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ภูมิภาคของเรา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ภูมิศาสตร  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



ตัวชี้วัด 

ภาคเหนือ 

• สืบคนและอธิบายขอมูลลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตนดวยแผนท่ีและรูปถาย 

• อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของตน 

• วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะการต้ังถ่ินฐานและการยายถ่ินของประชากรในภูมิภาคของตน 

• วิเคราะหอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติท่ีกอใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 

• นําเสนอตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและทําลายสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมในภูมิภาคของตน 
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เกณฑการแบงภูมิภาค 

ทางภูมิศาสตรของไทย 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

วัฒนธรรม เช้ือชาติ ภาษา 

และชีวิตความเปนอยู 

ของผูคน 

ประเทศไทย 

แบงออกเปน 6 ภาค 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

ภาคใต 



ลาว 
เมียนมา 

ภาคเหนือ กัมพูชา 



ลาว เมียนมา 

ภาคกลาง 

ภาค

ตะวันตก 

อาณาเขตติดตอ 

ทิศเหนือ ติดตอ ประเทศเมียนมา ประเทศลาว 
ทิศตะวันออก ติดตอ ประเทศลาว 
ทิศใต ติดตอ ภาคกลางและภาคตะวันตก 
ทิศตะวันตก ติดตอ ประเทศเมียนมา 

จังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุด คือ เชียงใหม 

จังหวัดที่มีพ้ืนที่นอยที่สุด คือ ลําพูน 

พ้ืนที่ 93,691 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดวย 9 จังหวัด 



ลักษณะทางกายภาพ 

ภาคเหนือ 



ภาคเหนือมีภูมิประเทศแบบทิวเขาวางตัว

ตามแนวเหนือ-ใต มีทิวเขาสูงสลับซับซอน

ยาวตอเนื่องกัน  

ระหวางทิวเขาจะเปนหุบเขา 

และแองท่ีราบอยูระหวางภูเขา 

 

ภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศ 

      

แมน้ํายม 

ทิวเขาหลวงพระบาง 

ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาผีปนน้ํา 

ดอยอินทนนท 

แองเชียงใหม 

แองลําปาง 

ทิวเขาผีปนน้ํา 

เขื่อนสิริกิต์ิ 

แมน้ํานาน 

กวานพะเยา 

ทิวเขาถนนธงชัย 



5 
5 

2 
8 

6 
4 

1 7 9 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

เมตร 

ความสูงจากระดับน้ําทะเล 

ภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศ 
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ดอย แอง ทิวเขา 

1 ดอยอินทนนท 
ยอดเขาที่สูงที่สุดใน

ประเทศต้ังอยูที่จังหวัด

เชียงใหม สูงประมาณ 

2,565 เมตร 

5 ทิวเขาผีปนน้ํา 
ทิวเขาที่แบงแมน้ํา

ใหไหลเปน 2 ทาง  

7 แองเชียงใหม 
เปนพ้ืนที่ราบต้ังอยู

ระหวางภูเขามีประชากร

อาศัยหนาแนน 

4 5 6 

7 8 9 



ทิวเขาภาคเหนือท่ีสําคัญประกอบดวย 4 ทิวเขา 

ทิวเขาแดนลาว 
 เสนเขตแดนไทย-เมียนมา ใน จ. เชียงรายและ จ. เชียงใหม 

 ส้ินสุดทิวเขาที่เสนแบงเขต จ.เชียงใหม กับ จ.แมฮองสอน 

ทิวเขาหลวงพระบาง 
เสนเขตแดนไทย-ลาว ใน จ. เชียงราย จ.พะเยา และ จ. นาน  

ส้ินสุดทิวเขาที่ จ. พิษณุโลก 

ทิวเขา ภาคเหนือ 

ทิวเขาผีปนน้ํา 
เสนแบงเขตจังหวัด เชน จ. เชียงใหม กับ จ. เชียงราย 

                              จ. เชียงราย กับ จ. ลําปาง 

                              จ. ลําปาง กับ จ. พะเยา 

ส้ินสุดทิวเขาที่จุดบรรจบกับทิวเขาหลวงพระบาง ตรงเสนแบงเขต 

จ. พะเยา กับ จ. นาน  

ทิวเขานี้แบงน้ําไหลเปน 2 ทาง คือ ไหลลงแมน้ําเจาพระยาทางทิศ

ใต และไหลลงแมน้ําโขงดานทิศเหนือ 



ทิวเขา ภาคเหนือ 
ทิวเขาถนนธงชัยเหนือ 

เสนเขตแดนไทย-พมา ใน จ. แมฮองสอน ส้ินสุดทิวเขา

ที่ อ. ปางมะผา จ. แมฮองสอน  

ทิวเขาถนนธงชัยกลาง 
วางตัวยาวจากทิศเหนือลงทิศใต จ. แมฮองสอน 

ส้ินสุดทิวเขาที่เสนแบงเขตที่ จ. กาญจนบุรี 

ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก 
เสนเขตแดนไทย-เมียนมา วางตัวยาวจากทิศเหนือลงทิศ

ใต จ. แมฮองสอน ไปส้ินสุดทิวเขาที่ จ. แมฮองสอน 

ทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก 
ทิวเขาทอดตัวยาวจากทิศเหนือลงทิศใตที่จังหวัดเชียงใหม 

เปนที่ต้ังของยอดดอยอินทนนท ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุดใน

ประเทศไทย 



แองท่ีราบ ภาคเหนือ 

แองเชียงใหม – ลําพูน  

เปนบริเวณที่มีการสะสมของดินตะกอนที่ถูกแมน้ําพัดพามาทับถมกันจนกลายเปนพื้นที่ราบ 

มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก 

เปนท่ีต้ังของแหลงชุมชน เชน  

ท่ีราบเชียงใหม – ลําพูน  

แองท่ีราบพะเยา และแองท่ีราบแพร 



แมนํ้าภาคเหนือ 

แมน้ําเจาพระยา 

แมน้ําปง 
จ.เชียงใหม 

แมน้ําวัง 
จ.เชียงราย 

แมน้ํายม 
จ.พะเยา 

แมน้ํานาน 
จ.นาน 

สร้างปิดกั้น แม่นํา้วงั อยูใ่นทอ้งท่ี 

จงัหวดัลาํปางเพียงจงัหวดัเดียว 

เกือบตลอดสาย 

เขื่อนก่ิวลม จ.ลําปาง 

เข่ือนดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

สร้างปิดกั้นแม่นํ้าน่าน ท่ีตาํบลผาเลือด 

อาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์

เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ 



แมน้ําโขง แมน้ํากก 
แมน้ําอิง 

แมน้ํารวก 

แมน้ําลาว 

แมน้ํารวก 
ตนนํ้ามาจากประเทศเมียนมา  

ผานเสนกั้นแดนระหวางประเทศ 

คือ ไทย เมียนมา ลาว  

ท่ีไหลมาบรรจบกัน 

แมน้ํากก 
ตนนํ้ามาจากประเทศเมียนมา 

ผานอําเภอแมอาย จ. เชียงใหม 

อ. เชียงแสน  

จ. เชียงราย  

แมน้ําลาว 
ตนนํ้ามาจากดอยผีปนนํ้า ใน       

จ. เชียงราย ผาน อ. พาน อ.แมลาว 

อ. เมืองไปลงแมนํ้าแมกก 

แมน้ําอิง 
ตนนํ้ามาจากเทือกเขาผีปนนํ้า 

ไหลผานกวานพะเยา  

อ. เชียงของ จ. พะเยา 



แมน้ําสาละวิน 

แมน้ําสาละวิน 

แมน้ํายวม 

แมน้ําเมย 

แมน้ําปาย 

แมน้ําปาย 

ตนน้ํามาจากทิวเขาถนนธงชัย 

แมน้ําสายนี้แบงเขตไทย-เมียนมา ที่ อ. ปาย  

จ. แมฮองสอน จากนั้น 

ไหลเขาสูเมียนมาไปลงแมน้ําสาละวิน 

แมน้ํายวม 
ตนนํ้ามาจากอําเภอขนุยวม จ. แมฮองสอน 

 ไหลเปนเสนแบงเขตท่ี จ. แมฮองสอน กับ  

จ. ตาก แลวไหลลงสูแมนํ้าเมย 

แมน้ําเมย 

ตนน้ํามาจากประเทศเมียนมา 

 ไหลเปนเสนก้ันเขตแดนไทย – เมียนมา  

ที่ อ. แมสอด จ. ตาก แลวไหลสู 

แมน้ําสาละวิน 



ภูมิอากาศ ภาคเหนือ 

สภาพอากาศของภาคเหนือเปนแบบรอนชื้นสลับแหง 

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 – 27 องศาเซลเซียส 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยของภาคเหนือท้ังป 1,274.3 มิลลิเมตร 

ฤดูมี 3 ฤดูกาล ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม 

ทําใหอุณหภูมิลดลง อากาศหนาวเย็น 

17 – 31 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ 

= 63.5 มิลลิเมตร 

ชวงที่ไดรับแสงจากดวงอาทิตยมากที่สุด 

พรอมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ออนกําลังลง ทําใหอากาศอบอาว 

21 – 45 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ 

= 126.7 มิลลิเมตร 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม 

อากาศจะเร่ิมชุมชื้นและฝนตก 24 – 33 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ = 1,084.1 มิลลิเมตร 

ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและทิวเขา ทําใหฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น การต้ังอยูหางทะเลทําใหฤดูรอนมีอากาศรอนอบอาว 



อยูในพ้ืนท่ีสูง มีความชื้นตลอดท้ังป 

ภาคเหนือมีทรัพยากรปาไมและพ้ืนที่ปามากที่สุด 

ทรัพยากรปาไม ภาคเหนือ 

ปาไมไมผลัดใบ 

ปาไมผลัดใบ 

ปาเขียวชอุมตลอดท้ังป 

อยูในพ้ืนท่ีท่ีไมมีความชื้นตลอดท้ังป 

ผลัดใบในฤดูรอน และผลิใบใหมในฤดูฝน 



ปาไมผลัดใบ 

พบท่ี ภูเขาสูง 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,000 – 1,500 มม./ตอป 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 200 – 1,800 เมตร 
พรรณไม สนสองใบ สนสามใบ 

พบท่ี เทือกเขาสูง 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย มากกวา 1,500 มม./ตอป 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล ตั้งแต 1,000 เมตร ขึ้นไป 
พรรณไม อบเชย กํายาน นางพญาเสือโครง 

พบท่ี ท่ีราบ เชิงเขา ไหลเขา และหุบเขาท่ีชุมชื้น 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,500 – 2,000 มม./ตอป 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 100 – 800 เมตร 
พรรณไม ตะเคยีน ยาง 

ปาสนเขา 

ปาดิบเขา 

ปาดิบแลง 



ปาผลัดใบ 
ปาเบญจพรรณ 

ปาเต็งรัง 

พบท่ี ท่ีราบ เนินเขา และหุบเขา 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,000 – 1,500 มม./ตอป 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 50 – 1,000 เมตร 
พรรณไม สัก แดง ประดู มะคาโมง และชิงชัน 

พบท่ี ท่ีราบและท่ีเขาสูง 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย ไมเกิน 1,000 มม./ตอป 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 100 – 1,000 เมตร 
พรรณไม เต็งรัง เหียง พลวง 





ถานหิน 

เปนแรเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

พบกระจายอยูในภาคเหนือ 

และพบแหลงถานหินลิกไนต 

ท่ีสําคัญและใหญท่ีสุด 

ในประเทศไทยท่ี อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง 

ผลิตกระแสไฟฟา ผลิตปูนซีเมนต 

ใชประโยชน 

ทรัพยากรแร ภาคเหนือ 



ดินขาว 

เปนแรท่ีมีความละเอียด 

และทนความรอนสงู 

อุตสาหกรรมเซรามิก 

ใชประโยชน 

ทรัพยากรแร ภาคเหนือ 



ทรัพยากรแร ภาคเหนือ 

เปนแรท่ีมีความเหนียว 

และแข็งแรง 

อุตสาหกรรมเหล็กกลา 

ใชประโยชน 

อุตสาหกรรมเคมี    ผลิตสี, แกว, ถานไฟฉาย 

แมงกานีส 



ทรัพยากรแร ภาคเหนือ 

เปนแรท่ีมีความแข็งแรง 

ทนทานความรอนไดสูง 

ทําหลอดไฟ 

ใชประโยชน 

มีด ใบเลื่อย 

ทังสเตน 



ทรัพยากรแร ภาคเหนือ 

มีความเหนียวและแข็งแกรง

ทนทานตอการกัดกรอน 

ใชในอุตสาหกรรมเหล็กกลา 

ใชประโยชน 

เหล็ก 



ทรัพยากรแร ภาคเหนือ 

มีความเหนียวและแข็งแกรง

ทนทานตอการกัดกรอน 

ใชประโยชน 

ทํากระปองบรรจุอาหาร 

ดีบุก 



VDO 



สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการตัง้ถิ่นฐานและการยายถิน่ 

หนวยการเรยีนรูที่  2 



ส่ิงแวดลอมทางกายภาพกับลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 

การตั้งถ่ินฐาน หมายถึง การสรางทีอ่ยูอาศัยโดยรวมกันเปนกลุม เปนหมูบาน เปนเมือง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตั้งถ่ินฐาน 
ปจจัยทางสังคม 

สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

การประกอบอาชีพ 

การคมนาคมขนสง 

ปจจัยทางธรรมชาติ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ภัยธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 



ผูคนจะเลือกต้ังถิ่นฐานในบริเวณที่มีเชื้อชาติ 

และการใชภาษาแบบเดียวกัน 

พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางของภูมิภาค เปนแหลงงาน

อุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยว มีการจางงานสูง 

ต้ังถิ่นฐานในเสนคมนาคมขนสงสะดวก 

เชน ริมแมน้ํา ถนน เปนตน 

สภาพสังคมและวัฒนธรรม การประกอบอาชีพของประชากร การคมนาคมขนสง 

ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตั้งถ่ินฐาน 



ปจจัยท่ีมีผลตอการตั้งถ่ินฐาน 
ปจจัยทางธรรมชาติ 

ต้ังถิ่นฐานบริเวณพ้ืนที่ราบลุมแมน้ํา 

หรือริมสองฝงแมน้ํา  เพราะมีความ 

อุดมสมบูรณ 

บริเวณพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศ 

เหมาะสม ไมรอนหรือหนาว 

จัดเกินไป และไมแหงแลง 

การต้ังถิ่นฐานจะพบนอยในพ้ืนที่ 

ที่เกิดภัยธรรมชาติบอยครั้ง เชน 

อุทกภัย ดินโคลนถลม เปนตน 

บริเวณที่มีแหลงทรัพยากร 

ธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา ปาไม  

ที่อุดมสมบูรณ 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ 



ส่ิงแวดลอมทางกายภาพกับลักษณะการยายถ่ิน 

การยายถ่ิน เปนการยายของประชากรจากพืน้ทีห่นึง่ไปยังอีกพืน้ที่หนึ่ง จําแนกเปน 2 ลักษณะ 

การยายถ่ินเขา การยายถ่ินออก ปจจัยท่ีมีผลตอการยายถ่ิน 

ลักษณะทางกายภาพมีคุณภาพดี ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลง 

พ้ืนท่ีมีความปลอดภัย ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ ประสบความแหงแลงยาวนาน 

มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เผชิญภัยธรรมชาติบอยครั้ง 

เสนทางคมนาคมขนสงกระจายท่ัวถึง อยูในพ้ืนท่ีทุรกันดาร 

มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีพ หางไกลเสนทางคมนาคม 

เปนแหลงของสถาบันการศึกษา ขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

เศรษฐกิจเจริญเติบโตดี มีแหลงงานนอย 



ลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการยายถ่ินในภูมิภาค ภาคเหนือ 

การตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่นเขา การยายถิ่นออก 

     ประชากรตั้งถิ่นฐานและยายถิ่นฐานเขามาอยู

บริเวณแองท่ีราบลุมแมน้ํา โดยเฉพาะบริเวณ

เชียงใหม และเชียงราย ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีเปนแหลง 

ทองเท่ียวและการพาณิชยกรรม 

     พ้ืนท่ีทางตะวันตก ทางเหนือ ทางตะวันออก 

เปนพ้ืนท่ีสูงและมีทิวเขา ไมเหมาะสมตอการ 

อยูอาศัย ประกอบอาชีพ และอยูหางไกลจาก 

แหลงชุมชนและศูนยกลางจังหวัด 



สิ่งแวดลอมทางธรรมชาตแิละการจดัการสิง่แวดลอม 

หนวยการเรยีนรูที่  3 



ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับวิถีการดําเนินชีวิต 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 
สรางบานเรือนปดทึบ มีหนาตางนอย หลังคาเตี้ย เพื่อใหภายในตัวบานอบอุน 

และปองกันอากาศหนาว 

อาหารพื้นบาน 
นิยมบริโภคขาวเหนียว และผักชนิดตาง ๆ ที่หาไดในทองถิ่น  

อาหารของภาคเหนือหลายชนิดมีไขมันสูง เพื่อสรางความอบอุนใหรางกาย 

ภาคเหนือ 



ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับวิถีการดําเนินชีวิต 

   

ภาคเหนือ 
การประกอบอาชีพ 

ผูคนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทํานาแบบขั้นบันได ปลูกพืชเมืองหนาว 

เชน สตรอวเบอรรี 

วัฒนธรรมประเพณ ี
มีพิธีบวชตนไมเพื่อชวยอนุรกัษปาไมใหอุดมสมบูรณ 

การทํานาขั้นบันไดเปนการทํานาขาวในพ้ืนที่สูง ปลูกผัก ผลไม และดอกไม 



การทําลายส่ิงแวดลอม 

มลพิษทางน้ํา 

เกิดจากการปลอยน้ําเสีย  

ท้ิงขยะหรือสารเคมี 

ลงในแหลงน้ํา 

มลพิษทางอากาศ 

เกิดจากหลายเหตุ เชน  

ควันเสียจากยานพาหนะ  

ควันจากการเผาขยะ  

สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ไฟปา ทําใหเกิดฝุน 

ปาไมถูกทําลาย 

เกิดจากการลักลอบตัดไม 

การทําไรเลื่อนลอย  

การขยายตัวของชุมชนเมือง 

สงผลใหเกิดความแหงแลง 

ดินเสื่อมคุณภาพ 

เกิดจากการปลูกพืชท่ีไม

เหมาะสมกับคุณสมบัติ 

ของดิน การปลูกพืชชนิด

เดียวซํ้ากันมากเกินไป  

การใชสารเคมี 

ในการเพาะปลูก 





การจัดการส่ิงแวดลอมในภูมิภาค 

• ดูแลรักษาความสะอาด 

ในบริเวณตางๆ 

• ไมทิ้งขยะลงในแหลงนํ้า 

หรือทิ้งขยะลงบนพื้น 

• ควรแยกขยะกอนนําไปทิ้ง 

• ปดกอกนํ้าใหสนิท  

เม่ือไมไดใชงาน 

• ปดไฟและถอดปลั๊กไฟ  

เม่ือไมไดใชงาน 

• เม่ือตองเดินทางไปที่ใกล ๆ  

ควรเดิน หรือใชบริการรถ

สาธารณะ 

• ไมใหเกษตรกรใชสารเคมี 

ในการเพาะปลูก 

• ไมเด็ด หรือหักกิ่งไมเลน 

• ปลูกตนไมในบริเวณตาง ๆ 

เชน บาน โรงเรียน ชุมชน 

• รักษาแหลงนํ้าและตนไม 

ในชุมชนของตน 

 

รวมกันรณรงค ประหยัดพลังงาน 

• พกขวดนํ้าสวนตัว เพื่อลด

ปริมาณการใชพลาสติก 

• ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

เพื่อลดปริมาณขยะที่ยอย

สลายยาก  

ลดปริมาณขยะ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
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