภาพภูมศิ าสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ
5) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
6) แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละผู้เรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ตามความเหมาะสม และจัดแต่ละ
กลุ่มนั่งตามแผนผังที่จัดไว้
7) ขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม ครูคอยให้คาแนะนากากับดูแล ให้ความช่วยเหลือ
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนสงสัยหรือซักถาม
8) หลังจากที่นักเรียนทาใบงานกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้เฉลยโดยการอธิบาย หรือมอบใบเฉลยใบงาน
กิจกรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม เมื่อมีขอ้ สงสัย
9) สรุปความรูท้ ี่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมสรุปก่อน ครูจงึ
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเหลือ
10) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ
กลุ่มร่วมมือเสร็จเรียบร้อย และเฉลยคาตอบพร้อมอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนมีขอ้ สงสัยและซักถาม
3. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบกลุ่มร่วมมือ เกิดผลดีควรปฏิบัติดังนี้
1) ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนรักษาเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่กาหนด
2) ครูควรมีลักษณะกระตือรือร้น มีชีวติ ชีวา ใช้คาพูเร่งเร้าให้นักเรียนสนุกสนานและกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสนุกและอยากเรียนรู้
3) ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียน ครูควรให้นักเรียนที่ขาดเรียนเรียนซ่อมเสริม โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประกอบกลุ่มร่วมมือเป็นแบบรายบุคคล ซึ่งมีนักเรียนที่ใช้มาแล้วหรือครูเป็นผูค้ อยแนะนา
4) นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลหลังเรียนต้องให้ทากิจกรรมการเรียนรูใ้ หม่
ถ้ายังไม่ผ่านการประเมินอีก ครูผู้สอนต้องหาวิธีแก้ไขต่อไป
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ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม

นักเรียน

ครู

ศึกษาบทบาทของตัวเอง

ศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ศึกษาใบความรู้

คอยแนะนาเมื่อนักเรียนซักถาม
หรือสงสัย

ทาใบงานกิจกรรม

เฉลยใบงานกิจกรรมและ
อธิบายเพิ่มเติม

ร่วมกันสรุปความรู้ท่ไี ด้จากกิจกรรม

ทดสอบหลังเรียน

อธิบายเพิ่มเติม

ไม่ผ่านการประเมิน

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ

4
แผนผังการนั่งเรียนตามกลุ่ม

กระดาน
โต๊ะครู

กลุ่มที่1

กลุ่มที่2

กลุ่มที่3

กลุ่มที่4

กลุ่มที่5

กลุ่มที่6
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ใบความรู้

สภาพภูมศิ าสตร์ ของจังหวัดชัยภูมิ
ทีต่ ้งั
จังหวัดชัยภูมิต้ งั อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือบริ เวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ ้งที่ 15 องศาเหนือ
เส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก หรื อ ละติจูดที่ 15 องศา 20 ลิปดาเหนือ – 16 องศา 45 ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่
101 องศา 20 ลิปดาตะวันออก – 102 องศา 28 ลิปดาตะวันออก สู งจากระดับน้ าทะเล 631 ฟุต ห่างจาก
กรุ งเทพมหานคร 332 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสี มา
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสี มา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์

รู ปที่ 1 รู ปแสดงแผนที่จงั หวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง
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พืน้ ที่
จังหวัดชัยภูมิ เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 7
ของประเทศ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรื อ 7,986,429 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 7.6 ของพื้นที่
ทั้งหมดของภาค และร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ท้ งั ประเทศ โดยแบ่งพื้นที่ตามการปกครองออกเป็ น 16 อาเภอ คือ
อาเภอเมือง อาเภอบ้านเขว้า อาเภอหนองบัวระเหว อาเภอดอนสวรรค์ อาเภอจัตุรัส อาเภอแก้งคร้อ
อาเภอหนองบัวแดง อาเภอบาเหน็จณรงค์ อาเภอภูเขียว อาเภอบ้านแท่น อาเภอภักดีชุมพล อาเภอเนินสง่า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ อาเภอเทพสถิต อาเภอคอนสาร อาเภอซับใหญ่

รู ปที่ 2 รู ปแสดงแผนที่อาเภอต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ
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การคมนาคม
ปั จจุบนั การคมนาคมระหว่างอาเภอต่ออาเภอเป็ นถนนลาดยางอยูใ่ นความดูและ รับผิดชอบของ
กรมทางหลวง ทาให้การติดต่อระหว่างอาเภอเป็ นไปอย่างสะดวกสบาย ส่ วนการคมนาคมจากอาเภอ ตาบล
หมู่บา้ นส่ วนใหญ่ยงั เป็ นถนนลูกรัง ในบางพื้นที่สามารถใช้ติดต่อคมนาคมอย่างสะดวกในหน้าแล้ง สาหรับฤดู
ฝนยังมีความลาบากอยูม่ าก ปั จจุบนั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ แขวง
การทางชัยภูมิ และองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้จดั สรรงบประมาณเพื่อปรับปรุ งถนนลูกรังให้เป็ นถนน
คอนกรี ตหรื อลาดยางเชื่ อมระหว่างหมู่บา้ น และตาบลต่างๆ ระยะทางระหว่างอาเภอเมืองชัยภูมิกบั อาเภอต่างๆ
รายละเอียด ดังนี้
อาเภอบ้านเขว้า
13 กิโลเมตร
อาเภอหนองบัวระเหว 33 กิโลเมตร
อาเภอคอนสวรรค์ 38 กิโลเมตร
อาเภอจัตุรัส
39 กิโลเมตร
อาเภอแก้งคร้อ
45 กิโลเมตร
อาเภอหนองบัวแดง
53 กิโลเมตร
อาเภอบาเหน็จณรงค์ 58 กิโลเมตร
อาเภอภูเขียว
77 กิโลเมตร
อาเภอบ้านแท่น
81 กิโลเมตร
อาเภอภักดีชุมพล
85 กิโลเมตร
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ 90 กิโลเมตร
อาเภอเทพสถิต
105 กิโลเมตร
อาเภอคอนสาร
125 กิโลเมตร
อาเภอเนิ นสง่า
30 กิโลเมตร
อาเภอซับใหญ่
78 กิโลเมตร

รู ปที่ 3 แสดงแผนที่การเดินทาง หมายเลขทางหลวงเชื่อมอาเภอต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ
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ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปประกอบด้วยป่ าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จงั หวัด นอกนั้นเป็ น
ที่ราบลุ่ม บริ เวณตอนกลางของจังหวัดเป็ นพื้นที่ราบ มีพ้นื ที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรี ยงรายจากทิศตะวันออกสู่
ทิศตะวันตก ซึ่ งมีลกั ษณะและจานวนพื้นที่ดงั นี้
ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชั ยภูมิ
ที่
ลักษณะภูมิประเทศ
จานวนพืน้ ที่ (ไร่ ) ร้ อยละ
1. ภูเขาและป่ าไม้
4,026,616
50.42
2. ที่ราบลุ่ม
3,603,994
45.13
3. ที่ราบสู งนอกเขตป่ าไม้
252,413
3.16
4. พื้นน้ า
63,431
0.79
5. เนื้อที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้
39, 75
0.50
รวมเนือ้ ทีท่ ้งั หมด
7,986,4299
100.00
จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็ น 3 ลักษณะคือ
พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ า มีความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่บริ เวณพื้นที่ราบเรี ยบ
ความลาดเอียงของพื้นที่อยูร่ ะหว่างร้อยละ0 - 2 ซึ่ งมีพ้นื ที่ประมาณร้อยละ 13 ได้แก่พ้นื ที่ราบลุ่มแม่น้ าชีในเขต
อาเภอเมืองชัยภูมิ อาเภอคอนสวรรค์ อาเภอบ้านเขว้า อาเภอบาเหน็จณรงค์ อาเภอจัตุรัส อาเภอเนินสง่า
บริ เวณนี้จะเป็ นที่ราบน้ าท่วมถึง
พื้นที่ลูกคลื่นลอนต่า อยูต่ อนกลางของพื้นที่จงั หวัด เป็ นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
มีความสู งประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลางได้แก่ พื้นที่บางส่ วนในเขตอาเภอเมืองชัยภูมิ
อาเภอหนองบัวระเหว อาเภอบ้านเขว้า อาเภอแก้งคร้อ อาเภอเทพสถิต อาเภอบาเหน็จณรงค์
อาเภอเกษตรสมบูรณ์และอาเภอบ้านแท่น
พื้นที่สูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสู ง
ตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่ วนของอาเภอเทพสถิต
อาเภอหนองบัวระเหว อาเภอคอนสาร อาเภอเกษตรสมบูรณ์ อาเภอหนองบัวแดง อาเภอภูเขียว อาเภอแก้งคร้อ
อาเภอภักดีชุมพล อาเภอซับใหญ่ และพื้นที่ทางตอนเหนื อของอาเภอเมืองชัยภูมิ
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ลักษณะทางธรณี
พื้นที่ส่วนใหญ่รองรับด้วยหิ นฐานที่เป็ นกลุ่มหิ นโคราช มีโครงสร้างทางธรณี ของชั้นหิ นทรายเอียง
เป็ นสันเขารู ปอีโต้ทางแถบตะวันตกที่เป็ นขอบที่ราบสู งโคราช และเป็ นขอบเขตทางตอนกลางและตะวันออก
ของจังหวัด มีกลุ่มหิ นสระบุรียคุ เพอร์ เมียนปรากฏเป็ นบริ เวณกว้างในเขตภูเขาแถบตะวันตกและตะวันตกเฉียง
เหนือ ที่ประกอบด้วยหินปูน หินเซิร์ต หินบะซอลต์ หินอัลตราเมฟิ ก และหินเซอร์ เพนทิไนต์ มีหินอัคนีภายนอก
ชนิดหิ นบะซอลต์ หิ นไรโอไลต์ และหิ นแอนดีไซต์ พุเป็ นหย่อมแคบๆ ที่อาเภอบาเหน็จณรงค์มีการทาเหมืองแร่
โพแทช ตามที่ราบและที่ลุ่มสะสมด้วยตะกอนยุคควอเทอร์ นารี
มีภูเขาที่สาคัญในเขตจังหวัด คือ ภูเขียว ภูด่านอีป้อง ภูคี ภูนกแซว ภูเม็ง ภูสะเดา ภูแลนคา เขาพระยาฝ่ อ
เขาพังเหย
สภาพดิน ดินในจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็ นกลุ่มได้ 2 กลุ่มตามลักษณะที่พบ คือ ดินที่ราบต่า และดินดอน
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,113,134.69 และ5396165.96 ไร่ หรื อร้อยละ 13.94 และ 67.57 ของเนื้ อที่จงั หวัด
ตามลาดับ (พื้นที่ส่วนทีเหลือเป็ นดินในกลุ่มพื้นที่ ที่สูงชันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ พื้นที่แหล่งน้ า และพื้นที่
ที่ใช้อยูอ่ าศัย) พื้นที่ปลูกข้าวส่ วนใหญ่เป็ นนาแบบนาดอนสลับนาสุ่ ม (39%) รองลงมา ได้แก่ นาดอน (32%)
และนาลุ่มน้ าท่วมไม่ถึง (29%) ตามลาดับ ลักษณะดินเป็ นดินทรายมากที่สุด (41%) รองลงมาได้แก่ ดินเหนียว
ดินร่ วนปนทราย และดินลูกรัง
แหล่ งนา้ ของจังหวัดชั ยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ มีแหล่งน้ าธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
แหล่งนา้ ธรรมชาติ ประกอบด้วยแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน ได้แก่
(1) แหล่งน้ าผิวดิน จังหวัดชัยภูมิ เป็ นแหล่งกาเนิดต้นน้ าลาธาร มีลาน้ าย่อยหลายสาย ก่อให้เกิดลาน้ าสาคัญ ดังนี้
(1.1) ลำนำ้ ชี มีตน้ น้ าอยูบ่ ริ เวณภูเขาเขียวบ้านโหล่น ตาบลบ้านโหล่น (ชีผดุ ชีด้ นั ) และเทือกเขาพญาฝ่ อ
หรื อเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอาเภอหนองบัวแดง ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ เป็ นระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร
โดยไหลผ่านอาเภอหนองบัวแดง อาเภอหนองบัวระเหว อาเภอบ้านเขว้า อาเภอจัตุรัส อาเภอเมือง อาเภอเนิน
สง่า อาเภอคอนสวรรค์ แล้วไหลเข้าเขต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร
จังหวัดศรี สะเกษ แล้วไปบรรจบแม่น้ ามูลที่จงั หวัดอุบลราชธานี
(1.2) ลำนำ้ พรม มีตน้ กาเนิ ดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อาเภอคอนสาร โดยไหลผ่านเขตจังหวัด
ชัยภูมิเป็ นระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร ผ่านอาเภอคอนสาร อาเภอเกษตรสมบูรณ์ อาเภอภูเขียว อาเภอบ้าน
แท่น และยังเป็ นเส้นแบ่งเขตจังหวัดชัยภูมิ กับจังหวัดขอนแก่น ลาน้ าพรมไหลลงสู่ อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ใน
เขตอาเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น
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(1.3) ลำคันฉู ไหลผ่านอาเภอบาเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอาเภอเมืองชัยภูมิ
(1.4) ลำนำ้ เชิ ญ ไหลผ่านอาเภอคอนสาร และอาเภอภูเขียว
(1.5) ลำชี ลอง ไหลผ่านอาเภอเมืองชัยภูมิ และอาเภอบ้านเขว้า
(1.6) ลำปะทำว ไหลผ่านอาเภอเมืองชัยภูมิ
(1.7) ลำสำมหมอ ไหลผ่านอาเภอแก้งคร้อ และอาเภอคอนสวรรค์
(1.8) ลำนำ้ กลลำ ไหลผ่านอาเภอคอนสวรรค์ ไปลงน้ าลาน้ าชี
(2) แหล่งน้ าใต้ดิน ปริ มาณน้ าใต้ดินของจังหวัดชัยภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 – 100 แกลลอนต่อนาที พื้นที่ที่มีคุณภาพ
ดี ได้แก่ บางส่ วนทางตอนเหนือของอาเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง บ้านแท่น ภูเขียว และอาเภอ
แก้งคร้อ เป็ นต้น น้ าที่ขุดได้บริ เวณนี้มีคุณภาพดี แต่จะมีปัญหาน้ าเค็มในพื้นที่ที่เป็ นภูเขาทางตอนกลางและ
ตะวันตกของจังหวัดเฉลี่ยประมาณน้ า 20 – 50 แกลลอนต่อนาที เป็ นน้ าที่มีแร่ ธาตุปนอยูม่ าก ส่ วนบริ เวณไหล่
เขาจะมีน้ าน้อยเฉลี่ย 20 แกลลอนต่อนาที และทางตอนล่างของจังหวัดเป็ นพื้นที่ที่มีเกลือมากน้ าที่ได้ จึงเป็ น
น้ าเค็มอยูถ่ ึงร้อยละ 90 ของที่ขดุ ได้
(3) แหล่งน้ าชลประทาน
แหล่งน้ าชลประทาน จังหวัดชัยภูมิมีพ้นื ที่ชลประทาน รวม 411,298 ไร่ ดังนี้
1. เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ าพรม) อยูใ่ นเขตอาเภอคอนสาร กั้นลาน้ าพรม มีพ้นื ที่อ่างเก็บน้ าประมาณ 545
ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 341,000 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์การเกษตร ประมาณ 100,000 ไร่ ตัวเขื่อนตั้งอยูส่ ู ง
800 เมตร จากระดับน้ าทะเล เป็ นเขื่อนหิ นทิ้งแกนดินเหนี ยว สู ง 70 เมตร กว้าง 8 เมตร สันเขื่อนยาว 700 เมตร
เก็บกักน้ าได้สูงสุ ด 188 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสองเครื่ อง กาลังผลิต 40,000 กิโลวัตต์
2. เขื่อนห้วยกุ่ม ตั้งอยูท่ ี่ปากห้วยกุ่ม ตาบลหนองโพนงาม อาเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็ นเขื่อนหิ นทิ้งแกนดินเหนียว
สู ง 35.5 เมตร สันเขื่อนยาว 282 เมตร กว้าง 8 เมตร มีพ้นื ที่ 2.4 ตารางกิโลเมตร เก็บกักน้ าได้สูงสุ ด 22 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าขนาด 1,300 กิโลวัตต์ สนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในเขตอาเภอเกษตร
สมบูรณ์ และอาเภอภูเขียว ประมาณ 68,000 ไร่
3. เขื่อนลาปะทาว เป็ นโครงการที่ครอบคลุมพื้นที่สามอาเภอคืออาเภอแก้งคร้อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ และ
อาเภอเมือง โดยมีเขื่อนสองแห่งคือเขื่อนบนปิ ดกั้นน้ าห้วยปะทาวที่บา้ นท่ากอก อาเภอแก้งคร้อ เก็บกักน้ าสู งสุ ด
44 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ขนาดกาลังผลิตรวม 4,500 กิโลวัตต์ เป็ นเขื่อนดินสู ง 24.5 เมตร
ยาว 875เมตร ส่ งน้ าให้การเกษตรในตาบลหนองกุม อาเภอแก้งคร้อ ประมาณ 15,000 ไร่ เขื่อนล่างปิ ดกั้นลาห้วย
ปะทาว ที่บา้ นห้วยหมากแดง อาเภอเมือง ฯ มีพ้นื ที่อ่าง 14.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ตัวเขื่อนเป็ นเขื่อนดินสู ง 3.75
เมตร ยาว 372 เมตร ส่ งน้ าให้พ้นื ที่การเกษตรประมาณ 12,000 ไร่ และส่ งน้ าไปหล่อเลี้ยงน้ าตาดโตน ให้มีน้ า
ตลอดปี และใช้เป็ นน้ าดิบสาหรับชาวชัยภูมิ
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4. เขื่อนห้วยทราย อยูใ่ นเขตอาเภอบาเหน็จณรงค์ กั้นลาห้วยเป็ นเขื่อนดินขนาดกลาง สร้างเพื่อผลประโยชน์
ทางด้านการเกษตร
5. เขื่อนลาคันฉู อยูใ่ นเขตอาเภอบาเหน็จณรงค์ ปิ ดกั้นลาคันฉู สร้างเพื่อผลทางด้านการเกษตร และการประปา
ของอาเภอบาเหน็จณรงค์ เป็ นเขื่อนดินขนาดกลาง พื้นที่อาเภอหนองหัวระเหว อาเภอจัตุรัส อาเภอเนิ นสง่า
7. เขื่อนชีบน อยูใ่ นเขตอาเภอบ้านเขว้า เป็ นโครงการที่ผา่ นการศึกษาที่จะก่อสร้าง เป็ นแห่งแรกในจังหวัด โดย
ปิ ดกั้นลาน้ าชี บริ เวณช่องเขาขาด แต่ได้รับการคัดค้าน และถูกระงับการก่อสร้างไว้
8. เขื่อนสะพุงเหนือ อยูใ่ นเขตอาเภอหนองบัวแดง อยูร่ ะหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
9. อ่างเก็บน้ าช่อระกา เป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็ นแห่งแรกของจังหวัด อยูท่ ี่บา้ นช่อระกา ตาบลนา
ฝาย อาเภอเมือง ฯ เป็ นแหล่งน้ าที่ส่งผลต่อการเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่อยูใ่ กล้ตวั
จังหวัดที่สุด

รู ปที่ 4 แผนที่แสดงบริ เวณลุ่มน้ าในจังหวัดชัยภูมิ
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ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดชั ยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิมีลกั ษณะอากาศร้อนชื้ น อยูใ่ นภูมิอากาศแบบมรสุ มเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาใน
แต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้ าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดู
ร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้
ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน
ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
และจากการที่ลกั ษณะภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาสู ง มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ทอดตัวเป็ นแนวยาวทาง
ทิศตะวันออก เทือกเขาดงพญาเย็นทางด้านทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ทาให้เทือกเขาดังกล่าวเป็ นสิ่ งกีดขวางลมฝน
จากอิทธิ พลลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ จึงส่ งผลให้ปริ มาณน้ าฝนไม่มากเท่าที่ควรในฤดูฝน เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศตั้งอยูใ่ นเขตเงาฝน โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อ และด้านตะวันตกของจังหวัด โดยมี
อุณหภูมิ ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนดังนี้
ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลีย่ และ ปริมาณนา้ ฝนเฉลีย่
เดือน
รายละเอียด
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิ
24.0 26.4 28.8 29.8 28.9 28.4 27.9 27.4 27.2 26.8 25.2 23.4
เฉลี่ย ( )
ปริ มาณ
น้ าฝนเฉลี่ย 3.3 18.7 39.7 91.5 147.3 152.5 119.5 162.4 229.3 132.2 16.3 5.3
(mm)
ที่มา กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
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ปัจจัยทางภูมศิ าสตร์ ทมี่ ผี ลต่ อการดาเนินชีวติ ของชาวชัยภูมิ
วิถีชีวติ ของมนุษย์ในแต่ละสังคม ย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ
เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็ นต้น
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ทมี่ ีผลต่ อการตั้งถิ่นฐานและการดารงชี วติ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผล
ต่อการดารงชี วติ และการประกอบอาชีพของผูค้ น ส่ วนปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นเป็ นปั จจัยที่เกิดจาก
การอยูร่ ่ วมกันเป็ นชุมชน เป็ นหมู่บา้ นในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีการสร้างสรรค์ กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และความเชื่ อในสังคมร่ วมกัน
สาหรับปั จจัยทางภูมิศาสตร์ อนั ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติน้ นั มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
เช่น นิสัยใจคอ ความคิด อารมณ์ ตลอดจนการเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ซึ่ งสิ่ งแวดล้อมดังกล่าวทาให้มนุษย์
เกิดการปรบตัว หรื อปรับพฤติกรรมของตนเอง เช่น
1. การที่โลกกลมและโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทาให้เกิดเวลากลางวัน กลางคืน และทาให้เกิด
ฤดูกาล มนุษย์จึงปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยนอนในเวลากลางคืน ทางานในเวลากลางวัน และสวมใส่
เสื้ อผ้าหนา ๆ ในฤดูหนาว เป็ นต้น
2. สภาพภูมิประเทศ ทาให้ผคู ้ นที่อยูบ่ ริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าประกอบอาชีพการเพาะปลูก ส่ วนบริ เวณที่
แห้งแล้งประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น
3. ภูมิอากาศ มีผลต่อการประกอบอาชีพ และการแต่งกาย เป็ นต้น เช่น ในภาคเหนือมีอากาศหนาว จึง
มีการประกอบอาชีพปลูกพืชเมืองหนาว และมีการแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าหนา ๆ เป็ นต้น
4. ทรัพยากรธรรมชาติ จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ทาให้การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวติ
ของผูค้ นแตกต่างกันไปด้วย เช่น ในแถบภาคเหนื อมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์จึงมีอาชีพเก็บของป่ า ล่าสัตว์ และทา
อุตสาหกรรมไม้แปรรู ป ส่ วนภาคกลางเป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ าที่มีดินอุดมสมบูรณ์ จึงมีการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ
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ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ทมี่ ีผลต่ อการดาเนินชี วติ ของชาวชั ยภูมิ
จากลักษณะภูมิประเทศที่โดยทัว่ ไปประกอบด้วยป่ าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จงั หวัด
และเป็ นแหล่งกาเนิดต้นน้ าที่สาคัญหลายสาย เช่น ต้นน้ าชี ต้นน้ าพรม และสภาพภูมิอากาศที่เป็ นไปตามฤดูกาล
เพาะปลูกทาให้ชาวชัยภูมิส่วนใหญ่มีวถิ ีชีวิตเป็ นเกษตรกร ทาเกษตรกรรม โดยจากรายงานของสานักงานเกษตร
จังหวัดชัยภูมิและสานักงานป่ าไม้จงั หวัดชัยภูมิ พบว่า จังหวัดชัยภูมิ มีการใช้พ้นื ที่และการถือครองที่ดินทาง
การเกษตรทั้งหมด 3,618,881 ไร่ เมื่อพิจารณาเฉพาะการใช้พ้นื ที่ทางการเกษตรพบว่า ส่ วนใหญ่ใช้เป็ นพื้นที่
เพื่อการทานา ประมาณ 1,799,978 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่ปลูกพืชไร่ ประมาณ 1,378,395 ไร่ โดยพื้นที่
จานวนน้อยที่สุด คือพื้นที่อื่นๆ(ทุ่งหญ้า, ประมง) จานวน 23,724 ไร่ อาชีพหลักของชาวชัยภูมิ เป็ นการประกอบ
อาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ58.69 อาชีพการเกษตรที่สาคัญได้แก่ การเพาะปลูก ทานา ทาไร่ และ
ทาสวนไม้ผลไม้ยนื ต้น มีการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ประดับอยูบ่ า้ งและมีการประกอบอาชีพที่
นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 41.31 ดังนี้
(1) ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 15.02
(2) ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ร้อยละ 10.17
(3) ลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 7.08
(4) ผูช้ ่วยธุ รกิจในครัวเรื อน ร้อยละ 5.24
(5) อาชีพทางอุตสาหกรรม ร้อยละ 2.82
(6) นายจ้าง ร้อยละ 0.98
พื้นที่ ปลูกข้าวส่ วนใหญ่เป็ นแบบนาคอนคละกับนาลุ่ม (ร้อยละ 39) รองลงมาได้แก่ นาดอน(ร้อยละ32)
และนาลุ่ม (ร้อยละ 29) ตามลาดับส่ วนดินที่ปลูกข้าวจะเป็ นดินทรายมากที่สุด (ร้อยละ 4) รองลงมาได้แก่ ดิน
เหนียว (ร้อยละ 19) เกษตรกรทุกครัวเรื อนได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง โดยในรอบ 10 ปี มีโอกาส
เกิดขึ้น 1-3 ครั้งมากที่สุด และมักจะเกิดขึ้นทุกช่วงของการเจริ ญเติบโตของข้าว เมื่อเกิดสภาวะฝนแล้ง
ผลผลิตข้าวจะลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 52 ส่ วนการเกิดสภาวะน้ าท่วมเกษตรกรส่ วนน้อย(ร้อยละ33) ที่ได้รับผล
กระทบจากสภาวะน้ าท่วม โดยในรอบ 10 ปี มีโอกาสเกิดขึ้น 1-3 ครั้งมากที่สุด และมักจะเกิดขึ้นในช่วงข้าว
แตกกอ
พันธุ์ ข้าวที่เกษตรกรปลูกปั จจุบนั ได้แก่ กข6 ขาวดอกมะลิ 105 กข15 เหนียวสันป่ าตอง กข10 และ
พันธุ์พ้นื เมือง (ปลาซิว) โดยจะปลูกพันธุ์ กข6 มากที่สุด (ร้อยละ 70) รองลงมาได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105
(ร้อยละ 30) พันธุ์ขา้ วที่เกษตรกรปลูกไว้บริ โภคมากที่สุดคือพันธุ์ กข 6 ส่ วนพันธุ์ที่ปลูกไว้ขายมากที่สุดคือ
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 การเตรี ยมดินปลูกส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 67) มีการไถ 2 ครั้ง และส่ วนใหญ่ (ร้อยละ92)
ทานาโดยวิธีปกดา เกษตรกรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 93) มีการใส่ ปุ๋ยเคมี และส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 53) มีการใส่ ปุ๋ย
2 ครั้ง รองลงมาใส่ ครั้งเดียว (ร้อยละ42)
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โดยครั้งแรกส่ วนใหญ่จะใส่ ในอัตรา 5-15 กิโลกรัม/ไร่ (ร้อยละ47) นิยมใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15 -15 มากที่สุด
(ร้อยละ 35) ครั้งที่สองระยะข้าวตั้งท้องส่ วนใหญ่จะใส่ ในอัตรา 5-15 กก./ไร่ (ร้อยละ 55) โดยใส่ ปุ๋ยสู ตร
15-15-15 มากที่สุด (ร้อยละ 40) เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการกาจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน (ร้อยละ 47) นอกนั้น
ไม่มีการกาจัดวัชพืช พบการระบาดของแมลงเกิดขึ้น (ร้อยละ 78 ) มากกว่าโรคพืช (ร้อยละ 45) แมลงที่
ระบาดมากที่สุดคือเพลี้ยไฟ รองลงมา ได้แก่หนอนกอ ส่ วนโรคพืชที่ระบาดมากที่สุด คือ โรคไหม้ ศัตรู พืช
อื่น ๆ ที่ระบาดมากได้แก่ ปู และหนู (ร้อยละ 74)
การเก็บเกี่ยวส่ วนใหญ่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ร้อยละ 98 และร้อยละ 93 ใช้เครื่ องจักรกลนวดข้าว
ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 384 กิโลกรัมต่อไร่ ปั ญหาหรื อข้อจากัดในการผลิตตามที่เกษตรลาดับความสาคัญคือ ฝนแล้ง
(ร้อยละ59) รองลงมา ได้แก่ ศัตรู พืช เช่น ปู หนู (ร้อยละ20) ดินอุดมสมบูรณ์ต่า (ร้อยละ13) โรคและ
แมลง (ร้อยละ 4) วัชพืช (ร้อยละ 3) และน้ าท่วม (ร้อยละ 1) ตามลาดับ
เกษตรกร ส่ วนน้อย (ร้อยละ 30) ที่มีการขายข้าว โดยจะขายมากในช่วง ม.ค.- มี.ค. (ร้อยละ 50)
ส่ วนใหญ่(ร้อยละ 56 ) จะขายให้พอ่ ค้าที่มารับซื้ อที่ไร่ นา รายได้จากการขายข้าวเฉลี่ย 15,184 บาท/ครัวเรื อน/ ปี
โดยมีค่าต้นทุน(วัสดุ+แรงงานจ้าง) เฉลี่ย 12,126 บาท/ครัวเรื อน/ปี รายจ่ายที่เป็ นค่าวัสดุมากที่สุดคือค่าปุ๋ ยเคมี
เฉลี่ย 179 บาท/ไร่ ส่ วนค่าจ้างแรงงานจะเป็ นค่าจ้างเก็บเกี่ยวมากที่สุด เฉลี่ย 302 บาท / ไร่ ปัญหาหรื อข้อจากัด
ทางด้านเศรษฐกิจ - สังคม ที่เกษตรกรให้ความสาคัญมากตามลาดับคือค่าจ้างแรงงานแพง ไม่มีเงินลงทุน ปุ๋ ย
ราคาแพงและราคาผลผลิตต่า
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ใบงานกิจกรรมที่ 1
แผนที่จังหวัดชัยภูมิ

คาชี้แจง

1. จากแผนที่ต่อไปนี้ให้นกั เรี ยนระบุวา่ แต่ละหมายเลขคือ อาเภอใดในจังหวัดชัยภูมิ

หมายเลข 1 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 3 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 5 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 7 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 9 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 11 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 13 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 15 อาเภอ.....................................................

หมายเลข 2 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 4 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 6 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 8 อาเภอ.....................................................
หมายเลข 10 อาเภอ...................................................
หมายเลข 12 อาเภอ...................................................
หมายเลข 14 อาเภอ...................................................
หมายเลข 16 อาเภอ...................................................
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2. ให้นกั เรี ยนวาดแผนที่จงั หวัดชัยภูมิ พร้อมบอกอาณาเขตจังหวัดที่ติดกับจังหวัดชัยภูมิดว้ ย
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ใบงานกิจกรรมที่ 2
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1) ลักษณะภูมิประเทศโดยส่ วนใหญ่ของจังหวัดชัยภูมิประกอบด้วย…………………………………
ลาดับที่ 2 คือ …………………………………………………………………
2) จังหวัดชัยภูมิ แบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็ น 3 ลักษณะคือ...............................................
.........................................................................................................................................................
3) อาเภอใดในจังหวัดชัยภูมิที่มีลกั ษณะภูมิประเทศทั้ง 3 ลักษณะ .....................................................
........................................................................................................................................................
4) ภูเขาที่สาคัญในเขตจังหวัดชัยภูมิมีภูเขาใดบ้าง ..............................................................................
........................................................................................................................................................
5) ดินในจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็ นกลุ่มได้ 2 กลุ่มตามลักษณะที่พบ คือ..................................................
........................................................................................................................................................
6) ลาน้ าที่สาคัญของจังหวัดชัยภูมิมีลาน้ าใดบ้าง................................................................................
........................................................................................................................................................
7) ลาน้ าชี มีตน้ กาเนิ ดอยูท่ ี่ ตาบล..............................อาเภอ...............................................................
8) ลาน้ าพรม มีตน้ กาเนิดอยูท่ ี่อาเภอ.................................................................................................
9) แหล่งน้ าใต้ดินที่ขุดได้ในอาเภอใดที่มีคุณภาพดีในจังหวัดชัยภูมิ..................................................
........................................................................................................................................................
10) จงบอกแหล่งชลประทานที่สาคัญของจังหวัดชัยภูมิมา 3 ที่ ...........................................................
........................................................................................................................................................
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ใบงานกิจกรรมที่ 3
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชัยภูมิ

คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1) จังหวัดชัยภูมิมีลกั ษณะอากาศแบบใด…………………………………
2) จังหวัดชัยภูมิ อยูใ่ นภูมิอากาศแบบใด....................................................
3) ช่วงเวลาฤดูร้อนของจังหวัดชัยภูมิอยูใ่ นช่วงเดือนใด ....................................................................
4) ช่วงเวลาฤดูฝนของจังหวัดชัยภูมิอยูใ่ นช่วงเดือนใด ....................................................................
5) ช่วงเวลาฤดูหนาวของจังหวัดชัยภูมิอยูใ่ นช่วงเดือนใด .................................................................... ..
6) เดือนใดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งที่สุด................................................................................
7) เดือนใดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่าที่สุด...............................................................
8) เดือนใดที่มีปริ มาณฝนเฉลี่ยสู งที่สุด................................................................................
9) เดือนใดที่มีปริ มาณฝนเฉลี่ยต่าที่สุด................................................................................
10) เทือกเขาใดที่เป็ นสิ่ งกีดขวางลมฝน จากอิทธิ พลลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ...................................
........................................................................................................................................................
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ใบงานกิจกรรมที่ 4
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
การดาเนินชีวติ ของชาวชัยภูมิ

คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ หมายถึง…………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
2) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ คือ ..................................................................
3) สภาพภูมิประเทศมีผลต่อการดาเนินชี วติ ของมนุษย์อย่างไร ...............................................................
……………………………………………………………………………………………………...
4) อาชีพใดที่ชาวชัยภูมิประกอบมากที่สุดคือ ....................................................................
5) พันธุ์ ข้าวที่เกษตรกรชาวชัยภูมิปลูกมากที่สุดคือ .................................................................... ..
6) ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อการดาเนินชีวิตของชาวชัยภูมิอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง..........................
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
แผนที่จังหวัดชัยภูมิ

หมายเลข 1 อาเภอ.........เมืองชั ยภูมิ...........................
หมายเลข 3 อาเภอ.........คอนสวรรค์ ..........................
หมายเลข 5 อาเภอ.........หนองบัวแดง........................
หมายเลข 7 อาเภอ.........บาเหน็จณรงค์ .......................
หมายเลข 9 อาเภอ.........เทพสถิต...............................
หมายเลข 11 อาเภอ.......บ้ านแท่น..............................
หมายเลข 13 อาเภอ.......คอนสาร...............................
หมายเลข 15 อาเภอ.......เนินสง่ า..................................

หมายเลข 2 อาเภอ.............บ้ านเขว้า.........................
หมายเลข 4 อาเภอ..............เกษตรสมบูรณ์ ..............
หมายเลข 6 อาเภอ.............จัตุรัส..............................
หมายเลข 8 อาเภอ............หนองบัวระเหว...............
หมายเลข 10 อาเภอ............ภูเขียว........................
หมายเลข 12 อาเภอ.............แก้ งคร้ อ........................
หมายเลข 14 อาเภอ..........ภักดีชุมพล......................
หมายเลข 16 อาเภอ..........ซับใหญ่ ...........................
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แผนที่จงั หวัดชัยภูมิ

ขอนแก่น

เพชรบูรณ์

ลพบุรี
นครราชสีมา
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ

1) ลักษณะภูมิประเทศโดยส่ วนใหญ่ของจังหวัดชัยภูมิประกอบด้วย……ป่ าไม้ และภูเขา……
ลาดับที่ 2 คือ ……ทีร่ าบลุ่ม…………………………………………………
2) จังหวัดชัยภูมิ แบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็ น 3 ลักษณะคือ........พืน้ ที่ราบในฝั่งแม่ นา้ ...... .....
พืน้ ทีล่ ูกคลืน่ ลอนต่า .....และ...........พืน้ ทีส่ ู งและภูเขา...............................................................
3) อาเภอใดในจังหวัดชัยภูมิที่มีลกั ษณะภูมิประเทศทั้ง 3 ลักษณะ ..........อาเภอเมืองชั ยภูมิ...............
4) ภูเขาที่สาคัญในเขตจังหวัดชัยภูมิมีภูเขาใดบ้าง .......ภูเขียว ภูด่านอีป้อง ภูคี ภูนกแซว ภูเม็ง ภูสะเดา ภู
แลนคา เขาพระยาฝ่ อ เขาพังเหย...........................
5) ดินในจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็ นกลุ่มได้ 2 กลุ่มตามลักษณะที่พบ คือ.........ดินที่ราบต่า และดินดอน....
6) ลาน้ าที่สาคัญของจังหวัดชัยภูมิมีลาน้ าใดบ้าง.....ลานา้ ชี ลานา้ พรม ลาคันฉู ลานา้ เชิญ ลาชีลอง
ลาปะทาว ลาสามหมอ ลานา้ กลา่ ...........................................................................
7) ลาน้ าชี มีตน้ กาเนิ ดอยูท่ ี่ ตาบล......บ้ านโหล่น..........อาเภอ.......หนองบัวแดง................
8) ลาน้ าพรม มีตน้ กาเนิดอยูท่ ี่อาเภอ.......คอนสาร.............................................................
9) แหล่งน้ าใต้ดินที่ขุดได้ในอาเภอใดที่มีคุณภาพดีในจังหวัดชัยภูมิ.........คอนสาร เกษตรสมบูรณ์ หนอง
บัวแดง บ้ านแท่น ภูเขียว แก้งคร้ อ. .........................
10) จงบอกแหล่งชลประทานที่สาคัญของจังหวัดชัยภูมิมา 3 ที่ ........เขื่อนจุฬาภรณ์ ... ...เขื่อนห้ วยกุ่ม.....
เขื่อนลาปะทาว.... เขื่อนห้ วยทราย....เขื่อนลาคันฉู .....เขื่อนชีบน.....เขื่อนสะพุงเหนือ....อ่างเก็บนา้ ช่ อ
ระกา........
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 3
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชัยภูมิ

1) จังหวัดชัยภูมิมีลกั ษณะอากาศแบบใด……ร้ อนชื้น ……………
2) จังหวัดชัยภูมิ อยูใ่ นภูมิอากาศแบบใด........มรสุ มเขตร้ อน...............................
3) ช่วงเวลาฤดูร้อนของจังหวัดชัยภูมิอยูใ่ นช่วงเดือนใด .........มีนาคม – พฤษภาคม............
4) ช่วงเวลาฤดูฝนของจังหวัดชัยภูมิอยูใ่ นช่วงเดือนใด ............มิถุนายน – ตุลาคม.........................
5) ช่วงเวลาฤดูหนาวของจังหวัดชัยภูมิอยูใ่ นช่วงเดือนใด .........พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ..............
6) เดือนใดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งที่สุด.........เมษายน......................
7) เดือนใดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่าที่สุด..........ธันวาคม.....................
8) เดือนใดที่มีปริ มาณฝนเฉลี่ยสู งที่สุด........กันยายน...................
9) เดือนใดที่มีปริ มาณฝนเฉลี่ยต่าที่สุด.........มกราคม...................
10)

เทือกเขาใดที่เป็ นสิ่ งกีดขวางลมฝน จากอิทธิ พลลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ....เทือกเขาเพชรบูรณ์ ... ......
และ เทือกเขาดงพญาเย็น.....................
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 4
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่มี ีผลต่อการดาเนินชีวิตของชาวชัยภูมิ

1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ หมายถึง……ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่ อการดารงชี วติ และการประกอบอาชี พของผู้คน.........
2) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ คือ .....สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ......
3) สภาพภูมิประเทศมีผลต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร .......การประกอบอาชีพ เช่ น ผู้คนทีอ่ ยู่
บริเวณทีร่ าบลุ่มแม่ นา้ ประกอบอาชี พการเพาะปลูก ส่ วนบริเวณทีแ่ ห้ งแล้งประกอบอาชีพการเลีย้ ง
สั ตว์ ………...
4) อาชีพใดที่ชาวชัยภูมิประกอบมากที่สุดคือ ....เกษตรกรรม(ทานา)...................
5) พันธุ์ ข้าวที่เกษตรกรชาวชัยภูมิปลูกมากที่สุดคือ .......กข6............
6) ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อการดาเนินชีวิตของชาวชัยภูมิอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง......
………จากลักษณะภูมิประเทศทีโ่ ดยทัว่ ไปประกอบด้ วยป่ าไม้ และภูเขาร้ อยละ 50 ของพืน้ ทีจ่ ังหวัด
และเป็ นแหล่ งกาเนิดต้ นนา้ ที่สาคัญหลายสาย เช่ น ต้ นนา้ ชี ต้ นนา้ พรม และสภาพภูมิอากาศทีเ่ ป็ นไป
ตามฤดูกาลเพราะปลูกทาให้ ชาวชั ยภูมิส่วนใหญ่ มีวถิ ีชีวติ เป็ นเกษตรกร ทาเกษตรกรรม…เช่ นการทานา
ในพืน้ ที่ราบลุ่ม ทาไร่ ในพืน้ ที่ราบสู ง และยังมีการทาสวนยางและสวนผลไม้ ในบริ เวณใกล้ ๆกับ
ภูเขา……...
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แบบทดสอบประจาชุดกิจกรรมที1่

คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกที่กาหนดให้เพียงข้อเดียว โดยใช้
ล้อมรอบตัวเลือกที่นกั เรี ยนต้องการเลือก

1. จังหวัดใดไม่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ
ก. นครราชสี มา ข. ขอนแก่น
ค. สระบุรี
ง. ลพบุรี
2. ทิศใต้ของจังหวัดชัยภูมิมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใด
ก. นคราชสี มา ข. ขอนแก่น
ค. สระบุรี
ง. ลพบุรี
3. อาเภอใดที่อยูท่ ิศเหนื อของจังหวัดชัยภูมิ
ก. ภูเขียว
ข. เนินสง่า
ค. คอนสาร
ง. หนองบัวแดง
4. ข้อใดไม่ใช่ฤดูกาลของจังหวัดชัยภูมิ
ก. ฤดูฝน
ข. ฤดูใบไม้ร่วง
ค. ฤดูร้อน
ง. ฤดูหนาว
5. แม่น้ าชีมีตน้ กาเนิดจากที่ใด
ก. คอนสาร
ข. เกษตรสมบูรณ์
ค. หนองบัวแดง
ง. ภักดีชุมพล
6. ข้อใดคือลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชัยภูมิ
ก. ฤดูร้อนอากาศร้อน ฤดูหนาวฝนตก
ข. ฤดูหนาวหนาวจัด ฤดูร้อนอากาศเย็น
ค. ฤดูร้อนฝนตก ฤดูหนาวอบอุ่น
ง. ฤดูร้อนร้อนจัด ฤดูหนาวหนาวจัด
7. ข้อใดกล่าวถึงจังหวัดชัยภูมิได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็ นจังหวัดที่หนาวที่สุดในประเทศไทย
ข. มีป่าไม้ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่
ค. มีปริ มาณน้ าฝนมากที่สุดในภาคอีสาน
ง. จังหวัดชัยภูมิประกอบด้วยภูเขาและป่ าไม้ร้อยละ 50 ของพื้นที่
8. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะภูมิประเทศของชัยภูมิ
ก. ที่ราบน้ าท่วมถึงและที่ราบระหว่างหุ บเขา
ข. ที่ราบชายฝั่งทะเล
ค. ลานตะพักลาน้ า
ง. พื้นที่สูงและภูเขา
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9.

จากรู ป พื้นที่ที่ระบายสี คืออาเภอใดในปั จจุบนั
ก. เมืองชัยภูมิ ข. เกษตรสมบูรณ์
ค. หนองบัวแดง

ง. ภูเขียว

10.

จากรู ป พื้นที่ที่ระบายสี คืออาเภอใดในปั จจุบนั
ก. จัตุรัส
ข. เทพสถิต
ค. บาเหน็จณรงค์

ง. หนองบัวระเหว
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เฉลยแบบทดสอบ

1. ค

2. ก

3. ค

4. ข

5. ค

6. ง.

7. ง.

8. ข

9. ค

10. ข

เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบ

ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนนโดย ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนใบงานกิจกรรม
ใบงานกิจกรรมที่ 1 แผนที่ของจังหวัดชั ยภูมิ
1)
ระบุชื่ออาเภอตามหมายเลขในแผนทีจ่ ังหวัดชั ยภูมิ
คะแนน
5
4
3
2
1
0
2)

ผลการทาใบงานกิจกรรม
สามารถระบุชื่ออาเภอตามหมายเลขในแผนที่ถูกต้องทั้ง 16 อาเภอ
สามารถระบุชื่ออาเภอตามหมายเลขในแผนที่ถูกต้อง 13 – 15 อาเภอ
สามารถระบุชื่ออาเภอตามหมายเลขในแผนที่ถูกต้อง 9 – 12 อาเภอ
สามารถระบุชื่ออาเภอตามหมายเลขในแผนที่ถูกต้อง 5 – 8 อาเภอ
สามารถระบุชื่ออาเภอตามหมายเลขในแผนที่ถูกต้อง 1 – 4 อาเภอ
ไม่สามารถระบุชื่ออาเภอตามหมายเลขในแผนที่ได้เลย
วาดแผนทีจ่ ังหวัดชั ยภูมิ

คะแนน
5
4
3
2
1
0

ผลการทาใบงานกิจกรรม
สามารถวาดแผนที่จงั หวัดชัยภูมิ ได้ บอกที่ต้ งั อาเภอในจังหวัดชัยภูมิได้
บอกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดชัยภูมิได้ ร้อยละ 90 - 100
สามารถวาดแผนที่จงั หวัดชัยภูมิ ได้ บอกที่ต้ งั อาเภอในจังหวัดชัยภูมิได้
บอกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดชัยภูมิได้ ร้อยละ 80 - 89
สามารถวาดแผนที่จงั หวัดชัยภูมิ ได้ บอกที่ต้ งั อาเภอในจังหวัดชัยภูมิได้
บอกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดชัยภูมิได้ ร้อยละ 70 - 79
สามารถวาดแผนที่จงั หวัดชัยภูมิ ได้ บอกที่ต้ งั อาเภอในจังหวัดชัยภูมิได้
บอกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดชัยภูมิได้ ร้อยละ 60 - 69
สามารถวาดแผนที่จงั หวัดชัยภูมิ ได้ บอกที่ต้ งั อาเภอในจังหวัดชัยภูมิได้
บอกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดชัยภูมิได้ ร้อยละ 1 - 59
ไม่สามารถวาดแผนที่จงั หวัดชัยภูมิ ได้ เลย

30
เกณฑ์ การให้ คะแนนใบงานกิจกรรม
ใบงานกิจกรรมที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดชั ยภูมิ
ให้ คะแนนข้ อละ 1 คะแนนโดย
ข้ อที่
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

ผลการทาใบงานกิจกรรม
ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบไม่ถูกทั้ง 2 คาตอบ ได้ 0 คะแนน
ตอบถูกทั้ง 3 ลักษณะได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 1-2 ลักษณะได้ 0.5 คะแนน
ตอบไม่ถูกทั้ง 3 ลักษณะ ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูกมากกว่า 6 ชื่อ ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 3 – 5 ชื่อ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบถูก 0 – 2 ชื่อ ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบไม่ถูกทั้ง 2 คาตอบ ได้ 0 คะแนน
ตอบถูกมากกว่า 6 ชื่อ ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 3 – 5 ชื่อ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบถูก 0 – 2 ชื่อ ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบไม่ถูกทั้ง 2 คาตอบ ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก 5- 6 ชื่อ ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 2 – 4 ชื่อ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบถูก 0 – 1 ชื่อ ได้ 0 คะแนน
ตอบถูกทั้ง 3 ชื่อ ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 1-2 ชื่อ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบไม่ถูกทั้ง 3 ชื่อ ได้ 0 คะแนน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนใบงานกิจกรรม
ใบงานกิจกรรมที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดชั ยภูมิ
ให้ คะแนนข้ อละ 1 คะแนนโดย
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลการทาใบงานกิจกรรม
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบไม่ถูกทั้ง 2 คาตอบ ได้ 0 คะแนน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนใบงานกิจกรรม
ใบงานกิจกรรมที่ 4 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ทมี่ ีผลต่ อการดาเนินชี วติ ของชาวชั ยภูมิ
ข้ อที่ 1 – 5 ให้ คะแนนข้ อละ 1 คะแนน ข้ อที่ 6 ให้ คะแนน 5 คะแนน โดย
ข้ อที่

1

2
3
4
5

6

ผลการทาใบงานกิจกรรม
บอกรายละเอียด บอกลักษณะได้ท้ งั 3 อย่าง และ อธิ บายผลได้ ได้
คะแนน 1 คะแนน
บอกรายละเอียด บอกลักษณะได้ท้ งั 3 อย่าง แต่อธิ บายผลไม่ได้ ได้
คะแนน 0.5 คะแนน
บอกรายละเอียด บอกลักษณะไม่ได้ท้ งั 3 อย่าง และอธิ บายผลไม่ได้ ได้
คะแนน 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก และยกตัวอย่างประกอบได้ ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก แต่ไม่ยกตัวอย่างประกอบได้ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
อธิ บายได้ถูกต้อง และยกตัวอย่างได้เหมาะสม ได้ 5 คะแนน
อธิ บายได้ถูกต้อง และยกตัวอย่างได้ร้อยละ 70-90 ได้ 4 คะแนน
อธิ บายได้ และยกตัวอย่างได้ร้อยละ 50-69 ได้ 3 คะแนน
อธิ บายได้ และยกตัวอย่างได้ร้อยละ 30-49 ได้ 2 คะแนน
อธิ บายได้ และยกตัวอย่างได้ร้อยละ 10-29 ได้ 1 คะแนน
อธิ บายได้ และยกตัวอย่างได้ต่ากว่าร้อยละ 10ได้ 0 คะแนน
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