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บทคัดย่อ

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) เป็นความมุ่งหมายของการศึกษาที่มุ่งให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
เพือ่ ความเข้าใจ รูเ้ ท่าทัน และปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงในการดำ�เนินวิถชี วี ติ ในสภาพแวดล้อมปัจจุบนั
ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่
สามารถนำ�มาใช้กับการสอนภูมิศาสตร์ ยุคแห่งการใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรูด้ ว้ ยการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ ให้นกั เรียนเกิดการรูเ้ รือ่ งภูมศิ าสตร์ มีความเข้าใจความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การนำ�เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เข้ามาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียน
รูจ้ กั จัดการข้อมูลเชิงพืน้ ที่ วิเคราะห์และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ ด้วยวิธกี ารรวบรวม
จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การนำ�ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้มีความจำ�เป็นที่จะต้องศึกษาทำ�ความเข้าใจพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ในทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้เกิดมโนทัศน์ในการนำ�ไปใช้อย่างถูกแนวทางให้บรรลุตามจุดมุง่ หมายของ
การสอนภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ การสอนภูมิศาสตร์
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Abstract

Geography Literacy is the purpose of study for students to understand, penetrate and
adapt to changing in way of life as surrounding nowadays that geographic information system
is one of the alternative for teaching geography. Digital generation for learning development
is to support learning with technology usage for students knowing geography and
understanding relation about any things on the earth surface and environment changing. Taking
geographic information system to support students to learn from doing by themselves that
is the process of helping students to know managing spatial data, analyzing and expressing
data related with geography information. Taking geographic information system usage needs
to study the basic of every aspect of geographic information system for having concept in
using correctly according to success in geography teaching achievement efficiently.
Keywords: Geographic information system, geography instruction, geo-literacy

บทนำ�

ความก้ า วล้ำ � ของเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ
อิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมแห่งศตวรรษที่ 21
ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการศึกษาภูมิศาสตร์ อัน
เป็นเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความเกี่ยวข้อง
ทางพืน้ ทีแ่ ละบริเวณต่างๆ บนพืน้ ผิวโลก จากการ
ศึกษาปรากฏการณ์ทางกายภาพและมนุษย์ โดย
การอธิบายรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่ต่างๆ
บนโลก แผนที่ และสัณฐานของโลก ภูมิศาสตร์
จะทำ�ความเข้าใจปัญหาทางด้านกายภาพ และ
วัฒนธรรมของบริเวณที่ศึกษาและสิ่งแวดล้อมโดย
รอบที่อยู่บนพื้นผิวโลก เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
(กิตติคุณ รุ่งเรือง. 2556: 10) การเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน มีผลต่อสภาพแวดล้อม
ในสังคม ทุกสิง่ อย่างได้รบั อิทธิพลจากวิวฒ
ั นาการ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การเรียนภูมิศาสตร์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษา
ว่า สิ่งนั้นอยู่ตรงไหน ประเทศนั้นอยู่ที่ใดในแผนที่
หรือแค่ทราบว่าแม่น้ำ�โขงไหลผ่านประเทศใดบ้าง

แต่ ใ นการศึ ก ษาภู มิ ศ าสตร์ เป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ
ตอบคำ�ถามที่สำ�คัญ 3 คำ�ถาม คือ สิ่งนั้นอยู่ตรง
ไหน ทำ�ไมถึงอยู่ที่นั่นและมีผลต่อบริเวณดังกล่าว
อย่างไร (กนก จันทรา, 2561: 9) แต่จากการ
ศึกษาทุกวันนีค้ วามชัดเจนของการสอนภูมศิ าสตร์
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลือ่ นจากแก่นแท้ของการสอน
ภูมิศาสตร์ที่แท้จริง สังคมไทยได้พูดถึงภูมิศาสตร์
ในมุมมองต่างๆ ซึ่งแสดงออกถึงความเห็น ความ
เข้าใจทีห่ ลากหลาย และอาจไม่สามารถสรุปความ
เห็ น ได้ ว่ า แท้ จริ ง แล้ ว สั ง คมไทยมองภู มิ ศ าสตร์
เป็นวิชาว่าด้วยเรื่องอะไร ซึ่งมีมุมมองของการมี
ขอบเขตในสาระการเรียนรูภ้ มู ศิ าสตร์ทกี่ ว้าง ส่งผล
ให้ ก ารสอนภู มิ ศ าสตร์ มี ทิ ศ ทางที่ ก วั ด แกว่ ง ไม่
ชัดเจน (พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม, 2559: 2)
ด้วยเหตุนี้ การสอนภูมิศาสตร์ จึงมีความคลาด
เคลื่ อ น เกิ ด การผิ ด เพี้ ย นขององค์ ค วามรู้ ห ลั ก
ทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีความรวดเร็ว ทำ�ให้ความรู้
ทางภูมิศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ดั้งเดิมล้าหลัง ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในปัจจุบันของผู้เรียนที่ไม่
สามารถนำ�ความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้
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ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างเต็มศักยภาพ การสอน
ภูมิศาสตร์ จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาให้
เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยต้องปรับ
เปลี่ยนการสอนภูมิศาสตร์ให้มีความทันสมัยใน
การศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูลทางกายภาพและภูมิสังคม ก่อให้เกิดความ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น (อัญญา
บูชายันต์, วนมพร พาหะนิชย์ และภูมิ สารทสินธุ์,
2561: 386) ปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาการสอน
ภูมศิ าสตร์เพือ่ การรูเ้ รือ่ งภูมศิ าสตร์ (geo-literacy)
เพราะการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ทำ�ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของภูมิศาสตร์อย่างถูกต้อง
ชัดเจน สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุน่
ตามสภาพความเป็นจริง และนำ�ความรู้ไปใช้ใน
การดำ�เนินชีวิต ตามเป้าหมายของตนที่ได้กำ�หนด
การปรั บ เปลี่ ย นการศึ ก ษาการสอนภู มิ ศ าสตร์
เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ จึงเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาที่สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจ
ปรากฎการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนโลก ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันการ
สอนภู มิ ศ าสตร์ โ ดยการนำ � เทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู้ แนวทางนั้ น ก็ คื อ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเทคโนโลยีที่มีจุด
มุ่งหมายหลักในด้านการวางแผนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่
ใช้ในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงคุณลักษณะ ซึ่งอาจเป็น
แนวทางใหม่ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการ
สอนภูมิศาสตร์ให้กับนักเรียนได้
มโนทัศน์ใหม่นี้เป็นแนวทางที่จะช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิศาสตร์อย่างเข้าใจ ผู้เขียน
ขอนำ�เสนอประเด็นของเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้อง
กั บ การสอนภู มิ ศ าสตร์ แ นวใหม่ เ พื่ อ การรู้ เ รื่ อ ง
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ภูมิศาสตร์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
สร้างแนวทางสำ�คัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การ
ปรับปรุงหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ 2) การรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ 3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการ
รูเ้ รือ่ งภูมศิ าสตร์ และ 4) แนวการจัดการเรียนการ
สอนภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ส า ร ะ
ภูมิศาสตร์แนวใหม่

การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสาระภู มิ ศ าสตร์
(ฉบับปรับปรุง 2560) เนือ่ งจากการจัดการศึกษา
เพือ่ เตรียมความพร้อมคนไทยให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560-2564 ให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล อีกทั้งแผนการ
ศึ ก ษาชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่ ต้ อ งพั ฒนาผู้
เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่สำ�คัญใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ของ Thailand
4.0 ที่ต้องเตรีมพร้อมให้คนไทยมีศักยภาพนำ�
ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรสาระภูมศิ าสตร์มเี ป้าหมายใหม่
ในการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
สร้างสรรค์วถิ กี ารดำ�เนินชีวติ การเรียนรูภ้ มู ศิ าสตร์
เพื่ อ ให้ รู้ เ ท่ า ทั น ปรั บ ตั ว ตามการเปลี่ ย นแปลง
ของสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนสามารถใช้ ทั ก ษะ
กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และ
เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ จั ด การทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะนำ�ไปสู่
การปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิต ซึ่งผู้เรียนจะต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปั จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร์ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
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สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพกั บ การสร้ า งสรรค์ วิ ถี
การดำ�เนินชีวิต ความร่วมมือด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อ
เตรียมพร้อมกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สำ�นักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2560: 2-7) การปรับปรุง
การศึกษาภูมิศาสตร์ จึงเริ่มจากการมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเข้าใจปรากฎการณ์
ของธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว หากนักเรียนเข้าใจในลักษณะทาง
กายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ตาราง 1
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สิ่งแวดล้อม นักเรียนก็จะสามารถรู้เท่าทันและ
สามารถปรับตัวดำ�เนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ตาม
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ อันเป็นความ
รูพ้ นื้ ฐานของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึง่ การปรับ
หลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ฉบับปรับปรุงที่มีความ
แตกต่างไปจากสาระภูมิศาสตร์ของหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ มาตรฐานและตัวชี้วัดที่
มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียน เปรียบเทียบความแตกต่างของ
มาตรฐานสาระภูมิศาสตร์ไว้ ดังตาราง

การเปรียบเทียบการปรับปรุงมาตรฐานของสาระภูมิศาสตร์

การเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระภูมิศาสตร์
หลักสูตร 2551
หลักสูตร 2560
ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความ
ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความ
สัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ สัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และ ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่าง ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
มีประสิทธิภาพ
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มี
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำ�เนิน
จิตสำ�นึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ชีวิต มีจิตสำ�นึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จะเห็นได้ว่า เป้าหมายสูงสุดของการ
เรียนภูมิศาสตร์ คือการนำ�ความรู้ไปปรับใช้
ในการดำ�เนินชีวิต ซึ่งจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็น
ถึ ง การที่ ผู้ เ รี ย นได้ นำ � ความรู้ ทั้ ง หมดทั้ ง มวล
ของการเรียนภูมิศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำ�เนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจุดมุ่งหมายนั้น
มาจากการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพ
แวดล้อม หากมีความรูค้ วามเข้าใจในการรูเ้ รือ่ ง
ภูมศิ าสตร์ ผูเ้ รียนจะสามารถนำ�ไปคิด ตัดสินใจ

ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำ�หรับการ
วางแผนในอนาคตได้
ดังนั้น การออกแบบวิธีการที่ส่งเสริม
ให้การเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์บรรลุผลตามเป้า
หมาย กลไกสำ�คัญ คือ ครูผู้สอน ที่จำ�เป็นต้อง
มี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม การ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ของนักเรียน ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับ
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ปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจ
ทางภูมศิ าสตร์ 2) ความสามารถทางภูมศิ าสตร์
3)กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และ 4) ทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์

การรู้ เ รื่ อ งภู มิ ศ าสตร์ ต ามการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เป็นความรู้พื้นฐาน
ของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ในการแสวงหาความรู้
และตอบคำ�ถามทีเ่ กีย่ วข้องกับทำ�เลทีต่ งั้ หรือความ
สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ บนพื้น ผิวโลก การพัฒนา
ให้ผู้เรียนสามารถดำ�รงตนอยู่ในวิถีของการเป็น
พลเมืองโลกที่ดี ตลอดจนเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่ จ ะต้ อ งทำ � ให้ ผู้ เ รี ย นตระหนั ก ในการรู้ เ รื่ อ ง
ภู มิ ศ าสตร์ ผู้ ส อนควรจะสอดแทรกการรู้ เ รื่ อ ง
ภู มิศาสตร์ ใ นระหว่างการจัด กิจ กรรมการเรียน
การสอน การรูเ้ รือ่ งภูมศิ าสตร์เป็นลักษณะทีแ่ สดง
ความสามารถในการใช้ความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์
(ability to use geographic understanding)
และการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ (geographic
reasoning) เพื่อการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ (systematic geographic decision) ใน
การแก้ไขปัญหาและวางแผนในอนาคต (problem
solving and future planning) (สำ�นักวิชาการ
และมาตรฐานการศึ ก ษา, 2560: 4) ดั ง ที่
ราชบัณฑิตยสถาน (2561: 23) กล่าวว่า การ
รู้เรื่องภูมิศาสตร์ เป็นความรู้ ความสามารถของ
บุ ค คลในการใช้ ค วามเข้ า ใจที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ที่ ตั้ ง
ความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ บนพืน้ ผิวโลก ตลอดจน
เข้ า ใจการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
ถูกต้อง สามารถให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์เพื่อการ

11

Volume 15 Number 2 April-June 2021

ตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบในการแก้
ปัญหาและวางแผนในอนาคต และสามารถดำ�รง
ตนอยู่ในวิถีของการเป็นพลเมืองโลกได้ดี
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเกิด
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นเป้าหมายของการเรียนรูภ้ มู ศิ าสตร์
มี ดังนี้
1. ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะ
ทางกายภาพของโลก, การใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์, กระบวนการทางภูมิศาสตร์, การ
ใช้ภูมิสารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
2. ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ได้แก่
ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์, การให้
เหตุผลทางภูมิศาสตร์และการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ
3. กระบวนการทางภูมศิ าสตร์ ได้แก่ การ
ตั้งคำ�ถามเชิงภูมิศาสตร์, การรวบรวมข้อมูล, การ
จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุป
เพื่อหาคำ�ตอบ
4. ทั ก ษะทางภู มิ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ การ
สังเกต, การแปลข้อมูลทางภูมิศาสตร์, การใช้
เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์, การคิดเชิง
พืน้ ที,่ การคิดแบบองค์รวม, การใช้เทคโนโลยี และ
การใช้สถิติพื้นฐาน
นอกจากนี้ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ มีองค์
ประกอบที่สำ�คัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ซึ่ง ตามแนวคิดของ Edelson (2011) ได้จำ�แนก
องค์ประกอบของการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ไว้ดังนี้
1. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactions) นัก
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้าใจว่าโลกนี้ประกอบไป
ด้วยระบบการเชื่อมโยงของโลกในทุกพื้นที่ ซึ่ง
เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ของการเปลีย่ นแปลงโดย
มนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นในการตัดสินใจตาม
พื้นที่และการเข้าใจอย่างชัดเจน คนจะต้องเข้าใจ
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ระบบการทำ�งานในสถานที่นั้นๆ เพื่อ เลือกการ
กระทำ � ที่จะบรรลุ เป้าหมายและเพื่อ คาดการณ์
ผลที่เป็นไปได้อื่นๆ จากการกระทำ�เหล่านั้น
2. การเชื่อมต่อระหว่างกัน (Interconnections) ทุกที่บนโลกเชื่อมต่อถึงกันทั้งทางตรง
และทางอ้อมผ่านระบบของมนุษย์และธรรมชาติ
ดั ง นั้ น ในการตั ด สิ น ใจตามพื้ น ที่ แ ละการเข้ า ใจ
อย่างชัดเจน คนจะต้องสามารถให้เหตุผลเกีย่ วกับ
การเชื่อมต่อที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่ออธิบายถึง
อิทธิพลทีม่ ตี อ่ การกระทำ� และสามารถคาดการณ์
ผลกระทบของพื้นที่
3. การตัดสินใจโดยนัย (Implications) วิธี
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
แนวทางและกระบวนการอย่างรอบคอบ ซึ่งการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการทีม่ คี วาม

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์

• การเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
• การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์
• การมองอนาคตและ
ตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ
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สลับซับซ้อน ต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝน ในการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่และการเข้าใจอย่างชัดเจนจะ
ต้องสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับผลกระทบของพื้น
ทีน่ นั้ ๆ สำ�หรับทางเลือกทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
และต้องสามารถให้เหตุผลเกีย่ วกับผลกระทบของ
การเลือกแต่ละทางเลือกที่มีอิทธิพล คิดถึงข้อดี
ข้อเสียของทางเลือกตามลำ�ดับความสำ�คัญและ
นำ�มาประกอบการตัดสินใจ
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เป็นการรวมความ
สามารถในการให้เหตุผลเกีย่ วกับ การมีปฏิสมั พันธ์
การเชื่อมต่อระหว่างกันและการตัดสินใจโดยนัย
คนที่รู้เรื่องภูมิศาสตร์สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับ
สิ่ ง เหล่ า นี้ เพื่ อ ระบุ ตั ว เลื อ กและคาดการณ์
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยวิ ธี นี้ ก ารรู้ เ รื่ อ ง
ภูมิศาสตร์เป็นพื้นฐานสำ�หรับการตัดสินใจที่ดี

ความรู้ทางภูมิศาสตร์
• ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
• ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
• เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

ทักษะทางภูมิศาสตร์
• การคิดเชิงพื้นที่
• การคิดเชิงระบบ
• การคิดเชิงอนาคต
• การแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลสถิติ
กระบวนการทางภูมิศาสตร์
• การตั้งคำ�ถามเชิงภูมิศาสตร์
• การรวบรวมข้อมูล
• การจัดการข้อมูล
• การวิเคราะห์ข้อมูล
• การสรุปเพื่อตอบคำ�ถาม

ภาพประกอบ 1 การรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ที่มา: กนก จันทรา, 2561
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ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์กบั การรู้
เรื่องภูมิศาสตร์

ศตวรรษแห่ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
จั ด การเรี ย นการสอน ระบบสารสนเทศเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ นั้ น เป็ น เทคโนโลยี ที่ ส ามารถนำ � มา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
ภูมิศาสตร์ เพื่อนำ�ไปสู่การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของ
ผู้เรียนได้ เนื่องจากการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ จะต้องมี
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ความสามารถทาง
ภูมศิ าสตร์ กระบวนการทางภูมศิ าสตร์ และทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งการรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นความรู้
พื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำ�เนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีความก้าวล้ำ�ทาง
เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินชีวิตในทุกๆ ด้าน
การทีผ่ เู้ รียนจะมีความเข้าใจกับกายภาพ
ของโลก มีความรู้เท่าทันและเกิดการปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น
ผู้ เ รี ย นจำ � เป็ น ต้ อ งเริ่ ม ต้ น การเรี ย นรู้ จ าก
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การตั้งคำ�ถาม,
รวบรวมข้อมูล,จัดการข้อมูล, วิเคราะห์ และแปล
ผลข้อมูล จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็น
ระบบ (อัญญา บูชายันต์, วนมพร พาหะนิชย์ และ
ภูมิ สารทสินธุ์, 2561: 393) รู้จักการวางแผน
นำ�ไปสู่การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและวางแผน
ในอนาคต
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์กเ็ ช่นกัน การ
เรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาบูรณ
าการในการจัดการเรียนการสอน ก็เริ่มต้นจาก
กระบวนการ คือ 1) การศึกษาพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ตงั้
คำ�ถามหรือปัญหาในการเลือกพืน้ ทีท่ สี่ นใจ 2) เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่สนใจที่จะศึกษาและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 3) เลือกเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสม 4) ประเมินความถูกต้อง
ของผลลัพธ์ในการศึกษา และ 5) นำ�เอาผลของ
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การศึกษานั้นไปเผยแพร่ ปฏิบัติรวมถึงนำ�ไปใช้ใน
พื้นที่จริง (วิชญ์ จอมวิญญาณ์, 2560: 70) ซึ่ง
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์นนั้ สามารถนำ�มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เพื่อการรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ได้อย่างแท้จริง โดยผู้เรียนจะสามารถ
นำ � กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ไปใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนือ้ หาของภูมศิ าสตร์ได้อย่าง
หลากหลายและเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทั้งในสภาพจริง
และเสมือนจริง
การนำ�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้
จะทำ�ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจทางภูมิศาสตร์
ผ่านการเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อม
กั บ มนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล เพื่ อ นำ � ไปใช้ ใ นการ
ตัดสินใจ อีกทัง้ ยังสามารถเรียนรูก้ ระบวนการทาง
ภูมศิ าสตร์ดว้ ยระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์จน
ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบในแต่ขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ ผู้เ รียนยัง
เกิดทักษะทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากการใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ รู้จักการสังเกต ใช้เทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตร์ ทำ�ให้รู้จักการคิดเชิงพื้นที่และนำ�มา
แปลผลเป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

พื้ น ฐานของระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์กอ่ นจัดการเรียนการสอน

ก่ อ นอื่ น ต้ อ งทำ � ความเข้ า ใจก่ อ นว่ า ครู
ผู้สอนทางสังคมศึกษานั้น มีความรู้มาจากศาสตร์
ที่ ห ลากหลายทั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมวิ ท ยา
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
แต่เมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาทางสังคมศึกษาแล้ว
นั้น จำ�เป็นต้องจัดการเรียนการสอนได้ทุกศาสตร์
ในวิชาสังคมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐาน
ผู้ เ ขี ย นขอนำ � เสนอแก่ ค รู ผู้ ส อนที่ ต้ อ งสอน
ภู มิ ศ าสตร์ ว่ า ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
(Geographic Information System: GIS) เป็น

ยวของของขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิง ขอมูล จะผานระบบการประมวลผลของอุปกรณ
ษณะทางภูมิศาสตร เพื่อนําไปใชในการ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส ม าใ ช เพื่ อ ศั ก ย ภ าพ ใ น
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ขอ มู ลเชิง พื้ น ทีวารสารศึ
่ โ ดยอยู
ใ นรูมหาวิปทของแผนที
กระบวนการทํ
างานให
ที่สุด ถุนายน พ.ศ. 2564
กษาศาสตร์
ยาลัยมหาสารคาม ่
ปีที่ 15 ฉบับทีส
่ 2ูงเมษายน-มิ
ข ข อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่
ฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหขอมูลแลวนําไปใช นํามาประมวลในระบบนี้ มี 2 รูปแบบ (สํานักงาน
ระบบเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวม จั ด เก็ บ ผลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อศักยภาพ
นใ นการวางแผนและตั
ดสิน ใจ ชวยใน พั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ.
จั ด การข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ และแสดงผลข้ อ มู ล ที่ ในกระบวนการทำ�งานให้สูงที่สุด
วามเกี่ ยเพื
วข้ อ่ องของข้
อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละข้ อ2552:
มู ล 127-128)
ษาทางภู มมีิ ศคาสตร
วางแผนในการ
ดังนี้
ข้อมูลมีในระบบสารสนเทศภู
มิศาสตร์ ที่
เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ นำ � ไปใช้ นำ�มาประมวลในระบบนี้ มี 2 รูปแบบ (สำ�นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิอ มู่งลแวดล
ดวย่ ใ นรู ป ของ
1. ขอมูลเชิงพื้นที่ เปนขอมูลที่เกี่ยวกับ
ในการจั ด การข้
เชิ ง พื้ นอทีม่ โ ดยอยู
พั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ,
แผนที่เชิงเลขคอมพิ
ข้อมูลวเชิเตอร
งคุณลัสกําษณะ
ะบบทางเทคโนโลยี
หรับและระบบ
ตําแหน2552:
งที่ต127-128)
ั้งของขอมูมีดลังตนี้าง ๆ บนพื้นโลก หรือ
ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แล้ ว นำ � ไปใช้
1. ข้อมู่ วลาเชิพิงพืก้นัดที่ แสดงเป
เป็นข้อมูลทีน่เสักี่ยญวกัลับกษณ
นขอมูล การจั
ดการในการวางแผนและตั
การจัดเก็บ และการ
เรียกภาษา แผนที
ประโยชน์
ด สินใจ ช่ว ยใน
ตำ�แหน่งทีต่ งั้ ของข้อมูลต่างๆ บนพืน้ โลก หรือเรียก
ิ ศ าสตร์ เพื่ อววางแผนในการ
ของขอมูลเชิการศึ
งพื้นกษาทางภู
ที่ในรูปมแบบของตั
เลข ได 3 รูภาษา
ปแบบแผนที
ได่วแ่ากพิกจุัดดแสดงเป็
เสน และพื
ที่ ได้ 3
นสัญลั้นกษณ์
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย รูปแบบ ได้แก่ จุด เส้น และพื้นที่
ุประสงคในการวางแผน
บริหารและการ
2. ขอมูลที่ไมใชเชิงพื้นที่ มี 3 ลักษณะ
การใช้ระบบทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สำ�หรับ
2.
ข้อมมูลาณ
ที่ไม่ใขช่เอชิงมูพืล้นเชิ
ที่ มีง คุ3ณลัภาพ
กษณะ และ
การป้ออนข้
อมูล การจัดการ การจั
เก็บ และการ
อบสภาพแวดล
มทางธรรมชาติ
สังดคม
คือ ขอคืมูอ ข้ลอเชิ
ง
ปริ
มูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูล
ส่งออกของข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของตัวเลข
ษฐกิจ โดยจะแสดงให
เห็ในนการวางแผน
ในรูปแบบของ
ขอมูลลัลักกษณะประจำ
ษณะประจํ
� า
เพื่อวัตถุประสงค์
บริหารและการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้
อมทางธรรมชาติ
างภูมิศาสตร
(Konecny. 2003:
183) ซึ่ง สังคม
และเศรษฐกิจ โดยจะแสดงให้เห็นในรูปแบบของ
ข อ มู ล นั้ นข้จะนํ
า มาจั
ด เป (Konecny,
น ข อ มู ล ภู2003:
มิ 183)
อมูลทางภู
มิศาสตร์
มู ล นั้ นณ
จะนำ
มาจั ด เป็ นงข้ อ มู ล ภู มิ
ทศมีการอธิซึบ่ ง ผลของข้
ายที่ตั้งอและคุ
ลัก�ษณะเชิ
สารสนเทศมีการอธิบายที่ตั้งและคุณลักษณะเชิง
Chang. 2012:
สอดคล
องกั2)บสอดคล้
Godfrey
พืน้ ที2)
่ (Chang,
2012:
องกับ Godfrey
and Stoddart
oddart ( 2018:
34) ก ล(2018:
า ว ว า 34)ร ะกล่บาบวว่า ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทศภูมิศาสตร
โปรแกรมคอมพิ
สำ�หรัเปบน
การทำ
�งานเกี่ยวกับข้อวมูเตอร
ลทางภูมิศาสตร์
เป็น่ยเครื
บข้อมูมลิศพืาสตร
้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล
การทํางานเกี
วกั่อบงมืขออในการเก็
มูลทางภู
ในการศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์และนำ�มาจัดการ
องมือในการเก็
บขอแมูละแสดงภาพ
ลพื้นที่ ซึ่งตำเป�แหน่
นขงอและรู
มูล ปร่างของ
วิเคราะห์
คุณลักมษณะทางภู
ิศาสตร์
ซึ่งพจนานุ
กษาพิกัดทางภู
ิศาสตรแมละนํ
ามาจั
ดการ กรมศัพท์
ภูมิศาสตร์ กล่าวว่า เป็นระบบข้อมูล ข่าวสารที่
หและแสดงภาพ
ตําบแหน
ปราแงของ
เชื่อมโยงกั
ค่าพิกงัดและรู
ภูมิศาสตร์
ละรายละเอียด
ตถุบนพืซึน้ ่งโลก
โดยใช้คกอมพิ
ษณะทางภูมของวั
ิศาสตร
พจนานุ
รมศัวเตอร์
พททปี่ ระกอบ
ด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพือ่ การนำ�เข้า จัดเก็บ ภาพประกอบ 2 การแบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์
่ 2 การแบงลักษณะทางภูมิศาสตรออกเปนชั้นขอมูล
ตร กลาววปรั
า เป
ระบบข
อมูลข้อขมูาลวสารที
่ ภาพที
ออกเป็นชั้นข้อมูล
บแก้นแปลง
วิเคราะห์
และแสดงผลลั
พธ์
ที
ม
่
า:
http://www.adslthailand.com/post/
gis-esri
ที่มา: http://www.adslthailand.com/
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แนวการจั ด การเรี ย นการสอน
ภู มิ ศ าสตร์ ด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

การนำ � ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ไ ป
ใช้ นั้ น จะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจว่ า ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ช่วยในการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ที่สามารถทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการรู้
เรื่องภูมิศาสตร์ได้ ก่อนนำ�ไปใช้ควรศึกษาศึกษา
กระบวนการของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์อย่าง
ละเอียดและเข้าใจ ผู้เขียนขอเสนอแนวทางใน
การนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. การถามคำ � ถามทางภู มิ ศ าสตร์ ที่
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เกิดการ
คิด ตั้งคำ�ถามว่า สิ่งใดเกิดขึ้น และ ทำ�ไมจึงเกิด
สิ่งนั้น เป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดการตั้งคำ�ถาม
เกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนที่ ภาพถ่าย
จากดาวเทียม การระบุตำ�แหน่งบนพื้นโลก ใน
พื้นที่ที่มีความสนใจ ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อ
นำ�ไปใช้เป็นฐานข้อมูลโดยการนำ�เข้าข้อมูล แปลง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อนำ�มาใช้
นำ�เข้าข้อมูล เป็นการจัดเตรียม
2. การจั ด การข้ อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์
จากการสั ง เกต เป็ น การนำ � ข้ อ มู ล มาจั ด เก็ บ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ โดยการจัดโครงสร้าง ออกแบบฐานข้อมูล
สำ�หรับการค้นหาและดึงข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์
เพื่อหาคำ�ตอบของปัญหาจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
เพื่อนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับงาน
ที่เกี่ยวข้อง นำ�ไปใช้ประกอบการภาคสนามและ
ประเมินความถูกต้องของผลการศึกษา
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4. การแสดงผลข้อมูล เป็นการนำ�วิธีการ
ศึกษาไปใช้กบั พืน้ ทีจ่ ริง และนำ�เสนอผลการศึกษา
ในรูปแบบแผนที่ ตารางและคำ�บรรยาย
จะเห็ น ได้ ว่ า การนำ � กระบวนการของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ เปรียบเสมือน
การนำ�ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การที่จะยืนยันได้
ว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเสริมสร้าง
การรู้ เ รื่ อ งภู มิ ศ าสตร์ สำ � เร็ จ หรื อ ไม่ นั้ น จำ � เป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องนำ�ไปใช้อย่างถูกวิธีและครบถ้วน
ตามกระบวนการ ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันว่าการ
สอนภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มีคุณภาพตามเป้าหมาย หากผู้บริหาร ครูผู้สอน
เห็นความสำ�คัญของเทคโนโลยีแล้วนำ�ไปสู่การ
ปฏิบัติพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง นักเรียนก็จะ
มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามที่ได้กำ�หนดจุด
มุ่งหมายไว้
ตั ว อย่ า งการนำ � ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นมีการนำ�
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ
ทีน่ �ำ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนจากการศึกษาอิงสถานที่ จนเกิด
ข้อค้นพบว่านักเรียนเกิดการรับรู้เชิงพื้นที่ ซึ่งเป็น
ขอบเขตใหม่ของการศึกษา (Perkins and et al.,
2011) และ Artvinli (2010) นำ�เสนอการศึกษา
ตามกระบวนการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4 ระยะ ดังนี้
1. การค้ น คว้ า ด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Research with GIS) นักเรียนเก็บ
ข้อมูล โดยนักเรียนเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และนำ�
ข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. การเรี ย นรู้ ด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Learning with GIS) นักเรียนเรียนรู้
ใช้ ร ะบบสารสนเทศในการจั ด ระบบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
ทำ�การศึกษาค้นคว้า
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3. การสอนด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Teaching with GIS) ครูสอนให้
นักเรียนเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ตามประเด็ น ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ไ ด้ ทำ � การ
ศึกษา
4. การสอนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Teaching about GIS) เป็นการนำ�
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแสดงผลของ
การทำ � งานที่ ไ ด้ จ ากการทดลอง โดยมี ค รู เ ป็ น
ผู้สอน แนะนำ�
Chang (2012: 8-11) นำ � เสนอ
กระบวนการทำ�งานในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จั ด เก็ บ รวบรวม
ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ห รื อ ที่ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ใหม่ ทั้ ง บน
อินเทอร์เน็ต และข้อมูลที่ได้ใหม่สามารถแปลง
เป็นดิจิทัล จากข้อมูลแผนที่กระดาษ ภาพถ่าย
ดาวเทียมข้อมูล การระบุตำ�แหน่งบนพื้นโลก การ
สำ�รวจภาคสนาม และไฟล์ข้อความด้วย พิกัด x-y
โดยทั่วไปแผนที่ดิจิทัลที่ใหม่ต้องมีการแก้ไขและ
แปลงเป็นเลขเรขาคณิต การแก้ไขลบข้อผิดพลาด
ในการแปลงเป็นดิจิทัลจากแผนที่
2. จัดการลักษณะข้อมูล อธิบายลักษณะ
ของคุณสมบัติเชิงพื้นที่ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกป้อน
และตรวจสอบผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล และการแก้ ไ ข
การจัดการข้อมูลคุณลักษณะในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คือชุดของตาราง
(ความสัมพันธ์) ซึ่งแต่ละตารางสามารถจัดเตรียม
ดูแลและแก้ไขแยกจากตารางอืน่ ๆ แต่ตารางเหล่า
นี้สามารถเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการค้นหาและ
ดึงข้อมูล สององค์ประกอบพืน้ ฐานในการออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จึงเป็นกุญแจและประเภท
ของความสัมพันธ์ของข้อมูล
3. การแสดงข้อมูล เนื่องจากแผนที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารข้อมูลเชิงพื้น
การทำ�แผนทีจ่ งึ เป็นการดำ�เนินการตามระบบสาน
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สนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่ได้มาจากการสอบถาม
ข้อมูลและการวิเคราะห์และจัดทำ�ขึน้ เพือ่ การสร้าง
ภาพข้อมูลและการนำ�เสนอ แผนที่สำ�หรับงานนำ�
เสนอมักมีองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ ชื่อเรื่อง
คำ�บรรยาย เนือ้ ความ ตำ�นาน ทิศลูกศรเหนือ แถบ
วัดระดับการรับรู้ และเส้นขอบ องค์ประกอบเหล่านี้
รวมกันเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเชิงพื้นที่ไปยังเครื่อง
อ่านแผนที่
4. การสำ�รวจข้อมูล โดยการวิเคราะห์
ข้อมูล การสำ�รวจข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การสำ�รวจข้อมูลการดูข้อมูลย่อยอย่างละเอียด
และมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่าง
ชุ ด ข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ที่ ทำ � งานบน
Windows ซึ่งแสดงแผนที่ในรูปแบบกราฟและ
ตาราง การสำ � รวจข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สามารถเข้าถึงได้จากข้อมูลเชิงพื้นที่
หรือข้อมูลลักษณะหรือทั้งสองอย่าง นอกจากนี้
ยังสามารถใช้เครือ่ งมือทีใ่ ช้แผนที่ เช่น การจำ�แนก
ข้อมูล การรวมข้อมูลและการเปรียบเทียบแผนที่
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจำ�ลอง
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
นำ�เข้าข้อมูลพืน้ ที่ จัดการคุณลักษณะข้อมูล แสดง
ข้อมูล สำ�รวจข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสร้างแบบ
จำ�ลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์พื้นฐาน สำ�หรับข้อมูลเวกเตอร์
เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้รวมถึงการปรับ การวาง
ซ้อน การวัดระยะทางสถิติเชิงพื้นที่ และการปรับ
เปลี่ยนคุณสมบัติ การปรัยอัตราจะสร้างเขต ปรับ
โดยการวัดระยะทางตรงจากคุณสมบัตทิ เี่ ลือก วาง
ซ้อนทับสร้างผลลัพธ์โดยการรวมรูปทรงเรขาคณิต
และคุณลักษณะจากเลเยอร์ต่างๆ การวัดระยะ
ทางจะคำ�นวณระยะทางระหว่างคุณลักษณะเชิง
พื้นที่ สถิติเชิงพื้นที่ตรวจจับ การพึ่งพาเชิงพื้นที่
และรูปแบบของความเข้มข้นในหมูค่ ณ
ุ ลักษณะและ
เครื่องมือการจัดการคุณสมบัติจัดการและแก้ไข
คุณสมบัติเชิงพื้นที่ในชั้น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะประเด็นการนำ�ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์

มโนทัศน์ใ นเรื่อ งระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ เพือ่ นำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เสมือนเป็นการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอน
ภูมิศาสตร์ ให้นักเรียนเกิดการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ แต่ ห ากสร้ า งมโนทั ศ น์ ด้ า น
ความหมาย องค์ประกอบ และกระบวนการของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีความตรงกันและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็สามารถทำ�ให้การสอน
ภูมิศาสตร์ที่มีคุณภาพได้ จากแนวคิดดังกล่าวข้าง
ต้น ผู้เขียนสรุปเป็นหลักการสำ�คัญใน 2 ประเด็น
เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนทางด้ า นภู มิ ศ าสตร์ นำ � วิ ธี ก าร
และกระบวนการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูดต้อง
และมี ค วามยื ด หยุ่ น กั บ บริ บ ทของการเรี ย น
การสอน ดังนี้
1. ความเข้ า ใจพื้ น ฐานของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ก่อนการนำ�ไปใช้
1.1 ควรศึ ก ษาความหมายของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างมีความหลากหลาย
จากนั ก ภู มิ ศ าสตร์ แ ละนั ก การศึ ก ษาที่ นิ ย าม
ความหมายไว้
1.2 ต้องมีการสังเคราะห์ความหมายของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ชัดเจนของตนเอง แล้วจึงนำ�ไปสู่การวางแผน
การนำ�ไปใช้ในการสอนภูมิศาสตร์ต่อไป
1.3 ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ ห้ ค รบถ้ ว น เพื่ อ นำ � ไปสู่
การจัดเตรียมการสอนให้มีประสิทธิภาพ ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ จ ะขาดองค์ ป ระกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งมิได้ การขาดองค์ประกอบใด
ก็ตามจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักเรียน
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1.4 การนำ � กระบวนการของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ผู้สอนจะต้องศึกษากระบวนการใช้ชัดเจน
กระบวนการในแต่ละขั้นตอนส่งผลต่อการรู้เรื่อง
ภู มิ ศ าสตร์ ทั ก ษะ ความสามารถด้ า นใดของ
นักเรียน ซึง่ จะมีผลต่อการประเมินผลของนักเรียน
ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างและหลังการจัดการเรียนการสอน
2. การนำ�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.1 ต้องมีการวางแผนกำ�หนดจุดมุง่ หมาย
ในการสอนภูมศิ าสตร์อย่างชัดเจน จำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
มีการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ บริบททางสังคม
สภาพแวดล้อมโดยรอบ ทีส่ �ำ คัญยิง่ คือต้องมีความ
สัมพันธ์กับนักเรียน
2.2 วางแผนแนวทางการจัดประสบการณ์
การเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน โดยใช้การใช้กระบวนการ
ของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็นสำ�คัญ (Student-centered
learning) เป็นการเชื่อมโยงศาสตร์การสอนใน
การจัดการเรียนการสอนให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรู้
บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.3 ต้องประเมิน ผลจากสภาพจริงตาม
กระบวนการของระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
เพราะในแต่ละกระบวนการนักเรียนจะเกิดทักษะ
ความสามารถ ที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ได้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อนำ�ไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำ�ไปใช้ในการ
พัฒนานักเรียนได้
ผู้เ ขียนขอนำ�เสนอตัวอย่างของการนำ�
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน อาทิ Perkins and et al (2011)
ได้ พั ฒ นาการรั บ รู้ เ ชิ ง พื้ น ที่ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
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ซึ่งการรับรู้เชิงพื้นที่เป็นขอบเขตใหม่ในการศึกษา
โดยการพั ฒ นาหลั ก สู ต รคลั ง ต้ น ไม้ ใ นสนาม
โรงเรียนด้วยใช้เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และการระบุตำ�แหน่งบนพื้น
โลก (GPS) ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ โดย
ใช้ระบบสารนเทศภูมิศาสตร์ ในการรวบรวมทาง
กายภาพของอาคาร แล้วนำ�มาสร้างฐานข้อมูลที่
สร้างขึน้ ในโรงเรียน ให้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงพืน้ ทีข่ อง
นักเรียนศึกษามาได้ ซึ่งผลการดำ�เนินการสะท้อน
ให้เห็นว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่อง
มื อ ในชั้ น เรี ย นสามารถพั ฒนาการรั บ รู้ เ ชิ ง พื้ น ที่
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
อัญญา บูชายันต์, วนมพร พาหะนิชย์ และภูมิ
สารทสินธุ์ (2561) ได้น�ำ เสนอตัวอย่าง เทคโนโลยี
ภู มิ ส ารสนเทศที่ ส ามารถนำ � มาใช้ ใ นการเรี ย นรู้
ภูมิศาสตร์ตามกระบวนการ เช่น การใช้ระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ในการจัดการข้อมูลโรงเรียน
ในจังหวัดสุรินทร์ ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัตศิ าสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็น
ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถนำ�มาใช้ในการวางแผน
ทั้งในด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะในครัง้ นี้ เป็นเพียงการเสนอ
มโนทัศน์สู่การปฏิบัติ เสมือนเป็นแนวทางใหม่ใน
การสอนภูมิศาสตร์ของครู ซึ่งเป็นนักวิชาการที่
มีความเชี่ยวชาญทางการสอน ให้นักเรียนรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการ
ศึกษาภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรชาติต่อไป

สรุป

การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสาระภู มิ ศ าสตร์
เป็ น จุ ด เปลี่ ย นแปลงของการจั ด การเรี ย นการ
สอนภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อมทางภูมศิ าสตร์ การเรียนการสอนจึงต้องมี
การสอนทีส่ อดคล้องกับความทันสมัยในยุคดิจทิ ลั
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เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การรู้ เ รื่ อ งภู มิ ศ าสตร์ (Geoliteracy) ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการบูรณาการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งถือมีความสำ�คัญสำ�หรับการศึกษาภูมิศาสตร์
เพราะเป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำ�หรับการ
สอนภูมศิ าสตร์ในยุคโลกาภิวตั น์ทมี่ คี วามก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
สอดคล้องกับการสอนภูมิศาสตร์ในยุคศตวรรษที่
21 ที่ให้นักเรียนเกิดการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ มีทักษะ
ความสามารถทางภูมศิ าสตร์ และเกิดกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ การทำ�ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก
และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์
ในการดำ�เนินชีวิตอย่างถูกต้องและพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง
การนำ � เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศอย่ า ง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามามีส่วนในการ
จัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ เป็นวิทยาการที่
สำ�คัญในการเสริมการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ส่งเสริม
ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ย
ตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีการรวบรวม
จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลที่มี
ความเกี่ยวข้องของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพื่อการ
จัดการข้อมูลเชิงพืน้ ที่ วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง
และแม่นยำ�และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึ ก ษาความหมาย องค์ ป ระกอบ
และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ เป็ น การสร้ า งทิ ศ ทางของการสอน
ภูมิศาสตร์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลด
อุปสรรคในการพัฒนานักเรียน จะส่งอิทธิพลให้
นักเรียนมีพัฒนาการไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำ�หนดไว้
ดังนั้น มโนทัศน์ใหม่ของการสอนภูมิศาสตร์ด้วย
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นทางเหลือกใหม่
ในการสอนภูมิศาสตร์แบบ Active Learning เป็น
แนวทางในการเรียนรู้ของการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 หรือยุคดิจิทัล หรือไทยแลนด์ยุค 4.0 ที่
มี ก ารนำ � ระบบของเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการสอน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทำ�ให้นักเรียนเกิดทักษะ ความสามารถทางการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ จนสามารถนำ�ไปเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำ �วันมีการต่อยอดการศึกษา นำ� ไปสู่
การเข้าใจภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง จากการผ่าน
มโนทัศน์ที่มีความถูกต้องและชัดเจน
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