
 
 
 
 

รศ.กุลยา  ววิิตเสว ี
 

1. วัตถุประสงค 
 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี้ 
 1. อธิบายความหมายของคําวา “ภูมิภาค” และวัตถุประสงคของนักภูมิศาสตร ใน
การศึกษาความมีลักษณะเดนเฉพาะของภูมิภาคได 
 2. อธิบายไดวาความเปนเอกรูปของภูมิภาค เกิดขึ้นไดก่ีลักษณะ 
 3. อธิบายไดวา แนวคิดภูมิศาสตร 3 แนวทางที่ประกอบกันเปนแนววิธีศึกษาภูมิภาค
เชิงบูรณาการ มีเน้ือหาสาระวาอยางไร 
 4. อธิบายและยกตัวอยางไดวา การศึกษาภูมิภาคเชิงบูรณาการมีกรอบการศึกษา
อยางไร 
 5. มีความรูเร่ืองที่ตั้ง พรมแดน ภูมิภาคทางภูมิศาสตร และเขตการปกครอง รวมทั้ง
ที่ตั้งสัมพันธของประเทศไทยที่สงผลตอความมีลักษณะเดนเฉพาะของประเทศ 
 

2. กรอบแนวคิดในการศึกษาภูมิศาสตรภูมิภาค 
 
 2.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 
 ภูมิภาค (regions) หมายถึง สวนของพื้นผิวโลกที่มีลักษณะเดนเฉพาะ และแตกตางไป
จากพื้นที่อ่ืนโดยรอบ ลักษณะเดนเฉพาะของภูมิภาค คือ ความเปนรูปแบบเดียวกัน หรือความ
เปนเอกรูป (uniformity) ในสภาพทางธรรมชาติหรือสภาพทางวัฒนธรรมบางอยาง ความเปน
เอกรูป ในบางคร้ังเปนผลมาจากการปฏิสัมพันธระหวางสวนประกอบทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมก็ได ภูมิภาคที่มีลักษณะแบบนี้เรียกวา “ภูมิภาคตามลักษณะ” (formal regions) เปน

 

บทที่ 1 
บทนํา 
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 ความเปนเอกรูปของภูมิภาค อาจเกิดขึ้นไดในอีกลักษณะหนึ่ง กลาวคือ ความเปน   
เอกรูปของภูมิภาคจะเกิดจากการดําเนินงานบางอยางที่นําไปสูการเชื่อมโยงกันในระหวางพ้ืนที่ 
สวนประกอบยอยที่อยูภายในภูมิภาคนั้น ภูมิภาคแบบน้ีมีลักษณะเปนระบบพ้ืนที่ ซึ่ง
ประกอบดวยพื้นที่ศูนย และบริเวณโดยรอบ ซึ่งบริเวณโดยรอบน้ีจะถูกกําหนดอาณาเขตดวย
อิทธิพลของศูนยที่แผขยายเขามาควบคุม (Getis et al. 2002, 14-15) ตัวอยางเชน “เขต
อิทธิพลทางการคาของเมือง” ยอมหมายถึง ศูนยกลางของเมืองแหงหนึ่งที่ประกอบไปดวย เขต
การคาปลีก คาสง การเงิน การธนาคาร กับพ้ืนที่บริวารที่ตองพ่ึงพาอาศัยการอุดหนุนทาง
การเงินและสินคาจากศูนยกลาง ภูมิภาคที่มีความเปนเอกรูปในลักษณะนี้เรียกวา ภูมิภาคตาม
หนาที่ (functional regions) เพราะเปนหนวยพ้ืนที่ที่มีความเปนเอกรูปจากการเชื่อมโยงเขา
ดวยกันของปฏิบัติการบางอยาง 
 นักภูมิศาสตรศึกษาความมีเอกรูป หรือลักษณะเดนเฉพาะของสถานที่เพ่ือวัตถุประสงค
สองประการ ประการแรก เปนความตองการที่จะอธิบายสาเหตุที่มาของลักษณะเดนเฉพาะของ
สถานที่ตามที่สังเกตเห็น ประการที่สอง เปนการใชการสรุปลักษณะเดนเฉพาะของภูมิภาคเปน
กลไกสําหรับแยกสวนพื้นผิวโลกที่สลับซับซอน เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาปญหาทาง
ภูมิศาสตรใหชัดเจนขึ้น  การสรางเขตภูมิภาคของนักภูมิศาสตรตามที่กลาวมานี้ มีวัตถุประสงค
ทํานองเดียวกันกับการแยกประเภทขอมูลของนักวิชาการสาขาอ่ืน เม่ือจะทําการวิเคราะหแยก
สวนประกอบของปญหา 
  การศึกษาลักษณะเดนเฉพาะของภูมิภาคของนักภูมิศาสตร จําเปนตองมีกรอบความคิด
สําหรับชวยอธิบายสาเหตุที่มาของลักษณะเดนเฉพาะนั้น การอธิบายตามแนวทางด้ังเดิมมัก
พิจารณาวา ภูมิภาคเปรียบเสมือนภาชนะบรรจุขอเท็จจริงที่หลากหลาย การศึกษาภูมิภาคจึง
เปนการจดรายละเอียดของขอมูลส่ิงแวดลอมทุกประเภทที่มีอยูในพ้ืนที่ ซึ่งเรียกวาการศึกษา
ภูมิภาคแบบจดบัญชีรายชื่อ (inventorial approach) การศึกษาภูมิภาคแบบน้ีหลีกเลี่ยงไมพนที่
จะเก็บหลักฐานขอมูลที่ไมมีสาระเขามาดวย และไมสามารถอธิบายลักษณะเดนเฉพาะของ
ภูมิภาคไดแนนอน ดังน้ันการศึกษาภูมิภาคในเชิงบูรณาการ (integrative) จึงเขามาเปน
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 แนวคิดที่สองคือ แนวคิดความสัมพันธระหวางมนุษยและแผนดิน หรือ “ทัศนะทาง
นิเวศวิทยา” ตามแนวคิดน้ี พ้ืนผิวโลกที่มีลักษณะแปรผัน แตกตาง จะถูกพิจารณาตามแนวทาง
ของทฤษฎีระบบ (system theory) ทฤษฎีนี้ถือวา โลกคือระบบใหญที่ประกอบสวนมาจากระบบ
ยอยและระบบยอยเหลาน้ี จะจัดกลุมออกเปนสองประเภทใหญ คือ ระบบส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 
และระบบวัฒนธรรมของมนุษย ทั้งสองระบบนี้แมวาจะตางแยกกันทํางาน แตการทํางานของทั้ง
สองระบบก็จะเขามาสัมพันธพ่ึงพาอาศัยกัน เม่ือใดที่ระบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลทําใหอีก
ระบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ผลของการปฏิสัมพันธระหวางระบบยอยนี้ จะสงไปถึงระบบ
ใหญ นั่นก็คือภาพลักษณโดยรวมของพื้นผิวโลก 
 แนวคิดที่สามคือ แนวคิดทองที่ศึกษา (area study) หรือ “ทัศนะเชิงบูรณาการ” 
(integrative view) เปนการทําความเขาใจในลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากแหงอ่ืนของสถานที่ 
โดยศึกษาจากขอเท็จจริงที่หลากหลาย ซึ่งบูรณาการเขาดวยกันในสถานที่นั้น และแนวคิดน้ีก็
คือที่มาของการศึกษาภูมิศาสตร ภูมิภาค (regional geography) 
 แนวคิดทั้งสามประการของวิชาภูมิศาสตรที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวามีวัตถุประสงคใน
การศึกษาที่แตกตางกัน แตก็สอดคลองสัมพันธกันในบางประการดวย เม่ือนํามาประมวลเขา
ดวยกัน จึงเกิดกรอบแนวทางสําหรับการสรางคําถาม และตอบปญหาทางภูมิศาสตร 
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 2.2 กรอบการศึกษาภูมิภาคตามแนวทางทฤษฎีระบบ 
 
  ความเปนเอกรูปของภูมิภาคในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เกิดจากการบูรณาการอันซับซอนใน
ระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม กระบวนการบูรณาการตาม
แนวทางของทฤษฎีระบบจะนําสิ่งแวดลอมเขามามีปฏิสัมพันธตอกัน ตามที่จะกลาวใน
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบการศึกษาภูมิภาค: ตัวอยางการศึกษาภูมิภาคตามแนวทางของทฤษฎีระบบ 
ที่มา: ดัดแปลงจากกุลยา  วิวิตเสวี 2528, 13 
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 ตามภาพที่ 1.1 เราจะพิจารณารูปวงกลมใหญเปนประเทศไทย ซึ่งเปนระบบพื้นที่ใหญ 
ที่ประกอบสวนขึ้นมาจากระบบพื้นที่ยอยของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมภายใน 
ประเทศ  ระบบพื้นที่ยอยเหลาน้ี ไดแก ระบบภูมิอากาศ ระบบภูมิประเทศ ระบบการตั้งถิ่นฐาน 
ระบบประชากร ระบบเกษตรกรรม ระบบการเมืองการปกครอง ระบบพาณิชยกรรม ระบบ
อุตสาหกรรม ระบบการคมนาคม ระบบการทองเที่ยว และอ่ืน ๆ  ระบบเหลา น้ีจะมี
ความสัมพันธอันซับซอนเก่ียวพันซ่ึงกันและกัน โดยการทํางานของกระบวนการของระบบที่มี 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปนกระบวนการนําเขาปจจัยการผลิต (input) เขาสูระบบพื้นที่ยอยที่
เราตองการจะศึกษา ระบบพื้นที่ยอยน้ีอยูในกรอบส่ีเหลี่ยมตรงกลางวงกลม ซึ่งจะเปนระบบ
พ้ืนที่สิ่งแวดลอมประเภทหนึ่งประเภทใดที่ผูศึกษาสนใจ ในที่นี้ขอยกตัวอยางระบบการเมืองและ
การปกครองสําหรับปจจัยการผลิตของระบบการเมืองและการปกครองนั้นก็คือ ระบบ
สิ่งแวดลอมภายในวงกลมใหญทั้งหมดหรือระบบใดระบบหนึ่งก็ได ปจจัยการผลิตเหลาน้ีจะถูก
นําเขาสูการทํางานในกระบวนการของระบบการเมือง และถูกแปรรูปออกมาเปนผลผลิต 
(output) ซึ่งเปนขั้นตอนการทํางานขั้นที่สอง ผลผลิตจากการแปรรูปของระบบการเมืองคือ
นโยบายสาธารณะ (public policy) การผลิตนโยบายสาธารณะของระบบการเมืองของประเทศ 
จะสงผลตอพ้ืนที่ระบบสิ่งแวดลอมภายในประเทศในทางใดทางหนึ่ง พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบนี้จะ
สงผลตอลักษณะเดนเฉพาะของพื้นที่ประเทศ การทํางานของกระบวนการเชิงระบบภายในพื้นที่ 
ไมใชจบลงที่การเกิดความเปนเอกรูปของพื้นที่เทาน้ัน แตกระบวนการทํางานเชิงระบบของ
พ้ืนที่จะยังคงดําเนินตอไป เพราะระบบพื้นที่ยอยที่ไดรับผลกระทบจากระบบการเมืองและได
เปลี่ยนแปลงไปแลว จะกลับมาเปนปจจัยการผลิตใหมของระบบการเมือง ซึ่งจะแปรรูประบบ
สิ่งแวดลอมเหลาน้ีออกมาเปนนโยบายสาธารณะใหมอีกคร้ังหนึ่ง เราเรียกขั้นตอนการทํางานขั้น
ที่สามน้ีวา การสะทอนปอนกลับ (feed back) ระบบจะมีการทํางานเปนวงจรอยางน้ีตลอดไป
ตราบเทาที่ระบบยังทํางานอยู และลักษณะเดนเฉพาะของพ้ืนที่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความสัมพันธระหวางระบบพ้ืนที่ยอยของสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 
 ความสัมพันธภายในระบบพื้นที่ดังที่กลาว ไมใชจะมีเฉพาะระหวางส่ิงแวดลอมทั้งมวล
ภายในระบบพื้นที่ของตนเองเทาน้ัน แตยังมีความสัมพันธระหวางกันของระบบพื้นที่ภายนอก
อีกดวย ดังจะเห็นจากลูกศรที่ชี้เขาหากันของวงกลมใหญ และวงกลมเล็กในภาพ 
 จากหลักการปฏิสัมพันธระหวางระบบยอยตามแนวทางของทฤษฎีระบบ ความมี
ลักษณะเดนเฉพาะของภูมิภาคหน่ึง จึงมีสาเหตุมาจากความสัมพันธอันซับซอนระหวาง
สิ่งแวดลอมภายในและภายนอกภูมิภาค 
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  ในตําราภูมิศาสตรประเทศไทยเลมน้ี นักศึกษาจะไดเห็นภาพลักษณของพื้นที่ของ
ประเทศไทยในประเด็นหัวขอที่หลากหลาย ซึ่งจะอธิบายโดยการวิเคราะหแยกแยะสวนประกอบ 
และพิจารณาความสัมพันธระหวางสวนประกอบสิ่งแวดลอมหลายประเภท ตามกรอบการศึกษา
ภูมิภาคเชิงระบบที่กลาวน้ี 
 

3. ที่ตั้งและสภาพแวดลอมที่ตั้งของประเทศไทย 
 
  แบบแผนของที่ตั้ง และสภาพแวดลอมที่ตั้ง (site and situation) ของภูมิภาคคือ 
สวนประกอบพื้นฐานของพื้นที่ที่จะนําไปสูการทําความเขาใจตอความเก่ียวของ การปฏิสัมพันธ
และกระบวนการที่ภูมิภาคหน่ึงจะสรางความเปนเอกรูปของพื้นที่ที่ศึกษา ความรูพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยในแงมุมดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 3.1 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร 

 
 ตําแหนงที่ตั้งบนพื้นผิวโลกของประเทศไทยอยูบนซีกโลกเหนือ โดยตั้งอยูระหวาง
ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูด 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 97 องศา 22 
ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก หรืออยูในเขตละติจูดต่ํา ระหวาง
เสนศูนยสูตร และทรอปกออฟแคนเซอร (Tropic of Cancer) ซึ่งเปนเขตอากาศรอน 
 

3.1.1 ขนาดและรูปราง 
  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรในป พ.ศ. 2543 เปน
จํานวน 60,916,441 คน และมีอัตราเพ่ิมโดยเฉลี่ยของประชากรในชวงป พ.ศ. 2533 – 2543 
คิดเปนรอยละ 1.10 ตอป (สํามะโนประชากรและเคหะ 2543, 5) 
  ในดานรูปราง ประเทศไทยมีรูปรางคลายขวาน โดยหันคมไปทางตะวันออก สวน
ดามขวานอยูทางทิศใต ประเทศไทยมีขนาดยาวมากกวากวาง มีความกวางตอนบน และมีความ
ยาวและแคบตอนลาง สวนยาวจากเหนือมาใตโดยวัดจากอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ถึง
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความยาวประมาณ 1,648 กิโลเมตร สําหรับสวนกวางที่สุดของ
ประเทศ วัดจากดานตะวันตกมายังตะวันออก จากดานพระเจดียสามองค อําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีมายังชองเม็ก อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาว
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  3.1.2 พรมแดน 
  พรมแดน คือ เสนกําหนดในแผนที่ที่บงบอกถึงจุดส้ินสุดของอํานาจรัฐ พรมแดน 
คือผลผลิตของปฏิสัมพันธทางพ้ืนที่ ระหวางสังคมมนุษย พรมแดนจึงเปนสิ่งกําหนดขอบเขต
อํานาจและรูปรางของประเทศ รวมทั้งอาจทํานายถึงปฏิสัมพันธระหวางพ้ืนที่ในอนาคตได 
  การกําหนดแนวพรมแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน กําหนดตามแนว   
สันปนน้ํา รองนํ้าลึกของแมน้ํา และแนวเขตแดนที่กําหนดขึ้นในทะเลตามหลักการกําหนดทะเล
อาณาเขตที่วัดจากชายฝงออกไป 12 ไมลทะเล รวมทั้งหลักการกําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะที่มี
ความกวาง 200 ไมลทะเล 
  1) แนวพรมแดนทางบก ติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 4 ประเทศของไทย มี
รายละเอียดดังนี้ 
  แนวพรมแดนไทย – พมา มีความยาวประมาณ 2,202 กิโลเมตร เร่ิมจากปาก
แมน้ํากระบุรี (ปากจ่ัน) จังหวัดระนอง ไปตามรองน้ําลึกจนถึงจังหวัดชุมพร ขึ้นไปตามแนว    
สันปนนํ้าของเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาแดนลาว ไปจนถึงจุดพบกันของ
แมน้ํารวกกับแมน้ําโขง ที่บานสบรวก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริเวณนี้เปนจุดรวม
ระหวางแนวพรมแดนไทย-ลาว และเมียนมาร จังหวัดที่อยูติดพรมแดนทางดานน้ีคือ จังหวัด
ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก แมฮองสอน เชียงใหม และ
เชียงราย 
  แนวพรมแดนไทย – ลาว ยาวประมาณ 1,750 กิโลเมตร แนวพรมแดนสวนใหญ 
คือ ลําแมน้ําโขงที่ไหลผาน จังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี และยังมีแมน้ํา
เหืองที่ไหลผานจังหวัดเลย พรมแดนที่เปนภูเขาแถบนี้ คือ เทือกเขาหลวงพระบาง ที่ก้ันเขต
แดนตั้งแตจังหวัดนาน อุตรดิตถ ไปถึงพิษณุโลก และภูแดนเมือง ซึ่งเปนพรมแดนดานจังหวัด
อุบลราชธานี 
  แนวพรมแดนไทย – กัมพูชา ยาว 798 กิโลเมตร เปนภูเขา และที่ราบตอเน่ืองกัน 
มีเทือกเขาพนมดงรัก ผานจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย จรดทิวเขาสันกําแพง ไปตามที่ราบ

GE253 7 



  พรมแดนไทย – มาเลเซีย ยาวประมาณ 576 กิโลเมตร ก้ันดวยเทือกเขา        
สันกาลาคีรี ผานสงขลา ยะลา ถึงบริเวณเขาเยลี จังหวัดนราธิวาส จากจุดน้ีพรมแดนจะไปตาม
รองน้ําลึกของแมน้ําโกลก ไปออกทะเลที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 
  2) แนวพรมแดนทางทะเล 
  ประกาศกําหนดทะเลอาณาเขตกวาง 12 ไมลทะเล ของประเทศไทยมีขึ้นเม่ือวันที่        
6 ตุลาคม พ.ศ. 2509 สวนประกาศกําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะ กวาง 200 ไมลทะเล มีขึ้นเม่ือ
วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2524 (วรรณี พุทธาวุฒิไกร 2546, 7) อยางไรก็ตามเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของไทยทั้งดานอาวไทย และทะเลอันดามัน มีความกวางนอยกวา 200 ไมลทะเล ตามที่
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเลกําหนดใหเพราะสวนที่กวางที่สุดของอาวไทยและทะเล 
อันดามันมีความกวางเพียง 300 และ 330 ไมลทะเลตามลําดับเทาน้ัน (ถนอม เจริญลาภ 2520) 
จึงตองยึดเสนมัธยะหรือก่ึงกลางบริเวณดังกลาวเปนเสนเขตแดนระหวางประเทศ 
  พรมแดนทางทะเลของประเทศไทย ทําใหประเทศไทยถูกปดลอมดวยเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศเพื่อนบาน 6 ประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  พรมแดนดานทะเลอันดามันติดตอกับประเทศเมียนมาร หมูเกาะอันดามันของ
อินเดีย อินโดนีเซียและมาเลเซีย 
  พรมแดนดานอาวไทย ติดตอกับประเทศกัมพูชา และเวียดนาม แนวพรมแดนดาน
นี้อาจกอความสัมพันธระหวางประเทศในดานความรวมมือหรือกรณีพิพาทไดอยางใดอยางหน่ึง 
เน่ืองจากแตเดิมกอนที่จะมีการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะน้ันแตละประเทศ คือ ไทย กัมพูชา 
และเวียดนาม ตางก็มีประกาศสิทธิครอบครองไหลทวีปเหลื่อมซอนทับเขตของกันและกัน ตาม
ภาพท่ี 1.6 และเม่ือประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ อาณาเขตทางทะเลของแตละประเทศก็ยังคง
ใชแนวพรมแดนเดิม เพราะเขตไหลทวีปสามารถวัดออกจากชายฝงไดถึง 200 ไมลทะเล
เชนเดียวกัน อน่ึงบริเวณที่แนวพรมแดนเหลื่อมซอนทับระหวางสามประเทศ ยอมหมายถึงการ
เหลื่อมซอนทับกันของการประกาศสิทธิครอบครองแหลงทรัพยากรที่สําคัญ คือ กาซธรรมชาติ
อีกดวยและดวยเหตุนี้ผลกระทบของการกําหนดพรมแดนระหวางประเทศนอกจากจะสงผลตอ
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ภาพที่ 1.2  แนวพรมแดนดานไทย – พมา 
ที่มา: คณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 2528, 13 
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ภาพที่ 1.3  แนวพรมแดนดานไทย – ลาว 
ที่มา: คณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 2528, 15 
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ภาพที่ 1.4  แนวพรมแดนดานไทย – กัมพูชา 
ที่มา: คณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 2528, 15 
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ภาพที่ 1.5  แนวพรมแดนไทย – มาเลเซยี 
ที่มา: คณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 2528, 
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     เขตไหลทวีปของไทย 
     เขตไหลทวีปของเขมร 
     เขตไหลทวีปของเวียดนามใต 

    พ้ืนที่ที่ไทย-เขมร-เวียดนามใตประกาศเหลื่อมทับกัน 
 
ภาพที่ 1.6  การประกาศเขตไหลทวีปซอนทับกันของสามประเทศ 
ที่มา: ถนอม เจริญลาภ 2520 
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 3.2 ภูมิภาคและเขตการปกครอง 

 
  3.2.1 ภูมิภาคทางภูมิศาสตรของประเทศไทย 
  การศึกษาภูมิภาคของนักภูมิศาสตร นอกจากจะใหความสนใจตอการอธิบาย
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืนแลว ยังสนใจที่จะแบงพ้ืนที่ออกเปนภูมิภาคยอย ตาม
ความเปนรูปแบบเดียวกันของปรากฏการณอีกดวย นักภูมิศาสตรใชการแบงเขตภูมิภาค แยก
ความซับซอนของพ้ืนผิวโลก เพ่ือความสะดวกในการศึกษาปญหา ทํานองเดียวกับการแยก
ประเภทขอมูลของนักวิชาการสาขาอ่ืน การแบงพ้ืนที่ออกเปนภูมิภาค ก็มีวัตถุประสงค
เชนเดียวกันน้ี คือ ทําใหลักษณะที่แตกตางของแตละภูมิภาคปรากฏเดนชัด เพ่ือความสะดวกใน
การวิเคราะหปญหาและวางแผนพัฒนา 
  การแบงเขตภูมิภาคของประเทศไทย แตเดิมแบงออกเพียง 4 ภาค คือ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ตอมาไดมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
กําหนดภูมิภาคตามวัตถุประสงคของตนเอง จนการใชขอมูลพ้ืนที่ไม เปนที่ เขาใจกัน 
คณะกรรมการภูมิศาสตรแหงชาติของประเทศไทย จึงวางหลักเกณฑกําหนดเขตภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตรขึ้นใชงาน โดยยึดเอาหลักเกณฑเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ และวัฒนธรรม 
รวมทั้งหลักฐานที่เก่ียวของอยางอ่ืนเขามากําหนดเขตภูมิภาคของประเทศ (วรรณี พุทธาวุฒิไกร 
2546, 207-214) 
  สําหรับประเทศไทยนั้น หลักเกณฑทางกายภาพถือเปนหลักเกณฑที่พิจารณาวามี
ความสําคัญอันดับแรกในการกําหนดเขตภูมิภาค ลักษณะทางกายภาพดังกลาว ไดแก ลักษณะ
ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยา ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณธรรมชาติ ระบบการระบาย
น้ํา เปนตน สวนในดานหลักเกณฑทางวัฒนธรรม อันไดแก สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ประกอบไป
ดวยปจจัยดานประชากร ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
ลักษณะการใชที่ดิน การดํารงชีวิตประจําวัน อุปนิสัยในการบริโภค เปนตน 
  จากหลักเกณฑที่กลาวนี้ จึงกําหนดภูมิภาคทางภูมิศาสตรเปน 6 ภูมิภาค (ดูภาพที่ 
1.7) 
  1) ภาคเหนือ ประกอบดวย 9 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน 
ลําพูน พิจิตร ลําปาง แพร นาน อุตรดิตถ 
  2) ภาคกลาง ประกอบดวย 22 จังหวัด คือ สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง สระบุรี สุพรรณบุรี 
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  3) ภาคตะวันออก ประกอบดวย 7 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
  4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 19 จังหวัด คือ เลย หนองคาย อุดรธานี 
หนองบัวลําภู ขอนแกน สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร 
อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย นครราชสีมา สุรินทร และชัยภูมิ 
  5) ภาคตะวันตก ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ 
  6) ภาคใต ประกอบดวย 14 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล 
 

3.2.2 การปกครองของประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย ภายใตกฎหมาย
รัฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีคณะรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารประเทศ มีรัฐสภา
ทําหนาที่นิติบัญญัติและมีศาลยุติธรรมทําหนาที่ดานตุลาการ การบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศไทยมีการแบงสวนการบริหารราชการเปน 3 สวน ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2543 (โกวิทย พวงงาม 2544, 82) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี (ภาพที่ 1.8) 
  1) การบริหารราชการสวนกลาง เปนการบริหารประเทศโดยคณะรัฐบาล ซึ่งมีกลไก
ที่จะนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ คือ หนวยงานระดับ กระทรวง ทบวง กรม และการ
บริหารงานราชการสวนกลาง 
  2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการบริหารราชการในสวนของจังหวัด ซึ่ง
ประกอบดวย อําเภอ ตําบล และหมูบาน ในจังหวัดน้ัน ผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการ
ของจังหวัดเปนผูดําเนินการบริหารราชการจังหวัด 
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ภาพที่ 1.7  ภูมิภาคทางภูมิศาสตรของประเทศไทย 
ที่มา: วรรณี พุทธาวุฒิไกร 2546, 208 
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  3) การบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนการกระจายอํานาจการปกครองออกสู
ทองถิ่นใหประชาชนมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะของทองถิ่นดวยตนเอง 
ปจจุบันประเทศไทยมีระบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยู 2 ระบบ ระบบแรก คือ ระบบที่
กระจายอํานาจใหแกทองถิ่นโดยทั่วไป มี 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อีกระบบหนึ่งคือ ระบบการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ไดแก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระบบการปกครองแบบ สภานายกเทศมนตรี และเมืองพัทยา ซึ่งมี
ระบบการปกครองทองถิ่นแบบผูจัดการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.8  โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
ที่มา: โกวิทย  พวงงาม 2544, 82 

ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 

สํานัก
นายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง 

ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค

จังหวัด 
สวนราชการประจําจังหวัด 

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 

จังหวัด 
สวนราชการประจําอําเภอ 

กรุงเทพมหานคร 

หมูบาน 

ตําบล 

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

โครงสรางการจัดระเบียบราชการแผนดิน 
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  การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินทั้งสามสวน ยอมสงผลตอพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตรของประเทศไทยอยางไมตองสงสัย ผลกระทบประการแรกคือ การตระหนักถึงการมี
อยูของภูมิภาคการปกครองที่ทับซอนกัน บนพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรของประเทศ อํานาจของ
ราชการสวนกลางครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ ในขณะท่ีอํานาจของราชการสวน
ภูมิภาคแบงแยกออกเปนพ้ืนที่ 76 จังหวัด สวนอํานาจการบริหารราชการสวนทองถิ่นน้ันจะ
ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ที่กําหนดให ซึ่งไดแกพ้ืนที่บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 
76 จังหวัด พ้ืนที่เทศบาลซึ่งประกอบดวยเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล จํานวน
หนึ่งพันกวาแหง และสุดทายคือพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล จํานวนเกือบเจ็ดพันพ้ืนที่ 
ผลกระทบประการที่สองคือ ความขัดแยงในระหวางเขตอํานาจการปกครองที่แตกตางกันทั้งสอง
แบบ คือพ้ืนที่การปกครองแบบรวมอํานาจของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค และพ้ืนที่การ
ปกครองแบบกระจายอํานาจหรือราชการสวนทองถิ่น การพิจารณาในทางกายภาพ พ้ืนที่ทั้งสอง
อยางอาจไมซอนทับกัน แตในทางปฏิบัติมีการซอนทับการใชอํานาจในระหวางราชการบริหาร
แผนดินแตละสวน จนเกิดการขัดแยงที่จะตองมีการปรับแกนโยบายในทางปฏิบัติกันใหม 
 
 3.3 ที่ตั้งสัมพันธ 

 
 ที่ตั้งสัมพันธ หมายถึง ที่ตั้งที่พิจารณาในเชิงของความเกี่ยวของสัมพันธกับที่ตั้ง ที่อยู
ใกลเคียง ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ประกอบดวยภูมิภาคลักษณะ
ภูมิประเทศยอยสองสวน สวนแรกคือ สวนที่เปนภาคพื้นทวีป อันเปนที่ตั้งของประเทศไทย 
เมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซียบางสวน สวนที่สอง คือ เกาะและหมูเกาะที่อยู
ทางดานใตของภูมิภาค ซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน 
และติมอรตะวันออก เม่ือพิจารณาสถานที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว 
จะเห็นวาประเทศไทยมีที่ตั้งอยูตรงกลางระหวางประเทศเหลาน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนที่ตั้ง
ตรงกลางของภาคพ้ืนทวีปของภูมิภาค ที่ตั้งของประเทศไทยไมเพียงแตอยูตรงกลางตามแงมุม
ของสภาพทางกายภาพเทาน้ัน แตยังเปนประเทศที่ตั้งอยูทามกลางประเทศที่มีระบบการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกตางอีกดวย ประเทศเพื่อนบานโดยรอบของ
ประเทศไทยบนภาคพ้ืนทวีปเปนประเทศที่มีการปกครองในระบอบสังคมนิยม และเผด็จ
การทหารเปนสวนมาก ในขณะที่ประเทศบนเกาะและหมูเกาะทางตอนใตเปนประเทศท่ีปกครอง
ตามระบอบเสรีนิยม ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยดวย ตําแหนงที่ตั้งของประเทศไทยจึงสงผลตอการ
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 ในอดีตเม่ือประมาณสี่ทศวรรษที่ผานมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเคยมี
ความสําคัญในฐานะพ้ืนที่ยุทธศาสตรของโลก ที่แยงชิงกันในสงครามเย็น ระหวางกลุมประเทศ
ตะวันตกที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํากับกลุมประเทศคอมมิวนิสตที่มีสหภาพโซเวียตเปนผูนํา ในป 
พ.ศ. 2510 ประเทศไทยจึงดําเนินนโยบายตางประเทศตอตานระบอบการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต โดยรวมกลุมความรวมมือระหวางประเทศเสรีนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
สถาปนาสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ “อาเซียน” (ASEAN – 
Association of Southeast Asian Nations) ขึ้นมา การสถาปนาสมาคมอาเซียนถือเปนความ
รวมมือในภูมิภาค ที่จะสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (มนู  วัลยะเพ็ชร 2534, 2) 
สมาชิกของสมาคมอาเซียนประกอบดวย 6 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
สิงคโปร และไทย ภายหลังจึงมีบรูไนเขามารวมอีกประเทศหนึ่ง เปาหมายท่ีแทจริงของความ
รวมมือนี้คือ เปาหมายทางการเมือง แมวาจะไมไดกลาวโดยชัดเจน แตเปาหมายน้ีได
เปลี่ยนแปลงไปเปนลําดับ เม่ือสถานการณทางการเมืองของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป การลม
สลายของสหภาพโซเวียตในป พ.ศ. 2534 ทําใหกระแสของระบบทุนนิยมแพรสะพัดไปทั่วโลก 
แทนท่ีการทําสงครามระหวางประเทศ คือ การตอสูแขงขันทางการคา และการลงทุนขาม
ประเทศ ความรวมมือในภูมิภาคไดอุบัติขึ้นอีกคร้ังหน่ึง ในรูปของกลุมความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและประเทศไทยก็ไดเขารวมอยูในกระแสโลกาภิวัตนนี้ดวย โดยใชประโยชนจากที่ตั้ง
สัมพันธของประเทศ นอกเหนือจากสมาคมอาเซียนที่แปรรูปมาเปนกลุมความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ ประเทศไทยยังไดเขารวมในกลุมความรวมมือพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกหลายกลุม เชน 
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) กลุมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจตอนเหนือ (ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย) และกลุมเอเปค (APEC) ซึ่งเกิดจากขอเสนอของออสเตรเลียที่ตองการสรางความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ ในระหวางประเทศแถบเอเชียแปซิฟก ความสําคัญของกลุมความรวมมือ
นี้อยูที่การมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํากลุม และมีประเทศจีนซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูใน
ระดับสูงเขารวมดวย อีกทั้งมีมุมมองที่เชื่อวาศตวรรษที่ 21 จะเปนศตวรรษของเอเชียแปซิฟก 
(เขียน  ธีระวิทย 2545, 51) 
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 การเขารวมมือของประเทศไทยในกลุมทางภูมิภาคดังกลาว มีผลกระทบตอพ้ืนที่
ประเทศไทยอยางเห็นไดชัด เขตพ้ืนที่พัฒนาทางเศรษฐกิจหลายแหงปรากฏขึ้นตามบริเวณ
พรมแดนหลายแหงของประเทศไทย เชน เขตส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจ ตรงพรมแดน จีน ไทย ลาว 
และเมียนมาร ตลาดสินคาตางประเทศริมฝงแมน้ําโขง และชองทางเปดตรงพรมแดนดาน
ตะวันตกระหวางไทยและเมียนมาร  พรมแดนไทย-มาเลเซีย  พรมแดนไทย-กัมพูชา  พ้ืนที่
ภายในประเทศเองก็มีการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบนี้ ระบบเสนทางคมนาคมภายในประเทศ 
และการเชื่อมตอระหวางประเทศมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  การประกอบอาชีพ การใชที่ดิน และการ
ตั้งถิ่นฐาน รวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมในภูมิภาคของประเทศเปลี่ยนไปสูรูปแบบใหมมากขึ้น 
การสําแดงปรากฏของภาพลักษณใหมของพื้นที่เหลาน้ียอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในความ
เปนเอกรูปของประเทศไทยในฐานะภูมิภาคแหงหน่ึงบนพ้ืนผิวโลกอยางไมตองสงสัย 
 

4. สรุป 
 
 แนววิธีศึกษาภูมิภาค ประกอบกันขึ้นจากแนวคิดของวิชาภูมิศาสตรสามแนวทางคือ 
แนวคิดการจัดตัวทางพ้ืนที่ แนวคิดมนุษย – สิ่งแวดลอม และแนวคิดทองที่ศึกษา การอธิบาย
ความเปนเอกรูปของภูมิภาค ตองศึกษาขอเท็จจริงที่หลากหลายและมองผานทางพลวัตของ
ระบบความสัมพันธทางพ้ืนที่ ระหวางมนุษยและแผนดิน หรือ มนุษยกับสิ่งแวดลอม ความเปน
เอกรูปของภูมิภาคสามารถอธิบายไดจากความสัมพันธระหวางมนุษย และสิ่งแวดลอมที่มีอยู
ภายในพ้ืนที่ และจากความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ ความเปนเอกรูปของประเทศไทยที่วิเคราะห
จากรายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพภายในที่ตั้งของประเทศ และที่วิเคราะหจากที่ตั้งสัมพันธของ
ประเทศ ทําใหเห็นวาความมีลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
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แนวขอสอบ 

 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
1.  การศึกษาภูมิภาคเชิงบูรณาการมีลักษณะอยางไร 

(1) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระบบพ้ืนที่สิ่งแวดลอม 
  (2) เก็บรายละเอียดขอมูลทุกประเภทของพื้นที่ 

(3) ศึกษาลักษณะเดนเฉพาะของพื้นที่ 
(4) ศึกษาแบบแผนทางพื้นที่ของภูมิภาค 

2. ขอใดคือลักษณะของภูมิภาคตามหนาที่ 
  (1) พ้ืนที่ที่มีความเปนเอกรูปในดานลักษณะทางกายภาพ 
  (2) พ้ืนที่ที่มีความกลมกลืนจากปฏิสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอม 
  (3) พ้ืนที่ที่มีความเปนแบบเดียวกันจากการใหบริการของธนาคาร 
  (4) พ้ืนที่ที่มีแบบแผนทางวัฒนธรรมเปนอยางเดียวกัน 
3. พิกัดทางภูมิศาสตรของที่ตั้งของประเทศไทยคือขอใด 

๐22′ น. -   5๐37′น.   และ 20๐27′ ตต. - 105๐37′ ตอ.  (1)  90
๐37′ น. - 20๐27′น.   และ 97๐22′ ตอ. - 105๐37′ ตอ.  (2)  5
๐22′ น. - 105๐37′น. และ  5๐37′ ตอ. - 20๐27′ ตอ.  (3)  97

๐37′ ต. - 20๐37′ น.  และ  97๐27′ ตต. - 100๐27′ ตต.  (4)  5
4. การแบงเขตภูมิภาคทางภูมิศาสตรของประเทศไทยใชหลักเกณฑเรื่องใดเปนหลักใหญ 
 (1)  ลักษณะทางวัฒนธรรม (2)  ความสะดวกในการติดตอ 
 (3)  หลักฐานทางโบราณคดี (4)  ลักษณะทางกายภาพ 
5. จังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดในภูมิภาคใดของประเทศไทย 
 (1)  ภาคเหนือ   (2)  ภาคกลาง 
 (3)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4)  ภาคตะวันตก 
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