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กรอบท่ี  1  เร่ือง ท่ีตั้งของประเทศไทย 
 

  
 
ประเทศไทยตั้งอยูใ่นทวปีเอเชีย  และตั้งอยูใ่นภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ประเทศไทยตั้งอยูใ่น

แหลมอินโดจีน และแหลมมลำย ู กำรท่ีเรียกวำ่แหลมอินโดจีน  เพรำะถือวำ่อยูร่ะหวำ่งประเทศอินเดีย กบั
ประเทศจีน ซ่ึงเป็นกำรถือเอำประเทศใหญ่เป็นจุดอำ้ง  แต่ถำ้ถือเอำสภำพทำงภูมิศำสตร์ เป็นจุดอำ้งก็น่ำจะ
เรียกวำ่ อินโด - แปซิฟิค  เพรำะเป็นแหลมท่ีแบ่งน่ำนน ้ำออกเป็นมหำสมุทรอินเดีย และมหำสมุทรแป
ซิฟิค  มีพิกดัทำงภูมิศำสตร์ ดงัน้ี  
         ทิศเหนือ  จดเส้นรุ้ง   20  องศำ  25   ลิปดำ 30  พิลิปดำ เหนือ ท่ีก่ิงอ ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชียงรำย  
         ทิศใต ้ จดเส้นรุ้ง 5  องศำ  37 ลิปดำ ท่ีก่ิงอ ำเภอเบตง จงัหวดัยะลำ  
         ทิศตะวนัออก  จดเส้นแวง   105  องศำ  37  ลิปดำ  30  พิลิปดำ ท่ีอ  ำเภอพิบูลมงัสำหำร จงัหวดั
อุบลรำชธำนี  
         ทิศตะวนัตก  จดเส้นแวง  97  องศำ  22  ลิปดำ ตะวนัออก ท่ีอ  ำเภอแม่ลำนอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
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1. ประเทศไทยตั้งอยูใ่นทวปีใด    

ตอบ ………………………..... 

 
   3. เพรำะเหตุใดจึง

เรียกวำ่ “แหลมอินโดจีน” 

ตอบ …………………... 

           ………………….  

4. อินโด –แปซิฟิค  หมำยถึงอะไร  

ตอบ ……………………………. 

2.   ประเทศไทยตั้งอยูใ่น
ภูมิภำคใด 
ตอบ …………………… 
…………………………
………………………… 
 

5. จุดเหนือสุดของประเทศไทย    

ตอบ ………………………..... 

 

   7. จุดตะวนัออกสุดของ

ประเทศไทย 

ตอบ …………………... 

           …………………. 
 

8. จุดตะวนัตกสุดของประเทศไทย  

ตอบ ……………………………. 

6.   จุดใตสุ้ดของประเทศไทย 
ตอบ …………………… 
………………………… 
 

กิจกรรมท่ี  1    
  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ให้นักเรียนตอบ
ค าถามให้ถูกต้อง 

 
    ให้นักเรียนตอบ
ค าถามให้ถูกต้อง 

2 

ดเูฉลยหนา้  21 



กรอบท่ี  2  เร่ือง   ขนำดของประเทศไทย 
 

 
              ขนำด ประเทศไทยมีเน้ือท่ีประมำณ  513,115.06 ตำรำงกิโลเมตร (198,454   ตำรำงไมล)์ มีขนำด
ใหญ่เป็นอนัดบั  3  ของภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คือ รองจำกอินโดนีเซียและพม่ำ ส่วนท่ีกวำ้ง 

ท่ีสุดของไทย มีควำมยำวประมำณ 750  กิโลเมตร คือ จำกด่ำนเจดีย์สำมองค์ อ ำเภอสังขละบุรีจงัหวัด
กำญจนบุรี  ถึงช่องเม็ก อ ำเภอพิบูลมงัสำหำร จงัหวดัอุบลรำชธำนี  ส ำหรับส่วนท่ีแคบท่ีสุดมีควำมกวำ้ง
ประมำณ 10.6  กิโลเมตร อยู่ในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และควำมยำวจำกเหนือสุดจำก
อ ำเภอแม่สำย จังหวดัเชียงรำย ถึงอ ำเภอเบตง จังหวดัยะลำ มีควำมยำวประมำณ   1,640  กิโลเมตร 
                 ประเทศไทยมีควำมยำวท่ีสุด จำกเหนือ จดใต ้ประมำณ  1,833  กิโลเมตร  มีควำมกวำ้งท่ีสุดจำก
ตะวนัออก ไปตะวนัตกตำมแนวเส้นรุ้งท่ีผำ่นจงัหวดัอุบลรำชธำนี - อ ำเภอพิมำย จงัหวดันครรำชสีมำไปทำง
ตะวนัตก ประมำณ  850  กิโลเมตร  ส่วนท่ีแคบท่ีสุดอยูท่ี่ต  ำบลหว้ยยำง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีควำมกวำ้ง 
ประมำณ  12  กิโลเมตร และตอนแคบท่ีสุดของแหลมมลำยูอยู่ท่ีตรงคอคอดกระ กวำ้งประมำณ  64 
กิโลเมตร  
 

         กิจกรรมท่ี  2                              ใหน้กัเรียนโยงลูกศรจบัคู่ใหถู้กตอ้ง    
  ก       ข 
ส่วนท่ีกวำ้งท่ีสุดของประเทศไทย        ต ำบลหว้ยยำง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ส่วนท่ีแคบท่ีสุดของประเทศไทย                    อ ำเภอสังขละบุรี  จงัหวดักำญจนบุรี  ถึง    
                                                                                       อ ำเภอพิบูลมงัสำหำร  จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
ส่วนท่ียำวท่ีสุดของประเทศไทย        อ  ำเภอแม่สำย  จงัหวดัเชียงรำย  ถึงอ ำเภอเบตง 
                                                                                       จงัหวดัยะลำ 
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กรอบที ่ 3  เร่ือง รูปร่างของประเทศไทย 

   
รูปร่ำงของประเทศไทยท่ีกล่ำวกนัไวมี้อยูส่ำมภำพดว้ยกนัคือ เป็นรูปกระบวยตกัน ้ำ เป็นรูปขวำน

โบรำณ และเป็นรูปหวัชำ้งมีงวงทอดลงไปในทะเลใต ้ สรุปแลว้ประเทศไทยมีส่วนยำวเป็นสองเท่ำของ
ส่วนกวำ้ง และคร่ึงหน่ึงของส่วนยำวเป็นส่วนแคบ ๆ ทอดยำวลงไปทำงใต ้ เรำอำจแบ่งรูปร่ำงของประเทศ
ไทยออกอยำ่งกวำ้ง ๆ เป็นสองส่วนคือ  

 
         ส่วนบน  มีรูปร่ำงค่อนขำ้งจะเป็นรูปส่ีเหล่ียม ท่ีมีควำมเวำ้แหวง่อยูม่ำก  หอ้งภูมิประเทศท่ีเกิดจำกแนว
เทือกเขำ ท่ีทอดตวัจำกเหนือไปใต ้ท ำใหเ้กิดส่วนแคบข้ึนสองแนวคือ แนวจงัหวดัตำก - อุตรดิตถ ์และแนว
อ ำเภอวฒันำนคร จงัหวดัสระแกว้ - อ ำเภอเชียงคำน จงัหวดัเลย  

 
               ส่วนล่ำง  มีรูปร่ำงแคบและยำวมำก มีทะเลขนำบอยูส่องดำ้น 
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กิจกรรมท่ี  3             
   ใหน้กัเรียนตอบค ำถำมใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 

1. ประเทศไทยมีรูปร่ำงคลำ้ยกบัอะไรบำ้ง 
ตอบ  ……………………………………………………………… 
 

2. ประเทศไทยมีรูปร่ำงคลำ้ยขวำนโบรำณ  เปรียบกบัภำคใด 
2.1  ใบขวำน      เปรียบกบัภำค  ……………………………. 
2.2  คมขวำน  เปรียบกบัภำค  ……………………………. 
2.3  ดำ้มขวำน  เปรียบกบัภำค  ……………………………. 
 

      3.  ประเทศไทยมีรูปร่ำงคลำ้ยกบัหวัชำ้ง  เปรียบกบัภำคใด 
  3.1  หวัชำ้ง  เปรียบกบัภำค  ……………………………. 
  3.2  แกม้ชำ้ง  เปรียบกบัภำค  ……………………………. 
  3.3  ดั้งชำ้ง  เปรียบกบัภำค  ……………………………. 
  3.4  ใบหูชำ้ง  เปรียบกบัภำค  ……………………………. 
  3.5  ริมฝีปำกชำ้ง  เปรียบกบัภำค  ……………………………. 
  3.6  งวงชำ้ง  เปรียบกบัภำค  ……………………………. 
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                                                     กรอบท่ี  4  เร่ือง   พรมแดนของประเทศไทย  
 
               พรมแดนไทยกบัพม่ำ  เร่ิมตน้จำกจงัหวดัระนอง ท่ีล  ำน ้ำกระ (เส้นรุ้ง 10 ลิบดำ เหนือ) เป็นแนวเส้น
เขตแดนต่อไปทำงเหนือ ตำมแนวสันเขำตะนำวศรี  สันเขำถนนธงชยั  สันเขำแดนลำว  ไปจดแม่น ้ำโขง ท่ีจุด
เส้นรุ้ง  25  องศำ 5  ลิบดำ เหนือ  ท่ีก่ิงอ ำเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย  แนวพรมแดนดำ้นน้ียำว ประมำณ 
๑,๔๕๐ กิโลเมตร  ไม่สู้คดโคง้มำกนกั ส่วนใหญ่เป็นทิวเขำสูงใหญ่  
               พรมแดนไทยกบัลำว  เร่ิมจำกบำ้นใหม่ (เส้นรุ้ง  20  องศำ  15 ลิบดำ  เหนือ) มีล ำน ้ำโขงเป็นแนว
เส้นเขตแดน แลว้วกเขำหำทิวเขำหลวงพระบำง ลงมำทำงใต ้แลว้วกไปหำแม่น ้ำโขงไปจนจดปำกน ้ำมูล 
จงัหวดัอุบลรำชธำนี ช่วงน้ียำวประมำณ  1,200  กิโลเมตร  
               พรมแดนไทยกบักมัพูชำ  เร่ิมจำกปำกแม่น ้ำมูล แนวพรมแดนเป็นสันเขำพนมดงรัก  ซ่ึงโคง้มำทำง
ตะวนัตก จนถึงจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นระยะทำง ประมำณ   320  กิโลเมตร  จำกนั้นแนวเส้นเขตแดนจะเป็นท่ี
รำบจนจดทะเลท่ีอ่ำวไทย  
               พรมแดนไทยกบัมำเลเซีย  เร่ิมท่ีล ำน ้ำนรำธิวำสทำงอ่ำวไทยไหลไปทำงทิศตะวนัตกเฉียงใต้
เล็กนอ้ย แลว้ใชส้ันเขำสันกำลำคีรี เป็นแนวเขตแดนไปจนจดมหำสมุทรอินเดีย ท่ีจงัหวดัสตูล  
                นอกจำกน้ีไทยยงัมีพรมแดนท่ีเป็นฝ่ังทะเล คือ  
                              -   ดำ้นอ่ำวไทย  จำกจงัหวดัตรำด ถึง นรำธิวำส มีควำมยำวประมำณ  1,870 กิโลเมตร 
และดำ้นมหำสมุทรอินเดีย จำกจงัหวดัระนอง ถึงจงัหวดัสตูล ยำวประมำณ  740  กิโลเมตร  
 
 

         กิจกรรมท่ี  4                              ใหน้กัเรียนโยงลูกศรจบัคู่ใหถู้กตอ้ง    
 
  ก      ข 
 

พรมแดนไทยกบัพม่ำ                    ล ำน ้ำโขง  ทิวเขำหลวงพระบำง 
 

พรมแดนไทยกบัลำว                        ล ำน ้ำนรำธิวำส  สันเขำสันกำลำคีรี   
 

พรมแดนไทยกบักมัพูชำ                    สันเขำตะนำวศรี  สันเขำถนนธงชยั  
 

พรมแดนไทยกบัมำเลเซีย              แม่น ้ำมูล  สันเขำพนมดงรัก 
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กรอบที ่ 5  เร่ือง ภาคเหนือ 
 

 
 
ลกัษณะภูมิประเทศ    ภำคเหนือเป็นภำคท่ีไดช่ื้อวำ่มีภูมิประเทศเป็นภูเขำมำกกวำ่ภำคใดๆ เทือกเขำและภูเขำ
ของภำคน้ีส่วนใหญ่ จะทอดตวัเป็นแนวเหนือ-ใต ้โดยมีท่ีรำบหุบเขำแคบๆ ขนำนกนัไป  
         ลกัษณะภูมิประเทศของภำคเหนือ แบ่งออกได ้2 เขต ดงัน้ี 
1. เขตภูเขา   ลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเขตภูเขำ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเกือบทั้งหมดของภำคเหนือ  
2. เขตแอ่งทีร่าบ    นอกจำกภำคเหนือจะประกอบดว้ยภูเขำ ท่ีรำบหุบเขำแลว้ ยงัมีท่ีรำบระหวำ่งภูเขำ แอ่ง

หรือท่ีรำบต ่ำกวำ้งขวำง ลอ้มรอบดว้ยภูเขำ ส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบดินตะกอนท่ีสมบูรณ์ และส่วนมำกเป็นแอ่งท่ี

รำบระหวำ่งเทือกเขำผปัีนน ้ำ 

                                                        
              ลกัษณะภูมิอากาศ       

                  ภำคเหนือ จะอยูใ่นเขตร้อนท่ีมีลกัษณะภูมิอำกำศคลำ้ยคลึงกบัภูมิอำกำศทำงตอนใต ้ 
              ของเขตอบอุ่นของประเทศท่ีมี 4 ฤดู  ภำคเหนือมีอุณหภูมิเฉล่ียประมำณ 26.5 องศำเซลเซียส 
                                                       อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 28.8 องศำเซลเซียส 
 
 
 

ลกัษณะทางกายภาพ   ภำคเหนือมีพื้นท่ี 93,690.85 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
ประมำณร้อยละ 18.26 ของเน้ือท่ีทั้งประเทศ ประกอบดว้ยพื้นท่ี 9 จงัหวดั 
ไดแ้ก่    เชียงรำย     เชียงใหม่      แม่ฮ่องสอน     ล ำปำง     ล ำพูน    แพร่  
อุตรดิตถ์   น่ำน และพะเยำ     เป็นภำคท่ีมีเน้ือท่ีกวำ้งใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของ
ประเทศรองจำกภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัพม่ำ และลำว  
ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดัพิษณุโลก  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัลำว โดยมีเทือกเขำหลวงพระบำง และเพชรบูรณ์
บำงส่วนเป็นแนวพรมแดน  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัพม่ำ โดยมีแม่น ้ำเมย และส่วนหน่ึงของแม่น ้ำสำละวนิ 
(แม่น ้ำคง) เป็นแนวแบ่งพรมแดน  
 

ท่ีตั้งสัมพนัธ์ 
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กิจกรรมท่ี  5          ใหน้กัเรียนตอบค ำถำมใหถู้กตอ้ง 

  

1. จำกส่ิงท่ีก ำหนดใหใ้หแ้ยกจงัหวดัท่ีอยูใ่นภำคเหนือไวท้ำงขวำ  และจงัหวดัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น

ภำคเหนือไวท้ำงซำ้ยมือ    เชียงรำย  เพชรบูรณ์  ตำก  แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  พิษณุโลก  ล ำปำง  

พิจิตร  ระนอง  พะเยำ  กำญจนบุรี  เลย  น่ำน   นครสวรรค ์ ล ำพูน  แพร่  สุโขทยั  ก ำแพงเพชร  

อุตรดิตถ ์  หนองบวัล ำภู   

                     ภำคเหนือ                            ภำคอ่ืนๆ 

 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 

 
2. ใหน้กัเรียนเติมค ำลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

2.1 ทิศเหนือของภำคเหนือมีอำณำเขตติดต่อกบั ………………………และ…………….. 
2.2 ทิศใตข้องภำคเหนือมีอำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………………. 
2.3 ทิศตะวนัออกของภำคเหนือมีอำณำเขตติดต่อกบั ………………………………………… 
2.4 ทิศตะวนัตกของภำคเหนือมีอำณำเขตติดต่อกบั …………………………………………. 

 

3. ลกัษณะภูมิประเทศของภำคเหนือ แบ่งออกเป็น ……….. เขต   ไดแ้ก่    
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
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กรอบที ่ 6  เร่ือง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 

 
 
                   ทีต่ั้งสัมพนัธ์ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัลำว และบำงส่วนของภำคเหนือ 
     ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัปรำจีนบุรี  สระแกว้  และกมัพูชำ 

                  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัลำว โดยมีแม่น ้ำโขงกั้นเป็นพรมแดน 
         ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัภำคกลำงโดยมีแนวเทือกเขำเพชรบูรณ์กั้นพรมแดน 

 
 
ลกัษณะภูมิประเทศ  ท่ีรำบสูงภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลกัษณะคลำ้ยปำกปล่องภูเขำไฟขนำดใหญ่ โดยมี
ทิวเขำเลยอยูท่ำงดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ทิวเขำเพชรบูรณ์ ทิวเขำดงพระยำเยน็ และทิวเขำสันก ำแพงอยู่
ทำงดำ้นทิศตะวนัตก ทิวเขำพนมดงรักอยูท่ำงดำ้นทิศใต ้ มีภูเกำ้และภูพำนอยูท่ำงดำ้นทิศเหนือ และเช่ือมต่อ
กบัทิวเขำเลยมำมำพบทิวเขำพนมดงรัก พื้นท่ีโดยทัว่ไปสูงเหนือระดบัน ้ำทะเล ประมำณ 140 - 200 เมตร 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ลำดเอียงไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ประมำณ 50 เมตร ลกัษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนนอ้ย ๆ 
เน้ือดินเป็นดินปนทรำยและเกือบไม่มีดินตะกอนอยูเ่ลย  
 
ลกัษณะภูมิอากาศ        มีสภำพอำกำศจดัอยูใ่นจ ำพวกฝนแถบร้อนและแหง้แลง้ ในฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ธ.ค.- ม.ค.) อุณหภูมิจะเร่ิมลดใน พ.ย. และต ่ำสุดใน ธ.ค - ม.ค. ในช่วง มี.ค. - พ.ค. 
เป็นฤดูเปล่ียนมรสุมเหนือ อุณหภูมิจะสูงข้ึนอยำ่งรวดเร็วใน มี.ค. และร้อนจดัใน เม.ย. ในฤดูมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้(มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยทัว่ไปจะลดลง และใน ต.ค.เป็นฤดูเปล่ียนมรสุมใต ้อุณหภูมิเร่ิมลดต ่ำลงจน
อำกำศหนำวเยน็ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทำงแถบเหนือของภำค  
 

ลักษณะทางกายภาพ  เป็นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีกวำ้งขวำงมำก มี

พื้นท่ีถึง  170,000 ตร.กม. หรือประมำณ 1 ใน 3 ของพื้นท่ีทั้ง

ประเทศ   ประกอบด้วยพื้ น ท่ี   20  จังหวัด   ได้แก่   เลย  

หนองคำย  หนองบัวล ำภู  สกลนคร  บึงกำฬ   มุกดำหำร  

ชั ย ภู มิ    ขอนแ ก่น   มห ำส ำรค ำม   ร้อ ย เอ็ ด   ย โส ธ ร  

อ ำนำจเจริญ นครรำชสีมำ  บุ รีรัมย์  สุ รินทร์  ศรีสะเกษ  

อุบลรำชธำนี   นครพนม   กำฬสินธ์ุ  อุดรธำนี  
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กิจกรรมท่ี   6                ใหน้กัเรียนตอบค ำถำมใหถู้กตอ้ง 

  

1. จงัหวดัท่ีอยูใ่นภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมี  …………. จงัหวดั  ไดแ้ก่   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ใหน้กัเรียนเติมค ำลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 
2.1 ทิศเหนือของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอำณำเขตติดต่อกบั ………………………

และ…………………………………………..…….. 
2.2 ทิศใตข้องภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอำณำเขตติดต่อกบั ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
2.3 ทิศตะวนัออกของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอำณำเขตติดต่อกบั ………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
2.4 ทิศตะวนัตกของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอำณำเขตติดต่อกบั ………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

3. บอกลกัษณะภูมิประเทศของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ   มำพอสังเขป    
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

4. บอกลกัษณะภูมิอำกำศของภำคตะวนัออกเหนือ  มำพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………   
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กรอบท่ี  7  เร่ือง ภำคตะวนัออก  
 

 
 
ลกัษณะภูมิประเทศ 
           ลกัษณะภูมิประเทศของภำคตะวนัออก โดยทัว่ไปจะแตกต่ำงจำกภำคกลำง กล่ำวคือ ประกอบดว้ย
เทือกเขำสูง ท่ีสูง เนินเขำ และท่ีรำบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบลูกฟูก  
           ลกัษณะภูมิประเทศของภำคตะวนัออกแบ่งได ้ 3  เขต  ดงัน้ี 
เขตทีร่าบลูกระนาด และภูเขา ไดแ้ก่บริเวณท่ีอยูถ่ดัจำกแม่น ้ำบำงปะกง เขำ้ไปทำงตะวนัออก และตะวนัออก
เฉียงใต ้ภูเขำท่ีส ำคญัไดแ้ก่ เขำเขียว เขำละเมำ เทือกเขำจนัทบุรี และเทือกเขำบรรทดั  
เขตทีร่าบ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีรำบใหญ่ อยูท่ำงตอนเหนือของภำค ต่อเน่ืองกบัท่ีรำบลุ่มเจำ้พระยำของภำคกลำง  
แม่น ้ำ ท่ีส ำคญัของภำคน้ี ไดแ้ก่ แม่น ้ำบำงปะกง แม่น ้ำระยอง แม่น ้ำจนัทบุรี แม่น ้ำตรำด แม่น ้ำประแส และ
แม่น ้ำเวฬุ ซ่ึงไหลลงสู่อ่ำวไทย  
ลักษณะชายฝ่ัง ภำคตะวนัออกมีอำณำเขตส่วนหน่ึงติดต่อกบัทะเล จึงท ำใหมี้ลกัษณะภูมิประเทศแตกต่ำงไป
จำกภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง โดยมีลกัษณะเป็น  เกำะ   อ่ำว     และแหลม 
 
ลกัษณะภูมิอากาศ 
             ภำคตะวนัออกมีชำยฝ่ังทะเล และมีเทือกเขำเป็นแนวยำว เปิดรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ำกอ่ำว
ไทยอยำ่งเตม็ท่ี จึงท ำใหภ้ำคน้ีมีฝนตกชุกหนำแน่นบำงพื้นท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีรับลมดำ้นหนำ้ของเทือกเขำ และ
ชำยฝ่ังทะเลอุณหภูมิของภำคตะวนัออก จะมีค่ำสม ่ำเสมอตลอดทั้งปี และมีควำมช้ืนค่อนขำ้งสูง จงัหวดั
จนัทบุรี และตรำดจะมีปริมำณฝนมำกกวำ่จงัหวดัอ่ืนๆ ในภำคน้ี 

ลกัษณะทางกายภาพ 
             ภำคตะวนัออกมีพื้นท่ีทั้งหมด 34,380.50 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
ประมำณร้อยละ 6.83 ของเน้ือท่ีทั้งประเทศ เป็นภำคท่ีเล็กท่ีสุดของไทย 
ประกอยดว้ยพื้นท่ี 7 จงัหวดั ไดแ้ก่    ปรำจีนบุรี   ฉะเชิงเทรำ   ชลบุรี   
ระยอง    จนัทบุรี  ตรำด และสระแกว้  
             ภำคน้ีมีอำณำเขตติดต่อกบัอ่ำวไทย จงัหวดัปรำจีนบุรีเป็นเพียง

จงัหวดัเดียวท่ีไม่มีทำงออกสู่ทะเลเลย 

ท่ีตั้งสัมพนัธ์ 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดับุรีรัมย ์นครรำชสีมำ นครนำยก  
ทิศใต ้ติดต่อกบัอ่ำวไทย  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัประเทศกมัพูชำ โดยมีเทือกเขำบรรทดัเป็นพรมแดน  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบักรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร และอ่ำวไทย 
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กิจกรรมท่ี    7         ใหน้กัเรียนตอบค ำถำมใหถู้กตอ้ง 

 

 1.  จำกส่ิงท่ีก ำหนดใหใ้หแ้ยกจงัหวดัท่ีอยูใ่นภำคตะวนัออกไวท้ำงขวำ  และจงัหวดัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น

ภำคตะวนัออกไวท้ำงซำ้ยมือ    ชุมพร    ตำก   ปรำจีนบุรี   เชียงใหม่    ชลบุรี     พิจิตร  ฉะเชิงเทรำ     

กำญจนบุรี    จนัทบุรี   น่ำน   ระยอง    ระนอง  สระแกว้   ตรำด   สุโขทยั   สมุทรปรำกำร      

                ภำคตะวนัออก                          ภำคอ่ืนๆ 

 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
  

 
2. ใหน้กัเรียนเติมค ำลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

2.1 ทิศเหนือของภำคตะวนัออกมีอำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………….. 
2.2 ทิศใตข้องภำคตะวนัออกมีอำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………………. 
2.3 ทิศตะวนัออกของภำคตะวนัออกมีอำณำเขตติดต่อกบั …………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
2.4 ทิศตะวนัตกของภำคตะวนัออกมีอำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
 

3. ลกัษณะภูมิประเทศของภำคตะวนัออก แบ่งออกเป็น ……….. เขต   ไดแ้ก่    
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 

4. เพรำะเหตุใดภำคตะวนัออกอุณหภูมิมีค่ำสม ่ำเสมอตลอดทั้งปี  และมีควำมช้ืนค่อนขำ้งสูง 
……………………………………………………………………………………………… 
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กรอบท่ี  8  เร่ือง ภำคตะวนัตก  
 

 
 
ลกัษณะภูมิประเทศ 
           ลกัษณะภูมิประเทศของภำคตะวนัตก แบ่งออกไดเ้ป็น 2 เขตใหญ่ คือ 
  1. เขตเทือกเขำ ไดแ้ก่บริเวณเทือกเขำ และท่ีสูงซ่ึงอยูท่ำงภำคตะวนัตกของภำค เทือกเขำท่ีเป็น
พรมแดนกั้นระหวำ่งไทยกบัพม่ำ ไดแ้ก่   เทือกเขำถนนธงชยั   เทือกเขำท่ีอยูร่ะหวำ่งแม่น ้ำแควใหญ่ และ
แม่น ้ำแควนอ้ย   เทือกเขำตะนำวศรี  
             2.  เขตท่ีรำบ ไดแ้ก่บริเวณท่ีอยูร่ะหวำ่งเขตเทือกเขำ กบัท่ีรำบภำคกลำง และอ่ำวไทย แบ่งออกเป็น 2 
เขตยอ่ยไดแ้ก่  
                         2.1   เขตท่ีรำบขั้นบนัได  
                         2.2   เขตท่ีรำบชำยฝ่ังทะเล 
 
ลกัษณะภูมิอากาศ 
            ลกัษณะภูมิอำกำศโดยทัว่ไปคลำ้ยคลึงกบัภำคเหนือตอนล่ำง และภำคกลำง ดำ้นตะวนัตก แต่มีควำม
แหง้แลง้มำกกวำ่ในภำคอ่ืนๆ เพรำะมีเทือกเขำสูงเป็นแนวก ำบงัลม ท ำใหล้กัษณะภูมิอำกำศ ในฤดูร้อนและ
ฤดูหนำว แตกต่ำงกนัอยำ่งเด่นชดั เน่ืองจำกแนวเทือกเขำขวำงกั้นทิศทำงลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
ก่อใหเ้กิดบริเวณเงำฝน หรือพื้นท่ีอบัลม ฝนจะตกดำ้นตะวนัตกของเทือกเขำมำกกวำ่ดำ้นภำคตะวนัออก 
 

ลกัษณะทางกายภาพ 
          ภำคตะวนัตกมีเน้ือท่ีทั้งหมดประมำณ 53,679.02 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณ ร้อยละ 10.46 ของเน้ือท่ีทั้งประเทศ ประกอบดว้ยพื้นท่ี 5 
จงัหวดั ไดแ้ก่   ตำก    กำญจนบุรี    รำชบุรี   เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ์  
         จงัหวดักำญจนบุรี มีพื้นท่ีมำกท่ีสุด ส่วนจงัหวดัรำชบุรีมีพื้นท่ีนอ้ย

ท่ีสุด แต่จ ำนวนประชำกรมีมำกกวำ่ทุกจงัหวดัในภำคตะวนัตก 

ทีต่ั้งสัมพนัธ์ 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง  
ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัชุมพร  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสงครำม สมุทรสำคร นครปฐม 
สุพรรณบุรี อุทนัธำนี ก ำแพงเพชร สุโขทยั นครสวรรค ์และอ่ำวไทย  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัประเทศพม่ำ โดยมีเทือกเขำถนนธงชยั และเทือกเขำ
ตะนำวศรี เป็นพรมแดน  
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กิจกรรมท่ี    8        ใหน้กัเรียนตอบค ำถำมใหถู้กตอ้ง 

 

1.  จำกส่ิงท่ีก ำหนดใหใ้หแ้ยกจงัหวดัท่ีอยูใ่นภำคตะวนัตกไวท้ำงขวำ  และจงัหวดัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นภำค

ตะวนัตกไวท้ำงซำ้ยมือ        ตำก   ปรำจีนบุรี   สุพรรณบุรี     ชลบุรี     เพชรบุรี   ฉะเชิงเทรำ     กำญจนบุรี    

จนัทบุรี   รำชบุรี     ระนอง  ประจวบคีรีขนัธ์    ตรำด        

                  ภำคตะวนัตก                          ภำคอ่ืนๆ 

 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
  

 
2. ใหน้กัเรียนเติมค ำลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

2.1 ทิศเหนือของภำคตะวนัตกมีอำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………….. 
2.2 ทิศใตข้องภำคตะวนัตกมีอำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………………. 
2.3 ทิศตะวนัออกของภำคตะวนัตกมีอำณำเขตติดต่อกบั …………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
2.4 ทิศตะวนัตกของภำคตะวนัตกมีอำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
 

3. ลกัษณะภูมิประเทศของภำคตะวนัออก แบ่งออกเป็น ……….. เขต   ไดแ้ก่    
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 

        4.   เพรำะเหตุใดภำคตะวนัตกจึงมีควำมแหง้แลง้มำกกวำ่ภำคอ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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กรอบท่ี  9  เร่ือง ภำคใต ้ 
 

     
 
 ลกัษณะภูมิประเทศ      ภำคใตมี้ลกัษณะเป็นแหลมวำงตวัในแนว เหนือ-ใต ้ยำงประมำณ 750 กิโลเมตร 
กวำ้งประมำณ 30 -250 กิโลเมตร บริเวณท่ีแคบท่ีสุดของภำคใต ้คือ คอคอดกระ อยูใ่นเขตจงัหวดัระนอง 
และชุมพร           ภำคใตถู้กขนำบดว้ยทะเลถึง 2 ดำ้น คือทะเลอนัดำมนั และอ่ำวไทย 
             ภูมิประเทศท่ีส ำคญัของภำคใตแ้บ่งออกเป็น 2 เขต คือ 

1. เขตภูเขำ เทือกเขำท่ีส ำคญัมี 3 แนวดว้ยกนัคือ เทือกเขำภูเก็ต เทือกเขำนครศรีธรรมรำช และ
เทือกเขำสันกำลำคีรี  

2. เขตท่ีรำบ แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตท่ีรำยชำยฝ่ังตะวนัออก และเขตท่ีรำบชำยฝ่ังตะวนัตก 
 
ลกัษณะภูมิอากาศ 
             กำรท่ีภำคใตต้ั้งอยูใ่นคำบมหำสมุทรแคบๆ ท่ีถูกขนำบดว้ยทะเลทั้งสองดำ้น จึงท ำใหไ้ดรั้บอิทธิพล
ของลมมรสุมทั้งสองฤดู คือตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ถึงตน้เดือนตุลำคม บริเวณชำยฝ่ังทะเลดำ้นตะวนัตก จะ
ไดรั้บลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตอ้ยำ่งเตม็ท่ี ส่วนชำยฝ่ังทะเลดำ้นตะวนัออกจะไดรั้บนอ้ยกวำ่ ในช่วงเดือน
ตุลำคมถึงเดือน กุมภำพนัธ์ ซ่ึงเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ชำยฝ่ังทะเลดำ้นตะวนัออกจะไดรั้บ
ลมมรสุมอยำ่งหนกั เหตุน้ีภำคใตจึ้งไดรั้บปริมำณน ้ำฝนมำกทั้งสองฤดู จึงเป็นภำคท่ีมีฝนตกตลอดทั้งปี ท ำ
ใหเ้หมำะแก่กำรปลูกพืชเมืองร้อน ท่ีตอ้งกำรควำมชุ่มช้ืนสูง เช่น ยำงพำรำ ปำลม์น ้ำมนั เป็นตน้ 

ลกัษณะทางกายภาพ   ภำคใตมี้เน้ือท่ีทั้งหมด 70,715.20 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณร้อยละ 13.64 ของพื้นท่ีทั้งประเทศประกอบดว้ยพื้นท่ีของ 14 
จงัวดั ไดแ้ก่   ชุมพร   สุรำษฎร์ธำนี    นครศรีธรรมรำช   พทัลุง   สงขลำ   
ปัตตำนี ยะลำ   นรำธิวำส   ระนอง   พงังำ   ภูเก็ต   กระบ่ี   ตรัง และสตูล 
 

                             ทีต่ั้งสัมพันธ์ 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ทิศใต ้ติดต่อกบัประเทศมำเลเซีย  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่ำวไทย  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัมหำสมุทรอินเดีย  
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กิจกรรมท่ี    9      ใหน้กัเรียนตอบค ำถำมใหถู้กตอ้ง 
 

1.  จำกส่ิงท่ีก ำหนดใหใ้หแ้ยกจงัหวดัท่ีอยูใ่นภำคใตไ้วท้ำงขวำ  และจงัหวดัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นภำคใตไ้ว้

ทำงซำ้ยมือ          ประจวบคีรีขนัธ์    ตรำด     ชุมพร    ระนอง  ตรำด  ระยอง  สุรำษฎร์ธำนี  กระบ่ี  ชลบุรี  

นครศรีธรรมรำช  พงังำ  รำชบุรี  ภูเก็ต  ตรัง  เพชรบุรี  สงขลำ  จนัทบุรี  พทัลุง  สมุทรปรำกำร  ปัตตำนี  

สมุทรสำคร  ยะลำ  นรำธิวำส  สมุทรสงครำม  สตูล  สระแกว้ 

                            ภำคใต ้                            ภำคอ่ืนๆ 

 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
 ……………………………………………… ……………………………………… 
  

 
2. ใหน้กัเรียนเติมค ำลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

2.1 ทิศเหนือของภำคใตมี้อำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………….. 
2.2 ทิศใตข้องภำคใตมี้อำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………………. 
2.3 ทิศตะวนัออกของภำคใตมี้อำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………. 
2.4 ทิศตะวนัตกของภำคใตมี้อำณำเขตติดต่อกบั ……………………………………… 

 

3. ลกัษณะภูมิประเทศของภำคใต ้  แบ่งออกเป็น ……….. เขต   ไดแ้ก่    
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 

4.  เพรำะเหตุใดภำคใตจึ้งไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง  2  ฤดู  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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กรอบท่ี  10  เร่ือง ภำคกลำง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ลกัษณะภูมิประเทศ 
              ภำคกลำงเป็นพื้นท่ีรำบกวำ้งใหญ่ตอนใจกลำงของประเทศ  มีลกัษณะเป็นท่ีรำบลุ่ม ลกัษณะคลำ้ย
รำงน ้ ำขนำดใหญ่ประกอบดว้ยทิวเขำทำงดำ้นตะวนัออก และดำ้นตะวนัตก ซ่ึงทอดตวัยำวขนำนกนัจำกทิศ
เหนือ ลงไปทำงทิศใตเ้ป็นขอบของรำง ตน้รำงอยูบ่ริเวณท่ีรำบสูงทำงเหนือ ปลำยรำงลำดเทลงสู่อ่ำวไทย รำง
น ้ำดงักล่ำวน้ีมีควำมกวำ้งระหวำ่ง  50-100  กิโลเมตรและยำวประมำณ   300  กิโลเมตร 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางกายภาพ   ภำคกลำงมีพื้นท่ีประมำณ ๑๗๗,๙๐๐ ตำรำง

กิโลเมตร ประมำณหน่ึงในสำมของพื้นท่ีทั้งประเทศ  ประกอบดว้ยพื้นท่ี  

22   จงัหวดั ไดแ้ก่    สุโขทยั  พิษณุโลก ก ำแพงเพชร  พิจิตร เพชรบูรณ์  

นครสวรรค ์ อุทยัธำนี  ชยันำท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สุพรรณบุรี  อ่ำงทอง  

สระบุรี  พระนครศรีอยธุยำ  ปทุมธำนี นครนำยก  นนทบุรี  นครปฐม  

กรุงเทพมหำนคร  สมุทรสงครำม  สมุทรสำคร  สมุทรปรำกำร  

ท่ีตั้งสัมพนัธ์ 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัภำคเหนือและภำคตะวนัตก  
ทิศใต ้ติดต่อกบัภำคตะวนัออก และอ่ำวไทย 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัภำคตะวนัออก และภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัภำคตะวนัตก 
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กิจกรรมท่ี   10                ใหน้กัเรียนตอบค ำถำมใหถู้กตอ้ง 

  

1. จงัหวดัท่ีอยูใ่นภำคกลำงมี  …………. จงัหวดั  ไดแ้ก่   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ใหน้กัเรียนเติมค ำลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 
2.1 ทิศเหนือของภำคกลำงมีอำณำเขตติดต่อกบั ………………………………………..…….. 
2.2 ทิศใตข้องภำคกลำงมีอำณำเขตติดต่อกบั …………………………………………………. 
2.3 ทิศตะวนัออกของภำคกลำงมีอำณำเขตติดต่อกบั ………………………………………… 
2.4 ทิศตะวนัตกของภำคกลำงมีอำณำเขตติดต่อกบั ………..………………………………… 

 

3. บอกลกัษณะภูมิประเทศของภำคกลำง   มำพอสังเขป    
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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ดเูฉลยหนา้  26 



                         แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 
เร่ือง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    จ านวน  15   ข้อ 

 
 
1.   ประเทศไทยตั้งอยูใ่นทวีปใด 
              ก. ทวปีแอฟริกำ                                                   ข.   ทวปียโุรป           
              ค. ทวปีออสเตรเลีย                                               ง. ทวปีเอเชีย 
2.  ประเทศไทยตั้งอยูใ่นภูมิภำคใด 
 ก.  ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้          ข.  ภูมิภำคเอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้  
 ค.  ภูมิภำคเอเชียตะวนัออก                        ง. ภูมิภำคเอเชียกลำง 
3.  ประเทศสยำมเปล่ียนเป็นประเทศไทยในสมยัของใคร 
              ก.   จอมพลสกฤษด์ิ  ธนะรัตน์          ข.   นำยปรีดี  พนมยงค ์

ค.   จอมพลแปลก  พิบูลสงครำม           ง.  นำยควง  อภยัวงศ ์
4.  ทิศตะวนัตกของประเทศไทยมีอำณำเขตติดกบัประเทศใด 
  ก.  ประเทศลำว                        ข.  ประเทศมำเลเซีย                
              ค.  ประเทศกมัพูชำ                                              ง.  ประเทศพม่ำ 
5.  ทิศใตข้องประเทศไทยมีอำณำเขตติดกบัประเทศใด 
             ก.  ประเทศลำว                                                  ข.  ประเทศมำเลเซีย                
             ค.  ประเทศกมัพูชำ                                               ง.  ประเทศพม่ำ 
6.   ประเทศไทยแบ่งออกเป็นก่ีภูมิภำค 
 ก.  5   ภูมิภำค                                                  ข.  6   ภูมิภำค                         
              ค.  7   ภูมิภำค                                                  ง.  8   ภูมิภำค 
7. รูปร่ำงของประเทศไทยเปรียบเสมือนขวำนโบรำณภูมิภำคใดเปรียบดงัใบขวำน 
 ก.    ภำคตะวนัออก                                              ข.    ภำคใต ้            
              ค.    ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ                       ง.    ภำคเหนือ 
8.  รูปร่ำงของประเทศไทยเปรียบเสมือนหวัชำ้งภูมิภำคใดเปรียบเหมือนหวัชำ้ง 
 ก.    ภำคกลำง                                                      ข.  ภำคเหนือ   
              ค.    ภำคตะวนัตก                                                ง.  ภำคตะวนัออก 
9.  รูปร่ำงของประเทศไทยเปรียบเสมือนหวัชำ้งภูมิภำคใดเปรียบเหมือนดั้งชำ้ง 
 ก.    ภำคกลำง                                                      ข.  ภำคเหนือ     
              ค.    ภำคตะวนัตก                                               ง.  ภำคตะวนัออก 
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10.  รูปร่ำงของประเทศไทยเปรียบเสมือนหวัชำ้งภูมิภำคใดเปรียบเหมือนริมฝีปำกชำ้ง 
 ก.   ภำคกลำง                                                     ข.  ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ       
              ค.   ภำคตะวนัตก                                               ง.  ภำคตะวนัออก 
11.  ส่วนท่ีแคบท่ีสุดของประเทศไทยอยูท่ี่จงัหวดัใด 
 ก.  จ.ชุมพร                                                        ข.  จ.  เพชรบุรี           
              ค.  จ.  ระนอง                                                 ง.  จ.  ประจวบคีรีขนัธ์ 
 12.  ภำคเหนือประกอบดว้ยก่ีจงัหวดั 
 ก.  5  จงัหวดั                                                 ข.  7  จงัหวดั                
              ค.  9    จงัหวดั                                                 ง.  14  จงัหวดั 
13.  ขอ้ใดคือลกัษณะภูมิประเทศของภำคเหนือ 
 ก.    เป็นทิวเขำ  และเป็นหุบเขำ                      ข.    เป็นท่ีรำบลุ่มแม่น ้ำ  
 ค.     เป็นท่ีรำบสูง                                    ง.      เป็นแนวชำยฝ่ังทะเลทั้ง  2  ดำ้น 
14.  ทำงดำ้นทิศตะวนัออกของภำคเหนือมีอำณำเขตติดกบัขอ้ใด 
 ก.     ประเทศพม่ำ                                               ข.  ประเทศลำว             
              ค.      ภำคกลำง                                                 ง.   ภำคตะวนัตก 
15.  ขอ้ใดคือลกัษณะภูมิประเทศของภำคกลำง 
 ก.     เป็นทิวเขำ  และเป็นหุบเขำ                      ข.      เป็นท่ีรำบลุ่มแม่น ้ำ  
 ค.     เป็นท่ีรำบสูง                                    ง.      เป็นแนวชำยฝ่ังทะเลทั้ง  2  ดำ้น 
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ดเูฉลยหนา้  26 



                                                                            เฉลย 
                                                                          
 
                                                                                
                                                                        กจิกรรมที ่  1 

1.  ทวปีเอเชีย 
2. ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
3. เพราะถือว่าประเทศไทยอยู่ระหว่างประเทศอินเดียกบัประเทศจีน 
4. เพราะถือว่าเป็นแหลมทีแ่บ่งน่านน า้ออกเป็นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค 
5. อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 
6. อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา 
7. อ าเภอพบูิลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
8. อ าเภอสะเรียง  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

    
   
                                          
                              
 
 
 
กจิกรรมที ่ 2                                                                                                                  

ก       ข 
ส่วนท่ีกวำ้งท่ีสุดของประเทศไทย        ต ำบลหว้ยยำง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ส่วนท่ีแคบท่ีสุดของประเทศไทย                    อ ำเภอสังขละบุรี  จงัหวดักำญจนบุรี  ถึง    
                                                                                       อ ำเภอพิบูลมงัสำหำร  จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
ส่วนท่ียำวท่ีสุดของประเทศไทย        อ  ำเภอแม่สำย  จงัหวดัเชียงรำย  ถึงอ ำเภอเบตง 
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                                      กจิกรรมที ่ 3 

1. ขวานโบราณ   กระบวยตักน ้า  หัวช้าง 
2. 2.1    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.2    ภาคเหนือ  ภาคตะวนัตก 
2.3    ภาคใต้ 

       3.   3.1    ภาคเหนือ 
 3.2   ภาคกลาง 
 3.3   ภาคตะวนัตก 
 3.4   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3.5   ภาคตะวนัออก 
 3.6   ภาคใต้ 
 
                                                              
                                                           
                                                          
                                                                  กจิกรรมที ่ 4 
 
                      ก                  ข 
 

พรมแดนไทยกบัพม่า                    ล าน า้โขง  ทวิเขาหลวงพระบาง 
 

พรมแดนไทยกบัลาว                        ล าน า้นราธิวาส  สันเขาสันกาลาคีรี   
 

พรมแดนไทยกบักมัพูชา                    สันเขาตะนาวศรี  สันเขาถนนธงชัย  
 

พรมแดนไทยกบัมาเลเซีย              แม่น า้มูล  สันเขาพนมดงรัก 
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                                                                   กจิกรรมที ่ 5 

1.  ภาคเหนือ  ได้แก่   เชียงราย     เชียงใหม่      แม่ฮ่องสอน     ล าปาง     ล าพูน    แพร่    อุตรดิตถ์   
น่าน และพะเยา      
ภาคอ่ืนๆ  ได้แก่  เพชรบูรณ์  ตาก  แม่ฮ่องสอน  พษิณุโลก  พจิิตร  ระนอง  กาญจนบุรี  เลย  
นครสวรรค์  สุโขทัย  ก าแพงเพชร  หนองบัวล าภู 

2. 2.1  พม่า   ลาว 
2.2  สุโขทัย  พษิณุโลก 
2.3  ลาว  โดยมีเทือกเขาหลวงพระบาง  และเพชรบูรณ์ 
2.4  พม่า  โดยมีแม่น า้เมย  แม่น า้สาละวนิเป็นแนวแบ่งแดน 

      3.     2  เขต   ได้แก่   1.  เขตภูเขา  ได้แก่  บริเวณทีค่รอบคลุมพืน้ทีเ่กือบทั้งหมดของภาคเหนือ 
              2. เขตแอ่งทีร่าบ  ทีร่าบระหว่างภูเขา  แอ่งหรือทีร่าบต ่ากว้างขวางล้อมรอบด้วย 
                                            ภูเขา 
 
                                                                  
                                                                                  กิจกรรมท่ี  6 

1.  20  จงัหวดั  ไดแ้ก่  เลย  หนองคำย  หนองบวัล ำภู  สกลนคร  บึงกำฬ   มุกดำหำร  ชยัภูมิ   ขอนแก่น  

มหำสำรคำม  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  อ ำนำจเจริญ  น ครรำชสีมำ  บุ รี รัมย์  สุ รินทร์  ศรีสะเกษ  

อุบลรำชธำนี   นครพนม   กำฬสินธ์ุ  อุดรธำนี  

2.  2.1  ลำวและบำงส่วนของภำคเหนือ 
2.2 จงัหวดัปรำจีนบุรี  สระแกว้  และกมัพูชำ 
2.3 ลำว  โดยมีแม่น ้ำโขงกั้นเป็นพรมแดน 
2.4 ภำคกลำง โดยมีเทือกเขำเพชรบูรณ์กั้นพรมแดน 

3. ลกัษณะภูมิประเทศภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลกัษณะคลำ้ยปำกปล่องภูเขำไฟขนำดใหญ่ โดยมีทิว
เขำเลยอยู่ทำงด้ำนทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ทิวเขำเพชรบูรณ์ ทิวเขำดงพระยำเย็น และทิวเขำสัน
ก ำแพงอยูท่ำงดำ้นทิศตะวนัตก ทิวเขำพนมดงรักอยูท่ำงดำ้นทิศใต ้มีภูเกำ้และภูพำนอยูท่ำงดำ้นทิศ
เหนือ และเช่ือมต่อกบัทิวเขำเลยมำมำพบทิวเขำพนมดงรัก 

4. มีสภำพอำกำศจดัอยูใ่นจ ำพวกฝนแถบร้อนและแหง้แลง้ 
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กิจกรรมท่ี  7 

1. ภำคตะวนัออก   ไดแ้ก่   ปรำจีนบุรี   ชลบุรี     ฉะเชิงเทรำ   จนัทบุรี     ระยอง    สระแกว้   ตรำด   ร      
ภำคอ่ืนๆ  ได้แก่  ชุมพร    ตำก    เชียงใหม่    พิจิตร   กำญจนบุรี    จนัทบุรี  ระนอง   สุโขทัย   
สมุทรปรำกำร  

2. 2.1       จงัหวดับุรีรัมย ์นครรำชสีมำ นครนำยก 
2.2       อ่ำวไทย  
2.3      ประเทศกมัพูชำ โดยมีเทือกเขำบรรทดัเป็นพรมแดน  
2.4      กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร และอ่ำวไทย 

       3.   3  เขต   ไดแ้ก่ 
 เขตทีร่าบลูกระนาด และภูเขา ไดแ้ก่บริเวณท่ีอยูถ่ดัจำกแม่น ้ำบำงปะกง เขำ้ไปทำงตะวนัออก และ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ภูเขำท่ีส ำคญัไดแ้ก่ เขำเขียว เขำละเมำ เทือกเขำจนัทบุรี และเทือกเขำบรรทดั  

เขตทีร่าบ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีรำบใหญ่ อยูท่ำงตอนเหนือของภำค ต่อเน่ืองกบัท่ีรำบลุ่มเจำ้พระยำของ
ภำคกลำง แม่น ้ำ ท่ีส ำคญัของภำคน้ี ไดแ้ก่ แม่น ้ำบำงปะกง แม่น ้ำระยอง แม่น ้ำจนัทบุรี แม่น ้ำตรำด แม่น ้ำ
ประแส และแม่น ้ำเวฬุ ซ่ึงไหลลงสู่อ่ำวไทย  

ลักษณะชายฝ่ัง ภำคตะวนัออกมีอำณำเขตส่วนหน่ึงติดต่อกบัทะเล จึงท ำใหมี้ลกัษณะภูมิประเทศ
แตกต่ำงไปจำกภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง โดยมีลกัษณะเป็น  เกำะ   อ่ำว     และ
แหลม 
       4.   เพรำะภำคตะวนัออกมีชำยฝ่ังทะเล และมีเทือกเขำเป็นแนวยำว เปิดรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ำก
อ่ำวไทยอยำ่งเตม็ท่ี จึงท ำให้ภำคน้ีมีฝนตกชุกหนำแน่นบำงพื้นท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีรับลมดำ้นหนำ้ของเทือกเขำ 
และชำยฝ่ังทะเลอุณหภูมิของภำคตะวนัออก 
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                                                                             กิจกรรมท่ี  8 

1. ภำคตะวนัตก   ไดแ้ก่  ตำก   เพชรบุรี  กำญจนบุรี   รำชบุรี  ประจวบคีรีขนัธ์           
ภำคอ่ืนๆ  ไดแ้ก่   ปรำจีนบุรี   สุพรรณบุรี     ชลบุรี     ฉะเชิงเทรำ    จนัทบุรี    ระนอง    ตรำด        

2. 2.1     ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง  
2.2    ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัชุมพร  
2.3    ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสงครำม สมุทรสำคร นครปฐม สุพรรณบุรี อุทยัธำนี 
         ก ำแพงเพชร สุโขทยั นครสวรรค ์และอ่ำวไทย  
2.4 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัประเทศพม่ำ โดยมีเทือกเขำถนนธงชยั และเทือกเขำตะนำวศรี เป็น 

พรมแดน  
3. 2  เขต    ไดแ้ก่    1. เขตเทือกเขำ ไดแ้ก่บริเวณเทือกเขำ และท่ีสูงซ่ึงอยูท่ำงภำคตะวนัตกของภำค 

เทือกเขำท่ีเป็นพรมแดนกั้นระหวำ่งไทยกบัพม่ำ ไดแ้ก่   เทือกเขำถนนธงชยั   เทือกเขำท่ีอยูร่ะหวำ่ง
แม่น ้ำแควใหญ่ และแม่น ้ำแควนอ้ย   เทือกเขำตะนำวศรี  

                                   2.  เขตท่ีรำบ ไดแ้ก่บริเวณท่ีอยูร่ะหวำ่งเขตเทือกเขำ กบัท่ีรำบภำคกลำง และอ่ำวไทย 
4. เพรำะมีเทือกเขำสูงเป็นแนวก ำบงัลม ท ำให้ลกัษณะภูมิอำกำศ ในฤดูร้อนและฤดูหนำว แตกต่ำงกนั

อยำ่งเด่นชดั เน่ืองจำกแนวเทือกเขำขวำงกั้นทิศทำงลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ก่อให้เกิดบริเวณเงำ
ฝน หรือพื้นท่ีอบัลม ฝนจะตกดำ้นตะวนัตกของเทือกเขำมำกกวำ่ดำ้นภำคตะวนัออก 

 
                                                                            กิจกรรมท่ี  9 
1. ภำคใต ้ ไดแ้ก่  ชุมพร   สุรำษฎร์ธำนี    นครศรีธรรมรำช   พทัลุง   สงขลำ   ปัตตำนี    ยะลำ   

นรำธิวำส   ระนอง   พงังำ   ภูเก็ต   กระบ่ี   ตรัง และสตูล 
ภำคอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  ประจวบคีรีขนัธ์    ตรำด    ตรำด  ระยอง  ชลบุรี    รำชบุรี   เพชรบุรี    จนัทบุรี    
สมุทรปรำกำร   สมุทรสำคร   สมุทรสงครำม   สระแกว้ 

2. 2.1  ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
2.2  ทิศใต ้ติดต่อกบัประเทศมำเลเซีย  
2.3  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่ำวไทย  
2.4  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัมหำสมุทรอินเดีย  

3. 2  เขต   ไดแ้ก่    1.   เขตภูเขำ เทือกเขำท่ีส ำคญัมี 3 แนวดว้ยกนัคือ เทือกเขำภูเก็ต เทือกเขำ
นครศรีธรรมรำช และเทือกเขำสันกำลำคีรี  
2.  เขตท่ีรำบ แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตท่ีรำยชำยฝ่ังตะวนัออก และเขตท่ีรำบชำยฝ่ังตะวนัตก 

       4.  เพรำะภำคใตต้ั้งอยูใ่นคำบมหำสมุทรแคบๆ ท่ีถูกขนำบดว้ยทะเลทั้งสองดำ้น จึงท ำใหไ้ดรั้บอิทธิพล 
            ของลมมรสุมทั้งสองฤดู 
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กิจกรรมท่ี  10 
1. 22   จงัหวดั ไดแ้ก่    สุโขทยั  พิษณุโลก ก ำแพงเพชร  พิจิตร เพชรบูรณ์  นครสวรรค ์ อุทยัธำนี  

ชยันำท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สุพรรณบุรี  อ่ำงทอง  สระบุรี  พระนครศรีอยธุยำ  ปทุมธำนี นครนำยก  
นนทบุรี  นครปฐม  กรุงเทพมหำนคร  สมุทรสงครำม  สมุทรสำคร  สมุทรปรำกำร 

2. 2.1   ทิศเหนือ ติดต่อกบัภำคเหนือและภำคตะวนัตก  
2.2   ทิศใต ้ติดต่อกบัภำคตะวนัออก และอ่ำวไทย 
2.3   ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัภำคตะวนัออก และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2.4   ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัภำคตะวนัตก 

3. ภำคกลำงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีรำบกวำ้งใหญ่ตอนใจกลำงของประเทศ  มีลกัษณะเป็นท่ี
รำบลุ่ม ลกัษณะคลำ้ยรำงน ้ำขนำดใหญ่ 

 
 
 
 
 
                                                               เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 

1.  ง 2.  ก 3. ค 4. ง 5. ข 6. ข 7. ค 8. ข 9. ค 10. ง 
11. ง 12. ค 13. ก 14. ข 15. ข 
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