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 ต ำรำภูมิศำสตร์ประเทศไทยเล่มนี้ใช้ในกำรเรียนรำยวิชำภูมิศำสตร์ประเทศไทย รหัสวิชำ 
SE02201 ผู้เขียนได้อำศัยกำรประสบกำรณ์ที่ได้พบเห็นด้วยตนเองและได้รับฟังมำจำกนักวิชำกำร
ร่วมกับกระบวนกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อเท็จจริง ฐำนข้อมูล เอกสำร ต ำรำ หนังสือและงำน
ศึกษำวิจัยที่มีควำมเก่ียวข้องกับภูมิศำสตร์ประเทศไทย  

ต ำรำภูมิศำสตร์ประเทศไทย มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถใน
ด้ำนกำรวิเครำะห์ลักษณะโดยทั่วไปของภูมิศำสตร์ประเทศไทย อันประกอบไปด้วย ขอบเขต ที่ตั้ง 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ประชำกรและกลุ่มชำติพันธุ์ ทรัพยำกร ระบบเศรษฐกิจและ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นต้น  

ต ำรำเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อทั้งสิ้น 8 บท ได้แก่ บทน ำ ภูมิศำสตร์ประเทศไทยภำคเหนือ 
ภูมิศำสตร์ประเทศไทยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิศำสตร์ประเทศไทยภำคตะวันตก ภูมิศำสตร์
ประเทศไทยภำคใต้ ภูมิศำสตร์ประเทศไทยภำคตะวันออก ภูมิศำสตร์ประเทศไทยภำคกลำงและงำน
ศึกษำภำคสนำมทำงด้ำนภูมิศำสตร์ประเทศไทย 

ภำพประกอบที่ใช้ในต ำรำเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นไปตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
นักศึกษำ บันทึกภำพโดย อำจำรย์ชฏล นำคใหม่ สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

ผู้เขียนได้ศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมส ำหรับรูปแบบกำรเขียนที่เป็นทำงกำรที่ยึดระเบียบ
งำนสำรบรรณของส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นหลัก หวังว่ำเอกสำรกำรสอนนี้คงอ ำนวยประโยชน์ต่อกำร
สอนภูมิศำสตร์ประเทศไทยตำมสมควร หำกท่ำนที่น ำไปใช้มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีรับฟังและ
ขอขอบคุณในควำมอนุเครำะห์นั้น ณ โอกำสนี้ด้วย 

 

       วิชญ์ จอมวิญญำณ์ 
       มีนำคม 2560 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเป็นศาสตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสสารหรือลักษณะที่อยู่รอบๆ ตัว
เรา ในที่นี้หมายถึง ประเทศ จังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน ในวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยจะ
อธิบายองค์ประกอบโดยรวมด้านต่างๆ ของไทยเพ่ือความเข้าใจในศาสตร์ด้านนี้ โดยภูมิศาสตร์
ประเทศไทยจะเน้นหนักไปในลักษณะเฉพาะของประเทศไทยที่มีความแตกต่างไปจากประเทศหรือ
พ้ืนที่อ่ืนๆซึ่งความแตกต่างนี้เองที่เป็นลักษณะที่มีความน่าสนใจและเป็นเสน่ห์ของวิชานี้ด้วย 

 

1.1 ถิ่นก ำเนิดชนชำติไทย 

 

 ในการศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทย จุดแรกสุดที่ผู้ศึกษาควรเข้าใจคือ มนุษย์ หรือ
ประชาชนคนไทย เนื่องจากการสร้างค าจัดความของเมือง รัฐหรือประเทศส่วนใหญ่มักจะถูกก าหนด
โดยตัวบุคคลเป็นหลัก  ทฤษฎีการย้ายถิ่นฐานจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพ้ืนที่ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากการย้ายถิ่นของมนุษย์นั้นส่วนมากมักจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประสบกับเหตุการณ์หรือ
สภาวะที่ไม่เป็นไปด้านดีนัก อาจด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น สภาวะอากาศที่เลวร้าย การรุกราน
ของชนเผ่ารอบข้างหรือสภาวะอดอยากจากการขาดแคลนอาหาร โดยตามทฤษฎีแล้วสามารถแบ่งได้
เป็น 5 ทฤษฎี คือ คนไทยอพยพมาจากเทือกเขาอัลไต คนไทยอพยพมาจากตอนกลางของประเทศจีน 
บริเวณมณฑลเสฉวน คนไทยอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน คนไทยอพยพมาจากคาบสมุทร
อินโดจีน คาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะต่างๆ ของประเทศอินโดนิเซียและคนไทยอาศัยดินแดนประเทศ
ไทยหรือที่เดิม จากทฤษฎีทั้ง 5 นี้สามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีที่ความน่าจะเป็นไปได้ของการอพยพของ
คนไทยนั้นมีความเป็นไปน้อยมากที่จะมีการอพยพมาจากถิ่นอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าชนชาติ
ไทยนั้นมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่คาบสมุทรอินโดจีนมาแต่ดั้งเดิม หลักฐานประกอบที่มีความส าคัญ
และสามารถอ้างอิงได้ คือ ร่องรอยที่พบในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหิน
ใหม่และยุคโลหะ ที่พบทั้งโครงกระดูกในถ้ าของยุคหินเก่า ภาพเขียนสีโบราณในยุคหินใหม่ รวมไปถึง
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ท าจากวัตถุในยุคส าริดหรือยุคโลหะ เป็นต้น รวมไปถึงในด้านกายวิภาค
ศาสตร์ ที่ท าการศึกษาเรื่องโครงกระดูกที่ขุดค้นพบนั้นมีรูปร่างโครงสร้างและมวลกระดูกที่ใกล้เคียง
กับคนไทยในปัจจุบันมาก และยังพบว่าด้านภาษาศาสตร์ ภาษาไทยจัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญและเขมร 
ที่ใช้เพื่อการสื่อสารมาเป็นเวลานานแล้วในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จากหลักฐานอ้างอิงที่ได้กล่าวมานั้น
ชนชาติไทยหรือคนไทยนั้นควรจะเป็นเจ้าของถิ่นฐานดั้งเดิมมาเป็นระยะเวลาที่
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ยาวนานเพียงแต่ว่าการระบุว่าประเทศไทยที่มีขอบเขตรูปร่างดังปัจจุบันนั้นเพ่ิงมีการสร้างและ
ตีความหมายมาเมื่อไม่นานนี้เอง 
 

1.2 กำรตั้งถิ่นฐำนในไทยสมัยก่อนประวัติศำสตร์  
 

 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตามหลักการทางภูมิศาสตร์นั้น ถือเป็นกิจกรรมที่ความส าคัญ
อย่างหนึ่งเนื่องจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จะต้องมีพัฒนาการ สั่งสมประสบการณ์และท่ีขาดไม่ได้คือ 
ปัจจัย 4 ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นพบหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพ้ืนที่ต่างๆของ
ประเทศไทย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือชี้วัดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และลักษณะทางด้านกายภาพ
ที่ที่มีมานานกว่าหมื่นปี โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงส าคัญ ได้แก่ ช่วงก่อนประวัติศาสตร์และ
ช่วงยุคนครรัฐ  
 1.2.1 ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบไปด้วยยุคหินเก่า ที่ระบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
ยังเป็นเพียงพวกเร่ร่อน อาศัยอยู่อย่างไม่เป็นหลักแหล่ง คล้ายกับกลุ่มมนุษย์กึ่งลิงที่เพ่ิงมีการ
วิวัฒนาการมา หลักฐานในยุคนี้พบว่า มีการใช้เครื่องมือหยาบๆแต่ไม่พบโครงกระดูกสันนิษฐานว่าผุ
กร่อนหรือเสื่อมสลายไปตามการเวลา ในประเทศไทยพบที่จังหวัดกาญจนบุรี เชียงใหม่และเชียงราย 
ยุคหินกลางคือยุคที่มนุษย์มีพัฒนาการในการด ารงชีพมากขึ้นกว่ายุคก่อนแต่ไม่มากนัก ความเหมือน
นั้นคือ ลักษณะการด ารงชีวิตที่คล้ายเดิมแต่ที่วิวัฒนาการขึ้นมานั้น คือ ลักษณะฝีมือที่มีความประณีต
และละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น หลักฐานที่พบคือ โลงศพไม้ หม้อดินเผา ด้านเปลือกหอยรวมไปถึงกระดูก
สัตว์ต่างๆ ในประเทศไทยพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุคหินใหม่ คือยุคที่มนุษย์ก้าวเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุด คือ การตั้งชุมชน การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก การท าเครื่องใช้ในครัวเรือน
เช่น การทอผ้า การประดิษฐ์อุปกรณ์ในการด ารงชีพ ภาพเขียนสีรวมไปถึงเครื่องประดับหรือเครื่องใช้
ทางด้านจิตวิญญาณ  ในประเทศไทยพบที่จังหวัดกาญจนบุรีและอุบลราชธานีและยุคโลหะที่ด าเนิน
ผ่านไปไม่นานมานี้ คือ ยุคที่สามารถอธิบายได้ว่ามนุษย์นั้นมีวิวัฒนาการจากการใช้เครื่องมือหินเปลี่ยน
มาเป็นใช้เครื่องมือโลหะเพ่ือด ารงชีวิต โดยที่ในยุคแรกนั้นจะใช้ส าริด คือ ใช้แร่ทองแดงและดีบุกผสม
กันเพ่ือหล่อเป็นเครื่องมือ ยุคต่อมา จะมีการถลุงเหล็ก ซึ่งเป็นธาตุที่มีความแข็งแกร่งและคุณภาพ
ดีกว่าส าริด เครื่องมือเครื่องใช้ก็มีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น มีการเขียนสีหรือลวดลายลงไปที่
แสดงถึงศิลปกรรมในท้องถิ่นนั้นๆด้วย ในประเทศไทยพบที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานีและกาญจนบุรี 
เป็นต้น 

 1.2.2 ช่วงยุคประวัติศาสตร์หรือยุคนครรัฐ นครรัฐคือ อาณาจักร (kingdom) หรือรูปแบบ
การปกครองในยุคอดีต ที่มีระบบการปกครองแบบกษัตริย์หรือขุนศึกและมีผู้ใต้บังคับบัญชาแบ่งเป็น
ระดับต่างๆตามหน้าที่ของตน สามารถจ าแนกออกได้เป็นตามภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ  
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  1. ภาคเหนือ มีลักษณะเป็นภูมิประเทศแคบประกอบกับการที่มีประชากรน้อยท าให้
จ าเป็นต้องมีการเลือกภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานซึ่งได้แก่ แอ่งและท่ีราบลุ่มแม่น้ า
ที่มีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย อาณาจักรในภาคเหนือของ
ประเทศไทยประกอบไปด้วย 

   อาณาจักรโยนกเชียงแสน คือ อาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศ
ไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยและตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์และลาว มีจุด
ศูนย์กลางที่ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน เป็นอาณาจักรที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งน้ า
ส าคัญสองแหล่ง คือ แม่น้ าโขงและทะเลสาบเชียงแสน 

   อาณาจักรหริภุญชัย ตั้งอยู่ในแอ่งเชียงใหม่-ล าพูนปัจจุบันมีแม่น้ าปิงและแม่น้ า   
กวงเป็นแม่น้ าสายส าคัญ โดยที่อาณาจักรหริภุญชัยนั้นได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรละโว้ในเชิง
วัฒนธรรมเป็นส่วนมากและขยายดินแดนออกไปยังแอ่งข้างเคียง เช่น แอ่งล าปาง เป็นต้น  
   อาณาจักรล้านนา เป็นอาณาจักรที่สร้างขึ้นตามหลักทางด้านฮวงจุ้ยที่ส าคัญ
กล่าวคือ มีด้านหนึ่งของเมืองติดกับภูเขาและอีกด้านหนึ่งของเมืองติดกับแม่น้ า ตามความเชื่อท่ีผู้ต่อตั้ง
เมืองเห็นว่าเป็นพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม ค าว่าเชียงใหม่ ตามภาษาล้านนาเดิม เชียง แปลว่า เมือง และ 
ใหม่ คือ การสร้างขึ้นมาใหม่ สามารถสรุปได้ว่า  อาณาจักรล้านนาที่มีศูนย์กลางปัจจุบันอยู่ที่จังหวั ด
เชียงใหม่คือ เมืองหลวงแห่งใหม่ของอาณาจักรล้านนา โดยที่อาณาจักรล้านนานั้นสามารถตั้งอยู่ได้มา
เป็นระยะเวลา 700 ปี ถือเป็นอาณาจักรที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานยาวนานที่สุดในประเทศไทย  
  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงที่มีแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ า
สายหลัก ตามหลักทางภูมิศาสตร์แม้ว่าในภูมิภาคนี้จะค่อนข้างแห้งแล้งแต่เป็นพ้ืนที่ที่มีอารยธรรม
เจริญก้าวไกลกว่าพ้ืนที่ใดๆในเอเชียอาคเนย์ อาณาจักรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ประกอบไปด้วย 

   อาณาจักรฟูนัน เป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ มีอาณาเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าโขงทั้งหมด 

   อาณาจักรขอม คือ อาณาจักรที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง เป็น
อาณาจักรที่มีวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงในหลายๆด้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
นักวิชาการในปัจจุบันเชื่อว่า อาณาจักรขอมคือ แหล่งก าเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ที่มีอิทธิพลต่อประเทศ
ไทยรวมถึงการก่อตั้งอาณาจักรอโยธยาด้วยทั้งในประเด็นทางด้าน ภาษา ความเป็นอยู่และ วัฒนธรรม 
เป็นต้น   
   อาณาจักรศรีโคตรบูร ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและ
ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวริมฝั่งแม่น้ าโขง มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองท่าแขก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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  3. ภาคกลาง เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าที่มีอาณาเขตกว้างและมีลักษณะภูมิประเทศที่
เหมาะสมส าหรับการตั้งถ่ินฐานมากท่ีสุดในประเทศไทย การตั้งถ่ินฐานในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้น
จึงมีความสืบเนื่องกันมาโดยผ่านแม่น้ าสายส าคัญท่ีไหลผ่านจนกลายเป็นพ้ืนที่อารยธรรม อาณาจักรใน
ภาคกลางของประเทศไทยประกอบไปด้วย 

   อาณาจักรทวารวดี เป็นอารยธรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 
บริเวณจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรีและราชบุรี ตามลุ่มแม่น้ าส าคัญคือ แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ าท่าจีน  
   อาณาจักรละโว้ คือ ความต่อเนื่องของอาณาจักรทวารวดีที่เดิมได้รับอิทธิพลจาก
อาณาจักรขอมเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ระหว่างแม่น้ าส าคัญ 3 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา      
แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรี การที่อาณาจักรละโว้นั้นมีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท าให้เอ้ืออ านวยต่อ
การติดต่อค้าขายกับหลากหลายชาติ อาทิ จีนและกัมพูชา เป็นต้น 

   อาณาจักรสุโขทัย เป็นนครรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในเชิง
การปกครอง ขอบเขตพ้ืนที่และวัฒนธรรมที่มีความสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ราบลุ่มแม่น้ ายม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง อาจกล่าวได้ว่าอาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มี
ความเหมาะสมอย่างมากในการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ที่หนึ่ง 
   อาณาจักรอโยธยา เป็นอาณาจักรที่สืบทอดอ านาจต่อมาจากอาณาจักรสุโขทัย 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า 3 สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสักและแม่น้ าลพบุรีคล้ายกับ
อาณาจักรละโว้แต่มีลักษณะพิเศษทางด้านภูมิประเทศคือ เป็นเกาะหรือที่ราบน้ าท่วมถึง ทั้งนี้หมายถึง 
เป็นพ้ืนที่เนินหรือดอนที่มีน้ าท่วมในฤดูฝนหรือฤดูน้ าหลาก และเป็นประโยชน์อย่างมากในหลายกรณี
ทางด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจเช่น การเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่งและยุทธวิธีทางการทหาร 
เป็นต้น 

  4. ภาคใต้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นชายฝั่งแคบๆแม้จะไม่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน
ของอาณาจักรขนาดใหญ่แต่ก็เพียงพอต่อการสร้างพ้ืนที่อิทธิพลทางทะเลส าหรับกลุ่มพ่อค้าและนัก
เดินเรือในยุคสมัยนั้น อาณาจักรในภาคใต้จึงเปรียบเสมือนท่าเรือขนาดเล็กแต่มีอิทธิพลต่อระบบ
เศรษฐกิจของอาณาจักรอย่างมาก อาณาจักรในภาคใต้ของประเทศไทยประกอบไปด้วย 

   อาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไทยมีขอบเขตรวบไปถึงคาบสมุทร
มลายูทั้งหมด  มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   อาณาจักรลังกาสุกะ มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัด
ยะลา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
   อาณาจักรตามพรลิงค์ เป็นชื่อที่เรียกตามชาวจีนที่เข้ามาค้าขายที่เรียกประเทศ
ไทยว่า “ถามมะแหล่ง”ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบัน มีลักษณะเป็นคาบสมุทรที่
เหมาะสมต่อการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ 
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1.3 ที่ตั้งขอบเขตของประเทศไทย 

 

 ต าแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในระหว่างละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดา ถึง 20 องศา 28 
ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดา ถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก โดยมีรอยต่อกับ
ประเทศใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
  ทิศตะวันออก ติ ดต่ อกั บส าธ า รณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และ

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 
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ภาพ 1.1 แผนที่ขอบเขตประเทศไทย 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2560) 
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 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมดโดยประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 320.70 
ล้านไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 76 จังหวัด ตามการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์นั้นสามารถจ าแนก
ประเทศไทยออกได้เป็นทั้งหมด 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก 
ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคกลาง  
 ภาคเหนือมีจ านวน 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวน 20 จังหวัด ภาคตะวันตก
มีจ านวน 5 จังหวัด ภาคใต้มีจ านวน 14 จังหวัด ภาคตะวันออกมีจ านวน 7 จังหวัดภาคกลางมีจ านวน 
21 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

 โดยจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่รวมประมาณ 
20,493.964 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12 ,808,728 ไร่ ส่วนจังหวัดที่เล็กที่สุดคือ จังหวัด
สมุทรสงคราม พ้ืนที่รวมประมาณ 416.707 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 260,440 ไร่และมีจุดที่ใช้
แสดงขอบเขตที่ส าคัญท้ังหมด 4 แห่งได้แก่ 

  จุดเหนือสุด ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ละติจูดที่ 20 องศา 21 ลิปดาเหนือ
และลองจิจูดที่ 99 องศา 55 ลิปดาตะวันออก 

  จุดใต้สุด ตั้งอยู่ที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ และ
ลองจิจูดที่ 101 องศา 08 ลิปดาตะวันออก 

  จุดตะวันออกสุด ตั้งอยู่ที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ละติจูดที่ 15 องศา 38 
ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก 

  จุดตะวันตกสุด ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ละติจูดที่ 18 องศา 34 

ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก 

 

1.4 หลักเขตแดนของประเทศไทย 
 

 เขตแดน คือ หลักสากลในการก าหนดเขตแดนของรัฐหรือประเทศเป็นที่ยอมรับของทุก
ประเทศ โดยการปักปันเขตแดน (Demarcation) จากการตกลงด้วยสันติวิธีหรือเกิดจากการบังคับ 
เขตแดนนี้มีทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ซึ่งมีความส าคัญกับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต
เนื่องจากเป็นการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่แต่ในบางกรณีนั้นบางพ้ืนที่อาจมีปัญหาทับซ้อนเกิดข้ึนได้ 
 ค าจ ากัดความที่ควรรู้เกี่ยวกับเขตแดน 

  เขตแดนระหว่างประเทศ (international boundary)  

  แนวพรมแดน (frontier) 

  ชายแดน (border) 

  สันปันน้ า (watershed) 
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  ร่องน้ าลึก (thalweg) 

  เขตแดนทางบกหรือเขตแดนบนแผ่นดิน (land boundary) 

  เขตแดนทางทะเล (maritime boundary) 

  การก าหนดเขตแดน (delimitation) คือ การก าหนดทางด้านการทูต 

  การปักปันเขตแดน (demarcation) คือ การก าหนดทางด้านงานภาคสนาม 

  เส้นมัธยะ (median line) 

 ตามหลักการสามารถแบ่งเกณฑ์หลักๆในการก าหนดเขตแดนออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.4.1 เขตแดนตามลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะตามธรรมชาติ (natural 

boundary) แนวความคิดนี้ได้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสภาพธรรมชาติทางกายภาพที่เด่นและมองเห็นได้ชัด
เพ่ือเป็นหลักในการแบ่งเส้นเขตแดน ได้แก่ ภูเขา หรือทิวเขา แม่น้ า อ่าว ทะเลสาบ ทะเลทราย ช่อง
แคบ ป่าไม้และหนองบึง เนื่องจากในสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวางตาม
ธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการไปมาหาสู่กันระหว่างกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณด้านของสภาพ
ธรรมชาตินั้นๆ แม้ว่าในปัจจุบันสภาพธรรมชาติจะไม่ได้เป็นอุปสรรคกีดขวางการเดินทางติดต่อ
ระหว่างกลุ่มชนต่างๆมากนักแต่การใช้สภาพธรรมชาติเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศก็ยังคงมี
อยู่อย่างแพร่หลาย โดยมีหลักการส าคัญดังนี้ 
   การใช้ภูเขาหรือทิวเขา ภูเขา หรือทิวเขาเป็นสภาพธรรมชาติที่มองเห็นได้ชัดเจน
อีกท้ังยังเป็นอุปสรรคกีดขวางการเดินทางติดต่อระหว่างกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ 2 ด้านของภูเขาหรือทิวเขา
นั้นๆ จึงนิยมใช้ภูเขาหรือทิวเขาเป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศแต่พบปัญหาในการก าหนดเส้น
แบ่งเขตแดนให้ชัดเจนได้อย่างไร เนื่องจากภูเขาและทิวเขามักครอบคลุมอาณาบริเวณค่อนข้าง
กว้างขวาง ลักษณะภูมิลักษณ์ที่นิยมใช้กันมาก คือ เส้นสันปันน้ า (watershed line หรือ water 

dividing line) ซึ่งเป็นเส้นสมมติที่ลากเชื่อมจุดต่างๆ บนสันเขาที่แบ่งน้ าที่อยู่แต่ละด้านของสันเขาให้
ไหลในทิศทางตรงข้ามกันไปสู่แม่น้ าล าธาร ในกรณีที่มีสันเขาแยกออกเป็นหลายสันจะยึดถือสันเขาที่มี
ความต่อเนื่องมากท่ีสุดเป็นแนวของสันปันน้ า นั่นคือ สันเขาท่ีสูงที่สุดไม่จ าเป็นต้องเป็นสันปันน้ าเสมอ
ไปแต่เลือกสันเขาท่ีสูงและมีความต่อเนื่องมากท่ีสุดซึ่งมักได้รับการพิจารณาให้เป็นสันปันน้ า 

   การใช้แม่น้ าการก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนในแม่น้ า มีวิธีก าหนดได้หลายแนวทาง
ขึ้นอยู่กับประเทศคู่สัญญาจะใช้แนวทางใด แนวทางท่ีใช้กันมากมี 5 แนวทาง ดังนี้ 
    1) การให้ฝั่งทั้งสองของแม่น้ าเป็นเส้นแบ่งเขตแดน วิธีนี้แม่น้ าจะเป็น
กรรมสิทธิ์หรือเขตอธิปไตยร่วม (joint sovereignty) ของทั้ง 2 ประเทศ ตัวอย่างเช่น แม่น้ าเมยและ
แม่น้ าสาละวิน ซึ่งก าหนดให้แนวชายฝั่งของทั้งสองประเทศเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ระหว่างประเทศไทย
กับสหภาพเมียนมาร์ โดยฝั่งตะวันออกเป็นของประเทศไทย ฝั่งตะวันตกเป็นของประเทศเมียนมาร์ 
เป็นต้น 
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    2) การใช้แนวกึ่งกลางหรือเส้นมัธยะ (median line) ของแม่น้ าเป็นเส้น
แบ่งเขตแดน เส้นกึ่งกลางหรือเส้นมัธยะนี้ คือ เส้นที่ลากไปตามแนวกึ่งกลางความกว้างของล าน้ า ที่
ระดับน้ าเฉลี่ยจะแบ่งล าน้ าออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน มีความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากแม่น้ า
ส าหรับประเทศหรือรัฐบนชายฝั่งทั้งสองของแม่น้ า มีความนิยมในการใช้แนวทางดังกล่าวเพ่ือก าหนด
เส้นแบ่งเขตแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่แม่น้ าที่ตื้นหรือมีขนาดเล็กที่ใช้เดินเรือไม่ได้  (non-

navigable river) 

    3) การใช้แนวร่องน้ าลึก (thalweg) เป็นเส้นแบ่งเขตแดน มักจะใช้ใน
แม่น้ าขนาดใหญ่ ที่สามารถเดินเรือขนาดใหญ่ได้ (navigable river) เพ่ือเป็นหลักในสิทธิอันชอบธรรม
ที่เท่าเทียมกันของรัฐชายฝั่งทั้งสองของแม่น้ า ทั้งในการใช้น้ าและสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือ  
    4) การใช้เส้นแบ่งเขตแดนโดยค านึงถึงสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ในกรณี
ที่แม่น้ ามี 2 ร่องน้ า ในตอนใดตอนหนึ่ง บริเวณปากแม่น้ า จะก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนโดยให้แต่ละ
ประเทศหรือรัฐเป็นเจ้าของเดินเรือในร่องน้ าของตนเอง เส้นแบ่งเขตแดนแบบนี้จึงก าหนดขึ้น โดยให้
อยู่ระหว่างร่องน้ าทั้งสองนั่นเอง 
    5) การก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนโดยใช้หลักความต่างในแต่ละช่วงล าน้ า 
แนวทางนี้ใช้หลักการก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนแบบใดกับแม่น้ าเพ่ือแบ่งอาณาเขตหรือดินแดนระหว่าง
รัฐนั้นพิจารณาสภาพจากธรรมชาติของแม่น้ านั้นในแต่ละช่วงๆว่าจะเหมาะสมกับการใช้วิธีใด อาจจะ
ใช้หลายวิธีที่หลากหลายกันในแม่น้ าสายนั้นๆ 

  1.4.2 เขตแดนที่สร้างขึ้นหรือก าหนดขึ้นเอง  (artificial boundary) มักจะใช้สิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นหรือจัดท าขึ้นโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องอาศัยลักษณะตามธรรมชาติ เช่น สร้างก าแพง รั้ว 
สะพาน ถนน อนุสาวรีย์ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ นิยมใช้ในการแบ่งเส้นเขตแดน บริเวณท่ีราบโล่ง หรือไม่
มีสภาพธรรมชาติที่เด่นๆ อย่างอ่ืนปรากฏอยู่ จ าเป็นที่จะต้องสร้าง หรือจัดท าสิ่งที่จะบ่งบอกแนวเขต
แดนให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาในกรณีของการรุกล้ าดินแดน ในการก าหนดเส้นแบ่ง
เขตแดน แบบที่ไม่อาศัยสภาพธรรมชาติ มีวิธีการต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้ 
   1) เส้นแบ่งเขตแดนทางเรขาคณิต (geometric boundary line) เป็นแนวเขต
แดนที่อาศัยหลักเกณฑ์ทางเรขาคณิตก าหนดแนวขึ้น เช่น ใช้แนวละติจูด หรือลองจิจูด หรือตามส่วน
โค้งของเส้นเมริเดียนและเส้นขนานละติจูดหรือใช้เส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุด 2 จุด แนวเขตแดน
ตามหลักเกณฑ์ทางเรขาคณิตนี้เป็นเพียงแนวทางที่สมมุติ ไม่สารมารถมองเห็นได้ในพ้ืนที่หรือในภูมิ
ประเทศของเขตแดนนั้นนอกจากจะมีการปักปันเขตแดนหรือปักหลักเขตแดน    

   2) เส้นแบ่งเขตแดนทางพันธุศาสตร์ (genetic boundary line) คือการแบ่งแนว
เขตแดนโดยใช้หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม ศาสนา และภาษาเป็นตัวก าหนด เพ่ือให้ประชาชนที่มี
วัฒนธรรมและประเพณีอย่างเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ บางครั้งเรียกว่า แนวเขตแดนเชิง
วัฒนธรรม (cultural boundary) 
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   3) เส้นแบ่งเขตแดนทางมานุษยวิทยา - ภูมิศาสตร์ (Anthropo - Geographic 

boundary line) คือ แนวความคิดที่ค านึงถึงองค์ประกอบทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและสภาพภูมิ
ประเทศ เพ่ือก าหนดแนวหรือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้ยากใน
การที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือตามแนวความคิดนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จึงไม่นิยมน ามาใช้มาก
นัก 

 

1.5 กำรก ำหนดแนวเขตแดนทำงบกของไทยกับเพ่ือนบ้ำน 

 

 เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเกิดจากการท าความตกลงเพ่ือ
ก าหนดเส้นแบ่งเขตแดน การก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบของหนังสือสนธิสัญญา
ฉบับต่างๆ โดยมีประเทศไทยฝ่ายหนึ่งกับประเทศอังกฤษหรือประเทศฝรั่งเศสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญา 
เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2408 (ค.ศ. 1865) จนถึง พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) เนื่องจากเป็นกรณีปัญหามา
ตั้งแต่ในสมัยยุคการล่าอาณานิคม ลักษณะเส้นเขตแดนของไทย มี 2 ลักษณะ  
  เส้นเขตแดนที่ยอมรับโดยพฤตินัย (non-agreement boundary) 

  เส้นเขตแดนที่ก าหนดอย่างเป็นทางการ (agreement boundary) 

  สนธิสัญญา (treaty)  

  อนุสัญญา (convention)  

  พิธีสาร (protocol)  

  ข้อตกลง (agreement)  

  บันทึกวาจา (proces Verbal)  

  บันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) 

 การท าหนังสือสัญญาที่ว่าด้วยเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เกิดขึ้นเป็นเวลานาน ซึ่ ง
ประเทศไทยได้กระท ากับประเทศมหาอ านาจตะวันตก คือ อังกฤษ และฝรั่งเศส ที่ได้เข้ามาปกครอง
ดินแดนของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นอาณานิคม เมื่ออาณานิคมเหล่านั้นได้รับอิสรภาพหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จึงเกิดเป็นประเทศที่เรียกร้องเอกราชขึ้น ประกอบไปด้วย สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาและมาเลเซีย ประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้ได้รับการ
สืบสิทธิ (succession) ในหนังสือสัญญาว่าด้วย การก าหนดแนวเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอังกฤษหรือประเทศฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับดินแดนหรืออาณาเขตมาจนถึงปัจจุบัน  (โครงการ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2561) 

 1.5.1 เส้นแบ่งเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา แนวเขตของ
แดนไทยและกัมพูชามีความเกี่ยวพันกับแนวเขตแดนของประเทศไทยและลาว เนื่องจากกลุ่มรัฐ
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บริเวณลุ่มแม่น้ าโขงมักจะมีกรณีพิพาทกันในเรื่องของเขตแดนกับประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลอยู่ในบริเวณดินแดนอินโดจีนที่ประกอบไปด้วย ประเทศเวียดนาม 
ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ซึ่งในอดีตกลุ่มประเทศเหล่านี้อยู่ในอารักขาหรือเป็นดินแดนส่วน
หนึ่งของประเทศไทย การเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมท าให้ประเทศไทยในยุคนั้นท าการเจรจา
ต่อรองเพ่ือแลกเปลี่ยนดินแดนกับพ้ืนที่ส าคัญรวมเวลาทั้งสิ้น 74 ปี เริ่มจาก ราชอาณาจักรเขมร 
(ประเทศกัมพูชาปัจจุบัน) เป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส ดินแดนบางส่วนของประเทศลาวและ
ประเทศกัมพูชาเป็นของไทย ตามด้วยการส่งมอบพ้ืนที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง ซึ่งประกอบไปด้ วย
ประเทศลาวเกือบทั้งประเทศและตอนเหนือของกัมพูชา ต่อมามีการแลกเปลี่ยนจังหวัดจันทบุรีกับ
ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงที่รวมเอาอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไว้ และครั้งสุดท้ายมีการแลกเปลี่ยน
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยและจังหวัดตราดและหมู่เกาะใต้แหลมสิงห์กับดินแดนของกัม พูชาส่วน
สุดท้ายและหลังจากนั้นมีกรณีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นแต่เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นกรณีชั่วคราวเท่านั้น
หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติจึงมีผลเช่นเดิม 

 
ภาพ 1.2 เส้นแบ่งเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2560) 

 

  ความยาวและลักษณะโดยสรุปของเส้นแบ่งเขตแดนไทย – กัมพูชา ความยาวของเส้น
แบ่งเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีรวมทั้งสิ้น 798 กิโลเมตร 
ประกอบไปด้วย 
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   เส้นเขตแดนตามแนวสันปันน้ าของทิวเขาพนมดงรัก ยาว 364 กิโลเมตร จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
   เส้นเขตแดนตามล าน้ าสายต่างๆ ยาว 216 กิโลเมตร ในจังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดจันทบุรี 
   เส้นเขตแดนตามแนวเส้นตรง ยาว 57 กิโลเมตร ในจังหวัดสระแก้วและจังหวัด
จันทบุรี 
   เส้นเขตแดนตามแนวสันปันน้ าของทิวเขาบรรทัด ยาว 160 กิโลเมตร ในจังหวัด
ตราด 

    เส้นเขตแดนตามแนวเส้นตรง ยาว 1 กิโลเมตร ในจังหวัดตราด 

 
ภาพ 1.3 แนวเขตแดนประเทศไทยทางทิศตะวันออก (อ าเภออรัญประเทศและอ าเภอคลองใหญ่) 
ที่มา: ผู้เขียน 

 

 1.5.2. เส้นแบ่งเขตแดนทางบก ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เส้นแบ่งเขตแดนทางบก ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีจุดเริ่มต้นจากการท าสัญญาว่าด้วยการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ประเทศไทยต้อง
ยกดินแดนฝั่งซ้ายฟากตะวันออกของแม่น้ าโขง รวมทั้งเกาะทุกเกาะในแม่น้ าโขงให้แก่ฝรั่งเศสตามมา
การแลกเปลี่ยนจังหวัดจันทบุรีกับดินแดนฝั่งขวาบางส่วนของแม่น้ าโขงและอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
คณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม - ฝรั่งเศสท าการส ารวจปักปันเขตแดนออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ท าการส ารวจปักปันเขตแดนไทยและลาว ตอนบน ตั้งแต่แก่งผาได อ าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงรายไปตามสันปันน้ าของทิวเขาหลวงพระบาง ต่อด้วยล าน้ าเหือง จนออกสู่
แม่น้ าโขงที่ปากน้ าเหือง อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

  ส่วนที่ 2 ท าการส ารวจปักปันเขตแดนไทยและลาว ตั้งแต่แม่น้ าโขง ตรงปากห้วยดอน 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปตามสันปันน้ าของทิวเขาพนมดงรัก จนกระทั่งถึงเขตต่อ
ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดสุรินทร์ เส้นแบ่งเขตแดนได้กันเอาพ้ืนที่ของเมืองเสียมราฐและพระ
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ตะบองไว้ในเขตไทยและเส้นแบ่งเขตแดนได้ไปตามเส้นแบ่งเขตจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดออกสู่
ทะเลที่ปากน้ าเวฬุ  
 ต่อมาจึงเกิดแลกเปลี่ยนจังหวัดตราดกับอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กับเมืองเสียมราฐ ศรี
โสภณ และพระตะบอง ของประเทศกัมพูชาจากหนังสือสัญญาที่ไทยท าไว้กับฝรั่งเศส ประเทศไทยไม่
มีข้ออ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนฝั่งซ้าย รวมทั้งเกาะทุกเกาะในแม่น้ าโขง ต่อมามีการท าอนุสัญญา
ก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยและลาว ในแม่น้ าโขง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ในตอนที่แม่น้ าโขง
ไม่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะตั้งอยู่ให้ถือร่องน้ าลึกเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ส่วนในตอนที่แยก
ออกเป็นหลายสายให้ใช้ร่องน้ าลึกของสายแยกที่ใกล้ฝั่งไทยที่สุดเป็นเส้นแบ่งเขตแดน แม้ภายหลังร่อง
น้ าลึกดังกล่าวจะตื้นเขินจนเชื่อมเกาะติดกับฝั่งก็ยังคงให้ถือร่องน้ าเดิมที่ตื้นเขินนั้นเป็นเส้นแบ่งเขต
แดนตลอดไป หากจะย้ายเส้นแบ่งเขตแดนก็ให้เป็นหน้าที่ของคณะข้าหลวงใหญ่ประจ าแม่น้ าโขงเป็นผู้
พิจารณา โดยย้ายไปได้เพียงร่องน้ าที่อยู่ใกล้ที่สุดถัดจากร่องน้ าเดิมที่ตื้นเขินเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้
ระบุชื่อเกาะจ าวน 8 เกาะให้เป็นดินแดนของไทยด้วย เช่น ดอนเขียว ดอนเขียวน้อย ดอนน้อย ดอน
บ้านแพง แม้ว่าจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาแต่ทุกกรณีก็จะกลับสู่สภาพเดิมหลังสงครามโลกครั้งที่
สองยุติลงเช่นเดียวกันกับกรณีของเส้นแบ่งเขตแดนไทยและกัมพูชาที่กล่าวมาแล้ว 

 
ภาพ 1.4 เส้นแบ่งเขตแดนทางบก ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2560) 
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  ความยาวและลักษณะโดยสรุปของเส้นแบ่งเขตแดนไทย – ลาว ความยาวของเส้นเขต
แดนไทย - ลาว มีรวมกันทั้งสิ้น 1,810 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 

เส้นเขตแดนตามร่องน้ าลึกของแม่น้ าโขง ยาว 97 กิโลเมตร ในจังหวัดเชียงราย 

   เส้นเขตแดนตามสันปันน้ าของทิวเขาหลวงพระบาง ยาว 505 กิโลเมตร ใน
จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก 

   เส้นเขตแดนตามร่องน้ าลึกของแม่น้ าเหืองงา ยาว 19 กิโลเมตร ในจังหวัด
พิษณุโลก 

   เส้นเขตแดนตามร่องน้ าลึกของแม่น้ าเหือง ยาว 134 กิโลเมตร ในจังหวัดเลย 

   เส้นเขตแดนตามร่องน้ าลึกของแม่น้ าโขง ยาว 858 กิโลเมตร ในจังหวัดเลย หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยจังหวัดหนองคายมีเส้นเขตแดนในล าน้ าโขงยาว
ที่สุด คือ 329 กิโลเมตร 
   เส้นเขตแดนตามสันปันน้ าของทิวเขาพนมดงรัก ยาว 197 กิโลเมตร ในจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

 
ภาพ 1.5 แนวเขตแดนประเทศไทยทางทิศตะวันออก (แม่น้ าโขง) 
ที่มา: ผู้เขียน 

 

 1.5.3. เส้นแบ่งเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์ เส้นแบ่งเขตแดนไทยและ
เมียนมาร์ ก าหนดขึ้นตามหนังสือสัญญาที่ท าระหว่างสยามและประเทศอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนส าคัญ คือ 

 แนวเขตแดนไทย - เมียนมาร์ ช่วงตอนบน ตั้งแต่สบเมยจนถึงสบรวก ก าหนดให้ตั้งแต่สบ
เมยขึ้นไปทางทิศเหนือ แม่น้ าสาละวินเป็นแนวเขตแดนระหว่างสยามกับเมียนมาร์ของอังกฤษ โดยมี
ตัวล าน้ าเป็นกลางฝั่งตะวันตกเป็นดินแดนของเมียนมาร์และฝั่งตะวันออกเป็นดินแดนของสยาม 
ยกเว้นดินแดนส่วนเล็กๆ ทางตะวันออกของแม่น้ าสาละวินที่ยังเป็นของไทยอยู่ คือ เมืองต่วนและเมือง
สาด ซึ่งไทยก็ต้องยอมยกดินแดนส่วนนี้ให้แก่เมียนมาร์ ของอังกฤษ ต่อมาได้มีการแลกเปลี่ยนหนังสือ
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ความตกลงว่าด้วยเขตแดนระหว่างเมียนมาร์ (เชียงตุง) กับสยาม ให้ใช้แนวร่องน้ าลึกของแม่น้ าสาย
เป็นแนวเขตแดน แทนที่จะใช้แนวกึ่งกลางล าน้ าตามที่ก าหนดไว้แต่เดิมและจึงขยายออกไปถึงแม่น้ า
รวก 

 แนวเขตแดนไทย - เมียนมาร์ ช่วงตอนล่าง ตั้งแต่สบเมยจนถึงปากน้ ากระบุรี ประเทศ
อังกฤษได้ส่งข้าหลวงใหญ่ประจ าอินเดียมาติดต่อกับรัฐบาลสยามเพ่ือขอปักปันเขตแดนระหว่างสยาม
กับดินแดนพม่าในปกครองของอังกฤษและได้มีการจัดตั้งคณะข้าหลวงปักปันเขตแดนร่วมกันขึ้นมา 
ข้าหลวงปักปันเขตแดนได้ร่วมกันส ารวจและชี้แนวเขตแดน ฝ่ายอังกฤษเป็นผู้จัดท าแผนที่โดยเริ่ม
ตั้งแต่สบเมย (จุดที่แม่น้ าเมยบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน) ลงมาจนถึงปากน้ ากระบุรี ซึ่งออกสู่ทะเลที่
ปลายแหลมวิกตอเรีย หลังจากท าแผนที่แสดงแนวเขตแดนบริเวณนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการท า
หลักฐานทางกฎหมายในรูปของอนุสัญญา 
   

 
ภาพ 1.6 เส้นแบ่งเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2560) 

 

  ความยาวและลักษณะโดยสรุปของเส้นแบ่งเขตแดนไทย – เมียนมาร์ ความยาวของ
เส้นเขตแดนไทย - เมียนมาร์ มีทั้งสิ้น 2,401 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 
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   เส้นเขตแดนตามล าน้ าโดยใช้ร่องน้ าลึกของแม่น้ ารวกและแม่น้ าสาย รวมยาว 59

กิโลเมตร ในจังหวัดเชียงราย 

   เส้นเขตแดนตามสันปันน้ าของทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัยเหนือและทิวเขา
ถนนธงชัยตะวันตก รวมยาว 632 กิโลเมตร ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

   เส้นเขตแดนตามแนว 2 ฝั่งของแม่น้ าสาละวิน ยาว 127 กิโลเมตร ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

   เส้นเขตแดนตามแนว 2 ฝั่งของแม่น้ าเมย ยาว 345 กิโลเมตร และแนว 2 ฝั่งของ
ห้วยวาเลย์ ยาว 44 กิโลเมตร ในจังหวัดตาก 

   เส้นเขตแดนตามสันปันน้ าของทิวเขาถนนธงชัยกลาง ยาว 127 กิโลเมตร และ
เป็นเส้นตรง ยาว 63 กิโลเมตร ในจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี 
   เส้นเขตแดนตามสันปันน้ าของทิวเขาตะนาวศรี ยาว 865 กิโลเมตร ในจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและระนอง 
   เส้นเขตแดนในแนวร่องน้ าลึกของคลองกระ และแม่น้ ากระบุรี รวมยาว 139 
กิโลเมตร ในจังหวัดระนอง 

  
ภาพ 1.7 แนวเขตแดนประเทศไทยทางทิศตะวันตก (แนวเทือกเขาตะนาวศรีและแม่น้ าสาละวิน) 
ที่มา: ผู้เขียน 

 

 1.5.4. เส้นแบ่งเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียหนังสือสัญญาและ
อนุสัญญาของแนวเขตแดนไทยและมาเลเซีย แนวเขตแดนไทยและมาเลเซียเกิดการลัทธิจักรวรรดิ
นิยมของชาติมหาอ านาจตะวันตกและการการแทรกแซงทางการเมืองของประเทศอังกฤษ ในพ้ืนที่
คาบสมุทรมลายูทางทิศใต้ของประเทศไทย ในขณะนั้นหลายรัฐในดินแดนคาบสมุทรมลายูตกใน
อารักขาของประเทศไทย อาทิ ปะหัง เประ ไทรบุรี ตรังกานู กลันตันและปะลิส เป็นต้น โดยที่อังกฤษ
เข้าควบคุมรัฐปะหังและเประเป็นแห่งแรก ประเทศไทยและประเทศอังกฤษจึงประชุมหารือท าหนังสือ
สัญญาเขตแดนระหว่างสยามกับอังกฤษในคาบสมุทรมลายูเกี่ยวกับการก าหนดแนวเขตแดนระหว่าง



17 

เมืองรามัน (จังหวัดยะลา) ไทรบุรี กลันตันและตรังกานู ซึ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายสยามกับเมืองเประและ
ปะหังที่อังกฤษได้ยึดไว้ก่อนแล้ว มีรายละเอียดคือ สยามยอมยกดินแดนเมืองกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี
และปะลิสตลอดจนเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงเมืองเหล่านี้ ให้แก่อังกฤษเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจศาลของ
สยามท่ีจะใช้บังคับแก่คนในบังคับอังกฤษท่ีพ านักอาศัยอยู่ในสยามและมีหนังสือสัญญาว่าด้วยเขตแดน
แนบท้ายหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยได้ก าหนดแนวเขตแดนระหว่างสยามกับมลายูของอังกฤษไว้ว่า 
"เขตแดนเริ่มต้นตั้งแต่ฝั่งเหนือของปากแม่น้ าปะลิสขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงสันเขาที่ปันน้ าตกแม่น้ า 
ปะลิสฝ่ายหนึ่งกับแม่น้ าปูโยอีกฝ่ายหนึ่งต่อไปตามสันเขานี้จนถึงยอดเขาเยลี หรือต้นน้ าโก - ลก 
จากนั้น ก็ใช้ร่องน้ าลึกของแม่น้ าโก - ลก เป็นเขตแดนจนออกสู่ทะเลที่ต าบลปากน้ าตะใบหรือตาบา 
(Kuala Tabar)” หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งคณะกรรมการปักปันเขตแดนอังกฤษ - สยาม 
(Anglo - Siamese Boundary Demarcation Commission) เพ่ือปักปันเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง
สยามกับมลายูของอังกฤษ คณะกรรมการปักปันเขตแดนดังกล่าวได้ร่วมกันปักปันเขตแดน และ
ปักหลักเขตแดนรวม 72 หลักและหลักเสริมอีก 35 หลัก รวมเป็นหลักเขตแดนทั้งหมด 107 หลักทั้ง
ได้จัดท าแผนที่มาตราส่วน 1 : 100,000 และ 1 : 250,000 แสดงต าแหน่งของหลักเขตแดนทั้ง 107 

หลักไว้ด้วย นายกรัฐมนตรีของไทยและของมาเลเซียได้เห็นชอบร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าหลัก
เขตแดนร่วมระหว่างไทย - มาเลเซียเพ่ือด าเนินการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนเสริมหลักเขตแดน 
ที่สยามกับอังกฤษได้เคยปักปันและปักหลักเขตแดนไว้แต่เดิมจ านวน 107 หลัก ดังได้กล่าวแล้วใน
ข้างต้น เพ่ือให้เห็นเส้นแบ่งเขตแดนเด่นชัดยิ่งขึ้นและสามารถจัดท าหลักเขตแดนได้รวม 12,169 หลัก 
เป็นระยะทาง 551.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของเส้นแบ่งเขตแดนทางบก คงค้างไว้ 2 พ้ืนที่ คือ 
พ้ืนที่จากหลักที่ 69 - 72 และพ้ืนที่แนวเขตแดนตามล าน้ าโก - ลก เนื่องจากยังมีปัญหาขัดแย้งที่ยังตก
ลงกันไม่ได้ 
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ภาพ 1.8  เส้นแบ่งเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2560) 

 

  ความยาวและลักษณะโดยสรุปของเส้นแบ่งเขตแดนไทย – มาเลเซีย ความยาวของเส้น
แบ่งเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีรวมทั้งสิ้น 647 กิโลเมตร ประกอบไป
ด้วย 

   เส้นเขตแดนตามสันปันน้ าของทิวเขาสันกาลาคีรี ยาวประมาณ 552 กิโลเมตร ใน
จังหวัดสตูล สงขลา ยะลาและนราธิวาส 

   เส้นเขตแดนตามแนวร่องน้ าลึกของแม่น้ าโก - ลก จนถึงปากแม่น้ า ยาว 95 
กิโลเมตร ในจังหวัดนราธิวาส 
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ภาพ 1.9 แนวเขตแดนประเทศไทยทางทิศใต้ (อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา) 
ที่มา: Globe Media Asia (2017) 

 

1.6 กำรก ำหนดแนวเขตแดนทำงทะเลของไทยกับเพ่ือนบ้ำน 

 

 อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย (maritime zone) นั้นมีพ้ืนที่มากกว่า 350,000 
ตารางกิโลเมตรเป็นพ้ืนที่ครึ่งหนึ่งของอาณาเขตทางบกที่มีประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร ความ
ยาวของชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีระยะทางมากกว่า 2,815 กิโลเมตรครอบคลุมพ้ืนที่ 23 
จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ในทะเลนี้เองท าให้ต้องการจัดเขตน่ านน้ าโดย
แบ่งออกเป็น 6 เขต ให้ความหมายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

(สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560) 

  1.6.1 น่านน้ าภายใน (internal water) คือ น่านน้ าของแผ่นดินของประเทศไทยตาม
แนวเส้นฐาน (baselines) ภายในทะเลอาณาเขต อาจจะประกอบไปด้วย อ่าว แม่น้ า ปากแม่น้ าหรือ
ทะเลสาบ เป็นต้น รัฐที่อยู่ติดชายฝั่งนั้นจะมีอธิปไตยเหนือน่านน้ าภายในนี้เช่นเดียวกับอธิปไตยเหนือ
เขตแดนบนบก การลุกล้ าอาณาเขตน่านน้ าภายในของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางน้ าหรือทาง
อากาศ พาหนะที่เข้ามาจะต้องท าการขออนุญาตรัฐที่ถืออธิปไตยบริเวณชายฝั่งก่อนเสมอ ตามภาพ 
1.10 พ้ืนที่น่านน้ าภายในจะอยู่ถัดจากเส้นฐานไปจนถึงชายฝั่งซึ่งแสดงไว้เป็นสีเขียว ประกอบไปด้วย 
5 พ้ืนที่ ได้แก่  
   พ้ืนที่ที่ 1 อ่าวประวัติศาสตร์ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทยรูปตัว ก. เหนือเส้นฐานที่
ก าหนดขอบเขตอ่าวประวัติศาสตร์ 
   พ้ืนที่ที่ 2 ได้แก่ บริเวณแหลมสิงห์ถึงหลักเขตแดนไทย-เขมร 
   พ้ืนที่ที่ 3 ได้แก่ บริเวณตั้งแต่แหลมใหญ่ถึงแหลมหน้าถ้ า 
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   พ้ืนที่ที่ 4 ได้แก่ บริเวณตั้งแต่ เกาะภูเก็ต ถึง พรมแดนไทย-มาเลเซียเชื่อมเส้น
ฐานตรงและน่านน้ าภายใน ของประเทศไทย 

   พ้ืนที่ที่ 5 ได้แก่ บริเวณตั้งแต่เกาะกงออกถึงพรมแดนไทย-มาเลเซีย 

  1.6.2 ทะเลอาณาเขต (territorial sea) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 ก าหนดให้ความกว้างของทะเลอาณาเขตไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลโดยวัดจากเส้นฐาน 
(baselines) รัฐริมชายฝั่งจะเป็นผู้ก าหนดข้อบังคับและมีอ านาจอธิปไตยในพ้ืนที่ทะเลอาณาเขต ซึ่งยัง
รวมไปถึงพ้ืนที่บนอากาศเหนือทะเลอาณาเขต (air space) พ้ืนดินท้องทะเล (sea-bed) และดินใต้ผิว
ดินของทะเลอาณาเขต (subsoil) ด้วย แต่จะมีการยกเว้นในกรณีของยานพาหะต่างสัญชาติท าการขอ
อนุญาต “การใช้สิทธิการผ่านโดยสุจริต” พ้ืนที่นี้จะแสดงไว้ด้วยสีเหลืองตามภาพ 1.10 

  1.6.3 เขตต่อเนื่อง (contiguous zone) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลปี ค.ศ. 1982 ได้ก าหนดให้เขตต่อเนื่องมีระยะไม่เกินไปกว่า 24 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งใช้วัด
ความกว้างของทะเลอาณาเขต รัฐชายฝั่งมีอ านาจในด้านต่างๆ เช่น ด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นเพ่ือ
ป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับศุลกากร (customs) การคลัง (fiscal) การเข้าเมือง 
(immigration) หรือการสุขาภิบาล (sanitation) ด้วยบทลงโทษของรัฐนั้นๆได้ รวมไปถึงหน้าที่ในการ
คุ้มครองวัตถุโบราณหรือวัตถุทางด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบใต้ทะเลในเขตต่อเนื่องนี้ด้วย โดยใน
ภาพ 1.10 จะแสดงเป็นพ้ืนที่สีน้ าเงิน 

  1.6.4 เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (exclusive economic zone) คือ พ้ืนที่ที่อยู่ถัดไปจาก
ทะเลอาณาเขต ตามอนุสัญญาเขตเศรษฐกิจจ าเพาะจะต้องไม่ขยายออกไปเกิน 200 ไมล์ทะเลจากเส้น
ฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต รัฐชายฝั่งมีอธิปไตยในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะหลายด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ อันประกอบไปด้วย 

   การส ารวจ (exploration) 

   การแสวงประโยชน์ (exploitation) 

   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (resources management) 

   การผลิตพลังงานจากน้ า ลมและกระแสน้ า 
   การสร้างและควบคุมการสร้างโครงสร้างต่างๆ รวมไปถึงเกาะเทียม (artificial 

islands) 

  นอกจากนั้นประเทศอ่ืนๆ มีสิทธิในการเดินเรือ (freedom of navigation) การบิน 
( freedom of over flight) การวางท่อใต้ทะเลและสายเคเบิล  ( freedom of the laying of 

submarine cables and pipelines) ผ่านได้ ตามภาพ 1.10 แสดงด้วยสีฟ้าและสีม่วง 
  1.6.5 ไหล่ทวีป (continental shelf) คือ พ้ืนดินใต้ท้องทะเล (sea-bed) และดินใต้ผิว
ดิน (subsoil) ที่ขยายออกไปตามธรรมชาติจนถึงขอบทวีปหรือเป็นระยะทางไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล
จากเส้นฐาน ในกรณีที่พ้ืนที่ไหล่ทวีปแคบกว่าเขตเศรษฐกิจจ าเพาะให้ถือว่าไหล่ทวีปมีความกว้างถึง 
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200 ไมล์ทะเลตามความกว้างของเขตเศรษฐกิจของรัฐนั้น โดยที่รัฐมีอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเลและใต้ดินของเขตไหล่ทวีป โดยมี 2 กรณี ได้แก่  
   1) เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive rights) คือ รัฐชายฝั่งมีอ านาจอธิปไตย
เหนือทรัพยากรบนหรือได้พ้ืนที่ไหล่ทวีป รัฐหรือประเทศอ่ืนไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาท าการส ารวจหรือ
แสวงผลประโยชน์ได้หากไม่ได้รับยินยอมจากรัฐชายฝั่ง  
   2) สิทธิของรัฐชายฝั่งเหนือไหล่ทวีปเป็นการถืออธิปไตยโดยการรับรู้ทั่วกันผ่าน
กระบวนการครอบครองที่มีมาแต่เดิม ไม่จ าเป็นต้องมีการแจ้งหรือเข้ายึดครอง ผู้ที่เข้ามาภายหลังจะ
ท าการล่วงล้ าโดยไม่ขออนุญาตไม่ได้ 
  1.6.6 ทะเลหลวง (high seas) คือ พ้ืนที่นอกเหนือจากน่านน้ าภายใน ( internal 

waters) ทะเลอาณาเขต (territorial sea) เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone) หรือ 
น่านน้ าของรัฐหมู่เกาะ (archipelagic waters) ทะเลหลวงนั้นเปิดสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์แก่
ทุกรัฐบนโลก โดยที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้นจะต้องมีความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา 
ก าหนดมาตรการอย่างเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประมง สิทธิในการใช้ทะเลหลวงนั้น
ประกอบไปด้วย การเดินเรือ (navigation) การบิน (over flight) และการท าประมง (fishing)  

 
ภาพ 1.10 แผนที่อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 

ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) 
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 1.6.7 จุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการป้องกันประเทศเกิดจากการติดต่อระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้านท าได้หลายทางโดยการผ่านจุดต่างๆที่มีความส าคัญ ในบางด่านใช้เพื่อการติดต่อ
เดินทางมาเป็นเวลานานแล้ว มีทั้งที่เป็นช่องเขาและทางผ่านพรมแดน จุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญใน
ประเทศไทยมี ดังต่อไปนี้ 
  1. บริเวณช่องสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  2. บริเวณคอคอดกระ 

  3. บริเวณก้นอ่าวไทย 

  4. บริเวณฉนวนไทย พรมแดนเรขาคณิต 

  5. บริเวณ อ.นาแห้ว จ.เลย 

  6. บริเวณด่านเจดีย์ 3 องค์ 
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ภาพ 1.11 จุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในประเทศไทย 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2560) 
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1.7 บทสรุป 

 

 ประเทศไทยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ต าแหน่งกลางคาบสมุทรอินโดจีน ตั้งอยู่อยู่ใน
ระหว่างละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดา ถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดา 
ถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก 

 ประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ขอบเขตของประเทศไทยติดต่อกับหลาย
ประเทศเพ่ือนบ้านประกอบการการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคท าให้มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจที่
เป็นกระแสหลักทางด้านการพัฒนา ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประเทศไทยมีความซับซ้อนและยุ่งยาก 
โดยที่เห็นได้จากในสมัยโบราณแต่ในยุคหลังลักษณะของการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมีความเป็น
รูปแบบมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากอาณาจักรของไทยในสมัยโบราณที่ ขอบเขตไม่ได้เป็นไปตามรัฐภาค
ของอาณาจักรนั้นๆ  
 ในสมัยปัจจุบันขอบเขตของประเทศไทยนั้นเป็นไปตามหลักสากลมากยิ่งขึ้นสามารถจ าแนก
ออกได้เป็นหลักเกณฑ์ทั้งทางด้านทางบกและทางทะเล พรมแดนเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดขอบเขตต่างๆ
ทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี แนวเขตแดนของประเทศไทยติดต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย โดยที่พรมแดนที่ส าคัญนั้น
ได้แก่ เทือกเขาและแม่น้ าที่เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ มีบางส่วนเท่านั้นที่ เป็นพ้ืนที่ราบที่จ าเป็นต้อง
ใช้พรมแดนทางด้านเรขาคณิตหรือพรมแดนที่ก าหนดขึ้นโดยมนุษย์ 
 

1.8 แบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

 ตอนที่ 1 จงอธิบำยอย่ำงละเอียด 

 1. จงอธิบายลักษณะของอารยธรรมของประเทศไทยว่าเป็นไปในลักษณะรูปแบบใด 

 2. จงอธิบายถึงความแตกต่างของการตั้งถิ่นฐานของแต่ละอาณาจักรต่างๆ ในประเทศไทย 

 3. สันปันน้ า (watershed) และร่องน้ าลึก (thalweg) ในบริบททางภูมิศาสตร์ มีความ
แตกต่างกันอย่างไร  

 4. แนวพรมแดนธรรมชาติและแนวพรมแดนที่มนุษย์สร้างข้ึน มีความแตกต่างกันอย่างไร 

 5. ตามความเข้าใจของนักศึกษา แนวพรมแดนทางธรรมชาติประเภทใดมีความชัดเจนใน
ประเทศไทย จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
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  ตอนที่ 2 จงเติมข้อควำมให้สมบูรณ์ 
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บทท่ี 2 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยภาคเหนือ 

 

 ภาคเหนือของประเทศไทยนั้นเดิมรู้จักกันในชื่อ อาณาจักรล้านนา ก่อนที่จะมีการรวม
ดินแดนภูมิภาคต่างๆ เป็นมณฑลของไทย รู้จักกันในชื่อมณฑลพายัพของประเทศไทยที่แปล
ตีความหมายได้ว่า รัฐที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคเหนือนั้นเป็นที่ทราบกันดีในด้านความ
หลากหลายทางด้านภูมิประเทศและวัฒนธรรม ภาคเหนือจึงเป็นภูมิภาคที่มีความน่าสนใจและมีคุณค่า
ทางการศึกษาภูมิศาสตร์ 
 

2.1 ที่ตั้ง 
 

 ต าแหน่งที่ตั้งของภาคเหนืออยู่ระหว่างละติจูดที่ 17 องศา 09 ลิปดา ถึง 20 องศา 27 
ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดา ถึง 101 องศา 20 ลิปดาตะวันออก โดยทางทิศเหนือ
และทิศตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทางทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและทางทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดตาก สุโขทัยและพิษณุโลก ตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือนั้นมีลักษณะทางด้านกายภาพและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ
อย่างชัดเจน (นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, 2525: 4) 

 

2.2 ขอบเขต 

 

 ภาคเหนือมีพ้ืนที่โดยประมาณ 93,690.85 ตารางกิโลเมตร ตามการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์
นั้นสามารถจ าแนกภาคเหนือออกได้ทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง น่าน 
แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ โดยจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่รวม
ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่เล็กที่สุด คือ จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่รวมประมาณ  4,505 
ตารางกิโลเมตร 
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ภาพ 2.1 ขอบเขตจังหวัดในภาคเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 

 

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ  

 

 ภูมิประเทศคือสิ่งบ่งชี้ว่าพ้ืนที่นั้นๆมีลักษณะเป็นอย่างไร ภูมิประเทศจะท าให้ผู้ศึกษาได้รับรู้
ว่าพ้ืนที่นั้นๆ มีลักษณะความโดดเด่นมากน้อยเพียงใด ในภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศจะมีความโดด
เด่นแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน อาจจะมีความคล้ายคลึงกับภาคตะวันตกบ้างในบางลักษณะ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆนั้นพบว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
 2.3.1 ลักษณะโดยทั่วไป พ้ืนที่ภาคเหนือโดยส่วนมากนั้นสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 

ประเภทคือเทือกเขาสูงและที่ราบระหว่างหุบเขาหรือที่ราบลุ่มแม่น้ า มีที่ราบประมาณ 1 ใน 4 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด ลักษณะภูมิสัณฐานที่ส าคัญของภาคเหนือสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
สัณฐานหินแกรนิต สัณฐานหินบะซอลต์ สัณฐานหินปูนและสัณฐานตะกอนทับถม 

 2.3.2 เทือกเขา ในภาคเหนือมีเทือกเขาที่ส าคัญมากมายวางตัวในแนวเหนือใต้ไปกับการ
ไหลของแม่น้ า โดยที่เทือกเขาส่วนใหญ่มีความสูงเกินกว่า 1,000 เมตรเมื่อวัดจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง  
  เทือกเขาแดนลาว มีแหล่งก าเนิดมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน ทอดตัวลงมาทาง
ทิศใต้พาดผ่านภาคตะวันตกของประเทศไทย ความยาวรวมทั้งหมดของเทือกเขา 1,330 กิโลเมตร มี
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ความส าคัญต่อประเทศทางด้านยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทย
และประเทศเมียนมาร์ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มจากพ้ืนที่ดอยผ้าห่มปก 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พาดผ่านไปจนถึงช่องเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง ก่อนไปบรรจบกับ
เทือกเขาถนนธงชัย ความยาวโดยรวมประมาณ 120 กิโลเมตร ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ดอยผ้าห่มปก 
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ตั้งอยู่ในเขตบริเวณอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 2,253 เมตรเป็นพื้นทีต่้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ แม่น้ าแม่แตงและแม่น้ าฝาง เป็นต้น 

  เทือกเขาถนนธงชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคเหนือ เริ่มจากแนวรอยต่อกับ
เทือกเขาแดนลาวทอดตัวลงไปทางทิศใต้ ประกอบไปด้วย 3 แนวเทือกเขาย่อย ประกอบไปด้วย  
   เทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติที่ส าคัญระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเมียนมาร์จุดเริ่มต้นบริเวณพ้ืนที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พาดลงมาทาง
ทิศใต้จนถึงอ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ความยาวโดยรวมประมาณ 305 กิโลเมตร 
   เทือกเขาถนนธงชัยกลาง จุดเริ่มต้นบริเวณพ้ืนที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก พาดลงมาทางทิศใต้จนถึงพ้ืนที่ต้นน้ าแม่น้ าแควน้อยและแม่น้ าแควใหญ่และ
ไปบรรจบกับเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ความยาวโดยรวม
ประมาณ 880 กิโลเมตร 

   เทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก จุดเริ่มต้นบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าแม่แจ่มและแม่น้ าปิง
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พาดลงมาทางทิศใต้ ความยาวโดยรวมประมาณ 225 กิโลเมตร ยอดเขาที่
ส าคัญ ได้แก่ ดอยอินทนนท์หรือดอยอ่างกาหลวง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขานี้ และสูงที่สุดใน
ประเทศไทยด้วย ตั้งอยู่ ในเขตบริเวณอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับความสูง จาก
ระดับน้ าทะเล 2,565 เมตรเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ แม่น้ าปาย แม่น้ ายวม แม่น้ าเมย น้ า
แม่แจ่มและน้ าแม่ตื่น เป็นต้น 

  เทือกเขาผีปันน้ า เป็นเทือกเขาที่ครอบคลุมภาคเหนือเป็นบริเวณกว้าง เป็นเทือกเขา
ต้นน้ าล าธารใน 2 ระบบส่วนแรกคือระบบลุ่มน้ า ปิง วัง ยมและน่าน ที่ไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาใน
ภาคกลางและระบบลุ่มน้ ากกและแม่น้ าอิง ที่ไหลลงสู่แม่น้ าโขงในทางทิศตะวันออกของภาคเหนือ 
ประกอบไปด้วย 3 แนวเทือกเขาส าคัญ ได้แก่ 

    เทือกเขาผีปันน้ าตะวันตก ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ดอยผาโจ้ ตั้งอยู่ในเขตบริเวณ
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,012 เมตร ดอยขุนตาล ตั้งอยู่ใน
เขตบริเวณอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางและเขตอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 1,348 เมตรและดอยแม่โถ จังหวัดเชียงราย ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,000 

เมตร 
   เทือกเขาผีปันน้ ากลาง เป็นส่วนของพ้ืนที่ราบสลับกับยอดเขาหรือเนินเขาที่มี
ความสูงไม่มาก 
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    เทือกเขาผีปันน้ าตะวันออก ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ดอยเปช้าง ตั้งอยู่ในเขต
บริเวณอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,084 เมตร 
  เทือกเขาหลวงพระบางเป็นแนวเทือกเขาพรมแดนที่ตั้งอยู่ทางทิศทางตะวันออกของ
ภาคเหนือของประเทศไทย มีความส าคัญเนื่องจากเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์และอ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก ความยาวโดยรวมประมาณ 590 กิโลเมตร ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ดอยภูเมียง ตั้งอยู่
ในเขตบริเวณอ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,300 เมตรและดอย
โล ตั้งอยู่ในเขตบริเวณอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,077 เมตร เป็น
เทือกเขาต้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ น้ าว้าและน้ าปาดที่ไหลไปรวมกับแม่น้ าน่านรวมไปถึงล าน้ าสาย
ย่อยท่ีไหลย้อนลงแม่น้ าโขง 

ภาพ 2.2 ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 

 

 2.3.3 แม่น้ าและแหล่งน้ า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือเป็นภูเขา ดังนั้นภาคเหนือจึงเป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของประเทศหลายสาย และบริเวณรอบแหล่งน้ านั้นถือว่าเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ส าคัญของภาคเหนือ ดังภาพ 2.3 
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  แม่น้ าปิง แหล่งต้นก าเนิดจากดอยถ้วย เทือกเขาแดนลาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ตากและรวมกับแม่น้ าวังที่ต าบลบ้านตาก จังหวัดตากและ
ไหลผ่านจังหวัดก าแพงเพชรและบรรจบกับแม่น้ าน่าน บริเวณปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ รวมความยาวทั้งสิ้น 715 กิโลเมตร ปรากฏลุ่มน้ าสาขาหลายสาย อาทิ น้ าแม่แตง 
น้ าแม่กวง น้ าแม่งัด น้ าแม่ทา น้ าแม่แจ่มและน้ าแม่ตื่น 

  น้ าแม่ลี้ แหล่งต้นก าเนิดจากดอยขุนแม่กวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ไหลผ่าน
อ าเภอลี้ บ้านโฮ่ง แม่ทา บรรจบกับแม่น้ าปิงบริเวณอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมความยาว
ทั้งสิ้น 210 กิโลเมตร ปรากฏลุ่มน้ าสาขาหลายสาย อาทิ น้ าแม่จาง 
  แม่น้ าวัง แหล่งต้นก าเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ า เขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไหล
ผ่านจังหวัดล าปางและจังหวัดตาก ไหลบรรจบกับแม่น้ าปิง บริเวณต าบลบ้านปากวัง อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก รวมความยาวทั้งสิ้น 335 กิโลเมตร ปรากฏลุ่มน้ าสาขาหลายสาย อาทิ น้ าแม่จางแม่น้ าตุ๋ย 

  แม่น้ ายม แหล่งต้นก าเนิดจากดอยขุนยวม เทือกเขาผีปันน้ า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
ไหลผ่านจังหวัดพะเยา แพร่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก บรรจบกับแม่น้ าน่าน บริเวณต าบลเกยชัย 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวมความยาวทั้งสิ้น 556 กิโลเมตร ปรากฏลุ่มน้ าสาขาหลายสาย 
อาทิ น้ าแม่งาว 

  แม่น้ าน่าน แหล่งต้นก าเนิดจากภูจาม เทือกเขาหลวงพระบาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ไหลผ่านจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ รวมความยาวทั้งสิ้น 740 กิโลเมตร 
ปรากฏลุ่มน้ าสาขาหลายสาย อาทิ น้ าปาดและน้ าว้า 
  แม่น้ ารวก แหล่งต้นก าเนิดจากดอยผาแลง เทือกเขาแดนลาว รัฐเชียงตุง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์บรรจบกับน้ าแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไหลลงสู่แม่น้ าโขง บริเวณ
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมความยาวทั้งสิ้น 40 กิโลเมตร บริเวณที่แม่น้ ารวกมาบรรจบกับ
แม่น้ าโขง เรียกว่า สบรวก หรือที่เรียกว่า สามเหลี่ยมทองค า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญด้านพ้ืนที่
ปลูกพืชเสพติด 

  แม่น้ าสาย แหล่งต้นก าเนิดจากภูเขาในเทือกเขาแดนลาว เมืองทุม สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ไหลผ่านเส้นพรมแดนประเทศไทย รวมความยาวทั้งสิ้น 15 กิโลเมตร หลังจากนั้น
ไหลไปบรรจบกับแม่น้ ารวก 

  แม่น้ ากก แหล่งต้นก าเนิดจากเทือกเขาแดนลาว เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ไหลผ่านเขตแดนประเทศไทยบริเวณอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดเชียงรายและ
ไหลลงแม่น้ าโขง บริเวณอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมความยาวทั้งสิ้น 285 กิโลเมตร ปรากฏ
ลุ่มน้ าสาขาหลายสาย อาทิ น้ าแม่ฝางและน้ าแม่ลาว 
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  แม่น้ าอิง แหล่งต้นก าเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ า จังหวัดเชียงราย ไหลผ่านกว๊านพะเยา 
บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และไหลย้อนข้ึนเหนือลงสู่แม่น้ าโขง บริเวณอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย รวมความยาวทั้งสิ้น 240 กิโลเมตร  
  แม่น้ าปาย แหล่งต้นก าเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย บริเวณอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไหลลงสู่ทิศใต้ บริเวณอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านเข้าสู่ประเทศ
เมียนมาร์ ไปบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน รวมความยาวในเขตแดนประเทศไทยทั้งสิ้น 135 กิโลเมตร 

  แม่น้ ายวม แหล่งต้นก าเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย บริเวณอ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไหลลงสู่ทิศใต้ บริเวณอ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ าเมยเขต
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมความยาวในเขตแดนประเทศไทยทั้งสิ้น 215 กิโลเมตร 

  แม่น้ าเมย เส้นพรมแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ แหล่งต้นก าเนิดจากเขา
โพโช เทือกเขาถนนธงชัย ประเทศเมียนมาร์ ไหลย้อนจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ ผ่านจังหวัดตากและ
แม่ฮ่องสอน บรรจบกับแม่น้ าสาละวิน รวมความยาวในเขตแดนประเทศไทยทั้งสิ้น 365 กิโลเมตร 

 2.3.4 ลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีความจ าเพาะเจาะจงซึ่งจะ
แสดงรูปร่างหรือลักษณะออกมาตามโครงสร้างธรณีพ้ืนฐาน โดยในภาคเหนือลักษณะเด่นที่ชัดเจนจะ
เป็นเทือกเขาสูงส่วนมาก และยังประกอบไปด้วยลักษณะเฉพาะแบบอ่ืนๆ อีก ได้แก่ (กวี วรกวิน, 

2556: 21-22) 

  ที่ดอนเชิงเขา (foothill slope) เป็นภูมิประเทศที่ส าคัญที่มีลักษณะที่พบแตกต่างไป
จากในภูมิภาคอ่ืนๆ คือ เป็นแนวของเนินดินที่เกิดจาการตกตะกอนและสะสมตัวของตะกอนในล าน้ า  

(bed load) ที่ถูกพัดพามาเป็นเวลานาน พบมากในพ้ืนที่บริเวณท่ีราบเชิงเขาและหุบรอบแอ่งต่างๆ ใน
ภาคเหนือ ต่อมาเมื่อถูกกัดกร่อนจากน้ าและลมจึงเกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบเนินหรือโคกที่เป็น
แนวยาวขึ้นมา ในภาคเหนือเรียกลักษณะแบบนี้ว่า “สัน” ที่มักจะปกคลุมไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ อาทิ “สันผักหวาน” เป็นเนินหรือโคกยาวที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ประเภทผักหวาน “สัน
ผีเสื้อ” หมายถึง เนินหรือโคกยาวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าและมีผีเสื้อชุกชุมและ “สันโก้ง” หมายถึง เนินหรือ
โคกยาวที่มีลักษณะรูปร่างที่โค้ง เป็นต้น นอกจากนั้นลักษณะภูมิประเทศแบบนี้อาจถูกกัดเซาะจนแร่
ธาตุในดินหมดไป ดินจึงขาดความอุดสมบูรณ์กลายเป็นแท่งหรือเสาหินรูปดอกเห็ด ซึ่งจัดเป็นลักษณะ
ภูมิประเทศแบบทุรกันดาร (badland) ที่ไม่เหมาะสมส าหรับการตั้งถิ่นฐานหรือท าการเกษตรแต่ถูก
พัฒนามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น แพะเมืองผี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่    ฮ่อมจ๊อม อ าเภอนา
น้อย จังหวัดน่าน 

  ภูมิประเทศหินปูน (karst topography) เทือกเขาที่สลับซับซ้อนของภาคเหนือส่วน
หนึ่งเป็นเทือกเขาหินปูนสลับตัวแทรกอยู่กับเทือกเขาหินแกรนิต หินปูน  (Calcium) มีคุณสมบัติคือ 
ละลายได้ด้วยน้ าและกรด ลักษณะภูมิประเทศแบบนี้จึงสามารถพบ โพรงหรือถ้ า (cave) หินงอก 
(stack) หินย้อยหรือนมผา (pillar) และถ้ าน้ าลอดซึ่งเป็นถ้ าที่ถูกธารน้ ากัดเซาะจนทะลุลักษณะเหล่านี้
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จะถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญทางด้านการศึกษาภูมิศาสตร์ได้ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดล าปางและจังหวัดแพร่ 
  ภูมิประเทศช่องเขาน้ าตัดหรือน้ ากัด (water gap) หรือในภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ
เรียกว่า “ช่องน้ าลัดหรือออบ” มีลักษณะเป็นช่องเขาแคบๆ เกิดจากการกัดเซาะของล าธารขนาดเล็ก
บริเวณต้นน้ า (youth age stream) มีระดับน้ าไหลแรงจึงสามารถกัดกร่อนลึกลงไปในช่องเขาหรือหุบ
เขาได้ ลักษณะภูมิประเทศลักษณะนี้ในภาคเหนือ ได้แก่ ออบหลวงอยู่ในอ าเภอฮอดและออบขานอยู่
ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  น้ าตก (waterfall) คือ การท ากระแสน้ าในช่วงระยะวัยเยาว์ไหลผ่านภูมิประเทศแบบ
ต่างๆ จนมีขนาดพอสมควรเมื่อไหลผ่านหน้าผาหรือหุบเขาจะกลายมาเป็นสายน้ าที่ตกจากที่สูง น้ าตก
ที่มีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยว ได้แก่ น้ าตกแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ น้ าตกแจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง เป็น
ต้น 

 
ภาพ 2.3 ลุ่มน้ าในภาคเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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2.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

 

 ภูมิอากาศ หมายถึง สภาพอากาศของทวีปประเทศ  เมือง หรือท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง 
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและต้องเป็นลักษณะอากาศที่มีระยะเวลาพอสมควรที่จะสามารถใช้แทน
สภาพอากาศได้ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็วลม เมฆ 
รวมถึงปริมาณหยาดน้ าฟ้าด้วย 

 2.4.1 ลักษณะทั่วไป ภาคเหนือตั้งอยู่ทางตอนบนของประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงจึง
มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างเย็นและอาจจะมีอากาศที่หนาวจัดในบางพ้ืนที่ เนื่องจากสภาวการณ์
ปัญหาทางด้านภูมิอากาศในปัจจุบัน ท าให้ลักษณะภูมิอากาศมีความแปรปรวนในภาคเหนือ 
ภูมิอากาศของภาคเหนือจัดอยู่ในประเภทสะวันนาหรือมรสุมสลับฤดูแล้งอย่างละ 6 เดือน 

 2.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศของภาคเหนือ มีหลากหลายปัจจัยแต่สาเหตุหลักๆที่
ท าให้ลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความแตกต่างกันประกอบไปด้วย   

  1. ละติจูด ภาคเหนือตั้งอยู่ในเขตละติจูดสูงกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย ลักษณะ
อากาศจึงมีความเย็นของอากาศมากกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ลักษณะของละติจูดเช่นนี้ พบในพ้ืนที่ตั้งแต่
ระดับละติจูดที่ 17 องศาเหนือ เป็นต้นไป 

  2. ปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศ ด้วยละติจูดที่สูงสุดของประเทศไทยแม้ว่าจะไม่สูงมาก 
ภาคเหนือนั้นยังคงเป็นภูมิภาคที่มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี ปรากฏการณ์ที่โดดเด่นมากใน
ภาคเหนือ คือ มวลความกดอากาศต่ าจากประเทศจีนเมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆแล้ว ในบางช่วง
ปีท าให้ภูมิภาคนี้มีอุณหภูมิระดับเย็นจัดและเยือกแข็งตามบริเวณยอดดอยสูง  

   3. ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ภาคเหนือส่วนใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่า 
1,000 เมตร ลักษณะอากาศจะมีความเย็นคล้ายคลึงกับในประเทศเมียนมาร์เนื่องจากอยู่ในละติจูดที่
ใกล้เคียงกันด้วยแต่ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงนี้เองท าให้ภาคเหนือมีความหนาวเย็นของ
อากาศมากกว่าภูมิภาคใดๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 
  4. สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมนุษย์ ในภูมิภาคต่างๆ พฤติกรรมของมนุษย์นั้นจะ
เป็นไปในภาคส่วนของการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมเป็นส่วนมาก แต่พฤติกรรมของภาคเหนือ
นั้นปัจจัยเพ่ิมเติมคือระบบเกษตรกรรมการเผาไหม้เศษวัสดุทางการเกษตรกรรม เป็นผลกระทบที่
ส าคัญต่อภูมิอากาศในภาคเหนือจนมีความรุนแรงจนถึงขั้นกลายเป็นปัญหาหมอกควันขึ้นในช่วงฤดู
หนาวระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายน  

   5. ระยะห่างจากทะเล ระยะห่างประมาณกว่า 800 กิโลเมตร ท าให้ภาคเหนือมีฤดูแล้ง
ที่ยาวนานและมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน ในฤดูหนาวนั้นมีอากาศแล้งและแห้งจัด ทั้งนี้ เป็นตาม
ลักษณะโดยทั่วไปของพ้ืนที่ตอนในของประเทศ (inland) ที่ได้รับอิทธิพลลมทะเลน้อยมาก  
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 2.4.3 เขตภูมิอากาศ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่หรือจ าแนกพ้ืนที่ที่มีลักษณะอากาศที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ตามหลักการมักจะปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่ส าคัญเป็นเกณฑ์ อาทิ อุณหภูมิและ
ความชื้น เป็นต้น เขตอากาศจะช่วยให้การจ าแนกลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความเหมาะสมและเป็น
สัดส่วนมากยิ่งขึ้น โดยที่เขตภูมิอากาศในภาคเหนือแบ่งออกเป็น (กวี วรกวิน, 2556: 94-95) 

   1. มรสุมเขตร้อน - ชื้นมาก อากาศเย็นและแห้งแล้งแบบภูเขา คือ พ้ืนที่บริเวณ
เทือกเขาสูงเกือบทั่วทั้งภูมิภาคมากกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากมีความสูงจากระดับน้ าทะเลที่มากและ
ระดับความชันที่สูงจึงท าให้พื้นดินแห้งตัวเร็วกว่าปกติ 

   2. มรสุมเขตร้อน-ชื้นมาก ฝนชุก อากาศเย็นแบบภูเขา คือ พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกชุก
มากในฤดูมรสุม มีสาเหตุมาจากเป็นพ้ืนที่หน้าเขาจึงรับลมจากแนวเทือกเขาหลวงพระบางอย่างเต็มท่ี 
ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่สูงจึงท าให้มีลักษณะอากาศที่เย็น ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณแอ่งน่าน แอ่ง
พะเยาและแอ่งเชียงราย 

   3. มรสุมเขตร้อน-ชื้นปานกลาง ฝนน้อย อากาศแห้งแล้งและเย็น คือ เป็นพ้ืนที่ที่มี
ปริมาณฝนเบาบางเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง อาทิ ถนน
ธงชัย ผีปันน้ า จึงท าให้หลายบริเวณกลายเป็นเขตพ้ืนที่อับฝน พ้ืนที่บริเวณแอ่งเชียงใหม่ – ล าพูน แอ่ง
ล าปาง แอ่งงาว แอ่งพะเยา แอ่งวังชิ้นลองและแอ่งแพร่ ที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภูมิภาค 

  4. มรสุมเขตร้อน-ชื้นมาก ฝนปานกลาง คือ พ้ืนที่ที่ไม่มีเทือกเขาสูงบังการพัดของลม
และฝน ท าให้พ้ืนที่มีลักษณะอุดมสมบูรณ์พ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ดอน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตภูมิอากาศนี้ ได้แก่ 
ที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ริมแม่น้ ายมในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  5. มรสุมเขตร้อน-ชื้นน้อย ฝนน้อย คือ จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทยเนื่องจากตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาถนนธงชัย นอกจากนั้นยังเป็นพ้ืนที่ที่อุณหภูมิสูงเป็น
อันดับต้นของภูมิภาคเช่นเดียวกัน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตภูมิอากาศนี้ ได้แก่ บางส่วนของอ าเภอเถินและ
อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
 2.4.4 อุณหภูมิ คือ การวัดค่าเฉลี่ยของสสารว่าจะร้อนหรือเย็น โดยทั่วไปแล้วใน
ชีวิตประจ าวันเราจะวัดค่าของอุณหภูมิตามสถานที่ใดที่หนึ่งเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงหรือเพ่ือเก็บ
รวบรวมเพ่ือน าไปศึกษาวิเคราะห์ สามารถวัดระดับอุณหภูมิได้จาก เครื่องมือวัดที่ เ รียกว่า 
“เทอร์โมมิเตอร์” (Thermometer) อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส 
แสดงถึง ระดับอุณหภูมิที่พอเหมาะไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นจัดจนเกินไป 

  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคเหนือ คือ แพร่ เฉลี่ยประมาณ 28.08  องศา
เซลเซียส 

  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคเหนือ คือ เชียงราย และ พะเยา เฉลี่ย
ประมาณ 25.50 องศาเซลเซียส 
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  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคเหนือ คือ เมษายน เฉลี่ยประมาณ 31.77 องศา
เซลเซียส 

  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคเหนือ คือ ธันวาคม และ มกราคม เฉลี่ย
ประมาณ 23 องศาเซลเซียส 

ตาราง 2.1 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคเหนือปี 2559-2560 

จังหวัด/
เดือน 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

เชียงราย 26 29 28 28 27 27 27 26 24 21 21 22 

เชียงใหม่ 29 32 31 29 28 28 28 28 27 24 24 25 

พะเยา 26 29 28 28 27 27 27 26 24 21 21 22 

แพร่ 30 34 32 29 28 28 28 28 27 24 24 25 

น่าน 28 31 30 29 28 28 28 28 27 23 23 24 

ล าปาง 29 33 31 29 29 28 28 28 27 24 24 25 

ล าพูน 29 32 31 29 28 28 28 28 27 24 24 25 

แม่ฮ่องสอน 29 33 31 29 28 28 28 28 26 23 23 24 

อุตรดิตถ์ 29 33 31 29 28 28 28 28 26 23 23 24 

ที่มา: TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ภาพ 2.4 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคเหนือปี 2559-2560 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2559) 

       ดัดแปลงจากข้อมูลของ TWC Product and Technology LLC (2017) 
 

ตาราง 2.2 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดตามสถานีวัด ภาคเหนือ ปี 2559 

สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เชียงใหม่ 
ดอยอ่างขาง H 24 26.3 28.9 35.1 34 26.7 26.5 26.2 25.5 26 24.9 22 

L 1.4 6.7 12.6 18 16.1 16.5 16.2 16.4 16.5 15.2 11.9 9.6 

เชียงใหม ่ H 36 35.6 39.5 41.6 42.5 36.1 35.5 34.5 35 35 34 32.5 

L 10 12.1 19.1 23.2 22.8 23.5 22.9 23.3 22.6 21.2 17.5 15.7 

ล าพูน 

ล าพูน H 36.8 36.5 40.3 43.6 44 36.2 36.5 35.3 35 35.3 34 32.9 

L 9.2 10.2 18 22 22 23.4 22.5 23.3 23 21.5 16.5 15 

ล าปาง 
ล าปาง H 36.5 36.2 40.4 43.5 43.1 37 37 35.3 35.4 35.4 34.6 34 

L 9.1 9.2 16.2 21.2 23 23.5 22.9 23 23 22 15.6 14.5 

เกษตรล าปาง H 35 35.4 40 43.5 42.2 36.5 35.7 34.5 33.5 33.5 32 31.5 

L 8.9 9.8 16.3 20.8 22.8 22.8 23 23 22 21.3 15 13.5 
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ตาราง 2.2 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดตามสถานีวัด ภาคเหนือ ปี 2559 (ต่อ) 
สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อุตรดิตถ ์

อุตรดิตถ์ H 36.2 36.8 40.6 43 43.6 37.5 36.8 36.5 35.9 35.7 35.7 35 

L 10.4 11.4 18.5 24.2 23.6 24 23.3 24.4 24.3 23.5 20.5 17.5 

แพร่ 
แพร่ H 36.7 36.2 40.5 43.3 43.2 36.7 36 34.3 35.1 34.7 34.7 34  

L 10 9.8 16.9 22.3 23 23.5 22 23.5 23.9 22.4 17.7 14.4 

น่าน 

น่าน H 34.8 35.3 39.7 43.3 42 38 36 35.3 36.1 35.3 35.3 33.2 

L 8.3 9.5 14.7 21.4 22.5 23 23.4 22.8 23 21.6 17.1 13.9 

เกษตรน่าน H 34 34.1 38.2 42.8 40.9 37.5 35.5 34 33.8 34 34.2 32.8 

L 7.9 8.5 13.5 19.8 21.8 22.8 23.2 22.5 22.5 21.3 16.5 12.5 

ท่าวังผา H 33.4 34 38.5 42.5 41.8 37.3 37.5 35.4 35.7 35 33.5 31 

L 7.9 8 13.5 20 21.1 22.5 23.1 22.8 23 22 17.2 13 

ทุ่งช้าง H 33.3 33.2 37.6 41.6 39.8 36.3 35.5 34.8 35 34.7 34.5 32.8 

L 7.5 6.4 13.4 18.5 20.7 22 21.9 22.3 21.7 20.2 15.6 12.5 

พะเยา 

พะเยา H 33.8 34.6 38.4 41.5 41.5 35.2 34.5 34.4 34 34 32.8 31.5 

L 7.8 9 15.5 21 21.5 22.2 22.8 22.5 21.8 21.3 15.1 13.2 

เชียงราย 

เชียงราย H 33.3 34.2 38.4 41 41.2 34.5 33.8 34.8 33.8 33.4 32.7 31 

L 8.1 8.8 16.2 19.1 21.6 22.6 22.2 22.4 22.7 20.1 14.3 12.4 

เกษตร
เชียงราย 

H 32.5 34.6 38.3 41.2 41.8 34.8 33.6 34.4 34 33.4 32 30.3 

L 7.7 7 14.9 18.1 20.4 22 21.1 21.8 21 19.4 12.9 11.1 

แม่ฮ่องสอน 

แม่ฮ่องสอน H 33.4 35.7 39.3 44.6 42.7 36.5 36.3 34 34.5 34.5 32.7 31 

L 10 11.3 17.2 21.5 21.6 23.4 23 23.2 21.9 22.3 17 13.9 

แม่สะเรียง H 35.5 36.5 39.5 42.7 43 37.3 35.8 34.5 35.5 35.3 35 34 

L 9.3 7.5 15.5 20 22.6 22.5 22.2 22 21.9 20.6 14 13 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 2.5 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตามสถานีวัด ภาคเหนือ รายปี 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2559) 

       ดัดแปลงจากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 2.6 อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตามสถานีวัด ภาคเหนือ รายปี 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2559) 

       ดัดแปลงจากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 

 

 2.4.5 ลม คือ อากาศซึ่งเคลื่อนที่ เนื่องจากความแตกต่างด้านความกดอากาศ ( air 

pressure) ของสองพ้ืนที่มักจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูง (high air pressure) ไปยัง
บริเวณที่มีความกดอากาศต่ า (low air pressure) มักจะเคลื่อนที่ในแนวราบเกิดจากการแทนที่ของ
อากาศ เนื่องจากอากาศในบริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่ า
กว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่  
 ลมที่เกิดมักจะเป็นลมภูเขาและลมหุบเขาเนื่องจากมีเทือกเขาสูงมาก ลมหุบเขาจะพัดใน
เวลากลางวันท าให้บนภูเขามีอากาศเย็น ลมภูเขาจะพัดในเวลากลางคืนท าให้เชิงเขามีอากาศเย็น 
ประกอบกับในภาคเหนือที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงและหุบเขา บริเวณแอ่งที่ราบจึงมี
ลักษณะอากาศที่เย็นในเวลากลางคืน อากาศของจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย 
ล าปาง น่าน แพร่และแม่ฮ่องสอนจึงมีความเหมาะสมในการเป็นเมืองตากอากาศหรือเมืองพักร้อนที่
ส าคัญของประเทศ   
 2.4.6 ฝน คือ ปรากฏการณ์ละอองน้ าในอากาศหรือเมฆฝนรวมตัวกันแล้วตกลงมาเป็น
หยาดน้ าฟ้า หยาดน้ าฟ้าอาจจะตกลงมาในรูปแบบของหิมะ ลูกเห็บ น้ าค้างหรือฝน ฝนเป็นส่วนส าคัญ
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ส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ า (hydrologic cycle) เม็ดฝนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม มาตรใน
การวัดปริมาณน้ าฝนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ฝนในภาคเหนือเริ่มต้นตกหนักในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมและตกไปเรื่อยๆแล้วแต่ระยะเวลาของการพัดผ่านเข้ามาของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
พายุใต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้ 
  จังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดในภาคเหนือ  คือ  สถานีเชียงราย เฉลี่ยประมาณ 

119.30 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 1,431.60 มิลลิเมตร 

  จังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยที่สุดในภาคเหนือ คือ สถานีพะเยา เฉลี่ยประมาณ 
67.29 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 807.5 มิลลิเมตร  

ตาราง 2.3 สถิติปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคเหนือปี 2558 

จังหวัด ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) 
เชียงราย 1,431.6 

แม่ฮ่องสอน 1,064.9 

แม่สะเรียง 1,069.3 

พะเยา 807.5 

ดอยอ่างขาง 1,369.8 

เชียงใหม่ 831.8 

ท่าวังผา 1,388.7 

น่าน 1,130.4 

ทุ่งช้าง 1,251.8 

ล าพูน 1,076.1 

ล าปาง 916.8 

แม่สะเรียง 1,069.3 

แพร่ 902.3 

อุตรดิตถ์ 825.6 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 



42 

 
ภาพ 2.7 ปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคเหนือปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2559) 

       ดัดแปลงจากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 

 

 2.4.7 ฤดูกาล คือ ช่วงเวลาที่สภาพอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง เกิดจากกระบวนการ
ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ประกอบกับที่แกนของโลกเอียงท ามุม 23.5 องศา ท าให้แต่ละพ้ืนที่ของโลก
ได้รับแสงแดดไม่ทั่วถึงเท่ากัน อุณหภูมิจึงไม่เท่ากันจึงเกิดเป็นฤดูกาลขึ้น  
 เขตลมฟ้าอากาศของภาคเหนือสามารถแบ่งแยกตามเขตภูมิภาคนี้ได้ประมาณ 15 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก 
พิจิตร ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์และแพร่ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 59-63) 

   1. ฤดูร้อน ลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูร้อนของภาคเหนือจะมีลักษณะเหมือนกับ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย คือ มีท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆก้อนลอยตัวเบาบางในช่วงเช้า และจะมีความ
หนาแน่นในช่วงเวลาบ่าย ที่อาจท าให้เกิดพายฤดูร้อนมีฝนตกหนักและมีลมกรรโชกแรง ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวเป็นลักษณะภูมิอากาศที่พบได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้นศูนย์สูตร 

   2. ฤดูฝน ในฤดูฝนก้อนเมฆจะเคลื่อนตัวมาปะทะกับยอดเขาสูงท าให้แผ่นดินและ
อากาศชุ่มชื้นขึ้น เมฆจะลอยตัวขึ้นตามระดับความสูงของภูเขา จึงท าให้เกิดการกลั่นตัวและตกลงมา
เป็นฝนตามบริเวณหน้าเขาด้านรับลม แต่ในบางกรณีที่เมฆสัมผัสกับยอดเขา จะท าให้เกิดน้ าไหลจาก
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จุดสัมผัสระหว่างก้อนเมฆกับเรือนยอดของต้นไม้และไหลลงสู่ผิวดิน ซึมลงสู่ห้วย ร่องน้ า หนองและ
แม่น้ า ตามล าดับ ในฤดูนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเมฆกับภูเขาสูงและป่าไม้ของภาคเหนือจะเป็นกลไก
ส าคัญที่ท าให้เกิดสายน้ าขนาดเล็กไหลลงสู่แอ่งที่ราบต่างๆ ในภาคเหนือ และไหลลงไปสู่พ้ืนที่ราบใน
ภาคกลาง 
  3. ฤดูหนาว ในบริเวณที่มีอากาศเย็นถึงเย็นจัด บางครั้งจะสามารถพบเห็นเมฆที่มี
ลักษณะเป็นริ้วหรือเป็นแผ่น โดยเกิดจากการถูกกดด้วยอุณหภูมิที่ต่ ากว่า ความกดอากาศที่สูงจะดัน
เมฆไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหนจะสังเกตเห็นว่าหมอกจะอยู่บริเวณพ้ืนผิวดิน นั่นแสดงให้เห็นถึงความคงที่ 
(stable) หรือความหนาแน่นของมวลอากาศในพ้ืนที่ 
 2.4.8 ลักษณะเฉพาะทางภูมิอากาศ คือ การที่ในพ้ืนที่หนึ่งๆ มีเอกลักษณ์ของอากาศที่
แตกต่างหรือสุดขั้วทั้งในด้านดีและด้านร้าย ในพ้ืนที่นั้นๆอาจจะประสบกับภัยพิบัติในกรณีที่ลักษณะ
อากาศเป็นไปในด้านลบแต่ถ้าหากเป็นไปในทางบวกอาจจะเป็นปรากฏการณ์ในเชิงการศึกษาหรือการ
ท่องเที่ยวได ้

  1. อุณหภูมิหนาวเย็น เป็นลักษณะปกติทั่วไปของภาคเหนือในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศที่หนาวเย็นนี้พบได้ทั่วไปของภาคเหนือ แต่อุณหภูมิ
ใกล้จุดเยือกแข็งนั้นจะพบได้ตามบริเวณยอดดอยสูงเท่านั้น อาทิ ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ดอย
เชียงดาว เป็นต้น บางช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิในพ้ืนที่ ยอดดอยเหล่านี้อาจเกิด
ปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น หมอกและเกล็ดน้ าแข็งหรือในภาษาถิ่นที่เรียกว่า “แม่คะนิ้ง“ ปรากฏการณ์
พิเศษที่เกิดขึ้นในช่วง 5 – 10 ปีที่ผ่านมาคือพายุฝนฟ้าคะนองกระจายที่มาพร้อมกับความกดอากาศ
ต่ าจากประเทศจีน การมาพร้อมกันนี้ท าให้เกิดปรากฏการณ์อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วและฉับพลัน 
อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียสและลดลงจากต่อเนื่องไปจนถึงประมาณ 1 องศาเซลเซียส 

  2. หมอกและเกล็ดน้ าแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ พบมากตาม
ยอดดอยที่มีความสูงตั้งแต่ 2,000 เมตร แม่คะนิ้ง คือ ลักษณะที่อุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วจน
น้ าค้างบริเวณยอดหญ้านั้นเข้าสู่จุดเยือกแข็ง กลายเป็นน้ าแข็งอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสภาพของพืด
เกล็ดน้ าแข็งเกาะอยู่ตามยอดหญ้าและไม้พุ่มขนาดเล็ก 

  3. ลมและพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือน
ตุลาคม ลมพายุฝนฟ้าคะนองกระจายจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนฟ้าคะนองกระจายส่งผล
กระทบอย่างมากส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาน้ าป่าไหล
หลากและดินถล่ม ในช่วงเดือนเมษายน พายุฤดูร้อนท าให้เกิดลมพัดลมแรงและฝนฟ้าคะนองกระจาย 
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2.5 ประชากรภาคเหนือ 

 

 ประชากร คือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน มีความเหมือนกันในด้านต่างๆ อาทิ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน โดยที่จ านวนของ
ประชากรจะมีมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเป็นเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางด้ าน
เทคโนโลยีและความจ าเป็นทางการการด ารงชีวิต เป็นต้น  
 2.5.1 ลักษณะประชากรโดยรวม ประชากรของภาคเหนือนั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับ
คนไทยและคนจีนหรือมองโกลอยด์ทั่วไป รูปร่างสันทัด ผิวสีขาวออกเหลือง มีจ านวนประชากรปาน
กลาง จังหวัดที่มีประชากรมากท่ีสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่และน้อยที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตารางที่ 2.4 จ านวนประชากรและความหนาแน่นโดยรวมในภาคเหนือ 

จังหวัด/ปี 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

2559 2555 2550 2545 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

เชียงใหม ่ 20,107.06 1,735,762 86.33 1,655,642 82.34 1,664,399 82.78 1,595,855 79.37 

เชียงราย 11,678.37 1,282,544 109.82 1,200,423 102.79 1,225,013 104.90 1,274,214 109.11 

ล าปาง 12,533.96 748,850 59.75 756,811 60.38 770,613 61.48 800,775 63.89 

พะเยา 6,335.06 479,188 75.64 488,120 77.05 486,579 76.81 508,554 80.28 

น่าน 11,472.07 479,916 41.83 477,673 41.64 477,381 41.61 487,742 42.52 

อุตรดิตถ ์ 7,838.59 458,197 58.45 461,294 58.85 465,277 59.36 484,984 61.87 

แพร่ 6,538.60 449,810 68.79 457,607 69.99 465,876 71.25 485,121 74.19 

ล าพูน 4,505.88 405,999 90.1 404,673 89.81 405,157 89.92 407,202 90.37 

แม่ฮ่องสอน 12,681.26 275,884 21.76 244,356 19.27 254,804 20.09 240,014 18.93 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 2.8 จ านวนประชากร ในภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2559) 

       ดัดแปลงจากข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 2.9 ความหนาแน่นประชากร ในภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2559) 

       ดัดแปลงจากข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 

  

 2.5.2 การกระจายตัวของประชากร (dispersion) คือ การกระจายตัวหรือการตั้งถิ่นฐาน
ของสมาชิกของกลุ่มคนในบริเวณพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วนมากจะแสดงออกมา
ในรูปแบบของความหนาแน่นประชากรในหน่วยคนต่อตารางกิโลเมตร ในภาคเหนือประชากรจะตั้ง
ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 72) 

   ที่ราบลุ่มแม่น้ าสายหลัก ปิง วัง ยม น่าน พ้ืนที่ภาคเหนือส่วนมากมีลักษณะเป็น
เทือกเขาสูง มีที่ราบแคบๆ ซึ่งเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา พ้ืนที่บริเวณแคบนี้เองเป็นพ้ืนที่ที่มีการตั้งถิ่น
ฐานแบบอาณาจักรมาเป็นเวลานานมาแล้วเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า มีความอุดมสมบูรณ์สูง 
ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนเหมาะสมกับกิจกรรมทางด้านการเกษตร โดยที่ราบระหว่างหุบเขานั้นมักจะ
เรียกว่า แอ่ง เนื่องจากมีลักษณะคล้ายหลุมและแวดล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง แอ่งที่ราบส าคัญของ
ภาคเหนือ ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่-ล าพูน แอ่งเชียงราย แอ่งล าปาง แอ่งน่าน เป็นต้น  
 2.5.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรภาคเหนือ โดยมากภาคเหนือมีการย้ายถิ่น
ออกเป็นจ านวนมาก มีทั้งการย้ายถิ่นแบบระหว่างประเทศและการย้ายถิ่นแบบในประเทศ ทั้งนี้การ
ย้ายถิ่นของทั้งสองกรณีก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจ านวน
ประชากรได้ 
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  1. การอพยพนอกประเทศ 

   การอพยพของชาวเมียนมาร์ แรงงานที่ส าคัญของภาคเหนือนั้นมาจากแรงงาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานชาวเมียนมาร์ในภาคเหนือนั้นเป็นแรงงานที่ส าคัญของภาคเหนือ
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในแถบตะวันตกและภาคเหนือของภูมิภาค เนื่องจากมีค่าแรงที่ไม่สูงนัก
ประกอบกับการท างานที่ไม่เลือกงานท าให้กลุ่มแรงงานชาวเมียนมาร์นั้นมีความส าคัญ ในภาคเหนือ
แต่ดั้งเดิมเป็นภูมิภาคที่มีการปะปนอยู่มาแต่สมัยโบราณกลุ่มชาวเมียนมาร์เหล่านี้มักจะประกอบอาชีพ
แพทย์แผนโบราณ ช่างฝีมือ เป็นต้น ในปัจจุบันพบทั้งชาวเมียนมาร์ดั้งเดิมที่ประกอบธุรกิจมามากกว่า 
100 ปี และแรงงานชาวเมียนมาร์กลุ่มใหม่ที่เป็นเจ้าของกิจการใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจร้านค้าและ
อาหาร 

    การอพยพของชาวลาว การอพยพของชาวลาวนั้นมีความคล้ายคลึงกับการอพยพ
ของแรงงานชาวเมียนมาร์ ลักษณะการใช้แรงงานมีความคล้ายคลึงกัน มีการกระจายตัวโดยทั่วกัน 
เพียงแต่แรงงานชาวลาวนั้นเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือการค้าแรงงานในครัวเรือนเป็นส่วนมาก 
เนื่องจากแรงงานชาวลาวมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับคนไทย 

  2. การอพยพในประเทศ 

   ประชากรในภาคเหนือดั้งเดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง
นอกฤดูเกษตรกรรม แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาจ านวนประชากรและอัตราการจ้างงานนั้นไม่มีความ
สมดุล จึงเกิดปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญคือการจ้างงานจากเมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะมีการ
กระจายงานตามเมืองหลักเช่น เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน แล้วก็ตามอัตราการย้ายถิ่นออกก็ยังคงมี
จ านวนที่มาก ส่วนหนึ่งมาจากระบบราชการและส่วนหนึ่งมาจากระบบเอกชนที่มีการดึงคนที่มีความรู้
ความสามารถเข้าสู่องค์กร 

    ส่วนปัจจัยดึงดูดเข้าสู่ภาคเหนือนั้นมีความคล้ายคลึงกับในภูมิภาคอ่ืนๆ คือแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ ประเภทแรกคือการอพยพย้ายถิ่นในทางราชการและความก้าวหน้าทางด้าน
งานเอกชนและประเภทสองคือด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว รีสอร์ทและ
โฮมสเตย์ อาทิ ปาย เชียงดาว แม่ก าปอง ปัว แม่สลอง เชียงของ เชียงแสน เป็นต้น   

 2.5.4 ชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพ้ืนเมือง ชาติพันธุ์ คือ กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดง
เอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันทางด้านเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จึงอาจสรุปได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มคนหลักของ
ภูมิภาคหรือพ้ืนที่นั้นๆ แต่กลุ่มชาติพันธุ์นี้จะมีจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ที่สามารถแสดงตัวตนได้ อย่าง
ชัดเจน ในภาคเหนือเป็นพ้ืนที่ที่มีการกระจายตัวกันอย่างมากของกลุ่มชาติพันธุ์เนื่องมีพ้ืนที่อยู่ติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ที่เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มนี้ การอพยพย้ายถิ่นระหว่างกันจึงเป็นเรื่องที่
ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559) 
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  อาข่า หรือ อีก้อ (Akah) อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนาน แคว้นสิบสองปันนาและไกวเจา 
เมื่อถูกรุกรานจึงทยอยอพยพลงทางด้านทิศใต้ ปัจจุบันอาศัยมากอยู่ในพ้ืนที่ดอยแม่สลอง จังหวัด
เชียงรายและมักจะกระจายอยู่ทั่วไปตามจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 
เชียงใหม่  ตาก  ก าแพงเพชร  แพร่  ล าปาง และ เพชรบูรณ์ 
  ลาหู่ หรือ มูเซอ (Lahu) เดิมมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีน ต่อมาถูกรุกรานจึง
อพยพลงมายังตอนใต้เข้าสู่ประเทศเมียนมาร์และภาคเหนือของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่
ผ่านมาทางอ าเภอแม่จัน เชียงแสน เชียงของ เวียงป่าเป้า แม่สรวย จังหวัดเชียงรายและอ าเภอฝาง  
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบส่วนน้อยที่มาจากทางด้าน
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในประเทศไทยพบเผ่ามูเซอด าและเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 

  ม้ง (Hmong) เดิมอาศัยในประเทศจีน ต่อมาหนีภัยสงครามโลกครั้งที่ 2  อพยพลง
มาถึงตอนใต้ของจีนและอินโดจีนและตอนเหนือของประเทศไทย พบสองกลุ่ม ได้แก่ ม้งน้ าเงินและม้ง
ขาว พบว่าอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดเชียงใหม่ 
  ดาระอ้ัง หรือ ปะหล่อง (Dara-Ang) เป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากประเทศเมียนมาร์ 
ประกอบไปด้วย เผ่าดาราอ้ังด า ดาราอั้งขาวและเผ่าดาราอ้ังน้ าเงิน มีลักษณะการตั้งถ่ินฐานที่อยู่อาศัย
หนาแน่นทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่และทางทิศเหนือของจังหวัดล าปาง 
  จีนยูนนาน หรือ จีนฮ่อ (Chinese Yunnan or Haw) คือ กลุ่มชาวจีนที่อพยพมาจาก
มณฑลยูนนาน ชาวจีนยูนนานได้เดินทางติดต่อค้าขายในพ้ืนที่ระหว่างจีนตอนใต้กับเมืองต่างๆ ใน
พ้ืนที่สิบสองปันนา รัฐฉาน ล้านนาและประเทศเมียนมาร์ ในภาษาล้านนาว่า “ฮ่อ” พบสองกลุ่มหลัก 
ได้แก่ ผาสี่และผาห้า อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 

  ลีซู หรือ ลีซอ (Lishu) ถิน่ฐานดั้งเดิมอาศัยอยู่ที่ต้นแม่น้ าสาละวินและแม่น้ าโขงทางตอน
เหนือของทิเบตและทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ต่อมาถูกกดดันทางด้าน
การเมืองและการปกครองประกอบกับการขาดแคลนที่ดินท ากินในประเทศเมียนมาร์ ชนเผ่านี้จึงอพยพ
เข้ามาสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร 
ล าปาง สุโขทัย พะเยาและแพร่ เป็นต้น 

  เมี่ยน หรือ เย้า (Mien or Yao) มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนบริเวณแถบลุ่มแม่น้ า
แยงซี ในประเทศไทยปัจจุบันชาวเมี่ยนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดพะเยาและน่าน ลักษณะ
โดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกับชนเผ่าม้ง  
  คะฉิ่น (Kachins) อพยพจากรัฐฉานประเทศเมียนมาร์ อพยพเข้ามาทางจังหวัด
เชียงใหม่และเชียงราย เผ่าคะฉิ่นมีความใกล้ชิดกับไทใหญ่ ลีซอ มูเซอ และอีก้อ เนื่องจากอยู่ในกลุ่ม
ตระกูลภาษาเดียวกัน คือ ทิเบต-พม่า อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1429
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49 

  กะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอญอ (Karen) เป็นชนเผ่าที่มีจ านวนมากที่สุดในประเทศไทย 
แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มส าคัญ ประกอบไปด้วย สะกอหรือยางขาวหรือปกาเกอญอซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ประชากรมากที่สุด โปหรือโพล่อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และล าพูน ปะโอหรือตองสู 
และบะเวหรือคะยา ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถิ่นฐานเดิมของกะเหรี่ยงอยู่บริเวณประเทศมองโกเลีย
เมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ต่อมาได้หนีภัยจากการรุกรานจากกองทัพจีนมาอยู่บริเวณทิเบตและจึงถอย
ร่นลงมาทางใต้เรื่อยๆ ตั้งแต่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าแยงซีเกียง ลุ่มน้ าสาละวินและมาจนถึงคอคอดกระ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูนและแม่ฮ่องสอน 

  ไทใหญ่ (Shan or Tai Yai) ชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า “ไต” เดิมมีถิ่นฐานอยู่ ใน
ประเทศจีน ต่อมาอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ โดยอาศัย
อยู่อย่างหนาแน่นในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่  
  ไทลื้อ (Tai léu) มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบสิบสองปันนาของจีน ปัจจุบันพบไทลื้อได้ใน
หลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน อาทิ จังหวัดเชียงราย ล าปาง เชียงใหม่ น่าน พะเยาและล าพูน 
เป็นต้น 

  ลั้วะ หรือ ละว้า (Lua) มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มชนออสโตรนีเซียน 
เรียกตัวเองว่า “ละเวียะ” ถิ่นก าเนิดที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อกันว่ามีการอพยพมาจากทาง
ตอนใต้ของประเทศไทย มลายาและเขมรโบราณ แต่ในบางความคิดเห็นพบว่ามาจากประเทศ     
เมียนมาร์และมีการพบการบันทึกอีกครั้งในยุคก่อนอาณาจักรล้านนา สมัยขุนหลวงวิลังคะ ปัจจุบัน
หมู่บ้านของชาวลั้วะจะอยู่ในเขตภูเขาที่ห่างไกลจากประชาชน บริเวณตามแนวสันเขาและจะกระจาย
ตัวกันอยู่ตามพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่  แม่ ฮ่องสอน  อุทัยธานี  สุพรรณบุรี  เชียงราย  
และล าปาง เป็นต้น 

  ไทยวน (Taiyuan) เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้านนามาเป็นเวลานาน มักจะ
อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง น่าน และแพร่ เป็นต้น ชาวไทยวนมีภาษาพูดที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มไทลื้อ  
  ไทเขิน (Tai Kheun) เป็นชนชาติหนึ่งในกลุ่มไต เดิมอาศัยอยู่ในเมืองเชียงตุงและ     
รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันพบชาวไทยเขินบริเวณอ าเภอสันป่าตอง สันก าแพง แม่แตง ดอย
สะเก็ดและในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชาวไทเขินมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับชาว
ล้านนาดั้งเดิมและชาวเมียนมาร์ 
  มลาบรี หรือ ผีตองเหลือง (Mlabri) เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมาเป็น
เวลานาน โดยมากพบอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในพ้ืนที่เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดน่านและ
จังหวัดแพร่รวมไปถึงทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ชาวมลาบรีเป็นชนเผ่ า
เร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในป่า มีการตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม มีระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานสั้นๆ และจึงอพยพย้าย
ถิ่นต่อไปยังพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า คล้ายกับพฤติกรรมการท าไร่เลื่อนลอย (slash & burn) แต่มี

http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1404
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ความแตกต่างด้านการประกอบอาชีพ คือ ในอดีตชาวมลาบรีจะล่าสัตว์และเก็บของป่าเท่านั้นแต่ใน
ปัจจุบันจะท าเกษตรกรรมประเภทพืชไร่เพ่ือค้าขายกับนายทุนชาวม้ง 
 2.5.5 การก าหนดเมืองส าคัญในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ
ตอนบน ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองหลัก เมืองหลักสองเมืองนี้ถูกจัดไว้เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของความเจริญในทางภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ดั้งเดิมนั้นถูกก าหนดเป็นเมืองหลัก
ของภูมิภาค มีการตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การค้า เป็นต้น จังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่
ในภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง สถาบันการศึกษา สถาบันทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงการกระจายตัว
ด้านความเจริญในภูมิภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
 

2.6 ทรัพยากร 
 

 ทรัพยากรในภาคเหนือกล่าวได้ว่ามีจ านวนมากมาย ค าว่าทรัพยากรกล่าวคือ สิ่งต่างๆที่อยู่
ในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูเขาหรือเทือกเขา ภาคเหนือจึงสามารถจัดได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีความ
หลายหลายทางด้านทรัพยากรเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศท้ังที่เป็นเทือกเขาและหุบเขา 

 2.6.1 ทรัพยากรดิน คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามวัฏจักรธรรมชาติมีปัจจัยการเกิดคือ 
ธรรมชาติและเวลา ดินเป็นทรัพยากรที่กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมมนุษย์ ทรัพยากรดินจึงควร
ได้รับการดูแลและรักษาเป็นอย่างดีเพ่ือที่จะได้ใช้ไปอย่างยาวนานในอนาคต ในปี 2478 และปี 2491 

มีการส ารวจกลุ่มดินในประเทศไทย โดย Dr. Robert Pendenton ในพ้ืนที่ภาคเหนือนั้นดินส่วนใหญ่
จัดว่าเป็นกลุ่มดินในกลุ่มดินบริเวณภูเขา โดยสามารถเรียกชื่อได้ตามท้องที่ได้ดังนี้  (สุภาพ บุญไชย, 

2549: 124,125,128) 

  ดินร่วนเชียงใหม่ (Chaing Mai Loam) พบมากบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่น้ าสายหลัก เนื้อ
ดินเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนดินในช่วงเวลาสั้นๆ เนื้อดินมีน้ าหนักเบา ระบายน้ าได้ดีปานกลาง 
ในฤดูแล้งหากขาดแคลนน้ า สามารถขุดลงไปใต้ดินเพ่ือหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในชั้นดินได้ 

   ดินร่วนและดินเหนียวแม่น้ ายม (Yom Loams and Clays) พบมากในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า
ยมและลุ่มแม่น้ าน่าน ลักษณะของดินเป็นเป็นดินร่วนและดินเหนียวสลับกัน มักจะมีน้ าท่วมขังอยู่
เสมอ เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ประเภท ข้าวไร่ ข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือ 

   ดินร่วนปนทรายขุนตาน (Khuntan Sandy Loams) พบว่าเป็นพ้ืนที่ปศุสัตว์และพ้ืนที่
ป่าไม้ หินพ้ืนฐานที่พบ คือ หินไนส์ (Gneiss) ไม่มีความเหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรมเนื่องจาก
ดินที่เกิดจากสลายตัวของหินประเภทนี้มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างน้อย 

   หินปูนโผล่ (Limestone Outcrops) พบบริเวณที่ลาดชันของภาคเหนือ ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก แต่จ าเป็นจะต้องท าการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือใช้ในทางเศรษฐกิจนั้นแต่ต้องมี
การลงทุนสูงเนื่องจากไม่ใช่พื้นท่ีราบ 
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  ดินบริเวณภูเขาสูงพบมากในภูมิภาคนี้ จัดเป็นกลุ่มดินที่เกษตรกรและชาวเขานิยมเปิด
หน้าดินในพ้ืนที่ที่มีระดับความชันปานกลางเพ่ือท าการเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวไร่ 
ข้าวโพดรวมไปถึงพืชเสพติดในบางพ้ืนที่ ในปัจจุบันจ าเป็นที่จะต้องมีการจ ากัดพ้ืนที่ทั้งหมดนี้ไว้เพ่ือ
การอนุรักษ์พ้ืนที่แหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ 

 2.6.2 ทรัพยากรน้ า คือ สสารที่อยู่ในสถานะของเหลวมีสูตรทางเคมี คือ H2O เป็น
ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นที่สุดต่อมนุษย์ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกประเภทบนโลกจ าเป็นต้องอาศัยน้ าใน
การด ารงชีวิต บนพ้ืนโลกส่วนที่เป็นผืนน้ านั้นมีประมาณ 3 ส่วน (75%) และพ้ืนดิน 1 ส่วน (25%) 
โดยน้ าที่มีความส าคัญกับมนุษย์มากที่สุดคือ น้ าจืด โดยที่แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุด คือ แม่น้ าและ
ทะเลสาบ ทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable resources) ทรัพยากรน้ าของ
ภาคเหนือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญประเภทหนึ่ง แต่เนื่องจากภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ลักษณะของปัญหาการขาดแคลนน้ าจึงไม่มีความรุนแรงเช่นเดียวกับ
ภาคอ่ืนๆ และภาคเหนือมีเขื่อนที่ส าคัญอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
เขื่อนกิ่วลม เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นต้น นอกจากนั้นภาคเหนือยังพบว่ามีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
ที่ส าคัญในระดับต้นน้ า คือ ฝายชั่วคราวหรือฝายแม้ว 

 เขื่อนกักเก็บน้ าที่ส าคัญ 

  เขื่อนสิริกิติ์ (เขื่อนผาซ่อม) เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สร้างขวางล าน้ าน่านช่วงอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดความจุของน้ า 9,510 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ผลิตกระแสไฟฟ้า บรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น่านและลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา  
  เขื่อนกิ่วลม สร้างขวางแม่น้ าวังที่อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ขนาดความจุของ
น้ า 112 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการชลประทาน การประมงและผลิต
กระแสไฟฟ้า 
  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สร้างขวางแม่น้ าแม่งัด อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
ความจุของน้ า 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการชลประทานเพ่ือการ
เกษตรกรรม ประมงและเพ่ือป้องกันอุทกภัย 

  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา สร้างขวางแม่น้ าแม่กวง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ขนาดความจุของน้ า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการชลประทานเพ่ือการ
เกษตรกรรมและการประมง 
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ภาพ 2.10 เขื่อนในภาคเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2559) 

 

 2.6.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบไปด้วยแร่โลหะและ
แร่อโลหะ นอกจากนั้นคือแร่พลังงาน ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการใช้งานเสมอ ในประเทศไทยมีหลายพ้ืนที่มีความส าคัญในด้านการผลิตและขุดเจาะแร่ธาตุ 
บางพ้ืนที่มีความส าคัญในการถลุงและสกัดแร่ธาตุ แร่ธาตุเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable resources) 

 แร่ธาตุที่ส าคัญในจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ ลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือเป็น
เทือกเขาสูงมีความหลากหลายในทางด้านทรัพยากรแร่ธาตุ เนื่องจากเทือกเขาสูงเหล่านี้เป็นเทือกเขา
หินเก่าที่มีการสะสมแร่ธาตุดั้งเดิมและเทือกเขาหินใหม่ที่น าเอาทรัพยากรธรรมชาติจากใต้พ้ืนผิวโลก
ขึ้นมาท้ัง 2 ปัจจัยนี้ท าให้ภาคเหนือมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 

  เชียงราย   พลวง ดีบุก ทองค า ทองแดง แมงกานีส 

  พะเยา    หินปูน ทราย ถ่านหิน แบไรต์ แมงกานีส พลวง  
  เชียงใหม่   ดีบุก ปิโตรเลียม ลิกไนท์ เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว  

  น่าน    ทองแดง ตะกั่ว ควอร์ต เหล็ก ฟลูออไรท์ 
  แพร่    พลวง ตะก่ัว สังกะสี แมงกานีส พลอย 

  แม่ฮ่องสอน   ดีบุก วุลแฟรม พลวง ฟลูออไรท์ ตะกั่ว 
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  ล าปาง   ลิกไนท์ ดินขาว แมงกานีส ดีบุก  
  ล าพูน   ฟลูออไรท์ ลิกไนท์ แมงกานีส แบไรท์ ฟอสเฟต 

  อุตรดิตถ์   ใยหิน โครไมท์ ทองแดง เหล็ก ดินขาว 

 2.6.4 ทรัพยากรป่าไม้ คือ ปริมาณต้นไม้ที่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มีความซับซ้อนและ
หนาทึบเป็นสังคมของพืชพรรณธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อโลก ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้มี
มากมาย ข้อส าคัญที่สุด คือ เปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศเปลี่ยนสารพิษให้กลายเป็นออกซิเจน  
ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกใช้ป่าไม้เป็นเกณฑ์ในการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม แต่ในปี 2559 ป่าไม้ในประเทศไทยพบเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น เนื่องจากป่าไม้เป็น
ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-renewable resources) สามารถฟ้ืนฟูได้ด้วยการปลูก
ทดแทนแต่ต้องแลกด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 20-30 ปี ทรัพยากรป่าไม้ในภาคเหนือมีเป็นจ านวน
มากพบทั้งป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 181-183) ได้แก่ 

  1. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่ต้นไม้มีใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี พืชพรรณมีลักษณะใบหนา
ใหญ่ พบว่ามีการผลัดใบบ้างในบางฤดูกาลแต่ไม่ถึงกับผลัดใบจนหมดทั้งต้น ลักษณะความชื้นใน
อากาศของป่ามีมากซ่ึงส่งผลต่อความหลากหลายทางด้านระบบชีวนิเวศ 

    ป่าดงดิบ ป่าดิบหรือป่าดิบชื้น (tropical rain forest, tropical evergreen 

forest or tropical wet green forest ) ลักษณะของพืชพรรณที่ขึ้นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีเรือน
ยอดหนาแน่นและเบียดชิดไม่เป็นระเบียบ แสงแดดจะไม่สามารถส่องถึงพ้ืนดินได้ ลักษณะของดิน
มักจะเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย ในบางพ้ืนที่อาจจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง พรรณไม้ที่พบ 
ได้แก่ ยาง ตะเคียน มะหาด พรรณไม้พ้ืนล่างที่พบ ได้แก่ ไผ่ หวาย เถาวัลย์ เป็นต้น พบมากในพ้ืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ 

    ป่าดงดิบแล้ง (dry evergreen forest) ลักษณะของพืชพรรณคล้ายกับพืชพรรณ
ในป่าดิบชื้น แต่มีความแตกต่างตรงที่ความหนาแน่นของพรรณไม้ในเรือนยอดที่เบาบางกว่าและชนิด
ของพรรณไม้พ้ืนล่าง รวมไปถึงปริมาณฝนที่น้อยกว่าป่าดิบชื้นด้วย เป็นต้น พบมากในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง จังหวัดแพร่ 

    ป่าดิบเขาหรือป่าดงดิบเขา (mountain forest or hill evergreen forest) คือ
ป่าที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากน้ าทะเลมากกว่า 1,100 เมตรขึ้นไป เป็นพ้ืนที่ป่าที่มีมีความชื้นสูง 
ลักษณะอากาศค่อนข้างเย็น พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ ก่อหรือโอค (Oke) พรรณไม้พ้ืนราบได้แก่ กล้วยไม้ 
ผักกูด กุหลาบป่า ข้าวตอกฤาษีและมอสชนิดต่างๆ ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  พบมากในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงราย 

    ป่าสนเขา (pine forest) เป็นป่าที่พบมากตามพ้ืนที่ยอดเขาและและบริเวณไหล่
เขาท่ีมีระดับความสูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป โดยพบในพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่อาจขึ้น
ปะปนกับป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ สนสองใบและสนสามใบ เป็นต้น  
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  2. ป่าไม้ผลัดใบ เป็นป่าที่ในฤดูแล้งพืชพรรณในป่าจะผลัดใบออกหมดทั้งต้น เนื่องจาก
อากาศมีความแห้งแล้งและมีความชื้นน้อยพืชพรรณจึงจ าเป็นที่จะต้องผลัดใบออกทั้งหมดเพ่ือลดการ
คายน้ าและชะงักการเจริญเติบโตเพ่ือรอการผลิใบออกมาใหม่เมื่อฤดูฝนมาถึง 

    ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พืชพรรณ
ในป่าเป็นไม้ขนาดกลางขึ้นไม่หนาแน่นและขึ้นไม่เป็นระเบียบ พืชพรรณส่วนใหญ่ คือ สัก แดง ประดู่ 
มะค่าโมง ซึ่งเป็นไม้ส าคัญทางเศรษฐกิจ พบมากในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์
และจังหวัดน่าน 

    ป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคกหรือป่าเต็งรัง (dry deciduous forest) เป็นพื้นที่ป่าที่พบ
มากตามพ้ืนที่แห้งแล้งหรือเชิงเขาที่มีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นดินทรายหรือดินลูกรัง ลักษณะอากาศ
มีความแห้งแล้ง ความชื้นมีน้อย ดินจึงมีลักษณะเป็นสีแดง ความอุดมสมบูรณ์ของดินมีไม่มากนัก พืช
พรรณส่วนใหญ่ที่พบ คือ เต็ง รัง เหียง พลวง มะขามป้อม พรรณไม้พ้ืนราบได้แก่ ปรง เป็นต้น เป็นป่าที่
พบได้ท่ัวไปในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 

ตาราง 2.5 เนื้อท่ีป่าไม้ของภาคเหนือ (ตารางกิโลเมตร) 
จังหวัด/ปี พ.ท. 

จังหวัด 

2559 2557 2551 

พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ 

เชียงใหม่ 20,107.06 15,488.24 77.03 15,457.32 76.88 16,609.47 82.61 

เชียงราย 11,678.37 4,676.84 40.05 4,801.16 41.11 5,244.62 44.91 

ล าปาง 12,533.96 8,827.97 70.43 8,846.17 70.58 9,561.66 76.29 

พะเยา 6,335.06 3,202.97 50.56 3,214 50.73 3,287.19 51.89 

น่าน 11,472.07 7,453.76 64.97 7,455.42 64.99 8,165.68 71.18 

อุตรดิตถ ์ 7,838.59 4,420.54 56.39 4,421.19 56.40 4,920.90 62.78 

แพร่ 6,538.60 4,165.32 63.70 4,150.04 63.47 4,115.61 62.94 

ล าพูน 4,505.88 2,557.24 56.75 2,552.11 56.64 2,576.44 57.18 

แม่ฮ่องสอน 12,681.26 11,048 87.12 11,133.77 87.80 11,267.69 88.85 

ที่มา: ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 
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ภาพ 2.11 ร้อยละเนื้อท่ีป่าไม้ของภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2551, 2557 และ 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 

 

  2.6.5 อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือพบเป็นจ านวนมากเนื่องจากหลายพ้ืนที่ใน
ภาคเหนือมีลักษณะเป็นที่สูงและเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธาร ลักษณะการกระจายตัวของอุทยานแห่งชาติใน
ภาคเหนือจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นป่าต้นน้ าล าธารที่มีความหนาแน่น
มากเนื่องจากพ้ืนที่มากกว่าครึ่งของภูมิภาคเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ส าคัญของประเทศไทย (ส านักงาน
อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2557) 

   ดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิต เป็นพ้ืนที่ที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ 
ยอดดอยอินทนนท์ พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 482 ตารางกิโลเมตร 
   ดอยขุนตาล ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูนและอ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิต เป็นรอยต่อส าคัญระหว่างจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน 
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 255 ตารางกิโลเมตร  
   ดอยสุเทพ-ปุย ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุม
ท้องที่อ าเภอแม่ริม อ าเภอหางดง และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิต 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นดอยแฝด ดอยที่ส าคัญได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้าและดอยปุย เป็น
แหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธาร ทั้งมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และส าคัญทางศาสนาและทางประวัติศาสตร์  
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 262.50 ตารางกิโลเมตร 
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ร้อยละ  ปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ  ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ ปี พ.ศ. 2559
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   น้ าตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นหน้าผาและภูเขาหิน เป็นต้นน้ าของแม่น้ าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ้ืนที่ป่าส่วนมากเป็น
ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบและป่าสนเขา พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 396 ตารางกิโลเมตร 
   แม่ปิง ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อสามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูนและ
จังหวัดตาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นระยะทาง  100 กิโลเมตร พ้ืนที่
โดยรวมประมาณ 1,005 ตารางกิโลเมตร  
   เวียงโกศัย ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอวังชิ้น อ าเภอลอง จังหวัดแพร่และอ าเภอเถิน 
อ าเภอสบปราบและอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิต เป็นรอยต่อส าคัญ
ระหว่างจังหวัดล าปางและจังหวัดแพร่ มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง หินชั้นที่สลับซับซ้อน พื้นที่โดยรวม
ประมาณ 410 ตารางกิโลเมตร  

   แม่ยม ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่และอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง เป็นพื้นที่อุทยานที่ตั้งอยู่ระหว่างสองฟากฝั่งล าน้ ายม โครงการแก่งเสือเต้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่นี้ด้วย 
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 455 ตารางกโิลเมตร  

   น้ าตกแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ในบริเวณอุทยานพบ
บ่อน้ าพุร้อนและน้ าตก พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 593 ตารางกิโลเมตร 

   ศรีลานนา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณอุทยานพบบ่อ
น้ าพุร้อนและน้ าตก เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าส าคัญของภาคเหนือ พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,408 ตาราง
กิโลเมตร 

   ดอยหลวง ตั้งอยู่ในเขตบริเวณพ้ืนที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ เชียงราย ล าปาง 
และพะเยา สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ โดยค่อนข้าง
สูงขึ้นจากทางเหนือลงมาทางใต้ จุดสูงสุดคือ ยอดดอยหลวง ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,694 เมตร 
สภาพดินเป็นดินลูกรังผสมหินโดยเฉพาะบนยอดเขา ส่วนบริเวณหุบเขาจะมีดินสีด าอุดมไปด้วยแร่ธาตุ
และหินมีลักษณะเป็นหินกรวดหรือหินปูน เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าส าคัญของแม่น้ าวังและกว๊านพะเยา 
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,170 ตารางกิโลเมตร 

   ออบหลวง ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอดและอ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทือกเขายาวในแนวเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย พบแม่น้ า
สายใหญ่ คือ น้ าแม่แจ่ม เป็นเขตแบ่งระหว่างอ าเภอจอมทองและอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สภาพ
โดยทั่วไปเป็นป่าต้นน้ าล าธารชั้นที่ 1 พบล าห้วยหลายสายไหลที่ลงล าน้ าแม่แจ่มและแม่น้ าปิง ภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้อยมาก เนื่องจากเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและสูงชัน มีความ
หลากหลายทางด้านชีวภาพค่อนข้างสูง พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 553 ตารางกิโลเมตร 
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   สาละวิน ครอบคลุมท้องที่อ าเภอสบเมย อ าเภอแม่สะเรียงและอ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบริมฝั่งน้ าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
สาละวินและป่าแม่ยวมฝั่งขวา มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 721.52 ตารางกิโลเมตร 

   ขุนแจ เรียกตามชื่อของน้ าตกขุนแจ ตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะ
ภูมิประเทศประกอบไปด้วยพ้ืนที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบเล็กน้อย
ทางด้านทิศตะวันออกของอุทยานมีลักษณะเป็นขอบแอ่งกระทะ จุดสูงสุดคือ ดอยลังกาที่มีความสูง
ประมาณ 2,031 เมตร อยู่ทางใต้สุดบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด คือ บริเวณ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง และอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่และเป็นแหล่งต้นน้ า
ที่ส าคัญ พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 270 ตารางกิโลเมตร  
   ห้วยน้ าดัง ครอบคลุมท้องที่อ าเภอแม่แตง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาแดนลาวและเทือกเขาถนน
ธงชัย มีความสูงเฉลี่ย 400-1,962 เมตร ยอดสูงที่สุดคือ ดอยช้าง จัดเป็นป่าต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ อาทิ 
แม่น้ าแตงและแม่น้ าปาย ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าตั้งแต่ชั้น A ถึงชั้น 1A พบล าห้วยใหญ่น้อยเป็นมากมาย 
ได้แก่ ห้วยเหี้ยะ ห้วยแม่ยะ ห้วยฮ่อม ห้วยน้ าดัง ห้วยแม่สลาหลวง ห้วยโป่ง น้ างุม ห้วยแม่แพลม ห้วย
งู ห้วยแม่เย็นหลวง ห้วยน้อย ห้วยฮ่อม ห้วยหก ห้วยแม่ฮ้ี ห้วยขาน ห้วยแม่ปิง ห้วยแม่จอกหลวง เป็น
ต้น เป็นพ้ืนที่ชมทะเลหมอกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย พบโป่งเดือดซึ่งเป็นน้ าพุร้อน
ธรรมชาติจากแหล่งความร้อนใต้พิภพ พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,252.12 ตารางกิโลเมตร  
   ล าน้ ากก ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอแม่จัน อ าเภอเมือง อ าเภอแม่สรวย และอ าเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ บริเวณหุบเขาเป็นหย่อมเล็กๆ 
ตอนเหนือและตอนใต้ของพ้ืนที่เป็นที่สูงลาดต่ าลงมาตอนกลางจะเป็นที่ราบลุ่มน้ าสลับกับร่องเขา มี
ระดับความสูงตั้งแต่ 500-1,720 เมตร จากระดับน้ าทะเล มียอดดอยช้างเป็นยอดดอยที่สูงที่สุด ซึ่งมี
ความสูงประมาณ 1,720 เมตร จากระดับน้ าทะเล เทือกเขาที่ส าคัญในพ้ืนที่ได้แก่ ดอยยาว ดอยบ่อ 
ดอยช้าง ดอยผามูบ เป็นต้น มีแม่น้ ากกซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญของภาคเหนือตอนบนไหลผ่านที่ราบ
ลุ่มตอนกลางของพ้ืนที่ โดยต้นน้ าเริ่มมาจากประเทศเมียนมาร์ไหลผ่านเขตประเทศไทยที่ต าบลท่า
ตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย จากทางทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก รวมระยะทางจากต าบลท่า
ตอนถึงพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติประมาณ 85 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีล าน้ าในพื้นที่อีกหลายสายที่เกิด
จากต้นน้ าในเทือกเขาต่างๆ ในพ้ืนที่อันได้แก่ ห้วยแม่กรณ์ ห้วยแม่มอญ ห้วยย่าดี ห้วยชมภู ห้วยส้าน 
ห้วยแม่ซ้าย และห้วยเลาอ้าย ซึ่งล าห้วยต่างๆ เหล่านี้จะไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ าสายใหญ่และไหลไป
รวมกับแม่น้ าลาวและน้ าแม่กกซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดเชียงราย พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
732.98 ตารางกิโลเมตร  
   ขุนขาน อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง และป่าแม่แจ่ม ท้องที่ต าบลแม่
สาบ ต าบลบ่อแก้ว ต าบลสะเมิงเหนือ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง และต าบลบ้านจันทร์ ต าบลแม่นา
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จาร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยทั่วไป มีความสูง
ตั้งแต่ 500-1,708 เมตรจากระดับน้ าทะเล ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดดอยปุงเกี้ย สูง 1,708 เมตร เป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารของแม่น้ าแม่ขาน และแม่น้ าแม่แจ่ม แม่น้ าทั้ง 2 สาย ไหลลงสู่แม่น้ าปิง พ้ืนที่
โดยรวมประมาณ 207.93 ตารางกิโลเมตร  
   ดอยเวียงผา มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ าแม่ฝางท้องที่
ต าบลศรีดงเย็น ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ ท้องที่ต าบลแม่ข่า ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ท้องที่ต าบลป่าแดด ต าบลศรีถ้อย ต าบลท่าก๊อ 
จังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เทือกเขาวางตัวในแนวทิศเหนือใต้ 
เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ยอดดอยสูงสุดคือ ดอยเวียงผา ระดับความสูง 
1,834 เมตร เป็นแหล่งก าเนิดของล าห้วยใหญ่ๆ ที่ส าคัญ เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าฝางและสาขาหนึ่ง
ของน้ าแม่ลาว เช่น ห้วยแม่ฝางหลวง ห้วยแม่ฝางน้อย น้ าแม่ยางมิ้น พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 207.93 

ตารางกิโลเมตร 
   ผาแดง เดิมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว บริเวณบ้านนาหวาย ต าบล
เมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีดอยที่ส าคัญได้แก่ ดอยถ้ าแกลบ ดอยหัวโท ดอยขุนห้วย
ไซ ดอยผาแดง ดอยถ้ างอบ ดอยด่านฟาก เป็นต้น ภูเขาทางด้านตะวันตกส่วนใหญ่ เป็นเขตที่มีผืนป่า
ใหญ่ปกคลุมอยู่มีดอยที่ส าคัญได้แก่ ดอยก าพร้า ดอยปุกผักกา ดอยเหล็กจี ดอยสันกิ่วคมพร้า ดอย
กิ่วฮูลม ดอยถ้วย ดอยยางกลอ เทือกเขาตอนกลางระหว่างห้วยแม่จกถึง บ้านหนองเขียวแนวเหนือ-ใต้ 
เป็นที่ราบลุ่มที่มีความสูงไม่มาก มีดอยถ้ ายุง ดอยขุนเป้า เป็นต้น พื้นที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ระหว่าง 400-1,800 เมตร มียอดเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความสูงสุดของพ้ืนที่ได้แก่ ดอยปุกผัก
กา มีความสูง 1,794 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง และยังเป็นต้นน้ าล าธารของแม่น้ าปิงและแม่
แตง พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,123.336 ตารางกิโลเมตร 
   แม่ตะไคร้ พ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอสันก าแพง อ าเภอดอยสะเก็ด กิ่ง
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อ าเภอบ้านธิ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ภูเขาสลับซับซ้อน 
มีความสูงตั้งแต่ 400-2,031 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นป่าต้นน้ าล าธารชั้น 1 อยู่ในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าแม่ปิง ภูมิประเทศเป็นหินปูน เป็นป่าต้นน้ าของห้วยแม่ตะไคร้ ห้วยแม่ออน ห้วยแม่ทา และห้วย
แม่กวง ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าปิง พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 513.20 ตารางกิโลเมตร 
   แม่โถ พ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอแม่แจ่มและอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
อยู่แนวเดียวกับเทือกเขา ดอยอินทนนท์ มีความสูงตั้งแต่ 400-1,699 เมตรจากระดับน้ าทะเล มียอด
เขาที่สูงที่สุดคือ ยอดดอยกิ่วไร่ม้ง อยู่ในท้องที่บ้านปางหินฝน ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม โดยมี
ความสูง 1,699 เมตรจากระดับน้ าทะเล พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 513.20 ตารางกิโลเมตร 
   แม่วาง อยู่ในเขตท้องที่ต าบลสันติสุข ต าบลยางคราม ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอย
หล่อ ต าบลบ้านหลวง ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง และต าบลทุ่งปี้ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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อยู่ในเทือกเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาเขาถนนธงชัย ที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 400-1,909 เมตร โดยมีดอยผาตั้งเป็นยอดที่สูงที่สุด เป็นแหล่งต้นน้ าของ
แม่น้ าส าคัญ 3 สาย ได้แก่ น้ าแม่แจ่ม น้ าแม่วาง น้ าแม่ตื่น ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าปิง พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
119.625 ตารางกิโลเมตร 

   ออบขาน ตั้งอยู่บริเวณต าบลสะเมิงใต้ ต าบลแม่สาบ ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอสะเมิง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง ท้องที่ต าบลแม่วิน ต าบลบ้านกาด ต าบลดอนเปา ต าบลทุ้งปี้ 
อ าเภอแม่วาง ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง และป่าท่าช้าง-แม่ขนิล ท้องที่ต าบลน้ าแพร่ ต าบล
บ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนและหินอัคนีที่วางตัวในแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก เป็นแนวเทือกเขาติดต่อมาจากอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภูเขาส่วนมากจะ
ไม่สูงมากนัก ยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ ยอดขุนเตียน สูง 1 ,550 เมตร พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 484 

ตารางกิโลเมตร 
   ขุนน่าน ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ตั้งอยู่ที่ต าบลดงพญา ต าบล
บ่อเกลือใต้ และต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ที่เป็นอุทยาน
แห่งชาติขุนน่านนั้นเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าชั้น 1A ลักษณะเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นแนวยาว 
มีระดับความสูงตั้งแต่ 600-1,745 เมตร มีแม่น้ าว้าเป็นล าน้ าสายใหญ่และส าคัญที่ไหลผ่านไหลผ่านใน
แนวทิศเหนือไหลลงทิศใต้ มีระยะทางประมาณ 25.5 กิโลเมตร พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 246.37 ตาราง
กิโลเมตร 
   ขุนสถาน อยู่ในท้องที่ อ าเภอนาน้อย และอ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน   ภูมิ
ประเทศของอุทยานแห่งชาติขุนสถานเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชัน ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ 
มีแนวสันเขาของดอยแปรเมืองเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน มีล าธารและล า
ห้วยไหลลงสู่แม่น้ าหลายสาย เช่น น้ าสา น้ าถา น้ าแหง น้ าแม่สาคร ดอยที่ส าคัญ เช่น ยอดดอยภูคา 
สูง 1,726 เมตร พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 419.2 ตารางกิโลเมตร 
   ดอยภูคา มีพ้ืนที่ครอบคลุมในท้องที่ 8 อ าเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อ าเภอปัว 
อ าเภอท่าวังผา อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอสันติสุข อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ และ อ าเภอแม่จริม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน พ้ืนที่ราบอยู่ตามบริเวณ
โดยรอบ มียอดดอยดงหญ้าหวายเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูง 1,980 เมตรจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาหิน และหินปนทราย โดยในพื้นท่ีป่าแห่งนี้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็น
พ้ืนที่ต้นน้ าล าธารชั้น 1 A อันเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าน่านและแม่น้ าล าธารสาขาหลายสาย พ้ืนที่
โดยรวมประมาณ 1,704 ตารางกิโลเมตร 
   ถ้ าสะเกิน อยู่ในท้องที่อ าเภอท่าวังผา อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอสอง
แคว จังหวัดน่านและอ าเภอเชียงค า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวใน
แนวเหนือใต้รูปตัว T ระดับความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 300 - 1,752 เมตร มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ 



60 

ยอดดอยจี๋ มีความสูง 1,752 เมตร เป็นพ้ืนที่ต้นก าเนิดของลุ่มน้ าถึง 3 ลุ่มน้ าด้วยกัน คือ ลุ่มน้ ายม
ตอนบน ลุ่มน้ ายาวตอนบน และลุ่มน้ าลาว ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าสายหลักของประเทศ คือ ล าน้ า
ยมและล าน้ าน่าน พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 248.32 ตารางกิโลเมตร 
   นันทบุรี มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอท่าวังผา อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือใต้ ทางทิศตะวันตก
ของจังหวัดน่าน จรดประเทศลาว ระดับความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 300-1,674 เมตร ยอดเขาที่สูง
ที่สุดคือ “ยอดดอยวาว” ความสูง 1,674 เมตร ลักษณะของหินส่วนใหญ่คือ หินตะกอน มีอายุอยู่ใน
หลายช่วงยุคด้วยกันและพบหินภูเขาไฟประปราย เป็นแหล่งต้นน้ าของล าห้วยหลายสายซึ่งเป็นล าห้วย
สาขาที่หล่อเลี้ยงล าน้ าน่านและล าน้ ายม ได้แก่ ล าน้ าสมุน ล าน้ าสะเนียน ล าน้ าวาว ล าน้ ายาว ล าน้ าพ้ี 
ล าน้ าตึม ล าน้ าสีพัน ล าน้ าไสล ล าน้ าระพี และล าน้ าคาง พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 877 ตารางกิโลเมตร 

   แม่จริม อยู่ท้องที่ต าบลน้ าพาง ต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม และต าบลไหล่น่าน 
ต าบลส้านนาหนองใหม่ ต าบลน้ ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมี
ความสูงชัน ทอดตัวจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่เหนือจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
300-1,652 เมตร ยอดดอยที่มีความสูงมากที่สุดคือ ดอยขุนลาน สูงประมาณ 1 ,652 เมตร มีแม่น้ าว้า
ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาหลวงพระบางไหลผ่านทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ เป็นระยะทางประมาณ 7.5 
กิโลเมตร มีล าธาร และล าห้วยที่เป็นต้นน้ าน่านอยู่หลายสาย เช่น ห้วยทรายมูล ห้วยสาสี่ ห้วยบ่าย
น้อย ห้วยบ่ายหลวง ห้วยน้ าพาง ล าน้ าแปง  พื้นที่โดยรวมประมาณ 432 ตารางกิโลเมตร 
   ศรีน่าน พ้ืนที่ครอบคลุมในท้องที่อ าเภอนาหมื่น อ าเภอนาน้อย อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ มียอดเขาขุนห้วยฮึก 
ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของพ้ืนที่สูงที่สุด มีความสูง 1,234 เมตร เป็นป่าต้นน้ าล าธารของแม่น้ าน่าน แหล่ง
น้ าที่พบเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ มีล าห้วยล าธารที่ส าคัญคือ แม่น้ าขะนิง แม่น้ าสา  พ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 1024.38 ตารางกิโลเมตร 

   ดอยภูนาง ในท้องที่ต าบลปง ต าบลควร ต าบลขุนควร อ าเภอปง ต าบลบ้านถ้ า 
ต าบลหนองหล่ม ต าบลบ้านปิน อ าเภอดอกค าใต้ และต าบลสระ ต าบลเชียงม่วน ต าบลบ้านมาง 
อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ระดับความสูงตั้งแต่ 361-1,222 

เมตร มีจุดสูงสุดของพ้ืนที่ คือ ดอยภูนาง ตั้งอยู่ใน ต าบลปง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา สูงประมาณ 
1,222 เมตร ตามหลักการการจ าแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ า (watershed classification) อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูนาง ประกอบด้วยพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1A 1B ชั้นที่ 2 3 4 และชั้นที่ 5 พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 512 

ตารางกิโลเมตร 
   ภูซาง อยู่ในท้องที่อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงรายและอ าเภอเชียงค าและกิ่งอ าเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตเทือกเขาติดชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยาว
ประมาณ 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 440 - 1,548 เมตร โดยมียอดดอยผา
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หม่นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของแม่น้ าลาว น้ าหงาว น้ าเปื๋อย น้ าบง น้ าญวน 
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 284.88 ตารางกิโลเมตร 
   แม่ปืม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ป่าดอยปุย และป่าแม่ปืม ป่าดอยปุยอยู่ในเขต
อ าเภอพานและอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ป่าแม่ปืมอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอพานและอ าเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย และอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ส่วนที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศส่วนมากจะเป็นภูเขาสูง
ชันและมีพ้ืนที่บนเขาน้อยและยังเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าแม่แก้วซึ่งตามล าน้ าจะมีลักษณะเป็นโขดหิน
ที่สวยงามและมีน้ าไหลตลอดปี ส่วนที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบภูเขาสูงชันทอดตัวยาวจากทิศ
เหนือ เป็นต้นก าเนิดของล าห้วยแม่ปืมซึ่งมีน้ าไหลตลอดปี จุดสูงที่สุดอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือมี
ความสูงตั้งแต่ 403-978 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 356 ตาราง
กิโลเมตร 
   ดอยผากลอง อยู่ในท้องที่อ าเภอลอง อ าเภอเมือง และอ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน บางแห่งเป็นที่ราบบนภูเขามีหินโผล่จากพ้ืนดินตามธรรมชาติ 
เป็นต้นน้ าล าธารของแม่น้ ายม ซึ่งประกอบด้วยห้วยที่ส าคัญคือ ห้วยขมิ้น ห้วยผาค า ห้วยเบี้ย ห้วยน้ า
ริน ห้วยแม่ต้าและห้วยแม่สาง พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 118.77 ตารางกิโลเมตร 
   ถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ อยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแนวเทือกเขาหลายเทือกสลับเป็นลูกคลื่นต่อเนื่องไปจนจรดชายแดนประเทศ
เมียนมาร์ทางด้านทิศเหนือ จุดสูงสุดเป็นยอดเขาดอยลาน สูงประมาณ 1 ,918 เมตร พ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 488 ตารางกิโลเมตร 

   แม่เงา ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขาสูงชัน จึงเป็นต้นน้ าล าธารของแม่น้ าหลายสาย
ซึ่งส่วนใหญ่ล าน้ าเหล่านี้ไหลไปลงแม่น้ าสาละวิน ล าน้ าส่วนใหญ่จะไหลจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศ
ตะวันตก ล าน้ าจะมีน้ าไหลตลอดปี มีล าน้ าและล าห้วยที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่เงา น้ าแม่ยวมและแม่น้ า
ริด พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 412.24 ตารางกิโลเมตร 
   ดอยจง ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอสบปราบ อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
และอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน เป็นภูเขาทอดยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีเทือกเขา
ขนาดใหญ่เล็ก หลายลูกสลับซับซ้อน เป็นต้นก าเนิด ล าห้วยหลายสายไหลลงสู่แม่น้ าวังและยังเป็น
แหล่งต้นน้ าส าหรับอ่างเก็บน้ าหลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ าแม่ปราบ อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ปู อ่างเก็บน้ าแม่
ยอง สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่เป็นภูเขาหิน มีแร่รัตนชาติ สังกะสี หินแกรนิตเละหินอ่อน พ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 332 ตารางกิโลเมตร 

   ถ้ าผาไท มีพ้ืนที่ครอบคลุมในท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงที่ส าคัญ คือ ดอยกิ่วลม สูง 1,202 เมตร 
ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าเต็งรัง ส่วนทิศใต้ ได้แก่ ดอยหลวง สูง 1 ,100 เมตร 
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น้ าจากล าห้วยและล าธารสายต่างๆ ที่ไหลไปทางทิศตะวันตกจะไหลลงสู่แม่น้ าวัง ส่วนที่ไหลไป
ทางด้านทิศตะวันออกจะไหลลงสู่แม่น้ างาวเป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,214 ตาราง
กิโลเมตร 
   แม่วะ อยู่ในท้องที่อ าเภอเถินและอ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปางและอ าเภอสามเงา
และอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน โดยบริเวณยอด
เขาจะเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ ซึ่งมีต้นสนเขาขนาดใหญ่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่
เป็นภูเขาหินปูน ความสูงประมาณ 300-400 เมตร ดอยผาจี่ เป็นดอยที่สูงที่สุด สูงประมาณ 1,027 

เมตร เป็นต้นก าเนิดของล าห้วยที่ส าคัญได้แก่ ห้วยแม่วะ ห้วยแม่แสลม ห้วยแม่สลิด ห้วยเหล่านี้จะ
ไหลลงแม่น้ าปิง แม่น้ าวัง และแม่น้ ายม พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 582.68 ตารางกิโลเมตร 
   ต้นสักใหญ่ อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอน้ าปาด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอท่าปลาและ
อ าเภอทองแสงขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเทือกเขาสูงต่ า แนวเทือกเขาที่ส าคัญ คือ เขาภูเมี่ยง เขาคว่ า
เรือ เขาหงายเรือ เขาสามเหลี่ยม เขาหยวก เขาถนน เขาแดด เขาไม้ผา เขาตักบอน เขาน้ าย้อย เขา
ผักขวง เขาจันทร์ ยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ด้านทิศตะวันออกคือ เขาภูเมี่ยง สูง 1 ,500 เมตร และเป็น
แหล่งก าเนิดห้วยที่ส าคัญที่ไหลสู่แม่น้ าน่าน ได้แก่ ห้วยคลองม้ามืด พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 518.80 

ตารางกิโลเมตร 
   ภูสอยดาว ตั้งอยู่บริเวณอ าเภอบ้านโคก อ าเภอห้วยมุ่นและอ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์และอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทาง
ทิศเหนือลงทิศใต้ เป็นเทือกเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 500-1,800 เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของล าน้ าภาค และล าน้ าปาด พ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 340.21 ตารางกิโลเมตร 

   ล าน้ าน่าน มีพ้ืนที่อยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ และอ าเภอท่าปลา อ าเภอน้ า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพพ้ืนที่ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์ ประกอบด้วยดอยแม่
แนง ดอยสันผักเหียก ดอนสันผาหมู ดอยปางม่วงค า ดอยผาตืบ ภูพระยาพ่อ ดอยจะคาน เขาหาด
หล้า เขาหวยจันทร์ ภูม่อนกระต่าย และภูขอนแก่น เป็นป่าต้นน้ าของแม่น้ ายมในเขตจังหวัดแพร่ ล า
น้ าสาขาที่ไหลลงแม่น้ าน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ น้ าแม่สาย น้ าแม่แนง ห้วยอมถ้ า ห้วยปันเงิน 
ห้วยห้วยผาเวียง ห้วยปูโล ห้วยจันทร์ ห้วยม่วง ห้วยกั้ง ห้วยวังค า และห้วยทราย พ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 999.15 ตารางกิโลเมตร 

  2.6.6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ พ้ืนที่ที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าอย่างปลอดภัยในการด ารงชีวิตและขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต แต่ละเขตนั้นจะต้องมีความ
เหมาะสมในการด ารงชีพด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น แหล่งน้ า แหล่งอาหาร ป่าไม้ พ้ืนที่สูง เป็นต้น (ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า, 2560) ในภาคเหนือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะอ้างอิงต าแหน่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่สูง
เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของป่ามากกว่าพ้ืนที่ราบแต่ในปัจจุบันเขตพ้ืนที่อนุรักษ์หลายแหล่งใน
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ภาคเหนือถูกบุกรุกถือเป็นปัญหาที่ต้องท าการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย  
   ลุ่มน้ าปาย อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อท่ีประมาณ 746,250 ไร่ 
   ภูเมี่ยง-ภูทอง อยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ 

340,625 ไร่ 
   แม่ตื่น อยู่ในเขตจังหวัดตาก เนื้อท่ีประมาณ 733,125 ไร่ 
   ดอยเชียงดาว อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ีประมาณ 325,625 ไร่ 
   สาละวิน อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อท่ีประมาณ 546,875 ไร่ 
   ดอยผาเมือง อยู่ในเขตจังหวัดล าพูนและจังหวัดล าปาง เนื้อที่ประมาณ 346,375 

ไร่ 
   ดอยผาช้าง อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน เนื้อท่ีประมาณ 360,000 ไร่ 
   อมก๋อย อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ีประมาณ 765,000 ไร่ 
   ดอยหลวง อยู่ในเขตจังหวัดแพร่ เนื้อท่ีประมาณ 60,625 ไร่ 
   แม่ยมฝั่งขวา อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อท่ีประมาณ 182,500 ไร่ 

 
ภาพ 2.12 อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาคเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2559) 
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  2.6.7 ทรัพยากรสัตว์และประมง 
   ในภาคเหนือที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนไปด้วยเทือกเขาและป่าไม้
ทรัพยากรสัตว์ป่าจึงมีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าหลายชนิดที่พบในภาคเหนือเป็นสัตว์ป่าหายากรวมไป
จนถึงสัตว์ป่าสงวน  อาทิ เลียงผา วัวแดง ควายป่า เป็นต้น ทรัพยากรประมงในภาคเหนือนั้นโดยเป็น
การประมงน้ าจืด แม่น้ าสายหลักคือแม่น้ าโขงและแม่น้ าสายหลักของภาคเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ประมงที่ส าคัญ อาทิ ปลาบึก ปลาค้าว ปลาคัง ปลาสวาย เป็นต้น โดยมีพ้ืนที่การประมงที่ส าคัญคือ
แม่น้ าสายต่างๆในภาคเหนือ เป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญ เช่น แม่น้ าโขงที่เป็นแนวพรมแดน
ธรรมชาติและแม่น้ าสายหลักในภาคเหนือ 4 สาย ได้แก่ ปิง วัง ยม น่าน และแม่น้ าสายย่อยอ่ืนๆอีก 
อาทิ แม่น้ ากก แม่น้ าอิง แม่น้ าฝาง แหล่งน้ าขนาดใหญ่ได้แก่ กว้านพะเยา ทะเลสาบเชียงแสน 
ทะเลสาบดอยเต่า เป็นต้น 

 

2.7 สภาพเศรษฐกิจ 

 

 สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ส่วนมากขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านการเกษตรกรรมและ
การท่องเที่ยว มีอุตสาหกรรมเล็กน้อย โดยที่ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศของภาคเหนือนั้นมี
ความเอ้ืออ านวยต่อกิจการทางด้านเศรษฐกิจประเภทเหล่านี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ
การท่องเที่ยวที่อัตราของภาคเหนือที่อัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าในภาคอ่ืนๆ  
 2.7.1 ลักษณะทั่วไป ภาคเหนือเอ้ืออ านวยเป็นพิเศษต่อลักษณะทางเศรษฐกิจทางด้าน
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ที่ภาคเหนือมีอัตราของรายได้ที่มากกว่าภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทย 
ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่อย่างเบาบางแต่ความที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมก็มีการส่งผลให้อัตรา
รายได้ของประชากรในภาคเหนือนั้นมีความกระเตื้องขึ้นในระดับดี  
 2.7.2 เกษตรกรรม ในภาคเหนือที่มีลักษณะองค์ประกอบที่แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆทั้งวิถี
ชีวิตและสภาพแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้วิถีความเป็นอยู่และพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือนั้นมีความ
แปลกและแตกต่างโดยที่พืชเศรษฐกิจของภาคเหนือประกอบไปด้วย ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า พืชและผลไม้
เมืองหนาว อาทิ แครอท ซูกินี บีท เทอร์นิพ แรดิช (Radish) ผักสลัด ลิ้นจี่ สตอเบอรี่ บ๊วย กีวี่ สาลี่ 
เป็นต้น ส่วนพืชไร่ ได้แก่ ยาสูบ ข้าวโพด กระเทียม อ้อย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ละหุ่ง งา นุ่น งิ้ว ยางพารา 
ใบชา เป็นต้น 
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ตาราง 2.6 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 (ไร่) 
จังหวัด ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ยาสูบ กระเทียม ล าไย 

เชียงใหม ่ 383,874 66,687 193,598 9,125 6,468 0 28,024 315,551 

ล าพูน 94,969 13,687 8 5,441 1,445 2,299 185 2,661 271,408 

ล าปาง 358,397 0 210,884 0 3,268 0 6,911 26,680 

แพร่ 280,558 19,378 313,373 0 8,215 4,476 0 4,237 

น่าน 176,278 0 1,010,150 0 9,756 3,944 0 34,565 

พะเยา 640,816 14,370 300,448 2,095 0 5,374 6 ,964 57,820 

เชียงราย 1,213,436 262,812 525,075 4,918 3 2,693 6,903 2,894 171,406 

แม่ฮ่องสอน 7 4,435 0 61,440 0 53,638 0 0 315,551 

อุตรดิตถ์ 581,340 17,111 2 01,698 0 1,445 0 0 0 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 

 

 
ภาพ 2.13 กราฟแสดงเนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 (ไร่) 
ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 
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 2.7.3 ปศุสัตว์ ในภาคเหนือ การปศุสัตว์เป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ 
แม้ว่าลักษณะทางด้านภูมิประเทศที่มีความจ ากัดต่อการท าปศุสัตว์เนื่องจากเป็นแอ่งหุบเขาและมีที่
ราบแคบๆ แต่สามารถจัดสรรการท าปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดที่มีแอ่งขนาดใหญ่จะมีข้อ
ได้เปรียบในเชิงการท าปศุสัตว์ อาทิ เชียงใหม่ ล าปาง น่านและอุตรดิตถ์ เป็นต้น สั ตว์เศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญของภูมิภาคนี้ ประกอบไปด้วย ไก่ โคเนื้อ สุกร และ แกะซึ่งมีปริมาณน้อยที่สุดแต่มี
ความส าคัญในเชิงการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน 

  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์มากที่สุดคือ เชียงใหม่ จ านวนประมาณ 8,231,392 ตัว 

  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์น้อยที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน จ านวนประมาณ 410,127 ตัว 

  ไก่ คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุดในภูมิภาคนี้ จ านวนประมาณ 
26,215,243 ตัว 

  แกะ คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้ จ านวนประมาณ 
1,509 ตัว  

ตาราง 2.7 สถิติการปศุสัตว์ปี 2558 รายจังหวัดภาคเหนือ 

จังหวัด โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด แพะ แกะ 

เชียงใหม่ 155,527 40,187 435,084 435,084 7,097,681 66,560 1,089 180 

ล าพูน 28,070 19,486 184,469 184,469 4,342,927 15,070 421 52 

ล าปาง 98,506 2,507 112,294 112,294 3,223,165 15,548 1,947 179 

แพร่ 21,538 277 59,759 59,759 1,615,845 9,601 101 27 

น่าน 33,378 36 53,674 53,674 1,770,577 43,858 545 71 

พะเยา 36,961 244 28,693 28,693 1,672,259 41,284 436 308 

เชียงราย 28,202 4,553 129,690 129,690 4,093,782 114,908 1,086 443 

แม่ฮ่องสอน 25,793 7 31,570 31,570 315,354 5,178 628 27 

อุตรดิตถ ์ 25,795 25 72,860 72,860 2,083,653 135,304 677 222 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 2.14 กราฟแสดงสถิติการปศุสัตว์ (สุกร โคเนื้อ กระบือ เป็ด) ปี 2558 รายจังหวัดภาคเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 
ภาพ 2.15 กราฟแสดงสถิติการปศุสัตว์ (โคนม แพะ แกะ) ปี 2558 รายจังหวัดภาคเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 2.16 กราฟแสดงสถิติการปศุสัตว์ (ไก่) ปี 2560 รายจังหวัดภาคเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 2.7.4 อุตสาหกรรม ในภาคเหนือนั้นอุตสาหกรรมมีปริมาณที่เบาบาง เนื่องจากเมืองหลัก
ของภาคเหนือนั้นมีการวางไว้เพ่ือขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ในสมัยอดีต พ้ืนที่อุตสาหกรรม
จึงจึงมีปริมาณการเติบโตที่ล่าช้า แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่ภาคเหนือได้มีการจัดสรรพ้ืนที่ในการจัดสร้างนิคม
อุตสาหกรรมเพ่ือสร้างระบบความเหมาะสมในภาคเหนือบริเวณจังหวัดล าพูนซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
ภาคเหนือ อันได้แก ่

  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 31 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,788 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมล าพูน ภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีโรงงาน
อุตสาหกรรม 1 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 781 ไร่ 

  นิคมอุตสาหกรรมล าพูน 2 ภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่
ประมาณ 370 ไร่ 
 2.7.5 การคมนาคม ในภาคเหนือที่มีลักษณะภูมิประเทศที่สุดขั้วคือมีทั้งที่สูงและแอ่งที่ราบ
ท าให้ระบบการคมนาคมขนส่งนั้นมีความหลากหลายและเหมาะสมและสะดวกส าหรับภูมิประเทศของ
ภาคเหนือ ประกอบไปด้วย 

  1. ทางบก เส้นทางการคมนาคมทางบกสายหลักของประเทศไทยตอนบน คือ ทาง
หลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ตั้งชื่อถนนตามชื่อนายกรัฐมนตรีและบุคคลส าคัญ
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ในกลุ่มคณะราษฎร์เพ่ือเป็นเกียรติในการสร้างเส้นทางคมนาคม เริ่มก่อสร้างในปี 2479 โดยมี
จุดเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี  เขตพญาไท  เขตจตุจักร เขต
บางเขน เขตดอนเมือง  ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร ตาก ล าปาง พะเยา เชียงรายและสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย มีความยาวรวม 994.74 กิโลเมตร 

  2. ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟของภาคเหนือเริ่มแยกจากสถานีชุมทางบ้านภาชีแล้วขึ้นไป
ทางทิศเหนือ ผ่านสถานีท่าเรือ ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านตาคลี นครสวรรค์ ชุมแสง บางมูลนาก ตะพานหิน 
พิจิตร พิษณุโลก ชุมทางบ้านดารา อุตรดิตถ์ เด่นชัย แม่เมาะ นครล าปาง ขุนตาน ล าพูน แล้วสุด
ปลายทางที่สถานีเชียงใหม่ ผ่านสถานีทั้งหมด 19 สถานี รวมระยะทางตลอดสายประมาณ 751 

กิโลเมตร ลอดอุโมงค์ทั้งสิ้น 4 อุโมงค์ คือ อุโมงค์ปางตูมขอบ อุโมงค์เขาพลึง อุโมงค์ห้วยแม่ลานและ
อุโมงค์ขุนตาน ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศและในระหว่างเส้นทางที่สถานีชุมทางบ้าน
ดาราจะมีทางแยกไปสุดสายที่สถานีสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในอนาคตมีแนวทางในการพัฒนา
เส้นทางรถไฟสายเหนือ ประกอบไปด้วย 

   ปี 2503 เส้นทางรถไฟสายเด่นชัย เชียงราย เชียงของ 
   ปี 2512 ส ารวจเส้นทางสถานีเด่นชัย แพร่ สอง เชียงม่วน ดอกค าใต้พะเยา ป่าแดด

เชียงราย  
   ปี 2537 - 2538 สรุปโครงการเส้นทางเด่นชัย แพร่ สอง งาว พะเยา เชียงราย  

  ปี 2539-2541 ออกแบบรถไฟรางเดี่ยวและศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในแนว
เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย รวมระยะทาง 246 กิโลเมตร    
  ปี 2547 ศึกษาทบทวนโครงการก่อสร้างและศึกษาความเหมาะสมในการต่อขยาย
เชื่อมโยงกับทางตอนใต้ของประเทศจีน 

  ปี 2554 ศึกษาและออกแบบก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
รวมระยะทางประมาณ 326 กิโลเมตร ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการด าเนินศึกษา  
  3. ทางอากาศ ภาคเหนือมีท่าอากาศยานที่ส าคัญหลายแห่งตามจังหวัดต่างๆ ทั้งท่า
อากาศยานและท่าอากาศยานนานาชาติ รวมทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบไปด้วย 

  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (Chiang Mai International airport) ตั้งอยู่ที่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (Mae Fah Luang - Chiang Rai 

International airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

  ท่าอากาศยานล าปาง (Lampang airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
  ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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  ท่าอากาศยานน่าน (Nan airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

  ท่าอากาศยานแพร่ (Phare airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 2.7.6 การท่องเที่ยวและบริการ ภาคส่วนของการท่องเที่ยวและบริการในภาคเหนือนั้น
นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมานั้นมีการเร่งขยายตัวของธุรกิจภาคส่วนนี้เป็นอย่างมาก ตามโครงการ 
Amazing Thailand ช่วยให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวและบริการของภาคเหนือมีการกระเตื้องขึ้นเป็นอย่าง
มาก แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของภาคเหนือเป็นกระแสหลักส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาสัมผัส
กับบรรยากาศที่แตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
อุทยานแห่งชาติต่างๆมากมายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและบริการเข้ามา ยกตัวอย่างเช่น ปาย ห้วย
น้ าดัง ดอยอินทนนท์ ภูชี้ฟ้า ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของภาคเหนือ ส่งผลให้การบริการ
เข้ามาพร้อมกับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวในช่วงระหว่างปี 2550 เป็นต้นมานั้น ภาคส่วนของธุรกิจ
การบริการประเภทกาแฟก็ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในภาคเหนือ ตามมาด้วยธุรกิจการบริการ
ประเภทชาและร้านค้าบริการควบคู่ไปกับการถ่ายภาพประทับใจร่วมกับภูมิประเทศที่สวยงาม
ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 2.17 เส้นทางคมนาคมภาคเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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2.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและภาคเหนือ 

 

 ภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากภาคเหนือ
เป็นพื้นที่เปราะบางมาตั้งแต่ประเทศไทยยังเป็น “สยาม” วิถีความเป็นอยู่และลักษณะภูมิประเทศของ
ภาคเหนือนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ภาคเหนือได้รับ
นั้นก็ เป็นเช่นเดียวกับที่ภูมิภาคอ่ืนได้รับ คือความต้องการในการพัฒนาภูมิภาคให้มีความ
เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับเมืองหลวง มีรายละเอียดดังนี้  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 การก่อตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาคขึ้น
ตามเมืองหลัก คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมโดยการ
สนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ การสร้างสถานีเกษตร สถานีขยายพันธุ์พืชและสถานีทดลองพันธุ์พืช 
มีการปรับปรุงระบบการชลประทานให้ดีมากขึ้น คือ โครงการเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งโรง
กลั่นน้ ามันฝางขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ การสร้างเส้นทางคมนาคมสายหลัก บูรณะและก่อสร้างทาง
หลวงจังหวัด การส ารวจเส้นทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงแสน พัฒนาระบบการบินด้วยการ
สร้างสนามบินเชียงใหม่ สนามบินล าปางและสนามบินเชียงราย   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 พัฒนาระบบการควบคุมก าเนิดเพ่ือ
ควบคุมจ านวนประชากร ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรให้มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาระบบการศึกษาและสุขภาพอนามัย 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ปรับปรุงด้านทรัพยากรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ สนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกชนิดรอง ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น พัฒนา
เชียงใหม่เป็นเมืองหลักเพ่ือลดการอพยพเข้าสู่เมืองหลวงและการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดที่
ระบาดมากในภาคเหนือ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด้วยการ
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ พัฒนาพ้ืนที่ล้าหลังโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และน่าน เพ่ิมประสิทธิภาพของทรัพยากร
ดิน น้ าและป่าไม้ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนบริเวณ
ชายแดนรวมทั้งก าหนดเมืองรองขึ้นในภาคเหนือเพ่ือรองรับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจจากเมือง
หลัก ได้แก่ จังหวัดเชียงรายและล าปาง   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ ด้วยการ
สร้างงานและกระจายรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รวมไปถึงการควบคุมอัตราการเกิดของ
ประชากรด้วยการวางแผนครอบครัว 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เพ่ิมระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ประเภทไฟฟ้าและหมายเลขโทรศัพท์ พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 6 ปีเป็น 9 ปี ควบคุมปัญหา
มลภาวะในเมืองส าคัญ เช่น เชียงใหม่  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือเป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญ เช่น แม่สาย เชียงแสน เชียงของ เป็นต้น  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พัฒนาคนให้คนเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าสูงสุด ในการแข่งขันทางด้านการค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการและสุขภาพ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ต้นทุนในทางเศรษฐกิจรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวล้ าเทียบเท่าประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศและธรรมชาติที่อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการวิจัยตามศูนย์ต่างๆที่
ส าคัญและการขยายเส้นทางคมนาคมสายหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านได้ เช่น เมียนมาร์ ลาว เวียดนามและจีน เป็นต้น มีการปรับโครงสร้างสังคมและ
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัยที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และการที่มีการ
เข้ามาของผู้สูงวัยชาวต่างชาติที่ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความ
ครอบคลุมการเข้าถึงมากที่สุด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลมะเร็ง เป็นต้น 
พัฒนาการลงทุนจังหวัดชายแดนเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่จังหวัดส าคัญที่
ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เป็นต้น 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นการพัฒนาคนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีการเน้นการพ่ึงพาตนเองของชุมชนไม่ว่าจะเป็นในด้านของ การท่องเที่ยว วิถี
วัฒนธรรม ในจังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงรายและเชียงใหม่ เป็นต้น การพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่
ออกสู่ภูมิภาค มีการวางแผนโครงการรถไฟความเร็วสูงสายพิษณุโลก -เชียงใหม่ แนวคิดการพัฒนา
ภูมิภาคที่ส าคัญ คือ พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

  
2.9 บทสรุป  
 

 ภาคเหนือตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 17 องศา 09 ลิปดา ถึง 20 องศา 27 ลิปดาเหนือและ
ลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดา ถึง 101 องศา 20 ลิปดาตะวันออก  
 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบหุบเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ า เป็น
ลักษณะภูมิประเทศเฉพาะที่พบได้แห่งเดียวในประเทศไทย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือ มีความ
หลากหลายเชิงภูมิประเทศที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมและทรัพยากร ข้อเสีย คือ 
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ลักษณะภูมิประเทศไม่เอ้ืออ านวยต่อการตั้งถิ่นการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีเพียง
พ้ืนที่ราบแคบๆ นอกเหนือจากนั้นคือพ้ืนที่เชิงเขาและพ้ืนที่สูงชันมากกว่า 45 องศา 
 ลักษณะภูมิอากาศมีความหนาวเย็นและเย็นจัดตามบริเวณยอดดอยสูง เนื่องจากมีละติจูด
ที่สูงและระดับความสูงของพ้ืนที่ โดยปกติแล้วลักษณะภูมิอากาศของภาคเหนือตามพ้ืนราบมีลักษณะ
เย็นกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ แต่บริเวณยอดดอยจะมีอากาศที่หนาวจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนยอดดอยสูง เช่น 
ดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาวและดอยผ้าห่มปก 

 ประเด็นสถานการณ์ทางด้านประชากรในภาคเหนือมีความหลากหลาย แต่ประเด็นที่มี
ความโดดเด่นมากท่ีสุด คือ ประเด็นทางชาติพันธ์หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นประเด็นหลักและมีปัญหามา
เป็นเวลานาน ในภาคเหนือมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากที่สุดในประเทศไทย ประกอบไป
ด้วยมากกว่า 20 ชาติพันธุ์ ประเด็นด้านประชากรของภาคเหนือมีความเบาบางเนื่องมาจากลักษณะ
ภูมิประเทศ อัตราการเกิดและตายมีสัดส่วนคงที่ อัตราการย้ายถิ่นออกมีสัดส่วนมากกว่าการย้ายถิ่น
เข้าในกรณีของผู้ย้ายถิ่นที่มีสัญชาติไทย แต่การย้ายถิ่นของชาวต่างชาติมีสัดส่วนการย้ายเข้า
ค่อนข้างมาก เช่น ชาวเมียนมาร์ ชาวลาว เป็นต้น  
 ทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือมีอยู่เป็นจ านวนมากและได้น าเอาออกมาใช้เพียง
บางส่วนเท่านั้น ทรัพยากรที่มีความส าคัญของภาคเหนือ คือ ทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุ เนื่องมาจาก
ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศท าให้ทรัพยากรป่าไม้ของภาคเหนือนั้นมีชื่อเสียงและมี
คุณภาพสูงที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้เศรษฐกิจ อาทิ ไม้สัก ไม้แดงและไม้มะค่า เป็นต้น 
ในส่วนของของทรัพยากรแร่ธาตุนั้นเป็นผลมาจากลักษณะทางด้านภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาหินเก่า 
เกิดการสะสมตัวของแร่ธาตุจากการแปรเปลี่ยนตามความร้อนใต้ผิวโลกและการสะสมตัวของชั้นหินท า
ให้เกิดทรัพยากรแร่ธาตุที่มีความส าคัญและหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ  
 ระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือนั้นมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก 
ระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคเหนือ ได้แก่ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น ในปัจจุบันระบบ
เศรษฐกิจของภาคเหนือมากจากกิจกรรมเศรษฐกิจขั้นการบริการซึ่งมีความสัมพันธ์กับกับการ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากภาคเหนือมีความส าคัญในด้านการท่องเที่ยวในระดับต้นๆของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาคเหนือ คือ ฤดูหนาว 

 ภาคเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งผลกระทบให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันและเป็นภูมิภาคที่ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก ใน
ด้านเมืองหลักตามภูมิภาค การพัฒนาพื้นที่ห่างไกลเพ่ือการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการศึกษา การ
พัฒนาระบบเกษตรกรรม เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้เป็นผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ระบุให้ภาคเหนือมีสามารถในการพ่ึงพาตนเองและมีความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับเมือง
หลวงของประเทศไทย  
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2.10 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 ตอนที่ 1 จงอธิบายอย่างละเอียด 

 1. ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือมีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ อย่างไร
บ้าง 

 2. ลักษณะภูมิอากาศของภาคเหนือมีผลกระทบอย่างไรต่อการด ารงชีวิตของประชากรใน
ภาคเหนือ 

 3. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในภาคเหนือมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง จงวิเคราะห์ผลดี
ผลเสียเหล่านั้น 

 4. จงอธิบายลักษณะการเคลื่อนย้ายของประชากรในภาคเหนือสู่ภูมิภาคต่างๆ 

 5. จงยกตัวอย่างทรัพยากรแร่ธาตุ น้ าและป่าไม้ของภาคเหนือที่ส าคัญ และวิเคราะห์
แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากทรัพยากร    
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 ตอนที่ 2 จงเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
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บทท่ี 3 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีลักษณะพิเศษกว่าภาคอ่ืนๆ
กล่าวคือมีพรมแดนทุกด้านคล้ายป้อมปราการที่เป็นธรรมชาติ ประวัติความเป็นมาสันนิษฐานได้ว่า 
ผู้คนส่วนใหญ่เป็นชาวลาว เนื่องมาจากลักษณะวัฒนธรรมวิถีประเพณีรวมไปถึงการด ารงชีพมีความ
คล้ายคลึงกัน นอกจากนั้นยังพบว่ามีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และใกล้เคียงมาเป็นเวลานานแล้ว ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฐานะเป็นมณฑลลาวพวนและ
ลาวกาว 

 

3.1 ที่ตั้ง 
 

 ต าแหน่งที่ตั้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างละติจูดที่ 14 องศา 07 ลิปดา ถึง 18 

องศา 26 ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 100 องศา 51 ลิปดา ถึง 105 องศา 35 ลิปดาตะวันออก โดย
ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางทิศตะวันตกติด
กับจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายกและทางทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี 
สระแก้วและประเทศกัมพูชา ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีลักษณะ
ทางด้านกายภาพที่แตกต่างกับทุกภูมิภาคในประเทศไทยแต่ในด้านวัฒนธรรมนั้นบางส่วนมีความ
คล้ายคลึงกันกับในภาคเหนือ  
 

3.2 ขอบเขต 

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่โดยประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร ตามการแบ่งภาค
ทางภูมิศาสตร์นั้นสามารถจ าแนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งหมด 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย        
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานีและบึงกาฬ
โดยจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่รวมประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร 
จังหวัดที่เล็กที่สุดคือ จังหวัดหนองคายมีพ้ืนที่รวมประมาณ  3,027 ตารางกิโลเมตร 
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ภาพ 3.1 ขอบเขตจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
 

3.3 ลักษณะภูมิประเทศ  

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งที่ราบสูงจากค ากล่าวนี้ ลักษณะ
ภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยที่ราบสูงเสียเป็นส่วนใหญ่ ที่ราบสูงคือเทือกเขา
ประเภทหนึ่ งที่มีความสูงไม่ เกิน 1,500 เมตรจากระดับน้ าทะเล พบได้ทั่วไปตามพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะโดยทั่วไปของที่ราบสูงคือยอดจะแบนราบหรือภูเขารูปโต๊ะ (table 

land) เป็นลักษณะเด่นที่พบในภูมิภาคนี้  
 3.3.1 ลักษณะโดยทั่วไป พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไปนั้น สามารถจ าแนกออก
ได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ที่ ราบสูงและที่ราบลุ่มแม่น้ า  
 3.3.2 เทือกเขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเทือกเขาที่ส าคัญมากมาย มีระดับความสูงที่
แตกต่างกันออกไป พบตั้งแต่ระดับประมาณ 1,500 เมตรลงมา ดังที่ ได้กล่าวไว้แล้วว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่ราบสูง ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวจะส่งผลในหลายๆด้าน อาทิ 
ภูมิอากาศ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงการคมนาคมด้วย  
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  เทือกเขาภูพาน เป็นแนวเทือกเขายอดตัดในตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กั้นระหว่าง 2 ที่ราบส าคัญ คือ ที่ราบสูงภูพานและที่ราบสูงโคราช พาดผ่านตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีไป
จนถึงเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในแนวตะวันออกเฉียงใต้ ความยาวโดยรวมประมาณ 133 กิโลเมตร มี
ลักษณะโครงสร้างทางธรณีเป็นหินทราย ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ภูเขียว เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ตั้งอยู่
ในเขตบริเวณอ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 567 เมตร เป็นพ้ืนที่ต้น
น้ าล าธารหลายสาย อาทิ น้ าล าปาว ห้วยน้ าก่ า ห้วยน้ าอูนและแม่น้ ายัง เป็นต้น  
  เทือกเขาสันก าแพง เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากแนวเทือกเขาดงพญาเย็น จุด
ก าเนิดมาจากในเขตอ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พาดผ่านไปทางภาคตะวันออกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กล่าวได้ว่าเป็นแนวพรมแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออก บริเวณอ าเภอทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ไปสิ้นสุดเทือกเขาในพ้ืนที่ช่องตะโก จังหวัด
บุรีรัมย์ ความยาวโดยรวมประมาณ 185 กิโลเมตร ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เขาแหลม เป็นยอดเขาที่สูง
ที่สุด ตั้งอยู่ในเขตบริเวณอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,328 

เมตร เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ ล าตะคอง ล าพระเพลิงและล าปลายมาศ เป็นต้น และ
แม่น้ าสายส าคัญในภาคตะวันออก อาทิ แม่น้ าหนุมาน แม่น้ านครนายกและแม่น้ าพระปรง 
  เทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสันก าแพง จุดเริ่มต้น
มาจากช่องตะโก อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทอดตัวเป็นแนวยาวผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างและเป็นแนวพรมแดนทางธรรมชาติที่ส าคัญระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษและพ้ืนที่ปากแม่น้ ามูล อ า เภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ความยาวโดยรวมประมาณ 544 กิโลเมตร ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่      ภูดงรัก ตั้งอยู่ใน
เขตบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 740 เมตรและเขาพระวิหาร ตั้งอยู่
ในเขตชายแดนจังหวัดศรีสะเกษและประเทศกัมพูชา ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 657 เมตร เป็น
พ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ ล าชี ห้วยคะยูง ล าโดมใหญ่และล าโดมน้อย เป็นต้น (ดังภาพ 3.2) 

 3.3.3 แม่น้ าและแหล่งน้ า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มี
ลักษณะลาดเ อียงจากทางทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก แม่น้ าส่ วนใหญ่ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะไหลลงสู่ทางทิศตะวันออกซ่ึงก็คือ แม่น้ าโขง 
  แม่น้ าโขง รู้จักกันดีในชื่อแม่น้ านานาชาติ ความยาวประมาณ 4,900 กิโลเมตร มีความ
ยาวเป็นอันดับ10 ของโลก ไหลผ่านทั้งหมด 6 ประเทศได้แก่ จีน เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชาและ
เวียดนาม มีความส าคัญกับประเทศไทยเนื่องจากเป็นแนวเขตพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทย
และประเทศเมียนมาร์และประเทศลาว  โดยแม่น้ าโขงส่วนที่ผ่านประเทศไทยนั้นจะเป็นแม่น้ าโขง
ส่วนล่าง ซึ่งไหลผ่าน อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 84 
กิโลเมตร ก่อนเข้าสู่ประเทศลาวและไหลเป็นพรมแดนไทย – ลาวเริ่มจาก จังหวัดเลย หนองคาย 
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นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญและอุบลราชธานี รวมความยาวที่ไหลผ่านประเทศไทยประมาณ 
976 กิโลเมตร  
  แม่น้ าชี มีแหล่งก าเนิดมาจากเขาพญาฝ่อ เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 บริเวณอ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไหลผ่านทางทิศตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหลายจังหวัดอาทิ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธรและ
อุบลราชธานี ไหลไปบรรจบกับแม่น้ ามูล บริเวณอ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ าชี
มีแควน้ าสาขามากมาย เช่น ล าคันฉู แม่น้ าพรม แม่น้ าเชิญ แม่น้ าพอง แม่น้ าล าปาวและแม่น้ ายัง รวม
ความยาวทั้งหมดประมาณ 765 กิโลเมตร เป็นแม่น้ าท่ียาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  แม่น้ ามูล มีแหล่งก าเนิดมาจากเขาละมั่ง เทือกเขาสันก าแพง บริเวณอ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา ไหล ผ่านหลายจังหวัดอาทิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและ
อุบลราชธานี ไหลลงสู่แม่น้ าโขง บริเวณอ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ ามูลมีแควน้ าสาขา
มากมาย เช่น ล าพระเพลิง ล าเสียว ล าตะคอง ล าเชิงไกร ล าพลับพลา ล าเซบาย ห้วยเซบก ล าปลาย
มาศ คลองนางรอง ห้วยทับทัน ห้วยขะยูง ล าโดมน้อยและล าโดมใหญ่ รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 
641 กิโลเมตร  
  แม่น้ าสงคราม มีแหล่งก าเนิดมาจากภูผาเหล็กและภูผาหัก เทือกเขาภูพาน บริเวณ
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านจังหวัดอุดรธานี หนองคายและนครพนม ไหลลงสู่แม่น้ า
โขง บริเวณอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม น้ าสาขาของแม่น้ าสงคราม ได้แก่ ห้วยน้ าอูนและห้วย
ยาม รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 420 กิโลเมตร  
  แม่น้ าเลย มีแหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 บริเวณอ าเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย ไหลย้อนขึ้นทางทิศเหนือผ่านอ าเภอเมืองเลยและไหลลงสู่แม่น้ าโขงบริเวณอ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 140 กิโลเมตร  
  แม่น้ าเหือง (แม่น้ าเหียง) มีแหล่งก าเนิดมาจากภูไผ่ตัน เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 บริเวณ
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไหลเป็นเส้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและประเทศ
ลาวในพ้ืนที่จังหวัดเลยทางทิศตะวันตกและไหลลงสู่แม่น้ าโขงบริเวณอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวม
ความยาวทั้งหมดประมาณ 110 กิโลเมตร (ดังภาพ 3.3) 
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 ภาพ 3.2 ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
 

 
ภาพ 3.3 ลุ่มน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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 3.3.4 ลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีความจ าเพาะเจาะจงซึ่งจะ
แสดงรูปร่างหรือลักษณะออกมาตามโครงสร้างธรณีพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบสูงลักษณะเฉพาะก็จะมีความสัมพันธ์อยู่กับโครงสร้างหินที่เป็นหินทรายที่มีลักษณะไม่
เหมือนกับในภูมิภาคอ่ืนๆ ประกอบไปด้วย (กวี วรกวิน, 2556: 16-17) 

  ภูเขารูปโต๊ะ (table land mountain) หรือภูเขายอดตัด เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุเกิดมาจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกในแนวระนาบ ยกตัวอย่าง 
เช่น ภูกระดึง ภูหลวง ภูเขียว ภูหอ ภูควายเงิน เป็นต้น 

  ภูเขารูปอีโต้ (cuesta) พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคือ แนวสัน
เขาจะมีความสูงชันลาดเทลงไปอีกด้านหนึ่งคล้ายกับสันมีดอีโต้ โดยมากมักเป็นภูเขาหินทราย 
ยกตัวอยา่ง เช่น เทือกเขาภูพาน เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาสันก าแพง เป็นต้น  
  พ้ืนที่ดอน (upland) ประกอบไปด้วย โนน โคก มอและเนิน พบได้ทั่วไปในภูมิภาคนี้
ความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศขึ้นอยู่กับรูปร่างและระดับความสูง  
  พ้ืนที่ราบ (plain) พ้ืนที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคล้ายกับภาคเหนือแต่
แตกต่างกันตรงที่ที่ราบเหล่านี้จะผสมอยู่กับพ้ืนที่ดอนประเภทต่างๆ ภูมิภาคนี้มีที่ราบขนาดใหญ่ เช่น 
ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นต้น มักใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
  พ้ืนที่ราบลุ่ม (swamp) มักจะเป็นพ้ืนที่บริเวณที่ติดกับแม่น้ าสายใหญ่ เช่น ที่ราบลุ่ม
แม่น้ าโขง ชี มูล สงคราม เป็นต้น พ้ืนที่รอบๆ ล าน้ าสองฟากฝั่งสามารถพบลักษณะภูมิประเทศแบบ
อ่ืนๆ ได้ เช่น กุด (oxbow lake) หนองน้ าลัด (meander) รวมไปถึงศูนย์รวมระบบนิเวศท้องถิ่น “บุ่ง
และทาม” เป็นต้น 

  ภูมิประเทศหินทราย (sand stone topography) เป็นลักษณะเฉพาะที่พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากการกัดกร่อนของหินทรายที่เกิดจากการกระท าของลมและน้ ากลายเป็น
แท่งหินที่มีรูปร่างลักษณะที่แปลกตา ยกตัวอย่าง เช่น หอนางอุษา จังหวัดอุดรธานี เสาเฉลียง จังหวัด
อุบลราชธานี ป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

  แก่ง (rapid) เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดในน้ า โดยเฉพาะในแม่น้ าโขงจะเห็นได้
ชัดเจนเป็นจ านวนมาก มีลักษณะเป็นหินที่ถูกกัดเซาะตามท้องน้ าซึ่งจะปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาที่
ระดับน้ าลดลง 
  กุมภลักษณ์ หรือ ปล่องหินรูปหม้อ (pothole) เป็นลักษณะของการกัดกร่อนในท้องน้ า
คล้ายกับแก่งแต่มีลักษณะเป็นหลุมกลมขนาดต่างๆ เกิดจากการเสียดสีระหว่างหินที่ถูกน้ าพัดมากับ
หินฐานในลักษณะน้ าวน ยกตัวอย่าง เช่น สามพันโบก ลานหินประวัติศาสตร์และหาดชมดาว จังหวัด
อุบลราชธานี  
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  หน้าผา (cliff) โดยมากเกิดจากระยะที่เหลื่อมกันของหินที่ทรายเกิดจากการพังทลาย
ตัวหรือการยกตัวขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคายและ
ผาสุดแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

 

3.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

 

 ภูมิอากาศ หมายถึง สภาพอากาศของทวีป ประเทศ เมือง หรือท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง 
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและต้องเป็นลักษณะอากาศที่มีระยะเวลาพอสมควรที่จะสามารถใช้แทน
สภาพอากาศได้ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็วลม เมฆ 
รวมถึงปริมาณหยาดน้ าฟ้าด้วย 
 3.4.1 ลักษณะทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกค่อนไปตอนบนของ
ประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขาจึงมีลักษณะภูมิอากาศเย็นและอาจจะมีอากาศที่หนาวในบางพ้ืนที่
ตอนบน พ้ืนที่ตอนกลางมีอากาศหนาวจัดไปจนถึงแห้งแล้ง ตอนล่างมีฝนตกชุกในฤดูมรสุม 

 3.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีหลากหลายปัจจัย
แต่สาเหตุหลักที่ท าให้ลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความแตกต่างกันประกอบไปด้วย 
  1. ละติจูด ละติจูดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้จะไม่สูงเท่ากับภาคเหนือ แต่ใน
ระดับละติจูดนี้โดยเฉพาะในตอนบนจะมีลักษณะอากาศที่หนาวเย็นก่อนภาคเหนือในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ เป็นต้น  
  2. ปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศ ลักษณะอากาศที่แล้งเป็นเรื่องปกติของภูมิภาคนี้ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศในฤดูฝนและฤดูหนาว ในฤดูหนาวนั้นกล่าวไว้
ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มหนาวเย็นเร็วกว่าภูมิภาคใดๆ ในประเทศ คือเริ่มจากประมาณเดือน
ตุลาคมและยาวนานไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากมหาสมุทร
แปซิฟิกผ่านเวียดนาม เทือกเขาอันนัม ประเทศลาวและเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาค
อ่ืนๆ  
  3. ลักษณะภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงกับ
ภาคเหนือคือมีเทือกเขามาก แต่ระดับสูงที่น้อยกว่า ท าให้อากาศเย็นและแห้งแล้งคล้ายกับภาคเหนือ 
แต่บางพ้ืนที่เช่น อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในปี 2549 วัดอุณหภูมิพ้ืนผิวได้
ประมาณ -1 องศาเซลเซียส รวมไปถึงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าซึ่งตั้งอยู่ในแนวรอยต่อของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีสถิติพบน้ าค้างแข็งในหลายช่วงปีเช่นกัน  

  4. ระยะห่างจากทะเล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีระยะห่างจากทะเลในระดับหนึ่ง
แม้จะไม่มากแต่ก็ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่แบบปิดล้อม (land lock country) ท าให้มีฤดูแล้งที่ยาวนานและมี
อากาศร้อนจัดในฤดรู้อนพบฤดูหนาวจะมีอากาศที่แห้งแล้ง ลมพัดแรง คล้ายกับในภาคเหนือ 
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 3.4.3 เขตภูมิอากาศ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่หรือจ าแนกพ้ืนที่ที่มีลักษณะอากาศที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ตามหลักการมักจะปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่ส าคัญเป็นเกณฑ์ อาทิ อุณหภูมิและ
ความชื้น เป็นต้น เขตอากาศจะช่วยให้การจ าแนกลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความเหมาะสมและเป็น
สัดส่วนมากยิ่งขึ้น เขตภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งออกเป็น (กวี วรกวิน, 2556: 90-92) 
  1. มรสุมเขตร้อน-ชื้นปานกลาง ฝนตกหนัก คือ พ้ืนที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออก
ของเทือกเขาภูพานท าหน้าที่เป็นด้านรับลมของเทือกเขาภูพาน จังหวัดที่อยู่ในเขตภูมิอากาศนี้ ได้แก่ 
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวล าภู   
  2. มรสุมเขตร้อน-ชื้นปานกลาง ฝนตกน้อย คือ พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาพนม
ดงรักที่วางตัวในแนวทิศตะวันตก - ตะวันออก พ้ืนที่นี้จึงเป็นเขตพ้ืนที่เงาฝนของเทือกเขาพนมดงรัก
และเทือกเขาสันก าแพงปริมาณฝนที่ตกจึงมีน้อย จังหวัดที่อยู่ในเขตภูมิอากาศนี้ ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วน
ของจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมาและ
ทางด้านตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ  
  3. มรสุมเขตร้อน-ชื้นน้อย ฝนน้อย คือ พ้ืนที่ระหว่างเทือกเขาภูพานและเพชรบูรณ์ 
เป็นพ้ืนที่เงาฝนที่มีการทับซ้อนกันของทุเทือกเขาในภูมิภาคนี้เนื่องจากเขตอากาศนี้ตั้งอยู่บริเวณ
ตอนกลางของภูมิภาค ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวล าภู  
  4. มรสุมเขตร้อน-ชื้นมาก แห้งแล้งและอากาศเย็นแบบภูเขา คือ พ้ืนที่บริเวณเทือกเขา
สันก าแพง เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาภูพานและจังหวัดเลย มีลักษณะเป็นภูเขาสูงอากาศจึงมี
ลักษณะเย็น จังหวัดที่อยู่ในเขตภูมิอากาศนี้ ได้แก่ บริเวณที่มีเทือกเขาพาดผ่าน เช่น จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 

  5. มรสุมเขตร้อน-ชื้นปานกลาง ฝนน้อย อากาศแห้งและเย็น คือ เป็นทั้งเขตเงาฝนและ
เขตที่มีอากาศหนาวเย็นของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะอากาศพิเศษกว่าทุก
พ้ืนที่ในภูมิภาคนี้ พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตภูมิอากาศนี้ ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณอ าเภอนาแห้ว อ าเภอเชียงคานและ
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
 3.4.4 อุณหภูมิ คือ การวัดค่าเฉลี่ยของสสารว่าจะร้อนหรือเย็น โดยทั่วไปแล้วใน
ชีวิตประจ าวันเราจะวัดค่าของอุณหภูมิตามสถานที่ใดที่หนึ่งเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงหรือเพ่ือเก็บ
รวบรวมเพ่ือน าไปศึกษาวิเคราะห์  สามารถวัดระดับอุณหภูมิได้จาก เครื่องมือวัดที่ เรียกว่า 
“เทอร์โมมิเตอร์” (Thermometer) อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ประมาณ 27 

องศาเซลเซียส แสดงถึงว่าอากาศค่อนข้างร้อนทั้งนี้อาจมีสาเหตุประกอบต่างๆ เช่นพื้นที่ห่างไกลทะเล 
เป็นต้น 
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  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา และ
ศรีสะเกษ เฉลี่ยประมาณ 32.55 องศาเซลเซียส 

  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บึงกาฬ เฉลี่ย
ประมาณ 26.67 องศาเซลเซียส 

เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เมษายน เฉลี่ย
ประมาณ 32.55 องศาเซลเซียส 

  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ธันวาคม เฉลี่ย
ประมาณ 24.40 องศาเซลเซียส 

 

ตาราง 3.1 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2559-2560 

จังหวัด/
เดือน 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

นครราชสมีา 30 33 32 30 29 29 28 28 27 25 26 27 

อุบลราชธาน ี 30 33 31 29 29 29 28 28 28 26 26 26 

ขอนแก่น 30 33 31 30 28 28 28 28 26 24 25 25 

บุรีรัมย ์ 30 33 31 29 28 29 27 27 26 24 25 25 

อุดรธาน ี 29 33 30 29 29 29 28 28 26 24 25 25 

ศรีสะเกษ 30 33 31 29 29 29 28 28 28 26 26 27 

สุรินทร ์ 30 33 31 29 28 29 27 27 26 24 25 25 

ร้อยเอ็ด 30 33 31 30 29 29 28 28 27 25 26 26 

สกลนคร 29 32 31 29 28 28 28 28 26 24 24 24 

ชัยภูม ิ 30 33 31 29 28 29 28 28 27 25 26 26 

กาฬสินธุ ์ 28 32 30 28 28 28 27 27 26 24 25 24 

มหาสารคาม 30 33 31 30 29 29 28 28 27 25 26 26 

นครพนม 29 32 30 29 28 28 28 28 26 24 24 24 

เลย 28 31 30 29 28 28 28 27 25 23 24 24 

ยโสธร 28 32 30 28 28 28 27 27 26 24 25 24 

หนองคาย 29 33 31 30 28 29 28 29 27 24 25 25 

หนองบัวล าภ ู 29 33 30 29 29 29 28 28 26 24 25 25 

บึงกาฬ 26 30 29 28 27 27 28 28 26 23 24 24 

อ านาจเจรญิ 30 33 31 29 29 29 28 28 28 26 26 26 

มุกดาหาร 29 33 32 30 29 29 28 28 27 24 25 25 

ที่มา: TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ภาพ 3.4 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2559-2560 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูล TWC Product and Technology LLC (2017) 
 

ตาราง 3.2 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดตามสถานีวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 

สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

นครราชสีมา 
นครราชสีมา H 36.4 37.3 41.5 43.2 41.8 38.2 37.3 36.5 35 34.8 33.8 33.6 

L 12 12.6 18.2 24.3 22.8 22.8 23.7 23.6 23 23.7 20 16.6 

เกษตรปาก
ช่อง 

H 32.9 35.2 37.9 38.9 39 36.5 33.5 33 32.4 32.1 32.6 32.6 

L 10.6 10.6 17.5 21.7 22.2 22.7 22.4 21.9 22.1 21.2 19 15.6 

โชคชัย H 36.1 37 41.2 42.5 40.7 37.6 37 36.9 35.5 35 34.9 34.4 

L 11.8 11.3 16.5 23.5 22.7 22.1 23.5 24.3 23.2 22.5 19.3 15.7 

บุรีรัมย์ 
บุรีรัมย์ H 35.8 37 41.5 43.2 41 37.5 36 36.3 34 34 35.5 33.5 

L 9.4 8.5 13.7 21 21.7 21 20 22 21 22 17.8 13.5 

นางรอง H 36.2 37.2 41.2 43 40.4 37.8 36.4 36.4 34.6 34.4 34.6 33.8 

L 11.5 11 15.8 21.5 22.3 22.3 22.1 23.5 23.3 22.8 18 15 
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ตาราง 3.2 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดตามสถานีวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 (ต่อ) 
สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
. 

สุรินทร์ 
สุรินทร์ H 35.8 37 41.5 43.2 41 37.5 36 36.3 34 34 35.5 33.5 

L 9.4 8.5 13.7 21 21.7 21 20 22 21 22 17.8 13.5 

เกษตร
สุรินทร ์

H 36.2 37.2 41.2 43 40.4 37.8 36.4 36.4 34.6 34.4 34.6 33.8 

L 11.5 11 15.8 21.5 22.3 22.3 22.1 23.5 23.3 22.8 18 15 

ท่าตูม H 35 36.3 40.3 42 39.8 37 35.8 34.8 34.5 33.8 34.2 33.9 

L 11 10.8 16.2 21.6 22 23 23.4 24 24 24 18.5 16.1 

ศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ H 35.1 37 40.5 42.3 40 37.5 35.3 34.8 33.6 34.4 34.5 34.4 

L 12 11.4 16.6 24.6 23.1 23.6 22.6 23.8 23 22.8 18.7 16.9 

อุบลราชธาน ี

เกษตร
อุบลราชธาน ี

H 35.8 37.5 40.1 42.3 40.5 37 35.5 35.2 34.8 35.5 36 35 

L 13.4 11.5 15.8 23.6 23.4 23.3 22 23.8 22.8 22.5 18.4 17 

อุบลราชธาน ี H 35.3 37.6 40.2 42.6 40.5 37 35.7 35.5 34.3 35.2 35.3 36.7 

L 13 11.5 16.3 23.8 23.8 23 22.8 23.5 22.9 23.2 18.6 16.9 

ชัยภูม ิ

ชัยภูมิ H 36.1 36.5 40.5 42.6 40.1 37.3 37.6 35.4 34.7 34.1 33.2 33 

L 11.4 12.5 18.3 25.2 23.5 22 22.4 22.4 22.5 23 20.2 16.7 

หนองบัวล าภ ู

หนองบัวล าภู H 35 36.5 42.1 43.6 41.1 36.8 37.2 35.2 34.8 34.7 33.8 33.1 

L 9.3 8.6 14.5 21.8 22.7 23.3 22.6 23.5 22.4 22.6 17.3 14.5 

ขอนแก่น 

ขอนแก่น H 35.7 37.6 40.9 42.4 40.2 37.8 36.9 36 34.9 34.5 33.9 33.3 

L 9.5 10.3 15.6 22.5 22.8 22.9 21.5 22.8 22.3 22.8 18.3 14.9 

เกษตรท่า
พระ 

H 36.1 37.3 41.6 42.7 40 38.1 37.8 35.3 35 35.3 34 34.1 

L 9.6 8 12.9 22 23.3 23.3 22.8 23.1 22.3 22 17 13.9 

อุดรธาน ี

อุดรธานี H 35.4 36.3 41.5 42.4 40.6 36.4 36.6 35.2 36 34.9 34.6 33.1 

L 9.1 7.8 13.5 22.4 23.6 23.4 23.9 23.8 23.4 22.4 16.8 13.6 
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ตาราง 3.2 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดตามสถานีวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 (ต่อ) 
สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เลย 

เลย H 35.2 36.3 40.7 43 40.6 37.5 36.5 35.5 35.2 34.8 34 32.5 

L 10.5 6.5 11.7 20.9 22.3 22.6 21.8 21.9 21.8 21.1 16.4 11.6 

เกษตรเลย H 34.6 35.5 41 42.8 40 36.8 36.8 35 36 34.7 33.5 32.9 

L 9.7 5.9 11.3 20.7 22.3 22.7 22 22.2 21 21 16.1 11.8 

หนองคาย 

หนองคาย H 33.2 35.5 40.6 42.8 40.7 36.1 36.4 35.5 35.5 35.3 34 32.7 

L 9.3 9.1 15.7 22 23.4 23.9 23.6 22.5 22.5 22.5 18.4 14.5 

มหาสารคาม 

โกสุมพิสัย H 36.5 37.7 41.7 42.5 41 38.5 36.8 36.2 35.2 35.5 35.1 35.2 

L 9.7 9.5 14 23 22.8 23 23.5 22.8 22.5 22.7 17.6 14.5 

ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด H 35.4 37 40.7 42.3 40.3 37.5 35.5 35.1 34.3 35 34 34 

L 11 11.2 15.5 22.2 23.7 23.5 23.6 23.2 23 22.7 18.4 15.2 

เกษตร
ร้อยเอ็ด 

H 35.3 36.5 39.8 41.2 39.2 36.6 35.1 34.5 34 33.6 33.7 33.1 

L 11.1 10.4 13 21.9 23.2 23 24.3 23.2 22.8 22.7 17.9 13.9 

กาฬสินธุ ์
กมลาไสย H 34.1 35.1 39.6 41.9 39.1 36.9 35.4 35.9 33.4 32.9 33.1 32.9 

L 10.9 8.2 12.5 22.4 23.7 24.1 23.6 23.6 22.9 22.6 17.4 13.9 

สกลนคร 
สกลนคร H 34 35.4 40.5 41.7 40.5 37 36.1 34.9 35.1 33.8 33.3 33.2 

L 9.7 8 14.6 21.8 23.6 23 21.8 22.3 22.8 22 16.4 12.8 

เกษตร
สกลนคร 

H 34.9 36.5 41 42.5 40.3 36.3 35.8 35 35.3 35 34.5 34.2 

L 9 6 10.7 22 23 23.5 22.4 23 22.6 21 14 11.5 

นครพนม 

นครพนม H 33.7 35.5 40.2 41.4 38.7 36.2 35.6 34.3 35.7 34.8 33.6 33.3 

L 10.7 8.2 12.6 22.2 22.7 23.5 22.6 23.4 23 22.5 16.4 14.7 

เกษตร
นครพนม 

H 33.6 35.6 40.2 41.2 39.1 35.9 36.2 34.4 34.7 34.8 34.6 33 

L 10.2 4.2 10.2 19.9 22.2 22.7 22.5 23 22.9 20.2 14.5 10.7 

มุกดาหาร 
มุกดาหาร H 35.1 37.3 40.2 42.3 40.5 37.6 36 36.1 35.2 34.8 35 34.1 

L 10.5 12 15.8 22.2 24 22.3 24 23.3 22.7 22.5 18 15.5 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 3.5 สถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปี 2559 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 3.6 สถิติอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยรายปี 2559 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 

 

 3.4.5 ลม คือ อากาศซึ่งเคลื่อนที่ เนื่องจากความแตกต่างด้านความกดอากาศ (air 

pressure) ของสองพ้ืนที่มักจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูง (high air pressure) ไปยัง
บริเวณที่มีความกดอากาศต่ า (low air pressure) มักจะเคลื่อนที่ในแนวราบเกิดจากการแทนที่ของ
อากาศ เนื่องจากอากาศในบริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่ า
กว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ 
 ลมที่เกิดมักจะเป็นลมภูเขาและลมหุบเขาเนื่องจากมีเทือกเขาสูงมาก ลมหุบเขาจะพัดใน
เวลากลางวันท าให้บนภูเขามีอากาศเย็น ลมภูเขาจะพัดในเวลากลางคืนท าให้เชิงเขามีอากาศเย็น 
ประกอบกับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนมากเป็นที่ราบสูง บริเวณท่ีราบต่ า
จึ งมี ลั กษณะอากาศที่ เ ย็ น ใน เวลากลางคืน  ลั กษณะอากาศของจั งหวั ดต่ า งๆ  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครราชสีมาและอุบลราชธานีจึงมีความ
เหมาะสมในการเป็นเมืองตากอากาศหรือเมืองพักร้อนที่ส าคัญของประเทศ  
 3.4.6 ฝน คือ ปรากฏการณ์ละอองน้ าในอากาศหรือเมฆฝนรวมตัวกันแล้วตกลงมาเป็น
หยาดน้ าฟ้า หยาดน้ าฟ้าอาจจะตกลงมาในรูปแบบของหิมะ ลูกเห็บ น้ าค้างหรือฝน ฝนเป็นส่วนส าคัญ
ส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ า (hydrologic cycle) เม็ดฝนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม มาตรใน
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การวัดปริมาณน้ าฝนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มต้นตกในช่วงเดือน
พฤษภาคมและตกต่อไปทั้งนี้ได้รับอิทธิพลส าคัญจากพายุใต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้ แต่ในบางครั้งก็อ่อน
ก าลังลงเนื่องจากพัดผ่านเทือกเขาอันนัมในประเทศเวียดนามและพ้ืนที่ประเทศลาวด้วย 

  จังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ สถานี
นครพนม  เฉลี่ยประมาณ 173.27 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 
2,079.20 มิลลิเมตร 

  พจังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ สถานี
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เฉลี่ยประมาณ 69.33 มิลลิเมตร และมีปริมาณ
ฝนรวมรายปีทั้งหมด 832 มิลลิเมตร  

ตาราง 3.3 สถิติปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2558 

จังหวัด ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) 
หนองคาย 1,523.5 

เลย 862.3 

อุดรธานี 1,129.1 

นครพนม 2,079.2 

สกลนคร 1,680.1 

มุกดาหาร 1,013.9 

ขอนแก่น 998.9 

โกสุมพิสัย 832.0 

ร้อยเอ็ด 1,051.7 

ชัยภูมิ 912.8 

อุบลราชธานี 1,258.6 

ท่าตูม 1,082.7 

สุรินทร์ 1,388.5 

นครราชสีมา 1,171.1 

โชคชัย 1,048.2 

นางรอง 1,187.4 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
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ภาพ 3.7 สถิติปริมาณน้ าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 

 

จะเห็นได้ว่าในปี 2558 ปริมาณฝนเริ่มต้นที่เดือนพฤษภาคมและไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ซึ่งปริมาณ
ฝนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเกษตรกรและการเกษตรกรรม 

 3.4.7 ฤดูกาล คือ ช่วงเวลาของสภาพอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการที่โลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ประกอบกับที่แกนของโลกเอียงท ามุม 23.5 องศา ท าให้แต่ละพ้ืนที่ของโลกได้รับ
แสงแดดไม่ทั่วถึงเท่ากัน อุณหภูมิของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจึงไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาและ
เกิดเป็นฤดูกาลขึ้น 

  เขตลมฟ้าอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งแยกจังหวัดตามได้ประมาณ 20 จังหวัด 
ได้แก่ เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา มหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวล าภู ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี
และบึงกาฬ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 181-183) 
  1. ฤดูร้อน เริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปสิ้นสุดในปลายเดือนพฤษภาคมหรือ
ต้นเดือนมิถุนายน ลักษณะอากาศร้อนจัด ในช่วงบ่ายอาจเกิดลมพายุฤดูร้อนที่มีลมกรรโชกแรงเกิดขึ้น
ได้ พ้ืนผิวดินมีความแห้งแล้งเนื่องจากพ้ืนดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ าจึงไม่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้น
เอาไว้ได้ 
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  2. ฤดูฝน เริ่มต้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนและไปสิ้นสุด
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม อากาศในตอนกลางวันจะร้อนอบอ้าว ปริมาณฝนส่วนมากได้รับอิทธิพลจาก
ดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ปริมาณฝนส่วนน้อยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามัน 

  3. ฤดูหนาว เริ่มต้นช่วงปลายเดือนตุลาคมและไปสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
อากาศหนาวเย็นจากประเทศจีนจะท าให้อุณหภูมิลดลงต่ าก่อนภาคเหนือ ในระยะแรกเริ่มของฤดูกาล 
จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรง 
 3.4.8 ลักษณะเด่นของภูมิอากาศ คือ การที่ในพ้ืนที่หนึ่งๆ มีเอกลักษณ์ของอากาศที่แตกต่าง
หรือสุดขั้วทั้งในด้านดีและด้านร้าย ในพ้ืนที่นั้นๆอาจจะประสบกับภัยพิบัติในกรณีที่ลักษณะอากาศเป็นไป
ในด้านลบแต่ถ้าหากเป็นไปในทางบวกอาจจะเป็นปรากฏการณ์ในเชิงการศึกษาหรือการท่องเที่ยวได้ 
  1. อุณหภูมิที่หนาวเย็น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะมีความหนาวเย็นคล้ายกับ
ภาคเหนือในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคม ตามพ้ืนราบอุณหภูมิจะวัดได้โดยประมาณ 
10-25 องศาเซลเซียส แต่ในพ้ืนที่ยอดภูที่มีระดับสูงมากว่า 1,000 เมตร จะพบกับอุณหภูมิหนาวเย็นจนถึง
หนาวจัดและอาจจะเป็นไปในลักษณะขั้นน้ าค้างแข็ง อาทิ ภูเรือ ภูหินร่องกล้า เป็นต้น  
  2. หมอกและเกล็ดน้ าแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าระดับความสูง
ของพ้ืนที่ที่มากกว่า 1,000 เมตร ตามยอดภูสามารถพบปรากฏการณ์น้ าค้างแข็งได้เช่นเดียวกับใน
ภาคเหนือ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมาพ้ืนที่ภูหินร่องกล้าพบปรากฏการณ์น้ าค้างแข็งเกือบจะทุกปี 
ลักษณะของน้ าค้างแข็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะคล้ายคลึงกับในภาคเหนือ คือพบพืดน้ าแข็ง
เกาะอยู่ตามยอดหญ้าและไม้พุ่มขนาดเล็ก 

  3 .  ลมและพายุ ฝ น ฟ้ าคะนองกร ะจาย  เ นื่ อ ง จ ากลั กษณะที่ ตั้ ง ข อ งภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิกไม่มากนัก พ้ืนที่กั้นลมคือ
ประเทศลาวและเวียดนาม ถึงกระนั้นปริมาณลมพายุและฝนจากไต้ฝุ่น พายุดีเปรสชั่นและพายุโซน
ร้อนก็เข้าปะทะกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นที่แรก ดังจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่จังหวัด
ต่อไปนี้ คือ เลย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดชายขอบ ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากลมพายุเหล่านี้ในปริมาณมาก มีฝนตกชุกเป็นพิเศษ 

 

3.5 ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 ประชากร คือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน มีความเหมือนกันในด้านต่างๆ อาทิ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน โดยที่จ านวนของ
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ประชากรจะมีมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเป็นเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและความจ าเป็นทางการการด ารงชีวิต เป็นต้น 

 3.5.1 ลักษณะประชากรโดยรวม ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีรูปร่าง
ลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับประชากรชาวลาว รูปร่างสันทัด ผิวสีขาวออกเหลือง มีจ านวน
ประชากรค่อนข้างเบาบาง จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมาและน้อยที่สุด คือ 
จังหวัดมุกดาหาร 

 

ตาราง 3.4 ประชากรและความหนาแน่นของประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด/ป ี
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

2559 2555 2550 2545 

จ านวน 
ปชก 

ความ 

หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

นครราชสมีา 20,493.96 2,631,435 128.4 2,601,167 126.92 2,552,894 124.57 2,581,244 125.95 

อุบลราชธาน ี 15,774.00 1,862,965 118.1 1,826,920 115.82 1,785,709 113.21 1,792,774 113.65 

ขอนแก่น 10,885.99 1,801,753 165.51 1,774,816 163.04 1,752,414 160.98 1,767,643 162.38 

บุรีรัมย ์ 10,322.89 1,587,897 153.82 1,566,740 151.77 1,536,070 148.80 1,545,779 149.74 

อุดรธาน ี 11,730.30 1,578,783 134.59 1,557,298 132.76 1,530,686 130.49 1,535,471 130.90 

ศรีสะเกษ 8,839.98 1,470,341 166.33 1,458,370 164.97 1,443,011 163.24 1,458,969 165.04 

สุรินทร ์ 8,124.06 1,395,567 171.78 1,386,277 170.64 1,372,672 168.96 1,399,377 172.25 

ร้อยเอ็ด 8,299.45 1,307,982 157.6 1,308,570 157.67 1,308,589 157.67 1,322,864 159.39 

สกลนคร 9,605.76 1,145,949 119.3 1,129,174 117.55 1,113,064 115.87 1,107,752 115.32 

ชัยภูม ิ 12,778.29 1,138,199 89.07 1,133,034 88.67 1,119,597 87.62 1,136,508 88.94 

กาฬสินธุ ์ 6,946.75 985,232 141.83 985,084 141.81 977,508 140.71 990,212 142.54 

มหาสารคาม 5,291.68 963,484 182.08 945,149 178.61 936,005 176.88 942,909 178.19 

นครพนม 5,512.67 716,873 130.04 708,350 128.49 697,105 126.46 721,540 130.89 

เลย 11,424.61 639,801 56 629,787 55.13 615,538 53.88 635,587 55.63 

ยโสธร 4,161.66 539,815 129.71 540,267 129.82 539,542 129.65 553,865 133.09 

หนองคาย 3,027.28 520,363 171.89 512,439 169.27 902,618 298.16 909,543 300.45 

หนองบัวล าภ ู 3,859.09 510,734 132.35 505,071 130.88 497,603 128.94 497,603 128.94 

บึงกาฬ 4,305.00 421,625 97.94 412,613 95.85 0 0.00 0 0.00 

อ านาจเจรญิ 3,161.25 377,120 119.29 373,494 118.15 368,915 116.70 370,360 117.16 

มุกดาหาร 4,339.83 349,474 80.53 342,868 79.00 336,107 77.45 338,276 77.95 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 3.8 จ านวนประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 3.9 ความหนาแน่นของประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2560 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 

 

 3.5.2 การกระจายตัวของประชากร (dispersion) คือ การกระจายตัวของสมาชิกของ
ประชากรในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมักจะแสดงออกมาในรูปแบบของความ
หนาแน่นประชากรที่แสดงออกมาในหน่วยคนต่อตารางกิโลเมตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชากรจะตั้งถ่ินฐานที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีต่อไปนี้ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 72) 

  ที่ราบลุ่มแม่น้ าต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ราบมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย แต่เนื่องจากมีความแห้งแล้งมาก ดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ าขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ลักษณะการกระจายตัวของประชากรจะเป็นไปใน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบการกระจายตัวตามที่ราบ
ลุ่มแม่น้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม อาทิ แม่น้ าโขง แม่น้ าสงคราม แม่น้ า
มูลและแม่ชีและ รูปแบบการการกระจายตัวตามแนวถนน ถนนสายส าคัญ คือ ถนนสายมิตรภาพ ที่
สร้างข้ึนมาพร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาและกระจายความเจริญออกสู่
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 3.5.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการย้ายถิ่นเข้าออกมาก มีทั้งการย้ายถิ่นแบบระหว่างประเทศและการย้ายถิ่น
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แบบในประเทศ ทั้งนี้การย้ายถิ่นของทั้งสองกรณีก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรได้ 
  1. การอพยพนอกประเทศ 

   การอพยพของชาวลาว ประชากรชาวลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบในสอง
ลักษณะ คือ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่เข้ามาเพ่ือการใช้แรงงานในภาคธุรกิจประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับใน
ภาคเหนือ ประชากรกลุ่มนี้มีการอพยพมาตามจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือค่าแรงใน
การด ารงชีพแต่เนื่องด้วยลักษณะทางวัฒนธรรมและภาษาที่คล้ายคลึงกันจนเกือบจะเป็นคนกลุ่ม
เดียวกันนี้ท าให้สามารถแยกคนสองกลุ่มนี้ออกจากกันได้ยาก ซึ่งเป็นวิถีการด ารงชีวิตที่พบว่ามีมาเป็น
ระยะเวลานานแล้วและกลุ่มที่สองคือกลุ่มนักธุรกิจและประชาชนชาวลาวทั่วไปที่เข้ามาโดยเหตุผล
ส่วนบุคคล ตามพ้ืนที่จังหวัดใหญ่ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ อุดรธานี บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี เป็นต้น 

   การอพยพของชาวเวียดนาม จากหลักฐานในทางประวัติศาสตร์พบว่าชาว
เวียดนามนั้นได้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวลานานแล้วในพ้ืนจังหวัด
ชายแดนของประเทศไทย ได้แก่ หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี 
ส่วนมากกลุ่มที่อพยพย้ายมาในอดีตได้ตั้งรกรากถิ่นฐานร่วมกับชาวไทอีสานจนแยกไม่ออก พบเพียง
แค่วัฒนธรรมทางด้านวิถีชีวิตที่ยังสามารถบ่งชี้ถึงชนกลุ่มนี้ได้แม้กระท่ังในปัจจุบัน  
   การอพยพของชาวกัมพูชา ลักษณะของการผสมผสานทางวัฒนธรรมของ
ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นท าให้การศึกษาทางด้านชาติพันธุ์นั้นท าได้ยาก โดยในอดีต
นั้นประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีความใกล้ชิดกับประชากรชาวกัมพูชาจนแยก
แทบไม่ออก ในปัจจุบันจึงพบว่ามีแรงงานชาวกัมพูชาเป็นจ านวนมากตามแนวชายแดนจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ อาทิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและบางอ าเภอของอุบลราชธานี  
  2. การอพยพในประเทศ 

   การอพยพย้ายถิ่นของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากนั้นเป็นการ
อพยพตามปัจจัยดึงดูด กล่าวคือเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ตามภูมิภาค สาเหตุ
ของการอพยพนั้นมาจากความแร้นแค้นทางด้านการด ารงชีวิต เมืองหลวงจึงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
อาชีพส่วนมากของประชากรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นอาชีพรับจ้าง ปัจจุบันสามารถพบ
ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือคนอีสานเกือบจะทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

   ในส่วนของปัจจัยดึงดูดเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นสามารถจ าแนกออกได้
เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือการอพยพเพ่ือระบบราชการและการโยกย้ายงานทางเอกชน ประเภท
ที่สองคือ การโยกย้ายทางธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ ภูทับเบิก วังน้ าเขียว เขาใหญ่ เป็นต้น แหล่งลงทุน
เหล่านี้เป็นแหล่งลงทุนทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ส าคัญตามเมือง
หลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา เป็นต้น   
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 3.5.4 ชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพ้ืนเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็น
ภูมิภาคที่มีความหลากหลาย ทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น แต่ละ
จังหวัด ศิลปวัฒนธรรม เหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความหลากหลายทางด้านชนพ้ืนเมืองและชนเผ่าด้วย
เช่นกัน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559) 

  ไทยลาว หรือ ไทอีสาน (Laotian) หรือเรียกว่า “ชาวอีสาน” เป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่
ที่สุดและมีจ านวนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนมากมีวัฒนธรรมและภาษาคล้ายคลึงกับ
ประเทศลาว เนื่องจากคนกลุ่มนี้ดั้งเดิมนั้นมีทั้งอพยพย้ายถิ่นหรือลี้ภัยสงครามมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ า
โขง  
  ผู้ไท หรือ ภูไท (Phutai) เดิมอาศัยอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทย และแค้นสิบสองปันนา 
ปัจจุบันอยู่ในประเทศเวียดนามและประเทศจีน ปัจจุบันมีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดนครพนม จังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธรและบางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย มีภาษาพูดที่มีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง 
  ไทด า หรือ ไทยทรงด า หรือ ลาวโซ่ง (Tai Dam) เป็นคนพ้ืนเมืองดั้งเดิม อาศัยอยู่ใน
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มาเป็นเวลานาน บางส่วนอพยพมาจากแคว้นพวน ประเทศลาว 
นอกจากนั้นยังพบชาวไทด าในจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย 

  ไทกุลา หรือ กูลา (Kula) คือ กลุ่มพ่อค้าเร่ร่อนชนชาติตองสูและไทยใหญ่ที่เดินทางมา
ค้าขายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันพบได้ในจังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดยโสธร 

  ชาวกูย หรือ กวย-ส่วย (Kui or Kuoy or Suai) มีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณตอนเหนือของ
เมืองก าปงธม ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันพบได้ในจังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี น ครราชสีมา 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ รวมไปถึงสุพรรณบุรี แต่เนื่องจากอยู่อาศัยปะปนกับชาว
เขมรจึงมีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ท าให้มีความเหลื่อมซ้อนกันในการจ าแนก
กลุ่มชาติพันธุ์ 
  ชาวเยอ (Nyeu) เป็นส่วนหนึ่งของเผ่ากูยแต่มีความแตกต่างทางด้านภาษา ปัจจุบัน
สามารถพบได้ในจังหวัดศรีสะเกษ 

  ชาวเขมร (Khmer) ชื่อทางวิชาการ คือ “เขมรถิ่นไทย” เป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาเขมร 
อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว เรียกตัวเองว่า "ขแมร์" ปัจจุบันพบว่าอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดสระแก้ว 
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  ไทญ้อ หรือ ย้อ – เงี้ยว (Nyaw) มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศ
ลาว มีภาษาพูดเหมือนภาษาไทยลาวแต่แตกต่างกันที่ส าเนียง อาศัยอยู่กระจายทั่วไปในแถบภาค
อีสาน ในปัจจุบันพ้ืนที่ที่มีชาวไทย้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และท่ีจังหวัด
ปราจีนบุรี 
  ไทโส้ หรือ กะโซ่ (Kaso) หรือ “ข่าโซ่” เป็นกลุ่มชาวข่าพวกหนึ่งที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่
เมืองมหาชัย แขวงค าม่วนและแขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาจึงได้
อพยพมาอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร  
  ไทแสก (The Sack) เป็นชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ในท้องที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร มีภูมิล าเนาดั้งเดิมอยู่ในตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากเอกสารหลักฐานยพบว่ามีชาวแสกอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการอีกด้วย 

  ไทข่า หรือ บรู (Kha) ไทข่ามีถิ่นก าเนิดอยู่ในแขวงสะหวันเขต แขวงสาละวันและ
แขวงอัตปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในท้องที่จังหวัด
มุกดาหาร เป็นชนเผ่าดั้งเดิมในลุ่มแม่น้ าโขง ที่อาจจะสืบเชื้อสายมาจากขอมโบราณ เรียกตนเองว่า 
“บรู” ในปัจจุบันมีถิ่นที่อยู่ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร 

  ไทกะเลิง (Kaleang) กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร มักจะอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ราบสูงและตามพ้ืนที่ไหล่เขา จากหลักฐานอพยพมาจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง ปัจจุบัน
มีการตั้งถิ่นฐานบนเทือกเขาภูพานและ อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร   

 3.5.5 การก าหนดเมืองส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น 
นครราชสีมาและอุบลราชธานี เป็นเมืองหลัก มีความส าคัญเนื่องจากในช่วงสงครามเวียดนาม เป็น
ฐานทัพและท่าอากาศยานของกองทัพสหรัฐ อาทิ เช่นจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี ยังพบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ ที่อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี    

  

3.6 ทรัพยากร 
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคท่ีมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในประเทศไทย 
จ านวนของทรัพยากรย่อมที่จะมากกว่าภูมิภาคใดๆในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรแร่ธาตุรวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ก็ตาม 

 3.6.1 ทรัพยากรดิน คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามวัฏจักรธรรมชาติมีปัจจัยการเกิดคือ 
ธรรมชาติและเวลา ดินเป็นทรัพยากรที่กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมมนุษย์ ทรัพยากรดินจึงควร
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ได้ รั บการดูแลและรักษาเป็นอย่ างดี เ พ่ือที่ จะได้ ใช้ ไปอย่ างยาวนานในอนาคต ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทั้งที่ราบและที่ราบสูงปะปนกัน จึงสามารถจ าแนกได้ว่า
ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดได้ว่าเป็นกลุ่มดินตามท่ีแบนราบและที่เนินเขา ในกลุ่มดินในปี 2478

และ 2491 สามารถเรียกชื่อได้ตามท้องที่ ดังนี้ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 126,127,128) 

  ดินร่วนละเอียดทุ่งกุลาร้องไห้ (Gula Ronghai Silt Loams) พบตามพ้ืนที่ราบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป พบหญ้าปกคลุมในฤดูแล้งและมีน้ าขังในฤดูฝน อาทิเช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ 
ลักษณะดินชั้นบนเป็นดินร่วนเนื้อละเอียดแต่ดินชั้นล่างจะเป็นดินเหนียว ในปัจจุบันมีการปรับปรุง
ลักษณะดินประเภทนี้เพื่อการเกษตรเนื่องจากพบดินประเภทนี้มากท่ีสุดในภูมิภาค 

  ดินร่วนปากช่อง (Pakchong Loams) มีลักษณะเป็นดินตกค้าง (residual soils) จาก
หินดินดาน มีชั้นความลึกมากและมักจะมีหินปะปนอยู่ตามพ้ืนผิวดิน 

  ดินร่วนปนทรายละเอียดโคราช (Khorat Fine Sandy Loams) มีลักษณะเป็นดินร่วน
ปนทราย เกิดจากการตกตะกอนของหินทรายในสมัยเทอร์เชียรี (Tertiary) ดินส่วนใหญ่มักจะไม่มี
คุณภาพ ขาดสารอาหารในดิน เหมาะส าหรับเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
  ดินร่วนสกลนคร (Sakon Nakorn Loams) มีลักษณะเป็นดินตกค้าง (residual soils) 

ของหินทราย ดินชั้นล่างเป็นศิลาแลง มีคุณภาพต่ า ลักษณะพืชพรรณส่วนใหญ่จึงเป็นป่าแพะหรือป่า
เต็งรัง ในบริเวณท่ีลุ่มแม่น้ าบางแห่งเท่านั้นสามารถเพาะปลูกได้ 
  ดินร่วนปนทรายโพนพิสัย (Phonphisai Sandy Loams) มีลักษณะเป็นดินตกค้าง 
(residual soils) ของหินทรายปะปนไปกับดินเหนียว พบว่าบางส่วนเป็นพื้นที่ป่าโปร่ง บางส่วนอาจจะ
เหมาะสมเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
 3.6.2 ทรัพยากรน้ า คือ สสารที่อยู่ในสถานะของเหลวมีสูตรทางเคมี คือ H2O เป็น
ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นที่สุดต่อมนุษย์ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกประเภทบนโลกจ าเป็นต้องอาศัยน้ าใน
การด ารงชีวิต บนพ้ืนโลกส่วนที่เป็นผืนน้ านั้นมีประมาณ 3 ส่วน (75%) และพ้ืนดิน 1 ส่วน (25%) 
โดยน้ าที่มีความส าคัญกับมนุษย์มากที่สุดคือ น้ าจืด โดยที่แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุด คือ แม่น้ า และ
ทะเลสาบ ทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable resources) ทรัพยากรน้ าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญประเภทหนึ่ง เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงจึงพบแหล่งน้ าค่อนข้างน้อย มีแม่น้ าสายหลัก 4 สายและหนองน้ าหรือ
ทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่บ้าง ในสมัยอดีตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแห้งแล้ง ท าการเกษตรได้
ยากล าบาก จึงได้น าเอาระบบชลประทานกักเก็บน้ ามาใช้ส าหรับพัฒนาพ้ืนเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์
จนเป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน 

 

 

 



101 

 เขื่อนกักเก็บน้ าที่ส าคัญ 

  เขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนน้ าพอง) สร้างขวางแม่น้ าพอง บริเวณต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดความจุของน้ า 2,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนสิรินธร (เขื่อนล าโดมน้อย) สร้างขวางแม่น้ าโดมน้อย บริเวณต าบลคันไร่ อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดความจุของน้ า 1,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ าพรม) สร้างขวางแม่น้ าพรม บริเวณต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ ขนาดความจุของน้ า 188 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า การชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนล าปาว สร้างขวางแม่น้ าล าปาวและห้วยยาง บริเวณต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดความจุของน้ า 1,340 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์
ในการชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนล าตะคอง สร้างขวางแม่น้ าล าตะคอง บริเวณต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความจุของน้ า 310 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนน้ าอูน สร้างขวางแม่น้ าอูน บริเวณต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ขนาด
ความจุของน้ า 520 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการชลประทานเพ่ือการ
เกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนน้ าพุง สร้างขวางแม่น้ าพุง บริเวณต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ขนาดความจุของน้ า 165 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การ
ชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนล าพระเพลิง สร้างขวางแม่น้ าแม่น้ าล าพระเพลิง บริเวณต าบลตะขบ  อ าเภอปัก
ธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความจุของน้ า 152 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์ใน
การชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนล าเซ สร้างขวางแม่น้ าล าเซบาย บริเวณต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ ขนาดความจุของน้ า 12.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนน้ าเซิน สร้างขวางแม่น้ าเซิน บริเวณอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือประโยชน์ในการชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและใช้เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
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  เขื่อนห้วยหลวง สร้างขวางล าห้วยหลวง บริเวณต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ขนาดความจุของน้ า 113 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน
การชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม การประมงและบรรเทาอุทกภัย 

  เขื่อนพิมาย สร้างขวางแม่น้ ามูล บริเวณต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการการชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม 

  เขื่อนห้วยเสนง สร้างขวางล าห้วยเสนง บริเวณต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการ
เกษตรกรรม การประมงและพักผ่อนหย่อนใจ 

  เขื่อนปากมูล สร้างขวางแม่น้ ามูล บริเวณต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ขนาดความจุของน้ า 225 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า การชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง 

 
ภาพ 3.10 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
 

 3.6.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบไปด้วยแร่โลหะและ
แร่อโลหะ นอกจากนั้นคือแร่พลังงาน ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการใช้งานเสมอ ในประเทศไทยมีหลายพ้ืนที่มีความส าคัญในด้านการผลิตและขุดเจาะแร่ธาตุ 
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บางพ้ืนที่มีความส าคัญในการถลุงและสกัดแร่ธาตุ แร่ธาตุเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable resources) 

 แร่ธาตุที่ส าคัญในจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะทางกายภาพที่เป็น
เทือกเขาหินเก่าท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีบริเวณทรัพยากรแร่ธาตุที่ส าคัญเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะ เกลือหินที่พบได้ทั่วไปและโพแทชที่พบมากในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
  กาฬสินธุ์   ถ่านหิน เท็กไทล์ โพแทช 

  ขอนแก่น   ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง เท็กไทล์  โพแทช ยูเรเนียม 

  ชัยภูมิ   เหล็ก เท็กไทล์  โพแทช 

  นครพนม   แคลไซด์ โพแทช 

  นครราชสีมา  โดไมท์ บอลล์เคลย์ หินอ่อน  
  บึงกาฬ   แบไรต์ ทราย  
  บุรีรัมย์   เกลือหิน โพแทช คอนโกเมอเรท 

  มหาสารคาม  เท็กไทล์ เกลือหิน โพแทช 

  มุกดาหาร   ทราย คอนโกเมอเรท ถ่านหิน 

  ยโสธร   เท็กไทล์ เกลือหิน โพแทช 

  ร้อยเอ็ด   เกลือหิน โพแทช 

  เลย    ทองค า แบไรท์ ทองแดง เหล็ก ยิปซั่ม แมงกานีส ตะกั่ว พลวง 
สังกะสี 

  ศรีสะเกษ   ไพโรป รัตนชาติ 
  สกลนคร   เกลือหิน โพแทช 

  สุรินทร์   เกลือหิน โพแทช 

  หนองคาย   ทองค า เท็กไทล์ เกลือหิน โพแทช 

  หนองบัวล าภู  ทองค า เทก็ไทล์ เกลือหิน โพแทช 

  อ านาจเจริญ  ทราย เกลือหิน โพแทช 

  อุดรธานี   ทองค า เท็กไทล์ แบไรท์ เกลือหิน โพแทช 

  อุบลราชธานี  รัตนชาติ เกลือหิน โพแทช 

 3.6.4 ทรัพยากรป่าไม้ คือ ปริมาณต้นไม้ที่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มีความซับซ้อนและ
หนาทึบ จัดได้ว่าเป็นสังคมของพืชพรรณธรรมชาติ ที่มีความส าคัญต่อโลก ข้อส าคัญแรกสุด คือ 
เปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศเปลี่ยนสารพิษให้กลายเป็นออกซิเจน ในหลายประเทศทั่วโลกใช้ป่า
ไม้เป็นเกณฑ์ในการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ปัจจุบันป่าไม้ใน
ประเทศไทยพบเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นเนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable) สามารถฟ้ืนฟูได้ด้วยการปลูกทดแทนแต่ต้องแลกด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 20-30 ป ี
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ป่าไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบทั้งป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 181-183) 
ได้แก่ 

  1. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่ต้นไม้มีใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี พืชพรรณมีลักษณะใบหนา
ใหญ่ พบว่ามีการผลัดใบบ้างในบางฤดูกาลแต่ไม่ถึงกับผลัดใบจนหมดทั้งต้น ลักษณะความชื้นใน
อากาศของป่ามีมากซ่ึงส่งผลต่อความหลากหลายทางด้านระบบชีวนิเวศ 

   ป่าดงดิบ ป่าดิบหรือป่าดิบชื้น (tropical rain forest, tropical evergreen 

forest or tropical wet green forest ) ต้นไม้ที่ขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่เรือนยอดหนาแน่น เบียดชิดไม่
เป็นระเบียบ แสงแดดไม่สามารถส่องถึงพ้ืนดินได้ ลักษณะดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย 
ไม้ที่พบ คือ ยาง ตะเคียน มะหาด ไม้พ้ืนล่างได้ ได้แก่ ไผ่  หวาย เถาวัลย์ เป็นต้น พบมากในพ้ืนที่เขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
   ป่าดงดิบแล้ง (dry evergreen forest) ลักษณะคล้ายกับป่าดิบชื้น แต่แตกต่าง
ตรงที่ความหนาแน่นของพรรณไม้ในเรือนยอดและพรรณไม้เบื้องล่าง แต่มีปริมาณฝนน้อยกว่าป่าดิบ
ชื้น  
   ป่าดิบเขาหรือป่าดงดิบเขา (mountain forest or hill evergreen forest) เป็น
ป่าที่มีระดับความสูงจากน้ าทะเลจากมากกว่า 1,100 เมตร มีความชื้นสูง อากาศค่อนข้างเย็น พรรณ
ไม้ที่พบ อาทิ ก่อหรือโอค (Oke) พรรณไม้พ้ืนราบได้แก่ กล้วยไม้ ผักกูด กุหลาบป่า ข้าวตอกฤาษีและ
มอสชนิดต่างๆ พบมากในพ้ืนที่จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี 
   ป่าสนเขา (pine forest) พบมากตามยอดเขาและไหล่เขาที่มีความสูงตั้งแต่ 600 

เมตรขึ้นไป พบในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่อาจขึ้นปะปนกับป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็ง
รัง พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ สนสองใบและสนสามใบ พบมากในพ้ืนที่จังหวัดเลยและแนวรอยต่อของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. ป่าไม้ผลัดใบ เป็นป่าที่ในฤดูแล้งพืชพรรณในป่าจะผลัดใบออกหมดทั้งต้น เนื่องจาก
อากาศมีความแห้งแล้งและมีความชื้นน้อยพืชพรรณจึงจ าเป็นที่จะต้องผลัดใบออกทั้งหมดเพ่ือลดการ
คายน้ าและชะงักการเจริญเติบโตเพ่ือรอการผลิใบออกมาใหม่เมื่อฤดูฝนมาถึง 
   ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) เป็นป่าโปร่ง พืชพรรณเป็นไม้
ขนาดกลางไม่หนาแน่น ขึ้นไม่เป็นระเบียบ พืชพรรณส่วนใหญ่ คือ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ซึ่ง
เป็นไม้ส าคัญทางเศรษฐกิจ พบมากในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม 

   ป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคกหรือป่าเต็งรัง (dry deciduous forest) พบมากตามพ้ืนที่
แห้งแล้งที่เป็นดินทรายหรือดินลูกรัง อากาศแห้งแล้ง น้ าน้อย ดินมักจะเป็นสีแดง ธาตุอาหารในดินมี
ไม่มากนัก พืชพรรณส่วนใหญ่ คือ เต็งรัง เหียง พลวง มะขามป้อม พรรณไม้พ้ืนราบได้แก่ เพ็ก ปรง 
เป็นต้น พบมากในพ้ืนที่ทั่วไปในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตาราง 3.5 เนื้อท่ีป่าไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด/ปี พ้ืนที่
จังหวัด 

2559 2557 2551 

พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ 

นครราชสีมา 20,493.96 3,102.28 15.14 3,072.84 14.99 3,132.54 15.29 

อุบลราชธานี 15,774.00 2,839.47 18.00 2,916.64 18.49 3,035.11 19.24 

ขอนแก่น 10,885.99 1,180.55 10.84 1,168.93 10.74 1,287.35 11.83 

บุรีรัมย์ 10,322.89 876.75 8.49 861.7 8.35 963.34 9.33 

อุดรธานี 11,730.30 1,142.06 9.74 1,231.26 10.50 1,389.08 11.84 

ศรีสะเกษ 8,839.98 1,023.91 11.58 1,022.84 11.57 1,069.41 12.10 

สุรินทร์ 8,124.06 731.44 9.00 629.9 7.75 931.2 11.46 

ร้อยเอ็ด 8,299.45 330.98 3.99 306.8 3.70 510.7 6.15 

สกลนคร 9,605.76 1,691.05 17.60 1,695.41 17.65 1,910.89 19.89 

ชัยภูมิ 12,778.29 3,857.76 30.19 3,810.90 29.82 3,869.26 30.28 

กาฬสินธุ์ 6,946.75 749.73 10.79 741.73 10.68 752.36 10.83 

มหาสารคาม 5,291.68 218.6 4.13 227.06 4.29 332.18 6.28 

นครพนม 5,512.67 808.31 14.66 981.73 17.81 848.68 15.40 

เลย 11,424.61 3,394.72 29.71 3,445.27 30.16 3,926.48 34.37 

ยโสธร 4,161.66 394.75 9.49 400.84 9.63 436.36 10.49 

หนองคาย 3,027.28 233.1 7.70 220.76 7.29 557.4 18.41 

หนองบัวล าภู 3,859.09 466.07 12.08 450.82 11.68 594.02 15.39 

บึงกาฬ 4,305.00 278.76 6.48 276.17 6.42 0.00 0.00 

อ านาจเจริญ 3,161.25 345.57 10.93 355.49 11.25 575.08 18.19 

มุกดาหาร 4,339.83 1,370.56 31.58 1,381.11 31.82 1,434 33.04 

ที่มา: ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 
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ภาพ 3.11 ร้อยละของเนื้อที่ป่าไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 

 

  3.6.5 อุทยานแห่งชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลักษณะการกระจายตัวอยู่ตาม
พ้ืนที่เทือกเขาสูง บางแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญและมีชื่อเสียง บางแห่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความส าคัญ ประกอบไปด้วย (ส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 

2557) 

   เขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รอยต่อ 4 จังหวัด ได้แก่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีและอ าเภอ      
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
2,172 ตารางกิโลเมตร 
   ภูกระดึง ตั้งอยู่ในเขตต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีลักษณะเป็นที่
ราบสูง เทือกเขาหินทรายพบความหลากหลายทางด้านระบบนิเวศเป็นบริเวณกว้าง พ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 349 ตารางกิโลเมตร 

   ทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนครไทยและอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
และอ าเภอชนแดนและอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญพบว่าเป็นภูเขา
หินปูน หินดินดานและหินชนวน มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,262 ตารางกิโลเมตร 
   น้ าหนาว ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอหล่มสักและอ าเภอหล่มเก่าและอ าเภอน้ าหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์และอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินทรายยอด

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
นค

รร
าช

สีม
า

อุบ
ลร

าช
ธา

นี
ขอ

นแ
ก่น

บุร
ีรัม

ย์
อุด

รธ
าน

ี
ศร

ีสะ
เกษ

สุร
ินท

ร์
ร้อ

ยเอ
็ด

สก
ลน

คร
ชัย

ภูม
ิ

กา
ฬส

ินธ
ุ์

มห
าส

าร
คา

ม
นค

รพ
นม เลย

ยโส
ธร

หน
อง

คา
ย

หน
อง

บัว
ล า

ภู
บึง

กา
ฬ

อ า
นา

จเจ
ริญ

มุก
ดา

หา
ร

ร้อยละ ปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ ปี พ.ศ. 2559



107 

ตัดหรือป้าน เป็นต้นก าเนิดแม่น้ าป่าสัก แม่น้ าเลยและแม่น้ าพอง มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 966 ตาราง
กิโลเมตร 
   ทับลาน ตั้งอยู่ในเขต 4 อ าเภอ 2 จังหวัด ประกอบไปด้วย อ าเภอปักธงชัย อ าเภอ
เสิงสางและอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาและอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองรองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในอุทยานพบต้นลานเป็นจ านวนมาก มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 2,239 ตารางกิโลเมตร 

   ภูเรือ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอท่าลี่และอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาหินทรายยอดตัด มีระดับความสูง 1,365 เมตร  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 121 ตาราง
กิโลเมตร ลักษณะอากาศอากาศหนาวเย็นจัดจนในบางปีอุณหภูมิติดลบ 

   ภูพาน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอกุดบาก อ าเภอพรรณนิคม 
จังหวัดสกลนครและอ าเภอกุฉินารายณ์และอ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบลักษณะภูมิประเทศ
แบบสะพานหินธรรมชาติ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 666 ตารางกิโลเมตร 
   ตาดโตน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
218 ตารางกิโลเมตร 
   แก่งตะนะ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นแบบหน้าผาสูงชัน มีระดับความสูง 1,365 เมตร  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร 

   ภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นลานหินกว้างและหน้าผาสูงชัน มีระดับความสูง 1,365 เมตร  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 307 

ตารางกิโลเมตร 
   ภูเก้า ภูพานค า ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภูและอ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 323 ตารางกิโลเมตร 
   ภูจอง-นายอย ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นหน้าผา มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 687 ตารางกิโลเมตร 
   ห้วยหวด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 830 ตารางกิโลเมตร 
   มุกดาหาร ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเนินเขาเตี้ยๆรูปร่างประหลาดเป็นจ านวนมาก มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 52 ตาราง
กิโลเมตร 
   ภูเวียง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอท่าลี่และอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาหินทรายยอดตัดมีระดับความสูง 1,365 เมตร  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 121 ตาราง
กิโลเมตร 
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   ภูผาม่าน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสูงชันสลับซับซ้อนกันเป็นแนวยาวสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขา 
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 200-800 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ าของห้วยภูฮี ห้วยชมพู ห้วยคะเฮ้า 
ห้วยจอก ห้วยยาง ห้วยซ าแคน ห้วยตากว้าง ห้วยข้าวหลาม ห้วยสงขะยวน และห้วยหม้อแตก มีพ้ืนที่
โดยรวมประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร 

   ผาแต้ม ตั้งอยู่ในเขตบ้านกุ่ม ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
พ้ืนที่เป็นเทือกเขาติดต่อกันลักษณะสูงๆ ต่ าๆ สลับกันไปทั่วพ้ืนที่ ระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 
100-600 เมตรจากระดับน้ าทะเล แนวเขตแดนด้านทิศตะวันออกใช้เส้นแบ่งเขตแดนประเทศและติด
กับประเทศลาว ซึ่งมีแม่น้ าโขงเป็นแนวเขตโดยตลอดความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่
โดยรวมเป็นลานหิน เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของห้วยช้าง ห้วยภูโลง ห้วยฮุง ห้วยลาน ห้วยเพราะ ห้วย
แยะ ห้วยกวย ห้วยกะอาก ห้วยใหญ่ ห้วยสูง และห้วยหละหลอย มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 340 ตาราง
กิโลเมตร 
   ภูสระดอกบัว ตั้งอยู่ในเขตแนวเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อ าเภอนิคมค าสร้อย
อ าเภอชานุมานและอ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และอ าเภอ    
เสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวเป็น
แนวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มียอดภูกระซะ เป็นยอดภูสูงสุดประมาณ 
481 เมตร ยอดอ่ืนๆ มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 350-450 เมตร เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าหลาย
สาย เช่น ห้วยทม ห้วยกะบก ห้วยก้านเหลือง ห้วยล ากลาง ห้วยขี้เหล็ก ห้วยหินขัว ห้วยตูบ และห้วย
ไห มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 231 ตารางกิโลเมตร 
   ไทรทอง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอเทพสถิต อ าเภอภักดีชุมพล 
และอ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา อยู่ในเขตเทือกเขาพระยาฝ่อ และเทือกเขาพังเหย มีลักษณะภูมิประเทศ
ประกอบด้วยภูเขาสูงต่ าหลายลูกเรียงรายสลับซับซ้อน มีระดับความสูงตั้งแต่ 300 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล ยอดสูงสุดคือ ยอดเขาพังเหย 1,008 เมตร เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าของล าห้วยโป่งขุนเพชร 
ล าห้วยเชียงทา ล าห้วยแย้ ล าห้วยยาง ล้ าน้ าเจา ล าน้ าเจียง ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ าชี มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 319 ตารางกิโลเมตร 

   นาแห้วหรือภูสวนทราย ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3 ต าบล ได้แก่ ต าบลนาแห้ว ต าบลแสงภา ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จุดที่สูงที่สุด
ประมาณ 1,408 เมตร เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนตามแนวชายแดนไทย-ลาว สันเขามีลักษณะเป็นที่
ราบสูง ทางด้านทิศตะวันออกมีความชันลาดเทลงไปทางทิศตะวันออก ภูสันทรายเป็นยอดเขาสูงสุด 
เป็นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าเหืองและ แม่น้ าแพร่ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 117.16 ตารางกิโลเมตร 
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   ป่าหินงาม ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะทางธรณีวิทยาพบ
ช่วงชั้นหินหลายยุคแต่ส่วนมากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหินปูนเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารลุ่มแม่น้ าชี     
ล าน้ าสนธิซึ่งไหลลงแม่น้ าป่าสัก พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 99.9 ตารางกิโลเมตร 
   ภูแลนคา ครอบคลุมอยู่ในต าบลบ้านหัน ต าบลสระโพนทอง ต าบลโนนกอก 
ต าบลซับสีทอง ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกุดชุมแสง ต าบลคูเมือง อ าเภอหนองบัว
แดง ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแก้งคร้อ ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลภูแลนคา อ าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และที่ราบสูง ซึ่งจะมีระดับความสูงตั้งแต่
ประมาณ 200 ถึง 725 เมตร จากระดับน้ าทะเล  พื้นที่โดยรวมประมาณ 200.5 ตารางกิโลเมตร 

   น้ าพอง ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอภูเวียง อ าเภอหนองเรือ อ าเภอมัญจาคีรี อ า เภอ
บ้านฝาง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่นและอ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็น
เทือกเขาหินทรายทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ขนานกับอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ เป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารส่วนหนึ่งของล าน้ าที่ส าคัญหลายสาย เช่น ล าน้ าพอง ล าน้ าเชิญ ล าน้ าชี  แบ่งพ้ืนที่
ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในเทือกเขาภูพานค า และเทือกเขาภูผาด า-ภูผา พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
197 ตารางกิโลเมตร 
   ภูลังกา ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมและอ าเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ เป็นภูเขาเรียงซ้อนตามแนวแม่น้ าโขง ได้แก่ ภูลังกาเหนือ ภูลังกากลางและภูลังกาใต้ ภูลังกา
เป็นยอดเขาสูงที่สุด มีระดับสูงประมาณ 563 เมตร เป็นต้นก าเนิดของห้วยต่างๆ อาทิ ห้วยทรายเหนือ 
ห้วยซ่าน ห้วยยางนกเหาะ หวยลังกา ห้วยขาม และห้วยทรายใต้ พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 50 ตาราง
กิโลเมตร 
   ภูผาเทิบ อยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองและอ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สภาพ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน ได้แก่ ภูนางหงษ์ ภูถ้ าพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ ภู
หมากยาง ภูโป่ง ภูมโนรมย์ มียอดเขาภูจอมศรีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูง 420 เมตร มีสภาพเป็นภูเขา
หินตลอดทั้งมีหินกว้างยาวและหินทับซ้อนกันเป็นรูปต่างๆ หน้าผาสูงชัน เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ า
หลายสาย เช่น ห้วยตาเหลือก ห้วยสิง ห้วยสะพาย ห้วยเรือ ห้วยบอน ห้วยช้างชน ห้วยไค้และห้วย
มะเล  พื้นที่โดยรวมประมาณ 48.5 ตารางกิโลเมตร 
   เขาพระวิหาร ตั้ งอยู่ ในพ้ืนที่ของอ าเภอน้ ายืนและอ าเภอน้ าขุ่น จังหวัด
อุบลราชธานีและอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก กั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เป็นพ้ืนที่ที่ราบสูงและเนินเขามีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 200-500 เมตรและเป็นแหล่งต้นน้ าของล าห้วยล าธารต่างๆ ได้แก่ ห้วยตามาเรีย ห้วยตานี 
ห้วยตาเงิด ห้วยตุง ห้วยตะแอกและห้วยบอน  พื้นที่โดยรวมประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร 
   ภูผายล ครอบคลุมท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนมและอ าเภอดงหลวง อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นที่ราบสูง
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สลับกับเทือกเขาหินทราย มีความสูง 300 - 600 เมตร เป็นต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของแม่น้ าหลายสายที่ไหล
ลงสู่แม่น้ าพุง อาทิ ห้วยบางทราย ห้วยหวด ห้วยเลา พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 828.56 ตารางกิโลเมตร 
   ภูผาเหล็ก ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอส่องดาว อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอนิคมน้ าอูน 
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีและอ าเภอสมเด็จ อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ภูเขาท่ีสูงที่สุดในพื้นที่คือ ภูอ่างสอ มีระดับความสูง 
695 เมตร เป็นแหล่งก าเนิดล าห้วยน้อยใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าสงคราม ล าน้ ายามและล าน้ าอูม 
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 419 ตารางกิโลเมตร 

   นายูง-น้ าโสม ครอบคลุมท้องที่อ าเภอบ้านผือและอ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีและ
อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคายและอ าเภอปากชม จังหวัดเลย ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน
สลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 200 - 500 เมตร ยอดเขาสูงที่สุดคือ ภูย่าอู่ สูงประมาณ 
588 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ เช่น ห้วยน้ าโสม ห้วยตาดโตน พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 344 ตาราง
กิโลเมตร 
  3.6.6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ พ้ืนที่ที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าอย่างปลอดภัยในการด ารงชีวิตและขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต แต่ละเขตนั้นจะต้องมีความ
เหมาะสมในการด ารงชีพด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น แหล่งน้ า แหล่งอาหาร ป่าไม้ พ้ืนที่สูง เป็นต้น (ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า, 2560) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ที่เป็นเทือกเขาสูง สัตว์ป่าจะมีความชุกชุมและมนุษย์สามารถเข้าถึงได้ยาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 

   ภูเขียว อยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เนื้อท่ีประมาณ 975,000 ไร่ 
   ภูหลวง อยู่ในเขตจังหวัดเลย เนื้อที่ประมาณ 530,000 ไร่ 
   ภูวัว อยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย เนื้อท่ีประมาณ 116,250 ไร่ 
   ยอดโดม อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เนื้อท่ีประมาณ 126,250 ไร่ 
   เขาพนมดงรัก อยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เนื้อท่ีประมาณ 197,500 ไร่ 
   ภูศรีตาล อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร เนื้ อที่ประมาณ 

156,250 ไร่ 
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ภาพ 3.12 อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
 

  3.6.5 ทรัพยากรสัตว์และประมง 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่ราบสูง แม้มีความแห้งแล้งทางภูมิอากาศแต่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการขนานนามว่า  

“ดงพญาไฟ” ที่เป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างภาคกลางและภาค และพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง คือ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรสัตว์ป่าเป็นจ านวนมาก สัตว์ป่าหลาย
ชนิดที่พบเป็นสัตว์ป่าหายากรวมไปจนถึงสัตว์สงวน  อาทิ เสือไฟ เสือโคร่ง กระทิง เป็นต้น แม้ว่าใน
ปัจจุบันสัตว์ป่าเหล่านี้จะสูญพันธุ์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วก็ตาม ทรัพยากรประมงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นโดยเป็นการประมงน้ าจืด แม่น้ าสายหลักคือแม่น้ าโขง สงคราม ชีและมูล เป็น
พ้ืนที่ที่มีการประมงที่ส าคัญ อาทิ ปลาบึก ปลาค้าว ปลาคัง ปลาสวาย ปลาตอง เป็นต้น พ้ืนที่ การ
ประมงที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าสายต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญ 
เช่น แม่น้ าโขงที่เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติและแม่น้ าสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สาย 
ได้แก่ มูลและชีและแม่น้ าสายย่อยอ่ืนๆ อาทิ แม่น้ าสงคราม แม่น้ าเลย แม่น้ าโมง แม่น้ าพอง แม่น้ าก่ า
และแม่น้ าอูน รวมไปถึงห้วยหนองธรรมชาติ คือ หนองหานและเข่ือนขนาดใหญ่อีกหลายแห่งด้วยกัน  
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3.7 สภาพเศรษฐกิจ 

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่กว้างขวางส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคนี้มีความหลากหลายตามไปด้วยทั้งในด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆตั้งแต่
ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ต่างๆของภาครัฐและเอกชนเป็นจ านวนมาก  
 3.7.1 ลักษณะทั่วไป ลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความโดดเด่น
ทางด้านเกษตรกรรมจ าพวกพืชไร่ที่มีลักษณะที่ทนแล้งเหมาะกับภูมิภาคนี้ แร่ธาตุส่วนมากเป็นแร่
เกลือหินและโพแทชซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดูเหมือนว่าจะมี
กระแสความนิยมมากนั้นได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนท าให้กิจกรรมเศรษฐกิจประเภทนี้
กลายเป็นกระแสนิยมใหม่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน 

 3.7.2 เกษตรกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี พ้ืนที่ราบสูงที่ เหมาะสมแก่การ
เกษตรกรรมในปริมาณมากประกอบกับภูมิภาคนี้ มี แรงงานเป็นจ านวนมากท า ให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีปริมาณผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมค่อนข้างสูง โดยที่พืชเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วย ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย มะพร้าว ถั่ว
ลิสง ถั่วเหลือง ละหุ่ง งา ปาล์มน้ ามัน ปอแก้ว นุ่น งิ้ว ฝ้าย ยาสูบ ยางพารา เป็นต้น 
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ตาราง 3.6 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 (ไร่) 
จังหวัด ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน มะม่วง 

ร้อยเอ็ด 2,894,948 644,261 107,011 33,253 1,140 894 

หนองบัวล าภู 247,507 495,723 612,808 63,081 4,590 2,495 

ขอนแก่น 890,617 1,798,880 948,237 240,941 9 42 10,184 

อุดรธานี 583,826 1,406,031 847,781 184,681 7,124 6,327 

เลย 14,751 299,120 373,561 310,819 138,028.60 380,401 

หนองคาย 160,445 370,680 38,878.25 12,780 1 2,354 6,219 

มหาสารคาม 1,303,564 995,278 219,124 107,700 20 3,653 

กาฬสินธุ์ 648,785 153,834 406,651 314,607 5 ,005 3,666 

นครพนม 821,162 643,261 172 10,500 6 5,806 444 

มุกดาหาร 155913 356,797 1 62,853 89,076 1,358 367 

สกลนคร 729,852 1,528,072 41,587 83,897 7 ,863 2 ,610 

บึงกาฬ 145,405 436,715 387 9,771 17,400 25 

นครราชสีมา 3,500,779 148,432 784,170 1,139,376 3,340 32,342 

บุรีรัมย์ 3,116,464 62,723 350612.5 296087.7 3,217 1,986 

ศรีสะเกษ 3,191,849 95,092 11,099 120,456 3,833 2 ,148 

สุรินทร์ 3,368,875 1,400 100790.25 93,622 1,974 1,285 

อุบลราชธานี 3,325,401 1,095,801 2,172 519,240 18,636 2,646 

ยโสธร 1,100,938 326,834 45,339 92,092 1,648 1,710 

ชัยภูมิ 1,072,361 571,988 947,989 613,840 1 ,838 1,399 

อ านาจเจริญ 771,505 239,024 20,280 6 1,592 4,834 2,575 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 
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ภาพ 3.13 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 (ไร่) 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมลูกรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 

 

 3.7.3 ปศุสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปศุสัตว์เป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญ เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงมีความเหมาะสมต่อการท าปศุสัตว์แม้ว่าจะมีอากาศที่
ค่อนข้างแห้งแล้งแต่ก็มีสภาวะที่เหมาะสมกับการท าปศุสัตว์ขนาดใหญ่ อาทิ โคเนื้อ โคนม และกระบือ 
เป็นต้น ในอดีตอาชีพที่มีความส าคัญในภูมิภาคนี้  คือ “นายฮ้อย” หรือบุคคลในยุคแรกเริ่มของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเชิงการแลกเปลี่ยนการปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ในภูมิภาคนี้จังหวัดนครราชสีมาท่ี
มีความโดดเด่นในการท าปศุสัตว์ประเภทโคนมในพื้นที่อ าเภอโชคชัยและอ าเภอปากช่อง  
  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์มากที่สุด คือ นครราชสีมา จ านวนประมาณ 37,874,981 ตัว 

  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์น้อยที่สุด คือ มุกดาหาร จ านวนประมาณ 689,767 ตัว 

  ไก่ คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุด ในภูมิภาคนี้ จ านวนประมาณ 
88,005,484 ตัว 

  แกะ คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณน้อยที่สุด ในภูมิภาคนี้ จ านวนประมาณ 
996 ตัว 
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ตาราง 3.7 สถิติการปศุสัตว์ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 

ร้อยเอ็ด 185,160 414 44,715 110,775 2,398,411 341,207 419 20 

หนองบัวล าภู 14,979 1,129 4,050 35,685 993,155 100,784 47 30 

ขอนแก่น 120,861 21,088 23,126 208,527 6,309,673 374,771 762 200 

อุดรธานี 56,070 6,199 29,674 145,815 2,800,236 356,768 287 182 

เลย 28,209 1,528 7,863 43,552 1,000,166 160,825 350 38 

หนองคาย 31,322 - 9,115 42,478 1,436,843 141,642 1,070 3 

มหาสารคาม 117,406 3,900 32,438 57,542 2,171,591 246,384 794 27 

กาฬสินธุ์ 56,102 355 15,489 46,977 1,651,436 206,660 463 35 

นครพนม 82,557 - 51,288 90,963 1,139,846 115,706 22 52 

มุกดาหาร 43,247 6 12,916 24,040 560,980 48,536 42 - 

สกลนคร 150,171 3,746 61,261 76,023 1,935,300 262,092 366 41 

บึงกาฬ 13,977 970 8,246 14,152 613,838 108,830 266 20 

นครราชสีมา 226,610 7 7,167 31,461 553,044 35,332,152 1,720,757 10,957 6 25 

บุรีรัมย์ 173,320 4 ,161 64,285 127,065 9,107,535 260,118 733 6 

ศรีสะเกษ 206,028 1 ,969 70,622 67,714 2,872,748 340,429 223 20 

สุรินทร์ 217,192 1 ,023 84,903 71,760 2,586,203 274,429 290 78 

อุบลราชธานี 202,431 2 55 74,660 131,215 6,904,530 410,402 101 15 

ยโสธร 68,021 - 74,660 35,575 1,286,182 93,626 32 - 

ชัยภูมิ 67,835 4 ,105 6,809 185,493 5,948,448 919,298 2,529 229 

อ านาจเจริญ 43,443 15 9,579 22,190 956,211 55,538 69 - 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 3.14 สถิติการปศุสัตว์ (เป็ด โคเนื้อ สุกร) ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 
ภาพ 3.15 สถิติการปศุสัตว์ (กระบือ โคนม แพะ) ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 3.16 สถิติการปศุสัตว์ (แกะ) ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 
 

 
ภาพ 3.17 สถิติการปศุสัตว์ (ไก่) ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 
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 3.7.4 อุตสาหกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้มีอยู่ไม่มากคล้ายกับภาคเหนือแต่ว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งแร่ที่ส าคัญอยู่เป็นจ านวนมาก ในอนาคตนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจจะกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อย่างหนาแน่น ได้ในอนาคต 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนิคมอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้  
  นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น มีพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ 
  นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม อุ ด ร ธ า นี  ค า ด ว่ า จ ะมี ก า ร เ ปิ ด เ ป็ น แ ห่ ง แ ร ก ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ที่มีพ้ืนที่ประมาณ 2 ,000 ไร่ ตั้งอยู่ต าบล
โนนสูง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คาดว่าจะใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท
และคาดว่าในอนาคตอาจจะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอีกในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดหนองคาย 

 3.7.5 การคมนาคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการคมนาคมขนส่งนั้นมีความส าคัญ
เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่ให้ความส าคัญกับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงเป็นพ้ืนที่เชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคเพ่ือนบ้านและยังเป็นจุดศูนย์กลางระดับรอง (hub) เพ่ือการเดินทางไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประกอบไปด้วย 

  1. ทางบก เส้นทางการคมนาคมทางบกสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย คือ ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ชื่อถนนมิตรภาพมาจาก
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาช่วยเหลือการสร้างถนนจนแล้ว
เสร็จและเริ่มใช้งานในปี 2508 เริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไปสิ้นสุดที่
ท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รวมความยาวประมาณ 509 กิโลเมตร 

  2. ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นทางคมนาที่มี
ความส าคัญรองลงมาจากการคมนาคมทางบก โดยสามารถแยกได้เป็นสองสายเหนือและใต้ ประกอบ
ไปด้วย 

   สายใต้ เริ่มแยกจากเส้นทางสายเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วมุ่งหน้าไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีสระบุรี ชุมทางแก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง นครราชสีมา ชุมทาง
ถนนจิระ บุรีรัมย์ ล าชี สุรินทร์ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ กันทรารมย์ แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีอุบลราชธานี
ผ่านสถานีทั้งหมด 12 สถานี รวมระยะทางประมาณ 575 กิโลเมตร  
   สายเหนือ เริ่มต้นที่สถานีชุมทางแก่งคอย จะมีทางแยก ผ่านสถานีแก่งเสือเต้น 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ล านารายณ์ จตุรัส (จังหวัดชัยภูมิ) แล้วไปบรรจบกับเส้นทางจากนครราชสีมาที่
สถานีชุมทางบัวใหญ่ สถานีชุมทางถนนจิระ จะมีทางแยกจากเส้นทางสายอุบลราชธานี ขึ้นไปทางทิศ
เหนือ ผ่านสถานีโนนสูง บัวใหญ่ เมืองพล บ้านไผ่ ขอนแก่น น้ าพอง กุมภวาปี อุดรธานีแล้วไปสิ้นสุดที่
สถานีหนองคาย นอกจากนั้นยังมีการขยายทางรถไฟไปยังบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพ่ือรอ
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เชื่อมต่อกับทางรถไฟจากประเทศลาวไปยังนครเวียงจันทน์อีกด้วย ผ่านสถานีทั้งหมด 9 สถานี รวม
ระยะทางท้ังหมดถึงสถานีหนองคายประมาณ 624 กิโลเมตร 
  3. ทางอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีท่าอากาศยานที่ส าคัญหลายแห่งตามจังหวัด
ต่างๆ ทั้งท่าอากาศยานและท่าอากาศยานนานาชาติ รวมทั้งหมด 9 แห่ง 

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (Udon Thani International airport) ตั้งอยู่ที่
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บริหารงานโดยกรมการขนส่งทางอากาศ  
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani airport) ตั้งอยู่ที่  อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

  ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (Buri Ram airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
ท่าอากาศยานขอนแก่น (Kohn Kaen airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 

  ท่าอากาศยานเลย (Loei airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

ท่าอากาศยานนครพนม (Nakhon Panom airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 

  ท่าอากาศยานนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ท่าอากาศยานสกลนคร (Sakon Nakhon airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

  ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (Roi Et airport) ต้ังอยู่ที่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.7.6 การท่องเที่ยวและบริการ ด้วยลักษณะความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากคล้ายคลึงกับภาคเหนือเป็นบางส่วนนั้นท าให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นที่นิยมในเชิงการท่องเที่ยวและบริการเหมือนกับภาคเหนือแตกต่างกันที่
ความสุดขั้วของภูมิภาคและระดับความสูงเท่านั้น ความเจริญทางด้านวัตถุตามเมืองหลักทางภูมิภาค
นั้นประกอบไปด้วย จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี จังหวัดเหล่านี้ได้รับการ
พัฒนาให้มีความเจริญรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มจ านวน การบริการนั้นไม่ต้องต้อง
กล่าวถึงโรงแรมระดับตั้งแต่สามดาวไปจนถึงระดับห้าดาวมีรองรับการท่องเที่ยวอย่างเต็มอัตรา ภู
กระดึง ภูเรือ ภูหินร่องกล้า ท่าเสด็จ ภูพระบาท ภูเวียง ผาแต้มอุทยานแห่งชาติต่างๆ รวมไปถึงไป
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เขาใหญ่ วังน้ าเขียว ภูทับเบิก สามพันโบก เป็นต้น กระแสของการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันท าให้อัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจอาหารและการบริการนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็น
อย่างมาก 
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ภาพ 3.18 เส้นทางคมนาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
 

3.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนื่อง
ด้วยว่าภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาช้ากว่าภูมิภาคอ่ืนๆ มีเหตุผลมาจากความล้าหลัง ความ
ยากจนและความแร้นแค้นของประชาชนที่ส่งผลให้ระบบการพัฒนาท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างมาก
ส าหรับภูมิภาคนี้ทั้งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ แรงงานและความเหมาะสมใน
การพัฒนามากท่ีสุดในประเทศไทย  มีรายละเอียดดังนี้  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 มีการขยายตัวของระบบเกษตรกรรม
เพ่ือการส่งออกด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พัฒนาอุตสาหกรรม
ขั้นพ้ืนฐาน สร้างเขื่อนในระดับภูมิภาค ได้แก่ เขื่อนล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์และเขื่อนล าพระเพลิง 
จังหวัดนครราชสีมา การสร้างและขยายทางรถไฟจากสถานีแก่งคอยไปถึงสถานีบัวใหญ่ พัฒนากิจการ
ไปรษณีย์ตามภูมิภาคต่างๆและการตั้งมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 มีการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพด ปอ อ้อย ฝ้ายและพืชน้ ามัน มีโครงการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ เขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนคร เขื่อนชีบน จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนมูลบน จังหวัด
นครราชสีมาและเขื่อนน้ ายัง จังหวัดร้อยเอ็ด บูรณะและปรับปรุงผิวทางหลวงและพัฒนาสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร พัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศโดยการสร้างสนามบินอุบลราชธานีและอุดรธานี ในด้าน
พลังงานมีการพัฒนาหลายส่วนได้แก่ เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นและ
เขื่อนล าโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านระบบสาธารณสุขมีการสร้างโรงพยาบาลนครราชสีมา
ขึ้นเพ่ือควบคุมโรคและสุขภาพของประชาชน   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 พัฒนานโยบายการควบคุมประชากร
ในพ้ืนที่ห่างไกล ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมข้ึนใช้แทน
การน าเข้า อาทิ กระดาษ กระสอบและน้ ามันพืชรวมไปถึงการเน้นด้านการศึกษาและสาธารณสุข
พ้ืนฐาน 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พัฒนานิคมสร้างตนเอง สหกรณ์และ
การจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบและเหมาะสมในการใช้งาน
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนสินค้าส่งออกประเภทหัตถกรรมและอุตสาหกรรม และการก าหนด
เมืองหลักข้ึน ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมาและอุบลราชธานี   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 เน้นการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
และส่งเสริมการกระจายตัวของอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค เพ่ิมโครงการการผลิตพลังงาน แก้ปัญหาความ
ยากจนในพ้ืนที่ชนบทล้าหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ เชื่อมโยงแหล่ง
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเข้ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ขยายเมืองหลักเพ่ิมเติมให้มีความ
เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาความยากจนและทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรม 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางรายได้ที่เป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจ เน้นให้ประชากรในภูมิภาคมีการศึกษาและสุขอนามัยที่
ดี ลดความเสี่ยงทางด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ให้ความส าคัญกับความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยในการพัฒนาภูมิภาค 
เศรษฐกิจรวมไปถึงประชากรด้วย 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 สนับสนุนระบบพอเพียงให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญานี้แต่ก็ไม่ได้ละเลยความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนา
ในช่วงก่อนหน้านี้ 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 น าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
พัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม และยังก าหนดศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมภูมิภาคอีกด้วย 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความ
ครอบคลุมการเข้าถึงมากที่สุด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพต าบล โรงพยาบาลมะเร็ง เป็นต้น 
ส่งเสริมสภาวะความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและยั่งยืนของกลุ่มคน พัฒนาการลงทุนจังหวัดชายแดนเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่จังหวัดส าคัญที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี 
เป็นต้น 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สร้างความเชื่อมโยงในด้านการผลิต
เพ่ือการต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ในพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมสายหลักที่ออกสู่ภูมิภาค การวางแผนโครงการรถไฟความเร็วสูงสายนครราชสีมา-หนองคาย 
แนวคิดการพัฒนาภูมิภาคที่ส าคัญ คือ พัฒนาให้สามารถพ่ึงพาตนเองและมีรายได้ยังชีพอย่างพอเพียง  
 

3.9 บทสรุป 

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ปิดล้อมไม่มีทางออกทะเล ตั้งอยู่ระหว่าง
ละติจูดที่ 14 องศา 08 ลิปดา ถึง 18 องศา 26 ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 100 องศา 51 ลิปดา ถึง 
105 องศา 35 ลิปดาตะวันออก 

 ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นภูเขาปิดกั้นทางทิศ
ตะวั นตกและทิศ ใต้  ส่ วน ในทางทิ ศตะวั นออก พ้ืนที่ จ ะค่ อยๆลาดลงสู่ แ ม่ น้ า โ ข ง  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงเปรียบเสมือนมีก าแพงกั้นทุกทิศทาง ลักษณะภูมิประเทศของภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลักษณะทางธรณีสัณฐานส่วนใหญ่เป็นหินทราย 
ความสัมพันธ์ของทั้งสองลักษณะนี้ท าให้เกิดลักษณะที่โดดเด่นที่มีเฉพาะในภูมิภาคนี้คือ ที่ราบที่มีการ
ยกตัวสูงขึ้นและมียอดแบนราบ (table land)   
 ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแตกต่างอย่างสุดขั้วในแต่ละ
ฤดูกาล ในปัจจุบัน ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (climate change) ท าให้เกิดสภาวะที่มีความรุนแรงต่างไปจากเดิม อาทิ 
พายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อน ฝนตกหนักในฤดูหนาว รวมไปถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ภูมิอากาศในรายวัน  
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 ประชากรส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นคนไทยเชื้อสายลาวเรียกตัวเองว่า 
ชาวไทอีสาน ปัจจุบันพบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ความหลากหลายทางด้านประชากรของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะคล้ายกับภาคเหนือ คือ มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ ใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายตัวของกลุ่มชนเผ่าท้องถิ่นอยู่มากมายแต่มีความแตกต่าง
จากภาคเหนือ คือ กลุ่มชนเผ่าเหล่านี้มีความเป็นประชากรคนไทยและมีสัญชาติไทยแต่ก าเนิด อาทิ ภู
ไท ไทญ้อ ไทด า ไทอาหม เป็นต้น ในด้านการเคลื่อนไหวของประชากร ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีสัดส่วนการย้ายถิ่นออกในส่วนที่สูงเนื่องจากปัจจัยดึงดูดของแรงงานมักจะเป็นไปในรูปแบบของการ
จ้างงานและอาชีพในเมืองหลวงเป็นส่วนมาก 

 ทรัพยากรธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกลือหินและโพแตชเป็นหลัก เนื่อง
ลักษณะทางด้านภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นหินทรายและมีชั้นของเกลือหินแทรกอยู่
ในชั้นหินเป็นจ านวนมากเละแพร่กระจายทั่วพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ลักษณะการกระจายทางด้านเศรษฐกิจมีน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ตรงกันข้ามกับ
ปริมาณประชากรส่วนที่เป็นแรงงานมีมากแต่กลับมีการย้ายเข้าสู่เมืองหลวงเพ่ือสถานะภาพทางด้าน
เศรษฐกิจ กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตทางด้านการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ปอ เป็นต้น ผลผลิต
ทางด้านอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภท อ้อย มันส าปะหลัง ปอและ
ยางพารา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่ง
ผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามความเข้าใจของคนทั่วไป คือ เป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง กันดารและอยู่ห่างไกลความเจริญ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาพ้ืนที่ พัฒนาระบบการผลิตขั้นต้นรวมไปถึงการ
พัฒนามนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  
 

3.10 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 ตอนที่ 1 จงอธิบายอย่างละเอียด 

 1. ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเด่นแตกต่างกับภูมิภาคอ่ืน
อย่างไรบ้าง 

 2. ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดเด่นที่แตกต่างจากภาคเหนืออย่างไร 
 3. ทรัพยากรแร่ธาตุประเภทใดที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดและเพราะสาเหตุใด 

 4. จงอธิบายลักษณะของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับภัยพิบัติ 
 5. ทรัพยากรที่ส าคัญท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไร 
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 ตอนที่ 2 จงเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
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บทท่ี 4 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยภาคตะวันตก 

 

 ภาคตะวันตกของประเทศไทย มีลักษณะความหลากหลายในเกือบทุกๆ ด้านทางด้าน
ภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศรวมไปถึงลักษณะทางด้านสังคม
วัฒนธรรม ภาคตะวันตกนั้นมีรูปร่างที่ยาวจึงส่งผลให้ลักษณะภูมิประเทศนั้นมีตั้งแต่ เทือกเขาสูง หุบ
เขา ช่องเขา ที่ราบไปจนถึงชายฝั่งทะเล ความส าคัญประการหนึ่งของภาคตะวันตกนั้น คือ ความอุดม
สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรแร่ธาตุและทรัพยากรป่าไม้ ตามหลักฐานพบว่าภาคตะวันตกของไทยนั้นมี
ความส าคัญในด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นส่วนใหญ่ 
 

4.1 ที่ตั้ง 
 

 ต าแหน่งที่ตั้งของภาคตะวันตกอยู่ระหว่างละติจูดที่ 10 องศา 57 ลิปดา ถึง 17 องศา 51 
ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 97 องศา 20 ลิปดา ถึง 100 องศา 06 ลิปดาตะวันออก โดยทางทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูนและล าปาง ทิศตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุโขทัย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 
สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาครและสมุทรสงคราม และทางทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชุมพร ตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันตกนั้นความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศส่งผล
ให้ประชากรและวิถีวัฒนธรรมมีความหลากหลายตามไปด้วย 

 

4.2 ขอบเขต 

 

 ภาคตะวันตกมีพ้ืนที่โดยประมาณ 53,679 ตารางกิโลเมตร ตามการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์
นั้นสามารถจ าแนกภาคตะวันตกได้ทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่รวมประมาณ 19,483 
ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่เล็กที่สุดคือ จังหวัดราชบุรีมีพ้ืนที่รวมประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร 
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ภาพ 4.1 ขอบเขตจังหวัดในภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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4.3 ลักษณะภูมิประเทศ  

 

 ภูมิประเทศของภาคตะวันตกมีความชัดเจน นักวิชาการอธิบายว่าคล้ายคลึงกับภาคเหนือและ
คล้ายคลึงภาคกลางด้วย แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันตกนั้นเป็นเทือกเขาสูง มีพ้ืนที่ราบลุ่มปะปน
เพ่ือให้ผู้คนได้อาศัยตั้งถิ่นฐาน ตามหลักฐานพบว่าภาคตะวันตกเป็นปราการธรรมชาติด่านส าคัญของ
ประเทศไทยในสมัยอดีตที่ป้องกันไม่ให้ภัยสงครามเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ ดังเช่นพบตัวอย่างจากด่าน
ส าคัญหลายด่าน ทางด้านภูมิศาสตร์ อาทิ ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านสิงขร เป็นต้น ซึ่งช่องเขาเหล่านี้มี
ความส าคัญมากทางด้านภูมิยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเป็นอย่างมากมายจนถึงในปัจจุบัน 

 4.3.1 ลักษณะโดยทั่วไป ภาคตะวันตกมีลักษณะพ้ืนที่แคบๆหรือทอดตัวแนวยาว (elongated 

shape) โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเทือกเขาสูงสองเทือกส าคัญพ้ืนที่เชิงเขาลาดลงมาส่วนใหญ่จะเป็นที่
ราบลุ่มแม่น้ าที่มีความเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบพื้นที่ช่องเขา 
(gap) ที่ส าคัญต่างๆมากมาย อาทิ ด่านบ้องตี้ ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านแม่ละเมา เป็นต้น 

 4.3.2 เทือกเขา ในภาคตะวันตกลักษณะเทือกเขาส่วนมากคล้ายภาคเหนือคือวางตัวในแนว
เหนือใต้ โดยมากแล้วเป็นแนวพาดผ่านและรอยต่อระหว่างภาคเหนือและต่อไปยังภาคใต้ ในทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพได้ระบุไว้ว่าพ้ืนแนวเทือกเขานี้เป็นพื้นที่เทือกเขาเกิดใหม่ที่มีความส าคัญมากในเรื่อง
ของความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติที่รู้จักกันดีว่าเป็นแนววงแหวนแห่งไฟ (Ring of fires) ที่อาจจะมีโอกาส
ในการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้  
  เทือกเขาตะนาวศรี เป็นเทือกเขาส าคัญของภาคตะวันตกที่ทอดตัวต่อมาจากเทือกเขา
ถนนธงชัยในภาคเหนือ บริเวณอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จุดสิ้นสุดบริเวณช่องเขาควาย 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทอดตัวลงมาเป็นเส้นเขตแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดชุมพรและบางส่วนนั้นทอดยาวต่อไปเป็นแนวในเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาภูเก็ต 
ความยาวของเทือกเขานั้นรวมประมาณ 834 กิโลเมตร ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ยอดเขางะยันนิกยวก
ตอง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ตั้งอยู่ในเขตบริเวณอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 1,412 เมตร เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ แม่น้ าแควน้อย แม่น้ าภาชี แม่น้ า
เพชรบุรีและแม่น้ าปราณบุรี แต่เดิมในอดีตเทือกเขาตะนาวศรีมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
เนื่องจากเป็นช่องทางส าคัญที่ใช้ประโยชน์ในการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านคือ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ทั้งในทางด้านการค้าเศรษฐกิจและการสงคราม ช่องเขาที่ส าคัญมีเป็นจ านวนมากใน
เทือกเขาตะนาวศรี อาทิ ด่านเจดีย์สามองค์ ในพ้ืนที่อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด่านบ้องตี้ ใน
พ้ืนที่อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีและด่านสิงขรหรือช่องสันพร้าว ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาพ 4.2 ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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 4.3.3 แม่น้ าและแหล่งน้ า แม่น้ าของภาคตะวันตกนั้นส่วนใหญ่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขา
สูงกล่าวคือเทือกเขาถนนธงชัยตอนล่างและเทือกเขาตะนาวศรี บางสายเป็นแม่น้ าสายสั้นๆ จึงมีความ
สะอาดเป็นพิเศษ ส่งผลให้สัตว์น้ ามีคุณภาพตามไปด้วย 

  แม่น้ าแควใหญ่ หรือ แม่น้ าศรีสวัสดิ์ แหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาถนนธงชัย อ าเภอ  
อุ้มผาง จังหวัดตาก ไหลลงสู่ทิศใต้ ผ่านบริเวณอ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  และไหลไปรวมกับ
แม่น้ าแควน้อย บริเวณต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี กลายเป็นแม่น้ าแม่กลอง ความยาว
โดยรวมประมาณ 380 กิโลเมตร แม่น้ าแควใหญ่เป็นแม่น้ าสายสั้นที่มีกระแสน้ าเชี่ยวจึงมักมีความ
เหมาะสมเป็นอย่างมากในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันตก 

  แม่น้ าแควน้อย หรือ แม่น้ าไทรโยค แหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาถนนธงชัย อ าเภอ  
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไหลลงทางทิศใต้ ผ่านบริเวณอ าเภอทองผาภูมิและอ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี และไหลไปรวมกับแม่น้ าแควใหญ่ บริเวณต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
กลายเป็นแม่น้ าแม่กลอง ความยาวโดยรวมประมาณ 270 กิโลเมตร 
  แม่น้ าแม่กลอง เกิดมาจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ าแควใหญ่และแม่น้ าแควน้อย 
บริเวณต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีและไหล
ออกสู่อ่าวไทย บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาวโดยรวมประมาณ 140 กิโลเมตร 
แม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายสั้นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นแม่น้ าที่สะอาดจึงมีความอุดมสมบูรณ์ของ
แม่น้ าค่อนข้างสูง 
  แม่น้ าเพชรบุรี แหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ไหลออกสู่อ่าวไทย บริเวณต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวโดยรวม
ประมาณ 190 กิโลเมตร 
  แม่น้ าปราณบุรี แหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และไหลออกสู่อ่าวไทย บริเวณต าบลปากน้ าปราน อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ความยาวโดยรวมประมาณ 160 กิโลเมตร  
  แม่น้ าภาชี แหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี เป็นสาขาของแม่น้ าแควน้อย และไหลย้อนขึ้นทางทิศเหนือผ่านจังหวัดราชบุรีไปรวมกับ
แม่น้ าแควน้อย ที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวโดยรวมประมาณ 120 

กิโลเมตร 
 4.3.4 ลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีความจ าเพาะเจาะจงซึ่งจะ
แสดงรูปร่างหรือลักษณะออกมาตามโครงสร้างธรณีพ้ืนฐาน ภาคตะวันตกจะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่
มีการผสมผสานความหลากหลายทางด้านธรณีวิทยา เช่น หินตะกอน หินแปรและหินอัคนี 
ลักษณะเฉพาะจึงมีความส าคัญต่อประชากร นอกจากนั้นยังเป็นภูมิภาคเดียวในประเทศไทยที่มีตั้งแต่
เทือกเขาสูงชันไปจนถึงชายฝั่งทะเล มีรายละเอียดต่อไปนี้ (กวี วรกวิน, 2556: 33-35) 
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  ที่ราบลุ่ม (plain) มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นเทือกเขาสูง ที่ราบลุ่มประเภทนี้จะอยู่บริเวณรอบๆ แม่น้ าขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย ที่ราบลุ่ม
แม่น้ าแม่กลองและที่ราบลุ่มแม่น้ าเพชรบุรี ซึ่งเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่
ส าคัญของภูมิภาคนี้ 
  ลาดเชิงเขาและที่ดอนเขาโดด (slope and lone mountain) เทือกเขาในบริเวณภาค
ตะวันตกนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสูงพาดในแนวเหนือ - ใต้ แต่ก็สามารถพบภูเขาโดดและที่
ลาดเชิงเขา ที่มีความแห้งแล้งเนื่องจากเป็นเขตเงาฝน แต่ก็มีความส าคัญในการเกษตรกรรมประเภท 
อ้อย มันส าปะหลังและสับปะรดที่เป็นพืชใช้น้ าน้อยและการปศุสัตว์จ าพวกโคเนื้อและโคนม 

  ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล (shoreline plain) ของภาคตะวันตกครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเป็นส่วนของปากแม่น้ าแม่กลองและแม่น้ าเพชรบุรีที่มีลักษณะระบบ
น้ าเป็นน้ าจืดและน้ ากร่อย เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจด้านการเกษตรกรรม การประมงน้ าจืด และน้ ากร่อย 
และส่วนของลักษณะของชายฝั่งทะเลมีความสวยงามเนื่องมาจากเกิดมาจากการสลายตัวของ
หินแกรนิตจากเทือกเขาตะนาวศรี ที่มีความส าคัญในด้านการท่องเที่ยวและการประมงน้ าเค็ม 
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ภาพ 4.3 ลุ่มน้ าภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
 

 



132 

4.4 ลักษณะภูมิอากาศ  

 

 ภูมิอากาศ หมายถึง สภาพอากาศของทวีป ประเทศ เมือง หรือท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง 
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและต้องเป็นลักษณะอากาศที่มีระยะเวลาพอสมควรที่จะสามารถใช้แทน
สภาพอากาศได้ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็วลม เมฆ 
รวมถึงปริมาณหยาดน้ าฟ้าด้วย 
 4.4.1 ลักษณะทั่วไป ภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาพาดผ่านภูมิภาค 
จากภูมิลักษณ์เช่นนี้ท าให้ภาคตะวันตกมีลักษณะอากาศคล้ายคลึงกับภาคเหนือทางฝั่งตะวันตก คือ
หนาวและเย็นจัดตามยอดเขา ลักษณะของปริมาณฝนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ภาคตะวันตกบริเวณ
จังหวัดตากมีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆกล่าวคือมีฝนตกค่อนข้างน้อยไปจนถึงแห้งแล้ง 
 4.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศของภาคตะวันตก มีหลากหลายปัจจัยแต่สาเหตุ
หลักๆที่ท าให้ลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความแตกต่างกันประกอบไปด้วย    

  1. ละติจูด ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันตกนั่นมีความคล้ายคลึงและใกล้เคี ยงกับ
ภาคใต้และภาคเหนือ กล่าวคือมีฝนตกชุกในบางพ้ืนที่ตรงกันข้ามกับในบางพ้ืนที่ที่เป็นเขตเงาฝน 
ละติจูดที่สูงกว่าเส้นศูนย์สูตรเพียงเล็กน้อยท าให้พ้ืนที่ภาคตะวันตกส่วนล่างมีฝนชุกแต่ในพ้ืนที่หลัง
เทือกเขาตอนบนของภูมิภาคกลับท าให้พ้ืนที่ส่วนนั้นกลายเป็นพ้ืนที่แห้งแล้งได้ 
  2. ลักษณะภูมิประเทศ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในภาคตะวันตกมีเทือกเขาถนนธงชัยและ
เทือกเขาตะนาวศรีท าหน้าที่เป็นอย่างดีในการเป็นแนวกั้นพายุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ท าให้พื้นที่บางส่วนของภาคตะวันตกกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งเนื่องจากอับฝน 

  3. ระยะห่างจากทะเล ระยะห่างจากทะเลนั้นไม่ไกลมากแต่ภาคตะวันตกนั้นยังมีความ
แห้งแล้ง เนื่องมาจากเขตเงาฝนซึ่งปิดกั้นระยะจากทะเลอันดามัน ส่วนของด้านอ่าวไทยนั้นได้รับ
อิทธิพลเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และบางส่วนของราชบุรีเท่านั้น  
 4.4.3 เขตภูมิอากาศ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่หรือจ าแนกพ้ืนที่ที่มีลักษณะอากาศที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ตามหลักการมักจะปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่ส าคัญเป็นเกณฑ์ อาทิ อุณหภูมิและ
ความชื้น เป็นต้น เขตอากาศจะช่วยให้การจ าแนกลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความเหมาะสมและเป็น
สัดส่วนมากยิ่งขึ้น เขตภูมิอากาศในภาคตะวันตกแบ่งออกเป็น (กวี วรกวิน, 2556: 106) 
  1. เขตศูนย์สูตร-ชื้นตลอดปี - ฝนตกหนักในฤดูหนาว คือ เขตท่ีมีความชื้นสูงตลอดทั้งปี
เนื่องจากอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทย ปริมาณฝนตกชุกเฉลี่ย 8-11 เดือน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอากาศ
นี้ ได้แก่ อ าเภอบางสะพานน้อยและบางพ้ืนที่ของอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  2. มรสุมเขตร้อน-ชื้นมาก - ฝนน้อย คือ พ้ืนที่ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลท าให้มีความชื้นสูง
แต่มีฝนน้อยเนื่องจากเป็นเขตเงาฝนของเทือกเขาตะนาวศรี พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอากาศนี้ ได้แก่ อ าเภอ
บางสะพานถึงอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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  3. มรสุมเขตร้อน-ชื้นมาก - แห้งแล้งและเยือกเย็นภูเขา คือ พ้ืนที่เทือกเขาสูงท าให้มี
ความชื้นมากด อากาศจึงเย็นเนื่องจากเป็นเทือกเขาสูง ส่วนความแห้งแล้งเกิดจากระดับความสูงและ
ความลาดชันที่มากท าให้น้ าไหลลงพ้ืนล่างอย่างรวดเร็ว พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอากาศนี้ ได้แก่ พ้ืนที่ตอนล่าง
ของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี  คือ เขตพ้ืนที่จังหวัดตากไปจนถึงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  4. มรสุมเขตร้อน-ชื้นปานกลาง - ฝนน้อย คือ เป็นพื้นที่เขตเงาฝนของเทือกเขาตะนาว
ศรี มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างน้อย ได้แก่ พ้ืนที่ด้านตะวันออกของจังหวัดราชบุรี อ าเภอบ้านโป่ง 
โพธาราม บางแพ ด าเนินสะดวก เมืองราชบุรี วัดเพลงและปากท่อ รวมไปถึงอ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 
  5. มรสุมเขตร้อน-ชื้นน้อย-ฝนน้อย คือ พ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนานกับ
แนวแม่น้ าปิงและแนวสันเขาท าให้พ้ืนที่นี้กลายเป็นเขตเงาฝน มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีน้อยมาก พ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตอากาศนี้ ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองตาก บ้านตาก สามเงา จังหวัดตาก  
  6. มรสุมเขตร้อน-ชื้นน้อย-ฝนน้อยมาก คือ พ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ตามแนวทิศเหนือ-ใต้ และเป็น
เขตเงาฝนของเทือกเขาตะนาวศรีจึงมีความชื้นน้อย มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีน้อยมากจึงเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความแห้งแล้งที่สุดของประเทศไทย พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอากาศนี้ ได้แก่ ตอนกลางของจังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรีและเพชรบุรีตามพ้ืนที่ชายฝั่งและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 4.4.4 อุณหภูมิ คือ การวัดค่าเฉลี่ยของสสารว่าจะร้อนหรือเย็น โดยทั่วไปแล้วใน
ชีวิตประจ าวันเราจะวัดค่าของอุณหภูมิตามสถานที่ใดที่หนึ่งเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงหรือเพ่ือเก็บ
รวบรวมเพ่ือน าไปศึกษาวิเคราะห์ สามารถวัดระดับอุณหภูมิได้จาก เครื่องมือวัดที่ เรียกว่า 
“เทอร์โมมิเตอร์” (Thermometer) อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคตะวันตกอยู่ที่ประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
แสดงถึงว่าอากาศค่อนข้างร้อนทั้งนี้อาจมีสาเหตุประกอบต่างๆ เช่นพื้นที่ห่างไกลทะเล เป็นต้น 

  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี เฉลี่ยประมาณ 
28.85 องศาเซลเซียส 

  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคตะวันตก คือ ประจวบคีรีขันธ์ เฉลี่ยประมาณ  

27.79 องศาเซลเซียส 

  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคตะวันตก คือ เมษายน เฉลี่ยประมาณ  30.28 

องศาเซลเซียส 

  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคตะวันตก คือ ธันวาคม เฉลี่ยประมาณ 25.38 

องศาเซลเซียส 
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ตาราง 4.1 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคตะวันตกปี 2559-2560 

จังหวัด/เดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

กาญจนบุร ี 31 34 32 30 29 30 29 28 28 27 27 28 

ตาก 31 34 33 29 29 29 29 28 27 25 25 26 

ประจวบครีีขันธ ์ 28 30 30 30 29 29 29 28 28 27 26 27 

เพชรบุร ี 30 31 32 30 30 31 29 29 28 27 27 27 

ราชบุร ี 30 31 32 30 30 31 29 29 28 27 27 27 

ที่มา: TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ภาพ 4.4 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคตะวันตกปี 2559-2560 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูล TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ตาราง 4.2 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดตามสถานีวัด ภาคตะวันตก ปี 2559 

สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ตาก 

ตาก H 36.2 37 40.8 43.7 43.8 36.2 36.5 35.6 35.7 35.2 34.6 34 

L 12.3 9.2 17.6 26.4 23.4 23.3 22.8 22.8 23 21.6 18.7 15.7 

แม่สอด H 35.8 36.2 39.3 41.2 41.8 35.5 35.2 34.2 34.8 34 35.4 34.3 

L 12.2 8.5 17 21.7 22.8 23.5 21.7 22.7 23.2 22.3 16 15 

เขื่อนภูมิพล H 37.4 36.6 41 43.9 43.9 37 37.5 37.2 36.3 35 35 34.3 

L 11.5 9.6 17.4 24 22.8 22.5 21 21 19.4 18.5 18 15.2 

ดอยมูเซอร์ H 30.7 30.7 33.6 36.5 36.9 29.8 29.2 27.7 28.6 27.7 27.6 27.3 

L 7.5 5.9 12.4 18.1 19.2 19.6 18.3 19 19.5 16.8 11.7 10.5 

อุ้มผาง H 33.2 35 37.5 40.8 40 34 33.6 32 32.6 33 33.8 32.4 

L 8 2.3 10.5 15.2 17.6 18.4 17.6 20.4 20.2 17.2 12 10.8 

กาญจนบุร ี

กาญจนบุรี H 36.9 37.6 42.3 43.5 42.7 37.8 38 38.3 36.6 36 34.5 35.7 

L 13.6 12.3 18.4 24.3 23.5 24 23.2 24.2 23 21.7 20.7 17 

ทองผาภูมิ H 37.3 39.2 40.8 42.8 42.3 35.8 36.3 35.2 35.4 35.3 35.3 35.6 

L 14.6 9.1 16.7 22.7 23.6 23.8 23.5 23 23.3 22.5 19.6 16 

ราชบุร ี

ราชบุรี H 35.6 36 40 41.5 39.7 36.5 36 36.9 35.5 34.3 34.2 34.2 

L 15 14.4 19.5 23.7 24.2 24.2 24.1 24.3 23.9 22.7 23 19.6 

เพชรบุร ี
เพชรบุรี H 34.5 34.4 34.7 36.5 38.7 36.5 35.6 36.7 35.8 34.6 33.8 34.2 

L 15.9 16.4 21.8 25.3 25 25.4 24.4 23.7 24.2 23.5 22.3 17.9 

ประจวบครีีขันธ ์

ประจวบคีรีขันธ์ H 35 34.7 36 38.5 37.5 39 37.7 36.7 37.1 35.6 33.5 34 

L 15.8 15.3 20.5 22 24.2 24 23.1 23.5 22 22.8 23 20.3 

หัวหิน H 33.5 32.4 34.5 38 38.7 37.4 35.8 36.7 36 34 34 33 

L 16.1 18.8 22.7 25.2 25.2 25.1 24.8 25.1 24.2 23.2 24 22.5 

หนองพลับ H 36.5 35.6 39.2 42 40.2 38.4 36.8 37.2 35.9 33.9 33.2 34 

L 14.6 12.5 18.2 21.3 22.6 23 22.6 22.9 22.4 22.6 20.7 17.9 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 4.5 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปี พ.ศ. 2559 ในภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 4.6 อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยรายปี พ.ศ. 2559 ในภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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 4.4.5 ลม คือ อากาศซึ่งเคลื่อนที่เนื่องจากความแตกต่างด้านความกดอากาศ (air 

pressure) ของสองพ้ืนที่มักจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูง (high air pressure) ไปยัง
บริเวณที่มีความกดอากาศต่ า (low air pressure) มักจะเคลื่อนที่ในแนวราบเกิดจากการแทนที่ของ
อากาศ เนื่องจากอากาศในบริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่ า
กว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ 
 ลมที่เกิดมักจะเป็นลมภูเขาและลมหุบเขาเนื่องจากมีเทือกเขาสูงมาก ลมหุบเขาจะพัดใน
เวลากลางวันท าให้บนภูเขามีอากาศเย็น ลมภูเขาจะพัดในเวลากลางคืนท าให้เชิงเขามีอากาศเย็น ใน
ภาคตะวันตกที่มีลักษณะภูมิประเทศทางตะวันตกเป็นเทือกเขาสูง บริเวณพ้ืนที่ราบทางด้านตะวันออก
จะมีลักษณะอากาศเย็นในเวลากลางคืนเนื่องจากลมประเภทนี้พัดผ่านเข้ามา ส่งผลให้ในปัจจุบันภาค
ตะวันตกกลายเป็นพ้ืนที่ตากอากาศแห่งใหม่ของประเทศที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่ไกลจากเมือง
หลวง  
 ลมทะเลก็มีส่วนเป็นอย่างมากในภาคตะวันตกเนื่องจากในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์นั้นมีอาณาเขตติดกับทะเลส่วนอ่าวไทย  ส่วนหน้าเขาทางด้านทวาย มะริดและ   
ตะนาวศรีของประเทศเมียนมาร์ เป็นหน้ารับลมทะเลในส่วนของสองจังหวัดนี้เป็นเขตอับลมจากทิศ
ตะวันตก แต่กลับได้รับอิทธิพลจากลมทะเลจากอ่าวไทย ท าให้มีลมมากและพัดพาเอาพายุฝนและ
ความชุ่มชื้นเข้ามายังพ้ืนแผ่นดินภาคตะวันตกอีกด้วย 

 4.4.6 ฝน คือ ปรากฏการณ์ละอองน้ าในอากาศหรือเมฆฝนรวมตัวกันแล้วตกลงมาเป็น
หยาดน้ าฟ้า หยาดน้ าฟ้าอาจจะตกลงมาในรูปแบบของหิมะ ลูกเห็บ น้ าค้างหรือฝน ฝนเป็นส่วนส าคัญ
ส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ า (hydrologic cycle) เม็ดฝนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม มาตรใน
การวัดปริมาณน้ าฝนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ปริมาณฝนในภาคตะวันตกมีปริมาณที่ไม่แน่ชัด ทั้งท่ีอยู่ใน
ภูมิภาคเดียวกันแต่ละจังหวัดจะมีปริมาณฝนที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง โดยภาพรวมแล้วปริมาณฝนเฉลี่ย
นั้นค่อนข้างต่ า ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับลักษณะทางด้านภูมิประเทศด้วย 

จังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดในภาคตะวันตก คือ  สถานีแม่สอด จังหวัดตาก 
เฉลี่ยประมาณ 130.27 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 1 ,563.20 

มิลลิเมตร 

  จังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยที่สุดในภาคตะวันตก คือ สถานีอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เฉลี่ยประมาณ 53.24 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 
638.9 มิลลิเมตร  
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ตาราง 4.3 สถิติปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคตะวันตกปี 2558 

สถานี ปริมาณน้ าฝน 

ตาก 778.6 

เขื่อนภูมิพล 782.4 

แม่สอด 1,563.2 

อุ้มผาง 1,428.0 

กาญจนบุรี 963.2 

ทองผาภูมิ 1,376.7 

เพชรบุรี 794.1 

หัวหิน 638.9 

ประจวบคีรีขันธ์ 978.7 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 4.7 สถิติปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคตะวันตกปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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 4.4.7 ฤดูกาล คือ ช่วงเวลาของสภาพอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการที่โลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ประกอบกับที่แกนของโลกเอียงท ามุม 23.5 องศา ท าให้แต่ละพ้ืนที่ของโลกได้รับ
แสงแดดไม่ทั่วถึงเท่ากัน อุณหภูมิของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจึงไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาและ
เกิดเป็นฤดูกาลขึ้น 

 เขตลมฟ้าอากาศของภาคตะวันตกแบ่งแยกจังหวัดตามได้ประมาณ จังหวัด ได้แก่ ตาก 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  
  1. ฤดูร้อน เริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปสิ้นสุดในปลายเดือนพฤษภาคมหรือ
ต้นเดือนมิถุนายน อากาศร้อน แห้งแล้งเนื่องจากเป็นพ้ืนที่หลังเทือกเขาหรือเขตเงาฝน (rain 

shadow) ลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน มักจะมีลมมรสุมในช่วงบ่ายถึงค่ า
ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 

  2. ฤดูฝน เริ่มต้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนและไปสิ้นสุด
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ปริมาณฝนส่วนมากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แต่บางจังหวัดที่ติดริมทะเลที่เป็นเขตเงาฝน เช่น บางพ้ืนที่ของจังหวัด
กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก็ยังพบว่ามีปริมาณความชื้นในระดับต่ า 
  3. ฤดูหนาว เริ่มต้นช่วงปลายเดือนตุลาคมและไปสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
ลักษณะอากาศหนาวเย็นจัดในช่วงตอนบน อาทิ จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี 
ในทางตอนล่างของภูมิภาค คือ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีอุณหภูมิที่เย็นแต่ไม่ถึงกับหนาว
จัดในตอนกลางคืนแตใ่นตอนกลางวันอากาศจะค่อนไปทางร้อนอบอ้าวถึงร้อนจัด  
 4.4.8 ลักษณะเด่นของภูมิอากาศ คือ การที่ในพ้ืนที่หนึ่งๆ มีเอกลักษณ์ของอากาศที่
แตกต่างหรือสุดขั้วทั้งในด้านดีและด้านร้าย ในพ้ืนที่นั้นๆอาจจะประสบกับภัยพิบัติในกรณีที่ลักษณะ
อากาศเป็นไปในด้านลบแต่ถ้าหากเป็นไปในทางบวกอาจจะเป็นปรากฏการณ์ในเชิงการศึกษาหรือการ
ท่องเที่ยวได ้

  1. อุณหภูมิที่หนาวเย็น ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกนั้นใกล้เคียงกับภาคเหนือ 
องค์ประกอบทางด้านเทือกเขาสูงนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญ บริเวณยอดเขาสูงของเทือกเขาถนนธงชัยและ
ตะนาวศรีจะมีอากาศที่หนาวเย็นจัด นอกจากนั้นในส่วนของพ้ืนที่ป่าทึบและอุทยานจะมีอากาศที่
หนาวเย็นมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

  2. ลมและพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีอิทธิพล
โดยตรงกับภาคตะวันตกเนื่องจากเป็นพ้ืนที่หน้าเขาที่รับลมพายุ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมไป
จนถึงเดือนตุลาคมที่ลมพายุตะวันตกเฉียงเหนือพัดเป็นพ้ืนที่ที่มีฝนชุก  
  3. พ้ืนที่แห้งแล้ง แม้ว่าจะมีปัจจัยทางด้านลมและพายุฝนฟ้าคะนองกระจายในช่วงฤดู
ฝนก็ตาม เทือกเขาสูงในภาคตะวันตกกล่าวคือ ถนนธงชัยและตะนาวศรี ท าหน้าที่เป็นอย่างดีในการ
กั้นอิทธิพลจากลมพายุมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พ้ืนที่ด้านหน้ารับลมพายุจะมีฝนตกชุกแต่ด้านหลังเขา 
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บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ตาก เป็นพ้ืนที่ที่มีฝนตกน้อยและมีอุณหภูมิที่ร้อนจัดที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศ 

  

4.5 ประชากรภาคตะวันตก 

 

 ประชากร คือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน มีความเหมือนกันในด้านต่างๆ อาทิ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน โดยที่จ านวนของ
ประชากรจะมีมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเป็นเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและความจ าเป็นทางการการด ารงชีวิต เป็นต้น  
 4.5.1 ลักษณะประชากรโดยรวม ประชากรของภาคตะวันตกนั้น รูปร่างลักษณะคล้ายคลึง
กับประชากรชาวมอญพ้ืนถิ่น มีรูปร่างสันทัด ผิวสีขาวออกเหลือง มีจ านวนประชากรค่อนข้างเบาบาง 
จังหวัดที่มีประชากรมากท่ีสุดคือ จังหวัดกาญจนบุรีและน้อยที่สุด คือ จังหวัดราชบุรี 
ตาราง 4.4 จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรภาคตะวันตก 

จังหวัด/ป ี
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

2559 2555 2550 2545 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

กาญจนบุร ี 19,483.15 885,112 45.42 838,269 43.03 835,282 42.87 801,836 41.16 

ตาก 16,406.65 631,965 38.51 526,045 32.06 530,928 32.36 507,371 30.92 

ประจวบครีีขันธ ์ 6,367.62 539,534 84.73 517,050 81.20 494,588 77.67 488,477 76.71 

เพชรบุร ี 6,225.14 480,652 77.21 468,874 75.32 456,061 73.26 461,339 74.11 

ราชบุร ี 5,196.46 869,823 167.38 846,631 162.92 831,438 160.00 830,275 159.78 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 4.8  จ านวนประชากรภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 4.9 ความหนาแน่นของประชากรภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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 4.5.2 การกระจายตัวของประชากร คือ การกระจายตัวของสมาชิกของประชากรในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมักจะแสดงออกมาในรูปแบบของความหนาแน่นประชากรที่
แสดงออกมาในหน่วยคนต่อตารางกิโลเมตร ในภาคตะวันตกประชากรจะตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
ต่อไปนี้ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 72) 

  ที่ราบลุ่มแม่น้ าต่างๆ และที่ราบแคบๆ ในภาคตะวันตก  ภาคตะวันตกมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับภาคเหนือ คือ มีเทือกเขาสูงเป็นแกนหลักของภูมิภาค จึงมีที่ราบแคบๆ บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ าสายส าคัญต่างๆ อาทิ แม่น้ าแม่กลองและแม่น้ าเพชรบุรี  ที่มีความส าคัญต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด้านต่างๆ เช่น การเกษตรกรรม การคมนาคมรวมไปถึงการประมงทั้งน้ าจืด  น้ ากร่อยและ
น้ าเค็มอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการตั้งถิ่นฐานรูปแบบใหม่ที่มีความหนาแน่นสูงบริเวณริมชายฝั่งทะเล
ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานตากอากาศที่
ส าคัญของประเทศ 

 4.5.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรภาคตะวันตก โดยมากภาคตะวันตกมีการย้ายถิ่น
เข้าออกมาก มีทั้งการย้ายถิ่นแบบระหว่างประเทศและการย้ายถิ่นแบบในประเทศ ทั้งนี้การการย้าย
ถิ่นของทั้งสองกรณีก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรได้ 
  1. การอพยพนอกประเทศ 

   การอพยพของชาวเมียนมาร์ ภาคตะวันตกตั้งอยู่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานชาวเมียนมาร์ เป็นจ านวนมาก เนื่ องจากการจ้างงานของ
แรงงานในทางเศรษฐกิจมีเป็นจ านวนมาก อาทิ แรงงานทางด้านเกษตรกรรมในพ้ืนที่ราบ แรงงาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี แรงงานประมงชายฝั่งทั้งระยะใกล้และระยะไกล
รวมไปถึงแรงงงานในกิจกรรมทั่วไปเล็กๆน้อยๆ เป็นต้น อัตราการจ้างงานในกิจกรรมเศรษฐกิจเหล่านี้
มีแรงงานชาวเมียนมาร์ เป็นจ านวนมาก สามารถอนุมานได้ว่าแรงงานชาวเมียนมาร์ เหล่านี้มีจ านวน
เท่ากับประชากรชาวไทยในพ้ืนที่จังหวัดนั้นๆ ในภาคตะวันตก เหตุการณ์ที่ส าคัญที่ได้เกิดขึ้นเมื่อไม่
นานมานี้ คือ การอพยพย้ายถิ่นกลับภูมิล าเนาของแรงงานชาวเมียนมาร์ ในกรณีของนางอองซานซูจี
เดินทางมาประเทศไทยท าให้อัตราความผันผวนของแรงงานชาวเมียนมาร์ทั้งถูกกฎหมายและผิด
กฎหมายนั้นมีอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน 

  2. การอพยพในประเทศ 

   ประชากรในภาคตะวันตกมีจ านวนไม่มากและนิยมย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองหลวง อัตรา
ความอยู่ดีกินดีของประชากรในภาคตะวันตกเมื่อเทียบกับภาคกลางนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า ทั้งการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่งรวมไปถึงการบริการ ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับลักษณะพ้ืนที่ภูมิ
ประเทศของภาคตะวันตกด้วย  
   ส่วนของปัจจัยที่ดึงดูดเข้าสู่ภาคตะวันตกนั้นส่วนมากมักจะเป็นกระแสของการ
ท่องเที่ยวที่มีการลงทุนเป็นอย่างมากในหลายพ้ืนที่ท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
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เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เป็นต้น รีสอร์ท โรงแรมรวมไปถึงโฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก
ล้วนเป็นจุดดึงดูดการลงทุนจากเมืองหลวงทั้งสิ้น 

 4.5.4 ชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพ้ืนเมือง ในภาคตะวันตกมีลักษณะทางด้านชาติพันธุ์คล้ายคลึง
กับภาคเหนือแต่จ านวนประชากรชาติพันธุ์นั้นมีจ านวนเบาบาง เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานท าได้ในพ้ืนที่
จ ากัด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบไม่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานแบบชุมชนขนาดใหญ่ (ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร, 2559)  
  ไทยเชื้อสายมอญ สันนิษฐานว่าดั้งเดิมมีการอพยพย้ายถิ่นมาจากประเทศเมียนมาร์ 
พบว่ามีการตั้งถิ่นฐานส าคัญในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่งและอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
อ่ืนๆ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

  กะเหรี่ยง เป็นชนเผ่าเดียวกันกับกะเหรี่ยงในภาคเหนือ ถิ่นฐานตั้งเดิมอยู่บริเวณ
ชายแดนใกล้เทือกเขาตะนาวศรี สันนิษฐานว่าอพยพมาจากเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ พบว่ามีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ตามจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดเพชรบุรี และยังรวมไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย 

 4.5.5 การก าหนดเมืองส าคัญในภาคตะวันตก จังหวัดตาก กาญจนบุรีและราชบุรีเป็น
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่และมีความส าคัญ เนื่องมาจากเป็นจังหวัดชายแดนรอยต่อประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมาร์ และในอนาคตจะมีความส าคัญเพ่ิมมากยิ่งขึ้นไปหากมีการเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ าลึก
ทวายที่มีระยะห่างกันเพียง 150 กิโลเมตร 
 

4.6 ทรัพยากร 
 

 ทรัพยากรในภาคตะวันตกอาจจะมีน้อยแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ของภูมิภาคแต่สินแร่ในดินนั้น
กลับมีปริมาณมหาศาลซึ่งเหมาะสมแก่การลงทุนอย่างมาก ทรัพยากรอ่ืนๆนั้นแม้จะมีปริมาณไม่มาก
แต่ก็มีความส าคัญท้ังทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

 4.6.1 ทรัพยากรดิน คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามวัฏจักรธรรมชาติมีปัจจัยการเกิดคือ 
ธรรมชาติและเวลา ดินเป็นทรัพยากรที่กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมมนุษย์ ทรัพยากรดินจึงควร
ได้รับการดูแลและรักษาเป็นอย่างดีเพ่ือที่จะได้ใช้ไปอย่างยาวนานในอนาคต ในภาคตะวันตกสามารถ
จ าแนกได้ว่าดินกลุ่มนี้จัดได้ว่าเป็นกลุ่มดินตามที่แบนราบและที่เนินเขา ในกลุ่มดินในปี 2478 และ 

2491 สามารถเรียกชื่อได้ตามท้องที่ ดังนี้ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 128) 

  หินปูนโผล่ (Limestone Outcrops) ในภาคตะวันตกเป็นพ้ืนที่มีที่ราบน้อย ส่วนมาก
เป็นเขตเทือกเขาสูง จึงพบพ้ืนที่ที่มีหินปูนจ านวนมาก ซึ่งอาจไม่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรเนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ราบเรียบสม่ าเสมอ มีระดับความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก แต่เหมาะสมกับการท า    
ปศุสัตว์และอุตสาหกรรมเหมืองแร่มากกว่า 
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  ดินบริเวณภูเขาสูง ดินในบริเวณนี้แปรผันตามความสูงของภูมิประเทศ เทือกเขาสูง
ต่างๆ ในภาคตะวันตกมีมาก อาทิ ตะนาวศรี ถนนธงชัย เป็นต้น ลักษณะดินที่มาจากพ้ืนที่ที่สูงของ
ภาคตะวันตกจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกบริเวณเชิง
เขาท่ีเป็นพื้นที่ราบแคบๆ พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย เป็นต้น    
 4.6.2 ทรัพยากรน้ า คือ สสารที่อยู่ในสถานะของเหลวมีสูตรทางเคมี คือ H2O เป็น
ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นที่สุดต่อมนุษย์ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกประเภทบนโลกจ าเป็นต้องอาศัยน้ าใน
การด ารงชีวิต บนพ้ืนโลกส่วนที่เป็นผืนน้ านั้นมีประมาณ 3 ส่วน (75%) และพ้ืนดิน 1 ส่วน (25%) 
โดยน้ าที่มีความส าคัญกับมนุษย์มากที่สุดคือ น้ าจืด โดยที่แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุด คือ แม่น้ าและ
ทะเลสาบ ทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable resources) ทรัพยากรน้ าของภาค
ตะวันตกเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ เนื่องจากภาคตะวันตกนั้นมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
เทือกเขามีที่ราบลุ่มแม่น้ าเพียงเล็กน้อย แม่น้ าในภาคตะวันตกจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งใน
ด้านการเกษตรกรรม การประมง อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การขนส่ง เป็นต้น เขื่อนและอ่างเก็บน้ าก็
เป็นส่วนส าคัญในด้านการกักเก็บน้ าเพ่ือกิจการเหล่านี้รวมไปถึงผลพลอยได้คือ กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่ในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

 เขื่อนกักเก็บน้ าที่ส าคัญ 

  เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี) สร้างขวางแม่น้ าปิงบริเวณต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ระดับความจุของน้ า 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้านการผลิต
กระแสไฟฟ้า ชลประทานในการเกษตรกรรม การประมงและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

  เขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนเจ้าเณร) สร้างขวางแม่น้ าแควใหญ่บริเวณต าบลท่ากระดาน 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระดับความจุของน้ า 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ชลประทานในการเกษตรกรรม การประมงและบรรเทาปัญหา
อุทกภัย 

  เขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) สร้างขวางแม่น้ าแควน้อย บริเวณต าบลท่าขนุน 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระดับความจุของน้ า 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ชลประทานในการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนแม่กลอง สร้างขวางแม่น้ าแม่กลอง บริเวณต าบลม่วงชุม อ าเภอม่วงชุม จังหวัด
กาญจนบุรี ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้านการชลประทานในการเกษตรกรรม การประมงและระบาย
น้ าป้องกันอุทกภัยรวมไปถึงไล่น้ าเสียในแม่น้ าแม่กลอง 
  เขื่อนเพชร สร้างขวางแม่น้ าเพชรบุรี บริเวณต าบลท่าคอย อ าเภอท่าคอย จังหวัด
กาญจนบุรี ถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ด้านการทดน้ าเพ่ือการเกษตรกรรมและการประมง 
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  เขื่อนแก่งกระจาน สร้างขวางแม่น้ าเพชรบุรี บริเวณต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ระดับความจุของน้ า 710 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้านการผลิต
กระแสไฟฟ้า ชลประทานในการเกษตรกรรม การประมงและพักผ่อนหย่อนใจ 

  เขื่อนปราณบุรี สร้างขวางแม่น้ าปราณบุรี บริเวณต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับความจุของน้ า 445 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้าน
การชลประทานในการเกษตรกรรมและการประมง 
  เขื่อนยางชุม สร้างขวางคลองกุย บริเวณต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระดับความจุของน้ า 32 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้านการ
ชลประทานในการเกษตรกรรม ลดปัญหาอุทกภัย ลดปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

  เขื่อนท่าทุ่งนา สร้างขวางแม่น้ าแควใหญ่ บริเวณต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระดับความจุของน้ า 55 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์
ด้านการชลประทานในการเกษตรกรรมและการประมง 
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ภาพ 4.10 เขื่อนในภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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4.6.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบไปด้วยแร่โลหะและ
แร่อโลหะ นอกจากนั้นคือแร่พลังงาน ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการใช้งานเสมอ ในประเทศไทยมีหลายพ้ืนที่มีความส าคัญในด้านการผลิตและขุดเจาะแร่ธาตุ 
บางพ้ืนที่มีความส าคัญในการถลุงและสกัดแร่ธาตุ แร่ธาตุเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable resources) 

 แร่ธาตุที่ส าคัญในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันตกมีอยู่เป็นจ านวนมากคล้ายคลึงกับใน
ภาคเหนือ เนื่องจากเป็นรอยต่อของเทือกเขาจากภาคเหนือที่เป็นเทือกเขาหินเก่าตามแนวรอยเลื่อน 
ในอดีตพ้ืนที่ภาคตะวันตกตามแนวรอยต่อของประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์นั้นมีชื่อเสียงในด้าน
ของตลาดเศรษฐกิจหลักในการค้ารัตนชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทับทิม เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่มีจ านวน
มากและท ารายได้เป็นอย่างมากในพ้ืนที่นี้ นอกจากนั้นแร่ธาตุที่ส าคัญต่างๆ นี้ยังเป็นจุดดึงดูดการ
ลงทุนและสัมปทานที่ส าคัญจากทั้งในประเทศและจากนอกประเทศอีกด้วย 

  กาญจนบุรี   ทองค า แบไรต์ เหล็ก ฟลูออไรต์ เฟลด์สปาร์ ตะกั่ว ไพร์ออไรต์   
ไพโรป พลวง ดีบุก รัตนชาติ ดีบุก  

  ตาก    ทองค า ถ่านหิน ฟลูออไรต์ เฟลด์สปาร์ โพแทช หินน้ ามัน ตะกั่ว 
ไพโรฟิลไลต์ พลวง ดีบุก ทังสเตน เท็กไทต ์

  ประจวบคีรีขันธ์  ทองค า ถ่านหิน เหล็ก เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ ดีบุก 

  เพชรบุรี   แบไรต์ ทองแดง ฟลูออไรต์ ฟอสเฟต เฟลด์สปาร์ ตะกั่ว ควอตซ์  
ซิลิกา ดีบุก ทังสเตน 

  ราชบุรี   ฟลูออไรต์ เฟลด์สปาร์ ฟอสเฟต พลวง ซิลิกา ทังสเตน ดีบุก  
 4.6.4 ทรัพยากรป่าไม้ คือ ปริมาณต้นไม้ที่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มีความซับซ้อนและ
หนาทึบ จัดได้ว่าเป็นสังคมของพืชพรรณธรรมชาติ ที่มีความส าคัญต่อโลก ข้อส าคัญแรกสุด คือ 
เปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศเปลี่ยนสารพิษให้กลายเป็นออกซิเจน ในหลายประเทศทั่วโลกใช้ป่า
ไม้เป็นเกณฑ์ในการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ปัจจุบันป่าไม้ใน
ประเทศไทยพบเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

Renewable) สามารถฟ้ืนฟูได้ด้วยการปลูกทดแทนแต่ต้องแลกด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 20-30 

ปี ป่าไม้ในภาคตะวันตกพบทั้งป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 181-183) ได้แก่ 

  1. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่ต้นไม้มีใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี พืชพรรณมีลักษณะใบหนา
ใหญ่ พบว่ามีการผลัดใบบ้างในบางฤดูกาลแต่ไม่ถึงกับผลัดใบจนหมดทั้งต้น ลักษณะความชื้นใน
อากาศของป่ามีมากซ่ึงส่งผลต่อความหลากหลายทางด้านระบบชีวนิเวศ 

   ป่าดงดิบ ป่าดิบหรือป่าดิบชื้น (tropical rain forest, tropical evergreen 

forest or tropical wet green forest ) ต้นไม้ที่ขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่เรือนยอดหนาแน่น เบียดชิดไม่
เป็นระเบียบ แสงแดดไม่สามารถส่องถึงพ้ืนดินได้ ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
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ทราย ไม้ที่พบ คือ ยาง ตะเคียน มะหาด ไม้พ้ืนล่างได้ ได้แก่ ไผ่ หวาย เถาวัลย์ เป็นต้น พบมากใน
พ้ืนที่จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   ป่าดงดิบแล้ง (dry evergreen forest) มีลักษณะคล้ายกับป่าดิบชื้น แต่แตกต่าง
ตรงที่ความหนาแน่นของพรรณไม้ในเรือนยอดและพรรณไม้เบื้องล่าง ปริมาณฝนมีน้อยน้อยกว่าป่าดิบ
ชื้น 

   ป่าดิบเขาหรือป่าดงดิบเขา (mountain forest or hill evergreen forest) เป็น
ป่าที่มีระดับความสูงจากน้ าทะเลมากกว่า 1,100 เมตร มีความชื้นสูง อากาศค่อนข้างเย็น พรรณไม้ที่
พบ อาทิ ก่อหรือโอค (Oke) พรรณไม้พ้ืนราบได้แก่ กล้วยไม้ ผักกูด กุหลาบป่า ข้าวตอกฤาษีและมอส
ชนิดต่างๆ  
   ป่าสนเขา (pine forest) พบมากตามยอดเขาและบริเวณไหล่เขาที่มีระดับความ
สูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่อาจขึ้นปะปนกับป่าเบญจพรรณ
หรือป่าเต็งรัง พืชพรรณที่พบ ได้แก่ สนสองใบและสนสามใบ 

   ป่าชายหาด (beach forest) ป่าชายหาดเป็นป่าประเภทหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทะเล 
ลักษณะของระบบนิเวศป่าชายหาดมีปัจจัยมาจากลักษณะชายฝั่งทะเลหรือเกาะแก่ง ดินมีลักษณะดิน
ทราย ลักษณะโดยทั่วไปของป่าคือ เป็นสันทราย ลมพัดแรง น้ าทะเลท่วมไม่ถึงและมีไอเค็มที่พัดจาก
ทะเล พืชพรรณที่พบจึงต้องมีความมีความอดทนต่อความรุนแรงของทั้งลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ ได้แก่ พลับพลึง ปอทะเล ผักบุ้งทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล สนทะเล ล าเจียก เป็นต้น พบมาก
บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ป่าชายเลน (mangrove forest) เป็นป่าที่มีพืชพรรณธรรมชาติที่แตกต่างจากป่า
ประเภทอ่ืนๆ พบมากตามบริเวณริมชายทะเลบริเวณท่ีมีหาดเป็นโคลนหรือพ้ืนทีป่ากแม่น้ าที่มีน้ าทะเล
ท่วมถึง ป่าชายเป็นพื้นที่ป่าที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางด้านระบบนิเวศน์
และมีความอุดมสมบูรณ์สูง พรรณไม้ที่พบ อาทิ โกงกาง แสม ล าพู ล าแพนเป็นต้น   
  2. ป่าไม้ผลัดใบ เป็นป่าที่ในฤดูแล้งพืชพรรณในป่าจะผลัดใบออกหมดทั้งต้น เนื่องจาก
อากาศมีความแห้งแล้งและมีความชื้นน้อยพืชพรรณจึงจ าเป็นที่จะต้องผลัดใบออกทั้งหมดเพ่ือลดการ
คายน้ าและชะงักการเจริญเติบโตเพ่ือรอการผลิใบออกมาใหม่เมื่อฤดูฝนมาถึง   

   ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) เป็นป่าโปร่ง พืชพรรณเป็นไม้
ขนาดกลางไม่หนาแน่น ขึ้นไม่เป็นระเบียบ พืชพรรณส่วนใหญ่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและเป็นที่
ต้องการของตลาด ได้แก่ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ซึ่งเป็นไม้ส าคัญทางเศรษฐกิจ พบมาก
บริเวณจังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี 
   ป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคกหรือป่าเต็งรัง (dry deciduous forest) ลักษณะของป่า
ประเภทนี้แห้งแล้ง ดินเป็นดินทรายหรือดินลูกรัง สีแดง ธาตุอาหารในดินมีไม่มากนัก อากาศแห้งแล้ง 
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มีน้ าน้อย พืชพรรณส่วนใหญ่ คือ เต็ง รัง เหียง พลวง มะขามป้อม พรรณไม้พ้ืนราบที่พบได้แก่ เพ็ก 
ปรง เป็นต้น พบมากบริเวณจังหวัดราชบุรี  
ตาราง 4.5 เนื้อท่ีป่าไม้ของภาคตะวันตก 

 

จังหวัด/ปี 

 

พื้นที่จังหวัด 

2559 2557 2551 

พื้นที ่ ร้อยละ พื้นที ่ ร้อยละ พื้นที่ ร้อยละ 

กาญจนบุร ี 19,483.15 12,069.09 61.95 12,116.79 62.19 12,285.07 63.05 

ตาก 16,406.65 12,448.44 75.87 12,468.12 75.99 12,707.80 77.46 

ประจวบครีีขันธ ์ 6,367.62 2,401.23 37.71 2,352.52 36.95 2,138.52 33.58 

เพชรบุร ี 6,225.14 3,525.98 56.64 3,533.31 56.76 3,384.21 54.36 

ราชบุร ี 5,196.46 1,701.26 32.74 1,730.22 33.30 1,755.78 33.79 

ที่มา: ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 

 

 
ภาพ 4.11 ร้อยละเนื้อท่ีป่าไม้ในภาคตะวันตก 

ที่มา: ดีดแปลงจากข้อมูลส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 

 

  4.6.5 อุทยานแห่งชาติ ในภาคตะวันตกมีความเป็นธรรมชาติเนื่องจากลักษณะภูมิ
ประเทศลักษณะภูมิอากาศ รวมไปถึงความโดดเด่นที่หาได้ยากและความหลากหลายทางทางชีวภาพ 
ประกอบไปด้วย (ส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2557) 

   เอราวัณ หรือเขาสลอบ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยคและ
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นหินปูน
สลับหินแกรนิตเรียงรายสลับซับซ้อน  มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 550 ตารางกิโลเมตร 
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กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี

ร้อยละ ปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ ปี พ.ศ. 2559
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   เฉลิมรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ อุทยานถ้ าธารลอด ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี ยอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาก าแพง มีระดับความสูง 1,365 เมตร ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นหินปูนที่ยุบตัวพังทลายลง มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร 
   ไทรโยค ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอทองผาภูมิและอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นหินปูนสลับหินแกรนิตเรียงรายสลับซับซ้อน 
พบหลักฐานยุคโบราณว่าเคยเป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร 

   ตากสินมหาราช หรือต้นกระบากใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
และมีต้นกระบากขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูงประมาณ 50 เมตร วัดรอบล าต้นได้ประมาณ 16 

เมตร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 149 ตารางกิโลเมตร 
   น้ าตกห้วยยาง มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอบางสะพาน อ าเภอทับสะแกและ
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงติดต่อกันบน
เทือกเขาตะนาวศรี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 100 - 1,200 เมตร มี
ยอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงสุด เป็นต้นก าเนิดต้นน้ าที่เกิดจากสันเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ คลองอ่างทอง คลองแก่ง คลองทับสะแก คลองจะกระ 
คลองไข่เน่า คลองตาเกล็ด คลองห้วยยาง คลองห้วยมาและคลองหินจวง มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
161 ตารางกิโลเมตร 
   ขุนพะวอ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหลวง ต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
ลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 350-905 เมตร เป็นต้นน้ าของห้วย
แม่ละเมา ห้วยห้วยแม่จะเรา ห้วยพะวอ ห้วยแม่กาษา ห้วยแม่ก๊ิดหลวง ห้วยพะเสาะ ห้วยสะมึนหลวง 
ห้วยแสม และห้วยแม่ระมาด ที่เป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญไหลลงสู่อ า เภอแม่สอดและอ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร 
   น้ าตกพาเจริญ ครอบคลุมพ้ืนที่ใน อ าเภอแม่สอด และอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนวางตัวไปตามแนวเหนือใต้ มีพ้ืนที่ราบเล็กน้อยตามเขตล าน้ า เป็น
พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ต้นก าเนิดของห้วยแม่ละเมา ห้วยอุ้มเปี้ยม ที่มีทิศทางการไหลของน้ าจากใต้สู่เหนือ 
ล าห้วยหลายสายที่มีต้นก าเนิดจากพ้ืนที่นี้ไหลสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมของอ าเภอแม่สอดและอ าเภอพบ
พระ เช่น ห้วยแม่สอด ห้วยแม่ดาว ห้วยผักกูด  พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 855 ตารางกิโลเมตร 
   แม่เมย ครอบคลุมต าบลแม่ต้าน ผ่านต าบลแม่สอง จนถึงต าบลท่าสองยาง อ าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก พ้ืนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนพบที่ราบน้อย มีระดับความสูงเฉลี่ย 680 เมตร
จากระดับน้ าทะเล จุดสูงสุดสูงประมาณ 1,250 เมตร ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่พบไม้
ใหญ่ค่อนข้างน้อย เป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของล าน้ าแม่สอง ล าน้ าแม่อุสุ ล าน้ าแม่สลิดหลวง และ
แม่น้ าเมย พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,142 ตารางกิโลเมตร 
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   ลานสาง มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีเทือกเขาถนน
ธงชัยตั้งอยู่กลางพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ มีภูมิสัณฐานเรียงตัวเป็นแนวยาวไปตามทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงตะวันออกเฉียงใต้ มียอดเขาอุมยอมเป็นยอดเขาสูงสุด สูงประมาณ 1 ,065 เมตร พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติเกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่แบบเทือกเขาที่มีพ้ืนที่ที่ราบค่อนข้างน้อย มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
104 ตารางกิโลเมตร 
   หาดวนกร ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และอ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ตั้ งอยู่ ในท้องที่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  และอ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีทางรถไฟสายใต้ผ่านตอนกลางของพ้ืนที่ มีอาณาเขตทิศเหนือติดที่ดินกรรมสิทธิ์
บ้านวังด้วน และค่ายต ารวจตระเวนชายแดน ทิศใต้จรดห้วยคอกม้า และสถานีฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทิศตะวันออกจรดทะเลอ่าวไทย และทิศตะวันตกจรดถนนเพชรเกษม 
โดยทั่วไปอุทยานแห่งชาติหาดวนกรเป็นที่ราบหลังชายหาด มีเกาะเล็กๆ 2 เกาะ คือ เกาะจาน และ
เกาะท้ายทรีย์ ล าห้วยที่ส าคัญได้แก่ ห้วยคลองหินจวง ซึ่งไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนที่ แต่ปริมาณน้ ามี
น้อย ในฤดูแล้งขาดเป็นช่วงๆ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร 
   เขาแหลม มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอสังขละบุรีและอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี อุทยานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาตะนาวศรีที่ทอดตัวตามแนวเหนือใต้ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นหินปูน หินทราย และหินดินดาน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาใหญ่ มีความสูงประมาณ 
1,767 เมตร เป็นต้นน้ าล าธารที่ส าคัญหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ าแควน้อยและอ่างเก็บน้ าเขื่อนเขา
แหลม ได้แก่ แม่น้ ารันตี ห้วยป้อมปี่ใน แม่น้ าบิคี่ใหญ่ ห้วยองค์พระ ห้วยเกรียงไกร ห้วยปิล๊อก ห้วย
ประจ าไม้ ห้วยลึก ห้วยน้ าซับ ห้วยแก่งคะยือ ห้วยป่าตอง ห้วยซองกะเลีย ห้วยติพิ ห้วยทิม่องทะ ห้วย
วังขยาย ห้วยช่องแคบ ห้วยท่ามะเดื่อ ห้วยน้ ามุด ห้วยเกริงกะเวีย เป็นต้น มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
1,497 ตารางกิโลเมตร  
   ศรีนครินคร์ มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ และ
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่อุทยานส่วนหนึ่งเกิดจากสร้างเขื่อนศรีนครินทร์กั้นขวาง
แม่น้ าแม่กลอง (แควใหญ่) โดยมีแม่น้ า ล าห้วย ล าธารที่ส าคัญหลายสายไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าแห่งนี้ เช่น 
ห้วยแม่ขมิ้น ห้วยขาแข้ง ห้วยแม่วง ห้วยเกรียงไกร และห้วยแม่พลู นอกจากนี้ยังมีล าห้วยล าธารอีก
หลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ าแควน้อยบริเวณเขตอ าเภอไทรโยค เช่น ห้วยลิ่นถิ่น สภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขาหินปูนและหินตะกอนเป็นส่วนใหญ่ ระดับความสูง สูงสุดประมาณ 1,100 เมตร ความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 400 เมตร พ้ืนที่น้ าในทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินคร์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา
สลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี มีพ้ืนที่ราบลุ่ม
เป็นจ านวนน้อย ความสูงของพ้ืนที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 100 - 1,249 เมตร มีเขา
ช้างเผือกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่เป็นยอดเขาสูงสุด สูง 1 ,249 เมตรจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เขานิซา เขาพุถ่อง เขาด่าง เขาปาก ประตู เขาเลาะโล เขาประหนองโทคี 
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เขาชะโลง เป็นต้นก าเนิดของล าห้วยต่างๆ เช่น ห้วยมาลัย ห้วยกบ ห้วยซ่าน ห้วยองค์พระ ห้วยปีคี 
ห้วยปากคอก ห้วยเจ็ดมิตร ฯลฯ โดยไหลลงสู่ที่ราบทิศตะวันออก ลงสู่เขื่อนเขาแหลม และล าน้ าอีก
ส่วนไหลลงสู่แม่น้ าแควน้อยมีระดับความสูงสุดประมาณ 180 เมตร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,534 

ตารางกิโลเมตร  
   ทองผาภูมิ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอทองผาภูมิและอ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี พ้ืนที่ส่วนมากเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี มีพ้ืนที่ราบลุ่ม
เป็นจ านวนน้อย ความสูงของพ้ืนที่มีความสูงประมาณ 100-1,249 เมตร มีเขาช้างเผือกซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่เป็นยอดเขาสูงสุด สูง 1,249 เมตร ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เขาช้างเผือก เขานิซา 
เขาพุถ่อง เขาด่าง เขาปาก ประตู เขาเลาะโล เขาประหนองโทคี เขาชะโล ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล า
ห้วยต่างๆ ได้แก่ ห้วยมาลัย ห้วยกบ ห้วยซ่าน ห้วยองค์พระ ห้วยปีคี ห้วยปากคอก ห้วยเจ็ดมิตร โดย
ไหลลงสู่ที่ราบทิศตะวันออก ลงสู่เขื่อนเขาแหลมและล าน้ าอีกส่วนไหลลงสู่แม่น้ าแควน้อย  มีพ้ืนที่
โดยรวมประมาณ 1,120 ตารางกิโลเมตร 

   ล าคลองงู ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อนแนวเขาวางตัวในทิศเหนือ–ใต้เป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี 
ความสูงของพ้ืนที่จากระดับน้ าทะเลประมาณ 100 – 1,000 เมตร ยอดเขาที่ส าคัญได้แก่ ยอดเขาบ่อ
งาม มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 672.59 ตารางกิโลเมตร 
   กุยบุรี พ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอปราณบุรี กิ่งอ าเภอสามร้อยยอดและอ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนวางตัวใน
ทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลูก
คลื่นลอนชั้นถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 80-100 เมตร และภูเขา ประกอบด้วยภูเขาสูงชัน 
ลาดชันประมาณ 35% และอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 750 เมตรขึ้นไป ประกอบด้วยเขาวังไทรดิ่ง เขา
หนองหว้า ที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของล าห้วยล าธารหลายสาย เช่น ห้วยตะลุยแพรกขวา ห้วยตะลุย
แพรกซ้าย คลองกุย มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 969 ตารางกิโลเมตร 
   เขาสามร้อยยอด อยู่ในท้องที่ของกิ่งอ าเภอสามร้อยยอด และอ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนมีความสูงชันริมฝั่งทะเลผสมกับที่ราบริมฝั่ง
ทะเลที่เป็นหาดเลนและพ้ืนที่น้ าทะเลตื้นและเกาะหินปูนเรียงรายใกล้ชายฝั่งทะเลซึ่งยาวจากเขา
กะโหลกทางทิศเหนือถึงเขาแร้งทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ได้แก่ เกาะโคร า เกาะนมสาว เกาะ
ระวาง เกาะระวิง เกาะสัตกูด และเกาะขี้นก มีพ้ืนที่ราบที่มีน้ าขังตลอดปีอยู่ทางด้านตะวันตกของ
อุทยานแห่งชาติคือ ทุ่งสามร้อยยอด มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 98.08 ตารางกิโลเมตร 
   เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อยู่ในท้องที่อ าเภอปากท่อ อ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุด คือ เขายืดหรือเขาพระรอบ มี
ความสูงประมาณ 834 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ าของล าห้วยหลายสายที่เป็นต้นก าเนิดของห้วยพุไทร เช่น 
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ห้วยท่าเคย ห้วยพุน้ าร้อน ที่ไหลลงสู่แม่น้ าเพชรบุรีและลุ่มแม่น้ าภาชี ที่เป็นสาขาของแม่น้ าแม่กลอง  
มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 328.7411 ตารางกิโลเมตร 
   แก่งกระจาน ครอบคลุมท้องที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทือกเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาตะนาว
ศรี ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ยอดสูงสุดได้แก่ เขางะ
งันนิกยวกตอง สูงประมาณ 1,513 เมตร ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินแกรนิต บางแห่งเป็นเขาหินปูน 
เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าเพชรบุรีและแม่น้ าปราณบุรี  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 2914.70 ตาราง
กิโลเมตร  
  4.6.6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ พ้ืนที่ที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าอย่างปลอดภัยในการด ารงชีวิตและขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต แต่ละเขตนั้ นจะต้องมีความ
เหมาะสมในการด ารงชีพด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น แหล่งน้ า แหล่งอาหาร ป่าไม้ พ้ืนที่สูง เป็นต้น (ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า, 2560) ในภาคตะวันตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะมีพ้ืนที่มหาศาลเนื่องจากพ้ืนที่เป็น
เทือกเขาสูงกว้างใหญ่ประกอบกับป่าไม้มีความหนาแน่นท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศ
มากกว่าในภูมิภาคอ่ืนๆ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 

   สลักพระ อยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 536,250 ไร่ 
   ทุ่งใหญ่นเรศวร อยู่ในเขตจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 

2,000,000 ไร่ 
   แม่น้ าพาชี อยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี เนื้อท่ีประมาณ 305,625 ไร่ 
   อุ้มผาง อยู่ในเขตจังหวัดตาก เนื้อท่ีประมาณ 157,281 ไร่ 
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ภาพ 4.12 อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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  4.6.7 ทรัพยากรสัตว์ป่าและประมง ในภาคตะวันตกที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อน
ไปด้วยเทือกเขาและป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่าจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับในภาคเหนือประกอบกับพ้ืนที่
ภาคตะวันตกที่มีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ที่มีแนวทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์มากจึงพบ
ความหลากหลายทางสายพันธุ์ของการอพยพย้ายถิ่นของทรัพยากรสัตว์ป่าระหว่างเขตแดนทั้งสองนี้  
สัตว์ป่าหลายชนิดที่พบจึงมีความหลากหลาย  อาทิ ควายป่า วัวแดง กระทิงรวมไปถึงเสือขนาดต่างๆ 
เป็นต้น ทรัพยากรการประมงในภาคตะวันตกนั้นมีทั้งที่เป็นการประมงน้ าจืดและการประมงน้ าเค็ม 
แม่น้ าสายหลักของภาคตะวันตกคือแม่น้ าแม่กลอง ที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการประมงที่ส าคัญ สัตว์น้ าจืดที่พบ 
อาทิ ปลาม้า ปลาสลิด ปลาช่อน กุ้งแม่น้ า เป็นต้น การประมงน้ าเค็มที่ส าคัญส่วนมากพบตามชายฝั่ง 
โดยเป็นการประมงหลักแบบเพาะเลี้ยงกระชังตามชายฝั่งอ่าวไทยที่เป็นชายหาดโคลนและการประมง
น้ าตื้นโดยมีพ้ืนที่การประมงที่ส าคัญ คือ แม่น้ าสายต่างๆในภาคตะวันตก เป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่
ส าคัญ เช่น แม่น้ าแม่กลองซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ าแควน้อยและแควใหญ่ เป็นแม่น้ าสายใหญ่
ที่มีความสะอาด การประมงที่ส าคัญจะอยู่บริเวณปากแม่น้ าซึ่งเป็นน้ ากร่อย ที่มีสัตว์น้ าจืดและน้ าเค็ม
ชุกชุม นอกจากนั้นยังมีเขื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ์  ที่เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ และใน
ส่วนของการประมงน้ าเค็มนั้นแบ่งได้เป็นส่วนของอ่าวไทยตอนบน ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
เพชรบุรี 
 

4.7 สภาพเศรษฐกิจ  

 

 สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันตก ส่วนมากขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านการเกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว มีอุตสาหกรรมปะปนอยู่บ้าง พ้ืนที่ภาคตะวันตกนั้นมีพ้ืนที่แคบๆ เศรษฐกิจจากการ
เกษตรกรรมนั้นจึงไม่ค่อยมีความโดดเด่นเท่าที่ควร ตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 4.7.1 ลักษณะทั่วไป ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันตกดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ว่าเศรษฐกิจของภาคตะวันตกมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความ
โดดเด่นเป็นพิเศษ ในขณะที่เศรษฐกิจทางด้านอ่ืนๆ เช่น เกษตรกรรม การบริการ นั้นไม่ค่อยเป็นที่
รู้จัก แต่ในอนาคตอันใกล้นี้อุตสาหกรรมของภาคตะวันตกจะการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเนื่องจาก
การพัฒนาของระบบเศรษฐกิจร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ผ่านเส้นทางการเชื่อมโยงใน
ระบบประชาคมอาเซียน  
 4.7.2 เกษตรกรรม ในภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบแคบๆและที่ราบเชิงเขา ระบบ
การเกษตรกรรมจึงมีข้อจ ากัดแต่พ้ืนที่ภาคตะวันตกก็ถือได้ว่ามีความส าคัญในระดับหนึ่งเนื่องจาก
ลักษณะของดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่ประเภทต่างๆ โดยที่พืช
เศรษฐกิจของภาคตะวันตกประกอบไปด้วย มันส าปะหลัง อ้อย นุ่น งิ้ว ฝ้าย เป็นต้น 
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ตาราง 4.6 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 

จังหวัด ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ยางพารา อ้อย ปาล์ม กล้วยน้ าว้า 
ตาก 193,927 2,070 12,782 3 5,791 2,477 5,542 

ราชบุรี 218,669 9,203 608,391 313,598 102,601 113,579 

กาญจนบุรี 365,314 11,316 1,997,697 1,038,616 167,745 84,111 

เพชรบุรี 263,166 0 255,353 61,842 118,943 420,947 

ประจวบคีรีขันธ์ 16,874 2,165 2,827,588 41,421 1,412,226 97,148 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 
 

 
ภาพ 4.13 กราฟแสดงเนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 
 

 4.7.3 ปศุสัตว์ ในภาคตะวันตก การปศุสัตว์เป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ  

แม้ว่าจะมีความจ ากัดในเชิงพ้ืนที่แต่ภาคตะวันตกนั้น เป็นพ้ืนที่ที่มีการท าปศุสัตว์ในระดับที่มาก 
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ราบมากจะมีข้อได้เปรียบในเชิงการท าปศุสัตว์ แต่ในกรณีของบางพ้ืนที่จะมีการท าปศุ
สัตว์ได้น้อยเนื่องจากมีพ้ืนที่ราบแคบๆและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสู งและพ้ืนที่ป่าที่หนาแน่นมี
ความเหมาะสมในการท าปศุสัตว์น้อย เช่น จังหวัดตากและเพชรบุรี เป็นต้น  
  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์มากที่สุดคือ กาญจนบุรี จ านวนประมาณ 28,794,650 ตัว 

  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์น้อยที่สุด คือ ตาก จ านวนประมาณ 990,185 ตัว 
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  ไก่ คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุด ในภูมิภาคนี้ จ านวนประมาณ 
43,529,505 ตัว 

แกะ คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณน้อยที่สุด ในภูมิภาคนี้ จ านวนประมาณ 
11,283 ตัว  

ตาราง 4.7 สถิติการปศุสัตว์ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันตก 

จังหวัด โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด แพะ แกะ 

ตาก 112,667 52 10,344 55,041 787,721 20,703 3,528 129 

ราชบุรี 96,546 47,855 483 1,755,325 11,699,532 678,542 18,305 710 

กาญจนบุรี 199,079 25,209 6,694 275,701 27,728,640 517,622 31,838 9,867 

เพชรบุรี 122,003 9 ,988 286 64,047 2,055,826 187,982 13,262 302 

ประจวบคีรีขันธ์ 109,692 32,962 749 72,479 1,257,786 49,899 34,776 275 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 
ภาพ 4.14 สถิติการปศุสัตว์ (โคเนื้อ สุกร เป็ด) ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 4.15 สถิติการปศุสัตว์ (โคนม กระบือ แกะ) ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 
ภาพ 4.16 สถิติการปศุสัตว์ (ไก่) ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 4.7.4 อุตสาหกรรม ของภาคตะวันตกนั้นแม้จะยังมีไม่มากเม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ สาเหตุ
อาจมาจากการพัฒนาการส ารวจ การเข้าถึง ที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคในบางพ้ืนที่ ลักษณะของการ
พัฒนาทางอุตสาหกรรมของภาคตะวันตกนั้นอาจจะเป็นไปในลักษณะของจุดศูนย์กลางเพ่ือกระจาย 
เชื่อมโยงและเปลี่ยนถ่ายสินค้า (hub) เพ่ือกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ อันประกอบไป
ด้วย การขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบประชาคมอาเซียน ในภาค
ตะวันตกพบนิคมอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 
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  นิคมอุตสาหกรรมบริการ ไทย ไดมอนด์ ซิตี้  ตั้งอยู่ที่อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 35,000 ไร่ เป็นนิคมที่รวมเอาศูนย์รวมอุตสาหกรรมและแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจไว้ในพ้ืนที่เดียวกัน 

  นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตั้งอยู่ที่อ าเภออ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 15 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,430 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมวี.อาร์.เอ็ม ตั้งอยู่ที่อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 
1,216 ไร่ 
 4.7.5 การคมนาคม ในภาคตะวันตกหลักๆคือ เส้นทางคมนาคมทางบกทั้งถนนและระบบ
รางดังที่มีความส าคัญมาตั้งแต่ในยุคอดีตเพ่ือความเชื่อมโยงถึงประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง เมียนมาร์
อินเดียและจีน และในอนาคตอันใกล้อาจจะมีการวางโครงข่ายเชื่อมโยงจากภาคตะวันตกไปยังพ้ืนที่
ดังกล่าวได้ในเชิงเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 

  1. ทางบก เส้นทางการคมนาคมทางบกสายหลักไปทางด้านตะวันตกของประเทศไทย
คือ เส้นทางการคมนาคมในภาคตะวันตกนั้นประกอบไปด้วยเส้นทางสายหลักหลายสาย ได้แก่ 

   เส้นทางนครปฐม-สุพรรณบุรี (ถนนมาลัยแมน) ตั้งชื่อถนนตามข้าราชการกรมการ
ทาง ตัดผ่านจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะทางรวม 106.2 กิโลเมตร 
   เส้นทางราชบุรี - กาญจนบุรี (ถนนแสงชูโต) ตั้งชื่อถนนตามข้าราชการกรมการ
ทาง ตัดผ่านจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี มรีะยะทางรวม 287.1 กิโลเมตร 
   เส้นทางกาญจนบุรี , สุพรรณบุรี (ถนนกาญจนบุรี  - อู่ทอง) ตัดผ่านจังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางรวมประมาณ 48.6 กิโลเมตร 
  2. ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟของภาคตะวันตกเริ่มที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกอ าเภอ
บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี มีเส้นทางแยกอยู่ 2 เส้นทาง  
   เส้นทางแรกจะมุ่งขึ้นทิศเหนือผ่านสถานี ยางประสาท ก าแพงแสน ทุ่งบัว หนอง
ฟัก โรงเรียนการบิน ศรีส าราญ ดอนทองและสุดสายที่สถานีสุพรรณบุรี ระยะทางรวม 78 กิโลเมตร 
   เส้นทางที่สองจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกผ่านสถานีกาญจนบุรี สะพานแคว
ใหญ่ วังโพและสุดสายที่สถานีน้ าตก ทางรถไฟสายมรณะ (หนองปลาดุก-ทันบิวซายัต) เป็นทางรถไฟที่
สร้างขึ้นเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านคือไทย-เมียนมาร์ ภายใต้การสนับสนุนด้านการทหารของ
ประเทศญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีเส้นทางจากหนองปลาดุก เลียบแม่น้ าแควน้อยผ่านค่าย
ทหารญี่ปุ่นนิเกะ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปลายทางคือ ทันบิวซายัด (Thanbyzayat) 

ประเทศเมียนมาร์ ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี ระยะทางรวม 415 กิโลเมตร ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้เปิดเดิน
รถเพ่ือการท่องเที่ยวระหว่างทางจะพบสถานที่ต่างๆ อาทิ โค้งมรณะ สะพานข้ามแม่น้ าแคว เป็นต้น 
ในปัจจุบันองค์กร KOICA (Korea International Cooperation Agency) ให้การสนับสนุนการศึกษา
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ก่อสร้างเส้นทางสถานีน้ าตก สถานีด่านเจดีย์สามองค์และสถานีทันบิวซายัตเพ่ือพัฒนาการเชื่อมต่อ
ของประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ในอนาคตท่ีมีระยะห่างรวมประมาณ 623 กิโลเมตร   
  3. ทางอากาศ ภาคตะวันตกมีท่าอากาศยานไม่มากนัก เนื่องจากมีระยะไม่ห่างไกลจาก
เมืองหลวงหรือเมืองขนาดใหญ่ รวมถึงปัญหาด้านลักษณะภูมิประเทศและการลงทุนด้านงบประมาณ 
ภาคตะวันตกมีท่าอากาศยานรวมทั้งหมด 3 แห่ง 
  ท่าอากาศยานตาก (Tak airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

  ท่าอากาศยานแม่สอด (Mae Sod airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

  ท่าอากาศยานหัวหิน (Hua Hin airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 4.7.6 การท่องเที่ยวและบริการ ในภาคตะวันตกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเริ่มมีเพ่ิมมากขึ้น
ตามโครงการ Amazing Thailand ในช่วงปี 2540 เป็นต้นมาและมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จวบมาจนถึงปัจจุบัน ด่านเจดีย์สามองค์ ชะอ า หัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิม ในขณะที่กระแสของ
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เข้ามา ปราณบุรี สังขละบุรี แพเขื่อนเขาแหลม เป็นต้น การเข้าถึงที่สะดวก
จากเมืองหลวงท าให้ภาคตะวันตกนั้นมีความนิยมเป็นอย่างมาก อัตราการเพ่ิมขึ้นของธุรกิจการบริการ
ประเภทโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ มีความกระเตื้องขึ้นเป็นอย่างมาก 
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ภาพ 4.17 เส้นทางคมนาคมภาคตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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4.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและภาคตะวันตก 

 

 ภาคตะวันตกได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพราะว่าภาค
ตะวันตกเปรียบเสมือนพื้นที่ปิด การพัฒนาพื้นที่ราบที่มีน้อยนิดและพ้ืนที่เป็นการพัฒนาที่ท าได้ยากแต่
ภาคตะวันตกมีศักยภาพในหลายด้านที่เป็นจุดเด่นและแปลกแยกแตกต่าง ระบบการพัฒนาจึงมี
ความส าคัญต่อภูมิภาคนี้ อาทิ การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน การท่องเที่ยวและการบริการรวม
ไปถึงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งเพ่ือการประมง มีรายละเอียดดังนี้  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พัฒนาการขยายตัวของการเกษตรเพ่ือ
การส่งออก ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นต้นและขั้นสูง ในด้าน
พลังงานมีการพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและชุมชน คือ เขื่อน
ภูมิพล จังหวัดตาก ในด้านเขื่อนเพ่ือการชลประทาน คือ เขื่อนแม่กลองที่กั้นแม่น้ าแม่กลองที่จังหวัด
กาญจนบุรี การพัฒนาเส้นทางคมนาคมรถไฟสายสุพรรณบุรี-หนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ที่ในอนาคต
มีแนวโน้มที่จะสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้รวมถึงการพัฒนาระบบอนามัยและ
สาธารณสุขที่ซึ่งมีความส าคัญต่อประชากรในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคร้ายแรง อาทิ 
โรคมาลาเรีย ไข้ทรพิษและโรคที่เกิดจากการสะสมของสารพิษ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 เป็นการส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญต่อจากฉบับแรก ปรับปรุงชลประทานโดยการสร้างเขื่อนเพ่ือพัฒนาระบบ
ชลประทานและป้องกันอุทกภัย ได้แก่ โครงการเขื่อนแม่กลองใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรีและโครงการ
เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและสถานีขนส่งตามภูมิภาค 
พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางรถไฟไปหัวหิน รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาโครงการสนามบินแม่
สอดและแม่สะเรียง    
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 มีการจัดการและปฏิรูปที่ดินเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานประเภท ไฟฟ้า 
น้ าประปา เพ่ือพ้ืนที่ชนบทรวมไปถึงส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมการผลิตสินแร่ที่มีแหล่งการผลิตตาม
เหมืองแร่ต่างๆในเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประมงรวมถึงการไล่
น้ าเค็ม เป็นต้น ด้านทรัพยากรป่าไม้ ลดการสัมปทานในเขตป่าสงวนและป่าต้นน้ าล าธาร นอกจากนั้น
ยังมีการควบคุมการเข้าถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติรวมไปถึงการควบคุมและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดที่ทะลักเข้ามาตามแนวชายแดน    
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่เน้นหนักไปในทางด้าน
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ทรัพยากรแร่ธาตุ มีการใช้พ้ืนที่เป็นหลักเพ่ือการพัฒนา (Area Approach) ในพ้ืนที่ภาคตะวันตกเป็น
ครั้งแรก กล่าวคือมีการสนับสนุนจังหวัดที่มีการผลิต อ้อย น้ าตาลและสับปะรดกระป๋องนอกจากนั้น
ยังครอบคลุมถึงกิจการการท่องเท ่ียวและประมงในจังหวัดริมชายฝั่งทะเลและยังได้มีการก าหนดเมือง
รองในแต่ละภูมิภาคข้ึนมา ในภาคตะวันตก คือ จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ตาม
ภูมิภาค ลดอัตราการเ พ่ิมของประชากรในน้อยลง การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันตก รวมไปถึงการเพ่ิมจ านวนแรงงานและรายได้ที่
เหมาะสมตามภูมิภาค 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ก าหนดพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ตาม
สัดส่วนที่ก าหนด การลดปัญหามลภาวะตามลุ่มน้ าหลักที่ส าคัญ เช่น แม่น้ าท่าจีน โดยการบ าบัดน้ า
เสียและก าจัดกากสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันตกที่ได้รับความเสียหายจากหลายภาคส่วน เช่น การท่องเที่ยว การประมงและการบุกรุกพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลอนุรักษ์ แนวทางท่ีส าคัญที่สุดคือ การพัฒนาตัวมนุษย์เพ่ือการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากร 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เริ่มต้นน าเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาใช้ในภูมิภาค มีการพัฒนาในหลายๆด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติ 
โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจมากท่ีสุด คือ อัญมณีและเครื่องประดับ
ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นของภาคตะวันตก 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 โครงการชั่งหัวมันเป็นผลพวงมา
จากระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนก่อนหน้า การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนานั้น จะช่วยให้การ
เข้าถึงทรัพยากรนั้นเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างฐานความมั่นคง
ทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเสื่อมโทรมไปมากจากการใช้งานเกินขอบเขตท่ีก าหนด 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความ
ครอบคลุมการเข้าถึงมากที่สุด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพต าบล โรงพยาบาลมะเร็ง เป็นต้น  

พัฒนาการลงทุนจังหวัดชายแดนเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่จังหวัดส าคัญที่
ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ตาก กาญจนบุรี เป็นต้น 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมือง
ชายแดนในด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาคนและในด้านเศรษฐกิจ เช่นอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
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4.9 บทสรุป 

 

 ภาคตะวันตกตั้งอยู่ละติจูดที่ 10 องศา 57 ลิปดา ถึง 17 องศา 51 ลิปดาเหนือและลองจิจูด
ที่ 97 องศา 20 ลิปดา ถึง 100 องศา 06 ลิปดาตะวันออก 

 ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตกเป็นพ้ืนที่แคบ มีที่ราบมีน้อยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงที่
ท าหน้าที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ เทือกเขาสูงเหล่านี้เป็นต้นน้ าสายส าคัญของภาคตะวันตกและยังเป็น
แหล่งของความอุดมสมบูรณ์ในเชิงการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันตกมีการผสมผสานกันระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ 
กล่าวคือมีอากาศหนาวเย็นคล้ายภาคเหนือและมีอากาศร้อนชื้นคล้ายภาคใต้ ส่วนตอนกลางของภาค
ตะวันตกบางพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่เงาฝน (rain shadow) ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าปริมาณที่ก าหนด  
 ประชากรของภาคตะวันตกก็มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์มากมายไม่ต่างจาก
ภาคเหนือ เนื่องจากเป็นแนวรอยต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่มีจ านวนกลุ่มชาติพันธุ์
มากมาย ความหนาแน่นของประชากรนั้นมีความเบาบางเนื่องจากพ้ืนที่น้อยและระยะทางห่างจาก
เมืองหลวงไม่มากนักท าให้เกิดกระบวนย้ายถิ่นจากปัจจัยดึงดูด  
 ทรัพยากรที่ส าคัญของภาคตะวันตก คือป่าไม้และแร่ธาตุ ที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่ง
กว่าภาคใดๆ ของประเทศไทย สาเหตุมาจากลักษณะทางภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยาที่มี
ความซับซ้อนของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี ที่มีการสะสมตัวและการแปรเปลี่ยน
สภาพจากความร้อนของทรัพยากรแร่ธาตุท าให้ทรัพยากรประเภทนี้ความหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ  
 ระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันตก ส่วนใหญ่มาจากระบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่
เป็นลักษณะโดยทั่วไปของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์มาจากการสึกกร่อนและผุพังของหินและดิน
บริเวณภูเขาท าให้บริเวณเชิงเขาและที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์ส าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
ตะวันตกระบบอุตสาหกรรมเป็นระบบกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางด้านเกษตรกรรม คือ
ระบบอุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นที่สอง ที่มีความส าคัญและเป็นระบบหลักของภูมิภาคนี้ 
 ภาคตะวันตกเป็นภูมิภาคหนึ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งผลกระทบให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ในภูมิภาคนี้เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่เมืองแต่ได้รับ
การพัฒนาน้อยเนื่องจากมีข้อจ ากัดในเชิงพ้ืนที่ แต่ในอนาคตพ้ืนที่ภูมิภาคนี้จะเป็นแนวเส้นทางส าคัญ
ในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศไทย 
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4.10 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 ตอนที่ 1 จงอธิบายอย่างละเอียด 

  1. ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกมีความส าคัญอย่างไรต่อมนุษย์ในด้านการตั้งถิ่น
ฐาน 

  2. เพราะเหตุใดปัจจุบันภาคตะวันตกจึงกลายเป็นที่นิยมในด้านการท่องเที่ยว จงบรรยาย
เป็นข้อตามหัวข้อในบทเรียน 

  3. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกมีความคล้ายคลึงกับภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือไม่ อย่างไร 

 4. ในการการคมนาคมขนส่งเหตุใดภาคตะวันตกจึงไม่มีสนามบินเป็นจ านวนมาก 

  5. ปัญหาส าคัญของภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันคืออะไร มีสาเหตุมา
จากอะไรและควรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
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 ตอนที่ 2 จงเติมข้อความให้สมบูรณ์   
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บทท่ี 5 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยภาคใต ้

 

 ภาคใต้ของประเทศไทย มีลักษณะแตกต่างจากภาคอ่ืนๆของประเทศไทยเนื่องจากมี
ลักษณะเป็นคาบสมุทร (peninsular) ยื่นออกจากภาคพ้ืนทวีปในส่วนนี้เองที่ท าให้ประเทศไทยมี
ลักษณะรูปร่างเป็นแบบขยายออกเป็นแนวยาว (prorupt state) พ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยมีความ
แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทยเนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างพ้ืนที่น้ า  2 แห่งคือ อ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน จึงส่งผลต่อสภาวะภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศในพ้ืนที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ
ภูมิภาคอ่ืนๆของไทย ตามประวัติศาสตร์ความเป็นมาภาคใต้เป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรมหลายแห่งใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อาทิ ตามพรลิงค์ ศรีวิชัย ลังกาสุกะหรือนครศรีธรรมราช ในสมัยการรวบ
อ านาจสู่ศูนย์กลางพบว่ามีมณฑลต่างๆมากมายในภาคใต้ อาทิ มณฑลภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช 
ปัตตานี เกดะห์ เป็นต้น 

 

5.1 ที่ตั้ง 
 

 ต าแหน่งที่ตั้งของภาคใต้อยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 องศา 35 ลิปดา ถึง 12 องศา 37 ลิปดา
เหนือและลองจิจูดที่ 98 องศา 14 ลิปดา ถึง 102 องศา 05 ลิปดาตะวันออก โดยทางทิศเหนือติดต่อ
กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และทะเลอันดามัน 
อ่าวเบงกอล ทางทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยและทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้นั้นมีลักษณะยาวเช่นเดียวกับภาคตะวันตก แต่การที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่
ระหว่างพ้ืนน้ า ท าให้ลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างเย็นและชื้นมากกว่าส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ประจ าวันของประชากรพอสมควร 

 

5.2 ขอบเขต 

 

 ภาคใต้มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 70,715 ตารางกิโลเมตร ตามการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์
นั้นสามารถจ าแนกออกได้ทั้งหมด 14 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส 
ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่รวมประมาณ 12,891.46 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่เล็กที่สุดคือ 
จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่รวมประมาณ  543.03 ตารางกิโลเมตร 
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ภาพ 5.1 ขอบเขตจังหวัดภาคใต้ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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5.3 ลักษณะภูมิประเทศ  

 

 ภูมิประเทศภาคใต้เป็นลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความแตกต่างกับภูมิภาคอ่ืน ภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยมีเพียงภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิลักษณ์คือเป็นแนวยาวขนาบไปด้วยพ้ืนน้ าสองฝั่ง 
คืออ่าวไทยและทะเลอันดามัน จึงท าให้เกิดความแตกต่างในประเด็นปัจจัยทางด้านต่างๆ เช่น ประชากร 
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่    
 5.3.1 ลักษณะโดยทั่วไป ภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรทอดตัวยาวลงไปกั้นอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน ลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ท าให้คนทั่วไปคิดว่าภาคใต้เป็นเพียงแผ่นดินที่งอกออกไปในทะเล
เท่านั้น แท้จริงแล้วพ้ืนที่ภาคใต้นั้นยังประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ่มากมาย อันเนื่องมาจากการมีแนว
เทือกภูเขาไฟและเทือกเขาหินเก่าตั้งอยู่ประปรายเป็นแนวยาว พ้ืนที่ที่ลาดลงมาต่อจากนั้นแล้วนั้นจึงจะ
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าสายส าคัญต่างๆและที่ราบชายฝั่งส าคัญของภาคใต้ 
 5.3.2 เทือกเขา ในภาคใต้มีเทือกเขาที่ส าคัญหลายแห่งที่มีระดับความสูงมาก เนื่องจากเป็น
แนวรอยเลื่อนที่ลากพาดผ่านมาจากแนวเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งแนวรอยเลื่อนนี้ก็ท าให้เกิดทั้งแนวเทือกเขา
ส าคัญและรอยเลื่อนใต้ดินที่อาจจะเป็นบ่อเกิดของภูเขาไฟได้อีกด้วย 

  เทือกเขาภูเก็ต เป็นแนวเทือกเขาต่อจากแนวเทือกเขาตะนาวศรี เริ่มจากบริเวณเขาหินลุ 
จังหวัดชุมพร ที่เป็นรอยต่อระหว่างเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ต และทอดยาวขนานกับชายฝั่ง
ทะเลอันดามันไปจนถึงบริเวณที่บริเวณเขาคูหา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวของเทือกเขานั้นรวม
ประมาณ 517 กิโลเมตร ยอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ยอดเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ และยอดเขาหลังคา
ตึกที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ตั้งอยู่ในเขตบริเวณอ าเภอคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 1,395 เมตร เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ แม่น้ าหลังสวน แม่น้ าไชยา แม่น้ าคีรี
รัฐ แม่น้ าท่าฉางและแม่น้ าตาปี ซึ่งแต่ละสายเป็นแม่น้ าสายส าคัญของภาคใต้  
  เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นแนวเทือกเขาต่อจากแนวเทือกเขาภูเก็ต จุดเริ่มต้นบริเวณ
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอดยาวลงมาทางทิศใต้ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปบรรจบ
ที่เขาชีนา จังหวัดสตูลความยาวของเทือกเขานั้นรวมประมาณ 319 กิโลเมตร เทือกเขานครศรีธรรมราช
หรือเทือกเขาบรรทัด พบยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาหลวง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 1,835 เมตร เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ แม่น้ าปากพนังและแม่น้ าตรัง 
  เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นแนวเทือกเขาพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย ในพ้ืนที่บริเวณเขาชีนา ที่บรรจบกับเทือกเขานครศรีธรรมราช ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอัน
ดามัน ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา พาดผ่านไปทางทิศตะวันออกยอดเขา
ที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาหลวง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,535 เมตร ความ
ยาวของเทือกเขานั้นรวมประมาณ 428 กิโลเมตร และเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ แม่น้ าสาย
บุรี แม่น้ าโก-ลกและแม่น้ าอู่ตะเภา 
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ภาพ 5.2 ลักษณะภูมิประเทศภาคใต้ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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 5.3.3 แม่น้ าและแหล่งน้ า ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาวแบบคาบสมุทร แม่น้ า
ในภาคใต้จะเป็นแม่น้ าสายสั้นๆที่ไหลลงสู่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

  แม่น้ าตาปี  หรือแม่น้ าบ้ านดอน มีแหล่ งก า เนิ ดมาจากเขาใหญ่  เทือกเขา
นครศรีธรรมราช บริเวณอ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลย้อนกลับขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่าน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธ านี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวรวมประมาณ 232 กิโลเมตร ถือว่าเป็นแม่น้ าที่ยาวที่สุดของภาคใต้ 
  แม่น้ าคีรีรัฐ หรือแม่น้ าพุ่มดวง มีแหล่งก าเนิดมาจากเขานมสาว เทือกเขาภูเก็ต บริเวณ
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าตาปีบริเวณอ าเภอพุนพิน จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี เป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าตาปี มีความยาวรวมประมาณ 120 กิโลเมตร 
  แม่น้ าหลังสวน มีแหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาภูเก็ต บริเวณอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพร ไหลผ่านอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณอ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร มีความยาวรวมประมาณ 98 กิโลเมตร 
  แม่น้ ากระบุรี หรือแม่น้ าปากจั่น มีแหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่านลง
มาทางทิศใต้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ในเขตจังหวัดระนอง
และไหลลงสู่ทะเลอันดามัน บริเวณอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีความยาวรวมประมาณ 135 

กิโลเมตร ลักษณะเด่นของแม่น้ าสายนี้คือบริเวณปากแม่น้ าที่ความกว้างประมาณ 4.5 กิโลเมตร 
  แม่น้ าตรัง หรือแม่น้ ากันตัง มีแหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณ
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผ่านจังหวัดตรังและไหลลงสู่ทะเลอันดามัน บริเวณอ า เภอ
กันตัง จังหวัดตรัง มีความยาวรวมประมาณ 175 กิโลเมตร 
  แม่น้ าสายบุรี หรือแม่น้ าตะลุบัน มีแหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณ
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านจังหวัดนราธิวาส ยะลาและไหลลงสู่อ่าว
ไทยบริเวณอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าตาปี มีความยาวรวมประมาณ 
170 กิโลเมตร 
  แม่น้ าอู่ตะเภา มีแหล่งก าเนิดมาจากเขาควนนายหลวง เทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณ
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านจังหวัดสงขลาและไหลลงสู่ทะเลสาบ
สงขลา บริเวณอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความยาวรวมประมาณ 85 กิโลเมตร 

  แม่น้ าปัตตานี หรือแม่น้ าตานี มีแหล่งก าเนิดมาจากเขาลาตา-ปาปาลัง เทือกเขาสันกา
ลาคีรี บริเวณอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านจังหวัดปัตตานีและไหลลงสู่
อ่าวไทยบริเวณอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีความยาวรวมประมาณ 190 กิโลเมตร 

  แม่น้ าโก-ลก มีแหล่งก าเนิดมาจากเขาเยลี เทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณอ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านจังหวัดนราธิวาสและไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณอ าเภอ
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ตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีความยาวรวมประมาณ 80 กิโลเมตร มีความส าคัญทางด้านยุทธศาสตร์
ของประเทศเนื่องจากเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

 5.3.4 ลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีความจ าเพาะเจาะจงซึ่งจะ
แสดงรูปร่างหรือลักษณะออกมาตามโครงสร้างธรณีพ้ืนฐาน ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทร
ที่มีแกนกลางเป็นเทือกเขาส าคัญของภาคใต้ ภาคใต้จึงมีลักษณะหลากหลายตั้งแต่เทือกเขาสูง ที่ราบ
ลุ่มแม่น้ า ที่ราบลูกฟูกรวมไปถึงชายฝั่งทะเลแบบต่างๆอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กวี วร
กวิน, 2556: 36-39) 
  ลาดเชิงเขาและลูกเนิน (hill and slope) ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ควน” เป็นเขตภูมิ
ประเทศเฉพาะที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของภาคใต้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมหลัก อาทิ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น มีระดับความสูงประมาณ 200 เมตร  
  ชายฝั่งและกลุ่มเกาะ (shoreline and islands) สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทยและฝั่งตะวันตกหรือทะเลอันดามัน 

  ฝั่ งตะวันออกหรือฝั่ ง อ่าวไทย  ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีพ้ืนที่ชายฝั่งมากเนื่องจากเป็นชายฝั่งที่
เกิดจากการยกตัวของและทับถมของดินตะกอนและทราย เกาะในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ หมู่เกาะ
อ่างทอง เกาะเต่า เกาะสมุย รวมไปถึงเกาะขนาดเล็กในทะเลสาบสงขลาอีกจ านวนหนึ่ง 
  ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
ตรังและสตูล มีพ้ืนที่ชายฝั่งน้อยเนื่องจากภูมิประเทศฝั่งนี้เกิดจากการยุบตัวและเป็นแนวเทือกเขา
ภูเก็ต นอกจากชายฝั่งที่แคบแล้วยังมีลักษณะชายฝั่งที่เว้าแหว่งอีกด้วย เกาะในภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ได้แก่ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตะรุเตา เกาะพีพี เกาะลันตา เป็นต้น 
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ภาพ 5.3 ลุ่มน้ าหลักภาคใต้ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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5.4 ลักษณะภูมิอากาศ  

 

 ภูมิอากาศ หมายถึง สภาพอากาศของทวีป ประเทศ เมือง หรือท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง 
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและต้องเป็นลักษณะอากาศที่มีระยะเวลาพอสมควรที่จะสามารถใช้แทน
สภาพอากาศได้ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็วลม เมฆ 
รวมถึงปริมาณหยาดน้ าฟ้าด้วย 

 5.4.1 ลักษณะทั่วไปภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นเข้าไปในภาคพ้ืน
สมุทร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชายฝั่งรับลมมรสุม ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาคใต้มีลักษณะอากาศร้อนชื้นและ
ฝนตกชุกมาก คล้ายคลึงกับอากาศแบบมรสุม ภาคใต้จึงไม่มีฤดูกาลดังเช่นภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศ
ไทย 

 5.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศของภาคใต้ มีหลากหลายปัจจัยแต่สาเหตุหลักๆที่ท า
ให้ลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความแตกต่างกันประกอบไปด้วย 

  1. ละติจูด ละติจูดของภาคใต้นั้นใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมากที่สุดในประเทศไทย อัตรา
ความชุกของฝนนั้นมีมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดระนอง ระดับละติจูดนี้เอง
ท าให้ภูมิภาคภาคใต้ทั้งหมดนั้นมีฝนตกชุกแม้กระท่ังในฤดูหนาวก็ตาม 

  2. ปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เป็นลมที่มีอิทธิพลเป็นอย่าง
มากต่อภาคใต้ ความชุกของฝนนั้นมาจากลมมรสุมประเภทนี้เอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้าน
อ่ืนๆที่ท าให้ภูมิอากาศมีความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ 

  3. ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาภูเก็ตของภาคใต้แม้จะเป็นเทือกเขาไม่สูงมากนักแต่ก็
มีผลกระทบต่อลักษณะภูมิอากาศในส่วนของเงาฝนและท าหน้าที่เป็นตัวแบ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตกออกจากกันส่งผลให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศท่ีแตกต่างกันด้วย 

  4. ระยะห่างจากทะเล ปัจจัยส่วนนี้แทบจะไม่มีผลกับภูมิภาคที่สองฟากฝั่งขนาบไป
ด้วยทะเลทั้งสองด้านอิทธิพลจากลมทะเลที่พัดผ่านเข้ามายังผืนแผ่นดินจึงเป็นไปในรูปแบบเต็มอัตรา 
ปริมาณฝนของภาคใต้จึงมีสูงกว่าภาคอ่ืนๆ  

 5.4.3 เขตภูมิอากาศ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่หรือจ าแนกพ้ืนที่ที่มีลักษณะอากาศที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ตามหลักการมักจะปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่ส าคัญเป็นเกณฑ์ อาทิ  อุณหภูมิและ
ความชื้น เป็นต้น เขตอากาศจะช่วยให้การจ าแนกลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความเหมาะสมและเป็น
สัดส่วนมากยิ่งขึ้น เขตภูมิอากาศในภาคใต้แบ่งออกเป็น (กวี วรกวิน, 2556: 110) 
  1. ศูนย์สูตรเขตร้อน ชื้นทั้งปี-ฝนตกหนักในฤดูร้อน คือ พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก หรือ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นเขตอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย 
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล  
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  2. ศูนย์สูตรเขตร้อน ชื้นทั้งปี-ฝนตกหนักในฤดูหนาว คือ พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
หรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นเขตอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา 
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส  
 5.4.4 อุณหภูมิ คือ การวัดค่าเฉลี่ยของสสารว่าจะร้อนหรือเย็น โดยทั่วไปแล้วใน
ชีวิตประจ าวันเราจะวัดค่าของอุณหภูมิตามสถานที่ใดที่หนึ่งเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงหรือเพ่ือเก็บ
รวบรวมเพ่ือน าไปศึกษาวิเคราะห์ สามารถวัดระดับอุณหภูมิได้จาก เครื่องมือวัดที่ เรียกว่า 
“เทอร์โมมิเตอร์” (Thermometer) อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ประมาณ 27 องศาเซลเซียส แสดง
ถึง อากาศที่ค่อนไปทางร้อนทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาคใต้นั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่มรสุมอากาศ
มักจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงก่อนจะมีพายุและลมกรรโชกแรง 
ตาราง 5.1 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกปี 2559-2560 

จังหวัด/เดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

นครศรีธรรมราช 28 30 30 29 28 29 29 28 28 26 26 27 

สงขลา 29 30 30 29 29 30 29 29 28 27 27 28 

สุราษฎร์ธาน ี 28 31 30 29 29 28 28 28 28 26 26 27 

นราธิวาส 28 29 29 28 28 29 28 28 27 26 26 27 

ปัตตาน ี 29 30 30 29 29 29 29 28 28 27 27 28 

พัทลุง 30 32 30 28 28 28 28 28 28 27 27 28 

ยะลา 29 30 30 29 29 29 29 28 28 27 27 28 

ชุมพร 28 30 30 29 28 28 28 28 28 26 26 27 

ที่มา: TWC Product and Technology LLC (2557) 
 

 โดยที่อุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและตะวันออกนั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลย จึง
สอดคล้องกับข้อมูลทางด้านวิชาการว่าภาคใต้นั้นมีเพียงแค่ฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้น แต่ในบางพ้ืนที่
ของภูมิภาคอาจจะเป็นพื้นท่ีเงาฝนท าให้อุณหภูมิในพ้ืนที่นั้นๆ สูงกว่าบริเวณอ่ืนๆได ้ 

  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคใต้ คือ พังงา เฉลี่ยประมาณ 28.67  องศา
เซลเซียส 
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จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคใต้ คือ กระบี่ ภูเก็ต พังงา และระนอง เฉลี่ย
ประมาณ 27.75 องศาเซลเซียส 

เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคใต้ คือ เมษายน เฉลี่ยประมาณ 30.36 องศา
เซลเซียส 

  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคใต้ คือ มกราคม เฉลี่ยประมาณ 26.57 องศา
เซลเซียส  

ตาราง 5.2 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกปี 2559-2560 

จังหวัด/
เดือน 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ตรัง 30 32 30 28 28 28 28 28 28 27 27 28 

กระบี ่ 30 30 29 27 27 27 27 27 28 27 27 27 

ภูเก็ต 29 30 29 28 28 28 27 27 27 27 26 27 

สตูล 31 31 29 28 28 28 28 28 28 28 28 29 

พังงา 29 30 29 28 28 28 27 27 27 27 26 27 

ระนอง 29 30 29 28 27 28 27 27 28 27 26 27 

ที่มา: TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ภาพ 5.4 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคใตป้ี 2559-2560 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูล TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ตาราง 5.3 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดตามสถานีวัด ภาคใต้ ปี 2559 

สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช H 33.7 32.5 34.6 38 38.1 36.5 35.5 36 36.2 35.2 33.6 33.5 

L 22 20.5 21 21 24 22.7 22.2 23 22.5 23 23.5 22 

เกษตร
นครศรีธรรมราช 

H 32.9 32.7 34.8 38.1 38.1 36.2 35.3 35.5 35.7 35.4 33 32.5 

L 22.1 20.7 21.6 21.5 24.5 22.8 23 23.3 23.2 23.2 22.9 23 

ฉวาง H 36 36 39.5 41 40.6 36.3 36 34.5 35 34 34.6 34.4 

L 19.5 18.3 19.8 20 22.5 22.5 22.7 23.5 23 23.4 23 21 

สุราษฎร์ธาน ี

สุราษฎร์ธานี H 34.4 35 37.2 41.3 41.4 37 36.5 36 35.5 34.7 33.8 33.5 

L 21.5 19.6 21.5 21.5 23.5 23 22.5 23.4 21 22 23 22 

เกาะสมุย H 31.6 31.5 32.7 38 35.2 36.9 34.8 35.4 35.5 34.6 33.1 31.9 

L 21.3 21 20.7 22.8 21.3 20.8 20.2 20.3 24.2 22.7 23.2 22.2 

เกษตรสุราษฎร์
ธาน ี

H 34 33.8 36.5 39.2 38.6 36.5 35.5 34.5 34.2 33.8 33.2 33 

L 20.8 18.5 20.5 20.5 22 22.4 21.8 22.3 21.5 22 21.8 19.2 

พระแสง H 35 36.4 39.2 39.9 39.8 35.5 35 33.8 33.8 33.5 34.5 33.6 

L 20.8 18 20 20.5 22.2 21.5 21.7 22 21.8 22 22 20.3 

ชุมพร 

ชุมพร H 33.3 32.4 37 37.7 37.6 35.9 35.6 34 33.2 33.3 33.1 32.3 

L 21.2 18 22.1 23.5 24 23.6 22.8 23.9 23.8 23.2 23.2 21.1 

เกษตรสว ี H 33.5 32.8 37.6 38.6 38.2 35.8 35 34.5 34 33.6 34 33 

L 21 18.2 21 22.2 23.5 23.5 23.2 23.8 23.3 23 22.7 20.6 

สงขลา 

เกษตรคอหงษ ์ H 34 32.7 37 39.9 38 36.2 37 36.4 35.3 36.2 33 33.8 

L 22.5 22.2 21.5 21.8 22.5 21 22 22.4 21.8 23.2 22.5 22.4 

สะเดา H 35 35.3 37.6 40.3 38.6 37.7 37.8 35.7 35.7 34.9 34.4 33.7 

L 22 20.3 22 21.7 23.3 22.2 22.3 23 22.6 23 22.4 21.8 

สงขลา H 31.9 31.9 33.2 37.3 35.4 35.2 35.9 35.8 35.9 35.9 33.1 33.4 

L 24 24 23.6 24.8 24.1 22.1 24 24.4 22.8 23.7 23.3 22.6 

สนามบิน
หาดใหญ ่

H 34.6 33.8 38.6 39.7 38.5 36.8 37.3 36 36 36 33.6 33.1 

L 20.9 18.7 19.1 20 22.6 21.3 21 21.7 21.5 21.3 22.2 20.7 

พัทลุง 

เกษตรพัทลุง H 32.8 33.5 36.3 39.4 37.7 36.7 35.4 35.9 36.8 36.4 33.5 32.8 

L 23.7 23.2 23 23.9 23.8 23 23.1 24 23.4 23.5 23.6 22 
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ตาราง 5.3 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดตามสถานีวัด ภาคใต้ ปี 2559 (ต่อ) 
สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปัตตาน ี

สนามบิน
ปัตตาน ี

H 34.9 35.5 36.8 38.7 38 36 35.5 35.2 34.9 35 33.6 33.7 

L 22.6 20.5 21.6 22 23.8 23.3 23.2 23.7 23.3 23.8 23.6 23 

ยะลา 

เกษตรยะลา H 34.6 34.6 38.3 40.1 39.8 37.8 36.7 36.5 35.6 36.3 36.8 34 

L 22.1 20 20.6 21.2 23.3 23.1 23 22.4 22.8 22.9 22.6 22.5 

นราธิวาส 

นราธิวาส H 33.9 33.2 34.5 36.4 36.2 35.8 34.5 36.5 36.2 36.6 33.5 33.5 

L 21.6 20 20.9 21.2 21.2 21.5 22.1 22.2 21.8 21.5 21.1 20.5 

กระบี ่
เกาะลันตา H 35 35.1 36.3 36.5 36 33.5 33.8 31.8 31.3 32 33.7 32.8 

L 24.2 23.7 24.1 24.9 23.8 23.5 23.9 23.9 24 24.1 23.6 23.3 

กระบี ่ H 35.6 36.2 39.2 39.2 37.9 34 33.9 32.7 33 33 33.6 33 

L 20.3 18.2 20 20.8 22.9 22.2 22.1 23 22.2 22.5 22 20.5 

พังงา 

ตะกั่วป่า H 35.7 37 36.9 35.2 35.5 34.5 33.7 31.9 32.2 31.8 33.8 33.2 

L 21.4 20.5 22.4 23.7 23.2 22.3 22.7 23.3 22.4 23.3 23.2 22.2 

ภูเก็ต 

ภูเก็ต H 35.7 36.5 37.6 37.8 37.9 34.6 34.1 34 33.6 33.3 35 34.8 

L 24.6 23.9 25.5 26 24.5 23.5 23.8 23.5 23.4 23.3 24 24.7 

สนามบินภูเก็ต H 34.7 35 36.8 37.4 36.7 34.3 37 32.6 31.9 31.8 33.6 33.1 

L 20.9 21.5 21.9 23 23.4 22.4 22.6 22.4 21.7 22 21.5 21 

ระนอง 

ระนอง H 35 35.3 37.5 38.2 38.4 34.1 33.7 32.5 32.1 32 34.2 33.1 

L 21.9 21.5 22 23 23.4 23 23 23.5 23 23.1 22.9 20.9 

สตูล 

สตูล H 35.7 36.4 38.7 39.6 38.1 35 35.1 34.4 34.1 34.4 34.3 33.8 

L 22.5 22.2 22.4 22.5 22.9 22.2 22.6 23.2 22.7 23.5 23.3 23 

ตรัง 
สนามบินตรัง H 35.2 34.8 39.6 40.3 39 35.4 35.5 34.7 34.9 34.2 35.1 33.7 

L 22 20.2 20.5 21.4 23 22.1 22.8 22.6 22 23.2 23.5 22.7 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 5.5 สถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตามสถานีวัด ภาคใต้ ปี 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 5.6 สถิติอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตามสถานีวัด ภาคใต้ ปี 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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 5.4.5 ลม คือ อากาศซึ่งเคลื่อนที่เนื่องจากความแตกต่างด้านความกดอากาศ (air pressure) ของ
สองพ้ืนที่มักจะเคลื่อนที่จากบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูง (high air pressure) ไปยังบริเวณท่ีมีความกด
อากาศต่ า (low air pressure) มักจะเคลื่อนที่ในแนวราบเกิดจากการแทนที่ของอากาศ เนื่องจากอากาศใน
บริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ 
 ลมที่เกิดมักจะเป็นลมบกและลมทะเล ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรคือมี
พ้ืนน้ าขนาบทั้งสองฟากฝั่ง แม้ว่าจะมีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาภูเก็ตที่ตั้งอยู่กลาง
ภูมิภาค อิทธิพลของลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาคใต้เป็นภูมิภาคท่ี
มีลมมรสุมพัดเข้าจากทั้งสองคือทางทิศตะวันออกและตะวันตก  ซึ่งลมที่พัดจากทั้งสองฟากฝั่งนี้ได้พัด
พาเอาความชื้นเข้ามายังคาบสมุทรภาคใต้นี้ด้วย 

 5.4.6 ฝน คือ ปรากฏการณ์ละอองน้ าในอากาศหรือเมฆฝนรวมตัวกันแล้วตกลงมาเป็น
หยาดน้ าฟ้า หยาดน้ าฟ้าอาจจะตกลงมาในรูปแบบของหิมะ ลูกเห็บ น้ าค้างหรือฝน ฝนเป็นส่วนส าคัญ
ส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ า (hydrologic cycle) เม็ดฝนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม มาตรใน
การวัดปริมาณน้ าฝนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

 ลักษณะฝนในภาคใต้นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทยเนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศนั้นเป็นคาบสมุทรที่ยื่นออกไปจากแผ่นดินขนาบด้วยพ้ืนน้ าสองฝั่งคือ ทะเลอันดา
มันและอ่าวไทยท าให้ปริมาณฝนของภาคใต้แตกต่างจากภาคอ่ืนๆ มีค ากล่าวที่ว่าภาคใต้มีฤดูหนาว ซึ่ง
นั่นก็หมายถึงฤดูหนาวของภาคใต้ก็คือฤดูฝนนั่นเอง ซึ่งท าให้ภาคใต้มีฤดูฝนที่ยาวนานถึง 8 เดือน  
ตาราง 5.4 สถิติปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี 2558 

สถานี ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) 
ชุมพร 2,107.8 

สุราษฎร์ธานี 1,454.9 

เกาะสมุย 1,421.7 

พระแสง 1,714.4 

นครศรีธรรมราช 2,091.0 

ฉวาง 1,857.7 

สงขลา 1,573.8 

สนามบินหาดใหญ่ 1,319.6 

สะเดา 917.9 

สนามบินปัตตานี 1,189.7 

นราธิวาส 1,987.2 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
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 จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ าฝนในภาคใต้มีมากและในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเล
อันดามันนั้นจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 2,225.07 มิลลิเมตรในขณะที่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทย
นั้นมีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง 1,783.72 มิลลิเมตร  
  จังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดในภาคใต้  คือ สถานีระนอง เฉลี่ยประมาณ 

299.68 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 3,596.20 มิลลิเมตร 

จังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยที่สุดในภาคใต้ คือ สถานีสะเดา จังหวัดวงขลา เฉลี่ย
ประมาณ 76.49  มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 917.90  มิลลิเมตร  
 

ตาราง 5.5 สถิติปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 

สถานี ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) 
ระนอง 3,596.2 

กระบี่ 1,976 

ภูเก็ต 2,485.7 

สนามบินภูเก็ต 2,557.6 

เกาะลันตา 2,183.8 

พังงา 3,274.5 

สนามบินตรัง 1,973.5 

สตูล 2,649.3 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
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ภาพ 5.7 สถิติปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคใต้ ปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
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 5.4.7 ฤดูกาล คือ ช่วงเวลาของสภาพอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการที่โลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ประกอบกับที่แกนของโลกเอียงท ามุม 23.5 องศา ท าให้แต่ละพ้ืนที่ของโลกได้รับ
แสงแดดไม่ทั่วถึงเท่ากัน อุณหภูมิของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจึงไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาและ
เกิดเป็นฤดูกาลขึ้น 

 เขตลมฟ้าอากาศของภาคใต้แบ่งออกเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมบางจังหวัดของภาค
ตะวันตกประมาณ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา 
กระบี่ ภูเก็ต ตรังและสตูล (สุภาพ บุญไชย, 2549: 181-183) 
 ภาคใต้สามารถแบ่งฤดูกาลได้แต่การแบ่งนั้นจะแตกต่างกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ การที่
ลักษณะปัจจัยทางด้านภูมิอากาศของภูมิภาคนี้ไม่เหมือนกับภาคอ่ืนๆ ท าให้ภาคใต้มีฤดูฝนที่ยาวนาน
เป็นพิเศษ ประกอบไปด้วย 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี้  
  1. ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดในเดือนตุลาคม  
  2. ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นในเดือนตุลาคมและสิ้นสุดในเดือนมกราคม 

  3. ฤดูลมประจ าตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มต้นจากที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อน
ก าลังลงและสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนเมษายน 

 5.4.8 ลักษณะเด่นของภูมิอากาศ คือ การที่ในพ้ืนที่หนึ่งๆ มีเอกลักษณ์ของอากาศที่
แตกต่างหรือสุดขั้วทั้งในด้านดีและด้านร้าย ในพ้ืนที่นั้นๆอาจจะประสบกับภัยพิบัติในกรณีที่ลักษณะ
อากาศเป็นไปในด้านลบแต่ถ้าหากเป็นไปในทางบวกอาจจะเป็นปรากฏการณ์ในเชิงการศึกษาหรือการ
ท่องเที่ยวได ้

  1. ปริมาณน้ าฝนชุก “ในภาคใต้นั้นไม่มีฤดูหนาว มีเพียงแต่ฤดูฝนและฤดูร้อน” จากค า
กล่าวนี้ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบว่า ภาคใต้นั้นมีปริมาณฝนตกชุกมาก โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาช่วงฤดู
หนาวของภูมิภาคอ่ืนๆ ปัจจัยเรื่องฝนที่ตกชุกนี้จึงมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของภาคใต้ พืชเศรษฐกิจ
ของภาคใต้ คือ ยางพารา เป็นพืชที่ต้องการน้ ามากท าให้สถานการณ์เศรษฐกิจของภาคใต้นั้นมีความ
กระเตื้องขึ้นเป็นอย่างมาก 

 

5.5 ประชากรภาคใต้ 
 

 ประชากร คือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน มีความเหมือนกันในด้านต่างๆ อาทิ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน โดยที่จ านวนของ
ประชากรจะมีมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเป็นเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและความจ าเป็นทางการการด ารงชีวิต เป็นต้น   
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 5.5.1 ลักษณะประชากรโดยรวม ประชากรของภาคใต้นั้น รูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรชาวเกาะและชาวมลายู รูปร่างสูงใหญ่ ผิวสีออกคล้ า มีจ านวนประชากรปานกลาง จังหวัดที่
มีประชากรมากท่ีสุดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และน้อยที่สุด คือ จังหวัดระนอง 
ตาราง 5.6 จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรภาคใต้ 

จังหวัด/ป ี
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

2559 2555 2550 2545 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

นครศรี- 
ธรรมราช 9,942.50 1,554,432 156.34 1,534,887 154.38 1,506,997 151.57 1,533,894 154.28 

สงขลา 7,393.89 1,417,440 191.7 1,378,574 186.45 1,324,915 179.19 1,271,067 171.91 

สุราษฎร์-
ธาน ี 12,891.47 1,050,913 81.52 1,023,288 79.38 970,424 75.28 920,283 71.39 

นราธิวาส 4,475.43 789,681 176.44 757,397 169.23 711,517 158.98 699,951 156.40 

ปัตตาน ี 1,940.36 700,961 361.25 671,615 346.13 637,806 328.71 627,955 323.63 

ตรัง 4,917.52 641,684 130.48 631,920 128.50 610,332 124.11 603,072 122.64 

พัทลุง 3,424.47 523,723 152.93 514,492 150.24 502,563 146.76 504,454 147.31 

ยะลา 4,521.08 522,279 115.52 500,814 110.77 470,691 104.11 459,659 101.67 

ชุมพร 6,009.85 507,604 84.46 495,310 82.42 481,298 80.08 473,818 78.84 

กระบี ่ 4,708.51 465,931 98.95 444,967 94.50 410,634 87.21 377,954 80.27 

ภูเก็ต 543.034 394,169 725.86 360,905 664.61 315,498 580.99 270,438 498.01 

สตูล 2,478.98 317,612 128.12 305,879 123.39 284,482 114.76 270,802 109.24 

พังงา 4,170.90 265,579 63.67 257,493 61.74 246,887 59.19 239,401 57.40 

ระนอง 3,298.05 189,154 57.35 182,648 55.38 180,787 54.82 163,160 49.47 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 5.8 จ านวนประชากรภาคใต้ ปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 5.9 ความหนาแน่นของประชากรภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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 5.5.2 การกระจายตัวของประชากร คือการกระจายตัวของสมาชิกของประชากรในพื้นที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมักจะแสดงออกมาในรูปแบบของความหนาแน่นประชากรที่แสดง 
ออกมาในหน่วยคนต่อตารางกิโลเมตร ในภาคใต้ประชากรจะตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ต่อไปนี้ 
(สุภาพ บุญไชย. 2549:73) 

  ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรในภาคใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่ราบของฝั่ง
ตะวันออกมากกว่าฝั่งตะวันตก เพราะชายฝั่งทางด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งยกตัวแต่ชายฝั่งยุบตัวใน
ชายฝั่งตะวันตก โดยพ้ืนที่ราบขนาดใหญ่นั้นจะใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรมประเภทพืชสวน แต่
ในบริเวณพ้ืนที่ราบแคบๆ ไปจนถึงบริเวณภูเขานั้นกลับเหมาะกับการใช้งานประเภทเหมืองแร่และการ
ท่องเที่ยว ยกเว้นในจังหวัดศูนย์กลางความเจริญ อาทิ สงขลา ภูเก็ต ปัตตานี ที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรสูงมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

 5.5.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรภาคใต้ โดยมากภาคใต้มีการย้ายถิ่นเข้าออกมาก 
มีทั้งการย้ายถิ่นแบบระหว่างประเทศและการย้ายถิ่นแบบในประเทศ ทั้งนี้การการย้ายถิ่นของทั้งสอง
กรณีก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรได้ 
  1. การอพยพนอกประเทศ 

   การอพยพของชาวเมียนมาร์ การอพยพของแรงงานชาวเมียนมาร์ในภาคใต้นั้นมี
อยู่ในพ้ืนที่ส่วนทางตะวันตกที่ติดกับทะเลอันดามัน การอพยพโยกย้ายแรงงานชาวเมียนมาร์มาเพ่ือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับภาคเหนือและภาคตะวันตกแต่จะมีความใกล้เคียงกับภาคตะวันตก
มากกว่าในภาคเศรษฐกิจประเภทการประมงน้ าเค็ม แรงงานชาวเมียนมาร์ในภาคใต้นั้นจะกระจุกตัว
อยู่เป็นจ านวนมากอยู่ในจังหวัดระนองตรงข้ามกับเมืองเกาะสองหรือวิคตอเรียพ้อยท์ของประเทศ
เมียนมาร์ที่มีระยะห่างเพียง 7.18 กิโลเมตรที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการโยกย้ายประชากรระหว่างสองพ้ืนที่
เป็นจ านวนมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ได้แก่ การประมงชายฝั่งและการประมงระยะไกลรวม
ไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วไปตามชายฝั่งของภาคใต้ทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตก   
   การอพยพของชาวมาเลเซีย ที่เป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วการอพยพของ
ประชากรส่วนใหญ่จึงเป็นการย้ายถิ่นทางด้านธุรกิจที่สูงกว่าการค้าแรงงาน เป็นไปในลักษณะของการ
ลงทุนตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงระดับสูง 
  2. การอพยพในประเทศ 

   การอพยพของประชากรในภาคใต้นั้นมีความคล้ายคลึงกับภาคภูมิภาคอ่ืนๆ คือ
เป็นปัจจัยดึงดูดจากเมืองหลวง ปัจจัยในการจ้างงานท าให้พบว่ามีอัตราสูงรองจากการอพยพจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากภาคใต้นั้นมีพ้ืนที่จ ากัดพ้ืนที่ไม่เหมาะสมแก่การ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่บริเวณกว้าง แรงงานจึงมีปรากฏการณ์ล้นตลาดและหลั่งไหลสู่เมืองหลวง 
   ในส่วนของปัจจัยดึงนั้นมีเพียงส่วนน้อย ในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
อาทิ ภูเก็ต หาดใหญ่ เป็นต้น อาจจะมีการจ้างงานตั้งแต่ในระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับแรงงาน รวม
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ไปถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในภาคใต้ที่เป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญ ทั้งในระดับการประมงในพ้ืนที่
ต่างๆ ที่มีการเพ่ิมขึ้นของธุรกิจห้องเย็นรวมไปถึงแพปลาที่ส าคัญต่างๆมากมาย ยังไม่รวมพ้ืนที่
อุตสาหกรรมต่างๆในพื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมมากข้ึนต่อไปในอนาคต 

 5.5.4 ชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพ้ืนเมือง ในภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นไปในทะเลมีกลุ่ม
ชาติพันธุ์ดั้งเดิมอาศัยอยู่ กลุ่มเหล่านี้อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการที่เป็นคาบสมุทรนี้ท าให้มีกลุ่ม
ชนชาติต่างๆเข้ามาเพ่ือการค้าขายในยุคสมัยโบราณ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559) 

  ไทยเชื้อสายมลายู (Malayu) ชาวไทยที่มีเชื้อสายมลายูหรือมาเลย์ อาศัยอยู่ทางภาคใต้
ของประเทศไทย ใช้ภาษาตระกูลมาลายู - โปลินีเชียน นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก มีประชากรเชื้อ
สายมลายูนับเป็นร้อยละ 3 ของประเทศไทย ในภูมิภาคนี้มีชุมชนเชื้อสายมลายูกระจายอยู่ทั่วไป อาทิ 
จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร 

  ซาไก (Sakai) หรือ เซมัง (Samang) เป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าเทือกเขา
บรรทัด ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล  มีลักษณะการใช้ชีวิต
เหมือนกับคนในยุคหิน คือ มีที่พักชั่วคราวเรียกว่า “ทับ” คล้ายกับมลาบรีในภาคเหนือมักจะอาศัยอยู่
เป็นกลุ่มประมาณ 30 คน 

  ชาวเล หรือชาวทะเล เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ตามชายทะเล ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ประมงหรือท ามาหาเลี้ยงชีพโดยอาศัยทะเลเป็นหลัก อาศัยอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งตามพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
อันดามันของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

   มอแกลน (Moklen) มีถิ่นฐานอยู่ที่เกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี และชายฝั่งทะเล 
จังหวัดพังงา  อ าเภอตะกั่วป่า, บ้านล าปี อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

   มอแกน (Moken) มีถิ่นฐานอยู่ที่เกาะพระทองและหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี 
จังหวัดพังงา เกาะสินไห่และเกาะเหลา จังหวัดระนอง และที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และเกาะพีพี 
จังหวัดกระบี่ ในกลุ่มหมู่บ้านของชาวอูรักลาโว้ยอีกด้วย 

   อูรักลาโว้ย (Urak lawoi) เรียกตนเองว่ากลุ่ม”ไทยใหม่” เป็นชนกลุ่มใหญ่มีถิ่น
ฐานบนเกาะสิเหร่ และที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ไปจนถึงทางใต้ของเกาะพีพีดอน เกาะลันตาใหญ่ 
จังหวัดกระบี่, เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี จังหวัดสตูล พบบางส่วนอยู่บนเกาะลิบง จังหวัดตรัง  

ปัจจุบันกลุ่มชาวเลเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ มีการตั้งฐานถาวร ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง
อาทิ ประมงชายฝั่ง ท าสวน รับจ้าง เป็นต้น  
 5.5.5 การก าหนดเมืองส าคัญในภาคใต้ หาดใหญ่และจังหวัดสงขลา เป็นเมืองหลักของ
ภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกและจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองหลักของภาคใต้ทางฝั่งตะวันตก มีความส าคัญ
เนื่องจากเป็นท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
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5.6 ทรัพยากร 
 

 ทรัพยากรในภาคใต้อาจกล่าวได้ว่ามีน้อยแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ของคาบสมุทรนั้นแล้ว 
ทรัพยากรของภาคใต้นั้นมีเป็นจ านวนมาก ทั้งในส่วนของทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแร่ธาตุและ
ทรัพยากรสัตว์ป่า แนวเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นพ้ืนที่ที่ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าอยู่อย่างหนาแน่น ในส่วนของพ้ืนที่ราบก็มีการจัดสรรเพ่ือการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
อย่างเหมาะสม 

 5.6.1 ทรัพยากรดิน คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามวัฏจักรธรรมชาติมีปัจจัยการเกิดคือ 
ธรรมชาติและเวลา ดินเป็นทรัพยากรที่กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมมนุษย์ ทรัพยากรดินจึงควร
ได้รับการดูแลและรักษาเป็นอย่างดีเพ่ือที่จะได้ใช้ไปอย่างยาวนานในอนาคต ในภาคใต้มีลักษณะภูมิ
ประเทศที่เป็นคาบสมุทรที่มีเกิดจากการเคลื่อนตัวของแนวขอบรอยเลื่อนจึงพบลักษณะภูมิประเทศท่ี
หลากหลาย สามารถจ าแนกได้ว่าดินในภาคใต้จัดได้ว่าเป็นกลุ่มดินตามที่ แบนราบและที่เนินเขา ปี 
2478 สามารถเรียกชื่อได้ตามท้องที่ ดังนี้ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 125,126) 

  ดินร่วนปนทรายและดินเหนียวปัตตานี (Pattani Sandy Loams and Clays) เป็นดิน
ตะกอนใหม่ที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย มีลักษณะเป็นดินทรายปนดินเหนียว
และดินร่วน เหมาะสมแก่การท าการเกษตร ประเภท พืชสวน ยางพารา ไม้ผลและข้าว เป็นต้น 

  ดินร่วนปนทรายและปนทรายหยาบนครศรีธรรมราช  (Sithammarat Sandy and 

Coarse Sandy Loams) เป็นดินตกค้าง (residual soils) จากเทือกเขาหินแกรนิตที่พบมากในภาคใต้ 
มีความอุดมสมบูรณ์ในการปลูกยางพาราเละพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ  
 5.6.2 ทรัพยากรน้ า คือ สสารที่อยู่ในสถานะของเหลวมีสูตรทางเคมี คือ H2O เป็น
ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นที่สุดต่อมนุษย์ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกประเภทบนโลกจ าเป็นต้องอาศัยน้ าใน
การด ารงชีวิต บนพ้ืนโลกส่วนที่เป็นผืนน้ านั้นมีประมาณ 3 ส่วน (75%) และพ้ืนดิน 1 ส่วน (25%) 
โดยน้ าที่มีความส าคัญกับมนุษย์มากที่สุดคือ น้ าจืด โดยที่แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุด คือ แม่น้ าและ
ทะเลสาบ ทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable resources) ทรัพยากรน้ าของภาคใต้
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญประเภทหนึ่งที่มีทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรนั้นท า
ให้พ้ืนที่ของภาคใต้นั้นขาดแคลนน้ าจืด ทั้งท่ีมีแม่น้ าหลายสายทั้งที่ไหลออกอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 
ในภาคใต้จึงมีการสร้างเขื่อนเพ่ือการกักเก็บน้ าจืด ไว้เพ่ือในทั้งการอุปโภคและบริโภคของประชากร 
แม้จะมีจ านวนเขื่อนไม่มากตามจ านวนของแม่น้ าแต่ปริมาณของน้ าเพียงพอส าหรับอุปโภคและบริโภค 
โดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ส าคัญของเกษตรกรในภาคใต้ นอกจากนั้นแหล่งกักเก็บน้ าใน
ภาคใต้นี้ยังจะเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญถึงแม้อัตราส่วนของผลผลิตจะไม่เท่ากันกับในการประมง
น้ าเค็มก็ตาม  
 เขื่อนกักเก็บน้ าที่ส าคัญ 
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  เขื่อนบางลาง สร้างขวางแม่น้ าปัตตานี บริเวณต าบลยุโป อ าเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา พ้ืนที่ความจุอ่างประมาณ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้านการผลิต
กระแสไฟฟ้า การชลประทานในการเกษตรกรรม แก้ปัญหาอุทกภัย บรรเทาปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าและ
การประมง 
  เขื่อนปัตตานี (บ้านคูระ) สร้างขวางแม่น้ าปัตตานี บริเวณต าบลแม่ลาน อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี พ้ืนที่ความจุอ่างประมาณ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้าน
การชลประทานในการเกษตรกรรม โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
  เขื่อนมูโนะ สร้างขวางคลองโต๊ะแดง บริเวณต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวั ด
นราธิวาส ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้านการชลประทานในการเกษตรกรรม แก้ปัญหาอุทกภัยและ
บรรเทาปัญหาน้ าเค็มรุกล้ า 
  เขื่อนรัชประภา สร้างขวางแม่น้ าคลองแสง บริเวณต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ้ืนที่ความจุอ่างประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์
ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานในการเกษตรกรรม 
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ภาพ 5.10 เขื่อนในภาคใต้ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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5.6.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ คือ คือ สสารที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติประกอบไปด้วยแร่โลหะและ
แร่อโลหะ นอกจากนั้นคือแร่พลังงาน ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการใช้งานเสมอ ในประเทศไทยมีหลายพ้ืนที่มีความส าคัญในด้านการผลิตและขุดเจาะแร่ธาตุ 
บางพ้ืนที่มีความส าคัญในการถลุงและสกัดแร่ธาตุ แร่ธาตุเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable resources) 

ในภาคใต้มีแร่ธาตุที่ส าคัญมากมาย ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นกลุ่มแนวเทือกเขาตามรอย
เลื่อนท าให้มีการปะทุของสินแร่ขึ้นมาเป็นจ านวนมากตามแนวรอยเลื่อนเหล่านี้ ในช่วงสมัยที่มีการ
ปรับปรุงประเทศเข้าสู่การพัฒนานั้นภาคใต้ถือเป็นทรัพยากรส าคัญของประเทศ ในด้านการส่งออก
ทรัพยากรแร่ธาตุจ าพวก ดีบุก สังกะสี แมงกานีส คล้ายคลึงกับประเทศมาเลเซีย ทรัพยากรแร่ธาตุของ
ภาคใต้นั้นมีมากจนท าให้เกิดปรากฏการณ์การจ้างแรงงานสูงมากในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รู้จักกันดีในกิจการเรือขุดสินแร่ ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีการส ารวจมีความก้าวหน้า
ในพ้ืนที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันก็ยังพบว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรจ าพวกพลังงานอยู่เป็นจ านวน
มากเช่นกัน 

  กระบี่   ถ่านหิน ฟลูออไรล์ ซิลิกา พลวง 
  ชุมพร   ทองค า ซิลิกา ดีบุก 

  ตรัง    ถ่านหิน ไดโลไมต์ ซิลิกา 
  นครศรีธรรมราช แบไรต์ เฟลด์สปาร์ ยิปซั่ม แมงกานีส พลวง ดีบุก ทังสเตน      

ถ่านหิน ไดโลไมต ์

  นราธิวาส   ทองค า บอลล์เคลย์ โครไมท์ แมงกานีส ดีบุก 

  ปัตตานี   ซิลิกา ดีบุก 

  พังงา   ทองค า พลวง ซิลิกา ดีบุก ยูเรเนียม  
  พัทลุง   ตะกั่ว ดีบุก 

  ภูเก็ต   ซิลิกา ดีบุก 

  ยะลา   แมงกานีส ดีบุก 

  ระนอง   โดโลไมต์ เกาลิน ดีบุก  
  สงขลา   แบไรต์ ถ่านหิน โดโลไมต์    
  สตูล    แบไรต์ ซิลิกา พลวง 
  สุราษฎร์ธานี  แบไรต์ ถ่านหิน เหล็ก โดโลไมต์ ฟลูออไรล์ ยิปซั่ม ดีบุก ทังสเตน 

 5.6.4 ทรัพยากรป่าไม้ คือ ปริมาณต้นไม้ที่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มีความซับซ้อนและ
หนาทึบ จัดได้ว่าเป็นสังคมของพืชพรรณธรรมชาติ ที่มีความส าคัญต่อโลก ข้อส าคัญแรกสุด คือ 
เปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศเปลี่ยนสารพิษให้กลายเป็นออกซิเจน ในหลายประเทศทั่วโลกใช้ป่า
ไม้เป็นเกณฑ์ในการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ปัจจุบันป่าไม้ใน
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ประเทศไทยพบเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นเนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable resources) สามารถฟ้ืนฟูได้ด้วยการปลูกทดแทนแต่ต้องแลกด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน
กว่า 20-30 ปี เนื่องจากลักษณะทางด้านภูมิอากาศจึงท าให้ป่าไม้ในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ไม่ผลัด
ใบเป็นป่าที่ต้นไม้มีใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี มีการผลัดใบบ้างในบางฤดูกาลแต่ไม่ถึงกับผลัดใบจนหมด
ทั้งต้น (สุภาพ บุญไชย, 2549: 181-183) ได้แก่ 

 1. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่ต้นไม้มีใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี พืชพรรณมีลักษณะใบหนาใหญ่ 
พบว่ามีการผลัดใบบ้างในบางฤดูกาลแต่ไม่ถึงกับผลัดใบจนหมดทั้งต้น ลักษณะความชื้นในอากาศของ
ป่ามีมากซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายทางด้านระบบชีวนิเวศ 

  ป่าดงดิบ ป่าดิบหรือป่าดิบชื้น (tropical rain forest, tropical evergreen forest or 

tropical wet green forest ) ต้นไม้ที่ขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่เรือนยอดหนาแน่น เบียดชิดไม่เป็นระเบียบ 
แสงแดดไม่สามารถส่องถึงพ้ืนดินได้ ลักษณะดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย ไม้ที่พบเป็นไม้
ขนาดใหญ่ อาทิ ยาง ตะเคียน มะหาด ไม้พ้ืนล่างได้ ได้แก่ ไผ่ หวาย เถาวัลย์ เป็นต้น ในภาคใต้
ส่วนมากเป็นป่าประเภทนี้ 
  ป่าดงดิบแล้ง (dry evergreen forest) ลักษณะคล้ายกับป่าดิบชื้น แต่แตกต่างตรงที่
ความหนาแน่นของพรรณไม้ในเรือนยอดและพรรณไม้เบื้องล่าง ปริมาณฝนมีน้อยกว่าป่าดิบชื้น พบใน
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร  
  ป่าดิบเขาหรือป่าดงดิบเขา (mountain forest or hill evergreen forest) เป็นป่าที่
มีระดับความสูงจากน้ าทะเลมากกว่า 1,100 เมตร มีความชื้นสูง อากาศค่อนข้างเย็น พรรณไม้ที่พบ 
อาทิ ก่อหรือโอค (Oak) พรรณไม้พ้ืนราบได้แก่ กล้วยไม้ ผักกูด กุหลาบป่า ข้าวตอกฤาษีและมอสชนิด
ต่างๆ พบมากบริเวณ เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ป่าชายหาด (beach forest) คือ พ้ืนที่ป่าที่ปกคลุมบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล บริเวณ
หาดทรายหรือหาดทรายเก่าที่ระดับน้ าทะเลท่วมไม่ถึง พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชทนเค็ม 
(halophytes) และมักจะคดงอด้วยแรงลม พืชพรรณส่วนใหญ่ของป่าได้แก่ สนทะเล ผักบุ้งทะเล หู
กวาง โพธิ์ทะเล เป็นต้น พบทั่วไปตามชายทะเลที่เป็นหาดทรายของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัด
เพชรบุรีไปจนถึงแนวพรมแดนประเทศมาเลเซียส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นพบตั้งแต่จังหวัดระนองไป
จนถึงจังหวัดสตูล รวมไปถึงบนเกาะขนาดต่างๆในอ่าวไทยและทะเลอันดามันอีกด้วย (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552) 
  ป่าชายเลน (mangrove forest) เป็นป่าที่มีพืชพรรณธรรมชาติที่แตกต่างจากป่า
ประเภทอ่ืนๆ พบมากตามบริเวณริมชายทะเลบริเวณที่มีหาดเป็นโคลนหรือปากแม่น้ าที่มีน้ าทะเลท่วม
ถึง พรรณไม้ที่พบ อาทิ โกงกาง แสม ล าพู ล าแพนเป็นต้น พบทั่วไปตามชายฝั่งของจังหวัดชุมพรไป
จนถึงจังหวัดนราธิวาส 
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  ป่าพรุ (swamp forest) คือ ป่าที่มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าขัง มีซากอินทรียวัตถุทับถมกันเป็น
จ านวนมากท าให้ดินอ่อนยุบตัวได้ง่าย  พืชในป่าพรุมีความหลากหลาย ป่าพรุเป็นป่าที่มีลักษณะ
แตกต่างไปจากป่าอ่ืน ๆ  ไม่สามารถจ าแนกประเภทของป่าพรุจะจัดได้ว่า ป่าพรุเป็นป่าในเขตร้อน
ประเภทไม่ผลัดใบเช่นเดียวกับป่าดงดิบชื้น  แต่สภาพป่านั้นแตกต่างจากป่าประเภทอ่ืน ๆ  โดยสิ้นเชิง 
ป่าพรุเกิดขึ้นได้ทั้งตามหุบเขาสูงและชายฝั่งทะเล ในประเทศไทยพบป่าพรุได้ในแถบจังหวัดภาคใต้  
ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา และนราธิวาส เป็นต้น ป่าพรุที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
ไทย คือ ป่าพรุโต๊ะแดงหรือป่าพรุสิรินธร  
ตาราง 5.7 เนื้อท่ีป่าไม้ของภาคใต้ 

จังหวัด/ปี พื้นที่จังหวัด 2559 2557 2551 

พื้นที ่ ร้อยละ พื้นที ่ ร้อยละ พื้นที ่ ร้อยละ 

นครศรีธรรมราช 9,942.50 1,768.63 17.79 1,732.75 17.43 2,113.36 21.26 

สงขลา 7,393.89 845.56 11.44 1,102.17 14.91 858.94 11.62 

สุราษฎร์ธาน ี 12,891.47 3,740.99 29.02 3,721.11 28.86 3,859.79 29.94 

นราธิวาส 4,475.43 1,190.39 26.60 1,142.31 25.52 1,182.33 26.42 

ปัตตาน ี 1,940.36 106.63 5.50 90.96 4.69 103.54 5.34 

ตรัง 4,917.52 1,073.97 21.84 1,064.29 21.64 1,069.04 21.74 

พัทลุง 3,424.47 613.26 17.91 615.39 17.97 646.37 18.88 

ยะลา 4,521.08 1,467.11 32.45 1,501.41 33.21 1,517.93 33.57 

ชุมพร 6,009.85 1,288.93 21.45 1,292.95 21.51 1,328.80 22.11 

กระบี ่ 4,708.51 881.41 18.72 877.83 18.64 984.64 20.91 

ภูเก็ต 543.034 111.2 20.48 111.36 20.51 153.7 28.30 

สตูล 2,478.98 1,187.02 47.88 1,173.57 47.34 962.49 38.83 

พังงา 4,170.90 1,722.96 41.31 1,733.21 41.55 1,930.97 46.30 

ระนอง 3,298.05 1,724.82 52.30 1,726.42 52.35 1,791.80 54.33 

ที่มา: ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 
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ภาพ 2.11 ร้อยละเนื้อท่ีป่าไม้ของภาคใต้ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 

 

  5.6.5 อุทยานแห่งชาติ ในภาคใต้มีความแตกต่างต่างภูมิภาคอ่ืนๆ เนื่องจากภาคใต้มี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์บนพ้ืนน้ าที่มีความส าคัญทั้งในเชิงการอนุรักษ์และในเชิง
เศรษฐกิจส าหรับประเทศไทย ประกอบไปด้วย (ส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธุ์พืช, 2557) 

   ตะรุเตา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอละงู จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ในทะเลอัน
ดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะจ านวนประมาณ 51 เกาะ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของ
ไทยที่มีประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองที่ยาวนาน มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,490 ตารางกิโลเมตร 

   หมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาและน่านน้ าของ
จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ใน
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะจ านวนรวม 9 เกาะ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 140 ตาราง
กิโลเมตร 
   หมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล จ านวนรวม 5 เกาะ มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร 
   หมู่เกาะอ่างทอง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล มีเกาะจ านวนรวม 40 เกาะ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร 

   หาดไนยาง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล
ที่ส าคัญ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร 
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   เขาสามร้อยยอด  ตั้ งอยู่ ใน เขตอ า เภอปราณบุรี  อ า เภอกุยบุ รี  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 98 ตาราง
กิโลเมตร 
   หาดนพรัตน์ธารา-เกาะพีพี ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่
ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือเกาะพีพีดอนและพีพีเล มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 308 ตารางกิโลเมตร 

   อ่าวพังงา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่งและอ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีเกาะจ านวนรวม 40 เกาะ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 401 

ตารางกิโลเมตร  
   ทะเลบัน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
มีเกาะจ านวนรวม 40 เกาะ เป็นพื้นที่ท่ีมีการพบชาวป่าพ้ืนเมืองดั้งเดิมของภาคใต้ คือ “เงาะซาไก” มี
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร 

   เขาหลวง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอลานสกา อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอท่าศาลา อ าเภอ
ฉวาง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชและอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
567 ตารางกิโลเมตร 
   เขาสก ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอพนมและอ าเภอคีรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวมถึงประจวบคีรีขันธ์ โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน และมีเขื่อนเชี่ยวหลานตั้งอยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาตินี้ด้วย มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 646 ตารางกิโลเมตร 
   เขาพนมเบญจา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาหินปูน มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร 
   หาดเจ้าไหม ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ชายฝั่งทะเลฝั่งอันดามันยาว 

20 กิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีเกาะจ านวนรวม 9 เกาะ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 231 

ตารางกิโลเมตร 
   เขาปู-่เขาย่า ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอทุ่งสงและอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อ าเภอห้วยยอดและอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอควนขนุนและอ าเภอกงหรา 
จังหวัด พัทลุง ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช ลักษณะภูมิประเทศที่พบเป็นแบบหินปูน มี
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 694 ตารางกิโลเมตร 

   แหลมสน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอกะเปอร์และอ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีเกาะจ านวนรวม 20 เกาะ มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร  
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   หมู่เกาะเภตรา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอละงูและอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พบ
ลักษณะความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศค่อนข้างมาก เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีเกาะจ านวน
รวม 22 เกาะ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 495 ตารางกิโลเมตร 
   ศรีพังงา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นเทือกเขา
สลับซับซ้อนวางตัวเป็นแนวขนานกับทะเลอันดามัน เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและมีความหลากหลาย
ทางด้านระบบนิเวศสูง มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 246.08 ตารางกิโลเมตร  
   หมู่เกาะลันตา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล มีเกาะจ านวนรวม 15 เกาะ เกาะลันตาใหญ่เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุด มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 134 ตารางกิโลเมตร 

   เขาน้ าค้าง พ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวยาวไปตลอดจนถึงพรมแดนประเทศมาเลเซีย 
ประกอบด้วยยอดเขาที่ส าคัญ คือ ควนสยา ควนเขาไหม้ ยอดเขาน้ าค้างเป็นยอดเขาที่สูงประมาณ 
648 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารหลายสาย เช่น คลองนาทวี คลองปริก คลองทับช้าง คลองทรายขาว 

มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 212 ตารางกิโลเมตร 
   เขาหลัก-ล ารู่ อยู่ในท้องที่อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอกะปง อ าเภอท้ายเหมือง และ
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน ได้แก่ เขาหลัก 
เขาล ารู เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะเป็นยอดเขาสูงที่สุดประมาณ 1,077 เมตร เป็น
ต้นก าเนิดของแม่น้ าสายส าคัญ เช่น แม่น้ าตะกั่วป่า และแม่น้ าพังงา มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 125 

ตารางกิโลเมตร 
   แก่งกรุง อยู่ในท้องที่อ าเภอท่าชนะ อ าเภอไชยา และอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสองแนวเหนือ - ใต้ แหล่งต้นน้ าส าคัญ คือ 
ล าน้ าคลองยันซึ่งเป็นต้นแม่น้ าตาปีทางทิศใต้ และล าน้ าคลองสระซึ่งเป็นต้นแม่น้ าหลังสวนด้านทิศ
เหนือ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 541 ตารางกิโลเมตร 
   ใต้ร่มเย็น ครอบคลุมท้องที่อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขา
หนอง สูงประมาณ 1,530 เมตร เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธารที่ส าคัญหลายสาย เช่น คลองฉวาง 
คลองล าพูน คลองกิ่งยาว คลองแคระ คลองตาเพชร คลองกงเสียด และในเขตอ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบลักษณะภูมิประเทศเป็นหินปูนกระจายอยู่บางส่วน มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
425 ตารางกิโลเมตร 
   ธารโบกขรณี ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภออ่าวลึกและอ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  
บางส่วนเป็นเขาสูงชันที่ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ บางส่วนมีลักษณะแบบคาร์ส โทโปกราฟี (karst 

topography) พบบ่อหรือพ้ืนยุบตัวของหินเบื้องล่าง (sink hole) พ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นแบบลอนลาด
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และลอนชัน พบเขาโดดเตี้ย (monad rock) มีหน้าผาสูงชันกระจายอยู่ทั่วไป พ้ืนที่ส่วนที่เป็นหมู่เกาะ
ในทะเลอันดามันประกอบด้วย เกาะเหลาบิเละ (เกาะห้อง) เกาะเหลากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปาก
กะ เกาะเหลาลาดิง เกาะยะลาฮูดัง เกาะเหลาบุโล๊ะ (เกาะผักเบี้ย) เกาะกามิด เกาะปาหุเสีย เกาะฮันตู 
เกาะจาบัง เกาะเมย เกาะกาโรส เกาะแตก เกาะมีไลย เกาะอ่าวช้างตาย เกาะเลาดัว เกาะรงมารง 
(เกาะขลุ่ย) เกาะแหลมค้างคาว เกาะแหลมทะลุ เกาะแหลมตุโดด เกาะช่องลาดใต้ และเกาะฮาม  มี
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร 

   หมู่เกาะชุมพร ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอปะทิว อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอสวี อ าเภอ
ทุ่งตะโกและอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญประเภทต่างๆ มากมาย 
ดังนี้  
    ชายฝั่ง เป็นชายหาดที่เป็นทรายจนถึงเป็นโคลน พบป่าชายหาด (beach 

forest) ในบริเวณด้านหลังชายหาดในส่วนบริเวณที่ไม่มีการท าเกษตรกรรมประเภทสวนมะพร้าว เริ่ม
จากบริเวณอ่าวทุ่งมะขามน้อย อ่าวทุ่งมะขามใหญ่ อ่าวท้องตมใหญ่ หาดทรายรีสวี อ่าวมะม่วง อ่าว
ท้องตมน้อย หาดอรุโณทัย ชายฝั่งเกาะกระทะ และอ่าวท้องครก 

    อ่าวและปากคลอง ได้รับอิทธิพลจากการไหลลงของน้ าจืด พบป่าชายเลน 
(mangrove forest) เป็นโคลนละเอียด โคลนจนถึงโคลนปนทราย ในบางบริเวณพบหญ้าทะเล (sea 

grass) และสาหร่ายทะเล (sea algae) เจริญเติบโตติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มักมีระดับน้ า
ตื้น บางบริเวณจะปรากฏลักษณะเป็นสันดอนโคลน (mud flat) ขนาดใหญ่ ซึ่งจะโผล่พ้นน้ าเวลาน้ า
ลงต่ าสุด ชายฝั่งลักษณะนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ส าคัญที่สุดคืออ่าวทุ่งคา – สวี ซึ่งมีคลองที่มีน้ าจืดไหลลง
มากกว่า 10 คลอง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “พ้ืนที่ชุ่มน้ านานาชาติ” 
นอกจากนี้ก็มีบริเวณปากคลองอ่ืน ๆ ที่มีน้ าจืดไหลลงทะเล เช่นคลองตม คลองบางหัก และคลองปาก
น้ าตะโก เป็นต้น บริเวณปากคลองจะพบสันดอนปากคลองซึ่งจะรูปร่างและขนาดของสันดอนแตกต่าง
กันออกไป 

    เกาะ ในเขตอุทยานแห่งชาติมีจ านวนทั้งสิ้น 40 เกาะ ส่วนใหญ่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก เกาะใหญ่จะมีชายหาดบริเวณชายฝั่งของเกาะ  
    ภูเขา เป็นภูเขาท่ีอยู่ติดทะเลทั้งสิ้น มีความสูงไม่มากนัก พันธุ์ไม้ที่ปกคลุม
ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ เขาโพงพาง สูง 145 เมตร เขาบ่อคาสูง 180 

เมตร เขาประจ าเหียงสูง 240 เมตรและเขากระทะสูง 300 เมตร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 317 ตาราง
กิโลเมตร 
   เขานัน ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอนบพิต า อ าเภอท่าศาลาและอ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มียอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เขาใหญ่ 
เขานันใหญ่ เขานันเมีย เขาเหล็ก เขาช่องลม และเขาใด เป็นต้น โดยมียอดสูงที่สุด คือ ยอดเขาใหญ่ 
โดยสูงประมาณ 1,438 เมตร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 409.79 ตารางกิโลเมตร 
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   น้ าตกโยง ครอบคลุมท้องที่อ าเภอทุ่งสง อ าเภอนาบอน อ าเภอลานสกา อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ และอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา
สูงสลับซับซ้อน มียอดเขาเหมนเป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูง 1,235 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ
ของลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ าปากพนัง และลุ่มน้ าตรัง ประกอบด้วยคลองจัง คลองล าปีเหาะ คลองกุย คลอง
หอยโข่งที่ไหลลงสู่อ่าวไทยทางแม่น้ าตาปี คลองวังหีบ คลองน้ าตกโยง คลองท่าโหลน คลองท่าเลา 
คลองเปิก คลองชัยศรี และคลองปากแพรกที่ไหลไปทางทิศใต้สู่ทะเลอันดามันทางแม่น้ าตรังสู่ทะเลอัน
ดามันที่กันตัง และคลองเถลิง คลองขุนพัง คลองลานสกา คลองเจดีย์ที่ไหลไปทางตะวันออกลงสู่อ่าว
ไทยทางแม่น้ าปากพนัง มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 205 ตารางกิโลเมตร  
   น้ าตกสี่ขีด ตั้งอยู่บริเวณอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อ าเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนกั้น
เขตแดนระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ราบส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออก 
ยอดเขาทีสู่งที่สุด คือ ยอดเขาคีโหมด สูง 1,303 เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็นแหล่งก าเนิดของล าห้วย
ต่างๆ มากมาย เช่น คลองหวาด คลองท่าคลอง คลองท่าเรือรี ห้วยโหมด  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
205 ตารางกิโลเมตร 
   หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ อยู่ในท้องที่เขตอ าเภอขนอม อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะต่างๆ ประกอบไปด้วย เกาะแตน เกาะ
ราบ เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะมัดสุ่ม เกาะมัดโกง เกาะมัดแตง ในท้องที่ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ธรณีสัณฐานของพ้ืนที่แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะ
และผืนแผ่นดินใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน และหินทรายหรือหินทรายปนกรวด 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1 ดังนั้น จึงเป็นต้นน้ าของล าห้วย ล าคลองน้อยใหญ่หลายสาย ที่ไหล
ไปหล่อเลี้ยงพ้ืนที่รอบเกาะ บนเกาะวังนอกยังพบลักษณะเป็นป่าพรุอีกด้วย มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
316 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนน้ าประมาณ 199.26 ตารางกิโลเมตร 

   น้ าตกชีโป ครอบคลุมในท้องที่อ าเภอจะนะ อ าเภอระแงะ อ าเภอกรือเสาะ 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หลายลูกสลับซับซ้อนที่เรียงตัวจาก
ทิศเหนือถึงทิศใต้มีความสูงชัน พ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่ราบ ยอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาแมะแต มีพ้ืนที่
โดยรวมประมาณ 316 ตารางกิโลเมตร 
   บูโด-สุไหงปาดี ครอบคลุมในท้องที่อ าเภอบาเจาะ อ าเภอรือเสาะ อ าเภอยี่งอ 
อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอระแงะ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา และ
อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาตาเวเป็นยอดเขาสูงที่สุดประมาณ 548 
เมตร ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและพบหินอัคนีเป็นหลัก บางส่วนเป็นหินปูนและ
หินกรวดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งต้นก าเนิดแม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้ าสายบุรี และคลองบาเจาะ มีพ้ืนที่
โดยรวมประมาณ 341 ตารางกิโลเมตร 
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   อ่าวมะนาว-เขาตันหยง ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอบาเจาะ อ าเภอเมือง อ าเภอสุไหงปา
ดี จังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่บริเวณหาดอ่าวมะนาวมีลักษณะเป็นหาดทรายสลับด้วยโขดหินโผล่น้อยใหญ่
ซึ่งหินส่วนมากเป็นหินแกรนิต ยอดสูงสุด คือ เขาตันหยง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 293 เมตร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 37.24 ตารางกิโลเมตร 
   น้ าตกทรายขาว อยู่ในท้องที่อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีและอ าเภอเมืองยะลา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ้ืนที่อุทยานตั้งอยู่ในเทือกเขาสันกา
ลาคีรี มียอดเขานางจันทร์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เป็นที่เนินเขา และเป็นที่ราบ และเป็นต้นก าเนิดของ
ห้วยทรายขาว ห้วยโผงโผง ห้วยบอน ห้วยแกแดะ ห้วยล าหยัง ห้วยคลองเรือ ห้วยต้นตะเคียน ห้วยล า
ชิง ห้วยล าพะยา ล าห้วยล าธารเหล่านี้จะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ าเทพา  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
69.57 ตารางกิโลเมตร 
   เขาล าปิ - หาดท้ายเหมือง ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เขต
พ้ืนที่อุทยานถูกถนนเพชรเกษมแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมียอดเขาสูงสุด คือ เขาขนิม สูงประมาณ 622 

เมตร ลักษณะป่าที่เขตอุทยานเป็นป่าดงดิบ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารหลายสาย เช่น คลองล าปี คลองข
นิม คลองล าหลัง คลองพลุ จึงท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศมาก มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
72 ตารางกิโลเมตร 
   หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอคุระบุรีและอ าเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน คือ เกาะระ เกาะคอเขา เกาะพระ
ทอง เกาะปลิง–เกาะพ่อตา เกาะลูกตุ้ม เกาะทุ่งนางด า และมีเกาะขนาดเล็กต่างๆ ที่อยู่ในพื้นท่ีป่าชาย
เลนจ านวน 37 เกาะ ลักษณะภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัว อยู่ในชายฝั่งทะเลตะวันตกของ
จังหวัดพังงา เป็นหาดโคลน บริเวณปากแม่น้ ามีล าน้ าสาขาและล าคลองหลายสาย มีภูเขาสูงชันและ
เกาะต่างๆ วางในแนวเหนือใต้ ได้แก่ เกาะระพ้ืนที่เป็นเขาสูงและชัน สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
235 เมตร เกาะพระทองมีพ้ืนที่เป็นที่ราบ เกาะคอเขาพ้ืนที่เป็นที่ราบส่วนใหญ่มีภูเขาสลับ สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 310 เมตร มีเขาบ่อไทรที่มียอดเขาสูงที่สุดคือ 450 เมตร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 642 
ตารางกิโลเมตร 
   สิรินาถ มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นพ้ืนที่ผืนน้ า
ประมาณร้อยละ 76 และเป็นพ้ืนที่ผืนดินประมาณร้อยละ 24 ลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญ คือ ป่าเขา
รวกเขาเมือง เขาใสครู ธรณีสัณฐานเป็นภูเขาหินแกรนิตและเชิงเขาซึ่งถูกกระบวนการผุพังและกัด
กร่อน ยอดเขาใสครูมีระดับความสูง 335 เมตร โครงสร้างธรณีสัณฐานชายฝั่งเกิดจากกระบวนการทับ
ถมของตะกอนชายฝั่งทะเลรูปแบบต่างๆ โดยสามารถจ าแนกเป็น หาดทราย ได้แก่ หาดท่าฉัตรไชย 
หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว ยาวต่อเนื่องจากทิศเหนือลงมาถึงหาดในยาง ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็น
แหลมยื่นเข้าไปในทะเลเกิดจากการงอกของตะกอนทรายมีความยาวรวมกันประมาณ 13 กิโลเมตร มี
พ้ืนทีโ่ดยรวมประมาณ 642 ตารางกิโลเมตร 
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   บางลาง มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอบันนังสตา อ าเภอธารโต อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา สภาพพ้ืนที่ เป็นภู เขาสูงสลับซับซ้อน สลับกับเนินเขาและพ้ืนที่ราบบางตอน 
ประกอบด้วยเขาฮาลา เขาลาซะ เขาบูโละ และเขาฮันกุล ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวและ
พบดินลูกรังเป็นบางส่วน เป็นแหล่งต้นน้ าหลายสายไหลมาบรรจบเป็นแม่น้ าปัตตานีและแม่น้ าสายบุรี  
อาทิเช่น คลองชาลี คลองนีโล คลองกาวะ คลองกือนือฮง คลองโต๊ะโมะ คลองฮาลา คลองกาบูและ
คลองฮาลาซะห ์มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 261 ตารางกิโลเมตร 
   น้ าตกหงาว ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนองและอ าเภอพะโต๊ะ 
อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน พบที่ราบน้อยมาก 
ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขานมสาว มีความสูง 1 ,089 เมตร สันเขาเป็นแนวยาวแบ่งเขตจังหวัด
ระนองเเละจังหวัดชุมพร เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญหลายสาย เช่น คลองสวี คลองเพรา คลอง
ตะโก และคลองหลังสวนของจังหวัดชุมพร คลองละอุ่น คลองระวิ คลองหาดส้มแป้น คลองบางริ้น 
คลองหงาวและคลองราชกรูดของจังหวัดระนอง มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 205 ตารางกิโลเมตร 

   ล าน้ ากระบุรี ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ระนอง มีลักษณะชายฝั่งเป็นแบบชายฝั่งจมตัว ส่งผลให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งมีลักษณะที่แคบ มีล าน้ า
หลายสายไหลออกสู่แม่น้ ากระบุรีประกอบด้วย คลองบางหมี คลองขี้นาค คลองล าเลียง คลองบาง
สองรา คลองบางใหญ่เหนือ คลองบางใหญ่ คลองละอุ่น คลองจิก คลองหลุมถ่าน คลองเสร็จตะกวด
และคลองหินช้าง แม่น้ าล าคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมในปากแม่น้ าและชายฝั่ง 
เทือกเขาสูงริมฝั่งมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วย เขาง่าม เขาเส็ดตะกวด เขาหินช้าง 
เขาเมืองสูง เขาจอมแหลม เขาสามแหลม เขาหลุมถ่าน และเขาน้ าร้อน มียอดเขาเมืองสูงเป็นยอดเขา
สูงสุด สูงประมาณ 609 เมตร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร 
   หมู่เกาะระนอง เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอหงาว 
จังหวัดระนอง พ้ืนที่เป็นชายฝั่งทะเล มีหาดยื่นออกไปในทะเลที่ปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนที่เป็นป่า
ชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  
    พ้ืนที่ใกล้ชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณเกาะบางจาก เกาะยิว เกาะทรายด า เกาะ
สน ประกอบด้วยป่าชายเลนทางทิศตะวันออก และหาดทรายทางฝั่งตะวันตก ส่วนพ้ืนที่บนเกาะปก
คลุมไปด้วยป่าดงดิบ  
    พ้ืนที่ห่างจากชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณเกาะช้าง เกาะพยาม เกาะทะลุ เกาะ
ตาครุฑ เกาะหม้อ เกาะปริง เกาะไร่ และเกาะไฟไหม้ ฯลฯ โดยกลุ่มเกาะดังกล่าวขนานกับชายฝั่ง 
พ้ืนที่บนเกาะปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบและรอบเกาะมีปะการังกระจายอยู่โดยรอบ มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร 

   แก่งกรุง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉางและกิ่งอ าเภอ
วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวเทือกเขาสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ 
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ประกอบด้วย เขาไฝ เขาแดน เขายายหม่อน ยอดเขาสูงสุดประมาณ 849 เมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่มี
ลักษณะเป็นเขาดินและเป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญคือ ล าน้ าคลองยันต้นแม่น้ าตาปี และต้นแม่น้ าหลังสวน
ด้านทิศเหนือ ประกอบไปด้วย คลองสระ คลองชง ห้วยลาชี ห้วยหินโล่ ห้วยเขาแดน ห้วยปลาย ห้วย
ป่าหมาก และคลองยัน มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร 
   คลองพนม อยู่พ้ืนที่อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูงมากว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ ทางตอนเหนือของพ้ืนที่เป็นภูเขาหินปูน บางพ้ืนที่พบหน้าผาสูง
ชัน พ้ืนที่ราบมีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งเป็นแหล่งต้น
น้ าล าธารของคลองพนมและคลองศก ซึ่งจะไหลไปรวมกับคลองแสงเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ า        พุ
มดวงที่เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ าตาปี มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 410.4 ตารางกิโลเมตร 
   ธารเสด็จ-เกาะพะงัน ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อยู่ห่างจากฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 80 กิโลเมตร ภูมิประเทศ
ทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวทิศเหนือ - ใต้ มีที่ราบตามหุบเขาและบริเวณอ่าว
ต่างๆ รอบเกาะ ยอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาหรา ทีม่ีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 635 เมตร มี
พ้ืนที่ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของเกาะพะงัน  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
42.98  ตารางกิโลเมตร 
  5.6.6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ พ้ืนที่ที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าอย่างปลอดภัยในการด ารงชีวิตและขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต แต่ละเขตนั้นจะต้องมีความ
เหมาะสมในการด ารงชีพด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น แหล่งน้ า แหล่งอาหาร ป่าไม้ พ้ืนที่สูง เป็นต้น (ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า, 2560) ในภาคใต้ลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกสม่ าเสมอเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้พ้ืนที่ป่าดงดิบมีความหนาแน่นและซับซ้อนการเข้าถึงของผู้ล่ามักจะท าได้ยากกว่าในภูมิภาคอ่ืนๆ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 

   คลองนาคา อยู่ในเขตจังหวัดระนอง เนื้อท่ีประมาณ 300,000 ไร่ 
   คลองแสง อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อท่ีประมาณ 722,500 ไร่ 
   เขาบรรทัด อยู่ในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล เนื้อที่ประมาณ 

791,875 ไร่ 
   โตนงาช้าง อยู่ในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เนื้อท่ีประมาณ 113,750 ไร่ 
   คลองพระยา อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ เนื้อท่ีประมาณ 59,375 ไร่ 
   เสด็จในกรมหลวง อยู่ในเขตจังหวัดชุมพร เนื้อท่ีประมาณ 283,750 ไร่ 
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ภาพ 5.12 อุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาคใต้ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
 

5.6.7 ทรัพยากรสัตว์ป่าและประมง 
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 ในภาคใต้ที่มีพ้ืนที่น้อย ตามหลักการพ้ืนที่จะแปรตามกับจ านวนทรัพยากรสัตว์ป่าแต่ด้วย
ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นท าให้ทรัพยากรสัตว์ป่ากลับมีอัตราส่วนที่ผกผันกับพ้ืนที่ทรัพยากรสัตว์
ป่าของภาคใต้โดยมากเป็นสัตว์ในเขตร้อนชื้น อาทิ กระทิง จระเข้น้ าเค็ม เสือขนาดต่างๆ  ทรัพยากร
ประมงในภาคใต้นั้นก็มีเป็นจ านวนมากเช่นกัน ลักษณะการเช่นนี้ส่งผลให้มีการท าการประมงชายฝั่งใน
ปริมาณมากโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่อ่าวไทยพ้ืนที่การประมงที่ส าคัญประกอบไปด้วยแม่น้ าสายต่างๆ ใน
ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการประมงน้ ากร่อยและน้ าเค็ม แต่ก็มีแม่น้ าและอ่างเก็บน้ าเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
ทะเลสาบสงขลาที่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่กินพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่
ส าคัญมากมาย แม่น้ าชุมพร แม่น้ าตาปี แม่น้ าสายบุรี แม่น้ ากระบุรี แม่น้ าปากพนังและอ่างเก็บน้ า
ต่างๆ อาทิ เขื่อนบางลาง เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นต้น และในส่วนของการประมงน้ าเค็มนั้นแบ่ง ได้เป็น
ส่วนของทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนได้แก่ จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทยตอนล่างได้แก่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานีและนราธิวาส ส่วนฝั่งทะเลอันดามันตอนบนได้แก่ จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ตและทะเลอันดามันตอนล่างได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรังและสตูล 

 

5.7 สภาพเศรษฐกิจ 

 

 สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคใต้นั้นเป็นไปในด้านของเศรษฐกิจด้านการเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวปะปนกันอยู่ แม้ว่าลักษณะภูมิประเทศจะไม่กว้างขวางเหมือนภูมิภาค
อ่ืนๆ แต่การจัดสรรพื้นที่ของภาคใต้และลักษณะการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคนั้นเอ้ือเฟ้ือ
ต่อสภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้เป็นอย่างมาก 

 5.7.1 ลักษณะทั่วไป ลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ไม่ได้มีความโดดเด่นทางด้าน
เกษตรกรรมแต่กลับไปเน้นหนักทางด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวและการบริการเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนนี้เป็นส่วนส าคัญที่ต่อระบบเศรษฐกิจของภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
ท่าเรือน้ าลึกตามเมืองส าคัญต่าง ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวของภูมิภาคที่มีความโดดเด่น
ทางด้านการท่องเที่ยวและบริการบริเวณชายหาดต่างๆ ทีมีชื่อเสียงของภาคใต้ อาทิ ภูเก็ต กระบี่ 
สงขลา เป็นต้น   
 5.7.2 เกษตรกรรม ในภาคใต้มีลักษณะที่ เป็นคาบสมุทรมี พ้ืนที่จ ากัดส าหรับการ
เกษตรกรรม แต่ตามความเข้าใจภาคใต้ คือ พ้ืนที่ต้นก าเนิดอุตสาหกรรมยางพาราและพืชน้ ามันของ
ประเทศไทย จึงอาจสรุปใจความส าคัญได้ว่าภูมิภาคนี้มีความส าคัญต่อพืชเศรษฐกิจเฉพาะที่มีความ
ต้องการและมีความสัมพันธ์กับระบบภูมิอากาศ โดยที่พืชเศรษฐกิจของภาคใต้ประกอบไปด้วย ข้าว
เจ้า มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน นุ่น งิ้ว ยางพารา เมล็ดกาแฟ โกโก ้เป็นต้น 
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ตาราง 5.8 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 

จังหวัด ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ยางพารา ปาล์ม มะพร้าว กาแฟ ทุเรียน มังคุด 

นครศรี- 
ธรรมราช 

95,378 2,027 1,494,440 3 65,486 59,926 0 46,189 123,664 

กระบี่ 435 0 832,204 958,183 14,614 1,553 3,085 1,820 

พังงา 953 0 759,708 175,381 10,015 0 6,328 13,774 

ภูเก็ต  0 70,482 1,336 4,641 0   

สุราษฎร์ธานี 5,317 0 3,179,017 976,684 170,527 3,176 43,893 15,082 

ระนอง 0 0 357,324 103,144 6,091 56,959 11,157 16,051 

ชุมพร 3,963 560 643,780 798,014 113,248 125,711 146,02 58,521 

ตรัง 9,124 443 1,908,903 165,837 6,422 0 2,782 4,641 

พัทลุง 90,354 2 6,822 939,957 47,071 5 ,565 0 4 ,096 15,412 

สงขลา 190,767 28,728 2,132,822 50,124 14,175 0 12,222 7,477 

สตูล 34,099 0 490,281 90,702 3,745 0 2,735 1,792 

ปัตตานี 13,611 0 297,623 12,154 41,572 0 1,586 1,470 

ยะลา 10,092 0 1,342,659 6,098 6 ,944 0 32,984 7,639 

นราธิวาส 29,561 0 993,133 46,690 37,555 0 24,033 24,450 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 
 

 
ภาพ 5.13 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 
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 5.7.3 ปศุสัตว์ ในภาคใต้การปศุสัตว์เป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ จะเห็น
ได้ว่า ภาคใต้นั้นมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรมีที่ราบค่อนข้างน้อยส่งผลกระทบต่อการท าปศุ
สัตว์ขนาดใหญ่ส่งผลให้การท าปศุสัตว์ไม่ได้มีความโดดเด่นเหมือนในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
ประกอบกับในหลายๆจังหวัดของภูมิภาคมีวัฒนธรรมอิสลามอยู่ ท าให้ปริมาณของการปศุสัตว์บาง
ประเภทมีจ านวนที่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์มากที่สุด คือ พัทลุง จ านวนประมาณ 5,803,512 ตัว 

  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์น้อยที่สุด คือ ภูเก็ต จ านวนประมาณ 384,233 ตัว 

  ไก่ คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุด ในภูมิภาคนี้ จ านวนประมาณ 
26,674,205 ตัว 

โคนม คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณน้อยที่สุด ในภูมิภาคนี้ จ านวนประมาณ 
3,691 ตัว  

ตาราง 5.9 สถิติการปศุสัตว์ปี 2558 รายจังหวัดภาคใต้ 
จังหวัด โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 

นครศรีธรรมราช 126,078 34 17,109 206,555 4,361,859 742,677 20,958 45 

กระบี่ 18,051 46 3,547 25,862 1,024,584 32,926 11,593 42 

พังงา 5,397 - 754 32,041 1,088,379 31,904 9,374 104 

ภูเก็ต 1,040 - 293 14,157 357,504 9,831 1,346 62 

สุราษฎร์ธานี 53,595 244 15,365 97,383 3,221,743 231,237 5,615 2 19 

ระนอง 3,080 - 575 13,695 437,664 11,180 4,159 6 

ชุมพร 21,777 1,098 15,250 73,333 1,453,251 40,213 3,812 18 

ตรัง 45,860 - 759 45,185 2,045,648 41,531 8,564 57 

พัทลุง 71,608 2,139 4,655 250,333 4,988,607 334,941 14,076 165 

สงขลา 99,035 - 15,583 107,356 4,648,114 890,845 41,342 1,237 

สตูล 28,006 1 79 7,023 1,196,777 108,092 44,132 572 

ปัตตานี 50,588 - 476 2,371 801,685 338,476 34,571 15,740 

ยะลา 37,172 78 202 15,228 626,237 165,255 44,398 2,790 

นราธิวาส 54,144 51 761 5,303 422,153 165,394 27,790 940 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 5.14 สถิติการปศุสัตว์ (โคเนื้อ สุกร เป็ด) ปี 2558 รายจังหวัดภาคใต้ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 
ภาพ 5.15 สถิติการปศุสัตว์ (โคนม กระบือ แพะ แกะ) ปี 2558 รายจังหวัดภาคใต้ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 5.16 สถิติการปศุสัตว์ (ไก่) ปี 2558 รายจังหวัดภาคใต้ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 5.7.4 อุตสาหกรรมของภาคใต้แต่ดั้งเดิมของประเทศไทย มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจาก
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดีบุก ที่มีการลงทุนประกอบการอุตสาหกรรม
ในช่วงยุคสัมปทานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศในปริมาณที่มาก จนเมื่อมาถึงยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมที่ท าให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมแร่ธาตุ
จากกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ในภาคใต้มนีิคมอุตสาหกรรมหลักๆดังต่อไปนี้ 
   นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 33 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 2,247 ไร่ 
   นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตั้งอยู่ที่อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีพ้ืนที่
ประมาณ 993 ไร่ 
 5.7.5 การคมนาคม ในภาคใต้นั้นมีความหลากหลายเนื่องจากการที่ภาคใต้มีความส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจทั้งระบบการค้า การท่องเที่ยวและบริการแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศจะมีความ
ยากล าบากในการเข้าถึงแต่การเดินทางนั้นไม่ได้มีความยุ่งยาก ประกอบไปด้วย 
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  1. ทางบก เส้นทางการคมนาคมทางบกสายหลักทางตอนใต้ของประเทศไทย คือ ทาง
หลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ตั้งชื่อถนนตามชื่อข้าราชการกรมทางหลวงเพ่ือ
เป็นเกียรติในการสร้างเส้นทางคมนาคม เริ่มก่อสร้างในปี 2493 เริ่มต้นบริเวณสะพานเนาวจ าเนียร 
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัด
กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุงและ ไปสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

รวมความยาวประมาณ 1,274 กิโลเมตร 
  2. ทางรถไฟ แรกเริ่มมีจุดเริ่มต้นที่สถานีธนบุรีหรือสถานีบางกอกน้อย ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 6 มีสร้างทางแยกที่สถานีชุมทางบางซื่อข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาที่สะพานพระรามหกไปบรรจบ
กับทางรถไฟสายใต้ที่สถานีชุมทางตลิ่งชันผ่านสถานีนครชัยศรี นครปฐม ชุมทางหนองปลาดุก บ้าน
โป่ง ราชบุรี เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โดยที่เส้นทางรถไฟสายใต้ประกอบไปด้วย 2 เส้นหลัก 
ได้แก่ 

   เส้นทางท่ี 1 เริ่มต้นที่สถานีชุมพร ไชยา ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ สุราษฎร์ธานี ชุมทาง
ทุ่งสง ชุมทางเขาชุมทอง พัทลุง ชุมทางหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา) เทพา ปัตตานี (โคกโพธิ์) ยะลา กรือ
เสาะ ตันหยงมัส (จังหวัดนราธิวาส) สุไหงปาดี สุดสายที่สถานีสุไหงโกลก (จังหวัดนราธิวาส) เพ่ือ
เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมระยะทางจากสถานีกรุงเทพฯ - สถานีสุ
ไหงโกลก รวมระยะทางประมาณ 1,159 กิโลเมตร  
   เส้นทางที่ 2 เริ่มต้นที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์จะมีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานี
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่สถานีชุมทางทุ่งสง มีเส้นทางแยกผ่านสถานี ห้วยยอด ตรังและ
สุดสายที่สถานีกันตัง สถานีชุมทางเขาชุมทองมีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีนครศรีธรรมราชและที่
สถานีชุมทางหาดใหญ่ มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีปาดังเบซาร์เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศ
มาเลเซีย ผ่านสถานีบัตเตอร์เวร์ธ (ปีนัง) อิโปห์ ราวัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสุดสายที่ประเทศสิงคโปร์ 
รวมระยะทางจากสถานีกรุงเทพ - สถานีปาดังเบซาร์ รวมระยะทางประมาณ 974 กิโลเมตร 

  3. ทางอากาศ ภาคใตม้ีท่าอากาศยานที่ส าคัญหลายแห่งตามจังหวัดต่างๆ ทั้งท่าอากาศ
ยานและท่าอากาศยานนานาชาติ รวมทั้งหมด 11 แห่ง 

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (Hat Yai International airport) ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International airport) ตั้งอยู่ที่อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 

ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย (Samui International airport) ตั้งอยู่ที่อ าเภอเกาะ 
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริหารงานโดยบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด 
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  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ (Krabi airport) ตั้งอยู่ทีอ่ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
บริหารงานโดยกรมการขนส่งทางอากาศ 

ท่าอากาศยานนราธิวาส (Narathiwat airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

  ท่าอากาศยานปัตตานี (Pattani airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (Nakhon si thammarat airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอ

เมืองนครศรีธรรมราข จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ท่าอากาศยานระนอง (Ranong airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี (Surat Thani International airport) ตั้งอยู่ที่ 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ท่าอากาศยานตรัง (Trang airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
  ท่าอากาศยานชุมพร (Chumphon airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
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ภาพ 5.17 เส้นทางคมนาคมภาคใต้ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
 5.7.6 การท่องเที่ยวและบริการ ภาคใต้นั้นมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ที่
สามารถระบุได้ตั้งแต่ จังหวัดชุมพรไปจนถึงจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาดที่เป็นลักษณะ
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ทางภูมิประเทศที่โดดเด่นและมีจุดดึงดูดส าหรับนักท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน อัตราการจ้างงานใน
ภาคใต้นี้จึงเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส าคัญซึ่งอาจจะโดดเด่นยิ่งกว่าระบบเศรษฐกิ จหลักคือการ
ท่องเที่ยว สาเหตุที่ท าให้เศรษฐกิจประเภทการท่องเที่ยวและบริการนั้นมีความโดดเด่นคือ 
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่เป็นส่วนส าคัญของลักษณะทางเศรษฐกิจประเภทนี้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ธุรกิจอาหารและบริการที่ตอบสนองความต้องการของชาวต่างชาติทั้งในกลุ่มท่ีเข้ามาลงทุนและเข้า
มาเพ่ือการพักผ่อนได้เป็นอย่างดี อัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาคใต้ส่วนใหญ่นั้น
มาจากกระแสสังคมประกอบกับค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนัก  

 

5.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและภาคใต้ 
 

 ภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในกรณีที่ภาคใต้เป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศทั้งการค้าขายและการท่องเที่ยว ภูมิภาคนี้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่น
เข้าไปในทะเลเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว การประมง การ
บริการรวมไปถึงการขนส่งทางน้ า แผนพัฒนาจึงเน้นหนักไปทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ
และความม่ันคงของภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 มีการขยายของการเกษตรกรรมเพ่ือ
การส่งออก มีการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น  ยางพาราที่ซึ่งเริ่มมีการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูกจากภาคใต้ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของภาคใต้ อาทิ ดีบุก 
ถ่านหินและยิปซั่มซึ่งน าไปสู่พัฒนาการในอุตสาหกรรมระดับที่สูงกว่า มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
สายภูมิภาคที่ยั งขาดความสมบูรณ์  เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เส้นทางชุมพร -

นครศรีธรรมราช) พัฒนาระบบการสาธารณสุขในภาคใต้ และยังมีการจัดตั้งนิคมพัฒนาชายแดนใต้
เพ่ือประชาชนที่อพยพมาจากเขตพ้ืนที่น้ าท่วมจากการสร้างเข่ือน  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 มีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา พืชน้ ามัน (ปาล์มและมะพร้าว) ศูนย์วิจัยการยางและสถานีวิจัยการยาง 
เป็นต้น สนับสนุนการตั้งสถานีประมงน้ าจืดและชายฝั่ง มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตทรัพยากรแร่ธาตุ
ทางเศรษฐกิจ เช่น ดีบุก วุลแฟรม ตะกั่ว แมงกานีส ยิปซั่มและลิกไนต์ ปรับปรุงเส้นทางเดิ นเรือ
ภายในประเทศโดยการสร้างท่าเรือชายทะเลภาคใต้ (ท่าเรือสงขลา ระนอง ชุมพร กระบี่ ปากพนัง
และสุราษฎร์ธานี) การขุดลอกท่าเรือกันตัง สงขลา ปัตตานี ปากพนัง สุราษฎร์ธานี นราธิวาสและ
ภูเก็ต วางแผนการสร้างสนามบินตามมาตรฐานสากล เช่น สนามบินหาดใหญ่ พัฒนาระบบพลังงาน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังไอน้ าจากถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือขยาย
ระบบการศึกษาและสร้างโรงพยาบาลสงขลา เพ่ือเป็นศูนย์การพยาบาลหลักของภาคใต้   
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 เพ่ิมระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ประเภทน้ าสะอาดที่หาได้ยาก ไฟฟ้าและน้ าประปา สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านสินแร่ ยางรถยนต์ 
น้ ามันปิโตรเลียมให้มีจ านวนมากขึ้น   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 มีการออกเอกสารสิทธิ์ นส. 3 เพ่ือ
แก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินในภาคใต้ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ เช่น ปาล์มน้ ามันที่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วและมีค่าตอบแทนสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ในส่วนของการพัฒนา
ระบบเมืองภาคใต้ฝั่งตะวันออกก าหนดให้สงขลาและหาดใหญ่เป็นเมืองหลักส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ก าหนดให้ภูเก็ตเป็นเมืองหลักเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการคมนาคมรวมถึงมีการป้องกัน
ปัญหาคอมมิวนิสต์และยาเสพติดระบาดทางแนวรอยต่อชายแดน  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 มีการก าหนดพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศข้ึนใหม่ โดยที่ภาคใต้มียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและยังมีการปรับปรุงโครงสร้างของการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตพ้ืนที่ล้าหลังได้แก่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มี
การยกระดับในด้านการผลิตและกระจายการผลิตนอกจากเพ่ือความมั่นคงแล้วยังเพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมด้วย   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและพ้ืนที่
ทะเลสาบสงขลา เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญและเมืองหลักแห่งใหม่ในการที่จะเชื่อมต่อกับ
กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ง่าย รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นเพ่ือการว่าจ้างแรงใน
พ้ืนถิ่นนั้นด้วย 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 มีการพัฒนาพ้ืนที่เมืองเพ่ือเชื่อมโยง
เข้ากับภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทยและยังเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคเพ่ือนบ้านของประเทศไทย ในฐานะ
ที่เป็นศูนย์กลางของการขนส่งและศูนย์กลางของการคมนาคม 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและภาคใต้ฉบับที่ 8 พัฒนาพ้ืนที่อนุภาคและ
พ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพในการเป็นประตูการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ ได้แก่ พ้ืนที่
ความร่วมมือภายใต้เขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ได้แก่ ไทย – อินโดนิเซีย - มาเลเซีย 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ให้ความส าคัญกับกระแสโลกาภิวัตน์
และเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้น จึงมีการพัฒนาภาคใต้เพ่ือเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว รวมไปถึง
ธุรกิจภาคบริการ และยังมีการพัฒนาสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงภูมิภาคและประเทศเพ่ือน
บ้านผ่านทางการคมนาคมทางบก ทางน้ าทางอากาศและทางระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เน้นทางด้านเทคโนโลยีที่จะท าการ
สร้างความโดดเด่นเชิงพ้ืนที่ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว มูลค่าเพ่ิมทางสินทรัพย์ทางปัญญา แต่ยังคงไว้ซึ่ง
แกนหลักคือ การพัฒนาประชากรและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความ
ครอบคลุมการเข้าถึงมากที่สุด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลมะเร็ง เป็นต้น 
พัฒนาการลงทุนจังหวัดชายแดนเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่จังหวัดส าคัญที่
ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สงขลา ยะลา นราธิวาส เป็นต้น 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พัฒนากรอบความร่วมมือเขต
เศรษฐกิจ 3 ฝ่ายที่ประกอบไปด้วย ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนิเซียในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ให้ก้าวหน้าและมีการติดต่อกันอย่างสะดวกขึ้นและยังมุ่งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัญหาเรื้อรังและมีการสูญเสียเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นจ านวนมาก มีการวางแผน
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายหัวหิน-ปาดังเบซาร์ แนวคิดการพัฒนาภูมิภาคที่ส าคัญ คือ ให้มีความ
หลายหลายทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เป็นต้น 

 

5.9 บทสรุป 

 

 ภาคใต้ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 องศา 35 ลิปดา ถึง 12 องศา 37 ลิปดาเหนือและลองจิจูด
ที่ 98 องศา 14 ลิปดา ถึง 102 องศา 05 ลิปดาตะวันออก 

 ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกับภาคอ่ืนๆในประเทศไทยอย่างชัดเจน คือเป็น
คาบสมุทรที่ขนาบไปด้วยพ้ืนน้ าทั้งสองด้าน ตอนกลางของภูมิภาคนั้นเป็นเทือกเขาสูง และค่อยๆลาด
เทลงไปเรื่อยๆจนถึงชายทะเล ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 พ้ืนที่ คือ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งมีความแตกต่างกันในเชิงพ้ืนที่กล่าวคือ ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกจะมีพ้ืนที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลมากกว่าฝั่งตะวันตกที่เป็นพ้ืนที่ชายเว้าแหว่งและมีพ้ืนที่สูงชัน  
 ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต้ส่วนมากนั้นชุกไปด้วยปริมาณฝน ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 25- 30 องศาเซลเซียส ลักษณะอากาศร้อนชื้นตามลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ใกล้เส้นศูนย์สูตร 
ฤดูกาลของภาคใต้พบเพียงฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้น  
 ประชากรในภาคใต้นั้นมีชาวไทยที่หลากหลายเชื้อสาย โดยหลักๆ คือ ชาวไทยเชื้อสาย
มลายู ชาวป่าพ้ืนเมืองและชาวเล เป็นต้น ความหลากหลายทางชาติพันธุ์เหล่านี้ท าให้ภูมิภาคนี้มี
ลักษณะของประชากรที่หลากหลาย ลักษณะเช่นนี้แสดงออกมาในลักษณะทางด้านพ้ืนที่ของแต่ละ
เผ่าพันธุ์ อาทิ กลุ่มซาไกอยู่ในพ้ืนที่ภาคพ้ืนดิน กลุ่มมอแกลนอยู่ในพ้ืนที่ภาคพ้ืนน้ า เป็นต้น ในส่วน
ของอัตราการอพยพย้ายถิ่นมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากอัตราของการย้ายถิ่นของประชากรในภาคใต้
มักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านรายได้และสังคมวัฒนธรรม ในปัจจุบันกลุ่มประชากรของภาคใต้ให้
ความส าคัญกับครอบครัวและระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นมากกกว่าการออกไปจ้างแรงงานในต่างพ้ืนที่  
เนื่องจากระบบสังคมและวัฒนธรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากระบบการท่องเที่ยวและบริการ 
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 ทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต้นั้นให้ความส าคัญกับแร่ธาตุที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของ
ประเทศ กล่าวคือ ดีบุก เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและเป็นรายได้ที่ส าคัญของประเทศ 
ทัง้ในอดีตและปัจจุบันการสัมปทานเหมืองแร่ของภาคใต้เปรียบเสมือนการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูง
ที่สุดเช่นเดียวกับการสัมปทานป่าไม้ในภาคเหนือ นอกจากนี้ภาคใต้ยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็น
สิ่งส าคัญ อาทิ พ้ืนที่ชายฝั่ง พ้ืนที่เชิงเขา พ้ืนที่ยอดเขาและพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร เป็นต้น ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของภาคใต้ คือ ทรัพยากรที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลกและ
สามารถท ารายได้ให้กับประเทศไทยได้เป็นอันดับหนึ่งด้วยลักษณะเชิงภูมิทัศน์และวัฒนธรรม 

 ระบบเศรษฐกิจของภาคใต้นั้น สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ ระบบเกษตรกรรม 
ระบบอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งสามระบบมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากการเข้ามา
ของการท่องเที่ยวจะสามารถเชื่อมโยงถึงระบบการเข้าถึงสินค้าทางด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์
ทางด้านอุตสาหกรรมได้เช่นกัน 

 ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่ประเทศไทยให้ความส าคัญเนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านระบบการขนส่งสินค้าไม่ต่างจากภาคตะวันออก ท่าเรือน้ าลึกของ
ภาคใต้ทั้งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลานั้นเป็นสถานีที่มีความส าคัญส าหรับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่ไดร้ับการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

5.10 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 ตอนที่ 1 จงอธิบายอย่างละเอียด 

  1. ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้เป็นอย่างไร ส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศของภาคใต้
อย่างไร 

  2. จงอธิบายความแตกต่างของชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกในประเด็น
ทางด้านภูมิลักษณ์ 

  3. วัฒนธรรมทางด้านอาหารของภาคใต้เป็นอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงมีความแตกต่าง
จากภูมิภาคอ่ืนๆ 

  4. กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคใต้ฝั่งตะวันตก คืออะไร และเพราะสาเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 

  5. ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้เป็นปัญหาที่เกิดจากแนวคิดด้านใดและมีสาเหตุมาจาก
อะไร แนวทางในการแก้ไขควรใช้วิธีใดเพ่ือความเหมาะสม 
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 ตอนที่ 2 จงเติมข้อความให้สมบูรณ์  
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บทท่ี 6 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยภาคตะวันออก 

 

 ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีความพิเศษในหลายๆปัจจัย ดังจะเห็นได้
จากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทั้งเทือกเขา ที่ราบและชายฝั่ง ภูมิอากาศที่รู้จักกันว่า “ฝนแปดแดดสี่” 
หากพิจารณาภูมิภาคนี้ตามประวัติศาสตร์ ในยุคปลายกรุงศรีอยุธยา พระยาก าแพงเพชร (พระเจ้าตาก
สินมหาราช) ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่รู้จักกันในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรเหมาะสม
แก่การตั้งค่ายทัพ ในปัจจุบันชื่อเสียงของภาคตะวันออกรู้จักกันมีชื่อเสียงในเรื่อง ผลไม้ ทรัพยากรและ
วัฒนธรรม เป็นต้น 

 

6.1 ที่ตั้ง 
 

 ต าแหน่งที่ตั้งของภาคตะวันออกอยู่ระหว่างละติจูดที่ 11 องศา 38 ลิปดา ถึง 14 องศา 27 
ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 100 องศา 50 ลิปดา ถึง 102 องศา 54 ลิปดาตะวันออก โดยทางทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดนครนายก สมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร ทางทิศตะวันออกติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาและทางทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย ตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกนั้นมีความคล้ายคลึงกับภาคใต้เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อ
กับทะเลคล้ายกัน จึงส่งผลให้มีความคล้ายคลึงกันทางด้านภูมิอากาศและสภาวะความเป็นอยู่ของ
ประชากร 

 

6.2 ขอบเขต 

 

 ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่โดยประมาณ 34,380 ตารางกิโลเมตร ตามการแบ่งภาคทาง
ภูมิศาสตร์นั้นสามารถจ าแนกภาคตะวันออกได้ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว โดยจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ จังหวัดสระแก้วซึ่งมีพ้ืนที่รวม
ประมาณ 7,195,436.7 ตารางกิโลเมตรและจังหวัดที่เล็กที่สุดคือ จังหวัดตราดมีพ้ืนที่รวมประมาณ  
2,819 ตารางกิโลเมตร 
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ภาพ 6.1 ขอบเขตจังหวัดในภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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6.3 ลักษณะภูมิประเทศ  

 

 ภูมิประเทศของภาคตะวันออกที่ส าคัญนั้นมีลักษณะเป็นที่ราบขนาดใหญ่ทางตอนเหนือ
ภูมิภาค เรียกว่า “ที่ราบฉนวนไทย” บริเวณตอนกลางเป็นเขตเทือกเขาสูงแต่ในตอนล่างนั้นกลับพบว่า
เป็นลักษณะภูมิประเทศแบบชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกจึงถือได้เป็นภูมิประเทศที่มีความหลายหลาย
ทางด้านกายภาพสูงที่สุดในประเทศไทย ภาคตะวันออกนั้นมีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศ
ภาคตะวันออกจึงมีความน่าสนใจในการศึกษาในเชิงต่างๆมากมาย เช่น ภูมิประเทศ ภูมิสัณฐาน เป็น
ต้น 

 6.3.1 ลักษณะโดยทั่วไป พ้ืนที่ภาคตะวันออกส่วนมากสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ เทือกเขาสูง ประกอบไปด้วย เทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดและที่ราบลุ่มแม่น้ า
ต่างๆ อาท ิแม่น้ าบางปะกง แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าเวฬุ แม่น้ าประแสร์และแม่น้ าเมืองตราด 

 6.3.2 เทือกเขา ในภาคตะวันออกมีเทือกเขาที่ส าคัญทั้งในทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
ในทางภูมิประเทศนั้นเทือกเขาเหล่านี้ทั้งเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศ ในทาง
ภูมิอากาศนั้นเป็นแนวกั้นลมฟ้าอากาศที่พัดผ่านเข้ามาในภูมิภาคนี้  
  เทือกเขาจันทบุรี เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ส าคัญของภาคตะวันออกมีจุดเริ่มต้นมาจาก
บริเวณพ้ืนที่ภูเขาบ่อชมพู อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปสุดปลายเทือกเขาที่บริเวณเขาตะแบงใหญ่
จังหวัดจันทบุรี เป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดและเป็นพรมแดนประเทศ
ไทยและประเทศกัมพูชา ความยาวของเทือกเขานั้นรวมประมาณ 281 กิโลเมตร ยอดเขาที่ส าคัญ 
ได้แก่ เขาสอยดาวเหนือระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,556 เมตร  และเขาสอยดาวใต้ระดับความ
สูงจากระดับน้ าทะเล 1,670 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
เป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารหลายสาย อาทิ แม่น้ าระยอง แม่น้ าประแสร ์แม่น้ าเวฬุและแม่น้ าเมืองตราด 

  เทือกเขาบรรทัด มีความส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแนว
พรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เป็นจุดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
ในยุคช่วงวิกฤติการณ์เขมรแดง ชาวกัมพูชาจ านวนมากอพยพเข้ามายังประเทศไทยผ่านทางเทือกเขา
บรรทัดเป็นจ านวนมาก จุดเริ่มต้นมาจากบริเวณพ้ืนที่เขาตะแบงใหญ่ ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 
914 เมตร ทางตอนเหนือของจังหวัดตราด ไปบรรจบกับเทือกเขาจันทบุรีและทอดตัวยาวไปจนถึง
แหลมสารพัดพิษ บริเวณอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
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ภาพ 6.2 ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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 6.3.3 แม่น้ าและแหล่งน้ า แม่น้ าในภาคตะวันออกเป็นแม่น้ าสายสั้นๆ ที่มีต้นก าเนิดจาก
เทือกเขาที่ส าคัญ คือ เทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด แม่น้ าสายต่างๆ เหล่านี้ มีความส าคัญ
มากมายทั้งในด้านการเกษตรกรรม การคมนาคมรวมไปถึงระบบอุตสาหกรรม  
  แม่น้ าบางปะกง มีต้นก าเนิดมาจากแม่น้ านครนายกและแม่น้ าปราจีนบุรี เทือกเขาสัน
ก าแพง ไหลมาบรรจบกันที่ต าบลบางแตน อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่าแม่น้ าปราจีนบุรี 
เมื่อไหลผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกว่าแม่น้ าบางปะกงหรือแม่น้ าแปดริ้ว ไหลลงอ่าวไทยบริเวณต าบล
ท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาวรวมประมาณ 122 กิโลเมตร 
  แม่น้ าประแสร์ อีกชื่อเรียกคือ แม่น้ าแกลง ต้นก าเนิดมาจากเขาชะเมา เทือกเขา
จันทบุรี พ้ืนที่บริเวณอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไหลผ่านจังหวัดระยองและไหลลงสู่ทะเล บริเวณ
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ความยาวรวมประมาณ 26 กิโลเมตร 
  แม่น้ าระยอง หรือ คลองบ้านค่าย แหล่งก าเนิดจากเขาเรือแตกในเทือกเขาจันทบุรี 
บริเวณจังหวัดชลบุรี ไหลผ่านจังหวัดระยอง ลงสู่ทะเลบริเวณอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ความ
ยาวรวมประมาณ 60 กิโลเมตร 
  แม่น้ าจันทบุรี แหล่งก าเนิดจากเขาสอยดาว เทือกเขาจันทบุรี บริเวณอ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านจังหวัดจันทบุรี ลงสู่ทะเลบริเวณอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ความยาว
รวมประมาณ 100 กิโลเมตร 

  แม่น้ าเวฬุ เป็นแม่น้ าสายสั้นๆ มีแหล่งก าเนิดจากเขาสระบาป เทือกเขาจันทบุรี บริเวณ
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไหลลงสู่ทะเลบริเวณอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ความยาวรวมประมาณ 
50 กิโลเมตร 
  แม่น้ าเมืองตราด หรือแม่น้ าคลองใหญ่ แหล่งก าเนิดจากเขาชอุ่ม เทือกเขาบรรทัด 
บริเวณอ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไหลลงสู่ทะเลบริเวณอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ความยาว
รวมประมาณ 49 กิโลเมตร 
 6.3.4 ลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีความจ าเพาะเจาะจงซึ่งจะ
แสดงรูปร่างหรือลักษณะออกมาตามโครงสร้างธรณีพ้ืนฐาน พ้ืนที่ภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ดอนและราบลุ่ม (upland and swamp) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 เขต คือ ที่ราบลุ่มบางปะกงและที่
ราบฉนวนไทย (กวี วรกวิน, 2556: 29-32) 

  ที่ราบลุ่มบางปะกง เป็นที่ราบที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภูมิภาค มีแม่น้ าบางปะกงเป็น
แม่น้ าสายหลักขนาดใหญ่ไหลผ่านที่ราบลุ่มนี้ เป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ส าคัญและมีความอุดม
สมบูรณ์ของภูมิภาค ทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ที่ราบฉนวนไทย เป็นที่ราบที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูมิภาค เนื่องจากมีความห่างไกล
จากทะเลและเทือกเขาขนาดใหญ่ขวางกั้นทิศทางลมท าให้พ้ืนที่ราบฉนวนไทยนั้นเป็นพ้ืนที่เงาฝนที่
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แห้งแล้งและอับฝนแต่ก็ยังมีความส าคัญในด้านกิจกรรมปศุสัตว์มาก ที่ราบฉนวนไทยยังเป็นทั้งพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์และแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  
  ชายฝั่งและเกาะ (shoreline and islands) มีลักษณะและรูปร่างคล้ายคลึงกับชายฝั่ง
และเกาะในภาคใต้ มีความส าคัญทางด้านธุรกิจหลายภาคส่วน สามารถจ าแนกชายฝั่งและเกาะ ได้
เป็นหลายส่วน อาทิ 
  ชายฝั่งหาดทราย แหลมและอ่าว มีลักษณะภูมิประเทศ คือ ลักษณะของมุขหรือแหลม
ทีย่ื่นเข้าไปในทะเล ประกอบไปด้วย แหลมแท่น แหลมฉบัง แหลมเขาพระและแหลมเทียน จึงเรียกว่า 
“ชายฝั่งจัตุรมุข” เริ่มตั้งแต่อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไปจนถึงอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี
ระยะทางรวม 140 กิโลเมตร  
  ชายฝั่งลาดชัน มีลักษณะภูมิประเทศ คือ ชายฝั่งลาดชัน น้ าลึกสลับตื้น เหมาะส าหรับ
พัฒนาเป็นท่าเรือน้ าลึกเพ่ือการอุตสาหกรรม เรียกว่า “ชายฝั่งอุตสาหะ” เริ่มตั้งแต่อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ไปจนถึงอ าเภอ  แกลง จังหวัดระยอง มีระยะทางรวม 120 กิโลเมตร 
  ชายฝั่งเว้าแหว่ง ลักษณะภูมิประเทศ คือ เป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง มีชายหาดโคลนและ
ตะกอนที่สะสมบริเวณปากแม่น้ าสายต่างๆ ในภูมิภาค ปัจจัยเหล่านี้นี้ส่งผลให้ในพ้ืนที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูงในท าการประมงน้ ากร่อยและน้ าเค็ม โดยเฉพาะในด้านการอนุบาลสัตว์น้ าริมชายฝั่งและใน
พ้ืนที่ป่าชายเลน ชายฝั่งบริเวณเรียกได้ว่า “ชายฝั่งฉ่ าวารี” เริ่มต้นตั้งแต่อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผ่านจังหวัดจันทบุรีไปจนถึงจังหวัดตราด  
  กลุ่มเกาะในอ่าวไทย เกาะขนาดใหญ่มากมายในอ่าวไทยของภาคตะวันออก ได้แก่ 
เกาะช้างเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศไทย เกาะสีชัง เกาะกูด เกาะล้านและเกาะขนาด
เล็กอีกเป็นจ านวนมาก 
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ภาพ 6.3 ลุ่มน้ าหลักภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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6.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

 

 ภูมิอากาศ หมายถึง สภาพอากาศของทวีป ประเทศ เมือง หรือท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง 
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและต้องเป็นลักษณะอากาศที่มีระยะเวลาพอสมควรที่จะสามารถใช้แทน
สภาพอากาศได้ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็วลม เมฆ 
รวมถึงปริมาณหยาดน้ าฟ้าด้วย  

 6.4.1 ลักษณะทั่วไป ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งเทือกเขาสูงและ
แนวชายฝั่งทะเลท าให้ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกับภาคตะวันตกและภาคใต้ 
กล่าวคือ มีอากาศเย็นและหมอกหนาบริเวณยอดเขาและมีฝนตกชุกทั้งภูมิภาคท าให้อากาศร้อนชื้น
ตลอดทั้งปีบริเวณพ้ืนราบชายฝั่ง 
 6.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศของภาคตะวันออก มีหลากหลายปัจจัยแต่สาเหตุ
หลักๆที่ท าให้ลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความแตกต่างกันประกอบไปด้วย  

  1. ละติจูด ของภาคตะวันออกนั้นได้มีผลส่วนหนึ่งต่อภูมิอากาศ ภาคตะวันออกตั้งอยู่
ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรลักษณะภูมิอากาศจะลักษณะร้อนชื้น อบอ้าว ในทุกฤดูกาล  

  2. ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาสูงทางตอนบนของภูมิภาค ที่ราบลุ่มทางตอนกลาง
และตะวันตก และท่ีราบชายฝั่งมีผลให้ลักษณะของภาคตะวันออกมีความแตกต่างกัน เช่นพื้นที่บริเวณ
ที่ราบฉนวนไทยอยู่ตอนในภูมิภาคจะเป็นเขตเงาฝนตรงข้ามกับบริเวณที่ราบและชายฝั่งที่ฝนตกหนัก
ไปจนถึงชุก 

  3. สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมนุษย์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อลักษณะภูมิอากาศ
แม้จะเป็นเฉพาะในช่วงเวลาไม่นานมากนักก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในภาคตะวันออก
ประเภท การคมนาคมขนส่งมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่มีมากในภาคตะวันออก นิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากมายกระจายตัวกันอยู่ตามเส้นทางคมนาคม ความร้อนที่แผ่มาจาก
ยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบส่วนหนึ่งต่อระบบภูมิอากาศ 

  4. ระยะห่างจากทะเล ภาคตะวันออกมีด้านหนึ่งติดกับทะเล ท าให้เกิดค าว่า “ฝนแปด
แดดสี่” กล่าวความหมายคือ มีฝนตกชุกมาก เนื่องมาจากอิทธิพลของลมทะเลร่วมกับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ ความชื้นที่ลมพัดพาเข้ามายังผืนแผ่นดินนั้นเพ่ิมปริมาณฝนและความชื้นในแผ่นดิน
เป็นจ านวนมาก ลักษณะเช่นนี้ส่งผลกระทบในทางดีต่อระบบเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก   
 6.4.3 เขตภูมิอากาศ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่หรือจ าแนกพ้ืนที่ที่มีลักษณะอากาศที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ตามหลักการมักจะปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่ส าคัญเป็นเกณฑ์ อาทิ อุณหภูมิและ
ความชื้น เป็นต้น เขตอากาศจะช่วยให้การจ าแนกลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความเหมาะสมและเป็น
สัดส่วนมากยิ่งขึ้น เขตภูมิอากาศในภาคตะวันออกแบ่งออกเป็น (กวี วรกวิน, 2556: 102-104) 
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  1. ร้อนชื้นศูนย์สูตร – ชื้นตลอดปี ฝนตกหนักในฤดูร้อน คือ พ้ืนที่ที่มีฝนชุกตลอดทั้งปี
ราว 8 - 11 เดือนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และเป็นแนวปะทะด้านหน้า
เขาของทั้งเทือกเขาสอยดาวและเทือกเขาบรรทัด ท าให้เป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดในประเทศ
ไทยแห่งหนึ่ง พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอากาศนี้ ได้แก่ พ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะในอ่าวไทย ตั้งแต่
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยพ้ืนที่ที่สามารถวัดค่าปริมาณน้ าฝน
สูงสุด คือ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 

  2. ร้อนชื้นมรสุม - ชื้นมาก ฝนตกหนัก คือ พ้ืนที่ที่เป็นเขตรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ท าให้มีฝนตกหนักในฤดูฝน ปริมาณฝนค่อนข้างมาก ได้แก่ พ้ืนที่ด้านหน้าเขาของเทือกเขาสันก าแพง 
บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและส่วนหนึ่งของจังหวัดนครนายก 

  3. ร้อนชื้นมรสุม - ชื้นมาก ฝนตกปานกลาง คือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออก 
ปริมาณฝนค่อนข้างมาก ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างของภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว  
  4. ร้อนชื้นมรสุม - ชื้นมาก แห้งแล้งและเย็นแบบภูเขา คือ พ้ืนที่แนวเทือกเขาส าคัญ
ของภาคตะวันออกมีอากาศเย็นเนื่องมาจากระดับความสูงของเทือกเขา ความชื้นในอากาศมีมาก 
ได้แก่พ้ืนที่บริเวณเทือกเขาสอยดาวและเทือกเขาสันก าแพง  
  5. ร้อนชื้นมรสุม-ชื้นปานกลาง ฝนตกน้อย คือ พ้ืนที่ที่มีฝนตกปานกลางและมีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยมาก ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณปากแม่น้ าบางปะกงบริเวณแนวรอยต่อของจังหวัดฉะเชิงเทรากับ
จังหวัดชลบุรี 
 6.4.4 อุณหภูมิ คือ การวัดค่าเฉลี่ยของสสารว่าจะร้อนหรือเย็น โดยทั่วไปแล้วใน
ชีวิตประจ าวันเราจะวัดค่าของอุณหภูมิตามสถานที่ใดที่หนึ่งเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงหรือเพ่ือเก็บ
รวบรวมเพ่ือน าไปศึกษาวิเคราะห์ สามารถวัดระดับอุณหภูมิได้จาก เครื่องมือวัดที่ เรียกว่า 
“เทอร์โมมิเตอร์” (Thermometer) อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคตะวันออกอยู่ที่ประมาณ 27 - 28 องศา
เซลเซียส แสดงถึงว่าภาคตะวันออกมีอากาศร้อนคล้ายคลึงกับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิอากาศที่
คล้ายกันหลายส่วน รวมถึงในบางพ้ืนที่ของภูมิภาคที่เป็นพ้ืนที่เงาฝนก็ท าให้อุณหภูมิในพ้ืนที่นั้นๆสูง
กว่าบริเวณอ่ืนๆได ้

  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ
ปราจีนบุรี เฉลี่ยประมาณ 29.75 องศาเซลเซียส 

  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคตะวันออก คือ ตราด เฉลี่ยประมาณ 28.42 

องศาเซลเซียส 

  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคตะวันออก คือ เมษายน เฉลี่ยประมาณ 31.57 

องศาเซลเซียส 
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เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดของภาคตะวันออก คือ ธันวาคม เฉลี่ยประมาณ 27.29 

องศาเซลเซียส 

ตาราง 6.1 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคตะวันออกปี 2559-2560 

จังหวัด/
เดือน 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ชลบุร ี 31 32 32 30 30 30 29 29 29 28 28 29 

ฉะเชิงเทรา 31 32 32 30 30 30 29 29 29 28 28 29 

ระยอง 29 31 31 29 28 29 28 28 29 27 27 27 

สระแก้ว 31 33 32 30 29 29 29 29 28 26 27 27 

จันทบุร ี 29 30 30 29 28 29 28 28 29 27 28 28 

ปราจีนบุร ี 31 33 32 30 29 30 29 29 29 28 28 29 

ตราด 29 30 30 28 28 29 28 28 28 27 28 28 

ที่มา: TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ภาพ 6.4 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคตะวันออกปี 2560-2561 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูล TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ตาราง 6.2 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดตามสถานีวัด ภาคตะวันออก ปี 2559 

สถานอีุตุนิยมวิทยา T. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ชลบุร ี

ชลบุรี H 34.2 36.3 36.8 39 39.3 37.5 35.5 35.6 34.8 35.6 35.9 36 

L 16.4 16 22.6 26.5 25.3 23.8 23.9 24.5 23.6 24.3 23.1 20.8 

เกาะสีชัง H 34 35 35 36 38 34.5 34 34 33.6 33.6 34 34 

L 15.3 17.3 21.9 26 24.3 23 23.5 24.7 23.5 23.5 23 21 

พัทยา H 32.5 34.5 34.5 36.2 36.3 34 33.1 33.9 33.1 32.6 32.8 33.1 

L 17.8 17.5 23.8 26 24 22.7 23 24.5 23.7 23.4 23.5 22.5 

สัตหีบ H 33.8 35.3 34.1 36.5 36.4 35.7 34.8 34.7 34.8 34.3 35 35.7 

L 14.8 13.6 18.5 23 23.8 22.5 22.6 24.5 23.8 23.9 22.2 20.4 

ระยอง 
ระยอง H 33.6 34 32.7 34.5 35 33 33.2 32.3 32.2 32.8 35 34 

L 16.5 16.3 21 27 24.8 23.5 23.6 24.3 23.5 23.5 22.8 21 

เกษตรห้วยโป่ง H 34.3 34.6 35.5 36.5 38.5 35.2 35 35.4 34.1 33.8 34.5 34.8 

L 16.4 15.5 21.5 24.5 24.8 23.5 23.5 24.2 23.6 23.7 22.9 21.1 

จันทบุร ี

จันทบุรี H 35.3 36.1 36.6 36.7 37 34.8 35.2 34.3 33.5 34.6 35.3 35.3 

L 15.4 15.4 21.9 23.2 23.2 23.6 23 23.5 23.8 23.8 23.1 20.9 

เกษตรพลิ้ว H 34.8 35.6 36 36.1 37.2 33.8 34 33.2 33 33.8 35.9 35.3 

L 14.2 14 17.9 21.8 20.8 21 20.8 21.2 21 21 20 19 

ตราด 

คลองใหญ่ H 34 34 34.3 35.7 35.6 34.4 33.7 35 33.7 33.5 34.5 34.7 

L 19.5 15.3 21.5 23.4 23 23 23 23 23.5 21 22.6 22 

ฉะเชิงเทรา 

เกษตรฉะเชิงเทรา H 35.9 36.8 39.5 41 38.2 36.5 35.2 34.9 34.5 34 34.5 35.4 

L 14 11.6 17.1 22.7 23.3 23.5 21 23.2 22.2 22.7 20.5 17.3 

ปราจีนบุร ี

ปราจีนบุรี H 35.6 35.3 - - 39.1 38 36 35.5 35.2 35.2 35.7 36.2 

L 15.7 14.7 20.6 25 24.9 24.5 23.9 24 23.5 24 23.1 20.5 

กบินทร์บุรี H 35.8 38 40.2 41.4 40.7 36.8 35.5 34.6 35 34.7 35.2 35.6 

L 14 15 18.7 23.8 24.3 24.4 23.2 23.5 23.6 23.7 22 19.5 

สระแก้ว 

อรัญประเทศ H 37.2 37.9 40.7 42.2 40.7 38.8 36.8 35.8 35.1 35 35.2 35.5 

L 14.8 14.7 20.2 24 23.6 23.7 23.5 23.3 24 23.9 20.6 18.1 

สระแก้ว H 36.2 38 40.9 42.2 40.9 37.9 35.4 34.8 37.9 35 34.6 35.7 

L 14.5 13 19.1 22.8 24 24.2 23.4 23.6 23.9 23.9 20.8 17.8 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 6.5 สถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตามสถานีวัดของภาคตะวันออก ปี 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 6.6 สถิติอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตามสถานีวัดของภาคตะวันออก ปี 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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 6.4.5 ลม คือ อากาศซึ่งเคลื่อนที่เนื่องจากความแตกต่างด้านความกดอากาศ (air pressure) ของ
สองพ้ืนที่มักจะเคลื่อนที่จากบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูง (high air pressure) ไปยังบริเวณท่ีมีความกด
อากาศต่ า (low air pressure) มักจะเคลื่อนที่ในแนวราบเกิดจากการแทนที่ของอากาศ เนื่องจากอากาศใน
บริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ 
 ลมที่เกิดมักจะเป็นลมภูเขาและลมหุบเขาเนื่องจากมีเทือกเขาสูง ลมหุบเขาจะพัดในเวลา
กลางวันท าให้บนภูเขามีอากาศเย็น ลมภูเขาจะพัดในเวลากลางคืนท าให้เชิงเขามีอากาศเย็น เพราะฉะนั้น
บริเวณเทือกเขาจันทบุรีจะลักษณะอากาศแบบหนึ่ง และบริเวณที่ราบลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันบุรีและ
ตราดจะลักษณะอากาศอีกแบบหนึ่งโดยลมทะเลที่พัดผ่านเข้ามาภูมิภาคส่งผลให้ภาคตะวันออกมีลักษณะ
ภูมิอากาศที่เต็มไปด้วยมรสุมและชุ่มชื้น  
 6.4.6 ฝน คือ ปรากฏการณล์ะอองน้ าในอากาศหรือเมฆฝนรวมตัวกันแล้วตกลงมาเป็นหยาดน้ า
ฟ้า หยาดน้ าฟ้าอาจจะตกลงมาในรูปแบบของหิมะ ลูกเห็บ น้ าค้างหรือฝน ฝนเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ง
ของวัฏจักรของน้ า (hydrologic cycle) เม็ดฝนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม มาตรในการวัดปริมาณ
น้ าฝนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ฝนในภาคตะวันออกเริ่มต้นตกหนักในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและตกไป
เรื่อยๆแล้วแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุใต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้เข้ามาในช่วงเวลาใด 

  พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดในภาคตะวันออก คือ สถานีคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
เฉลี่ยประมาณ 326.53 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 3,918.40 มิลลิเมตร 

  พ้ืนทีท่ี่มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยที่สุดในภาคตะวันออก คือ สถานีเกาสีชัง จังหวัดชลบุรี เฉลี่ย
ประมาณ 808.70 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 63.39 มิลลิเมตร  

ตาราง 6.3 สถิติปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคตะวันออกปี 2558 

สถานี ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) 
ปราจีนบุรี 1,628.0 

กบินทร์บุรี 1,399.7 

อรัญประเทศ 978.0 

ชลบุร ี 1,046 

เกาะสีชัง 808.7 

พัทยา 1,028.2 

สัตหีบ 908.3 

ระยอง 1449.7 

จันทบุรี 2,721.4 

คลองใหญ่ 3,918.4 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 6.7 สถิติปริมาณน้ าฝนตามสถานีวัดในภาคตะวันออกปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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 6.4.7 ฤดูกาล คือ ช่วงเวลาของสภาพอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการที่โลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ประกอบกับที่แกนของโลกเอียงท ามุม 23.5 องศา ท าให้แต่ละพ้ืนที่ของโลกได้รับ
แสงแดดไม่ทั่วถึงเท่ากัน อุณหภูมิของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจึงไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาและ
เกิดเป็นฤดูกาลขึ้น 

 เขตลมฟ้าอากาศของภาคตะวันออกแบ่งแยกจังหวัดตามได้ประมาณ 7 จังหวัด ได้แก่ 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด (สุภาพ บุญไชย. 2549:181-183) 

  1. ฤดูร้อน เริ่มต้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปสิ้นสุดในปลายเดือนเมษายน เป็น
ฤดูกาลที่มีลมพัดเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยว เนื่องจากภูมิภาคนี้อยู่ห่างไกลจากประเทศจีน
ค่อนข้างมากท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาถึงในส่วนนี้น้อย 

  2. ฤดูฝน เริ่มต้นในช่วงเดือนพฤษภาคมไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากมี
ลักษณะภูมิประเทศอยู่ใกล้ทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุดีเปรสชั่น
จากทะเลจีนใต้ ท าให้มีฝนตกนานถึง 6 เดือน แต่พบว่ามีพ้ืนที่บางส่วนที่มีฝนตกน้อยตลอดทั้งปี อาทิ 
บริเวณหลังเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดที่มีลักษณะเป็นเขตเงาฝน 

  3. ฤดูหนาว อากาศจะมีความหนาวเย็นในบริเวณเทือกเขาสูงของภูมิภาค อาทิ 
เทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดที่มักจะพบหมอกหนาแน่นบริเวณยอดเขาในช่วงเช้า แต่
เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล ลมทะเลและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงท าให้บริเวณชายฝั่งตั้งแต่จังหวัด
ชลบุรีไปจนถึงจังหวัดตราดมีคลื่นลมแรง 
 6.4.8 ลักษณะเด่นของภูมิอากาศ คือ การที่ในพ้ืนที่หนึ่งๆ มีเอกลักษณ์ของอากาศที่
แตกต่างหรือสุดขั้วทั้งในด้านดีและด้านร้าย ในพ้ืนที่นั้นๆอาจจะประสบกับภัยพิบัติในกรณีที่ลักษณะ
อากาศเป็นไปในด้านลบแต่ถ้าหากเป็นไปในทางบวกอาจจะเป็นปรากฏการณ์ในเชิงการศึกษาหรือการ
ท่องเที่ยวได ้

  1. ปริมาณน้ าฝนชุก ปริมาณฝนของภาคตะวันออกนั้นไดรับอิทธิพลมาจากหลายปัจจัย 
อาทิ ลมพายุไต้ฝุ่น ดีเปรสชั่นและโซนร้อน ปัจจัยดังกล่าวนี้ท าให้พ้ืนที่ภาคตะวันออกมีลักษณะมีฝน
ตกชุก รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 8 เดือน ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ มีฝนตกชุกตลอดเวลาทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน  
  2. พ้ืนที่แห้งแล้ง แม้ว่าภาคตะวันออกจะมีความชุ่มชื้นจากอิทธิพลของระยะทาง
ห่างไกลทะเล แต่พ้ืนที่บางส่วนของภาคตะวันออกในทางทิศเหนือนั้นกลับมีลักษณะเป็นพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่
ปิด (land lock country)  คือ ห่างไกลจากทะเล ประกอบกับพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นเขตเงาฝนหลัง
แนวเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด พ้ืนที่ฉนวนไทยเป็นพ้ืนที่ราบที่เป็นแนวกั้นพรมแดน
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ที่แนวพ้ืนที่ราบปราศจากแนวเทือกเขาขวางกั้น พ้ืนที่ฉนวนไทยใน
เขตจังหวัดสระแก้วเป็นพ้ืนที่เงาฝนคือ มีฝนตกน้อย ลักษณะภูมิอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นลักษณะของ
ภูมิอากาศที่มีความแตกต่างเด่นชัดกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออก 
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6.5 ประชากรภาคตะวันออก 

 

 ประชากร คือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน มีความเหมือนกันในด้านต่างๆ อาทิ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน โดยที่จ านวนของ
ประชากรจะมีมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเป็นเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและความจ าเป็นทางการการด ารงชีวิต เป็นต้น  
 6.5.1 ลักษณะประชากรโดยรวม  ประชากรของภาคตะวันออกนั้น  รูปร่างลักษณะ
คล้ายคลึงกับประชากรชาวกัมพูชาและชาวจีน รูปร่างสันทัด สีผิวมีทั้งเหลืองและเข้ม มีจ านวน
ประชากรค่อนข้างหนาแน่น จังหวัดที่มีประชากรมากท่ีสุดคือ จังหวัดชลบุรี และน้อยที่สุด คือ จังหวัด
ตราด 

ตาราง 6.4 จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรภาคตะวันออก 

จังหวัด/ป ี
พื้นที่  

(ตร.กม.) 

2560 2555 2550 2545 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

ชลบุร ี 4,363 1,483,049 339.91 1,364,002 312.63 1,233,446 282.71 1,129,886 258.97 

ฉะเชิงเทรา 5,351.00 704,399 131.63 685,721 128.15 658,966 123.15 649,758 121.43 

ระยอง 3,552.00 700,223 197.13 649,275 182.79 583,470 164.27 546,570 153.88 

สระแก้ว 7,195.44 559,017 77.69 548,342 76.21 539,137 74.93 539,107 74.92 

จันทบุร ี 6,338.00 532,466 84.01 521,812 82.33 504,003 79.52 506,011 79.84 

ปราจีนบุร ี 4,762.36 484,829 101.8 473,770 99.48 454,988 95.54 452,822 95.08 

ตราด 2,819.00 229,437 81.38 222,855 79.05 220,543 78.23 225,295 79.92 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 6.8 จ านวนประชากรภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2560 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 6.9 ความหนาแน่นของประชากรภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2560 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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 6.5.2 การกระจายตัวของประชากร คือ การกระจายตัวของสมาชิกของประชากรในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมักจะแสดงออกมาในรูปแบบของความหนาแน่นประชากรที่
แสดงออกมาในหน่วยคนต่อตารางกิโลเมตร ในภาคตะวันออกประชากรจะตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ต่อไปนี้ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 73) 

  ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภาค
ตะวันออกมากที่สุดเนื่องจากเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
หลายแห่งและยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงและสถานที่ท่องเที่ยวและตากอากาศที่ส าคัญหลาย
แห่งท าให้มีการกระจุกตัวของประชากรหนาแน่นมาก ในส่วนของพ้ืนที่เชิงเขามีการท าเกษตรกรรม 
ประเภทพืชสวนและพืชไร่ การกระจุกตัวจึงค่อนข้างเบาบางกว่าบริเวณชายฝั่งทะเล 

 6.5.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรภาคตะวันออก โดยมากภาคตะวันออกมีการย้าย
ถิ่นเข้าออกมาก มีทั้งการย้ายถิ่นแบบระหว่างประเทศและการย้ายถิ่นแบบในประเทศ ทั้งนี้การย้ายถิ่น
ของทั้งสองกรณีก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรได้ 
  1. การอพยพนอกประเทศ 

   การอพยพของชาวกัมพูชา การอพยพในอดีตมีสาเหตุมาจากสงครามเขมรเสรี
และเขมรคอมมิวนิสต์ ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่มีการอพยพหนีออกมามากที่สุด โดยเฉพาะในด่าน  
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วและด่านบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะแนว
เทือกเขาบรรทัดเป็นแนวส าคัญที่มีการอพยพอย่างผิดกฎหมายอยู่เป็นประจ า 

   การอพยพของชาวเวียดนาม ในช่วงระยะที่ประเทศเวียดนามประสบภัยสงคราม 
ชาวเวียดนามอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย ผ่านทางประเทศกัมพูชา จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดชลบุรี 
มีค่ายอพยพชาวเวียดนามอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันปิดไปแล้ว  
  2. การอพยพในประเทศ 

   ภาคตะวันออกนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก ลักษณะการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภาคตะวันออกจึงไม่ได้มีมากนัก สาเหตุนั้นอาจจะมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ประการ
แรก คือ ในทางเศรษฐกิจมีการพยายามที่จะเพ่ิมเมืองหลักทางด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออก อาทิ 
ชลบุรี พัทยา ระยอง ซึ่งเมืองเหล่านี้เป็นเมืองหลักในด้านการบริการที่ส าคัญมาตั้งแต่สมัยสงคราม
เวียดนาม มีการจ้างงานทางด้านธุรกิจบันเทิงมาเป็นเวลานานจนถึงสมัยปัจจุบัน ประการที่สองคือ 

ทางด้านการศึกษาที่แม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยบูรพา ที่รองรับรับระบบการศึกษาได้ดีไม่แพ้ระบบ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและสถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบังที่อยู่ในพ้ืนที่ไม่ไกลมากจากพ้ืนที่เมือง 
ถึงแม้กระนั้นอัตราการย้ายถิ่นเพ่ือการศึกษายังคงเป็นปัจจัยที่ดึงดูดประชากรในภาคตะวันนออกเข้าสู่
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ ในทางกลับกันปัจจัยดึงเข้าสู่ภาคตะวันออกนั้น
กลับสวนทาง คือ นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกท่ีเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ  



244 

 6.5.4 ชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพ้ืนเมือง ในภาคตะวันออกส่วนใหญ่ประชากรจะเป็นคนไทย
และคนจีนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานและประกอบธุรกิจ ชนเผ่าดั้งเดิมอย่างแท้จริงอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เบา
บาง (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559) 
  ชอง ถิ่นฐานดั้งเดิมอาศัยอยู่ในภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดตราด รวมไปถึงจังหวัดชายแดนเมืองไพลินและก าปอด ราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบัน
สามารถพบชาวชองได้ที่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตราด และมีการสันนิษฐานว่าสืบเชื้อสายมา
จากชาวกูยเนื่องจากปัจจุบันพบเห็นได้ในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ 

 6.5.5 การก าหนดเมืองส าคัญในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่เป็น
ศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจ การบริการ อุตสาหกรรม มีความหลากหลายทางด้านประชากรสูง เนื่องจากมี
การย้ายถิ่นเข้าออกเป็นจ านวนมาก ปัญหาอาชญากรรมก็เป็นสิ่งที่ตามมาด้วยเช่นกัน 

      

6.6 ทรัพยากร 
 

 ทรัพยากรในภาคตะวันออกนั้นเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับในภาคตะวันตก คือเป็นไปใน
ลักษณะของทรัพยากรที่มีการเคลื่อนย้ายและทับถมตัวกันของทรัพยากรสินแร่และทรัพยากรดินจาก
เทือกเขาส าคัญกล่าวคือเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ความอุดมสมบูรณ์ของทั้งทรัพยากรดิน
และแร่ธาตุนั้นส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ านั้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย 

 6.6.1 ทรัพยากรดิน คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามวัฏจักรธรรมชาติมีปัจจัยการเกิดคือ 
ธรรมชาติและเวลา ดินเป็นทรัพยากรที่กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมมนุษย์ ทรัพยากรดินจึงควร
ได้รับการดูแลและรักษาเป็นอย่างดีเพ่ือที่จะได้ใช้ไปอย่างยาวนานในอนาคต ในภาคตะวันออกเป็น
ภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางกลุ่มดินรวมไปถึงความหลากหลายทางด้านภูมิ
ประเทศด้วย สามารถจ าแนกได้ว่าดินในภาคตะวันออกจัดได้ว่าเป็นกลุ่มดินตามที่แบนราบและที่เนิน
เขา จากข้อมูลกลุ่มดินปี 2478 และ 2491 สามารถเรียกชื่อได้ตามท้องที่ ดังนี้ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 

125,127) 

  ดินร่วนปนกรวดกบินทร์บุรี (Kabin Gravelly Loams) เป็นลักษณะดินที่มีแร่ธาตุ
เหล็กปนอยู่มาก มักพบในเชิงเทือกเขาในรอยต่อของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริเวณจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่และพืชสวน 

  ดินเหนียวจันทบุรี (Chantaburi Clays) เกิดจากหินอัคนีที่ถูกกัดเซาะ มีการระบาย
น้ าดีแต่ขาดธาตุอาหารในดิน มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ประเภทพริกไทย  
  ดินร่วนละเอียดบางคล้า (Bangkhla Silt Loams) พบมากในพ้ืนที่ที่มีน้ าไหลผ่าน 
เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ประเภท มันส าปะหลัง ข้าวและอ้อย พบมากในพ้ืนที่อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทราและทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดชลบุรี 
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 6.6.2 ทรัพยากรน้ า คือ สสารที่อยู่ในสถานะของเหลวมีสูตรทางเคมี คือ H2O เป็น
ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นที่สุดต่อมนุษย์ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกประเภทบนโลกจ าเป็นต้องอาศัยน้ าใน
การด ารงชีวิต บนพ้ืนโลกส่วนที่เป็นผืนน้ านั้นมีประมาณ 3 ส่วน (75%) และพ้ืนดิน 1 ส่วน (25%) 
โดยน้ าที่มีความส าคัญกับมนุษย์มากที่สุดคือ น้ าจืด โดยที่แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุด คือ แม่น้ าและ
ทะเลสาบ ทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable resources) เนื่องจากในภูมิภาค
ตะวันออกนั้นมีลักษณะภูมิอากาศท่ีแห้งแล้ง ทรัพยากรน้ าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับภูมิภาคนี้ เขื่อนกัก
เก็บน้ าส่วนมากจะเป็นเขื่อนขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมส าหรับการอุปโภคบริโภค ด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม  
  

เขื่อนกักเก็บน้ าที่ส าคัญ 

  เขื่อนห้วยพระปรง สร้างขวางล าน้ าห้วยพระปรง ในบริเวณต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว ถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในทางด้านการชลประทาน 

  อ่างเก็บน้ าบางพระ สร้างขวางล าน้ าห้วยใหญ่ ในบริเวณต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในทางด้านการชลประทาน 

  อ่างเก็บน้ ามาบประชัน ตั้งอยู่บริเวณต าบลบ้านโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถูก
สร้างขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ าและประโยชน์ในทางด้านการอุปโภคและบริโภคและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 
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ภาพ 6.10 เขื่อนในภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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6.6.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบไปด้วยแร่โลหะและแร่
อโลหะ นอกจากนั้นคือแร่พลังงาน ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการใช้งานเสมอ ในประเทศไทยมีหลายพ้ืนที่มีความส าคัญในด้านการผลิตและขุดเจาะแร่ธาตุ 
บางพ้ืนที่มีความส าคัญในการถลุงและสกัดแร่ธาตุ แร่ธาตุเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable resources) 

 แร่ธาตุที่ส าคัญในจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออก ในสมัยอดีตภาคตะวันออกนั้นมีชื่อเสียง
ในด้านทรัพยากรแร่ธาตุจ าพวกรัตนชาติ “ทับทิมสยาม” เป็นอัญมณีประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศสูง แร่ธาตุชนิดอ่ืนๆนั้นก็พบในปริมาณมากเช่นเดียวกัน อาทิ ทองค า ซิลิกา 
เหล็ก เป็นต้น 

  ชลบุรี   ทองค า เหล็ก พลวง  
  ฉะเชิงเทรา   ทองค า ทองแดง เหล็ก 

  ระยอง   ทองค า แบไรต์ เหล็ก เกาลิน แมงกานีส เหล็ก ซิลิกา ดีบุก       
เซอร์กอน  

  สระแก้ว   ทองค า โคร์ไมต์ แมงกานีส แมกนีไซต์ พลวง  
  จันทบุรี   ทองค า เหล็ก เกาลิน โมลิปดิไนท์ พลวง ซิลิกา รัตนชาติ  
  ปราจีนบุรี   ทองค า บอลล์เคลย์ เหล็ก เกาลิน  
  ตราด   รัตนชาติ ซิลิกา  
 6.6.4 ทรัพยากรป่าไม้ คือ ปริมาณต้นไม้ที่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มีความซับซ้อนและ
หนาทึบ จัดได้ว่าเป็นสังคมของพืชพรรณธรรมชาติ ที่มีความส าคัญต่อโลก ข้อส าคัญแรกสุด คือ 
เปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศเปลี่ยนสารพิษให้กลายเป็นออกซิเจน ในหลายประเทศทั่วโลกใช้ป่า
ไม้เป็นเกณฑ์ในการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ปัจจุบันป่าไม้ใน
ประเทศไทยพบเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นเนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable) สามารถฟ้ืนฟูได้ด้วยการปลูกทดแทนแต่ต้องแลกด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 20-30 ปี 
ป่าไม้ในภาคตะวันออกพบทั้งป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 181-183) ได้แก่ 

  1. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่ต้นไม้มีใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี พืชพรรณมีลักษณะใบหนา
ใหญ่ พบว่ามีการผลัดใบบ้างในบางฤดูกาลแต่ไม่ถึงกับผลัดใบจนหมดทั้งต้น ลักษณะความชื้นใน
อากาศของป่ามีมากซ่ึงส่งผลต่อความหลากหลายทางด้านระบบชีวนิเวศ 

   ป่าดงดิบ ป่าดิบหรือป่าดิบชื้น (tropical rain forest, tropical evergreen 

forest or tropical wet green forest ) ต้นไม้ที่ขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่เรือนยอดหนาแน่น เบียดชิดไม่
เป็นระเบียบ แสงแดดไม่สามารถส่องถึงพ้ืนดินได้ ลักษณะดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย 
ไม้ที่พบ คือ ยาง ตะเคียน มะหาด ไม้พ้ืนล่างได้ ได้แก่ ไผ่ หวาย เถาวัลย์ เป็นต้น พบได้ทั่วไปในบาง
พ้ืนที่ของจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
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   ป่าดงดิบแล้ง (dry evergreen forest) ลักษณะคล้ายกับป่าดิบชื้น แต่แตกต่าง
ตรงที่ความหนาแน่นของพรรณไม้ในเรือนยอดและพรรณไม้เบื้องล่าง ปริมาณฝนน้อยกว่าป่าดิบชื้น  
ป่าประเภทนี้จะอยู่บริเวณที่มีเทือกเขาสูง อาทิ รอยต่อของเทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาจันทบุรีและ
เทือกเขาบรรทัด 

   ป่าชายเลน (mangrove forest) เป็นป่าที่มีพืชพรรณธรรมชาติที่แตกต่างจากป่า
ประเภทอ่ืนๆ พบมากตามบริเวณริมชายทะเลบริเวณที่มีหาดเป็นโคลนหรือปากแม่น้ าที่มีน้ าทะเลท่วม
ถึง พรรณไม้ที่พบ อาทิ โกงกาง แสม ล าพู ล าแพน เป็นต้น ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกสามารถพบป่า
ประเภทนี้ได้แต่จะข้ึนอยู่หนาแน่นบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  
   ป่าชายหาด (beach forest) คือ พ้ืนที่ป่าที่ปกคลุมบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
บริเวณหาดทรายหรือหาดทรายเก่าที่ระดับน้ าทะเลท่วมไม่ถึง พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชทนเค็ม 
(halophytes)และมักจะคดงอด้วยแรงลม พืชพรรณส่วนใหญ่ของป่าได้แก่ สนทะเล ผักบุ้งทะเล หู
กวาง โพธิ์ทะเล เป็นต้น พบทั่วไปตามชายทะเลที่เป็นหาดทรายตั้งแต่จังหวัดชลบุรีไปถึงจังหวัดตราด 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552) 

  2. ป่าไม้ผลัดใบ เป็นป่าที่ในฤดูแล้งพืชพรรณในป่าจะผลัดใบออกหมดทั้งต้น เนื่องจาก
อากาศมีความแห้งแล้งและมีความชื้นน้อยพืชพรรณจึงจ าเป็นที่จะต้องผลัดใบออกทั้งหมดเพ่ือลดการ
คายน้ าและชะงักการเจริญเติบโตเพ่ือรอการผลิใบออกมาใหม่เมื่อฤดูฝนมาถึง    

   ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) เป็นป่าโปร่ง พืชพรรณเป็นไม้
ขนาดกลางไม่หนาแน่น ขึ้นไม่เป็นระเบียบ พืชพรรณส่วนใหญ่ คือ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ซึ่ง
เป็นไม้ส าคัญทางเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกพบป่าประเภทนี้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากปัจจัยต่างๆ 
ส่งผลให้ระบบนิเวศไม่เหมาะสม 

   ป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคกหรือป่าเต็งรัง (dry deciduous forest) พบมากตามพ้ืนที่
แห้งแล้งที่เป็นดินทรายหรือดินลูกรัง อากาศแห้งแล้ง น้ าน้อย ดินมักจะเป็นสีแดง ธาตุอาหารในดินมี
ไม่มากนัก พืชพรรณส่วนใหญ่ คือ เต็งรัง เหียง พลวง มะขามป้อม พรรณไม้พ้ืนราบได้แก่ เพ็ก ปรง 
เป็นต้น เป็นป่าที่พบบริเวณทางตอนเหนือของภูมิภาคที่เป็นพ้ืนที่ เงาฝน ได้แก่ จังหวัดสะแก้วและ
จังหวัดปราจีนบุรี  
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ตาราง 6.5 เนื้อท่ีป่าไม้ของภาคตะวันออก 

 

จังหวัด/ปี 

 

พื้นที่จังหวัด 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2551 

พื้นที ่ ร้อยละ พื้นที ่ ร้อยละ พื้นที ่ ร้อยละ 

ชลบุร ี 4,363 545.57 12.50 543.49 12.46 480.61 11.02 

ฉะเชิงเทรา 5,351.00 795.81 14.87 792.16 14.80 774.48 14.47 

ระยอง 3,552.00 301.11 8.48 282.28 7.95 297.36 8.37 

สระแก้ว 7,195.44 1,478.07 20.54 1,470.48 20.44 1,583.52 22.01 

จันทบุร ี 6,338.00 2,090.98 32.99 2,086.42 32.92 2,138.40 33.74 

ปราจีนบุร ี 4,762.36 1,419.88 29.81 1,412.32 29.66 1,386.28 29.11 

ตราด 2,819.00 900.37 31.94 900.57 31.95 732.74 25.99 

ที่มา: ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 

 

 
ภาพ 6.11 ร้อยละเนื้อท่ีป่าไม้ของภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 

 

  6.6.5 อุทยานแห่งชาติ ในภาคตะวันออกพบเพียง 9 แห่ง รวมกันทั้งอุทยานแห่งชาติ
และอุทยานแห่งชาติทางทะเลเนื่องจากภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคเล็กๆ แต่เนื่องจากมีความ
หลากหลายทางด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศท าให้เขตอุทยานเหล่านี้มีความหลากหลายทางระบบ
นิเวศและมีความอุดมสมบูรณ์สูง ประกอบไปด้วย (ส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2557) 
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ร้อยละ ปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ ปี พ.ศ. 2559
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   ตาพระยา ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบ้านกรวด อ าเภอโนนดินแดง อ าเภอละหาน
ทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์และอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อยู่ในเขตเทือกเขา
บรรทัดจนไปถึงเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวเขตติดต่อระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ยอดเขา
ที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาพรานนุช ความสูง 579 เมตร เป็นต้นน้ าล าธารของล าสะโดน ห้วยซับกระโดน 
ล านางรอง ล าจันหัน ห้วยตรุมะเมียง ห้วยแห้ง ห้วยละหอกพลวง ห้วยดินทราย ห้วยนาเหนือ ห้วยพลู
และห้วยเมฆา พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 594 ตารางกิโลเมตร 
   หมู่เกาะช้าง ตั้งอยู่ในเขตต าบลเกาะช้างและต าบลเกาะหมาก อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีจ านวนเกาะรวมประมาณ 50 เกาะ  มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร 

   เขาแหลมหญ้า - เกาะเสม็ด ตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เป็นอุทยานแห่งชาติทั้งบนชายฝั่งและทางทะเล มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร 

   เขาชะเมาและเขาวง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยองและอ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร 
   น้ าตกพลิ้ว หรือเขาสระบาป ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มี
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร 

   ปางสีดา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอตาพระยา อ าเภอวัฒนานครและอ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้วและอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน 
และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งทอดยาวมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทอดลงไปทาง
ทิศใต้ ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางประมาณ  70 - 80 เมตร
และยังเป็นต้นก าเนิดล าห้วยสายส าคัญหลายสายที่รวมเป็นแม่น้ าบางปะกง มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
844 ตารางกิโลเมตร  
   คิชฌกูฏ ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอมะขามและอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาสูงชัน เกิดจากการดันตัวของเปลือกโลก ยอดเขาพระบาทเป็นภูเขาสูงสุด มีความสูง
ประมาณ 1,085 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของล าห้วยที่ส าคัญของแม่น้ าจันทบุรี เช่น คลองกระทิง 
คลองตะเคียน คลองทุง่เพล คลองพลวง มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 58.21 ตารางกิโลเมตร  
   เขาสิบห้าชั้น อยู่ในท้องที่ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นที่
ราบลูกคลื่นลอนลาด ยอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาสิบห้าชั้น มีความสูง 802 เมตร  มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 117.96 ตารางกิโลเมตร  

   น้ าตกคลองแก้ว ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอบ่อไร่และอ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ใน
พ้ืนที่เทือกเขาบรรทัด ที่มีความซับซ้อนน้อย ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาบาด ซึ่งมีความสูงถึง 836 
เมตร ยอดเขาเป็นแนวแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและเป็นต้นน้ าล าธารหลายสายก่อน
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ไหลออกสู่ทะเล เช่น คลองลึก คลองแอ่งปุก คลองแก้ว คลองตาบาด คลองหินเพลิง คลองลือ คลอง
กะใจ คลองมะละกอ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 197.92 ตารางกิโลเมตร  
  6.6.6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ พ้ืนที่ที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าอย่างปลอดภัยในการด ารงชีวิตและขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต แต่ละเขตนั้นจะต้องมีความ
เหมาะสมในการด ารงชีพด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น แหล่งน้ า แหล่งอาหาร ป่าไม้ พ้ืนที่สูง เป็นต้น (ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า, 2560) ในภาคตะวันออกมีลักษณะอากาศที่คล้ายคลึงกับภาคใต้เขตรักษาพันธ์สัตว์มี
เพียง3แห่งแต่เป็นเขตพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางระบบชีวภาพที่สูงไม่แพ้ภูมิภาคอ่ืนๆ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

   เขาสอยดาว อยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี เนื้อท่ีประมาณ 465,625 ไร่ 
   เขาเขียว-เขาชมพู่ อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี เนื้อท่ีประมาณ 90,000 ไร่ 
   เขาอ่างฤาไน อยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อท่ีประมาณ 67,500 ไร่ 
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ภาพ 6.12 อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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6.6.5 ทรัพยากรสัตว์ป่าและประมง 
 ในภาคตะวันออกที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างซับซ้อนตามแนวเทือกเขาจันทบุรีและ
เทือกเขาบรรทัด แนวเทือกเขาที่ส าคัญเหล่านี้เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่อย่างหนาแน่นและมี
พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตเทือกเขาสอยดาวนั้นมีพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ประกอบกับแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแดนอาณาเขตป่าดงดิบขนาดใหญ่ จ านวนของสัตว์
ป่าจึงมีความหลากหลายเป็นจ านวนมาก อาทิ หมีขนาดต่าง เสือขนาดต่าง เป็นต้น  พ้ืนที่การประมงที่
ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าสายต่างๆในภาคตะวันออกที่มีเป็นจ านวนมาก เช่น แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าจันทบุรี 
แม่น้ าเวฬุและแม่น้ าตราดที่เป็นแม่น้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประเด็นส าคัญอยู่ที่แม่น้ าเหล่านี้มักจะ
เป็นแม่น้ าสายสั้น ลักษณะของน้ าเป็นกึ่งน้ าจืดและน้ ากร่อยจึงมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะในบริเวณล าห้วยต่างๆ ก่อนถึงปากแม่น้ า และในส่วนของการประมงน้ าเค็มนั้นแบ่งได้เป็น
ส่วนของอ่าวไทยด้านตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด 

 

6.7 สภาพเศรษฐกิจ 

 

 สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก มีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายส่วน ส่วนที่หลักๆ
ได้แก่ อุตสาหกรรม การบริการท่องเที่ยวและการเกษตรกรรม ภาคตะวันออกเป็นแหล่งท่าเรือน้ าลึก
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจึงท าให้ระบบเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคนี้ขึ้นอยู่กับระบบการ
อุตสาหกรรมตามแนวทางนิคมอุตสาหกรรม 

 6.7.1 ลักษณะทั่วไป ในภาคตะวันออกนอกจากระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมแล้วนั้น 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอ่ืนก็มีความส าคัญ อาทิ เกษตรกรรมที่พบมากตามเขตพ้ืนที่ราบลุ่ม
แม่น้ าสายส าคัญสายต่างๆของภาคตะวันออก เช่น แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าตราด เป็นต้น 
ส่วนของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการนั้นจะกระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่เมืองที่มีความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พัทยา บางแสน บ้านเพ เสม็ดและส่วนของเกาะ
ต่างๆ ในภาคตะวันออก   
 6.7.2 เกษตรกรรม ในภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในพืชเกษตรกรรม
ประเภทพืชสวนเป็นหลักจ าพวกผลไม้ เนื่องจากสภาวะทางด้านภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและสม่ าเสมอ
รวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุทั้งที่เกิดจากการตกตะกอนริมแม่น้ าและที่เป็นดินตกตะกอน
สะสม โดยที่พืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกประกอบไปด้วย ข้าวเจ้า มันส าปะหลัง นุ่น งิ้ว ยางพารา 
ถั่งลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ผลไม้เมืองร้อน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง สับปะรด ไม้ไผ่ป่า ไม้ไผ่ตง 
พริกไทย กระวาน เป็นต้น 
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ตาราง 6.6 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 

จังหวัด ข้าวนา
ปี 

ข้าวนา
ปรัง 

ยางพารา มัน
ส าปะหลัง 

เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด 

ชลบุรี 77,771 38,516 2,384,624 104,988 0 0 0 55,578 

ระยอง 10,049 2,459 0 24,145 0 0 0 101,553 

จันทบุรี 77,771 38,516 8,981,109 104,988 937,102 1,907,833 1,633,061 55,578 

ตราด 15,808 1,766 3,444,490 0 528,588 223,925 404,312 22,699 

ฉะเชิงเทรา 520,871 322,928 2,243,760 161,247 0 0 0 14,854 

ปราจีนบุรี 346,825 116,255 0 126,187 0 0 0  

สระแก้ว 776,659 600 0 437,842 0 0 0 240 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 

 

 
ภาพ 6.13 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 

 

 6.7.3 ปศุสัตว์ ในภาคตะวันออก การปศุสัตว์เป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ
รองจากอุตสาหกรรม ในภาคตะวันออกมีสัดส่วนของการท าปศุสัตว์ที่น้อยกว่าภูมิภาคอ่ืนๆของ
ประเทศไทยเช่นเดียวกับภาคใต้เนื่องจากให้ความส าคัญกับทรัพยากรการประมงเป็นหลัก จังหวัด
ชลบุรีและฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ราบมากท่ีสุดและมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในภูมิภาค จึง
มีสัดส่วนของการท าปศุสัตว์ในระดับสูง 
  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์มากที่สุดคือ ชลบุรี จ านวนประมาณ 30,338,511 ตัว 
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  จังหวัดที่มีการท าปศุสัตว์น้อยที่สุด คือ ตราด จ านวนประมาณ 635ม969 ตัว 

  ไก่ คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุดในภูมิภาคนี้  จ านวนประมาณ 
75,015,873 ตัว 

  แกะ คือ ประเภทการท าปศุสัตว์ที่มีปริมาณน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้  จ านวนประมาณ 
2,320 ตัว  

ตาราง 6.7 สถิติการปศุสัตว์ปี 2558 รายจังหวัดภาคตะวันออก 

จังหวัด โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด แพะ แกะ 

ชลบุรี 14,117 1,743 5,801 598,879 29,396,368 317,927 2,658 1,018 

ระยอง 14,743 - 701 147,251 3,876,797 353,113 587 182 

จันทบุรี 2,416 2,537 512 63,457 2,250,348 33,546 63 9 

ตราด 1,565 - 704 59,776 556,565 16,723 572 64 

ฉะเชิงเทรา 20,228 163 2,880 297,558 15,725,032 1,765,801 3,165 848 

ปราจีนบุรี 10,864 14 5,819 241,982 20,943,211 420,898 405 - 

สระแก้ว 33,622 22,166 6,599 76,042 2,267,552 556,354 2,529 199 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 
ภาพ 6.14 สถิติการปศุสัตว์ (โคเนื้อ สุกร เป็ด) ปี 2560 รายจังหวัดภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 6.15 สถิติการปศุสัตว์ (โคนม กระบือ แพะ แกะ) ปี 2560 รายจังหวัดภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 
ภาพ 6.16 สถิติการปศุสัตว์ (ไก่) ปี 2560 รายจังหวัดภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 6.7.4 อุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเดิมเป็นระบบการลงทุนพ้ืนฐานด้านแร่ธาตุและ
เกษตรกรรมในภูมิภาคนี้นั้นมีการลงทุนด้านธุรกิจการค้าเป็นจ านวนมากมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมนั้นเข้ามาพร้อมกับระบบเศรษฐกิจด้านเรือเดินสมุทรที่มีการพัฒนาการเพ่ิม
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ในภาคตะวันออกมีนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 21 แห่ง  
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  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประมาณ 113 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 8,634 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตั้งอยู่ที่อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 214 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 8,610 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตั้งอยู่ที่อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 34 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 6,500 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) ตั้งอยู่ที่อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 117 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 18,873 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 31 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 3,508 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (โครงการ 2) ตั้งอยู่ที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี
พ้ืนที่ประมาณ 3,867 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตั้งอยู่ที่อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 70 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 3,556 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ตั้งอยู่ที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 14แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,100 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตั้งอยู่ที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรม 
32 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 620 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 436  แห่ง(อยู่ในระหว่างการส ารวจโรงงาน) มีพ้ืนที่ประมาณ 6,949 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตั้งอยู่ที่อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีโรงงานอุตสาหกรรม 
11 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 3,220 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง ตั้งอยู่ที่อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 1739 
ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี ตั้งอยู่ที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีโรงงาน
อุตสาหกรรม 35 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 4,541 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอกบิณฑ์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีโรงงาน
อุตสาหกรรม 19 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,075 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่
ประมาณ 2,211 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,675.48 ไร่ 
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  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง มีพ้ืนที่ประมาณ 2,202 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตั้งอยู่ที่อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มี
โรงงานอุตสาหกรรม 36 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 17838 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง มีโรงงานอุตสาหกรรม 36 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 3,733 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรม 
514 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 18,877 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตั้ งอยู่อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีโรงงาน
อุตสาหกรรม 5 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 540 ไร่ 
 6.7.5 การคมนาคม ในภาคตะวันออกที่มีพ้ืนที่ค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ แต่
ภูมิภาคนี้มีความส าคัญในหลายๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริการท าให้ระบบการ
คมนาคมขนส่งมีความทันสมัยและรวดเร็วและในอนาคตอาจจะมีการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบเพ่ือความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงประกอบไปด้วย 

  1. ทางบก เส้นทางการคมนาคมทางบกสายหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย คือ
ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท เริ่มก่อสร้างในปี 2479 จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจาก
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เส้นทางเลียบชายทะเลภาคตะวันออกไปสิ้นสุดที่อ าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด รวมความยาวประมาณ 488 กิโลเมตร 
  2. ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟสายตะวันออกมีทางแยกออกจากเส้นทางสายเหนือในช่วง
ระหว่างสถานีกรุงเทพ - สถานีสามเสน บริเวณยมราช เลี้ยวผ่านไปยังสถานีมักกะสัน  คลองตัน 

ลาดกระบงั หัวตะเข้ จนถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา จากนั้นจะแยกเป็น 3 เส้นทาง ประกอบไปด้วย 

   เส้นทางแรกจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่านสถานีชุมทางคลองสิบเก้า 

ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี สระแก้ว วัฒนานครแล้วไปสุดทางที่สถานีอรัญประเทศและเชื่อมต่อกับทาง
รถไฟของประเทศกัมพูชา มีระยะทางถึงสถานีอรัญประเทศ ระยะทางรวมประมาณ 254.5 กิโลเมตร  
   เส้นทางที่สองลงไปทางทิศใต้ ผ่านสถานีชลบุรี บางพระ ชุมทางศรีราชา ชุมทาง
เขาชีจรรย์ บางละมุง พัทยา วัดญาณสังวราราม สวนนงนุช แล้วสุดสายที่สถานีบ้านพลูตาหลวงและ
ท่าเรือสัตหีบ โดยที่สถานีชุมทางศรีราชา มีทางแยกไปยังท่าเรือแหลมฉบังและที่สถานีชุมทางเขาชี
จรรย์ จะมีทางแยกไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บริเวญสถานีชุมทางคลองสิบเก้า
จะมีทางแยกขึ้นไปทางทิศเหนือเพ่ือบรรจบกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณสถานี
ชุมทางแก่งคอย โดยจะผ่านสถานีองครักษ์ วิหารแดง บุใหญ่และช่วงระหว่างสถานีวิหารแดง-บุใหญ่ 
จะต้องลอดอุโมงค์พระพุทธฉาย มีระยะทางรวมประมาณ 1,197.00 เมตร   
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  3. ทางอากาศ ภาคตะวันออกอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากนัก การเดินทางด้วย
อากาศยานจึงสามารถเดินทางเข้ามาบริการใช้สนามบินสุวรรณภูมิได้สะดวก แต่ยังมีสนามบินของรัฐ
และเอกชนอื่นๆ อีก ได้แก่ 

  ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา (U-Tapao international airport) ตั้ งอยู่ ที่           
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง บริหารงานโดยกองทัพเรือ 

  ท่าอากาศยานตราด (Trat airport) ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

 6.7.6 การท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวและบริการของภาคตะวันออกนั้นคล้ายคลึง
กับภาคใต้ เนื่องจากปัจจัยทางด้านลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ระยะทางจากเมืองหลวงมายัง
ภาคตะวันออกนั้นไม่ได้ใช้เวลาที่นานประกอบกับกับระบบการคมนาคมที่สะดวกท าให้สถานที่
ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกนั้นเป็นที่นิยม บางแสน คุ้งกระเบน บ้านเพ เกาะเสม็ด จอมเทียน เป็นที่
รู้จักส าหรับนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานในด้านการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ แต่ในส่วนของเศรษฐกิจ
ประเภทการบริการในภาคตะวันออกนั้นส่วนมากยังไม่มีพ้ืนที่ใดที่สามารถเทียบเท่ากับพัทยาได้ อัตรา
การจ้างงานในพัทยาส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในธุรกิจบริการราตรีที่เริ่มมีความโดดเด่นมาตั้งแต่สมัย
ช่วงสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อเสียงไม่แพ้ภูเก็ต ในบางกรณีอาจจะมีการจ้างงานในอัตราที่สูง
กว่ามาก 
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ภาพ 6.17 เส้นทางคมนาคมภาคตะวันออก 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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6.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและภาคตะวันออก 

 

 ภาคตะวันออกได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้าน
อุตสาหกรรมเป็นหลักเนื่องจากภูมิภาคนี้เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลมีท่าเรือน้ าลึกหลายแห่งที่เป็น
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและยังมีนิคมอุตสาหกรรมหลักที่เป็นการลงทุนทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศท าให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ความหวังในด้านการพัฒนาของประเทศไทย นอกจากนั้น
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกยังเป็นพ้ืนที่ที่ มีความส าคัญด้านการประมงและมีความเปราะบาง
อย่างมากในด้านมลภาวะเนื่องจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเชิงอุตสาหกรรมรายละเอียดดังนี้  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงคือ 
วัสดุก่อสร้าง ยา เครื่องส าอาง พลาสติก น้ ามันดิบ โลหะรวมไปถึงการประกอบจักรกล และยังมี
พัฒนาการทางด้านไปรษณีย์ในระดับภูมิภาคเพ่ือการติดต่อสื่อสาร     
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 มีการสร้างสถานีประมงและเพ่ือการ
วิจัยและทดลองการประมงทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบและแรงงาน
ภายในประเทศเช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น มีการปรับปรุงด้านการคมนาคมประเภทรถไฟและบริการ สายคลอง
บางพระ-แหลมฉบัง-สัตหีบ เพ่ือความส าคัญในการสร้างท่าน้ าลึกทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 มีการส่งเสริมการผลิตเพ่ือทดแทน
การน าเข้า เช่น ปิโตรเลียมและแร่ธาตุอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสภาวะทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 มีความต้องการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิด
จากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเร็วเกินไป โดยวางแผนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีระบบ
และหลักการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและในส่วนของภาคเกษตรมีการสนับสนุน
ให้ปลูกผลไม้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทรัพยากรภาคตะวันออกอยู่เดิม มีการก าหนดจังหวัดชลบุรีเป็น
เมืองหลักของภาคตะวันออกและยังมีการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกในพ้ืนที่ท่าเรือและสนามบิน
พาณิชย์  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 มีการกระจายระบบอุตสาหกรรม
ออกตามภูมิภาคโดยฐานการผลิตที่ส าคัญคือ ภาคตะวันออก ในการผลิตด้านต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า ปุ๋ยเคมี โซดาแอช โพแทชและปิโตรเคมิคอล เป็นต้น นอกนั้นยังมีการพัฒนา
พ้ืนที่เฉพาะ 3 จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง เพ่ือพัฒนาเป็น
เขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆ ที่เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรได้
สะดวก    
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม 3 จังหวัด
ชายฝั่งตะวันออกให้มีความเจริญมากขึ้นกว่าเดิมตามเป้าหมายในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้สูงกว่า
ในแผนที่ผ่านๆมา  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 มีการวางแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะมลภาวะทางน้ าในพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรมรวมตัวกันอยู่หนาแน่น เช่น พัทยา ชลบุรี เป็นต้น
รวมไปถึงการเชื่อมโยงกรุงเทพฯและ 3 จังหวัดชายฝั่งตะวันออกให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พัฒนาคุณภาพประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นแบบ 2 ระดับ ระดับแรก คือ กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทางภูมิเศรษฐกิจ
ร่วมกัน เช่น การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อีกระดับหนึ่ง คือ การพัฒนากลุ่มพ้ืนที่
อนุภาคและพ้ืนที่ชายแดนซึ่งมีความส าคัญในการเป็นประตูเศรษฐกิจ เช่น จังหวัดสระแก้ว  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่9 มีการเพิ่มการลงทุนกับประเทศเพ่ือน
บ้านเพ่ิมมากขึ้นโดยการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจเพ่ือศักยภาพในทางการค้าและการลงทุน ในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรือภาคตะวันออก 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เพ่ิมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การค้าและบริการ รวมไปถึงการพัฒนาและวางแผนระบบสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยตามเมืองหลัก 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความ
ครอบคลุมการเข้าถึงมากที่สุด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพต าบล โรงพยาบาลมะเร็ง เป็นต้น 
รวมถึงพัฒนาการลงทุนจังหวัดชายแดนเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่จังหวัด
ส าคัญที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สระแก้ว ตราด เป็นต้น 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการสร้างความ
มั่นคงแก่ทรัพยากรธรรมชาติและระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อมทั้งในด้านการปล่อยสารพิษสู่
ธรรมชาติหรือแม้แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องได้รับการควบคุมดูแล เพ่ือไม่ให้ลุกลาม
กลายเป็นปัญหาภัยพิบัติเละวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - ระยอง  
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6.9 บทสรุป 

 

 ภาคตะวันออกตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 11 องศา 38 ลิปดา ถึง 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ
และลองจิจูดที่ 100 องศา 50 ลิปดา ถึง 102 องศา 54 ลิปดาตะวันออก 

 ภูมิประเทศของภาคตะวันออกมีความหลากหลายที่มีความเหมาะสมอย่างสูงสุดใน
การศึกษาลักษณะทางด้านภูมิประเทศ ดังต่อไปนี้ เทือกเขาสูง ที่ราบลุ่มแม่น้ าดินตะกอนพัดพา 
ชายฝั่งทะเลแบบหาดกรวด หาดโคลนและหาดทราย  เป็นต้น ลักษณะดังนี้ในภาคตะวันออกพบแต่
เป็นเพียงพ้ืนที่แคบๆ ไมม่ีพ้ืนที่กว้างเหมือนภูมิภาคอ่ืนๆ  
 ภูมิอากาศของภาคตะวันออกที่มีตั้งแต่ร้อนจัดไปจนถึงฝนตกชุก บางพ้ืนที่ของภูมิภาคเป็น
เขตเงาฝนท าให้เกิดลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง มักจะพบบริเวณหลังเทือกเขาบรรทัดใน
พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและบางส่วนของจังหวัดจันทบุรี บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งภาคตะวันออกบริเวณจังหวัด
ชลบุรี ระยองและตราดมีฝนตกชุกเนื่องจากเป็นพ้ืนที่หน้าเขารับลมพายุจากอ่าวไทยได้เต็มที่ ท าให้มี
ปริมาณฝนมากเช่น เดียวกับภาคใต้  ภาคตะวันออกไม่มีฤดูหนาวเหมือนภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ความแตกต่างของประชากรในภาคตะวันออกมีน้อยมาก ส่วนมากมีความคล้ายคลึงกับภาค
กลาง ประชากรของภาคตะวันออกแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆ ได้แก่ ชาวไทยดั้งเดิม ชาวจีนและชาว
กัมพูชาอพยพ ทั้งสามกลุ่มนี้กระจายตัวอยู่อย่างเป็นสัดส่วน อาทิ ชาวไทยดั้งเดิมมักมีจะตั้งถิ่นฐานอยู่
ทั่วไปตามพ้ืนที่ตามบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าสายส าคัญและพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงกับเมืองหลวง ชาวจีน
มักมีจะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลและบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าสายส าคัญส่วนชาวกัมพูชามักจะ
ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพ้ืนที่แนวรอยต่อระหว่างชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา นอกจากนั้นภาค
ตะวันออกพบกลุ่มชาติพันธุ์แต่มีความเบาบาง คือ ชาวชอง นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่นจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้ที่เข้ามาตั้งแต่สมัยอดีตและยังคงมีบทบาทส าคัญมาถึงในปัจจุบัน   
 ทรัพยากรธรรมชาติของภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรการเกษตร 
ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรการประมงซึ่งประกอบไปด้วย น้ าจืด น้ ากร่อยและน้ าเค็ม  เป็นต้น แต่
ทรัพยากรที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของภูมิภาคนี้คือ ทรัพยากรการเกษตรจ าพวกพืชสวน คือ ผลไม้ 
และทรัพยากรแร่ธาตุประเภทแร่รัตนชาติ  
 ระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชายทะเล ปัจจัยทางด้านระยะห่างจากเมืองหลวงและปัจจัยทางด้านคมนาคมขนส่ง 
เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้ภูมิภาคนี้มีความก้าวล้ าในเชิงอุตสาหกรรมมากกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นทางด้านท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นเป็นทั้งแหล่งเศรษฐกิจและแหล่ง
จ้างงานที่มีความส าคัญของประเทศ 
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 ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคหนึ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งผลกระทบให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  ทั้งประเด็นในด้านท่าเรือน้ าลึกและนิคม
อุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ คือ ผลของการพัฒนาที่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การ
ให้มองเห็นและให้ความส าคัญกับการพัฒนาในเชิงนี้ท าให้ภาคตะวันออกถูกผลักดันให้กลายเป็นพื้นที่
ที่มีการจ้างงานสูงที่สุดในประเทศทั้งในด้าน แรงงานอุตสาหกรรม แรงงานภาคบริการและแรงงานขั้น
ต่ า เป็นต้น 

 

6.10 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 ตอนที่ 1 จงอธิบายอย่างละเอียด 

 1. ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกประกอบไปด้วยลักษณะภูมิทัศน์แบบใดบ้าง 
 2. ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกมีความโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าภาคอ่ืนๆ จงบอก

สาเหตุเหล่านั้น 

  3. ความอุดมสมบูรณ์ของภาคตะวันออกตามประวัติศาสตร์ชาติไทยมาจากทรัพยากร
ประเภทใดและมีสาเหตุมาจากปัจจัยข้อใดบ้าง  

  4. จงอธิบายลักษณะของการว่าจ้างแรงในภาคตะวันออกว่าปัจจัยดึงดูดเข้ามาคืออะไรและ
ชนเผ่าหรือเชื้อชาติใดที่เป็นแรงงานส าคัญ 

  5. การเข้ามาของแรงงานชาวกัมพูชาเป็นปัจจัยผลักหรือปัจจัยดึงดูด อย่างไร มีผลกระทบ
กับวงการการจ้างงานอย่างไร 

  6. “ทับทิมจันทร์” คือทรัพยากรแร่ธาตุ ประเภทอัญมณี (Gems) ที่มีแหล่งส าคัญคือ 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จงอธิบายว่าเหตุใดจึงได้ชื่อเช่นนั้น  

  7. เขตเศรษฐกิจพิเศษทางภาคตะวันออกคือจังหวัดใดและเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มี
ความส าคัญอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทย 
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 ตอนที่ 2 จงเติมข้อความให้สมบูรณ์  
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บทท่ี 7 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยภาคกลาง 
 

 ภาคกลางของประเทศไทย คือ ภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของการปกครองประเทศไทย 
เนื่องจากภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีความแตกต่างทางด้านลักษณะภูมิประเทศน้อยที่สุดในประเทศไทย
กล่าวคือ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าสายส้าคัญเกือบทั้งหมด การตั้งอยู่บริเวณใจกลางของภูมิภาคจึงท้าให้
ภาคกลางมีความส้าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ทรัพยากรในภาคกลางมีความโดดเด่นในด้านการ
เกษตรกรรมที่เป็นพ้ืนที่ส้าคัญมากของประเทศไทย 

 

7.1 ที่ตั้ง 
 

 ต้าแหน่งที่ตั้งของภาคกลางอยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 13 ลิปดา ถึง 17 องศา 48 
ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 99 องศา 04 ลิปดา ถึง 101 องศา 47 ลิปดาตะวันออก โดยทางทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัยและอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตกติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและเพชรบุรี ทาง
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราและทางทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย ตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคกลางเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นทางด้านลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้้าส้าคัญหลายสายท้าให้แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ นอกจากนั้นท้าเลที่ตั้งของภาคกลางนี้มี
ความส้าคัญเป็นอย่างมาก ในการติดต่อเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว 

 

7.2 ขอบเขต 

 

 ภาคกลางมีพ้ืนที่โดยประมาณ 91,798.64 ตารางกิโลเมตร ตามการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์
นั้นสามารถจ้าแนกภาคกลางออกได้ทั้งหมด 21 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครสวรรค์  
ก้าแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย ลพบุรี สุพรรณบุรี พิจิตร พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท นครปฐม  
นครนายก ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี นนทบุรี สมุทรสงคราม อ่างทอง สิงห์บุรี ไม่
นับรวมกรุงเทพมหานคร เป็นเขตปกครองพิเศษ โดยจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์
มีพ้ืนที่รวมประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่เล็กที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่
รวมประมาณ  416.707 ตารางกิโลเมตร 
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ภาพ 7.1 ขอบเขตจังหวัดในภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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7.3 ลักษณะภูมิประเทศ  

 

 ภูมิประเทศ คือ สิ่งบ่งชี้ว่าพ้ืนที่นั้นๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร ภูมิประเทศจะท้าให้ผู้ศึกษา
ได้รับรู้ว่าพ้ืนที่นั้นๆมีลักษณะความโดดเด่นมากน้อยเพียงใด ในภาคกลางลักษณะภูมิประเทศจะมี
ความโดดเด่นที่สุดของประเทศ ที่ราบขนาดใหญ่อันเป็นพ้ืนที่ส้าคัญในการประกอบเกษตรกรรม ได้
สร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงมาจนถึงในปัจจุบัน 

 7.3.1 ลักษณะโดยทั่วไป ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปของภาคกลางนั้นร้อยละ 90 เป็นพื้นที่ราบ
ลุ่มกว้างใหญ่แม้จะไม่เท่ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ที่ราบลุ่มของภาคกลางมีความส้าคัญหลาย
ด้าน อาทิ การเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้า มี
แม่น้้าขนาดใหญ่หลายสายไหลผ่านตั้งแต่บริเวณตอนบนของภูมิภาคไปจนออกสู่ทะแลทางตอนใต้ 
พ้ืนที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้าจึงเป็นทั้งเมืองท่าและที่พักสินค้าที่ส้าคัญของภาคกลาง  
 7.3.2 เทือกเขา ในภาคกลางมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าและที่ราบลุ่มดินตะกอนแต่
ตามลักษณะภูมิประเทศนั้นภาคกลางมีเทือกเขาสูงที่ส้าคัญอยู่หลายเทือกเขา ส่วนใหญ่จะเป็นแนว
ของเทือกเขาสูงที่ก้ันภาคกลางออกจากภูมิภาคข้างเคียง 
  เทือกเขาเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยแนวเทือกเขา 2 แนว คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 และ
เทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 

   เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 ตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้้าป่าสัก เป็น
แนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความ
ยาวของเทือกเขารวมประมาณ 236 กิโลเมตร เป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าที่ส้าคัญหลายสายของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ แม่น้้าเชิญ แม่น้้าพรมและแม่น้้าชี ยอดเขาส้าคัญคือยอดเขา พังเหย มี
ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 900 เมตร ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   เทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 ตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้้าป่าสัก 
จุดเริ่มต้นของเทือกเขาอยู่ทิศเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์ วางตัวมาจนถึงบริเวณอ้าเภอโคกส้าโรง 
จังหวัดลพบุรี ความยาวของเทือกเขารวมประมาณ 350 กิโลเมตร เป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าล้าธารที่ส้าคัญ
หลายสายของภาคกลาง อาทิ แม่น้้าป่าสัก  ยอดเขาส้าคัญคือยอดเขา ภูลมโล มีระดับความสูงจาก
ระดับน้้าทะเลประมาณ 1,660 เมตร อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เทือกเขาดงพญาเย็น เป็นเทือกเขาถัดลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นขอบทางด้าน
ทิศตะวันออกของภาคกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครนายก 
ทอดตัวตั้งแต่อ้าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จนถึงเขาเขียว จังหวัดนครนายก ความยาวรวมประมาณ 
129 กิโลเมตร เป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าล้าธารที่ส้าคัญหลายสายของภาคกลาง อาทิ ห้วยมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี แควส้าคัญของแม่น้้าป่าสักและแม่น้้าส้าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหลายสาย ได้แก่ 
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แม่น้้าล้าคันฉูและแม่น้้าล้าเชิงไกร ยอดเขาส้าคัญคือยอดเขา เขาเขียว มีระดับความสูงจาก
ระดับน้้าทะเลประมาณ 1,292 เมตร ในพ้ืนที่อ้าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

 7.3.3 แม่น้้าและแหล่งน้้า พ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่รู้จักกันว่าเป็นที่ราบลุ่มเส้น
เลือดใหญ่ของคนไทยเนื่องจากหล่อเลี้ยงชีวิตและวิถีของคนไทยมาแต่อดีต 

  แม่น้้าเจ้าพระยา มีต้นก้าเนิดมาจากแม่น้้าปิงและแม่น้้าน่านไหลมาพบกันบริเวณต้าบล
ปากน้้าโพ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ไหลออกสู่อ่าวไทยบริเวณ
ต้าบลแหลมฟ้าผ่า อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แม่น้้าสาขาหลายสาย ได้แก่ แม่น้้า
น้อย แม่น้้าลพบุรีและแม่น้้าป่าสัก ความยาวรวมทั้งสิ้น 372 กิโลเมตร   
  แม่น้้าลพบุรี ต้นน้้าแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณต้าบลม่วงหมู่ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยาและไหลไปบรรจบกับแม่น้้าป่าสักที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวรวมทั้งสิ้น 85 กิโลเมตร  
  แม่น้้าป่าสัก มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ บริเวณอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีล้าน้้าสาขาที่
ส้าคัญมากมาย อาทิ ห้วยน้้าพุง ห้วยป่าแดง ห้วยขอนแก่น ล้ากง ห้วยเกาะแก้ว ล้าสนธิและห้วย
มวกเหล็ก เป็นต้น มีความยาวรวมทั้งสิ้น 700 กิโลเมตร 
  แม่น้้าน้อย ต้นน้้าแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณอ้าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
ไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และไหลไปบรรจบกับแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณ
อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวรวมทั้งสิ้น 145 กิโลเมตร   
  แม่น้้าท่าจีน ต้นน้้าแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณต้าบลท่าซุง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐมและสมุทรปราการ ความยาวรวมทั้งสิ้น 
315 กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละพ้ืนที่ที่แม่น้้าท่าจีนไหลผ่านจะมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป 
ได้แก่ 

   แม่น้้าท่าจีนเมื่อไหลผ่านจังหวัดชัยนาท เรียกว่า แม่น ้ำมะขำมเฒ่ำ 
   แม่น้้าท่าจีนเมื่อไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว่า แม่น ้ำสุพรรณบุรี 
   แม่น้้าท่าจีนเมื่อไหลผ่านจังหวัดนครปฐม เรียกว่า แม่น ้ำนครชัยศรี 
   แม่น้้าท่าจีนเมื่อไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาคร เรียกว่า แม่น ้ำท่ำจีน 
  แม่น้้าสะแกกรัง ต้นก้าเนิดเทือกเขาโมโกจู เทือกเขาถนนธงชัย ไหลมาบรรจบกับแม่น้้า
เจ้าพระยา บริเวณต้าบลท่าซุง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์และ
อุทัยธานี ความยาวรวมทั้งสิ้น 180 กิโลเมตร  
 7.3.4 ลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีความจ้าเพาะเจาะจงซึ่งจะ
แสดงรูปร่างหรือลักษณะออกมาตามโครงสร้างธรณีพ้ืนฐาน ส่วนมากในภูมิภาคนี้จะมีลักษณะเป็นที่
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ราบแบบต่างๆแต่ก็มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาโดดและที่ดอนบ้างประปราย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (กวี วรกวิน, 2556: 25-28) 
  พ้ืนที่ราบ (plain) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ที่ราบภาคกลางช่วงตอนบนและที่ราบภาค
กลางช่วงตอนล่าง ประกอบไปด้วย  
   ที่ราบภาคกลางช่วงตอนบน เป็นพื้นที่ท่ีมีแหล่งน้้าขนาดใหญแ่ละมีการตกตะกอน
จากลุ่มแม่น้้าปิง ยมและน่าน พบภูเขาโดดบ้างประปรายบริเวณตอนกลางมักเป็นยอดเขาหินปูน 
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ก้าแพงเพชร พิจิตรและนครสวรรค์  
   ที่ราบภาคกลางช่วงตอนลา่ง  เรียกว่า “ที่ราบจตุมหานที” เนื่องจากเป็นที่ราบที่แม่น้้า
หลายสายมาบรรจบกันซึ่งในอดีตพ้ืนที่นี้เป็นเพียงทะเลโคลนเท่านั้นไม่มีแผ่นดินเหมือนในปัจจุบัน เกิดจาก
การตกตะกอนจากลุ่มแม่น้้าที่ส้าคัญ 4 สาย ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าท่าจีน แม่น้้าบางปะกงและแม่น้้า
แม่กลอง ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ไปจนถึงอ่าวไทย  
  พ้ืนที่ลุ่ม (swamp) คือ พ้ืนที่ลุ่มในภาคกลางมีอยู่ไม่มากเนื่องจากพ้ืนที่ลุ่ม คือ พ้ืนที่ที่
ต้องมีน้้าขังตลอดทั้งปีเนื่องจากมีระดับต่้า โดยมากพบอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ซึ่งพ้ืนที่ลุ่มนี้อาจจะมี
การแปรผันของความชื้นตามระดับน้้าทะเลอีกด้วย   
  พ้ืนที่ดอน (upland) มักพบอยู่ระหว่างพ้ืนที่ชายขอบที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาหรือพ้ืนที่ขอบของที่ราบสูงที่มีลักษณะโค้งเป็นตัวยู มีลักษณะที่ลาดเอียงจึงส่งผลให้น้้าไม่
ท่วมขัง มีความส้าคัญท้ังในด้านการเกษตรกรรมและด้านปศุสัตว์คล้ายกับในภาคตะวันตก 

  ภูเขาโดด (lone mountain) พ้ืนที่ดอนเขาโดดซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็กจนถึงปานกลางที่
กระจายอยู่ตามขอบที่ราบทั่วไป พบมากบริเวณจังหวัดลพบุรีและนครสวรรค์ ประกอบไป ด้วย
เทือกเขาหินปูน หินแปรรวมไปถึงหินอัคนีพุ โดยมากภูเขาโดดเหล่านี้มักจะมีระดับความสูงไม่มากนัก  
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ภาพ 7.2 ลักษณะภูมิประเทศภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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ภาพ 7.3 ลุ่มน้้าหลักภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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7.4 ลักษณะภูมิอากาศ  

 

 ภูมิอากาศ หมายถึง สภาพอากาศของทวีป ประเทศ เมือง หรือท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง 
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและต้องเป็นลักษณะอากาศที่มีระยะเวลาพอสมควรที่จะสามารถใช้แทน
สภาพอากาศได้ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็วลม เมฆ 
รวมถึงปริมาณหยาดน้้าฟ้าด้วย 

 7.4.1 ลักษณะทั่วไป ภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีเทือกเขาปิด
ล้อมสามด้าน ทางด้านทิศใต้ติดกับทะเล ส่งผลให้ภูมิอากาศของภาคกลางเย็นสบาย มีฝนตกชุก
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ในช่วงปี 2557 เป็นต้นมา ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดเนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลความกดอากาศจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมลงมาและอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
และลานีญาท้าให้ลักษณะอากาศแปรปรวนไปจากเดิม  
 7.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศของภาคกลาง มีหลากหลายปัจจัยแต่สาเหตุหลักๆที่
ท้าให้ลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความแตกต่างกันประกอบไปด้วย   

  1. ละติจูด ละติจูดของภาคกลางมีความใกล้เคียงกับภาคใต้และภาคตะวันออก ในส่วน
ของความใกล้ไกลทะเล ซึ่งปรากฏชัดเจนในภาคกลางนั้นอาจจะมีความคล้ายคลึงกับในภาคตะวันออก
และภาคใต ้

  2. ลักษณะภูมิประเทศ ภาคกลางของประเทศเป็นพ้ืนที่ปิด ภูมิประเทศของภาคกลาง
ถูกปิดล้อมไปด้วยเทือกเขาท้าให้เกิดการปิดล้อมทางด้านภูมิอากาศ ฝนตกในปริมาณน้อย อากาศไม่ได้
มีอุณหภูมิที่เย็นมากเท่ากับภาคเหนือ 

  2. สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมนุษย์ พ้ืนที่ภาคกลางนั้นมีกิจกรรมมากมายที่ส่งผลให้
เกิดความร้อนและส่งผลให้เกิดความแปรปรวนในอากาศขึ้นได้ เศรษฐกิจประเภทต่างๆ อาทิ 
อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมของภาคกลางที่มีความแออัดและ
หนาแน่นมากเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของทั้งในภูมิภาคนี้
และภูมิภาคอ่ืนๆด้วย  
  3. อิทธิพลจากลมมรสุม ภาคกลางตั้งอยู่ติดกับอ่าวไทย อิทธิพลจากลมมรสุมจะได้รับ
ผลกระทบในพ้ืนที่จังหวัดในภาคกลางตอนล่าง ก่อให้เกิดฝนตกชุกและในบางกรณีที่ปริมาณฝนมีอาจ
ท้าให้เกิดปัญหาน้้าทะเลหนุนได้  

 7.4.3 เขตภูมิอากาศ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่หรือจ้าแนกพ้ืนที่ที่มีลักษณะอากาศที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ตามหลักการมักจะปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่ส้าคัญเป็นเกณฑ์ อาทิ อุณหภูมิและ
ความชื้น เป็นต้น เขตอากาศจะช่วยให้การจ้าแนกลักษณะภูมิอากาศนั้นมีความเหมาะสมและเป็น
สัดส่วนมากยิ่งขึ้น เขตภูมิอากาศในภาคกลางแบ่งออกเป็น (กวี วรกวิน, 2556: 98-100) 
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  1. ร้อนชื้นมรสุม - ชื้นมาก ฝนตกหนัก คือ พ้ืนที่ด้านหน้าเขาท่ีเป็นที่รับลมของเขาใหญ่ 
ท้าให้มีฝนตกหนักในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน อากาศร้อน ฝนตกปานกลาง พ้ืนที่ที่อยู่ใน
เขตอากาศนี้ ได้แก่ จังหวัดนครนายกกับจังหวัดปราจีนบุรี  
  2. ร้อนชื้นมรสุม - ชื้นมาก ฝนตกปานกลาง คือ พ้ืนที่ด้านหน้าเขาของเทือกเขา
เพชรบูรณ์ที่วางตัวในแนวยาว ได้แก่ ทางด้านเหนือของจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตรและจังหวัด
เพชรบูรณ์ อีกพ้ืนที่หนึ่ง คือ พ้ืนที่ด้านหน้าเขาของเทือกเขาถนนธงชัย ได้แก่ บริเวณจังหวัด
ก้าแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์และบริเวณที่สาม คือ ภาคกลางตอนล่างบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ   
  3. ร้อนชื้นมรสุม - ชื้นมาก แห้งแล้งและเยือกเย็นแบบภูเขา คือ พ้ืนที่แนวสันเขา
ทางด้านทิศตะวันออก คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์และทางด้านทิศตะวันตก คือ เทือกเขาถนนธงชัย 
สาเหตุที่มีอากาศเย็นเนื่องจากเทือกเขาทั้งสองแนวนี้มีระดับสูงมากประกอบกับการดักไอน้้าบริเวณ
เรือนยอดพืชพรรณธรรมชาติที่มีมากส่งผลให้มีระดับความชื้นสูงตามไปด้วย 

  4. ร้อนชื้นมรสุม - ชื้นปานกลาง ฝนตกน้อย คือ พื้นที่ท่ีมีฝนตกปานกลางและมีปริมาณ
ฝนมาก พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอากาศนี้ ได้แก่ จังหวัดจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
นครสวรรค์  จั งหวัดก้าแพงเพชรและจั งหวัดสุ โขทัย  และอีกบริ เวณหนึ่ ง ใน พ้ืนที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ 
  5. ร้อนชื้นมรสุม - ชื้นปานกลาง ฝนตกน้อยอากาศแห้งแล้งและเย็น คือ พ้ืนที่ที่มีฝน
ตกปานกลางและมีปริมาณฝนมาก อากาศเย็นแต่แห้งแล้งเนื่องจากระดับความลาดชันมีมาก ได้แก่ 
พ้ืนที่ในหุบเขาของเทือกเขาเพชรบูรณ์ท่ีซึ่งเป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าป่าสัก 

  6. ร้อนชื้นมรสุม - ชื้นน้อย ฝนตกน้อย คือ พ้ืนที่ที่มีฝนตกน้อยและมีปริมาณฝนปาน
กลาง พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างค่อนไปทางภาคตะวันตก ได้แก่ บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด 
สิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์  
 7.4.4 อุณหภูมิ คือ การวัดค่าเฉลี่ยของสสารว่าจะร้อนหรือเย็น โดยทั่วไปแล้วใน
ชีวิตประจ้าวันเราจะวัดค่าของอุณหภูมิตามสถานที่ใดที่หนึ่งเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงหรือเพ่ือเก็บ
รวบรวมเพ่ือน้าไปศึกษาวิเคราะห์ สามารถวัดระดับอุณหภูมิได้จาก เครื่องมือ วัดที่ เรียกว่า 
“เทอร์โมมิเตอร์” (Thermometer) อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางอยู่ที่ประมาณ 28 - 29 องศา
เซลเซียส สาเหตุที่ภาคกลางมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงทั้งที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้านั้นมีสาเหตุหลายประการ 
เช่น เป็นพ้ืนที่ราบว่างเปล่าหรือพ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่เมือง ไม่มีพืชพรรณหรือป่าไม้ดูดกรอง
ความร้อนจากดวงอาทิตย์รวมไปถึงพ้ืนที่ภาคกลางนั้นเป็นพ้ืนราบที่ท้าแนวระนาบกับรังสีจากดวง
อาทิตย์โดยไม่มีมุมหรือเหลี่ยมของเทือกเขามาบดบัง 
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  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคกลาง คือ นครนายกและสระบุรี  เฉลี่ย
ประมาณ 29.75 องศาเซลเซียส 

  จังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าที่สุดของภาคกลาง คือ พิจิตร เฉลี่ยประมาณ 28.67 องศา
เซลเซียส 

  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของภาคกลาง คือ เมษายน  เฉลี่ยประมาณ 32.86 องศา
เซลเซียส 

เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าที่สุดของภาคกลาง คือ ธันวาคม เฉลี่ยประมาณ 26.68 องศา
เซลเซียส  

ตาราง 7.1 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคกลางปี 2559-2560 

จังหวัด/เดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
กทม 31 32 32 29 29 30 29 29 29 27 27 28 

ก้าแพงเพชร 31 34 33 29 29 29 29 28 27 25 25 26 

ชัยนาท 32 35 33 31 29 29 29 29 28 26 27 27 

นครนายก 31 33 32 30 29 30 29 29 29 28 28 29 

นครปฐม 31 32 32 29 29 30 29 29 29 27 27 28 

นครสวรรค ์ 32 35 33 31 29 29 29 29 28 26 27 27 

นนทบุรี 31 32 32 32 29 29 30 29 29 27 27 28 

ปทุมธาน ี 31 32 29 29 29 30 29 29 29 27 27 28 

พระนคร- 

ศรีอยุธยา 
31 32 32 29 29 30 29 29 29 27 27 28 

พิจิตร 30 33 32 29 28 28 28 29 28 26 26 27 

พิษณุโลก 31 34 33 30 28 29 29 29 28 26 26 27 

เพชรบูรณ ์ 30 34 32 30 29 29 28 29 28 26 27 27 

ลพบุร ี 31 32 32 29 29 30 29 29 29 27 27 28 

สมุทรปราการ 31 32 32 29 29 30 29 29 29 27 27 28 

สมุทรสงคราม 30 31 32 30 30 31 29 29 28 27 27 27 

สมุทรสาคร 30 31 32 30 30 31 29 29 28 27 27 27 

สระบรุ ี 31 33 32 30 29 30 29 29 29 28 28 29 

สิงห์บุร ี 31 33 33 30 29 30 29 29 29 27 27 28 

สุโขทัย 30 34 33 30 28 29 29 29 28 26 26 26 

สุพรรณบุร ี 31 32 32 29 29 30 29 29 29 27 27 28 

อ่างทอง 31 32 32 29 29 30 29 29 29 27 27 28 

อุทัยธาน ี 32 35 33 31 29 29 29 29 28 26 27 27 

ที่มา: TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ภาพ 7.4 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัดภาคกลางปี 2559-2560 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูล TWC Product and Technology LLC (2017) 
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ตาราง 7.2 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดตามสถานีวัด ภาคกลาง ปี 2559 

สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

นครสวรรค ์

นครสวรรค ์ H 37.6 38.2 41.8 43.4 43.7 38.3 37 36.7 35.7 35 35.6 35.3 

L 14 10.4 17.6 24.7 24.3 24.2 23.4 22.2 23.7 23.7 20.2 16.7 

เกษตรตากฟ้า H 36.3 36.8 40.2 41.7 41.5 38.3 36 36 35.1 34 34.3 34.7 

L 12.4 13.6 18.4 24.3 23.5 24.3 23.2 23.5 23 23.7 20.3 16.8 

ก้าแพงเพชร 

ก้าแพงเพชร H 35.6 37.2 40.7 44 43.6 35.9 37 35.5 35.9 35 34.4 34.2 

L 12.3 10.5 17.9 24.9 25.3 24.4 23.2 24 23.4 23 20.3 16.6 

สุโขทัย 

สุโขทัย H 36.6 36.5 40.5 44.3 44.5 37.4 36.9 37.2 36.5 35.2 34.9 34 

L 36.6 36.5 40.5 44.3 44.5 37.4 36.9 37.2 36.5 35.2 34.9 34 

เกษตรศรีส้าโรง H 35.5 36.6 40.1 42.7 43 36.1 36.7 36.1 34.9 34.5 34.5 33.7 

L 12 11.2 17.5 24.5 23.4 24 23.2 24 23.5 23.5 20.3 17 

พิษณุโลก 

พิษณุโลก H 35.5 36.6 40.1 42.5 42.7 36.7 36.2 35.7 34.5 34.8 34.8 34.3 

L 12.3 10 18.6 25.5 23.2 23.5 22.2 23.4 23.6 23.3 19.9 16.5 

พิจิตร 
เกษตรพิจิตร H 35.8 36.8 39.9 42.2 42.3 37.5 36 36 34.8 34.6 35.1 34.9 

L 13.5 10.7 17.5 25.1 23.9 23.3 23 23.9 23.6 23 20.7 17.5 

เพชรบูรณ ์

เพชรบูรณ์ H 36.7 37.4 41 43.3 42.4 37.4 36.5 35.7 35.3 35.5 36.1 35.6 

L 11.2 9.5 16.3 24.5 23.4 23.5 22.6 23.5 22.8 22.5 19.3 16.2 

หล่มสัก H 35.7 36.5 40.5 42 40.5 37 37 35.5 35 35 36 35.2 

L 11 9.8 15 23 22.5 22.3 21.7 21.5 22 - - 16.5 

วิเชียรบุรี H 36 37.5 40.2 41.5 41 37.8 35.5 35.5 34.2 34 34.3 35.2 

L 13 10.1 17.5 24 23.5 22.5 23.5 23 23 24 20.7 18 

กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพ H 34.9 35.6 38.3 39.9 38.4 36.3 36.4 35.4 35.5 34.8 36.2 36.2 

L 14.8 16.2 23.8 26.6 25.1 23.5 23.7 24.7 24.7 24.2 23.8 22.1 

ท่าเรือคลองเตย H 35.5 35.3 38.1 38 38 36.5 36.3 36.5 35.3 35 35 35 

L 16.3 16.5 23.7 27 24 23.2 24.3 24.5 24.4 22.9 24.8 22.8 

เกษตรบางนา H 35.4 34.7 38.2 38.7 38.5 36.6 36.8 36.3 35.2 35.5 35.3 35.6 

L 16 15.2 21.9 26 24.6 23.5 23.7 24 24.3 23.9 23.3 20.9 

สนามบินดอน
เมือง 

H 34.8 35 38.7 39.6 39.3 36.3 36 35.5 34.5 34.1 34.7 34.5 

L 15.3 14.9 21.7 26.1 23.8 24 24.3 24.5 23.6 23.4 22.6 20.2 
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ตาราง 7.2 สถิติอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดตามสถานีวัด ภาคกลาง ปี 2559 (ต่อ) 
สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

T. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

สมุทรปราการ 
ไพลอตสเตช่ัน H 31.8 31.8 32.3 33 34.6 33.7 33.3 32.3 32.2 33.1 33 32.8 

L 16.5 18.8 25 27.3 25.3 22.2 22 25 23.2 22.3 23.5 20.5 

เกษตร
สมุทรปราการ 

H 33.2 34.1 34.6 34.4 35.8 34 34 33.4 33 34.8 34.5 34.8 

L 16 16.5 22.7 27 25.3 24.1 24.3 24.2 23.6 24.3 23.8 21 

สนามบินสุวรรณ
ภูม ิ

H 35.2 34.5 36.4 37.5 38.1 36.2 35.9 36.1 35 34.8 35.5 34.8 

L 15.3 15.6 22.1 26.3 24.3 24.1 23.1 23.2 23.7 22.5 22.6 19.7 

ปทุมธานี 
เกษตรปทุมธาน ี H 36.3 36.8 39.4 40.7 41 38 37.5 37.4 36.5 35.7 37 37 

L 13.5 15.5 21 25 24.6 24 23.8 24.5 24 24.6 22.5 20.1 

พระนครศรีอยุธยา 

เกษตร
พระนครศรีอยุธยา 

H 36.7 37.9 40 42.1 41.7 39.2 37.2 36 35.1 35.6 36 36.5 

L 12.9 14.5 18.5 24.9 23 21.7 22 21.6 22 21.6 19 16 

ลพบุร ี
ลพบุรี H 35.4 36.8 39.1 41.5 40.9 38.8 36.4 35.7 35.1 34.5 35.4 35.7 

L 14.6 14.9 21 26 24.6 24.3 23.2 23.3 24.7 24.2 22.8 18.1 

บัวชุม H 37 38.9 41.2 43.2 42.6 38.9 37.5 36.4 35.8 36 34.5 34.8 

L 12.5 9.8 17.5 25 22.9 22.5 23 23.2 22.5 23.4 20.2 16 

ชัยนาท 

เกษตรชัยนาท H 36.3 37 40.5 41.8 41.7 38.6 36.7 37.1 34.9 34.7 34.9 34.5 

L 13.4 12.2 17.3 22.5 23.8 24.3 23.9 24 24 23.9 21 17.9 

สุพรรณบุร ี
สุพรรณบุร ี H 36.4 36.7 41 42.2 42 38.6 37.2 37.3 36.8 35.5 34.7 35 

L 14.3 13.5 19 24 24.8 22.5 22.9 23 23.1 22.1 21.7 18.8 

เกษตรอู่ทอง H 37.2 36.8 41.8 42 41 37.9 37 37.8 36.5 35.3 34.2 34.6 

L 14.1 11.5 17.1 23.9 24 23.1 23.5 24.5 24.1 22.5 20.6 17.6 

นครปฐม 

เกษตรนครปฐม H 35.8 37.2 39.5 41.4 41 37.5 37 37.5 36 35.8 34 34.2 

L 14 11 18 23.6 23.6 24.2 24 23.8 24 22.8 21 17.5 

ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 7.5 สถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตามสถานีวัด ภาคกลาง ปี 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 7.6 สถิติอุณหภูมิต้่าสุดเฉลี่ยตามสถานีวัด ภาคกลาง ปี 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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 7.4.5 ลม คือ อากาศซึ่งเคลื่อนที่ เนื่องจากความแตกต่างด้านความกดอากาศ (air 

pressure) ของสองพ้ืนที่มักจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูง (high air pressure) ไปยัง
บริเวณที่มีความกดอากาศต่้า (low air pressure) มักจะเคลื่อนที่ในแนวราบเกิดจากการแทนที่ของ
อากาศ เนื่องจากอากาศในบริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่้า
กว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ 
 ลมในภาคกลางโดยมากเป็นลมที่พัดผ่านเข้ามาลมที่พัดผ่านเข้ามาในภูมิภาค ตามลักษณะ
ของลมประจ้าฤดูซึ่ง ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ การที่ภูมิภาค
ตั้งอยู่ในกลางของประเทศท้าให้อิทธิพลของลมมรสุมเหล่านี้ ลดก้าลังลงกลายเป็นลมประจ้าถิ่น อาทิ  
  ลมว่าวหรือลมข้าวเบา พัดผ่านในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 

  ลมตะเภา พัดผ่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 

  ลมพัทยา พัดผ่านในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือต้นฤดูฝน 

  ลมอุตรา พัดผ่านในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 

  ลมตะโก ้พัดผ่านในช่วงเดือนตุลาคม 

  ลมสลาตัน พัดผ่านในช่วงปลายของฤดูมรสุม 

 2.4.6 ฝน คือ ปรากฏการณ์ละอองน้้าในอากาศหรือเมฆฝนรวมตัวกันแล้วตกลงมาเป็น
หยาดน้้าฟ้า หยาดน้้าฟ้าอาจจะตกลงมาในรูปแบบของหิมะ ลูกเห็บ น้้าค้างหรือฝน ฝนเป็นส่วนส้าคัญ
ส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้้า (hydrologic cycle) เม็ดฝนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม มาตรใน
การวัดปริมาณน้้าฝนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

 ฝนในภาคกลางเริ่มต้นตกหนักในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและตกต่อไปจนถึงเดือน
กันยายน ปริมาณฝนของภาคกลางอยู่ในระดับปานกลางไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป 
เพียงพอส้าหรับการใช้งานในเชิงเกษตรกรรมซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกร 

  จังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดในภาคกลาง คือ สถานีกรุงเทพฯ เฉลี่ยประมาณ 

158.97 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 1,907.60 มิลลิเมตร 
  จังหวัดที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยที่สุดในภาคกลาง คือ สถานีหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

เฉลี่ยประมาณ 63.73 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนรวมรายปีทั้งหมด 767.70 มิลลิเมตร  
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ตาราง 7.3 สถิติปริมาณน้้าฝนตามสถานีวัดในภาคกลางปี 2558 

สถานี ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) 
พิษณุโลก 891.3 

เพชรบูรณ์ 827.7 

หล่มสัก 764.7 

วิเชียรบุร ี 1,179.1 

ก้าแพงเพชร 967.0 

นครสวรรค์ 771.4 

บัวชุม 1,055.6 

ลพบุรี 1,185.1 

สุพรรณบุรี 960.4 

ท่าอากาศยานกรุงเทพ 1,221.4 

กรุงเทพ 1,907.6 

ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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ภาพ 7.7 สถิติปริมาณน้้าฝนตามสถานีวัดในภาคกลางปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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 7.4.7 ฤดูกาล คือ ช่วงเวลาของสภาพอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการที่โลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ประกอบกับที่แกนของโลกเอียงท้ามุม 23.5 องศา ท้าให้แต่ละพ้ืนที่ของโลกได้รับ
แสงแดดไม่ทั่วถึงเท่ากัน อุณหภูมิของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจึงไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาและ
เกิดเป็นฤดูกาลขึ้น 

 เขตลมฟ้าอากาศของภาคกลางแบ่งแยกจังหวัดตามได้ประมาณ 19 จังหวัด ได้แก่ 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
นครนายก ปทุมธานี กาญจนบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี
และกรุงเทพมหานคร (สุภาพ บุญไชย, 2549: 181-183)  
  1. ฤดูร้อน เริ่มต้นกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีอากาศ
ร้อนเนื่องจากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับภูมิภาคนี้ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ ความกดอากาศสูง
จะพัดเข้ามาจากประเทศจีนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้าเอาความแห้งแล้งเข้ามากลายเป็นลม
ร้อน 

  2. ฤดูฝน เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้และพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้พัดพาเอาน้้าฝนเข้ามา ท้าให้พ้ืนที่ภาคกลางมีฝนตกชุกหนาแน่น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนในบางพ้ืนที่เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพฯและปริมณฑล  
  3. ฤดูหนาว เริ่มต้นในต้นเดือนพฤศจิกายนไปสิ้นสุดในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ภาคกลาง
ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีนจึงอ่อนก้าลังลงไป
มาก ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากลมทะเลจึงมีอากาศสบายๆ ไม่ร้อนไม่หนาวจัด เว้นแต่ในบางกรณี
ที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก้าลังแรงจัดท้าให้บริเวณภาคกลางมีอุณหภูมิลดต่้ากว่า  15 องศา
เซลเซียสได้ 
 

7.5 ประชากรภาคกลาง 
 

 ประชากร คือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน มีความเหมือนกันในด้านต่างๆ อาทิ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน โดยที่จ้านวนของ
ประชากรจะมีมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเป็นเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและความจ้าเป็นทางการการด้ารงชีวิต เป็นต้น 

 7.5.1 ลักษณะประชากรโดยรวม ประชากรของภาคกลางนั้น รูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ ชนพ้ืนเมือง ชาวจีน แขก เป็นต้น รูปร่างสันทัดค่อนไปทางสูง ผิว
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มีสีเหลืองไปจนถึงเข้ม มีจ้านวนประชากรหนาแน่นมากที่สุด จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ 
กรุงเทพมหานครและน้อยที่สุด คือ จังหวัดอุทัยธานี 
ตาราง 7.4 จ้านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรภาคกลาง 

จังหวัด/ป ี
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

2559 2555 2550 2545 

จ้านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ้านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ้านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

จ้านวน 
ปชก 

ความ
หนา 
แน่น 

กทม 1,568.74 5,686,646 3624.98 5,673,560 3,616.64 5,716,248 3,643.85 5,782,159 3,685.87 

ก้าแพงเพชร 8,607.49 729,542 84.76 727,555 84.53 725,994 84.34 768,130 89.24 

ชัยนาท 2,469.75 330,431 133.79 333,172 134.90 337,147 136.51 350,547 141.94 

นครนายก 2,122.00 258,358 121.75 255,174 120.25 248,496 117.10 251,064 118.31 

นครปฐม 2,168.33 905,008 417.38 874,616 403.36 830,970 383.23 801,956 369.85 

นครสวรรค์ 9,597.68 1,066,455 111.12 1,073,347 111.83 1,073,683 111.87 1,130,841 117.82 

นนทบุรี 622.303 1,211,924 1947.48 1,141,673 1,834.59 1,024,191 1,645.81 905,197 1,454.59 

ปทุมธาน ี 1,525.86 1,111,376 728.36 1,033,837 677.55 896,843 587.76 708,909 464.60 

พระนคร- 
ศรีอยุธยา 2,556.64 810,320 316.95 793,509 310.37 760,712 297.54 748,243 292.67 

พิจิตร 4,531.01 543,482 119.95 549,395 121.25 554,740 122.43 591,953 130.64 

พิษณุโลก 10,815.85 865,759 80.05 854,372 78.99 841,683 77.82 867,685 80.22 

เพชรบูรณ์ 6,225.14 995,223 159.87 993,702 159.63 997,531 160.24 1,040,786 167.19 

ลพบุร ี 6,199.75 757,321 122.15 758,059 122.27 749,821 120.94 767,985 123.87 

สมุทรปราการ 1,004.09 1,293,553 1288.28 1,223,302 1,218.32 1,126,940 1,122.35 1,027,719 1,023.53 

สมุทรสงคราม 416.707 194,069 465.72 194,042 465.66 194,212 466.06 205,135 492.28 

สมุทรสาคร 872.347 556,719 638.19 508,812 583.27 469,934 538.70 442,914 507.73 

สระบุรี 3,576.49 640,065 178.96 625,689 174.95 615,756 172.17 621,994 173.91 

สิงห์บุร ี 822.478 210,588 256.04 213,216 259.24 215,653 262.20 223,352 271.56 

สุโขทัย 6,596.09 600,231 91 602,601 91.36 605,301 91.77 625,099 94.77 

สุพรรณบุรี 5,358.01 848,567 158.37 847,308 158.14 842,584 157.26 863,304 161.12 

อ่างทอง 968.372 282,404 291.63 283,882 293.15 284,406 293.69 290,423 299.91 

อุทัยธาน ี 6,730.25 330,299 49.08 328,950 48.88 326,975 48.58 336,176 49.95 

ที่มา: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 7.8 จ้านวนประชากรภาคกลาง ปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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ภาพ 7.9 ความหนาแน่นของประชากรภาคกลาง ปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
       ดัดแปลงจากข้อมูลส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) 
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 7.5.2 การกระจายตัวของประชากร คือการกระจายตัวของสมาชิกของประชากรในพื้นที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมักจะแสดงออกมาในรูปแบบของความหนาแน่นประชากรที่แสดง
ออกมาในหน่วยคนต่อตารางกิโลเมตร ในภาคกลางประชากรจะตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ต่อไปนี้ 
(สุภาพ บุญไชย, 2549:72) 

 ที่ราบลุ่มแม่น้้าตอนล่างหรือพ้ืนที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ราบที่มี
ขนาดกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่เกิดจากการตกตะกอนของดินตามริมแม่น้้ามาเป็นระยะเวลา
ไม่นานจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและท้าเกษตรกรรม การที่ภาคกลางเป็น
ศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม การค้า การคมนาคมขนส่งและการศึกษา ท้าให้เกิดการกระจุก
ตัวอย่างหนาแน่นของประชากรโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร จากสถิติในปี 2559 มีความหนาแน่น
ประชากรประมาณ 3,624.98 คนต่อตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นอัตราสูงที่สูงที่สุดในประเทศ 

 7.5.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรภาคกลาง โดยมากภาคกลางมีการย้ายถิ่นเข้า
ออกมาก มีทั้งการย้ายถิ่นแบบระหว่างประเทศและการย้ายถิ่นแบบในประเทศ ทั้งนี้การย้ายถิ่นของ
ทั้งสองกรณีก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจ้านวนประชากรได้ 
  1. การอพยพนอกประเทศ 

   การอพยพของชาวต่างประเทศ ในภาคกลางการอพยพของแรงานต่างชาตินั้นมี
สถิติสูงสุดในบรรดาภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ปรากฏการณ์การหลั่งไหลของแรงงานต่างชาติเข้า
สู่ประเทศไทยนั้นมีเป็นจ้านวนมากที่เป็นพ้ืนที่ประกอบอาชีพอิสระในปัจจุบันของชาวตะวันตก ชาว
ญี่ปุ่นและชาวจีน ในส่วนปัจจัยดึงดูดนั้นมีแนวโน้มที่เป็นไปในทางเดียวกันกับการอพยพย้ายเข้าของ
แรงงานชาวต่างชาติ ประชากรในประเทศนั้นมีปัจจัยในการดึงดูดที่ส้าคัญอย่างมากนั่น คือ การจ้าง
งานในเมืองหลวง กล่าวคือ กรุงเทพมหานคร ที่เป็นแหล่งจ้างงานที่ส้าคัญที่สุดของประเทศไทย 
ประชากรในตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยกลางคนนั้นหลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวงที่มีแหล่งจ้างงานอยู่เป็น
จ้านวนมาก 

  2. การอพยพในประเทศ 

   ประชากรในภาคกลางโดยทั่วไปมักจะมีการอพยพเพ่ือหางานตามปัจจัยดึงคือ 
เมืองหลวงกรุงเทพฯ แม้ว่าจะมีการขยายขอบเขตของความเจริญออกมาทางจังหวัดนครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี หรือแม้กระทั่งเขตพุทธมณฑล ก็ยังมีการย้ายถิ่นเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
อย่างต่อเนื่อง อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยดึงดูดที่ส้าคัญด้านการศึกษา ที่เป็นปัจจัยส้าคัญในการดึงดูด
ประชากรเข้าสู่เมืองหลวงโดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป ในส่วนของปัจจัยผลักออก
จากภาคกลางนั้นควรจะมีเพียงการอพยพเพ่ือระบบราชการและการโยกย้ายงานทางเอกชนเพียงเพ่ือ
ต้าแหน่งงานเท่านั้น 
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 7.5.4 ชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพ้ืนเมือง ในภาคกลางพบกลุ่มชาติพันธุ์น้อยที่สุดในประเทศไทย
เนื่องความไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัย กลุ่มที่พบเป็นเพียงชุมชนเล็กๆเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ แต่
กลุ่มเหล่านี้ยังคงมีการรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมไว้อยู่ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559)  

  ไทยเชื้อสายมอญ ดั้งเดิมอพยพมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พบว่ามีชุมชน
ชาวไทยเชื้อสายมอญเป็นจ้านวนมากในภาคกลางมาเป็นระยะเวลานานมาก อาทิ  พ้ืนที่อ้าเภอปาก
เกร็ดและอ้าเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรีและกรุงเทพฯ เป็นต้น 

  ลาวพวน มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวางในประเทศลาว ต่อมาจึง
อพยพเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาษาพูดที่คล้ายคลึงกับชาวภาค
กลาง ปัจจุบันพบว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีและ
จังหวัดสระบุรี  
 7.5.5 การก้าหนดเมืองส้าคัญในภาคกลาง ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่อยู่ส่วนกลางของประเทศ
เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง (กรุงเทพมหานคร ) ศูนย์กลางการปกครองและแหล่งรวมเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 60 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นปัจจัยดึงดูดที่ส้าคัญ
ที่สุดที่ดึงดูดแรงงานทุกชนชั้นและเป็นพ้ืนที่ที่อาจจะเกิดปรากฏการณ์ประชากรแฝงสูงที่สุดในประเทศ
ไทย   

 

7.6 ทรัพยากร 
 

 ทรัพยากรในภาคกลางที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าดินตะกอนสะสม 
ทรัพยากรส่วนใหญ่จึงจะเป็นทรัพยากรดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากลุ่มแม่น้้าอิระวดี แม่น้้าโขงและแม่น้้าแดง ควบคู่กันไปด้วยทรัพยากร
น้้าและทรัพยากรแร่ธาตุที่มีประปรายตามบริเวณเทือกเขาแนวขอบของภาคกลาง 
 7.6.1 ทรัพยากรดิน คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามวัฏจักรธรรมชาติมีปัจจัยการเกิดคือ 
ธรรมชาติและเวลา ดินเป็นทรัพยากรที่กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมมนุษย์ ทรัพยากรดินจึงควร
ได้รับการดูแลและรักษาเป็นอย่างดีเพ่ือที่จะได้ใช้ไปอย่างยาวนานในอนาคต ในภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่มี
การตกตะกอนของดินตามลุ่มแม่น้้ามากที่สุดในประเทศไทยจึงสามารถจ้าแนกได้ว่าดินในภาคกลางจัด
ได้ว่าเป็นกลุ่มดินในที่ลุ่ม ในกลุ่มดินในปี 2478 และ 2491 สามารถเรียกชื่อได้ตามท้องที่ ดังนี้ (สุภาพ 
บุญไชย, 2549: 125,126,127) 



291 

  ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clay) ลักษณะของดินมีน้้าหนักมาก ระบายน้้าไม่ดี 
ส่วนมากพบตามลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา เป็นดินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนดินบริเวณระยะปลาย
ของแม่น้้า มีความเหมาะสมในการการท้าสวนผลไม้ พบมากในบริเวณพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

  ดินเหนียวองครักษ์ (Ongkharak Clay) ลักษณะของดินมีมีกรดมาก ระบายน้้าได้น้อย 
เหมาะสมแก่การปลูกข้าวเจ้า พบมากในบริเวณพ้ืนที่อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไป
จนถึงอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

  ดินเหนียวท่าจีน (Thachin Clay) ลักษณะของดินมีความเค็มสูง ลักษณะพ้ืนที่เป็นป่า
ชายเลน มีความเหมาะสมในการประกอบกิจการบ่อเลี้ยงกุ้ง นาเกลือหรือท้าการประมงชายฝั่ง บาง
พ้ืนที่มีการยกร่องดินเพื่อท้าสวนผลไม้ เช่น มะพร้าว มะม่วงและทุเรียน เป็นต้น 

  ดินร่วนก้าแพงแสน (Kamphaengsaen Loams)  ลักษณะของดินมีเป็นดินปากน้้า
คุณภาพดี เกิดจากตะกอนแม่น้้าหลายๆ สาที่ส้าคัญของภาคกลางย อาทิ เจ้าพระยา แม่กลอง ลพบุรี
และป่าสัก ดินร่วนก้าแพงแสนครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง เป็นกลุ่มดินเก่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การท้าเกษตรกรรม 

  ดินเหนียวลพบุรี (Lopburi Clays) มีลักษณะเป็นดินเหนียว ฐานใต้เป็นดินมาร์ล ในฤดู
ฝนเหมาะสมแก่การท้าเกษตรกรรมและเหมาะสมแก่การท้าการอุตสาหกรรมประเภทเหมืองแร่ เช่น 
ปูนซีเมนต์ 
  ดินเหนียวชัยบาดาล (Chaibadan Clays) ลักษณะของดินมี เป็นเป็นดินตกค้าง 
(residual soils) ของหินอัคนี พบอยู่เป็นบริเวณกว้างในเขตลุ่มน้้าป่าสัก มีความเหมาะส้าหรับปลูกพืช
ไร่และเลี้ยงสัตว์แต่มีธาตุอาหารในดินและความอุดมสมบูรณ์น้อย 

 7.6.2 ทรัพยากรน้้า คือ สสารที่อยู่ในสถานะของเหลวมีสูตรทางเคมี คือ H2O เป็น
ทรัพยากรที่มีความจ้าเป็นที่สุดต่อมนุษย์ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกประเภทบนโลกจ้าเป็นต้องอาศัยน้้าใน
การด้ารงชีวิต บนพ้ืนโลกส่วนที่เป็นผืนน้้านั้นมีประมาณ 3 ส่วน (75%) และพ้ืนดิน 1 ส่วน (25%) 
โดยน้้าที่มีความส้าคัญกับมนุษย์มากที่สุดคือ น้้าจืด โดยที่แหล่งน้้าจืดขนาดใหญ่ที่สุด คือ แม่น้้าและ
ทะเลสาบ ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable resources) 

 ทรัพยากรน้้าของกลางมีเป็นจ้านวนมาก สังเกตได้จากบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าสาย
ส้าคัญต่างๆ แม่น้้าสายที่ส้าคัญที่สุด คือ แม่น้้าเจ้าพระยาที่เป็นแม่น้้าสายส้าคัญขนาดใหญ่มีปริมาณ
น้้าในล้าน้้ามากจึงมีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศเป็นอย่างมาก   
 เขื่อนกักเก็บน้้าที่ส้าคัญ 

  เขื่อนเจ้าพระยา สร้างขวางล้าน้้าเจ้าพระยา บริเวณต้าบลบางหลวง อ้าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท ถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าและทางการชลประทาน 

  เขื่อนกระเสียว สร้างขวางล้าห้วยกระเสียว บริเวณต้าบลด่านช้าง อ้าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในทางการชลประทานและการประมง 
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  เขื่อนพระรามหก สร้างขวางแม่น้้าป่าสัก บริเวณต้าบลท่าหลวง อ้าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในทางการชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม 

  เขื่อนนเรศวร สร้างขวางแม่น้้าน่าน บริเวณต้าบลพรหมพิราม อ้าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบรรเทาอุทกภัย ชลประทาน การคมนาคมและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

  เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน สร้างขวางแม่น้้าแควน้อย บริเวณต้าบลคันโซ้ง อ้าเภอวัด
โบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในทางการชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมและ
บรรเทาอุทกภัย 

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สร้างขวางแม่น้้าป่าสัก บริเวณต้าบลท่าหลวง อ้าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระดับความจุอ่างเก็บน้้า 960 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน
ทางการชลประทาน เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค บรรเทาปัญหาอุทกภัย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
และเพาะพันธุ์สัตว์น้้า 
  เขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างเพ่ือพัฒนาลุ่มน้้านครนายกตอนบน ที่บ้านท่าด่าน ต้าบล
หินตั้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ถูกสร้างขึ้นเพ่ือท้าการเกษตร การอุปโภคบริโภครวมทั้งช่วย
บรรเทาอุทกภัยรวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอีกด้วย 
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ภาพ 7.10 เขื่อนในภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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7.6.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ คือ สสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบไปด้วยแร่โลหะและแร่
อโลหะ นอกจากนั้นคือแร่พลังงาน ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการใช้งานเสมอ ในประเทศไทยมีหลายพ้ืนที่มีความส้าคัญในด้านการผลิตและขุดเจาะแร่ธาตุ 
บางพ้ืนที่มีความส้าคัญในการถลุงและสกัดแร่ธาตุ แร่ธาตุเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable resources) 

 แร่ธาตุที่ส้าคัญในจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าภาคกลางนั้น
เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้าอัตราของการทับถมแร่ธาตุนั้นจะมีน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ยกเว้นในบางพ้ืนที่ที่มี
การสะสมตัวของแร่ธาตุตามแนวขอบของเทือกเขารอยต่อของภาคกลางและภูมิภาคใกล้เคียง แต่แร่
ธาตุเหล่านี้ก็ยังมีการพบเป็นจ้านวนน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ 

  ก้าแพงเพชร  โซเดียม เฟลด์สปาร์ 
  ชัยนาท   เหล็ก ดีบุก ฟอสเฟต 

  นครนายก   บอลส์เคลย์ 
  นครปฐม   ซิลิกา 
  นครสวรรค์   ไดโลไมต์ เหล็ก ยิปซั่ม ทองค้า ทองแดง ไพโรฟิลไลต์ 
  นนทบุรี   ซิลิกา 
  ปทุมธานี   ดินขาว ฟอสเฟต 

  พระนครศรีอยุธยา  บอลส์เคลย์ ซิลิกา 
  พิจิตร   ทองค้า เกาลิน เงิน ยิปซั่ม  
  พิษณุโลก   ทองค้า ทองแดง 

เพชรบูรณ์   บอลส์เคลย์ ทองค้า แบไรต์ ถ่านหิน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส 
ฟอสเฟต สังกะสี รัตนชาติ 

ลพบุรี   บอลส์เคลย์ ทองค้า คาซิโดนี ทองแดง แมงกานีส ไดโลไมต์      
เบนทอไนต์ ไพโรฟิลไลต์ 

  สระบุรี   ดิกไคต์ ไดโลไมต์ ทราเวอดีน บอลส์เคลย์ 
  สิงห์บุรี   ซิลิกา 
  สุโขทัย   ทองค้า เหล็ก ฟลูออไรท์ แมงกานีส ซัฟไฟร์ พลวง รัตนชาติ            

โวลลาสต์โทไนต์  
  สุพรรณบุรี   ดีบุก ซิลิกา 
  อ่างทอง   ซิลิกา 
  อุทัยธานี   เหล็ก เกาลิน ดีบุก 

  ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร เกิดจากการทับถม
ของตะกอนหนาจึงปรากฏทรัพยากรแร่ธาตุน้อยมาก 



295 

 7.6.4 ทรัพยากรป่าไม้ คือ ปริมาณต้นไม้ที่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มีความซับซ้อนและ
หนาทึบ จัดได้ว่าเป็นสังคมของพืชพรรณธรรมชาติ ที่มีความส้าคัญต่อโลก ข้อส้าคัญแรกสุด คือ 
เปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศเปลี่ยนสารพิษให้กลายเป็นออกซิเจน ในหลายประเทศทั่วโลกใช้ป่า
ไม้เป็นเกณฑ์ในการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ปัจจุบันป่าไม้ใน
ประเทศไทยพบเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นเนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-

renewable) สามารถฟ้ืนฟูได้ด้วยการปลูกทดแทนแต่ต้องแลกด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 20-30 ปี 
ป่าไม้ในภาคกลางพบทั้งป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ (สุภาพ บุญไชย, 2549: 181-183) ได้แก่ 

 1. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่ต้นไม้มีใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี พืชพรรณมีลักษณะใบหนาใหญ่ 
พบว่ามีการผลัดใบบ้างในบางฤดูกาลแต่ไม่ถึงกับผลัดใบจนหมดทั้งต้น ลักษณะความชื้นในอากาศของ
ป่ามีมากซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายทางด้านระบบชีวนิเวศ 

  ป่าดงดิบ ป่าดิบหรือป่าดิบชื้น (tropical rain forest, tropical evergreen forest or 

tropical wet green forest ) ต้นไม้ที่ขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่เรือนยอดหนาแน่น เบียดชิดไม่เป็นระเบียบ 
แสงแดดไม่สามารถส่องถึงพ้ืนดินได้ ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย ไม้ที่พบ 
คือ ยาง ตะเคียน มะหาด ไม้พ้ืนล่างได้ ได้แก่ ไผ่ หวาย เถาวัลย์ เป็นต้น ในภาคกลางพบป่าดงดิบน้อย
เนื่องจากลักษณะอากาศมีความชื้นต่้าสามารถพบได้บริเวณพ้ืนที่รอยต่อกับภูมิภาคอ่ืนๆ 

  ป่าดงดิบแล้ง (dry evergreen forest) ลักษณะคล้ายกับป่าดิบชื้น แต่แตกต่างตรงที่
ความหนาแน่นของพรรณไม้ในเรือนยอดและพรรณไม้เบื้องล่าง ปริมาณฝนน้อยกว่าป่าดิบชื้น พบ
ปริมาณเบาบางเช่นเดียวกับป่าดงดิบ 

  ป่าชายเลน (mangrove forest) ป่าชายเลนของภาคกลาง คล้ายกับป่าชายเลนของ
ภาคอ่ืนๆ พบได้ทั่วไป ตามพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ
บางส่วนของกรุงเทพมหานคร  
 2. ป่าไม้ผลัดใบ เป็นป่าที่ในฤดูแล้งพืชพรรณในป่าจะผลัดใบออกหมดทั้งต้น เนื่องจาก
อากาศมีความแห้งแล้งและมีความชื้นน้อยพืชพรรณจึงจ้าเป็นที่จะต้องผลัดใบออกทั้งหมดเพ่ือลดการ
คายน้้าและชะงักการเจริญเติบโตเพ่ือรอการผลิใบออกมาใหม่เมื่อฤดูฝนมาถึง 
  ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) เป็นป่าโปร่งมักจะพบบริเวณที่ราบลุ่ม
และเนินเขา พืชพรรณเป็นไม้ขนาดกลางไม่หนาแน่น ขึ้นไม่เป็นระเบียบ พืชพรรณส่วนใหญ่ คือ สัก 
แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ซึ่งเป็นไม้ส้าคัญทางเศรษฐกิจ เป็นป่าประเภทที่มีมากที่สุดในภูมิภาคนี้ 
บริเวณจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์และ
จังหวัดสระบุรี 
  ป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคกหรือป่าเต็งรัง (dry deciduous forest) พบมากตามพ้ืนที่แห้ง
แล้งที่เป็นดินทรายหรือดินลูกรัง อากาศแห้งแล้ง น้้าน้อย ดินมักจะเป็นสีแดง ธาตุอาหารในดินมีไม่
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มากนัก พืชพรรณส่วนใหญ่ คือ เต็งรัง เหียง พลวง มะขามป้อม พรรณไม้พ้ืนราบได้แก่ เพ็ก ปรง เป็น
ต้น มักจะพบกระจายตัวอยู่ทั่วไปรอบพ้ืนที่ป่าเบญจพรรณของภูมิภาค 

ตาราง 7.5 เนื้อท่ีป่าไม้ของภาคกลาง 
จังหวัด/ปี พ.ท.

จังหวัด 

2559 2557 2551 

พื้นที ่ ร้อยละ พื้นที ่ ร้อยละ พื้นที ่ ร้อยละ 

กทม 1,568.74 3,253.51  0.3 3,211.09  0.3 437.36  0 

ก้าแพงเพชร 8,607.49 1,238,596.44  23 1,237,695.38  23 1,266,891.99  23.5 

ชัยนาท 2,469.75 39,109.13  2.5 37,249.21  2.4 47,889.97  3.1 

นครนายก 2,122.00 400,381.03  30.2 396,466.72  29.9 399,975.88  30.2 

นครปฐม 2,168.33 582.55  0 0 0 0 0 

นครสวรรค ์ 9,597.68 558,723.87  9.3 551,150.95  9.2 550,685.76  9.2 

นนทบุรี 622.303 0 0 0 0 0 0 

ปทุมธาน ี 1,525.86 0 0 0 0 0 0 

พระนครศรี-
อยุธยา 

2,556.64 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

พิจิตร 4,531.01 8,398.66  0.3 8,674.31  0.3 7,990.69  0.3 

พิษณุโลก 10,815.85 2,416,964.75  35.8 2,394,712.33  35.4 2,484,606.51  36.8 

เพชรบูรณ ์ 6,225.14 2,419,303.64  62.2 2,409,184.43  61.9 2,544,052.70  65.4 

ลพบุร ี 6,199.75 588,294.79  15.2 563,304.31  14.5 684,848.94  17.7 

สมุทรปรา-
การ 

1,004.09 
13,727.36  

2.2 

14,866.34  

2.4 

6,995.21  

1.1 

สมุทรสง-
คราม 

416.707 
17,830.54  

6.8 

19,292.59  

7.4 

12,646.92  

4.9 

สมุทรสาคร 872.347 22,589.99  4.1 23,048.88  4.2 23,802.76  4.4 

สระบรุ ี 3,576.49 517,170.08  23.1 486,007.91  21.7 504,169.82  22.6 

สิงห์บุร ี 822.478 238.30  0 249.56  0 0 0 

สุโขทัย 6,596.09 1,225,766.32  29.7 1,235,460.93  30.0 1,411,160.77  34.2 

สุพรรณบุร ี 5,358.01 394,608.31  11.8 382,934.64  11.4 384,192.02  11.5 

อ่างทอง 968.372 0 0 0 0 0 0 

อุทัยธาน ี 6,730.25 2,135,387.52  50.8 2,138,610.99  50.8 2,170,626.68  51.6 

ที่มา: ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 
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ภาพ 7.11 ร้อยละเนื้อท่ีป่าไม้ของภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2560) 

 

  7.6.5 อุทยานแห่งชาติ ในภาคกลางอุทยานแห่งชาติมักจะตั้งอยู่บริเวณขอบนอกของ
ภูมิภาค ตามหลักการแล้วพ้ืนที่เหล่านี้จะถูกจัดเป็นสัดส่วนไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปเพ่ือความสะดวกใน
การอนุรักษ์ ภาคกลางมีอุทยานแห่งชาติที่ส้าคัญหลายแห่ง ประกอบไปด้วย (ส้านักงานอุทยาน
แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2557) 

   คลองลาน ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาถนนธงชัย พืชพรรณธรรมชาติส่วนมากเป็นพืชในกลุ่มป่าเบญจพรรณ มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร 

   รามค้าแหง ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองสุโขทัย อ้าเภอคีรีมาศและอ้าเภอกงไกรลาส 
จังหวัดสุโขทัย นอกจากจะมีความหลากหลายทางด้านพืชพรรณและภูมิประเทศแล้วยังพบหลักฐานใน
การตั้งถ่ินฐานของประชาชนสมัยสุโขทัยอีกด้วย มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 324 ตารางกิโลเมตร 

   แม่วงก์ ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก้าแพงเพชรและอ้าเภอแม่วงก์
และอ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่โดยมากเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ อาทิ น้้าแม่วงก์ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยมากประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนตามเทือกเขาถนนธงชัยและ
ค่อยๆลดระดับลงมาจนมาเป็นพื้นราบ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 894 ตารางกิโลเมตร 
   ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาถนนธงชัย พืชพรรณธรรมชาติส่วนมากเป็นพืชในกลุ่มป่าเบญจพรรณ มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 213 ตารางกิโลเมตร 
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   เขาสามหลั่น ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ภูมิประเทศ
ประกอบด้วยเทือกเขาสูงและที่ราบระหว่างหุบเขา ยอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดเขาครก ความสูงประมาณ 
329 เมตร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร 
   น้้าตกชาติตระการ ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญของแม่น้้าหลายสาย ลักษณะ
หินต้นก้าเนิดเป็นหินทรายเกือบทั้งหมด มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร 
   คลองวังเจ้า ตั้งอยู่ในเขตกิ่งอ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตากและอ้าเภอคลองลานและ
อ้าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก้าแพงเพชร ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าปิงตอนบน พืชพรรณธรรมชาติเป็น
ป่าเบญจพรรณเนื่องจากเป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคกลาง มีพ้ืนที่
โดยรวมประมาณ 747 ตารางกิโลเมตร 

   แก่งเจ็ดแคว ตั้งอยู่ในท้องที่อ้าเภอวัดโบสถ์ อ้าเภอชาติตระการ อ้าเภอนครไทย 
และอ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นเทือกเขายาวสลับซับซ้อน มีพ้ืนที่
โดยรวมประมาณ 261 ตารางกิโลเมตร 

   ภูหินร่องกล้า มีพ้ืนที่ครอบคลุมรอยต่อสองจังหวัด คือ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย และอ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะภูมิประเทศโดยเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ยอด
ภูเขาที่ส้าคัญคือ ภูแผงม้า ภูขี้เถ้า ภูลมโล ภูหินร่องกล้า ภูหมันขาวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดความสูง
ประมาณ 1,820 เมตร รองลงมาคือ ภูลมโล สูงประมาณ 1,664 เมตร เป็นแหล่งก้าเนิดของแม่น้้าล้า
ธารหลายสาย เช่น ห้วยล้าน้้าไซ ห้วยน้้าขมึน ห้วยออมสิงห์ ห้วยเหมือดโดนและห้วยหลวงใหญ่ มี
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 261 ตารางกิโลเมตร 

   เขาค้อ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าท้องที่อ้าเภอหล่มเก่า อ้าเภอหล่มสัก อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ และอ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นภูเขาทอดยาวตามแนวทิศเหนือไปทิศ
ใต้ ตอนบนสุดเป็นภูเขาสูงชัน มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 155 เมตร ถึง 1,593 

เมตร และเนื่องจากภูเขาในแถบนี้เป็นภูเขาที่การจากการยกตัวในอดีตท้าให้มีลักษณะเป็นภูเขาหิน
ทรายยอดราบ หรือมีที่ราบอยู่บนยอด เช่น “ภูทับเบิก” สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 1,786 เมตร 

มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 483.71 ตารางกิโลเมตร 
   ตาดหมอก ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นก้าเนิดของห้วยน้้าด้า ห้วยผึ้ง ห้วยกกไฮ เป็นต้นน้้าล้าธารของลุ่มน้้าป่า
สักและลุ่มน้้าชี เป็นผืนป่าเดียวกันกับป่าอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ -
ห้วยใหญ่ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร 
   น้้าหนาว ตั้งอยู่ในท้องที่อ้าเภอหล่มเก่า อ้าเภอหล่มสักและอ้าเภอน้้าหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์และอ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ เป็นเขตกั้น
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิและจังหวั ด
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เพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นเนินยอดป้านที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ในอดีต มีความสูง
อยู่ระหว่าง 650-1,200 เมตร ประกอบด้วย ภูผาจิต ภูกุ่มข้าว โดยมีภูด่านอีป้องเป็นจุดสูงสุด มีความ
สูง 1,271 เมตร เป็นป่าต้นน้้าล้าธารสายหลัก เช่น แม่น้้าป่าสัก แม่น้้าพอง แม่น้้าเลย ห้วยขอนแก่น 
ห้วยน้้าเชิญที่ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 966 ตารางกิโลเมตร 
   น้้าตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่อ้าเภอวังม่วง อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
และอ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับท่ี จุดสูงสุดของพ้ืนที่อยู่บริเวณ
โชคชัยพัฒนา มีความสูง 402 เมตร  มีคลองมวกเหล็กซึ่งไหลลงสู่แม่น้้าป่าสัก มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
26.98 ตารางกิโลเมตร 

   น้้าตกสามหลั่น อยู่ในท้องที่อ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอหนองแค อ้าเภอวิหารแดง 
และอ้าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบแคบๆ 
ระหว่างหุบเขา ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาครก มีความสูงประมาณ 329 เมตร มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 
44.57 ตารางกิโลเมตร 

   พุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียว ครอบคลุมพ้ืนที่ในอ้าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมาก มียอดเขาเทวดาเป็นยอด
สูงสุด สูงประมาณ 1,123 เมตร และเป็นต้นก้าเนิดของล้าห้วยที่ส้าคัญหลายสาย ได้แก่ ล้าตะเพิน 
ห้วยเหล็กไหล ห้วยองคต ห้วยองค์พระ ห้วยท่าเดื่อ ห้วยขมิ้นที่ไหลลงเขื่อนกระเสียว มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 317.48 ตารางกิโลเมตร 
  7.6.6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ พ้ืนที่ที่ถูกก้าหนดขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าอย่างปลอดภัยในการด้ารงชีวิตและขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต แต่ละเขตนั้นจะต้องมีความ
เหมาะสมในการด้ารงชีพด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น แหล่งน้้า แหล่งอาหาร ป่าไม้ พ้ืนที่สูง เป็นต้น (ส้านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า, 2560) ในภาคกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนื่องจากมีอาณาเขตที่ติดต่อกับอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ต่างๆ ใน
ภาคตะวันตกท้าให้เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ตอนกลางของประเทศ 

ห้วยขาแข้ง อยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก เนื้อท่ีประมาณ 1,608,750 

ไร่ 
   เขาสนามเพรียง อยู่ในเขตจังหวัดก้าแพงเพชร เนื้อท่ีประมาณ 63,125 ไร่ 
   ซับลังกา อยู่ในเขตจังหวัดลพบุรี เนื้อท่ีประมาณ 96,875 ไร่ 
  7.6.7 ทรัพยากรสัตว์ป่าและประมง ในภาคกลางแต่ดั้งเดิมนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรสัตว์ป่าเนื่องจากพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีมากจากความอุดมสมบูรณ์ของดินตะกอนที่ราบลุ่มแม่น้้า 
ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบจึงอาจจะประกอบไปด้วย เสือขนาดต่างๆ กวาง ควายป่า เป็นต้นทรัพยากร
ประมงในภาคกลางนั้นโดยเป็นการประมงน้้าจืดเป็นส่วนใหญ่ แม่น้้าสายหลักคือ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่
น้้าป่าสัก แม่น้้าท่าจีน แม่น้้าแม่กลองที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการประมงที่ส้าคัญ อาทิ ปลาม้า ปลาช่อน ปลา
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เนื้ออ่อน เป็นต้น การประมงน้้าเค็มพบมากตามเขตจังหวัดชายทะเล เช่น สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
และสมุทรปราการ สัตว์น้้าที่พบเป็นการประมงชายฝั่งและการประมงแบบเพาะเลี้ยง จ้าพวกหอย 
และกระชังปลา เป็นต้น พื้นที่การประมงที่ส้าคัญคือ พ้ืนที่การประมงในภาคกลางมีความหลากหลาย
มากมาย เริ่มต้นที่การประมงน้้าจืด น้้ากร่อยไปจนถึงน้้าเค็มเนื่องจากภูมิภาคของภาคกลางดั้งเดิมนั้น
เป็นดินตะกอนที่งอกมาจากแผ่นดินหลัก แม่น้้าสายส้าคัญในภาคกลางมี เป็นจ้านวนมากได้แก่ แม่น้้า
เจ้าพระยา แม่น้้าป่าสัก แม่น้้าลพบุรี แม่น้้าท่าจีน แม่น้้านครนายก ส่วนของหนองบึงและอ่างเก็บนั้นมี
มาก เช่น บึงบอระเพ็ด บึงสีไฟ และเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนเขาแหลมและเขื่อนแก่งกระจาน และใน
ส่วนของการประมงน้้าเค็มและน้้ากร่อยนั้นแบ่งได้เป็นส่วนของอ่าวไทยตอนใน ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร 
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ภาพ 7.12 อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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7.7 สภาพเศรษฐกิจ 

 

 สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคกลางนั้นขึ้นอยู่กับระบบเกษตรกรรมเป็นหลัก ระบบ
เศรษฐกิจประเภทอ่ืนๆ อาทิ อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่งนั้นเป็นเพียงระบบเศรษฐกิจในระบบ
รองเท่านั้น ซึ่งระบบเศรษฐกิจเหล่านี้จะกลายมาเป็นระบบที่สนับสนุนระบบการเกษตรกรรมในภาค
กลาง ระบบเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้นั้นอาจจะมีน้อยเนื่องจากแหล่งแร่ธาตุมีน้อย
แต่ในด้านของการอุตสาหกรรมแปรรูปนั้นมีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

 7.7.1 ลักษณะทั่วไป ความหลากหลายทางด้านระบบเศรษฐกิจของภาคกลางนั้นมาจาก
ท้าเลที่ตั้งซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบนี้ เมืองที่ส้าคัญต่างๆ มากมายของภาคกลาง อาทิ 
กรุงเทพฯ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา กลายเป็นเมืองหลักและเมืองท่าที่ส้าคัญตามแม่น้้าสาย
ส้าคัญ ในอดีตมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทเกษตรกรรมอยู่เป็นจ้านวนมาก ระบอบท่าข้าวซึ่งมี
ความส้าคัญตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งแม่น้้าสายส้าคัญ เช่น ท่าข้าวก้านันทรง ในจังหวัดนครสวรรค์ 
 7.7.2 เกษตรกรรม ในภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าที่มีพ้ืนที่กว้าง
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้มีความเหมาะสมอย่างมากต่อกิจกรรมการเกษตรทั้งในด้าน
การผลิตอาหารภายในประเทศและการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้พ้ืนที่ภาคกลางนั้นได้ชื่อ
เป็น “อู่ข้าวอู่น้้า”มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตะกอนที่ราบลุ่มแม่น้้าและความอุดมสมบูรณ์ของปริมาณจากแม่น้้าสายหลักหลายสาย โดยที่พืช
เศรษฐกิจของภาคกลางประกอบไปด้วย ข้าวเจ้า ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ละหุ่ง งา นุ่น งิ้ว ฝ้าย 

เป็นต้น 
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ตาราง 7.6 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 

จังหวัด ข้าวนาป ี ข้าวนาปรัง มันส้าปะหลัง กล้วยน้าว้า อ้อย มะม่วง 
กรุงเทพมหานคร 88,684 74,464 0 3,371 0 1,225 

นนทบุรี 93,435 61,188 0 4,358 0 1,368 

ปทุมธาน ี 321,885 121,244 0 13,610 0 2,455 

พระนครศรีอยุธยา 809,910 356,570 0 3,782 0 3,164 

อ่างทอง 320,191 20,389 0 9,819 12,197 7,464 

ลพบุรี 733,861 0 442,105 0 1,013,361 8,392 

สิงห์บุรี 295,564 29,415 0 1,058 13,776 926 

ชัยนาท 755,700 149,044 156,350 7,025 268,086 3,073 

สระบุรี 292,550 16,347 49,065 2,660 142,673 10,437 

นครนายก 332,156 144,073 295 19,524 0 52,245 

สมุทรปราการ 21,421 17,260 0 1,549 0 8,058 

สมุทรสาคร 5,854 4,951 0 16,494 0 132,831 

สมุทรสงคราม 0 0 0 38,742 0 5,780 

นครสวรรค์ 2,274,370 176,246 542,895 20,320 905,885 3,165 

อุทัยธาน ี 407,952 66,848 233,135 4 ,008 447,226 5,969 

ก้าแพงเพชร 1 ,219,898 139,078 449,668 4,684 1,175,810 4,235 

พิษณุโลก 1,371,418 289,692 138,148 15,815 148,276 88,464 

พิจิตร 1,743,174 291,273 29,429 14,834 119,326 12,855 

เพชรบูรณ์ 1,228,311 12,399 260,322 0 598,895 18,443 

สุโขทัย 994,644 206,647 82,220 6 ,883 304,517 14,274 

นครปฐม 334,383 164,875 0 63,120 104,126 90,940 

สุพรรณบุรี 1,479,376 392,734 32,225 14,171 812,841 184,235 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 
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ภาพ 7.13 เนื้อท่ีเพาะปลูกผลผลิตทางด้านการเกษตรรายจังหวัด ปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 

 

 7.7.3 ปศุสัตว์ ในภาคกลาง การปศุสัตว์เป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญมาก
ภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากลักษณะภูมิเทศที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มี
ความเหมาะสมในการท้าปศุสัตว์ทุกประเภท และหลายๆจังหวัดถือเป็นพ้ืนที่ที่มีผลผลิตเชิงการปศุ
สัตว์ที่ส้าคัญของประเทศ เช่นจังหวัด นครปฐมเป็นพ้ืนที่มีความส้าคัญในด้านผลผลิตประเภทสุกร 
จังหวัดลพบุรีเป็นพ้ืนที่มีความส้าคัญในด้านผลผลิตประเภทไก่และจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพ้ืนที่มี
ความส้าคัญในด้านผลผลิตประเภทโคเนื้อและโคนมของประเทศ เป็นต้น 

  จังหวัดที่มีการท้าปศุสัตว์มากที่สุดคือ ลพบุรี จ้านวนประมาณ 58,357,400 ตัว 

  จังหวัดที่มีการท้าปศุสัตว์น้อยที่สุด คือ สมุทรปราการ จ้านวนประมาณ 70,950 ตัว 

  ไก่ คือ ประเภทการท้าปศุสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุดในภูมิภาคนี้ จ้านวนประมาณ 
158,890,303 ตัว 

  แกะ คือ ประเภทการท้าปศุสัตว์ที่มีปริมาณน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้ จ้านวนประมาณ 
10,318 ตัว  
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ตาราง 7.7 สถิติการปศุสัตว์ปี 2558 รายจังหวัดภาคกลาง 
จังหวัด โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด แพะ แกะ 

กรุงเทพมหานคร 3,551 106 254 15 531,365 28,336 15,964 284 

นนทบุรี 1,894 18 156 95 154,137 227,599 2,199 186 

ปทุมธาน ี 4,969 44 150 6,338 368,431 221,101 2,848 62 

พระนครศรีอยุธยา 8,140 51 349 21,729 4,471,541 499,442 3,185 170 

อ่างทอง 15,456 38 492 59,409 2,188,205 1,151,814 2,768 65 

ลพบุรี 43,920 48,467 1,880 305,606 56,503,506 1,432,680 19,523 1,818 

สิงห์บุรี 3,017 184 17 59,886 2,180,138 319,140 6,345 73 

ชัยนาท 35,607 590 7,077 57,105 2,966,815 516,008 11,755 669 

สระบุรี 21,563 89,532 433 153,865 27,997,656 984,897 9,448 1,564 

นครนายก 7,694 58 8,420 54,141 9,221,600 431,819 514 42 

สมุทรปราการ 635 - 36 135 65,477 4,227 403 37 

สมุทรสาคร 502 - 13 136 179,602 11,533 1,118 6 

สมุทรสงคราม 674 - 3 1,386 67,613 3,225 369 7 

นครสวรรค์ 35,010 1,296 2,399 200,163 10,008,366 921,913 6,300 1,559 

อุทัยธาน ี 14,012 62 15,045 36,765 2,630,217 324,331 3,775 100 

ก้าแพงเพชร 18,118 10 3,609 379,719 3,255,161 400,475 1,328 357 

พิษณุโลก 30,585 117 10,030 105,934 2,459,297 535,198 4,652 226 

พิจิตร 9,306 476 3,356 39,446 2,905,364 898,746 2,266 629 

เพชรบูรณ์ 32,289 2,042 2,131 32,082 4,900,329 292,483 8,352 841 

สุโขทัย 39,495 1,953 2,521 42,195 1,130,168 198,669 1,745 - 

นครปฐม 46,150 21,820 480 213,510 11,210,550 2,158,884 9,554 1,034 

สุพรรณบุรี 122,837 982 2,495 315,196 13,494,765 2,150,014 15,002 589 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 7.14 สถิติการปศุสัตว์ (โคเนื้อ สุกร เป็ด) ปี 2558 รายจังหวัดภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 7.15 สถิติการปศุสัตว์ (โคนม กระบือ แพะ แกะ) ปี 2558 รายจังหวัดภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ (2560) 
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ภาพ 7.16 สถิติการปศุสัตว์ (ไก่) ปี 2558 รายจังหวัดภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ (2560) 

 

 7.7.4 อุตสาหกรรม ของภาคกลางมีทั้งการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ แต่เดิม
นั้นการลงทุนจากต่างประเทศนั้นมีมากเนื่องจากอัตราค่าแรงที่ไม่สูงมาก แต่ในปัจจุบันการเพ่ิมอัตรา
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เวียดนาม เมียนมาร์ เป็นต้น แตใ่นพ้ืนที่ของภาคกลางยังคงมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่งเนื่องจาก
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ ดังต่อไปนี้ 
  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา ตั้งอยู่ที่อ้าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 159 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,200 ไร่  
  นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 37 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 5,472 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ตั้งอยู่ที่อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มี
พ้ืนที่ประมาณ 3,700 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่ที่อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 53 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,962 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 30 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,464 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 35 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 2,559 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตั้งอยู่ที่อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 49 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,004 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ตั้ งอยู่ ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 19 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 800 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมวรนคร ตั้งอยู่ในอ้าเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 49 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 6,485 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ตั้งอยู่ในเขตคันนายาวและเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 22 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 677 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) ตั้งอยู่ที่อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 66 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 2,379 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตั้งอยู่ที่อ้าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 39 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 2,050 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ตั้งอยู่ที่อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประมาณ 6 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,235 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 21 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,456 ไร่ 
  นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร ตั้งอยู่ที่อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 2 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 140 ไร่ 
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  นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 4 แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 579 ไร่ 
 7.7.5 การคมนาคม ในภาคกลางแต่เดิมนั้นมีการคมนาคมหลักคือ ทางน้้าและในปัจจุบันก็
ยังมีความส้าคัญทางด้านเศรษฐกิจในทุกแม่น้้าสายหลัก นอกจากเส้นทางถนนแล้วระบบรางของภาค
กลางนั้นยังมีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑลยังมี
รถไฟลอยฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT) ในพ้ืนที่เมืองหลวงที่อ้านวยความสะดวกต่อประชาชนเป็น
อย่างมาก ประกอบไปด้วย 

  1. ทางบก ประเทศไทยในยุคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมี
พระราชด้าริให้ทรงสร้างถนนหนทางให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ถนน
สามสายแรกที่เปิดใช้งานในประเทศไทย ได้แก่ เจริญกรุง บ้ารุงเมืองและเฟ่ืองนคร ต่อมาก็ได้มีการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้นมาตามล้าดับ ในล้าดับของทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3 แสดงว่าทางสายนั้น
อยู่ในเขตภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ตอนบน โดยภาคกลางเป็นศูนย์กลางของระบบการ
คมนาคมทั่วประเทศไทยและเส้นทางคมนาคมหลักทั้ง 4 สายที่มุ่งออกสู่ภูมิภาคจะกลับมาบรรจบ
รวมกันที่ภาคกลางซึ่งเป็นศูนย์รวมเช่นเดิม 

  2. ทางรถไฟ ศูนย์กลางอยู่ที่สถานีกรุงเทพหรือสถานี "หัวล้าโพง" ตั้งอยู่บริเวณถนน
พระราม 4 และปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทยมีทางรถไฟทั้งหมด 4,041 กม. เส้นทางรถไฟ
เริ่มต้นจากสถานีกรุงเทพ ผ่านสถานีสามเสน ชุมทางบางซื่อ (ทางแยกสู่สายใต้) บางเขน หลักสี่  ดอน
เมือง รังสิต เชียงราก บางปะอิน อยุธยา และสถานีชุมทางบ้านภาชี ซึ่งเป็นสถานีทางแยกระหว่างสาย
เหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยังมีเส้นทางรถไฟสายแม่กลองที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ
เส้นทางสายไหนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะเริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ ธนบุรี โดยไปสุด
ปลายทางท่ีสถานีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะทางรวม 31 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางอีกช่วงหนึ่ง
จะเริ่มต้นที่สถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร และไปสุดปลายทางที่สถานีแม่กลอง จั งหวัด
สมุทรสงคราม เป็นระยะทางรวม 33 กิโลเมตร 
  3. ทางอากาศ ภาคกลางเป็นศูนย์กลางทุกด้านจึงเป็นศูนย์กลางท่าอากาศยานที่ส้าคัญ
หลายแห่งตามจังหวัดต่างๆ ทั้งท่าอากาศยานและท่าอากาศยานนานาชาติ รวมทั้งหมด 6 แห่ง 

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang international airport) ตั้งอยู่ที่
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi airport) ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
ท่าอากาศยานนครสวรรค์ (Nakhon Sawan airport) ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
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ท่าอากาศยานพิษณุโลก (Phitsanulok airport) ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

  ท่าอากาศยานสุโขทัย (Sukhothai airport) ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ (Phetchabun airport) ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 7.7.6 การท่องเที่ยวและบริการ ภาคกลางคือภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกล่าวคือ 
กรุงเทพมหานคร การเข้าถึงภูมิภาคอ่ืนๆ นั้นเป็นเรื่องง่าย รายได้จากการท่องเที่ยวกว่าครึ่งประเทศมา
จากภาคกลางนี้ เมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานครนั้นเป็นพ้ืนที่ที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศ
เนื่องมาจากการกระจุกตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจ ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่น้อยค่อนข้าง
น้อยเมื่อเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ด้วยความเจริญของเมืองหลวงท้าให้ภูมิภาคนี้หนาแน่น
ไปด้วยการจ้างงานประเภทต่างๆอย่างสูงสุด ภาคกลางจึงมีความโดดเด่นทางด้านการจ้างงานสูงกว่า
ภูมิภาคอ่ืนๆ อาทิ ธุรกิจอาหารและบริการ ธุรกิจการขนส่ง เป็นต้น แม้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นประเด็น
รองส้าหรับคนในชาติแต่ส้าหรับชาวชาติต่างชาตินั้นการท่องเที่ยวใกล้กับเมืองหลวงและในเมืองหลวง
นั้น มีความส้าคัญมาก อาทิ ถนนข้าวสาร พัฒน์พงศ์และสีลม เป็นต้น ซึ่งมีความโดดเด่นและสร้าง
ความประทับใจในด้านการบริการ   
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ภาพ 7.17 เส้นทางคมนาคมภาคกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2559) 
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7.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและภาคกลาง 
 

 ภาคกลางได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านการพัฒนาด้าน
ต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
เนื่องจากภาคกลางเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของประเทศ ระบบและโครงสร้างการพัฒนามักจะเริ่มที่ภาค
กลางก่อนและจึงจะเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ นอกจากที่ภูมิภาคนี้จะเป็นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจแล้วยังมีความส้าคัญในด้านการคมนาคมขนส่งที่มีการเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคใกล้เคียงหรือ
ประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี้  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เพ่ิมการขยายตัวทางด้านการผลิต
สินค้าเกษตรประเภท ข้าวรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนกับสวนไม้สัก ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและ
พัฒนาอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการทอผ้าไปจนถึงอุตสาหกรรมขั้นสูง 
เช่น วัสดุก่อสร้าง ยางรถยนต์ โลหะ พลาสติก เป็นต้น มีการสร้างสถานีรถไฟบางซื่อและขยายทาง
รถไฟเพ่ือให้ครอบคลุมการใช้งานมากขึ้น   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้
ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย ฝ้าย เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้งสถานีเกษตรเพ่ือขยายพันธุ์พืช สถานี
ทดลองและขยายพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ปรับปรุงระบบชลประทานโดยการสร้างเขื่อนขนาด
ใหญ่ เช่น เขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมถลุงแร่ 
อุตสาหกรรมเคมีจากปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น และยังท้า
การปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการคมนาคมขนส่งคือ ก่อสร้างทางเชื่อมบางซื่อ-คลองตันเพ่ือลดระยะเวลา
ในการขนส่งระหว่างทางเรือและรถไฟลง มีการพัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมทางน้้าได้มีการส้ารวจ
และก่อสร้างท่าเรือริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา พัฒนาสนามบินให้มีมาตรฐานและสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา คือ สนามบินพิษณุโลกและการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 มีการขยายพ้ืนที่ชลประทานร่วมกับ
การปฏิรูปที่ดิน เพ่ือแก้ปัญหาที่ดินและสิทธิในการถือครองที่ดินและมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตภายในประเทศแทนการน้าเข้า สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานและวัตถุดิบภายในประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมกระดาษ ปูนซีเมนต์ ยางรถยนต์ น้้ามันปิโตรเลียมและอาหารกระป๋อง  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 วางแผนการจัดการทรัพยากรน้้า
เพ่ือให้มีการใช้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ปอ พืชผักผลไม้ต่างๆ มีนโยบายการพัฒนาเมืองหลักเพ่ือลดความ
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หนาแน่นประชากรในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง ปรับปรุงและขยายระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึง 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ก้าหนดให้พ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการและสมุทรสาคร เป็นพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่
เกษตรกรรมล้อมรอบพ้ืนที่ชุมชนในเขตปริมณฑล ทั้งนี้เพ่ือเป็นนโยบายควบคุมการขยายตัวของเมือง
อย่างไร้ขอบเขตและยังต้องสามารถรองรับแรงงานที่อาจจะเพ่ิมขึ้นได้ในอนาคตรวมไปถึงเพ่ือบรรเทา
ปัญหาจราจรในเขตเมืองด้วย  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 แนวทางหลัก คือ การพัฒนาคน
เพ่ือให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป ร่วมกับการพัฒนากรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพื่อเป็นเขตเชื่อมโยงโดยใช้ระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานการการขยายตัวของการใช้ที่ดิน 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานของประชาชน เช่น ไฟฟ้าและหมายเลขโทรศัพท์ ให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต การลดปัญหามลภาวะในแม่น้้า
เจ้าพระยาและแม่น้้าท่าจีนที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงวางแผนการเชื่อมโยงพ้ืนที่ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมโดยมี 
คน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและมีการท้าความร่วมมือกับอนุภูมิภาคหรือกลุ่มการค้าอ่ืนๆ มากมาย 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เน้นการพัฒนาตนเองเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจโดยพัฒนาศักยภาพในการผลิตอาหารและระบบการบริการและการพัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ที่จะพัฒนาเชื่อมโยงไปยังประตูเศรษฐกิจกับเพ่ือนบ้านและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีพัฒนาการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
สินค้าและบริการท้าให้ระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ระบบการท้างานเปลี่ยนเป็นแบบใช้
เทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 80 แต่ในทางกลับกันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมตามไปด้วยที่
มักจะท้าให้เกิดปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติได้ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มีการตระหนักถึงปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคม สัดส่วนปริมาณการเกิดลดลงและการตายมากขึ้นท้าให้ตลาดแรงงาน
ขาดแคลนแรงงานส่งผลให้เกิดการะจุกตัวของแรงงานอย่างหนาแน่นบริเวณพ้ืนที่กรุงเทพและภาค
กลาง พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความครอบคลุมการเข้าถึงมากที่สุด เช่น โรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพต้าบล โรงพยาบาลมะเร็ง เป็นต้น วางแผนโครงข่ายลอจิสติกส์เพ่ือรองรับระบบที่จะตอบสนอง
เศรษฐกิจต่อไปในอนาคต ควบคุมมลพิษเพ่ือลดสภาวะมลพิษทางอากาศ น้้าและเสียงในพ้ืนที่กรุงเทพ
และปริมณฑล 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วางแผนในด้านการขยายตัวของ
ระบบการขนส่งหรือลอจิสติกส์ ที่มีภาคกลางเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมทุกสาย การ
เชื่อมโยงระหว่างการขนส่งทางน้้าและระบบราง เป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสาย
หลักที่ออกสู่ภูมิภาค การวางแผนโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ -พิษณุโลก, กรุงเทพ-

นครราชสีมาและกรุงเทพ-หัวหิน เป็นต้น และยังมีการวางแผนขยับขยายพ้ืนที่เศรษฐกิจออกจาก
กรุงเทพฯและภาคกลางไปยังภูมิภาคอ่ืนๆด้วย แนวคิดการพัฒนาภูมิภาคที่ส้าคัญ คือ ให้ภาคกลาง
เป็นผู้น้าทางด้านเศรษฐกิจขั้นสูง 
 

7.9 บทสรุป 

 

 ภาคกลางตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 13 ลิปดา ถึง 17 องศา 48 ลิปดาเหนือและ
ลองจิจูดที่ 99 องศา 04 ลิปดา ถึง 101 องศา 47 ลิปดาตะวันออก 

 ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มเกิดจากการสะสมตัวกันของตะกอนจากริม
แม่น้้าสายส้าคัญ ได้แก่ เจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีนและแม่กลอง สามารถจ้าแนกได้ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 
พ้ืนที่ราบลุ่มลอนลาดทางตอนบนและที่ราบลุ่มดินตะกอนทางตอนล่าง  พ้ืนที่ราบลุ่มลอนลาดทาง
ตอนบนของภาคกลาง เกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าในขั้นต้น ระดับของ
การตกตะกอนนั้นอยู่มีระดับสูงท้าให้เกิดลักษณะภูมิประเทศที่มีระดับความไม่เท่ากันของพ้ืนที่เกิดข้ึน 
ที่ราบลุ่มดินตะกอนทางตอนล่างของภาคกลาง เกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอนบริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้้าในขั้นกลางถึงขั้นปลาย ระดับของการตกตะกอนในบริเวณพ้ืนที่ปลายแม่น้้ามักจะมีความ
ราบเรียบและมักจะกลายเป็นพ้ืนที่ราบที่มีความส้าคัญทางด้านการเกษตรกรรม ข้อเสียของการ
ตกตะกอนจนเกิดที่ราบคือ มีความเสี่ยงในการเกิดการยุบตัวของชั้นตะกอนดินที่มีการสะสมตัวหากมี
การรบกวนลักษณะของชั้นดิน อาทิเช่น การสูบน้้าบาดาลและการปลูกสร้างที่มีน้้าหนักมาก เป็นต้น 

 ภูมิอากาศภาคกลางนั้นค่อนไปทางร้อนชื้นแต่ไม่ร้อนมาก ด้วยปัจจัยต่างๆ อาทิ ลักษณะ
ภูมิประเทศและลักษณะทางด้านพ้ืนที่ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับในอดีตได้ว่าแต่เดิมนั้นว่า 
การที่ภูมิภาคนี้มีแม่น้้าสายใหญ่ไหลผ่านมากกว่า 4 สาย ท้าให้ลักษณะอากาศเย็นสบายประกอบกับ
ระยะห่างจากทะเลที่ไม่มากนักที่ท้าให้ลักษณะอากาศของภาคกลางไม่ร้อนอบอ้าวมากจนเกินไป 

 ประชากรในภาคกลาง คือ ประชาชนที่มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย แต่ในเชิงความหลากหลาย
นั้นมีมากเนื่องจากมีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานในทุกระดับชั้น  ตามหลักภูมิเศรษฐศาสตร์ 
เมืองหลวงและปริมณฑลมักจะเป็นพ้ืนที่ที่มีการจ้างงงานมากที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการรองรับแรงงานและความสามารถในการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้วย 
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สามารถวัดได้จากความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่นั้นๆ ว่ามีอัตราเฉลี่ยของประชากรต่อตาราง
กิโลเมตรสูง 
 ทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลาง คือ ทรัพยากรทางด้านเกษตรกรรมประเภท ข้าว ข้าวโพด 
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ละหุ่ง งา นุ่น งิ้ว ฝ้าย เป็นต้น ในพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออกของภูมิภาคนี้นั้นยังพบว่า
มีทรัพยากรแร่ธาตุประเภทหินปูนซึ่งมีความความส้าคัญในเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรี  
 ระบบเศรษฐกิจของภาคกลางส่วนมากเน้นหนั กไปทางเกษตรกรรม รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมเนื่องจากภาคกลางมีพ้ืนที่ราบเหมาะสมแก่กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท แต่เดิมนั้น
ภูมิภาคนี้มีความส้าคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของระบบการควบคุมและจัดการต่อมาเกิดการกระจาย
ตัวของระบบการควบคุมการผลิตไปตามภูมิภาค ในภาคกลางจึงเหลือเพียงศูนย์กลางการควบคุมหลัก
เท่านั้น ในปัจจุบันเมืองหลวงและปริมณฑลมีการกระจายตัวของศูนย์การค้าและย่านเศรษฐกิจที่มี
ความส้าคัญ กิจกรรมเหล่านี้จัดว่าเป็นจุดหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการทั้งในท้องที่และตอบสนองความต้องการของทั้งประเทศด้วย  
 ภาคกลางเป็นภูมิภาคหนึ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งผลกระทบให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน พ้ืนที่ภาคกลางคือ ศูนย์กลางความเจริญของชาติ 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ตามหลักการทางด้านภูมิศาสตร์และการวางแผน พ้ืนที่
ศูนย์กลางของประเทศมักจะเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาสูงกว่าภูมิภาครอง การกระจายตัว
ของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมออกไปตามภูมิภาคเป็นเพียงการขยายพ้ืนที่ในเชิงเศรษฐกิจ
เท่านั้น ระบบส่วนมากจะสนับสนุนศูนย์ควบคุมหลัก คือ เมืองหลวงและปริมณฑล นอกจากนั้นระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของประเทศมักจะมุ่งเป้าไปยังพ้ืนที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญมากกว่าเสมอ 

 

7.10 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 ตอนที่ 1 จงอธิบายอย่างละเอียด 

  1. ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางส่วนมากคือลักษณะภูมิประเทศประเภทใด มี
ความส้าคัญอย่างไร 

 2. ลักษณะภูมิอากาศของภาคกลางเป็นอย่างไรและมีความโดดเด่นด้านใดบ้าง 
  3. การจ้างงานทางระบบเศรษฐกิจของภาคกลางพบชนชาติใด เผ่าใดหรือภูมิภาคมากที่สุด

และปัจจัยใดเป็นปัจจัยดึงดูดเข้าสู่ตลาดงานมากที่สุด 

  4. จงอธิบายกระบวนการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นไปในลักษณะใดของทฤษฎีการ
วางผังเมือง 
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  5. จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดชายขอบของภาคกลาง ที่มีทรัพยากรเฉพาะ ทรัพยากรนั้นคือ
 อะไรและมีความส้าคัญอย่างไรกับระบบเศรษฐกิจประเทศ 

  6. ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้าและมีการประสบภัยพิบัติซ้้าซากมาเป็นเวลานาน จง
อธิบายสาเหตุ ความเป็นไปและแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ  
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 ตอนที่ 2 จงเติมข้อความให้สมบูรณ์  
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บทท่ี 8 

งานศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

 

 การศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์เป็นงานศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ที่
มุ่งเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับมนุษย์และสภาพสังคมที่แวดล้อม แต่งานศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์
นั้นมีประเด็นความแตกต่างจากการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ตรงที่งานลงศึกษาภาคสนามที่จ าเพาะ
เจาะจงและเน้นหนักในเชิงพื้นที่ 
 การศึกษาภาคสนามอาจพบได้ทั่วไปในงานศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ แต่การศึกษาภาคสนาม
ในทางด้านภูมิศาสตร์นั้นสามารถจ าแนกแยกย่อยได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ คือ การศึกษาเชิง
สภาพแวดล้อมทั่วไปซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ซึ่งอาจจะศึกษาไปถึง
ประเด็นทางด้านลักษณะทางด้านธรณีวิทยา ลักษณะทางด้านปฐพีวิทยา ลักษณะทางด้านลมฟ้า
อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ เป็นต้น  
 

8.1 การศึกษาภาคสนาม 

 

 การศึกษาภาคสนามถือได้ว่าเป็นแนวทางท่ีผู้ที่ศึกษาในเกือบทุกสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์จ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญ โดยทั่วไปแล้วการศึกษาภาคสนามนั้นบุคคลทั่วไป
มักจะมองว่าเป็นสิ่งที่กระท าได้ล าบากในกรณีของการเข้าถึงภูมิประเทศ ภูมิอากาศและชุมชนที่
บางครั้งอาจมีความเลวร้ายได้ทั้งก็อาจจะข้ึนอยู่กับพ้ืนที่นั้นๆด้วย   
 การศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มักจะมีแหล่งที่มาของข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลปฐม
ภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่งการได้มาของข้อมูลทั้งสองประเภทนี้
จะมีความแตกต่างกันกล่าวคือ การได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิจะได้มาจากการลงพ้ืนที่ส ารวจจริงเท่านั้นแต่
ข้อมูลทุติยภูมิมักจะเป็นข้อมูลที่ได้จากจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ท าการบันทึกไว้เป็นสถิติอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรและผู้ศึกษาจึงน ามาใช้งานต่อไป งานศึกษาภาคสนามคือ การได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ
ทั้งท่ีได้จากกลุ่มประชากร สังคมรวมถึงสภาพแวดล้อม เป็นต้น  
 นักภูมิศาสตร์มักจะใช้การศึกษาภาคสนามเพ่ือเป็นหลักการในการได้มาซึ่งข้อมูล  ข้อมูล
ดังกล่าวนั้นมักจะเป็นข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถรวบรวมได้จากข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลมือ
สอง ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญในเชิงภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และ
ข้อมูลเชิงองค์ประกอบ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ข้อมูลเส้นชั้นความสูง ข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา ข้อมูล
ทางด้านอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ เป็นต้น การศึกษาเชิงสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่จะ
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มุ่งเน้นไปที่การศึกษามนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแกนหลักที่ใช้
ในการพิจารณาและวิเคราะห์พ้ืนที่ในเชิงกายภาพ ข้อมูลเชิงองค์ประกอบ ได้แก่ ข้อมูลเชิงสังคมและ
สภาพแวดล้อมอันเป็นองค์ประกอบที่จะท าให้การศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์แบบ ข้อมูลประชากร 
ข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลบริบทในพ้ืนที่ศึกษา รวมไปถึงประเด็นต่างๆที่มีท าให้พ้ืนที่ศึกษานั้นมีความ
น่าสนใจในการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาภาคสนามได้มีการนิยามความหมายไว้หลากหลาย เนื่องด้วยการศึกษาภาคสนาม
คือ หัวใจหลักของการได้มาซึ่งข้อมูลและเป็นประเด็นที่ความส าคัญแก่ผู้ศึกษาวิจัยที่จะน าเอาหลักการ
เหล่านี้ไปใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานศึกษาของตนเองต่อไปในอนาคต  
  วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลที่เป็นส่วนส าคัญของงานวิจัย โดยการเก็บรวบ
ข้อมูลนั้น โดยผู้ที่จะลงศึกษาพ้ืนที่ภาคสนามนั้นจะต้องค านึงถึงการวางแผน การควบคุมคุณภาพ
ข้อมลู การเตรียมตัวออกศึกษาภาคสนามและจรรยาบรรณในการศึกษาข้อมูลภาคสนาม (โยธิน แสวง
ดี, 2560) 

   การเข้าไปศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ภาคสนามอันประกอบไปด้วย การเข้าไปมี
ส่วนร่วม พูดคุย สนทนา สังเกตวิถีชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาภาษาและความเป็นไป ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการศึกษา กระบวนการดังนี้จะช่วยเข้าใจถึง
รากฐานความคิดแบบชาวบ้านและความเข้าใจในเชิงสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
ในพ้ืนที่ศึกษาต่างๆ อาทิ ชนบท ชุมชน พ้ืนที่เมือง องค์กร สถาบัน หน่วยงาน ชมรมรวมไปถึงใน
ห้องเรียน เป็นต้น (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2561) 
  งานศึกษาภาคสนามแนวคิดทั่วไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มที่ต้องการ
ศึกษาผ่านกระบวนการส ารวจและสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้มามักจะประกอบไปด้วย กระแสความเป็นไป 
ความด้อยประสิทธิภาพ องค์กรหรือลักษณะทางกายภาพของกลุ่มศึกษา (Field Studies Council, 

2016) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือที่จะได้มาซึ่ งข้อมูลหรือ
องค์ความรู้ที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ โดยกระบวนการทั้งหมดจะต้องด าเนินไปอย่างเป็น
ขั้นตอนเพ่ือที่จะน าเอาข้อมูลที่ได้มาสามารถน าไปวิเคราะห์หรือใช้งานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(มนัส สุวรรณ, 2549: 78) 

  การศึกษาภาคสนามคือ ระบบการพัฒนากระบวนการคิด ที่ท าให้เกิดการยกระดับการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการและประยุกต์ใช้เพ่ืออธิบายองค์ความรู้บนพ้ืนผิวโลก ประกอบไปด้วย 
5 แนวทางหลักๆประกอบไปด้วย การศึกษาภาคสนามโดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีทักษะ ศึกษาข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง
ศึกษาภาคสนาม สามารถน าเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนามมาใช้งานและวิเคราะห์ได้และ



321 

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตามความเป็นจริงเช่นเดียวกับการท างานในพ้ืนที่และเวลาจริง (เพียงตา 
สาตรักษ์, 2551) 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยที่กระท าโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
จ านวนมากในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือสืบค้นหาข้อเท็จจริงทางด้านมนุษย์ สังคมหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งจะต้อง
มีกระบวนการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างและตามด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม (ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, 2550: 265-266) 

 ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถสรุปรวมได้ว่า การศึกษาภาคสนามคือ การลงพ้ืนที่ศึกษา
จริงเพื่อการสังเกต ส ารวจและสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หรือแสดงผลใน
รูปแบบต่างๆ การศึกษาภาคสนามถือเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติการ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

8.2 ประเภทของการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 การศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในวงการวิชาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงภูมิศาสตร์รวมไปถึงภูมิสารสนเทศที่จ าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์
เป็นพ้ืนฐาน การศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ สามารถจ าแนกประเภทได้เป็น 5 ประเภท  
ได้แก่ 

 8.2.1 การศึกษาภาคสนามในเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาภาคสนามที่
เจาะจงไปที่การให้ความส าคัญกับลักษณะเชิงพ้ืนที่อันประกอบไปด้วยสามส่วนหลักๆ ได้แก่ ธรณีภาค 
อุทกภาคและบรรยากาศภาค สามารถอนุมานได้ว่าเป็นการศึกษาสิ่งที่ไม่มีชีวิตบนพื้นผิวโลก 

 การศึกษาในเชิงนี้พบได้ทั่วไปในเชิงการศึกษาภาคสนามประเภทการส ารวจและค้นพบสิ่งที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนบนพ้ืนผิวโลก อาทิ เช่น การศึกษาการวางตัวของแนวเทือกเขาหรือทิวเขา การ
เปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานของเทือกเขา การศึกษารูปแบบการวางตัวของระบบลุ่มน้ า การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของระบบลุ่มน้ ารวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ า
และการวางตัวของระบบดาวเคราะห์ ซึ่งกรณีศึกษาเหล่านี้เป็นกรณีศึกษาที่อาศัยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีการอ้างอิงในทางวิทยาศาสตร์
มากกว่าสังคมศาสตร์     
 การศึกษาภาคสนามในเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการฝึกปฏิบัติการในด้านการ
ส ารวจเพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดองค์ความรู้ในการสังเกตและสามารถท าความเข้าใจในการบูรณาการระหว่าง
การศึกษาด้านทฤษฎีและการศึกษาในภาคสนามจริงเข้าด้วยกัน เนื่องจากลักษณะทางด้านกายภาพ
เป็นลักษณะพ้ืนฐานของการศึกษาภูมิศาสตร์ การศึกษาแนวทิวเขา เทือกเขา ล าห้วย คลอง แม่น้ า 
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หนอง ทะเลสาบ ล้วนแต่เป็นการศึกษาในขั้นพ้ืนฐานที่สามารถจะน าไปใช้การเก็บรวมรวมเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ร่วมกับงานศึกษาวิจัยต่อไปได้ในอนาคต    
 8.2.2 การศึกษาภาคสนามในเชิงมนุษย์และประชากร คือ การศึกษาภาคสนามอีกประเภท
หนึ่งมุ่งเน้นการศึกษาไปทุกกลุ่มมนุษย์หรือประชากรในพ้ืนที่ศึกษา ที่ประกอบไปด้วยการเข้าถึงข้อมูล
ทางด้านมนุษย์และประชากรที่มีความเป็นพลวัตรหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีความ
ซับซ้อนในการศึกษาหรือวิจัย  
 การศึกษาในเชิงนี้พบได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นการศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในด้านการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และประชากรที่เป็นตัวแปรที่ส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะต้องให้
ความสนใจเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศชาติ  อาทิ เช่น การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปริมาณการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานต่าง
ด้าวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การเปรียบข้อมูลการย้ายถิ่นเข้าของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว การศึกษา
ภาคสนามประเภทนี้มักจะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนเนื่องจากเป็นเรื่องของ
ความรู้สึกนึกคิดของตัวบุคคล  

 การศึกษาภาคสนามในเชิงมนุษย์และประชากร จะเป็นการฝึกปฏิบัติการในด้านการศึกษา
ตัวบุคคลอย่างแท้จริงโดยทั่วไปมักจะใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เพ่ือเป็นเครื่องชี้น าในการได้มาซึ่ง
ข้อมูล โดยมากจะฝึกปฏิบัติการในด้านการส ารวจในพ้ืนที่ศึกษาในระดับต่างๆขึ้นอยู่กับขนาดของงาน
ศึกษาด้วย โดยจะเป็นการศึกษาที่น าเอาข้อมูลทางด้านประชากรมาเปรียบเทียบเทียบกับข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ อาทิ การหาความหนาแน่นของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เกิดจากการค านวณปริมาณประชากร
ในพ้ืนที่นั้นๆร่วมกับพ้ืนที่ศึกษา โดยจะสามารถแสดงผลลัพธ์ของงานศึกษาวิจัยออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 8.2.3 การศึกษาภาคสนามในเชิงสังคมและวัฒนธรรม คือ การศึกษาภาคสนามในรูปแบบที่
เป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาภาคสนามในเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อมกับการศึกษาภาคสนาม
ในเชิงมนุษย์และประชากรเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมคือ ข้อมูลความรู้ที่ได้มาจากการสังเกตใน
สภาพแวดล้อมทั่วไปและการสัมภาษณ์จากกลุ่มมนุษย์หรือประชากรที่เป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนชุมชน
ในช่วงระยะเวลาที่ต้องการศึกษา 
 การศึกษาในเชิงนี้พบได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นการศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แต่จะศึกษาในเชิงลึกในประเด็นของความเป็นไปในสังคมและวัฒนธรรม โดยที่ตัวแปรหลักใน
การศึกษาคือ มนุษย์หรือประชากรในพ้ืนที่ศึกษาที่จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเนื่องด้วยว่าเป็น
แหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สุด อาทิ เช่น การศึกษาการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรมภูไทในจังหวัด
สกลนคร การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมลาบรีในเชิงเศรษฐกิจ การวิวัฒนาการตนเองของกลุ่มชาว
มอญเพ่ือการท่องเที่ยวในภาคตะวันตก การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตร่วมกันของชาวไทยพุทธและไทย
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มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาภาคสนามประเภทนี้จะมีความซับซ้อนมากกว่า
การศึกษาภาคสนามประเภทอ่ืนๆ เนื่องมาจากประเด็นที่ผู้ศึกษาจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
จะประกอบไปด้วย ข้อมูลด้าน ชุมชน สังคม ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เป็นต้น 

 การศึกษาภาคสนามในเชิงสังคมและวัฒนธรรม จะเป็นการฝึกปฏิบัติการในพ้ืนที่ศึกษาเป็น
หลักเพราะจ าเป็นที่จะต้องมีขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาที่ชัดเจนมักจะใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการส ารวจข้อมูล โดยมากแล้วมักจะมีความสัมพันธ์กับการศึกษาภาคสนามในเชิง
มนุษย์และประชากรแต่มีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับรายละเอียดมากกว่าเนื่องจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจะมีความลึกซึ้งและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้แตกแขนงไปได้มากกว่าเพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาวิจัย 

 8.2.4 การศึกษาภาคสนามในเชิงสุขภาพและสาธารณสุข คือ องค์ประกอบในการได้มาซึ่ง
ข้อมูลในเชิงสาธารณสุขหรือสุขภาพที่ยังมีการแพร่หลายในวงการที่ค่อนข้างจ ากัดในประเทศไทยใน
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รายวิชาภูมิศาสตร์สุขภาพเป็นแนวทางการศึกษาที่มีประโยชน์
และสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาคสนามไปประยุกต์ได้กับหลากหลายสาขาวิชา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขางานทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

 การศึกษาในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีความคล้ายกับการศึกษาด้านมนุษย์และประชากรกับสังคมและวัฒนธรรม มีความลึกซึ้ง
ในการเข้าถึงข้อมูลที่เหมือนกันแต่ประเด็นที่แตกต่างกันคือ จริยธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขมีข้อจ ากัดและสามารถเข้าถึงได้ยาก โดยทั่วไปแล้วการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงสุขภาพมักจะสอดคล้องกับข้อมูลในเชิงการแพทย์ที่เป็นความลับของผู้ป่วย 
การได้มาซึ่งข้อมูลจึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยเอกสารวิจัยจริยธรรมในคนเพ่ือที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง
และไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วยโดยที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มประชากรที่ศึกษา   

อาทิ เช่น การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคมะเร็งปอดในจังหวัดล าปาง การเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงในจังหวัดตาก ระบบสุขอนามัยของเผ่าซาไกในพ้ืนที่ป่าจังหวัดยะลา
และนราธิวาส การศึกษาประสิทธิภาพในการให้ความรู้ในด้านการคุมก าเนิดในชุมชนกลุ่มแรงงานชาว
กัมพูชาในจังหวัดตราด การจัดการหมู่บ้านสุขภาพโดยชุมชมในต าบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี โดยที่
การศึกษาภาคสนามประเภทนี้ผู้ศึกษาจะต้องมีเอกสารวิจัยจริยธรรมในการเข้าศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือที่
ข้อมูลที่ได้มานั้นจะมีความถูกต้องและไม่ผิดหลักจรรยาบรรณในการได้มาซึ่งข้อมูลของประชากรหรือ
ผู้ป่วยซึ่งถือเป็นกรณีที่แตกต่างจากการศึกษาภาคสนามประเภทอ่ืนๆ 

 การศึกษาภาคสนามในเชิงสุขภาพและสาธารณสุข มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องลงสู่
พ้ืนที่ศึกษาเนื่องจากข้อมูลที่จะได้มานั้นจะต้องเป็นข้อมูลเชิงปฐมภูมิเท่านั้นเนื่องจากเป็นข้อมูลที่
สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในประเด็นด้านสภาวการณ์ 
สภาพแวดล้อม วิถีการด าเนินชีวิตรวมไปถึงการปรับตัวของกลุ่มตัวอย่าง  การเข้าถึงข้อมูลประเภทนี้
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มักจะมีข้อจ ากัดเนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมักจะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลตามจริงเนื่องจากกรณีที่ข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ศึกษาและตัวกลุ่มตัวอย่างเอง งานศึกษาประเภทนี้
จึงมีความล าบากในการศึกษามากกว่างานศึกษาประเภทอ่ืนๆ 

 8.2.5 การศึกษาภาคสนามในเชิงภูมิสารสนเทศ คือ การศึกษาที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง
ที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากงานศึกษาทางด้านภูมิสารสนเทศนั้นมักจะให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นหลักแต่ส่วนที่ขาดไม่ได้คือ การลงศึกษาพ้ืนที่จริงเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการประมวลผลงานวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้นในการ
ท างานและเพ่ือให้เกิดการเติมเต็มของข้อที่มูลได้จากการศึกษาภาคสนามในงานศึกษาวิจัยให้มีความ
สมบูรณ์แบบมากท่ีสุด 

 การศึกษาในเชิงนี้พบเป็นการศึกษาในเชิงประยุกต์ระหว่างการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และ
ระบบสารสนเทศกล่าวคือ เป็นน าเอาข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการส ารวจและค้นพบมาสร้างองค์
ความรู้ใหม่ นอกเหนือจาการท างานในห้องปฏิบัติการ ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการศึกษาวิจัยในเชิง
ภูมิศาสตร์เดิมที่มุ่งศึกษาในเชิงสังคมศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่การศึกษาประเภทนี้จะยกระดับ
การศึกษาให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นในการที่สามารถหาข้อพิสูจน์ที่มีหลักฐานอ้างอิงได้อย่าง
ชัดเจน อาทิ เช่น การศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ของลักษณะท าเลที่ตั้งและการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี การศึกษาหาพื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะในจังหวัดเชียงใหม่ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
เพ่ือจัดการแหล่งน้ าในจังหวัดมหาสารคาม การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมโดยใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลที่ได้จาการศึกษาภาคสนามในการศึกษาประเภทนี้
มักจะเป็นข้อมูลองค์ประกอบที่เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับงานศึกษาวิจัย  
 การศึกษาภาคสนามในเชิงภูมิสารสนเทศ จะเป็นการฝึกปฏิบัติการในด้านการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการผ่านข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ซึ่งได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลเส้นชั้นความสูง ข้อมูลอุณหภูมิ ข้อมูลความชื้น ข้อมูลความกดอากาศ เป็น
ต้น ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นข้อมูลทุติยภูมิในการศึกษา แต่ข้อมูลที่ได้มาจากการลงศึกษาพ้ืนที่ภาคสนาม
จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่สามารถท าให้งานศึกษาวิจัยมีความชัดเจนและสามารถเผยแพร่ในเชิงวิชาการ
ได้อย่างเหมาะสม 

 

8.3 ความส าคัญของการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 ความส าคัญของการศึกษาภาคสนามในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คือ 
กระบวนการฝึกปฏิเสธการในพ้ืนที่ศึกษา การศึกษาภาคสนามนอกจากจะเป็นกระบวนการศึกษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วยังเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในกรณีที่มีความคุ้นเคยการงานภาคสนามจะท าให้
เกิดทักษะในการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผน 
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 การศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ส าคัญ สามารถ
จ าแนกได้เป็น 5 ประเภท ประกอบไปด้วย 

 8.3.1 การศึกษาภาคสนามเพ่ือการส ารวจ เป็นการศึกษาภาคสนามที่เป็นหลักของงาน
ศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ในด้านการส ารวจเพ่ือค้นพบลักษณะที่ยังไม่เคยมีการบันทึกไว้มาก่อนหรือ
เป็นลักษณะของการบุกเบิกลักษณะทางด้านภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งลักษณะ
ทางด้านธรณีวิทยาที่มีประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัย โดยทั่วไปแล้วการศึกษาภาคสนามเพ่ือการ
ส ารวจมีความโดดเด่นมากในยุคที่ให้ความส าคัญกับการส ารวจเพ่ือบุกเบิกและค้นพบสถานที่ใหม่
ทางด้านภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาแต่ในปัจจุบันได้มีการศึกษาส ารวจลดน้อยลงเนื่องจากมีเทคโนโลยี
การศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาทดแทน 

 ตัวอย่างของงานศึกษาภาคสนามเพ่ือการส ารวจ ได้แก่ การศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมใน
การตัดถนนสายมิตรภาพในช่วงระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพ้ืนที่ป่าไม้
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การศึกษาวิเคราะห์เขตแดนทับซ้อนในพ้ืนที่ชายแดนไทยและมาเลเซีย 
เป็นต้น 

  
ภาพ 8.1 การศึกษาภาคสนามเพ่ือการส ารวจ 

ที่มา: มนตรี ธนะ (2553) 

 

 

 8.3.2 การศึกษาภาคสนามเพ่ือการปรับปรุงฐานข้อมูล เป็นงานศึกษาที่ได้รับความนิยมใน
วงการงานทางด้านเอกชน อาทิ ประปา ไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มักจะ
จ้างหน่วยงานเอกชนในการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย ข้อมูลที่มักจะมีความต้องการในการ
ปรับปรุงในระยะเวลาปีต่อปี ประกอบไปด้วย ข้อมูลเลขมาตรวัดน้ าประปา ข้อมูลมาตรวัดไฟฟ้าและ
ข้อมูลบ้านเลขที่ เป็นต้น การศึกษาประเภทนี้มักจะพบได้ตั้งแต่วงการศึกษาในระดับแคบไปจนถึงวง
การศึกษาในระดับกว้างเช่น ระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัด   



326 

 ตัวอย่างของงานศึกษาภาคสนามเพ่ือการปรับปรุงข้อมูล ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเลขมาตร
วัดน้ าประปาในเขตเทศบาลอุดรธานี การปรับปรุงข้อมูลมาตรวัดไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บค่า
ไฟฟ้าเขตต่างๆของกรุงเทพและปริมณฑล การศึกษาการปรับปรุงและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพ่ือ
พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

 

  
ภาพ 8.2 การศึกษาภาคสนามเพ่ือปรับปรุงข้อมูล  
ที่มา: มนตรี ธนะ (2553) 
 

 8.3.3 การศึกษาภาคสนามเพ่ือการศึกษาวิจัย คือ งานศึกษาที่เป็นองค์ประกอบของการ
ศึกษาวิจัยที่เป็นการศึกษาที่มีความจ าเป็นในระดับชาติ เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่ของประเทศ
จะต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางด้านการศึกษา การศึกษา
ภาคสนามจะเป็นส่วนที่เติมเต็มฐานข้อมูลในงานศึกษาวิจัยให้มีความสมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาภาคสนามเป็นข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (primary data) ที่เป็นข้อมูลที่มีการค้นพบใหม่และ
ยังไม่เคยได้รับการบันทึกมาก่อน จะถือได้ว่าเป็นองค์ความที่มีคุณค่าและได้รับการยอมรับในวงการ
สากลหากมีการวิเคราะห์ตามกระบวนการอย่างถูกวิธี 
 ตัวอย่างของงานศึกษาภาคสนามเพ่ือการวิจัย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณ
ถนนวงแหวน จังหวัดอุดรธานี การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสุขภาพของเกษตรกรในกรณีของการได้รับ
ผลกระทบจากสารเคมีในการท าเกษตรกรรมในสวนยางพารา การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม
ฉับพลันในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตบริการและปัจจัยในการเข้าเรียน
ในสถานศึกษาประจ าอ าเภอของจังหวัดล าปาง เป็นต้น 

 8.3.4 การศึกษาภาคสนามเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายและชุมชน เป็นงานศึกษาที่แตก
แขนงมาจากการศึกษาภาคสนามเพ่ือการวิจัยเนื่องจากงานศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
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องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีมีเพียงงานศึกษาส่วนน้อยที่จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ทั้งที่งาน
ศึกษาภาคสนามคือ การลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือสัมผัสกับวิถี ความเป็นไปและสภาพทั่วไปของพ้ืนที่จะ
สามารถรับรู้และสัมผัสกับปัญหาได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันงานศึกษาประเภทนี้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
จะต้องกระท าเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมดังเช่นที่
เกิดข้ึนในหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์การท่องเที่ยงและกีฬาในปัจจุบัน   
 ตัวอย่างของงานศึกษาภาคสนามเพ่ือการการพัฒนาพ้ืนที่ ได้แก่ การพัฒนาการเชื่อมโยง
ชุมชนการท่องเที่ยวริมโขงในจังหวัดบึงกาฬ การพัฒนาถนนวัฒนธรรมอ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี การจัดการพ้ืนที่ค าชะโนดเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพและการพัฒนาชุมชนไทลื้อ
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในหมู่บ้านแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  
 

  
ภาพ 8.3 การศึกษาภาคสนามเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายและชุมชน 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

 8.3.5 การศึกษาภาคสนามเพ่ือการฝึกปฏิเสธการในการเรียนการสอน คือ การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริงที่จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้อย่างแตกฉานใน
การศึกษาภาคสนาม ในอนาคตทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้จะเป็นส่วนขับเคลื่อนการศึกษาวิจัยที่ส าคัญ
ของวงการการศึกษาและวิจัย ในการเรียนการปัจจุบันสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์ในเชิงสังคมศาสตร์ที่
มักจะมีรายวิชาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาคสนามเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็น
โครงงานหรืองานวิจัยประกอบการศึกษา  
 ตัวอย่างของงานศึกษาภาคสนามเพ่ือการฝึกปฏิบัติการในการเรียนการสอน ได้แก่ 
การศึกษาการขยายตัวของชุมชนในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพืชน้ าในทะเลบัวแดงและการใช้ที่ดินของชุมชนบ้าน
เดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การศึกษาการกระจายตัวของโรคติดต่อ ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านสะดวกซื้อในเขต
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เทศบาลต าบลหมากแข้ง ต าบลหนองขอนกว้างและต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ของสถานบันเทิงรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรัศมี 3 กิโลเมตร เป็นต้น 

 

  
ภาพ 8.4 การศึกษาภาคสนามเพ่ือการฝึกปฏิบัตกิารในการเรียนการสอน 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

8.4 กระบวนการในการศึกษาภาคสนาม  

 

 กระบวนการในการศึกษาภาคสนามในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ การลง
ส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ผู้ศึกษาต้องการผ่านกระบวนตามหลักเนื่องจาก
กระบวนการนั้นๆจะเปรียบเสมือนเครื่องมือชี้น าในการเข้าถึงการได้มาซึ่งข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่  
  8.4.1 การสังเกตการณ์ (observation) คือ กระบวนการศึกษาภาคสนามในเบื้องต้น 
การศึกษาภาคสนามในด้านสังคมศาสตร์มักจะให้ความส าคัญกับมนุษย์แต่การศึกษาภาคสนามในเชิง
ภูมิศาสตร์จะให้มีความครอบคลุมในฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้งาน ประเด็นในการได้มาซึ่งข้อมูลนั้น
แรกเริ่มสุดจะต้องให้ความส าคัญกับสมาธิและการมุ่งประเด็นไปที่เป้าหมายที่ต้องการจะศึกษา การ
สังเกตคือ คุณลักษณะเฉพาะของนักภูมิศาสตร์ในประเด็นด้านความแตกต่างเชิงพ้ืนที่  การ
เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงความน่าสนใจที่จะน าไปสู่การศึกษาวิจัย ทั้งนี้เป็นสิ่งที่นักภูมิศาสตร์จ าเป็น
จะต้องมีและสามารถน าไปใช้ในงานวิเคราะห์ได้ 
  8.4.2 การใช้แบบสอบถาม ( information) คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่มี
ความส าคัญในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในงานศึกษาวิจัยเชิง มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  แบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานต่อเมื่อผู้ศึกษาสามารถออกแบบ
แบบสอบถามให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ตรงประเด็นและครอบคลุมพ้ืน
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ฐานข้อมูลที่ต้องการเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความหมายของแบบสอบถามคือ แบบ
รายการค าถามที่ใช้เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มี
ความถูกต้องและตรงประเด็นมากที่สุด แบบสอบถามมักจะมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของผู้ศึกษาและวิจัยแต่โดยทั่วไปแบบสอบถามมักจะมีความซับซ้อนน้อยเพราะมีความ
ต้องการให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความเข้าใจที่ดีและสามารถให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในงานศึกษาวิจัย โดย
เงื่อนไขแล้วแบบสอบถามมักจะมีรูปแบบที่ตายตัวแต่ในปัจจุบันแบบสอบถามสามารถประยุกต์เพ่ือให้
มีความเหมาะสมกับงานศึกษานั้นๆ โดยที่ผู้ศึกษาและวิจัยสามารถปรับแต่งแบบสอบถามเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการได้มาซึ่งข้อมูลและข้อเท็จจริง (ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, 2550: 268-270) 
 

  
ภาพ 8.5 การใช้แบบสอบถาม 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

  8.4.3 การสัมภาษณ์ (interviews) คือ การสืบหาข้อมูล ข้อความ เรื่องราวหรือ
ข้อเท็จจริงที่ผู้ศึกษาต้องการทราบจากกลุ่มของบุคคลโดยผ่านกระบวนการสนทนา (conversation) 

ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้น โดยที่การสัมภาษณ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท เมื่อพิจารณา
จากการเตรียมการของผู้ศึกษาภาคสนาม ประกอบไปด้วย (สุวรรณ สุวรรณเดโช , 2518 อ้างใน 
ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, 2550: 275-280) 

   1) การสัมภาษณ์แบบมาตรฐาน (standardized or structured interviews) 

เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ที่มีรูปแบบของข้อค าถามที่ตายตัว กล่าวคือ มีกระบวนการศึกษาที่มีความ
สอดคล้องไปกับการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ในรูปแบบนี้จึงเปรียบเสมือนการตั้งค าถามให้แก่ผู้
ถูกสัมภาษณ์ โดยที่มีจุดสังเกตคือ ชุดค าถามชุดเดียวกันแต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องค าตอบ 
ข้อดีของการสัมภาษณ์รูปแบบนี้ คือ มีชุดค าถามที่แน่นอนผู้สัมภาษณ์เพียงแค่ใช้ทักษะเพียงเล็กน้อย
และไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์มากนัก  
   2) การสัมภาษณ์แบบมีหลักการน้อย (less structured interviews) เป็นหลัก
วิธีการสัมภาษณ์ที่มีหลักการน้อยจนแทบจะไม่มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ใดๆ แต่จะต้องอาศัย
ประสบการณ์และทักษะความช านาญของผู้สัมภาษณ์เป็นหลัก เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
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ได้มาของข้อมูลและบรรยากาศท่ีมีความผ่อนคลายในระหว่างการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ประเภทนี้มี
รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์โดยไม่จ ากัดค าตอบ  (non-directive interviews) การ
สัมภาษณ์แบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (focus interviews) และการสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก (depth 

interviews) โดยที่ผู้สัมภาษณ์จะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการด าเนินการหรือใช้หลากหลายๆวิธี
ผสมผสานกันตามความเหมาะสม  
   3) ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ซ้ า  (multiple session or repeated interviews) คื อ
กระบวนการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความต่อเนื่องหรือ
ข้อมูลที่ต้องอาศัยระยะเวลา โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบแบบมาตรฐานหรือการสัมภาษณ์แบบมี
หลักการน้อยก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบแบบมาตรฐานเนื่องจากง่ายและสามารถ
จัดรูปแบบความเป็นไปของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 

  
ภาพ 8.6 การสัมภาษณ์ 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

  8.4.4 การบันทึกข้อมูลภาคสนาม (field note) คือ การรวบรวมข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาภาคสนามทั้งด้วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ โดยมากใช้การจดบันทึกด้วยอุปกรณ์ชนิด
ต่างๆเพ่ือน าข้อมูลนั้นๆมาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ต่อไป (ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, 2550: 

216) 

   1) อุปกรณ์ในการจดบันทึก โดยพ้ืนฐานที่ดั้งเดิมที่สุดบนโลก คือ สมุดกระดาษ
และดินสอ ที่มีการเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามการใช้งานหรือองค์กร อาทิ รายงานภาคสนาม บันทึก
ภาคสนาม ฟิลด์โน้ต (field Note) เป็นต้น ต่อมามีพัฒนาการขึ้นมาด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ดีด 
(typewriter) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop computer) เครื่องมือที่ทันสมัยบางครั้งอาจท าให้
การสัมภาษณ์เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ความเทอะทะยุ่งยากในการประกอบติดตั้งและ
เคลื่อนย้ายล้วนเป็นจุดอ่อนของเทคโนโลยีในยุคแรกเริ่ม ข้อดีที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมคือ ความ
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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   2) สิ่งที่จดบันทึก คือองค์ประกอบส าคัญที่ต้องให้รายละเอียด ข้อมูลที่บันทึกนั้น
จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ศึกษาเท่านั้นที่ต้องมีความเป็นข้อมูลปฐม
ภูมิไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิที่เกิดจากการรับช่วงต่อมา  
 

  
ภาพ 8.7 การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

 ข้อพึงสังเกตในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็นแนวทางส าหรับผู้ศึกษาวิจัยภาคสนามที่ใช้
ย้ าเตือนให้เกิดการปฏิบัติเป็นประจ าให้เป็นนิสัย จนเกิดเป็นทักษะและประสบการณ์ที่ดี ( ไชยวัฒน์ 
รุ่งเรืองศรี, 2550: 217-218) 

   1) ให้ความส าคัญกับการจดบันทึกมากกว่าใช้ความจ า สืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดใน
ทางการจดจ าของมนุษย์ ความทรงจ าของมนุษย์ที่สามารถจดจ าได้ดีที่สุดไม่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐาน
แก่ผู้ศึกษางานภาคสนามได้ทุกคน การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพจึงต้องควรท าทันทีที่ได้รับรู้ข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงมา 
   2) จัดสรรการบันทึกให้ครอบคลุมการศึกษา ในการสัมภาษณ์ภาคสนามมักจะมี
ปัจจัยแทรกซ้อนหลายประการที่ขัดขวางความส าเร็จในการจดบันทึกข้อมูลในพ้ืนที่ภาคสนาม 
ข้อแนะน าคือ ควรลงรายละเอียดเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ รายละเอียดคร่าวๆ ส่วนที่สองคือ 
รายละเอียดเฉพาะ เนื่องจากการจดทุกรายละเอียดนั้นเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ส่วนใหญ่ผู้บันทึกมักจะใช้
วิธีการสรุปประเด็นรายละเอียดหลังการสัมภาษณ์เสมอ 

   3) รายละเอียดที่ต้องจดบันทึก นักศึกษาภาคสนามจะต้องบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่
ได้รับรู้จากการศึกษาภาคสนามให้ครบถ้วนเท่าที่จะสามารถท าได้ เนื่องจากนักศึกษาภาคสนามที่ดี
จะต้องไม่ละเลยประเด็นเล็กน้อยที่อาจกลับมาเป็นประเด็นส าคัญในภายหลังได้ ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด
อาจจะน ามาใช้ได้จริงเพียงแค่ ร้อยละ 1 เท่านั้นแต่จะเป็นร้อยละ 1 ของการศึกษาภาคสนามที่จะ
กลายมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้  
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  8.4.5 การศึกษาภาคสนามด้วยเทคโนโลยี ( technology study) คือ การศึกษา
ภาคสนามที่เป็นกระแสในปัจจุบัน มีทั้งความสะดวกสบาย ทันสมัยจนบางครั้งท าให้ทักษะและ
ประสบการณ์ในการออกภาคสนามลดความส าคัญลงไปบ้าง เพราะว่าเทคโนโลยีนั้นจะช่วยให้เกิด
ความสะดวกสบายในการปฏิเสธการในภาคสนามเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ประเภทของ
การศึกษาภาคสนามด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้ามีมากมายหลายรูปแบบที่ช่วย
การศึกษามีศักยภาพมากยิ่งกว่าที่ผ่านมา ได้แก่  
   1) การรวบรวมข้อมูลมือสองผ่านระบบออนไลน์ คือ แนวทางในการรวบรวม
ข้อมูลประเภทนี้เป็นแนวการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษาภาคสนามที่มีความนิยมในยุคสมัยนี้ 
ข้อมูลมือสอง (secondary data) คือ ฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นและน ามาใช้เตรียมใช้งานได้อย่าง
กว้างขวางโดยที่ผู้ใช้งานจะต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องเท่านั้น ข้อมูลประเภทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านภูมิศาสตร์ มักจะสามารถสืบค้นได้จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี 
กรมชลประทาน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้มักจะเป็นข้อมูลสถิติที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือต่อยอดได้ในอนาคต   
   2) การรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตอบสนองการ
ปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่
ภาคสนาม ในการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์เดิมมักจะศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากสื่อประกอบที่
มีความแม่นย าในข้อมูลค่อนข้างน้อยเนื่องจากผู้ศึกษาภาคสนามจะต้องท าการวิเคราะห์แปลตีความ
เองในพ้ืนที่ศึกษานั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ยากเนื่องจากเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าและ
สามารถท าความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ในปัจจุบันความก้าวหน้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท าให้งาน
ศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมือระบุต าแหน่งพิกัดบนพ้ืนผิวโลก 
(GPS) ช่วยให้การศึกษาภาคสนามนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือการศึกษาในยุคเก่า ทั้งข้อมูลทางด้าน
ระบบพิกัดต าแหน่ง ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลระดับความสูงที่มีความแม่นย ากว่าการอ่านข้อมูลจาก
แผนที่ภูมิประเทศ   

 
ภาพ 8.8 การรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา: ผู้เขียน 
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   3) การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยระบบออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันการ
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในบางครั้งการศึกษาวิจัย
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องลงศึกษาจริงในภาคสนาม เพียงแค่
สร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์บนเซิฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายและจึงแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายใดที่ต้องการศึกษา การรวบรวมข้อมูลประเภทนี้จะมีข้อจ ากัดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มไม่สามารถเข้าใช้งานข้อมูลประเภทนี้ได้ 

 
ภาพ 8.9 การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยระบบออนไลน์ 
ที่มา: Google form (2017) 

 

   4) การส่งผ่านข้อมูลในห้องปฏิบัติการและข้อมูลภาคสนามด้วยระบบออนไลน์ 
เทคโนโลยีนี้มีการใช้งานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลในหลายๆพ้ืนที่ศึกษา
สามารถเชื่อมโยงกันภายใต้ระบบออนไลน์ แต่ข้อเสียของระบบนี้คือ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์มี
ความจ าเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ภาคสนามมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การส่งผ่านข้อมูลสามารถท าได้หลายช่องทาง ได้แก่ 
แอพพลิเคชั่นต่างทางโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน อาทิ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น  
   5) การศึกษาสังเกตภาคสนามโดยไม่ต้องสัมผัสกับพ้ืนที่ศึกษาเป้าหมาย เป็น
แนวทางการศึกษาประเภทหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการอ้างอิงพ้ืนฐานทางด้าน
ภูมิศาสตร์ แต่เดิมการศึกษาภาคสนามจ าเป็นที่จะต้องวางแผนในการลงพ้ืนที่ว่ามีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นอย่างไร การเข้าถึงมีความล าบากหรือไม่รวมไปถึงประเด็นในด้านบริบทเชิงพ้ืนที่ที่ยังไม่เคยมีการ
ค้นพบหรือส ารวจ เป็นต้น ในปัจจุบันแอพพลิชั่น Google Street View นั้นสามารถเข้าใจและบ่งชี้ถึง
ลักษณะความเป็นไปเชิงพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยที่ผู้ศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ไม่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายด้วยตนเอง 
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8.5 เทคนิควิธีการในการศึกษาภาคสนาม  

 

 ในการศึกษาภาคสนามจึงจ าเป็นจะต้องมีเทคนิคเฉพาะบางประการเพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีเทคนิคและหลักการเบื้องต้นในการ
สัมภาษณ์ คือ การแสดงตัวตนและท่าทางความน่าเชื่อถือ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่จะชี้ชัดถึง
ฐานข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะได้มาว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างไรและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หรือไม่ ซึ่งมีแนวทางท่ีจะช่วยให้การสัมภาษณ์ด าเนินไปอย่างราบรื่นดังต่อไปนี้ 
  8.5.1 การแต่งกาย จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้สัมภาษณ์ที่มีต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ 
การแต่งกายจึงควรแต่งในลักษณะล าลอง คือ แต่งกายในลักษณะที่ไม่ซอมซ่อ สกปรกรกรุงรังมาก
เกินไปหรือหรูหราเกินเหตุจนไม่เหมาะกับกาลเทศะในการศึกษาภาคสนาม โดยทั่วไปมักจะประกอบ
ไปด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด สีไม่ฉูดฉาด กางเกงรองเท้าผ้าใบ รวบผมเก็บไว้ในหมวก เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดความประทับใจแรกเห็นแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์  
  8.5.2 กิริยามารยาท คือ สื่อชี้น าเกิดความรู้สึกนึกคิดในการให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง กิริยามารยาทไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแต่การวางตัวเป็นผู้สุภาพ เรียบร้อย 
กิริยามารยาทดี ไม่กระโชกโฮกฮากจะท าให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่มีความกดดันและ
ความรู้สึกแง่ลบเกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์ต้องพึงค านึงว่าการให้ข้อมูลเป็นความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล 
กิริยามารยาทที่ดีอย่างหนึ่งในการศึกษาวิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์คือ ต้องรู้จักรักษาเวลาและ
เห็นอกเห็นใจผู้ให้ข้อมูลเสมอ  
   8.5.3 การใช้แบบน าสัมภาษณ์เพ่ือชี้น า ในบางกรณีที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการข้อมูลเชิง
คุณภาพที่มีความลึกทั้งในเชิงรายละเอียดและมิติในด้านต่างๆ จ าเป็นจะต้องใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือชี้น า แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์แบบมีหลักการน้อย คือต้องอาศัยทักษะ
ประสบการณ์ในภาคสนามเป็นหลัก แต่บางกรณีที่ไม่สามารถจดจ าข้อค าถามได้ทั้งหมด แบบน า
สัมภาษณ์นี้จะช่วยให้การสื่อสารไม่หลุดประเด็นหรือสามารถรักษามาตรฐานเวลาได้เป็นอย่างดี หรือ
ในกรณีของการสื่อสารต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมที่จะสามารถสร้างความเข้าใจโดยใช้วัฒนธรรมหรือ
ภาษาท่ีสามารถเข้าใจร่วมกันได้ 
  8.5.4 ประเด็นที่ได้จากค าถามปลายเปิด ค าถามปลายเปิดเป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ศึกษาวิจัยภาคสนามสูงมาก เพราะค าถามปลายเปิดจะช่วยให้เกิดการอภิปราย  

(Discuss) ในกลุ่มคนหรือชุมชนได้ ประเด็นค าตอบที่ได้มาจะมีความหลากหลายในแง่มุมที่แตกต่างกัน
ของผู้ถูกศึกษา ข้อพึงระวังในการใช้ค าถามปลายเปิด คือ การหลีกเลี่ยงการปะทะกันทางความคิดและ
อารมณ์ของผู้ถูกศึกษา นอกจากนั้นยังมีข้อควรระวังส าหรับผู้สัมภาษณ์เองในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ค าถามปลายเปิดนั้น ไม่ควรบิดเบือนข้อมูลหรือท าการสรุปเนื้อหาใหม่เพราะข้อมูลนั้นผู้ศึกษาไม่
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สามารถที่จะตีความหมายได้อย่างชี้ชัด สิ่งที่พึงกระท าคือ การใส่เครื่องหมายค าพูดหรือเติมหมายเหตุ
หลังจากประโยคนั้นๆได้  
   
8.6 หลักการศึกษาภาคสนาม  

 

 หลักการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกับกระบวนการ
ศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่มีการลงรายละเอียดที่มีความจ าเพาะเจาะจงมากข้ึน
เพ่ือการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษาและวิจัย มีขั้นตอน
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 

  8.6.1 การศึกษาบริบทของพ้ืนที่ในการออกศึกษาภาคสนาม คือ การวางแผนการศึกษา
ภาคสนามทั่วไป ที่มีหลักการและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เนื่องจากการลงสู่พื้นที่ศึกษานั้นหากปราศจาก
การศึกษาบริบทเชิงพ้ืนที่และการวางแผนแล้ว การศึกษาภาคสนามนั้นจะมีประสิทธิภาพน้อยและบ่งชี้
ถึงการขาดความรับผิดชอบในการวางแผนศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่ การศึกษาบริบทเชิงพ้ืนที่นั้นสามารถ
กระท าได้ในหลายวิธีการขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและช านาญการในด้านทักษะทางด้านภูมิศาสตร์
ของแต่ละบุคคล 

  8.6.2 การวางแผนการศึกษาและเตรียมพร้อมในการออกศึกษาภาคสนาม คือ การ
วางแผนและเตรียมความพร้อมคือ กระบวนการก่อนที่จะลงสู่ภาคสนามจริง จะต้องมีการตระเตรียม
เครื่องมือที่จะใช้ในการศึกษา การวางแผนแบ่งเขตพ้ืนที่ส ารวจ การก าหนดหน้าที่ของผู้ศึกษา
ภาคสนาม การเตรียมแบบสอบถามหรือแบบน าสัมภาษณ์และข้อที่ส าคัญที่สุดคือ การเตรียมตัวของผู้
ศึกษาภาคสนามที่จะต้องท าความเข้าใจในบริบททุกด้านของพ้ืนที่อย่างละเอียด การเตรียมความ
พร้อมของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจรวมไปถึงการท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้ถูกศึกษาในพ้ืนที่
เป้าหมาย  
  8.6.3 การสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างผู้ศึกษาและผู้ถูกศึกษาในการออกศึกษา
ภาคสนาม คือ การสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างผู้ศึกษาและผู้ถูกศึกษาหรืออาจกล่าวได้ว่า
ระหว่างผู้ศึกษาวิจัยภาคสนามกับชาวบ้านหรือชุมชนจะต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างกัน ทั้งนี้
อาจจะมีหน่วยงานของรัฐเป็นสื่อกลางหรือผู้ประสานงานให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและ
การสร้างความมีส่วนร่วมมือมักเริ่มต้นด้วยการความสัมพันธ์อันดีเสมอซึ่งจะท าให้การศึกษาภาคสนาม
จริงมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด 

  8.6.4 การลงพ้ืนที่จริงในการออกศึกษาภาคสนาม คือ การเข้าสู่พ้ืนที่ศึกษาจริงตามวัน
และเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือฝึกปฏิบัติการและไม่
ว่าจะลงพ้ืนที่รายบุคคลหรือปฏิบัติการเป็นกลุ่มก็จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบของการศึกษาที่ได้
กล่าวมาแล้วเบื้องต้น นอกจากนั้นยังต้องระมัดระวังการศึกษาภาคสนามในพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยง
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อันตราย เช่น ป่าทึบ แนวชายแดน พ้ืนที่ที่มีการะบาดของโรค เป็นต้น การลงพ้ืนที่จริง อาจจะ
ประกอบไปด้วย การประชุมชาวบ้าน การส ารวจพ้ืนที่ การฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชนและการเรียนรู้จาก
ชุมชน เป็นต้น 

  8.6.5 การสรุปและประมวลผลการออกศึกษาภาคสนาม คือ กระบวนการสุดท้ายใน
การศึกษาภาคสนามที่ด าเนินไปเพ่ือการประมวลองค์ความรู้รวมที่ได้ศึกษามา ในขั้นตอนนี้ควรจะมี
ผู้น าชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านร่วมอยู่ด้วยเนื่องจากเพ่ือช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงให้
มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด ขั้นตอนนี้มีการปฏิบัติน้อยลงเนื่องจากในปัจจุบันการลง
ศึกษาภาคสนามมีค่าใช้และเวลาที่ค่อนข้างจ ากัด 

  8.6.6 การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม ขั้นตอนนี้อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างช่วงการศึกษาภาคสนามหรืออาจะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการศึกษาภาคสนามแล้วก็
ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการศึกษาภาคสนามหากเป็นระยะเวลานานอาจจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์
ทันทีเพ่ือไม่ให้ความทรงจ าขาดช่วงหรือบางกรณีอาจมีความจ าเป็นต้องรายงานความก้าวหน้าแก่
หน่วยงานหรือองค์กรเป็นระยะ 

 

8.7 บทบาทของผู้ศึกษางานศึกษาภาคสนาม 

 

 บทบาทของผู้ศึกษางานภาคสนามคือ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ศึกษา 
ความหมายของการมีส่วนรวม คือ การที่นักวิจัยเข้าไปแสดงตัวและร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
สถานการณ์ที่ต้องการศึกษา เพ่ือหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากพฤติการณ์เหล่านั้นๆ แต่ไม่ได้ให้หน่วย
การศึกษาใดเข้าไปมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อเท็จจริง (ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, 2550: 209-213) 

 การศึกษาภาคสนามอย่างมีส่วนร่วมเป็นงานศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับงานศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ มักจะพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการแสดง
ตัวตนของผู้ศึกษาวิจัยเอง ประกอบไปด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 

  8.7.1 การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ (complete participant) ผู้ศึกษาภาคสนามไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัวตนหรือแม้กระทั่งแจ้งวัตถุประสงค์การศึกษา รวมถึงการปฏิเสธตัวตน
เพ่ือให้กิจกรรมภาคสนามด าเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยที่ผู้ศึกษานั้นจะต้องคลุกคลีใน
พฤติกรรมและสถานการณ์เสมือนว่าเป็นสมาชิกในพ้ืนที่ศึกษานั้นๆ ข้อดีของการปิดบังตัวตนของผู้
ศึกษาวิจัยภาคสนาม คือ ท าให้ผู้ถูกศึกษาให้ข้อมูลโดยที่ไม่เกิดความรู้สึกในแง่ลบและยังต้องให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้ถูกศึกษาอีกด้วย มากกว่านั้นยังช่วยให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่สุด เนื่องจากบางกรณีเมื่อมีการเปิดเผยตัวตนของผู้ศึกษาภาคสนาม
แล้วกลุ่มผู้ศึกษาหรือกลุ่มตัวอย่างอาจจะให้ข้อมูลที่เกินความเป็นจริงหรือเหนือธรรมชาติของข้อมูล 
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บางกรณีเมื่อกลุ่มตัวอย่างทราบว่ามีการศึกษาวิจัยแล้วอาจจะปิดบังข้อมูลหรือปฏิเสธการเข้าถึงพ้ืนที่
ศึกษา อีกกรณีหนึ่งที่มีความส าคัญมากในการศึกษาภาคสนามอย่างมีส่วนร่วม คือ ความรู้สึกผูกพันที่
จะเกิดขึ้นกับผู้ศึกษาภาคสนามที่เข้าร่วมในกิจกรรม พฤติกรรมหรือพ้ืนที่ศึกษาเป็นระยะเวลาที่
ยาวนานจะท าให้ขาดความยุติธรรมในการศึกษาข้อมูลหรือมีความรู้สึกที่เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง 
เป็นต้น  
  8.7.2 การเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ (participant - as - observer) เป็น
กระบวนการศึกษาที่จะช่วยลดประเด็นปัญหาเรื่องข้อขัดแย้งทางด้านจริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
การศึกษาภาคสนาม มีความคล้ายคลึงกับการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ตรงที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือพ้ืนที่นั้นๆ แต่มีข้อแตกต่างตรงที่ผู้ศึกษาวิจัยในภาคสนามจะต้องแสดงตัวและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การด าเนินการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัยจะเป็นไปในลักษณะที่มีความถูกต้องและ
ไม่มีความรู้สึกในแง่ลบ การศึกษาภาคสนามประเภทนี้มักจะมีข้อเสีย ได้แก่ ข้อมูลที่ได้รับอาจจะมีการ
บิดเบือนเพ่ือสร้างข้อมูลหรือสถานการณ์เพ่ือเอาใจผู้ศึกษาวิจัยภาคสนามรวมไปถึงการปกปิดข้อมูล
ไม่ให้ผู้ศึกษารับรู้เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ผิดต่อลักษณะความเป็นไปทางด้านกฎหมายหรือเป็นการ
ผิดต่อศีลธรรมหรือความถูกต้อง 
  8.7.3 การเป็นผู้สังเกตการณ์อย่างเต็มที่ (complete observer) คือแนวทางการศึกษา
ในภาคสนามประเภทหนึ่งที่นิยมกันโดยทั่วไป กระบวนการศึกษาจะตรงกันข้ามกับการมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ คือ ผู้ศึกษาวิจัยภาคสนามจะท าได้เพียงการสังเกตเท่านั้นไม่สามารถสัมผัสกับกลุ่มพ้ืนที่
เป้าหมายและไม่สามารถเปิดเผยตนเองหรือวัตถุประสงค์ที่จะท าการศึกษาแก่กลุ่มตัวอย่างได้ ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายก็จะไม่มีการรับรู้ว่าถูกศึกษาอยู่ท าให้การศึกษาเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุดแต่การศึกษา
ประเภทนี้จะได้ข้อมูลที่มีความเป็นทั่วไป ขาดรายละเอียดในเชิงลึกเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง 
  8.7.4 การ เป็ นผู้ สั ง เ กตการณ์อย่ า งมี ส่ วนร่ วม  (observer - as - participant) 

การศึกษาภาคสนามในลักษณะนี้มีความคล้ายคลึงกับการเป็นผู้สังเกตการณ์อย่างเต็มที่แต่จ าเป็นที่
จะต้องแสดงตัวตนของผู้ศึกษา แจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้กลุ่มรับทราบอีกด้วย แต่ไม่สามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์หรือกลุ่มพ้ืนที่ชุมชนที่ต้องการศึกษา รูปแบบของการศึกษาประเภทนี้
จะใช้เวลาศึกษาในพ้ืนที่น้อยจึงช่วยให้เกิดปัญหาความรู้สึกเอนเอียงหรือคล้อยตามไปกับชุมชนมีน้อย 
แต่ด้วยระยะเวลาของการศึกษาที่น้อยนี้เองที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในด้านความละเอียดของข้อมูลที่
ได้มีความละเอียดน้อยไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ โดย
ความผิดพลาดที่เกิดในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนามอาจจะมาจากความรู้สึกของผู้ศึกษาวิจัยที่
ต้องการให้งานศึกษาเป็นไปตามที่ตนต้องการให้เป็น และก็ยังมีสาเหตุอ่ืนๆอีกมากมายที่เป็นปัญหาใน
งานศึกษาภาคสนาม อาทิ การติดต่อสื่อสารกันอย่างผิดเป้าประสงค์ ความเกรงใจในการสื่อสาร
ระหว่างกัน ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร อาการหวาดระแวงของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ขาดความคุ้นเคย
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และความเข้าใจในผู้ศึกษาภาคสนามแต่ทั้งนี้สามารถปรับปรุงตนเองได้ด้วยการฝึกทักษะในการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมและเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงให้มีมากขึ้น 

 บทบาทการศึกษาในภาคสนามเหล่านี้ คือ การศึกษาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สอดส่อง ค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การตั้งค าถาม การ
เฝ้าสังเกตและการมีส่วนร่วมในกลุ่มศึกษา เป็นต้น ในการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ก็มีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการดังที่กล่าวมานี้ในการศึกษาภาคสนามเพียงแค่การศึกษาเหล่าจะเน้นไป
ที่แนวการศึกษาเชิงมนุษย์ วัฒนธรรม สังคม ประชากร เป็นต้น ท้ังนี้หลักการสังเกตการณ์บางประเภท
ก็มีความเหมาะสมในการศึกษาในด้านกายภาพ ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมได้
เช่นเดียวกัน 

 

8.8 จริยธรรมในการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 จริยธรรมในการศึกษาภาคสนามเป็นแนวทางการศึกษาภาคสนามที่เป็นกระแสที่มีการให้
ความส าคัญกระแสหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยในมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มี
ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน เปราะบาง เพราะฉะนั้นการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมนุษย์นั้น
จ าเป็นที่จะต้องมีหลักการที่มีความเหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้และเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด  

 จริยธรรมการวิจัย (research ethic) คือ การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องของนักวิจัยในการ
ท าวิจัย (อัศวิน แสงพิกุล, 2560) 

 การให้ความส าคัญกับความถูกต้องดีงามของวิธีการมากกว่าผลที่ได้จากการใช้วิธีการนั้นและให้
ความส าคัญกับคุณธรรมและความสามารถของผู้ศึกษา โดยที่ข้อมูลที่ดีจะต้องได้มาจากวิธีและกระบวนการ
ที่ไม่ล้ าเส้นทางจริยธรรม จรรยาบรรณและฝีมือของนักวิจัยจึงมีความส าคัญ (ชาย โพธิสิตา, 2558) 

 กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัยหรือที่ได้กระท าต่อเซลล์ 
ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียนหรือข้อมูลด้าน
สุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัยและให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เก่ียวกับสุขภาพ (ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ, 2560) 

 จากแนวทางการศึกษาภาคสนามโดยอาศัยหลักจริยธรรมสามารถสรุปได้ว่า จริยธรรม
การศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์นั้นจะต้องให้ความส าคัญกับวิธีการมากกว่าความต้องการ
ข้อมูลและค านึงถึงความรู้สึกนึกคิดและความรู้สึกพึงพอใจของผู้ที่ให้ข้อมูลด้วย โดยการให้ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล 
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 หลักการทางด้านจริยธรรมในการศึกษาภาคสนาม 

  8.8.1 การเคารพในสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การเคารพในสิทธิของผู้ให้ข้อมูลเป็นสิ่งที่ผู้
ศึกษาภาคสนามควรจะกระท าเป็นล าดับแรก ดังเช่นในกรณีของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางและอ่อนไหวทางสภาพจิตใจ กลุ่มเป้ าหมายประเภทนี้
อาจจะให้ข้อมูลได้เป็นบางส่วนหรืออาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลได้เลยรวมไปถึงในกรณีของการปฏิเสธ
การให้ข้อมูล ในกรณีดังกล่าวนี้ผู้ศึกษาภาคสนามจะต้องยอมรับกรณีที่เกิดขึ้น ข้อมูลหรือข้อเท็จที่จะ
ได้จากเป้าหมายจะไม่มีการบันทึกข้อมูลเกิดข้ึน  

  8.8.2 การให้ข้อมูลต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล การศึกษาภาคสนาม
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในบางครั้ง ความกระตือรือร้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสัมภาษณ์ของผู้
ศึกษาภาคสนามอาจจะมีมากเกินขอบเขตที่พึงกระท า จนกลายเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ให้ข้อมูลโดยที่ไม่รู้ตัว อาทิ การเข้าไปในบริเวณท่ีพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาต การ
ถามข้อค าถามที่กระทบกระเทือนความรู้สึกและการแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมในเชิงลบขณะเก็บ
รวบรวมข้อมูล การกระท าที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวนั้นจึงเป็นข้อห้ามที่ต้องระลึกอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้ที่มี
ประสบการณ์ภาคสนามมากจะสามารถท าความเข้าใจในประเด็นข้อนี้และสามารถชี้แนะและให้
ค าแนะน าแก่ผู้ฝึกหัดศึกษาภาคสนามได้ 
  8.8.3 ความซื่อสัตย์ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาจากการออกพ้ืนที่ภาคสนาม ผู้ศึกษาจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษาหลักและมีความคาดหวังร่วมด้วย แต่ในกรณีที่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นไม่ตรงตาม
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์แล้ว ความรู้สึกนึกคิดของผู้ศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะต้องการ
บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นไปในลักษณะที่ผู้ศึกษาต้องการ การกระท าดังกล่าวนั้นผิดหลัก
จริยธรรมในด้านการศึกษาวิจัยเพราะการบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นจะท าให้งานศึกษาวิจัยชิ้น
นั้นมีความเป็นจริงน้อยลงและในบางกรณีอาจจะท าให้งานศึกษาและวิจัยกลายเป็นงานที่ไม่มีคุณภาพ 

  8.8.4 การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ เป็นหลักการที่มีความส าคัญมากในกรณีที่กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ กลุ่มที่ต้องเก็บรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มที่มี
ความเปราะบางทางด้านสภาพจิตใจ โดยข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายนี้อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ -สกุล
ของผู้ถูกสัมภาษณ์หรือชื่อ-สกุลของผู้ให้ข้อมูลในกรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สามารถให้ข้อมูลเองได้ เลขที่
ตามทะเบียนบ้าน จ านวนผู้อาศัยในครัวเรือน ลักษณะสุขภาวะที่ปรากฏ ข้อมูลโรคระบาด ข้อมูลการ
เกิด ตายและย้ายถิ่นในครัวเรือน เป็นต้น เนื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะนี้ มักจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ที่จะต้องให้ความระมัดระวังในการซักถามและเมื่อได้ฐานข้อมูลมาแล้วจะต้องปิดบังไม่
สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนที่เป็นความลับออกสู่สาธารณะได้  
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8.9 งานศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีความส าคัญในประเทศไทย 

 

 ตัวอย่างของงานศึกษาภาคสนามที่มีความส าคัญในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมากเนื่องจาก
ปัจจุบันนี้ชุมชนต่างๆในหลายภูมิภาคได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ หน่วยงานของรัฐมีบทบาทอย่างมากในการมีส่วนร่วมในการพัฒนารวมไปถึง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายคือ ผลลัพธ์
หลักที่ เกิดขึ้นและผลลัพธ์ล าดับรองลงมาคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิดทักษะและ
ความสามารถในการสร้างการพัฒนาให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายได้ 
  8.9.1 กรณีศึกษาภาคสนามชุมชนบ้านปากโสม-ล าภูพาน พ้ืนที่ศึกษาภาคสนามนี้ตั้งอยู่
ที่ต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

   บริบทเชิงพ้ืนที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่คือ พ้ืนที่ภูมิประเทศที่ตั้งอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างแม่น้ าโขงในช่วงตอนกลางและพ้ืนที่หน้าผาที่เป็นแนวเทือกเขาย่อยของเทือกเขาภูเก้าและภู
พานค าโดยที่ระหว่างสองลักษณะภูมิประเทศนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแคบๆ ที่พบได้ทั่วไป
และยังสามารถพบพื้นท่ีลานตะพักล าน้ าขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญ   
   ประเด็นที่ที่ท าการศึกษาภาคสนามคือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็น
เทือกเขายอดตัดที่เป็นลักษณะเด่นของภูมิภาคนี้ ลักษณะของภูมิลักษณ์ที่พบมากในพ้ืนที่นี้คือหน้าผา
ชัน (cliff) ที่เกิดจากการกัดกร่อนของน้ ามาเป็นระยะเวลานาน และยังพบลักษณะภูมิลักษณ์แบบถ้ า  

(cave) ที่แปลกแยกจากถ้ าโดยทั่วไปคือ เป็นถ้ าหินทรายที่เกิดการการไหลของน้ าท าให้เกิดเป็นห้อง
แต่ละห้องจะมีลักษณะที่เปน็เอกลักษณ์รวมไปถึงกุมภลักษณ์หรือหลุมหม้อ (pot hole) ที่เป็นลักษณะ
ภูมิประเทศที่เกิดจากการไหลวนของน้ าในหินจนมีลักษณะเป็นหลุมที่มีลักษณะเป็นวงกลม ในพ้ืนที่
บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขงนั้นพบลักษณะภูมิประเทศที่มีความน่าสนใจ เช่น หาดทรายหรือเนินทราย 
(sand dune) มักจะพบได้ท่ัวไปในช่วงเวลาน้ าลดหรือในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือน
มิถุนายนและเกาะแก่ง (rapids) ที่พบได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับหาดทราย  
   สิ่งที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ประกอบไปด้วย การศึกษาเรียนรู้
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาและลักษณะภูมิลักษณ์ที่มีความหลากหลาย ลักษณะพ้ืนที่
ระหว่างหน้าผาและพ้ืนที่ราบริมแม่น้ าจะท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงลักษณะของการกัดกร่อนจากธรรมชาติ 
หน้าผาชันจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางด้านธรณีวิทยาของชั้นหินประเภทต่างๆ ที่สามารถท าความ
เข้าใจได้จากสีของหินทรายที่สะสมเป็นตัวชั้นและแสดงออกเป็นสีต่างๆ เช่น สีแดง สีน้ าตาลและสีเทา 
สีของชั้นหินที่แสดงนี้จะเป็นตัวชี้วัดถึงประเภทของหิน และความละเอียดของเนื้ อหินจะแสดงถึง
ระยะเวลาในการสะสมตัว ลักษณะภูมิลักษณ์ที่พบทั้งถ้ าและกุมลักษณ์นั้นจะท าให้เกิดความเข้าใจใน
เชิงความเป็นมาของลักษณะภูมิประเทศที่ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานในการก่อให้เกิดลักษณะ
สภาพดังที่ปรากฏ ในส่วนของพ้ืนที่ริมแม่น้ านั้นเป็นการศึกษาภาคสนามในเชิงภูมิประเทศที่แตกต่าง



341 

กันกับที่ได้กล่าวมา คือ ลักษณะประเภทนี้จะไม่มีความมั่นคงถาวรเท่าประเภทแรกเนื่องจากการกัด
เซาะของน้ าจะมีความรวดเร็วมากกว่า ทั้งนี้รายละเอียดที่ได้จากการศึกษาในภาคสนามนั้นจ าเป็น
จะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้รู้หรือปราชญ์ในชุมชนที่มีความเข้าใจและมีความช านาญในลักษณะภูมิ
ประเทศอย่างแท้จริง  

 

 
ภาพ 8.10 การศึกษาภาคสนามชุมชนบ้านปากโสม-ล าภูพาน 

ที่มา: ผู้เขียน 

  8.9.2 กรณีศึกษาภาคสนามชุมชนบ้านลาดเจริญ พ้ืนที่ศึกษาภาคสนามนี้ตั้งอยู่ที่          
ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
   บริบทเชิงพ้ืนที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่คือ เป็นลักษณะพ้ืนที่ภูมิประเทศริม
แม่น้ าโขงทางตอนล่างที่มีลักษณะย้อนกลับมาเป็นแก่งหรือโขดหิน  (Rapids) พ้ืนที่นี้จึงมีจุดเด่นที่
ความเร็วในการไหลของแม่น้ าและลักษณะของหน้าผาชันริมแม่น้ าเป็นหลัก รวมไปถึงลักษณะของ
กุมภลักษณ์รูปแบบต่างๆที่พบได้ในพ้ืนที่ที่ถูกเรียกว่า “สามพันโบก” บ้านลาดเจริญตั้งอยู่ตรงกันข้าม
กับเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการติดต่อค้าขายกัน
อยู่เป็นประจ า สินค้าส่งออกและน าเข้าโดยมากเป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีมูลค่าสูง  
   ประเด็นที่ที่ท าการศึกษาภาคสนามคือ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ วิถี
วัฒนธรรมและชุมชน ประเด็นทางด้านระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันกับลักษณะ
ทางด้านภูมิศาสตร์ อันได้แก่ ลักษณะทางด้านภูมิประเทศ ลักษณะทางด้านภูมิอากาศและลักษณะ
ทางด้านชีวภาคที่มีความสมดุลซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น การประมงจะต้องมีฤดู กาลในการ
ประกอบการและพ้ืนที่ที่จะท าการประมงนั้นจะต้องมีความจ าเพาะเจาะจงทางด้านภูมิประเทศที่เป็น
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เกาะแก่งขนาดใหญ่เท่านั้นจึงจะมีความเหมาะสม ดังที่ได้กล่าวมาจึงมีความสัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรม
และชุมชน ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณด้วยวิธีการบอกเล่าโดยที่ไม่มีการบันทึกไว้ รวม
ไปถึงการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม (cultural flow) ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่มีความใกล้เคียงกันทางด้านวิถีวัฒนธรรม ในด้านศาสนา ภาษา ความเป็นอยู่และ
ความเชื่อประเพณี ประเด็นความน่าสนใจนี้เองที่ท าให้พ้ืนที่เกิดความกระเตื้องในการพัฒนาและจะ
พัฒนาเป็นเมืองหลักในอนาคตเนื่องจากจะเป็นพ้ืนที่บริการของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 (นา
ตาล-สาละวัน) 

   สิ่งที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ประกอบไปด้วย  การศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ ในพ้ืนที่นี้ผู้ศึกษาภาคสนามจะได้สัมผัสกับภูมิลักษณ์เฉพาะแบบต่างๆที่
พบได้แห่งเดียวในประเทศไทย อาทิ หน้าผาชัน (cliff) ที่ติดกับแม่น้ าโขง ภาพแกะสลักที่บันทึกความ
เป็นไปทางด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ กุมภลักษณ์ (pot hole) รูปแบบต่างๆ โดยที่ลักษณะภูมิ
ประเทศเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกันกับวิถีความอยู่ของชาวประมงในชุมชนและจึงพัฒนาต่อไปเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมีการค้นพบ (unseen) เมื่อมาพิจารณาร่วมกับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ววิถี
ชีวิตและกิจกรรมเหล่านี้คือ อัตลักษณ์ของชุมชนที่ควรค่าแก่การศึกษาและเรียนรู้เพ่ือที่จะอนุรักษ์ไว้
ไม่ให้สูญหายไป  การศึกษาภาคสนามในพ้ืนที่นี้จึงมีความหลากหลายในมิติด้านเวลา วัฒนธรรมและ
ความเป็นไปของชุมชนที่ยังคงมีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานระหว่างชาวไทยและ
ชาวลาวอยู่  

 

 
ภาพ 8.11 การศึกษาภาคสนามชุมชนบ้านลาดเจริญ 

ที่มา: ผู้เขียน 
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  8.9.3 กรณีศึกษาภาคสนามชุมชนบ้านท่าระแนะ พ้ืนที่ศึกษาภาคสนามนี้ตั้งอยู่ที่ต าบล
หนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
   บริบทเชิงพ้ืนที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่คือ พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่าง
พ้ืนที่ภูมิภาคและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออก ภาคตะวันออกของประเทศไทยมักจะถูกมองว่า
เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศทั้งเทือกเขา ที่ราบและที่ราบชายฝั่งทะเลส่งผลให้
พ้ืนที่นี้มีความเหมาะสมในการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ พ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคตะวันออก
นั้นเปรียบเสมือนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าที่มีความส าคัญในด้านการศึกษาส าหรับผู้ศึกษาภาคสนาม พ้ืนที่
ศึกษานี้นอกจากจากจะมีป่าชายเลนแล้วบางแห่งยังพบลักษณะภูมิประเทศแบบชายหาดที่มีลักษณะ
เป็นหาดหินหรือหาดกรวดและยังมีบางพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในด้านการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงประมง
ชายฝั่ง  
   ประเด็นที่ที่ท าการศึกษาภาคสนามคือ ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนที่
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของชุมชน ความอุดมสมบูรณ์ของภาคตะวันออกนั้นส่วนใหญ่มักจะมา
จากป่าชายเลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่ติดกับอ่าวตราดเช่น ชุมชนบ้านท่าระแนะเป็นพื้นที่ท่ีมีการท า
ประมงชายฝั่งมากกว่าร้อยละ 70 นอกจากนั้นยังมีประเด็นด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพืช
สมุนไพรท้องถิ่นบางชนิดเพ่ือให้เกิดเป็นกิจกรรมส าหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วจังหวัด
ริมชายทะเลมักจะเป็นที่เข้าใจว่ามีระบบเศรษฐกิจการค้าเพียงการประมงน้ าเค็มเท่านั้นแต่ในความ
เป็นจริงนั้นในพ้ืนที่นี้สามารถประยุกต์เอาการเกษตรกรรมเข้าใช้ร่วมกับกิจกรรมการศึกษาและ
ปฏิบัติการได้อย่างลงตัว 

   สิ่งที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ประกอบไปด้วยการเรียนรู้
ภาคสนามในประเด็นของป่าชายเลนที่เป็นลักษณะของป่าที่มีความคล้ายคลึงกับป่าบุ่งป่าทามแต่ป่า
ชายเลนคือลักษณะความแตกต่างของป่าในกรณีของน้ าเค็มและน้ ากร่อยที่เป็นการผสมผสานระหว่าง
น้ าจืดและน้ าเค็ม ลักษณะที่ส าคัญของป่าที่อยู่ในเขตน้ ากร่อยคือ จะมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศท้ังในด้านของพืชพรรณและสัตว์น้ าซึ่งมีการพ่ึงพาอาศัยกันเป็นวัฏจักร ความหลากหลายทางด้าน
ระบบนิเวศที่พบประกอบไปด้วยพืชพรรณเฉพาะป่าชายเลน เช่น แสม โกงกาง ล าพู ล าแพน เป็นต้น 
ในส่วนของสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าในป่าชายเลน ประกอบได้  ลิงแสม ปูด า ปูแสม ปลาตีน เป็นต้น 
โดยกระบวนการที่ผู้ศึกษาใช้ในการเรียนรู้ คือ การศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยที่ชุมชนจะแสดง
วิถีชุมชน องค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณเ์ฉพาะของพ้ืนที่ศึกษานี้  
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ภาพ 8.12 การศึกษาภาคสนามชุมชนบ้านท่าระแนะ 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

  8.9.4 กรณีศึกษาภาคสนามชุมชนริมน้ าจันทบูร พ้ืนที่ศึกษาภาคสนามนี้ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
   บริบทเชิงพ้ืนที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่คือ เป็นพ้ืนที่ชุมชนดั้งเดิมของเมือง
เก่าที่มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ าจันทบุรี ประวัติความเป็นของชุมชนมีมานานกว่า 300 ปี มี
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา มีพ้ืนที่ประมาณ 335,150.84 ตารางเมตรหรือ
ประมาณ 209.4 ไร่ การเปลี่ยนแปลงของเวลาท าให้ชุมชุนต้องมีการปรับตัวเพ่ือความสมดุล บริบท
ของพ้ืนที่จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นชุมชนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองในยุคสมัยโลกาภิวัตน ์

   ประเด็นที่ที่ท าการศึกษาภาคสนามคือ ประเด็นด้านวิวัฒนาการทางด้าน
วัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับลุ่มแม่น้ า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ศึกษาท่ีพบได้น้อยในประเทศไทยขณะที่ลักษณะ
เช่นนี้มีมากในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มักจะให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนที่มี
วิถีชีวิตดั้งเดิม บริบทของชุมชนนี้คือ การรักษาวิถีดั้งเดิมไว้ให้คงเดิมมากที่สุด พยายาม ให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปกับยุคสมัยให้น้อยที่สุด อาทิ อาคารสถานที่ การตกแต่งลักษณะภูมิทัศน์ของชุมชนรวม
ไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่  นอกจากนั้นยังมีประเด็นด้านการอยู่ร่วมกันของชุมชนในด้านศาสนาที่มีทั้ง
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธและความเชื่อในเทพเจ้าของคนไทยเชื้อสายจีนในพ้ืนที่ริมแม่น้ าแห่งนี้ 
ประเด็นทางด้านวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่าง ได้แก่ ชาวไทย ชาวญวนหรือชาวเวียดนามและชาวไทย
เชื้อสายจีนก่อให้เกิดความลงตัวของชุมชนในด้านวิถีวัฒนธรรมร่วม โดยทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้คือ 
กระบวนพัฒนาชุมชนผ่านระบบการท่องเที่ยว  
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   สิ่งที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ประกอบไปด้วยการศึกษา
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมแม่น้ าจันทบุรีร่วมกับบริบทการไหลของแม่น้ าวัยชรา (old age 

stream) ที่มีความคดโค้งและมีความหลายหลายทางด้านภูมิลักษณ์ก่อนที่จะออกสู่อ่าวไทยผ่านการ
ล่องเรือ ลักษณะการคงอยู่ของชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน
ด้านของการอนุรักษ์และความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมที่มีหลายศาสนาและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันคือ ลักษณะที่ผู้ศึกษาภาคสนามจะต้องศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องของการ
ปรับตัวของมนุษย์ รวมไปถึงการศึกษาอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน
และชาวญวนดั้งเดิม ในด้านที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะแบบร่วมสมัย คือ เป็นอาคารแบบยุโรปแต่มีการ
ตกแต่งรูปแบบเมืองร้อนเพ่ือความเหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของภาคตะวันออก 
ความเชื่อทางและลักษณะทางด้านศรัทธาและจิตวิญญาณที่พบในชุมชนก็มีความหลายเช่นเดียวกัน
เนื่องจากมีวัดเก่าแก่ ศาลเจ้าแบบความเชื่อของชาวจีนและโบสถ์คริสต์ ที่ในแต่ละช่วงเวลาต่างๆของปี
ก็จะมีกิจกรรมทางด้านศาสนาที่คนในชุมมีส่วนร่วมในกิจกรรมพร้อมกัน กิจกรรมทั้งหมดนั้นจะช่วยให้
ผู้ศึกษาภาคสนามได้เข้าไปศึกษาในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมและช่วยให้เกิดประสบการณ์ร่วมกับชุมชนซึ่ง
จะส่งผลเกิดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้  

 

 
ภาพ 8.13 การศึกษาภาคสนามชุมชนริมน้ าจันทบูร 

ที่มา: ผู้เขียน 
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  8.9.5 กรณีศึกษาภาคสนามเพ่ือศึกษาลักษณะภูมิประเทศและภูมิลักษณ์เชิงวัฒนธรรม
ภาคกลางสู่ภาคตะวันตก พ้ืนที่ศึกษาภาคสนามนี้ประกอบไปด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรีและเพชรบุรี  
   บริบทเชิงพ้ืนที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ สามารถจ าแนกออกได้เป็นสี่ส่วน
หลักด้วยกันระหว่างการเดินทาง ประกอบไปด้วย ลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบสูงของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงจังหวัดนครราชสีมา และช่วงรอยต่อจังหวัดสระบุรีที่เป็นเทือกเขาหินปูน 
ลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่มแม่น้ าสายหลักของประเทศไทยสามสาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่
น้ าป่าสักและแม่น้ าลพบุรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มดินตะกอนขนาด
ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่เทือกเขาสูงในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีแม่น้ าสาย
หลักคือแม่น้ าแควใหญ่และแม่น้ าแควน้อยและรวมกันเป็นแม่น้ าแม่กลองในพ้ืนที่ราบของจังหวัด
ราชบุรี และลักษณะภูมิประเทศแบบชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยหรือชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มี
ลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลแบบยกตัว    
   ประเด็นที่ที่ท าการศึกษาภาคสนามคือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีความโดดเด่น
ระหว่างสองภูมิภาค การศึกษาลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ที่ไม่เคยมีการศึกษามาก่อนเป็นประเด็น
การศึกษาที่น่าสนใจเนื่องจากการสัมผัสพ้ืนที่ภาคสนามจะน าไปสู่การสร้างประสบการณ์และองค์
ความรู้แก่ตัวผู้ศึกษาเอง ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ในลักษณะเชิงพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบดินตะกอนสะสมขนาดใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี
ที่เป็นที่ราบแคบๆหลังแนวเทือกเขาสูงของประเทศไทยและลักษณะภูมิประเทศแบบชายฝั่งทะเลใน
จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้กล่าวมานี้คือการศึกษาภาคสนามในด้านการส ารวจลักษณะทางด้านกายภาพ แต่
ในการศึกษาภาคสนามนี้ยังสามารถศึกษาส ารวจในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมา ลักษณะเชิง
ภูมิอากาศ ลักษณะทางด้านประชากรและชาติพันธุ์รวมไปถึงลักษณะทางด้านวิถีชีวิตสังคมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้อีกด้วย 

   สิ่งที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ประกอบไปด้วย การท าความ
ความเข้าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิประเทศในรูปแบบของภาพตัดขวางเชิงพ้ืนที่ 
(Profile study) ที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเทือกเขาสูง การศึกษาส ารวจเชิงพ้ืนที่ของสถานที่
ส าคัญที่มีความส าคัญและสัมพันธ์ทางด้านภูมิศาสตร์ อันได้แก่ ถนนสายเอเชียหรือถนนพหลโยธินที่มี
ความส าคัญในการของระบบการคมนาคมขนส่งสายหลักเส้นหนึ่งของประเทศไทยที่น าความเจริญ
ออกสู่ภูมิภาค สะพานข้ามแม่น้ าแควที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญในเชิงประวัติศาสตร์ ตลาด
น้ าด าเนินสะดวกที่เป็นอัตลักษณ์ชี้วัดวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมที่จะต้องมีการพ่ึงพาและด ารงชีวิต
ร่วมกับสายน้ าและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกที่เป็นเครื่องมือศึกษาในด้านทรัพยากรการประมงท่ี
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มีความอุดมสมบูรณ์ในอ่าวไทยที่เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญส าหรับคนในประเทศและเป็นแหล่งจ้าง
แรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   
 

 

 
ภาพ 8.14 การศึกษาภาคสนามภาคกลางและภาคตะวันตก 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

  8.9.6 กรณีศึกษาภาคสนามเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งอารยธรรมและพ้ืนที่
ลุ่มน้ าในภาคเหนือ พ้ืนที่ศึกษาภาคสนามนี้ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยาและแพร่ 
เป็นต้น 

   บริบทเชิงพ้ืนที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่คือ เป็นพ้ืนที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะที่
พบได้ในภูมิภาคนี้เท่านั้น บริบทในเชิงพ้ืนที่ของภาคเหนือตามที่นักภูมิศาสตร์ได้ศึกษานั้นสามารถสรุป
ได้ว่ามีลักษณะเป็นเทือกเขาเขาสูงสลับซับซ้อนที่มีความเหมาะสมในการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์และ
ธรณีวิทยา ลักษณะทางด้านธรณีวิทยาในภูมิภาคนี้ประกอบไปด้วย หินปูน หินแกรนิตและหินตะกอน
หรือหินชั้น เป็นต้น โดยที่พ้ืนที่ภาคเหนือนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวเทือกเขาเขาสูงวางตัวขนาน
กับแม่น้ าสายหลักสี่สาย ที่ราบลุ่มหรือแอ่งที่มีแม่น้ าไหลผ่านจะกลายเป็นพ้ืนที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ใน
ปัจจุบัน ในภาคเหนือมีแอ่งอยู่เป็นจ านวนมากโดยที่แอ่งที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งคือ แอ่งเชียงใหม่-
ล าพูน แอ่งเชียงราย แอ่งล าปาง แอ่งพะเยา แอ่งน่าน เป็นต้น   
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   ประเด็นที่ที่ท าการศึกษาภาคสนามคือ รูปแบบลักษณะภูมิประเทศและวิถี
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของภูมิภาคนี้ รูปแบบลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนั้นมีลักษณะที่ชัดเจน
และตายตัวคือเป็นแนวเทือกเขาวางตัวในแนวทิศเหนือและทิศใต้ทั้งหมด เป็นการวางตัวในแนว
เดียวกับการไหลของแม่น้ าสี่สายที่ส าคัญ คือ แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายมและแม่น้ าน่านที่รวมกันเป็น
แม่น้ าเจ้าพระยา ประเด็นส าคัญคือ แอ่งที่ราบที่มีการตั้งถิ่นฐานของประชากรที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มขนาด
แคบ ลักษณะของการตั้งถิ่นถิ่นฐานมักจะมีความสอดคล้องไปกับแหล่งน้ าที่มีความส าคัญในการ
ประกอบกิจกรรมในการด ารงชีวิต เช่น แม่น้ าปิงในจังหวัดเชียงใหม่ แม่น้ าวังในจังหวัดล าปาง แม่น้ า
ยมในจังหวัดแพร่และแม่น้ าน่านในจังหวัดน่าน เป็นต้น และประเด็นด้านวิถีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่
เรียกว่า “วิถีวัฒนธรรมล้านนา” ที่เป็นวิถีวัฒนธรรมเฉพาะที่พบได้ในภาคเหนือเท่านั้น สามารถ
จ าแนกได้เป็น วัฒนธรรมด้านภาษา วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมด้านการแต่งกายและวัฒนธรรม
ด้านศิลปหัตถกรรม ที่มีอัตลักษณ์ที่ดึงดูดและน่าสนใจ 

   สิ่งที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ประกอบไปด้วย การศึกษา
ลักษณะภูมิประเทศแบบเทือกเขาสูงของประเทศไทยที่มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่ต่ ากว่า 
1,000 เมตรที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิในประเด็นที่ว่าอุณหภูมิจะลดลง 6.5 องศาเซลเซียส ทุกๆ
ระดับความสูง 1 กิโลเมตร เมื่อขึ้นไปที่ระดับความสูงมากจะสามารถสัมผัสได้ถึงระดับอุณหภูมิที่เย็น
ลงและระดับความกดอากาศที่ลดลงท าให้หายใจได้ยากล าบากมากขึ้น เป็นประสบการณ์ที่สามารถ
สร้างข้ึนได้หากเกิดจากการเข้าถึงในพ้ืนที่ศึกษาจริง การศึกษาระบบล าน้ าที่สามารถสังเกตได้ตั้งแต่ต้น
ก าเนิดของแม่น้ าไปจนถึงการไหลของน้ าในแม่น้ าช่วงระดับกลางและยังสามารถศึกษาระบบภูมิลักษณ์
ทั่วไปที่เกิดขึ้นในช่วงแม่น้ าวัยเยาว์ (youth age stream) ซึ่งประกอบไปด้วย ถ้ า น้ าตก แก่งหิน โตรก
ธารหรือออบ เป็นต้น ในด้านการศึกษาภาคสนามเชิงมนุษย์และวัฒนธรรมพบว่า ภาคเหนือมีความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ ประกอบไปด้วย วัฒนธรรมด้านภาษาที่มีส าเนียงเฉพาะ 
การพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวาน เนิบช้า เป็นอัตลักษณ์ที่ไม่สามารถพบได้ในภูมิภาคใดในประเทศไทย 
วัฒนธรรมด้านอาหารของภูมิภาคนี้ได้รับอิทธิพลจากประเทศเมียนมาร์และกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ท า
ให้เกิดการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมอาหารที่เหมาะสมกับลักษณะทางด้านภูมิอากาศที่มีความ
หนาวเย็นในภาคเหนือของประเทศไทย วัฒนธรรมด้านการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลมาจากสอง
วัฒนธรรมหลักๆในอดีตทางตอนเหนือของประเทศไทย ได้แก่ วัฒนธรรมของชาวเมียนมาร์และชาว
ลาวท าให้มีการผสมผสานที่ลงตัวและงดงามแต่มีเอกลักษณ์ของตนเองรวมไปถึงวัฒนธรรมด้าน
ศิลปหัตถกรรมที่มีการแบ่งสัดส่วนของชุมชนหรือหมู่บ้านของช่างฝีมือประเภทต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น หมู่บ้านช่างเคี่ยนที่มีเอกลักษณ์ในด้านการแกะสลัก หมู่บ้านช่างฆ้องที่มีเอกลักษณ์ใน
ทางการท าเครื่องดนตรีนาฏศิลป์ หมู่บ้านวัวลายที่มีเอกลักษณ์ในด้านการท าเครื่องเงิน ชุมชนบ่อสร้าง
ที่มีความช านาญในการท าร่มกระดาษสาและชุมชนบ้านถวายที่มีทักษะในการแกะสลักไม้เป็นรูปภาพ
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นูนต่ า ลักษณะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถท าการศึกษาภาคสนามได้ทั้งโดยวิธีการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมก็ได้ 

 

 
ภาพ 8.15 การศึกษาภาคสนามในภาคเหนือ 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

  8.9.7 กรณีศึกษาภาคสนามเพ่ือศึกษาลักษณะของภูมิประเทศบนพ้ืนราบและพ้ืนที่
ชายฝั่งของภาคใต้ พ้ืนที่ศึกษาภาคสนามนี้ตั้งอยู่ทีจ่ังหวัดกระบี่ 
   บริบทเชิงพ้ืนที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่คือ เป็นจังหวัดชายทะเลในภาคใต้
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันหรือชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกของประเทศไทยมีลักษณะที่เป็นชายฝั่งแบบยุบตัวท าให้เกิดลักษณะภูมิ
ประเทศที่มีความแตกต่างและน่าสนใจในการศึกษาภาคสนาม ลักษณะชายฝั่งแบบยุบตัวนี้เองท าให้
เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบหน้าผาชัน ชายฝั่งทะเลที่ไม่มีหาดทรายหรือมีน้อยและส่งผลให้น้ าทะเลมี
สีครามเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวประเภทการด าน้ าประเภทต่างเพ่ือศึกษาลักษณะระบบนิเวศ
ปะการงัชายฝั่งหรือตามหมู่เกาะต่างๆ    
   ประเด็นที่ได้ท าการศึกษาภาคสนามคือ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาที่
สามารถพบได้ตั้งแต่ผ่านประตูสู่ภาคใต้คือ จังหวัดชุมพร เป็นต้นมา แนวเทือกเขาสูงนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเทือกเขาตะนาวศรีมาจนถึงเทือกเขาภูเก็ต ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นหินปูนมีถ้ ามากมาย ลักษณะ
ชายฝั่งทะเลที่มีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการทะลักเข้ามาของนักท่องเที่ยวทั้ง
ไทยและต่างชาติ ประเด็นที่ส าคัญที่สุดในการศึกษาภาคสนาม คือ ความหลากหลายทางด้านระบบ
นิเวศใต้ทะเลที่มีการอนุรักษ์ไว้เพ่ือศึกษาและวิจัย ในพ้ืนที่หลายเกาะของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ เกาะ
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กระดาน เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะผักเบี้ยและหมู่เกาะห้อง เป็นต้น ความส าคัญของระบบ
นิเวศใต้ทะเลจะท าให้ผู้ศึกษาภาคสนามสามารถวิเคราะห์ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
ประเทศไทยและบางกรณีศึกษาสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์ถึงความเป็นไปของระดับความวิกฤติ
ด้านสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลในอนาคตได้     
   สิ่งที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ประกอบไปด้วยการศึกษา
ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ที่มีความคล้ายคลึงกับลักษณะภูมิประเทศในภาคตะวันตกแต่มีประเด็น
ในการเปรียบเทียบของทั้งสองภูมิภาค ที่ไม่จ าเป็นจะต้องศึกษาอย่างละเอียดก็สามารถท าการ
เปรียบเทียบได้ในประเด็นด้านระดับความสูงและประเภทของหินต้นก าเนิดเป็นต้น ด้านการศึกษา
ระบบนิเวศน์ใต้ทะเลในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นประสบการณ์ท่ีหาได้ยากเนื่องจากการศึกษาระบบ
นิเวศใต้ทะเลนั้นจะต้องเลือกศึกษาแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงและมีความหลากหลาย
ทางชีวนิเวศที่ในปัจจุบันหลงเหลือค่อนข้างน้อย การศึกษาภาคสนามในภาคใต้จึงมีลักษณะคล้ายกับ
การศึกษาท่องเที่ยวแต่ในเชิงภูมิศาสตร์แล้วการสรุปข้อมูลการศึกษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลเป็น
ประเด็นการศึกษาที่ต้องให้ความส าคัญกับรายละเอียดมากกว่าการศึกษาระบบนิเวศในพ้ืนราบ
ประกอบกับปัญหาข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ศึกษาที่จะต้องมีความพร้อมในการ
ลงพื้นที่ศึกษาจริงในระยะไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 
 

     
ภาพ 8.16 การศึกษาภาคสนามจังหวัดกระบี่ 
ที่มา: สุจิตรา ศรีลิมปนนท์ (2551) 
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8.10 ประโยชน์ของการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 การศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ในงานศึกษาวิจัย
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากความส าคัญของการศึกษาภาคสนามจะส่งผลให้เกิด
ความสมบูรณ์แบบในการสร้างสรรค์ผลงานศึกษาและวิจัยเชิงสังคม 

  8.10.1 เพ่ือท าความเข้าใจบริบทเชิงพ้ืนที่ที่ได้ท าการศึกษา การศึกษาภูมิศาสตร์คือ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์และพ้ืนที่ ข้อมูลดังที่กล่าวมานี้จะได้มาด้วยการศึกษาจริง
ในภาคสนาม บริบทของพ้ืนที่นั้นๆจะถูกเปิดเผยออกมาสู่ผู้ศึกษาภาคสนามผ่านกระบวนต่างๆ เช่น
การสัมผัสด้วยตา การรับรู้ด้วยการฟังและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะมี
กลุ่มผู้ถูกศึกษาหรือชุมชนเป็นผู้ชี้น า 
  8.10.2 เพ่ือศึกษาความกระจ่างในเชิงพ้ืนที่ที่ได้ท าการศึกษา ความกระจ่างคือ ความรู้
ชัดและลึกซึ้งในพ้ืนที่เป้าหมายหรือพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา การศึกษาภาคสนามเพียงครั้งหรือสองครั้งไม่
สามารถสร้างความกระจ่างในข้อเท็จจริงได้ การศึกษาภาคสนามจะต้องมีการสร้างความคุ้นเคยจน
สามารถเปรียบได้กับบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นประเด็นที่พบน้อยมากในวงการการศึกษาภาคสนามใน
ปัจจุบัน 

  8.10.3 เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างพ้ืนที่และผู้ศึกษาภาคสนาม ทัศนคติคือ 
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่มีต่อกิจกรรมหรือการปฏิบัตินั้นๆ โดยปกติแล้วผู้ศึกษาภาคสนามมั กจะ
ค านึงถึงความยากล าบาก พ้ืนที่ศึกษามีความทุรกันดารรวมไปถึงการด ารงชีวิตที่ไม่สะดวกสบายนัก ใน
ส่วนของกลุ่มชุมชนจะมีมุมมองเกี่ยวกับผู้ศึกษาว่ามาจากหน่วยงานของรัฐมาเพ่ือผลประโยชน์ของตน
และไม่ได้สนใจการพัฒนาของพ้ืนที่หรือชุมชนนั้นๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนั้นการศึกษาภาคสนามที่ถูก
ลักษณะกระบวนการจะช่วยให้เกิดทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในกลุ่มผู้ศึกษาภาคสนามและกลุ่ม
ชุมชนเป้าหมาย 

  8.10.4 เพ่ือให้เกิดการฝึกปฏิบัติการในการศึกษาภาคสนาม การฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนามเป็นกระบวนการศึกษาท่ีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญและสนับสนุน การ
ฝึกปฏิบัติการเป็นประจ าจะท าให้เกิดทักษะ เมื่อเกิดทักษะแล้วจะเกิดการสะสมฐานความรู้และ
ข้อเท็จจริงจนกลายเป็นประสบการณ์ ความส าคัญของทักษะและประสบการณ์จะมีความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานในภาคสนามจริง การประเมินศักยภาพของนักภูมิศาสตร์มักจะประเมินจากศักยภาพ 2 

ด้าน คือ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่และประสบการณ์ในการศึกษาภาคสนาม 

  8.10.5 เพ่ือให้เกิดพัฒนาการขององค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาคสนามไปเป็นงาน
ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่เป็นสิ่งที่วงการการศึกษาก าลังขาดแคลน ในปัจจุบันงานศึกษาวิจัยมักเป็น
การรายงานผลหรือศึกษาความเป็นไปในบริบทต่างๆ แต่การศึกษาวิจัยที่ส่งผลให้พ้ืนที่มีการพัฒนายัง
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มีในวงจ ากัดโดยเฉพาะการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนามมาวิเคราะห์ให้กลายเป็นองค์
ความรู้หรือข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์และน าไปสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 

8.11 ปัญหาในการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 แม้ว่าการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์จะมีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยก็ตาม ในบางกรณีนั้น
การศึกษาภาคสนามก็อาจมีปัญหาหรือผลเสียที่ผู้ศึกษาพึงระวังไม่ให้เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ ปัญหา
หรือข้อเสียระหว่างการศึกษาภาคสนามประกอบไปด้วย 

  8.11.1 ความเอ้ืออ านวยทางด้านพ้ืนที่ภาคสนาม ในการศึกษาภาคสนามนั้นบางพ้ืนที่มี
ความเหมาะสมในการศึกษาแต่ในบางพ้ืนที่ที่ยังไม่เคยมีการส ารวจหรือค้นพบนั้นอาจะมีความเสี่ยง
และเป็นอันตรายได้ ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่รอยต่อชายแดน พ้ืนที่ป่าดงดิบและเขตหวงห้ามที่ไม่อนุญาต
ให้เข้าศึกษาข้อมูล  
  8.11.2 ค่าใช้จ่ายในการออกศึกษาภาคสนาม เนื่องมาจากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจที่
ค่าครองชีพเพ่ิมสูงมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการออกศึกษาภาคสนามก็จะเพ่ิมตามไปด้วยเริ่มตั้งแต่
ค่าใช้จ่ายในระดับใหญ่ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ไปจนถึงค่าอุปกรณ์ประกอบที่มีความ
จ าเป็นและไม่อาจจะขาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

  8.11.3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ในการศึกษาภาคสนามข้อมูลที่ผู้
ศึกษาเก็บรวบรวมมาได้อาจจะมีความน่าเชื่อถือน้อยหรืออาจจะไม่น่าถือเลยในวงการวิชาการ อาจ
เกิดข้ึนได้ในกรณีของการศึกษาภาคสนามในงานมนุษย์ สังคม วัฒนธรรมหรือชีวิตความเป็นอยู่ที่ข้อมูล
บางอย่างอาจจะขัดต่อหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และไม่สามารถพิสูจน์ได้ 
  8.11.4 ความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม เป็นขั้นตอนที่เกิด
จากผู้ศึกษาภาคสนามว่าจะมีทักษะและความสามารถในการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพและสร้างเงื่อนไขที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาอย่างไรให้เกิดเป็นองค์ความรู้ต่อไปใน
อนาคต 

  8.11.5 ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง 
ดังที่ได้กล่าวไว้ในประโยชน์ของการศึกษาวิจัยภาคสนาม งานเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยทุก
โครงการไม่ได้มีการรับรองว่าข้อมูลที่ได้มาจะสามารถน าไปใช้งานได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของผู้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะสามารถน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดผลในการพัฒนาอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

 



353 

8.12 บทสรุป 

 

 ประเด็นการศึกษาภาคสนามเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่หาได้จากการศึกษาในภาคสนาม
เท่านั้น การศึกษาภาคสนามจึงเครื่องมือที่มีความส าคัญที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติการภาคสนามจะต้องให้
ความส าคัญ การศึกษาภาคสนามในเชิงภูมิศาสตร์เป็นการด าเนินกระบวนการโดยอาศัยหลักการ
เดียวกันกับการศึกษาภาคสนามในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่เป็นการที่ศึกษาที่มุ่ง
ประเด็นไปที่ข้อเท็จจริงที่ต้องการศึกษาเป็นหลักและข้อเท็จจริงเหล่านั้นมักจะเป็นข้อมูลทางด้าน
ลักษณะกายภาพเป็นหลักและของลักษณะทางด้านสังคมวัฒนธรรมรองลงมา 

 ประเภทของการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ประกอบ
ไปด้วยการศึกษา 5 แนวทาง ได้แก่ การศึกษาภาคสนามในเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อม การศึกษา
ภาคสนามในเชิงมนุษย์และประชากร การศึกษาภาคสนามในเชิงสังคมและวัฒนธรรม การศึกษา
ภาคสนามในเชิงสุขภาพและสาธารณสุขและการศึกษาภาคสนามในเชิงภูมิสารสนเทศ โดยที่แนวทาง
ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้มีความส าคัญทุกแนวทางเนื่องจากการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์จะ
ช่วยเติมเต็มข้อเท็จจริงและองค์ความรู้ที่ไม่สามารถค้นพบและรับรู้ได้การการศึกษาภาคทฤษฎี 
 ความส าคัญของการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ เปรียบเสมือนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาภาคสนามที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและในด้านวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 5 

ประเภท ได้แก่ การศึกษาภาคสนามเพ่ือการส ารวจ การศึกษาภาคสนามเพ่ือการปรับปรุงฐานข้อมูล 
การศึกษาภาคสนามเพ่ือการศึกษาวิจัย การศึกษาภาคสนามเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายและชุมชน
และการศึกษาภาคสนามเพ่ือการฝึกปฏิบัติการในการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ภาคสนามทั้ง 5 ประเภท คือ กระบวนการปฏิบัติที่นักภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพจะต้องสามารถกระท า
ท าได้ผ่านทักษะและประสบการณ์ที่สะสมมาเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ได้จริงในกรณีที่จ าเป็นต้อง
การศึกษาภาคสนาม 

 กระบวนการในการศึกษาภาคสนาม ประกอบไปด้วยวิถีทางที่ส าคัญหลัก 5 ขั้นตอน คือ 
การสังเกตการณ์ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การบันทึกข้อมูลภาคสนามและการศึกษา
ภาคสนามด้วยเทคโนโลยี ทั้งห้ากระบวนการนี้คือ กระบวนการมาตรฐานในการศึกษาภาคสนาม
เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยที่แต่ละกระบวนการนั้นจะต้องปฏิเสธอย่างระมัดระวังเนื่องจาก
กระบวนการที่ได้กล่าวมามีรายละเอียดที่ผู้ศึกษาต้องท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนเข้าสู่การฝึกปฏิบัติ
จริง 
 เทคนิควิธีการในการศึกษาภาคสนาม คือ แนวทางการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่จ าเป็นจะต้องมี
เคล็ดลับบางประการในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย 
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การแต่งกาย กิริยามารยาท การใช้แบบน าสัมภาษณ์เพ่ือชี้น า ประเด็นที่ได้จากค าถามปลายเปิด โดยที่
เทคนิควิธีการเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้โดยที่มีผู้ศึกษาภาคสนามที่มีประสบการณ์คอยให้ค าแนะน า 

 หลักการศึกษาภาคสนาม คือ ขั้นตอนในการวางแผนเพ่ือที่จะเข้าสู้ชุมชนหรือพ้ืนที่ศึกษา 
การศึกษาภาคสนามที่ดีจะต้องมีการวางแผนที่ดีเพ่ือลดข้อจ ากัดในการออกศึกษา ทั้งในประเด็นด้าน
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาซึ่งมีขั้นตอนทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน คือ การศึกษาบริบทของพ้ืนที่ในการออกศึกษา
ภาคสนาม การวางแผนการศึกษาและเตรียมพร้อมในการออกศึกษาภาคสนาม การสร้างความมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้ศึกษาและผู้ถูกศึกษาในการออกศึกษาภาคสนาม การลงพ้ืนที่จริงในการออกศึกษา
ภาคสนาม การสรุปและประมวลผลการออกศึกษาภาคสนามและการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาภาคสนาม ขั้นตอนทั้งหมดจะต้องด าเนินไปเพ่ือให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบหากมีการ
ข้ามขั้นตอนอาจท าให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดที่ส่งผลให้เกิดการศึกษาภาคสนามใหม่อีกครั้ง 
 บทบาทของผู้ศึกษางานศึกษาภาคสนาม เป็นแนวทางในการปฏิบัติและการส านึกถึง
บทบาทหน้าที่ของผู้ศึกษาให้มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย การมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ การเป็นผู้สังเกตการณ์อย่างเต็มที่และ
การเป็นผู้สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 

 จริยธรรมในการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ คือหลักแนวทางที่ผู้ศึกษาภาคสนาม
จะต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากมีความละเอียดอ่อนและให้ความส าคัญกับความรู้สึกที่เปราะบางของ
ผู้ให้ข้อมูล โดยที่หลักการทางด้านจริยธรรมประกอบไปด้วยการเคารพในสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การให้
ข้อมูลต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ความซื่อสัตย์ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ เป็นต้น 

 งานศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีความส าคัญในประเทศไทย เป็นการยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่มีความส าคัญและเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเป็นประเด็นการศึกษา
ทางด้านภูมิศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ ประกอบไปด้วย กรณีศึกษาภาคสนามชุมชนบ้านปากโสมและล าภู
พาน  กรณีศึกษาภาคสนามชุมชนบ้านลาดเจริญ กรณีศึกษาภาคสนามชุมชนบ้านท่าระแนะ 
กรณีศึกษาภาคสนามชุมชนริมน้ าจันทบูร กรณีศึกษาภาคสนามเพ่ือศึกษาลักษณะภูมิประเทศและภูมิ
ลักษณ์เชิงวัฒนธรรมภาคกลางสู่ภาคตะวันตก กรณีศึกษาภาคสนามเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แหล่งอารยธรรมและพ้ืนที่ลุ่มน้ าในภาคเหนือและกรณีศึกษาภาคสนามเพ่ือศึกษาลักษณะของภูมิ
ประเทศบนพ้ืนราบและพ้ืนที่ชายฝั่งของภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ กรณีศึกษาที่ได้ยกตัวอย่างมา
นี้แสดงให้เห็นถึงประเด็นการศึกษาภาคสนามในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยที่สามารถท าให้ผู้ศึกษา
ภาคสนามเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาภาคสนามได้ 
 ประโยชน์ของการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วยเพ่ือท าความเข้าใจ
บริบทเชิงพ้ืนที่ที่ได้ท าการศึกษา เพ่ือศึกษาความกระจ่างในเชิงพ้ืนที่ที่ได้ท าการศึกษา เพ่ือให้เกิด
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ทัศนคติที่ดีระหว่างพ้ืนที่และผู้ศึกษาภาคสนาม เพ่ือให้เกิดการฝึกปฏิบัติการในการศึกษาภาคสนาม
และเพ่ือให้เกิดพัฒนาการขององค์ความรู้  
 ปัญหาในการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ คือข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่ ความ
เอ้ืออ านวยทางด้านพ้ืนที่ภาคสนาม ค่าใช้จ่ายในการออกศึกษาภาคสนาม ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนามและผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาเป็นเพียง
ข้อเสนอแนะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง 
 

8.13 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 ตอนที่ 1 จงอธิบายอย่างละเอียด 

 1. จงอธิบายหลักการในการศึกษาภาคสนามทางด้านภูมิศาสตร์ 
 2. การศึกษาภาคสนามมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 

  3. จงอธิบายข้อดีและข้อเสียของการศึกษาเชิงทฤษฎีทางด้านภูมิศาสตร์และจงให้ข้อเติม
เต็มข้อมูลในการลงพื้นที่ภาคสนาม 

  4. การศึกษาประเภทใดเก็บรวบรวมข้อมูลได้ยากที่สุดและจะมีอุปสรรคใดในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

  5. หากนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาภาคสนามพ้ืนที่ใดคือ พ้ืนที่เป้าหมาย จงยกตัวอย่าง
ประเด็นความส าคัญที่ต้องการศึกษา 
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 ตอนที่ 2 จงเติมพื้นที่ศึกษาภาคสนามของนักศึกษาให้สมบูรณ์ 
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