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การศึกษาวิชาภมิูศาสตรเ์มือง



สนใจอะไร

4
           วิชา ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

การศึกษาวิชาภมิูศาสตรเ์มือง

มนษุย ์         เมืองสนใจ
หลากหลาย

นกัภมิูศาสตร ์         เมืองสนใจ พ้ืนท่ี
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- การขยายตวัของเมือง

- ประชากร >ผกูพนัธ ุท่ี์อย ูอ่าศยั / ยา้ยถ่ิน > อย ูเ่มืองตลอดชีวิต

- กิจกรรมภายในเมือง > กระจกุหรอืรวมตวั กระจาย 

เปลีย่นแปลง(การตัง้อย ู/่เพ่ิม/ยา้ย)

- ปัญหาเมือง > สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง มนษุยชาติ 

สภาพแวดลอ้มและสถาปัตยกรรม

- บทบาทเมือง > ศนูยก์ลางดา้นต่างๆ แพรก่ระจายความ

เจรญิกา้วหนา้ ตวัเรง่การพฒันาดา้นต่าง ๆ

นกัภมิูศาสตร ์         เมืองสนใจ พ้ืนท่ี



กิจกรรม
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การศึกษาวิชาภมิูศาสตรเ์มือง

นศ. เดินทางมาเรยีน
จากท่ีพกัมา มหาวิทยาลยั.....ผา่นท่ีไหนบา้ง
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2……………

3……………

4……………
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วิธีการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง

ศึกษาอยา่งไร
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- แบบรว่มหรอืแบบสหสาขาวิชา

Inter-Disciplinary

วิธีการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง ศึกษา

อยา่งไร

แกงโฮะ๊



9
           วิชา ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

- วิธีการทางปริมาณวิเคราะหต่์าง ๆ 

วิธีการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง ศึกษา

อยา่งไร
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- ศึกษาระดบัมหภาคและจลุภาค

วิธีการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง ศึกษา

อยา่งไร
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วิธีการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง ศึกษา

อยา่งไร

- ศึกษาเชิงประยกุต์
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- แบบรว่มหรอืแบบสหสาขาวิชา

- วิธีการทางปริมาณวิเคราะหต่์าง ๆ > เช่น 

คณิตศาสตร ์สถิติ คอมพิวเตอร ์ใชเ้ครือ่งมือ Map/Remote 

Sensing/GIS/GPS อ่ืน ๆ สรา้งทฤษฎี สมมติุฐาน และทดสอบ

- ศึกษาระดบัมหภาคและจลุภาค

- ศึกษาเชิงประยกุต>์ เกีย่วขอ้งกบัเรื่องราว ปัญหา   

แนวทางแกไ้ข การวางแผน ก าหนดนโยบาย

วิธีการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง ศึกษา

อยา่งไร
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วิวฒันาการของวิชาภมิูศาสตรเ์มือง

ศึกษาวิชา

ภมิูศาสตรเ์มือง

ลกัษณะใด
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2000 ปีมาแลว้ กรกี โรมนั 

วิวฒันาการของวิชาภมิูศาสตรเ์มืองท าอะไรกนัมา

คิดอย่างไร
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ยโุรป อเมริกาเหนือ > ตน้ศตวรรษท่ี 20

ไทย > พ.ศ. 2514 เปิดสอนท่ี มช.

2000 ปีมาแลว้ กรกี โรมนั > บรรยายกายภาพ 

วฒันธรรมของเมือง คลา้ยค ู่มือหนงัสือน าเท่ียวชมเมือง

-Strabo เขียนหนงัสือ Geography บรรยายสภาพทางกายภาพ

และวฒันธรรมของเมืองท่ีเขาร ูจ้กั เช่น เมือง Lyons 

- Ibn Khaldun กลา่วถึงเมือง Lyons ทัง้ต าแหน่งท่ีตัง้ วิถีชีวิต 

กจิกรรมทางเศรษฐกิจ

วิวฒันาการของวิชาภมิูศาสตรเ์มืองท าอะไรกนัมา

คิดอย่างไร
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เนน้ศึกษาความสมัพนัธข์องมนษุยก์บัสิ่งแวดลอ้ม

1900-1940 >

วิวฒันาการของวิชาภมิูศาสตรเ์มือง

-บรรยายรายละเอียดของเมืองแต่ละแห่ง โดยอธิบายต าแหน่งท่ีตัง้ของสถานท่ีและ

ลกัษณะเฉพาะของเมือง กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

- 1930-1940 ศึกษาบทบาทท าเลท่ีตัง้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดและการเติบโตของเมือง

หลายๆ เมือง
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เนน้ศึกษาความแตกต่างกนัของพ้ืนท่ี 

1940-1960 > ไดร้บัอิทธิพลของแนวคิดการศึกษาภมิูภาคและ

แนวคิดขอ้ยกเวน้นิยม(Exceptionalism)

วิวฒันาการของวิชาภมิูศาสตรเ์มือง

- ศึกษาอธิบายบทบาทของเมืองใดเมืองหน่ึงในฐานะท่ีเป็นเมืองศนูยก์ลางตลาดท่ี

ใหบ้ริการแกพ้ื่นท่ีรอบๆ รวมทัง้ขอบเขตการคา้ของเมือง

- ศึกษาโครงสรา้งภายในเมือง รปูแบบการกระจายการใชท่ี้ดินในเขตเมือง
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เนน้ศึกษาการจดัการพ้ืนท่ี 

ทศวรรษ 1960 > วิเคราะหท์ าเล ขอบเขตทางการคา้+โครงสรา้ง

ภายในเมือง ไดร้บัอิทธิพลของแนวคิดปฏิฐานนิยม(Positivism)

วิวฒันาการของวิชาภมิูศาสตรเ์มือง
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เนน้ศึกษาพฤติกรรม

ทศวรรษ 1970 > ม ุ่งศึกษาการตดัสินใจของผ ูเ้ก่ียวขอ้งกบัเมือง

วิวฒันาการของวิชาภมิูศาสตรเ์มือง

ผ ูเ้กี่ยวขอ้งในการตดัสินใจมีทัง้ ประชาชน เจา้ของธรุกิจ 

ขา้ราชการ นกัวางแผน เจา้หนา้ท่ีปกครอง เจา้หนา้ท่ี

สาธารณปูโภค

- สนใจดา้นพฤติกรรม โดยศึกษากระบวนการท่ีท าใหเ้กิด

ปรากฏการณท์างพ้ืนท่ีมากกว่าศึกษาเฉพาะรปูแบบของ

ปรากฏการณ์
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เนน้ศึกษาโครงสรา้ง

ทศวรรษ 1970-1980 > ความไม่เสมอภาคทางสงัคมรวมทัง้เศรษฐกิจ

การเมืองเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงชมุชนเมือง

- การตดัสินใจลงทนุหรือไม่ลงทนุของภาคเอกชน

- การแทรกแซงของรฐัในรปูเงินช่วยเหลือ

ตลอดจนการเคลื่อนยา้ยทรพัยากร

1990 ยคุสมยัสารนิเทศ มีอิทธิพลต่อการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง

วิวฒันาการของวิชาภมิูศาสตรเ์มือง
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ทศวรรษ 2000 >

วิวฒันาการของวิชาภมิูศาสตรเ์มือง
ศึกษาเมืองทัง้ในฐานะเป็นจดุ เป็นพ้ืนท่ี และการศึกษาเรือ่งราว

หรอืปรากฏการณเ์ฉพาะอยา่งภายในเมือง 
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1. ศึกษาลกัษณะโครงสรา้งภายนอกของเมือง

2. ศึกษาลกัษณะโครงสรา้งภายในของเมือง

ศึกษาลกัษณะโครงสรา้งภายนอกของเมือง

1. ศึกษาระดบักวา้ง ไมเ่จาะลึก มองเมืองในฐานะเป็น

จดุ ขอ้มลูท่ีใชศึ้กษาสว่นใหญ่เป็นขอ้มลูทติุยภมิู > 

ใชว้างแผนพฒันาเมืองระดบัภมิูภาคและระดบัชาติ

2. ศึกษาการกระจายตวัทางพ้ืนท่ีของเมืองและความ

เช่ือมโยงระหว่างเมือง เป็นการศึกษาระบบเมือง

ลกัษณะเน้ือหาและขอบเขตการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง
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3. ตวัอยา่งการศึกษาระบบเมือง

- ทฤษฎีแหลง่กลาง - ต าแหน่งท่ีตัง้ของเมือง 

- โครงข่ายตลาดระหว่างชมุชนเมืองกบัชนบท

- เมืองศนูยก์ลางความเจรญิเติบโตหรอืเมืองหลกั 

- พ้ืนฐานเศรษฐกิจของเมือง - เขตมหานครและเมืองบรวิาร

- เขตอิทธิพลของเมือง - เอกนครและเมืองขนาดรอง 

- การจ าแนกประเภทของเมือง - การขยายตวัชมุชนเมือง

- การสวนกระแสความเป็นเมือง - การวางแผนชมุชนเมือง 

- รปูแบบชมุชนเมืองตามภมิูภาคต่างๆ - เมืองระดบัโลก 

- การเคลื่อนยา้ยประชากรระหว่างเมือง - อภิมหานคร

ลกัษณะเน้ือหาและขอบเขตการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง
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ศึกษาลกัษณะโครงสรา้งภายในของเมือง

1. เป็นการศึกษาระบบเล็ก แบบแคบและเจาะลึก เป็น

การมองเมืองในฐานะเป็นพ้ืนท่ี ขอ้มลูท่ีใชศึ้กษาสว่น

ใหญ่เป็นขอ้มลูปฐมภมิู 

2. ศึกษาเมืองในฐานะเป็นระบบหน่ึง

ลกัษณะเน้ือหาและขอบเขตการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง
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3. ตวัอยา่งการศึกษาเมืองในฐานะเป็นระบบหน่ึง

- การใชท่ี้ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดิน

-การเคลื่อนท่ีและเคลื่อนยา้ยของประชากรภายในเมือง

- ท าเลท่ีตัง้และขอบเขตของตลาด - การขนสง่ภายในเมือง 

- รปูแบบความหนาแน่นประชากร - รปูแบบราคาท่ีดิน

- ลกัษณะทางเศรษฐกิจของเมือง - การเดินทางไปท างาน

- รปูแบบการเจรญิเติบโตของเมือง - ลกัษณะทางสงัคมเมือง 

- นิเวศนวิ์ทยาของเมือง - สณัฐานของเมือง 

- เมืองน่าอย ู ่ -เมืองใหม่

- รปูแบบของเมืองในอนาคต - ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมือง

ลกัษณะเน้ือหาและขอบเขตการศึกษาภมิูศาสตรเ์มือง
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การวดัผล
1. คะแนนระหว่างภาครวม ร้อยละ 70

1.1 ความสม ่าเสมอในการเขา้ชั้นเรียน ร้อยละ 10
1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 30

- อภปิรายกลุ่ม (ร้อยละ  20)
- รายงานกลุ่ม  (ร้อยละ 10)

1.3 สอบกลางภาคเรียน ร้อยละ 30

2. คะแนนปลายภาคเรียน ร้อยละ 30
2.1 สอบปลายภาคเรียน ร้อยละ 30
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ตวัอยา่งการศึกษาเมืองในฐานะเป็นระบบหน่ึง

- การใชท่ี้ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดิน - การเคลื่อนท่ีและเคลื่อนยา้ยของ

ประชากรภายในเมือง - ท าเลท่ีตัง้และขอบเขตของตลาด     - การขนส่งภายในเมือง 

-รปูแบบความหนาแน่นประชากร - รปูแบบราคาท่ีดิน - ลกัษณะทาง

เศรษฐกิจของเมือง -การเดินทางไปท างาน -รปูแบบการ

เจริญเติบโตของเมือง - ลกัษณะทางสงัคมเมือง - นิเวศวิทยาของเมือง

- สณัฐานของเมือง - เมืองน่าอย ู ่ -เมืองใหม่

- รปูแบบของเมืองในอนาคต - ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมือง

อภิปรายและจดัท ารายงานกล ุม่ : บทความ/การศึกษา/งานวิจยั

ตวัอยา่งการศึกษาระบบเมือง

- ต าแหน่งท่ีตัง้ของเมือง - โครงข่ายตลาดระหว่างชมุชนเมืองกบัชนบท

-เมืองศนูยก์ลางความเจริญเติบโตหรือเมืองหลกั - พ้ืนฐานเศรษฐกิจของเมือง 

-การขยายตวัชมุชนเมือง - การสวนกระแสความเป็นเมือง

- การวางแผนชมุชนเมือง - รปูแบบชมุชนเมืองตามภมิูภาคต่างๆ

- เมืองระดบัโลก - การเคลื่อนยา้ยประชากรระหว่างเมือง - อภิมหานคร
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อภิปรายและจดัท ารายงานกล ุม่ : บทความ/การศึกษา/งานวิจยั

1. แบ่งกล ุม่ 6 กล ุม่ ๆ ละ 6 คน

2. อ่าน บทความ/การศึกษา/งานวิจยั

3. จดัท ารายงาน (10 คะแนน) สง่วนัท่ี 2 ก.พ. 2558

- อยา่งนอ้ย 10 แผ่น กระดาษ A4 

- เขียนดว้ยรายมือ

- ไม่ตอ้งเขา้เลม่ เย็บมมุอยา่งเดียว

- จดัท ารายงาน > สรปุประเด็น

4. อภิปรายกล ุม่ (20 คะแนน) วนัท่ี 23 ก.พ. 2558

- กล ุม่ละไม่เกิน 20 นาที

- สรปุประเด็น

- อภิปรายตามความแนวคิดของกล ุม่


