
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทีมี่ผลต่อทรัพยากรและการท่องเที่ยว
- ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัภูมิศาสตร์กบัการท่องเที่ยว 

ได้แก่ ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะภูมิศาสตร์ไทย 
- การแบ่งภูมิศาสตร์ไทย ลกัษณะภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศกบัการท่องเทีย่วไทย
- ลกัษณะทางกายภาพของแต่ละภาค
- การแบ่งภาคภูมิศาสตร์

ผศ .ฉันทัช  วรรณถนอม



ความหมายของภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ หมายถึง  วิชาท่ีศึกษาพื้นผิวโลกท่ีเก่ียวกบัภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล และคน รวมทั้งการ
กระจายของส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี  หรือคือวชิาท่ีศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งโลกกบัมนุษย ์ ส่ิงแวดลอ้มกบัมนุษย์

พรสมิทธ์ ฉายสมิทธิกลุ (2559) ไดก้ล่าววา่ ภูมศิาสตร์ (Geography) คือ

- ภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาถึงทุกส่ิงท่ีปรากฏบนพื้นท่ีและศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆท่ีปรากฏบนพื้นท่ี (บนพื้นดินบนพื้น
น ้า ในบรรยากาศ)

- ภูมิศาสตร์จะค านึงถึงความสมัพนัธ์ของพื้นท่ี  ทิศทาง  ระยะทาง ระยะเวลา(เช่นฤดูร้อน  ฝน หนาว ควรท่องเท่ียวในภูมิภาคใด) 

- ภูมิศาสตร์จะเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยจะอธิบายถึงปรากฏการณ์ในแหล่งท่องเท่ียว  และสามารถวางแผนในการท่องเท่ียวได้
อยา่งเหมาะสม



ความหมายของภูมิศาสตร์การท่องเทีย่ว 

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว หมายถึง วิชาท่ีวา่ดว้ยความสัมพนัธ์และอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมี
ต่อการท่องเท่ียว ในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวนั้นจะศึกษาถึงสภาพทัว่ไปทางดา้นภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
สัมพนัธ์กบัการท่องเท่ียว เพ่ือจะน าไปใชใ้นการวางแผนการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด เช่น ความรู้
เก่ียวกบัลกัษณะภูมิอากาศ ลกัษณะภูมิประเทศ เส้นทางการเดินทางตลอดจนสถานท่ีตั้งและส่ิงท่ีน าสนใจของแต่ละ
ภูมิภาค ทั้งในดา้นธรรมชาติแลวฒันธรรม



ภมูิศาสตรก์ารทอ่งเท่ียวไทย (Geography of Thai Tourism) หมายรวมถงึ  ที่ตัง้และอาณาเขตของประเทศไทย
ลกัษณะภมูิประเทศ การแบ่งภาคทางภมูิศาสตร ์ ภมูิลกัษณแ์ตล่ะภมูิภาคของประเทศไทย ลกัษณะภมูิอากาศของประเทศไทย 
ภมูิศาสตรก์ารทอ่งเท่ียวไทย  ปัจจยัดา้นภมูิศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเท่ียว  ความรูเ้รื่องคลื่น ลม กระแสน า้ ชายฝ่ัง การเรยีนรูภ้มูิ
ลกัษณะในแตล่ะเรื่องขา้งตน้เพ่ือสื่อความหมายใหท้ราบถงึฤดกูาลท่ีเหมาะสม รวมถงึการเตรยีมตวัเตรียมความพรอ้มในการเดินทาง
ท่องเท่ียวไมว่่าจะเป็นเรื่อง คลื่น ลม กระแสน า้ ชายฝ่ัง ดิน ฟ้า อากาศ ภาวะโลกรอ้น ฤดกูาลท่ีแตกตา่งที่มีผลต่อการทอ่งเท่ียวไปยงั
แหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ



สิ่งส  าคญัอย่างหนึ่งซึง่นกัภมิูศาสตรก์ารท่องเท่ียวจะตอ้งค านงึถึงมาก คือ แผนท่ี โดยจะตอ้งรูจ้กัใชแ้ละเลือกใชแ้ผนท่ีได้
อย่างถกูตอ้งเหมาะสม เพราะแผนท่ีเป็นเครือ่งมือส าคญัในการท่องเท่ียว นอกจากจะบอกทิศทางแลว้ยงับง่บอกถึงรายละเอียดต่าง ๆ 
ท่ีส  าคญัของแหลง่ท่องเท่ียวแต่ละแห่งดว้ย ท าใหส้ามารถวางแผนหรอืสามารถก าหนดระยะเวลาในการเดินทางไดอี้กดว้ย

กลา่วโดยสรุป วิชาภมูศิาสตรเ์ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 3 ประการ คือ
1. ถ่ินดัง้เดิมของนกัท่องเท่ียว เป็นการศกึษาถึงถ่ินที่อยู่อาศยัของนกัท่องเท่ียวว่ามาจากที่ใด จะเดินทางจากไหนไปไหน 

2. จดุหมายปลายทางของนกัท่องเที่ยว เป็นการศกึษาถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในเรื่องตา่งๆ

3. เสน้ทางการเดินทางของนกัท่องเท่ียว เป็นการศกึษาว่านกัท่องเที่ยวตอ้งการจะเดินทางไปบรเิวณใด มีรูปแบบของการเดินทางแบบใด

มคัคเุทศกห์รอืนกัท่องเท่ียวสามารถใชป้ระโยชนใ์นสถานที่ในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวไดโ้ดยตรง  เช่น

-การท่องเท่ียวภาคพืน้ดิน

-การท่องเท่ียวทางน า้ (ทะเล  แมน่ า้ล  าคลอง ฯลฯ)

-การท่องเท่ียวที่ในบรรยากาศ หรอืเก่ียวขอ้งในทอ้งฟา้ (เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นของใหมข่องคนไทยแต่ในประเทศที่พฒันาเรื่องการท่องเท่ียวมีมานานแลว้) 
เช่น  การท่องเที่ยวดว้ยบอลลนู การใชเ้ครื่องรอ่นในทอ้ง  ฟา้  การกระโดดรม่ การเลน่สกีอากาศ  การใชเ้รอืลากจงูรม่ชชีูพบนทะเลการนั่ งยานอวกาศชมจกัรวาล



ความส าคญัของภูมิศาสตร์ 

เป็นวิชาท่ีช่วยให้เห็นภาพพจน์ และสามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตไดทุ้กดา้นอาจกล่าวไดว้่า 
วชิาภูมิศาสตร์ศาสตร์เป็นพื้นฐานในการพฒันาประเทศ เพราะช่วยท าใหป้ระชากรของประเทศนั้นๆ เขา้ใจสภาพของประเทศ
ท่ีตนตนอาศยัอยูแ่ละสามารถก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งถูกกตอ้งและเหมาะสม

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว หมายถึง วิชาท่ีว่าดว้ยความสัมพนัธ์และอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวศึกษาสภาพทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับการท่องเท่ียวเพื่อน าไปใช้วางแผนเก่ียวกับการท่องเท่ียวให้ได้
ประโยชน์สูงสุด



ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีพื้นท่ีประมาณ 513,115.06 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบั 3ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้องจากประเทศอินโดนีเชียและพม่า ประเทศไทยมี
ความยาววดัจากอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงรายถึงอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีความยาว
ประมาณ 1,620 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของประเทศวดัจากด่านเจดียส์ามองค ์อ าเภอ
สังขละ จงัหวดักาญจนบุรีถึงต าบลช่องเม็ก อ าเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี มี
ความยาวประมาณ 750 กิโลเมตรส่วนท่ีแคบสุดวดัจากต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ มีความยาวประมาณ10.6 กิโลเมตร



ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย(geographic location)

▪ ทิศเหนือ ละติจูด 20 องศา 27 ลิบดาเหนือ

▪ ทิศใต้ ละติจูด 5 องศา 37 ลิบดาเหนือ

▪ ทิศตะวันออก ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิบดาตะวันออก

▪ ทิศตะวันตก ลองจิจูด 97 องศา 22 ลิบดาตะวันออก

▪ พื้นที่ 513,115.06 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซียและเมียนม่าร์ กว้าง
สุด 750 กม.ที่ด่านเจดีย์สามองค์จ.กาญจนบุรี-ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานีส่วนแคบที่สุด 10.6 กม. อยู่ที่  คอคอดกระ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาวเหนือสุดจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย- อ.เบตง จ.ยะลา 1,640 กม.



การแบ่งภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเทีย่วในภูมิภาคต่างๆ

ประเทศไทยมีท่ีตั้งสัมพทัธ์(relative location) ติดกบั 5 ประเทศ  คือ
-ทิศเหนือติดต่อกบั 2 ประเทศคือสหภาพเมียนม่าร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

-ทิศตะวนัออกติดกบั 2 ประเทศคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกมัพชูา

-ทิศตะวนัตกติดกบัประเทศสหภาพเมียนม่าร์

-ทิศใตติ้ดกบัประเทศมาเลเซีย

แต่ถา้แบ่งลกัษณะการกระจายอ านาจการปกครองกจ็ะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 77 จงัหวดั โดยมีจงัหวดั
บึงกาฬเป็นจงัหวดัล่าสุด ถูกจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 แต่ถา้แบ่งตามแบบของกรมการปกครองจะ
แบ่งออกเป็น 76 จงัหวดั และ 2 เขตปกครองพิเศษ



ลกัษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 
1. เขตภูเขาและหุบเขาภาคเหนือลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา แนวเทือกเขาทอดตวัยาวในแนวเหนือ-ใต ้เทือกเขา

ท่ีส าคญัไดแ้ก่ เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาผีปันน ้ า เทือกเขาหลวงพระบาง และมีท่ีราบหุบเขาลกัษณะแคบ ๆ อยู่
ระหวา่งแนวเทือกเขาเป็นบริเวณท่ีมีแม่น ้ าไหลผา่นมีดินตะกอนอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

2. เขตท่ีราบลุ่มภาคกลางลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือท่ีราบตอนบนตั้งแต่จงัหวดั
นครสวรรคข้ึ์นไป จะเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าและท่ีราบลูกฟูก มีภูเขาประปราย -ท่ีราบตอนล่างตั้งแต่นครสวรรคล์งมาถึงอ่าวไทยเป็นท่ีราบดิน
ดอนสามเหล่ียม มีลกัษณะดินเป็นตะกอนน ้ าพา 

3. เขตเทือกเขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง รูปร่างคลา้ยกระทะหงาย มีขอบทางดา้น
ตะวนัตกและดา้นใตล้าดลงทางด้านตะวนัออก เทือกเขาท่ีส าคญัไดแ้ก่  เทือกเขาเพชรบูรณ์ เทือกเขาดงพญาเยน็ เทือกเขาสันก าแพง 
เทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของภาคเป็นแอ่ง เรียกวา่แอ่งโคราช 

4. เขตภูเขาและท่ีราบภาคตะวนัออกลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลูกฟูกสลบักบัภูเขาและมีท่ีราบชายฝ่ังทะเล มีแม่น ้ า
สายสั้น ๆ 

5. เขตเทือกเขาภาคตะวนัตกลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขาท่ีทอดตวัในแนวเหนือ-ใต ้มีพ้ืนท่ีราบแคบ ๆเทือกเขาท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาถนนธงชยัท่ีทอดตวัยาวต่อเน่ืองลงมา 

6. เขตคาบสมุทรภาคใตล้กัษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเล ขนาบดว้ยทะเลทั้ง 2 ดา้น มีภูเขาทอดตวัแนว
เหนือ-ใต ้มีแม่น ้ าสายสั้นๆและมีท่ีราบชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกกวา้งกวา่ท่ีราบชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก



ลกัษณะภูมิอากาศกบัการท่องเทีย่วของไทย

ก่อนท่ีจะศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภูมิอากาศกบัการท่องเท่ียวนั้น ควรจะไดมี้ความรู้
เก่ียวกบัลกัษณะภูมิอากาศของโลกเสียก่อนจึงจะท าใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองบทบาทหรือ
อิทธิพลของภูมิอากาศท่ีมีต่อการท่องเท่ียวไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิอากาศน้ีนกัท่องเท่ียว 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวจ าเป็นจะตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทั้งน้ีเพื่อจะ
ไดน้ าความรู้และขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชใ้นการวางแผนการเก่ียวกบักิจการท่องเท่ียว เพื่อใหไ้ด้
ประโยชน์สูงสุด และเพื่อมิใหส้ภาพภูมิอากาศเป็นอุปสรรคต่อการท่องเท่ียวมากนกั



ภูมอิากาศ (Climate)หมายถึง สภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในระยะเวลานาน แต่ถา้เป็นลกัษณะอากาศท่ีเกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ  เราเรียกวา่ ลมฟ้าอากาศ (Weather) แต่ทั้งภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศจะประกอบดว้ยส่ิงส าคญั 3 อยา่งคือ

1. อุณหภูมขิองอากาศ คือ ระดบัความร้อนหนาวของอากาศ โดยมีมาตรท่ีนิยมใชว้ดัอุณหภูมิอยู ่2แบบ คือ
- แบบเซลเซียส มีจุดเดือดท่ี 100 องศาและจุดเยอืกแขง็ท่ี 0 องศา
- แบบฟาเรนไฮต ์มีจุดเดือดท่ี 212 องศาและจุดเยอืกแขง็ท่ี 32 องศา

2. ความกดของอากาศ จะต่างกนัไปตามสถานท่ีและเวลา และอาจเปล่ียนแปลงได ้อากาศท่ีอยช่ั้นล่างจะมีความกดอากาศสูงกวา่อากาศท่ีอยู่
ชั้นบน ยิง่สูงมากข้ึนเท่าใดความกดของอากาศกจ็ะลดนอ้ยลงตามล าดบั หรืออากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงจะขยายตวัออก ท าใหมี้ความหนาแน่น
นอ้ย ความกดอากาศจึงลดลงดว้ย ในขณะเดียวกนัอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่าอากาศจะรวมตวักนัเกิดความหนาแน่นมากข้ึน และจะมีความกด
อากาศสูง
3. ความช้ืนของอากาศ คือ ปริมาณของไอน ้าในอากาศ ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามเวลาและสถานท่ีถา้มีไอน ้าปะปนอยูน่อ้ยเรียกวา่ อากาศ
แหง้ แต่ถา้มีไอน ้าปนอยูม่ากเรียกวา่ อากาศช้ืน ความช้ืนของอากาศน้ีถา้มีมากและอุณหภูมิลดลงจะเกิดการกลัน่ตวักลายเป็นละอองหรือ
หยดน ้าในรูปของน ้าคา้ง หมอก เมฆ ฝนหิมะ และลูกเห็บ



ฤดูกาลของประเทศไทย

จากลกัษณะภูมิอากาศตามท่ีกล่าวมาแลว้ ประกอบเม่ือพิจารณาตามลกัษณะอุตุนิยมวิทยาแลว้ เราสามารถแบ่ง
ฤดูกาลของประเทศไทยตอนบนไดด้งัน้ี

–ฤดูฝน โดยปกติแลว้ฤดูฝนของประเทศไทยจะเร่ิมเม่ือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ไดพ้ดัปกคลุม
ประเทศไทยแลว้ คือตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นตน้ไป และไปส้ินสุดราวกลาง เดือนตุลาคม มีระยะเวลา
ประมาณ 5 เดือน



ฤดูกาลของประเทศไทย

–ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ในระยะน้ีลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดพ้ดัปกคลุมประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิลดลงทัว่ไป อากาศจะหนาวเยน็ ยกเวน้ภาคใต้
ของประเทศไทยอุณหภูมิจะลดลงไดบ้า้งเป็นคร้ังคราวและจะมีฝนตกตามชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ตั้งแต่สุราษฎร์
ธานีลงไปจนถึงนราธิวาส



ฤดูกาลของประเทศไทย

–ฤดูร้อน เร่ิมตั้ งกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะน้ีลมฝ่ายใต้
ตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย และดวงอาทิตยก์ าลงัเคล่ือนผา่น เส้นศูนยข้ึ์นไปทางซีกโลกภาคเหนือ 
ดงันั้นดินจะสะสมความร้อนไวแ้ละร้อนข้ึน ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือมีก าลงัอ่อนลงและค่อนขา้งแปรปรวน 
ท าใหอ้ากาศร้อน อบอา้ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดือนเมษายน พายฤุดูร้อนเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีเด่นชดั
ทางประเทศไทยตอนบน



จังหวดัที่มีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

1. พรมแดนไทย-ลาว ติดต่อกบัภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย น่าน อุตรดิตถ ์
พิษณุโลก อ านาจเจริญ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี 

2. พรมแดนไทย-กมัพูชา ติดต่อกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก ไดแ้ก่จงัหวดั บุรีรัมย ์สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแกว้ จนัทบุรี ตราด 

3. พรมแดนไทย-พม่า ติดต่อกบัภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคใต ้ไดแ้ก่จงัหวดั เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และระนอง

4. พรมแดนไทย-มาเลเซีย ติดต่อกบัภาคใต ้ไดแ้ก่จงัหวดัสตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส



การแบ่งภาคภูมิศาสตร์

โดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือ พ.ศ. 2520
การแบ่งภาคของประเทศไทยมี 2 ประเภท
การแบ่งภาคทางการปกครอง (4 ภาค คือ ภาคเหนือภาคกลาง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต)้     
การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ (6 ภาค เพิ่ม ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัตก)



การแบ่งพื้นที่แบ่งเป็น  6  ภาคทางภูมิศาสตร์(Geographic region)  

➢ ภาคเหนือ

➢ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

➢ ภาคกลาง

➢ ภาคตะวันตก

➢ ภาคตะวันออก

➢ ภาคใต้



ภาคเหนือ (NORTHERN  REGION)

ประกอบดว้ย  9  จงัหวดั  คือ แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  ล  าพูน  ล  าปาง  เชียงราย  พะเยา  น่าน  แพร่  และอุตรดิตถภู์มิประเทศเป็นภูเขาสูงถึง 1ใน3 ของพื้นท่ี มีแม่น ้าวยัหนุ่ม
(young river) แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัคือ การชมววิทิวทศัน ์เดินป่า  ชมน ้าตก ชมวถีิชีวติของชาวไทยภูเขาแม่น ้าวยัหนุ่ม  young  river มีคุณสมบติักดัเซาะในแนวลึก  ทอ้ง
แม่น ้าเป็นรูปตวัVมกัมีเกาะแก่งหรือน ้าตก เหมาะในการท่องเท่ียว



ที่ตั้งและขอบเขตภาคเหนือ 

ทิศเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของภาคคือ อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและลาว มีเทือกเขาแดนลาว แม่น้้าสายและ
แม่น้้ารวกก้ันเขตแดน 

ทิศตะวันออก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดของภาคคือ อ้าเภอปวั จังหวัดน่าน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว 

มีเทือกเขาหลวงพระบางก้ันเขตแดน 

ทิศตะวันตก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของภาคคืออ้าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตติดต่อกับ

ประเทศพม่า มีแม่น้้าเมยและแม่น้้าสาละวินกั้นเขตแดน 

ทิศใต้ ดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้สุดของภาคคือ อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์



ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ 

1. เขตทิวเขา ประกอบดว้ย 

- ทิวเขาแดนลาว เป็นพรมแดนกั้นระหวา่งไทยกบัพม่า 

- ทิวเขาถนนธงชยั เป็นพรมแดนกั้นระหวา่งไทยกบัพม่า มียอดเขาท่ีสูงสุดของประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท ์สูง 2,565 เมตร

- ทิวเขาผปัีนน ้ า ประกอบดว้ยทิวเขาจอมทอง ขนุตาล ท่ีปันน ้ าลง 2 ทาง คือ แม่น ้ าโขงและแม่น ้ าเจา้พระยา โดยวางตวัในแนวเหนือ-ใต ้

- ทิวเขาหลวงพระบาง เป็นพรมแดนกั้นระหวา่งไทยกบัลาว 

2. เขตท่ีราบหุบเขา มีลกัษณะเป็นท่ีราบแคบ ๆ อยูร่ะหวา่งแนวเทือกเขาและหุบเขา มีแม่น ้ าไหลผา่นมีดินอุดมสมบูรณ์

3. เขตแอ่งท่ีราบ เป็นท่ีตั้งถ่ินฐานส าคญัของชุมชนทางภาคเหนือ 



แม่น า้ส าคญัของภาคเหนือ 

1. กลุ่มแม่น ้าท่ีไหลลงสู่แม่น ้าโขง ไดแ้ก่ แม่น ้ารวก แม่น ้ากก แม่น ้าสาย แม่น ้าอิง 

2. กลุ่มแม่น ้าท่ีไหลลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา ไดแ้ก่ แม่น ้าปิง แม่น ้าวงั แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน 

3. กลุ่มแม่น ้าท่ีไหลลงสู่แม่น ้าสาละวนิ ไดแ้ก่ แม่น ้าเมย แม่น ้ายวม แม่น ้าปาย



สถานท่ีท่องเท่ียว ภาคเหนือ

ภาพ ลอ่งแพออบหลวง เชียงใหม่ ภาพขี่ชา้ง ลอ่งแพ เชียงใหม่
ที่มา : http://www.phudoilay.com ที่มา : http://asiaamazingmoments.com

ภาพถ า้ลอด แมฮ่่องสอน
http://suvarnabhumiairport.com

ภาพภชีูฟ้า้ เชียงราย                                                                      ภาพกว๊านพะเยา ภาพภลูงักา พะเยา  
ที่มา : http://www.chiangraifocus.com ที่มา : https://travel.mthai.com ที่มา : https://travel.mthai.com

http://www.chiangraifocus.com/
https://travel.mthai.com/


ภาคกลาง(CENTRAL  REGION)

ภาคกลางประกอบดว้ย  22  จงัหวดั  ไดแ้ก่  จงัหวดัสโุขทยั  พิษณโุลก  ก าแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบรูณ ์ นครสวรรค ์ อทุยัธานี  ชยันาท  
สิงหบ์รุ ี ลพบรุ ี อา่งทอง  สระบรุ ี สพุรรณบรุ ี พระนครศรอียธุยา  ปทมุธานี  นนทบรุ ี กรุงเทพมหานคร  นครนายก  นครปฐม  สมทุรปราการ
สมทุรสาคร  และสมทุรสงคราม  มีเนือ้ท่ี  91,795 ตร.กม.สว่นกวา้งท่ีสดุวดัจากตะวนัตกถงึตะวนัออกประมาณ  200กม.



ลกัษณะทางกายภาพของภาคกลางกบัการท่องเท่ียว

เหนือจงัหวดันครรสวรรคข์ึน้ไปเป็นภาคกลางตอนบน  แม่น า้จะเป็นแม่น า้วยักลางเริ่มไหลชา้ลง   ส่วนใตจ้งัหวดั
นครสวรรคถ์ึงอ่าวไทยคือภาคกลางตอนล่าง  แม่น  า้จะเป็นวยัชรา  ไหลชา้ลงเพราะใกลจ้ะออกสู่ทะเลและมีน า้ทะเลหนนุเป็น
ระยะๆ  ทอ้งแม่น า้จะเป็นรูปตวั U มีการกดัเซาะในแนวกวา้งมากกว่าแนวลกึ  ใชป้ระโยชนใ์นการคมนาคมไดด้ี และภาค
กลางเดิมเป็นที่ตัง้เมืองหลวงของไทยมาโดยตลอดจึงเหมาะใชแ้ม่น  า้ในการลอ่งเรอืชมวิวทิวทศันส์องฝ่ังแม่น า้  โดยเฉพาะการ
ชมวดัวงัและวิถีชีวิตรมิฝ่ังแม่น  า้ ตลอดจนตลาดน า้ท่ีระยะหลงันิยมน ามายอ้นยคุเป็นจดุขายทางการท่องเท่ียวอย่างมากมาย

แม่น า้วยัชรา old  river  แม่น า้เวฬ ุ จ.ตราด เป็นแม่น า้สายสัน้ ๆ  มีตน้น า้อยู่ท่ีเขาสามง่าม ซึ่งอยู่ทางดา้น
เหนือ  และไหลผ่านที่ราบลอนลาดลงสูอ่่าวไทย ปากแม่น  า้เป็นชะวากทะเล ซึง่ปัจจบุนัมีการใชท้ี่ดินเพือ่เลีย้งกุง้



ท่ีตั้งและขอบเขตภาคกลาง 

ทิศเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสดุของภาคคือ จงัหวดัสโุขทยั 

ทิศตะวนัออก ดินแดนท่ีอยูต่ะวนัออกสดุของภาค คือ จงัหวดัเพชรบรูณ ์

ทิศตะวนัตก ดินแดนท่ีอยูต่ะวนัตกสดุของภาคคือ จงัหวดัก าแพงเพชร 

ทิศใต ้ดินแดนท่ีอยูใ่ตส้ดุของภาค คือ จงัหวดัสมทุรสงคราม 



ลกัษณะภูมิประเทศภาคกลาง 

เขตท่ีราบ 

- เขตท่ีราบภาคกลางตอนบน เป็นท่ีราบลุม่แมน่ า้และที่ราบลกูฟกู (เนินเขาสลบักบัท่ีราบ)

- เขตท่ีราบภาคกลางตอนลา่ง เป็นท่ีราบกวา้งท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอน และเกิดเป็นดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น า้เจา้พระยา 

- เขตท่ีราบทางตะวนัออกและตะวนัตก เป็นท่ีราบลุม่แมน่ า้สลบักบัลกูฟกู มีภูเขาที่ไมส่งูกระจาย
อยูท่ั่วไป 



แม่น ้าสายส าคญัของภาคกลาง 

1. แมน่ า้เจา้พระยา เริม่จากจงัหวดันครสวรรคไ์หลลงสูท่ะเลท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ และมีแม่น า้สายเลก็ ๆ ท่ี
เป็นสาขาคือ แมน่ า้มะขามเฒา่(แมน่ า้ลพบรุ)ี แมน่ า้นอ้ย(สพุรรณบรุ)ี และแมน่ า้นครชยัศร(ีทา่จีน) 

2. แมน่ า้ป่าสกั เริม่จากจงัหวดัเลย ไหลมาบรรจบกบัแมน่ า้เจา้พระยาที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. แมน่ า้สะแกกรงั เริม่ตน้จากนครสวรรคแ์ละก าแพงเพชร ไหลมาบรวมกบัแมน่ า้เจา้พระยาที่จงัหวดัอทุยัธานี 



คลองท่ีส าคญัในภาคกลาง 

1. คลองรงัสิต เป็นคลองที่เช่ือมระหวา่งแม่น า้เจา้พระยากบัแม่น า้นครนายก 

2. คลองบางบวัทอง เป็นคลองที่เช่ือมระหวา่งแม่น า้เจา้พระยากบัแม่น า้นครชยัศร ี

3. คลองภาษีเจรญิ เป็นคลองที่เช่ือมระหวา่งแม่น า้ท่าจีนกบัคลองบางกอกนอ้ย 

4. คลองแสนแสบ,คลองพระโขนง และคลองส าโรง เป็นคลองที่เช่ือมระหวา่งแม่น า้เจา้พระยากบัแม่น า้บางปะกง 

5. คลองด าเนินสะดวก เป็นคลองที่เช่ือมระหวา่งแม่น า้ท่าจีนกบัแม่น า้แม่กลอง

***ภาคกลางมีแหลง่น า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุของภาคคือ บงึบอระเพ็ด อยู่ท่ีจงัหวดันครสวรรค ์และบงึสีไฟ จงัหวดัพิจิตร



สถานท่ีท่องเท่ียวในภาคกลาง



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(NORTHEASTERN  REGION)

ลกัษณะทางกายภาพของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรอืภาคอีสาน ประกอบดว้ย  20 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมาอบุลราชธานี ขอนแก่น

ชยัภมู ิสกลนคร กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบวัล าภ ูบงึกาฬ อ านาจเจรญิ มกุดาหารบรุรีมัยอ์ดุรธานีศรสีะเกษรอ้ยเอด็ สรุนิทร์



ลกัษณะทางกายภาพของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

มีพืน้ท่ีประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของพืน้ท่ีทัง้ประเทศ ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูโคราช มีภมิูประเทศโดยทั่วไปเป็น
แอ่งที่ราบขนาดใหญ่  ซึง่มีทิวเขากัน้เป็นขอบอยู่ทางทิศตะวนัตกและทิศใต ้ และตะแคงลาดไปทางทิศตะวนัออกสูแ่ม่น  า้โขงนกัภมิูศาสตรเ์รยีก
ลกัษณะภูมิประเทศของภาคนีโ้ดยรวมว่า ท่ีราบสงูโคราช  ในอดีตเคยเป็นทอ้งทะเลมาก่อนแลว้ยกตวัขึน้มาเป็นแผ่นดิน  จึ งท าใหภ้มิูภาคนี ้
ค่อนขา้งแหง้แลง้เพราะเป็นดินทรายไม่อุม้น  า้  แตจ่ะมีหินทรายมากซึ่งเป็นวตัถดุิบส าคญัในการสรา้งปราสาทหิน  ซึ่งก็พบมากท่ีสดุในภมิูภาค
นี ้เช่น ปราสาทหินพิมาย  ปราสาทหินพนมรุง้  ปราสาทเมืองต ่า ปราสาทศีขรภมิู ฯลฯ ซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลกัษณข์อง
ภมิูภาคนี ้ ทัง้ภาคยกตวัสงูเป็นขอบแยกตวัออกจากภาคกลางอย่างชดัเจน ประกอบดว้ยเทือกเขาสงูทางทิศตะวนัตกและทิศใต้ เทือกเขาทิศ
ตะวนัตกมีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล มียอดเขาท่ีสูงท่ีสดุในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง มีความสูง 1,571 เมตร 
และภกูระดึงสงู 1,325 เมตร เป็นแหล่งตน้น า้ของแม่น า้หลายสาย ไดแ้ก่ แม่น า้พอง แม่น า้เลย แม่น า้พรม แม่น า้ชี  และล าตะคองทางดา้นทิศ
ใตมี้เทือกเขาสนัก าแพง และเทือกเขาพนมดงรกั กัน้ระหว่างภาคอีสานของไทย กบักมัพชูา และลาว มีความสงูเฉลี่ย 400-700เมตร ยอดเขา
เขียวเป็นยอดเขาท่ีสงูที่สดุอยู่ทางตอนใต ้สงูประมาณ 1,292 เมตรสว่นตอนกลางของภาคมีเทือกเขาภพูานทอดตวัจากเหนือลงสูทิ่ศใต้



แบ่งภาคอีสานออกเป็น 2 ส่วน คือแอ่งโคราช คือ บริเวณแถบลุ่มแม่น า้ชี และแม่น า้มลู มีพืน้ท่ี 3 ใน 4 ของภาคอีสานทัง้หมดแอ่งสกลนคร คือบริเวณตอน
เหนือของเทือกเขาภูพาน และบริเวณที่ราบลุ่มน า้โขงการคน้พบโครงกระดกู และรอยเทา้ไดโนเสารบ์นแผ่นหินทราย ที่อ  าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น อ าเภอภูหลวง 
จงัหวดัเลย และอ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสินธุ ์หรือแมแ้ต่ภาพเขียนของมนษุยโ์บราณตามผนงัถ า้ รวมทัง้วฒันธรรมบา้นเชียง และซากโบราณวตัถมุากมาย ท าให้
การขดุคน้หารอ่งรอยอารยธรรมในอดีตของดินแดนอนัมั่งคั่งแห่งนีเ้กิดขึน้อย่างต่อเน่ืองไม่รูจ้บแมว้่าชาวอีสานที่อาศยัอยู่ในที่ราบสงูโคราชนี ้จะประกอบดว้ยกลุ่มชน
หลายเผ่า เช่น เขมร สว่ย (กยุ) แสก ยอ้ ผูไ้ทย กะโส้ (โซ่) รวมทัง้ไทยโคราช ซึ่งแต่ละเผ่าย่อมมีความแตกต่างกนั แต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียึดมั่นอยู่ในจารีตประเพณี ท่ี
เรยีกว่า "ฮีตบา้นคองเมือง" และ "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" สอนใหช้่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกนัและกนั รว่มกิจกรรมสงัคมและ งานบญุงานกุศลเป็นประจ า ท าใหก้ารใชชี้วิตอยู่
รว่มกันของกลุ่มชนเหล่านีม้ีความสงบสขุตลอดมาดว้ยอปุนิสยัขยนัขนัแข็ง และสขุภาพรา่งกายที่สมบูรณ ์จิตใจผ่องใสอ่อนโยน และเวลาที่ว่างจากการท านา จึงคิด
สรา้ง สรรคง์านศิลป์ในรูปแบบต่างๆ ผา้ไหมลายสวย ผา้ฝา้ยทอมือที่นบัวนัจะหายาก ขา้วของเครื่องใช ้เครื่องจกัสาน และเครื่องป้ันดินเผา สรา้งรายไดแ้ก่ครอบครวัอีก
ทางหนึ่งความอดุมสมบรูณด์ว้ยธรรมชาติที่สวยงามบนยอดเขาสงูหลายแห่ง แหลง่รวมอารยธรรมโบราณนบัพนัปี ที่ทรงคณุค่า ทางประวตัิศาสตร ์ตลอดจนวฒันธรรม
พืน้บา้น วิถีชีวิตท่ีเรยีบง่าย และความมีน า้ใจของชาวอีสาน ยงัคงเป็นเสน่หท่ี์มดัใจ ใหน้กัท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอีสานอย่างตอ่เน่ืองจวบจนปัจจบุนั



สถานท่ีท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ





ภาคตะวนัออก(EASTERN  REGION)

ภาคตะวนัออกประกอบดว้ย  7  จงัหวดั  คือ   จงัหวดัปราจีนบรุี ฉะเชิงเทรา  
ชลบรุ ี ระยอง  จนัทบรุ ีสระแกว้  และตราด 



ลกัษณะทางกายภาพของภาคตะวนัออก

มีเนือ้ท่ี  34,381  ตร.กม.เท่ากบัรอ้ยละ  6.70  ของเนือ้ท่ีประเทศ    ขอบเขตดา้นทิศเหนือมีทิวเขา
สันก าแพง และส่วนหนึ่ งของทิว เขาพนมดงรัก   แยกพื ้น ท่ีของภาคตะวันออกออกจากภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   ดา้นทิศตะวนัออกมีทิวเขาบรรทดัเป็นแนวพรมแดนติดต่อกบัประเทศกมัพชูาดา้น
ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้ดฝ่ังทะเลในอ่าวไทย  และดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนืออยู่ต่อเน่ืองกบัท่ีราบ
ภาคกลางภาคตะวนัออกจดัว่าเป็นแหลง่ท่องครบทกุประเภทของไทย  โดยเฉพาะมีความโดดเด่นทางการ
ทอ่งเท่ียวทางทะเล



ลกัษณะภูมิประเทศภาคตะวนัออก 

ลกัษณะภมิูประเทศโดยทั่วไปจะเป็นทิวเขา ท่ีราบลุม่แม่น า้ ท่ีราบชายฝ่ังทะเล 

- เขตภเูขา ไดแ้ก่ ทิวเขาจนัทบรุ ีตัง้อยูต่อนกลางของภาค วางตวัในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก มียอดเขาสงูสดุคือ ยอดเขาสอยดาว
ใต ้ และทิวเขาบรรทดั วางตวัในแนวเหนือ-ใต ้มียอดเขาสงูสดุคือ เขาตะแบงใหญ่ เป็นภเูขาท่ีกัน้พรมแดนไทยกบักมัพชูา 

- เขตท่ีราบลุม่แม่น า้ เป็นท่ีราบลุม่แม่น า้อยูท่างตอนเหนือของภาค อยูร่ะหวา่งเทือกเขาสนัก าแพง และเทือกเขาจนัทบรุ ี

- เขตท่ีราบชายฝ่ังทะเล ตัง้แตเ่ทือกเขาจนัทบรุไีปจนถึงอา่วไทยเป็นท่ีราบชายฝ่ังแคบ ๆ ท่ีมีภมิูประเทศสวยงาม และมีแม่น า้
หลายสายไหลผา่น

ภาคตะวนัออกมีพรมแดนติดตอ่กบักมัพชูาท่ีจงัหวดัสระแกว้ จนัทบรุ ีและตราด มีสนัปันน า้ของเทือกเขาบรรทดัท่ีจงัหวดัจนัทบรุ ีและตราดเป็น
พรมแดนธรรมชาติ และมีพรมแดนเรขาคณิต คือ พรมแดนที่ก าหนดขึน้เป็นเสน้ตรงลากเช่ือมจดุตา่งๆ เรยีกพืน้ท่ีนีว้า่ฉนวนไทย คือ พรมแดนไทย-กมัพชูา ซึง่
เป็นท่ีราบลุม่แม่น า้ปราจีนบรุตีอ่กบัท่ีราบต ่าเขมร มกัจะมีปัญหาเรื่องการลว่งล า้ดินแดนอยูเ่สมอ ตัง้อยูท่ี่จงัหวัดสระแกว้ในปัจจบุนั



แม่น ำ้สำยส ำคัญของภำคตะวันออก

1. แมน่ า้บางปะกง หรอืแมน่ า้ปราจีนบรุ ีเป็นแมน่ า้สายท่ียาวที่สดุในภาคตะวนัออก มีตน้ก าเนิดอยู่ที่เทือกเขาสนัก าแพง และ
เทือกเขาจนัทบรุ ีและไหลลงทะเลที่อ  าเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. แมน่ า้ระยอง มีตน้ก าเนิดที่จงัหวดัชลบรุ ีไหลลงทะเลท่ีจงัหวดัระยอง 

3. แมน่ า้เวฬ ุมีตน้ก าเนิดที่เทือกเขาจนัทบรุ ีและไหลลงทะเลท่ีจงัหวดัจนัทบรุี

4. แมน่ า้จนัทบรุ ี





ภาคตะวนัตก(WESTERN  REGION)

ภาคตะวนัตก  ประกอบดว้ย5จงัหวดั คือจงัหวดัตากราชบรุกีาญจนบรุเีพชรบรุีและประจวบคีรขีนัธ์



ลกัษณะทางกายภาพของภาพตะวนัตก

มีเนือ้ท่ี   53,679  ตร.กม.เทา่กบัรอ้ยละ  10.46  ของเนือ้ที่ประเทศ  มีอาณาเขตติดตอ่กบัภาคเหนือ ภาค
กลาง  และภาคใต ้ สว่นทางดา้นทิศตะวนัตกมีแนวพรมแดนติดต่อกบัประเทศสหภาพพมา่โดยตลอด



ลกัษณะภูมิประเทศภาคตะวนัตก 

ลกัษณะภมูิประเทศส่วนใหญ่เป็นภเูขาสลบักบัหบุเขาท่ีค่อนขา้งชนัและแคบกว่าหบุเขาของภาคเหนือ เน่ืองจากการกดัเซาะของแม่น า้ล  าธาร มีภมูิ
ประเทศคลา้ยภาคเหนือ แบ่งไดด้งันี ้

1. เขตเทือกเขา ไดแ้ก่

- เทือกเขาถนนธงชยั เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างไทยกบัพม่า จากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนถึงตาก 

- เทือกเขาตะนาวศร ีเป็นแนวแบ่งเขตไทยกบัพม่า มีช่องทางติดต่อท่ีด่านสิงขร จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์และด่านบอ้งตี ้จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- เทือกเขาหินปนู อยู่ระหว่างแม่น า้แควใหญ่และแม่น า้แควนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นภเูขาหินปนู มีถ า้หินงอกหินยอ้ย

2. เขตท่ีราบ อยู่ระหว่างเขตเทือกเขากบัท่ีราบต ่าภาคกลางจนถึงอ่าวไทย เป็นท่ีราบลุ่มแม่น า้ ไดแ้ก่ ท่ีราบลุ่มแม่น า้ปิง แม่น า้แม่กลอง ท่ีราบแม่น า้
เพชรบรุ ีและท่ีราบชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นหาดทรายสวยงาม เช่น หาดชะอ า หาดหงัหินและอ่าวมะนาว 



แม่น ้าท่ีส าคญัของภาคตะวนัตก 

- แม่น า้แม่กลอง เกิดจากการรวมตวัของแม่น า้แควใหญ่กบัแควนอ้ย ตน้น า้อยูใ่นเขตจงัหวดักาญจนบรุ ีไหลลงทะเลท่ีจงัหวัดสมทุรสงคราม 

- แม่น า้แควใหญ่ หรอืแม่น า้ศรสีวสัดิ ์มีตน้น า้อยูท่ี่จงัหวดักาญจนบรุ ีไหลไปรวมกบัแม่น า้แควนอ้ย 

- แม่น า้แควนอ้ย หรอืแม่น า้ไทรโยค มีตน้น า้อยูท่ี่จงัหวดักาญจนบรุ ีไหลไปรวมกบัแม่น า้แควใหญ่ 

- แม่น า้เมย เป็นพรมแดนกัน้เขตแดนไทย-พม่า ตน้น า้อยูท่ี่ประเทศพม่า ไหลลงสูแ่ม่น า้สาละวิน ท่ีแม่ฮอ่งสอน 

- แม่น า้เพชรบรุ ีเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรไีหลผา่นจงัหวดัเพชรบรุี

- แม่น า้ปราณบรุ ีตน้น า้เกิดท่ีจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์



ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกภาคตะวนัออก

มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 515 กิโลเมตร มีลกัษณะภมิูประเทศท่ีสวยงาม เชน่ 

- อา่ว ไดแ้ก่ อา่วอดุม อา่วสตัหีบ อา่วระยอง 

-แหลม ไดแ้ก่ แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ีแหลมสารพดัพิษ จงัหวดัตราด 

- เกาะ ไดแ้ก่ เกาะชา้งท่ีจงัหวดัตราด เกาะกดูท่ีจงัหวดัตราด เกาะสีชงัท่ีจงัหวดัชลบรุ ีเกาะเสม็ดท่ีจงัหวดัระยอง





ภาคใต(้SOUTHERN   REGION)

ภาคใตป้ระกอบดว้ย  14  จงัหวดั  คือ  ชมุพร  ระนอง  สรุาษฎรธ์านี  พงังากระบ่ี  นครศรีธรรมราช  
พทัลงุ  ตรงั ภเูก็ต  สตลู  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  



ลกัษณะทางกายภาพของภาคใต้

ภาคใตป้ระกอบดว้ย  14  จงัหวดั  คือ  ชมุพร  ระนอง  สรุาษฎรธ์านี  พงังากระบี่  นครศรีธรรมราช  พทัลงุ  
ตรงั ภเูก็ต  สตลู  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส 



ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกจะเป็นชายฝ่ังทะเลแบบยกตวั  น า้จะไมล่กึมาก  สว่นชายฝ่ังตะวนัตกดา้นทะเลอนัดามนัจะเป็นชายฝ่ังแบบยบุตวัน า้จะลกึ
ชายหาดไมก่วา้งมากนกั  เหมาะในการด าน า้ชมปะการงั  และชมเกาะหรอืถ า้ต่างๆ

ภาคใตม้ีพืน้ที่ประมาณ 70,715 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 13.78  ของเนือ้ที่ประเทศสว่นจดุที่แคบท่ีสดุของประเทศไทยอยู่ท่ีจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ 
กวา้งเพียง 10.6 กม.ภาคใตต้ัง้อยู่บรเิวณท่ีเป็นคาบสมทุร เป็นสว่นหนึ่งของคาบสมทุรมลาย ู ตัง้ตน้บรเิวณคอคอดกระท่ีละติจดู  10  องศาเหนือ  ย่ืน
ยาวลงไปทางใตจ้นถึงประเทศมาเลเซีย  ตรงบรเิวณจ.ชมุพร  และ จ.ระนอง  คอคอดกระเป็นสว่นที่แคบที่สดุของคาบสมทุร  กวา้งประมาณ  64  กม.  
จากคอคอดกระลงไปทางใตม้ีชายฝ่ังทะเลขนาบอยู่สองดา้น  คือ  ดา้นตะวนัออกเป็นอ่าวไทยดา้นตะวนัตกเป็นทะเลอนัดามนั  ประกอบดว้ย 14
จงัหวดั แบง่ออกเป็น

- ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ไดแ้ก่ ชมุพร สรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช สงขลา พทัลงุ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

- ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก ไดแ้ก่ ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบ่ี ตรงั สตลู 



ขอบเขตและท่ีตั้ง 

-ทิศเหนือ มีพืน้ท่ีติดตอ่กบัจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ดินแดนท่ีอยูเ่หนือสดุของภาคคือ อ าเภอประทิว จังหวดัชมุพร 

-ทิศตะวนัออก มีพืน้ท่ีติดตอ่กบัอา่วไทย ดินแดนท่ีอยูต่ะวนัออกสดุของภาคคือ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

-ทิศตะวนัตก มีพืน้ท่ีติดตอ่กบัมหาสมทุรอินเดีย ดินแดนท่ีอยูต่ะวนัตกสดุของภาคคือ อ าเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา

-ทิศใต ้มีพืน้ท่ีติดกบัประเทศมาเลเซียท่ีอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 



ลกัษณะภูมิประเทศของภาคใต ้

ภาคใตมี้ลกัษณะภมูิประเทศเป็นคาบสมทุรท่ีมีทะเลขนาบอยู่ 2 ดา้น คือ ตะวนัออกดา้นอ่าวไทย และตะวนัตกดา้นทะเลอนัดามนั จงัหวดัยะลาเป็น
จงัหวดัท่ีไม่มีพืน้ท่ีติดต่อกบัทะเล ลกัษณะภมูิประเทศแบ่งได ้2 เขต คือ 

1. เขตเทือกเขา     มีลกัษณะการวางตวัในแนวเหนือ-ใต ้เช่น 

- เทือกเขาตะนาวศร ีเป็นพรมแดนกัน้เขตแดนไทยกบัพม่า 

- เทือกเขาสนักาลาคีร ีเป็นพรมแดนกัน้เขตแดนไทยกบัมาเลเซีย 

- เทือกเขาภเูก็ต อยู่ทางตะวนัตกของภาค 

- เทือกเขานครศรธีรรมราช เป็นแกนกลางของภาค 

2. เขตท่ีราบ  ท่ีราบในภาคใตมี้ลกัษณะยาวขนานระหว่างภเูขาและชายฝ่ังทะเลแคบ ๆ ซึง่ทางตะวนัออกเป็นชายฝ่ังแบบยกตัว ส่วน
ชายฝ่ังตะวนัตกเป็นแบบยบุตวั



แม่น ้าท่ีส าคญัของภาค 

แมน่ า้ของภาคใตเ้ป็นสายสัน้ ๆ เน่ืองจากมีพืน้ท่ีนอ้ย และไหลลงสูอ่า่วไทย เช่น แมน่ า้ชมุพร 
แมน่ า้ปัตตานี แมน่ า้ตาปี แมน่ า้สายบรุ ีสว่นแมน่ า้โกลก เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีกัน้เขตแดนระหวา่ง
ประเทศไทยกบัมาเลเซีย สว่นแมน่ า้ปากจั่น กัน้พรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัพมา่ และแมน่ า้ตรงัไหลลง
สูท่ะเลอนัดามนั 



ลกัษณะของชายฝ่ังทะเลภาคใต ้

ภาคใตมี้ชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 1,825 กิโลเมตร แบง่เป็นชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกตัง้แตช่มุพรถึงนราธิวาส 
ยาว 960 กิโลเมตร และชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกยาว 865 กิโลเมตร ซึง่มีลกัษณะดงันี ้

- ชายฝ่ังดา้นตะวนัออก (ฝ่ังอ่าวไทย) เป็นหาดทรายกวา้ง เป็นฝ่ังทะเลท่ีมีการยกตวัของพืน้ท่ี มีสนั
ทรายจงอย มี ลากนู ท่ีเกิดจากสนัดอนท่ีปิดกัน้ทะเลสาบสงขลาจากทะเลภายนอก มีอ่าวขนาดใหญ่ เช่น อ่าวบา้นดอน อ่าว
ชมุพร อ่าวสวี เป็นตน้ 

- ชายฝ่ังดา้นตะวนัตก (ฝ่ังทะเลอนัดามนั) เป็นฝ่ังทะเลจมตวั มีชายหาดเวา้แหวง่และเป็นหาดน า้ลกึมี
ป่าชายเลนขึน้ตามชายฝ่ัง และมี ชวากทะเล คือ การยบุจมบรเิวณปากแม่น า้ขนาดกวา้ง อ่าวท่ีส  าคญัของฝ่ังทะเลตะวนัตก 
ไดแ้ก่ อ่าวระนอง อ่าวพงังา อ่าวกระบ่ี อ่าวกนัตงั เป็นตน้





ขอบคุณครับ


