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ภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทย

อาจารยคมกฤษณ  ศิริวงษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภูมิศาสตรประเทศไทย

วิชาภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography) เปนสาขาหนึ่งของวิชาภูมิศาสตรที่มุงศึกษา
ส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวเราวามีลักษณะทางธรรมชาติอยางไร มีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงตั้งแต
อดตีจนถงึปจจุบัน และปจจุบันไปถึงอนาคตมีลักษณะอยางไร และสิ่งแวดลอมเหลานั้นมีความสัมพันธ
ซ่ึงกันและกันอยางไร

วิชาภูมิศาสตรกายภาพ แบงองคประกอบที่สํ าคัญของโลกไว 4 สวน ดังนี้
1. ธรณีภาค  (Lithosphere)  สวนทีเ่ปนเปลือกโลกที่ประกอบกันขึ้นมาจากของแข็ง เชน ดิน หิน

และแรธาตุตางๆ ในสวนนี้จะเกี่ยวของกับเรื่องของภูมิประเทศการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  และหิน
ทีป่ระกอบกันขึ้นมาเปนเปลือกโลก

2. อากาศ (Atmosphere) หรือบรรยากาศภาค เปนสวนที่เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศที่หุมหอโลก
อุตนุยิมวทิยา ในสวนนี้จะเกี่ยวลักษณะภูมิอากาศ รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่ทํ าใหเกิดลักษณะลมฟาอากาศ
และภูมิอากาศตางๆ

3. อุทกภาค (Hydrosphere) เปนสวนที่เกี่ยวกับนํ้ าบนผิวโลก ทั้งหวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ
และมหาสมุทร

4. ชีวภาค (Biosphere)  เปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช และมนุษย สํ าหรับเนี้อหาที่
เกีย่วกบัทรพัยากรตางๆ เชน แรธาตุ ดิน นํ้ า ปาไม สัตวปา และอากาศ รวมทั้งประชากรจะเปนเรื่องที่
เกีย่วพันกับองคประกอบทั้ง 4 ของภูมิศาสตรกายภาพ

ในการศกึษารายวิชา ส 503 จะตองศึกษาองคประกอบตางๆ ทีละองคประกอบ และการศึกษา
วชิาภมูศิาสตรส่ิงที่ขาดไมไดในการศึกษาที่จะทํ าใหเขาใจไดงายนั้น นักเรียนจะตองใชแผนที่ประกอบ
(แผนทีท่างกายภาพของประเทศไทย) แตในขณะเดียวกันครูจะใสแผนที่เทาที่มีความจํ าเปนแทรกเขามา
ใหเพือ่นกัเรยีนจะไดเขาใจมากยิ่งขึ้น และกอนที่จะศึกษารายละเอียดของวิชาภูมิศาสตรกายภาพของ
ประเทศไทย (ส 503) นักเรียนควรทํ าความเขาใจเกี่ยวกับ ทํ าเลที่ตั้ง ขนาด และพรมแดนของประเทศไทย
กอน



                             สังคมศึกษา อ.คมกฤษณ  ศิริวงษ 33

ลักษณะทางกายภาพของไทยดานธรณีภาค

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในสวนที่เปนภาคพื้นทวีป (ตั้ง
อยูบนแผนดินทวีป ถาเปนประเทศหมูเกาะจะเรียกวา ภาคพื้นสมุทร เชน ญ่ีปุน) โดยมีที่ตั้งสมบูรณ และ
ที่ตั้งสัมพันธ ดังนี้

ทิศเหนือ   ตดิตอกบัประเทศพมาและลาว โดยมีอํ าเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อยูเหนือสุด
ประมาณละติจูดที่ 200 27/  เหนือ

ทิศใต      ตดิกับประเทศมาเลเซีย โดยมีอํ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา อยูใตสุดประมาณละติจูด 50 37/

เหนือ
ทิศตะวันออก   ติดกับประเทศลาว กัมพูชา เเละจนีใต (อาวไทย) โดยมีอํ าเภอพิบูลมังสาหาร

จงัหวดัอุบลราชธานีอยูตะวันออกสุด ประมาณลองติจูดที่ 1050 37/ ตะวันออก
ทิศตะวันตก ตดิกบัประเทศพมา และทะเลอันดามัน    โดยมีอํ าเภอแมสะเรียง จังหวัด

แมฮองสอน อยูตะวันตกสุด ประมาณลองจิจูดที่ 970 21/  ตะวันออก

จะเหน็ไดวาประเทศไทยตัง้อยูซีกโลกภาคเหนอื (คาละตจิดูเปนเหนอื เพราะอยูเหนอืเสนศนูยสูตร)
และดานตะวันออก (คาลองจิจูดอยูดานตะวันออก เห็นดวงอาทิตยกอนเมืองกรีนชี) มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศพมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซยี โดยมีความยาวพรมแดนเรียงตามลํ าดับจากมากไปนอย มีพื้นที่
ราวประมาณ 513,115 ตารางกโิลเมตร   เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้มีขนาดเล็กกวา
 อินโดนีเซีย และพมา

การแบงภาคทางภูมิศาสตรของประเทศไทย
การแบงพืน้ที่ของประเทศออกเปนสวนๆ นั้นมีการแบงมาตั้งแตสมัยโบราณ แตในสมัยกอนมัก

จะแบงเพือ่ใชในการปกครอง เชน หัวเมืองฝายเหนือ หัวเมืองฝายใต เปนตน หรือในสมัยที่ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การแบงภาคการปกครองของกรมการปกครองนั้นมี 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต แตในขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาไดแบงพื้นที่ประเทศ
ออกเปนภาคๆ เพื่อการรายงานอากาศและพยากรณอากาศ ไดแบงไว 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต

สํ าหรับการแบงภาคทางภูมิศาสตรของสมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทยเมื่อประมาณ 25 ปมา
แลว ไดใชหลักเกณฑทางภูมิศาสตร 3 ประการนี้

1. ลักษณะทางกายภาพ – เปนลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และโครงสรางทางธรณี
วิทยา
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2. ลักษณะทางวฒันธรรม – เปนลักษณะประเพณีจารีต สถาปตยกรรม การแตงกาย ภาษา
เปนตน

3. เอกสารทางวิชาการภูมิศาสตรและเอกสารของหนวยราชการ - เปนหลักทางวิชาการ และ
ลักษณะทีห่นวยราชการไดกํ าหนดขึ้น  เชน  ขอบเขตจังหวัด เปนตน

เพือ่ท ําการแบงพื้นที่ออกเปน 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ และภาคใต   โดยเรียกชื่อภาคนั้นๆ ตามทิศที่ตั้งเปนสํ าคัญ ทํ าใหการศึกษาและการ
น ําขอมูลในภูมิภาคมาใชประโยชนไดงายขึ้น



       

ง
รูปท่ี 1 แผนที่แสดงการแบงเขตการปกครองเปนจังหวัด และการแบงเขตภูมิศาสตรขอ
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ธรณีภาค    (Lithosphere)
โครงสรางทางธรณีวิทยา ของประเทศไทย

ประเทศไทยมีลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา   แตกตางกัน 3 ลักษณะดังนี้
1. ท่ีราบ เปนโครงสรางทางธรณีวิทยาที่มีอายุใหมสุด ประมาณมหายุค ซีโนโซอิค มีการทบัถม

ของดนิตะกอนทีย่งัไมแขง็ตวัในยคุควอเตอรนาร ี ถามกีารแขง็ตวัจะเปนการทบัถมในยคุเทอรเชยีร่ี เรียกวา
หนิกระบี่  หรือหมูหินกระบี่

2. ท่ีราบสงู เปนโครงสรางทางธรณวีทิยาทีม่ยีคุกลางเกากลางใหม ประมาณมหายคุมโีสโซอิค ใน
เขตที่ราบสูงนี้จะพบหมูหินลํ าปาง  และหมูหินโคราช

3. ภูเขา เปนโครงสรางทางธรณีวิทยาที่มีอายุเกาแกที่สุด ประมาณมหายุคพาเลโอโซอิค ในเขต
ภเูขาจะพบหมูหินราชบุรี  หมูหินตะนาวศรี  หมูหินทุงสง และหมูหินตะลุเตา

หิน : ชนดิของหินและการแบงหมูหินในประเทศไทย
เปลอืกโลกทีเ่ปนของแข็งนั้นสวนใหญจะเปนหิน โดยปกติแลวหินที่มีอยูในโลกนี้มีการแบง

ออกเปน 2 ประเภทใหญ
การแบงประเภทของหินตามลักษณะการเกิด ซ่ึงแบงได  3  ชนิด
1. หินอัคนี เกดิจากการแข็งตัวของหินละลายเหลว (Magma) เมือ่เย็นตัวลง ซ่ึงมีทั้งหินอัคนีภาย

ใน (หนิละลายเหลวแข็งตัวเมื่อยังอยูในเปลือกโลก) และหินอัคนีภาคนอก (หินละลายเหลวปะทุออก
มาภายนอกเปลือกโลกแลวแข็งตัว)

2. หินชั้น  เกดิจากการทับถมของเศษดิน หินแร  และ อินทรียวัตถุ
3. หินแปร เกดิจากหนิอคันีหรือหินชั้นที่ทับถมกันอยูในเปลือกโลกเปนเวลานานแลวกลายไป

เปนหนิชนดิใหม ในการแบงชนิดของหินบางครั้งอาจจะแบงตามอายุของหิน และลักษณะของหิน โดย
เปรียบเทียบกับตารางธรณีกาล

รูปท่ี 2 ตารางหมูหินในประเทศไทย (แบงตามธรณีกาล)

มหายุค ยุค อายุ /
ลานป หมูหิน ลักษณะเดน สิ่งมีชีวิต

ควอเตอรนารี 2 - 3 - ดนิตะกอนทับถมกันยังไมแข็ง
ตัว

มนุษย

ซีโนโซอิค
(ที่ราบ) เทอรเซียรี  70 กระบี่ หินแข็งกึง่รวน หินดินดาน

ถานหิน / มีนํ้ ามันแทรกในชั้น
หิน

สัตวเล้ียงลูกดวย
นม
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มหายุค ยุค อายุ/
ลานป

หมูหิน ลักษณะเดน สิ่งมีชีวิต

ครีเตเซียส 135 โคราช หนิทราย หินกรวดมน หินดิน
ดานมีหินเกลือแทรก

ยูแรสสิก 180
มีโสโซอิค
(ที่ราบสูง)

ไทรแอสสิก 225
ลํ าปาง หนิทรายหินกรวดมน  หินดิน

ดานมีหินภูเขาไฟแทรก

สัตวเล้ือยคลาน
(ไดโนเสาร)
ปาสน  เฟรน

มหายุค ยุค อายุ /
ลานป หมูหิน ลักษณะเดน สิ่งมีชีวิต

เปอรเมียน  270 ราชบุรี หนิปูนสีเทาออนสลับหินชนิด
อ่ืน

สัตวคร่ึงบก/นํ้ า

คารบอนิเฟอ
รัส

 350

ดโีวเนียน 400

ตะนาว
ศรี

หนิทราย หินดินดาน มีหิน
แปรแทรก เชน หินชนวน

สัตว /  นํ้ า

ไซลูเรียน 440
ออรโดวิเซียน  500

ทุงสง หนิปนูสีเทาเขม เนื้อหินแนน
อยูกันเปนชั้นๆ หนา

สัตวไมมีกระดูก

พาเลโอโซ
อิค
 (ภเูขา)

แคมเบรียน  600 ตะรุเตา หนิทรายสีแดง  หินดินดานสี
แดง

สัตวช้ันตํ่ า

พรีแคมเบรียน 3,000 - ไมมีช้ันหินในไทย  มีแตเศษ
หนิแทรกอยูในชั้นหินตางๆ

ไมมีส่ิงมีชีวิต

นกัเรยีนสงัเกตชื่อของหมูหินนั้นไปพองกับชื่ออํ าเภอ จังหวัด ภูเขา และเกาะนั้น สืบเนื่องจาก
เวลาท ําการสํ ารวจพบหมูหินชนิดใด ณ ที่ไหนจะเรียกชื่อสถานที่นั้นเปนชื่อของหมูหิน แมวาจะไปพบที่
อ่ืนมลัีกษณะเชนเดยีวกันก็คงเรียกอยางเดิมจนกวาจะไปพบหินชนิดใหมถึงจะเรียกชื่อใหม

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
เปลอืกโลกของเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงแบงได 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การเปล่ียนแปลงกระบวนการแปรโครงสราง เปนการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลกอยางรวดเรว็

อาศยัพลังงานภายในโลก (ความรอน) โดยพลังเหลานี้จะปะทุออกมาในรูปของแผนดินไหว และภูเขาไฟ
ระเบดิ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน มีภูมิประเทศแตกตางกัน ดังนี้
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ก. รอยคดโคง (Fold) เชน เทอืกเขาตางๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต ภูเขา
ลักษณะนีจ้ะทอดเปนแนวยาวเหนือ-ใต และมักจะทอดตัวเปนแนวขนานกัน

ข. รอยโกงงอ (Warp) เชน  เนนิเขาทั่วๆ ไป จะมีลักษณะการเกิดคลายกับ Fold แตมีขนาด
เล็กกวา สวนใหญจะพบอยูในเขตภาคกลางตอนบน และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค. รอยแยก (Joint) เปนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ทํ าใหเปลือกโลกถูกแยกออกจากกันเปน
รอง เชน ภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก

ง. รอยเล่ือน (Fault) เปนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และทํ าใหเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวจาก
เดมิ อาจจะอยูกับที่แตมีการยกระดับสูงขึ้น หรือทรุดตํ่ าลง หรืออาจจะเคลื่อนตัวออกไปจากสถานที่เดิม
เชน ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา ทวีปแอนตารกตกิา และประเทศอินเดีย เคยเปนพื้นแผนดินเดียวกัน
เมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเกิดขึ้น ทํ าใหทวีปทั้ง 4 แยกออก และเคลื่อนที่หางออกจากกัน แตยังคงมี
โครงสรางทางธรณีคลายคลึงกัน

ภูมิประเทศที่เกิดจากการยกตัวและทรุดตัวของเปลือกโลกที่เปนรอยเล่ือนในประเทศไทย
นั้นมีดังนี้

- ภูมิประเทศที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก เชน เทือกเขาตางๆ ในภาคตะวันออกและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่ราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชายฝงทะเลดานอาวไทย
เปนตน

 - ภูมิประเทศที่เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก เชน ที่ราบภาคกลาง และฉนวนไทย (ที่
ราบลุมแมนํ้ าปราจีนบุรี ระหวางเทือกเขาจันทบุรีกับเทือกเขาสันกํ าแพงในจังหวัดปราจีนบุรี และ
สระแกว) แหลงนํ้ าบนพื้นแผนดินตางๆ เชน กวานพะเยา บึงบรเพด็ บึงสีไฟ หนองหาน และชายฝงทะเล
ดานอันดามัน

2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดระดับ เปนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอยางชาๆ คอย
เปนคอยไป โดยอาศัยพลังความรอนจากดวงอาทิตย และแรงดึงดูดของโลกซึ่งสงผานตัวการสํ าคัญๆ ใน
การกระทํ าใหเปลือกโลกเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ฝน  ท ําใหเกิด แมนํ้ า ลํ าธาร รองนํ้ า นํ้ าตก หนาดินสึกกรอน
แมนํ้ า  ท ําใหเกิด ที่ราบ ทะเลสาบ โตรกเขา (แคนยอน) แกงนํ้ าตก ชองเขาขาด
นํ ้าใตดิน  ท ําใหเกิด นํ้ าพุ นํ้ าพุรอน หินงอก-หินยอย ไมกลายเปนหิน
ลม  ท ําใหเกิด แองทะเลทราย สันทราย หนาดินสึกกรอน โขดหินรูปเห็ด
คล่ืนทะเล  ท ําใหเกิด ชายหาด ถ้ํ าทะเล สันทรายนอกฝงทะเลสาบ ชายฝงทะเล
แรงดึงดูด  ท ําใหเกิด แผนดินถลม การทรุดตัวของอาคาร

จากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนี้กอใหเกิดภูมิประเทศที่แตกตางกันถึง 6 ประเภท เชน
ทีร่าบ ที่ราบสูง ภูเขา ทะเลสาบ ชายฝงทะเล และเกาะ
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รูปท่ี 3 แผนที่ภูมิประเทศของประเทศไทย
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ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกในประเทศไทย
1. ท่ีราบ (Plain)

ก. ท่ีราบชายฝงทะเล คอื ทีร่าบที่อยูชิดกับชายฝงทะเล เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกหรือ
การทับถมของตะกอน เชน ที่ราบรอบอาวไทย และที่ราบชายฝงอันดามัน

ข. ท่ีราบเชิงเขารูปพัด คอื ทีร่าบที่อยูบริเวณเชิงเขา เกิดจากตะกอนที่แมนํ้ าพัดพามาจาก
ภเูขาทับถมกัน เชน บริเวณที่ราบในภาคเหนือ

ค. ท่ีราบลุมแมนํ้ า คอื ทีร่าบที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณ 2 ฟากฝงแมนํ้ า และการ
กัดเซาะ

- ทีร่าบนํ้ าทวมถึง เชน ลุมแมนํ้ าเจาพระยา ตั้งแตนครสวรรคถึงอาวไทย
- ทีร่าบดนิดอนสามเหลีย่มปากแมนํ ้า เชน ทีร่าบภาคกลางตอนลาง ลุมแมนํ ้าเจาพระยา

ตัง้แตชัยนาทถึงอาวไทย
- ทีร่าบข้ันบันได เชน ที่ราบภาคกลางตอนบน และที่ราบลุมแมนํ้ าปาสัก
- ทีร่าบลูกฟูก เชน ที่ราบภาคกลางตอนบน

2. ท่ีราบสูง (Plateau)
ในประเทศไทยมีที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา ที่ราบสูงโคราช เกิดจากการยก

ตวัของเปลือกโลกใตทะเล ที่เชื่อเชนนี้เพราะดินเค็ม ฟอสซิลและโครงสรางของหินเหมือนเปลือกโลกใต
อาวไทย ที่ราบสูงนี้เปนที่ราบสูงรูปโตะ หรือที่ราบสูงทวีป

3. ภูเขา (Mountain)
ก. เทอืกเขาที่เกิดจากรอยคดโคง เชน เทือกเขาในภาคเหนือ ตะวันตก และใต
ข. ภเูขายอดตัดหรือภูเขาบล็อก เชน ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ ภูขี้เถาในจังหวัดเลย
ค. ภเูขารูปโดม เชน ภูเขาโดดๆ ในภาคกลางตอนบน และดอยเตา
ง. ภเูขาไฟ เชน ภูพนมรุง ภูอังคาร ภูกระโดง (บุรีรัมย) มอนจํ าปาแดด มอนหินฟู (ลํ าปาง)

4. ทะเลสาบ (Lake)
ก. ทะเลสาบชายฝงทะเล (Lagoon) เชน อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ทะเลสาบสงขลา

จังหวัดสงขลา
ข. ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟ  (Creter Lake) เชน ทะเลสาบบนภูกระโดง จังหวัดบุรีรัมย
ค. ทะเลสาบที่เกิดจาการทรุดตัวของเปลือกโลก เชน กวานพะเยา บึงบรเพ็ด หนองหาน
ง. ทะเลสาบที่มนุษยสรางขึ้น (Reservoir) เชน อางเก็บนํ้ า ทะเลสาบเหนือเขื่อน
จ. ทะเลสาบเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเดินของนํ้ า (Ox Bow Lake) เชน กุดตางๆ ในภาค

อีสาน
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5. ชายฝงทะเล (Shore Line)
ก. ชายฝงทะเลโผล หรือชายฝงทะเลยกตัว (Emerged Coast Line) เชน ชายฝงดานอาวไทย
ข. ชายฝงทะเลจม หรือชายฝงทะเลทรดุตวั (Submerged Coast Line) เชน ชายฝงดานอนัดามนั
ค. ชายฝงทะเลเปนกลาง เกิดจากการทับถมของตะกอน เชน แหลมตะลุมพุก จังหวัด

นครศรีธรรมราช

6. เกาะ (Island)
ก. เกาะรมิทวีป อยูใกลแผนดินใหญ เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลก เชน เกาะตางๆ ใน

ไทย
ข. เกาะกลางมหาสมุทร อยูไกลแผนดินใหญ เกิดจากการทับถมของปะการัง หรือภูเขาไฟ

ใตทะเล เกาะประเภทนี้ไมมีในไทย

ลักษณะภูมิประเทศในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย
ภาคเหนือ มพีืน้ทีส่วนใหญเปนเทือกเขาสูง เกิดจากรอยคดโคง (Fold) ประกอบดวยเทือกเขา

หลวงพระบาง เทือกเขาผีปนนํ้ า เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาแดนลาว เทือกเขาเหลานี้เปนแหลงตน
ก ําเนดิของแมนํ้ าที่ไหลขึ้นไปทางเหนือลงสูแมนํ้ าโขง ไหลลงไปทางตะวันตกลงสูแมนํ้ าสาละวิน และ
ไหลลงสูทางใตลงสูแมนํ้ าเจาพระยา นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศที่เปนแองที่ราบซึ่งเกิดจากตะกอนนํ้ าพาที่
แมนํ ้าพดัพาจากภูเขาลงมาทับถมบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาเปนหยอมๆ เกิดเปนแองที่ราบที่มีความอุดม
สมบรูณสูง จึงมีชุมชนเมืองเกิดขึ้นในบริเวณนี้

ภาคกลาง มพีืน้ทีส่วนใหญเปนที่ราบลุมแมนํ้ า (ที่ราบลูกฟูก ที่ราบขั้นบันได ที่ราบนํ้ าทวมถึง ที่
ราบดนิดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้ า) เกิดจากดินตะกอนที่แมนํ้ าพัดพามาทับถม มีความอุดมสมบูรณมากจึง
เปนทีต่ัง้ของชุมชนขนาดใหญอยูหลายแหง นอกจากนี้ยังมีที่สูงบริเวณขอบดานตะวันออก และดาน
ตะวนัตก ซ่ึงเปนเปลือกโลกดั้งเดิมของภาคกลาง ในภูมิภาคนี้จะมีแมนํ้ าสายใหญๆ ไหลผาน เชน แมนํ้ า
เจาพระยา แมนํ้ าปาสัก แมนํ้ าลพบุรี เปนตน ลวนแตเปนแมนํ้ าที่ไหลจากตอนบนของภูมิภาคลงสูอาวไทย
ตอนลางของภูมิภาค

ภาคตะวันออก มพีืน้ทีส่วนใหญเปนที่ราบชายฝงทะเล (ดานอาวไทย)  เกิดจากการยกตัวของ
เปลอืกโลก ท ําใหพื้นที่ราบกวาง ชายหาดสวยงาม และมีทะเลนํ้ าตื้น จึงมีประชาชนอาศัยในบริเวณนี้มาก
นอกจากนีย้งัมีภูมิประเทศเปนที่ราบลุมแมนํ้ า เชน ที่ราบลุมแมนํ้ าบางปะกงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและ
ปราจนีบรีุ อีกภูมิประเทศหนึ่งในภาคตะวันออกคือ เทือกเขาสูง ประกอบดวย เทือกเขาจันทบุรี และ
บรรทัด ซ่ึงเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก (Uplifting)
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ภาคตะวันตก มพีืน้ทีส่วนใหญเปนเทือกเขาสูงที่ตอเนื่องมาจากภาคเหนือ เชน เทือกเขาถนน
ธงชยั เทือกเขาตะนาวศรี จัดเปนเทือกเขาที่เกิดจากรอยคดโคง (Fold) ในเขตเทือกเขา เหลานี้เปนแหลง
ตนก ําเนดิของแมนํ้ าสายสํ าคัญๆ เชน แควนอย แควใหญ แมนํ้ าเพชรบุรี แมนํ้ าปราณบุรี จากการที่ภูมิภาค
นีม้เีทอืกเขา และแมนํ ้าสายใหญๆ  หลายสาย จงึเปนปจจยัทางธรรมชาตทิีเ่อือ้ตอการสรางเขือ่นเอนกประสงค
ขนาดใหญ นอกจากภูมิประเทศที่เปนเทือกเขาสูง ภูมิภาคนี้ยังมีภูมิประเทศที่ราบลุมแมนํ้ าบริเวณ 2 ฝง
แมนํ ้าตางๆ ในภูมิภาค และที่ราบชายฝงทะเลดานอาวไทย (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มพีืน้ทีส่วนใหญเปนที่ราบสูง สันนิษฐานวา เคยอยูใตทะเลมากอน ตอ
มาไดยกตัวขึ้นมา (Uplifting) เพราะความเค็มของดิน เนื่องจากมีเกลือสินเธาวมาก มีฟอสซิลลวนแตเปน
ซากพชืและสัตวทะเลมากอน และโครงสรางของชั้นหินคลายกับเปลือกโลกใตทะเลอาวไทย เรียกวา
ทีร่าบสูงโคราช จัดเปนที่ราบสูงประเภทรูปโตะ หรือที่ราบสูงทวีปบริเวณขอบดานตะวันตก มีเทือกเขา
เพชรบรูณ และเทือกเขาดงพญาเย็น ดานใตของภาคมีเทือกเขาสันกํ าแพง และเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณ
ตอนกลางของภาคมีเทือกเขาภูพาน เทือกเขาเหลานี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก (Uplifting)

ภาคใต มพีืน้ทีเ่ปนคาบสมุทร โดยมีทะเลจีนใต (อาวไทย) และทะเลอันดามันขนาบชายฝงดาน
อาวไทย เกดิจากการยกตัวของเปลือกโลก จะมีที่ราบหลายแหง ที่ราบบริเวณชายฝงกวาง หาดทรายยาว
มเีกาะอยูบาง และมีสันทรายจงอยอยูหลายแหง สวนชายฝงทะเลอันดามันเกิดจากการทรุดตัวของ
เปลอืกโลก จะมีที่ราบแคบชายฝงคอนขางเวาแหวง เกาะแกงมีมาก โดยเฉพาะบริเวณปากแมนํ้ าจะมีชวาก
ทะเล ในบรเิวณตอนกลางของคาบสมุทรจะมีเทือกเขาทอดเปนแนวเหนือใต ประกอบดวยภูเขาภูเก็ต
เทอืกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี เทือกเขาเหลานี้เปนเทือกเขาที่เกิดจากการคดโคงของ
เปลือกโลก (Fold)
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