
 

สาขาวิชาภูมิศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

 
หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา  71  หนวยกิต 

1  โครงสรางหลักสูตร 
ภาควิชาภูมิศาสตรเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภูมิศาสตร แบบวิชาเอกเดี่ยวสําหรับนิสิตที่เลือก

เรียนเปนวิชาเอก และเปดสอนเปน วิชาโท สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่
เลือกเรียนเปนวิชาโท  ดังนี ้

1.1  แบบวิชาเอกเดี่ยว                   71  หนวยกิต 
วิชาบังคับ           33  หนวยกิต 
วิชาเลือก        ไมนอยกวา 38  หนวยกิต 

1.2  วิชาโทสําหรับนิสิตวิชาเฉพาะสาขาอื่นท้ังในคณะและนอกคณะ 21  หนวยกิต 
วิชาบังคับ               6  หนวยกิต 
วิชาเลือก                      15  หนวยกิต 

 
2  รายวิชา 

2.1  แบบวิชาเอกเดี่ยว                     71  หนวยกิต  
วิชาบงัคับ                       33  หนวยกิต 
2205211 ระบบกายภาพในสภาพแวดลอม          3 (3-0-6)  

2205221 ภูมิศาสตรมนษุยเบื้องตน            3 (3-0-6)  
2205251 การแปลความหมายแผนที่และภาพถายทางอากาศ     3 (2-2-5) 
2205268 แคลคูลัสสําหรับนักภูมิศาสตร           3 (3-0-6) 
2205341 ภูมิศาสตรประเทศไทย             3 (3-0-6) 
2205352 หลักการทําแผนที่              3 (2-2-5) 
2205365 โทรสัมผัสเบื้องตน              3 (3-0-6) 
2205368 ปริมาณวิเคราะหทางภูมิศาสตรขั้นตน        3 (2-2-5) 
2205375 แนวความคิดทางภูมิศาสตร           3 (3-0-6) 
2205376 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร           3 (2-2-5) 
2205474 เทคนิคการออกปฎิบัติงานสนามสําหรับนกัภูมิศาสตร    3 (2-2-5) 

 



 

วิชาเลือก        ไมนอยกวา  38   หนวยกิต 
      2205222 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ              3 (3-0-6)         

2205223 ภูมิศาสตรการตั้งถ่ินฐานขั้นตน          3 (3-0-6) 
2205231 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว              3 (3-0-6) 

      2205311 ธรณีสัณฐานวทิยา              3 (3-0-6)   
   2205313 อากาศวิทยา                3 (3-0-6)  

2205314 ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม            3 (3-0-6)   
2205324  ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม             3 (3-0-6)   

      2205331 ภูมิศาสตรกับการจัดการทรพัยากรทองเทีย่ว       3 (3-0-6)   
   2205332 ภูมิศาสตรการเมือง              3 (3-0-6)   

2205333 ภูมิศาสตรประชากร              3 (3-0-6)     
2205337 ภูมิศาสตรเมือง 1              3 (3-0-6)   
2205346 ภูมิศาสตรเอเชยีตะวันออก            3 (3-0-6)     
2205348 ภูมิศาสตรเอเชยีตะวันออกเฉียงใต         3 (3-0-6)   
2205364 โฟโตแกรมเมตรีสําหรับนักภูมิศาสตร        3 (3-0-6)    
2205423 ภูมิศาสตรการตลาด              3 (3-0-6)   
2205424 ภูมิศาสตรกับการวางผัง            3 (3-0-6) 
2205437 ภูมิศาสตรเมือง 2              3 (3-0-6)    
2205438 ปญหาการใชที่ดินในเมือง            3 (3-0-6)   
2205446 ภูมิศาสตรอเมริกาเหนือ             3 (3-0-6) 
2205456 โทรสัมผัสขั้นสูง              3 (2-3-4)   
2205467 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักภูมศิาสตร    3 (2-2-5) 
2205468 ปริมาณวิเคราะหทางภูมิศาสตรขั้นสูง         3 (2-2-5) 

 
2.2  วิชาโท                             21  หนวยกิต 
สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะเลือกเรียนเปนวิชาโท  

วิชาบงัคับ                        6  หนวยกิต 
2205211 ระบบกายภาพในสภาพแวดลอม          3 (3-0-6)  
2205221 ภูมิศาสตรมนษุยเบื้องตน            3 (3-0-6)   
 

วิชาเลือก                   15  หนวยกิต 
2205222 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ              3 (3-0-6)         
2205223 ภูมิศาสตรการตั้งถ่ินฐานขั้นตน          3 (3-0-6) 



 

2205231 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว             3 (3-0-6) 
2205251 การแปลความหมายแผนที่และภาพถายทางอากาศ     3 (2-2-5)  
2205313 อากาศวิทยา                3 (3-0-6) 
2205314 ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม            3 (3-0-6) 
2205324 ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม             3 (3-0-6)  
2205332 ภูมิศาสตรการเมือง              3 (3-0-6) 
2205333 ภูมิศาสตรประชากร              3 (3-0-6) 
2205337 ภูมิศาสตรเมือง  1              3 (3-0-6) 
2205341 ภูมิศาสตรประเทศไทย             3 (3-0-6) 
2205346 ภูมิศาสตรเอเชยีตะวันออก            3 (3-0-6) 
2205348 ภูมิศาสตรเอเชยีตะวันออกเฉียงใต         3 (3-0-6)  
2205352 หลักการทําแผนที่              3 (3-0-6)  
2205365 โทรสัมผัสเบื้องตน              3 (3-0-6) 
2205376 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร           3 (2-2-5) 
2205423 ภูมิศาสตรการตลาด              3 (3-0-6) 
2205446 ภูมิศาสตรอเมริกาเหนือ             3 (3-0-6) 

 

 
3  แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาแรก 
2205221  ภูมศิาสตรมนุษยเบื้องตน        3  หนวยกิต 

รวม                3  หนวยกิต 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ีสอง 

2205211  ระบบกายภาพในสภาพแวดลอม      3  หนวยกิต 
รวม                                 3  หนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาแรก 
2205251  การแปลความหมายแผนทีแ่ละภาพถายทางอากาศ 3  หนวยกิต 
2205268  แคลคูลัสสําหรับนักภูมิศาสตร          3  หนวยกิต 

วิชาเลือก             3  หนวยกิต 
รวม                 9  หนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ีสอง 
2205352  หลักการทําแผนที ่           3  หนวยกิต 
2205368  ปริมาณวิเคราะหสําหรับนักภูมศิาสตรขั้นตน   3  หนวยกิต 

วิชาเลือก             3  หนวยกิต 



 

รวม             9  หนวยกิต 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาแรก 

2205341  ภูมศิาสตรประเทศไทย         3  หนวยกิต 
2205365  โทรสัมผัสเบื้องตน          3  หนวยกิต 
2205376  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร        3  หนวยกิต 

วิชาเลือก             3  หนวยกิต 
รวม                     12  หนวยกติ 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ีสอง 

2205474 เทคนิคการออกปฏิบัติงานสนามสําหรับนักภูมิศาสตร 3  หนวยกิต 
วิชาเลือก              9  หนวยกิต 

รวม                      12  หนวยกิต 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาแรก 

2205375 แนวความคิดทางภูมิศาสตร                  3  หนวยกิต 
วิชาเลือก               9  หนวยกิต 

รวม                           12  หนวยกติ 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ีสอง 

วิชาเลือก             12  หนวยกิต 
รวม             12  หนวยกิต 

  
4  คําอธิบายรายวิชา 
2205211  ระบบกายภาพในสภาพแวดลอม                3 (3-0-6) 

องคประกอบทางกายภาพของสภาพแวดลอมในรูปของระบบความเกี่ยวพัน 
ระหวางระบบเหลานี้ในอนัที่จะทําใหเกดิสภาพแวดลอมเฉพาะแบบในภูมภิาค 
ตางๆ  ของโลก รวมทั้งการประยุกตความรูเกี่ยวกับระบบกายภาพเหลานี้เพื่อนํา 
มาอธิบายปญหาสภาพแวดลอม 

 
2205221 ภูมิศาสตรมนษุยเบื้องตน                  3 (3-0-6)  

บทบาท ขอบเขต และความหมายของภูมศิาสตรมนุษย  เนื้อหาแบบผสมผสาน 
บนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางปจจยัดานมนุษยและปจจัยดานพื้นที ่
 

2205222  ภูมศิาสตรเศรษฐกิจ                                             3 (3-0-6) 



 

การผันแปรบนพื้นที่ของปจจัยทางเศรษฐกิจ: ราคาสินคาและวัตถุดิบการบริโภค  
สถานประกอบการ ทรัพยากร การคา ตลาด และการขนสง  ความสัมพันธระหวาง 
ปจจัยดังกลาวกับระบบเศรษฐกิจ  การประยุกต หลักเกณฑทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 
ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ          

 
2205223  ภูมศิาสตรการตั้งถ่ินฐานขั้นตน               3 (3-0-6) 

วิวัฒนาการของการตั้งถ่ินฐานในสวนตางๆของโลก โดยพิจารณารูปแบบ  
โครงสราง และบทบาทหนาที่ของการตั้งถ่ินฐานในชนบทและในเมือง 
 

2205231 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว                  3 (3-0-6)  
องคประกอบการทองเที่ยว ปจจัยทางภูมิศาสตรที่สงเสริมใหเกดิการทองเที่ยว 
พฤติกรรมการทองเที่ยว  ความสําคัญและผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีตอ 
สภาพเศรษฐกจิ สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมในภูมภิาคตางๆ โดยเนนถึง 
การทองเที่ยวในประเทศไทย 
 

2205251  การแปลความหมายแผนทีแ่ละภาพถายทางอากาศ          3 (3-0-6)  
องคประกอบแผนที่และภาพถายทางอากาศ  การแปลความหมายแผนที่และ 
ภาพถายทางอากาศเกีย่วกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 
 

2205268  แคลคูลัสสําหรับนักภูมิศาสตร                3 (3-0-6)  
เซต เวกเตอร สมการเชิงเสน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต การหาอนุพนัธ  
การหาปริพันธ การแปลง สมการรวมระนาบ และสมการรวมเสนตรง เนนการ 
ประยุกตในวิชารีโมทเซนซิง วิชาโฟโตแกรมเมตรี และวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

2205311  ธรณีสัณฐานวิทยา                  3 (3-0-6)  
กระบวนการทีท่ําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมปิระเทศและรปูแบบ 
ตางๆ ของกระบวนการเหลานี้ โดยเนนถึงความสําคัญระหวางภูมิอากาศและ 
ภูมิประเทศ 

 
2205313 อากาศวิทยา                     3 (3-0-6)  



 

องคประกอบ ปจจัยควบคุม และความผันแปรของอากาศ  เร่ืองราวเกีย่วกับอากาศ  
เครื่องมือที่เกี่ยวของ  วิธีพยากรณลมฟาอากาศ ตลอดจนการกระจาย การจําแนก และ
ลักษณะภูมิอากาศประเภทตางๆของโลก 

 
2205314 ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม                  3 (3-0-6)  

องคประกอบ โครงสราง และความสัมพันธระหวางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   
ความขัดแยงระหวางการจดัการทรัพยากรและการอนุรักษส่ิงแวดลอม  การเปลี่ยนแปลง
และการเกิดใหมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายใตระบบเทคโนโลยีสมัยใหม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสื่อสารและขอมูลขาวสาร 

 
2205324 ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม                   3 (3-0-6)  

ปจจัยตางๆที่มคีวามสัมพันธกับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทฤษฎีแบบคลาสสิคเกี่ยวกบัที่ตั้ง
โรงงาน และแนวความคดิเชงิพฤติกรรมเกีย่วกับที่ตั้งโรงงาน ซ่ึงเนนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในฐานะทีเ่ปนองคการ  การใชหลักเกณฑในภูมิศาสตรอุตสาหกรรม
ประกอบการวางแผนอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมภิาคและระดับประเทศ 

 
2205331   ภูมิศาสตรกับการจัดการทรพัยากรทองเทีย่ว              3 (3-0-6) 

ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว  การกระจายของทรพัยากรทองเทีย่วในเชิงภูมิศาสตร 
หลักการใชทรัพยากรทองเทีย่วประเภทตางๆ ใหเกดิประโยชนมากที่สุด  บทบาทและ
วิธีการของนักภูมิศาสตรในการอนุรักษและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ตลอดจนปญหา และผลกระทบที่เกีย่วของทั้งจากปจจยั
ภายในและภายนอกประเทศ 

 
2205332  ภูมศิาสตรการเมือง                    3 (3-0-6)  

ความสัมพันธระหวางสภาพภูมิศาสตรกับสภาพการเมือง  ปญหาทางการเมือง  กิจกรรมทาง
การเมือง 

 
2205333  ภูมศิาสตรประชากร                    3 (3-0-6) 

การกระจายตวั ความหนาแนนและองคประกอบของประชากร  ภาวะการเจริญพนัธุ 
ภาวะการตาย การยายถ่ิน และการเพิ่มประชากรในภูมิภาคตางๆของโลก โดยเนนถึงสาเหตุ
และผลซึ่งอาจจะเกดิขึ้นจากปจจัยตางๆในภูมิภาคนัน้ๆ 

   



 

2205337  ภูมศิาสตรเมือง 1                              3 (3-0-6) 
การกําเนดิของเมือง  การกระจาย  การเจรญิเติบโต หนาที่ รูปรางโครงสรางภายใน โดยเนน
ถึงรูปแบบการใชที่ดิน  จินตภาพเกีย่วกับเมืองและพฤตกิรรมของชาวเมือง รวมทั้ง 
การนําหลักเกณฑทางภูมิศาสตรเมืองไปใชประโยชนในการวางแผน 

 
2205341  ภูมศิาสตรประเทศไทย                           3 (3-0-6)  

องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย โดยเนนถึงความสําคัญ
ของการกระจายในทางพื้นทีข่ององคประกอบเหลานี ้ ตลอดจนความสมัพันธระหวาง
ปจจยัตางๆที่เกี่ยวของ 

 
2205346  ภูมศิาสตรเอเชียตะวันออก                 3 (3-0-6)  

องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออก โดย
เนนถึงความสาํคัญของการกระจายในทางพื้นที่ขององคประกอบเหลานี้ ตลอดจน
ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ 

 
2205348  ภูมศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต               3 (3-0-6)  

องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต โดยเนนถึงความสําคัญของการกระจายในทางพื้นที่ขององคประกอบเหลานี ้ตลอดจน
ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ 

 
2205352  หลักการทําแผนที ่                   3 (2-2-5) 

แผนที่ประเภทตางๆ  การใชอุปกรณชวยทําแผนที ่ การวางรูปแบบเสนโครง 
แผนที ่ขนาด  มาตราสวน การใชสัญลักษณและตัวอักษรเพื่อประกอบแผนที่ 
ใหถูกตองตามวัตถุประสงค 

 
2205364  โฟโตแกรมเมตรีสําหรับนักภูมิศาสตร               3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีต่องสอบผาน  2205268 แคลคูลัสสําหรับนักภูมิศาสตร) 
พัฒนาการของอากาศยานและกลองถายรูปทางอากาศ  การประยกุตเทคนิคดาน 
โฟโตแกรมเมตรีเพื่อการผลิตแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข แผนที่รูปถายและแผนที ่
รูปถายออรโท 

 
2205365  โทรสัมผัสเบื้องตน                    3 (3-0-6)  



 

ระบบการเก็บขอมูลโดยวิธีโทรสัมผัส  ลักษณะภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
การแปลความหมาย และการใชภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทยีม 

 
2205368  ปริมาณวิเคราะหทางภูมิศาสตรขั้นตน              3 (2-2-5)  

วิธีปริมาณวเิคราะหทางภูมิศาสตร  สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานขั้นพื้นฐาน โดยเนน
วิธีการที่นิยมใชในวิชาภูมิศาสตร 

 
2205375  แนวความคิดทางภมูิศาสตร                  3 (3-0-6)   

ที่มาและววิัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตรในเชิงวิวัฒนาการ โดยเนนหลัก
ปรัชญาและวธีิการศกึษาของนักภูมิศาสตรช้ันนําของชาติตางๆ 

                
2205376  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                   3 (2-2-5)  

เทคโนโลยีสารสนเทศทางภมูิศาสตร  การนําเขัา การทําบรรณาธิกร การวิเคราะหขอมูลและการ
แสดงดวยแผนที่  การประยกุตระบบสารสนเทศ-ภูมิศาสตร  การใชซอฟตแวรดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 

 
2205423  ภูมศิาสตรการตลาด                    3 (3-0-6) 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายทางพื้นที่ของกิจกรรมตติยภูมิ  การกระจายของ
บริเวณธุรกิจในเมืองและพฤติกรรมของผูบริโภคเชิงพื้นที่โลกาภิวัฒนและผลกระทบตอ
กิจกรรมตติยภมูิในบริเวณตาง ๆ ของโลก  โดยเนนประเทศไทย 

 
2205424 ภูมิศาสตรกับการวางผัง                    3 (3-0-6)  

อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรทั้งทางดานกายภาพและดานวัฒนธรรมที่มีตอการ
วางผัง รวมทั้งบทบาทของนักภูมิศาสตรในการวางแผนพัฒนาพื้นที ่

 
2205437  ภูมศิาสตรเมือง  2                              3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวชิา:รายวิชาที่ตองสอบผาน 2205337 ภูมิศาสตรเมือง 1) 
วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบปญหาที่สําคัญของเมืองในกลุมประเทศที่พฒันาแลัวกับกลุม
ประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเนนเกีย่วกับโครงสราง บทบาท หนาที่ และการใชทีด่ิน  
แนวคดิในการพัฒนาเมืองใหม 
 

2205438 ปญหาการใชที่ดินในเมือง                   3 (3-0-6)  



 

(เงื่อนไขรายวชิา:รายวิชาที่ตองสอบผาน 2205337 ภูมิศาสตรเมือง 1) 
สัดสวนการใชที่ดินในเมืองเพื่อกิจกรรมประเภทตางๆ  ทั้งในดานเศรษฐกิจ และไมใช
เศรษฐกิจ ความสําคัญของที่ตั้ง ระยะทาง และขนาดพื้นที่ในการกําหนดรูปแบบการใช
ที่ดินชนิดตางๆ การนําเทคนคิและวิธีการแกปญหาการใชที่ดินแบบใหมมาประยุกตใชเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของปฏิสัมพันธทางพื้นที่ภายในเมือง 

 
2205446  ภูมศิาสตรอเมริกาเหนือ                     3 (3-0-6)  

องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆในอเมริกาเหนือ โดยเนน
ถึงความสําคัญของการกระจายในทางพื้นทีข่ององคประกอบเหลานี ้ตลอดจน
ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ 

 
2205465  โทรสัมผัสขั้นสูง                     3 (2-3-4)   

(เงื่อนไขรายวชิา : รายวิชาทีต่องสอบผาน  2205365 โทรสัมผัสเบื้องตน) 
รายละเอียดเกีย่วกับการสํารวจขอมูลดวยระบบโทรสัมผัสเพื่อใชในงานภูมิศาสตร โดยเนนการ
แปลความหมายสภาพแวดลอมดานธรรมชาติและวัฒนธรรมจากภาพถายดาวเทยีม 

 
2205467  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักภูมศิาสตร         3 (2-2-5) 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยระดับภาษาสูง เนนเทคนิคที่มีประโยชนตอการจดัการ
ขอมูลทางภูมิศาสตร 
 

2205468  ปริมาณวิเคราะหทางภูมิศาสตรขั้นสูง               3 (2-2-5)  
(เงื่อนไขรายวชิา : รายวิชาทีต่องสอบผาน 2205368 ปริมาณวิเคราะหทางภูมิศาสตรขั้นตน)    

วิธีปริมาณวเิคราะหทางภูมิศาสตรขั้นสูง  สถิติพหุตัวแปรโดยเนนการประยุกตใชในวิชา
ภูมิศาสตร 

 
2205469  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร    3 (2-2-5) 
   (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีต่องสอบผาน  2205376 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

และ 2205467  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักภูมิศาสตร) 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวยภาษาระดับสูง 

 
2205474  เทคนิคการออกปฏิบัติงานสนามสําหรับนักภมูิศาสตร          3 (2-2-5)  

(เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีต่องสอบผาน  2205368 ปริมาณวิเคราะหทางภูมิศาสตรขั้นตน)    



 

การวางแผนการออกเก็บขอมูลในสนาม  วิธีการสังเกต  การบันทึก และการวเิคราะหขอมูลที่
เก็บไดเพื่อนํามาศึกษาปญหาทางภูมิศาสตร 

 


