
เร่ือง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙



สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิิ

โรงเรียภนหนองสงัขวิ์ทยภายภน



๑.บอกท่ีตัง้ รูปร่าง ขนาด แนวพรมแดนของประเทศไทย

๒. อธิบายลกัษณะทางกายภาพของแตล่ะภูมิภาค

ประเทศไทย

๓. บอกลกัษณะภูมิอากาศ ปรากฏการณท์างธรรมชาติ

วฏัจกัรฤดูกาลของประเทศไทยได ้



๔. บอกลกัษณะของประชากร สงัคม ประเพณี และ

วฒันธรรมของประเทศไทย

๕. เขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ อาชีพท่ีมี

ความส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย



หนา้ถดัไป

ยภอ้นกลบั

หนา้หลกั

ออกจากบทเรียภน



แบบทดสอบก่อนเรียภน

ูมิิศาสตรป์ระเทศไทยภ

แบบทดสอบหลงัเรียภน

ทีต่ั้งอาณาเขต พืน้ที่

ภาคเหนือ
รูปร่าง แนวพรมแดน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคใต้

ลกัษณะภูมอิากาศ
ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม

ลกัษณะเศรษฐกิจ

ภาพประกอบ
ภาพเคล่ือนไหว

เสียง วดิโีอ



ค าช้ีแจง

๑. ใหอ่้านค าถาิและเลือก

ค าตอบท่ีถมกตอ้ง

๒.  คล๊ิกเพ่ือเลือกค าตอบท่ีถมกตอ้ง

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑

๒

๓

๔

๕



๑. ประเทศไทยภตัง้อยภม่ในทวีปใด

ก. ทวีปแอฟริกา ข. ทวีปยุภโรป

ค. ทวีปออสเตรเลียภ ง. ทวีปเอเชียภ



กลบัไปอา่นหนงัสือเยอะๆ นะคะ



เก่งมากๆๆๆ คะ่



๒. ทิศตะวนัตกของประเทศไทยภิีอาณาเขต

ติดกบัประเทศใด

ก. ประเทศพิ่า ข. ประเทศิาเลเซียภ

ค. ประเทศลาว ง. ประเทศกัิ พมชา



เร่ิด….. คะ่



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



๓. รมปร่างของประเทศไทยภเปรียภบเสิือนขวาน

โบราณ ูมิิูาคใดเปรียภบดงัใบขวาน

ก. ูาคตะวนัออก ข. ูาคใต้

ค. ูาคตะวนัออกเฉียภงเหนือ ง. ูาคเหนือ



VERY   GOOD



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



๔. ขอ้ใดคือลกัษณะูมิิประเทศของูาคเหนือ

ก. เป็นทิวเขา  และเป็นหุบเขา

ข. เป็นท่ีราบลุ่ิแิ่น ้า

ค. เป็นท่ีราบสมง

ง. เป็นแนวชายภฝัง่ทะเลทัง้ ๒ ดา้น



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



VERY   GOOD



๕. ขอ้ใดคือลกัษณะูมิิประเทศของูาคกลาง

ก. เป็นทิวเขา  และเป็นหุบเขา

ข. เป็นท่ีราบลุ่ิแิ่น ้า

ค. เป็นท่ีราบสมง

ง. เป็นแนวชายภฝัง่ทะเลทัง้ ๒ ดา้น



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



VERY   GOOD



๖. ในช่วงอิทธิพลลิิรสุิตะวนัออกเฉียภงเหนือ

ลกัษณะอากาศของูาคใดท่ีแตกต่างจากูาคอ่ืนๆใน

ประเทศ

ก. ูาคเหนือ ข. ูาคกลาง

ค. ูาคใตฝั้ง่อ่าวไทยภ ง. ูาคตะวนัออกเฉียภงเหนือ



กลบัไปอา่นหนงัสือเยอะๆ นะคะ



เก่งมากๆๆๆ คะ่



๗. ประเทศไทยภิีก่ีฤดมกาล

ก. ๑ ฤดมกาล ข. ๒ ฤดมกาล

ค. ๓ ฤดมกาล ง. ๔ ฤดมกาล



เร่ิด….. คะ่



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



๘. ลกัษณะค่านิยภิใดท่ีแสดงถึงสงัคิไทยภเป็น

สงัคิเกษตรกรริ

ก. ยภกย่ภองผมอ้าวุโส ข. การเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่

ค. การเช่ือโชคลาง ง. พ่ึงตนเอง



VERY   GOOD



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



๙. เพราะเหตุใดูาคกลางจึงเป็นแหล่งเพาะปลมกท่ี

ส าคญัของประเทศไทยภ

ก. ิีแิ่น ้าไหลผ่านพ้ืนท่ีราบขนาดใหญ่อย่ภางทัว่ถึง

ข. ิีลกัษณะูมิ ิอากาศท่ีเหิาะสิต่อการเพาะปลมก

ค. ิีทิวเขาเป็นแนวก าแพงกัน้ลิิรสุิทัง้สองดา้น

ง. ิีควาิอุดิสิบมรณจ์ากดินตะกอนแิ่น ้าพดัพา

ิาทบัถิ



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



VERY   GOOD



๑๐. การประยุภกตใ์ชท้ฤษฎีใหิ่ส าหรบัเศรษฐกิจ

พอเพียภงใชไ้ดผ้ลกบัสูาพพ้ืนท่ีูาคใดิากท่ีสุด

ก. ูาคตะวนัออกเฉียภงเหนือ

ข. ูาคกลาง

ค. ูาคเหนือ

ง. ูาคใต้



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



VERY   GOOD



ท่ีตัง้อาณาเขต

ท่ีตัง้ของประเทศไทยภ ตัง้อยภม่ในคาบสิุทรอินโดจีน อยภม่ในทวีปเอเชียภ

ในดินแดนท่ีเรียภกว่า "ูมิิูาคเอเชียภตะวนัออกเฉียภงใต"้



พ้ืนท่ี

ขนาด ประเทศไทยมีเน้ือท่ีประมาณ ๕๑๓,๑๑๕.๐๖ ตารางกิโลเมตร 

(๑๙๘,๔๕๔ ตารางไมล)์ มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั ๓ ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้คือ รองจากอินโดนีเซียและพมา่ ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของไทย มีความยาว

ประมาณ ๗๕๐ กิโลเมตร คือ จากดา่นเจดียส์ามองค ์อ าเภอสงัขละบุรีจังหวดั

กาญจนบุรี ถึงชอ่งเม็ก อ าเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี



ส าหรับสว่นท่ีแคบท่ีสุดมีความกวา้งประมาณ ๑๐.๖ กิโลเมตร อยูใ่นเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และความยาวจากเหนือสุดจากอ าเภอแมส่าย จงัหวดั

เชียงราย ถึงอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีความยาวประมาณ ๑,๖๔๐ กิโลเมตร



รมปร่าง

รูปร่างของประเทศไทยท่ีกล่าวกนัไวมี้อยูส่ามภาพดว้ยกนัคือ เป็นรูป

กระบวยตกัน ้า เป็นรูปขวานโบราณ และเป็นรูปหัวชา้งมีงวงทอดลงไปในทะ เล

ใต ้ สรุปแลว้ประเทศไทยมีสว่นยาวเป็นสองเทา่ของสว่นกวา้ง และคร่ึงหน่ึงของสว่น

ยาวเป็นสว่นแคบ ๆ ทอดยาวลงไปทางใต ้ เราอาจแบง่รูปร่างของประเทศไทยออก

อยา่งกวา้ง ๆ เป็นสองสว่นคือ สว่นบน มีรูปร่างคอ่นขา้งจะเป็นรูปส่ีเหล่ียม ท่ีมี

ความเวา้แหวง่อยูม่าก หอ้งภูมิประเทศท่ีเกิดจากแนวเทือกเขา ท่ีทอดตวัจากเหนือ

ไปใต ้ท าใหเ้กิดสว่นแคบข้ึนสองแนวคือ แนวจงัหวดัตาก - อุตรดิตถ ์และแนวอ าเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ - อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย สว่นลา่ง มีรูปร่างแคบ

และยาวมาก มีทะเลขนาบอยูส่องดา้น



แนวพริแดน

พรมแดนไทยกบัพมา่ เร่ิมตน้จากจงัหวดัระนอง ท่ีล าน ้ากระ เป็นแนวเสน้เขตแดนตอ่ไปทาง

เหนือ ตามแนวสนัเขาตะนาวศรี สนัเขาถนนธงชยั สนัเขาแดนลาว ไปจดแมน่ ้าโขง ท่ีก่ิงอ าเภอ

เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย

พรมแดนไทยกบัลาว เร่ิมจากบา้นใหม ่มีล าน ้าโขงเป็นแนวเสน้เขตแดน แลว้วกเขาหาทิวเขา

หลวงพระบาง ลงมาทางใต ้แลว้วกไปหาแมน่ ้าโขงไปจนจดปากน ้ามูล จงัหวดัอุบลราชธานี

พรมแดนไทยกบักมัพูชา เร่ิมจากปากแมน่ ้ามูล แนวพรมแดนเป็นสนัเขาพนมดงรัก ซ่ึงโคง้มา

ทางตะวนัตก จนถึงจงัหวดับุรีรัมย ์ จากน้ันแนวเสน้เขตแดนจะเป็นท่ีราบจนจดทะเลท่ีอา่วไทย

พรมแดนไทยกบัมาเลเซีย เร่ิมท่ีล าน ้านราธิวาสทางอา่วไทยไหลไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

เล็กนอ้ย แลว้ใชส้นัเขาสนักาลาคีรี เป็นแนวเขตแดนไปจนจดมหาสมุทรอินเดีย ท่ีจงัหวดัสตูล

นอกจากน้ีไทยยงัมีพรมแดนท่ีเป็นฝั่งทะเล คือ

ดา้นอา่วไทย จากจงัหวดัตราด ถึง นราธิวาส และดา้นมหาสมุทรอินเดีย จากจงัหวดั

ระนอง ถึงจงัหวดัสตูล



ลกัษณะูมิิประเทศ

ลกัษณะูมิิประเทศของไทยภ แบ่งออกไดเ้ป็น ๖ ูาค 

๑. ภาคเหนือ พ้ืนท่ีส่วนใหญมี่ลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงสลบักบัท่ีราบหุบเขา ท่ี

ส าคญัคือ ภูเขา แดนลาว ภูเขาหลวงพระบาง ภูเขาถนนธงชยั ภูเขาเพชรบูรณ ์

ภูเขาขุนตาล ภูเขาผีปันน ้า เป็นท่ีเกิดของแมน่ ้าล าธารหลายสาย เชน่ แมน่ ้าปิง วงั 

ยม น่าน แมน่ ้าป่าสกั



เป็นท่ีตัง้ของเมืองส าคญั เชน่ เชียงใหม ่ล าปาง เชียงราย เป็นตน้ แมน่ ้าปิง วงั ยม 

น่าน ไหนลงสูภ่าคกลางมารวมกนัท่ีปากน ้าโพ จงัหวดันครสวรรค ์เป็นจุดเร่ิมตน้

ของแมน่ ้าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแมน่ ้าท่ีส าคญัท่ีสุดเปรียบเสมือน "เสน้เลือดใหญ"่ ของ

ประเทศ 



๒. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางมาก มีพ้ืนท่ีถึง 

๑๗๐,๐๐๐ ตร.กม. หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของพ้ืนท่ีท ัง้ประเทศ พ้ืนท่ีทางดา้น

ตะวนัตกเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ ์ทอดเช่ือมกบัเทือกเขาดงพญาเย็น ท าใหเ้กิด 

"ภู" นอ้ยใหญ ่เชน่ ภูกระดึง ภูหลวง ภูเขียว ภูเรือ ทางทิศใตมี้เทือกเขาสนัก าแพง

และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นท่ีเกิดของแมน่ ้า



ล าธารส าคญัของภาคอีสานหลายสาย ไดแ้ก ่แมน่ ้ามูล แมน่ ้าชี ล าตะคอง ล า

พระเพลิง ล าโดมนอ้ย ล าโดมใหญ ่เป็นตน้ พ้ืนท่ีตอนกลางของภาคมีลกัษณะ

คลา้ยเกาะมีท่ีราบกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป ลกัษณะดินเป็นดินปนทราย ไมอุ่ม้น ้า 

น ้าซึมผา่นไดร้วดเร็ว ท าใหภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือแหง้แลง้มากในฤดูแลง้ 



๓. ภาคกลาง เป็นท่ีราบลุ่มท่ีเกิดจากการทับถมของดินตะกอน ซ่ึงแม่น ้า

เจา้พระยาและแมน่ ้าสาขาตา่ง ๆ พดัพามา ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการ

ปลูกขา้วมากท่ีสุดของประเทศ เรียกไดว้า่เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของไทย และเป็นเขตท่ีมี

ประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นมากท่ีสุด 



๔. ภาคตะวนัออก ภูมิประเทศส่วนใหญเ่ป็นภูเขาและเนินเขาลดลงสู่ท่ีราบ

ชายฝั่งทะเล มีแมน่ ้าสายสัน้ ๆ ซ่ึงเกิดจากเทือกเขาจนัทบุรีและเทือกเขาบรรทดั 

ไหลลงสูอ่า่วไทย 



๕. ภาคตะวนัตก มีลกัษณะเป็นเทือกเขาและหุบเขา แตมี่ความสูงไมม่ากนัก 

เทือกเขาท่ีส าคญั ไดแ้ก ่เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาถนนธงชยั ท่ีราบหุบเขาท่ี

ส าคญัในภาคน้ี คือ ท่ีราบลุม่แมน่ ้าแมก่ลอง ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของแมน่ ้า

ใหญ ่๒ สาย คือ แควนอ้ยและแควใหญ ่ไหลลงสูอ่า่วไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม



๖. ภาคใต ้มีลกัษณะเป็นมหาสมุทรแคบ ๆ ตัง้อยูร่ะหวา่งอา่วไทยและทะเลอนัดา

มนั ตอนกลางของคาบสมุทรมีเทือกเขาติดตอ่กนัเป็นแนวยาวไปจนจรดพรมแดน

มาเลเซีย ไดแ้ก ่เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขานครศรีธรรมราช เทือกเขาสนักาลา

คีรี เทือกเขาภูเก็ต ท าใหแ้บง่พ้ืนท่ีของภาคใตอ้อกเป็น ๒ สว่น คือ ท่ีราบชายฝั่ง

ทะเลตะวนัตก และท่ีราบชายฝั่งทะเลตะวนัออก แมน่ ้าในภูมิภาคน้ีเป็นแมน่ ้าสาย

สัน้ ๆ หลายสายท่ีส าคญั ไดแ้ก ่แมน่ ้าปราณบุรี แมน่ ้ากระบ่ี แมน่ ้าหลงัสวน 

แมน่ ้าตรัง และแมน่ ้าโกลก



ลกัษณะภูมิอากาศมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษย ์องคป์ระกอบของ

ภูมิอากาศท่ีมีอิทธิพลความเป็นอยูต่อ่วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนไทย  ไดแ้ก ่

๑) อุณหภูมิของอากาศ ประเทศไทยตัง้อยูใ่นเขตรอ้นจึงมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงตลอดปี 

และพบวา่ภูมิภาคตา่งๆ มีสภาพอุณหภูมิท่ีแตกตา่งกนั เชน่ ภาคกลางมีอุณหภูมิ

เฉล่ียสูงกวา่ภาคอ่ืนๆ เน่ืองจากตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีอบัฝน

๒)  ปริมาณน ้าฝน ประเทศไทยรับน ้าฝนเฉล่ียปีละ ๑๓๒ วนั โดยมีฝนตกมากฝนชว่งท่ี

เป็นฤดูฝน การกระจายของฝนในภูมิภาคตา่งๆ แตกตา่งกนัตามสภาพภูมิลกัษณ ์

ลกัษณะท่ีตัง้ ความใกลไ้กลทะเล ทิศทางลมประจ า การวางตวัของทิวเขา อิทธิพลของ

พายุหมุน ร่องฝน ฤดูกาล



๓) วฏัจกัรของฤดูกาล ในแตล่ะปีสภาพของลมฟ้าอากาศในประเทศไทยตอนบน

จะแบง่ได ้๓ ชว่งเวลาหรือฤดูตามอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพดัปกคลุมตามภูมิภาค

ตา่งๆ คือ

-ฤดูฝน ระหวา่งกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 

-ฤดูหนาว ระหวา่งกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์

-ฤดูรอ้น ระหวา่งกลางเดือนกุมภาพนัธถึ์งกลางเดือนพฤษภาคม



ลกัษณะทัว่ไปทางสงัคมและวฒันธรรมของไทย

๑. ภาคเหนือ ผูค้นทางภาคเหนือเรียกตนเองวา่ “คนเมือง”พูดภาษา “ค าเมือง”สืบเช้ือสายมา

จากแควน้โยนก ประชาชนในภาคเหนือนิยมตัง้ถ่ินฐานบา้นเรือนอยูบ่ริเวณท่ีราบระหวา่งภูเขา

ท่ีมีแมน่ ้าไหลผา่น สว่นใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ทัง้การปลูกพืชผกั การท าไร่ เล้ียงสตัว์

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เชน่ บา้นประดบัดว้นกาแล ศิลปะการแสดง เชน่ การฟ้อนเล็บ

๒. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูค้นเรียกตนเองวา่ “คนอีสาน” พูดภาษา “อีสาน”ชาวอีสาน

นิยมตัง้บา้นเรือนอยูบ่ริเวณท่ีราบลุม่แมน่ ้าสายส าคญั คือ แมน่ ้าชีและแมน่ ้ามูล เพราะตอ้ง

อาศยัแหลง่น ้าในการเพาะปลูก  วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เชน่ บา้นจะมีใตถุ้นสูง อาหารพ้ืนเมือง 

เชน่ ปลารา้ สม้ต า ศิลปะการแสดง เชน่ เซ้ิง หมอล า



๓. ภาคกลาง  ใชภ้าษากลางซ่ึงเป็นภาษาราชการ ผูค้นนิยมตัง้บา้นเรือนบริเวณริมแมน่ ้าและ

รวมตวักนัเป็นกลุม่ สว่นใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เชน่ บา้นจะมี

ใตถุ้นสูง หลงัคมหนา้จัว่ อาหารพ้ืนเมือง เชน่ น ้าพริกปลาทู ศิลปะการแสดง เชน่ การรอ้ง

เพลงเรือ

๔. ภาคใต ้มีกลุม่ชนหลายเช้ือชาติตัง้ถ่ินฐานบา้นเรือนมาชา้นาน ทัง้ชาวไทย จีน มลายู ท า

ใหภ้าคใตมี้สงัคมวฒันธรรมท่ีหากหลาย นิยมตัง้ถ่ินฐานบริเวณท่ีราบ โดยเฉพาะท่ีราบชายฝั่ง

ทะเล สว่นใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เชน่ บา้นจะยกพ้ืนสูง เสาวาง

อยูบ่นตออาหารพ้ืนเมือง เชน่ แกงเหลือง ศิลปะการแสดง เชน่ โนหร์า หนังตลุง



ลกัษณะทัว่ไปทางเศรษฐกิจของไทย

๑.เกษตรกรรม  เป็นอาชีพหลกัของประชากรไทยมานาน เกษตรกรสว่นมากอยูช่นบท

๑.๑ การเพาะปลูก ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเหมาะกบัการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกมาก

มีทัง้พืชท่ีเป็นอาหาร ใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นสินคา้สง่ออก ไดแ้ก ่ขา้ว 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ขา้วฟ่าง ถัว่เขียว มนัส าปะหลงั ออ้ย ปาลม์น ้ามนั ถัว่เหลือง ทานตะวนั 

ปอ ฝ้าย ยางพารา กาแฟ สบัปะรด

๑.๒ การเล้ียงสตัว ์เชน่ ชา้ง มา้ โคนม โคเน้ือ กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก ่เป็ด

๑.๓ การประมง การท าประมงตามแหลง่น ้าท่ีมีอยูต่ามธรรม ไดแ้ก ่การท าประมงน ้าจืด 

การท าประมงน ้าเค็ม  และการท าประมงน ้ากร่อย 

๑.๔  การท าป่าไม ้คือ การขอสมัปทานตดัไมท่ี้ข้ึนเองตามธรรมชาติไปเป็นการปลูก

สรา้งสวนป่าโดยการปลูกไมท่ี้เติบโตเร็วข้ึนมาทดแทน



๒.การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ดงัน้ี

๒.๑ อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ใชแ้รงงานครอบครัวหรือแรงงานภายในหมูบ่า้น

๒.๒ อุตสาหกรรมขนาดยอ่ย เชน่ น ้าแข็งกอ้น โรงกลึง โรงท าน ้าปลา

๒.๓ อุตสาหกรรมขนาดกลาง เชน่ ส่ิงทอ ประกอบรถยนต์

๒.๔ อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่เชน่ ปูนซีเมนต ์การผลิตไฟฟ้า

๓. พาณิชยกรรม หรือการคา้ขาย ไดแ้ก ่การซ้ือขายหรือการแลกเปล่ียนสินคา้ทัง้ในประเทศ

และระหวา่งประเทศ

๔. การบริการ การใหแ้ละการรับบริการเป็นแหลง่รายไดท่ี้สรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจใหก้บั

ประเทศอีกทางหน่ึง การบริการท่ีส าคญั ไดแ้ก ่การคมนาคม การส่ือสาร และการทอ่งเท่ียว



















ค าช้ีแจง

๑. ใหอ่้านค าถาิและเลือกค าตอบท่ีถมกตอ้ง

๒.  คล๊ิกเพ่ือเลือกค าตอบท่ีถมกตอ้ง

๑ ๒
๓ ๔ ๕

๙๘
๗๖ ๑๐



๑. ประเทศไทยภตัง้อยภม่ในูมิ ิูาคใด

ก. ูมิิูาคเอเชียภตะวนัออกเฉียภงใต้

ข. ูมิิูาคเอเชียภตะวนัตกเฉียภงใต้

ค. ูมิิูาคเอเชียภตะวนัออก

ง.  ูมิิูาคเอเชียภกลาง



คุณสุดยอด
ที่สุด…..



ขยนักวา่นีห้น่อยนะ…..



๒. ทิศใตข้องประเทศไทยภิีอาณาเขตติดกบั

ประเทศใด

ก. ประเทศลาว ข. ประเทศิาเลเซียภ 

ค. ประเทศกัิ พมชา ง.  ประเทศพิ่า



คุณสุดยอด
ที่สุด…..



ขยนักวา่นีห้น่อยนะ…..



๓. ประเทศไทยภแบ่งออกเป็นก่ีูมิ ิูาค

ก. ๕  ูมิิูาค ข. ๖  ูมิิูาค 

ค. ๗  ูมิิูาค ง.  ๘  ูมิิูาค



เก่งมากๆๆๆ คะ่



กลบัไปอา่นหนงัสือเยอะๆ นะคะ



๔. รมปร่างของประเทศไทยภเปรียภบเสิือนหวัชา้ง 

ูมิิูาคใดเปรียภบเสิือนริิฝีปากชา้ง

ก. ูาคกลาง

ข. ูาคตะวนัออกเฉียภงเหนือ 

ค. ูาคตะวนัตก

ง.  ูาคตะวนัออก



เร่ิด….. คะ่



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



๕. ทางทิศใตข้องูาคกลางิีอาณาเขตติดกบัขอ้

ใด

ก. ูาคตะวนัตก

ข. ูาคตะวนัออกเฉียภงเหนือ 

ค. ูาคเหนือ

ง.  อ่าวไทยภ
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กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



๖. ฝนแปด แดดส่ี เป็นลกัษณะูมิ ิอากาศเด่น

ของูาคใด

ก. ูาคเหนือ

ข. ูาคใต้

ค. ูาคตะวนัออก

ง. ูาคตะวนัออกเฉียภงเหนือ



คุณสุดยอด
ที่สุด…..



ขยนักวา่นีห้น่อยนะ…..



๗. ส่ิงใดท่ีเป็นปัจจยัภน าไปสม่การยภา้ยภถ่ินฐานของ

ประชากรไทยภ

ก. การเิืองปกครอง ข. ระบบเศรษฐกิจ

ค. การศึกษา ง.  ควาิพึงพอใจ



คุณสุดยอด
ที่สุด…..



ขยนักวา่นีห้น่อยนะ…..



๘. ขอ้ใดไิ่ใช่ลกัษณะของสงัคิไทยภ

ก. ิีการเปล่ียภนแปลงอย่ภางรวดเร็ว

ข. เป็นสงัคิเกษตรกรริ และอุตสาหกรริ

ค. การิีศึกษาต า่ และอพยภพยภา้ยภถ่ินิากข้ึน

ง.  ิีโครงสรา้งการแบ่งชนชัน้



เก่งมากๆๆๆ คะ่



กลบัไปอา่นหนงัสือเยอะๆ นะคะ



๙. การทดลองเกษตรตาิแนวทฤษฎีใหิ่ครัง้

แรกท่ีจงัหวดัใด

ก. จงัหวดัสระบุรี

ข. จงัหวดักาฬสินธุ ์

ค. จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ง.  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



เร่ิด….. คะ่



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



๑๐. ป่าไิป้ระเูทใดิีคุณค่าทางเศรษฐกิจิาก

ท่ีสดุ

ก. ป่าดิบช้ืน

ข. ป่าเบญจพรรณ

ค. ป่าเต็งรงั

ง.  ป่าชายภเลน



VERY   GOOD



กลบัไปอา่นหนงัสือใหมเ่ลย….



เก่งมาก  
ผ่านการทดสอบแล้วจ้า

กลับไปทบทวนอีกคร้ัง  ให้คลิ๊ก

ถ้าไม่ต้องการเรียน  ให้คลิ๊ก



คณุตอ้งการออกจากบทเรียนหรือไม่

ใช่ ไม่ใช่


