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ความสาคัญของการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
โลกาภิวัตน์ ทาให้ เกิด การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ทั้งทางด้านสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
วิทยาการ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการอพยพของประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและ
การคมนาคมขนส่ง การเคลื่อนย้ายผลผลิต สินค้าและบริการ ทาให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน มีการเชื่อมต่อกันในระดับ
โลกมากขึ้น และมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้คนทั่วโลกที่มีความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม
ความเชื่อ วัฒนธรรม การคาดหวังต่อสังคม จึงกล่าวได้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์กาลัง เปลี่ยนแปลงโลกและชีวิตของทุกคน
การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับการดารงชีวิตในความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันจึงมีความจาเป็น
ประกอบกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ก่อ ให้ เกิ ดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่ส่ ง ผลการดารงชีวิ ต
หลายประการ เช่ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของก๊ า ซเรื อ นกระจก การ
ละลายของธารน้ าแข็ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของภั ย พิ บั ติ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ป ร ะ ช า ก ร เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ มี ก า ร น า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในปริมาณมากและรวดเร็ว ทาให้เกิด
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหาดังกล่าวถึงแม้เกิดขึ้ น
ในบางบริเวณของโลก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเชื่อมโยงไปทั้ง
โลก ส่งผลกระทบต่อทุกภูมิภาคเป็นวงกว้าง ทาให้ทุกประเทศ
ต้องหันมาสนใจการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น
การจัดการศึกษาเพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถช่วยพัฒนานักเรียนให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้ง เข้าใจระบบธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบและการตัดสินใจเพื่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในฐานะพลเมืองโลก สอดคล้องกับ Edelson (2011) ที่อธิบายว่า การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ มีส่วนสาคัญ
ในการเตรียมพลเมื องในศตวรรษที่ 21 เพราะ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลใน
ชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงบริบทโดยรอบ สาหรับในการทางาน การรู้เรื่องภูมิศาสตร์จะช่วยให้ กิดการวางแผนและการ
สร้างกลยุทธ์ที่ลดต้นทุนสิ่งแวดล้อมและสังคม สาหรับการเป็นพลเมือง การรู้เรื่องภูมิศาสตร์จะช่วยให้เป็นพลเมืองที่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์จึงเป็น
เครื่องมือที่สาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน ลดความขัดแย้งและ
ความรุนแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนรอบโลก
ภูมิศาสตร์สอนอะไร
การเรียนภูมิศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาเพื่อว่า สิ่งนั้นอยู่ตรงไหน หรือแค่ว่าประเทศนั้นอยู่ที่ใดในแผนที่
หรือแค่ว่าทราบว่าแม่น้าโขงไหลผ่านประเทศใดบ้าง การมีความรู้ในที่ตั้งของสิ่งต่างๆ เป็นเพียงขั้นแรกของการทาความ
เข้าใจภูมิศาสตร์ เพราะสิ่งที่ต้องทาความเข้าใจต่อจากนั้นคือการเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นเพราะอะไร อธิบายให้
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ได้ว่าเพราะเหตุใดสิ่งต่างๆนั้นจึงตั้งอยู่ที่นั่น Pennsylvania Department of Education (2002) ได้อธิบาย
มาตรฐานทางวิชาการของภูมิศาสตร์ (Acedemic Standard for Geography) ไว้ว่า ในการศึกษาภูมิศาสตร์ เป็น
การศึกษาเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ 3 คาถาม คือ สิ่งนั้นอยู่ที่ไหน ทาไมถึงอยู่ที่นั่น และมีผลกระทบต่อบริเวณดังกล่าว
อย่างไร สมาคมภูมิศาสตร์สหรัฐอเมริกาจึงได้กาหนดประเด็นสาคัญของภูมิศาสตร์เพื่อเป็นกรอบเนื้อหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ที่ตั้ง (Location)
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับตาแหน่ง ของสิ่งต่างๆ หรือปรากฏการณ์ บนผิวโลก ซึ่งต้องอาศัยการอธิบายด้วยที่ตั้ง
สัมบูรณ์ และที่ตั้งสัมพัทธ์ ประกอบการระบุตาแหน่ง และการกระจายของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ศึกษา
ที่ตั้งสัมบูรณ์ (absolute location) เป็นการบอกตาแหน่งด้วยพิกัดภูมิศาสตร์ เช่น ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่
ระหว่างละติจูด 7 องศาเหนือ ถึง 83 องศาเหนือ ลองจิจูด 55 องศาตะวันตก ถึง 172 องศาตะวันตก
ที่ตั้งสั มพัทธ์ (relative location) เป็นการบอกความความสัมพันธ์ ระหว่างสถานที่นั้นกับสถานที่อื่นที่
เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น ทวีปอเมริกาเหนือมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กซิโก และทะเลแคริบเบียน
ทิศใต้
เชื่อมต่อกับทวีปอเมริกาใต้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก
สถานที่ (Place)
เป็ น การอธิ บ ายสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนพื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ มี
ลักษณะแตกต่างไปจากสิ่งที่เป็นแบบเดียวกันในอีกสถานที่
อื่น เป็นการศึกษาเพื่อพิจารณาลั กษณะสิ่ งแวดล้ อมทาง
กายภาพและมนุษย์ ว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร แตกต่าง
จากสถานที่ อื่ น ๆ บนโลกนี้ อ ย่ า งไร โดยการอธิ บ ายจะ
เป็นไปสองลักษณะ คือ ลักษณะทางกายภาพของสถานที่
(physical characteristic of place) เป็นการศึกษา
สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทาง
ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาคและชีวภาค รวมไปถึง
การศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้า พืชพรรณ
ธรรมชาติและสัตว์ ส่วนลักษณะทางมนุษย์ของสถานที่
(human characteristic of place) เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากความคิ ด และการกระท าของ
มนุ ษ ย์ รวมไปถึ ง การใช้ ที่ ดิ น การกระจายและความ
หนาแน่นของประชากร แบบรูปของภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ระบบขนส่งและคมนาคม
การศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ ต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ช่วยในการตอบคาถามว่า “สถานที่นี้อยู่ที่ไหนและ
ทาไมถึงอยู่ที่นั้น ” นักเรียนสามารถสังเกตพื้นที่โดยรอบสถานที่ และอธิบายลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมของ
มนุษย์ด้วยการสังเกตด้วยตาหรือจากการอ่านแผนที่และการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Human/ Environment Interaction)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ในสามลักษณะดังนี้
1. มนุษย์ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (human adapt to the environment) มนุษย์ปรับตัว หรือ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ในเขตทะเลทรายนิยมสร้างบ้านดินเพราะ
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ไม่มีไม้ในปริมาณทีม่ ากพอในการสร้าง และผนังที่หนาของบ้านดินจะช่วยดูดซับความร้อนในเวลากลางวัน
ทาให้ห้องเย็น นอกจากนี้ผนังที่หนายังทาให้ความร้อนผ่านไปได้ช้า เมื่อถึงเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็น
อุณหภูมิในบ้านดินก็จะอบอุ่นสบาย ประชากรในเขตหนาวแต่งตัวเสื้ อผ้าที่ห นาเพื่อรักษาอุณหภูมิใน
ร่างกาย
2. มนุษย์ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม (human modify the environment) มนุษย์เข้าไปแก้ไข
เปลี่ย นแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ ตนอยู่รอด เช่น การสร้างโพลเดอร์ (polder) ของเนเธอร์แลนด์เพื่อ
ระบายน้าออกจากตอนในประเทศ เพราะพื่นที่ของประเทศตั้งอยู่ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง การวาง
ระบบชลประทานในเขตทะเลทรายของประเทศอิสราเอลเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
3. มนุษย์พึ่งพิงสิ่งแวดล้อม (human depend on the environment) มนุษย์มีความจาเป็นต้องอาศัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่รอดได้ สิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนค้าจุนชีวิตของมนุษย์ เช่น มนุษย์ใช้
แม่น้าเพื่อการเพาะปลูกและการคมนาคม
นักเรียนต้องเข้าใจลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและมนุษย์เพื่อเป็นข้อมูลในการทาความเข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ใน 2 แบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต มีส่วนในการ
กาหนดปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ และทาให้วิถีการดาเนินชีวิตของนุษย์ปรับตัวไปตามสิ่งแวดล้อมที่มี
ความแตกต่างกัน
การอยู่รอดของทุกชีวิตบนโลกนี้ล้วนต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ในระบบธรรมชาติมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่ง
พลังงานที่สาคัญ และมีน้า อากาศ แร่ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุนโลกที่คอยสนับสนุนชีวิต มนุษย์ต้อง
อาศัยธรรมชาติในการดารงชีวิตในการได้มาซึ่งปัจจัยสี่ ขณะเดียวกันเราใช้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ปรับตัว เพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นลักษณะวัฒนธรรมใน
แต่ละแห่งจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป เช่น
 ในเขตทะเลทรายนิยมสร้างบ้านดินเพราะหาวัสดุง่าย ดินทาให้ห้องเย็นสบายในตอนกลางวันเพราะความ
ร้อนผ่านผนังช้า พอกลางคืนบ้านจะอุ่นสบาย
 ชาวเอสกิโมนุ่งห่มขนสัตว์และหนังสัตว์เพื่อให้ความอบอุ่นในเขตหนาว
 ชาวอาหรับใส่เสื้อที่ทาจากฝ้ายเพื่อระบายความร้อนในเขตแห้งแล้ง
 ชาวลาวใช้หลี่จับปลาในเขตแม่น้าโขงที่มีความไหลเชี่ยว โดยใช้ไม้ในท้องถิ่นและหินวางเรียงเป็นกาแพง
กั้นน้า
 ชาวมองโกเลียสร้างกระโจมหรือเกอ เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อกันลมและทราย สะดวกต่อการย้ายที่อยู่ใหม่
 ชาวไทยภาคเหนือมีประเพณีบวชต้นไม้และบวชป่าเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าในชุมชน
 ชาวเบดูอินเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนในเขตทะเลทรายเพราะความจากัดของแหล่งน้าและอาหาร
 ชาวเนเธอร์แลนด์สร้างกังหันน้าเพื่อการเกษตร จากการรับลมตะวันตกตลอดปี
 ชาวตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสร้าง หลุกหรือระหัดวิดน้าโดยอาศั ยการไหลของน้าและไม้ที่หาได้ใน
ท้องถิ่น
 ชาวแลปป์เลี้ยงกวางเรนเดียร์เพื่อใช้ลากเลื่อน ขนส่งในเขตหนาว
ความสัมพันธ์ ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การกระทาของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งแวดล้ อม
ก่อให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural landscape) ใหม่ในสิ่งแวดล้อม ในขณะเดี่ยวกันทาให้สิ่งแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยทั้งในเชิงสร้างสรรค์และทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างสวนไม้แนวดิ่งในเขตเมืองเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
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เขียวและลดมลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งและระบบนิเวศจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว
และการสร้างท่าเรือชายฝั่ง
การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ (Movement)
เป็นการศึกษาว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด เกิดจากปัจจัยใดที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเลื่อนไหลทางความคิด ประชากร ทรั พยากร สินค้า แรงงานที่มีต่อกัน ระหว่าง
พื้นที่ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์ที่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ของโลก สามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้
จากการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การติดต่อค้าขายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากระบบกายภาพ เช่น ระบบลมโลก ระบบกระแสน้าในมหาสมุทรด้วย โดยการเคลื่อนที่จะมีปริมาณมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับระยะทาง ความสามารถในการเข้าถึง และการเชื่อมต่อกัน
ภูมิภาค (Regions)
เป็ น การศึ ก ษาภู มิ ภ าคว่ า ลั ก ษณะะ
เฉพาะของภู มิ ภ าคนั้ น คื อ อะไร ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
ปั จ จั ย ใดบ้ า งที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ลั ก ษณะเฉพาะของ
ภู มิ ภ าคนี้ ขึ้ น มา มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น หรื อ
แตกต่างกันกับภูมิภาคอื่นอย่างไร เพราะเหตุใด
จึงเหมือนกันหรือแตกต่างกัน

การสอนภูมิศาสตร์ ต้องเน้นการพัฒนาการคิด วิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง เปรียบเทียบและให้เหตุผลทาง
ภูมิ ศ าสตร์ โดยเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นสื บ ค้ น รวบรวม ตี ค วาม
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากแหล่งสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม สาหรับในการสอนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์จะ
เน้นไปที่การอ่านและแปลความหมายเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
อ่ า นท าความเข้ า ใจระบบธรรมชาติ แ ละมนุ ษ ย์ และการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ส่วนการศึกษาถึงวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจะเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์สุดท้ายของการสอนเพื่อให้นักเรียน
สามารถตัดสินใจในการมีส่วนรวมจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติ
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การรู้เรื่องภูมิศาสตร์

การรู้เรื่องภูมิศาสตรคืออะไร
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ การให้
เหตุผลทางภูมิศาสตร์ และการมองอนาคตและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยการแสดงความสามารถเหล่านี้จะต้อง
อาศั ย ความรู้ ทัก ษะและกระบวนการทางภู มิศาสตร์ ดัง นั้นในการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้ที่ เสริ มสร้ างการรู้ เรื่ อ ง
ภูมิศาสตร์ต้องพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ และพัฒนาทักษะการคิดเชิงพื้นที่ การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงระบบและ
ทักษะการแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์และสถิติ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์
เป็นเครื่องมือในการทาความเข้าใจความรู้ทางภูมิศาสตร์และพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน สามารถอธิบาย
ด้วยแผนภาพต่อไปนี้

 การเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย์
 การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์
 การมองอนาคตและ
ตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

ความรู้ทางภูมิศาสตร์
 ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์
 เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
ทักษะทางภูมิศาสตร์
 การคิดเชิงพื้นที่
 การคิดเชิงระบบ
 การคิดเชิงอนาคต
 การแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์และ
ข้อมูลสถิติ
กระบวนการทางภูมิศาสตร์
 การตั้งคาถามเชิงภูมิศาสตร์
 การรวบรวมข้อมูล
 การจัดการข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การสรุปเพื่อตอบคาถาม

การรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการเข้าใจในระบบธรรมชาติและมนุษย์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในระบบธรรมชาติและมนุษย์ ในพื้นที่หรือภูมิภาค
ต่างๆ จะต้องทาให้นักเรียนอธิบายสิ่งต่อไปนี้ให้ได้ก่อน
การอธิบายลักษณะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ (กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สั ง คมและวั ฒ นธรรม และประชากร) ให้ นั ก เรี ย นได้ อ ธิ บ ายสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา ระบุ ใ ห้ ไ ด้ ว่ า อะไรเป็ น
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ และอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์
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สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ จะเป็ น การอธิ บ ายลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ และลั ก ษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะภูมิประเทศ นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าพื้นที่ที่ศึกษาอยู่นั้นมีลักษณะภูมิประเทศอะไรบ้าง และมี
สาเหตุการเกิดจากอะไร โดยครูอาจให้นักเรียนอ่านสัญลักษณ์ในแผนที่ และแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทียม
ลักษณะภูมิอากาศ การสอนเนื้อหาภูมิอากาศ นักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่า ภูมิอากาศเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับอุณหภูมิและความชื้น การอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิและความชื้น จะช่วยทาให้เข้าใจลักษณะภูมิอากาศ
ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันลักษณะภูมิอากาศจะส่งผลต่อลักษณะของพืชพรรณธรรมชาติ และพืชพรรณธรรมชาติจะ
ส่งผลต่อการกาหนดพืชผลทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในพื้นที่หรือภูมิภาคใด นักเรียนต้องสามารถอธิบายลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรแร่และเชื้อเพลิง โดยชวนให้นักเรียน
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดังกล่าวเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษากิจกรรมมนุษย์ต่อไป
ตัวอย่าง
ทรัพยากรดิน
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์
ส่งผล
ของดิน
ลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชันมีผลต่อการสร้างดิน และการกร่อนพังทลายของดิน
บริเวณที่ลาดชันมากจะสร้างดินได้ยากแต่ดินจะกร่อนได้ง่าย
ลักษณะภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้น ฝนตกหนัก ดินจะถูกชะล้างได้ง่าย ความร้อนทาให้
ฮิวมัสสลายตัวได้ง่าย
วัตถุต้นกาเนิดดิน ดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ดินที่เกิดจาก หินปูน และ
หินบะซอลต์ ทีม่ ีความเป็นด่าง
สิ่งมีชีวิตในดิน
จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชและสัตว์ และทาให้ฮิวมัสเพิ่มขึ้น
เวลา
ดินที่มีอายุมากจะมีความอุดมสมบูรณ์น้อย เพราะผ่านการชะล้างมา
มากแล้ว
ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้มีความสัมพันธ์กับปริมาณความชื้นเป็นหลัก เมื่อนักเรียนสามารถระบุ
ลักษณะอากาศในแต่ล ะภูมิภาคได้ นักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ได้ โดย
ธรรมชาติถ้าพื้นที่ใดมีปริมาณความชื้นมาก ต้นไม้จะขึ้นหนาแน่นมาก และเมื่อปริมาณความชื้น
ลดลงจะเกิดเขตทุ่งหญ้า โดยมีชื่อที่แตกต่างกันไปตามเขตอากาศ ดังนี้
ปริมาณความชื้น
เขตอากาศ
มาก
น้อย
เขตร้อน
ป่าดงดิบ
ทุ่งหญ้าสะวันนา
เขตอบอุ่น
ป่าผลัดใบ
ทุ่งหญ้าแพรรี่
เขตแห้งแล้ง
ทุ่งหญ้าสเตปป์
พืชพรรณทะเลทราย
เขตหนาว
ป่าสน
ทุ่งหญ้าอัลไพน์ (ทุนดรา)
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สิ่งแวดล้อมทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เมื่อนักเรียนเข้าใจระบบธรรมชาติแล้ว จะทาให้นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและระบุตาแหน่งกิจกรรมของ
มนุษย์ที่ปรากฏได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว โดยวิเคราะห์ให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้ เพราะสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดแบบรูปและการกระจายของกิจกรรมของมนุษย์
ครูควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ ลักษณะทางกายภาพ แผนที่เฉพาะเรื่องรูปแบบต่างๆ ได้แก่
แผนที่จุด แผนที่เส้นแสดงการเคลื่อนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม รวมถึงข้อมูลสถิติพื้นฐานมาให้นักเรียน
วิเคราะห์ภาพรวมของลักษณะสิ่งแวดล้อมทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชวนนักเรียนแปลความหมาย
และเปรี ย บเที ย บข้ อมูล หาลั กษณะร่ ว มและความแตกต่า ง
พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผล
การสอนในเรื่องนี้จะทาให้นักเรียนเห็ นความสาคัญ
ของระบบธรรมชาติที่มีผลต่อกิจกรรมมนุษย์ ระบบธรรมชาติมี
ส่วนสาคัญในการเกื้อหนุนชีวิตมนุษย์ ซึ่งจะนามาสู่การปลูกฝัง
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ค่ า นิ ย มการใช้ ชี วิ ต ที่ รั บ ผิ ด ชอบจ าเป็ น ต้ อ งท าให้ นั ก เรี ย น
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ไ ด้ ก่ อ น การ
ยกตัวอย่างอิทธิพลของระบบธรรมชาติในกิจกรรมของมนุษย์ที่
ใกล้ตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งที่ครูควรทา
ประชากร
ในการสอนเรื่องประชากรมีสาระสาคัญ คือ โครงสร้าง
ประชากร การกระจายตัวของประชากร และการตั้งถิ่นฐาน ครู
ควรจะชวนให้นักเรียนพิจารณาแผนที่ ลักษณะทางกายภาพ เพื่อ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ ของลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่
ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน เมื่อนักเรียนเข้าใจมโนทัศน์เหล่านี้ ไม่ว่า
นักเรี ยนจะศึกษาภูมิภาคใดก็ตาม ก็จะสามารถอธิบายลั กษณะ
ประชากรได้อย่างลึกซึ้ง
สังคมและวัฒนธรรม
ในการสอนเรื่องลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น มี
มโนทัศน์สาคัญคือ วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ของคนในสังคม
ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสังคมและวัฒนธรรมใน
แต่ล ะภูมิภาคจึงมีความแตกต่างกัน การตัดสินว่าวัฒ นธรรมใด
ดีกว่ากันนั้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
ประเด็นเรื่องโลกาภิวัตน์ เป็นอีกหนึ่งมโนทัศน์ที่จาเป็นในการศึกษาภูมิศาสตร์ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคหนึ่งไม่ส่งผลต่อภูมิภาคอื่นๆ และในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี
การคมนาคม การสื่อสาร และการขนส่ง การขยายตัวทางการค้า เสรีและระบบทุนนิยม ทาให้เกิดการเลื่อนไหลของ
ความคิด สินค้า ประชากรและแรงงาน ดังนั้นการสอนภูมิศาสตร์จึงจาเป็นต้องกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและเลื่อนไหลที่มีต่อกัน
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การอธิบายความสัมพันธ์ในระบบธรรมชาติที่มีต่อกัน
การสอนให้นักเรียนเข้าใจในระบบธรรมชาติ ต้องทาให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการทางานของระบบธรรมชาติ
ตลอดจนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพื้นที่ต่างๆ ของโลกที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และ
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีผลต่อ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดังตัวอย่าง
แผนผังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีผล
ต่อการเกิดทะเลและมหาสมุทร

อุทกภาค

ธรณีภาค

น้้าขึน้ น้้าลงส่งผลต่อ
การกัดเซาะชายฝั่ง

ลักษณะภูมิประเทศทีแ่ ตกต่างมีผลต่อ
ลักษณะภูมิอากาศ

ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศมีผล
ต่อการจัดระดับของเปลือกโลก

บรรยากาศภาค

การเพิ่มขึน้ หรือลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อ
อุทกภาคและบรรยากาศภาค
ปรากฎการณ์ของอุทกภาคมีผลต่อ
ชนิดและการกระจายของพืชพรรณ
ธรรมชาติและสิ่งมีชวี ิต

ความสูงของพืน้ ที่ ความใกล้ไกลทะเล
การวางตัวของเทือกเขาส่งผล
ต่อภูมิอากาศ

ภูมอิ ากาศ

ชีวภาค

ปรากฎการณ์ของบรรยากาศภาคมีผล
ต่อชนิดและการกระจายของพืชพรรณ
ธรรมชาติและสิ่งมีชวี ิต

ภูมิประเทศมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรน้้า ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า
และแร่
การลดลงของป่าไม้และ
น้้าท้าให้การเปลี่ยนแปลง
ของภูมิประเทศเขตที่สงู

ภูมปิ ระเทศ

ลมฟ้าอากาศส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
การลดลงของป่าไม้มีผลต่อการ
ภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ
ความชืน้ มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์มีผลต่อระบบธรรมชาติ หากการ
เปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวมีมากเกิน ที่ธ รรมชาติจ ะรองรับได้ จะส่ งผลให้ เกิดการเสี ยสมดุล การทาความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติ ทาให้นักเรียนเข้าใจว่าอิทธิพลจากการกระทาของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด และเป็น
การสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ
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การเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วย ครูสามารถใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ช่วยในการศึกษาได้ นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการอ่านและแปลความหมายแผนที่และการวิเคราะห์ด้วย
การตั้งคาถามชวนคิด หากเราเข้าไปรบกวนการทางานของระบบก็จะนามาสู่ภาวะเสียสมดุลที่จะกระทบต่อความมั่นคง
ของมนุษย์ในอนาคต
 หากกระแสน้าหยุดไหลจะเกิดอะไรขึ้น และมีโอกาสที่จะเกิด สถานการณ์นั้นหรือไม่
เพราะเหตุใด
 หากกระแสลมที่พัดในบริเวณต่างๆ อ่อนกาลังลง จะส่งผลกระทบอย่างไร
 เอญนิโญ ลานิญา มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ใด
 ทะเลทรายจะมีโอกาสขยายตัวหรือไม่ เพราะเหตุใด การขยายตัวดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศอย่างไร
 ทาไมบริเวณศูนย์สูตรถึงมีปริมาณฝนมาก ปริมาณฝนดังกล่าวสามารถเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกิจกรรมของมนุษย์
ครู ค วรฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นได้วิ เคราะห์ ปั จ จั ยทางกายภาพ (ปั จจั ยที่ เกิ ดจากธรรมชาติ ) และปัจ จัย ทางสั งคม
วัฒนธรรม (ประชากร เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง) ที่ส่งผลต่อที่ ตั้งของกิจกรรมของมนุษย์ โดย
ครูอาจใช้วิธีการให้นักเรียนสารวจพื้นที่หรือพิจารณาจากแผนที่แสดงที่ตั้งกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่นักเรียนสร้างขึ้น
หรือสื่อการสอนที่มีอยู่แล้ว ชวนให้นักเรียนร่วมวิเคราะห์ว่า “ทำไมกิจกรรมดังกล่ำวจึงปรำกฎในพื้นที่นั้นๆ”
ลักษณะภูมิประเทศ
กิจกรรมเศรษฐกิจ
เขตเทือกเขาและที่ราบสูง
 เขตเหมืองแร่ เขตต้นน้าลาธาร การทานาขั้นบันได
และการปลูกพืชเมืองหนาว
เขตที่ราบลุ่ม
 เขตเกษตรกรรม เขตตั้งถิ่นฐาน เส้นทางคมนาคม
เขตที่ราบชายฝั่ง
 เขตประมงน้าเค็ม เขตท่าเรือพาณิชย์ เขตตั้งถิ่นฐาน
ลักษณะภูมิอากาศ
เขตร้อน



เขตอบอุ่น



เขตหนาว



เขตแห้งแล้ง



เขตพืชผลเมืองร้อน
(ยางพารา ปาล์มน้ามัน กาแฟ โกโก้ ข้าวเจ้า
สับปะรด อ้อย ยาสูบ ข้าวโพด)
เขตเลี้ยงสัตว์ (ทุ่งหญ้าสะวันนา)
เขตพืชผลเขตอบอุ่น (ข้าวโพด ข้าวสาลี)
เขตเลี้ยงสัตว์ (ทุ่งหญ้าแพรรี่)
เขตเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เขตผลไม้รสเปรี้ยว (เขตเมดิเตอร์เรเนียน)
เขตทุ่งหญ้าอัลไพน์เลี้ยงสัตว์เร่ร่อน
(กวางเรนเดียร์) เขตป่าไม้สน
เขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน
(แกะขน โคเนื้อ อูฐ) ปลูกอินทผาลัม
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ความท้าทายของครู คือ
1. การเตรียมสื่อประเภทแผนที่เฉพาะเรื่อง แผนที่เล่ม และแผนที่ลักษณะทางกายภาพ ให้นักเรียนแปล
ความหมายข้ อมูล ทางภูมิ ศาสตร์ เกี่ย วกับที่ ตั้งของกิจกรรมของมนุษ ย์ แทนที่ครู จะเป็ นผู้ บอกข้อมู ล
นักเรียนทั้งหมด
2. การตั้งคาถามเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ การกาหนดกิจกรรมของมนุษย์ และจับ
ประเด็นคาตอบของนักเรียนมาสรุปเป็นองค์ความรู้ เช่น การประมง
- จากแผนที่ กิจกรรมประมงอยู่บริเวณใดของโลกบ้าง การทาประมงแต่ล ะที่ได้ผลผลิตแตกต่างกัน
เพราะเหตุใด
- จากแผนที่ เพราะเหตุใดกิจกรรมประมงดังกล่าวจึงอยู่บริเวณนั้น
บริเวณที่มีกิจกรรมประมงมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างไรบ้าง
3. การวิเคราะห์คาตอบ สิ่งที่ครูผู้สอนต้องทา คือ ศึกษาข้อมูลมาก่อน เพื่อช่วยแนะนาคาตอบให้นักเรียน
วิเคราะห์ในทุกประเด็นอย่างครอบคลุม

เป็นเขตปลาชุกชุม

เขตตั้งถิ่นฐาน

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบธรรมชาติกับกิจกรรมของมนุษย์
เมื่อนักเรียนเข้าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อกิจกรรมของมนุษย์แล้ว ครูควรให้นักเรียน
วิเคราะห์ผลของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลกลับไปยังสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการ
ตัดสินใจของมนุษย์ที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และเสนอแนวทางที่เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
จากแผนภาพแสดง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางกายภาพกั บ การประมง จะ
เห็นว่าการประมงจะเกิดขึ้นได้ใน
พื้นที่ที่มีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพมาสนับสนุน และเมื่อเกิด
กิจกรรมดังกล่าวแล้ว การประมง
ก็ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพด้ ว ย
เ ช่ น กั น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
บางอย่ า งน ามาสู่ ก ารลดลงของ
กิจกรรมการประมงอีกด้วย
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2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ได้นั้น มี 2 วิธี คือ
การสอนแบบอนุมาน (Deductive)
การสอนแบบอุปมาน (Inductive)

เป็น การสอนโดยน าหลักความจริ งที่เป็นกฏอยู่ เป็ น การสอนจากส่ ว นย่อ ยไปหลั ก การ โดยให้
แล้ว นามาสู่การยกตัวอย่างในส่วนย่อยหรือใช้ใน พิ จ ารณาจากตั ว อย่ า งๆ จนสรุ ป เป็ น หลั ก การ
สถานการณ์ที่หลากหลาย ทาให้ไม่ตัดสินใจอะไร นักเรียนจะต้องคิดค้นด้วยตนเอง ใช้เวลาในการ
ง่ายๆ ไม่สรุปเร็วเกินไป
วิเคราะห์เพื่อหาหลักการที่เป็นบทสรุป
ความสามารถในการให้เหตุผล ต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ ดังนั้นการสอนให้ท่องจาเพียงอย่าง
เดียวจึงไม่เพียงพอ การสอนให้คิดวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งสาคัญในการสอนภูมิศาสตร์
การคิด วิเ คราะห์ เป็ น ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะส่ ว นต่างๆ ของเหตุก ารณ์ หรื อสิ่ ง ต่า งๆ ว่ า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความสาคัญและสัมพันธ์กันอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุเป็นผล และที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการ
ใด การคิดวิเคราะห์ยังเป็นพื้นฐานของการคิดระดับที่สูงขึ้น
การคิดสร้างสรรค์
การคิดวิจารณญาณ การคิ ด วิ เ คราะห์ เ พื่ อ
การตัดสินใจ
การคิ ด วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ข อง
การแก้ปัญหา
การคิ ด วิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
การคิ ด วิ เ คราะห์ ช่ ว ย ส ร้ า ง ท า ง เ ลื อ ก อ ย่ า ง มี เ ห ตุ ผ ล ข้ อ มู ลเ ก่ า แ ละ ให ม่
ทาความเข้าใจปั ญหา วิ เ คราะห์ ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย จั ด ระบบข้ อ มู ล เพื่ อ เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
อธิ บ ายสาเหตุ แ ละ ข อ ง ท า ง เ ลื อ ก เ พื่ อ สรุปอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และพัฒนาสิ่งใหม่
ตัดสิ น ใจโดยมีเหตุผ ล
ผลกระทบ
ประกอบ
การใช้คาถาม เป็นเทคนิคการสอนภูมิศาสตร์ ที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ โดยคาถามที่ใช้ควร
เป็น คาถามแบบเปิด เป็นคาถามที่มีคาตอบหลายอย่าง ผู้ตอบต้องใช้ความรู้ผนวกความคิดให้เหตุผลประกอบการ
อธิบาย ลักษณะของคาถามจะใช้คาว่า ทำไม เพรำะเหตุใด (why) อย่ำงไร (how) ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็น
อย่างไร (if) เป็นคาถามที่ถามเพื่อให้ได้ความชัดเจนช่วยให้ผู้เรียนรื้อฟื้น ความรู้ ช่วยขยายใจความที่มีอยู่แล้ว เป็น
ประโยชน์ในการเปิดประเด็นสู่ความเป็นไปได้ของคาตอบ เพื่อให้ได้สมมติฐานของคาตอบ นักเรียนต้องแสดงความ
เข้าใจและทักษะด้านการใช้เหตุผล
การใช้คาถามในการสอนภูมิศาสตร์ ทาให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจเรียนมากขึ้น เข้าใจในสิ่งที่เรียน เชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายความคิดและแนวทางในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูสามารถใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้
สิ่งที่พึงระวัง
1. หลีกเลี่ยงการใช้คาถามที่ให้ผู้เรียนตอบเพียง “ใช่หรือไม่ใช่” เพราะเป็นคาถามที่ไม่ช่วยพัฒนาการคิด
ของผู้เรียน
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2. ไม่ควรเร่งรัดคาตอบจากผู้เรียน และคุณค่าของการสอนโดยใช้คาถามจะหมดไป ถ้าครูเป็นผู้ถามเอง
ตอบเอง หรือถามคาถามในลักษณะที่ทบทวนความจาผู้เรียนมากเกินไป
3. การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อตอบคาถาม อาจช่วยทาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนคาตอบ และเกิดประเด็น
ชวนคิดที่รอบด้านมากขึ้น
4. การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนอาจเกิดข้อบกพร่องได้ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 คาตอบนักเรียนอาจกระโดดไปยังผลปลายทาง แต่ยังขาดการอธิบายเหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างทาง ครูต้องถามคาถามเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนแสดงเหตุผลเพิ่มเติม
การเพิ่มขึ้นของ
ก๊าซเรือนกระจก

การเกิดกรดในทะเล
การเกิ
ดกรดในทะเล
การเพิ
่มอุณ
หภูมิน้าทะเล

ปะการัง
ฟอกขาว

การลดลงของ
สัตว์นา้

แบบที่ 2 นักเรียนให้เหตุผลได้ แต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ไปจนถึงปลายทางของคาตอบที่สมบูรณ์ ครูต้อง
แนะนาเพิ่มเติมแล้วให้นักเรียนลองหาเหตุผลอธิบายต่อไป
การเพิ่มขึ้นของ
ก๊าซเรือนกระจก

การเกิดกรดในทะเล
การเพิ่มอุณหภูมิน้าทะเล

ปะการัง
ฟอกขาว

การลดลงของ
สัตว์นา้

ตัวอย่างคาถาม
What เทือกเขาในทวีปอเมริกาใต้ที่มีขนาดใหญ่และมีความยาวที่สุด คืออะไร
Where เทือกเขาดังกล่าวอยู่บริเวณใดของทวีปอเมริกาใต้
When เทือกเขาดังกล่าวเกิดขึ้นในยุคใด
Why ทาไมเทือกเขาดังกล่าวจึงมีขนาดใหญ่และสูงชัน
How เทือกเขาดังกล่าวส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์อย่างไร
IF
ถ้าไม่มีเทือกเขาดังกล่าว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในทวีปอเมริกาใต้
การให้ เ หตุ ผลทางภูมิ ศ าสตร์ นั กเรี ยนจะต้ องอาศั ยความ
เข้าใจในมโนทัศน์มาประกอบการตอบคาตอบ ดังนั้น ครูจะต้องสอน
มโนทัศน์และหลักการพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนามโนทัศน์ไป
อธิบายประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนพบเจอต่อไป ตัวอย่างเช่น
จากแผนที่ ท วี ป อเมริ ก าใต้ ถ้ า เทื อ กเขาแอนดี ส ในพื้ น ที่
เส้ น ประหายไป จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งไร จงอธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเหตุผลทางภูมิศาสตร์
สิ่ ง แรก นั ก เรี ย นต้ อ งเข้ า ใจมโนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งระบบธรรมชาติ กั บ มนุ ษ ย์ ก่ อ น จากค าถามกล าวถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทือกเขา
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นักเรียนจึงต้องรู้ความสาคัญของภูเขาที่มีผลต่อธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์
เป็ น เทือ กเขายุ ค หิ นใหม่ มี ค วามสู ง ชั น
เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเพราะอยู่ใน
แนวรอยต่อของเปลือกโลก
การวางตั ว ของเทื อ กเขา และความสู ง
ของเทือกเขามีผลต่อลักษณะภูมิอากาศ
ในเรื่องการขวางกั้นทิศทางลม การเกิด
เ ข ต เ ง า ฝ น รั บ ล ม ฝ น แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง
เทือกเขามีผลต่อการเป็นแหล่งกาเนิดต้น
น้าจากป่า ยิ่งสูงมาก ปริมาณน้าก็จะมาก
มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้
และแร่
เขตเทื อ กเขาเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การตั้ ง
ถิ่นฐานและการคมนาคมภายในภูมิภาค
เทื อ กเขามี ส่ ว นในการ ก าหนดเข ต
เศรษฐกิ จ การเป็ น เขตป่ า ไม้ ล่ า สั ต ว์
เกษตรกรรมแบบยังชีพ การทาเหมืองแร่
และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ แต่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการเพาะปลูกแบบไร่นาขนาด
ใหญ่ การปศุสัตว์เพื่อการค้า และการเป็น
ศูนย์กลางทางพาณิชยกรรม
ตัวอย่างกิจกรรม ถ้าโลกนี้ไม่เหมือนเดิม
หลังจากเรียนจบทุกภูมิภาคแล้ว นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ ยนแปลง โดยห้ ามเปิดเนื้อหาและสื บค้นข้อมูล ด้ว ย การใช้แผนที่
ลั ก ษณะทางกายภาพเท่ า นั้ น ในการวิ เ คราะห์ โดยอาศั ย การเข้ า ใจ
ปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชาติและมนุษย์ในการตอบคาถามในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
 ชายฝั่งแอฟริกาเว้าแหว่งมากขึ้น
 เทือกเขารอกกี้ในอเมริกาเหนือหายไป
 เทือกเขาแอนดีสเปลี่ยนมาชิดชายฝั่งตะวันออก
 เทือกเขาในทวีปยุโรปทั้งหมดเปลี่ยนมาวางแนวตะวันออกตะวันตก
 ทวีปออสเตรเลียย้ายมาอยู่บริเวณทีเ่ ส้นศูนย์สูตรลากผ่านกลางทวีป
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3. ความสามารถในการมองอนาคตและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
หลังจากที่นักเรียนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบธรรมชาติและมนุษย์ จะทาให้นักเรียนเห็น
ภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ของการ
เกิด ภูมิวัฒ นธรรมใหม่ในสิ่ งแวดล้ อม และการ
เลื่ อ นไหลของประชากร สิ น ค้ า และความคิ ด
ระหว่ า งภู มิ ภ าค นอกจากนี้ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวอาจนามาสู่วิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อมอีก
ด้วย สุดท้ายครูต้องชวนนักเรียนวิเคราะห์ปัญหา
และแนวโน้ม ของสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อนามาสู่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิ ก ฤติ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหา
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา
การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ ในการสอนเรื่องเหล่านี้
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งสอนแยกกั น เพราะทุ ก ปั ญ หามี
ความเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง นี้ เ กิ ด จาก
พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เ ป็ น สาเหตุ
สาคัญที่ทาให้ระบบธรรมชาติเสียสมดุลจนเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นวิกฤติปัญหา และครูควร
เน้ น ย้ าเห็ น ความส าคั ญ ของการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของตนเอง การแก้ปัญหาที่มาจากทุก
ฝ่าย และความจาเป็นในการสร้างค่านิยมร่วมกัน
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าความเข้ า ใจแนวโน้ ม และการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ดขึ้ น จากการปฏิ สั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า ว คื อ
ความสามารถในการคิดเชิง ระบบ การคิดเชิงอนาคต และการคิด
เชิงพื้นที่
1. การคิดเชิงระบบ (system thinking) การคิดเชิง
ระบบ เป็นการคิดให้เห็น ภาพรวมที่ป ระกอบด้วยหน่วยต่างๆ ที่
สั ม พัน ธ์ และเชื่ อมโยงกั น การคิด เชิง ระบบจะทาให้ ม องเห็ น ว่ า
ตนเองเชื่อมโยงติ ดกับ โลก ไม่ ส ามารถแยกออกจากโลกหรือไม่
เกี่ยวข้องกับโลกได้ เป็นการมองที่เห็นความสัมพันธ์ของหน่วยย่อยอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มองเป็นเส้นตรงต่อๆ กันไป
เท่านั้น มองเห็นสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เป็นการมองที่เข้าใจทั้งภาพรวมและส่วนย่อยๆ ด้วย
การคิดเชิงระบบ เป็นการคิดเชิงเครือข่าย ที่ประสานองค์ประกอบต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน ดังนั้น การคิดเชิง
ระบบจึงต้องมองถึงความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงภายในระบบนั้นก่อน จึงจะเข้าใจระบบ ในระบบใหญ่อาจมีระบบ
ย่อย ซึง่ ในปัญหาหนึ่งปัญหาอาจมีปัญหาย่อยๆ ซับซ้อนลงไป
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การคิดเชิงระบบ เป็นการคิดแบบสัมพันธ์กับบริบท ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม เรา
ต้องทาความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบสิ่งนั้น เพื่อจะทาความเข้าใจหรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง การ
วิเคราะห์คุณสมบัติของบริบท เพื่อทาความเข้าใจระบบทั้งหมด
การคิดเชิงระบบ เป็น การคิดอย่างเป็นกระบวนการ เพราะทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และมีพัฒนาการ กระบวนการจึงเป็นหลักเกณฑ์สาคัญในการอธิบายระบบ เพราะกระบวนการอยู่ในกิจกรรมของ
ระบบ กระบวนการมีส่วนช่วยให้ส่วนประกอบของระบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
ดัง นั้ น การคิด เชิ ง ระบบ คื อ การคิด ที่ ห ลากหลายแบบมารวมในการแก้ปั ญหา โดยอาศัย การเชื่ อ มโยง
องค์ ประกอบย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์ เป็น ลาดับขั้นตอน มองเห็นภาพรวมของปัญหาหรือสิ่ งที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้
คลี่คลาย นอกจากนี้การคิดเชิงระบบไม่ได้มุ่งเพื่อการแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ยังสามารถนาไปสู่การตัดสินใจในการกระทา
สิ่งต่างๆ ได้ด้วย
การคิดเชิงระบบจะประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 2 ประการ คือ
1. การวิเ คราะห์ค วามเชื่ อมโยง เป็ นการวิเ คราะห์ ระบบที่ มีส่ ว นประกอบย่ อย โดยการวิ เคราะห์
สถานการณ์หรือปัญหา พิจารณาว่าองค์ประกอบย่อยในระบบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน อย่างไร
จนสามารถอธิบายแนวโน้มและแบบแผนของเหตุการณ์นั้น
2. การคิดป้อนกลับของเรื่องราว เป็นการอธิบายผลของการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงการ
เชื่อมต่อระหว่างส่วนต่างๆ จนเป็นวงจรป้อนกลับของระบบมายังจุดเริ่มต้น
วิธีสอนเพื่อฝึกคิดเชิงระบบ
1. ฝึกนาหลักการมาอธิบายสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล
2. ฝึกคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
3. ฝึ กคิดแบบวงกลม เป็ น การฝึ กคิดการเชื่อมต่อกั นระหว่า งส่ ว นต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดวงจรย้อนกลั บ
(feedback loop) เป็นการสะท้อนข้อมูลกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง
4. ฝึกวิเคราะห์ผลกระทบ (side effect) ที่เกิดขึน้ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเปรียบเทียบระหว่างการมองแยกส่วนและการมองภาพรวม พิจารณาความแตกต่าง
ของผลลัพธ์จากการมองทั้งสองแบบ หลีกเลี่ยงการคิดทางตรง
2. การคิดเชิงอนาคต (futuristic thinking)
การคิ ด เชิ ง อนาคต เป็ น ความสามาร ถในการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล
คาดการณ์เพื่อสร้างเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจ
เลือกการกระทาที่เหมาะสมหรือหลี กเลี่ย งการกระทาที่ไม่
ถูกต้อง ประกอบด้วย
2.1 การจินตนาการบนความสัมพันธ์ของ
เหตุ แ ละผล เป็ น การคาดการณ์ แ นวโน้ ม ในอนาคต บน
พืน้ ฐานของข้อมูลที่เพียงพอ อาศัยความเป็นเหตุเป็นผล หลัก
ความเป็ น ไปได้ และหลั ก ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง ต่ า งๆ ใน
ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันและการรับผลกระทบซึ่งกัน
และกัน
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2.2 การวางแผนเพื่อกาหนดอนาคตที่เหมาะสม เป็นการวิเคราะห์ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อวางแผนและกาหนดทิศทางในอนาคตที่เหมาะสม รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผน เพื่อรับผลดีและป้องกัน
ผลเสียในอนาคต
การพัฒนาการคิดเชิงอนาคต จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสาคัญและมองอนาคตให้มากขึ้น สอนให้เห็น
ผลดีจากการกระทาที่มุ่งอนาคต วิเคราะห์และประเมินผลที่เกิดขึ้นตามในอนาคต คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นโดยใช้เหตุผล สมมติฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความสัมพันธ์ต่างๆของอดีตและปัจจุบัน ฝึกวางแผนระยะยาว
หรือวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคต
3. การคิดเชิงพื้นที่ (spatial thinking)
เป็นการคิดที่ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในการระบุ วิเคราะห์ และทาความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับที่ตั้ง ทิศทาง
มาตราส่วน แบบรูป พื้นที่ และแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์กับเวลา ในการสอน
ภูมิศาสตร์นั้นครูควรจะฝึกให้นักเรียนคิดว่าพื้นที่หรือภูมิภาคที่ศึกษาอยู่นั้นมีความสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบอย่างไร
ดังนั้นเราจึงไม่สามารถสอนภูมิศาสตร์โดยที่ไม่สนใจพื้นที่โดยรอบไม่ได้ เพราะพื้นที่เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน และในขณะเดียวกันพื้นที่ที่เราศึกษาอยู่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ใหญ่กว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ในระดับย่อยก็จะส่งผลต่อพื้นที่โดยภาพรวมด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดเนื้อหาจึงเริ่มจากพื้นที่ใกล้ตัวจน
ไปไกลตัว จากบ้านของตนเอง ขยายขอบเขตมาเป็นเมือง ชุมชน จังหวัด ประเทศ และโลกตามลาดับ และการสอน
ภูมิศาสตร์จึงเริ่มต้นจากการศึกษาที่ตั้ง ไม่ว่าจะสอนพื้นที่ใดก็ตามจาเป็นต้องทราบที่ตั้งบนผิวโลก และอาณาเขตติดต่อ
ของพื้นที่ที่ศึกษาด้วย การสอนให้นักเรียนรู้จักการคิดเชิงพื้นที่ ครูอาจตั้งประเด็นในการศึกษาโดยใช้คาถามนาเพื่อหา
คาตอบดังต่อไปนี้

พื้นที่เหล่านี้มีอะไรที่
คล้ายคลึงกันบ้าง

พื้นที่ส่วนย่อย
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
พื้นที่โดยรวมอย่างไร

พื้นที่เหล่านี้มีความ
เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร

ทาไมพื้นที่ที่อยู่ใกล้กัน
จึงมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน

Spatial
thinking
พื้นที่นี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่
อื่นอย่างไร

สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
บ้างจากพื้นที่หนึ่งไปยัง
อีกพื้นที่หนึ่ง

พื้นที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตอย่างไร
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภูมศิ าสตร์
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การจั ดกิจ กรรมที่ส อดคล้ องการเรี ย นรู้ แบบสื บสอบ และการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด การ
พั ฒ นาทั ก ษะการสั ง เกต ทั ก ษะการแปลความข้ อ มู ล ทาง
ภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี และการสถิติพื้น ฐานเพื่อนามาสู่
ข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายสาหรับ
ผู้เรี ยน โดยการนากระบวนการทางภูมิศาสตร์ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การตั้งคาถามเชิงภูมิศาสตร์ การศึกษาภูมิศาสตร์
จะต้องอาศัยความสามารถในการตั้งคาถาม คาถามที่ใช้ศึกษาในวิชาภูมิศาสตร์จะเป็นคาถามที่ มีลักษณะเฉพาะ โดย
เป็นปัญหาเกี่ยวกับคาถามที่ถามว่า ที่ไหน และทาไมจึงต้องเป็นที่นั่น (where and why there) จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่าง
ยิ่งที่นักเรียนจะต้องพัฒนาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการตั้งคาถาม
แนวคาถาม
ตัวอย่างคาถาม
 เพราะเหตุใดสิ่งต่างๆ จึงปรากฏและเป็นอยู่ที่ตรง ทาไมแผ่นดินไหวจึงเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น
นั้น เพราะเหตุใดมันจึงอยู่ที่นั่น
 บางสิ่งบางอย่างนั้นสัมพันธ์กับอะไรบ้าง
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้คล้ายกับที่ไหนบ้าง

ประเทศที่เกิดแผ่นดินไหว ยังเกิดภูเขาไฟปะทุและ สึนามิ
ด้วย เพราะอะไร
นอกจากประเทศญี่ ปุ่ น แล้ ว ยั ง มี ป ระเทศใดอี ก บ้ า งที่ เ กิ ด
แผ่นดินไหว
จากการตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อน จะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง

 อะ ไร เป็ นผ ลที่ เกิ ดขึ้ น จ าก ท า เล ที่ ตั้ งแ ล ะ
ความสัมพันธ์เหล่านั้น
การตั้งคาถามนั้นจะต้องเป็นคาถามที่มีความเป็นไปได้ในการหาคาตอบ นามาสู่การตั้งสมมติฐานของคาตอบ
และสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคาตอบด้วย ในระดับเริ่มต้นการฝึกตั้งคาถามควรเริ่มต้นแยก
คาถามทางด้านภูมิศาสตร์ออกจากคาถามที่ทั่วไป ครูร่วมกันตั้งคาถามเพื่อชวนให้นักเรียนสงสัย และกระตุ้นให้เกิด
คาถามต่อยอดตามมา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ เรียกว่า สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information) เป็นข่าวสารที่
มีรายละเอียดเกี่ยวกับทาเลที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมของมนุษย์
เมื่อนักเรียนตั้งคาถามเชิงภูมิศาสตร์ นักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลจากการอ่านและแปลความหมายจากแผน
ที่ ภาพถ่าย ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสอบถาม การออกภาคสนาม
และการอ้างอิงจากเอกสาร
การออกภาคสนาม นับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมากในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ เป็นการฝึกทักษะการสังเกต
ในพื้นที่จริง ด้วยการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการบันทึกภาพ การออกภาคสนามจะช่วยกระตุ้นให้ความอยากรู้
อยากเห็น เพลิดเพลิน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) จากการเก็บข้อมูลจะทาให้นักเรียนเข้าใจ
ลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ
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3. การจัดการข้อมูล
เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลแล้ว ก็ต้องจัดการและนาเสนอออกไปด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
เพราะข้อมูลที่ได้อาจจะกระจัดกระจาย และไม่เพียงพอ นักเรียนจะต้องนาข้อมูล มาจาแนก และจัดกลุ่มให้อยู่ใน
รูปแบบแผนภาพ แผนผัง แผนที่ และกราฟ ทาให้เห็ นภาพสรุปที่ชัดเจน ในการจัดการข้อมูลนั้น นักเรียนต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและมีวิธีการนาเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การทาแผนที่เป็นวิธีการที่นิยมมากในการจัดการข้อมูล ด้วยการเขียนข้อความหรือบันทึรายละเอียดจากการ
สารวจที่ต้องการนาเสนอไว้ในแผนที่ การใช้สัญลักษณ์แสดงข้อมูลในแผนที่ เช่น ที่ตั้งของทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก จุด
ตั้งถังขยะในโรงเรี ย น ตาแหน่ งที่เกิดแผ่ นดิน ไหว พื้นที่ที่ ประสบปัญหาสิ่ งแวดล้อม เป็ นการพัฒ นาทักษะในการ
ออกแบบสัญลักษณ์ในแผนที่ การค้นหาทาเลที่ตั้งบนแผนที่ การกาหนดทิศทาง และการใช้มาตราส่วน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการศึกษาแบบรูป ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนศึกษาแนวโน้ม ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของปรากฏการณ์หาความสัมพันธ์สอดคล้อง
กันและลักษณะที่คล้ายกันระหว่างพื้นที่ เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแผนที่ กราฟ แผนภาพ ตาราง และอื่นๆ ด้วยการใช้
สถิติอย่างง่ายๆ เพื่อให้ได้คาตอบสาหรับคาถาม
แผนที่
ศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ทางพื้นที่
ตาราง กราฟ ศึกษาแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ
เอกสาร ตารา ศึกษาความหมาย อธิบาย และสังเคราะห์คุณลักษณะของแต่ละสิ่งที่สนใจ
5. การสรุปข้อมูลเพื่อหาคาตอบ
การสรุปคาตอบบนจากข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม จัดการ และการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน โดยอ้างอิงข้อมูล
ด้วยการนาเสนอด้วยวาจาและข้อเขียน แสดงคาตอบที่แสดงออกถึงความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถ
ในการสื่อสารที่ชัดเจน
กระบวนการทางภูมิศาสตร์
รายละเอียด
ตัวอย่างกิจกรรม
ตั้งคาถามเชิงภูมิศาสตร์
การตั้ ง ค าถามเพื่ อ ก าหนดประเด็ น ที่ จ ะ  การสังเกต
(Asking Geographic
ศึ ก ษา โดยค าถามนั้ น ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ  การสาธิต
Questions)
“ที่ตั้ง” เช่น สิ่งนั้นอยู่ที่ใด เหตุใดจึงอยู่ที่นั่น  การทดลอง
และที่ตั้งนั้นมีความสาคัญอย่างไร
 การอภิปราย
รวบรวมข้ อ มู ล สื บ ค้ น จากเครื่ อ งมื อ ทาง  การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
ภูมิศาสตร์ รูปถ่าย รูปถ่ายทางอากาศ ภาพ  ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
จากดาวเที ย ม ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ หรื อ ข้ อ มู ล
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
แบบบรรยายที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการตอบ  การเก็บข้อมูลภาคสนาม
คาถาม
 การบันทึกการสังเกต
จั ด การสารสน เทศทาง การนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง  การทาแผนที่
ภูมิศาสตร์
ความพอเพี ย ง ตลอดจนจ าแนก จั ด กลุ่ ม  การทาผังกราฟฟิค
Organizing Geographic ข้อมูล จัดหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์  การเขียนผังมโนทัศน์
Information)
ข้อมูล
รวบรวมสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์
(Acquiring Geographic
Information)
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กระบวนการทางภูมิศาสตร์
รายละเอียด
ตัวอย่างกิจกรรม
วิ เ คราะห์ ส ารสนเทศทาง การอธิ บ ายและแปลผลข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นการ  การอภิปรายกลุ่ม
ภูมิศาสตร์
จั ด การแล้ ว เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวค าตอบของ  การระดมความคิด
(Analyzing Geographic คาถาม
Information)
สรุปสารสนเทศทาง
สรุ ป ค าตอบให้ ต รงกั บ ค าถาม โดยอ้ า งอิ ง  การทาโปสเตอร์
ภูมิศาสตร์
หลักการ ทฤษฎี และกฎด้วย จากนั้นเรียบ  การสรุปลงใบงาน
(Answering Geographic เรียงคาตอบเพื่อจะนาเสนอ
 การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
Information)
การสอนภูมิศาสตร์ ต้องเน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง เปรียบเทียบและให้
เหตุผลทางภูมิศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้น รวบรวม ตีความสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากแหล่งสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านทาความเข้า ใจระบบธรรมชาติและ
มนุ ษย์ และการมี ป ฏิสั มพัน ธ์ต่อกัน สุ ดท้ายคือการฝึ กให้ นักเรียนสามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับ การมีส่ ว นรวมจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติ
ประวัติผู้เขียน
อาจารย์ กนก จันทรา
คุณวุฒิ
 ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรติ นิยมอันดับ 1) วิชาเอกสังคมศึกษา สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์) ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
 อาจารย์ประจากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 คณะทางานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 คณะทางานพัฒนาคู่มือการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 วิทยาการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนภูมิศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการจัดการเรียนรู้
สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้าง Geo-literacy
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