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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภมูิศาสตร์
และระบบเศรษฐกิจไทย

	 1.1	 ความหมาย	เนื้อหา	และโครงสร้างของภูมิศาสตร์

			 1.2	 ภูมิศาสตร์กายภาพ

	 1.3	 หน่วยเศรษฐกิจ

			 1.4	 ระบบเศรษฐกิจ

			 1.5	 เศรษฐกิจในไทย

	 1.	 บอกความหมายของภูมิศาสตร์ได้

	 2.	 อธิบายโครงสร้างของภูมิศาสตร์ได้

	 3.	 อธิบายความหมายของภูมิศาสตร์กายภาพได้

	 4.	 จ�าแนกหน่วยเศรษฐกิจได้

	 5.	 วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจได้

	 6.	 อภิปรายถึงเศรษฐกิจในไทยได้

หน่วยที่ 1

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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ภูมิศาสตร์กายภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาภูมิศาสตร์	 ศึกษาสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก	การศึกษาวิชา

ภูมิศาสตร์เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	บนพื้นผิวโลกดียิ่งขึ้น	อันเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่นั้น	 ๆ	 ส่วนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาหาวิธีที่จะจัดสรร

ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัดให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่ไม่จ�ากัด	 

โดยให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคมีความ

สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	 เพราะเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศเกิดจากเศรษฐกิจหน่วยย่อย

รวมกัน	

1.1 ความหมายของภูมิศาสตร์

ตามรูปศัพท์	 ค�าว่า	 ภูมิศาสตร์	 
มาจาก	ภมู	ิ+	ศาสตร์	ภมูแิปลว่า	พ้ืนดินหรือ

โลก	ส่วนศาสตร์	 แปลว่า	 วิชาความรู้	 จาก
รูปศัพท์ภาษาอังกฤษ	 Geogarphy	 มาจาก
ภาษากรีก	Geo	+	Graphos	Geo	หมายถึง	

โลก	ส่วน	Graphos	หมายถึง	การพรรณนา
หรือการบรรยาย	

ดังน้ัน	 วิชาภูมิศาสตร์ในอดีตจึงหมายถึง	 การพรรณนา	 หรือการบรรยายเกี่ยวกับ
โลกนั่นเอง	 ในปัจจุบันนักภูมิศาสตร์หลายท่านได้ให้ค�าจ�ากัดความของภูมิศาสตร์ไว้ต่าง	 ๆ	 
ดังเช่น	ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาความแตกต่างของสิ่งต่าง	ๆ	บนพื้นพิภพ	หรือ	ภูมิศาสตร์

หน่วยที่ 1
เรื่อง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภมูิศาสตร์
และระบบเศรษฐกิจ

บทน�ำ

รูปที่ 1.1 Geography The physical word
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เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานที่และการวิเคราะห์เกี่ยวกับความแตกต่างของพื้นที่	(ภูมิภาค)	

หรือ	เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการวิเคราะห์พื้นที่	

ดังน้ันหวัใจส�าคญัของวชิาภมูศิาสตร์	จงึเป็นการศกึษาเกีย่วกบัพืน้ทีท่ีม่คีวามแปรผนั	

ซ่ึงหมายถึงพื้นที่ที่แตกต่างกันแต่ละบริเวณ	 ถ้าพื้นที่ใดมีสภาพธรรมชาติและปรากฏการณ์ 
เกีย่วกบัมนษุย์และสงัคมเหมอืนกันแล้ว	ก็จะไม่มกีารศกึษาวชิาภมูศิาสตร์	แต่เนือ่งจากพ้ืนที่

แต่ละบริเวณล้วนมีปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	อาทิ	ภูมิประเทศ	ฝน	อุณหภูมิ	ดิน	ประชากร	ฯลฯ	

แตกต่างกันไป	 การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ 

ต่าง	ๆ 	บนพื้นผิวโลกดียิ่งขึ้น	อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่นั้น	ๆ 	ตามความเหมาะสม
ต่อไป

ภูมิศาสตร์	 หมายถึง	 วิชาท่ีศึกษาพื้นผิวโลกที่เก่ียวกับภูมิประเทศ	 ภูมิอากาศ	
ทรัพยากรธรรมชาติ	ผลิตผล	และคน	รวมทั้งการกระจายของสิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้	หรือคือวิชา

ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์	สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์

1.1.1	 เนื้อหาและโครงสร้างของวิชาภูมิศาสตร์
	 	 ภูมิศาสตร์ครอบคลุมถึงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เน่ืองจาก

วิทยาศาสตร์มุ่งศึกษาถึงปรากฏการณ์ทางกายภาพ	สังคมศาสตร์มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทาง
วัฒนธรรม	 ขณะที่ภูมิศาสตร์มุ่งศึกษาพื้นที่	 แต่พื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่นั้นมีปรากฏการณ์ทั้ง
ด้านกายภาพและวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	

ภมูศิาสตร์เป็นทัง้วทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์	หรือเป็นศาสตร์ทีเ่ชือ่มระหว่างศาสตร์ทัง้สอง	

รูปที่ 1.2 Geography Political world 2
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เพราะมีบทบาทในการเช่ือมโยงหรือผสมผสานท้ังวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน	

  1.	เนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์
	 	 	 เนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์สามารถจ�าแนกได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ	
 1.	ลักษณะทางกายภาพ	อาจกล่าวได้ว่า

ลักษณะทางกายภาพมีความส�าคัญในการก�าหนด
กิจกรรมของพื้นที่	เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถบังคับ

ได้	 จึงเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะก�าหนดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามลักษณะกายภาพนั้น	ได้แก่

	 	 	 ก)	 ลักษณะภูมิประเทศ	 เช่น	

ภูเขา	ที่เนิน	ที่ราบสูง	ที่ราบลุ่ม	เป็นต้น	
	 	 	 ข)	 ลักษณะภูมิอากาศ	 เช่น	

อุณหภูมิ	ความชื้น	ฝน	ลม	เป็นต้น	

	 	 	 ค)	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 เช่น	

ดิน	น�้า	ป่าไม้	แร่ธาตุ	เป็นต้น	

 2.	ลักษณะทางวัฒนธรรม	เนื้อหาด้านนี้
รวมถงึเนื้อหาด้านสังคม	เช่น	ประชากร	วัฒนธรรม	

ประเพณี	 ความเชื่อ	 เป็นต้น	 และเนื้อหาด้าน

เศรษฐกจิ	เช่น	กจิกรรมทีป่ระกอบเพือ่ความอยู่รอด

ของประชากร	เป็นต้น	

 2.	 โครงสร้างของวิชาภูมิศาสตร์
		 	 นักภูมิศาสตร์ได้จ�าแนกโครงสร้างของวิชาภูมิศาสตร์	ดังนี้	

  1.	ภมูศิาสตร์	ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ส่วนหนึ่ง	 และด้านวัฒนธรรมส่วนหนึ่ง	 ทั้งสองระบบต่างมีผลต่อกันและแสดงผลให้เห็นใน

พื้นที่	
		 	 	 -	 ระบบทางกายภาพ	เนื้อหาจะประกอบด้วยส่วนย่อยๆ	เช่น	โครงสร้าง

ทางธรณี	ลักษณะอากาศ	ดิน	พืชพรรณ	เป็นต้น	สามารถแยกศึกษาวิเคราะห์ได้เป็นส่วน	ๆ	
ดงัปรากฏในรายวชิาย่อยของวชิาภมูศิาสตร์	เช่น	ธรณีสณัฐานวทิยา	ภมูศิาสตร์ดนิ	ภมูศิาสตร์

วิทยา	เป็นต้น	
		 	 	 -	 ระบบวัฒนธรรม	 เนื้อหาจะประกอบด้วย	 ประชากร	 การเกษตร	

อุตสาหกรรม	เศรษฐกิจ	เป็นต้น	
 	 2.	ภูมศิาสตร์ภมิูภาค	คือ	การศกึษาโดยแบ่งพืน้ทีเ่ป็นส่วน	ๆ 	นกัภมูศิาสตร์

จะแบ่งพื้นที่ด้วยวิธีการและวัตถุประสงค์ต่าง	 ๆ	 กันไป	 เมื่อแบ่งภูมิภาคแล้วก็ศึกษาทั้งด้าน
กายภาพและวัฒนธรรมในพื้นที่หรือภูมิภาคนั้น	

รูปที่ 1.3 ลักษณะกายภาพ

รูปที่ 1.4 ลักษณะวัฒนธรรม
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  3.	ภมูศิาสตร์ด้านเทคนคิและปฏบัิตกิาร 

เป็นวชิาท่ีศึกษาวธิกีารของภูมศิาสตร์	ไม่ใช่วชิาภมูศิาสตร์
โดยตรง	 เทคนิคเหล่านี้	 ได้แก่	 หลักการท�าแผนที่ 

การศึกษาภาพถ่ายต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ภาพถ่ายทางอากาศ	

ภาพถ่ายดาวเทยีม	ตลอดจนการจดัการข้อมลูด้วยระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร์	ซึง่เป็นการน�าเทคนคิด้านสถติิและ

คอมพิวเตอร์มาท�าการวิเคราะห์และตีความหมายพื้นที่	
ท�าให้สะดวก	รวดเร็วและแม่นย�ายิ่งขึ้น

 

1.2 ภูมิศาสตร์กายภาพ

1.2.1	 ความหมายภูมิศาสตร์กายภาพ 

	 	 ภูมิศาสตร์กายภาพ	 คือ	 วิชาที่ศึกษา

เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตขิองมนุษย์โดยตรง	เพือ่

ให้ทราบว่าสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตมิลัีกษณะอย่างไร	มี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	 มีผลต่อความเป็นอยู่

ของมนุษย์อย่างไร

	 ภูมิศาสตร์กายภาพ	หมายถึง	 วิชาที่ศึกษาถึง

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 และกระบวนการที่มีการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดโดยธรรมชาติ	ที่ปรากฏอยู่บนบนพื้น
ผิวโลกรอบตัวมนุษย์

 1.2.2	 ลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพ
		 	 ลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพมี	4	ประการ	คือ

   1.	 ธรณีภาค	 คือ	 ส่วนที่เป็นโครงสร้างของลักษณะแผ่นดินที่ประกอบเป็น

เปลือกโลก	หรือภูมิประเทศ
   2.	 บรรยากาศภาค	 คือ	 ส่วนที่เกี่ยวกับอากาศที่ห่อหุ้มโลก	 กาลอากาศ	 

ภูมิอากาศ	ความสัมพันธ์ของโลกกับดวงอาทิตย์
   3.	 อุทกภาค	 คือ	 ส่วนที่เกี่ยวกับพื้นน�้า	 น�้าทะเล	 มหาสมุทร	 และน�้าบน 

พื้นโลกทั้งหมด
  4.	ชีวภาค	คือ	ส่วนที่เกี่ยวกับพืชพรรณและสัตว์ธรรมชาติหรือสัตว์ประจ�า

ถิ่นต่าง	ๆ	รวมทั้งมนุษย์ด้วย

รูปที่ 1.5 ภาพถ่ายดาวเทียม

รูปที่ 1.6 การบันทึกข้อมูลของ
ดาวเทียมด้วยอุปกรณ์ (Sensor)
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1.2.3	 องค์ประกอบที่ส�าคัญของภูมิศาสตร์กายภาพ

		 		 ด้านธรณวีทิยา	หรอืธรณภีาค	เป็นการศกึษาเร่ืองของเปลอืกโลกจนเกดิเป็น
ลักษณะทางกายภาพต่าง	ๆ	ดังนี้

   1.	ลักษณะภูมิประเทศ	หมายถึง	ลักษณะต่าง	ๆ	ของเปลือกโลกที่เกิดจาก
กระบวนการแปรโครงสร้างและกระบวนการวัดระดับในรูปลักษณะต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏเห็นได้
ชัดเจน

		 	 	 ก.	ที่ราบ	 หมายถึง	 ภูมิประเทศที่มีลักษณะแบน	 มีความสูงจากระดับ 
น�้าทะเล	150	เมตร	แบ่งย่อยได้	4	ชนิด	คือ

		 	 	 1.	 ที่ราบแบน	คือ	ลักษณะต่างระดับไม่เกิน	15	เมตร

		 	 	 2.	ทีร่าบลกูฟูก	คอื	ทีร่าบท่ีมลัีกษณะขรขุระสูงต�า่ทีม่คีวามต่างระดับต้ังแต่	

15	-	45	เมตร
		 	 	 3.	ที่ราบลูกระนาด	คือ	ที่ราบที่มีพื้นที่สูง	ๆ 	ต�่า	ๆ 	สลับกันไปมีความต่าง

ระดับตั้งแต่	45	-	90	เมตร

		 	 	 4.	 ที่ราบขรุขระ	 คือ	 ที่ราบที่มีความสูงประมาณ	 90	 -	 150	 เมตร	 

จากระดับน�้าทะเล

		 	 	 ข.	ที่ราบสูง	หมายถึง	ภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับน�้าทะเล	150	-	600	
เมตร	และมีขอบสูงขึ้นอย่างน้อย	1	ด้าน	ซึ่งเรียกว่า	ผาชัน	ที่ราบสูงแบ่งออกเป็น	3	ชนิด	

คือ

		 	 	 1.	 ที่ราบสูงเชิงเขา	 เป็นลักษณะภูมิประเทศด้านหน่ึงเป็นเขา	 ด้านหน่ึง

เป็นทะเล

		 	 	 2.	ที่ราบสูงระหว่างภูเขา	หมายถึง	ลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ระหว่างเขา
หรือที่ราบสูงที่มีภูเขาขนานไว้ทั้งสองด้าน	

		 	 	 3.	ทีร่าบสงูในทวปี	คอื	ทีร่าบสงูทีม่ทีะเลล้อมรอบหรอืลกัษณะเป็นรปูโต๊ะ	

เรียกว่าที่ราบรูปโต๊ะ	

		 	 	 ค.	เนินเขา	หมายถึง	ภูมิประเทศที่มีความต่างระดับไม่เกิน	600	เมตร	
มีลักษณะเหมือนภูเขา	แต่ความสูงน้อยกว่า	เนื่องจากการพังทลายของดินและหิน	หรืออายุ

ของหินบริเวณนั้นเกิดมานานแล้ว	จึงท�าให้เกิดภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ย	ๆ	เรียกว่า	เนินเขา
    ง.	 ภูเขา	คอื	ลกัษณะภูมปิระเทศทีค่ล้ายเนนิเขาแต่สงูกว่า	ยอดแหลมกว่า 

มีความสูงมากกว่า	มีความต่างระดับตั้งแต่	600	เมตรขึ้นไป	ลักษณะของภูเขาแบ่งออกเป็น	
5	ชนิดตามลักษณะการเกิด	ได้แก่

		 	 	 1.	 ภูเขาโก่งตัว	 เป็นภูเขาที่เกิดจากการดันตัวของหินหนืด	 ภายในโลก

ลักษณะเป็นลูกคลื่น
		 	 	 2.	ภูเขาท่ีเกิดจากการยุบตัวลงของเปลือกโลกหักตัว	 ท�าให้เอียงด้านใด

ด้านหนึ่งขึ้นเป็นภูเขา
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		 	 	 3.	ภูเขารูปโดม	 เป็นภูเขาท่ีเกิดขึ้นจากการดันตัวของหินหนืด	 แต่ยังไม่

พ้นผิวโลกก็เย็นตัวเสียก่อน	 ต่อมาเกิดการพังทลายและสึกกร่อนจึงโผล่ให้เห็น	 หินหนืดมี
ลักษณะเป็นโดม

		 	 	 4.	ภูเขาไฟ	เป็นภูเขาที่เกิดจากหินหนืดดันตัวขึ้นมาพ้นผิวโลกกลายเป็น
ลาวาแล้วแข็งตัวทับถมดันสูงขึ้น	จนกลายเป็นภูเขา	มีลักษณะคล้ายกรวย

		 	 	 5.	ภูเขาแบบผสม	หมายถึง	ภูเขาที่มีลักษณะทั้ง	4	แบบผสมกัน

 1.2.4	องค์ประกอบด้านอุณหภูมิ	ลม	ฟ้า	อากาศ
		 		 ภูมิอากาศ	 หมายถึง	 สภาพอากาศที่เกิดข้ึนอยู่ประจ�า	 ในเขตใดเขตหน่ึง 

ของโลก

	 	 ลมฟ้า	อากาศ	หมายถึง	สภาพที่อากาศเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งเพียงชั่วระยะเวลา
สั้น	ๆ	ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ท�าให้ภูมิอากาศแตกต่างกัน	มีดังนี้

   1.	ละตจูิด	บนพ้ืนผวิโลกบริเวณท่ีอยูล่ะติจูดต�า่	อากาศร้อน	บรเิวณละติจูดสูง	

อากาศเย็น

   2.	ความสูง	 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนื่องจากความกดดัน

อากาศ	 บริเวณที่อยู่ใกล้ระดับน�้าทะเล	 อุณหภูมิจะสูงและจะยิ่งสูงขึ้นไปเม่ืออุณหภูมิก็จะ 
ต�่าลงเรื่อย	ๆ	ทั้งนี้เพราะการสะท้อนกลับของความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปในบรรยากาศการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูง

   3.	ความใกล้	-	ไกลทะเล	อยูใ่กล้ทะเลอากาศเยน็สบาย	อยูไ่กลทะเลอากาศ

ร้อนหรือแห้งแล้ง	เนื่องจากความชื้นที่สามารถแผ่เข้าไป

   4.	บริเวณความกดอากาศสูง	 และบริเวณหย่อมความกดอากาศต�่าในเขต
ต่าง	ๆ	ของโลก	บริเวณความกดอากาศต�่า	อุณหภูมิจะสูงกว่าบริเวณที่อยู่ในเขตกดอากาศ

สงู	เพราะอทิธพิลของกระแสอากาศท่ีไหลขึน้และไหลลง	บรเิวณความกดอากาศสงูจะมกีระแส

ลมพัดออกจากศูนย์กลางตามเข็มนาฬิกาในข้ัวโลกเหนือและพัดออกจากศูนย์กลางทวนเข็ม

นาฬิกาในข้ัวโลกใต้	 บริเวณความกดอากาศสูงใกล้เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าแจ่มใส	 ไม่มีเมฆ	 

ฝนไม่ตก	ส่วนมากเป็นเขตทะเลทราย	ส่วนบรเิวณความกดอากาศต�า่ในขัว้โลกเหนอื	กระแสลม
จะพดัเวยีนเข้าสูศ่นูย์กลางทวนเข็มนาฬิกา	ส่วนขัว้โลกใต้จะพดัเข้าสู่ศูนย์กลางตามเขม็นาฬิกา

   5.	ลมและมวลอากาศ	 กระแสลมเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท�าให้อุณหภูมิและ

ความชื้นที่พัดผ่านเปล่ียนแปลงไปได้	 บริเวณที่ลมหรือมวลอากาศร้อนพัดผ่านบริเวณนั้นจะ
ร้อนหรือแห้งแล้งตามไปด้วย

   6.	กระแสน�า้ในมหาสมุทร	บริเวณใดทีก่ระแสน�า้อุน่ไหลผ่านจะท�าให้บรเิวณ
ชายฝั่งอบอุ่นสบาย	ถึงแม้จะเป็นหน้าหนาว	ตรงข้ามกับบริเวณที่มีกระแสน�้าเย็นไหลผ่านจะ

ท�าให้บริเวณนั้นหนาวขึ้นไปอีก
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   7.	การวางตัวของภูเขา	 บริเวณใดท่ีมีภูเขาวางกั้นทางลม	 จะท�าให้บริเวณ

ด้านหลังภูเขาหรือด้านรับลม	 จะมีความชุ่มชื้นฝนตกชุกกว่าด้านรับลม	 หรือบริเวณด้านเงา
ฝน	

   8.	พายุ	 ลมพายุเป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงที่ท�าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว	ลมพายุแบ่งออกเป็น	3	ชนิด	คือ

		 	 	 1.		 พายุฟ้าคะนอง	 เป็นพายุที่เกิดในบริเวณแคบ	ๆ	จากการที่อากาศได้

รับความร้อนจัดลอยตัวสูงข้ึนจึงเกิดเป็นเมฆฝน	 ท�าให้ฝนตกมีฟ้าคะนอง	 และอาจมีลูกเห็บ
ตกด้วย

		 	 	 2.	พายุไซโคลน	แบ่งตามความเร็วลมออกได้เป็น	3	ชนิด	คือ

    ก.	พายุดีเปรสชั่น	ความเร็วของลมมีศูนย์กลางไม่เกิน	33	นอต	(61	กม.)

ต่อชั่วโมง
		 	 		 ข.	พายุโซนร้อน	เป็นชื่อเรียกขั้นตอนของการเกิดพายุจากดีเปรสชั่น	คือ

ถ้าความเร็วลมเพิ่มขึ้นถึง	34	นอต	(62	กม.)	ถึง	63	นอต	(117	กม.)	ต่อชั่วโมง	เรียกว่า	

พายุโซนร้อน

		 	 	 ค.	พายุไต้ฝุ่น	 เป็นพายุหมุนที่มีความเร็วต้ังแต่	 64	 นอต	 (118	 กม.)	 

ขึ้นไป	เป็นพายุที่พัดรุนแรงที่สุด

	1.2.5	องค์ประกอบบรรยากาศภาค	การเกิดภาวะเรือนกระจก

		 		 บรรยากาศ	หมายถงึ	ส่วนของลมฟ้าอากาศท่ีห่อหุ้มโลก	มคีวามหนาประมาณ	

10,000	กม.	มนุษย์จะอาศัยอยู่ตอนล่างสุดของบรรยากาศ	อากาศจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ

ความเป็นอยู่ของมนุษย์	เพราะสามารถก�าหนดสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	ที่อยู่รอบตัวเรา
		 	 ชั้นบรรยากาศที่ห้อหุ้มโลกแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

   1.	บรรยากาศชั้นล่าง	อยู่เหนือผิวโลกประมาณ	90	กม.	เป็นชั้นที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ง่าย

   2.	บรรยากาศชั้นบน	อยู่ถัดจากบรรยากาศชั้นล่าง	90	กม.	มีอากาศน้อย
มาก	ประกอบด้วยประจุไฟฟ้า	มีแสงเงินแสงทองที่เรียกว่า	ออโรร่า	มีการสะท้อนกลับของ
คลื่นวิทยุสู่ผิวโลก	มีช่วงกว้าง	90	-	3,500	กม.

		 		 ขอบสูงสุดระหว่างบรรยากาศชั้นล่างกับชั้นบนเป็นบรรยากาศชั้นพิเศษ	 

เรียกว่า	ชั้นโอโซน	มีประโยชน์มากกับโลก	เป็นตัวกั้นอันตรายของรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
ดวงอาทิตย์ให้เหลอืมายงัโลก	51%	เท่านัน้	ปัจจบุนัเกดิการเผาไหม้เช้ือเพลิงอย่างผดิวธิ	ีท�าให้

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์	ก๊าซมีเทน	เป็นต้น	สะสมอยู่ในบรรยากาศ
ชั้นโอโซนมาก	 ก๊าซเหล่านี้ไม่ยอมให้รังสีความร้อนสะท้อนกลับออกไปแต่เก็บสะสมไว	้ 

เรียกว่า	 ภาวะเรือนกระจก	 (Greenhouse	 Effect)	 ท�าให้โลกร้อนขึ้น	 ส่งผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก
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 1.2.6	องค์ประกอบทางด้านอุทกภาค	น�้าในมหาสมุทร

		 		 น�้าในมหาสมุทร	พื้นน�้ามีพื้นที่	3	ใน	4	ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดในโลก	พื้นน�้า
มีคุณสมบัติในการดูดคายความร้อนจากดวงอาทิตย์	 เป็นเส้นทางคมนาคม	 แหล่งอาหาร	 

ความชุ่มชื้น	ปริมาณน�้าฝน	น�้าทะเลมีความเค็มเพราะประกอบด้วยแร่ธาตุมากมาย	โซเดียม
คลอไรด์มีอยู่ถึงร้อยละ	78	อีกทั้งสิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งพืชและสัตว์

		 	 ภูมิประเทศใต้ท้องสมุทร	 เปลือกโลกใต้ท้องสมุทรมีภูมิลักษณะต้ังแต่	 

เขตน�า้ตืน้ชายฝ่ังทวปี	มคีวามลึกไม่เกิน	600	ฟตุ	เรียกว่า	ไหล่ทวปี	เป็นแหล่งแร่ธาตุ	ประมง	
มีความลาด	 1%	 กว้าง	 200	 ไมล์	 จากชายฝั่งในระดับความลึกถัดไป	 เรียกว่า	 ลาดทวีป	 

ที่ราบใต้ท้องทะเล	และเหวทะเลตามล�าดับ

		 	 ภูมิอากาศโลก	 ภูมิอากาศโลกเป็นผลโดยตรงจากการโคจรของระบบ 

ดวงอาทติย์	ท�าให้บรเิวณพืน้ทีต่่าง	ๆ 	บนโลกได้รบัอทิธพิลจากดวงอาทติย์ไม่เท่ากนั	เกดิเป็น
ฤดูกาลขึ้นตามความแตกต่างของที่ตั้ง

 1.2.7	 ดินและองค์ประกอบของดิน

		 	 ดิน	 เป็นทรัพยากรแร่ธาตุที่ส�าคัญและองค์ประกอบท่ีส�าคัญของเปลือกโลก	

ดินเกิดจากการสลายตัวและผุพังของแร่ธาตุและอินทรียวัตถุต่าง	 ๆ	 ดินประกอบด้วย 
อินทรีย์สาร	 ได้แก่	 ดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่าง	 ๆ	 เป็นดินที่มีความ 

อุดมสมบูรณ์มาก	 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยน�้าในดิน	 ซึ่งแทรกอยู่ในเม็ดดินและอากาศ 

ในดิน	ซึ่งแทรกอยู่ตามที่ต่าง	ๆ

	 	 องค์ประกอบของดินและแร่ธาตุในดิน

	 	 แร่ธาตุ	45%	 อินทรียวัตถุ	5%
		 	 น�้า	25%	 	 อากาศ	25%

 

1.3 หน่วยเศรษฐกิจ

1.3.1	 ความหมายหน่วยเศรษฐกิจ

   หน่วยเศรษฐกจิ	หมายถงึ	หน่วยทีท่�าหน้าที่
ต่าง	ๆ	เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

1.3.2	 หน่วยเศรษฐกิจ
	 	 ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั่วไปจะต้องมี

หน่วยเศรษฐกิจ	 ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและมีความ
สัมพันธ์กัน	 หน่วยเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	 ๆ	 ประกอบด้วย	 3	

หน่วยใหญ่	คือ

รูปที่ 1.7 สมาชิกในครัวเรือน
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	 	 1.	ครัวเรือน	 หมายถึง	 หน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่หนึ่งคน

ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในหลังคาเดียวกัน	มีการตัดสินใจร่วมกันในการใช้ทรัพยากร	
	 	 2.	ธุรกิจ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท�าหน้าที่เอาปัจจัยการผลิต 

ต่าง	 ๆ	 มาผลิตเป็นสินค้าส�าเร็จรูปและการบริการและน�าไปขายแก่ผู้บริโภคในหน่วยงาน 
อื่น	ๆ	หน่วยธุรกิจประกอบด้วยสมาชิกใหญ่	ๆ	2	กลุ่ม	คือ	ผู้ผลิต	และ	ผู้บริโภค	

	 	 	 2.1	 ผูผ้ลติหรอืหน่วยธรุกจิ	คอื	ผูท้ีด่�าเนนิกิจกรรมเกีย่วกบัการผลิตสนิค้า

และบริการ	 เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภค	 จุดมุ่งหมายของผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจก็คือการ
แสวงหาก�าไรสูงสุดจากการผลิตสินค้าและบริการ

	 	 	 2.2	ผูบ้ริโภค	คือ	ผูท้ีด่�าเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัการบรโิภคสนิค้าและบรกิาร	

เพื่อน�ามาสนองความต้องการของตนเองให้เกิดความพอใจและมีประโยชน์สูงสุด

		 	 3.	องค์การรัฐบาล	หมายถึง	หน่วยงานของรัฐและส่วนราชการต่าง	ๆ	ที่จัด
ขึ้นเพื่อการค้าเป็นของรัฐบาล	นอกจากนี้ยังได้แก่	สถาบันที่รัฐจัดตั้งขึ้น	เพื่อประกอบกิจการ

ต่าง	ๆ	ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในองค์การรัฐบาล	

1.4 ระบบเศรษฐกิจ

1.4.1	 ความหมายระบบเศรษฐกิจ
	 	 ระบบเศรษฐกิจ	 หมายถึง	

หน่วยเศรษฐกจิและหน่วยธุรกิจรวมตวักันเพ่ือ

ด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 ภายใต้รูปแบบ

ของการปกครอง	 จารีต	 ประเพณี	 สังคม	

วฒันธรรมของแต่ละประเทศ	โดยมจุีดมุง่หมาย
ที่จะช ่วยตัดสินป ัญหาพื้นฐานของระบบ

เศรษฐกิจทุกระบบให้บรรลุเป้าหมาย	 ซ่ึงเป็น
หน้าท่ีโดยตรงของรัฐบาล	 จะต้องก�าหนด 

รูปแบบทางเศรษฐกิจ	 ออกระเบียบข้อบังคับ	
และมีวิธีการควบคุมการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เหมาะสม	และเป็นผลดีต่อประเทศ

	 	 ระบบเศรษฐกิจ	คือ	ระบบการผลิตและกระจายสินค้าและบริการ	ตลอดจน

การจัดสรรทรัพยากรในสังคมหนึ่ง	ระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยการรวมสถาบัน	หน่วยงาน
และผูบ้รโิภคซ่ึงประกอบเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกจิของชมุชนหนึง่	มโนทศัน์ทีเ่กีย่วข้อง	คอื	

วิถีการผลิต
	 	 การศึกษาระบบเศรษฐกิจ	 เช่น	 หน่วยงานและสถาบันต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ 

เกีย่วโยงกนัอย่างไร	การไหลของสารสนเทศระหว่างหน่วยงานและสถาบนัต่าง	ๆ 	เป็นอย่างไร	

และความสมัพันธท์างสังคมในระบบเศรษฐกจิ	(รวมทั้งกรรมสิทธิใ์นทรพัย์สนิและโครงสรา้ง

รูปที่ 1.8 การแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจ
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การจดัการ)ในบรรดาระบบเศรษฐกจิทีม่อียู	่มกีารพฒันาวธิกีารวเิคราะห์แตกต่างกนัไป	เช่น	

เศรษฐศาสตร์สังคมนิยมและเศรษฐ์ศาสตร์เศรษฐกิจอิสลาม	 ปัจจุบันการจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจรูปแบบที่พบมากที่สุดในระดับโลกอาศัยเศรษฐกิจแบบผสมที่เน้นตลาดทุนนิยม

1.4.2	 ระบบเศรษฐกิจ

		 	 ระบบเศรษฐกิจ	 คือ	 หลักการและวิธีการเกี่ยวกับการด�าเนินการด้าน
เศรษฐกิจของรัฐ	คือ	ระบบสังคมนิยมและระบบทุนนิยม

	 	 ระบบเศรษฐกิจจึงแบ่งออกเป็น	3	ระบบ	ดังนี้	
  1.	ระบบสังคมนิยม 

		 	 	 เป็นระบบเศรษฐกจิทีต้่องการขจัดข้อเสียของระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยม	

เช่น	 ปัญหาเรื่องการแบ่งชนชั้น	 การเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ	 ความเหลื่อมล�้าด้าน 
รายได้ของประชาชน	ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม	แบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ	ระบบ

เศรษฐกิจแบบสังคมประชาธิปไตย	 และระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมคอมมิวนิสต์	 ระบบ

เศรษฐกิจแบบนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะถูกวางแผนโดยรัฐบาล

	 	 	 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	

    1.1	ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
		 	 	 	 	 มข้ีอด	ีคอื	สามารถจัดสวสัดกิารบรกิารให้แก่ประชาชนและแก้ปัญหา

สังคมได้ผลดี	 เพราะกิจกรรมเหล่านี้รัฐจะด�าเนินการให้ประชาชนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน	 

แต่ก็มีข้อเสีย	คือ	ขาดความคล่องตัว	ในเรื่องของธุรกิจบางเรื่องต้องการความฉับไว	เพราะ

ต้องแข่งขันกันในตลาดโลก	 แต่ธุรกิจบางอย่างที่ส�าคัญต้องรอการตัดสินใจของรัฐบาลท�าให้

เกดิความล่าช้าไม่ทนักาล	นอกจากนีย้งัขาดการสนับสนนุธรุกจิส่วนย่อย	ซึง่เป็นระดบัทีเ่อกชน
เป็นผู้ด�าเนินการ	เพราะในความเป็นจริงนั้น	ธุรกิจทุกหน่วยทุกระดับต้องสัมพันธ์และเอื้อต่อ

กันภายใต้ระบบเศรษฐกิจเดียวกัน	

    1.2	ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์

  2.	ระบบทุนนิยม 

		 	 	 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	 ยังมีช่ือเรียกอย่างอ่ืนอีกมาก	 เช่น	 ระบบ
เศรษฐกิจเสรีบ้าง	 ระบบเสรีนิยมบ้าง	 ฯลฯ	
ระบบนี้จะเปิดโอกาสให้เอกชนมีเสรีภาพใน

การประกอบธุรกิจต่าง	 ๆ	 มีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินและปัจจัยในการผลิตตลอดจนการ

จดัการทรพัย์สนิของตนอย่างอสิระ	เอกชนทกุ
คนสามารถลงทุนแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจได้

อย่างเต็มที่	 รัฐบาลจะไม่เข้ามาแข่งขันกับ
รูปที่ 1.9 โรงงานอุตสาหกรรม
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เอกชน	แต่จะคอยให้ความคุม้ครองและช่วยเหลอืตามอ�านาจหน้าทีท่ี่กฎหมายก�าหนดไว้	ระบบ

นี้เกิดขึ้นตามแนวความคิดที่ว่า	การแข่งขันกันจะท�าให้เกิดคุณภาพในการผลิต	ให้ตลาดหรือ
ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจ

		 	 	 เป็นระบบเศรษฐกจิทีใ่ห้เสรภีาพในการเลอืกและด�าเนินกิจกรรมแก่เอกชน
มากที่สุด	 เอกชนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่หามาได้	 บางครั้งอาจเรียกระบบ
เศรษฐกิจนี้ว่า	ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

		 	 	 ปกติแม้ว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะมีข้อดี	แต่ก็มีข้อบกพร่องคือ	
		 	 	 1.		 ความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้

		 	 	 2.	ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง

	 	 	 3.	ระบบเศรษฐกิจแบบผสม	

		 	 	 เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและ
สังคมนิยม	 โดยที่รัฐมีส่วนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบางกิจกรรม	 จุดประสงค์ที่ท�าให้รัฐ 

เข้ามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนก็เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน	 

สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

		 	 	 วัตถุประสงค์ท่ีท�าให้รัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

เอกชนมากขึ้นคือ	
		 	 	 3.1	เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพ	เช่น	รฐัออกกฎหมายห้ามใช้แรงงานสตรแีละ

เด็กในงานบางประเภท	 ห้ามผลิตหรือจ�าหน่ายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน	เป็นต้น	

		 	 	 3.2	เพื่อให้ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ	รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแก่

กลุ่มคนที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด	 ควบคุมราคาสินค้า
และห้ามค้าก�าไรเกินควร	เป็นต้น	

		 	 	 3.3	เพื่อให้บริการด้านสาธารณูปโภค	รัฐบาลลงทุนด�าเนินการการไฟฟ้า	

การประปา	การสือ่สาร	และคมนาคมทกุประเภท	การพลงังานทกุชนดิ	ซึง่เป็นกจิการทีจ่�าเป็น

แก่สังคมส่วนรวมแต่เอกชนไม่นิยมลงทุนจัดท�า	เพราะต้องใช้ทุนมากแต่ผลตอบแทนน้อย	
		 	 	 3.4	เพือ่จดัการศกึษาและสาธารณสุข	เพราะการศึกษาและสุขภาพอนามยั

ของประชาชนเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 รัฐจึงจ�าเป็นต้องเข้าไปควบคุมการ
จัดการศึกษาของเอกชน	 การจัดการศึกษาภาคบังคับให้เยาวชนอ่านออก	 เขียนได้	 และจัด

บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน	
		 	 	 3.5	เพือ่เร่งรดัพฒันาเศรษฐกจิ	รฐัลงทนุในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ	

เช่น	กิจการรถไฟ	การท่าเรือ	เส้นทางคมนาคม	สนามบิน	การสื่อสาร	การไฟฟ้า	ทั้งนี้เพื่อ

จูงใจให้เอกชนสนใจที่จะลงทุนหรือขยายการผลิต	
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1.4.1	 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

		 	 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มี
ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบผสมที่เน้นไปทางทุนนิยม

โดยรัฐบาลและเอกชนร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
และปัจจยัการผลติ	คอื	รฐับาลเป็นผูด้�าเนนิการด้าน
สาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐาน	 ส่วนเอกชน

ด�าเนินการผลิตในธุรกิจประเภทอื่น	 ๆ	 ตามความ	
สามารถได้อย่างเสรีภายใต้กรอบของกฎหมาย	 โดยมีกลไกของราคาเป็นเครื่องน�าทาง	 และ

สิ่งท่ีสนับสนุนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบผสมคือ	 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตทิกุฉบบัล้วนเป็นแผนแม่แบบชีน้�าเพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิ

การเพื่อพัฒนาประเทศและวิธีการเข้ามาร่วมกิจกรรมของเอกชนในธุรกิจต่าง	 ๆ	 ไม่ใช่ 
แผนแม่แบบบังคับหรือบงการให้ปฏิบัติ

 

1.5 เศรษฐกิจในไทย

เศรษฐกิจไทย	 เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก	 โดยมี 

มูลค่าการส่งออกคิดเป็นสองในสามของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)	ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 รายงานว่า	 ประเทศไทยมี 

จีดีพี	11.375	ล้านล้านบาท[1]	เศรษฐกิจไทยเติบโต	6.5%[1]	โดยมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่	

3.02%

ประเทศไทยมเีศรษฐกิจใหญ่ทีส่ดุเป็นอนัดับสองในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	รองจาก

ประเทศอินโดนีเซีย	ทว่าจีดีพีต่อหัวในปี	2555	ค่อนข้างต�่า	($7,188)	ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	ประเทศไทยจัดว่ามีจีดีพีต่อหัวกลาง	ๆ 	รองจากประเทศสิงคโปร์	บรูไนและมาเลเซีย	

ในวันที่	19	กรกฎาคม	2556	ประเทศไทยถือครองทุนส�ารองระหว่างประเทศ	171,200	ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ	 มากเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (รองจากประเทศสิงคโปร์)	

ประเทศไทยยังมีปริมาณการค้าต่างประเทศมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์
ธนาคารโลกกล่าวถึงประเทศไทยว่าเป็น	 “หนึ่งในนิยามความส�าเร็จการพัฒนาที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุด″	จากตัวชี้วัดทางสังคมและการพัฒนา	แม้รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวต�่า	คือ	

5,210	ดอลลาร์สหรัฐฯ	 และมีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ที่อันดับ	 103	แต่ประชากรที่อยู่ต�่า
กว่าเส้นความยากจนลดลงจาก	65.26%	ในปี	2531	เหลือ	13.15%	ในปี	2554	ตามเส้น

ฐานความยากจนใหม่ของ	 สศช.	 ในไตรมาสแรกของปี	 2556	 อัตราว่างงานของไทยอยู่ที่	
0.7%	ซึ่งน้อยเป็นอันดับ	4	ของโลก	รองจากประเทศกัมพูชา	โมนาโกและกาตาร์

รูปที่ 1.10 การท�านาของไทย
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1.5.1	 เศรษฐกิจไทยกับอาเซียน

	 	 อาเซยีนนบัเป็นการรวมกลุม่ทีส่�าคญัของไทย	และใกล้ตวัมากทีส่ดุ	ดงันัน้ใน
ฐานะที่กระทรวงพาณิชย์ถือเป็นหน่วยงานหลัก	 จึงได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจ	และเตรยีมความพร้อมรบัการแข่งขนัในการค้าเสรภีายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

	 	 ในการทีอ่าเซยีนจะรวมตวักันเป็นฐานการผลติ	ตลาดการค้า	และการลงทุน

เดยีวกนัภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนนัน้จะก่อให้เกดิการเคลือ่นย้ายสนิค้า	การบรกิาร	
การลงทุน	และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี	ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งจะประกอบไปด้วย	ภาค

รัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรอิสระ	สถาบันวิชาการ	ภาคการเมือง	ภาคประชาสังคม	องค์กรด้าน

ผู้บริโภค	ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้	จึงเป็นโอกาสส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	สร้าง

ความรู้ความเข้าใจ	และการรับรู้ต่อสาธารณชน	เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้เข้าใจและเข้าถึง
ข้อมลู	อกีทัง้เป็นการกระตุน้และผลกัดนัให้คนไทยใช้ประโยชน์จากการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	

เป็นการสร้างโอกาส	 และเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้า	 รวมถึงธุรกิจบริการของไทย	 และ

ประเทศคู่ค้า	โดยเฉพาะสินค้า	OTOP	และ	SMEs	รวมทั้งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ในที่สุด

หวัใจส�าคัญของวชิาภมูศิาสตร์เป็นการศกึษาเกีย่วกบัพืน้ทีท่ีม่คีวามแปรผนั	หมายถงึ

พืน้ทีท่ี่แตกต่างกนัแต่ละบริเวณ	ถ้าพืน้ทีใ่ดมสีภาพธรรมชาตแิละปรากฏการณ์เกีย่วกบัมนษุย์
และสังคมเหมือนกันแล้วก็จะไม่มีการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์	เนื่องจากพื้นที่แต่ละบริเวณล้วนมี

ปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	อาทิ	ภูมิประเทศ	ฝน	อุณหภูมิ	ดิน	ประชากร	ฯลฯ	แตกต่างกันไป 

การศึกษาภูมิศาสตร์	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 บนพื้นผิวโลก 

ดียิ่งขึ้น	อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่นั้น	ๆ	ตามความเหมาะสม	

สรุป
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แบบฝึกหัดหน่วยที่  1

ตอนที่	1	จงเติมค�าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
	 1.	 ภูมิศาสตร์	หมายถึง	........................................................................................

	 2.	 ภูมิศาสตร์ในอดีต	หมายถึง	.............................................................................
	 3.	 ภูมิศาสตร์ครอบคลุมถึงสาขาวิชา......................................................................

	 4.	 วิชาภูมิศาสตร์สามารถจ�าแนกได้เป็น	......................................................	กลุ่ม

	 5.	 ระบบทางกายภาพภูมิศาสตร์คือ	......................................................................

	 6.	 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคคือ	.......................................................................................
	 7.	 ภูมิศาสตร์กายภาพคือ	.....................................................................................

	 8.	 ลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพมี	......................................................	ประการ

	 9.	 ภูเขาแบบผสมหมายถึง	...................................................................................

	10.	 ภูมิอากาศหมายถึง	.........................................................................................

ตอนที่	2	จงเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�าตอบเดียว

 1.	 ศัพท์ค�าว่าภูมิศาสตร์มาจากค�าใด

	 	 ก.	ภูมิ		 ข.	ศาสตร์

	 	 ค.	 ภูมิ+ศาสตร์		 ง.	 ภูมิ+สตร์
 2.	 ข้อใดไม่ใชล่ักษณะทางกายภาพ

	 	 ก.	 ลักษณะภูมิประเทศ		 ข.	ทรัพยากรด้านอุตสาหกรรม

	 	 ค.	 ทรัพยากรธรรมชาติ		 ง.	 ลักษณะภูมิอากาศ

 3.	 ลักษณะทางวัฒนธรรมเนื้อหาด้านนี้รวมถึงเนื้อหาด้านสังคมหมายถึงข้อใด
	 	 ก.	 ประชากร		 ข.	วัฒนธรรม

	 	 ค.	 ประเพณี		 ง.	 ถูกทุกข้อ

 4.	 โครงสร้างของลักษณะแผ่นดินท่ีประกอบเป็นเปลือกโลกหรือภูมิประเทศหมายถึง

อะไร
	 	 ก.	 ธรณีภาค		 ข.	บรรยากาศภาค

	 	 ค.	 อุทกภาค		 ง.	 ชีวภาค



ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย16

 5.	 อากาศที่ห่อหุ้มโลก	กาลโลก	ภูมิอากาศ	ความสัมพันธ์ของโลกกับดวงอาทิตย์หมายถึง

อะไร
	 	 ก.	 ธรณีภาค		 ข.	บรรยากาศภาค

	 	 ค.	 อุทกภาค		 ง.	 ชีวภาค

	 6.	 พื้นน�้า	น�้าทะเล	มหาสมุทร	และน�้าบนพื้นโลกทั้งหมดหมายถึงอะไร
	 	 ก.	 ธรณีภาค		 ข.	บรรยากาศภาค

	 	 ค.	 อุทกภาค		 ง.	 ชีวภาค

 7.		พืชพรรณและสตัว์ธรรมชาตหิรือสตัว์ประจ�าถิน่ต่าง	ๆ 	รวมทัง้มนษุย์ด้วยหมายถงึอะไร
	 	 ก.		ธรณีภาค		 ข.		บรรยากาศภาค
	 	 ค.		อุทกภาค		 ง.		ชีวภาค

	 8.		ข้อใดไม่ใชอ่งค์ประกอบของข้อมูลภูมิศาสตร์

	 	 ก.		สภาพอากาศ		 ข.		ลักษณะทางกายภาพ

	 	 ค.		เวลาที่เกิดขึ้น		 ง.		ต�าแหน่ง

	 9.		ข้อมูลแบบเรสเตอร์เป็นข้อมูลที่เกิดจากอะไร

	 	 ก.		สภาพดิน																								 ข.		สภาพอากาศ

	 	 ค.		การกราดภาพ																					 ง.		สภาพน�้า

	10.		การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญคือข้อใด

	 	 ก.		การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ								ข.	การจัดการทรัพยากรด้านเกษตร

	 	 ค.		การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม							ง.		ถูกทุกข้อ
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