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ค าแนะน าการใชน้วัตกรรม 
หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ท้องถิ่นจังหวัดแพร่      

                 เลม่ท่ี 2 ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ   

 
 

นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี ้

1. ทําแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน 20 ข้อ 
2.   นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม ชุด ท้องถ่ินจังหวัดแพร ่เล่มที่ 2 ภูมิประเทศและ   
     ทรัพยากรธรรมชาติ   
3.   นักเรียนทําแบบฝึกการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน 
4.   ครูทําการเฉลยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน พร้อมทั้งร่วมอภิปรายเนื้อหากับ 
    นักเรียนในห้องเรียน 

5.   ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ข้อ 
6. ตรวจคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากเฉลย ท้ายเล่ม 
7. สรุปผลคะแนนที่ได้รับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและการพัฒนา 

 

 
 

 
 
  
 
 

ขอให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามค าแนะน า 

อย่างเคร่งครัดนะครับ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู ้

 

.    

มาตรฐานการเรียนรู ้

  มาตรฐาน ส 5 .1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 

ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้

ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ     

   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 
 

ผลการเรียนรู ้

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองแพร ่พร้อมทั้งสามารถ 
คิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท้องถ่ินจังหวัดแพร ่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 2 ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดแพร ่ได้เป็นอย่างด ี
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เล่มท่ี 2 ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาต ิ

จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท ()  ทับตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุด 

    เพียงข้อเดียว  

1. จังหวัดแพร่มีเทือกเขาอะไรล้อมรอบจังหวัด 

ก. เทือกเขาหิมาลัย   ข.  เทือกเขาผีปันนํ้า 

ค. เทือกเขาถนนธงชัย  ง.  เทือกเขาแดนลาว 

2. แม่น้ําที่มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาผีปันนํ้าคือแม่น้ําอะไร 

ก. แม่น้ํายม   ข. แม่น้ํากก    

ค. แม่น้ําสองแคว   ง. แม่น้ําแม่คํามี  

3. น้ําตกแม่เกิ๋ง คําว่า “แม่เกิ๋ง” เป็นภาษากะเกรี่ยงหมายถึงอะไร 

ก. เก้าอี ้    ข.  ร่มรื่น 

ค.   บันได    ง.  เมือง 

4. บ่อน้ําร้อนแม่จอก ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอะไร 

     ก.   อุทยานแห่งชาติแม่ยม  ข.  อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

     ค.   อุทยานแห่งชาติเวียงผา  ง.  อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 
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5. การเกิดเสาดินบริเวณแพะเมืองผีเกิดจากสาเหตุในข้อใด 

ก. เกิดจากน้ําไหลชะช้ันดินและหินที่มีความทนทานต่อการผุกร่อนไม่เท่ากัน 

ข. เกิดจากการถูกน้ําท่วมในบริเวณดังกล่าวนานนับสิบป ี

ค. เกิดจากการถูกพายุหมุนบริเวณดังกล่าวทําให้ดินบางส่วนปลิวไปกับลม 

ง. เกิดจากสารเคมีบางชนิดที่โรงงานอุตสาหกรรมนําไปทิ้งบริเวณดังกล่าว 

6. ตํานานถํ้าผานางคอยเป็นเรื่องราวความรักของบุคคลใด 

ก. บิดากับบุตร   ข.  มารดากับบุตร 

 ค.  ชายผู้สูงศักดิ์กับหญิงสามัญชน ง.  เจ้าหญิงกับทหารรับใช้ 

7. เพราะเหตุใดถํ้าที่อยู่ใกล้เคียงกับแก่งหลวงจึงมีช่ือว่าถํ้าเอราวัณ 

ก. เพราะเคยเป็นที่อาศัยของโขลงช้าง    

ข.  เพราะภายในถํ้ามีหินงอกรูปร่างคล้ายช้างเอราวัณ 

 ค.  เพราะพระธุดงค์เคยมาปักกลดแล้วตั้งช่ือให ้    

ง.  เพราะเป็นช่ือเดิมของหมู่บ้าน 

8. เพราะเหตุใดชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่านํ้าที่ขังอยู่ในหล่มด้งเป็นนํ้าฝนที่ตกลงมาในแต่ละป ี

ก. เพราะไม่มีเส้นทางน้ําไหลผ่าน    

ข.  เพราะนํ้ามีความใสสะอาด 

 ค.  เพราะเป็นแอ่งน้ําที่อยู่บนบอดเขาสูง     

ง.  เพราะเป็นแหล่งอาศัยของผําหรือสาหร่ายที่ชาวบ้านนิยมนํามารับประทาน 

9. นักเรียนคิดว่าภูเขาหินปะการังเกิดจากสาเหตุในข้อใด 

ก. เกิดจากการเคลื่อนตัวและยุบตัวของเปลือกโลกรอบๆ ยอดเขาและถูกน้ําฝนกัดกร่อน 

ข. บริเวณดังกล่าวเคยจมอยู่ใต้ท้องทะเลนานนับร้อยป ี

ค. เกิดจากการจําลองข้ึนมาของช่างฝีมือดีในท้องถ่ิน 

ง. เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าของชาวบ้านทําให้ไม่มีความชุ่มช้ืนเหลือแต่ซากหิน 
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10. ในฐานะที่นักเรียนเป็นเยาวชนในท้องถ่ินนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ของท้องถ่ินได้อย่างไร 

ก. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเห็นคุณค่า   

ข.  ให้ความร่วมมือกับทางราชการและชุมชนในการปลูกป่าทดแทน 

 ค.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

11. แพะเมืองผี คําว่า “แพะ” ภาษาถ่ินเหนือหมายถึงอะไร 

      ก. สัตว์มีขน     ข. ป่าละเมาะที่เป็นป่าโปร่งตามภูเขา  

      ค. เงียบเหงาวังเวง    ง. ภูตผีปีศาจ  

12. ถํ้าผานางคอยมีหินรูปลักษณะใด จึงได้เรียกช่ือถํ้าน้ีว่าถํ้าผานางคอยจนถึงปัจจุบัน 

      ก. พ่อ แม่ ลูก    ข. ผู้หญิงจับมือกับลูกน้อย  

      ค. ผู้หญิงอุ้มลูกไว้ในแขน   ง. ผู้หญิงนั่งคอยคนรัก  

13. “หล่มด้ง” เป็นแหล่งน้ําจืดที่มีลักษณะคล้ายกับอะไร 

      ก. กระชอน     ข. สวิง  

      ค. แหจับปลา    ง. กระด้ง  

14. “ไข่น้ํา” คืออะไร 

      ก. ไข่ของปลา    ข. สาหร่าย  

      ค. เศษหินที่อยู่ในนํ้า    ง. ตะกอนของน้ํา  

15. “แพะย่าสุ่มคาดฮาว” คือสถานที่ใด 

      ก. แพะเมืองผี    ข. หล่มด้ง  

      ค. ถํ้าผานางคอย    ง. ภูเขาหินปะการัง  
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16. “หล่มด้ง” ตั้งอยู่ในอุทยานใด 

      ก. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   ข. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง  

      ค. อุทยานแห่งชาติแม่ยม   ง. วนอุทยานแพะเมืองผี  

17. ภูเขาหินปะการังเป็นภูเขาที่เกิดจากหินชนิดใด 

      ก. หินตะกอน    ข. หินแปร  

      ค. หินอัคนี     ง. หินปูน  

18. ในอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยมีน้ําตกที่มีช่ือเสียงของจังหวัดแพร่ตั้งอยู่นั้นคือน้ําตกอะไร 

      ก. น้ําตกนาคูหา    ข. น้ําตกแม่เกิ๋ง  

      ค. น้ําตกห้วยโรง     ง. น้ําตกแม่แคม  

19. จังหวัดแพร่แบ่งพื้นที่ราบออกเป็น 2 บริเวณ คือบริเวณที่มีพื้นที่ราบขนาดใหญ่และพื้นที่ราบขนาด

เล็ก อําเภอใดไม่จัดว่าเป็นพื้นที่ราบ 

      ก. อําเภอเมืองแพร่    ข. อําเภอร้องกวาง  

      ค. อําเภอหนองม่วงไข่   ง. อําเภอสูงเม่น  

20. ในอดีตการเดินทางไปเที่ยวแก่งหลวงมีเส้นทางเพียงเส้นเดียวที่สามารถเดินทางเข้าไปได้น้ันคือ

เส้นทางใด 

      ก. รถจักรยายนต์    ข. รถแท็กซี่  

      ค. รถไฟ     ง. ทางเรือ  

 

 

 

 

   เป็นไงบ้างครับ  ท ากันได้ไหมเอ่ย...    

  ตั้งใจศึกษาเนื้อหาด้วยนะครับทุกคน 
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ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

ชื่อภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติบ้านนาตอง จังหวัดแพร่ 
ที่มา : https://www.facebook.com/ nuno.sang?fref=ts 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร ่
 
               จังหวัดแพร่  ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างหุบเขา  มีภูเขาล้อมรอบทั้ง  4 ทิศ โดยทางด้านทิศตะวันตก
และทิศใต้เป็นแนวเทือกเขาฝีปันนํ้ากลาง ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือเป็นแนวเทือกเขาฝีปันนํ้าตะวันออก         

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้  พื้นที่ราบมีประมาณ  18.51 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด  ที่ตั้งของ
จังหวัดแพร่อยู่บริเวณที่เป็นที่ราบ มีแม่น้ําสายสําคัญ  คือ แม่น้ํายมไหลผ่านที่ราบของจังหวัดแบ่ งออกเป็น 
2 บริเวณ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อําเภอร้องกวาง อําเภอหนองม่วงไข่ และสูงเม่น เป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ที่สุด
ของจังหวัด บริเวณที่สองเป็นที่ราบซึ่งเป็นที่ตั้งของอําเภอลอง และวังช้ิน ที่ราบนี้มีขนาดเล็กกว่าบริเวณแรก  

https://www.facebook.com/nuno.sang?fref=ts
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ที่ราบทั้งสองแห่งมีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน พื้นที่ของจังหวัดแพร่มีลักษณะสูงทางตอนเหนือและลาดต่ําลงทางใต้
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ลักษณะดังนี ้
 1. พื้นที่ราบ  มีความลาดเอียงเล็กน้อย  มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ  140 – 200 เมตร  จาก
ระดับ น้ําทะเล ที่ราบนี้อยู่บริเวณตอนกลางและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด 

2. พื้นที่เป็นลูกคลื่น อยู่ระหว่างที่ราบและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 160  - 300 เมตร
จากระดับน้ําทะเล พื้นที่ค่อนข้างชันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้างและสวนป่า 

3. พื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่ยังเป็นป่าไม้ซึ่งมีไม้สักเป็นจํานวนมาก ระดับความสูงขอพื้นที ่
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 200 – 1,650 เมตร 
 

 
 
 

 
  
 

 

  

 

 
ชื่อภาพ : แม่นํ้ายม จังหวัดแพร่ 

                           ที่มา : https://www.facebook.com/ nuno.sang?fref=ts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/nuno.sang?fref=ts
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ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
 

แต่ละท้องถ่ินต่างมีลักษณะทางธรรมชาติเช่น ภูเขา แม่น้ํา ความสูงของพื้นที่และลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรม อาทิ หัตถกรรม ศิลปกรรมประเพณีพิธีกรรมที่มีความแตกต่างกันออกไป ในความแตกต่างเหล่าน้ัน
มักมีความโดดเด่นที่เป็นสิ่งดีงาม อันแสดงถึงลักษณะพิเศษที่ปรากฏทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมจึง
ถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ทั้งพิธีกรรมการทําขวัญข้าว พิธีการขอขมาต่อแม่น้ํา เป็นต้น   
   จังหวัดแพร่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ  และมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาอย่างยาวนาน ชาวแพร่
โดยทั่วไปต่างมีความรัก ความหวงแหนและความภูมิใจในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนยิ่งนัก ชาวแพร่ที่สร้าง
บ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ หรือชาวแพร่ที่อพยพโยกย้ายหลักแหล่งไปยังท้องถ่ินอื่นยังภูมิใจและมี
ความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันและร่วมกันดํารงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในด้านต่างๆ ของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ชื่อภาพ : การทําขวัญข้าว 
                           ที่มา : http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=358462.0 
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ทรัพยากรทางธรรมชาติเฉพาะถิ่นท่ีส าคัญของจังหวัดแพร ่
  

แพะเมืองผี  
   
 

 

 

 

 

  
ชื่อภาพ : แพะเมืองผี 

    ที่มา : https://www.facebook.com/nuno.sang?fref=ts 
 

แพะเมืองผีเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่นมากที่สุดของจังหวัดแพร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ที่ตั้งของแพะเมืองผีอยู่ในเขตตําบลน้ําชํา อําเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองแพร่
ไปประมาณ 18 กิโลเมตรตามเส้นทางสายแพร่-น่าน แยกบริเวณกิโลเมตรที่ 12 หน้าสํานักงานขนส่งจังหวัด
แพร่มีถนนลาดยางเข้าไปอีก 6 กิโลเมตร 
 บริเวณที่ตั้งแพะเมืองผีนี้แต่เดิมเป็นพื้นที่เปลี่ยวรกร้างห่างไกลหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศ
แปลกตาแตกต่างจากพื้นที่โดยรอบ มีเสียงลมที่พัดผ่านดังหวีดหวิว ทําให้ผู้พบเห็นเกิดจินตนาการไปต่างๆ 
ประกอบกับประวัติที่เล่าต่อกันมาในที่สุดชาวบ้านน้ําชําที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้เคียงได้ให้ช่ือบริเวณนี้ว่า แพะเมือง
ผี โดยรวมคํา 2 คําเข้าด้วยกันคือคําว่า แพะ และคําว่า เมืองผี 

คําว่า แพะ ในภาษาถ่ินเหนือ หมายถึง ป่าละเมาะที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งมักอยู่ตามภูเขา เนินเขาที่มี
ดินตื้นและแห้งแล้งมาก ทําให้ต้นไม้มีขนาดเล็กแคระแกร็น มีไม้พุ่มเล็กๆ ข้ึนอยู่เป็นหย่อมๆ ส่วนคําว่า เมืองผี 

https://www.facebook.com/nuno.sang?fref=ts
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มีความหมายเปรียบเทียบถึงสถานที่ที่มีความเงียบเหงาวังเวง มีเสียงลมพัดดังคล้ายเสียงภูตผีและไม่มีผู้คน
อาศัยอยู่คล้ายกับเป็นเมืองร้าง 
 ประวัติแพะเมืองผี ที่ตั้งของแพะเมืองผีอยู่ระหว่างตําบลทุ่งโฮ้งกับตําบลน้ําชําอําเภอเมืองแพร่พื้นที่
แพะเมืองผีอยู่ในลําห้วยซึ่งเป็นลําธารเล็กๆ โดยในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลทําให้เกิดความ
แห้งแล้งมีน้ําไม่เพียงพอในการทํานา ชาวบ้านจะพากันไปประกอบพิธีขอฝนยังสถานที่นี้ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิเป็นที่นับถือของชาวบ้านในตําบลใกล้เคียง 
 แพะเมืองผีมีเรื่องราวลึกลับที่เล่าสืบต่อกันมาในราว พ.ศ. 2374 มีหญิงชราคนหนึ่งเข้าไปในป่าตาม
ลําพังเพื่อหาผักและหน่อไม้มาเป็นอาหาร ได้เดินหลงป่าแล้วไปพบหลุมเงินหลุมทองจึงเก็บเงินทองใส่ถุง 2 ถุง
จนเต็มเพื่อนํากลับบ้าน แต่กลับเดินวนหลงทางไปมา เข้าใจว่าเทวดาอารักษ์เจ้าป่าไม่ให้นําเงินทองกลับบ้าน
เพียงแต่ต้องการให้ดูเท่านั้น แต่ยายแก่ยังคงคิดหาหนทางนําเงินทองกลับบ้าน โดยวางหาบเงินทองไว้แล้วตัด
ไม้มาคาดเป็นราวจนถึงบ้าน แล้วจึงกลับไปเอาเงินทองโดยใช้ทางที่คาดราวไว้นั้น  แต่เมื่อคอนหาบแล้วออก
เดินเพื่อกลับบ้านเหมือนมีผู้มาดึงหาบคืนไปข้างหลังยายแก่จึงวางหาบไว้แล้วรีบไปบอกชาวบ้านให้ไปดูหาบ
เงินทองนั้น ชาวบ้านจึงพากันไปดู แต่ทองในหาบนั้นได้หายไปเหลือแต่ถุงและหาบเปล่า ชาวบ้านจึงพากัน
เรียกช่ือสถานที่นั้นว่า แพะย่าสุ้มคาดฮาว  ต่อจากนั้นยายแก่และชาวบ้านได้ช่วยกันค้นหา  เงินทองที่หายตาม
สถานที่ต่างๆ ในป่าแห่งนี้  จึงได้พบรอยเท้าคนเดินตามกันไปเหมือนคนหาบของ ชาวบ้านคิดว่าเป็นรอยเท้า
ของขโมยจึงสะกดรอยตามไปจนถึงเสาเมโร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาดินปนหินรูปร่างแปลกตา มีรอยเท้าข้ึนไปบน
เสาเมโรแล้วหายไป ยายแก่และชาวบ้านจึงตั้งช่ือสถานที่นี้ว่าแพะเมืองผีบริเวณพื้นที่แพะเมืองผีเป็นสถานที่ดู
แปลกตา มีความสวยงาม โดยมีเสาดินรูปทรงต่างๆ คล้ายจอมปลวก มองเห็นยอดเจดีย์ บางส่วนมีแสงสะท้อน
ระยิบระยับและมีหินสีต่างๆ สลับแซมกับเนื้อดินแลดูตระการตา พ.ศ. 2524 บริเวณพื้นที่นี้ได้เริ่มดําเนินการ
จัดต้ังเป็นวนอุทยาน มีช่ือว่า วนอุทยานแพะเมืองผี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 167 ไร่ 
 สภาพทางธรณี  ( GEOLOGICAL) ธรณีสัณฐานของพื้นที่วนอุทยานแพะเมืองผี เป็นที่สูงๆ ต่ําๆ ไม่
สม่ําเสมอ มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ ทั่วไป ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 180 - 210 เมตร จากระดับน้ําทะเล 
บริเวณแพะเมืองผีจะมีเสาดินรูปร่างประหลาดเกิดจากการกระทําของน้ําที่ไหลชะช้ันดินที่มีความแข็งไม่
เท่ากัน นักธรณีวิทยาประมาณอายุของดินบริเวณนี้ว่าอยู่ในยุค QUATERNARY ซึ่งเป็นยุคค่อนข้างใหม่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน การเกิดเสาดินเกิดจากหินเซมิคอนโซลิเดเตด (SEMICONSOLIDATED) คือหิน
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ที่ยังแข็งตัวไม่เต็มที่ประกอบด้วยช้ันดินทราย (SILTSTONE) ช้ันหินทราย  (SANDSTONE) สลับกันแต่ละช้ันมี
ความต้านทานต่อการผุพังไม่เท่ากัน เมื่อถูกน้ําฝนชะซึมสู่ช้ันหินที่มีความต้านทานต่อการผุพังน้อยกว่า      
(LESSRESISTANT BED) จึงถูกกัดกร่อนโดยง่าย เหลือเพียงช้ันที่มีความต้านทานต่อการผุพังมากกว่า           
(MORE RESISTANT BED) ทําหน้าที่เสมือนแผ่นเกราะวางอยู่ข้างบนเรียกว่า แค็ปซ์ ( CAPX) ทําให้น้ํา          
ไม่สามารถชะกร่อนต่อไปได้อีก จึงทําให้ส่วนที่เหลือมีรูปร่างแตกต่างกันไป 

ปัจจุบันแพะเมืองผีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ที่ยังคงสภาพ
ธรรมชาติและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียง มีทางคมนาคมเข้าถึงได้อย่างสะดวกในทุกฤดูกาล 
 

ถ้ าผานาง หรือถ้ านางคอย   
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

ชื่อภาพ : ถ้ําผานางคอย 
ที่มา : https://www.facebook.com/nuno.sang?fref=ts 

 

ในปัจจุบันนิยมเรียกว่า ถํ้าผานางคอยเป็นถํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม ที่ตั้งของถํ้าอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอําเภอร้องกวางประมาณ 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแพร่ - น่าน ไปทางทิศเหนือบริเวณบ้านผา
หมูมีป้ายบอกทางแยกเข้าสู่ที่ตั้งของถํ้าทางด้านซ้ายมือ ถํ้าน้ีอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 500 เมตร รถยนต์
สามารถเข้าไปถึงเชิงเขา ซึ่งเป็นทางขึ้นสู่ปากถํ้าได้อย่างสะดวก  ถํ้าผานางคอยต้ังอยู่บนผาสูงประมาณ 50 
เมตร มีบันไดคอนกรีตข้ึนไปจนถึงปากถํ้า บริเวณหน้าถํ้ามีลานหินกว้าง ปากถํ้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
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หลายองค์ตัวถํ้ามีความลึกยาวขนานไปกับระดับพื้นดินประมาณ 150 เมตร ความกว้างของถ้ําประมาณ 10 
เมตร ภายในถํ้าเป็นพื้นดินเรียบ บางตอนมีเหวที่ลึกมาก ผนังถ้ํามีหินงอกและหินย้อยที่สวยงามส่องแสง
สะท้อนเป็นประกายระยิบระยับตลอดความยาวของถํ้า  
เกือบปลายสุดของถํ้าที่ทะลุมีทางออกกว้างบริเวณกลางถ้ํามีก้อนหินงอกขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายผู้หญิงอุ้มลูก
ไว้ในอ้อมแขน ชาวบ้านเรียกว่าผานางคอย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญของถํ้าน้ี ถัดจากผานางคอยซึ่งเป็นบริเวณ 
ตอนท้ายสุดของถํ้าเป็นลานกว้าง มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์เป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่เข้ามา
เที่ยวชมถ้ําผานางคอย 

ถํ้าผานางคอย เป็นถํ้าที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง 
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นถํ้าที่มีตํานานเล่าสืบต่อกันมาถึงความรักอมตะของชายหญิงที่แตกต่างกันทางฐานันดรศักดิ์ 
และในที่สุดทั้งสองต้องสังเวยความรักด้วยชีวิต 
 ประมาณ 800 ปีมาแล้วอาณาจักรแสนหวีเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรือง ปกครองโดยกษัตริย์ที่
มีความสามารถ พระองค์มีพระราชธิดาที่มีพระสิริโฉมงดงามและมีน้ําพระทัยดี พระนามว่า เจ้าหญิงอรัญญานี 
ครั้งหนึ่งเจ้าหญิงพร้อมทั้งข้าราชบริพารได้เสด็จทรงพระสําราญทางชลมารค แล้วเกิดเหตุเรือพระที่นั่งล่มกลาง
แม่น้ําใหญ่เนื่องจากเกิดพายุและกระแสน้ําพัดเช่ียวกราก ข้าราชบริพารต่างช่วยตนเองลืมนึกถึงเจ้าหญิงมี
เพียงคะนองเดชหัวหน้าฝีพายหนุ่มที่ได้เข้าช่วยเหลือเจ้าหญิงไว้โดยไม่คํานึงถึงอันตรายและนําเข้าฝั่งโดย
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อภาพ : หินงอกรูปหญิงอุ้มลูก 

ที่มา : https://ttiph.wordpress.com 

https://ttiph.wordpress.com/
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ความสํานึกในบุญคุณและความซาบซึ้งในความจงรักภักดีของคะนองเดชได้กลายมาเป็นความรัก    
แต่ความแตกต่างของฐานันดรศักดิ์เป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นความรักของคนทั้งสอง ทําให้ต้องปิดบังความรักไว้
โดยได้ลักลอบพบกัน จนเจ้าหญิงทรงครรภ์ได้สามเดือนความจึงทราบถึงพระราชบิดาของเจ้าหญิง พระองค์
ทรงอับอายและกริ้วที่เจ้าหญิงประพฤติผิด พระราชประเพณี จึงลงทัณฑ์ตามกฎมณเฑียรบาลและกักขังเจ้า
หญิงไว้คะนองเดชได้หาโอกาสพาเจ้าหญิงหนีออกมาพากันข่ีม้าหนีลงมาทางทิศใต้ โดยมีกองทหารติดตามไล่
ล่าอย่างกระช้ันชิด และตามมาทันยังหุบเขาแห่งหนึ่งทหารเห็นโอกาสที่จะประหารคะนองเดชจึงได้ใช้ธนูยิงแต่
ธนูพลาดไปถูกพระอุระของเจ้าหญิงอรัญญานี  

ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทําให้คะนองเดชพาเจ้าหญิงหลบหนีไปจาก
สายตาของเหล่าทหารจนพบถํ้าแห่งหนึ่ง จึงพาเจ้าหญิงเข้าไปหลบซ่อนในถํ้าเพื่อปฐมพยาบาลเจ้าหญิง
อรัญญานีทรงเห็นว่าถ้าหน่วงเหนี่ยวคะนองเดชไว้ก็จะเป็นอันตรายทั้งสองคน จึงบอกให้คะนองเดชหนีไ ป
ก่อนที่ทหารจะมาพบ และบอกเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะรอคะนองเดชอยู่ที่ถ้ําแห่งนี้ไปจนช่ัวกัลปาวสาน ถํ้าน้ีจึงได้
ช่ือว่า ถํ้าผานางคอย นอกจากนี้ ยังมีตํานานถํ้าผานางคอยบางตอนที่เล่าแตกต่างไปคือเมื่อคะนองเดชหนีมาจน
ไกลจากอาณาจักรแสนหวีได้หลบซ่อนในป่าและพาเจ้าหญิงพักอาศัยอยู่ในถํ้าจนจวนคลอด วันหนึ่งคะนองเดช
ได้ออกไปหาอาหารและพบกับกองทหาร จึงต่อสู้กับทหารจนเสียชีวิตกองทหารค้นหาเจ้าหญิงไม่พบจึงกลับไป 
ฝ่ายเจ้าหญิงซึ่งอยู่ในถํ้าจนมีพระประสูติกาลและช่วยพระองค์เองไม่ได้ ได้รอคะนองเดชจนสิ้นพระชนม์แต่ดวง
วิญญาณยังคงสถิตอยู่ที่ถ้ํานี้รอการกลับมาของคะนองเดช ชาวบ้านเช่ือว่าการรอคอยของเจ้าหญิงจะสิ้นสุดลง
เมื่อคะนองเดชกลับมา ซึ่งอาจจะโดยการกลับชาติมาเกิดและมายังถํ้าน้ี เมื่อนั้นปากถํ้าจะถล่มปิดทางเข้าออก 
 ปัจจุบันถํ้าผานางคอยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียงเป็น
ที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวแพร่ โดยจะมีงานประเพณีการข้ึนถํ้าในเดือนเมษายนช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจํา
ทุกปี 
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แก่งหลวงและถ้ าเอราวัณ 
 

 
         
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
               ชื่อภาพ : แก่งหลวง 

  ที่มา : https://www.facebook.com/nuno.sang?fref=ts 
 

 เป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สําคัญของอําเภอลอง อยู่ที่บ้านแก่งหลวง ตําบลแม่ปาน ซึ่งเป็ น
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํายม บริเวณที่เรียกว่าแก่งหลวงนี้มีลักษณะเป็นคุ้งน้ําอ้อมภูเขา กลางลํานํ้ามีโขดหิน
เป็นเกาะแก่งโผล่ข้ึนเป็นจํานวนมาก สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในฤดูแล้ง เมื่อน้ําพัดมากระทบโขดหิน
เห็นเป็นฟองฝอยแตกกระจายประกอบกับทิวทัศน์รอบด้านเป็นภูเขา ทําให้บริเวณนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม   
 นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับแก่งหลวงยังมีถํ้าธรรมชาติที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งคือ ถํ้าเอราวัณ
ถํ้าน้ีมีลักษณะปากถํ้ากว้างภายในถํ้าคล้ายห้องโถงขนาดใหญ่ เพดานถํ้าสูงมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม 
นอกจากนี้บริเวณกลางถ้ํามีหินงอกรูปร่างคล้ายช้างเอราวัณ 
 ในอดีตการเดินทางไปแก่งกลวงไม่สะดวกนัก เนื่องจากมีเพียงเส้นทางรถไฟเหลือเพียงเส้นทางเดียวที่
ผ่านบริเวณนี้ ต้องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟแก่งหลวงแล้วเดินเท้าหรือลงเรือไปยังแก่งหลวง ซึ่งอยู่ห่าง
จากสถานีรถไฟประมาณ 1 กิโลเมตรปัจจุบันได้มีการตัดถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน ทําให้การเดินทางเข้าไป
เที่ยวชมสะดวกตลอดปี 
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หล่มด้ง 
 

 
ชื่อภาพ : หล่มด้ง 

ที่มา : http://backpacker.thaimultiply.com/photos/112310/mae-yom-national-park-7 -june-2009 
 

 หล่มด้ง อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ยม อําเภอสอง ซึ่งตั้งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร ที่ตั้ง
ของหล่มด้งอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานประมาณ 10 กิโลเมตร หล่มด้งมีลักษณะเป็นแอ่งน้ําจืดธรรมชาติขนาด
ใหญ่อยู่บนยอดเขาสูง รายล้อมด้วยป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แอ่งน้ํานี้มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายกระด้งมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 120 เมตร หล่มด้งมีความแตกต่างจากแหล่งน้ําอื่นในจังหวัดแพร่คือมีลักษณะ
คล้ายกับเป็นทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟซึ่งไม่ปรากฏในพื้นที่ใดในจังหวัดแพร่น้ําที่อยู่ในหล่มด้งไม่ได้ไหล
มาจากแหล่งน้ําอื่น แต่คาดว่าเป็นนํ้าฝนที่ตกมาในแต่ละปี เป็นนํ้าที่มีความใสสะอาดเป็นแหล่งของสาหร่ายที่
ชาวบ้านเรียกว่าผําหรือไข่น้ํา คนในท้องถ่ินนิยมนํามาทําอาหารโดยเช่ือว่าเมื่อรับประทานแล้วทําให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาว และสาหร่ายชนิดนี้จะไม่เติบโตในนํ้าที่มีความสกปรก 

นอกจากนี้หล่มด้งยังเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญสําหรับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ความสวยงามแปลกตา
ของหล่มด้งเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความภูมิใจของชาวแพร่ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ า
การเข้าไปเที่ยวชมหล่มด้งสะดวกเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น เนื่องจากในฤดูฝน
เป็นช่วงน้ําหลากในแม่น้ํายม ทําให้ทางคมนาคมไม่สะดวก 

http://backpacker.thaimultiply.com/photos/112310


หน้า  | - 17 - 

 

 

 

ภูเขาหินปะการัง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชื่อภาพ : ภูเขาหินปะการังกลายเป็นยอดแหลม 
ที่มา : http://www.phrae.go.th/156x/html/nature-5 

 

ภูเขาหินปะการังหรือร่องหินแตก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ตําบลต้าผามอก อําเภอ
ลอง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร ภูเขาหินปะการังเป็นภูเขาหินปูน  ลักษณะเป็นยอดเขาแหลมที่
เกิดจากการเคลื่อนตัวและยุบตัวของเปลือกโลกรอบๆ ยอดเขา หินปูนที่อยู่บริเวณยอดเขาถูกน้ําฝนกัดกร่อน
ชะล้าง 
       เปน็เวลานานนับลา้นปจีนเลก็ๆ จาํนวน มากลกัษณะคลา้ยกบัปะการงัในทะเล นอกจากน้ี จงัหวัด
แพร่ยังมีแหล่งน้ําที่มีนอกจากนี้ จังหวัดแพร่ยังมีแหล่งน้ําที่มีต้นกําเนิดจากธรรมชาติ เช่น แม่น้ําลําธารต่างๆ 
รวมไปถึงแหล่งน้ําที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ําหรือแหล่งน้ําที่สร้างขึ้นเพื่อการชลประทานต่างๆ จังหวัดแพร่มี
แหล่งน้ําผิวดินที่สําคัญ ได้แก่ แม่น้ํายม แม่น้ําแม่คํามี น้ําแม่สอง น้ําแม่หล่าย น้ําแม่สาย น้ําแม่แคม น้ําแม่คํา
ปอง น้ําแม่ถาง น้ําแม่มาน น้ําแม่ต้า น้ําแม่สรอย 
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น้ าตกห้วยโรง  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภาพ : นํ้าตกห้วยโรง 
ที่มา : http://www.phrae.go.th/156x/html/nature-5 

 

น้ําตกห้วยโรงอยู่ที่บ้านห้วยโรง ตําบลห้วยโรง อําเภอร้องกวาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 
กิโลเมตรไปตามเส้นทางสายแพร่ - น่าน แล้วมีป้ายทางซ้ายมือเลี้ยวแยกเข้าสู่บ้านห้วยโรงซึ่งมีเส้นทาง
คมนาคมเข้าถึงอย่างสะดวก สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีความร่มรื่น ปัจจุบันทางกรมป่าไม้ได้เข้าไป
ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสวนรุกขชาติ ในส่วนที่เป็นนํ้าตกมีความสูง 2 ช้ัน ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 50 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phrae.go.th/156x/html/nature-5
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น้ าตกแม่เกิ๋ง  
 

อยู่บริเวณที่ทําการอุทยาน เขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อําเภอวังช้ิน น้ําตกแม่เกิ๋งซึ่งเป็นที่รู้จักและ
สนใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมคือ น้ําตกแม่เกิ๋งหลวง พื้นที่หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ พื้นที่ป่าอันเป็น
แหล่งกําเนิดของน้ําตกแม่เกิ๋งเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง คําว่า แม่เกิ๋ง เป็นภาษากะเหรี่ยงหมายถึงข้ันบันได 
ลักษณะของน้ําตกแม่เกิ๋งหลวงเป็นนํ้าตกขนาดใหญ่มีน้ํามากน้ําไหลตลอดปีความสูงมีถึง 7 ช้ัน ลดหลั่นกันลงมา
จากภูเขาที่ลาดชัน  สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล โดยเห็นเป็นเส้นทางน้ําสีขาวพาดยาวอยู่กลางภูเขาที่ปก
คลุมด้วยต้นไม้หนาแน่น ระยะทางจากช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 7 ประมาณกว่า 200 เมตร มีเส้นทางปีนป่ายข้ึนไปชม
ความงามจนถึงช้ันที่ 7 และบางช่วงของแต่ละช้ันมีแอ่งน้ําใสสะอาดที่ลงเล่นนํ้าได้อย่างปลอดภัย น้ําตกแม่เกิ๋ง
หลวงจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเข้าไปชมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ชื่อภาพ : นํ้าตกแม่เก๋ิง 

ที่มา : http://www.tlcthai.com/travel/9286/นํ้าตกแม่เก๋ิง - จ - แพร่.html  

 

 

http://www.tlcthai.com/travel/9286/��ӵ�������-�-���.html
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บ่อน้ าร้อนแม่จอก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ชื่อภาพ : ปากทางเข้าบ่อนํ้าร้อนแม่จอก 
ที่มา : https://mobile.twitter.com/peerapatsiripa2 

บ้านแม่จอก ตําบลแม่ป้าก อําเภอวังช้ิน เป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาติที่มีน้ําร้อนผุดข้ึนมาบนพื้นที่เกือบ 
10 ไร่บริเวณเชิงเขาห่างจากทางเข้าที่ทําการอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยประมาณ 3 กิโลเมตร ติดกับโรงเรียน
บ้านแม่จอก 

บ่อน้ําร้อนน้ีมีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ และมีธารน้ําร้อนสายเล็กๆ ไหลลงสู่ ลําเหมืองใกล้ทุ่งนาของ
ชาวบ้าน อุณหภูมิของน้ําร้อนในบ่อมีความร้อนมากที่สุดประมาณ 90 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ใน
เวลาประมาณ 5 นาที 
 ปัจจุบันบริเวณพื้นที่บ่อน้ําร้อนแม่จอกได้รับการพัฒนาจัดแต่งให้มีความสวยงามและมีความสะดวกใน
การเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกฤดูกาล โดยมีถนนลาดยางเส้นทางแพร่ - วังช้ินผ่านด้านหน้า ตลอดจนมีการ
จัดสร้างห้องอาบน้ําแร่ไว้บริการผู้ที่สนใจน้ําแร่จากบ่อน้ําร้อนน้ีสามารถรักษาโรคผิวหนังบางชนิดและให้ความ
สดช่ืนแก่ผู้อาบ 
 นอกจากนี้แล้วชาวเมืองเวียงโกศัย หรือเมืองแพร่ยังมีเอกลักษณ์ทางด้านอื่นๆ ที่ต้องช่วยกันดํารง  
สืบทอดไว้อีกมากมาย 
 

https://mobile.twitter.com/peerapatsiripa2
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แบบฝึกทักษะที่ 1   
การคิดวิเคราะห์จากการอ่าน 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ (15 คะแนน) 

1.นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคํากล่าวที่ว่า “ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งมีค่าควรร่วมกันรักษาอย่าทําลาย”  
   เพราะอะไร (วิเคราะห์ความสําคัญ  5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จากสุภาษิตที่ว่า “น้ํามา ปลากินมด น้ําลด มดกินปลา”นักเรียนคิดว่าจากสุภาษิตข้างต้น มดได้กินปลา 
   เพราะเกิดอะไรข้ึน และมีแนวทางในการป้องกันเช่นไร (วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. นักเรียนคิดว่าจากคํากล่าวของชาวบ้านที่ว่า จุดไฟเผาป่า เพื่อให้เห็ดเผาะออกมากๆ นักเรียนคิดว่าเป็นการ 
   กระทําที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร (วิเคราะห์หลักการ 5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

แบบฝึกทักษะที่ 1  

การคิดวิเคราะห์ 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ (15 คะแนน) 

1.นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคํากล่าวที่ว่า “ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งมีค่าควรร่วมกันรักษาอย่าทําลาย”  
   เพราะอะไร (วิเคราะห์ความสําคัญ  5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จากสุภาษิตที่ว่า “น้ํามา ปลากินมด น้ําลด มดกินปลา”นักเรียนคิดว่าจากสุภาษิตข้างต้น มดได้กินปลา 
   เพราะเกิดอะไรข้ึน และมีแนวทางในการป้องกันเช่นไร (วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. นักเรียนคิดว่าจากคํากล่าวของชาวบ้านที่ว่า จุดไฟเผาป่า เพื่อให้เห็ดเผาะออกมากๆ นักเรียนคิดว่าเป็นการ 
   กระทําที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร (วิเคราะห์หลักการ 5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1   

การคิดวิเคราะห์ 

 

ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน 
แนวค าตอบ  เห็นด้วย เพราะทรัพยากรธรรมชาติล้วนเป็นแหล่งก าเนิดของสรรพสิ่ง ท้ังทรัพยากรป่าไม้ 
สัตว์ป่า แม่น้ าและเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกน้ี 

ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน 
แนวค าตอบ  เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า เมื่อไม่มีป่าเมื่อฝนตกก็จะไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ า จึงท าให้
น้ าเหือดแห้ง ปลาท่ีอาศัยอยู่ในน้ าเมื่อขาดน้ าก็ต้องแห้งตายเช่นกัน จึงท าให้มดได้กินปลา ซึ่ง
ปรากฏการณ์นี้แทบจะเป็นได้ยากเมื่อทุกคนร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวเรา 

ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน 
แนวค าตอบ  ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการเผาป่านั้น ท าลายระบบนิเวศของป่า ท าให้ต้นไม้ถูกเผาตาย พืช
บางชนิดท่ีหายากอาจสูญพันธุ์ สัตว์ป่าท่ีอาศัยอยู่ในป่าต่างอพยพไปหาแหล่งท่ีอยู่อาศัยใหม่ บางพวก
หนีไฟป่าไม่ทันก็อาจจะถูกไฟครอกตาย เราจึงไม่ควรจุดไฟเผาป่าเพียงเพ่ือหวังสิ่งตอบแทนเพียงนิด 
แต่กลับสร้างปัญหาอย่างมากให้กับระบบนิเวศของป่าไม้ 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้  (15 คะแนน) 

1. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคํากล่าวที่ว่า “ วัฒนธรรม สังคม ประเพณี และศิลปะ มีแหล่งกําเนิดจาก- 
ทรัพยากรธรรมชาติ ” เพราะอะไร (วิเคราะห์ความสําคัญ  5 คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2. จากคํากล่าวที่ว่า “ เผาป่า เผาชาติ ” นักเรียนมีความเห็นด้วยจากคํากล่าวนี้หรือไม่ และเพราะอะไร          
(วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจาก พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงกระแส  
     พระราชดํารัสว่า “ พระเจ้าอยู่หัวเป็นนํ้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ํา ”  
     (วิเคราะห์หลักการ 5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

แบบฝึกทักษะที่ 2 

การคิดวิเคราะห์ 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้  (15 คะแนน) 

1. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคํากล่าวที่ว่า “ วัฒนธรรม สังคม ประเพณี และศิลปะ มีแหล่งกําเนิดจาก- 
ทรัพยากรธรรมชาติ ” เพราะอะไร (วิเคราะห์ความสําคัญ 5 คะแนน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จากคํากล่าวที่ว่า “ เผาป่า เผาชาติ ” นักเรียนมีความเห็นด้วยจากคํากล่าวนี้หรือไม่ และเพราะอะไร          
    (วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจาก พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงกระแส                  
พระราชดํารัสว่า “ พระเจ้าอยู่หัวเป็นนํ้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ํา ”                        
(วิเคราะห์หลักการ 5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2  

การคิดวิเคราะห์ 

 

 

ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน 
แนวค าตอบ  เห็นด้วยเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งก าเนิดของสรรพสิ่งบนโลกน้ี ท้ัง
ทางวัฒนธรรม สังคม ประเพณี และศิลปะ เช่น ประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีท่ีมาของประเพณีเพ่ือ
เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งแต่ละท่ีมีวัฒนธรรมและศิลปะในประเพณีของแต่ละท่ีท่ี
แตกต่างกันออกไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมของตนเอง 
 

ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน 
แนวค าตอบ  เห็นด้วย เพราะป่ามีทรัพยากรท่ีส าคัญของประเทศ ท้ังทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และเป็น
แหล่งผลิตออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นต้นก าเนิดของสรรพสิ่งท่ีมี
ชีวิตบนโลกใบนี้ 

ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน 
แนวค าตอบ จากพระราชเสาวนีย์ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความหวงแหนต่อผืนป่า ให้ทุกคนรู้จักการ
ปกป้องและรักษาผืนป่าและแหล่งน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของเราให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือ
เป็นแหล่งอาหาร และการด ารงชีวิตของสรรพสิ่งต่อไป 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท ()  ทับตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุด 
     เพียงข้อเดียว 

    1. จังหวัดแพร่มีเทือกเขาอะไรล้อมรอบจังหวัด 

ก. เทือกเขาหิมาลัย   ข.  เทือกเขาแดนลาว 
ค.  เทือกเขาถนนธงชัย  ง.  เทือกเขาผีปันนํ้า 

    2. แม่น้ําที่มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาผีปันนํ้าคือแม่น้ําอะไร 

ก. แม่น้ํากก   ข. แม่น้ํายม    

ค.  แม่น้ําสองแคว   ง. แม่น้ําแม่คํามี  

    3. น้ําตกแม่เกิ๋ง คําว่า “แม่เกิ๋ง” เป็นภาษากะเกรี่ยงหมายถึงอะไร 

ก.  เก้าอี ้    ข.  บันได 

ค.   ร่มรื่น    ง.  เมือง 

4. บ่อน้ําร้อนแม่จอก ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอะไร 

     ก.   อุทยานแห่งชาติแม่ยม  ข.  อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

     ค.   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  ง.  อุทยานแห่งชาติเวียงผา 

    5. การเกิดเสาดินบริเวณแพะเมืองผีเกิดจากสาเหตุในข้อใด 
ก. เกิดจากการถูกน้ําท่วมในบริเวณดังกล่าวนานนับสิบป ี
ข. เกิดจากการถูกพายุหมุนบริเวณดังกล่าวทําให้ดินบางส่วนปลิวไปกับลม 
ค. เกิดจากสารเคมีบางชนิดที่โรงงานอุตสาหกรรมนําไปทิ้งบริเวณดังกล่าว 
ง. เกิดจากน้ําไหลชะช้ันดินและหินที่มีความทนทานต่อการผุกร่อนไม่เท่ากัน 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ท้องถิ่นจังหวัดแพร ่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

เล่มท่ี 2 ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาต ิ
จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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    6. ตํานานถํ้าผานางคอยเป็นเรื่องราวความรักของบุคคลใด 
ก. เจ้าหญิงกับทหารรับใช้   ข.  มารดากับบุตร 

 ค.  ชายผู้สูงศักดิ์กับหญิงสามัญชน  ง.  บิดากับบุตร 
    7. เพราะเหตุใดถํ้าที่อยู่ใกล้เคียงกับแก่งหลวงจึงมีช่ือว่าถํ้าเอราวัณ 

ก. เพราะเคยเป็นที่อาศัยของโขลงช้าง    

ข.  เพราะพระธุดงค์เคยมาปักกลดแล้วตั้งช่ือให ้  

 ค.  เพราะภายในถํ้ามีหินงอกรูปร่างคล้ายช้างเอราวัณ   

ง.  เพราะเป็นช่ือเดิมของหมู่บ้าน 

8. เพราะเหตุใดชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่านํ้าที่ขังอยู่ในหล่มด้งเป็นนํ้าฝนที่ตกลงมาในแต่ละป ี
ก. เพราะเป็นแอ่งน้ําที่อยู่บนบอดเขาสูง   
ข.  เพราะนํ้ามีความใสสะอาด 

 ค.   เพราะไม่มีเส้นทางน้ําไหลผ่าน     
ง.  เพราะเป็นแหล่งอาศัยของผําหรือสาหร่ายที่ชาวบ้านนิยมนํามารับประทาน 

9. นักเรียนคิดว่าภูเขาหินปะการังเกิดจากสาเหตุในข้อใด 

ก. บริเวณดังกล่าวเคยจมอยู่ใต้ท้องทะเลนานนับร้อยป ี

ข. เกิดจากการจําลองข้ึนมาของช่างฝีมือดีในท้องถ่ิน 

ค. เกิดจากการเคลื่อนตัวและยุบตัวของเปลือกโลกรอบๆ ยอดเขาและถูกน้ําฝนกัดกร่อน 

ง. เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าของชาวบ้านทําให้ไม่มีความชุ่มช้ืนเหลือแต่ซากหิน 

10. ในฐานะที่นักเรียนเป็นเยาวชนในท้องถ่ินนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ

ท้องถ่ินได้อย่างไร 

ก. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเห็นคุณค่า   

ข.  ให้ความร่วมมือกับทางราชการและชุมชนในการปลูกป่าทดแทน 

 ค.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 



หน้า  | - 27 - 

 

 

 

11. แพะเมืองผี คําว่า “แพะ” ภาษาถ่ินเหนือหมายถึงอะไร 

      ก. ป่าละเมาะที่เป็นป่าโปร่งตามภูเขา  ข. สัตว์มีขน  

      ค. เงียบเหงาวังเวง    ง. ภูตผีปีศาจ  

12. ถํ้าผานางคอยมีหินรูปลักษณะใด จึงได้เรียกช่ือถํ้าน้ีว่าถํ้าผานางคอยจนถึงปัจจุบัน 

      ก. พ่อ แม่ ลูก    ข. ผู้หญิงจับมือกับลูกน้อย  

      ค. ผู้หญิงอุ้มลูกไว้ในแขน   ง. ผู้หญิงนั่งคอยคนรัก  

13. “หล่มด้ง” เป็นแหล่งน้ําจืดที่มีลักษณะคล้ายกับอะไร 

      ก. กระชอน     ข. สวิง  

      ค. แหจับปลา    ง. กระด้ง  

14. “ไข่น้ํา” คืออะไร 

      ก. ไข่ของปลา    ข. สาหร่าย  

      ค. เศษหินที่อยู่ในนํ้า    ง. ตะกอนของน้ํา  

15. “แพะย่าสุ่มคาดฮาว” คือสถานที่ใด 

      ก. แพะเมืองผี    ข. หล่มด้ง  

      ค. ถํ้าผานางคอย    ง. ภูเขาหินปะการัง  

16. “หล่มด้ง” ตั้งอยู่ในอุทยานใด 

      ก. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   ข. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง  

      ค. อุทยานแห่งชาติแม่ยม   ง. วนอุทยานแพะเมืองผี  

17. ภูเขาหินปะการังเป็นภูเขาที่เกิดจากหินชนิดใด 

      ก. หินตะกอน    ข. หินแปร  

      ค. หินอัคนี     ง. หินปูน  
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18. ในอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยมีน้ําตกที่มีช่ือเสียงของจังหวัดแพร่ตั้งอยู่นั้นคือน้ําตกอะไร 

      ก. น้ําตกนาคูหา    ข. น้ําตกแม่เกิ๋ง  

      ค. น้ําตกห้วยโรง     ง. น้ําตกแม่แคม  

19. จังหวัดแพร่แบ่งพื้นที่ราบออกเป็น 2 บริเวณ คือบริเวณที่มีพื้นที่ราบขนาดใหญ่และพื้นที่ราบขนาด

เล็ก อําเภอใดไม่จัดว่าเป็นพื้นที่ราบ 

      ก. อําเภอเมืองแพร่    ข. อําเภอร้องกวาง  

      ค. อําเภอหนองม่วงไข่   ง. อําเภอสูงเม่น  

20. ในอดีตการเดินทางไปเที่ยวแก่งหลวงมีเส้นทางเพียงเส้นเดียวที่สามารถเดินทางเข้าไปได้น้ันคือ

เส้นทางใด 

      ก. รถจักรยายนต์    ข. รถแท็กซี่  

      ค. รถไฟ     ง. ทางเรือ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นไงบ้างครับ หลังจากได้ศึกษาต านาน
ของจังหวัดแพร่แล้ว  

ท าข้อสอบง่ายไหมครับ 
 



หน้า  | - 29 - 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1  x   11  X   

2 x    12   X  

3   x  13    X 

4    x 14  X   

5 x    15 X    

6    x 16   X  

7  x   17    X 

8   x  18  X   

9 x    19 X    

10    x 20   X  

                   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เล่มท่ี 2 ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1    x 11 X    

2  x   12  X   

3  x   13  X   

4   x  14 X    

5    x 15   X  

6 x    16    X 

7   x  17  X   

8 x    18    X 

9   x  19   X  

10    x 20 X    

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เล่มท่ี 2 ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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ค าศัพท์น่ารู ้
 

 
ขอขมา หมายถึง ขอให้คนอื่นยกโทษให้ เป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งในศาสนา คือ เมื่อตนทํา 

ล่วงเกินแก่ผู้อื่นแล้ว เมื่อรู้สึกตัวก็ควรจะขอให้ผู้ที่ตนล่วงเกินยกโทษให้ 
เมื่อทําเช่นน้ีแล้วกรรมที่ตนล่วงเกินเขาน้ัน ก็จะกลายเป็นอโหสิกรรม  
ไม่ตามไปให้ผลอีก 

ตํานาน หมายถึง เรื่องกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง ,เรื่องราวที่เล่ากันสืบๆ มา 
ประเพณี หมายถึง สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป็นแบบแผน  
ประวัต ิ  หมายถึง เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคนสถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
ประวัติศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ 

   ตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
สันนิษฐาน หมายถึง ลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไว้ก่อน. 
หัตถกรรม หมายถึง งานช่างที่ทําด้วยมือ โดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก  
อพยพ หมายถึง ย้ายครอบครัวจากถ่ินหนึ่งไปอยู่อีกถ่ินหนึ่ง 
เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน  
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ค ารับรองของผู้บริหาร 

 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท้องถ่ินจังหวัดแพร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผลงานของนายฉลองรัตน์   ทิพย์สุวรรณ  ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม สําหรับใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และใช้เป็น
หนังสืออ่านเพิ่มเติมในห้องสมุด มุมหนังสือในห้องเรียน และประกอบการสอนเสริมให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
ได ้

 

 

           (นายสมนึก   เกียรติการัณย์) 
     ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
         โรงเรยีนสาธิตเทศบาลบา้นเชตวัน  

 

 

 

 

 

 

 


