บทที่ 3
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความสาคัญต่อเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในพื้นที่
เนื่องด้วยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กาหนดลักษณะทางวัฒนธรรมให้เกิดความแตกต่างกันและมีลักษณะเฉพาะ
ในแต่ละพื้นที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นตัวแปรที่สาคัญกาหนดวัฒนธรรมตั้งแต่ก่อนสมัย
ประวัติศาสตร์และมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัยประวัติศาสตร์เช่นกัน

สภาพทางภูมิศาสตร์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
สภาพทางภูมิศาสตร์มีผลต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศไทยตั้งแต่อดีต
จนกระทั่งปัจจุบันเป็นตัวแปรที่ทาให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมและวัฒนธรรมต่างๆขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ที่เป็นอยู่อย่างมากทั้งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์
ทั้งนี้ภาพรวมของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ นาไปสู่การเกิดขึ้นของวัฒ นธรรมหลักและท้องถิ่นของไทย
(เสาวภา ไพทยวัฒน์.2538 : 57-58) ดังนี้
1. ทาเลที่ตั้ง ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งสิ้น
6 ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ทั้งนี้ในแต่ละภูมิภาคมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์และ
ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ในทางภาคใต้มีอาณาเขตที่ติดต่อกันทางทะเลโดยแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือทะเลฝั่ง
ตะวันออก เรียกว่า อ่าวไทย และทะเลฝั่งตะวันตก เรียกว่าทะเลอันดามัน ซึ่งสามารถเดินทางติดต่อไป
ยังประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ได้ ที่ตั้งของอาณาจักรไทยมีข้อดีและเสีย
ที่แตกต่างกัน คือ ผลดีของทาเลที่ตั้งที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศอื่นคือสามารถที่จะใช้ประโยชน์
ทางด้านการคมนาคมและทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆได้ โดยเฉพาะทางทะเลซึ่งเป็นเส้นทางการ
เดินทางที่ใช้มาในอดีตก่อนที่จ ะเริ่มลดบทบาทไปในช่ว งกาคมนนคมทางบกได้รับความนิยม ส่ว น
ผลเสียคือปัญหาในการรุกรานจากประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตจนกระทั่ง
ปัจจุบันเพียงแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากประเด็นอื่นๆ
2. ด้านภูมิอากาศ ด้วยประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างสองคาบสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟิกและ
มหาสมุทรอินเดียซึ่งก่อให้ เกิดมรสุมที่มีผ ลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างมาก คือ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ฤดูกาลของประเทศไทยมีเพียง 3 ฤดู คือ
ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน – เดื อ นกุม ภาพั น ธ์ , ฤดู ร้อ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดือ นกุ ม ภาพั น ธ์ –
กลางเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สภาพอากาศของประเทศ

ไทยในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะช่วงของฤดูที่อาจแตกต่างกันไปบ้าง อาทิ ภาคใต้ ที่มีช่วงฤดูฝนยาวนาน
กว่าภาคอื่นๆ เป็นต้น
3. ด้านภูมิประเทศ ประเทศไทยมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ต่างกันซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค
ดั ง นี้ ภาคเหนื อ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ เ ป็ น ภู เ ขาสู ง มี เ ทื อ กเขาและที่ ร าบเชิ ง เขาสลั บ กั น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ราบสูง ภาคกลางเป็นพื้ นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทาเกษตรกรรม และ
ภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเอกเขาและทะเลชายฝั่ง ทั้งนี้ ลักษณะของภูมิประเทศส่งผลต่อการตั้งถิ่น
ฐานของสั ง คมไทยในอดี ต จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น เช่ น ในพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ภาคกลางมั ก ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็นหลัก หรือในพื้นที่แนวเทือกเขาสูงมักจะใช้สภาพภูมิประเทศดังกล่าวเป็นแนวป้องกัน
การรุกราน เป็นต้น
4. ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติจานวนมากและอุดมสมบูรณ์
ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุ ป่าไม้ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าต่างๆ ทั้งนี้ในแต่ละภูมิภาคมีทรัพยากรทั้งเหมือนและ
แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิ ประเทศ ทั้งนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญในอดีตของไทย เช่น กระวาน
กานพลู การบูร และข้าว ส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญในปัจจุบัน คือ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง
ยางพารา เป็นต้น
ดังนั้น สภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันมีสภาพ
ที่ต้องอิงอาศัยหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลทางสภาพภูมิศาสตร์อันมีทาเลที่ตั้ง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและ
ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ทาเกิดความแตกต่างกันแต่ละภูมิภาค

ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยจาแนกตามภูมิภาค
ลักษณะภูมิป ระเทศของไทยแบ่งออกเป็น 6 ภาคตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่ งชาติ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สมยศ วัฒนากมลชัย. 2558 : 81 – 90 ) ซึ่งแต่ละภูมิภาคมี
ลักษณะดังนี้
1. ภาคเหนือ พื้นที่ของภาคเหนือมีลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับแนวเทือกเขา
และที่ราบสูงเชิงเขาซึ่งมีการทอดตัวแนวเหนือ -ใต้ โดยมีภูเขาที่สาคัญดังนี้ เทือกเขาแดนลาวซึ่งกั้น
ระหว่ า งไทยกั บ พม่ าโดยมี ด อยผ้ า ห่ ม ปกเป็ น เทื อ กเขาที่ สู ง ที่สุ ด ตั้ ง อยู่ใ น อ.แม่อ าย จ.เชี ย งใหม่ ,
เทือกเขาถนนธงชัย ซึ่งเรียงตัวแนวเหนือ-ใต้และมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดเป็นที่ตั้งของดอยที่มีชื่อเสียง
และสูงที่สุดของประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ถัดจากเทือกเขาดังกล่าว คือ
เทือกเขาผีปันน้ามีดอยลังกาเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดและยังเป็นเทือกเขาที่แบ่งลาน้าออกเป็น 2 สาย
คือ สายหนึ่งลงแม่น้าโขงและอีกสายหนึ่งลงแม่น้าเจ้าพระยาและสุดท้ายคือเทือกเขาหลวงพระบางซึ่ง
กั้น พรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาวและมี ดอยโลเป็ นยอดเขาสู งสุ ด อี กทั้งบริเวณระหว่า ง
เทือกเขามีแม่น้าไหลผ่านจานวนมากและกระแสน้าไหลเชี่ยว ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งกาเนิดของแม่น้าสาคัญ

หลายสาย เช่น แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าโขง เป็นต้น โดยมีที่มาจากลาน้าสาคัญของทางภาคเหนือ
ประกอบด้วย สายที่หนึ่งลาน้าที่ไหลจากทิศเหนือมาทิศใต้และเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าเจ้าพระยา คือ
แม่น้า ปิง วัง ยม น่าน สายที่สองคือลาน้าที่ไหลจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือกอปรด้วยแม่น้าอิงและแม่น้า
กกและสายสุดท้ายคือ ลาน้าที่เรียงตัว ตะวันออกไปยังตะวันตก คือ แม่น้าเมย แม่น้ายวมและแม่น้า
ปาย
ภาคเหนื อ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 9 จั ง หวั ด คื อ เชี ย งราย เชี ย งใหม่ น่ า น พะเยา แพร่
แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูนและอุตรดิตถ์ (ภาพที่ 3.1)

ภาพที่ 3.1 แผนที่ภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทย
ที่มา : ภูมิประเทศภาคเหนือ, จากเวปไซต์ http://61.19.202.164/works/smtpweb52/D02/north.html,สืบค้น
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

2. ภาคกลาง เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าที่มีตะกอนทับถมเนื่องจากเป็นพื้นที่มีดินตะกอนทับถม
หนาแน่นและกว้างขวางที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งมีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่นด้วยเช่นกันใน

ภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ทรัพยากรท่องเที่ยวในเขตภาคกลางมักมีลักษณะเป็นภูเขา แม่น้าและแหล่ง
น้า อนึ่งภูเขาที่สาคัญของภาคกลาง คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องจากทิวเขาหลวงพระ
บางทางภาคเหนื อ กั้น ภาคกลางและภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ของประเทศไทย อีก ทั้ง มีอุ ทยาน
แห่งชาติจานวนมาก อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาค้อและอุทยานแห่งชาติน้าหนาว ต่อมาเทือกเขาดงพญา
เย็นซึ่งเป็นชื่อที่เปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมชื่อดงพญาไฟวางตัวต่อเนื่องจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ มี
เขาขาดเป็นยอดเขาที่สูงทีส่ ุด อย่างที่ทราบกันดีว่าภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าจึงมีแม่น้าสาคัญหลาย
ซึ่งเป็นหัวใจของภูมิภาคนี้เพื่อการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก ดังนี้ แม่น้าเจ้าพระยา ถือเป็นเส้น
เลื อ ดใหญ่ข องภาคกลางเกิด จากการรวมตั ว กั น ของแม่ น้ าปิ ง วั ง ยมและน่า นที่ อ.ปากน้ าโพ จ.
นครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้าสายนี้และไหลผ่านลงมาจนกระทั่งผ่านกรุงเทพมหานครและ
ออกสู่ อ่ าวไทยในจั งหวัดสมุทรปราการ ต่อมาแม่น้ าท่าจี น สาขาย่อยที่แยกตัว ออกมาจากแม่น้ า
เจ้าพระยาที่ตาบลท่าซุง จ.อุทัยธานีและลงไปเรื่อยจนกระทั่งออกทะเลอ่าวไทยที่ จ.สมุทรสาคร มีชื่อ
เรียกที่แตกต่างกันตามพื้นที่ที่ไหลผ่าน อาทิ ผ่านจังหวัดชัยนาท จะเรียกว่า แม่น้ามะขามเฒ่า และ
ไหลผ่านนครปฐม จะเรียกว่า แม่น้านครชัยศรี ถัดมาแม่น้าแม่กลองเกิดจากแม่น้าแควน้อยและแคว
ใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี มายังจั งหวัดราชบุรีเรียกว่าแม่น้าราชบุรีไปยังจังหวัดสมุทรสงครามจึง
เรียกว่าแม่น้าแม่กลองซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูณ์ของหอยหลอด ส่วนแม่น้าป่าสักกาเนิดจากเทือกเขา
เพชรบูรณ์ในจังหวัดเลย ผ่านเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรีก่อนที่จะรวมกับแม่น้าเจ้าพระยาในจังหวัด
อยุธยา และสุดท้ายแม่น้ าสะแกกรังเป็นแม่น้าอีกสาขาหนึ่งที่ไหลมารวมกับแม่น้าเจ้าพระยาที่ อ.
มโนรมย์ จ.ชัยนาทโดยมีจุดเริ่มต้นจากเทือกเขาถนนธงชัยระหว่าง จ.กาแพงเพชรและนครสวรรค์
ภาคกลางครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 22 จังหวัด คือ กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบู ร ณ์ สุ โ ขทัย อุทัย ธานี กรุ งเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุ มธานี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและ
อ่างทอง (ภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.2 แผนที่ภูมิประเทศทางภาคกลางของประเทศไทย
ที่มา : อินทิราไซต์, จากเวปไซต์ https://sites.google.com/site/intirasites/home/laksna/lak/laksnaphumiprathes-ti,สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

3. ภาคตะวันตก มีลักษณะพื้นที่ภูเขาและหุบเขา แต่มีส่วนพื้นที่ราบน้อย แหล่งท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่หลังแนวเขามีเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดเพชรบุรีที่อยู่ติดทะเล ทั้งนี้ลักษณะของพื้นที่มีความคล้ายคลึงกับทางภาคเหนือโดยมีภูเขาที่

ส าคัญ คือ เทื อกเขาถนนธงชัย ซึ่ง ทอดตัว มาจากทางภาคเหนื อ ลงมายัง อ.ด่า นเจดีย์ ส ามองค์ จ.
กาญจนบุรี และเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาที่ทอดตัว ต่อจากเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งกั้นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ยังมีแม่น้าสาคัญอีกหลายสาย คือ แม่น้าแควใหญ่หรือ
แม่น้าศรีสวัสดิ์ ต้นกาเนิดจากถนนธงชัย จ.ตาก ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรีและเขื่อนศรีนครินทร์และ
ไหลรวมแม่น้าแควน้อยที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรีเป็นแม่น้าแม่กลอง ต่อมาแม่น้าแควน้อยหรือแม่น้าไทร
โยค ต้นกาเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีและไหลรวมแม่น้าแควใหญ่เป็นแม่น้าแม่กลอง
ถัดมาคือแม่น้าเพชรบุรี ต้นกาเนิดจากทิวเขาตะนาวศรี จ.เพชรบุรีและไหลลงอ่าวไทยที่ อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี และสุดท้าย คือ แม่น้าปราณบุรี ต้นกาเนิดจากทิวเขาตะนาวศรีในจังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่าน
อ.หัวหินและลงสู่อ่าวไทยที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 5 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
และราชบุรี (ภาพที่ 3.3)

ภาพที่ 3.3 แผนที่ภูมิประเทศทางภาคตะวันตกของประเทศไทย
ที่มา : ประจวบคีรี ขันธ์ , จากเวปไซต์ https://luddawan2905.wordpress.com/ภาคเรีย นที่ 12558/ภาค
ตะวันตก/ลักษณะทางกายภาพ/ , สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

