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ภูมิภาค ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญ

๓)  ภาคกลาง 

    (ต่อ) 

แหล่งน�้า มีแม่น�้ำสำยส�ำคัญ คือ แม่น�้ำเจ้ำพระยำ แม่น�้ำป่ำสัก 
 แม่น�้ำลพบุรี แม่น�้ำสะแกกรัง และแม่น�้ำท่ำจีน มีบึงน�้ำจืด 
 ขนำดใหญ่ คอื บงึบอระเพด็ ซึง่เป็นแหล่งเพำะเลีย้งปลำน�ำ้จดื
ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่ำดิบและป่ำเบญจพรรณ และมีป่ำไผ่อยู่ 
 บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธำนี
แร่ ในภำคนี้มีแหล่งแร่ไม่มำกนัก เช่น เหล็ก ยิปซัม หินปูน  
 หินอ่อน ทองค�ำ น�้ำมัน เป็นต้น

๔) ภาคตะวันออก ดนิ เป็นดินท่ีมคีวำมอดุมสมบรูณ์ค่อนข้ำงต�ำ่ เนือ้ดนิเป็นดนิร่วน 
 ปนทรำย และดินเหนยีว ระบำยน�ำ้ปำนกลำง จงึเหมำะกบักำร 
 ปลูกพืชไร่บำงชนิด
แหล่งน�้า มีแม่น�้ำสำยสั้นๆ คือ แม่น�้ำจันทบุรี แม่น�้ำปรำจีนบุรี  
 แม่น�้ำบำงปะกง และแม่น�้ำตรำด
ป่าไม้ เป็นป่ำดิบ และป่ำชำยเลนบริเวณชำยฝั่งทะเลบริเวณ 
 จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรำด
แร่ แร่ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ทรำยแก้ว เหล็ก แมงกำนีส และรัตนชำติ  
 ซึ่งมีมำกในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรำด

๕) ภาคตะวันตก ดิน เป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงต�่ำ ส่วนดินที่มีควำม 
 อุดมสมบูรณ์จะมีตำมบริเวณลุ่มแม่น�้ำสำยสั้นๆ
แหล่งน�้า มีแม่น�้ำส�ำคัญ เช่น แม่น�้ำแม่กลอง แม่น�้ำแควน้อย  
 แม่น�้ำแควใหญ่ เป็นต้น
ป่าไม้ เป็นภำคท่ีมีป่ำไม้อุดมสมบูรณ์รองจำกภำคเหนือ ซึ่ง  
 ส่วนมำกเป็นป่ำดิบและป่ำเบญจพรรณ และมีป่ำไผ่มำก 
 บริเวณจังหวัดกำญจนบุรี
แร่ แร่ท่ีส�ำคัญ ได้แก่ สงักะส ีฟลอูอไรต์ พลวง ดบีกุ ดินขำว และ 
 รัตนชำติ ซึ่งมีมำกในอ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี
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๖) ภาคใต้ ดนิ เป็นดินท่ีมคีวำมอดุมสมบรูณ์ค่อนข้ำงต�ำ่ และสภำพเป็นกรด
แหล่งน�้า แม่น�้ำส�ำคัญ เช่น แม่น�้ำตำปี แม่น�้ำชุมพร แม่น�้ำ
 ปัตตำนี เป็นต้น
ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่ำดิบและป่ำชำยเลน นอกจำกนี้มีป่ำพรุ
 ตำมบริเวณที่ลุ่มมีน�้ำขังใกล้กับชำยฝั่งทะเล ซึ่งพบในบริเวณ
 จังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดนรำธิวำส
แร่ แร่ที่มีชื่อเสียงและผลิตได้มำก คือ แร่ดีบุก นอกจำกนี้มีแร่
 ทีส่�ำคญัอืน่ๆ ได้แก่ ลกิไนต์ ยปิซมั ดนิขำว และแกสธรรมชำติ
 ในอ่ำวไทย

๑. ให้ตอบค�ำถำมต่อไปนี้ลงในสมุด
 ๑)  ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอำกำศของประเทศไทยมีควำมส�ำคัญต่อลักษณะ

ทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศไทยหรือไม่ อย่ำงไร
 ๒) ลักษณะภูมิอำกำศของประเทศไทยมีลักษณะเป็นอย่ำงไร
 ๓) ทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศไทยมีผลต่อกำรด�ำรงชีวิตของคนไทยหรือไม่ อย่ำงไร  
  ให้ยกตัวอย่ำงประกอบ
๒.  แบ่งกลุม่ เป็น ๔ กลุม่ ให้แต่ละกลุม่จดัท�ำแผนทีป่ระเทศไทยแสดงทรพัยำกรดนิ น�ำ้ ป่ำไม้

หรือแร่ กลุ่มละ ๑ อย่ำง และใช้แผนที่อธิบำยแหล่งทรัพยำกรชนิดนั้นของประเทศไทย
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ภูมิภาค ภูมิลักษณ์ ภูมิสังคม

ภาคเหนอื  ภูมิลักษณ์ในภำคเหนือส่วนใหญ่จะ

เป็นเขำสงูสลบัซบัซ้อน เช่น ทวิเขำแดน

ลำว ทิวเขำถนนธงชยั เป็นต้น กำรทีม่ี

ทิวเขำจ�ำนวนมำกท�ำให้เกิดแอ่งที่รำบ

ระหว่ำงภูเขำ เช่น แอ่งที่รำบล�ำปำง  

แอ่งท่ีรำบน่ำน แอ่งท่ีรำบแพร่ เป็นต้น

 ทวิเขำในภำคเหนอืเป็นแหล่งก�ำเนดิ

แม่น�ำ้สำยส�ำคัญ เช่น แม่น�ำ้ปิง แม่น�ำ้วงั 

แม่น�ำ้ยม แม่น�ำ้น่ำน เป็นต้น ส�ำหรบัป่ำไม้ 

ในภำคเหนือส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น

ป่ำเต็งรงั ป่ำเบญจพรรณ ป่ำดบิ และป่ำสน

 ประชำกรในภำคเหนอืส่วนใหญ่จะตัง้

ถิ่นฐำนบริเวณแอ่งที่รำบระหว่ำงภูเขำ 

มีกำรประกอบอำชีพท�ำนำ ปลูกพืชไร่ 

รวมทัง้มีกำรปลูกผลไม้เมืองหนำว จำก

กำรที่ภำคเหนือมีป่ำไม้อุดมสมบูรณ์

ท�ำให้ประชำกรบำงส่วนมีอำชีพเก็บ 

ของป่ำขำย ท�ำอุตสำหกรรมไม้แปรรปู

 ส�ำหรับพื้นที่เขำสูงเป็นที่อยู่อำศัย 

ของชนเผ่ำหลำยชนเผ่ำ จึงท�ำให้มี

ประเพณแีละวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

เช่น ประเพณปีอยส่ำงลอง เป็นต้น

ภาค
ตะวันออก-
เฉียงเหนอื

 ภูมิลักษณ์ในภำคตะวันออกเฉียง-

เหนือมีลักษณะเป็นที่ดอน มีทิวเขำ 

อยู่ทำงขอบด้ำนทิศตะวันตกกับขอบ

ด้ำนทิศตะวันออก รวมท้ังมีทิวเขำ 

ทำงตอนในของภำค จึงท�ำให้เกิดแอ่ง

ที่รำบกว้ำงใหญ่ทำงตอนบนของภำค 

คอื แอ่งสกลนคร และทำงตอนล่ำงของ 

ภำค คือ แอ่งโครำช 

 ส่วนแม่น�ำ้สำยส�ำคัญ เช่น แม่น�ำ้มูล  

แม่น�้ำชี เป็นต้น ป่ำไม้ส่วนใหญ่จะเป็น

ป่ำเบญจพรรณ ป่ำเตง็รงั ป่ำดบิ ป่ำสนเขำ

 ประชำกรในภำคตะวันออกเฉียง-

เหนือ ส ่วนใหญ่จะประกอบอำชีพ

เกษตรกรรม แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ประสบ

กับปัญหำควำมแห้งแล้ง เนื่องจำกมี

ลกัษณะเป็นดนิทรำยไม่อุม้น�ำ้จงึเหมำะ

กับกำรปลูกพืชที่ต้องกำรน�้ำน้อย เช่น 

อ้อย ปอ เป็นต้น 

 กำรทีป่ระสบกบัปัญหำควำมแห้งแล้ง 

จึงท�ำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินชีิวิต เช่น 

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น

๒ ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย
 ลักษณะทำงกำยภำพของประเทศมีควำมสัมพันธ์เเละมีอิทธิพลกับ 
กำรด�ำรงชวิีตของคนในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรประกอบอำชพี กำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมประเพณี เพรำะคนจะเลือกตั้งถิ่นฐำนในบริเวณที่มีภูมิประเทศ 
เหมำะสม มีสภำพอำกำศที่พอเหมำะ เเละมีทรัพยำกรธรรมชำติในกำร
ด�ำรงชีวิต ซึ่งในเเต่ละภูมิภำคมีควำมเเตกต่ำงกัน ดังนี้ 
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ภาคกลาง  ภูมิลักษณ์ในภำคกลำงส่วนใหญ่

จะเป็นพื้นที่รำบลุ่มแม่น�้ำ เช่น แม่น�้ำ

เจ้ำพระยำ แม่น�้ำสะเเกกรัง แม่น�้ำ

ป่ำสัก แม่น�้ำท่ำจีน แม่น�้ำแม่กลอง 

เป็นต้น จงึท�ำให้พืน้ทีบ่รเิวณภำคกลำง

มีควำมอุดมสมบูรณ์ 

 ป่ำไม้ในภำคกลำงมีลักษณะเป็น

ป่ำดบิ ป่ำเบญจพรรณ ป่ำชำยเลน และ

ป่ำไผ่ อีกท้ังยังมีบริเวณท่ีรำบชำยฝั่ง

ทะเล บริเวณจังหวัดสมุทรสำคร และ

สมุทรปรำกำร

 ประชำกรในภำคกลำงส่วนใหญ่จะ

ตั้งถิ่นฐำนบริเวณริมฝั่งแม่น�้ำ เพรำะ 

มีควำมอุดมสมบรูณ์ และประกอบ

อำชีพเกษตรกรรม เนื่องจำกมีพ้ืนท่ี 

เป็นที่รำบลุ่มกว้ำงใหญ่ 

 กำรทีม่แีม่น�ำ้หลำยสำย จงึท�ำให้เกดิ

ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น ประเพณี

แข่งเรือ รวมทั้งมีกำรประกอบอำชีพ 

ท�ำนำ ท�ำให้เกิดประเพณีต่ำงๆ เช่น 

ประเพณบีชูำแม่โพสพ  ประเพณลีงแขก 

เกี่ยวข้ำว เป็นต้น

ภาค

ตะวันออก

 ภมูลิกัษณ์ในภำคตะวนัออกมีหลำย

ลกัษณะ คือ มีทัง้ทวิเขำ ทีร่ำบลุ่มแม่น�ำ้ 

ท่ีรำบชำยฝั่งทะเล รวมท้ังเกำะ ซึ่ง 

ทิวเขำส่วนใหญ่จะอยู่ทำงตอนกลำง

ของภำค เช่น ทิวเขำจันทบุรี ทิวเขำ

บรรทัด เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีแม่น�้ำ

หลำยสำย เช่น แม่น�้ำจันทบุรี แม่น�้ำ

ระยอง เป็นต้น 

 ป่ำไม้ในภำคตะวันออกส่วนใหญ่

จะเป็นป่ำดิบ และยังมีป่ำเบญจพรรณ 

ป่ำเต็งรัง และป่ำชำยเลน เนื่องจำก

ภำคตะวันออกมีพื้นที่ติดกับทะเลจึงมี

บริเวณที่เป็นท่ีรำบชำยฝั่งทะเล เช่น 

หำดบำงแสน หำดพัทยำ เป็นต้น และ

ยังมีเกำะที่สวยงำม เช่น เกำะเสม็ด 

เกำะช้ำง เป็นต้น

 ประชำกรที่อยู ่ ในภำคตะวันออก 

ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท�ำนำ ท�ำสวน 

ผลไม้ เนื่องจำกลักษณะภูมิประเทศที่ 

มีภูเขำ เนินเขำ และที่รำบชำยฝั่งทะเล 

ท�ำให้มีอำกำศชุม่ชืน้และฝนตกชกุ อกีทัง้

ภำคตะวันออกมีที่รำบชำยฝั ่งทะเล 

รวมทั้งเกำะที่สวยงำม จึงท�ำให้เกิด

อุตสำหกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว และ

กำรท�ำประมงน�้ำเค็ม 

 จำกกำรท่ีภำคตะวนัออกมปีระชำกร

ประกอบอำชีพท�ำนำ ท�ำสวนผลไม้ 

ท�ำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรม เช่น 

ประเพณวีิง่ควำย เทศกำลผลไม้ เป็นต้น
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ภูมิภาค ภูมิลักษณ์ ภูมิสังคม

ภาค
ตะวันตก

 ภูมิลักษณ์ในภำคตะวันตก จะม ี
ลักษณะคล้ำยภำคเหนือช่วงตอนบน
ของภำค ส่วนทำงตอนกลำงของภำค
คล้ำยกับภำคกลำง และทำงตอนล่ำง
ของภำคเป็นชำยฝั ่งทะเล ส�ำหรับ 
ในภำคตะวนัตกจะมีทวิเขำทีท่อดตัวยำว
ต่อเนื่องมำจำกภำคเหนือคือ ทิวเขำ
ถนนธงชัย และมีทิวเขำตะนำวศรทีำง
ตอนกลำงของภำค รวมทัง้มีที่รำบลุ่ม
แม่น�้ำแม่กลอง และท่ีรำบลุ่มแม่น�้ำ
เพชรบุรี 
 ภำคตะวันตกมีที่รำบชำยฝั่งทะเล
ทีส่วยงำม เช่น หำดชะอ�ำ หำดหวัหิน 
เป็นต้น มีเกำะท่ีสวยงำม เช่น เกำะ
หลกั เกำะแรด เป็นต้น และยงัมป่ีำดบิ 
ป่ำเบญจพรรณ และป่ำไผ่

 ประชำกรในภำคตะวันตกส่วนใหญ่
จะประกอบอำชีพเพำะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ เนื่องจำกมีพื้นที่ที่เป็นทิวเขำ 
และทีร่ำบเชงิเขำ ส่วนพืน้ทีท่ี่ตดิกบัทะเล
จะมีกำรท�ำประมงน�้ำเค็ม 
 นอกจำกนี้ยังมีกำรท�ำอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ เช่น กำรท�ำเหมอืงแร่ กำรท�ำพลอย  
กำรปั้นโอ่ง เป็นต้น ในภำคตะวันตกมี
ทวิเขำสงูและมพีืน้ทีต่ดิกบัภำคเหนอืจงึ
มีชนเผ่ำหลำยชนเผ่ำอำศัยอยู่ จึงท�ำให้ 
เกดิประเพณีและวัฒนธรรม เช่น ประเพณี 
เสนเฮอืน ประเพณกีนิข้ำวใหม่ เป็นต้น

ภาคใต้  ภูมิลักษณ์ในภำคใต้ที่มีลักษณะ
เด่นแตกต่ำงจำกภำคอื่นๆ คือ เป็น
แผ่นดินย่ืนลงไปในทะเล ทิวเขำที่
ส�ำคัญ เช่น ทิวเขำนครศรีธรรมรำช 
ทวิเขำภเูกต็ เป็นต้น แม่น�ำ้สำยส�ำคญั 
ได้แก่ แม่น�้ำตำปี แม่น�้ำโก-ลก
 เนือ่งจำกทำงภำคใต้มีลกัษณะเป็น
คำบสมุทรจึงมีที่รำบชำยฝั่งทะเลและ
เกำะเป็นจ�ำนวนมำก เช่น เกำะภูเก็ต 
เกำะสมุย เกำะพะงัน เป็นต้น ส�ำหรับ
ป่ำไม้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นป่ำดิบ 
ป่ำชำยเลน และป่ำพรุ

 ประชำกรในภำคใต้ส ่วนใหญ่จะ
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูก
เป็นพืชที่ชอบน�้ำและอำกำศชื้น เช่น 
ยำงพำรำ ปำล์มน�้ำมัน เป็นต้น ส่วน
บริเวณชำยฝั่งทะเลจะมีกำรท�ำประมง
น�้ำเค็ม และเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 
 กำรทีภ่ำคใต้มลีกัษณะเป็นคำบสมุทร 
จึงมีชำวต่ำงชำติแล่นเรือเข้ำมำติดต่อ
ค้ำขำย จึงได้รับอิทธิพลจำกวัฒนธรรม
ต่ำงชำตเิข้ำมำผสมผสำนกับวฒันธรรม
ไทย ท�ำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรม
ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เช่น ประเพณกีำรแข่ง
เรือกอและ ประเพณีฮำรีรำยอ เป็นต้น
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ในบริเวณที่มีเเหล่งน�้ำอุดมสมบูรณ์ มักจะมีประเพณีเเข่งเรือยำว (จำกภำพเป็นกำรเเข่งเรือยำว
ในเเม่น�้ำโขง บริเวณจังหวัดนครพนม)

๑ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 กำรทีม่นษุย์เรำต้องพึง่พำทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมเพือ่กำร
ด�ำรงชีวิต ดังนั้นจึงก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
 ๑. ด้านการด�ารงชีวิต 
  มนุษย์ต้องพึ่งพำอำศัยธรรมชำติเพ่ือกำรด�ำรงชีวิต และต้องน�ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น พืช สัตว์ น�้ำ ดิน แร่ มำเป็นปัจจัยพ้ืนฐำน
ในกำรด�ำรงชวีติ ได้แก่ กำรน�ำเอำพชืและสตัว์มำปรงุเป็นอำหำรเเละท�ำเป็น
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค น�ำน�้ำมำดื่ม อำบ ช�ำระล้ำง 
ใช้ดินในกำรเพำะปลูก เป็นต้น

๒. ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
  สภำพภมูปิระเทศ ภมิูอำกำศ และส่ิงแวดล้อมในบรเิวณต่ำงๆ ท่ีมี
ควำมแตกต่ำงกัน ท�ำให้เกิดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่ำง
กันไป เช่น บริเวณที่มีสภำพภูมิอำกำศแห้งแล้งจะมีประเพณีขอฝน เช่น 
ประเพณีแห่นำงแมว ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อขอให้มีน�้ำอุดมสมบูรณ์ เพื่อ
ใช้ในกำรเพำะปลูก เป็นต้น
  ส่วนบรเิวณทีม่เีเหล่งน�ำ้อุดมสมบรูณ์ จะมปีระเพณทีีเ่กีย่วกบัน�ำ้ 
เช่น ประเพณีกำรแข่งเรือยำว ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น




