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ประเทศไทย : มุมมองเชิงภูมิศาสตร์ 
(Thailand : Geographical Perspective) 

       รศ.สมชาย เดชะพรหมพนัธ์ุ
* 

เกร่ินน า 
 ภูมิศาสตร์ คือ ความพยายามเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัพื้นท่ีพื้นผวิของผวิโลก คือ พื้นท่ีขนาดกวา้งบา้ง
แคบบา้ง ใหญ่เล็กต่างกนัตามแต่จะก าหนด ในส่วนของพื้นท่ีจะมีมิติท่ีเม่ือมองในมุมของภูมิศาสตร์แลว้ จะ
มุ่งศึกษาในมิติท่ีเป็นส่วนท่ีหน่ึง คือ เบ้ืองลึกของพื้นท่ีซ่ึงเป็นความพยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้าง
พื้นฐานของพื้นท่ี ธรณีวทิยา ธรณีสัณฐานของพื้นท่ี มิติท่ีสองคือพื้นผิวของพื้นท่ี เป็นความพยายามท าความ
เขา้ใจในสภาพสูงต ่า สภาพภูมิประเทศ ภูเขา ท่ีราบ ท่ีลุ่มต ่า ชายั่ังทะเล ลลล รวมปปึึง ปราก การณ์ท่ี
เกิดข้ึนบนพื้นท่ีท่ีเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ เช่น กระบวนการน ้าปหล การเปล่ียนแปลงภูมิประเทศ รวม
ปปึึงปราก การณ์บนพื้นท่ีท่ีมนุษยมี์ส่วนสร้างข้ึน การตั้งึ่ินฐานของมนุษย ์การประกอบอาชีพ วิึีชีวิตท่ี
แสดงออกึึงภูมิปัญญาทอ้งึ่ิน เอกลกัษณ์ทอ้งึ่ิน ความเป็นเมืองและชนบท เป็นตน้ และมิติท่ีสามคือความ
พยายามท าความเขา้ใจกบัเบ้ืองบนของพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ องคป์ระกอบของภูมิอากาศ ตลอดึึงอิทธิพล
ทางดาราศาสตร์ท่ีอาจมีผลต่อพื้นท่ีศึกษา เช่น ปราก การณ์น ้ าข้ึน-น ้ าลง เป็นตน้  มุมมองทางภูมิศาสตร์จึง
เป็นมุมมองท่ีจะตอ้งพยายามบูรณาการมิติทั้งสามเขา้สู่การเรียนรู้ปราก การณ์ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ี การพยายาม
หาค าตอบวา่ ท าปมน ้าท่วมลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาทุกปี (ท่วมมากหรือนอ้ยก็ท่วม เกิดข้ึนทุกปี เป็นธรรมชาติของ
พื้นท่ีน้ี) ปราก การณ์ความเดือดร้อนจากน ้ าท่วม ท าให้ประชาชนท่ีตั้งึ่ินฐานในบริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา
ตอ้งเดือดร้อนกบัปัญหาน ้ าท่วม ึา้เขาเขา้ใจสภาพภูมิศาสตร์ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าวา่น ้ าท่วมทุกปี มากนอ้ยต่างกนั
เท่านั้ น เขาจะปรับตัวอย่างปรจึงอยู่ปด้อย่างมีความสุข ึ้าเขาปม่พยายามเข้าใจในสภาพดังกล่าว เขาก็
เดือดร้อนเป็นธรรมดา การหย ัง่รู้ึึงสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีจะก่อให้เกิดภูมิปัญญาแห่งการอยู่รอด การ
สร้างบา้นแบบมีใต้ึ ุนสูง คือ แบบอยา่งภูมิปัญญาท่ีเขา้ใจปดง่้ายึึงการปรับตวัตามสภาพภูมิศาสตร์ โรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในจงัหวดัอยธุยา ปทุมธานี ปดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัเพราะ
น ้ าท่วมตามธรรมชาติของบริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา โรงงานตั้งติดพื้นผิวดิน เคร่ืองจกัรอยู่บนพื้นผิวดิน 
มิปด้ยกสูงส ารองการหนีน ้ าปวบ้้างเลย ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ียกบ้านใต้ึุนสูงมิปด้น ามาเป็นแนวทางต่อ
โรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใด เขาคิดว่าการสร้างคนัดินเป็นก าแพงลอ้มรอบตวัเองคงอยู่รอดปด ้ค าตอบ 
คือปด้ในบางปีท่ีน ้ าน้อย แต่บางปีท่ีน ้ าท่วมทุ่งมาก ๆ เขาอยู่ปม่รอด โดยสภาพภูมิศาสตร์ของลุ่มแม่น ้ า
เจา้พระยาตอนล่างปม่เหมาะกบัการตั้งนิคมอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ พื้นท่ีในภาคตะวนัออกมีอีกมากมาย น่าจะ
เลือกปดอี้กมาก  
 ประเทศปทยมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร บนพื้นท่ีดังกล่าวมีมิติทางธรณี 
สภาพพื้นท่ีภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศและดาราศาสตร์ และปราก การณ์บนพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย เม่ือ

* อดีดคณบดีคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา และรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาภูมิศาสตร์ ภาควชิา
ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
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ศึกษาเชิงบูรณาการทั้ ง 3 มิติแล้ว เราจะพบมุมมองในกิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างออกปป ดังเช่น ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วมากท่ีสุด มากกวา่ท่ีราบภาคกลาง แต่ท าปมผลผลิตต่อปร่จึงน้อย
กวา่ภาคกลาง อะปรคือความแตกต่างบนพื้นท่ีท่ีท าให้ปดผ้ลผลิตจากการปลูกขา้วต่างกนั ท าปมวนัน้ี (ปี พ.ศ. 
2558) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีเพาะปลูกยางพารามากข้ึนและมากท่ีสุดอยูท่ี่จงัหวดับึงกาฬ ค าตอบ
ง่าย ๆโดยยงัปม่ตอ้งหาขอ้มูลเจาะลึก คือ ความตอ้งการของตลาดยางพาราและความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีจงัหวดับึงกาฬ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือปริมาณน ้าันท่ีใกลเ้คียงกบัภาคใต ้(1,800-2,000 ม.
ม./ปี) เป็นปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีเก้ือหนุนนั้นอยา่งหน่ึง ดงันั้น หากตอ้งการความการเขา้ใจในประเทศปทย
ในมุมมองทางภูมิศาสตร์มากยิ่งข้ึน ใคร่ขอให้ตั้งโจทยเ์พื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบจากมุมมองทาง
ภูมิศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 - ท าเลท่ีตั้งของประเทศปทย เราปดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์อะปรบา้ง 
 - ประเทศมีโอกาสพงัพินาศจากการเกิดแผน่ดินปหวมากนอ้ยเพียงใด 
 - สึนามิยงัมีโอกาสเกิดข้ึนกบัประเทศปทยอีกหรือปม่ 
 - ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อประเทศปทยอยา่งปร 
 - ปราก การณ์ ElNino และ LaNina สร้างความเดือดร้อนอยา่งปรกบัประเทศปทย 
 - พรมแดนของประเทศปทย มีความลงตวัและน่ิงหรือยงั 
 - ภยัธรรมชาติประเภทใดก่อใหเ้กิดผลกระทบจนเรากลวั 
 - อนาคตของพลงังานเราควรปปทางปหน 
 - การตั้งึ่ินฐาน ความเป็นเมืองเพิ่มข้ึน ความเป็นชนบทลดลงท าใหส้มดุลปดอ้ยา่งปร 
 - เศรษฐกิจ เราเก่งอะปร และ ปม่เก่งอะปร 
 -เรามุ่งสู่การเป็นครัวโลก เป็นทิศทางท่ีเหมาะกบัเราปหม 
 - เราน่าจะอยูร่อด และร ่ ารวยจากการท่องเท่ียวจริงปหม 
 - เราเหมาะกบัประเทศอุตสาหกรรมหรือปม่ วนัน้ีประสบการณ์ใหอ้ะปรเราบา้ง ยกตวัอยา่ง 
 สมุทรปราการ ระยอง และอยธุยา 
เน้ือหาในหนงัสือน้ีจะพยายามใหภ้าพเพื่อตอบโจทยด์งักล่าวใหม้ากท่ีสุด โดยจะอาศยัประสบการณ์วชิาการ
ท่ีสั่งสมมารวมกบัองคค์วามรู้ใหม่ๆ มาน าเสนอใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีท าปด ้

         
 



บทที ่1 
ท ำเลที่ตั้งของประเทศไทย 

 

ประเทศไทยมีท ำเลท่ีท่ีสำมำรถแยกกล่ำวไดเ้ป็นประเภทของท่ีตั้งไดด้งัน้ี 
 1. ท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ (Geographic Location) 
 2. ท่ีตั้งสัมพนัธ์ (Relative Location) 
 3. ท่ีตั้งเฉพำะ (Specific Location) 

 

1. ทีต่ั้งทำงภูมศิำสตร์  
 

 
ภำพท่ี 1-1 แผนท่ีโลก 
 ท่ีมำ: http://gis.stackexchange.com/questions/17263/is-it-possible-to-use-the-goode- 
   homolosine-projection-in-qgis 
 

ประเทศไทยตั้งอยู่ท่ีละติจูด 5 องศำ 37 ลิปดำ ถึง 20 องศำ 27 ลิปดำเหนือ และอยู่ท่ีลองจิจูดท่ี 97
องศำ 21 ลิปดำ ถึง 105 องศำ 37 ลิปดำตะวนัออก ท่ีตั้งภูมิศำสตร์บ่งบอกว่ำประเทศไทยตั้งอยู่บนซีกโลก
เหนือ และอยูท่ี่ซีกโลกตะวนัออก ซ่ึงบอกกล่ำวใหท้รำบถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

 1.1 ฤดูกำลของไทยจะเหมือน ๆ กบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีตั้งอยู่บนซีกโลกเหนือ คือ เม่ือประเทศซีก
โลกเหนืออยำ่งจีน ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกำ อยูใ่นช่วงฤดูร้อน ประเทศไทยซ่ึงอยูใ่นซีกโลกเหนือเหมือนกนั ก็
จะอยูใ่นฤดูร้อนเช่นกนั แต่ฤดูร้อนเหมือนกนัอำจมีควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิอำกำศไดต้ำมต ำแหน่ง ละติจูด
และท่ีตั้งเฉพำะปรำกฏกำรณ์และฤดูกำลยงัไดบ้่งบอกวำ่ประเทศไทยมีฤดูกำลตรงกนัขำ้มกบัประเทศต่ำงๆท่ี
อยูใ่นซีกโลกใต ้ขณะท่ีประเทศไทยเป็นฤดูร้อน ประเทศท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีซีกโลกใต ้อยำ่งเช่น ออสเตรเลีย 
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แอฟริกำใต ้และอำเจนติน่ำ จะมีฤดูกำลเป็นฤดูหนำว ดงันั้น กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
อ่ืน ๆ หำกเขำ้ใจเร่ืองน้ีก็จะสำมำรถปรับตวัใหเ้ขำ้กบัสภำพแวดลอ้มและฤดูกำลของประเทศท่ีเรำไปเยอืนได้
เป็นอยำ่งดี เช่น หำกเรำเดินทำงไปออสเตรเลียในเดือนมิถุนำยน มิถุนำยนเป็นฤดูร้อนของประเทศไทย หำก
เรำเดินทำงขำ้มเส้นศูนยสู์ตรไปยงัออสเตรเลีย ซ่ึงอยูท่ำงซีกโลกใต ้ออสเตรเลียจะก ำลงัเป็นฤดูหนำวเรำควร
เลือกเส้ือผำ้ เคร่ืองนุ่งห่มให้เหมำะสมกบักำรเผชิญฤดูหนำวของออสเตรเลียและหำกในเดือนมิถุนำยน เรำ
ตอ้งเดินทำงไปอินเดีย อินเดียซ่ึงอยู่ในซีกโลกเหนือเหมือนกบัประเทศไทยจะเป็นฤดูร้อนเหมือนกนักบั
ประเทศไทย กำรเตรียมตวัจะแตกต่ำงไปจำกกำรจะไปออสเตรเลีย 

 1.2 ท่ีตั้งอยูซี่กโลกตะวนัออก มีควำมหมำยถึง กำรมีเวลำสำกลเร็วกวำ่ประเทศทำงตะวนัตก เวลำ
ของไทยจะเร็วกวำ่ประเทศท่ีอยูท่ำงทิศตะวนัตก เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส อิหร่ำน และอินเดีย เป็นตน้ แต่เวลำ
ของเรำจะช้ำกวำ่ ตำมหลงัประเทศท่ีอยูใ่นซีกโลกตะวนัออกมำกกวำ่ เช่น เวลำประเทศไทยชำ้กวำ่ประเทศ
ญ่ีปุ่น 2 ชม. ชำ้กวำ่ฮ่องกง 1 ชม. แต่เร็วกวำ่องักฤษ 7 ชม. เป็นตน้ 

 1.3 ท่ีตั้งอยู่ละติจูดต ่ำ (Low Latitude) ระหว่ำงค่ำละติจูด 5 องศำ 37 ลิปดำ ถึง 20 องศำ 27 ลิปดำ
เหนือ ท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ลกัษณะน้ีบ่งบอกกำรตั้งอยู่ในเขตอำกำศร้อนของโลก (Tropical Zone) (อุณหภูมิ
อำกำศเย็นท่ีสุดเฉล่ียสูงกว่ำ 18°c) วิถีชีวิตของประชำกรจึงเป็นวิถีชีวิตท่ีเป็นคนเมืองร้อน กำรแต่งกำย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญำท่ีบ่งบอกถึงกำรปรับตวัเขำ้กบัอำกำศร้อน (เส้ือผำ้ฝ้ำยและบำ้น อำหำร
ไทยท่ีเตม็ไปดว้ยสมุนไพร ประเพณีสงกรำนต ์ฯลฯ)  

 1.4 ท่ีตั้งเขตอำกำศร้อน อุณหภูมิเฉล่ีย 26-27 องศำเซลเซียส ของโลกบวกกบัฝนตกเฉล่ียปีละ
ประมำณ 1,600 มม./ปี ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มีพืชพรรณ สัตวป่์ำ และส่ิงมีชีวิตมำกมำย 
กลำยเป็นตน้ทุนทำงทรัพยำกรให้แก่คนไทยอยำ่งมหำศำล เรำอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่ำไมแ้ละแหล่งน ้ ำ ขณะน้ี
สังคมโลกก ำลังก้ำวเข้ำสู่ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีชีวภำพ ทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทย และ
ทรัพยำกรสัตวน์ ้ ำ (น ้ ำจืดและน ้ ำเคม็) เป็นฐำนทำงทรัพยำกรอยำ่งดีส ำหรับอนำคตของประเทศท่ีสัมพนัธ์กบั
เทคโนโลยชีีวภำพ 

 

2. ทีต่ั้งสัมพนัธ์  
 ลกัษณะทีต่ั้งสัมพนัธ์ สำมำรถแบ่งตำมควำมแตกต่ำงได้ดงันี ้ 

 2.1 ประเทศไทยมิไดมี้พื้นท่ีตั้งโดดเด่ียวล ำพงั เรำมีเพื่อนบำ้นติดกบัเรำหลำยประเทศ คือ ประเทศ
กมัพูชำ เมียนมำ ลำว และมำเลเซีย ซ่ึงมีพรมแดนทำงบกติดกนั เรำยงัมีประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนำม
ท่ีมีพรมแดนติดต่อกนัทำงพรมแดนทำงทะเลอีก ดว้ยกำรท่ีมีท่ีตั้งติดกนัจ ำนวนหลำยประเทศยอ่มก่อให้เกิด
ทั้งผลดีและผลในทำงลบกบัเรำได ้โดยเฉพำะเร่ืองพรมแดนระหวำ่งกนั ปี พ.ศ.2555 ไทยกบักมัพูชำมีปัญหำ
พรมแดนบริเวณเขำพระวิหำร ไทย -มำเลเซีย มีพื้นท่ีพฒันำร่วมในอ่ำวไทยท่ียงัไม่สำมำรถแบ่งพรมแดนกนั
ได ้ไทยกบัเมียนมำ ยงัไม่ยติุปัญหำหมู่เกำะ (เกำะคนั เกำะข้ีนก เกำะหลำม) ปำกแม่น ้ำปำกจัน่ จงัหวดัระนอง 
ซ่ึงเน้ือหำเก่ียวขอ้งกบัพรมแดนน้ีจะไดก้ล่ำวอยำ่งกวำ้งขวำงในเน้ือเร่ืองของพรมแดนต่อไป 
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 2.2 กำรท่ีประเทศมีท ำเลท่ีตั้งอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia) ท ำให้เกิด
สำยสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบัประเทศในภูมิภำคเดียวกนัจนสำมำรถรวมกลุ่มกนัเป็นองค์กรแห่งควำมร่วมมือ
ระหวำ่งประเทศ เช่น ASEAN BIMSTEC และ GMS สำขำแห่งควำมร่วมมือจะครอบคลุมตั้งแต่ควำมมัน่คง 
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม พลงังำนและกำรท่องเท่ียว เป็นตน้ ประเทศไทยไดใ้ช้ประโยชน์จำกท ำเลท่ีตั้ง
สัมพนัธ์ดำ้นน้ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

  

 
ภำพท่ี 1-2 แผนท่ีแสดงประเทศในภูมิภำคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 ท่ีมำ : 7775to.blogspot.com 
 
  2.3 ท่ีตั้ งสัมพนัธ์ของไทยยงัมีผลท ำให้เรำรับอิทธิพลทำงวฒันธรรมจำกชำติท่ีรุ่งเรืองทำง
วฒันธรรมมำก่อน เช่น จีนและอินเดีย ซ่ึงตั้ งอยู่ในภูมิภำคสัมพนัธ์กับภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ประเทศจีนอยู่ท่ีภูมิภำคเอเชียตะวนัออก อินเดียอยู่ภูมิภำคเอเชียใต้ ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงภูมิภำคเอเชีย
ตะวนัออก เอเชียใตก้บัภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ก่อให้เกิดผลกบัประเทศไทย คือ กำรไดรั้บอิทธิพล
ทำงวฒันธรรมจำกจีนและอินเดีย วฒันธรรมจีนแผข่ยำยเขำ้สู่ประเทศไทยทั้งทำงบกและทำงทะเล โดยมำ
ตำมแม่น ้ ำโขง สังคโลกท่ีสุโขทยัและศรีสัชนำลยัน่ำจะแพร่ขยำยมำจำกจีนตอนใต ้ตำมเส้นทำงกำรอพยพ
ตำมล ำน ้ำโขงสู่ประเทศไทยตอนบน ส่วนวฒันธรรมจีนทำงดำ้นภำษำ วิถีชีวิตชำวจีนจะแพร่มำตำมเส้นทำง
กำรคำ้ทำงทะเลระหว่ำงไทย-จีนตั้งแต่สมยัอยุธยำเป็นรำชธำนี ส่วนอิทธิพลทำงวฒันธรรมจำกอินเดียนั้น
ศำสนำพุทธ ฮินดู ภำษำบำลีและสันสฤต แพร่ขยำยมำทำงกำรติดต่อทำงทะเลเป็นพื้นฐำน จำกอินเดียสู่
คำบสมุทรภำคใตแ้ลว้ขยำยข้ึนมำทำงเหนือ วฒันธรรมไทยจึงมีพื้นฐำนมำจำกอิทธิพลของจีนและอินเดีย
ปรำกฏใหเ้ห็นอยูอ่ยำ่งคุน้เคย 
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ภำพท่ี 1-3 แผนท่ีแสดงประเทศในทวปีเอเชีย 
  

 2.4 ไทยเรำตั้งอยู่ต  ำแหน่งยุทธศำสตร์ทำงเช่ือมโยงทำงกำรคำ้และกำรขนส่งทำงทะเลระหว่ำง
มหำสมุทรอินเดียและมหำสมุทรแปซิฟิค ถูกคำบสมุทรภำคใตข้วำงกั้นอยู ่ควำมกวำ้งของคำบสมุทรภำคใต้
อยูร่ะหวำ่งประมำณ 80-150 กิโลเมตร หำกมีกำรเปิดเส้นทำงขนส่งใหม่ผ่ำนคำบสมุทรภำคใตเ้ป็นกำรขุด
คลองเช่ือมอันดำมันกับอ่ำวไทย กำรเปิดสะพำนเศรษฐกิจ (Landbridge) สำมำรถท ำได้อย่ำงจริงจัง 
ควำมส ำคญัในเชิงยุทธศำสตร์กำรคำ้ระหวำ่งประเทศจะเพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีโดยควำมเช่ือมัน่วำ่กำรขนส่งทำง
ทะเลจะยิ่งทวีควำมส ำเร็จและมีบทบำททำงกำรคำ้ระหวำ่งประเทศมำกยิง่ข้ึน ในอนำคตและควำมเช่ือมัน่วำ่
กำรค้ำระหว่ำงภูมิภำคเอเชียตะวนัออกกับตะวนัออกกลำงและแอฟริกำ จะยงัมีควำมส ำคัญเพิ่มข้ึน 
ขณะเดียวกนักบัมองเห็นภำพของสิงคโปร์ซ่ึงมีควำมเต็มศกัยภำพขยำยตวัไดไ้ม่มำกนกั แนวคิดน้ีมำเลเซียก็
น ำไปปฏิบติัแต่ถ้ำพิจำรณำกำรย่นระยะทำงกำรขนส่งทำงเรือแล้วประเทศไทยเรำจะท ำได้ดีกว่ำเพรำะ
สำมำรถยน่ยอ่ระยะทำงกำรเดินเรือไดส้ั้นกวำ่ของมำเลเซีย 

 2.5 เรำมีท่ีตั้งติดทะเลติดกบัมหำสมุทรแปซิฟิคและมหำสมุทรอินเดีย ทรัพยำกรทำงทะเลจ ำนวน
มหำศำลอยู่ในระยะแค่เอ้ือม ถ้ำเรำพฒันำกำรเดินเรือกำรประมง กำรส ำรวจค้นหำทรัพยำกรทำงทะเล 
ควำมสำมำรถน ำทรัพยำกรทำงทะเลมำใช้ประโยชน์ กำรใช้ทรัพยำกรชำยฝ่ังเพื่อกำรท่องเท่ียวอย่ำงรอบ
ครอบและมุ่งสู่กำรใชป้ระโยชน์ใหย้ ัง่ยนื หนทำงทำงเศรษฐกิจท่ีดียงัเปิดกวำ้งอยูอี่กมำก 
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ภำพท่ี 1-4 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งประเทศไทย มหำสมุทรอินเดียและมหำสมุทรแปซิฟิค 
 ท่ีมำ: กระปุกดอทคอม (2557) มหำสมุทรอินเดีย จุดจบเท่ียวบิน MH370 เขำ้ถึงไดจ้ำก 
 http://hilight.kapook.com/view/99891 
 

  
 2.6 ท่ีตั้งประเทศไทยมีควำมสัมพนัธ์กบัภูมิอำกำศ เรำตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของระบบลมมรสุม

เอเชีย(Monsoon Asia Wind Systems) อยู่ในท่ีพำยุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) จำกแปซิฟิคตะวนัตก
และจำกอ่ำวเบงกอลเคล่ือนท่ีผำ่นในช่วงฤดูร้อนอยูใ่นเขตท่ีปรำกฏกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงทำงภูมิอำกำศใน
ภูมิภำครอบ ๆ มหำสมุทรแปซิฟิค คือ ปรำกฏกำรณ์ ElNino และ LaNina มีโอกำสกระทบต่อประเทศไทย 
ระบบลมมรสุมมีผลต่อวถีิทำงกำรเกษตรของไทยมำแต่โบรำณ ช่วงมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นมรสุมฤดูฝน
น ำน ้ ำกระจำยตกทัว่ประเทศ วิถีกำรเกษตร คือ ช่วงไถหว่ำน เร่ิมท ำนำขำ้ว แต่เม่ือมรสุมเปล่ียนเป็นมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือกระแสลมเยน็และแห้ง ทอ้งฟ้ำเจิดจำ้ขำ้วในนำสุกเหมำะกบักำรเก็บเก่ียวขำ้วเป็นฤดู
กำรเก็บเก่ียว วิถีดงักล่ำว คือ กำรท ำนำขำ้วท่ีเรียกวำ่นำปี กำรท ำนำปีเป็นอิทธิพลจำกฝนสลบัแลง้ของระบบ
ลมมรสุมนัน่เอง ส่วนกำรเคล่ือนท่ีของพำยุหมุนเขตร้อน จำกจุดเร่ิมตน้บริเวณมหำสมุทรแปซิฟิคตะวนัตก
นั้นเป็นพำยุหมุนส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเกิดฝนตก ลมแรงในประเทศไทย นำน ๆ จะมีพำยุหมุนเขต
ร้อนจำกอ่ำวเบงกอลมำมีผลต่อประเทศไทยบำ้ง พำยุหมุนเขตร้อนท่ีเขำ้สู่ประเทศไทยส่วนใหญ่มีระดับ
ควำมรุนแรงระดบัพำยุดีเปรสชัน่มำกท่ีสุด รองลงมำ คือ พำยุโซนร้อนและนอ้ยท่ีสุด คือ พำยุใตฝุ้่ น ส ำหรับ
ปรำกฏกำรณ์ ElNino และ LaNina นั้นมีผลกระทบต่อประเทศไทยในแง่ของภำวะฝนแรงและฝนตกชุก
ผดิปกติ ElNino ท  ำใหเ้กิดภยัแลง้รุนแรงและตำมมำดว้ย LaNina ท่ีท  ำใหเ้กิดฝนชุกมำกจนน ้ำท่วมใหญ่ 
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 2.7 ท่ีตั้งสัมพนัธ์ของประเทศไทยกบัควำมมัน่คงของ แผ่นดิน ผืนแผ่นดินของประเทศไทยมิได้
ตั้งอยู่บนแนวแผ่นดินไหวและภูเขำไฟ แต่อยู่ใกล้ เรำมีท่ีตั้งอยู่ใกล้ชิดสัมพนัธ์กบัแนวแผ่นดินไหว แนว
แผ่นดินไหวและแนวภูเขำไฟดงักล่ำว คือ แนวจำกเทือกเขำหิมำลยัต่อเน่ืองถึงเทือกเขำอำระกนัโยมำใน
ประเทศเมียนมำ แนวน้ีต่อลงทะเลอนัดำมนัเป็นแนวภูเขำไฟใตน้ ้ ำและหมู่เกำะนิโคบำร์-เกำะสุมำตรำ-เกำะ
ชวำ-ซีรีบีส-ฟิลิปปินส์-ใตห้วนั-ญ่ีปุ่น ฯลฯ สภำพท่ีตั้ งทำงภูมิศำสตร์น้ีประเทศไทยถูกลำยล้อมด้วยแนว
แผน่ดินไหวและแนวภูเขำไฟ ดงันั้น ปรำกฏกำรณ์แผน่ดินไหวเม่ือเกิดข้ึนกบัแนวแผน่ดินดงักล่ำวหรือภูเขำ
ไฟใตท้ะเลระเบิดรุนแรงเม่ือไร ยอ่มกระทบถึงประเทศไทยอยำ่งแน่นอน กำรกระเพื่อมของแผน่ดินไหวส่ง
ถึงไทยให้เกิดแผน่ดินไหวไดใ้นระดบัควำมรับรู้อยูร่ะหวำ่ง 1-5.5 ริกเตอร์ ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัปำนกลำง กำร
เกิดแผน่ดินไหวในประเทศไทยนั้น ยงัอำจเกิดข้ึนจำกกำรปะทุของพลงังำนใตเ้ปลือกโลกในพื้นท่ีประเทศ
ไทยโดยเฉพำะในภำคเหนือ ภำคตะวนัตก และภำคใต ้ระดบักำรไหวท่ีรุนแรงท่ีสุดอยูท่ี่ระดบั 5-5.5 ริกเตอร์
เท่ำนั้น ไม่รุนแรงขนำดท ำลำยอำคำรบำ้นช่องต่ำง ๆ อำจมีบำ้นร้ำวบำ้นทรุดหรือพงัลงบำ้งเล็กนอ้ยแต่เรำไม่
เคยมีควำมเสียหำยระดบัพงัทลำยทั้งเมืองอยำ่งในประเทศญ่ีปุ่นหรือจีน (ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละทำงใต)้ ฯลฯ 
นอกจำกนั้น หำกมีแผน่ดินไหวหรือภูเขำไฟใตท้ะเล (โดยเฉพำะทะเลอนัดำมนั) ระเบิดรุนแรงอำจเกิดคล่ืน   
สึนำมิเคล่ือนท่ีเข้ำสู่พื้นท่ีประเทศไทยได้ ซ่ึงพื้นท่ีเส่ียง คือ 6 จงัหวดัภำคใต้ท่ีตั้ งติดทะเลอนัดำมนั คือ 
จงัหวดัระนอง พงังำ ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล ผลกระทบท ำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดคล่ืนทะเลสึนำมิ
นั้นอำจเกิดข้ึนเม่ือไรไม่สำมำรถคำดเดำได ้ไม่สำมำรถพยำกรณ์ให้แม่นย  ำได ้ในปัจจุบนัน้ี กำรป้องกนัควำม
เส่ียงท่ีควรด ำเนินกำร คือ กำรเฝ้ำระวงั กำรแจง้ส่งสัญญำณเตือนภยั กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่ออพยพ ควำม
พร้อมในกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรฟ้ืนฟูเยียวยำ รวมถึงกำรลดควำมเส่ียงโดยกำรตั้งชุมชนใหม่ท่ีอยูห่่ำงจำก
พื้นท่ีเส่ียงมำก สรุปแลว้ท ำเลท่ีตั้งของประเทศไทยในภำคเหนือตอนบน ภำคตะวนัตกและภำคใตเ้ส่ียงต่อ
แผน่ดินไหว ชำยฝ่ังอนัดำมนั 6 จงัหวดัเส่ียงต่อกำรเกิดแผน่ดินไหวและสึนำมิ 

 
ภำพท่ี 1-5 แสดงแนวภูเขำไฟท่ีอยูใ่กลเ้คียงประเทศไทย 
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 2.8 ท ำเลท่ีตั้งท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่ำงภูมิภำค เม่ือมองเป็นมุมกวำ้งในระดบัระหว่ำงภูมิภำค 

ประเทศไทยอยูจุ่ดเช่ือมโยงระหวำ่งภูมิภำค เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์มหำสมุทรแป
ซิฟิค มหำสมุทรอินเดีย และแอฟริกำ ท ำเลท่ีตั้งเช่นน้ีใหมุ้มมองในเชิงเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1-6 แสดงภูมิภำคสัมพนัธ์ 
 

 ศูนยก์ลำงเช่ือมโยงระหว่ำงภูมิภำค เรำจะใช้ประโยชน์อะไรจำกมุมมองน้ี ค ำตอบ คือ เรำไดใ้ช้
ประโยชน์จำกท่ีตั้งน้ีแลว้ คือ ควำมพยำยำมเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมกำรขนส่งทำงอำกำศ “ศูนยก์ลำงกำร
บินพำณิชยภู์มิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ ท  ำเลท่ีตั้งของเรำดีท่ีสุดในบทบำทน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
เพื่อนบำ้นใกลเ้คียงอยำ่งสิงคโปร์และมำเลเชีย ทั้งมำเลเซียและสิงคโปร์มีท่ีตั้งล ้ำลงใตม้ำกกวำ่ไทย ท ำใหห่้ำง
จำกภูมิภำคเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกไปมำกกวำ่ไทย เส้นทำงคมนำคมทำงอำกำศโดยสำยกำรบินพำณิชย์
ท่ีมุ่งเดินทำงเช่ือมโยงระหวำ่ง ยโุรป เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชียตะวนัออกจะเลือกประเทศ
ไทย (สนำมบินดอนเมืองในอดีตและสนำมบินสุวรรณภูมิในปัจจุบนั) เป็นจุดแวะลงจอดรับส่งผูโ้ดยสำร
มำกกว่ำบินลงใต้ไปแวะท่ีมำเลเซียและสิงคโปร์ ดังนั้ น หำกมองถึงกำรแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำร
คมนำคมขนส่งทำงอำกำศของภูมิภำคน้ี มีคู่แข่งขนัอยู่ 3 ประเทศ คือ ไทย สนำมบินสุวรรณภูมิและดอน
เมือง มำเลเซีย สนำมบินกวัลำลมัเปอร์ และสิงคโปร์สนำมบินชำงงี ซ่ึงหำกศึกษำขอ้มูลเปรียบเทียบระหวำ่ง
สนำมบินหลกัของทั้ง 3 ประเทศแลว้มีเน้ือหำท่ีน่ำสนใจ ดงัน้ี 
 
ตำรำงท่ี 1-1 กำรเปรียบเทียบศกัยภำพของสนำมบินหลกัระหวำ่งประเทศไทย สิงคโปร์และมำเลเซีย 
ศักยภำพ สนำมบินสุวรรณภูมิ สนำมบินชำงงี สนำมบินกวัลำลมัเปอร์ 
ขนำดพื้นท่ี 20,000 ไร่ 32,500 ไร่  
Runway 2 ทำงขนำนกนั กวำ้ง 60 

ม.ยำว 4 กม.  
2 ทำงขนำนกนั กวำ้ง 60 
ม. ยำว 4 กม. 

 

อำคำรผูโ้ดยสำร 1 อำคำร 3 อำคำร  

ไทย 

เอเซียใต ้ เอเซียตะวนัออก 

ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ์

มหำสมุทรแปซิฟิก 

แอฟริกำ 
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หอควบคุมกำรบิน สูง 132.2 ม. 80 ม.  
ท่ำเทียบเคร่ืองบิน 120 ท่ำ ประตูสะพำน 69 114 ท่ำ ประตูสะพำน 68 68 ท่ำ 46 สะพำน 
ควำมสำมำรถรองรับ
ผูโ้ดยสำร 

เตม็พิกดั 100 ลำ้นคน 
ปัจจุบนั 48 ลำ้นคน 

64 ลำ้นคน 40 ลำ้นคน 

จ ำนวนสำยกำรบินท่ีลง
จอด 

มำกกวำ่ 80 บริษทั มำกกวำ่ 80 บริษทั 55 บริษทั 

เป้ำหมำย Hub for Asia 
Hub for Asean 

Major air hub in Asia-
pacific Region. 

Hub for Malaysia 
airline/AirAsia 

  
จำกขอ้มูลตำรำงท่ี 1-1 คู่แข่งขนักำรบินศูนยก์ลำงกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศโดยเฉพำะกำรบิน

พำณิชย ์คือ ประเทศไทยกบัสิงคโปร์ ศกัยภำพสนำมบินสุวรรณภูมิกบัสนำมบินชำงงีใกลเ้คียงกนัมำก แต่
กำรส่งเสริมกำรด ำรงต ำแหน่งกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบินพำณิชยแ์ละกำรคมนำคมกำรขนส่งทำงอำกำศ
ระหวำ่งภูมิภำคน้ีประเทศไทยยงัมีศกัยภำพตน้ทุนท่ีส ำรองไวอี้ก คือ เรำมีสนำมบินดอนเมือง และสนำมบิน
เชียงใหม่ท่ีพร้อมเป็นจุดเช่ือมโยงกำรคมนำคมทำงอำกำศระหวำ่งเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออก โดยสำยกำร
บินบำงสำยไม่ตอ้งกำรบินลงใตม้ำถึงสุวรรณภูมิก็สำมำรถใช้ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลำงและลง
จอดได ้ตรงน้ีประเทศไทยไดเ้ปรียบประเทศสิงคโปร์ ตวัช้ีควำมส ำเร็จในกำรเป็นศูนยก์ลำงระหวำ่งไทยกบั
สิงคโปร์ คือ จ ำนวนสำยกำรบินพำณิชยท่ี์เลือกแวะลงจอด วนัน้ีทั้งสองประเทศมีจ ำนวนใกลเ้คียงกนั คือท่ี  
80 กวำ่สำยกำรบิน 
 เรำไดป้ระโยชน์อะไรกบักำรพยำยำมเป็นศูนยก์ลำงกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศในภูมิภำคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ค ำตอบคือ 
  2.8.1  กำรเขำ้ถึงประเทศไทยจำกนำนำชำติ สำมำรถบินตรงจำกภูมิภำคต่ำงๆเขำ้สู่ประเทศไทย
โดยตรง ไม่ตอ้งเปล่ียนเคร่ือง (Transfer)  
  2.8.2  เรำไดโ้อกำสในกำรตอ้นรับนกัท่องเท่ียวนำนำชำติท่ีตรงจำกภูมิภำคต่ำง ๆโดยไม่ตอ้ง
แวะพกัท่ีใดมำก่อน อ ำนำจกำรจ่ำยยงัเตม็เป่ียมเม่ือมำถึงประเทศไทย 
  2.8.3   ผลประโยชน์จำกธุรกิจกำรบินกระจำยสู่ธุรกิจเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดกำรกระจำย
รำยไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง 
  2.8.4  ธุรกิจท่องเท่ียวเติบโตอย่ำงรวดเร็ว รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวปรำกฏชัดเจนว่ำ สร้ำง
เงินตรำต่ำงประเทศใหป้ระเทศไทยไดม้ำกกวำ่กำรขำยสินคำ้และบริกำรอ่ืน ๆ 
  2.8.5  กำรกระจำยผลผลิตทำงกำรเกษตรประเภทผลไม้ ผกั ดอกไม้ ส่งตลำดนำนำชำติ 
สำมำรถท ำไดร้วดเร็วทนัเวลำและใหค้วำมสดของสินคำ้ไดเ้ม่ือถึงตลำดในต่ำงประเทศ 
  2.8.6  กำรสร้ำงควำมเขม้แข็งให้แก่สำยกำรบินพำณิชยข์องไทย เช่น กำรบินไทยและสำยกำร
บินพำณิชยอ่ื์น ๆ ของไทย เพรำะมีฐำนท่ีมัน่ท่ีน่ำเช่ือถือและมัน่คง 
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 ควำมพยำยำมเขำ้สู่กำรเป็นศูนยก์ลำงกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศของภูมิภำคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ของประเทศไทย ท ำให้เกิดกำรพัฒนำองค์ประกอบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องหลำยประกำร โดยท่ี
นอกเหนือจำกควำมไดเ้ปรียบของท ำเลท่ีตั้งของประเทศแลว้ เรำจึงตอ้งด ำเนินกำรองค์ประกอบอ่ืน  ๆ ไป
พร้อม ๆ กนัดว้ย คือ 

1. ศกัยภำพทำงกำยภำพของสนำมบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและเชียงใหม่ 
2. กำรพฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมเชียวชำญมีประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรบินและสนำมบิน 
3. กำรน ำเทคโนโลยทีนัสมยัในดำ้นกำรบิน เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจในควำมปลอดภยั 
4. กำรด ำเนินกำรใหค้่ำใชจ่้ำยท่ีเป็นตน้ทุนของสำยกำรบินต่ำง ๆ ลดลง เพื่อดึงดูดสำยกำร

บินมำใหบ้ริกำรของประเทศ 
5. จดัหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่อธุรกิจกำรบิน เช่น กำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองบิน อำหำร 

บริกำรบนเคร่ือง พลงังำนเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน  ฯลฯ 
6. สร้ำงตลำดกำรบิน กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว กำรประชุมนำนำชำติ กำรคำ้ระหวำ่ง

ประเทศเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรไดผู้โ้ดยสำรและสินคำ้มำกข้ึน 
 ผลกระทบจำกกำรเป็นศูนยก์ลำงกำรคมนำคมขนส่งของอำกำศ ศูนยก์ลำงกำรบินพำณิชยป์รำกฏ

ชดัเจนในทำงลบเหมือนกนั กล่ำว คือ เสียงดงัจำกเคร่ืองบินกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของชำวชุมชนท่ีตั้งถ่ิน
ฐำนอยูร่อบ ๆ และใกลส้นำมบิน เขม่ำควนัจำกเคร่ืองบินและกำรจรำจรบริเวณรอบ ๆสนำมบิน 

 2.9  ท่ีตั้ งประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นทำงคมนำคมขนส่งทำงทะเลท่ีส ำคัญของโลก คือ เส้นทำง
เดินเรือสินคำ้ระหวำ่งภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก กบั ตะวนัออกกลำง แอฟริกำ และยโุรป มีเรือสินคำ้เดินทำงผำ่น
ช่องแคบมะละกำรำวร้อยละ 25 ของเรือสินคำ้ของโลก กำรเช่ือมโยงโดยผำ่นช่องแคบมะละกำดว้ยเรือสินคำ้
จ ำนวนมหำศำล คือ มีเรือประมำณวนัละ 600 ล ำ เรือน ้ ำมนัผ่ำนปีละกว่ำ 2 หม่ืนล ำ เกำะสิงคโปร์ตั้งอยูบ่น
เส้นทำงน้ี ท ำใหเ้กำะสิงคโปร์กลำยเป็นจุดเช่ือมโยงระหวำ่งภูมิภำคทำงทะเลท่ีดีท่ีสุด วนัน้ีท่ำเรือสิงคโปร์จึง
เป็นท่ำเรือศูนยก์ลำงกำรคมนำคมขนส่งทำงเรือท่ีส ำคญัท่ีสุดในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สถำนะของ
ท่ำเรือสิงคโปร์ปรำกฏต่อสังคมธุรกิจกำรคำ้ทำงทะเลของโลกดงัน้ี (จำกกำรท่ำเรือสิงคโปร์ 2554)   

2.9.1 ท่ำเรือสิงคโปร์เป็นต ำแหน่งเช่ือมโยงระหวำ่งภูมิภำคทำงทะเล คือ ภำคพื้นเอเชีย-
แปซิฟิก กบั มหำสมุทรอินเดีย ตะวนัออกกลำง แอฟริกำและยโุรป 

2.9.2 เรือเดินทะเลและเรือสินคำ้เดินทำงผำ่นท่ำเรือสิงคโปร์มำตั้งแต่รำชวงศถ์งัของจีนเปิด
กำรคำ้กบัต่ำงประเทศ 

2.9.3 วนัน้ีท่ำเรือสิงคโปร์ (พ.ศ. 2555) มีท่ำเทียบเรือ 54 ท่ำ ควำมยำวของท่ำเรือ 16 
กิโลเมตร ระดบัควำมลึกของน ้ำ 14.6-16 เมตร 

2.9.4 ท่ำเรือมีลกัษณะเด่นเป็นจุดเปล่ียนสินคำ้เพื่อต่อเรือล ำอ่ืน (Transhipment Port) 
2.9.5 ตูค้อนเทนเนอร์ถูกขนส่งผำ่นท่ำเรือปีละกวำ่ 50 ลำ้นตู ้
2.9.6 เรือสินคำ้ เขำ้ออก (ปี พ.ศ. 2554) จ  ำนวนมำกถึง 127,998 ล ำ 
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2.9.7 เรือน ้ำมนัเทียบท่ำปีละประมำณ 22,280 ล ำ ท ำใหท้่ำเรือสิงคโปร์และประเทศ
สิงคโปร์เป็นศูนยก์ลำงกำรกลัน่น ้ำมนัมำกกวำ่ ½ ของโลก 

2.9.8 เครือข่ำยกำรเช่ือมโยงระหวำ่งท่ำเรือสิงคโปร์กบัท่ำเรือนำนำชำติใน 123 ประเทศ 
มำกกวำ่ 600 ท่ำเรือ 

2.9.9 ท่ำเรือสิงคโปร์วนัน้ีมีควำมคบัคัง่และปริมำณกำรขนส่งสินคำ้มำกเป็นอนัดบั 1 ของ
โลก (ต ำแหน่งอนัดบั 1 จะสลบักนักบัท่ำเรือเชียงไฮข้องประเทศจีน บำงปีท่ำเรือเช่ียงไฮก้็ข้ึนเป็น
อนัดบั 1 ท่ำเรือสิงคโปร์เป็นอนัดบั 2 โดยมีท่ำเรือฮ่องกงเป็นอนัดบั 3)  

 

 เม่ือไดมุ้มมองของท่ำเรือสิงคโปร์แลว้ เรำลองมองเรำเองบำ้งว่ำเป็นอย่ำงไร ประเทศไทยเรำก็มี
ท่ำเรือเดินทะเลหลำยแห่ง มีทั้งท่ีตั้งอยูบ่ริเวณอ่ำวไทยและบริเวณชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั ท่ำเรือทำงทะเลของ
เรำส่วนใหญ่เป็นท่ำเรือ ตน้ทำงขนส่งสินคำ้ไปปลำยทำง (Original-Destination Port) สินคำ้ท่ีขนส่งมำจำก
แหล่งผลิตภำยใน (Hinterland) คือ ผลิตในประเทศ และจำกประเทศเพื่อนบำ้น เช่น สปป.ลำวไปสู่นำนำชำติ
และจำกนำนำชำติเข้ำสู่ประเทศไทยและเพื่อนบ้ำนสปป.ลำว ปริมำณกำรขนส่งจึงมีไม่มำกเม่ือไป
เปรียบเทียบกบัท่ำเรือของสิงคโปร์ ดงัขอ้มูลจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย บ่งบอกปริมำณกำรขนส่งในปี 
พ.ศ. 2554 ของท่ำเรือกรุงเทพ (ท่ำเรือคลองเตย) มีเรือเขำ้ – ออก 2,906 ล ำ มีปริมำณสินคำ้ท่ีขนส่ง 1,305,429 
ตนั ซ่ึงมีเรือเขำ้ออกนอ้ยกวำ่สิงคโปร์ 44 เท่ำ (ไม่นบัเรือน ้ ำมนั) ขณะท่ีท่ำเรือแหลมฉบงัมีเรือเขำ้ออกปี (พ.ศ.
2551) จ ำนวน 8,113 ล ำ ต่ำงกันประมำณ 15 เท่ำ (ข้อมูลต่ำงปีกันแต่ไม่ห่ำงกันมำก) ปัจจุบันท่ำเรือท่ีมี
บทบำทในกำรขนส่งทำงทะเลของท่ำเรือแหลมฉบงั ท่ำเรือมำบตะพุดและท่ำเรือสงขลำ ส่วนชำยฝ่ังอนัดำ
มนัมีท่ำเรือภูเก็ตและท่ำเรือระนอง หำกประเทศไทยจะอำศยัพื้นฐำนของท่ำเรือท่ีมีอยูไ่ปสู่กำรมีส่วนร่วมใน
กำรเดินเรือนำนำชำติของเส้นทำงเดินเรือหลกัระหวำ่งเอเชียแปซิฟิกกบัมหำสมุทรอินเดีย ตะวนัออกกลำง 
แอฟริกำและยุโรป เรำมีท่ำเรือท่ีเป็นตน้ทุนอยู่แลว้ 2 แห่งคือ ท่ำเรือสงขลำและท่ำเรือระนอง ท่ำเรือทั้ง 2 
แห่งน้ีพร้อมให้กำรต่อยอดกำรพิจำรณำเช่ือมชำยฝ่ัง 2 ดำ้นดว้ย สะพำนเศรษฐกิจ (Landbridge) คือ สะพำน
เศรษฐกิจ สงขลำ-สตูล และ ชุมพร-ระนอง 

 โจทย ์: ประเทศไทยจะเพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมกำรคมนำคมขนส่งทำงทะเลระดบันำนำชำติได้
หรือไม ่

 ควำมน่ำสนใจอยูท่ี่เรำมีสภำพภูมิศำสตร์ท่ีชวนให้คิดถึงเร่ืองจำกโจทย ์คือ คำบสมุทรภำคใตข้วำง
กั้นน่ำนน ้ ำระหวำ่งเอเชีย-แปซิฟิคกบัมหำสมุทรอินเดีย ควำมกวำ้งจำกชำยฝ่ังอ่ำวไทยไปถึงชำยฝ่ังอนัดำมนั
ประมำณ 80-150 กิโลเมตร ถำ้เรำปรับสภำพภูมิศำสตร์ดว้ยกำรขุดทำงน ้ ำเช่ือมต่อสองชำยฝ่ัง ให้ใหญ่พอ
ส ำหรับกำรเดินเรือสมุทรได ้อะไรจะเกิดข้ึน  

 กำรขุดคลองกระ เพื่อเช่ือมทำงน ้ ำระหวำ่งอ่ำวไทยกบัอนัดำมนั ควำมคิดน้ีเกิดข้ึนมำนำนกวำ่ 100 
ปีท่ีแลว้ ควำมคิดและเสนอขดุคอคอดกระเกิดตั้งแต่รัชกำลพระบำทสมเด็จพระจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 4 
โดยกำรน ำเสนอจำกประเทศองักฤษ ประเทศไทยไม่พร้อมเร่ืองเงิน ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้
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เจำ้อยู่หัวให้รัฐบำลองักฤษส ำรวจควำมเป็นไปได้ (พ.ศ.2415) แต่ไม่มีกำรด ำเนินกำรขุด ต่อมำเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงกำรปกครองแลว้ นำยกรัฐมนตรี ปรีดี พนมยงค ์(พ.ศ. 2478) ไดท้บทวนศึกษำโครงกำรคลอง
กระ ภำยหลงัสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ยติุลงแลว้ (พ.ศ. 2498) รัฐบำลไทยกบัรัฐบำลองักฤษตกลงไม่ให้มีกำรขุด
คลองกระ หำกองักฤษไม่เห็นชอบ แต่ขอ้ตกลงน้ียกเลิกไปหลงัจำกนั้น 8 ปี (พ.ศ. 2497) ต่อมำมีบริษทัของ
ญ่ีปุ่นขอศึกษำเพื่อขุดคลองกระ (พ.ศ.2502) แต่ไดรั้บกำรปฏิเสธ ภำยหลงัจำกนั้นองคก์รของประเทศไทยได้
ให้ควำมสนใจกำรขุดคลองกระ เช่น ส ำนักงำนพลงังำนแห่งชำติ (พ.ศ.2513) กองทพัเรือศึกษำโครงกำร
(พ.ศ. 2514) กองทพัภำคท่ี 4 ศึกษำโครงกำร (พ.ศ.2525) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ศึกษำโครงกำรพฒันำชำยฝ่ังทะเลภำคใตแ้ละโครงกำรสะพำนเศรษฐกิจ (พ.ศ.2537) รวมทั้งรัฐบำล
สมยัพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ก็ใหค้วำมสนใจกำรขดุคลองเช่ือม 2 ชำยฝ่ังภำคใต ้

 จนปัจจุบนั กำรขุดคลองเช่ือมชำยฝ่ัง 2 ดำ้นของภำคใตก้็ยงัเป็นควำมคิดท่ีติดตำมต่อเน่ืองมำเป็น
เวลำนบัร้อยปี หำกควำมคิดน้ีจะมีกำรสำนต่อจะมีเง่ือนไขสนบัสนุนหรือยบัย ั้งอยำ่งไรบำ้ง 

 เง่ือนไขสนบัสนุนใหเ้ห็นวำ่น่ำจะมีกำรพฒันำขดุคลองข้ึนไดน้ั้น คือ 
 1. วนัน้ีเส้นทำงเดินเรือสมุทรนำนำชำติท่ีใชเ้ส้นทำงเช่ือมโยงเอเชีย-แปซิฟิคกบัมหำสมุทรอินเดีย 

ตะวนัออกลำง แอฟริกำและยุโรป ผ่ำนช่องแคบมะละกำมีปัญหำเรือหนำแน่น คบัคัง่ เรือชนกนับำ้ง ท ำให้
เรือแล่นชำ้ เอ้ืออ ำนวยให้โจรสลดัปลน้เรืออยูเ่สมอ  ๆเรือเดินสมุทรจ ำนวนหน่ึงตอ้งกำรหำเส้นทำงใหม่แทนเส้นทำงน้ี 

 
 

ภำพท่ี 1-7 เส้นทำงกำรเดินเรือหลกัของโลกในภูมิภำคอำเซียน 
 ท่ีมำ : http://yotathongthin.blogspot.com/2014/08/blog-post_24.html 

 
 2.  เส้นทำงใหม่ท่ีเป็นทำงเลือกในกำรเดินเรือเช่ือมภูมิภำคดงักล่ำวขำ้งตน้ คือ 
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  2.1 เส้นทำงชุนดำผ่ำนจำกมหำสมุทรอินเดียลงไปทำงใต้เกำะสุมำตรำแลว้เล้ียวซ้ำยผ่ำนช่วง
ทะเลระหวำ่งเกำะสุมำตรำกบัเกำะชวำข้ึนสู่ทะเลจีนใต ้และเส้นทำงเลือกอีกเส้นทำง คือ  

  2.2 เส้นทำงลอมบ๊อก ผำ่นจำกมหำสมุทรอินเดียมำทำงใตสุ้มำตรำต่อไปทำงใตเ้กำะชวำ แลว้
เล้ียวซ้ำยข้ึนเหนือออ้มเกำะบอร์เนียวข้ึนสู่ทะเลจีนใตต่้อไป เส้นทำงทั้ง 2 ถึงแมเ้ป็นทำงเลือกส ำรองเม่ือไม่
สำมำรถใช้เส้นทำงมะละกำได ้แต่ตอ้งเพิ่มระยะทำง ส้ินเปลืองพลงังำนและเวลำมำกข้ึนจนท ำให้ตน้ทุนค่ำ
ขนส่งสูงมำกข้ึน จึงไม่เป็นท่ีนิยมใชเ้ส้นทำงทั้ง 2 สำยดงักล่ำว  

 3.  กำรรวมตวัของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นกลุ่มอำเซียนได้พฒันำควำม
ร่วมมือถึงระดบัเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 
(ค.ศ.2015) จะส่งผลให้เกิดตลำดกำรคำ้ของภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้ยำยใหญ่ข้ึนเป็นตลำดขนำด
ใกลเ้คียง 600 ลำ้นคน นอกจำกนั้น ยงัเป็นแหล่งกำรผลิตท่ีมีศกัยภำพทำงกำรเดินเรือใหม่ ๆ ท่ีประหยดัเวลำ
และค่ำใชจ่้ำยดำ้นพลงังำน ยอ่มมีควำมเป็นไปได ้

 4.  กำรขนส่งทำงเรือยงัเป็นกำรขนส่งดำ้นทุนต ่ำ และจะขยำยตวัตำมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชีย ตะวนัออกกลำง แอฟริกำตะวนัออกและยุโรป เรือสินค้ำจะเดิน
ทำงผ่ำนภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพิ่มข้ึน และหำกกำรค้ำขำยระหว่ำงภูมิภำคเอเชียตะวนัออกซ่ึง
ประเทศจีน เกำหลีใตเ้สริมปริมำณกบัประเทศญ่ีปุ่น เพื่อคำ้ขำยกบัภูมิภำคตะวนัออกกลำง แอฟริกำ และ
ยโุรปทวมีำกข้ึน เรือสินคำ้ขนำดใหญ่อำจเดินทำงไปมำระหวำ่งตน้ทำงถึงปลำยทำงโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งเปล่ียน
เรือ แต่เรือจ ำนวนมำกอำจมีระยะทำงท่ีมีประสิทธ์ิภำพในกำรท ำพำณิชยน์ำวี โดยส่งสินคำ้ในระยะทำงคร่ึง
ทำงแลว้รับสินคำ้อีกประเภทเดินทำงกลบั ต ำแหน่งคร่ึงทำง คือ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คำบสมุทรภำคใต ้
คือ ต ำแหน่งคร่ึงทำงท่ีเหมำะสมมำก (สิงคโปร์ คือ ต ำแหน่งคร่ึงทำงท่ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูงในวนัน้ี 
ในกำรเป็นเมืองท่ำท่ีเป็นจุดเปล่ียนถ่ำยสินคำ้ส่งต่อเรือล ำอ่ืน) ท่ีจะเป็นจุดเปล่ียนถ่ำยสินคำ้จำกเรือล ำหน่ึง
ไปสู่เรืออีกล ำหน่ึงเพื่อรับช่วงขนส่งสินคำ้ต่อไปยงัภูมิภำคเป้ำหมำย 

  มีกำรประเมินผลกระทบจำกกำรขดุคลองเช่ือมชำยฝ่ังทะเลดำ้นอ่ำวไทยกบัชำยฝ่ังทะเลดำ้นอนัดำ
มนัไวท้ั้งผลกระทบทำงบวกและผลกระทบทำงลบ ดงัน้ี 

  ผลกระทบทำงบวก ประกอบดว้ยประเด็นควำมคิดท่ีน่ำสนใจคือ  
 1.  ขณะน้ีมีเรือสินคำ้ท่ีมีปริมำณมำกรอรับบริกำรจำกท่ำเรือของประเทศสิงคโปร์ จะมีเรือท่ีรอไม่

ไหวหนัมำใชร้ะบบกำรขนส่งในพื้นท่ีอ่ืน ๆ คือ มำท่ีประเทศไทย 
 2.  ประเทศไทยจะมีโอกำสเป็นประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลำงกำรเดินเรือพำณิชยร์ะหวำ่งประเทศ

เพิ่มข้ึนจำกกำรเป็นศูนยก์ลำงกำรบินพำณิชยข์องภูมิภำคน้ี 
 3.  เกิดเมืองอุตสำหกรรม ท่ำเรือ ทั้ง 2 ฝ่ังทะเล คือ ท่ำเรือดำ้นอ่ำวไทย และท่ำเรือดำ้นทะเลอนัดำ

มนั 
 4.  เกิดขั้วของกำรพฒันำแห่งใหม่ของภำคใต ้ตลอดจนมีศูนยก์ลำงเศรษฐกิจแห่งใหม่ทำงดำ้น

กำรเงิน กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ มีกำรจำ้งแรงงำนจ ำนวนมำก  
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 5.  เง่ือนไขทำงภูมิศำสตร์กำรเมืองของประเทศเปล่ียนไป ประเทศไทยจะมีควำมส ำคญัทำง
ยทุธศำสตร์ควำมมัน่คงของภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ำกข้ึน ประเทศไทยจะเป็นศูนยก์ลำงทำง
กำรเมืองระหวำ่งประเทศของภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้ิง่ข้ึน 

 
ภำพท่ี 1-8 แผนท่ีแสดงเส้นทำงเดินเรือท่ีจะขดุคอคอดกระทำงตอนใตข้องประเทศไทย 
 ท่ีมำ : www.tnews.co.th 
 
 ผลกระทบทำงลบ 

 1.  เกิดกำรเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศวทิยำชำยฝ่ังทะเล ทั้งดำ้นอ่ำวไทยและอนัดำมนั ในระยะ 
100 กิโลเมตร จำกบริเวณท่ำเรือ จะมีกำรเปล่ียนแปลงของคุณภำพน ้ำทะเล สัตวท์ะเล พืชทะเล ระบบนิเวศ
แนวปะกำรังอำจไดรั้บควำมกระทบกระเทือนได ้

 2.  เกิดกำรเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศทำงสังคม โครงสร้ำงแรงงำนเปล่ียนแปลง วถีิชีวติเดิมๆ
ของประชำกรในพื้นท่ีพฒันำและพื้นท่ีใกลเ้คียงมีกำรเปล่ียนแปลง มีกำรเพิ่มข้ึนของแรงงำนดำ้นกำรคำ้และ
บริกำร ขณะท่ีภำคเกษตรกรรม กำรประมงลดนอ้ยลง 

 3.  กระทบต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวของพื้นท่ีชำยฝ่ังทะเลภำคใต ้เน่ืองจำกเกิดกำร
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศชำยฝ่ังทะเลในรัศมีระยะทำง 100 กิโลเมตร  
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 4.  ด้ำนควำมมัน่คง ควำมพยำยำมแบ่งเขตแดนของกำรก่อควำมไม่สงบของจงัหวดัชำยแดน
ภำคใตจ้ะขยำยกวำ้งมำสุดขอบคลองดำ้นใตก้็เป็นได ้

 จำกแนวคิดท่ีจะมีบทบำทในกำรคมนำคมขนส่งทำงทะเลมำกข้ึนนั้น หำกกำรขุดคลองเช่ือม
ชำยฝ่ังภำคใต้ทั้ ง 2 ด้ำน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ไม่ว่ำจะในระยะสั้ นหรือระยะยำว แต่เน่ืองจำกควำม
เหมำะสมของท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ใหโ้อกำสท ำได ้ควำมคิดหำหนทำงอ่ืน ๆ ก็เกิดข้ึนได ้เช่น กำรเช่ือมชำยฝ่ัง
ทะเล 2 ดำ้น ดว้ยเส้นทำงคมนำคมขนส่งรูปแบบต่ำง ๆ ท ำให้ภำคใตเ้ป็นเหมือนเกำะท่ีมีชำยฝ่ังทะเล 2 ดำ้น 
สร้ำงท่ำเรือพำณิชยน์ำนำชำติ แลว้สร้ำงโครงข่ำยกำรคมนำคมเช่ือมท่ำเรือท่ิมฝ่ังทั้ง 2 ให้สำมำรถเขำ้ถึงกนั
ไดส้ะดวก ดว้ยรูปแบบกำรคมนำคมขนส่งทำงบก ถนนไฮเวย ์ซุปเปอร์ไฮเวย ์ทำงรถไฟ ท่อส่งน ้ ำมนั และ
ก๊ำซธรรมชำติ กระบวนควำมคิดดงักล่ำวคือ กำรพฒันำสะพำนเศรษฐกจิ (Landbridge) 

 

 
ภำพท่ี 1-9 แผนท่ีแสดงแนวสะพำนเศรษฐกิจของไทย 
 ท่ีมำ : www.muslimthaipost.com 

 

 กำรพฒันำสะพำนเศรษฐกิจเกิดจำกควำมพยำยำมปรับกระบวนวิธีกำรคมนำคมขนส่งท่ีจะเช่ือม
ชำยฝ่ังทะเลสองด้ำนให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องขุดคลอง ระบบกำรคมนำคมขนส่งท่ี
สอดคลอ้งกบัสมยัของเทคโนโลยีกำรขนส่ง คือ ถนน ทำงรถไฟ กำรขนส่งทำงท่อ รูปแบบกำรขนส่งเหล่ำน้ี
จะตอ้งสำมำรถก่อให้เกิดกำรขนส่งสินคำ้ได้รวดเร็ว ได้มำกและประหยดั ควำมคิดสะพำนเศรษฐกิจเป็น
เหมือนกำรสร้ำงทำงลดัของกำรขนส่งสินคำ้ท่ีจะตอ้งอำศยักำรขนส่งทำงเรือเป็นจุดเร่ิมตน้ เรือขนส่งตอ้ง
แล่นไปตำมทำงน ้ ำ บำงคร้ังตอ้งออ้มไปไกล ส้ินเปลืองเวลำและพลงังำน ท ำให้ตน้ทุนกำรขนส่งสูงข้ึน กำร
มองหำเส้นทำงขนส่งท่ีเป็นทำงลัด ไม่ตอ้งอ้อมไปตำมทำงน ้ ำ แต่เป็นทำงลัดท่ีให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 
ประหยดัเวลำและตน้ทุนกำรขนส่ง คือ กำรสร้ำงระบบสะพำนเศรษฐกิจ ซ่ึงมีควำมเป็นไปไดข้องกำรพฒันำ 
ดงัน้ี  
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 1.  เส้นทำงเช่ือมชำยฝ่ังอ่ำวไทยกบัชำยฝ่ังอนัดำมนั ระหวำ่งอ ำเภอจะนะ จงัหวดัสงขลำ กบัอ ำเภอ
ละงู จงัหวดัสตูล 

 2.  เส้นทำงระหวำ่งอ ำเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมรำช กบัอ ำเภอทำ้ยเหมือง จงัหวดัพงังำ 
 ประโยชน์ของสะพำนเศรษฐกิจ เส้นทำงระหว่ำงอ ำเภอจะนะ จงัหวดัสงขลำ กับอ ำเภอละงู 

จงัหวดัสตูล ท่ีประเมินจำกกำรขนส่งน ้ำมนัจำกตะวนัออกกลำงไปสู่ภูมิภำคเอเชียตะวนัออก มีปีละประมำณ 
536 ลำ้นบำร์เรล โดยเส้นทำงเดิมท่ีผ่ำนช่องแคบมะละกำ ใช้เวลำ 50-57 วนั แต่ถ้ำมำใช้สะพำนเศรษฐกิจ
ดงักล่ำวจะใชเ้วลำกำรขนส่งเพียง 36 วนั ลดระยะเวลำจำกตน้ทำง-ปลำยทำงไดม้ำกถึง 20 วนั ส่วนประกอบ
ของกำรขนส่งจะมีกำรก่อสร้ำงท่ำเรือ 2 ด้ำน รวมทั้ งคลงัน ้ ำมนัและท่อส่งน ้ ำมนั ระยะทำงของสะพำน
เศรษฐกิจน้ียำวประมำณ 180 กิโลเมตร กำรลงทุนด ำเนินกำรน้ีจะเป็นกำรลงทุนระหว่ำงไทยกับจีน 
ขณะเดียวกนักบัทำงประเทศมำเลเซียไดด้ ำเนินกำรในลกัษณะน้ีแลว้ เม่ือปี พ.ศ. 2550 โดยสะพำนเศรษฐกิจ
ถูกด ำเนินกำรเช่ือมชำยฝ่ังของรัฐลันตนัทำงด้ำนอ่ำวไทย กับชำยฝ่ังรัฐดำห์ด้ำนอนัดำมนั เป็นเส้นทำง
เช่ือมโยงยำวประมำณ 310 กิโลเมตร เพื่อกำรขนส่งน ้ำมนั 

 ในปี พ.ศ. 2555 มีควำมต่ืนตัวในกำรพฒันำเส้นทำงขนส่งท่ีเช่ือมระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบัง 
จงัหวดัชลบุรี กบัท่ำเรือทวำยในประเทศเมียนมำ โดยมีกำรพฒันำท่ำเรือน ้ ำลึกท่ีทวำย และเส้นทำงติดต่อจำก
ทวำยไปกำญจนบุรี เส้นทำงท่ีมีกล่ำวถึงควำมเป็นสะพำนเศรษฐกิจท่ีจะยน่ระยะเวลำ และระยะทำงในกำร
ขนส่งลงไปไดม้ำก จำกเส้นทำงท่ีจะตอ้งเร่ิมจำกแหลมฉบงั-ช่องแคบมะละกำ-ทะเลอนัดำมนั-มหำสมุทร
อินเดีย-ตะวนัออกกลำง ซ่ึงระยะทำงยำวไกลกวำ่ใชส้ะพำนเศรษฐกิจเส้นทำงใหม่จำก แหลมฉบงั-กรุงเทพฯ-
กำญจนบุรี-ทวำย (เมียนมำ) ซ่ึงมีระยะทำงประมำณ 450 กิโลเมตร ควำมเป็นไปไดข้องเส้นทำงน้ีมีสูง เม่ือ
ควำมเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เร่ิมในปลำยปี พ.ศ. 2558 ควำมร่วมมือระหว่ำงไทยกบัเมียนมำใน
กรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะส่งผลให้กำรพฒันำเส้นทำงคมนำคมขนส่งเส้นทำงน้ีมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน   

 ขณะเดียวกนัมีควำมเห็นวำ่ กำรจะเปิดสะพำนเศรษฐกิจ แหลมฉบงั-ทวำย ซ่ึงตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบั
ต่ำงประเทศ คือ เมียนมำ และในระยะเวลำปี พ.ศ. 2555 นกัลงทุนชำวไทยส่วนหน่ึงจึงต่ืนเตน้กบัเส้นทำงน้ี 
ท ำไมเรำไม่มองหำเส้นทำงในส่วนของประเทศไทยดูบำ้งวำ่ ควรจะเป็นเส้นทำงใดในพื้นท่ีเหนือข้ึนมำเอ้ือ
ประโยชน์แก่กำรขนส่งทำงเรือของแหลมฉบงั เรำมีท่ำเรือน ้ ำลึกบริเวณชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั ท่ีอยูเ่หนือสุด
ของภำคใต ้คือ ท่ำเรือน ้ ำลึกระนอง หำกเรำมุ่งพฒันำท่ำเรือน ้ ำลึกระนอง และเส้นทำงเช่ือมโยง แหลมฉบงั-
สมุทรปรำกำร-สมุทรสำคร-สมุทรสงครำม-รำชบุรี-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขนัธ์-ชุมพร-ระนอง ให้สำมำรถ
ขนส่งสินคำ้ ทั้งสินคำ้อุตสำหกรรม เกษตรกรรม พลงังำน จะท ำให้ประเทศไทยสำมำรถเปิดตวัท่ำเรือแหลม
ฉบงัและท่ำเรือน ้ำลึกระนองสู่ระดบันำนำชำติไดม้ำกกวำ่น้ี 
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3. ทีต่ั้งเฉพำะ : ภูมรัิฐศำสตร์ของประเทศไทย 

 ควำมเป็นรัฐของประเทศไทยมีพื้นฐำนท่ีดีจำกสภำพทำงกำยภำพของพื้นท่ี คือ ควำมอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยำกรน ้ ำ มีลุ่มน ้ ำท่ีจดัสรรน ้ ำให้มำกมำย อำทิ ปิง วงั ยม น่ำน เจำ้พระยำ ชี มูล บำงปะกง แม่กลอง 
ท่ำจีน สะแกกรัง ฯลฯ ระบบลุ่มน ้ ำดงักล่ำวพฒันำท่ีรำบลุ่มแม่น ้ ำท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน มีกำรทบัถม
จำกน ้ ำท่วมทุ่ง เกิดดินตะกอนลุ่มแม่น ้ ำท่ีอุดมสมบูรณ์เหมำะกบักำรเกษตรประเภทนำขำ้ว ลุ่มน ้ ำต่ำง ๆ จึง
เป็นอู่ขำ้วอู่น ้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำรก่อตั้งรัฐ หัวใจของรัฐเกษตรอย่ำงไทย คือลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำ ท่ีลุ่มแม่น ้ ำ
เจำ้พระยำเป็นเสมือนดินแดนบ่มเพำะควำมมัน่คงของรัฐ บ่มเพำะควำมเป็นไทย วิถีวฒันธรรมไทย และ
เศรษฐกิจ ควำมเป็นไทยได้ขยำยไปสู่ลุ่มน ้ ำอ่ืน ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นประเทศไทยท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วย
กำรเกษตรนำขำ้ว ระบบลมมรสุมมีผลต่อกิจกรรมกำรเกษตรนำขำ้ว ฤดูกำรผลิตอำหำรหลกั คือ ขำ้ว (นำปี) 
สอดคลอ้งกบัระบบลมมรสุม ช่วงมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัพำเอำควำมชุ่มช้ืนมำให้ เป็นช่วงของกำรท ำนำ 
เร่ิมไถนำ ด ำนำ เล้ียงบ ำรุงตน้ขำ้ว ฝนในฤดูฝนตกต่อเน่ืองจนถึงปลำยเดือนตุลำคม ขำ้วในนำเร่ิมแก่ออกรวง
ขำ้ว เดือนพฤศจิกำยนฝนเหือดแห้งยำ่งเขำ้สู่กำรรับลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมเยน็และแห้ง เป็นช่วง
แสงแดดเจิดจำ้ ทอ้งฟ้ำแจ่มใส แสงอำทิตยช่์วยบ่มขำ้วท่ีรวงขำ้วสุกออกเป็นสีเหลืองทองไปทัว่ทุ่ง ทุ่งนำขำ้ว
สีทองครอบคลุมลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำและลุ่มแม่น ้ ำอ่ืนๆ กระจำยถว้นทัว่ไปหมด จนเห็นเป็นแผ่นดินสีทอง 
เรำจึงเรียกช่ือแผน่ดินน้ีวำ่ “สุวรรณภูมิ”  
 น่ำสงสัยไหมว่ำท ำไมรัฐประเทศไทยจึงเร่ิมตน้ท่ีสุโขทยัท ำไมตอ้งสุโขทยั พื้นท่ีอ่ืนไม่ไดห้รือ 
ควำมน่ำจะเป็นค ำตอบคือ เม่ือประมำณปี พ.ศ. 1700 กวำ่ๆนั้น อำณำจกัรขอมเร่ิมอ่อนแรง อิทธิพลของขอม
ต่อชำวไทยเร่ิมอ่อนแรง สุโขทยั ก ำแพงเพชร ศรีสัชนำลยั เป็นชุมชนห่ำงไกลศูนยก์ลำงของอำณำจกัรขอม 
เม่ือสุโขทยัเขม้แขง็ก็เป็นไปไดท่ี้จะเร่ิมก่อตั้งรัฐประเทศข้ึนได ้ประกอบกบัควำมอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น ้ ำ
ยม (ในน ้ ำมีปลำในนำมีขำ้ว) ท ำให้สุโขทยัเขม้แข็งพอจะเร่ิมตน้ตั้งตวัเป็นรัฐท่ีมีควำมเป็นอิสระปกครอง
ตนเอง 
 ศูนยก์ลำงกำรปกครองประเทศของไทยมีกำรปรับเปล่ียนต ำแหน่งมำหลำยคร้ัง เร่ิมตน้ท่ีสุโขทยั
และด ำรงอยูท่ี่สุโขทยัยำวนำนประมำณ 200 ปี เม่ือสุโขทยัเส่ือม อยุธยำเร่ิมเป็นศูนยก์ลำงสืบต่อจำกสุโขทยั 
ต ำแหน่งศูนยก์ลำงยำ้ยลงมำทำงใตจ้ำกลุ่มแม่น ้ ำยม มำเป็นลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำ อยธุยำเลือกท ำเลท่ีตั้งบนเกำะ
มีแนวแม่น ้ ำล้อมรอบเป็นชัยภูมิท่ีเหมำะสมท่ีสุดต่อกำรปกป้องตนเองจำกภยัรุกรำนของขำ้ศึก เน่ืองจำก
สภำพภูมิประเทศของท่ีรำบลุ่มแม่น ้ำเจำ้พระยำเป็นท่ีรำบกวำ้งขวำง หำอุปสรรคทำงภูมิประเทศช่วยป้องกนั
กำรบุกรุกเขำ้ถึงตวัยำก จะมีก็แต่ตวัแม่น ้ ำขวำงกั้นเท่ำนั้น ดงันั้น กำรเลือกท ำเลท่ีตั้งของกรุงศรีอยุธยำอยูบ่น
เกำะท่ีมีกำรบรรจบของแม่น ้ ำเจำ้พระยำ แม่น ้ ำลพบุรี และแม่น ้ ำป่ำสัก รำยล้อมอยู่จึงมีควำมปลอดภยัได้
ระดบัหน่ึง โดยไม่ตอ้งขุดคูเมืองเพรำะแม่น ้ ำธรรมชำติมีอยู่แล้ว ช่ืออยุธยำ มีควำมหมำยว่ำ “นครท่ีไม่อำจ
ท ำลำยได้” แต่ระยะเวลำ 417 ปีของกำรเป็นรำชธำนีก็ยงัถูกพม่ำท ำร้ำยจนเสียกรุงได้ 2 คร้ัง (ทั้งๆท่ีท ำเล
ป้องกนัตวัดีโดยธรรมชำติ) เมืองหลวงของไทยในช่วงอยุธยำไดส้ั่งสมควำมมัน่คงทำงศำสนำพุทธไวอ้ยำ่ง
มำกมำย โดยมีวดัต่ำง ๆ บนพื้นท่ีประมำณ 8 ตำรำงกิโลเมตร มำกถึง 145 วดั นอกจำกนั้น ยงัเป็นกำรสั่งสม
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องคค์วำมรู้ทำงประวติัศำสตร์ วฒันธรรม ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไวม้ำกมำย เม่ือพม่ำ
ท ำร้ำยอยุธยำจนท ำให้เป็นเมืองท่ีตำย (อยุธยำหมดอำยุดว้ยเหตุต่ำงจำกสุโขทยั อยุธยำถูกท ำร้ำยแต่สุโขทยั
ชรำภำพและเส่ือมดว้ยระบบวถีิของชุมชน) 
 ศูนยก์ลำงกำรปกครองของไทยถูกยำ้ยลงมำทำงใต ้(ตำมแม่น ้ำเจำ้พระยำ) ระยะทำงห่ำงกนัไม่เกิน 
100 กิโลเมตร (ตำมทำงน ้ ำเจำ้พระยำ) จำกอยุธยำมำท่ีกรุงธนบุรี แต่ควำมเป็นศูนยก์ลำงก็เป็นเพียงระยะสั้น 
ๆ ยงัไม่มีเวลำเพียงพอในกำรสร้ำงบำ้นสร้ำงเมืองใหเ้ป็นเมืองหลวงอยำ่งเมืองอ่ืน ๆ ศูนยก์ลำงกำรปกครองก็
ไดรั้บกำรยำ้ยขำ้มฟำกจำกฝ่ังกรุงธนบุรีมำฝ่ังตรงกนัขำ้ม สร้ำงกรุงรัตนโกสินทร์เป็นศูนยก์ลำงกำรบริหำร
และปกครองแห่งใหม่ ในช่วงระยะเวลำสองร้อยกว่ำปีท่ีกรุงเทพมหำนครเป็นรำชธำนีของประเทศไทย มี
เหตุกำรณ์ส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำวะทำงภูมิรัฐศำสตร์ของประเทศหลำยเร่ือง อำทิ  
 1.  ยุคกำรล่ำอำณำนิคมของประเทศตะวนัตก องักฤษ ฝร่ังเศส มีบทบำทมำกในกำรเขำ้มำหำ
ดินแดนในเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยองักฤษไดอิ้นเดียและเมียนมำเป็นอำณำนิคม ขณะท่ีฝร่ังเศส
เขำ้มำทำงอินโดจีน มีผลให้ไทยทยอยเสียดินแดนให้แก่ฝร่ังเศสถึง 5 คร้ัง (พ.ศ. 2410-2449) และตกอยู่ใน
ภำวะเส่ียงต่อกำรสูญเสียเอกรำชไปเป็นรัฐอำณำนิคมเป็นอยำ่งมำก ควำมโชคดีประกำรหน่ึงของประเทศ คือ 
ท ำเลท่ีตั้งท่ีอยูต่รงกลำงระหวำ่งเมียนมำกบัอินโดจีน ท ำใหอ้งักฤษและฝร่ังเศสตดัสินใจให้ประเทศไทยเป็น
รัฐกนัชนระหวำ่งองักฤษและฝร่ังเศส (Buffer State) ทั้งฝร่ังเศสและองักฤษต่ำงพยำยำมคำนอ ำนำจต่อกนัมิ
ใหฝ่้ำยหน่ึงฝ่ำยใดเขำ้มำมีอ ำนำจเหนือประเทศไทย ท ำใหก้ำรรักษำเอกรำชของประเทศไทยสำมำรถด ำรงอยู่
โดยไม่ตกเป็นรัฐอำณำนิคม โดยองักฤษและฝร่ังเศสลงนำมก ำหนดเขตอิทธิพลไวต่้อกันเม่ือวนัท่ี 15 
มกรำคม 2439 โดยก ำหนดใหป้ระเทศไทยเป็นรัฐหรือพื้นท่ีกนัชน 
 2.  กำรมีท ำเลท่ีตั้ งท่ีเป็นเส้นทำงเช่ือมโยงจำกอินโดจีนไปเมียนมำและอินเดีย ในระหว่ำงท่ี
กองทพัญ่ีปุ่นในสมยัสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือญ่ีปุ่นยึดอินโดจีนไดจ้ำกฝร่ังเศสแลว้ ญ่ีปุ่นมีเป้ำหมำยผ่ำน
ประเทศไทยไปยงัเมียนมำและอินเดีย ประเทศไทยซ่ึงมีต ำแหน่งเป็นเส้นทำงผ่ำนตอ้งยินยอมให้กองทพั
ญ่ีปุ่นผำ่น ซ่ึงท ำใหป้ระเทศกำ้วเขำ้สู่ภำวะสงครำมในช่วงสั้น ๆ  
 



20 
 

 
ภำพท่ี 1-10 แผนท่ีกำรสูญเสียแผน่ดินของประเทศไทยในสมยัรัชกำลท่ี 5  
 ท่ีมำ : http://f.ptcdn.info/509/018/000/1399125186-250pxThail-o.gif 

 

 3.  ช่วงสงครำมเย็น (หลังจำกสงครำมโลกคร้ังท่ี 2) กำรขยำยตวัของลทัธิกำรปกครองระบบ
คอมมิวนิสตแ์พร่ขยำยอยำ่งรวดเร็วในทวปีเอเชีย สหภำพโซเวยีต จีน ขยำยเขำ้สู่อินโดจีนและมีแนวโนม้เขำ้
สู่ประเทศไทย สหรัฐอเมริกำพยำยำมสร้ำงแนวป้องกันกำรขยำยตวัของลัทธิกำรปกครองคอมมิวนิสต ์
ประเทศไทยก็เป็นประเทศในแนวป้องกนันั้น ไทยถูกคุมคำมต่อควำมมัน่คงโดยผูก่้อกำรร้ำยคอมมิวนิสตใ์น
ระยะนั้น (ประมำณปี พ.ศ. 2500-2525) ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกำมีอยำ่งแนบแน่น 
โดยไทยเป็นตวัแทน (เหมือน) ในกำรป้องกนักำรขยำยตวัของลัทธิคอมมิวนิสต์ เพื่อไม่ให้คอมมิวนิสต์
ควบคุมชำยขอบของมหำสมุทรแปซิฟิคไดส้ ำเร็จ 
 ปัจจุบนัภำวะภูมิรัฐศำสตร์ของไทยปรำกฏชดัเจนในยุคควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศเบ่งบำนทัว่
โลก ควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศเป็นประเด็นส ำคญั ดว้ยท ำเลท่ีตั้งของไทยท ำ
ให้สำมำรถเข้ำร่วมในองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำคต่ำงๆ ดงัเช่น 
APEC ASEAN BIMSTEC GMS นอกจำกนั้น ไทยยงัมุ่งกำรค้ำระหว่ำงประเทศโดยให้ควำมส ำคัญกำร
ขนส่งทำงเรือมำกยิ่งข้ึน ไทยสำมำรถติดต่อโลกภำยนอกไดด้ว้ยกำรขนส่งทำงทะเลไปสู่ประเทศต่ำง ๆ ได้
ร้อยกวำ่ประเทศ ไทยเรำยงัมีศกัยภำพในกำรพฒันำกำรขนส่งทำงทะเลอีกมำก เน่ืองจำกเรำมีท่ีตั้งติดชำยฝ่ัง
ทะเล มีชำยฝ่ังทะเลยำวประมำณ 2,420 กิโลเมตร โอกำสในกำรพฒันำท่ำเรือยงัมีอีกมำกกำรคำ้และกำร
ขนส่งทำงเรือยงัมีโอกำสอีกมำกเช่นกนั 
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 ประเทศไทยมีควำมเป็นไปได้เพียงใดกับกำรย้ำยศูนย์กลำงกำรบริหำรและกำรปกครอง กำรย้ำย
เมืองหลวง เม่ือเมืองหลวง จำกกรุงเทพมหำนครยำ้ยไปสู่พื้นท่ีอ่ืน กำรยำ้ยเมืองหลวงเคยมีด ำริมำตั้งแต่สมยั
จอมพลป.พิบูลสงครำมบริหำรประเทศ เพชรบูรณ์ คือ พื้นท่ีเป้ำหมำย จอมพล สฤษค์ ธนะรัชต ์มีขอนแก่น
เป็นเป้ำหมำยท่ีจะยำ้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่นัน่ พลเอกชวลิตร ยงใจยุทธ เคยด ำริให้ยำ้ยไปฉะเชิงเทรำ พ.ต.ท. 
ทกัษิณ ชินวตัร ด ำริให้ยำ้ยไปนครนำยก แต่ยงัไม่มีกำรยำ้ยได้ส ำเร็จ เมืองหลวงยงัอยู่ท่ีกรุงเทพมหำนคร 
ศูนยก์ลำงควำมเจริญยงัเกำะกลุ่มอยู่ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ทั้งๆท่ีขณะน้ีกรุงเทพมหำนครมี
บทบำทหน้ำท่ี(Urban Function) หลำยบทบำททบัซ้อนกนัอยู่ในเมืองเดียว คือ กรุงเทพมหำนครมีบทบำท
เป็นเมืองหลวงยำวนำนมำจนปัจจุบนันำนกวำ่ 200 ปี เม่ือเมืองวิวฒันำกำรต่อมำมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มมำกข้ึน
ในกรุงเทพมหำนครจนกลำยเป็นกำรเพิ่มบทบำทหน้ำท่ีมำกข้ึนอีกหลำยประเภท เช่น กรุงเทพเป็นเมือง
ศูนยก์ลำงเศรษฐกิจของประเทศ เป็นศูนยก์ลำงกำรคมนำคมขนส่ง ศูนยก์ลำงกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ 
ศูนยก์ลำงกำรบริกำรทำงสำธำรณสุข ศูนยก์ลำงกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม กำรทบัซ้อนของบทบำทหน้ำท่ี
ต่ำง ๆ ท ำให้กรุงเทพมหำนครมีกำรเจริญเติบโตรวดเร็ว ควบคุมกำรเติบโตยำก เกิดกำรขำดแคลน
สำธำรณูปโภค (น ้ ำ) ท ำให้เกิดกำรแสวงหำน ้ ำจำกน ้ ำบำดำลมำใชท้ดแทนจ ำนวนมำกจนทรำบในเวลำต่อมำ
วำ่เป็นตน้เหตุของกำรเกิดแผน่ดินทรุดของกรุงเทพมหำนคร กำรเพิ่มขยำยของจ ำนวนประชำกรอยำ่งรวดเร็ว
ท ำใหข้ำดแคลนท่ีอยูอ่ำศยัคุณภำพ เกิดกำรตั้งอำคำรบำ้นเรือนในบำงพื้นท่ีกระจุกกนัมำกจนเป็นชุมชนแออดั 
(Slum) จ  ำนวนมำกถึงหน่ึงพนัแห่ง ดงันั้น แนวคิดกำรยำ้ยเมืองหลวงก็เป็นแนวคิดท่ีตอ้งกำรยำ้ยบทบำทกำร
เป็นเมืองหลวงออกไปจำกกรุงเทพมหำนคร ส่วนบทบำทหนำ้ท่ีอ่ืน ๆ ยงัคงอยูต่่อไปโดยกำรยำ้ยเมืองหลวง 
คือ กำรย้ำยกิจกรรมต่อไปน้ีออกไป เช่น สถำนท่ีรำชกำรท่ีเป็นศูนย์บัญชำกำรระดับสูงสุด ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวงทบวงกรม สถำนเอกอคัรรำชทูตประเทศต่ำงๆ และรวมกิจกรรมท่ีท ำหนำ้ท่ีบริหำร
จดักำรงำนรำชกำรอ่ืน ๆ ออกไปตั้งท่ีเมืองแห่งใหม่ มีหลำยประเทศท่ีคิดแล้วด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ เช่น 
ประเทศเพื่อนบำ้นอย่ำงประเทศเมียนมำก็เพิ่งท ำไดส้ ำเร็จยำ้ยจำกเมืองหลำงเก่ำย่ำงกุง้ไปยงัเมืองเนบีดอร์ 
ประเทศบรำซิลยำ้ยเมืองหลวงจำกริโอเดอร์จำเนโลไปยงัเมืองบรำซิลเรีย ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
ขนาดพืน้ที่ รูปร่างและพรมแดนของประเทศไทย 

 
 1. ขนาดพื้นที่ของประเทศไทย เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลกแลว้ ประเทศ
ไทยมีขนาดพื้นท่ีใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีขนาดเท่ากบั 513,115 ตารางกิโลเมตรหรือเท่ากบั 198,000 
ตารางไมล์ ประเทศท่ีมีขนาดพื้นท่ีใกลเ้คียงกนักบัไทยยกตวัอย่างได ้เช่น ประเทศฝร่ังเศส สเปน ประเทศ
เยเมนใต ้ญ่ีปุ่น เมียนมา อียิปต์และแอฟริกาใต ้(ประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา รัสเซีย 
จีน ส่วนประเทศท่ีมีขนาดเล็ก เช่น สิงคโปร์ อิสราเอล และบรูไน เป็นตน้)  
 ขนาดพื้นท่ีครอบครองของแต่ละประเทศจะมีความส าคญัต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง เพราะเป็นโอกาสของการมีทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นท่ีเพื่อการผลิต
และการตั้งถ่ินฐาน การท่ีประเทศไทยมีขนาดพื้นท่ีมากถึง 5 แสนกว่าตารางกิโลเมตรนั้นพื้นท่ีดงักล่าวได้
สร้างโอกาสท่ีดีต่อประเทศไทยมากมาย เพราะในพื้นท่ีน้ีบรรจุไวซ่ึ้งลุ่มแม่น ้ามากถึง 25 ลุ่มน ้ า ซ่ึงเป็นตน้ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีต่อการเป็นประเทศปลูกขา้วและส่งออกขา้วมากท่ีสุดในโลก ทุ่งนาขา้วท่ีกระจาย
อยูใ่น 25 ลุ่มน ้ า คือ ทุ่งรวงทองท่ีเหลืองอร่ามให้ช่วงตน้ฤดูหนาว มองไปท่ีทุ่งเหลืองอร่าม น่ีคือสุวรรณภูมิ 
เรามีความแตกต่างของภูมิประเทศ มีภูมิประเทศหลากหลายแบบบรรจุไวใ้นพื้นท่ีน้ี วนัน้ีภูมิประเทศหลาย
แบบกลายเป็นตน้ทุนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ และดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน ้ าดึงดูด
ให้คนไทยตั้งถ่ินฐานบนพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าส าคญั ๆ เกิดอารยธรรมลุ่มน ้ าตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ ภาคกลางและภาคใต ้เป็นวฒันธรรมระดบัชาติจนถึงวนัน้ี เราจึงเป็นประเทศท่ีมีความล ้าลึกในฐานทาง
วฒันธรรมไทย ท่ีสามารถกลืนวฒันธรรมอ่ืนได้ (วนัน้ีอาหารไทยเขา้ไปมีบทบาทในชีวิตของชาวโลกมาก
ข้ึนในทุกทวปี) 
 

 
ภาพท่ี 2-1 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก 
 ท่ีมา :  http://www.farmchannelthai.com/wp-content/uploads/2015/06/141-300x201.jpg 
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 ส่วนความสามารถในการรองรับจ านวนประชากร ด้วยขนาดพื้นท่ีประมาณ 513,115 ตาราง
กิโลเมตร ขณะน้ีปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 67 ลา้นคน ซ่ึงเท่ากบัพื้นท่ีขนาด 1 ตาราง
กิโลเมตรมีประชากรอยู ่127 คน (ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 127 คน/ตารางกิโลเมตร) 

 
ภาพท่ี 2-2 แผนท่ีประเทศไทย 
 ท่ีมา : https://cdn.vectorstock.com/i/composite/00,88/map-of-kingdom-of-thailand-vector- 
   1430088.jpg 
 
 2. รูปร่างของประเทศไทย   
 เม่ือลากเส้นพรมแดนเช่ือมต่อกันเราเห็นรูปร่างของประเทศไทยท่ีสามารถจินตนาการไปว่า
เหมือนอะไรต่างต่าง นานา เช่น เหมือนหวัชา้ง ท่ีเปรียบเหมือนหัวชา้งเพราะจินตนาการส่วนของภาคเหนือ
ดงัส่วนบนของหัวชา้ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดูแลว้เหมือนหูชา้งท่ีโบกกวา้ง ภาคตะวนัออกเหมือนส่วน
งาชา้ง อ่าวไทยตอนบนเหมือนปากชา้ง และคาบสมุทรภาคใตก้็เป็นเหมือนกบังวงชา้ง แลว้ภาพจินตนาการ
เหมือนหัวช้างให้แง่คิดอะไรแก่เราบา้ง ค าตอบคือความไม่กะทดัรัดของพื้นท่ี เพราะส่วนของภาคต่าง ๆ
ครอบคลุมพื้นท่ียื่นล ้าออกไปทิศต่าง ๆ ยืน่ยาวไปจนบางภาคกลายเป็นพื้นท่ีไกลปืนเท่ียง (ห่างจากศูนยก์ลาง
การบริหารปกครอง) เช่น ภาคใต ้ภาคท่ียืน่ล ้าไปทางตะวนัออกจนถูกประเทศเพื่อนบา้นมีพรมแดนขนาบทั้ง
ทางเหนือ ตะวนัออกและใต ้คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การยื่นยาวล ้ าไปของรูปร่างดงักล่าวเป็นจุดอ่อน
ทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย เช่น เม่ือลทัธิคอมมิวนิสตข์ยายอิทธิพลเขา้สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
(พ.ศ.2515-2525) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยเป็นพื้นท่ีท่ีขนาบด้วยประเทศท่ีได้เปล่ียนแปลงการ
ปกครองไปเป็นระบบคอมมิวนิสต์คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกมัพูชา เม่ือพรมแดน
ติดกันท าให้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกลายเป็นพื้นท่ีเส่ียงและถูกแทรกซึมโดยการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต ์เกิดสงครามนอกแบบ (สงครามกองโจรระหวา่งผูมี้อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีโนม้เอียงไปทาง
ลทัธิคอมมิวนิสตก์บัรัฐบาลของประเทศไทย) ต่อมาภายหลงัจาก พ.ศ. 2525 ความนิยมลทัธิคอมมิวนิสตใ์น
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ประเทศไทยลดน้อยลง ควบคู่กบันโยบายของรัฐบาลไทยท่ีเปิดโอกาสให้ผูห้ลงเดินทางผิดทางการเมืองได้
กลบัจากป่าเขา้มาเป็นประชาชนปกติ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงหมดความเส่ียงทางการเมืองตั้งแต่นั้นมา 
 ส่วนพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีผลมาจากรูปร่างของประเทศท่ีไม่กะทดัรัดอีกแห่งหน่ึง คือ คาบสมุทรภาคใต ้ผืน
แผน่ดินยาวและแคบยื่นยาวลงไปทางใต ้มีพื้นท่ีไกลจากศูนยก์ลางการบริหารการปกครองของประเทศมาก 
คือ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล มีอยู ่3 จงัหวดัน้ีมีปัญหาทางดา้นความ
มัน่คง คือปัตตานี นราธิวาสและยะลา (บางคร้ังขยายมาถึงสงขลาดว้ย) ปัญหาของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
มิได้มีสาเหตุมาจากรูปร่างของประเทศท่ีก่อให้เกิดพื้นท่ีห่างไกลศูนยก์ลางการบริหารการปกครองของ
ประเทศเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองทางการเมืองและการปกครองของนครรัฐมาตั้งแต่สมยั
สุโขทยั สืบต่อมาสมยัอยุธยาและรัตนโกสินทร์ การแก้ปัญหาจึงยากและล ้ าลึกจนไม่สามารถเห็นผลใน
ระยะเวลาอนัสั้นได ้
 ท่ีวา่ประเทศไทยมีรูปร่างไม่กะทดัรัดน่าจะแสดงไดด้ว้ยขนาดท่ีวดัเป็นตวัเลขดงัน้ี คือ ความกวา้ง
และความยาวแตกต่างกนัถึง 2 เท่า  
 1.  ความยาววดัจากเหนือสุดท่ีอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ลากเส้นตรงมายงัทางใตสุ้ดท่ี
อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ไดร้ะยะเท่ากบั 1,620 กิโลเมตร 
 2.  ความกวา้งวดัจากตะวนัตกท่ีด่านเจดียส์ามองค ์อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรีลากเส้นมา
ทางตะวนัออกสุดท่ีช่องเมก็ อ าเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานีไดร้ะยะทาง 780 กิโลเมตร 

 ผลของรูปร่างประเทศท่ีไม่กะทดัรัดนั้นส่งผลใหเ้ส้นพรมแดนของประเทศไทยยาวมากถึง 5,820 
กิโลเมตร 
 

 3. พรมแดนของประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีพรมแดนยาวถึง 5,820 กิโลเมตร และความโชคดีท่ีบรรพบุรุษของเราครอบครอง

พื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเลดว้ย ท าใหมี้พรมแดนทั้งทางบกและพรมแดนทางทะเล ประเทศไทยมีพรมแดนบน
แผน่ดินยาวประมาณ 3,400 กิโลเมตร และพรมแดนทางทะเลยาวประมาณ 2,420 กิโลเมตร 

 1.  พรมแดนทางบก ระยะทางยาว 3,400 กิโลเมตร เป็นแนวเส้นพรมแดนท่ีประเทศไทยแบ่ง
พรมแดนกบัเพื่อนบา้นซ่ึงไดแ้ก่ประเทศต่อไปน้ี 

  ประเทศเพื่อนบา้นทางทิศตะวนัตก คือ ประเทศสหภาพเมียนมา 
  ประเทศเพื่อนบา้นทางตะวนัออกและเหนือ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

กมัพูชา 
  ประเทศเพื่อนบา้นทางใต ้คือ ประเทศมาเลเซีย 
 2.  พรมแดนทางทะเล ระยะทางชายฝ่ังทะเลยาว 2,420 กิโลเมตร ไทยแบ่งพรมแดนทางทะเลกบั

เพื่อนบา้นหลายประเทศ ดงัน้ี 
  ชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย แบ่งพรมแดนทางทะเลกบัประเทศกมัพูชา เวยีดนาม และมาเลเซีย 



25 
 

  ชายฝ่ังทะเลดา้นทะเลอนัดามนั แบ่งพรมแดนทางทะเลกบัประเทศเมียนมา อินเดีย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย 

3. พรมแดนทางอากาศ น่านฟ้าเหนือพื้นท่ีประเทศไทยสูงจากพื้นดินข้ึนไปถึงระดับความสูง
ประมาณ 12 ไมล์ (บรรยากาศ Troposphere) อยู่ในอ านาจอธิปไตยของประเทศไทย อากาศยานต่างชาติจะ
เคล่ือนท่ีผา่นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประเทศไทย โดนแนวพรมแดนทางอากาศจะลากลอ้แนวทางบก 
และแนวพรมแดนทางทะเล เป็นเส้นตรงข้ึนไปสู่ระดบัความสูงประมาณ 12 ไมล ์

 
 1. พรมแดนทางบก 
 การแบ่งพรมแดนทางบกระหวา่งประเทศ นิยมใชส้ภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นภูมิประเทศประเภท

ต่าง ๆ มาเป็นตวัก าหนดแนวพรมแดน ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติไดส้ร้างภูมิประเทศท่ีเหมาะสม สังเกตง่าย ๆ 
อา้งอิงง่าย ๆ ไวใ้ห้แลว้ อาทิเช่น แบ่งโดยใชแ้นวเทือกเขา แนวธารน ้ า แนวแม่น ้า แนวหุบเขา และทะเลทราย 
เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น เราแบ่งพรมแดนทางบกโดยใชภู้มิประเทศแนวเทือกเขา
และแม่น ้าล าคลองเป็นแนวแบ่งพรมแดน ดงัน้ี 

  1.1 การใชเ้ทือกเขาแบ่งพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 
   ไทย-เมียนมา ใชเ้ทือกเขาถนนธงชยัและแนวเทือกเขาตะนาวศรี 
   ไทย-ลาว ใชเ้ทือกเขาหลวงพระบาง 
   ไทย-กมัพูชา ใชแ้นวเทือกเขาพนมดงรักและแนวเทือกเขาบรรทดั 
   ไทย-มาเลเซีย ใชเ้ทือกเขาสันกาลาคีรี 
  การลากเส้นพรมแดนไปตามแนวเทือกเขานั้น ตามกฎหมายระหวา่งประเทศจะใชแ้นวของสัน

ปันน ้ า (Water Shed) เป็นแนวแบ่งพรมแดน โดยสันปันน ้ า หมายถึง แนวสันเขาท่ีเป็นแนวแบ่งน ้าฝนท่ีตกลง
มาจากฟากฟ้าออกเป็นสองดา้น น ้าฝนจะไหลแยกลงสู่พื้นท่ีของประเทศคู่กรณีของการแบ่งพรมแดน 

  1.2 การแบ่งพรมแดนของประเทศไทยกบัเพื่อนบา้นโดยใชแ้นวสันปันน ้าบนแนวเทือกเขาต่าง 
ๆ แบ่งพรมแดนนั้น แนวพรมแดนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่มีปัญหาขอ้ขดัแยง้กนั แต่มีเพียงพื้นท่ีเล็ก ๆ ของ
แนวเทือกเขาพนมดงรักท่ีแบ่งพรมแดนกบัประเทศกมัพูชา มีภูเขาอยูลู่กหน่ึงของเทือกเขาพนมดงรัก คือ เขา
พระวิหาร ภูเขาลูกน้ีมีประสาทหินพระวิหารตั้ งอยู่บนภูเขา ทั้ งประเทศไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ
ครอบครอง ซ่ึงไม่สามารถตกลงกนัเองได ้ตอ้งอาศยัศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศช่วยพิจารณาตดัสิน ซ่ึงใน
เชิงวชิาการภูมิศาสตร์การเมืองสามารถถ่ายทอดออกมาในประเด็นเน้ือหาต่อไปน้ี 

 ปัญหาการแบ่งพรมแดนทางบก 
 กรณีไทย-กมัพูชา บริเวณเขาพระวิหาร เทือกเขาพนมดงรัก เขาพระวิหารมีท่ีตั้งอยู่ติดชายแดน

ไทย-กมัพูชา สามารถเขา้ถึงไดท้างอ าเภอกณัทรลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2556 ศาลโลกตดัสินผลการ
พิจารณาสรุปความไดด้งัน้ี  
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 ไทย  กมัพูชาปรับแนวพรมแดนกนัใหม่แทนแนวร้ัวลวดหนามท่ีประเทศไทยก าหนดและท าเป็น
แนวพรมแดนรอบ ๆ ปราสาทพระวหิารเม่ือปี พ.ศ. 2505 

 ท่ีกล่าวมานั้นเป็นผลการพิจารณาความขดัแยง้การครอบครองเขาพระวิหารโดยศาลโลก เม่ือ
ล่าสุด ปี พ.ศ. 2556 แต่กวา่จะมาถึงปี พ.ศ.  2556 นั้น ภูเขาพระวิหารมีประวติัอนัยาวนานน่าสนใจตั้งแต่สมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงขอเรียงล าดบัความเป็นมาต่างๆดงัต่อไปน้ี  

 พื้นฐานทางประวติัศาสตร์ ตั้งแต่ยุคสมยัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) เป็นช่วงเวลา
การออกล่าอาณานิคมของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ทวีปเอเชียเป็นหน่ึงเป้าหมายของประเทศองักฤษ 
ฝร่ังเศส โปตุเกส สเปน เนเธอร์แลนด์ โดยปี พ.ศ. 2403 ฝร่ังเศสเร่ิมขยายอิทธิพลเขา้สู่อินโดจีน ขณะนั้น
กมัพูชาอยูภ่ายใตอ้  านาจของประเทศไทย ต่อมารัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   

  ปี พ.ศ. 2406 กมัพูชาตกเป็นประเทศท่ีอยูภ่ายใตอ้าลกัขาของฝร่ังเศส  
  ปี พ.ศ. 2410 ไทยสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ในกมัพูชาให้แก่ ฝร่ังเศสขนาดพื้นท่ี 124,000 ตร.

กม. (ยกเวน้พระตะบอง เสียมราช และศรีโสภณ)  
  ปี พ.ศ. 2431 ไทยเสียดินแดนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าโขง (พื้นท่ีประเทศ สปป.ลาว) ดินแดนสิบสอง

จุไทยและจนัทบูรณ์ ใหแ้ก่ ฝร่ังเศสขนาดพื้นท่ี 87,000 ตร.กม. 
  ปี พ.ศ. 2439 องักฤษกบัฝร่ังเศสท าขอ้ตกลงเขตอิทธิพลไวต่้อกนั โดยก าหนดให้ประเทศไทย

เป็นรัฐกนัชน  
  ปี พ.ศ. 2446 ไทยเสียหลวงพระบางและฝ่ังขวาของแม่น ้าโขงให้แก่ฝร่ังเศสขนาดพื้นท่ี 62,500 

ตร.กม. 
  ปี พ.ศ. 2449 ไทยเสียพระตะบอง เสียมราช ศรีโสภน ใหแ้ก่ฝร่ังเศสขนาดพื้นท่ี 51,000 ตร.กม. 

โดยแลกกบัจนัทบูรณ์คืนใหไ้ทย 

 
ภาพท่ี 2-3 ขอบหนา้ผาของเทือกเขาพนมดงรักท่ีเป็นแนวของสันปันน ้า 

 ท่ีมา : (google earth, 2016) 
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 เหตุการณ์ท่ีเก่ียวโยงมาถึงกรณีเขาพระวิหารไดเ้ร่ิมข้ึนในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2446 ฝร่ังเศสเสนอให้
ตั้งคณะกรรมการร่วมปักปันชายแดน สยาม-อินโดจีนฝร่ังเศส เพื่อให้ด าเนินการส ารวจท าแผนท่ีพรมแดน
จากแม่น ้ าโขง ต่อเน่ืองมาจนถึงแนวเทือกเขาพนมดงรัก โดยแนวหลกัการส าคญัท่ียึดมัน่ในขอ้ตกลงการ
ก าหนดแนวพรมแดนคร้ังน้ี คือ  

 1. พรมแดนท่ีอยูบ่นแม่น ้าโขง เส้นพรมแดนลากไปตามแนวของร่องน ้าลึก (Thalwag) 
 2. แนวพรมแดนบนเทือกเขาพนมดงรัก เส้นพรมแดนลากไปตามแนวของสันปันน ้า (Water 

Shed) 
 

 

 
ภาพท่ี 2-4 ท่ีตั้งปราสาทเขาพระวหิาร 
 ท่ีมา : http://pe2.isanook.com/ns/0/wb/i/url/www.innnews.co.th/images/news/2013/6/426366-
   01.jpg  
 

 ปี พ.ศ. 2449 แผนท่ีเขตแดนประเทศสยาม-อินโดจีน ฝร่ังเศสท าส าเร็จ โดยเป็นไปตามหลกัการท่ี
ตกลงกนัคือ พรมแดนบนแม่น ้ าโขง ใช้แนวของร่องน ้ าลึกเป็นแนวแบ่งพรมแดน ส่วนพรมแดนท่ีอยู่บน
เทือกเขาพนมดงรักนั้นส่วนใหญ่ใชแ้นวขอบหนา้ผาท่ีเป็นสันปันน ้ าเป็นแนวพรมแดน แต่มีเพียงเขาลูกเดียว 
คือ เขาพระวิหาร เขาลูกเล็ก ๆ เพียงลูกเดียวท่ีเส้นพรมแดนในแผนท่ีไม่ได้ลากไปตามขอบหน้าผา แต่
ลากเส้นพรมแดนออ้มลอ้มเขาลูกน้ี ท าให้เขาพระวิหารอยูใ่นเขตของอินโดจีนฝร่ังเศส ทั้ง ๆ ท่ีขอบหน้าผา
แสดงชดัเจนถึงความเป็นสันปันน ้า  
 ปี พ.ศ. 2478 ประเทศไทยท าแผนท่ีของไทยแสดงแนวพรมแดนเขาพระวิหารตั้ งอยู่ในพื้นท่ี
ประเทศไทย โดยเส้นพรมแดนอยูต่ามแนวขอบหนา้ผา ซ่ึงเป็นสันปันน ้า 
 ปี พ.ศ. 2483 ประเทศไทยไดส่้งทหารข้ึนไปรักษาการบนเขาพระวหิาร 
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 ปี พ.ศ. 2484 คือ วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2484 มีการประชุมสัญญาสันติภาพท่ีกรุงโตเกียว 
ประเทศไทย คือ ผูมี้อ  านาจเหนือเขาพระวหิาร 
 ปี พ.ศ. 2489 เม่ือสงครามคร้ังท่ี 2 ยุติลง ประเทศญ่ีปุ่นพ่ายแพส้งคราม ประเทศฝร่ังเศสเป็นฝ่าย
ชนะสงคราม มีการประชุมคณะกรรมการประนีประนอม เร่ืองดินแดนระหวา่งไทย-ฝร่ังเศส (กรรมการชุดน้ี
ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากสหรัฐอเมริกา องักฤษ เปรู ไทย และฝร่ังเศส ผลการประชุม ฝร่ังเศสไดดิ้นแดนอาณา
นิคมในอินโดจีนคืนทั้งหมด รวมทั้งเขาพระวหิารดว้ย)  
 ปี พ.ศ. 2492 ประเทศไทยส่งทหารข้ึนไปบนเขาพระวหิาร 
 ปี พ.ศ. 2496 กมัพูชาไดรั้บการปลดปล่อยจากฝร่ังเศสใหเ้ป็นประเทศเอกราช 
 ปี พ.ศ. 2497 ประเทศไทยยงัคงทหารไวท่ี้บนเขาพระวหิาร 
 ปี พ.ศ. 2501 ระหว่างวนัท่ี 18 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2501 ประเทศไทยและกมัพูชาได้
ประชุมเจรจาเพื่อยติุขอ้ขดัแยง้การมีอ านาจอธิปไตยเหนือเขาพระวหิาร แต่ไม่ไดผ้ลเป็นขอ้ยติุ 
 ปี พ.ศ. 2502 ถึง 2503 วนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2502 และวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2503 กมัพูชาไดย้ื่น
ฟ้องศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศ โดยทั้ง 2 ประเทศ ส่งทนายสู้คดี โดยสรุปประเด็นส าคญั ๆ ของการต่อสู้
ทางกฎหมายดงัน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 2-5 แผนท่ีเส้นชั้นความสูงบริเวณพื้นท่ีพิพาทระหวา่งประเทศไทยและกมัพูชา 
 ท่ีมา : www.oknation.net 
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 1. การฟ้องของฝ่ายกมัพูชา 
 ขอใหศ้าลตดัสิน 
  1. ราชอาณาจกัรไทยตอ้งถอนทหารออกจากปราสาทพระวหิาร 
  2. อธิปไตยเหนือดินแดนประสาทพระวหิารเป็นของกมัพูชา 

โดยทนายความฝ่ายกมัพูชาช้ีแจงไว ้สรุปความไดด้งัน้ี 
  1. แผนท่ีหมายเลย 1 จากการท าของคณะกรรมการผสม ไทย-ฝร่ังเศส ในการปักปันอาณาเขต 

ตามสนธิสัญญาปี 2447 ก าหนดใหป้ราสาทพระวิหารอยูใ่นอาณาเขตของกมัพูชา   
  2. ตั้งแต่ปี 2447 เป็นตน้มา ประเทศไทยไม่เคยทกัทว้งอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารของ

กมัพูชาเลย 
  3. ไทยไม่เคยท าใหก้มัพูชาเสียอธิปไตยเหนือปราสาทพระวหิารเลย 

 2. การสู้คดีของฝ่ายประเทศไทย 
 สรุปเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 
  1. ประเทศไทยครอบครองเขาพระวหิารมาก่อนปี พ.ศ. 2447 
  2. สนธิสัญญาไทย-ฝร่ังเศส ในการปักปันเขตแดนโดยกรรมการผสม ก าหนดให้เส้นเขตแดน

บนเทือกเขาพนมดงรักลากไปตามแนวสันปันน ้า (สันปันน ้าปรากฏชดัเจนตามแนวขอบหนา้ผา) 
  3. แผนท่ีหมายเลข 1 ท่ีกมัพูชาอา้งนั้น ไม่ใช่แผนท่ีท่ีถูกต้อง ไทยไม่เคยยอมรับ เพราะเส้น

พรมแดนบริเวณเขาพระวหิารไม่เป็นไปตามสันปันน ้า 
  4. การท่ีประเทศไทยน าแผนท่ีหมายเลข 1 มาใชใ้นการประชุมต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2450-2478 

เป็นการใชไ้ปพลางก่อน เพราะไทยยงัไม่ไดท้  าแผนท่ีข้ึนเอง 
  5. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ประเทศไทยไดท้  าแผนท่ีข้ึนเอง เขาพระวหิารอยูใ่นดินแดนของไทย 

 3. ผลการตัดสิน (ตุลาการศาล 9 คน ให้กมัพูชา มีเพยีง 3 คนให้ไทย) 
 ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ ตดัสินเม่ือปี พ.ศ. 2505 ไว ้3 ประเด็นคือ   
  1. ปราสาทพระวหิารอยูภ่ายใตอ้ธิปไตยของกมัพูชา 
  2. ไทยถอนทหารออกจากปราสาทพระวหิารและบริเวณโดยรอบ 
  3. ไทยคืนวตัถุโบราณท่ีไทยเขา้ไปเอามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 คืนใหก้มัพูชา 

 เป็นอนัว่ากมัพูชาได้มีอธิปไตยปราสาทพระวิหาร ตามค าตดัสินของศาลโลกไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2505 แต่ประเทศไทยก็ไดด้ าเนินการท่ีมีผลผูกพนัไปในอนาคตไว ้2 ประการ คือ รัฐบาลของจอมพลสฤษด์ิ 
ธนรัชต ์ไดป้ระกาศหลกัการและแนวปฏิบติั 2 ประการ คือ 

  1. ประเทศไทยขอสงวนสิทธ์ิคดัคา้นต่อไปในอนาคต  
  2. พื้นท่ีโดยรอบปราสาท 4.6 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นอธิปไตยของไทย 
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ภาพท่ี 2-6 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงเส้นพรหมแดนบริเวณเขาพระวหิาร 
 ท่ีมา : http://3.bp.blogspot.com/VWGrzMlxoUs/UqA16PxKhzI/AAAAAAAAAPY 
   /YCfo8SRZ4M0/s1600/88888832.jpg 
 
 หลงัจากปี พ.ศ. 2505 เหตุการณ์พื้นท่ีเขาพระวิหารสงบเป็นปกติ เขาพระวิหารมีปราสาทหินท่ี
สร้างจากหินทรายสีขาวเป็นจุดเด่นไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวทั้ง 2 ประเทศ ให้ความสนใจ
ไปท่องเท่ียว มีขอ้สังเกตว่า การเขา้ถึงปราสาทพระวิหารของชาวไทยและชาวกมัพูชาจะยากล าบากและ
สะดวกสบายต่างกนั ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศท่ีเดินทางผา่นมาทางประเทศไทย เม่ือตอ้งการข้ึนไปเขา
พระวหิารจะสามารถเดินข้ึนตามความลาดเอียงของภูมิประเทศท่ีค่อย ๆ ลาดสูงข้ึนจากฝ่ังไทย แต่ถา้จะเขา้มา
จากฝ่ังพรมแดนกมัพูชา การจะเขา้ถึงปราสาทพระวิหารจะมีอุปสรรคท่ีภูมิประเทศท่ีเป็นหน้าผาสูง การข้ึน
เขาพระวหิารจึงมีความวบิากยากกวา่การข้ึนทางฝ่ังประเทศไทย 
 เหตุการณ์เขาพระวิหารดูเหมือนจะสงบดี ไม่มีความขัดแยง้ใด ๆเกิดข้ึน เป็นเวลายาวนาน
ติดต่อกนัถึง 45 ปี แต่เม่ือปี พ.ศ. 2550 กมัพูชาจะด าเนินการข้ึนทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกจาก
องคก์รมรดกโลก ยเูนสโก สหประชาชาติ  
 ประเทศไทยทกัทว้งและอา้งสิทธิพื้นท่ีรอบ ๆ ปราสาทเขาพระวิหาร 4.6 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงไทย
ถือว่ามีอ านาจอธิปไตยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 และหากกมัพูชาจะข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารตามล าพงั
ยอ่มมีปัญหา ทั้งน้ีเพราะการเดินทางเขา้ถึงตวัปราสาทตอ้งผา่นพื้นท่ี 4.6 ตารางกิโลเมตรดว้ย ดงันั้น การข้ึน
ทะเบียนมรดกโลกควรด าเนินการร่วมกนัของทั้ง 2 ประเทศ 
 ปี พ.ศ. 2554 (มิถุนายน) ภาคีมรดกโลกแสดงแนวโนม้ยอมรับแผนการจดัการของกมัพูชา 
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 ไทยทกัทว้งด้วยการลาออกจากการเป็นสมาชิกภาคีมรดกโลกและปฏิเสธผลการประชุมใดๆท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกบัเขาพระวิหาร โดยไทยยงัยืนยนัความเป็นเจา้ของพื้นท่ีรอบ ๆ ปราสาทพระวิหารคือพื้นท่ี 4.6 
ตารางกิโลเมตร 
 กมัพูชายืน่ฟ้องศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ โดยในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 ศาลมีค าสั่งใหพ้ื้นท่ี
รอบ ๆ ปราสาทพระวิหารขนาด 17 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปลอดทหารทั้ง 2 ฝ่าย ให้ทั้ง 2 ประเทศ ถอน
ทหารออกไปทั้งหมด และสั่งห้ามมิให้ไทยขดัขวางการส่งเสบียงบ ารุงข้ึนไปบนปราสาทพระวิหาร กมัพูชา
ขอให้ศาลพิจารณาเส้นพรมแดนโดยขอให้เป็นไปตามแผนท่ีท่ีท าโดยคณะกรรมการปักปันพรมแดนในปี 
พ.ศ. 2449 

 
ภาพท่ี 2-7 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงเส้นพรหมแดนพื้นท่ี 4.6 ตารางกิโลเมตร (A) 
 ท่ีมา : http://f.ptcdn.info/274/004/000/1366333844-o.jpg 
 
 ปลายปี พ.ศ. 2556 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศประกาศผลการพิจารณาสรุปได้ว่า “ไทยและ
กมัพูชาปรับแนวพรมแดนใหม่แทนแนวร้ัวลวดหนามท่ีไทยเป็นผูก้  าหนดเม่ือปี พ.ศ. 2505 
 ผลการตดัสินของศาลโลกคร้ังน้ี พ.ศ. 2556 มีผลต่อการขยบัแนวเส้นพรมแดน โดยหมายความวา่
แนวร้ัวลวดหนามท่ีรายลอ้มปราสาทพระวหิารท่ีเป็นค าสั่งของรัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2505 นั้นตอ้งมีการปรับ
ใหม่ แนวเส้นพรมแดนอาจเปล่ียนมาอยู่ในพื้นท่ี 4.6 ตารางกิโลเมตร แต่จะอยู่บริเวณใดให้ทั้ง 2 ประเทศ 
เจรจาตกลงกนั ถ้าเป็นเช่นน้ีค าถามคือ ไทยหรือกัมพูชาใครได้พื้นท่ีลดใครได้พื้นท่ีเพิ่ม มากน้อยเท่าไร 
โปรดติดตามการประชุม 2 ฝ่าย ต่อไปในอนาคต (หมายเหตุ การเขียนบรรยายน้ีท าไวใ้นเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2557) 
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 1.2 การแบ่งพรมแดนทางบก โดยใช้แม่น า้ล าคลองเป็นแนวแบ่งพรมแดน 
 ประเทศไทยแบ่งพรมแดนกบัประเทศเพื่อนบา้นโดยใชแ้ม่น ้าล าธารเป็นแนวแบ่งดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-8 ภาพแม่น ้าโขง  
 ท่ีมา : http://farm9.staticflickr.com/8031/7983286054_19d4795f11.jpg 
 

 ประเทศไทยกบัประเทศลาว : แม่น ้าโขง ฯลฯ 
 ประเทศไทยกบัประเทศกมัพูชา : คลองลึก ฯลฯ 
 ประเทศไทยกบัประเทศเมียนมา : แม่น ้าเมย สาละวนิ ปากจัน่ ฯลฯ 
 ประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซีย : แม่น ้าโกลก 
กติกาสากลระหวา่งประเทศ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การใชร่้องน ้าลึก (Thalweg) เป็นแนวแบ่งพรมแดน 
 2.  การใชแ้นวก่ึงกลาง (Medium Line) เป็นแนวแบ่งพรมแดน 
 การแบ่งพรมแดนส่วนใหญ่นิยมใช้แนวของร่องน ้ าลึก ถึงจะสังเกตยากกว่าเส้นก่ึงกลางแม่น ้ าก็
ตาม ทั้ งน้ีเพราะหากใช้แนวร่องน ้ าลึกแบ่งพรมแดนแล้วจะไม่มีปัญหาการลากเส้นผ่าเกาะกลางแม่น ้ า
ออกเป็น 2 ประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองตามมาอีก การลากเส้นพรมแดนตามแนวร่องน ้ าลึกจึง
สามารถลากออ้มหรือผ่านเกาะกลางแม่น ้ าได ้ท าให้เกิดความชดัเจนวา่เกาะกลางแม่น ้ าเป็นของประเทศใด 
แต่การใชร่้องน ้ าลึกก็มีปัญหาไดเ้หมือนกนั กรณีร่องน ้ าลึกเปล่ียนแนว มีการเปล่ียนทางเดินของล าน ้ า มีการ
ปรับตวัของล าน ้ าเม่ือเกิดกระแสน ้ าเช่ียวกราก ก็อาจเกิดความขดัแยง้ในการครอบครองเกาะกลางแม่น ้ าข้ึน
ได ้อยา่งกรณีจีนกบัสหภาพโซเวยีต เป็นตน้ 
 “ไทย-สปป.ลาว : การแบ่งพรมแดนโดยใช้แม่น า้โขง” 

 แม่น ้ าโขงเป็นแม่น ้ านานาชาติท่ีมีความส าคญัต่อประเทศท่ีแม่น ้ าโขงไหลผ่าน 6 ประเทศ คือ จีน 
เมียนมา ไทย ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ช่วงท่ีไหลเป็นตน้น ้ าในประเทศจีนนั้นแม่น ้ าโขงไม่มีบทบาทใน
การถูกน ามาใช้เป็นแนวแบ่งพรมแดนแต่อย่างใด แม่น ้ าโขงเร่ิมมีบทบาทในการก าหนดแนวพรมแดน
ระหวา่งประเทศเม่ือไหลผา่นพน้จากประเทศจีนเขา้สู่ประเทศเมียนมาและลาว โดยเป็นแนวแบ่งพรมแดน
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ระหว่างประเทศเมียนมากับประเทศลาวและกับประเทศไทยกับลาว และไม่มีบทบาทอีกเม่ือไหลผ่าน
พรมแดนไทย-ลาวลงสู่ กมัพูชาและเวยีดนาม 
 แม่น ้ าโขงช่วงท่ีไหลผา่นประเทศไทยและลาวท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นแนวแบ่งพรมแดนระหวา่งกนันั้น
มีความยาวประมาณ 930 กิโลเมตร โดยประเทศไทยมีจงัหวดัท่ีตั้งติดแม่น ้ าโขงและเป็นจงัหวดัชายแดนของ
ไทยมีอยู่ตั้งแต่จงัหวดัเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญและอุบลราชธานี 
จงัหวดัชายแดนดงักล่าวน้ีมีแม่น ้ าเป็นสัญลกัษณ์ของการแบ่งพรมแดนกบัประเทศลาวโดยแนวพรมมีความ
ชดัเจนและต่อเน่ืองมาตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการปักปันพรมแดนระหวา่งสยามกบัอินโดจีนฝร่ังเศสเม่ือปี 
พ.ศ. 2447 ซ่ึงมีขอ้ตกลงกนัในการแบ่งพรมแดนบนตวัน่านน ้ า (บนตวัแม่น ้ า) ให้ใชแ้นวร่องน ้ าลึกเป็นแนว
แบ่งพรมแดนซ่ึงท าให้แนวพรมแดนบนแม่น ้ าโขงไม่เป็นเส้นตรงขนานกบัชายฝ่ัง หากแต่จะคดเค้ียวไปตาม
แนวของร่องน ้ าลึก (สังเกตจากแนวของกระแสน ้ าไหลเช่ียวมากท่ีสุดบนตวัล าน ้ าซ่ึงจะบ่งบอกวา่ใตท้อ้งน ้ า 
คือ แนวร่องน ้าท่ีลึกท่ีสุด) 
 

 
 
ภาพท่ี 2-9 แผนท่ีแสดงเส้นแม่น ้าโขงไหลผา่นประเทศ จีน เมียนมา ไทย ลาว กมัพูชาและเวยีดนาม 
 ท่ีมา : http://www.thaibizchina.com/upload/iblock/1fd/gms1.jpg 
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 สภาพภูมิศาสตร์เป็นเง่ือนไขท าให้การครอบครองน่านน ้ าบนตวัแม่น ้ าโขง (เม่ือใชช่้วงแนวของ
ร่องน ้ าลึกเป็นแนวแบ่งพรมแดน) ระหวา่งไทยกบัลาวไม่สามารถแบ่งคนละคร่ึงของน่านน ้ า ทั้งน้ีเพราะร่อง
น ้ าลึกอาจคดเค้ียวเขา้ใกลฝ่ั้งไทยหรือฝ่ังลาวไดต้ามอิทธิพลของความรุนแรงของกระแสน ้ าแต่มีเง่ือนไขทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ประการหน่ึงท่ีมีความส าคญัท่ีต้องกล่าวถึง คือ แรงเหวี่ยง (Coriolis Force) ท่ีเกิดจากการ
หมุนรอบตวัเองของโลก โดยแรงเหวี่ยงจะปรากฏผลต่อทิศทางการเคล่ือนท่ีของกระแสลม กระแสน ้าบนผิว
โลกซ่ึงจะเบ่ียงเบนไปจากทิศทางท่ีควรจะไป คือ หากเป็นกระแสลมหรือกระแสน ้ าท่ีไหลอยู่บนซีกโลก
เหนือ การเคล่ือนท่ีจะเบ่ียงเบนไปทางขวาของทิศทางท่ีควรจะเป็น แต่ถ้าเป็นพื้นท่ีซีกโลกใต้จะพบทิศ
ทางตรงขา้มกบัซีกโลกเหนือ คือ กระแสลมหรือน ้ าไหลจะเบ่ียงเบนไปทางซ้ายของทิศทางท่ีควรจะเป็น
แม่น ้ าโขงเป็นแม่น ้ าท่ีไหลอยู่บนซึกโลกเหนือ ดงันั้น แรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบตวัเองของโลกจะท าให้
กระแสน ้ าบนแม่น ้ าโขงไหลเบ่ียงมาทางขวามือแทนการไหลตรง กระแสน ้ าท่ีไหลเช่ียวจะเป็นแนวใกลต้ล่ิง
ทางขวาของทิศทางการไหลของน ้ า การพฒันาของร่องน ้ าลึกก็จะเป็นแนวเขา้มาใกลต้ล่ิงฝ่ังขวามือของทิศ
ทางการไหลของน ้ า เม่ือประเทศไทยกบัประเทศลาวใช้แม่น ้ าโขงแบ่งพรมแดนโดยใช้ร่องน ้ าลึกเป็นแนว
แบ่งพรมแดนและแนวร่องน ้ าลึกเบ่ียงตวัมาใกล้ตล่ิงฝ่ังไทย(ฝ่ังขวาของทิศทางการไหล) จึงท าให้ไทยได้
ครอบครองน่านน ้ าบนแม่น ้ าโขงแคบกวา่ประเทศลาว และยงัมีผลท าให้เกาะจ านวนมากบนตวัแม่น ้ าโขงตก
อยู่ในพรมแดนของประเทศลาว มีเพียงเกาะใหญ่ 9 แห่งเท่านั้นท่ีเป็นของไทยตามความยาวของแม่น ้ าโขง 
930 กิโลเมตรท่ีใชเ้ป็นพรมแดนระหวา่งประเทศทั้งสอง 

 2. พรมแดนทางทะเล 

 โชคดีท่ีประเทศไทยมีท่ีตั้งติดทะเลท าให้เราสามารถเขา้ถึงทรัพยากรทางทะเลทั้งท่ีเป็นทรัพยากร
แร่ธาตุและทรัพยากรสัตวน์ ้ าไดส้ะดวก และยงัสามารถเขา้ถึงการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งทางทะเลกบั
นานาชาติซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการคา้ระหวา่งประเทศ ประเทศชายฝ่ังทะเลทั้งหลายให้ความส าคญัในการ
คุม้ครองผลประโยชน์ท่ีมีอยูข่องตนโดยการท ากติกาท่ีเป็นกฎหมายระหวา่งประเทศเพื่อคุม้ครองความมัน่คง
ของประเทศทางดา้นการทหาร เศรษฐกิจ สังคม จนเป็นแนวปฏิบติัของประเทศท่ีมีชายฝ่ังทะเลทั้งหลาย 
ประเทศไทยเราก็ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเป็นกติกาสากลดงักล่าว ซ่ึงท าให้เราสามารถก าหนดแนวพรมแดน
ทางทะเลไดใ้นหลายรูปแบบตามสากลปฏิบติั ดงัน้ี 
 พรมแดนทางทะเลของไทยประกอบดว้ย 

  1. น่านน ้าภายใน (Internal Water) 
  2. ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) 
  3. เขตติดตามต่อเน่ือง (Contiguous Zone) 

 4. เขตไหล่ทวปี (Continental Shelf) 
 5. เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone) 

  6. น่านน ้าสากล (High Sea) 
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 1.  น่านน ้ าภายใน (Internal Water) แนวพรมแดนทางทะเลประเภทแรก  ๆ ท่ีนานาประเทศ
ก าหนดข้ึน ประเทศไทยก าหนดน่านน ้ าภายในไว ้ไดแ้ก่ บริเวณอ่าว หรือปากแม่น ้ า ไดแ้ก่ บริเวณปากแม่น ้ า
ต่าง ๆ อ่าวใหญ่ ๆ ทั้งหลาย รวมทั้งทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบสงขลา บริเวณอ่าวไทยรูปตวั ก. (อ่าวไทย
ตอนบนท่ีมีพื้นท่ีจากการลากเส้นตรงเช่ือมโยงระหว่างสัตหีบกับหัวหินข้ึนมาถึงชายฝ่ังของจังหวดั
สมุทรปราการ สมุทรสาครและสมุทรสงคราม) ประเทศไทยมีอ านาจอธิปไตยทั้งทางการทหาร เศรษฐกิจ 
สังคมทุกประการแต่พรมแดนในลักษณะน้ียงัคุ้มครองชายทะเลของประเทศได้ไม่ทั่วถึง จ าเป็นต้องมี
พรมแดนทางทะเลประเภทอ่ืนมาช่วยคุ้มครองให้มีอ านาจอธิปไตยเหนือชายฝ่ังทะเลทั้งหมดได้อีก คือ 
พรมแดนทางทะเลประเภททะเลอาณาเขต 

 2.  ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) จุดมุ่งหมายของพรมแดนทางทะเลประเภทน้ีเพื่อคุ้มครอง
ชายฝ่ังทะเลทั้งหมดให้ปลอดภยัจากการเขา้ถึงของผูไ้ม่ประสงคดี์ต่อประเทศเจา้ของชายฝ่ัง วิธีการ คือ การ
ก าหนดน่านน ้ าเพื่อความปลอดภัยเป็นเหมือนแนวกันชนเอาไวร้ะหว่างชายฝ่ังทะเลกับทะเลลึกโดย
ก าหนดให้น่านน ้ าน้ีวดัจากชายฝ่ังทะเลลงไปสู่ทะเลลึกเป็นระยะทางหน่ึง ซ่ึงประเทศชายฝ่ังทะเลทั้งหลาย
ก าหนดน่านน ้ าทะเลอาณาเขตน้ีไวเ้ป็นระยะทางแตกต่างกนั อาทิ 3 ไมลท์ะเล หรือ 6 ไมลท์ะเล หรือ 12 ไมล์
ทะเล (1ไมล์ทะเลเท่ากบั 1.86 กิโลเมตร) ประเทศไทยก าหนดทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเล คือ น่านน ้ าจาก
ชายฝ่ังทะเลเร่ิมวดัจากต าแหน่งท่ีน ้ าทะเลลดลงต ่าสุดวดัออกไปสู่ทะเลภายนอกเป็นระยะทาง 12 ไมล์ทะเล
เช่นกนั ดงันั้นทะเลอาณาเขตจึงเป็นแนวของน่านน ้ าขนาด 12 ไมล์ทะเลขนานไปกบัชายฝ่ังตลอดทั้งประเทศ
ซ่ึงประเทศไทยมีพรมแดนทางทะเลยาว 2,420 กิโลเมตร รวมทะเลอาณาเขตรอบ ๆ เกาะต่าง ๆ อีกจ านวน
หน่ึง พื้นท่ีทะเลอาณาเขตน้ีประเทศไทยมีอ านาจอธิปไตยทั้งทางการทหาร เศรษฐกิจการเมือง สังคมทุก
ประการพาหนะทางเรือของต่างประเทศไม่สามารถเขา้มาสู่น่านน ้ าไดห้ากไม่ไดรั้บอนุญาตจากประเทศไทย 
(น่านน ้าท่ีพน้จากระยะ 12 ไมลท์ะเลออกไปสู่ทะเลภายนอกคือน่านน ้าสากล) 

 3.  เขตติดตามต่อเน่ือง(Contiguous Zone) น่านน ้ าเพื่อการติดตามจบักุมการท าผิดกฎหมายกรณีท่ี
มีการหลบหนีลงทะเลหรือการขนของหนีภาษีต่าง ๆ ประเทศชายฝ่ังมีสิทธิในการติดตามจบักุมผูก้ระท าผิด
ได ้ซ่ึงไดแ้ก่ น่านน ้ าท่ีวดัระยะจากชายฝ่ังทะเลออกไปสู่ทะเลภายนอกเป็นระยะ 12 ไมล์ทะเล กรณีน้ีหาก
ประเทศใดมีการประกาศทะเลอาณาเขตไวท่ี้ 12 ไมล์ทะเลแลว้จะไม่มีเขตติดตามต่อเน่ือง ซ่ึงประเทศไทยไม่
มีเขตติดตามต่อเน่ืองเพราะมีทะเลอาณาเขตครอบคลุมน่านน ้าระยะ 12 ไมลท์ะเลจากชายฝ่ังแลว้ 

 4.  พรมแดนไหล่ทวีป (Continental Shelf) ไหล่ทวีป คือ ทะเลน ้าต้ืนท่ีมีความลึกจากชายฝ่ังลงไป
ไม่เกินความลึก 200 เมตร อ่าวไทย คือ ไหล่ทวีปเพราะมีความลึกไม่เกิน 100 เมตร(ลึกมากประมาณ 80 
เมตร)  ประเทศชายฝ่ังทะเลก าหนดใหมี้พรมแดนทางทะเลประเภทน้ีก็เพราะไหล่ทวีปเป็นแหล่งทรัพยากรท่ี
ความเจริญทางเทคโนโลยีของมนุษยส์ามารถเขา้ถึงและน าเอาทรัพยากรธรรมชาติส าคญั  ๆ มาใชป้ระโยชน์
ไดม้ากข้ึน อาทิ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรพลงังาน (น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ) ดงันั้น ประเทศชายฝ่ังตอ้ง
แสดงความเป็นเจ้าของโดยการประกาศพรมแดนทางทะเลของตน เพื่อคุ้มครองไม่ให้ผูอ่ื้นน าไปใช ้
(โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นประเทศเจริญทางเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกน่านน ้ าของไหล่ทวีปทั่วโลก) 
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ประเทศไทยมีน่านน ้ าดา้นอ่าวไทยเป็นไหล่ทวีปท่ีมีขนาดพื้นท่ีกวา้งขวาง แต่เน่ืองจากอ่าวไทยมีประเทศอ่ืน
ท่ีมีชายฝ่ังติดกบัอ่าวไทยอยู่หลายประเทศเช่น กมัพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย โดยประเทศทั้ง 3 ต่างก็มี
ชายฝ่ังดา้นอ่าวไทย ดงันั้น อ่าวไทยซ่ึงเป็นไหล่ทวีปก็มีความจ าเป็นตอ้งแบ่งน่านน ้าไหลทวปีบริเวณอ่าวไทย
ระหว่างไทย กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ประเทศทั้ง 4 ได้แบ่งพรมแดนทางทะเลบนไหล่ทวีปโดย
หลกัการลากเส้นพรมแดนตามแนวก่ึงกลาง กรณีท่ีประเทศทั้งคู่หันหน้าชายฝ่ังเขา้หากนั (ไทยกบักมัพูชา 
และเวียดนาม) และลากเส้นพรมแดนลงไปในทะเลต่อจากแนวพรมแดนท่ีลากบนบกมาถึงชายฝ่ังทะเลโดย
ให้ไดฉ้ากจากชายฝ่ังลงไปในทะเล (ไทย-มาเลเซีย) เม่ือมีการลากเส้นพรมแดนกนัแลว้พบวา่มีพื้นท่ีอ่าวไทย
ท่ีถูกอา้งสิทธ์ทบัซอ้น คือไทยกบักมัพูชาอา้งสิทธิพื้นท่ีทบัซ้อนกนัขนาดประมาณ 5,798 ตารางไมล์ ไทยกบั
เวียดนามอา้งสิทธิทบัซ้อนกนัขนาด 233 ตารางไมล์ ส่วนไทยกบัมาเลเซียก็อา้งสิทธิทบัซ้อนกนัประมาณ 
7,500 ตารางกิโลเมตร ความไม่ลงตวัในแนวพรมแดนไหล่ทวีปอ่าวไทยท าให้การเจรจาหาขอ้ยุติระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นด าเนินการต่อเน่ืองมาตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระหวา่งไทย-กมัพูชา แต่
ไทยกบัมาเลียเซียไดข้อ้ยุติกนัตั้งแต่แรกแลว้ โดยพื้นท่ีทบัซ้อนเป็นพื้นท่ีพฒันาร่วมกนั ผลประโยชน์จาก
พื้นท่ีแบ่งคนละคร่ึง (ขณะน้ีมาเลเซียไดขุ้ดก๊าซธรรมชาติจากพื้นท่ีพฒันาร่วมมาใชแ้ลว้) ปัญหาความไม่ลง
ตวัของแนวพรมแดนบนไหล่ทวปีระหวา่งไทยกบักมัพูชาเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงของการด าเนินงานดา้นการ
พฒันาพลงังานของไทย เพราะการส ารวจหาพลงังานจากก๊าซธรรมชาติและน ้ามนัปิโตรเลียมในอ่าวไทยบน
พื้นท่ีทบัซอ้นยงัไม่สามารถด าเนินการไดท้ั้งประเทศไทยและกมัพูชา 

ส าหรับน่านน ้าดา้นอนัดามนัมีไหล่ทวปีแคบ ๆ ประเทศไทยกบัประเทศอินเดีย เมียนมา อินโดนิเชีย 
และมาเลเซียไม่มีปัญหาการแบ่งพรมแดนดา้นน้ี 

 
ภาพท่ี 2-10 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีอา้งสิทธิทบัซอ้นของประเทศไทยกบัเพื่อนบา้นในบริเวณอ่าวไทย 
 ท่ีมา : www.manager.co.th 
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 5.  เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone) ดงัได้กล่าวมาในเร่ืองพรมแดนไหล่ทวีป
แลว้วา่ มีไวเ้พื่อประเทศชายฝ่ังสามารถคุม้ครองทรัพยากรต่าง ๆ ใตน้ ้ าตั้งแต่ผวิดินลงไปจนถึงใตผ้ิวดิน เช่น
สัตวท่ี์หากินบริเวณหน้าดิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ใตผ้ิวดินใตท้อ้งทะเล ทั้งแร่อโลหะ โลหะ พลงังาน ฯลฯ แต่
ไม่ไดคุ้ม้ครองสัตวน์ ้ าท่ีอยูใ่นน ้ า เช่น ฝงูปลา ประเทศชายฝ่ังจึงร่วมกนัเสนอพรมแดนทางทะเลเพื่อคุม้ครอง
สัตวน์ ้ าท่ีว่ายอยู่ในน ้ าไวเ้ป็นของตน จึงมีการประกาศพรมแดนทางทะเลท่ีเรียกว่าเขตเศรษฐกิจจ าเพาะข้ึน 
โดยวดัจากแนวส้ินสุดทะเลอาณาเขตออกไปถึงระยะ 200 ไมล์ทะเล กฎหมายทะเลขอ้น้ีมีไวเ้พื่อคุม้ครอง
สัตวน์ ้ าชายฝ่ังระยะ 200 ไมล์ทะเล ไม่ให้ประเทศอ่ืน ๆ มาจบัไปจากประเทศชายฝ่ังนั้น ๆ ประเทศไทยมีพื้น
เขตเศรษฐกิจจ าเพาะบริเวณอ่าวไทยและอนัดามนัเป็นแนวพรมแดนซ้อนอยู่บนพรมแดนไหล่ทวีป(โดย
เฉพาะท่ีอ่าวไทย) การจะครอบครองน่านน ้ าของพรหมแดนประเภทน้ีไม่สามารถไปไดไ้กลตามกฎหมาย
สากลเพราะความกวา้งของอ่าวไทยมีไม่ถึง 200 ไมล์ทะเลการแบ่งพรมแดนจึงยึดตามแนวพรมแดนไหล่
ทวปีอ่าวไทยนัน่เอง 
 6. น่านน ้าสากล(High Sea)  

 น่านน ้ าสากล คือ น่านน ้าท่ีอยูน่อกทะเลอาณาเขตออกไปสู่ทะเลภายนอกส าหรับประเทศไทย คือ 
น่านน ้ าจากแนว 12 ไมล์ทะเลออกไปสู่ทะเลภายนอก บนน่านน ้ าสากลการเดินเรือสามารถด าเนินการได้
อยา่งเสรีทั้งการเดินเรือเพื่อความมัน่คงทางทหาร การคมนาคมขนส่งทางเรือ การเดินเรือท่องเทียว (ยกเวน้
การท าประมงเชิงพาณิชยท่ี์ตอ้งห้ามในบางพื้นท่ีน่านน ้ าเพราะมีพรมแดนเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและพรมแดน
ไหล่ทวีปบงัคบัใช้ควบคุมอยู่ตลอดจนในบางน่านน ้ าเป็นน่านน ้ าภายในของประเทศชายฝ่ังอีกด้วย เช่น
บริเวณอ่าวไทยตอนบน รูปตวั ก.) 

 ปัญหาการอ้างสิทธิทบัซ้อนพรมแดนทางทะเลของไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
 การแบ่งพรมแดนทางทะเลของไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นอย่างเช่น กมัพูชา เวียดนาม มาเลเซีย 

เมียนมา ยงัมีการอา้งสิทธิทบัซอ้นกนัอยู ่กล่าวคือ 
 1.  ประเทศไทยกบักมัพูชาและเวียดนามอา้งสิทธิทบัซ้อนบริเวณอ่าวไทยบนพรมแดนไหล่ทวีป

และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ขนาดพื้นท่ีทบัซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่ากับ 5,798 ตารางไมล์ ไทยกับ
เวยีดนามเท่ากบั 233 ตารางไมล ์ขณะน้ี ปี พ.ศ. 2557 การเจรจาหาแนวพรมแดนท่ีเหมาะสมยงัด าเนินการอยู ่

 2.  ไทยกับมาเลเซีย มีพื้นท่ีทบัซ้อนบริเวณอ่าวไทยขนาด 7,500 ตารางกิโลเมตร ทั้งไทยและ
มาเลเซียสามารถตกลงกนัใหเ้ป็นพื้นท่ีพฒันาร่วมกนั 

 3.  ไทยกบัเมียนมา มีการอ้างสิทธิทับซ้อนบริเวณน่านน ้ ารอบ ๆ เกาะ 3 เกาะท่ีอยู่บริเวณปาก
แม่น ้ าปากจัน่ คือ เกาะคนั เกาะข้ีนกและเกาะหลาม โดยทั้งสองประเทศตกลงกนัให้เกาะทั้ง 3 เป็นพื้นท่ี
ปลอดคน (No Man Land) รอใหมี้การเจรจาแกไ้ขปัญหาการอา้งสิทธิทบัซอ้นใหไ้ดผ้ลก่อน 
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 3.พรมแดนทางอากาศ   
 น่านฟ้าเหนือดินแดนของประเทศไทย มีพรมแดนทางอากาศเพื่อคุ้มครองไม่ให้อากาศยาน

ต่างชาติท่ีมิไดรั้บอนุญาตผา่นไปมา การจะบินผา่นประเทศไทยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประเทศไทย พรมแดน
ทางอากาศ คือ น่านฟ้าท่ีวดัจากพื้นผิวดินสูงข้ึนสู่ทอ้งฟ้าเบ้ืองบนเป็นระยะความสูงประมาณ 12 ไมล์ (ชั้น
บรรยากาศ Troposphere) เป็นน่านฟ้าท่ีมีการหุ้มห่อผิวโลกดว้ยก๊าซต่าง ๆ ของบรรยากาศ ขณะน้ีเคร่ืองบิน
ส่วนใหญ่บินอยูใ่นชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์น้ี หากสูงข้ึนไปบรรยากาศเบาบางไม่เอ้ืออ านวยต่อการบิน
ของเคร่ืองบินปกติตอ้งใชย้านอวกาศ ซ่ึงบินสูงกวา่ 12 ไมล์ข้ึนไปมากตลอดจนดาวเทียมท่ีโคจรผา่นน่านฟ้า
ท่ีสูงกว่า 12 ไมล์ก็ไม่อยู่ในเขตพรมแดนทางอากาศของไทย พรมแดนทางอากาศของไทยจะยึดแนว
พรมแดนท่ีอยูโ่ดยรอบประเทศไทย ทั้งทางบกและทะเล ลากเส้นตรงสูงข้ึนไปสู่บรรยากาศบนความสูง 12 
ไมล์ เป็นส้ินสุด วนัน้ีการบินพาณิชยข์องสายการบินต่างๆ ท่ีผ่านประเทศไทยจะไดรั้บอนุญาตให้บินเขา้สู่
ประเทศไทยตามเส้นทางท่ีก าหนดชัดเจน แต่วตัถุท่ีเป็นดาวเทียมหรือยานอวกาศท่ีบินหรือโคจรอยู่ใน
ระดบัสูงกวา่ 12 ไมลผ์า่นประเทศยงัเป็นน่านฟ้าสากล 

 

 
ภาพท่ี 2-11 การขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 
 ท่ีมา : http://www.smeleader.com/wp-content/uploads/2014/10/ 



บทที ่3 
พืน้ฐานทางกายภาพของประเทศไทย 

 
 วิถีชีวิตของคนไทยทั้ งทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้วนเป็น
พฤติกรรมท่ีมีพื้นฐานทางกายภาพหรือทางธรรมชาติเป็นปัจจยัช้ีน า เพราะพื้นฐานทางกายภาพของเราเองท า
ให้เราปลูกขา้วจา้วไดผ้ลดี ถา้เราคิดจะปลูกขา้วสาลีเราก็ท าไดแ้ต่จะไม่ไดผ้ลดีเท่ากบัการปลูกขา้วจา้ว ท าไม
เราตอ้งมีประเพณีลอยกระทงค าตอบ คือ เพราะวิถีชีวิตของคนไทยผูกพนักบัน ้ าเป็นส าคญั เราเป็นสังคม
เกษตรกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัน ้ า ท าไมเราตอ้งมีประเพณีสงกรานต ์ค าตอบ คือ เพราะเราปรับตวัให้เข้ากบั
สภาพภูมิอากาศร้อนในช่วงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุดของประเทศ ท าไมวนัน้ีเราส่งเสริม
การท่องเท่ียว ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเรามีทรัพยากรต้นทุนท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อการสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ทั้งตน้ทุนทางธรรมชาติและทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม จึงมีตวัอยา่งอีกมากท่ีจะ
เกร่ินน าถึงพื้นฐานของวถีิไทย ซ่ึงพื้นฐานท่ีส าคญัมากคือ พื้นฐานท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือกายภาพ ดงันั้น 
ในเน้ือหาต่อไปน้ีจะกล่าวถึงพื้นฐานทางกายภาพซ่ึงประกอบด้วย พื้นฐานทางธรณีวิทยา ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และภยัธรรมชาติประเภทต่าง ๆ 
 
1. พืน้ฐานทางธรณวีทิยา (Geological Base) 
  ประเทศไทยตั้งอยู่บนส่วนหน่ึงของผิวโลกท่ีมีวิวฒันาการเปล่ียนแปลงมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่
กวา่ 500 ลา้นปีมาแลว้จนถึงปัจจุบนัมีหลกัฐานถึงการเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่างๆจากเง่ือนไขส าคญัๆดงัน้ี
 1.1  การจมอยูใ่ตน้ ้ า(น ้าจืด-น ้าเคม็) และการอยูส่ภาพภาคพื้นทวปี  
 1.2  พื้นท่ีประเทศไทยประกอบดว้ยแผน่เปลือกโลก 2 แผน่ คือ แผน่เปลือกโลกฉานไทยและแผน่
เปลือกโลกอินโดจีน 
 1.3  การเคล่ือนตวัของแผน่หินเปลือกโลกอินเดียชนกบัยเูรเชีย  
 1.4  อิทธิพลของลมฟ้าอากาศ กระบวนการน ้าไหลกบัอิทธิพลท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของประเทศ 
 ซ่ึงจะกล่าวถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ตามล าดบัดงัน้ี 
  
 1.1 การจมอยู่ใต้น า้ (น า้จืด-น า้เค็ม) และการอยู่สภาพภาคพืน้ทวปี 

 ตั้งแต่ช่วงเวลา 500-230 ล้านปีมาก่อนนั้น มีหลกัฐานจากการศึกษาทางธรณีวิทยาบ่งบอกว่า
ประเทศไทยเป็นผืนแผน่ดินท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ า ในช่วงเวลาดงักล่าวน้ีมีการตกตะกอนทบัถมของ ทราย ดินเหนียว 
และปูน จนเกิดเป็นหินชั้นประเภทต่าง ๆ อาทิ หินปูน หินทราย หินดินดาน โดยเฉพาะหินปูนยุคย่อยของ
มหายคุพาลีโอโซอิค (Paleozoic) คือ ยคุเพอร์เมียน (Permian) พบกระจายทัว่ไปในประเทศ (ยกเวน้พื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่) หินปูนยุคเพอร์เมียนน้ีปัจจุบนั คือ กลุ่มภูเขาหินปูนท่ีมีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ
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การก่อสร้างและปูนซีเมนต์ของประเทศ โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หินปูนชุดราชบุรี และ
หินปูนชุดสระบุรี 

 ช่วงเวลาต่อมา คือ ช่วงระหวา่ง 230-63 ลา้นปีมาแลว้ ซ่ึงอยูใ่นมหายุคมีโซโซอิก (Mesozic) เป็น
ยุคท่ีมีความโดดเด่นของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีของภาคน้ีตอนบนหรือพื้นท่ีทางเหนือตั้งแต่จงัหวดั
เลย หนองคาย ขอนแก่น ชยัภูมิ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร แผน่ดินส่วนน้ีถูกยกสูงข้ึนจากใตน้ ้ าเป็น
ผืนแผ่นดินเหนือน ้ า ท าให้กระบวนการเปล่ียนแปลงของแผ่นดินสัมพนัธ์กับสภาพลมฟ้าอากาศและ
ทรัพยากรบกมีการทบัถมของทรายท่ีเป็นท่ีมาของหินทรายจ านวนมหาศาลของภาคน้ี ในปัจจุบนั หินทราย
ส่วนใหญ่มีสีออกแดงแกมส้ม (น่าจะเป็นทรายบกและทรายชายฝ่ังทะเลน ้ าต้ืนหรือทรายชายฝ่ังน ้ าจืด) 
แผน่ดินส่วนน้ีช่วงเวลาดงักล่าวเป็นถ่ินท่ีอยูข่องสัตวเ์ล้ือยคลานโบราณ คือ ไดโนเสาร์ พบฟอสซิลช้ินส่วน
กระดูกไดโนเสาร์อยูใ่นชั้นหินทรายของยคุน้ีในพื้นท่ีหลายจงัหวดัดงักล่าวขา้งตน้ 

 ช่วงเวลาต่อเน่ืองระหว่างยุคครีเทเชียสกับยุคเทอร์เชียรี(Cretaceous-Tertiary) 100-63 ล้านปี
มาแล้วมีปรากฏการณ์ตกตะกอนทบัถมของเกลือทะเล (ปริมาณ NaCl สูงกว่าร้อยละ 90)ในบริเวณแอ่ง
แผน่ดิน 2 แห่ง คือ แอ่งแผน่ดินโคราชและแอ่งแผน่ดินสกลนคร สันนิษฐานวา่พื้นท่ีครอบคลุมโดยทะเลมา
ตั้ งแต่ยุคคลีเทเชียสมีการเสริมสร้างชายฝ่ังด้วยทรายชายฝ่ังเป็นชั้นหินทรายจ านวนมาก ต่อมาในยุค         
เทอร์เชียรี มีการขยบัท่ียกระดบัของแผน่ดิน 2 แห่งอยูท่างเหนือ คือ แอ่งสกลนคร ทางใต ้คือ แอ่งโคราชโดย
มีเทือกเขาภูพานแทรกตวัข้ึนขวางอยู่ตอนกลางระหว่างแอ่งแผ่นดินทั้งสอง ท าให้แอ่งแผ่นดินทั้งสองแยก
จากกนั พื้นท่ีแอ่งโคราชจะครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม 
ร้อยเอด็ ยโสธร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์และบุรีรัมย ์ส่วนแอ่งสกลนครครอบคลุมพื้นท่ี
จงัหวดัหนองคาย อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬและนครพนม (ต่อเน่ืองไปยงัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว) ความส าคญัของแอ่งแผ่นดินทั้งสองแห่งน้ี คือเคยมีน ้ าทะเลขงัอยู่แล้วแห้งตกผลึกเกลือ
จ านวนมาก โดยการเกิดน ้ าทะเลถูกปิดกั้นขังอยู่ในแอ่ง เม่ือน ้ าระเหยไปก็เกิดการตกผลึกของเกลือ 
ปรากฏการณ์น้ีมี 3 คร้ัง ท าใหเ้กิดผลึกเกลือรวมตวักนัต่อเน่ืองเป็นชั้นหนาและกวา้งขวางมีความแข็งเหมือน
หิน จึงเรียกกนัวา่ เกลือหิน (Halite) เรียงตวัแนวนอนอยู ่3 ชั้น คือ ชั้นท่ีอยูลึ่กท่ีสุด คือ ชั้นเกลือพื้นท่ีมีความ
หนา 100-500 เมตร ชั้นท่ี 2 อยูเ่หนือข้ึนมามีความหนาของเกลือหินประมาณ 60-80 เมตร และเกลือหินชั้น
บนสุดมีความหนา 20-40 เมตร แต่ละชั้นของเกลือหินจะมีชั้นดินเหนียวแทรกขั้นอยู ่ เกลือหินท่ีพบมีปริมาณ
มาก 18 ลา้นลา้นตนั คลุมพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 35.5 ลา้นไร่ (กรมทรัพยากรธรณี) ความส าคญัของเกลือหิน
ในวนัน้ี คือ เป็นแหล่งเกลือสินเธาวแ์ละเป็นแหล่งแร่โปแทสเซียมท่ีส าคญัของการผลิตปุ๋ย 
 ช่วงเวลายุคเทอร์เชียรี มีความเคล่ือนไหวของแผ่นดิน อนัเป็นแรงผลกัมาจากการเกิดการยกตวั
ของหิมาลยั เกิดแอ่งแผ่นดินขนาดเล็กจ านวนหน่ึงในภาคเหนือ ภาคตะวนัตกและภาคใต้ แผ่นดินเหล่าน้ีมี
การสะสมทบัถมดว้ยพืชจนเป็นแหล่งถ่านหินในปัจจุบนั ถ่านหินส่วนใหญ่เป็นคุณภาพระดบัลิกไนต ์เช่นท่ี
ล าปาง กระบ่ี และตรัง เป็นตน้ 
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 ช่วงเวลายุคควอเทอร์นารีจนปัจจุบนั (Quaternary) แผ่นดินปัจจุบนัส่วนใหญ่อยู่ภายใตอิ้ทธิพล
ภาคพื้นแผน่ดิน อิทธิพลของการทบัถมโดยระบบลมฟ้าอากาศ  กระบวนการน ้ าไหล  การเสริมสร้างและกดั
เซาะชายฝ่ังท่ีมีต่อภูมิประเทศทั้งหมด มีการตกตะกอนทบัถมโดยอิทธิพลของน ้าไหลและลม ท าใหปั้จจุบนัมี
พื้นทีประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ ปกคลุมดว้ยตะกอนท่ียงัไม่แขง็ตวัเป็นหิน เช่น ตะกอนดินเหนียวบริเวณ
ท่ีราบลุ่มแม่น ้า ชายฝ่ังทะเลและธารน ้าจืด 
 1.2 พื้นที่ประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นคือแผ่นเปลือกโลกฉานไทยและแผ่น
เปลือกโลกอนิโดจีน 
 เปลือกโลกโดยรวมทั้งหมดนั้นประกอบดว้ยการเช่ือมต่อกนัของแผ่นเปลือกโลกหลาย ๆ แผ่น 
แผน่เปลือกโลกลอยซ้อนอยูบ่นเน้ือของหินหนืด (Mantle) ความร้อน ความกดดนัภายใตเ้ปลือกโลกและการ
หมุนรอบตวัเองท าให้เกิดแรงขบัเคล่ือนให้แผ่นเปลือกโลกเคล่ือนท่ีชนกนั เสียดสีกนัเกิดพลงัความร้อน 
แรงผลกัดนั หินหลอมละลายไปเป็นหินหนืด มีการประทุของหินหนืด เกิดแนวภูเขาไฟ แนวรอยแตกและ
รอยทะลกัของลาวา เกิดการยกตวัของแผน่ดินเป็นภูเขาสูง ท่ีราบสูง 
 ประเทศไทยเป็นผืนแผน่ดินท่ีประกอบดว้ย แผน่เปลือกโลก 2 แผน่ เช่ือมต่อกนั คือ แผน่เปลือก
โลกฉานไทยซ่ึงประกอบด้วยพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง-ตะวนัออกบางส่วน (ชลบุรี-ระยอง) ภาคใตด้้าน
ตะวนัตก กบัแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกดา้น
ตะวนัออก แผน่เปลือกโลกทั้งสองน้ีแสดงแนวชนกนัในแนวเหนือใตจ้ากภาคเหนือลงมาถึงภาคใตแ้ละมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงทางธรณีวทิยาท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ 
 ช่วงเวลาประมาณ 230-63 ลา้นปีมาแลว้ เป็นระยะช่วงต่อทางยุคธรณีวิทยาของมหายุคพาลีโอโซ
อิกกบัมหายุคมีโซโซอิก ยุคย่อย เพอร์เมียน-ครีเทเชียส แผ่นเปลือกโลกฉานไทยมีพลงัเคล่ือนท่ีมาทาง
ตะวนัออกจึงชนกบัแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนซ่ึงเป็นฝ่ายตั้งรับ เกิดปรากฏการณ์เพลทเทคโทนิค (Plate-
Tectonic) บริเวณรอยชนกนัมีการเพิ่มอุณหภูมิชั้นหิน เพิ่มแรงกดดนั เกิดการหลอมละลายของหินแข็งเป็น
แมกมา ปะทุข้ึนเป็นแนวเขาและทบัถมด้วยหินภูเขาไฟ เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีหลกัฐานเป็นภูเขาทางดา้น
ตะวนัออกของภาคเหนือ แนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ เขาใหญ่ดงพญาเยน็ ภูเขาในจนัทบุรี-ตราด และภาคใตฝ่ั้ง
ตะวนัออก ปรากฏการณ์ชนกนัของแผน่เปลือกโลกน้ีนบัเป็นคร้ังแรกของการขยบัชนกนัและมีผลท าให้ผืน
แผน่ดินของไทยยกตวัข้ึนจากการอยูใ่ตร้ะดบัน ้ าทะเลข้ึนเป็นภูเขาและแนวเขาดงักล่าว วนัน้ีเราพบกลุ่มหิน
อคันีทั้งหิน แกรนิต หินกลุ่มภูเขาไฟคือหินไรโอไลต ์แอนดีไซต ์กระจายจากเหนือมาใตต้ั้งแต่จงัหวดั น่าน 
แพร่ เพชรบูรณ์ เลย ลพบุรี สระบุรี ชลบุรี จนัทบุรี ตราด และภาคใตด้า้นตะวนัออก นอกจากนั้นยงัมีการยก
ตวัของชั้นตะกอนปูนในยุคเพอร์เมียน เป็นภูเขาหินปูนชุดสระบุรี พบในพื้นท่ีตั้งแต่จงัหวดัเลย เพชรบูรณ์ 
ลพบุรี สระบุรี และสระแก้ว เขาหินปูนชุดสระบุรีน้ี ปัจจุบนัมีรูปลกัษณะภูมิประเทศสังเกตเห็นง่ายคือ 
บริเวณท่ีเป็นเทือกเขาหินปูนจะมีลกัษณะยอดเขาท่ีมียอดเขาขรุขระ เต็มไปดว้ยยอดเล็กยอดน้อยมากมาย
(หลายร้อยยอดโดยบางแห่งของภูเขาหินปูนส่วนของเทือกเขาตะนาวศรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มียอดเขา
ขรุขระนบัยอดเขามากกวา่ 300 ยอด จึงมีการตั้งช่ือวา่เขาสามร้อยยอด) แต่ก็มีบางบริเวณท่ีภูเขาหินปูนชุดน้ี
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ถูกน ้าละลายกดัเซาะเน้ือหินไปหลาย ๆ ส่วนจนเหลือเป็นเขาหินโดด ๆ ตั้งโดด ๆ ท่ีเรียกวา่ภูเขาโดดก็พบอยู่
หลายบริเวณเช่นกนั บทบาทเชิงเศรษฐกิจของหินปูนชุดสระบุรี (รวมทั้งหินปูนชุดราชบุรีและอ่ืน ๆ ดว้ย) 
ในขณะน้ีคือ การเป็นวตัถุดิบของการผลิตปูนซีเมนต์ และการเป็นวสัดุเพื่อการก่อสร้าง (หินถนน หิน
ก่อสร้างต่าง ๆ) 
 ประมาณช่วงตน้มหายคุซีโนโซอิก ยุคยอ่ยเทอร์เชียรี 63-40 ลา้นปีมาแลว้ มีการยกระดบัของทอ้ง
ทะเลทีทิส (Tethys Seaway) ข้ึนเป็นภูเขาหิมาลยัและท่ีราบสูงธิเบต แรงกดดนัของเปลือกโลกจะส่งผ่าน
มาถึง แผน่ดินทางตะวนัตกและตอนกลางของประเทศไทยดว้ย น่าสังเกตวา่แรงปะทะท่ีแผน่เปลือกโลกฉาน
ไทยขยบัล ้าเขา้หาแผน่เปลือกโลกอินโดจีนส่งพลงัขบัแมกมาล ้าออกมาทางตะวนัออกมากกวา่แนวเทือกเขา
เดิม คือส่งผลใหเ้กิดการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟขนาดเล็กกระจายไปพร้อม ๆ กบัการขยบัยกของแผน่ดินเป็น
ภูเขาของเทือกเขาภูพานและพนมดงรัก ก่อให้เกิดแอ่งแผน่ดินโคราชและสกลนครตลอดจนการเกิดการเก็บ
กกัน ้าทะเลไวใ้นแอ่งทั้งสอง ซ่ึงเป็นท่ีมาของเกลือหินจ านวนมากเม่ือน ้าทะเลแหง้จากการระเหยหมดไป 
 1.3 เมือแผ่นเปลือกโลกอนิเดียเคล่ือนทีเ่ข้าชนแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย 
 ตั้งแต่เวลาเขา้สู่มหายคุซีโนโซอิก (Cenozoic) ยคุยอ่ยเทอร์เชียรี (Tertiary) ระยะเวลา 68 ลา้นปีลง
มา แผ่นเปลือกโลกอินเดียเคล่ือนตัวชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย ทิศทางจากตะวนัตกเฉียงใต้ข้ึน
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การสัมผสัของแผ่นเปลือกโลกผลกัดนัให้เกิดการโก่งงอของหินเปลือกโลกข้ึนเป็น
แนวเทือกเขาหิมาลยั และแนวเขาขา้งเคียงต่อเน่ืองถึงการยกตวัของท่ีราบสูงธิเบต พลงัผลกัดนัจากการ
เคล่ือนไหวดงักล่าวส่งผลถึงการยกตวัของผืนแผ่นดินไทย เป็นภูเขาของภาคเหนือส่วนใหญ่แนวเทือกเขา
ทางตะวนัตก คือ ถนนธงชยั ตะนาวศรี และแนวเทือกเขาภูเก็ต และส่งผลต่อการขยบัตวัยกสูงข้ึนและการ
ขบัเคล่ือนพลงังานไปสู่ทางตะวนัออกของแนวชนกนัเดิมของแผน่เปลือกโลกฉานไทย-อินโดจีน เกิดภูเขา
ไฟใหม่ ๆ ขนาดเล็กกระจายไปในพื้นท่ีตอนใต้ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในแนวเดียวกันกับแนว
เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาภูพานก็ขยบัตวัยกสูงข้ึนในช่วงน้ีเช่นกัน การยกตวัของแนวเทือกเขาทาง
ตะวนัตก คือ ถนนธงชยั ตะนาวศรี กบัการขยบัตวัของเทือกเขาเพชรบูรณ์ เขาใหญ่ดงพญาเยน็ ท าใหเ้กิดการ
ทรุดยุบตวัลงของแอ่งเจา้พระยา (ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาปัจจุบนั) ขณะเดียวกนัในช่วงเวลาดงักล่าวไดมี้
การโก่งตวัและทรุดตวัท าให้เกิดแอ่งแผ่นดินขนาดเล็กมากหลายแห่งกระจายจากภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
ถึงภาคใต ้รวมถึงแอ่งโคราชและสกลนครอีกดว้ย 
 การเคล่ือนตวัของแผน่เปลือกโลกอินเดียท่ีชนทวีปเอเชียยงัมีหลกัฐานวา่ยงัไม่หยุด เพราะหิมาลยั
ยงัยกระดบัความสูงข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้นพลงังานจากการขบัเคล่ือนของแผ่นเปลือกโลกอินเดียท่ีถ่ายเทมายงั
ทวีปเอเชียจะยงัมีผลต่อการขยบัตวัของเปลือกโลกให้เกิดแผ่นดินไหว และการยกระดบัภูมิประเทศใน
ภูมิภาคหิมาลยั ท่ีราบสูงธิเบต ประเทศจีนตอนใต ้ประเทศเมียนมา และพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย 
โดยเฉพาะภาคเหนือซ่ึงมีพื้นท่ีสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัแนวแผน่ดินท่ีทรงพลงัของ ภูมิภาคหิมาลยัจะมีผลกระทบ
ต่อการรับพลงังานขบัเคล่ือนแผน่ดินใหเ้กิดแผน่ดินไหวมากกวา่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
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 1.4  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางลมฟ้าอากาศ กระบวนการน ้าไหล และอิทธิพลของคล่ืนและ
กระแสน า้ 
  1.4.1 กระบวนการทางลมฟ้าอากาศ (Weathering Process) มีบทบาททนัทีเม่ือผืนแผน่ดินของ
ไทยโผล่ข้ึนเหนือผิวน ้ า ตั้งแต่ปลายยุคพาลีโอโซอิก ต่อกบัตน้ยุคมีโซโซอิก แนวเขาทางภาคเหนือด้าน
ตะวนัออก แนวเขาเพชรบูรณ์ เขาใหญ่ดงพญาเยน็ เขาเขียว (ชลบุรี-ระยอง) แนวเขาบรรทดัท่ีจนัทบุรี-ตราด 
และแนวเขานครศรีธรรมราช ตลอดจนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบางส่วน (ตอนบน) ค่อย ๆ ยกสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล บทบาทของกระบวนการลมฟ้าอากาศ คือ อุณหภูมิอากาศ ความชุ่มช้ืนในอากาศ ลม หรือ
กระแสลม มีผลให ้
   1.  ภูเขาหินปูนยุคเพอร์เมียน แตกร้าวดว้ยการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศ และผิวภูมิ
ประเทศหินปูนมีความขรุขระอนัเน่ืองมาจากน ้ าฝนท่ีมีกรดคาร์บอนิก สามารถละลายเน้ือหินปูนให้เป็นรู 
เป็นแอ่ง โพลง ถ ้ า ท าให้ภูมิประเทศหินปูนมีเอกลกัษณ์ของตวัเอง ด้วยระยะเวลาท่ีผ่านมายาวนานภูเขา
หินปูนจึงมีเอกลกัษณ์ในดา้นยอดเขาขรุขระ มียอดเขามากมาย (สามร้อยยอด) มีถ ้าหินปูน มีหินงอกหินยอ้ย
งดงามมีภูเขาโดดๆ และมีภาวะเส่ียงต่ออุบติัภยัหลุมยบุได ้
   2.  ภูมิอากาศร้อนแห้งของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงปลายยุคครีเทเชียส ท าให้น ้ า
ทะเลในแอ่งปิดสกลนครและแอ่งโคราชระเหยเร็วจนหมด ทิ้งเกลือตกผนึกเป็นหินในแอ่งสกลนครและ
โคราช โดยปรากฏการณ์น ้าทะเลท่วมและแหง้มี 3 คร้ัง ท าใหเ้กิดชั้นเกลือหิน 3 ชั้น วนัน้ีเราน าเกลือเหล่านั้น
มาท าเกลือสินเธาวซ่ึ์งมีค่าเชิงเศรษฐกิจ ขณะเดียวกนัเกลือหินบางส่วนท่ีละลายน ้าแลว้ซึมข้ึนสู่ดิน ท าใหเ้กิด
ภาวะดินเค็มในพื้นท่ีแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจการเกษตร เพราะปัญหาดินเคม็
   3.  กระบวนการลมฟ้าอากาศตั้งแต่โบราณจนปัจจุบนั อุณหภูมิของอากาศร้อนกลางวนั เยน็ 
กลางคืน แร่ธาตุในหินขยายตวัเวลากลางวนั หดตวัในเวลากลางคืน โดยเฉพาะกับภูเขาหินแกรนิตใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต้ เน้ือของหินแกรนิตตามภูเขาสูงจะค่อย ๆ แตกร่อนแยกเน้ือหิน
ออกเป็นกาบเหมือนกลีบหวัหอม  กาบของหินแกรนิตบนภูเขาสูงอาจกวา้งขวางไม่เท่ากนัในแต่ละกาบหิน 
เม่ือมีน ้ าฝนตกชะรอยเช่ือมยึดระหวา่งชั้นหินท าให้การยึดเหน่ียวติดกนัตอ้งลดลง พร้อมจะหลุดออกมาเป็น
กาบท าใหเ้กิดภาวะแผน่ดินถล่มในบริเวณภูเขาหินแกรนิตและหินอคันีอ่ืน ๆ ท่ีมีอายทุางธรณีวทิยานบัหลาย
ลา้นปี  
  1.4.2  กระบวนการน ้าไหล (Fluvial Process) 
  เม่ือผืนแผ่นดินยกตวัสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลหรือระดบัน ้ าฐานของพื้นท่ี เม่ือฝนตกลงมาเกิดน ้ า
ผวิดินเคล่ือนไหลไปตามความลาดเอียงของภูมิประเทศ น ้าไหลจึงเกิดกระบวนการท่ีเรียกวา่ กระบวนการน ้ า
ไหล โดยแบ่งขั้นตอนของกระบวนการเป็น กิจกรรมตน้น ้ า กลางน ้าและปลายน ้า ประวติัทางธรณีวิทยาท่ีให้
ภาพความโดดเด่นของกระบวนการน ้าไหลชดัเจนมาในยคุควอเทอร์นาร่ี (Quaternary) เม่ือแผน่ดินส่วนใหญ่
ยกตวัสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล มาเป็นช่วงเวลาประมาณ 1 ลา้นปีมาแลว้ บริเวณท่ีสูงในภาคเหนือ ภาคตะวนัตก 
ภาคใต ้ขอบทางดา้นตะวนัตกและทางใตข้องท่ีราบสูงโคราช ฝนตกน ้าไหลเป็นแหล่งตน้น ้า กระบวนการน ้ า
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ไหลบริเวณภูเขาท่ีสูงน ้ าไหลเร็ว แรง เกิดการกดัเซาะรุนแรงพร้อม ๆ กบัการพดัพาให้วตัถุท่ีถูกกดัเซาะ
เคล่ือนท่ี กระบวนการท่ีส่งผลใหเ้กิดการลดระดบัภูมิประเทศต ่าลงอยา่งรวดเร็วของบริเวณท่ีเป็นท่ีสูงท่ีกล่าว
มา ในช่วงเวลาดงักล่าวมียุคน ้ าแข็งล่าสุดของโลกคือ ยุคไพลสโตซีน (Pleistocene) ท่ีทัว่โลกมีอากาศเยน็ลง 
มีการสะสมของน ้ าแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงมากมายเป็นช่วงท่ีระดบัน ้ าทะเลลดต ่ากว่าปัจจุบนัน้ีมาก 
ดงันั้นความต่างระดบัระหวา่งน ้ าทะเลกบัภูมิประเทศภูเขาสูงและท่ีสูงของไทย ท าให้น ้ าไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ี
ต ่ามีความรวดเร็ว รุนแรง ช่วงเวลาท่ียคุน ้าแขง็น้ีจะมีผลท าให้เกิดภูมิประเทศท่ีเป็นผลจากการกดัเซาะของน ้ า
ไหลมากมายเช่น สภาพภูเขาตั้งโดด ๆ ของภูเขาหินปูน อาจเป็นผลจากการถูกกดัเซาะแนวหินปูนใหข้าดจาก
กนัไม่ต่อเน่ือง บริเวณท่ีสูงและภูเขาของประเทศจึงเป็นพื้นท่ีตน้น ้าสายส าคญั ๆ ท่ีต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนั 
  ในช่วงยุคควอเทอร์นาร่ีน้ีอีกเช่นกนัท่ีกระบวนการน ้ าไหลพฒันาสู่กิจกรรมกลางน ้ า คือ การ
พฒันาท่ีราบลุ่มแม่น ้ าในพื้นท่ีแอ่งแผน่ดินใหญ่และเล็กเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากวา้งขวางต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนั 
ดว้ยการท่ีน ้ าไหลพดัพา ขนส่งตะกอนขนาดต่างๆให้เคล่ือนท่ีมาตามทอ้งน ้ าและบางแหล่งไหลบ่าลน้ตวัล า
น ้ า เกิดการทบัถมของหินกรวด ทราย ทรายแป้ง ดินดาน กระจายในทอ้งน ้ าและพื้นท่ีน ้ าท่วม ปัจจุบนัคือท่ี
ราบลุ่มแม่น ้ า 25 ลุ่มน ้ าในประเทศไทย ตะกอนต่างๆเหล่าน้ียงัไม่แข็งตวัเป็นหิน ยงัเป็นชั้นตะกอนอ่อนของ
ทราย ดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่ 
  ส าหรับกระบวนการบริเวณปลายน ้ า คือ บริเวณเช่ือมต่อถึงชายฝ่ังทะเล น ้ าไหลพาตะกอน
ขนาดเล็ก ดินเหนียว ทรายละเอียด มาทบัถมบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ าถึงปากแม่น ้ า เป็นตะกอน
อิทธิพล 2 น ้ า คือ น ้ าจืดและน ้ าทะเล เกิดท่ีราบชายฝ่ังอิทธิพลน ้ ากร่อย ดินตะกอนเน้ือละเอียด (ดินเหนียว) 
จะเสริมสร้างชายฝ่ังบริเวณปากแม่น ้ าเกิดพื้นท่ีชายฝ่ังดินเลน มีป่าไมพ้ฒันาข้ึนเป็นป่าชายเลน ท่ีราบชายฝ่ัง
น ้ ากร่อยท่ีพฒันากวา้งขวางมาก คือ ท่ีราบชายฝ่ังปากแม่น ้ าเจา้พระยา ติดต่อเน่ืองกบัปากแม่น ้ าท่าจีนและท่ี
ราบชายฝ่ังปากแม่น ้าแม่กลอง ดินดอนสามเหล่ียมท่ีพฒันาข้ึนในช่วงตั้งแต่ควอเทอร์นาร่ีจนปัจจุบนัคือ พื้นท่ี
ลุ่มน ้ าเจ้าพระยาจากจงัหวดัชัยนาทลงมาถึงปากแม่น ้ า 3 สายท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ สมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม 
  ชั้นตะกอนบริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตั้งแต่ชยันาทลงมาถึงปากแม่น ้ าเจา้พระยานั้นมีการพา
ตะกอนทบัถมของกรวด ทราย ดินเหนียว เรียงตวัเป็นชั้น ๆ โดยในชั้นทรายจะมีน ้ าซึมอยูเ่ป็นน ้ าบาดาลท่ีมี
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมน ้ าด่ืมและการผลิตน ้ าเพื่อบริโภค ท าน ้ าประปา ชั้นตะกอนเหล่าน้ีทบั
ถมมาตั้งแต่ยคุควอเทอร์นาร่ีจนถึงปัจจุบนั 
  ส่วนบริเวณลุ่มน ้ าอ่ืน ๆ การตกตะกอนทบัถมของวตัถุทราย ดินเหนียว เสริมสภาพท่ีราบลุ่ม
แม่น ้า ท่ีกวา้งใหญ่ครอบคลุมทัว่ทุกภาค อาทิ ท่ีราบลุ่มแม่น ้าปิง วงั ยม น่าน เจา้พระยา ท่าจีน แม่กลอง ชี มูล 
บางประกง และแม่น ้าสายสั้นๆในภาคใต ้
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  1.4.3  อทิธิพลของคล่ืนและกระแสน า้ 
  ในยุคควอเทอร์นาร่ีท่ีมียุคยอ่ย คือ ยุคน ้ าแข็งไพลสโตซีนนั้น ระดบัน ้ าชายฝ่ังทะเลของไทยลด
ต ่าลงกว่าปัจจุบนั น ้ าจากแม่น ้ าล าคลองจะพดัพาตะกอนต่าง ๆ ลงมามากเม่ือมาถึงปากแม่น ้ าจะเกิดการ
ตกตะกอนทบัถมเป็นท่ีราบชายฝ่ังโคลนและทราย สะสมตวักนัมากข้ึนและขยายล ้ าลงไปในทะเลมากข้ึน 
เช่น บริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตอนล่าง ท่ีบริเวณดินดอนปากแม่น ้ าขยายล ้าลงไปในทะเล เพราะตะกอนน ้ า
จืดบริเวณปากแม่น ้ าถูกคล่ืนและกระแสน ้ าทะเลพดัพามาทบัถมบริเวณปากแม่น ้าให้ เป็นชายฝ่ังเลนและเกิด
เป็นป่าชายเลนในปัจจุบนั การเสริมสร้างดินดอนชายฝ่ังมีพื้นท่ีเร่ิมตน้ประมาณจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี ลงมาถึง สมุทรปราการ สมุทรสาครและสมุทรสงคราม นอกจากนั้นยงัมีการเสริมสร้างชายฝ่ังทั้ง
บริเวณชายฝ่ังด้านอ่าวไทยและด้านอันดามนั (ปัจจุบันยุคน ้ าแข็งไพลสโตซีนส้ินสุดลงไปแล้ว มีการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นภาวะโลกร้อน อากาศของโลกมีอุณหภูมิค่อย ๆ สูงข้ึน ส่งผลให้เกิด
การละลายของน ้ าแขง็ขั้วโลก น ้าแขง็ยอดเขาสูง น ้าท่ีละลายไดไ้หลลงไปสะสมในทะเลท าให้ระดบัน ้ าทะเล
เพิ่มสูงข้ึนอยา่งชา้ ๆ ผลกระทบในปัจจุบนัต่อชายฝ่ังทะเล คือ ความรุนแรงของการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีมาจาก
อิทธิพลของคล่ืนและกระแสน ้ ามีมากข้ึน ระดบัน ้ าทะเลเพิ่มข้ึนท าให้น ้ าท่วมชายฝ่ังมะเลของไทยมากข้ึนใน
บางพื้นท่ี) 
  สรุปการเปล่ียนแปลงทางธรณีวทิยาของประเทศไทย 
  ช่วง 500 - 230 ล้านปีมาแล้ว ประเทศไทยมีพื้นผืนท่ีแผ่นดินจมอยู่ใตน้ ้ าระหว่างนั้นมีการ
ตกตะกอนของวตัถุหลายชนิด โดยเฉพาะปูน (แคลเซียม) ส่งผลให้เกิดการพบหินปูนชุดท่ีเกิดในยุคเพอร์
เมียน กระจายอยูอ่ยา่งกวา้งขวางในประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ หินปูนชุดราชบุรีกบัหินปูนชุดสระบุรี 
  ระยะเวลา 230-190 ลา้นปีมาแลว้ แผน่เปลือกโลกฉานไทยชนกบัแผน่เปลือกโลกอินโดจีน ท า
ให้เกิดการโก่งและยกตวัของเปลือกโลกเป็นแนวเขาวางตวัแนวเหนือ-ใต ้คือ แนวเทือกเขาทางตะวนัออก
ของภาคเหนือ แนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ เขาใหญ่ดงพญาเย็น เขาบรรทัดท่ีจันทบุรี-ตราด และแนวเขา
นครศรีธรรมราช ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนก็ค่อย ๆ ยกระดบัสูงข้ึนจากระดบัน ้ าทะเลเป็นแผ่นดิน
อีสานตอนบน 
  ระยะเวลา 190-63 ลา้นปีมาแลว้ยคุ Mesozoic ติดต่อกบัยคุ Cenozoic ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเป็นแผน่ดินท่ีสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลไม่มาก มีสัตวเ์ล้ือยคลานขนาดใหญ่ คือ ไดโนเสาร์ด ารงชีวิตอยู่
ทัว่ไป (จงัหวดัชยัภูมิ เลย ขอนแก่น หนองคาย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) เป็นช่วงจูราสสิคพาร์ค 
(Jurassic Park) ของประเทศไทย 
  ระยะเวลา 63 ลา้นปีลงมาถึง 1 ลา้นปี ยุคเทอร์เชียรี แผ่นเปลือกโลกคาบสมุทรอินเดียเคล่ือน
ชนกบัแผ่นเปลือกโลกเอเชีย ทอ้งทะเลทีทีสยกตวัข้ึนสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลเป็นเทือกเขาหิมาลยัและท่ีราบ
สูงธิเบต แรงผลดัดนัส่งถ่ายมาถึงประเทศไทยมีการบีบอดัและการคดโคง้ของเปลือกโลกสูงข้ึนเป็นแนว
เทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคใต ้ก่อใหเ้กิด ภูเขาในภาคเหนือ แนวเทือกเขา ถนนธงชยั ตะนาวศรี 
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ภูเก็ต และแอ่งแผ่นดินเจา้พระยา ตลอดจนการประทุของแมกมาเป็นภูเขาไฟขนาดเล็กในบริเวณแนวเขา
พนมดงรัก (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต)้ 
 ระยะเวลา 1 ลา้นปีมาจนปัจจุบนั ยุคควอเทอร์นาร่ี ผืนแผ่นดินของประเทศไทยส่วนใหญ่ยกสูง
จากระดบัน ้ าทะเล และมีภูมิลกัษณ์ดัง่ทุก ๆ วนัน้ี กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาท่ีมีความรวดเร็ว
รุนแรงเช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดมีลดน้อยลงโดยเฉพาะภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เช่นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้กาญจนบุรี ภาคเหนือตอนล่างไดด้บัสนิทหมดแลว้ มีแต่แผ่นดินไหว ท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดบ้า้งในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคใต ้(ภาคเหนือมีความถ่ีและรุนแรง
มากกว่าภาคอ่ืน ๆ ) ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด 
นอกจากนั้นการปรับเปล่ียนภูมิลกัษณ์ในช่วงเวลาล่าสุดทางธรณีวิทยาน้ีเป็นการพดัพาตะกอนต่าง ๆ โดย
กระบวนการน ้าไหลและลมตลอดจนคล่ืนและกระแสน ้าเป็นหลกั โดยมีการกดัเซาะแลว้พดัพาตะกอนกรวด 
ทราย ดินเน้ือละเอียดให้เคล่ือนท่ีไปแล้วตกตะกอนทบัถมในพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ า ริมฝ่ังทะเลสาบ ริมฝ่ังทะเล 
ตะกอนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยงัไม่ยึดตวัเป็นหินแข็ง ยงัเป็นตะกอนเน้ืออ่อน เช่น ชั้นทราย ดินเหนียว พบ
กวา้งขวางในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าและชายฝ่ังทะเล เช่น ลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา ชี มูล ฯลฯ 
 ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางธรณีวทิยาของประเทศไทยท่ีมีทั้งรวดเร็วและรุนแรง เช่น ภูเขาไฟจะ
ไม่เกิดข้ึนกบัประเทศไทยอีกแลว้ แต่แผน่ดินไหวยงัมีโอกาสเกิดข้ึนกบัภาคเหนือมากท่ีสุด รองลงมาคือภาค
ตะวนัตกและภาคใต ้ส่วนภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหว
นอ้ยมาก หรืออาจกล่าวไดก้วา่หากเกิดก็ไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นพิบติัภยัได ้ส่วนการเปล่ียนแปลงอย่างค่อย
เป็นค่อยไปโดยกระบวนการทางภูมิอากาศ กระบวนการน ้ าไหล การกระท าของลม คล่ืนและกระแสน ้ า จะ
ยงัคงกระท าต่อประเทศไทยอย่างชา้ ๆ แผน่ดินสูงท่ีเป็นภูเขาจะต ่าลง ท่ีลุ่มต ่าจะมีการตกตะกอนทบัถมให้
สูงข้ึน ชายฝ่ังบางแห่งจะขยายยืน่ลึกลงไปในทะเล ชายฝ่ังบางแห่งถูกกดัเซาะพงัทลายมากข้ึน น ้าท่วมชายฝ่ัง
ทะเลบางแห่งมากข้ึน (ภาวะโลกร้อน) สภาพภูมิลกัษณ์ของประเทศไทยจะค่อยๆ เปล่ียนแปลงไป 
  

2. ภูมปิระเทศ (Landform) 
 เน่ืองจากประเทศไทยมีพื้นท่ีกวา้งขวางและมีประวติัการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยามายาวนาน 
ท าใหผ้นืแผน่ดินมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัหลากหลาย สภาพภูมิลกัษณ์หรือภูมิประเทศท่ีเด่น ๆ จะพบไดต้ั้งแต่ 
ชายฝ่ังทะเล ท่ีราบลุ่มแม่น ้า ท่ีราบสูง ภูเขาสูง ท่ีราบระหวา่งภูเขา และท่ีราบลูกฟูก เป็นตน้ 
 2.1 ชายฝ่ังทะเล เป็นภูมิประเทศท่ีเป็นพื้นท่ีราบแคบ ๆ ขนานกบัชายฝ่ังทะเล ซ่ึงประเทศไทยมี
ชายฝ่ังยาวประมาณ 2,420 กิโลเมตร สภาพภูมิลกัษณ์ของชายฝ่ังทะเลนบัตั้งแต่ชายฝ่ังทะเล พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ภาคตะวนัออกไปถึงชายฝ่ังทะเลภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยและฝ่ังทะเลอนัดามนั มีความแตกต่างกนั เช่นชายฝ่ังหาด
เลน  ชายฝ่ังหาดทราย ชายฝ่ังหาดหิน ชายฝ่ังปะการัง โดยจะพบชายฝ่ังหาดเลนในพื้นท่ีบริเวณปากแม่น ้าซ่ึง
จะมีป่าชายเลนเป็นภูมิลกัษณ์และเป็นระบบนิเวศท่ีส าคญั ป่าชายเลนผืนใหญ่พบบริเวณท่ีติดต่อเน่ืองกนั
ระหวา่งปากแม่น ้ าบางปะกง เจา้พระยา ท่าจีน แม่กลองและเพชรบุรี เป็นพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัชลบุรี 
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ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี บทบาทส าคญัของป่าชายเลนบริเวณ
ดงักล่าว คือ พื้นท่ีบ่มเพาะสัตวท์ะเลวยัอ่อน ซ่ึงส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตวท์ะเลบริเวณอ่าวไทย
ตอนบน 

 
ภาพท่ี 3-1 แผนท่ีชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย 
 ท่ีมา :  http://marinegiscenter.dmcr.go.th/ 
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  2.1.1  ชายฝ่ังหาดทราย พบกระจายห่างจากบริเวณปากแม่น ้ า คล่ืนและกระแสน ้ าพดัพาทราย
มาทบัถมบริเวณชายฝ่ัง มีสันทราย ภูมิลกัษณ์และระบบนิเวศชายหาดทรายเป็นสถานท่ีสร้างความพึงพอใจ
ต่อการท่องเท่ียวและการพกัผ่อน ความสวยสะอาดของชายหาดทรายข้ึนอยูก่บัระยะห่างจากปากแม่น ้ า ยิ่ง
ห่างยิ่งสวย เพราะชายหาดจะสวยมีแต่เม็ดทราย ไม่ค่อยมีเกร็ดดินปะปนอยู่ จุดเด่น คือ การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวบริเวณชายหาด 
  2.1.2  ชายหาดหิน มีบางพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังท่ีประชิดติดกบัเขาหรือภูเขา น ้ าทะเลจะกดัเซาะ
หินบริเวณภูเขาให้สึกกร่อน เป็นผาหิน โขดหิน พบชายฝ่ังประเภทน้ีไม่มากนกั เช่น บริเวณเขาสามมุก บาง
แสน ชลบุรี 
  2.1.3  ชายฝ่ังปะการัง เป็นชายฝ่ังน ้ าต้ืน มีโครงสร้างชายฝ่ังท่ีมีทั้งโขดหินและหาดทรายปะปน
กนั ปะการังซ่ึงเป็นสัตวท์ะเลขนาดเล็กจะวา่ยน ้ ามาเกาะยึดกบัโขดหินใตน้ ้ า และสร้างเกราะหินปูนรายลอ้ม
ตวัปะการัง หินปูนท่ีสร้างข้ึนจะเติบโตเป็นแท่งหินปูนรูปร่างต่าง ๆ เช่น เขากวาง สมอง ก่ิงไม ้เราสามารถ
พบชายฝ่ังปะการังไดท้ั้งชายฝ่ังดา้นภาคตะวนัออก อ่าวไทย และอนัดามนั ชายฝ่ังประเภทน้ีมีบทบาทส าคญั
ในระบบนิเวศทางทะเลและเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล อาทิเช่น หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลนั หมู่เกาะอ่างทอง 
เป็นตน้ 
 2.2 ท่ีราบลุ่มแม่น ้า  
  ทุกวนัน้ีประเทศไทยมีอาหารจากขา้วอยา่งเพียงพอและเหลือขายใหก้บัต่างประเทศประมาณปี
ละ 10 ลา้นตนั เป็นผลจากการใชป้ระโยชน์ของผืนแผ่นดินท่ีมีภูมิลกัษณ์เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าใหญ่ ๆ มากถึง 
25 ลุ่มน ้า แต่ละลุ่มน ้ามีภูมิประเทศเป็นท่ีราบกวา้งขวาง โดยมีขนาดลุ่มแม่น ้าต่าง ๆ ท่ี ส าคญัดงัน้ี 
     1. ลุ่มน ้ามูล   มีพื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 69,701 ตร.กม. 
     2. ลุ่มน ้าชี   มีพื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 49,477 ตร.กม. 
     3. ลุ่มน ้าน่าน  มีพื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 34,330 ตร.กม 
     4. ลุ่มน ้าแม่ปิง   มีพื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 33,898ตร.กม. 
     5. ลุ่มน ้าแม่กลอง  มีพื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 30,837 ตร.กม. 
     6. ลุ่มน ้ายม  มีพื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 23,616 ตร.กม. 
     7. ลุ่มน ้าเจา้พระยา มีพื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 20,125 ตร.กม. 
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 ลุ่มน ้ าดงัยกตวัอย่างทั้ง 7 ต่าง
ก็มีการพฒันาภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม
น ้ าแต่ละแห่ง ซ่ึงเป็นท่ีราบน ้ าท่วมถึง มี
การตกตะกอนของวัสดุน ้ าพัดพามา
กลายเป็นท่ีราบผืนกวา้งขวาง เป็นพื้น
ท่ี ดิน อุดมสม บูร ณ์  มีท รัพย ากรน ้ า
เพียงพอ เน้ือดินเป็นดินเหนียวอุ้มน ้ าดี 
เหมาะแก่การท าเกษตรนาขา้ว ซ่ึงส่งผล
ให้ประเทศไทยสามารถ ส่งข้าวขาย
ต่างประเทศได้มากท่ีสุดประเทศหน่ึง
ของโลก นอกจากนั้น บริเวณท่ีราบลุ่ม
แม่น ้ า ยงัเป็นสถานท่ีบ่มเพาะทกัษะการ
เกษตรกรรม ให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่
ของประเทศ ตลอดจนการเลือกพื้นท่ีเพื่อ
การตั้งถ่ินฐานของเราก็ยึดแนวริมฝ่ังน ้ า
และท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเป็นหลัก ท าให้ลุ่ม
แ ม่ น ้ า ใ ห ญ่ ก ล า ย เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
วฒันธรรม อารยธรรมของชาวไทยมา
ยาวนาน อาทิเช่น ลุ่มแม่น ้ าเจ้าพระยา  
ศูนยก์ลางความเจริญ การตั้งถ่ินฐานเป็น
อู่อารยธรรมไทยยาวนานสืบต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบนั ภาคเหนือมีลุ่มน ้าปิง วงั  
ยมและน่านเป็นศูนยก์ลางการตั้งถ่ินฐาน 
และเป็นอู่อารยธรรมของชาวเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลุ่มน ้ าชีและมูลเป็นหลกัของการตั้งถ่ินฐาน
และวถีิชีวติ ภาคใตมี้ลุ่มน ้าแคบ ๆ โดยมีแม่น ้าสายสั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ 
 2.3  ท่ีราบสูง 
 เราเรียกพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือวา่ ท่ีราบสูงโคราช แต่ความหมายของท่ีราบสูงโคราชมิได้
มีภูมิประเทศท่ีเป็นผืนแผน่ดินท่ีมีความสูงและความกวา้งขวางอยา่งมากอยา่งท่ีราบสูงแหล่งอ่ืน ๆ ของโลก 
อาทิเช่น ท่ีราบสูงธิเบต หรือท่ีราบสูโคโรลาโด ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะท่ีราบสูงโคราชมีความสูงไม่มากนัก 
เฉล่ียความสูงไม่มากเกิน 500 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง นอกจากนั้น พื้นท่ีบนท่ีราบสูงโคราชยงัเป็น
โครงสร้างเหมือนแอ่งกระทะ และความลาดเอียงไปทางตะวนัออกสู่แม่น ้าโขง โดยแอ่งกระทะทั้ง 2 คือ แอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนคร ปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าชี ลุ่มแม่น ้ ามูล และลุ่มแม่น ้ าสงคราม ขอบเขตท่ีราบสูง

ภาพท่ี 3-2 แผนท่ีแสดงลุ่มน ้าหลกั 25 ลุ่มน ้าของไทย 
ท่ีมา : http://www.cospat.com/images/riverzone_gis.gif 
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โคราชทางดา้นตะวนัตก คือ แนวเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเยน็ ทางใต ้คือ แนวเทือกเขาพนมดงรัก ทาง
ตะวนัออกต่อเน่ืองไปถึงเหนือ คือ แม่น ้ าโขง ความลาดเอียงของภูมิประเทศจะมีความสูงอยู่ทางขอบดา้น
ตะวนัตก และดา้นใต ้และค่อย ๆ ลาดต ่าลงสู่ทางตอนกลาง (ลุ่มแม่น ้ าชีและลุ่มแม่น ้ ามูล) และลาดต ่าลงไป
ทางตะวนัออกถึงแม่น ้ าโขง (อาจจะกล่าวอีกกรณีหน่ึงวา่ท่ีราบสูงโคราช คือ ส่วนหน่ึงของลุ่มน ้ าโขง เพราะ
แม่น ้ าชี แม่น ้ ามูลหรือแม่น ้ าสงครามและแม่น ้ าสายสั้น ๆ อีกหลายสายต่างก็ไหลลงไปสู่แม่น ้ าโขง) แต่บนท่ี
ราบสูงโคราชมีภูมิประเทศเป็นภูเขาหรือกลุ่มภูเขาท่ีเรียกวา่ เทือกเขาภูพานแทรกขวา้งกั้นระหวา่งแอ่งโคราช
กบัแอ่งสกลนคร เทือกเขาภูพานน้ีเป็นแหล่งตน้น ้ าของระบบล าน ้ าชีและล าน ้ าสงคราม และมีบทบาทต่อ
สภาวะภูมิอากาศทอ้งถ่ินทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
ภาพท่ี 3-3 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งจงัหวดั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 ท่ีมา : http://www.apecthai.org/index.php/ 
 
 ท่ีราบสูงโคราชมีจุดอ่อนและจุดเด่นหลายอย่าง จุดเด่น คือ เป็นผืนแผ่นดินท่ีมีสัณฐานทาง
ธรณีวิทยาท่ีเต็มไปด้วยหินทราย มีทรัพยากรเกลือหินจ านวนมหาศาล เป็นจูราสสิกพาร์คของเมืองไทย  
(ดินแดนท่ีมีไดโนเสาร์อาศยัอยูใ่นยุคกลางทางธรณีวิทยา) และมีลุ่มแม่น ้ าท่ีกวา้งใหญ่ ส่วนจุดอ่อนนั้นเป็น
ผลเช่ือมโยงมาจากจุดเด่นบางประการ คือ ดินส่วนใหญ่มีโครงสร้างเน้ือร่วนปนทราย ไม่อุม้น ้ า ดินแห้งเร็ว 
ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะมีหินทรายเป็นหินพื้นฐาน เม่ือผุพงัจะมีเม็ดทรายจ านวนมากกระจายเป็นวตัถุตน้ก าเนิด
ของดิน  ท าให้เน้ือดินร่วมปนทราย เก็บความช้ืนไดไ้ม่ดี สารอาหาร (ปุ๋ย) เกาะยึดในดินไดน้อ้ย นอกจากน้ี 
ยงัพบจุดอ่อนของดินในรูปของดินเค็ม ดินมีเกลือปนอยู่ในเน้ือดินมาก เป็นปัญหาต่อการเติบโตของพืช 
เกลือท่ีปนอยู่ในเน้ือดินเกิดจากการซึมของน ้ าเกลือในชั้นเกลือหินท่ีอยู่ลึกลงไปจากดินชั้นบน น ้ าเกลือซึม
ข้ึนสู่ดินชั้นบนและอาจถึงผิวดินในเวลากลางคืนหรือในช่วงฤดูแลง้ เม่ือน ้ าระเหยไปก็ทิ้งเกลือไวใ้นดินท า
ให้ดินเค็ม นอกจากนั้น ยงัมีจุดอ่อนทางดา้นภูมิอากาศท่ีเม่ืออยูใ่นช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกมากในระยะ 3-4 



51 
 

เดือน คือ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกนัยายน และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนพดัเขา้สู่ท่ีราบสูง
โคราชอีก ท าใหช่้วง 3-4 เดือนดงักล่าวมีฝนตกมาก และมกัเกิดปัญหาน ้าท่วม แต่หลงัจากนั้นเป็นช่วงฤดูแลง้
ยาวนาน ฝนไม่ตก ขาดน ้ าจนแผ่นดินแตกระแหง เกิดภาวะแห้งแลง้ บางพื้นท่ีมีปัญหาน ้ าท่วมซ ้ าซากทุกปี 
บางพื้นท่ีมีภาวะแลง้ซ ้ าซากทุกปี สภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีจุดอ่อนดงักล่าว มีผลกระทบต่อวถีิชีวติของประชากรท่ี
ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพพื้นท่ีอยูต่ลอดเวลา ท าใหเ้กิดการหล่อหลอมบุคลิกภาพชาวตะวนัออกเฉียงเหนือ
ใหเ้ป็นผูมี้ความอดทนสูง มุมานะ แกร่ง อดทนต่องานหนกัไดดี้ 
 2.4  ภูเขาและเทือกเขา 
 ประเทศไทยผา่นการเปล่ียนแปลงทางธรณีวทิยามายาวนาน ผนืแผน่ดินหลายแห่งถูกบีบอดัให้ยก
ตวัสูงข้ึนเป็นภูเขาและเทือกเขาจ านวนมาก มีภูเขาและเทือกเขากระจายอยูทุ่กภาคของประเทศ  โดยพบมาก
ท่ีสุดในภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก บริเวณรอยต่อระหวา่งภาค
กลางกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และรอยต่อระหวา่งภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เทือกเขา
เด่น ๆ ของประเทศ อาทิ เช่น เทือกเขาแดนลาว หลวงพระบาง สันก าแพง ผีปันน ้ าในภาคเหนือ เทือกเขา
ถนนธงชยัและตะนาวศรีในภาคเหนือและภาคตะวนัตก เทือกเขาภูเก็ต นครศรีธรรมราชและสันกาลาคีรีใน
ภาคใต ้เทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเยน็ พนมดงรักในพื้นท่ีรอยต่อระหวา่งภาคกลาง ภาคตะวนัออกกบั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เทือกเขาบรรทดัในภาคตะวนัออก เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 3-4 เทือกเขาและภูเขาบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย 
 ท่ีมา : https://suratsatp.files.wordpress.com 
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  ภูเขาต่าง ๆ ดงักล่าวมาจะมีสัณฐานเป็นหินประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นหลกัอยูด่งัน้ี 
  2.4.1 ภูเขาหินอคันี มีทั้งท่ีเป็นหินอคันีภายใน เช่น หินแกรนิต หินไดออไรต์ และหินอคันี
ภายนอก กลุ่มหินภูเขาไฟ เช่น หินไรโอไลต ์แอนดิไซด ์และหินบะซอลต ์ซ่ึงภูเขาหินอคันีประเภทต่าง ๆ จะ
มีการกระจายอยูใ่น พื้นท่ีต่อไปน้ี 
  - ภูเขาหินแกรนิตและไดออไรต ์พบกระจายเป็นแนวเหนือ-ใต ้ตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต ้คือ
พบเป็นแกนของภูเขาบริเวณภาคเหนือ ทางตะวนัตก เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ต่อเน่ืองมาทางแนว
เทือกเขาถนนธงชยั ตะนาวศรี และแนวเทือกเขาภูเก็ต กบัอีกแนวเทือกเขาตอนกลางของประเทศจากแนว
เทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเยน็ บรรทดั (จนัทบุรี-ตราด) และภาคใตท่ี้แนวเทือกเขานครศรีธรรมราช กบัแนว
เทือกเขาสันกาลาคีรี 
  - ภูเขาหินกลุ่มหินภูเขาไฟ หินไรโอไลต์ แอนดีไซด์ เป็นหินอคันีภายนอกท่ีพบกระจายอยู่ 2 
แนว ในทิศทางการวางตวัเหนือ-ใต ้คือ แนวแรกพบมากท่ี แนวเขาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง ตาก สุโขทยั 
อีกแนวหน่ึงคือ ภูเขาในจงัหวดัลพบุรี สระบุรี นครนายก (ดงพญาเยน็) สระแกว้ และเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 
  - ภูเขาไฟและหินบะซอลต์ มีความสัมพนัธ์กับภูมิประเทศภูเขาไฟ  พบในพื้นท่ีจังหวดั
เพชรบูรณ์ ลพบุรี (เทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเยน็) และพบเป็นแนวตะวนัออก-ตะวนัตก บริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้ไดแ้ก่ นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ และศรีสะเกษ 
  การปะทุข้ึนมาของแมกมาท่ีก่อใหเ้กิดภูเขาหินอคันีในประเทศไทยนั้นน่าจะมาจากการขยบัตวั
ของเปลือกโลกท่ีส าคญั 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 เม่ือแผน่เปลือกโลกฉานไทยเคล่ือนท่ีมาชนกบัแผ่นเปลือกโลก
อินโดจีน ในช่วงเวลาต่อเน่ืองของมหายุคพาลีโอโซอิกกบัมหายคุมีโซโซอิก (น่าจะเป็นช่วง 230-63 ลา้นปี) 
ท าใหเ้กิดการปะทุข้ึนมาของแมกมายกผนืแผน่ดินข้ึนเป็นภูเขาตั้งแต่จงัหวดั แพร่ น่าน เลย เพชรบูรณ์ ลพบุรี 
สระบุรี สระแกว้ ตราด นครศรีธรรมราช คร้ังท่ี 2 การเกิดภูเขาในประเทศไทยจะเป็นผลของแรงขบัเคล่ือน
แผน่เปลือกโลกในยคุเทอร์เชียรี คือ คาบสมุทรอินเดียเคล่ือนชนกบัทวปีเอเชียจนเกิดการยกตวัของทอ้งทะเล
ข้ึนเหนือระดบัน ้ าทะเลและสูงข้ึนต่อเน่ืองจนเป็นภูเขาหิมาลยั โดยแรงขบัเคล่ือนของปรากฏการณ์เกิด
เทือกเขาหิมาลยัน้ีไดส่้งแรงขบัเคล่ือนให้แผ่นดินพม่าเคล่ือนชนกบัแผ่นดินฉานไทยจนเกิดการยกตวัของ
ภูเขาและท่ีสูงทางตะวนัตกของประเทศ เร่ิมจากตะวนัตกของภาคเหนือ แนวเทือกเขาตะวนัตก และขยายต่อ
ถึงภาคใต ้ซ่ึงไดแ้ก่ แนวเทือกเขาถนนธงชยั ตะนาวศรี และแนวเทือกเขาภูเก็ต กลุ่มเทือกเขาดงักล่าวน้ีจะมี
ภูเขาสูงอยู่ท่ีภาคเหนือ คือ ยอดสูงสุดท่ีดอยอินทนนท์ สูง 2,565 เมตรจากระดบัทะเลปานกลางและภาค
ตะวนัตก และภาคใตมี้ความสูงน้อยลง บทบาทของหินภูเขาไฟในประเทศไทยบางแห่งมีการน าพาแร่ธาตุ
ประเภท  อญัมณีข้ึนมาดว้ย เราพบพลอยท่ีกาญจนบุรี จนัทบุรี ตราด สัมพนัธ์กบัหินภูเขาไฟ 
 2.4.2  ภูเขาหินตะกอนหรือหินชั้น ไดแ้ก่ หินปูน หินทราย เป็นหลกัดงัน้ี 
  - ภูเขาหินทราย พบภูเขาหินทรายกระจายมากท่ีสุดท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรืออาจกล่าว
ได้ว่าภาคอีสาน คือ ดินแดนแห่งภูเขาหินทราย นอกจากนั้น ยงัมีหินทรายกระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัตกและภาคใต ้รูปลกัษณะของภูเขาหินทรายสังเกตง่าย คือ มียอดเขาราบเรียบ เม่ือมองจากระยะไกล ๆ 
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จะเห็นยอดเขาราบเรียบเหมือนสันมีด ภูเขาหินทรายในประเทศไทยเกิดจากการตกตะกอนของทรายทบัถม
กนัมากในยคุทางธรณีวิทยา คือ มหายุคมีโซโซอิก (230-65 ลา้นปี) ในยุคยอ่ยตั้งแต่ยคุไทรแอสซิก จูแรสซิก
และครีเทเชียส เน้ือหินทรายของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีทรายสีแดง และอาจมีเน้ือทรายแป้ง
ปะปนอยู่ดว้ย จุดเด่นของภูเขาหินทรายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง ฯลฯ เป็น
เสน่ห์ของภูมิประเทศท่ีดึงดูดการท่องเท่ียว นอกจากนั้น ยงัมีผลต่อไปถึงจุดเด่นของลกัษณะดินทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ มีเน้ือดินร่วนปนทราย เน้ือดินมีทรายปะปนอยู่มาก ท าให้ดินไม่ค่อยอุม้น ้ า ดิน
สูญเสียน ้ าเร็ว นอกจากนั้น เม็ดทรายยงัล่ืนท าให้สารอินทรียใ์นดินเกาะยึดไดไ้ม่ดี สารอินทรียใ์นดินถูกชะ
ลา้งไปกบัน ้ าจนดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ทรายจ านวนมากท่ีเกิดจากการผุพงัของหินทรายจ านวนมหาศาล 
ท่ีเป็นผลจากสัณฐานทางธรณีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน่เอง 
 

 
ภาพท่ี 3-5  ลกัษณะภูมิประเทศของภูกระดึง จงัหวดัเลย 
 ท่ีมา : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1030899&page=5 

 

  - ภูเขาหินปูน เน้ือหินเป็นแร่แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ การพบภูมิประเทศหินปูนบ่ง
บอกปรากฏการณ์ในอดีตกาลทางธรณีวิทยา ถึงการเคยเป็นแผ่นดินจมอยู่ใตน้ ้ า เราพบภูเขาหินปูนและภูมิ
ประเทศหินปูนกระจายอยา่งค่อนขา้งกวา้งขวาง คือ พบตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคใต ้ภาคตะวนัออก 
และขอบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริ เวณเ ช่ือมต่อกับภาคกลาง (พื้ น ท่ี ส่วนใหญ่ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัณฐานเป็นหินทราย) ภูมิลกัษณ์ภูเขาหินปูนมีความโดดเด่นท่ีรูปลกัษณ์ของสันเขา
ขรุขระ บางบริเวณมีปุ่มหินแหลมคม หากมองระยะไกลจะเห็นภูเขามียอดเล็กยอดนอ้ยมากมาย (เขาสามร้อย
ยอด) ถา้เปรียบเทียบกบัสัตวก์็คลา้ยหลงัมงักร เม่ือเขา้ใกลจ้ะเห็นเน้ือหินปูนเป็นสีเทาอ่อนบา้งสีเทาเขม้บา้ง 
พบรอยแตกในแนวด่ิงและแนวนอนกระจายอยูท่ี่เน้ือหิน มกัพบหนา้ผาหินปูน ถ ้าหินปูนอยูใ่นแนวเทือกเขา
หินปูน ภายในถ ้าหินปูนจะพบหินงอก หินยอ้ย เสาหิน ผนงัหินท่ีสะทอ้นแสงระยิบระยบัดัง่กากเพชร และ
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บางถ ้าพบบ่อน ้ าใหญ่ภายในถ ้าหินปูนดว้ย เรามีแหล่งหินปูนใหญ่ ๆ ในจงัหวดัต่อไปน้ี  ภาคเหนือพบกระ
จายทุกจงัหวดัโดยเฉพาะจงัหวดัทางด้านตะวนัตกคือ เ ชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย แพร่ น่าน 
อุตรดิตถ์ ภาคตะวนัตกพบมากท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ภาคใตพ้บกระจายเกือบทุกจงัหวดัพบ
มากท่ี สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช พทัลุง กระบ่ี พงังา สุราษฏร์ธานี และชุมพร เป็นตน้ ส่วนพื้นท่ีหินปูน
รอยต่อระหว่างภาคกลาง ภาคตะวนัออก กบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นพบมากท่ีสระบุรี ลพบุรี ชยัภูมิ 
เพชรบูรณ์ เลย หนองบวัล าภู ปราจีนบุรี สระแกว้ เป็นตน้  

 
ภาพท่ี 3-6 ภูมิลกัษณ์เขาหินปูน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 ท่ีมา : googlemap.com 

 

 บทบาทส าคญัของภูเขาหินปูนในปัจจุบนัคือ การเป็นทรัพยากรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง การ
ผลิตปูนซีเมนต ์(ขณะน้ีหินปูนแหล่งสระบุรีคือแก่งคอย มวกเหล็ก เป็นแหล่งวตัถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์
ท่ีส าคญัของประเทศ และพื้นท่ีใกลเ้คียงกนัคือ พระพุทธบาทและต าบลเฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่งเหมือง
หินปูนเพื่อเป็นวสัดุก่อสร้างถนนและก่อสร้างอาคารบา้นเรือนตลอดจนหินประดบัจากหินอ่อนอีกดว้ย) 
นอกจากนั้นหินปูนยงัมีบทบาทส่งเสริมการท่องเท่ียวถ ้าหินปูน หินงอก หินยอ้ย และการชมทศันียภาพของ
รูปลกัษณะต่าง ๆ กนั 
 บทบาทของภูมิประเทศต่อวิถีชีวติชาวไทย 
  1. ชาวไทยส่วนใหญ่นิยมตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีภูมิประเทศท่ีราบลุ่มแม่น ้ าดว้ยเหตุเพราะความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งน ้ าและดินอุดมสมบูรณ์ ระบบของลุ่มแม่น ้ าจดัสรรน ้ าให้ไดส้ม ่าเสมอพร้อม ๆ กบัการ
เสริมสร้างท่ีราบลุ่มแม่น ้ าโดยโคลนตะกอนท่ีน ้ าพดัพามาทบัถมเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่ีกวา้งขวาง เป็นพื้นท่ี
เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ชาวไทยส่วนใหญ่จึงมีวิถีการเกษตรเป็นชีวิต เราเก่งการเกษตรโดยเฉพาะ
เกษตรนาขา้ว (ซ่ึงเพาะปลูกไดผ้ลดีท่ีสุดบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่ีเรามีมากถึง 25 ลุ่มน ้ า) เราเก่งการผลิตขา้ว
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จนสามารถส่งขายต่างประเทศไดม้ากท่ีสุดในโลก (หลาย ๆ ปีติดต่อกนั) ส่วนพื้นท่ีขอบของลุ่มแม่น ้ าต่าง ๆ 
จะมีความสูงเพิ่มมากข้ึน บางบริเวณเป็นเนินเต้ีย ๆ สลบัท่ีราบ เหมาะกบัการเกษตรพืชไร่และสวน เราปลูก
ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ออ้ย ยางพารา ไดม้ากเช่นเดียวกนั ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนส่งผลต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชผกัสวนครัว พืชสมุนไพรมากมายเป็นวตัถุดิบ เป็นอาหารในชีวิตประจ า
วนัของคนไทย อาหารไทยจึงมีเอกลกัษณ์ของรสชาติและความหลากหลายของวตัถุดิบท าใหว้นัน้ีอาหารไทย
มิไดเ้ป็นเพียงอาหารประจ าถ่ินไทยเท่านั้น  หากแต่วนัน้ีอาหารไทยกลายเป็นอาหารยอดนิยมไปทัว่โลกแลว้  
การพูดถึงการเป็นครัวโลกของประเทศไทย จึงเป็นภาพจากผลลพัธ์ท่ีมีมาจากพืชผลทางการเกษตรและความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอาหารนัน่เอง 
 2. วิถีไทยผูกโยงอยูก่บัน ้ า แหล่งน ้ าคือสายชีวิต การเร่ิมตั้งถ่ินฐานแรก ๆ มีความผูกพนักบัน ้ าคือ  
การตั้งอาคารบา้นเรือนเกาะยดึติดกบัริมฝ่ังน ้ า ทั้งชุมชนเมืองโบราณและชุมชนเมืองสมยัใหม่จะเลือกท่ีตั้งท่ี
เป็นภูมิประเทศริมฝ่ังน ้ าหรืออยูใ่นบริเวณท่ีมีแหล่งน ้ าสมบูรณ์ เมืองส่วนใหญ่ของประเทศจึงเป็นเมืองท่ีตั้ง
ริมฝ่ังแม่น ้ ามาตั้งแต่เร่ิมตั้งถ่ินฐาน เพราะแหล่งน ้ าธรรมชาติให้ประโยชน์น ้ าเพื่อการด ารงชีวิตและให้
ประโยชน์ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง การเดินทางติดต่อกบัพื้นท่ีภายนอก อาคารบา้นเรือนจะตั้ง
เรียงรายไปตามริมฝ่ังน ้ า รูปแบบของเมืองจึงมีรูปลกัษณ์เป็นแนวยาว (Linear Pattern) ในระยะเร่ิมแรก การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของเมืองเป็นแบบดาวกระจาย (Star Shape Pattern) มาเกิดในภายหลงัท่ีการคมนาคม
ทางถนนมีบทบาทส าคญัมากข้ึน  และมีการพฒันาระบบบริหารจดัการน ้ าในรูปแบบน ้ าประปา  ท าให้
สามารถจดัสรรน ้ าใช้ให้กบัประชากรในพื้นท่ีห่างไกลชายฝ่ังน ้ ามากข้ึนได ้ เม่ือการตั้งถ่ินฐานสัมพนัธ์กบั
ท่ีตั้งติดริมฝ่ังน ้ าอารยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าเป็นวิถีไทยเกิดตามมา  ประเพณีเก่ียวกบัน ้ าอาทิ  ลอยกระทง  
แข่งเรือ  ขบวนแห่ทางน ้าจึงพบกระจายไปตามชุมชนริมน ้าหลาย ๆ แห่งของประเทศ 
 3. ภูมิประเทศท่ีเป็นฐานทรัพยากรตน้ทุนเพื่อการท่องเท่ียว ประเทศไทยมีภูมิประเทศท่ีสามารถ
สร้างความต่ืนตาต่ืนใจเม่ือแรกพบทั้งในดา้นทศันียภาพ  รูปลกัษณ์และความช่ืนชมท่ีไดส้ัมผสั  เรามีภูเขา
และสัณฐานหินต่าง ๆ  เช่น  ภูเขาหินทราย  ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของภูเขายอดราบเรียบ  มียอดเขาท่ีเป็น
ผนืท่ีราบอยูส่่วนบนสุด การท่องเท่ียวของภูเขาหินทรายท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากคือ  ภูกระดึง  ภูเรือ  ภู
หลวงในพื้นท่ีจงัหวดัเลย นอกจากนั้น ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยงัเตม็ไปดว้ยภูเขาหินทรายเพื่อการ
ท่องเท่ียวอีกมากมาย ไม่วา่จะเป็นท่ีสกลนคร บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร  อุบลราชธานี  และศรีสะเกษ เป็น
ตน้  ภูเขาหินปูนก็เป็นภูมิประเทศอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็นตน้ทุนการท่องเท่ียว  ดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีเป็นแนวเขาท่ี
ขรุขระ  มียอดแหลมมากมาย  และมีถ ้ าหินปูน  ภายในมีหินงอก หินยอ้ย  เสาหิน  ผนังถ ้ ามีประกาย
ระยิบระยบัดว้ยเกร็ดแคลไซด์  มีถ ้าหินปูนท่ีเป็นท่ีนิยมการท่องเท่ียวกระจายอยูท่ ั้งภาคเหนือ  ภาคตะวนัตก  
ภาคใต ้ ภาคตะวนัออกและภาคกลาง  ภูมิประเทศชายฝ่ังทะเล  ชายหาดทราย  ชายฝ่ังปะการัง น ้ าทะเลใส
สะอาดเป็นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวท่ีเรียงรายจากชายฝ่ังทะเลจากภาคตะวนัออก  ต่อเน่ืองถึงชายฝ่ังทะเล
ภาคใตท้ั้งดา้นอ่าวไทยและอนัดามนั 
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3. ภูมอิากาศ  (Climate) 
 ประเทศไทยมีเง่ือนไขท่ีควบคุมภูมิอากาศอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 

1.  ประเทศไทยอยูบ่ริเวณโซนละติจูดต ่า  (lat 5 องศา 37 ลิปดา ถึง 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ )  
ท าใหอุ้ณหภูมิอากาศเฉล่ียท่ี 25-27 องศาเซลเซียส คือมีอากาศร้อน 

2. มีอิทธิพลของทะเลและมหาสมุทร  คือ  มหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต ้ มหาสมุทรอินเดีย  
ทะเลอนัดามนั น่านน ้าอ่าวไทย  มีผลต่อไอน ้าในอากาศสูงคิดเป็นค่าความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ียสูงกวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์ อากาศของประเทศโดยรวมจึงมีอากาศช้ืน 

3. ระบบลมมรสุมเอเชีย  ระบบมรสุมมีผลต่อการกระจายของฝนและความแหง้แลง้ของ
ประเทศ คือมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

4. พายหุมุนเขตร้อนบริเวณแปซิฟิกตะวนัตก  ประเทศไทยอยูใ่นพื้นท่ีการเคล่ือนท่ีผา่นของ
พายหุมุนเขตร้อนท าใหเ้กิดลมพดัแรงและมีฝนมากกวา่ปกติ 

5. ท่ีตั้งเป็นส่วนหน่ึงของขอบแปซิฟิกท่ีมกัมีปรากฏการณ์เปล่ียนแปลงภูมิอากาศระดบั
ภูมิภาคเกิดข้ึน  คือปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา (ElNino - LaNina)  มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทยทั้งภยัแลง้และอุทกภยัรุนแรง 

6. การเปล่ียนแปลงลกัษณะภูมิอากาศของโลก  ภาวะโลกร้อนกระทบประเทศไทยในหลาย
รูปแบบ  การกดัเซาะชายฝ่ังมีมากข้ึน  ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน  ดินเคม็ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือเพิ่มข้ึน  ฯลฯ  

7. ลมประจ าถ่ิน  ลมบก-ลมทะเล  ลมภูเขา ลมตะเภา 
  ปรากฏการณ์ของเง่ือนไขดงักล่าวมีผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศ ดงัน้ี 
 3.1 อุณหภูมิ (Air Temperature) 
  อุณหภูมิทัว่ประเทศเฉล่ียตลอดปีอยูท่ี่ 26-27  องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียเดือนท่ีมี
อุณหภูมิต ่าท่ีสุด สูงกวา่ 18 องศาเซลเซียส  ดั้งนั้นการก าหนดเขตภูมิอากาศท าใหป้ระเทศไทยอยูใ่นเขต
อากาศร้อน 
  ความแตกต่างของอุณหภูมิภูมิอากาศ  พบวา่  เดือนท่ีมีอุณหภูมิอากาศสูงคือเดือน  เมษายน-ตน้
พฤษภาคม  จะมีอุณหภูมิสูงข้ึนถึง  40-41  องศาเซลเซียส  ขณะท่ีเดือนท่ีอากาศเยน็ท่ีสุด  คือ  ธนัวาคม-
มกราคม  มีอุณหภูมิภูมิอากาศลดต ่ากวา่  10  องศาเซลเซียส 
  การกระจายของอุณหภูมิอากาศ  พบวา่ ช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือร้อนอยูใ่นช่วงตั้งแต่เดือน
เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กนัยายน  อุณหภูมิอากาศค่อย ๆ ลดลงเม่ือเขา้สู่เดือน
ตุลาคม  และเร่ิมมีอากาศเยน็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ธนัวาคม  มกราคม  กุมภาพนัธ์  เม่ือเขา้สูเดือนมีนาคม
อากาศเร่ิมร้อนข้ึนและเขา้สู่ฤดูร้อนเม่ือเขา้สู่เดือนเมษายน 
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 การกระจายอุณหภูมิอากาศในแต่ละภาค 
 ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉล่ียต ่ากวา่ภาคอ่ืน ๆ อยูป่ระมาณ 1.5-1.7 องศา
เซลเซียส ภาคกลางและภาคตะวนัออกมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 28 องศาเซลเซียส  ขณะท่ีภาคใตมี้
อุณหภูมิเฉล่ียต ่ากวา่ภาคกลางและภาคตะวนัออกเล็กนอ้ยและสูงกวา่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เล็กนอ้ย  ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนืออยูใ่นละติจูดท่ีสูงกวา่ยอ่มมีผลต่างระดบัอุณหภูมิอากาศต ่ากวา่
ภาคกลางและภาคตะวนัออกท่ีตั้งอยูใ่นต าแหน่งละติจูดต ่ากวา่  ขณะเดียวกนัอิทธิพลของน ้าทะเลทั้งอ่าวไทย
และอนัดามนัน่าจะมีผลใหอุ้ณหภูมิอากาศของภาคใตล้ดลงทั้ง ๆ ท่ีมีต าแหน่งละติจูดใกลโ้ซนศูนยสู์ตร
มากกวา่ภาคอ่ืน ๆ 

 
ตารางท่ี 3-1 ขอ้มูลสถิติอุณหภูมิอากาศโดยกรมอุตุนิยมวทิยา  ในคาบเวลา  พ.ศ.  2494-2555  ปรากฏความ
  แตกต่างของ อุณหภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศดงัน้ี  (อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี) 
 

ภาค อุณหภูมิฤดูหนาว อุณหภูมิฤดูร้อน อุณหภูมิฤดูฝน เฉลีย่ทั้งปี 
เหนือ 23.4 28.1 27.3 26.26 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 24.2 28.6 27.6 26.8 
กลาง 26.2 29.7 28.2 28.03 
ตะวนัออก 26.7 29.1 28.3 28.03 
ใต ้(ฝ่ังอ่าวไทย) 26.3 28.2 27.8 27.43 
ใต ้(ฝ่ังอนัดามนั) 27.0 28.4 27.5 27.69 
เฉล่ียภาคใต ้    27.56 

  

อณุหภูมิอากาศร้อนทีสุ่ดและเยน็ทีสุ่ด   
 
ตารางท่ี 3-2 แสดงอุณหภูมิอากาศท่ีร้อนท่ีสุด (กรมอุตุนิยมวทิยา  2494-2556) 

ภาค อุณหภูม(ิ°C) วนั/เดือน/ปี จงัหวดั 
เหนือ 44.5 27/4/2505 อุตรดิตถ ์
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 43.9 28/4/2503 อุดรธานี 
กลาง 43.5 29/4/2501 กาญจนบุรี 
ตะวนัออก 42.9 23/4/2553 ปราจีนบุรี 
ใต ้ 40.5 29/3/2535 ตรัง 
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 อากาศเดือนเมษายนร้อนท่ีสุด  โดยร้อนท่ีสุดช่วงปลายเดือนเมษายน  เพราะเป็นช่วงท่ีเส้นทาง
เดินทางของดวงอาทิตยป์ระจ าวนัผา่นพื้นท่ีตอนกลางและตอนบนของประเทศไทย  โดยจะพบต าแหน่งดวง
อาทิตยเ์วลาเท่ียงวนัอยู่เหนือศีรษะ  (ตั้งฉาก 90°กบัผิวโลกท่ีเรายืนอยู่)  หรือเป็นมุมใกลมุ้มฉากจากผิวโลก
มากท่ีสุด  ท าให้การถ่ายเทพลงังานมายงัประเทศไทยมีมากกว่าช่วงเวลาอ่ืนๆ ในรอบปี ปรากฏการณ์การ
เคล่ือนท่ีผา่นประเทศไทยน้ี  จงัหวดัภาคใตไ้ดรั้บก่อน คือ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม แลว้เส้นทางดวงอาทิตย์
จะเปล่ียนเส้นทางสู่ละติจูดสูงข้ึนมาสู่ภาคกลาง  ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ท าให้วนัท่ีอากาศร้อน
ท่ีสุดจะขยบัยา้ยจากภาคใต ้(ปลายเดือนมีนาคม) มาสู่ภาคกลางและภาคตะวนัออก (ปลายเดือนเมษายน) โดย
ขยบัยา้ยข้ึนเหนือในช่วงเวลาปลายๆ เดือนเมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคม 

 ปรากฏการณ์ ฮีตไอส์แลนด์  (Heat Island) อุณหภูมิอากาศเฉพาะท้องถ่ิน ปรากฏการณ์ความ
แตกต่างของอุณหภูมิอากาศของชุมชนเมืองใหญ่ อย่างเช่นกรุงเทพมหานครฯ เมืองเชียงใหม่ เมือง
นครราชสีมา เมืองของแก่น เมืองอุดรธานี เมืองอุบลราชธานี เมืองหาดใหญ่ ปรากฏการณ์อุณหภูมิอากาศ
บริเวณศูนย์กลางเมือง (C B D) จะมีอุณหภูมิอากาศสูงกว่าบริเวณชานเมือง ทั้ งน้ีเป็นผลมากจากการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปลดปล่อยพลงังานความร้อนในพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองมีมากกวา่บริเวณ
ชานเมือง อาทิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจ านวนรถยนต ์ยานยนตอ่ื์น ๆ การปล่อยความร้อนจากการคาย
ความร้อนของอาคารบา้นเรือนท่ีมีหนาแน่น และการปล่อยความร้อนจากเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ขณะน้ี
พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองใหญ่ของไทย จะมีอากาศร้อนกวา่พื้นท่ีชานเมือง เป็นเหมือนเกาะความร้อนท่ีเป็นผลมา
จากการมีวถีิชีวติแบบชุมชนเมือง  

 

 
 

ภาพท่ี 3-7 ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง 
 ท่ีมา http://www.c3headlines.com/global-warming-urban-heat-island-bias/ 
  
 3.2 ความช้ืนในอากาศ  (Humidity) 
 ประเทศไทยมีอากาศท่ีมีปริมาณไอน ้าในอากาศค่อนขา้งสูง คือเม่ือวดัปริมาณค่าไอน ้าในอากาศ
ดว้ยหน่วย ความช้ืนสัมพทัธ์ (Relative Humidity) และพบวา่ประเทศไทยมีค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 75.4 
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เปอร์เซ็นต ์แสดงวา่โดยภาพรวมเรามีความช้ืนค่อนขา้งสูง เม่ือเช่ือมโยงกบัระดบัอุณหภูมิอากาศแลว้ท าให้
ภาพรวมภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นภูมิอากาศแบบร้อน-ช้ืน (Humid Tropic) 
 การกระจายของความช้ืนในอากาศ โดยพิจารณาความแตกต่างเป็นรายภาคพบดงัน้ี (สถานีตรวจ
อากาศ กรมอุตุนิยมวทิยา ขอ้มูลปี พ.ศ. 2514-2543) 
 ภาคเหนือ (สถานีเชียงใหม่)        
  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 71%                                                                    
  ความช้ืนสัมพทัธ์สูงในช่วงเดือน สิงหาคม และกนัยายน เฉล่ียเท่ากบั 81%  
  ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าในช่วงเดือน มีนาคม และเมษายน เฉล่ียเท่ากบั 56%                                                                          
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สถานีขอนแก่น)      
  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 71%                                                                    
  ความช้ืนสัมพทัธ์สูงในช่วงเดือน สิงหาคม และกนัยายน เฉล่ียเท่ากบั 80.5%  
  ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าในช่วงเดือน ธนัวาคม-เมษายน เฉล่ีย 4 เดือนเท่ากบั 59% 
 ภาคกลาง (สถานีกรุงเทพมหานครฯ)       
  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 75%                                                                    
  ความช้ืนสัมพทัธ์สูงในช่วงเดือน กนัยายน และตุลาคม เฉล่ียเท่ากบั 80%   
  ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน เฉล่ีย 4 เดือนเท่ากบั 72%      
 ภาคตะวนัออก (สถานีจนัทบุรี)        
  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 79%                                                                    
  ความช้ืนสัมพทัธ์สูงในเดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายนและตุลาคม  
 เฉล่ีย 6 เดือนเท่ากบั 84%        
  ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าในช่วงเดือน ธนัวาคมและมกราคม เฉล่ียเท่ากบั 67%        
  ภาคใต ้(สถานีสงขลาและสถานีภูเก็ต)       
  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 78%  โดยมีความแตกต่างของพื้นท่ีฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั ดงัน้ี 

ก. ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย (สถานีสงขลา)        
 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 80%                                                                   
 ความช้ืนสัมพทัธ์สูงในช่วงเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม เฉล่ียเท่ากบั 82%
 ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน เฉล่ียเท่ากบั 75%    

ข. ภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั (สถานีภูเก็ต)        
 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 76%                                                                   
 ความช้ืนสัมพัทธ์สูงในช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม เฉล่ีย เท่ากับ 79%
 ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม เฉล่ียเท่ากบั 68%       
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 ปริมาณไอน ้ าในอากาศท่ีแสดงเป็นค่าความช้ืนสัมพทัธ์ส่ืออะไรให้เราเขา้ใจภูมิอากาศประเทศ
ไทยเชิงประยุกตบ์า้ง กล่าวคือ ส่ือให้ทราบวา่ การมีปริมาณไอน ้ าในอากาศท่ีมีค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูงเฉล่ีย 
75.4 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยมีอากาศช้ืน และมีโอกาสทางธรรมชาติในการเกิดผลทางด้านหยาดน ้ าฟ้า 
(Precipitation) คือก่อให้เกิดสภาภูมิอากาศทีมี หมอก เมฆ ฝนตก น ้ าคา้ง น ้ าคา้งแข็ง เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
เป็นดัชนีช้ีปัจจัยการท าฝนเทียมของประเทศ กล่าวคือ ท่ีระดับเหมาะสมของความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี 60 
เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป สามารถด าเนินการท าฝนเทียมได้ ซ่ึงช่วงเวลาเหมาะสมการท าฝนเทียมคือช่วงเดือน 
พฤษภาคม-ตุลาคม ส าหรับพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ในบางช่วงเวลาของเดือน มีนาคม เมษายน ก็มี
ศกัยภาพเพียงพอท่ีท าได ้

 3.3 ลมประจ า 

 ลมประจ าหลายประเภทพดัเขา้สู่ประเทศไทย ลมประจ าท่ีมีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนไทยมากท่ีสุด 
คือ ลมมรสุม (มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ) รองลงมา คือ ลมประจ าจากทะเลจีน
ใต ้คือ ลมตะวนัออก (หรือตะวนัออกเฉียงใต้) ลมตะวนัตกจากอ่าวเบงกอลผ่านมาทางภาคเหนือในช่วง
ปลายปีต่อกบัตน้ปี ลมตะเภาประจ าถ่ินอ่าวไทยถึงลุ่มน ้ าเจา้พระยา และลมบก – ลมทะเลตามแนวชายฝ่ัง
ทะเลสองพนักว่ากิโลเมตร ลมประจ าประเภทต่าง ๆ ท่ีกล่าวมามีระยะเวลาและช่วงเวลาการเกิดค่อนขา้ง
สม ่าเสมอ อาจคลาดเคล่ือนบา้งในบางปี แต่ความคงเส้นคงวาของธรรมชาติยงัเช่ือถือได ้ถึงจะแตกต่างกนัใน
ดา้นความเขม้ขน้ในแต่ละปีก็ตาม อาทิลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตย้งัคงความแน่นอนพดัมาในเวลาเดิม ๆ ของ
ทุกปีแต่จะแตกต่างกนัท่ีความเขม้ขน้บา้งเท่านั้น (อยา่งน้ีเป็นตน้) รูปแบบและลกัษณะของลมประจ ามี ดงัน้ี
  3.3.1 ลมมรสุม (Monsoon wind) 

  ลมมรสุม คือ ลมประจ าท่ีสลับทิศทางการพดัผ่าน เป็นกระแสลมท่ีเกิดจากความแตกต่าง
ระหวา่งผนืแผน่ดินใหญ่ (ทวปี) กบั น่านน ้าท่ียิง่ใหญ่ (มหาสมุทร) โดยฤดูร้อนจะมีกระแสลมพดัมาจากทะเล
และมหาสมุทรเขา้สู่ตวัแผน่ดินใหญ่ เป็นกระแสลมอุ่น – ช้ืน น าพาความชุ่มช้ืนมากบักระแสลม มีผลให้เกิด
ฝนตกกระจายในภาคพื้นทวีป เป็นฝนตกในฤดูร้อน เม่ือเปล่ียนฤดูกาลเป็นฤดูหนาว ผืนแผ่นดินใหญ่มี
อากาศหนาวเย็นกว่าภาคพื้นมหาสมุทรทางใต ้ เกิดกระแสลมพดัในทิศทางสวนทางกลบัลงสู่ทะเลและ
มหาสมุทร เป็นลมเยน็ แห้ง เกิดฤดูแลง้ในพื้นท่ีลมพดัผา่น ระบบมรสุมเช่นน้ีปรากฏชดัเจนในหลายแห่งแต่
ท่ีชดัเจนมากท่ีสุดอยู่ท่ีทวีปเอเชียกบัมหาสมุทรอินเดีย ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นท่ีลมมรสุมเอเชียพดัผ่าน 
ลกัษณะอากาศของไทยจึงสัมพนัธ์กบัระบบมรสุมเอเชีย ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นมรสุมสองทิศทาง คือ ลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   1. ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ลมประจ าฤดูร้อน เร่ิมจากมหาสมุทรอินเดียมีทิศทางไปสู่ทวีป
เอเชีย ก่อนผา่นมาถึงประเทศไทยจะพดัผา่นทะเลอนัดามนั เขา้สู่ภาคใต ้แลว้กระจายไปทัว่ประเทศ เป็นลม
อุ่นช้ืนน าฝนมาตกกระจายทัว่ประเทศไทยเกิดเป็นฤดูฝนท่ีส่งเสริมวถีิเกษตรของเรา ตลอดฤดูฝนท าใหฝ้นตก
เฉล่ียทัว่ประเทศประมาณ 1,600 มิลลิเมตร/ปี เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ า การเกษตรเบิกบาน 
(เกษตรน ้าฝน) ระยะเวลาท่ีพดัผา่นเร่ิมประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ต่อเน่ือง มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
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กนัยายน และตน้ตุลาคมเร่ิมอ่อนแรง การอ่อนแรงเร่ิมปรากฏชดัตั้งแต่ปลายเดือนกนัยายน โดยมีกระแสลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัมาแทนท่ีในเวลาต่อมา 
   2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมประจ าฤดูหนาว เป็นลมเย็นและแห้ง (มีไอน ้ าใน
อากาศนอ้ย) ลมพดัมาจากไซบีเรีย ผา่นประเทศจีนมาสู่ประเทศไทย ผา่นภาคเหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ ลง
มาสู่ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้ช่วงเวลาท่ีปรากฏ คือ ตั้งแต่ปลายตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
มกราคม กุมภาพนัธ์ มีผลใหป้ระเทศอยูใ่นช่วงฤดูแลง้ ฝนตกนอ้ยมาก (ยกเวน้ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย มีฝนตกชุก
เพราะกระแสลมพดัผา่นอ่าวไทย แลว้น าไอน ้ าจากอ่าวไทยเขา้สู่ชายฝ่ังภาคใตด้า้นอ่าวไทย) บทบาทต่อวิถี
คนไทยท่ีเป็นเกษตรกรนาขา้ว ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ลมฤดูเก็บเก่ียว เก็บผลผลิตจากนาขา้ว นา
ขา้วแหง้ ขา้วสุกพร้อมเก็บเก่ียว (ขา้วนาปี) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเร่ิมอ่อนแรงในช่วงเดือน มีนาคม 
 ลมมรสุมทั้ง 2 ทิศทางน้ีจะสลบักนัพดัผา่นประเทศไทย โดยมีทิศทางตรงกนัขา้มกนัและผลดักนัมี
อิทธิพลเหนือพื้นท่ีประเทศไทย รวมการมีอิทธิพลก าหนดความแตกต่างของสภาพธรรมชาติ การกระจาย
ของความชุ่มช้ืน มีฤดูฝนในช่วงไดรั้บอิทธิพลมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และเป็นช่วงฤดูแลง้ในช่วงท่ีได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ชาวไทยเราปรับตวัเขา้กบัระบบลมมรสุมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การเช่ือมต่อของการเปล่ียนกระแสลมมรสุม ลมมรสุม 2 ทิศทางจะผลัดกันมาให้บริการแก่
ประเทศไทย กล่าวคือ ช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เป็นบริการของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละช่วง
เดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม – มกราคม – กุมภาพนัธ์ และยาวต่อถึงมีนาคม เป็นช่วงเวลาให้บริการของลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จากช่วงเวลาการให้บริการดงักล่าวมาจะพบว่า มีช่วงเวลาเช่ือมต่อของการ
เปล่ียนแปลงระบบลมมรสุม คือ ช่วงเดือน กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน คร้ังหน่ึง และช่วงเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม อีกคร้ังหน่ึง ทั้ง 2 ช่วงเวลาดงักล่าวถือเป็นช่วงเปล่ียนถ่ายจากมรสุมทิศทางหน่ึงสู่อีกทิศทางหน่ึง 

 
ภาพท่ี 3-8 ทิศทางการพดัของลมมรสุมในประเทศไทย 
 ท่ีมา : www.tmd.go.th 
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 ช่วงเปล่ียนผ่านน้ีจะมีปรากฏการณ์บรรจบกนัของลมมรสุมทั้ง 2 ทิศทาง เราเรียกว่า ร่องมรสุม 
(Monsoom Trough) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีความกดอากาศต ่ากระจายตวัเป็นแนวยาวตะวนัออก – ตะวนัตก (เป็น
ส่วนใหญ่) ดึงดูดลมมรสุมทั้ง 2 ทิศทางให้พดัเขา้สู่แนวความกดอากาศต ่าน้ี ท าให้เกิดปรากฏการณ์แนว
ปะทะอากาศ (Air Front) ก่อใหเ้กิดเมฆฝนจ านวนมาก และมีฝนตกชุกตลอดแนวของร่องมรสุม 
   3. ร่องมรสุม (Monsoon trough) ร่องมรสุม  คือ  แนวของความกดอากาศต ่ า ท่ี เกิดข้ึน
ในช่วงเปล่ียนฤดูกาล การพาดผา่นของร่องมรสุมหมายถึง การเตือนวา่ก าลงัมีการเปล่ียนฤดูกาลเกิดข้ึนแลว้ 
เช่น ร่องมรสุมท่ีพาดผ่านประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือลงมาสู่ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกและภาคใต ้ตั้งแต่เดือนกนัยายนต่อเน่ืองถึงมกราคมนั้น บอกใหท้ราบวา่ก าลงัมีการเปล่ียนฤดูกาล
จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวท่ีมีอากาศแห้ง เช่น ฤดูแลง้ แต่ถา้ร่องมรสุมขยบัข้ึนมาจากภาคใตข้ึ้นมาสู่ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ บ่งบอกไดว้า่มีการเปล่ียนแปลงฤดูกาลจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ซ่ึงเกิด
ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ปรากฏการณ์ในช่วงน้ีไม่ค่อยชดัเจน เท่า
ในช่วงกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม นอกจากนั้นร่องมรสุมยงับ่งบอกถึงการปรับเปล่ียน
บทบาทของลมประจ าท่ีส าคญัคือ ลมมรสุมจากเคยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลม มรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้ก าลงั
เปล่ียนเป็นอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือแทน ร่องมรสุมเตือนให้ทราบวา่ก าลงัจะมีการ
เปล่ียนแปลงกระแสลมมรสุมท่ีพดัเขา้สู่พื้นท่ีนั้น ๆ  
 

 
 

ภาพท่ี 3-9 แผนท่ีแสดงแนวของร่องมรสุมพาดผา่นประเทศไทย 

 ท่ีมา : www.tmd.go.th 
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   ปรากฏการณ์ร่องมรสุมมีอะไรเกิดข้ึนบา้ง 
   1. เป็นแนวความกดอากาศต ่า วางตวัเป็นแนวตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่  
   2. เป็นพื้นท่ีท่ีสภาพความกดอากาศต ่าดึงดูดกระแสลมมรสุม 2 ทิศทาง คือ ลมมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใตก้บัลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือใหพ้ดัมาบรรจบกนัตามแนวร่องของความกดอากาศต ่าน้ี 
   3. เกิดแนวปะทะอากาศท่ีเป็นมวลอากาศจากกระแสลมมรสุม 2 ทิศทางบรรจบกนั ซ่ึงเป็น

กระบวนการก่อเกิดเมฆจ านวนมาก เน่ืองจากกระแสลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นลมอุ่น-ช้ืน (มีไอน ้าใน
อากาศมาก) กบักระแสของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นลมเยน็-แหง้ (มีไอน ้าในอากาศนอ้ย) เม่ือ
มาบรรจบและพบกนั ดว้ยความแตกต่างของลกัษณะมวลอากาศ อุ่น-ช้ืน กบั เยน็-แหง้ มวลอากาศทั้ง 2 จึง
ปะทะกนัก่อนจะรวมตวักนั โดยแนวปะทะอากาศอาจเป็นแนวปะทะอากาศเยน็ (Cold Front) หรือแนว
ปะทะอากาศอุ่น (Warm Front) หรือแนวปะทะอากาศแบบเยน็ชอ้นอุ่นลอยข้ึนทั้งมวล (Occluded Front) 
แนวปะทะอากาศทั้ง 3 ประเภท ก่อใหเ้กิดเมฆและเกิดฝนตกกระจายตามแนวท่ีร่องมรสุมพาดผา่น 

   4. ฝนตกชุกพื้นท่ีท่ีแนวความกดอากาศต ่าหรือร่องมรสุมพาดผา่นจะมีกระบวนการทาง
แนวปะทะอากาศท่ีก่อใหเ้กิดเมฆฝนจ านวนมาก ซ่ึงเป็นผลใหฝ้นตกชุกตามพื้นท่ีร่องมรสุมพาดผา่น 

   5. ร่องมรสุมท่ีเกิดปลายฤดูร้อน คือ เดือนกนัยายน-มกราคม จะเกิดปรากฏการณ์ฝนสั่งลา 
บ่งบอกวา่หมดฤดูฝนแลว้ ก าลงัจะเขา้สู่ฤดูหนาวแลว้ แต่ร่องมรสุมในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม-
มิถุนายน บ่งบอกวา่ก าลงัเร่ิมฝนตกชุก เร่ิมเขา้สู่ฤดูฝนและก าลงัเปล่ียนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน 

 

   การขยบัตวัของแนวร่องมรสุม (Dynamic of the Monsoon Trough) 
  แนวของร่องมรสุมไม่หยุดน่ิง มีการขยบัยา้ยเปล่ียนแนวอยูเ่สมอ การขยบัเปล่ียนแนวของ

การวางตวัของแนวความกดอากาศต ่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบัเส้นทางการเดินทางของดวงอาทิตย ์เน่ืองจาก

พลงังานแสงอาทิตยจ์ะมีผลต่ออุณหภูมิของอากาศและความกดอากาศ เม่ือเส้นทางการเดินทางของดวง

อาทิตยผ์า่นประเทศไทย ในช่วงปลายเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ช่วงหน่ึง และอีกช่วงหน่ึง 

คือ ระหว่างเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ใน 2 ช่วงเวลาดงักล่าว จะเกิดร่องมรสุมหรือร่องความกด

อากาศต ่าพาดผา่นประเทศไทย กล่าวคือ หน่ึงรอบปี เส้นทางดวงอาทิตยจ์ะเคล่ือนท่ีผา่นประเทศไทยตั้งแต่

พื้นท่ีใตสุ้ดข้ึนไปสู่พื้นท่ีเหนือสุดนั้นจะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ในช่วงเวลาน้ีร่อง

มรสุมจะขยบัตวัวางแนวจากใตค้่อย ๆ ขยบัข้ึนเหนือ เม่ือเวลาผา่นไปถึงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

การเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยจ์ะเปล่ียนแนวจากเหนือลงใต ้(23 ½ ◦N -> ศูนยสู์ตร) แนวของร่องมรสุมก็จะ

ขยบัแนวจากเหนือลงใตเ้ร่ือย ๆ จนถึงเดือนธันวาคมจะพน้ประเทศไทย) เม่ือเร่ิมปีใหม่วงจรการขยบัแนว

ของร่องมรสุมจะกลบัมาในรูปแบบเดิม จะต่างกนับา้งแต่โดยภาพรวมยงัไม่เปล่ียนแปลงมากนกั 
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  3.3.2  ลมตะวนัออก (Easterly Wind) 
  กระแสลมจากทิศตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต ้พื้นท่ีรับบริการจากลมตะวนัออกส่วนใหญ่
คือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางบางส่วน เป็นลมเสริมในช่วงฤดูร้อน คือ มีความ
ชดัเจนในเดือนมีนาคม เมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคม จุดเร่ิมตน้มาจากทะเลจีนใต ้เป็นลมอุ่น – ช้ืน มีไอน ้ า
ในอากาศสูง ลมน้ีท าให้ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศในภาคท่ีรับบริการจากลมน้ีสูงข้ึน จึงเป็นปัจจยัน าสู่
การมีฝนตกได้ในเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคม (ฝนสงกรานต์ก็ได้รับความช้ืนในอากาศจากลม
ตะวนัออกน้ี) นอกจากนั้นในระยะเวลาดงักล่าวหากมีการแผ่ขยายของความกดอากาศสูงจากจีน เกิดลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือมาบรรจบ ปะทะกนักบัลมตะวนัออก อาจท าใหเ้กิดเมฆฝน Cumulonimbus มีฝน
ตกฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก เป็นพายฤุดูร้อน (Summer Thunder Storm ) ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร
บา้นเรือนได้ นอกจากน้ีลมตะวนัออกยงัมีส่วนช่วยให้การท าฝนเทียมสามารถด าเนินการได้เพื่อทดแทน
ภาวะแลง้ในฤดูแลง้ได ้เพราะอาจช่วยเพิ่มความช้ืนในอากาศให้มีความช้ืนสัมพทัธ์สูงข้ึนถึงร้อยละ 60% ได้
ในพื้นท่ีท่ีไดรั้บลมน้ี 
  3.3.3  ลมตะวนัตก (Westerly Wind) 
  กระแสลมจากอ่าวเบงกอล พดัผา่นประเทศเมียนมาเขา้สู่ภาคเหนือและภาคตะวนัตกของไทย
ในช่วงปลายฤดูหนาว (มกราคม – กุมภาพนัธ์) กระแสลมน้ีจะน าความชุ่มช้ืนมา เม่ือเกิดการปะทะกนักบั
มวลอากาศของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้เกิดเมฆ เกิดฝนตก กระแสลมน้ีจะพดัเขา้มาเป็นระยะ 
แลว้อ่อนก าลงัลงไป 
  3.3.4  ลมตะเภา (Gulf Wind) 
  ลมประจ าในฤดูร้อน ชดัเจนในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน – พฤษภาคม จุดเร่ิมตน้มาจากอ่าว
ไทยตอนบนพดัเขา้สู่ภาคกลางตอนล่าง ลุ่มแม่นา้เจา้พระยา ผา่นสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ข้ึนไปทางเหนือผ่านกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และส้ินสุดท่ี
นครสวรรค ์กระแสลมจะพดัตั้งแต่ช่วงบ่าย ๆ ต่อเน่ืองจนหวัค ่า ลมตะเภาไม่ปรากฏชดัเจนในฤดูกาลอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ฤดูร้อน ประโยชน์ของลมตะเภา คือ พดัผา่นพื้นท่ีรับบริการในลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาท าให้อากาศฤดูร้อน
ช่วงบ่ายมีลมโชยจากทางใตข้ึ้นเหนือ ช่วยผอ่นคลายความร้อนของอากาศฤดูร้อนลงไดร้ะดบัหน่ึง ในอดีต
ช่วงการขนส่งทางเรือท่ีตอ้งใชเ้รือส าเภา ลมตะเภาจะช่วยพาเรือส าเภาเขา้มาติดต่อคา้ขายของชาวต่างชาติกบั
พระนครศรีอยุธยา โดยเรืออาศยัลมตะเภาส่งจากปากแม่น ้ าเจา้พระยาข้ึนไปถึงอยุธยาไดอ้ย่างสบายในฤดู
ร้อน 
  3.3.5 ลมบก – ลมทะเล  
  สภาวะอากาศทอ้งถ่ินบริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ระยะจากชายฝ่ังลึกสู่ตวัแผ่นดินประมาณ 20 
กิโลเมตร กระแสลมประจ าถ่ินมีปรากฏการณ์กระแสลมจากทะเลเขา้สู่ชายฝ่ังทะเลชดัเจนในเวลากลางวนั
ตั้งแต่เวลาประมาณ 8.30 – 9.00 น. ต่อเน่ืองไปจนถึงประมาณ 20.30 -21.00 น. โดยความแรงของลมทะเลมี
มากในช่วงบ่ายถึงเยน็ แลว้อ่อนแรงเม่ือเขา้สู่ช่วงหวัค ่าจนอาจน่ิงหยุดเม่ือเวลาประมาณ 21.00 น. ส่วนลมบก
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ท่ีพดัจากแผ่นดินลงไปสู่ทะเลนั้น ปรากฏชดัในช่วงเวลาดึก ๆ หลงั 24.00 น. และชดัเจนในช่วง 03.00 – 
05.30 น. พื้นท่ีลมบก – ลมทะเลของเรา คือ ชายฝ่ังทะเลท่ียาว 2,420 กิโลเมตร ตั้งแต่ภาคตะวนัออกไปจรด
ภาคใตท้ั้ง 2 ฝ่ัง 

สรุปภาพลมประจ าท่ีพดัเขา้สู่ประเทศไทยในระยะเวลา 1 ปี มีดงัน้ี 
เดือน  มกราคม  
 กุมภาพนัธ์ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กนัยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธนัวาคม 

 
ภาพท่ี 3-10 ลมประจ าท่ีพดัเขา้สู่ประเทศไทยในระยะเวลา 1 ปี 
 
 3.4 ฝน 
 ประเทศไทยได้รับน ้ าจากฟากฟ้าเป็นน ้ าฝน เราไม่มีหิมะ ทั้งน้ีเป็นเพราะอุณหภูมิอากาศของ
ประเทศ อยู่ในระดบัอากาศร้อน น ้ าจากฟากฟ้าจึงอยู่ในรูปของ ของเหลว คือ หยดน ้ าฝน ขอ้มูลของกรม
อุตุนิยมวิทยา บ่งบอกว่า หลงัจาก พ.ศ. 2510 เป็นตน้มา มีฝนตกในประเทศเฉล่ียปีละประมาณ 1,598.39 
มิลลิเมตร ซ่ึงเป็น ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการลดลงของปริมาณฝนท่ีตกในประเทศไทยก่อนหนา้ปี พ.ศ. 2510 คือ 
เคยมีฝนตกปีละ 1,722.31 มิลลิเมตร แสดงว่าประเทศไทยก าลงัมีอากาศแห้งแลง้เพิ่มข้ึน มีขอ้สังเกตว่าใน
ช่วงเวลาท่ีมีฝนตกนอ้ยลงมีปรากฏการณ์ของการสูญเสียพื้นท่ีป่าไมข้องประเทศในระดบัสูงเช่นกนั อยา่งไร
ก็ตาม หากพิจารณาความต่อเน่ืองของการเกิดฝนตกในประเทศของเรา ฤดูฝนยงัคงมีอยูส่ม  ่าเสมอแต่ความ
เขม้ขน้ของจ านวนน ้าฝนท่ีตกอาจแตกต่างกนัในแต่ละปี ประเทศไทยจึงมีปรากฏการณ์ปีฝนแลง้และปีฝนชุก
ผา่นมาหลายคร้ัง ดงัเช่น ปีท่ีเคยมีปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของพื้นท่ีแปซิฟิค คือ ElNino และ 
LaNina จะมีผลกระทบต่อปริมาณน ้ าฝนของประเทศ ตวัอยา่งเช่น ประเทศเราเคยเกิดปรากฏการณ์ภาวะฝน
แล้งรุนแรงในปี พ.ศ. ต่อไปน้ี 2508 2516, 2524-2525, 2532-2533, 2534-2535, 2541, 2552-2553  ซ่ึงภาวะ
ฝนแลง้ในปีต่างๆท่ีกล่าวมานั้นเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์ ElNino ส่วนใหญ่ บางปีประเทศไทยเรามี

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมตะวนัตกจากอ่าวเบงกอล 

ลมตะวนัออก ลมตะเภา 

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ฝนตกชุกมากจนเกิดอุทกภยัใหญ่ข้ึนนั้นมีบนัทึก ดงัน้ีคือ ปี พ.ศ. 2526 2536 2538 2542 และ 2554 ซ่ึงเป็น
ผลกระทบจากปรากฏการณ์ LaNina นั่นคือความไม่สม ่าเสมอของความเขม้ขน้ของปริมาณน ้ าฝน แต่ยงั
สม ่าเสมอในฤดูกาลคือฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) เป็นส่วนภาพรวมของประเทศ และภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกมี
ฝนชุกในช่วงพฤศจิกายน ธนัวาคมและมกราคม 
  3.4.1 การกระจายของฝนทีต่กในประเทศไทย 
  ฝนตกเฉล่ียรวมทั้งประเทศอยูท่ี่ประมาณ 1,598.39 มิลลิเมตร/ปี แต่ถา้แยกเป็นรายภาคแลว้จะ
พบความแตกต่างในแต่ละภาค ดงัน้ี เรียบเรียงจาก (กรมอุตุวทิยา) 
  ภาคเหนือ ฝนตกเฉล่ียปีละ 1,241 มิลลิเมตร 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ฝนตกเฉล่ียปีละ 1,406 มิลลิเมตร 
  ภาคกลางและตะวนัตก ฝนตกเฉล่ียปีละ 1,266 มิลลิเมตร 
  ภาคตะวนัออก ฝนตกเฉล่ียปีละ 2,008 มิลลิเมตร 
  ภาคใต ้ฝนตกเฉล่ียปีละ 1,954.5 มิลลิเมตร 
  ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ฝนตกเฉล่ียปีละ 1,679 มิลลิเมตร 
  ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก ฝนตกเฉล่ียปีละ 2,733 มิลลิเมตร 
 มีขอ้สังเกตวา่ ภาคท่ีมีฝนตกมากกวา่ระดบัเฉล่ียของประเทศ คือ ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก ส่วน
ภาคอ่ืนจะมีฝนตกนอ้ยกวา่ระดบัเฉล่ีย คือภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวนัตก 
 

 
 

ภาพท่ี 3-11 แสดงปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี 
ท่ีมา : http://ns.dkt.ac.th/~lib/krububpa/img/img_etc/map5.gif 
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  4.2 ส าหรับการกระจายของฝนตกชุกและฝนตกนอ้ยในพื้นท่ีประเทศ พบวา่ 
   1. พื้นท่ีท่ีมีฝนตกมากกวา่ 1,800 มิลลิเมตรต่อปี มีดงัน้ี 

    1.1 ภาคใตฝ่ั้งทะเลอนัดามนัคือ ระนอง พงังา และภูเก็ต 
              ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย คือ นครศรีธรรมราช พทัลุง และปัตตานี 

    1.2 ภาคตะวนัออก คือระยอง จนัทบุรีและตราด 
    1.3 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (นครนายก สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี) 
    1.4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีทางเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ นครพนม 

บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร และมุกดาหาร 
    1.5 ภาคเหนือ พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน คือ เชียงราย  
    อิทธิพลท่ีท าใหฝ้นตกมาก คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละมรสุมตะวนัออกเฉียง 

เหนือ กรณี ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ร่องมรสุม และพายหุมุนเขตร้อน (โดยเฉพาะกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
   2. พื้นท่ีท่ีมีฝนตกนอ้ย ประมาณ 1,100 มิลลิเมตรต่อปี มีดงัน้ี  

    2.1 พื้นท่ีตะวนัตกของประเทศไทย คือ ตาก อุทยัธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขนัธ์ 

    2.2 พื้นท่ีทางตะวนัตก ทางใตข้องภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ชยัภูมิ นครราชสีมา 
อิทธิพลท่ีท าใหฝ้นตกนอ้ยเพราะท่ีตั้งอยูใ่นต าแหน่งเงาฝน (Rain Shadow) ของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
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 3.5  พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone)  
  พายุหมุนเขตร้อน หมายถึง พายุท่ีมีลมพดัหมุนเขา้สู่ศูนยก์ลางซ่ึงมีค่าความกดอากาศต ่ามาก 
คือ อาจมีค่าความกดอากาศลดต ่าลงไปถึง 950 มิลิบาร์  พายหุมุนประเภทน้ีเกิดข้ึนในเขตอากาศร้อน โดยมกั
เร่ิมเกิดข้ึนบริเวณเหนือน่านน ้ าทางตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิค อยู่ระหว่างละติจูด 8-15 องศาเหนือ 
(และใต)้ ช่วงเวลาท่ีเกิดจะพบมากในช่วงฤดูร้อน (พฤษภาคม-ตุลาคม-พฤศจิกายน และอาจพบบา้งในเดือน
ธันวาคม) ช่วงเวลาอ่ืนจะพบน้อย พื้นท่ีครอบคลุมของลมพายุอาจมีขนาดพื้นท่ีระหว่าง 150-500 ตาราง
กิโลเมตร พายหุมุนเขตร้อนน้ีเม่ือเกิดข้ึนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวนัตกแลว้จะเคล่ือนท่ีไปทางตะวนัตก
ผ่านหมู่เกาะฟิลิปปินส์แล้วผ่านทะเลจีนใต้เข้าสู่ทวีปเอเชีย เส้นทางเดินทางจะมุ่งสู่ตะวนัตกเฉียงเหนือ
เล็กนอ้ย ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากพายหุมุนเขตร้อน คือ ฟิลิปปินส์ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ไตห้วนั เวียดนาม 
ลาว กมัพูชา ไทย และมาเลเซีย (เล็กนอ้ย) ผลกระทบจากพายหุมุนเขตร้อน คือ มีลมพดัแรงและมีฝนตกหนกั 
น ้าท่วมฉบัพลนั เกิดเป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติ บา้นเรือน พืชผลการเกษตรเสียหาย 
 

 
ภาพท่ี 3-12 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพายหุมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต ้
 ท่ีมา :  http://www.oknation.net/blog/home/album_data/580/25580/album/42719 
   /images/384104.jpg 
 
 ประเภทของพายุหมุนเขตร้อน 
 การแบ่งประเภทของพายเุขตร้อนใชค้วามเร็วลมท่ีพดัเขา้สู่ศูนยก์ลางพาย ุมีดงัน้ี 
  ความเร็วลม 35-63 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เรียกวา่ พายดีุเปรสชัน่ (Depression) 
  ความเร็วลม 64-118 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เรียกวา่ พายโุซนร้อน (Tropical Cyclone) 
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  ความเร็วลม มากกวา่ 118 กิโลเมตรต่อชัว่โมงข้ึนไป เรียกวา่ พายไุตฝุ้่ น (Typhon) หรือพาย ุ   
เฮอริเคน (Hurricane)  
 ช่วงเวลาและเส้นทางการเคล่ือนทีผ่่านประเทศไทย 
 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน อาจเกิดในทะเลจีนใตแ้ลว้เคล่ือนท่ีข้ึนทางทิศเหนือไปทาง 
       เอเชียตะวนัออก (ไม่มีผลต่อประเทศไทย) 
 เดือนสิงหาคม-กนัยายน อาจมีพายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนท่ีเขา้สู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
       ตอนบนและภาคเหนือ คือ นครพนม บึงกาฬ สกลนคร  
       หนองคาย และแพร่ อุตรดิตถ ์น่าน พะเยา เชียงรายและ 
       พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 เดือนกนัยายน-ตุลาคม  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวนัออก ภาคกลาง 
 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ภาคตะวนัออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใตต้อนบนและภาคใต ้
 สถิติกรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ.2494-2557) บ่งบอกให้ทราบว่า เดือนท่ีมีพายุหมุนเขตร้อนเข้าสู่
ประเทศไทยมากท่ีสุดคือ เดือนตุลาคม ซ่ึงมีจ านวนมากถึง 53 ลูก รองลงมาคือเดือนกันยายน 48 ลูก 
นอกจากนั้นยงัพบวา่มีช่วงปลอดจากการเขา้มาของพายุหมุนเขตร้อนอยูบ่า้งในบางปี คือไม่มีพายุหมุนเขต
ร้อนเคล่ือนท่ีเขา้สู่ประเทศไทยเลยแมแ้ต่ลูกเดียวในปีนั้น ๆ คือ ปี พ.ศ. 2519 2545 และ 2557 
 พืน้ทีพ่ายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนทีผ่่าน (ร้อยละของจ านวนทีเ่กดิ) 
ร้อยละ 20-25  เคล่ือนท่ีผา่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณจงัหวดันครพนม สกลนคร 
   มุกดาหาร บึงกาฬ 
ร้อยละ 15-20  ผา่นบริเวณจงัหวดั อุดรธานี หนองคาย เลย 
ร้อยละ 10-15  ผา่นบริเวณจงัหวดัของภาคเหนือดา้นตะวนัออก แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และบริเวณ 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างคือ บุรีรัมย ์และนครราชสีมา 
ร้อยละ 5-10  กระจายอยูใ่นพื้นท่ีตั้งแต่ภาคเหนือดา้นตะวนัตก ต่อเน่ืองถึงภาคกลาง  
   และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง แม่ฮ่องสอน ตาก นครสวรรค ์เพชรบูรณ์ ชยัภูมิ 
   สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ภาคใตต้อนบนและตอนล่าง ชุมพร สุราษฏร์ธานี 
   นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา กระบ่ี และตรัง 
ร้อยละ 1-5  เป็นพื้นท่ีท่ีมีโอกาสนอ้ยท่ีพายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนท่ีผา่น ไดแ้ก่บริเวณภาคตะวนัตก  
   กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ภาคกลางตอนล่างและบางส่วนของภาคตะวนัออก ภาคใตต้อน 
   ล่างและภาคใตต้อนกลาง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และชุมพร พงังา และภูเก็ต ฯลฯ 
 
 
 
 



70 
 

 
 

ภาพท่ี 3-13 รูปแบบการเคล่ือนท่ีของพายหุมุนเขตร้อนของประเทศไทย 
 ท่ีมา : https://www.tmd.go.th/info/images/photos/pic_weather05.gif 
 
 ผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนทีม่ีต่อประเทศไทย 
 พายลุมแรง ก่อใหเ้กิดความเสียหายของอาคารบา้นเรือน พื้นท่ีการเกษตร และฝนตกหนกั น ้าท่วม
ทรัพยสิ์นเสียหาย ตวัอยา่งพายหุมุนเขตร้อนท่ีพดัเขา้สู่ประเทศไทยและท าใหเ้กิดความเสียหายรุนแรง มีดงัน้ี 
  1.พายุหมุนระดบั พายุโซนร้อน “แฮร์เรียต (Harriet) วนัท่ี 25 ตุลาคม 2505 เขา้สู่ภาคใตต้ั้งแต่
ประจวบคีรีขนัธ์ไปจนถึงนราธิวาส พายุผ่านอ่าวไทยไปข้ึนฝ่ังท่ีแหลมตะลุมพุก นครศรีธรรมราช มีการ
สูญเสียโดยมีผูค้นเสียชีวติ 935 คน บา้นเรือนพงักวา่ 50,000 หลงั ไร่นาเสียหายกวา่แสนไร่ 
  2.พายุไต้ฝุ่ น “เกย์ (Gay)” วนัท่ี 1-4 พฤศจิกายน 2532 เข้าสู่ภาคใต้จากอ่าวไทยข้ึนฝ่ังท่ี
ประจวบคีรีขนัธ์และชุมพร ความรุนแรงส่งผลให้คนไทยเสียชีวิต 446 คน บาดเจ็บ 154 คน บ้านเรือน
เสียหาย 38,002 หลงัคาเรือน เรือล่ม 391 ล า (กรมอุตุนิยมวทิยา พ.ศ.2494-2550) 
  3. พายุไตฝุ้่ น “เลกีมา (Lekima)” วนัท่ี 4 ตุลาคม 2550 พายุเร่ิมจากพายุไตฝุ้่ นแลว้อ่อนก าลงัลง
จนเป็นพายดีุเปรสชัน่เม่ือเคล่ือนท่ีเขา้สู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือ 
คือ นครพนม บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทยั พายุลูกน้ีเติมเต็มน ้ าใหแ้ก่
เข่ือนในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ผลกระทบในทางบวกนั้นก็คือการน าพาน ้ าจ  านวน
มหาศาลให้แก่ ประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน น ้ าฝน
จากพายุหมุนเขตร้อนท าให้เติมเต็มน ้ าให้แก่เข่ือนใหญ่ๆในภาคเหนือ อาทิ เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิตต ์เข่ือน
ล าปาว ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศระหวา่งภาคเหนือและภาคกลางโดย
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ภาคเหนือเป็นฝ่ายเก้ือหนุนดว้ยการส่งน ้ ามาให้ตามระบบลุ่มน ้ าปิง วงั ยม น่าน เขา้สู่ระบบเจา้พระยา ภาค
กลางรับทั้งน ้ าและดินปุ๋ยท่ีมากับน ้ าจากภาคเหนือ ท าให้ภาคกลางมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร
เก้ือหนุนทางการเกษตรคือน ้ าท่าและปุ๋ย ระบบนิเวศเช่นน้ีเป็นสภาวะท่ีมาจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ท่ีภูมิ
ประเทศภูเขาและท่ีสูงของภาคเหนือเป็นโครงสร้างก าหนดการไหลของน ้ าลงมาสู่ภาคกลางท่ีต ่ากวา่ ดงันั้น
การเติมเต็มน ้ าให้เข่ือนในภาคเหนือโดยพายหุมุนเขตร้อนจึงเป็นส่วนส าคญัยิ่งต่อความมัน่คงของทรัพยากร
น ้ าของภาคกลาง ตวัอย่างในปี (2558) ไม่ปรากฏพายุหมุนเขตร้อนเขา้สู่ภาคเหนือชดัเจน มีผลท าให้เดือน
พฤศจิกายน 2558 (วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ข้อมูลจากศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น ้ า กรม
ชลประทาน) ปรากฏสถานการณ์น ้ าท่ีสามารถเก็บกกัโดยเข่ือนต่างๆทั้งภาคเหนือ ซ่ึงความสามารถบรรจุน ้า
ของเข่ือนต่างๆ 24,715 ลา้นลูกบาศกเ์มตร แต่น ้ าจริงในพื้นท่ีเหนือเข่ือนประมาณ 10,488 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
หรือเท่ากบัมีน ้ าอยู่ร้อยละ 42 เท่านั้น สถานการณ์เช่นน้ีกระทบต่อภาคกลางอย่างแน่นอน เพราะน ้ าน้อยท่ี
ภาคเหนือย่อมมีไม่มากพอกับการจัดส่งมาเล้ียงภาคกลางได้ตามต้องการ นโยบายประหยดัน ้ าการลด
การเกษตรท่ีตอ้งการน ้ าจากระบบชลประทานถูกน ามาใช้ในการบริหารจดัการน ้ าในภาคกลาง เพราะน ้ า
ภาคเหนือมีความจ าเป็นตอ้งลงมาตามระบบระบายน ้าธรรมชาติของเจา้พระยา เพื่อการรักษาระบบนิเวศ และ
เพื่อการอุปโภคและบริโภค (ปี2558 มีปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดข้ึนและน่าจะต่อเน่ืองถึงตน้ปี 2559 เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะฝนตก คือพายุหมุนเขตร้อนและลมมรสุมอ่อนแรงลง ลดนอ้ยลง เกิด
ภาวะภยัแลง้ ) 
 ในมุมมองเชิงภูมิศาสตร์ประเทศไทยในขณะน้ีและในอนาคตมีความตอ้งการพายุหมุนเขตร้อน
มากน้อยเพียงไร ค าตอบประเทศไทยน่าจะพึงพอใจกับจ านวนพายุหมุนเขตร้อนท่ีจะพัดผ่านภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ และภาคกลางปีละ 2 ลูก ในระหวา่งเดือนกนัยายน-ตุลาคม ส่วนภาค
กลาง ภาคตะวนัออก และภาคใตห้ากมีปีละ 1 ลูก ก็น่าจะเหมาะสม มุมมองน้ีเป็นมุมมองในความแตกต่าง
ของพื้นท่ีกบัความต้องการให้เกิดความเพียงพอของทรัพยากรน ้ าในแต่ละพื้นท่ีทั้งน้ีเพราะบทบาทของ
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนมีป่าเป็นต้นน ้ าท่ีต้องจดัส่งน ้ าไปหล่อเล้ียงภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง (ราบลุ่มน ้ าชีและมูล) ความตอ้งการน ้ าธรรมชาติจึงตอ้งมีมาก
เพื่อใหเ้ข่ือนต่างๆสามารถเก็บกกัน ้าไดเ้พียงพอนั้นเอง 
 3.6 ปรากฏการณ์ Elnino (เอลนีโญ) และ Lanina (ลานีญา) 
 ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา เป็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดบัภูมิภาคท่ีสังคมโลก
จบัตาและให้ความส าคญัมากข้ึน เพราะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณฝนท่ีตกโดยท าให้เกิดฝน
แลง้ (ภยัแลง้) และเกิดฝนชุก (อุทกภยั) ในพื้นท่ีท่ีปรากฏการณ์น้ีแสดงอิทธิพลถึง  
 ภูมิภาคท่ีมีปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาเกิดข้ึน คือ มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นศูนย์กลาง
ครอบคลุมพื้นท่ีชายฝ่ังรอบ ๆ ทั้งอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ เอเชียตะวนัออก เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และออสเตรเลียตะวนัออก  



72 
 

 ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาเป็นปรากฏการณ์ภูมิอากาศท่ีผิดเพี้ยนไปจากภาวะปกติเป็นคร้ัง
คราว ระยะเวลาการเกิดและคงอยูป่ระมาณ 1-3 ปี โดยจะเกิดข้ึนติดต่อกนั ซ่ึงเอลนีโญจะเกิดข้ึนก่อนแลว้คง
สภาพอยูป่ระมาณ 9-12 เดือน หรือใกลเ้คียงก็จะค่อย ๆ สลายตวั ลานีญาจะเกิดข้ึนตอนเอลนีโญเส่ือมสลาย 
ปรากฏการณ์น้ีเป็นเสมือนคู่แฝดมาดว้ยกนั ส าหรับลานีญาก็จะคงสภาพและสลายตวัในระยะเวลาประมาณ 
6-12 เดือน เม่ือลานีญาสลายตวัแลว้สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคก็จะกลบัเขา้สู่สภาพปกติดงัเดิม ดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ว่าเอลนีโญและลานีญาเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดเป็นคู่และเกิดเป็นคร้ังคราว แต่ละคราวท่ีเกิดข้ึนจะมี
ระยะห่างกนัไม่แน่นอน เช่น ขอ้มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบวา่เคยเกิดปรากฏการณ์คู่แฝดน้ีในปีต่าง ๆ ดงัน้ี 
(พ.ศ.) 2434  2468  2483-84  2508  2515-16  2525-2526  2532-33  2534-35  2537-38  2540-41  2552-53  
2558 ปี พ.ศ. ดงักล่าวคือปีท่ีเกิดเอลนีโญ ส่วนลานีญาจะเกิดตามมาเป็นคู่แฝดคือ 2526  2536  2538  2542  
2554 และคาดวา่ปี พ.ศ. 2559-60 จะมีปรากฏการณ์น้ีอีก 
 
 ภาวะปกติของภูมิภาคแปซิฟิกและแผ่นดินโดยรอบ 
 1. ลมสินคา้พดัเขา้สู้เส้นศูนยสู์ตรทั้งจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต ้
 2. กระแสน ้าศูนยสู์ตรพดัเคล่ือนท่ีจากแปซิฟิกตะวนัออกไปยงัแปซิฟิกตะวนัตก แลว้เป็นกระแส
น ้าอุ่นเขา้สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียตะวนัออก (ซีกโลกเหนือ) แลว้เคล่ือนไปสู่เขตละติจูดสูงข้ึน   
 3. กระแสน ้าเยน็เคล่ือนไหลจากยา่นอากาศเยน็ (กระแสน ้าอุ่นเคล่ือนต่อเน่ืองต่อไปยงัเขตอากาศ
เยน็อลาสกา้ แอนตาร์กติก แลว้ไหลลงมาสู่ศูนยสู์ตรโดยไหลเรียบชายฝ่ังของอเมริกาเหนือและอเมริกาใต)้ 
 4. ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลียตะวนัออก มีฝนตกมากเป็นปกติ 
ขณะท่ีชายฝ่ังอเมริกาเหนือ อเมริกาใตฝ้นตกนอ้ย แหง้แลง้ 
 5. ลมมรสุม พายหุมุนเขตร้อน เกิดปกติ ก่อใหเ้กิดฝนตกกระจายเอเชียตะวนัออกและตะวนัออก
เฉียงใต ้
 ปรากฏการณ์เอลนีโญ (Elnino) 
 ปรากฏการณ์น้ีพฒันาอยา่งเป็นข้ึนตอน เป็นกระบวนการต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้จนจบดงัน้ี 
  1. เร่ิมตน้ 
   - น่านน ้าของมหาสมุทรแปซิฟิคดา้นตะวนัออก (โซนร้อน) ค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิของน ้า
สูงข้ึนกวา่ปกติ 
   - ลมสินคา้ท่ีเคยพดัจากโซนละติจูด 30-40° N-S เขา้สู่เส้นศูนยสู์ตรเร่ิมอ่อนแรง และหยดุพดั 
  2. พฒันาการ 
   - กระแสน ้าเส้นศูนยสู์ตร (Equatorial current)ท่ีเคยไหลไปทางตะวนัตกเขาไปหาทวปี
เอเชียและออสเตรเลีย อ่อนแรงและเร่ิมไหลกลบัมาทางตะวนัออกไปหาทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
อิทธิพลของกระแสน ้าอุ่นน้ีจึงมีผลต่อทวปีเอเชียนอ้ยลง (ท าใหไ้อน ้าในอากาศจากกระแสน ้าอุ่นลดลง) ฝน
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ตกนอ้ยลงและพายหุมุนเขตร้อนก็เกิดนอ้ยลง แต่ไปมีอิทธิพลต่อชายฝ่ังของอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ซ่ึง
เคยแหง้แลง้) ท าใหฝ้นตกมากข้ึนกวา่ปกติ 
   - ลมมรสุมฤดูร้อนหรือมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ (มรสุมจากมหาสมุทรอินเดียพดัเขา้สู่ทวีป
เอเชีย) อ่อนก าลงัลง ท าใหฝ้นตกนอ้ยลง 
   - ระยะเวลาพฒันาการน้ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละออสเตรเลีย 
จะมีฝนตกน้อยลงผิดปกติ  เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภยัแลง้  มีความจ าเป็นตอ้งมีแผนงานบริหารจดัการน ้ า 
(ประเทศไทยเราอยูใ่นสภาวะเช่นน้ีดว้ยประเทศหน่ึง) บางประเทศอยา่งอินโดนีเซียก็มีสัญญาณบ่งบอกถึง
โอกาสการเกิดไฟป่าในหมู่เกาะของประเทศ เช่นท่ี สุมาตรา และเกาะชวา เป็นตน้ 
   - ช่วงเวลาของการพฒันาอาจอยู่ท่ี 6-12 เดือน ในช่วงเวลาน้ีมีการพฒันาของกอ้นน ้ าอุ่นท่ี
เพิ่มอุณหภูมิสูงข้ึนตั้งแต่เร่ิมตน้  มนัเคล่ือนท่ีขยบัตวัจากจุดเร่ิมตน้ไปทางตะวนัตกอย่างช้า ๆ (เพราะแรง
เหวีย่งจากการหมุนรอบตวัเองของโลก) ทิศทางเขา้สู่เอเชียและออสเตรเลีย 
  3. ช่วงตอนปลาย 
   - เม่ือกอ้นน ้าอุ่นค่อย ๆ เคล่ือนไปสู่น่านน ้าทางตะวนัตก  น่านน ้าแปซิฟิคตะวนัออกก็ค่อย 
ๆ เขา้สู่ภาวะปกติคือไดรั้บน ้าจากกระแสน ้าเยน็ท่ีเรียบชายฝ่ังอเมริกาเหนือและอเมริกาใตม้าสู่ศูนยสู์ตร 
   - ภูมิภาคชายฝ่ังอเมริกาเหนือ  และอเมริกาใตก้็มีฝนตกนอ้ยลงเขา้สู่ปกติ 
   - เม่ือกอ้นน ้าอุ่นเดินทางมาถึงภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ออสเตรเลียตะวนัออก  และ
เอเชียตะวนัออก  ก็จะมีการเพิ่มไอน ้าในอากาศใหแ้ก่ภูมิอากาศบริเวณดงักล่าว  ฝนเร่ิมตกหลงัจากภยัแลง้ 
  4. การสลายตวั  เอลนีโญสลายตวั  หมดพลงัเม่ือกอ้นน ้าอุ่นเคล่ือนยา้ยมาถึงน่านน ้าทะเลจีนใต ้ 
น่านน ้าแปซิฟิคตะวนัตก 
 

 
 

ภาพท่ี  3-14 แผนท่ีแสดงการเคล่ือนท่ีกอ้นน ้าอุ่น : จุดเร่ิมตน้เอลนีโญ 
 ท่ีมา http://scijinks.jpl.nasa.gov/el-nino/ 
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ภาพท่ี 3-15 แผนท่ีแสดงกอ้นน ้าอุ่น 
 ท่ีมา : http://scijinks.jpl.nasa.gov/el-nino/ 
 
 ปรากฏการณ์ลานีญา(Lanina) 
 ปรากฏการณ์ลานีญาเป็นปรากฏการณ์คู่แฝดของเอลนีโญ  คือเม่ือเอลนีโญเร่ิมหมดพลงัอ่อนแรง  
เพราะแสดงพลงัมา 6-12 เดือนแลว้  ภาวะภยัแลง้ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เร่ิม
แสดงถึงการชดเชยฝนตกมาให้บา้ง  เพราะแห้งแลง้มานาน  แต่ธรรมชาติก็ชดเชยฝนให้อย่างท่ีเหมือนกบั
กล่าวไดว้า่  ธรรมชาติช่างใจดีเหลือเกิน  คือใหฝ้นมากมายเกินปกติจนน ้าท่วม  ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีคือ  ลานีญา  
ซ่ึงมีการพฒันาเป็นขั้นตอนเช่นกนั  ดงัน้ี 
  1.  เร่ิมตน้ 
   - ก้อนน ้ า อุ่นท่ีมาจากแปซิฟิคตะวันออกเคล่ือนตัวมาถึงแปซิฟิคตะวนัตกถึงเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ เอเชียตะวนัออก  ออสเตรเลียตะวนัออก  ปรากฏการณ์บ่งบอกคือ การเกิดการฟอกขาว
ของปะการัง  น ้ าอุ่นท าให้ปะการังปรับตวัและตาย  สีสันของปะการังเปล่ียนเป็นสีขาว บอกให้ทราบวา่เร่ิม
เขา้สู่ลานีญา 
  2. พฒันาการ 
   - กอ้นน ้ าอุ่นน้ีจะมีการระเหยของน ้ าสู่บรรยากาศมากกว่าน ้ าอุณหภูมิปกติ ดงันั้นมนัจึงมา
พร้อมกบัไอน ้ าในอากาศ  เมฆ  ฝนตกกระจายเขา้สู่เอเชียตะวนัออก  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลีย
ตะวนัออก 
   - กอ้นน ้าอุ่นท าใหอุ้ณหภูมิอากาศเหนือผิวน ้าสูงกวา่ปกติ  เป็นสาเหตุใหเ้กิดความกดอากาศ
ต ่า  และพฒันาเป็นศูนย์กลางความกดอากาศต ่า  และเกิดพายุหมุนเขตร้อนข้ึนได้  มีพายุหมุนเขตร้อน
พฒันาข้ึนไดม้ากกวา่ปกติ 
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   - ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตมี้ก าลงัแรงข้ึน  เพราะมีความกดอากาศต ่าอยูท่ี่แปซิฟิกตะวนัตก  
เป็นตวัเสริมแรงดึงดูดกระแสลม  ฝนจากระบบมรสุมกระจายทัว่เอเชียใต ้ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  และ
เอเชียตะวนัออกมีฝนตกมากกวา่ปกติ 
   -  ฝนตกทั้งจากระบบสมมรสุมและพายหุมุนเขตร้อนท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่ปกติ  ชดเชย
ความแหง้แลง้เม่ือปีท่ีผา่นมา  เกิดภาวะน ้าท่วมกระจายไปทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ และออสเตรเลียตะวนัออก 
  3. ช่วงตอนปลายและการสลายตวั (การสลายตวัของกอ้นน ้าอุ่น) 
   - ปรากฏการณ์ฝนตกมากจากลมมรสุม  พายหุมุนเขตร้อนเกิดข้ึนมากกวา่ปกติจะค่อยๆ เบา
ลงในช่วงปลายปีคือ  พฤศจิกายน – ธนัวาคม เป็นส่วนใหญ่  เป็นการเขา้สู่ภาวะปกติในปีถดัไป 
   - การสลายตวัของลานีญา  เกิดจากกอ้นน ้าอุ่นเคล่ือนท่ีไปเป็นกระแสน ้าอุ่นมุ่งสู่ขั้วโลกยา่น
เอเชียตะวนัออกสู่อลาสกา้ 
   - กอ้นน ้าอุ่นหมดไป  สภาวะของมหาสมุทรแปซิฟิกกลบัเขา้สู่ปกติ 
  
 ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ประเทศไทยตอ้งท าอย่างไรเม่ือมีการเตือนถึงการเกิดก้อน
น ้ าอุ่นบริเวณแปซิฟิกตะวนัออก เอลนีโญก าลงัมา ภยัแลง้ก าลงัมาถึงประเทศไทย การเตรียมการ เร่ืองการ
บริหารจดัการน ้ าให้เพียงพอกบัความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการเตรียมการในปีต่อไปหลงัจากภยั
แลง้ไปแลว้ จะเขา้สู่ลานีญา ฝนจะตกหนกั น ้ าท่วมกระจาย การเตรียมการไวล่้วงหนา้ในการระบายน ้ า การ
กกัเก็บน ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ  ตอ้งด าเนินการวางแผนล่วงหนา้ เพราะหลงัเอลนีโญ (ภยัแลง้) จะมีลานีญา
ตามมา (ฝนตกชุกน ้าท่วม) ในปีติดกนันั้นเสมอ ๆ ดงัตวัอยา่ง  
 
ตารางท่ี 3-3 แสดงปีท่ีเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญา 
 

ปีทีเ่กดิเอลนีโญ ปีทีเ่กดิลานีญา 
พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2526 
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536 
พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538 
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 3.7 พายุฤดูร้อน (Summer Storms) 
 ฤดูร้อนของประเทศไทยเร่ิมจากปลายเดือนมีนาคมต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนตุลาคม แต่ช่วงเวลาท่ี
อากาศร้อนมากนั้น อยูช่่วงเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม เป็นส่วนใหญ่ โดยในบางวนัอาจมีอุณหภูมิ
สูงถึง 40 องศาเซลเซียส เม่ืออากาศร้อนคนไทยก็น าน ้ ามารดกนั เพื่อลดความร้อน ท ากนัเป็นประจ าทุกปี
ต่อเน่ืองจนเป็นประเพณีท่ีโดดเด่น คือประเพณีสงกรานต์ เป็นการแสดงถึงการปรับตวัของชาวไทยให้
สอดคลอ้งเขา้กนักบัสภาพภูมิศาสตร์ ในขณะเดียวกนัธรรมชาติก็แสดงการปรับตวั เพื่อลดความร้อนดว้ย
เช่นเดียวกนั โดยรูปแบบการปรับตวัน้ีเราเรียกวา่ พายฤุดูร้อน 
 

 
ภาพท่ี 3-16 เมฆ Cumulonimbus 
 ท่ีมา : https://pattaratawai.files.wordpress.com/2013/01/sc35.gif 
 
 พายุฤดูร้อนท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศไทยนั้นจะขอกล่าวถึงอย่างเป็นขั้นตอนจากการเกิด การพฒันา 
การด าแดงฤทธ์ิเดช และผลสุดทา้ย โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

 1. การเกิด 
 พายุฤดูร้อนเกิดในช่วงอากาศร้อนจัดของปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลาเดือนเมษายน-เดือน
พฤษภาคม พื้นท่ีเกิดบ่อย ๆ คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ช่วงเวลา
ในแต่ละวนั จะเกิดในช่วงบ่ายถึงค ่า ลกัษณะเด่นคือ เมฆ cumulonimbus เป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของพายุฤดู
ร้อน 

 2. การพฒันา 
 เร่ิมจากวนัท่ีอากาศร้อนจดั พลงังานความร้อนในอากาศสั่งสมมากข้ึนถึงช่วงตอนบ่าย มวลอากาศ
เหนือผวิดินท่ีร้อนจะค่อย ๆ ลอยตวัข้ึนในแนวด่ิง (แนวตั้ง) (convection) พร้อม ๆ กบัมวลอากาศร้อนลอยตวั
ข้ึนนั้น อุณหภูมิของมวลอากาศจะค่อย ๆ ลดลงตามระดบัความสูงท่ีลอยข้ึน โดยมีอตัราการลดลง 2 ระดบัคือ 
ระดบัต ่ายงัไม่มีการกลั่นตวัของไอน ้ าในอากาศ มวลอากาศท่ีลอยตวัสูงข้ึน 1,000 จะเกิดการลดลงของ
อุณหภูมิ 5.5 °F เม่ือมวลอากาศร้อนลอยสูงข้ึนถึงจุด (ระดบั) ควบแน่น (condensation level) ไอน ้าในอากาศ
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จะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้าแลว้เกาะกลุ่มกนัเป็นกอ้นเมฆท่ีค่อย ๆ พฒันาขนาดในแนวตั้ง (แนวด่ิง) เมฆจะเติบโต
ข้ึนสูงใหญ่ในแนวตั้ง เม่ือมีการก่อตวัเป็นกอ้นเมฆแล้ว มวลอากาศร้อนยงัคงลอยตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เพราะอากาศเบ้ืองล่าง ยงัลอยตวัเสริมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นการพฒันาของเมฆ cumulonimbus ขณะท่ีเมฆ
ประเภทน้ีพฒันาตวัเองสูงใหญ่ข้ึนนั้น การเสียดสีของหยดน ้าท่ีกลัน่ตวัเป็นเมฆแลว้ได ้ก่อใหเ้กิดประจุไฟฟ้า
ข้ึนในกอ้นเมฆ กลายเป็นเมฆท่ีมีพลงัไฟฟ้ามหาศาล เป็นบ่อเกิดฟ้าแลบ ฟ้าผา่ในเวลาต่อมา การลอยตวัของ
มวลอากาศของกอ้นเมฆท่ียงัลอยข้ึนในแนวด่ิงท าให้เมฆมีลกัษณะสูงใหญ่ โดยยอดของเมฆอาจสูงถึง 6 
กิโลเมตรจากผวิโลก 
 

 
 

ภาพท่ี 3-17 ขั้นตอนการเกิดพายฤุดูร้อนและเมฆ Cumulonimbus 
 ท่ีมา : http://kaewsmile13.blogspot.com/ 

 

 การสั่งสมของไอน ้าในอากาศและหยดน ้าในกอ้นเมฆจ านวนมหาศาล ท าใหเ้ม่ือเมฆให้ฝน จะมี
ฝนตกหนกั และอาจมีลูกเห็บตกลงมาดว้ยพร้อม ๆ กบัหยดน ้าฝน ลูกเห็บเกิดข้ึนเม่ือหยดน ้าท่ีเกาะกนัเป็น
เมฆถูกลมร้อนท่ีลอยข้ึน พดัพาลอยสูงข้ึนถึงจุดน ้าแขง็ (Freezing level) หยดน ้าจะกลัน่ตวัเป็นเมด็น ้าแขง็
หรือลูกเห็บ ถา้ลูกเห็บเมด็นั้นตกลงมาพร้อมกบัการใหฝ้น เราจะพบเมด็ลูกเห็บเล็ก ๆ แต่ถา้เมด็ลูกเห็บตกลง
มายงัไม่ทนัถึงดิน กลบัถูกลมร้อนของกอ้นเมฆหอบยกลอยสูงข้ึนไปสู่ระดบัน ้าแขง็อีก ก็จะเกิดการห่อหุม้
ของน ้าแขง็เพิ่มข้ึน จนเมด็ลูกเห็บโตข้ึน ดงันั้นหากเราพบลูกเห็บเมด็โต ๆ แสดงวา่เม็ดน ้าแขง็นั้นถูกยกลอย
ข้ึนสู่ระดบัน ้าแขง็หลายคร้ัง ขอ้สังเกตเม็ดลูกเห็บ คือ ประกอบดว้ย น ้าแขง็หุม้เป็นกลีบเหมือนกลีบหวัหอม 
กลีบน ้าแขง็แต่ละกลีบแสดงการลอยตวัสู่ระดบัน ้าแขง็ 1 คร้ัง ดงันั้น เม่ือพบลูกเห็บเม็ดโตและมีกลีบน ้าแขง็
หลายกลีบ แสดงวา่มนัถูกลมร้อนหอบลอยสูงข้ึนแลว้ตกลงมา แลว้หอบลอยข้ึนอีก เป็นเช่นนั้นหลายเท่ียว 
จนหนกัมากจึงตกลงมาถึงผวิดิน ลูกเห็บขนาดใหญ่อาจพบขนาดใกลเ้คียงผลมะนาวก็มี 
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 3. การส าแดงฤทธ์ิเดช  
 เม่ือมวลอากาศร้อนท่ีลอยตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไดเ้สริมสร้างเมฆคิวมูโลนิมบสัท่ีสมบูรณ์ เต็มท่ี

แลว้ คือ เมฆท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่ ยอดของกอ้นเมฆอาจสูงถึง 6 กิโลเมตร และแสดงการแผข่ยายออกดา้นขา้ง 
ท าให้เมฆมีรูปร่างเหมือนทัง่ตีเหล็ก แสดงความทรงพลงัดว้ยประจุไฟฟ้ามีฟ้าแลบเป็นระยะ และอาจมีฟ้าผา่
ลงมาพื้นดิน พลงั 2 อยา่ง เร่ิมแสดงชดัเจนคือ พลงัน ้ าท่ีเป็นหยดน ้ าในกอ้นเมฆมีมหาศาล และพลงัลมของ
มวลอากาศท่ีเยน็ลง เป็นกระแสลมเยน็ท่ีเร่ิมมีน ้ าหนกั พร้อมจะไหลลงสู่พื้นดิน กลายเป็นลมเยน็ท่ีพดัลงมา
แรงดัง่พายุ พร้อมกบัการน าพาหยดน ้ าฝนลงมาด้วย เวลา บ่าย-เยน็-หัวค ่า เม่ือการพฒันาเต็มท่ีแลว้ ก็เร่ิม
แสดงฤทธ์ิเดช เมฆคิวมูโลนิมบสัจะยอ้ยต ่าลง เป็นเมฆสูงใหญ่ สีเทาด าทะมึน มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ ลมเยน็
พดัแรงลงมาจากกอ้นเมฆ พร้อมกบัน าพาฝนตกลงมาอยา่งรุนแรง ความน่ากลวัคือ ลมแรงดัง่พาย ุฟ้าคะนอง
รุนแรง ฝนตกหนกัและอาจมีลูกเห็บตกมาดว้ย ฟ้าผ่าท่ีท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตคนและสัตวจ์ะมีจากเมฆ
ประเภทน้ีในช่วงฤดูร้อน ลมแรงพดัพาอาคารบา้นเรือนพงัเสียหาย ลูกเห็บตกท าใหต่ื้นเตน้แต่บางคร้ังลูกเห็บ
ลูกโตก็เป็นอนัตราย 

 4 ผลสุดทา้ย 
 เม่ือเมฆคิวมูโลนิมบสัให้ ฝน-ลม-ฟ้าคะนอง แก่บริเวณนั้นแลว้ ๆ ก็จะสลายตวัเอาน ้ าในกอ้นเมฆ

หายไปเหลือแต่ส่วนยอดของเมฆท่ีมีระดบัความสูงหลายกิโลเมตร เป็นเกล็ดน ้ าแข็งพล้ิวกระจายไปเป็นเมฆ 
Cirrus ประดบัทอ้งฟ้าต่อไป ทอ้งฟ้ากลบัมาแจ่มใสเหมือนเดิม 

 เราจะทราบข่าวพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ประชากรของไทยในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก อยูเ่กือบทุกฤดูร้อน (เมษายน-พฤษภาคม) เราจะป้องกนัตวั
เราอยา่งไรไม่ให้เกิดความเสียหาย เม่ือทราบวา่พื้นท่ีดงักล่าวอาจเกิดพายุฤดูร้อนไดใ้นทุกๆฤดูร้อน เพื่อลด
ความเสียงในชีวิต เราไม่ควรออกไปอยูใ่นพื้นท่ีโล่งแจง้ขณะเมฆท่ีเป็นพายุฤดูร้อนเคล่ือนท่ีมาถึง เพราะอาจ
ถูกฟ้าผ่าได้ อาคารก่อสร้างควรเน้นวสัดุแข็งแรงเพื่อทนทานต่อกระแสลมแรงได้ ให้ความรู้ความเขา้ใจ
ปรากฏการณ์น้ีแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ ทราบแนวทางการด าเนินชีวิตเม่ือตอ้งเขา้สู่สภาพพายุฤดูร้อน ผูท่ี้มี
ภาวะเส่ียงต่อการถูกฟ้าผา่ในช่วงเกิดพายุฤดูร้อนมกัจะเป็นผูต้อ้งอยูท่ี่กลางแจง้ เป็นสนามกีฬา สนามกอลฟ์ 
ชายหาด นกักอลฟ์มีภาวะเส่ียงต่อการถูกฟ้าผา่ในช่วงฤดูร้อนมากกวา่ประชากรอ่ืนๆ 

 ภูมิอากาศวางเง่ือนไขให้ประเทศไทยต้องเส่ียงกบัเง่ือนไขอะไรบ้าง 
 มีปรากฏการณ์ของสภาพภูมิอากาศอยูบ่างประการท่ีเป็นเง่ือนไขให้ประเทศไทยตอ้งจ ายอมกบั

ความเสียงต่อการเกิดพิบติัภยั ซ่ึงมีทั้งท่ีเกิดข้ึนในฉบัพลนัและเกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปดงัต่อไปน้ี 
 1. พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ก่อให้เกิดภาวะลมพดัแรง ฝนตกหนกั ทรัพยสิ์นเสียหาย 

น ้ าท่วม (ส่วนดีคือเติมน ้ าเต็มเข่ือน) ระยะเวลาของความเส่ียงคือปลายฤดูร้อน สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 
พฤศจิกายนของทุกๆปี แต่จ านวนพายหุมุนเขตร้อนอาจไม่แน่นอน 

 2. เอลนีโญและลานีญา (Elnino + Lanina) เอลนีโญมีผลให้เกิดฝนตกน้อย เกิดภยัแลง้ เป็นภยัต่อ
การผลิตทางการเกษตรและกระทบต่อระบบบริหารจดัการน ้ าปกติ ลานีญา เกิดฝนตกชุกมากกว่าปกติน ้ า
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ท่วมรุนแรง เกิดความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์น ปรากฏการณ์ทั้งเอลนีโญและลานีญาจะเกิดเป็นคู่แฝดกนั 
เอลนีโญเกิดก่อนแลว้ค่อยๆสลายตวั ลานีญาจะเกิดเม่ือเอลนีโญสลายตวั แต่ต่อเน่ืองเรียงล าดบักนัเสมอ การ
เกิดไม่แน่นอนวา่จะเกิดเม่ือใด เกิดแลว้มีอายุทั้ง 2 ปรากฏการณ์ประมาณ 2-3 ปี การกลบัมาเกิดคร้ังต่อๆไป
ยงัพยากรณ์ไดย้าก 

 3. ภาวะโลกร้อน (Global Warming) แต่ปรากฏการณ์ระดบัโลก ท่ีทุกประเทศตอ้งเผชิญกนัอย่าง
พร้อมหน้า แตกต่างกนับา้งก็ในบางเน้ือหา แค่มาจากตน้เหตุเดียวกนัเม่ือมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(โดยฝีมือมนุษย์ท่ีมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนและไนตรัสออกไซด์เป็นหลัก) เป็นจ านวนมากจน
อุณหภูมิอากาศของโลกสูงข้ึน กระทบต่อประเทศไทยอยา่งไรบา้งนั้นพอจะกล่าวสั้นๆดงัน้ี (อุณหภูมิอากาศ
ร้อนข้ึนเฉล่ีย 0.57-0.6 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 30-50ปีท่ีผา่นมา)  

  - ระดบัน ้าทะเลชายฝ่ังสูงข้ึน น ้าท่วมชายฝ่ังล ้าลึกเขา้มามากข้ึน บางบริเวณมีการกดัเซาะชายฝ่ัง
รุนแรงข้ึน มีการสูญเสียพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลจากการถูกคล่ืนและกระแสน ้ ากดัเซาะมากข้ึน (ประเทศไทยมี
ชายฝ่ังทะเลยาวสองพนักว่ากิโลเมตร) ภาคใต้และภาคตะวนัออกได้รับผลกระทบดังกล่าวชัดเจน เป็น
ปรากฏการณ์ค่อยเป็นค่อยไป แต่ชดัเจนข้ึนแลว้ในปัจจุบนัและจะยิง่ชดัเจนยิง่ข้ึนในอนาคต 

  - การหนุนเน่ืองของน ้ าเค็มบริเวณปากแม่น ้ าล ้าลึกสูงเขา้ไปในตวัแม่น ้ าเป็นระยะทางมากข้ึน 
เป็นภยัคุกคามจากน ้ าเค็มต่อผืนแผ่นดินภายใน กระทบต่อพื้นท่ีการเกษตร  ระบบนิเวศปากน ้ าและล าน ้ า
ภายใน คุณภาพน ้าในตวัล าน ้า 

  - ภาวะดินเค็มในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพิ่มข้ึนและแพร่ขยายมากข้ึนอนัเน่ืองมาจาก เม่ือ
อากาศร้อนข้ึนน ้ าผิวดินระเหยมากข้ึน น ้ าใตดิ้นท่ีมีเกลือเป็นสารละลายปนอยู่จะซึมข้ึนมาผิวดิน เม่ือน ้ า
ระเหยไปก็ทิ้งเกลือไวใ้นดินชั้นบนเพิ่มข้ึน ในบางบริเวณน ้ าใตดิ้นซึมข้ึนถึงผิวดินไดน้ าเกลือมาสะสมผิวดิน
เป็นลานเกลือ ภาวะดินเคม็จะมีปรากฏในพื้นท่ีแอ่งแผน่ดินใหญ่ 2 แห่งของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคือ แอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนคร กระทบผลผลิตการเกษตรและการจดัหาทรัพยากรอาหารของประเทศในอนาคต 

  - ฤดูหนาวหดหายไปจากบางพื้นท่ี ภาคกลางมีฤดูหนาวท่ีลดความเขม้ขน้ลงไปไม่หนาวจดั
เหมือนในอดีต ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออากาศหนาวลดลงและจะมีพื้นท่ีหนาวชดัเจนอยูท่ี่ภูเขา
สูง 

 4. เกาะอากาศร้อนในเมือง (Urban Heat Island) บริเวณศูนยก์ลางเมือง (CBD) มีอากาศร้อนจาก
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพลงังานความร้อนจากเคร่ืองยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ ท าใหอ้ากาศเฉพาะ
พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน อุณหภูมิอากาศจะค่อยๆลดลงเม่ือมีระยะทางไปสู่ชานเมือง เมือง
ขนาดใหญ่ของประเทศไทยก าลงัเกิดภาวะเช่นน้ีชดัเจนข้ึน เช่น ศูนยก์ลางเมืองของกรุงเทพมหานคร เมือง
เชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองนครราชสีมา เมืองอุดรธานี เมืองอุบลราชธานี เมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
ฯลฯ 
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 - ผลทางบวก การขยายตวัของพืชเกษตรเมืองร้อน  
  การเพาะปลูกขา้วสามารถท าไดท้ั้งปี การเพาะปลูกยางพาราสามารถขยายสู่ภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือไดม้ากข้ึน จงัหวดับึงกาฬ หนองคาย เลย มีศกัยภาพปลูกยางพาราไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีดว้ย
ศกัยภาพของปริมาณน ้าฝน และเสริมดว้ยอุณหภูมิอากาศท่ีสูงข้ึนของภาวะโลกร้อน 
 



บทที ่4 
ทรัพยากรของประเทศไทย 

 
 ทรัพยากร หมายถึง ทุกส่ิงอย่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์ทุกส่ิงอย่างท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนหรือ
เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติเราเรียกทรัพยากรธรรมชาติ และทุกส่ิงอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเราเรียกทรัพยากรท่ี
มนุษยส์ร้าง 
 บทบาทของทรัพยากรทั้งท่ีมนุษยส์ร้างและท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติจะมีแตกต่างกนั หากพิจารณา
ตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ ป่าไม ้น ้ า ดิน แร่ธาตุ สัตวป่์า พลงังาน ทรัพยากรเหล่าน้ีจะมีบทบาทใน
ด้านระบบนิเวศและ ส่ิงแวดล้อมของแหล่งทรัพยากรนั้ น  ๆ  ระบบนิเวศและ ส่ิงแวดล้อมของ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขควบคุมทางธรรมชาติของสภาพภูมิศาสตร์เขตร้อน
ช้ืน (Humic Tropic) ท่ีมีระบบควบคุมยอ่ยของระบบลมมรสุม พายุหมุนเขตร้อน เอลนีโญและลานิญา และ
ภาวะท่ีเป็นสากลของโลก คือ ภาวะโลกร้อน ซ่ึงจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงและด ารงอยู่ในปัจจุบนัและ
อนาคต ประชากรของไทยไดแ้สดงการปรับตวัเขา้กบัระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มของทรัพยากรธรรมชาติได้
เป็นอยา่งดี ท าให้เกิดระบบการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้แหล่งน ้ า ดิน สัตวป่์า แร่ธาตุ และการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์เกิดระบบเศรษฐกิจจากพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติมากมาย การเกษตรกรรม การ
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การคา้ขายบริการต่าง ๆ นั้นเป็นผลมาจากพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเรามีอยู ่
 ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน คนไทยสร้างวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่อาศยัฐานจากทรัพยากรธรรมชาติ 
25 ลุ่มน ้ าพฒันาองคค์วามรู้และวิถีการเกษตรนาขา้วแผข่ยายคลุมทัว่ทั้งประเทศ เราจึงเก่งเร่ืองเกษตรนาขา้ว
มาแต่โบราณมาจนปัจจุบนั  เราไดส้รรสร้างทรัพยากรทางวฒันธรรมข้ึนหลายประการท่ีมาจากพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตร์  กล่าวคือ  ประเพณีลอยกระทง  ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับน ้ า  ประเพณีว ันสงกรานต์  
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับอากาศร้อนและแก้ปัญหาด้วยน ้ า ประเพณีดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดทาง
วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าดุจดงัทรัพยากรท่ีตอ้งบ ารุงรักษาถือปฏิบติัสืบทอดกนัใหย้ ัง่ยนืสืบไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4-1 ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 



82 

 ธรรมชาติสร้างสรรคท์รัพยากรหลายประเภทใหแ้ก่ประเทศไทย มีตั้งแต่ป่าไม ้แหล่งน ้า ดิน  
แร่ธาตุ สัตวป่์า อากาศ พลงังาน ในบทน้ีจะกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีบทบาทต่อวิถีชีวติคนไทยมาก ๆ 
คือ ป่าไม ้น ้า ทรัพยากรพลงังาน เป็นตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
  

 1.ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย 
 ทรัพยากรป่าไมมี้บทบาทมากมายคือ 
  1. ควบคุมสภาวะอากาศทอ้งถ่ิน ดูดซบัก๊าซเรือนกระจกช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  2. ส่งถ่ายความชุ่มช้ืน (น ้า) จากดินข้ึนสู่บรรยากาศ ท าใหอ้ากาศมีความช้ืนสูงข้ึน 
  3. ชะลอน ้าหลากและค ้าจุนใหน้ ้าไม่แหง้คลอง 
  4. ป้องกนัการสูญเสียดินจากการพงัทลายกดัเซาะของน ้า 
  5. เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า 
  6. เป็นแหล่งเวชภณัฑ ์สมุนไพรและอาหาร 
  7. เป็นแหล่งสันทนาการและการพกัผอ่นของประชาชนชาวไทย 
 ประเทศไทยมีป่าไมห้ลายประเภท  อาทิ ป่าชายเลน ป่าฝนเมืองร้อน ป่าแดงหรือเต็งรัง ป่าเบญจ
พรรณ ป่าสนภูเขาและป่าพรุ เป็นตน้ ปัจจุบนัปี 2558 ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณ 102,002,417 ไร่ 
หรือเท่ากบัร้อยละ 31.75 ของพื้นท่ีประเทศ (กรมป่าไมก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 เมษายน 2558) 
 การกระจายของป่าไมใ้นประเทศไทย  พบวา่แต่ละภาคมีขนาดพื้นท่ีป่าไมแ้ตกต่างกนัภาคเหนือมี
พื้นท่ีป่าไมม้ากท่ีสุด คือมีประมาณร้อยละ 56.09 ของพื้นท่ีทั้งหมดของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกรองลงมาคือ
มีประมาณร้อยละ 22.09  ภาคใตร้้อยละ 17.06 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 16.41 และภาคกลางกบัภาค
ตะวนัตกร้อยละ 12.81  
 การเปล่ียนแปลงขนาดพื้นท่ีป่าไมข้องประเทศไทยมีขอ้มูลน่าสนใจ คือมีบางระยะเวลาท่ีดูอบอุ่น
ใจในความมัน่คงของขนาดพื้นท่ีป่าไมเ้พราะมีมากถึงร้อยละ 50 ของพื้นท่ีประเทศ คือช่วงเวลา ปี พ.ศ.2504 
ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าไมม้ากถึงร้อยละ 53 เรามีป่าไมค้ลอบคลุมพื้นท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีประเทศ 
แต่หลงัจากนั้นมาอีกประมาณ 16 ปี คือ ปี พ.ศ. 2521 พื้นท่ีป่าไมล้ดขนาดลงเหลือเพียงร้อยละ 34.15 พื้นท่ีป่า
ไมใ้นช่วงน้ีหายไปถึงร้อยละ 18.85 หลงัจากนั้นการลดลงของพื้นท่ีป่าไมย้งัคงมีต่อเน่ือง การตดัไมท้  าลายป่า
ยงัมีมากอยา่งต่อเน่ือง ท าให้พื้นท่ีป่าลดลงเป็นร้อยละ 27.95 ในปี 2533 และลดลงเหลือเพียงร้อยละ 26 ในปี 
พ.ศ. 2536 ภายหลงัปี พ.ศ. 2536 เป็นตน้มา ความตระหนกัถึงคุณค่าทรัพยากรป่าไมเ้พิ่มสูงข้ึน มีโครงการ
รณรงคเ์พื่อการป้องกนัและฟ้ืนฟูป่าไมอ้ยา่งจริงจงัมากข้ึน สถานการณ์ป่าไมท่ี้เคยมีจ านวนขนาดพื้นท่ีป่าไม้
ลดลงนั้น เร่ิมกระเต้ืองกลบัเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 32 ในปี พ.ศ.2547 และปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าไม้
ประมาณร้อยละ 31.58 ของพื้นท่ีประเทศ หรือเป็นพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณ 102,002,417 ไร่ (กรมป่าไม ้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2558) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ถึง 2558 ซ่ึงเป็นช่วงเวลา 54 ปี ประเทศไทย
สูญเสียพื้นท่ีป่าไมไ้ปร้อยละ 21.43  
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ภาพท่ี 4-2 แผนท่ีเปรียบเทียบป่าไมข้องประเทศไทย ปี พ.ศ. 2504 และ 2552 
 
 การคุ้มครองและการป้องกนัทรัพยากรป่าไม้ 
 ความพยายามคุ้มครองป่าไม้มีหลายประเภท  โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายมีการตรา
พระราชบญัญติัส าคญัหลายฉบบั ซ่ึงมีผลต่อการคุม้ครองป่าไมไ้วด้งัน้ี 
 1.  พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (2552) มีผืนป่าท่ีประกาศเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ 
1221 แห่ง โดยกระจายอยู่ในแต่ละภาคดงัน้ี ภาคใตม้ากท่ีสุด 468 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 353 แห่ง 
ภาคเหนือ 257 แห่ง และภาคกลางกบัภาคตะวนัออก 143 แห่ง 
 

  
 

ภาพท่ี 4-3 ป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุแม่กวง จงัหวดัเชียงใหม่ (ซา้ย) และป่าดงพญาเยน็ จงัหวดั 
 นครราชสีมา(ขวา) 
 ที่มา :  http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/547850 
 http://aseannotes.blogspot.com/2014/07/4_22.html 
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 2.  พระราชบัญญตัิอุทยานแห่งชาติ (2558) ผนืป่าท่ีประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติมีทั้งส้ิน 148 แห่ง 
โดยกระจายอยูใ่นภาคต่าง ๆ ของประเทศดงัน้ี 
  2.1 ภาคเหนือมีอุทยานแห่งชาติมากท่ีสุดคือมีมากถึง 59 แห่ง 
  2.2 ภาคใตมี้จ านวนอุทยานแห่งชาติรองลงมา คือมี 40 แห่ง 
  2.3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 24 แห่ง และภาคกลางกบัภาคตะวนัออกและตะวนัตก มีรวม
เป็น 25 แห่ง 
 

  
 

ภาพท่ี 4-4 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ซา้ย) และอุทยานแห่งชาติไทรโยค (ขวา) 
 ท่ีมา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Khaoyai_panorama2.jpg  
            http://www.hangreview.com/ 
 
 3. พระราชบัญญัติเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า มีจ านวนเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทัว่ประเทศ 60 แห่ง โดย
กระจายอยูใ่นแต่ละภาคดงัน้ี 
  3.1 ภาคเหนือมีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 19 แห่ง ภาคใตมี้ 16 แห่ง ภาคกลางและภาคตะวนัออกมี 
14 แห่ง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง 
 

  
 

ภาพท่ี 4-5 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยขาแขง้ (ซา้ย) และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไน (ขวา) 
 ท่ีมา : http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php  
           http://woodychannel.com/kaoangruenai-conservation-area.html 

 
 4. พระราชบัญญัติวนอุทยาน (ปี 2553) มีจ านวนวนวนอุทยาน 112 แห่ง กระจายอยูใ่นแต่ละภาค
ของประเทศดงัน้ี 
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  4.1 ภาคเหนือมี 63 แห่ง  
  4.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี 26 แห่ง 
  4.3 ภาคตะวนัตกมี 10 แห่ง  
  4.4 ภาคกลางมี 1 แห่ง  
  4.5 ภาคตะวนัออกมี 3 แห่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 4-6 วนอุทยานแพะเมืองผี จงัหวดัแพร่ 
 ท่ีมา : http://www.phrae.go.th/tem/tip/nature_phrae/nature1.html 
 
 การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ 
 จากความตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรป่าไมท่ี้ตอ้งสูญเสียไปมากในช่วง 50 ปีท่ีผา่นมา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นตน้มาความคิดเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้หเ้พิ่มคืนกลบัมาไดรั้บการถ่ายทอด
และปลูกฝังในหมู่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง มีโครงการปลูกป่าในพื้นท่ีสาธารณะแหล่งตน้น ้ ามากมาย ทาง
ราชการมีแผนงานการฟ้ืนฟูหลายประการ ขอยกตวัอยา่ง แผนฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมแ้ห่งชาติ 2547-2556 ซ่ึง
โครงการไดด้ าเนินการตามแผนงานผา่นไปแลว้นั้น เป็นช่วงแผนงาน 10 ปี ท่ีมีเป้าหมายเพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้16 
ล้านไร่ โดยแบ่งเป็น 1. การปลูกป่าธรรมชาติ 6 ล้านไร่  2.ปลูกป่าใช้สอยชุมชน 5 ล้านไร่ และ 3. ปลูกป่า
เศรษฐกิจ 5 ลา้นไร่ (ปัจจุบนัโครงการน้ีผา่นพน้ไปแลว้ยงัไม่พบผลการประเมินโครงการวา่ไดผ้ลดีเพียงใด 
เป็นไปตามเป้าหมายเพียงใด) 
 จากบนัทึกประวติัศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ.2530-2536 พื้นท่ีป่าไมข้องประเทศเคยลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 26 ของพื้นท่ีประเทศนั้น สังคมไทยมีความต่ืนตวัอยา่งมากต่อการลดลงของทรัพยากรป่าไม ้ความคิด
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้ห้กลบัมามีมากข้ึนกลายเป็นกระแสของสังคมในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างกวา้งขวาง 
องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนต่างรณรงคฟ้ื์นฟูป่าไมก้นัขนานใหญ่ โครงการปลูกป่าในพื้นท่ีต่าง ๆ เกิดข้ึน ใน
กระแสน้ีมหาวิทยาลยับูรพาไดพ้ฒันา โครงการปลูกป่าตน้น ้ าล าธารบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ พ.ศ.2535-
2539 เป็นโครงการความร่วมมือในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไมต้น้น ้ าของแม่น ้ าป่าสัก เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยับูรพากบักรมป่าไม ้พื้นท่ีโครงการอยูท่ี่อ  าเภอหล่มเก่า ต าบลตาดกลอย จงัหวดัเพชรบูรณ์ กรม
ป่าไมเ้ป็นผูจ้ดัหาพื้นท่ีภูเขาหวัโลน้ตน้น ้าแม่น ้ าป่าสัก เทือกเขาเพชรบูรณ์ พร้อมจดัหาตน้กลา้ไมส้ าหรับปลูก
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ป่าแต่ละปี ๆ ประมาณ 30 ไร่ โครงการ 5 ปี สุดทา้ยไดพ้ื้นท่ีป่าท่ีปลูก (ปี 2535-2539) ประมาณ 90 ไร่ ปัจจุบนั
เป็นป่าชุมชนของชาวต าบลตาดกลอย  ส่วนของมหาวิทยาลยับูรพามีหน้าท่ีจดัหาบุคคลไปปลูกตน้ไมแ้ละ
งบประมาณบางส่วนในการบ ารุงรักษาป่าไมท่ี้ปลูกไวใ้นแต่ละปี เช่น การปลูกซ่อม การชิงเผาหญา้แห้งเพื่อ
ป้องกนัไฟป่า (เจา้หนา้ท่ีกรมป่าไมเ้ป็นผูดู้แลจากงบประมาณไม่มากนกัท่ีสนบัสนุนจากโครงการน้ี เป้าหมาย
โครงการน้ีคือความร่วมมือ 3 ฝ่าย 1. กรมป่าไม ้หน่วยงานรับผดิชอบพื้นป่าไมเ้ป็นผูจ้ดัหาพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม
บริเวณไหล่เขาส่วนหน่ึงของเทือกเขาเพชรบูรณ์ และจดัหาต้นกล้าท่ีเป็นพืชท้องถ่ินมาปลูกลงพื้นท่ี 2. 
มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน ชลบุรี มีเป้าหมายส่งเสริมอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ส่ิงแวดลอ้มให้แก่นิสิต คณาจารยแ์ละบุคลากรตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของชาวมหาวิทยาลยั  3. ชาว
ชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลตาดกลอย อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป้าหมายคือการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าตน้น ้ าของแม่น ้ าป่าสัก และเป็นผูเ้ฝ้าระวงัผืนป่าท่ีปลูกแลว้โดยล าดบัความส าคญัเป็นป่าชุมชน
ในเวลาต่อมา ปัจจุบนั 2558 เป็นเวลา 20 ปีมาแลว้ ผืนป่า 90 ไร่ เป็นป่าชุมชนท่ีดูแลโดยชาวต าบล ตาดกลอย
มาตลอดตราบเท่าทุกวนัน้ี 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4-7 กิจกรรมการปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวร และโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพื่อพอ่ 
 ท่ีมา : http://www.aeroflex.co.th/NewsActivities/tabid/169/ID/98/Default.aspx 
  http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49144&Key=new  
  sboontee 
 

 2. ทรัพยากรน า้ของประเทศไทย 
 การท่ีประเทศไทยมีฝนตกเฉล่ียตลอดทั้งปีใกลเ้คียง 1600 มิลลิเมตร / ปี ท าให้มีการประมาณถึง
ทรัพยากรน ้ าท่ีไดจ้ากฝนมากถึงปีละ 750,000-800,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตร น ้ าเหล่านั้นมีบางส่วนซึมลงสู่ดิน
ท าให้ดินมีความชุ่มช้ืนและกลายไปเป็นน ้ าใตดิ้นซึมอยูใ่นเน้ือดิน บางส่วนของน ้ าไหลซึมลงไปใตดิ้นระดบั
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ลึกเป็นน ้ าบาดาลแทรกซึมอยูใ่นชั้นตะกอนทราย กรวดหรือโพลงหินปูน ตลอดจนมีการระเหยของน ้ าฝนท่ี
ตกลงมาถึงผิวดินไปเป็นไอน ้ าในอากาศ ปรากฏการณ์ดงักล่าวท าให้น ้ าฝนท่ีตกมาทั้งปีเหลือเป็นน ้ าผิวดิน 
(Surface Runoff) ประมาณปีละ 200,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร โดยมีระบบธรรมชาติพฒันาลุ่มน ้ าส าคญัเป็น 9 
กลุ่มลุ่มน ้า มีลุ่มน ้าหลกั 25 ลุ่มน ้า ล าน าสาขาอีก 254 สาขา ไดแ้ก่ 
 

 
 

ภาพท่ี 4-8 เข่ือนภูมิพล อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
                ท่ีมา: http://www.balanceenergythai.com/bhumibol-bangor/ 
  
 1. กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้ าโขง ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้ าครอบคลุมประมาณ 188,645 ตารางกิโลเมตร มีลุ่ม
น ้าส าคญัไดแ้ก่ ลุ่มน ้าโขง ลุ่มน ้ากก ลุ่มน ้าชี ลุ่มน ้ามูลและลุ่มน ้าโตนเลสาบ มีสาขาของลุ่มน ้าเป็นลุ่มน ้ าสาขา
อีก 95 ลุ่มน ้าสาขา 
 2. กลุ่มลุ่มน ้ าสาขาแม่น ้ าสาละวิน ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้ าครอบคลุมประมาณ 17,918 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดว้ยลุ่มน ้าสาละวนิเป็นหลกัและลุ่มน ้าสาขาอีก 17 สาขา 
 3. กลุ่มลุ่มน ้ าเจา้พระยา-ท่าจีน ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้ าครอบคลุมประมาณ 157,925 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดว้ยลุ่มน ้ าหลกั ลุ่มน ้ าปิง ลุ่มน ้ าวงั ลุ่มน ้ ายม ลุ่มน ้ าน่าน ลุ่มน ้ าเจา้พระยา ลุ่มน ้ าสะแกกรัง ลุ่มน ้ าป่า
สัก ลุ่มน ้าท่าจีนและสาขาลุ่มน ้าอีก 70 สาขา 
 4. กลุ่มลุ่มน ้าแม่กลอง ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้าครอบคลุมประมาณ 30,836 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย
ลุ่มแม่น ้ากลองและสาขา 11 สาขา 
 5.  กลุ่มลุ่มแม่น ้ าบางปะกง  ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้ าครอบคลุมประมาณ  18,458  ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดว้ยลุ่มแม่น ้าปราจีนบุรี ลุ่มแม่น ้าบางปะกง และสาขาลุ่มน ้า 8 สาขา 
 6. กลุ่มชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวนัออก ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้ าครอบคลุมประมาณ 13,829 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดว้ยลุ่มน ้าชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 6 สาขา 
 7. กลุ่มลุ่มน ้ าชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวนัตก ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้ าครอบคลุมประมาณ 12,347 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดว้ยลุ่มแม่น ้าเพชรบุรี ลุ่มแม่น ้าประจวบคีรีขนัธ์และสาขา 8 สาขา 
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 8. กลุ่มลุ่มน ้ าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก(อ่าวไทย) ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้ าครอบคลุม 50,930 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดว้ย ลุ่มน ้าตาปี ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน ้าปัตตานี และสาขาอีก 26 สาขา 
 9. กลุ่มลุ่มน ้าชายฝ่ังทะเลภาคใตด้า้นอนัดามนั ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้าครอบคลุมประมาณ 20,473 ตาราง
กิโลเมตร มีลุ่มน ้า 13 สาขา 
 (เรียบเรียงจาก สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร) 
 ขอ้มูลกรมชลประทานแสดงถึงการบริหารจดัการน ้ าในปี พ.ศ.2554 ไวว้า่ จากปริมาณน ้ าท่า (น ้ า
ผิวดิน) 200,000 ลา้นลูกบาศก์เมตรนั้น เรามีศกัยภาพในการเก็บกกัดว้ยระบบเข่ือนและอ่างเก็บกกัน ้ าต่าง ๆ 
ไดป้ระมาณกวา่ 76,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี จึงมีทรัพยากรน ้ าส่วนท่ีเหลืออีกประมาณปีละ 120,000 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร ยงัไม่ถูกใชป้ระโยชน์ไหลลงทะเล ซ่ึงหมายความวา่ปัจจุบนัเราใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรน ้า
ท่ีเราได้รับจากธรรมชาติ (เฉพาะน ้ าผิวดิน) ปีละประมาณร้อยละ  30 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 70 เรายงัไม่ได้ใช้
ประโยชน์ น่าอุ่นใจใช่ไหม หากเราบริหารจดัการในระบบจดัเก็บน ้ าได้ดีข้ึน เราก็ยงัอุ่นใจว่ายงัมีน ้ าอีก
จ านวนมากรอใหเ้ราจดัการใชป้ระโยชน์ 
 ขณะน้ีมีขอ้มูลว่าประเทศไทยเรามีพฤติกรรมการใช้น ้ าตลอดปีอยู่ท่ีประมาณปีละ 73,000ลา้น
ลูกบาศก์เมตร ในจ านวนน้ีเป็นการใช้ภายในครัวเรือนเพื่อการอุปโภคบริโภค (ประชากร 67 ลา้นคน) ปีละ
ประมาณ 5,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร ท่ีเหลือเป็นการใชเ้พื่อประโยชน์ทางภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม รักษา
ระบบนิเวศ อีกประมาณ 68,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร และขอ้มูลของกรมชลประทานในการจดัสรรน ้ าไปใช้
ประโยชน์พบวา่ 
 
ตารางท่ี 4-1 การจดัสรรน ้าเพื่อใชป้ระโยชน์ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2557 (ร้อยละ) 
 

ประเภทการใช้
ประโยชน์ 

ทั้งประเทศ พืน้ทีลุ่่มน า้เจ้าพระยา 
พืน้ทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
อุปโภค-บริโภค 9 21 5 
อุตสาหกรรม 1 0.09 1 
เกษตรกรรม 62 54 74 
ระบบนิเวศและอ่ืน ๆ 28 25 20 

 
 ทรัพยากรน ้ าของประเทศมากถึงร้อยละ 60 ถูกใช้เพื่อการผลิตภาคการเกษตรซ่ึงสอดคล้องกับ
ทกัษะและวิถีของประชากรส่วนใหญ่ท่ีเป็นเกษตรกร ท าให้ประเทศไทยมีอาหารจากภาคการเกษตรอุดม
สมบูรณ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนไทยและตอบสนองความตอ้งการของต่างประเทศจนเรามี
สถานะเป็นครัวโลกมากข้ึนเร่ือย ๆ มาตั้งแต่รัฐสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนปัจจุบนั 
รองลงมาของการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรน ้ าคือการใชเ้พื่อช่วยรักษาระบบนิเวศธรรมชาติ อาทิเช่น การ
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รักษาสภาพตล่ิงริมน ้ า การผลกัดนัน ้าเคม็บริเวณปากแม่น ้าต่าง ๆ การรักษาระบบนิเวศของส่ิงมีชีวิตในแม่น ้ า
ล าคลอง ฯลฯ ซ่ึงมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์มากถึงร้อยละ 28 มีขอ้น่าสังเกตว่าเราใช้น ้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคโดยภาพรวมใกลเ้คียงร้อยละ 10 เท่านั้นและการอุตสาหกรรมเราใชน้ ้าเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น  
 แต่ถา้พิจารณาเฉพาะพื้นท่ีในบริเวณลุ่มแม่น ้าเจา้พระยากบับริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะพบ
ความแตกต่างของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน ้ า โดยพบว่าบริเวณท่ีมีการตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนเมืองมาก
อยา่งพื้นท่ีลุ่มน ้ าเจา้พระยาจะมีการใชน้ ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคสูงมากถึงร้อยละ 20 ของปริมาณน ้ าใน
พื้นท่ีและจะแตกต่างกนัมากกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีประชากรส่วนใหญ่กระจายท่ีตั้งชุมชนอยู่ใน
พื้นท่ีชนบทจึงมีการใชน้ ้ าเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น มีขอ้น่าสังเกตอีกประหน่ึงคือ การใชน้ ้ า
เพื่อกิจการอุตสาหกรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากกว่าบริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงน่าจะมาจาก
ประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ตอ้งใชน้ ้ ามาก ขณะท่ีอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 
(ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์, ช้ินส่วนยานยนต์ ฯลฯ) ใช้น ้ าน้อยกว่า (นอกจากนั้นอุตสาหกรรมบริเวณลุ่มแม่น ้ า
เจา้พระยาตอนล่างจ านวนมากใช้ทรัพยากรน ้ าจากแหล่งน ้ าบาดาลในจ านวนมหาศาล เป็นแหล่งน ้ านอก
ระบบชลประทาน) พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการใช้น ้ าเพื่อการเกษตรสูงท่ีสุด คือ มากถึงร้อยละ 74 
เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะเป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีเกษตรกวา้งขวางมากท่ีสุดและท่ีส าคญัคือโครงสร้างเน้ือดิน ดินร่วน
ป่นทรายเป็นเอกลกัษณ์ของดินในภาคน้ี ไม่อุม้น ้ า สูญเสียน ้ าในดินรวดเร็ว การใชผ้ืนดินเพื่อการเพาะปลูก 
จ าเป็นตอ้งจดัสรรน ้ าไปให้ดินมากกว่าเน้ือดินประเภทอ่ืน ๆ (เปลืองน ้ ามากกว่าดินโครงสร้างอ่ืน ๆ) ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจึงเป็นภาคท่ีมีตน้ทุนสูงทางทรัพยากรน ้าต่อหน่วยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะนา
ขา้ว  ขอ้น่าสังเกตอีกประการหน่ึงคือการใชท้รัพยากรน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ทั้งในระดบัประเทศ ระดบัลุ่ม
น ้าเจา้พระยาและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ก็ต่างใชน้ ้าในระดบัร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 ใกลเ้คียงกนั 
 สภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาและผลการบริหารจดัการน ้าท่ีแตกต่างกนัไปซ่ึง
เป็นเง่ือนไขทางกายกาพและกิจกรรมเศรษฐกิจ การตั้งถ่ินฐานตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณีของ
ประชากรในแต่ละพื้นท่ีมาเป็นตวัก าหนดรูปแบบการบริหารจดัการน ้า 
 ความผนัแปรของทรัพยากรน า้ของประเทศไทย 
 มีความไม่คงเส้นคงวามาตลอดเพราะถึงแมว้่าทุก ๆ ปีจะมีฝนตกแต่ปริมาณฝนท่ีตกอาจผนัแปร
แตกต่างกนั ในแต่ละปีภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศระดบัภูมิภาคอยา่งปรากฏการณ์เอลนีโญกบัลานิญา มี
ผลต่อภยัแลง้และอุทกภยัของประเทศ ส่วนระบบมรสุมท่ีมีความคงเส้นคงวาในการให้บริการตามฤดูกาลนั้น 
ยงัมีความอ่อนแรงและความเขม้แขง็ของระบบมรสุมท่ีมีผลต่อความแปรปรวนของปริมาณน ้าฝนในแต่ละปี
อีกดว้ย 
 พายุหมุนเขตร้อน แหล่งตน้ทุนน ้ ามหาศาลท่ีบางปีเราอยากไดม้ากแต่ไม่เกิดข้ึนแต่ในบางปีเรา
รู้สึกวา่มามากพอแลว้ เราไม่อยากได ้แต่ก็มาให้อีก ไม่คงเส้นคงวาเอาแน่ไม่ได ้ในแต่ละปีพายุหมุนเขตร้อน
คือเหตุปัจจยัหน่ึงของความยากในการบริหารจดัการน ้ าประการหน่ึงของประเทศไทย ทรัพยากรน ้ าสร้าง
ความหวัน่ไหวต่อความมัน่คงในชีวติ ทรัพยสิ์นและเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดมา 
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 ประเทศไทยพยายามส ารองน ้าดว้ยการเก็บกกัน ้าท่าไวใ้ชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ วธีิหน่ึงท่ีท า
ไดมี้ประสิทธิภาพคือการเก็บไวด้ว้ยเข่ือนกั้นน ้ าใหญ่ ๆ จากขอ้มูลของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต เรามีเข่ือนกั้นน ้ าขนาดใหญ่ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารจดัการน ้ า  การผลิตพลงังานไฟฟ้าและการ
รักษาระบบนิเวศ อยู ่33 เข่ือนขนาดใหญ่ เข่ือนขนาดกลาง 367 แห่ง และอ่างเก็บน ้ าขนาดเล็กมากกวา่ 4,000 
แห่ง โดยจะขอยกตวัอยา่งเข่ือนขนาดใหญ่ในบา้นเรา 10 แห่งดงัน้ี 
 ช่ือเข่ือน      ขนาดความจุน ้า (ลา้นลูกบาศกเ์มตร) 
 1. เข่ือนศรีนครินทร์ (เจา้เณร)  กาญจนบุรี   17,745 
 2. เข่ือนภูมิพล   ตาก    13,462 
 3. เข่ือนสิริกิต ์   อุตรดิตถ ์   9,510 
 4. เข่ือนวชิราลงกรณ์ (เขาแหลม)กาญจนบุรี   8,860 
 5. เข่ือนรัชชประภา (เช่ียวหลาน)สุราษฎร์ธานี   5,638 
 6. เข่ือนอุบลรัตน์  ขอนแก่น   2,263 
 7. เข่ือนสิรินธร  อุบลราชธานี   1,966.5 
 8. เข่ือนล าปาว   กาฬสินธ์ุ   1,430 
 9. เข่ือนบางลาง  ปัตตานี    1,420 
 10. เข่ือนแควนอ้ย  พิษณุโลก   769 
 บทบาทของเข่ือนดงักล่าวเป็นตวัอยา่งน้ีช่วยการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าให้มีประสิทธิภาพใน
การป้องกนัน ้ าท่วม บรรเทาการขาดแคลนน ้ าในภาวะฝนแลง้ ส่งเสริมการผลิตพลงังานไฟฟ้าพลงัน ้ า สร้าง
ความมัน่คงในด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม ตลอดจนการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบล าน ้ า แต่ขีดความสามารถในการรองรับน ้ าท่ีออกแบบไวทุ้ก ๆ เข่ือนกบั
ปริมาณน ้ าท่ีไหลลงเข่ือนอาจไม่เต็มศกัยภาพเสมอไป ปัจจยัส าคญัคือ ปริมาณน ้ าฝนท่ีไดรั้บจากระบบมรสุม 
ร่องมรสุม พายหุมุนเขตร้อน และพายฤุดูร้อน จะมีความเขม้ขน้และอ่อนแรงเพียงใด มีปรากฏการณ์เอลนีโญ
และลานิญาเสริมข้ึนมาเม่ือใดบา้ง อยา่งไรก็ตามระบบธรรมชาติก็พฒันาระบบลุ่มน ้ าท่ีมีความยืดหยุน่ในตวั
ให้เราไดพ้บเห็นเสมอ ลุ่มแม่น ้ าต่าง ๆ  จะมีการพฒันาระบบลุ่มน ้ าตามธรรมชาติอยา่งสมดุลของตนเองเสมอ 
ดงัเช่น ตวัอยา่งของระบบลุ่มน ้าเจา้พระยา ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี 
 ระบบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา 
 พื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ (พื้นท่ีส่งน ้ า) ภาคกลางพื้นท่ีรองรับ
และระบายน ้า มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 1/3 ของพื้นท่ีประเทศไทย คือมีขนาดลุ่มแม่น ้าประมาณ 157,924 ตาราง
กิโลเมตรหรือ 60,975 ตารางไมล ์เป็นลุ่มแม่น ้าท่ีมีบทบาทต่อความเป็นประเทศไทยเป็นอยา่งยิ่ง เพราะลุ่มน ้ า
เจา้พระยาเป็นพื้นท่ีบ่มเพาะความเป็นไทยมาดว้ยเวลายาวนานกว่า 700 ปี วิถีไทยท่ีสัมพนัธ์กบัน ้ าโดดเด่น
ท่ีสุดคือลุ่มแม่น ้ า น้ี  ลุ่มเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางความเป็นไทยมาโดยตลอด  เป็นพื้นท่ีบ่มเพาะทาง



91 

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ อุตสาหกรรม การตั้งถ่ินฐานของความเป็นเมืองและ 
 เฉพาะตวัแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีเร่ิมจากจงัหวดันครสวรรค ์ไหลผา่น ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ นั้นมีความยาวประมาณ 372 กิโลเมตร (213 ไมล)์ บน
ตวัลุ่มน ้ าเจา้พระยาน้ีมีระบบธรรมชาติ ท่ีแสดงถึงระบบการส่งน ้ าเขา้ การระบายน ้ าออก การปรับตวัทาง
ธรรมชาติไวอ้ยา่งน่าสนใจ คือ 
  ก. ระบบทางส่งน ้ าเขา้ มีล าน ้ าสาขาท่ีเป็นตน้น ้ าส่งน ้ าเขา้สู่ระบบเจา้พระยาตั้งแต่ภาคเหนือคือ 
แม่น ้ าปิง วงั ยม น่าน และสะแกกรัง เป็นการล าเลียงและส่งน ้ าจากเหนือไหลลงมาทางใต้ มารวมกันท่ี
นครสวรรค์และชยันาท ต่อมามีแม่น ้ าป่าสักไหลมาจากทางตะวนัออกมาสู่เจา้พระยาบริเวณจงัหวดัอยุธยา 
ดงันั้นระบบการส่งน ้ าเติมเขา้สู่ระบบเจา้พระยาจึงประกอบด้วยน ้ าท่าจากแม่น ้ าปิง วงั ยม น่าน สะแกกรัง 
และป่าสักเป็นหลกั 
  ข. การระบายน ้ าออกจากระบบเจา้พระยา ทั้งระบบธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน เม่ือปริมาณ
น ้ามากการไหลจากเหนือลงใตต้ามขนาดล าน ้ าอาจไม่สามารถรองรับกบัปริมาณน ้าท่ีส่งมาจากล าน ้ าสาขาได ้
โดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกนัยายน ตุลาคมและพฤศจิกายน ปริมาณน ้ าในแม่น ้ าอาจมีมากจนลน้ท่วม
ออกไปสู่ริมฝ่ังแม่น ้ าทั้งสองขา้ง การระบายน ้ าดว้ยระบบธรรมชาติจะเกิดการไหลลน้จากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่ากว่า 
คือ จากเหนือลงใต ้ธรรมชาติจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามหาช่องทางใหม่ช่วยระบายน ้ าให้ทนัและ
เหมาะสม ทางเดินน ้ าไหลสายใหม่จะพฒันาข้ึนตั้งแต่อดีตกาลคือ การแยกตวัล าน ้ าของเจา้พระยาบริเวณ
จงัหวดัชัยนาท เป็นทางน ้ าอีกสายหน่ึงไหลออกจากแม่น ้ าเจ้าพระยาท่ีชัยนาทแล้วไหลขนานกับแม่น ้ า
เจา้พระยาลงใตผ้า่นจงัหวดัสุพรรณบุรี นครปฐม และไหลลงอ่าวไทยท่ีสมุทรสาคร แม่น ้าสายน้ีคือ แม่น ้าท่า
จีน (เม่ือไปไหลผ่านจงัหวดัสุพรรณบุรีนั้นไดรั้บช่ือว่าแม่น ้ าสุพรรณ เม่ือผ่านนครปฐมไดช่ื้อว่าแม่น ้ านคร
ไชยศรี เม่ือไหลผา่นสมุทรสาครไดช่ื้อวา่แม่น ้าท่าจีน ดงันั้นแม่น ้าท่าจีนก็คือทางด่วนการระบายน ้า (Bypass) 
ธรรมชาติของลุ่มน ้ าแม่น ้าเจา้พระยา และบริเวณตั้งแต่แม่น ้าท่าจีนท่ีชยันาทเป็นพื้นท่ีจรดลงมาทางใตถึ้งปาก
แม่น ้ าเจา้พระยา  ก็คือบริเวณดินดอนสามเหล่ียม (Delta) ของแม่น ้ าเจา้พระยา สภาวะทางธรรมชาติของดิน
ดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเจ้าพระยาแห่งน้ี ประกอบด้วย จงัหวดัชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 
นครปฐม อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เป็นพื้นท่ีภูมิประเทศ
ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่ีกวา้งขวางสุดสายตา   ภาวะน ้ าท่วมตล่ิงสู่ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าสามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุก ๆ ปลาย
ฤดูฝน (กนัยายน-ตุลาคม-ตน้พฤศจิกายน) น ้ าท่วมทุ่งคือภาวะปกติของลุ่มแม่น ้ าแห่งน้ี (หากปล่อยไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่มีการใช้เข่ือนมาช่วยบริหารจดัการ แต่ถึงจะมีระบบชลประทานท่ีเป็นเข่ือน ดูคลอง
เช่ือมโยงต่าง ๆ แลว้ บางปีน ้ าก็ยงัท่วมไดเ้พราะปริมาณน ้ ามากเกินก าลงัการรองรับดว้ยระบบชลประทาน) 
การพฒันาท่ีราบน ้าท่วมของระบบเจา้พระยาท่ีเกิดจากน ้าท่วมประจ าทุกปีนั้น เป็นการเสริมสร้างภูมิประเทศ
ท่ีราบลุ่มแม่น ้า 
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ภาพท่ี 4-9 แผนท่ีแม่น ้าสาขาเจา้พระยา ปิง วงั ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก 
 ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/แม่น ้าเจา้พระยา 
 

 
 

ภาพท่ี 4-10 แม่น ้าท่าจีน 
 ท่ีมา : www.photoontour9.com 
 
 โดยน ้ าพดัพาดินตะกอนมาทบัถมเป็นท่ีราบดินตะกอนท่ีมีดินอุดมสมบูรณ์  เป็นเน้ือดินเหนียว
ละเอียดมีความสามารถอุม้น ้ าไดดี้ ท าให้เป็นพื้นท่ีเหมาะแก่การเกษตรนาขา้ว ดงันั้นการท าเกษตรนาขา้วท่ี
ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย คือ ท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาน้ีเอง แม่น ้าลพบุรีและแม่น ้านอ้ยก็เป็นอีก
ทางระบายน ้ าออกจากล าน ้ าเจา้พระยา แต่ไปไม่พน้เพราะตอ้งไหลกลบัมาหาเจา้พระยาอีกคร้ัง โดยแม่น ้ า
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ลพบุรีเร่ิมแยกตวัออกจากเจา้พระยาท่ีสิงห์บุรี ไหลผา่นลพบุรี แลว้ไหลมุ่งไปหาเจา้พระยาเพื่อบรรจบกนัท่ี
พระนครศรีอยธุยา 
 ค. การปรับตวัทางธรรมชาติ แม่น ้ าเจา้พระยายงัมีชีวิต แสดงบทบาทชีวิตหลายรูปแบบ ความใจดี
เอ้ืออาธร การเป็นผูพ้ฒันา ความโกรธพิโรธเขม้แข็ง ความอ่อนแรง มุมมองเชิงภูมิศาสตร์ตามทศันะของ
ผูเ้ขียน เจา้พระยา คือ ระบบลุ่มน ้ าท่ีท าให้เกิดแผน่ดินทอง (สุวรรณภูมิ) ตน้ขา้วในนาขา้วสุกเหลืองอร่ามทัว่
ทุ่งของลุ่มน ้ าเจา้พระยาจากภาคเหนือลงถึงภาคกลางจนจรดปากน ้ าอ่าวไทยในช่วงระยะเวลาปลายเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายนและอาจถึงตน้เดือนธนัวาคม เกิดจากความใจดีเอ้ืออาทรและการเป็นผูพ้ฒันาของลุ่มน ้ า
เจา้พระยา ความเอ้ืออาทร คือ น ้าเพื่อการท านา ดินตะกอนท่ีเป็นดินปุ๋ยพดัพามากบัน ้ า แลว้นกัพฒันาก็พดัพา
น ้ าและดินปุ๋ยพฒันาการทบัถมของตะกอนดินและปุ๋ยจนเกิดท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการท า
เกษตรนาขา้ว ความเอ้ืออาทรน้ีมิไดมี้ให้แต่ประชากรของไทยเท่านั้น แต่ยงัมีต่อนานาชาติท่ีไทยส่งขา้วไป
ขายให้อีกดว้ย ในบางระยะเวลาลุ่มเจา้พระยามีบทบาทการแสดงออกถึงพฤติกรรมความโกรธพิโรธเขม้แขง็ 
ประมาณปลายกนัยายน-ตุลาคม-ตน้พฤศจิกายน ฝนตกชุกจากร่องมรสุมอาจมีพายุหมุนเขตร้อนพาฝนตก
มากในลุ่มเจา้พระยารวมเขา้กบัน ้ าเหนือไหลลงมาสู่ระบบลุ่มเจา้พระยา ท าให้เกิดความเขม้แข็งของลุ่มน ้ า
เจา้พระยา พลงัจากมวลน ้ ามหาศาลอาจไหลล้นตล่ิง ท่วมท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากวา้งขวางตั้งแต่ลุ่มน ้ าสาขาใน
ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางตอนบน ภาคกลางและภาคกลางตอนล่าง ปรากฏการณ์แสดงพลงัของน ้าในพื้นท่ี
ลุ่มแม่น ้ าเจ้าพระยาท่ีมาจากมวลน ้ ามหาศาลจะมีเหตุปัจจยัส าคญัทางภูมิอากาศบ่งช้ีให้เห็นทิศทางและ
แนวโนม้ไดพ้อสมควร คือ มกัเป็นปีท่ีเป็นปรากฏการณ์ลานิญา เป็นปีท่ีมีพายุหมุนเขตร้อนพดัเขา้สู่ประเทศ
ไทยมากกวา่ 2 ลูกข้ึนไป เป็นปีท่ีมีความเขม้ขน้ของระบบมรสุมและร่องมรสุมกวา่ปีอ่ืน ๆ มวลน ้ ามหาศาล
จะเคล่ือนท่ีจากทางเหนือลงใตทิ้ศทางลงสู่อ่าวไทย นอกจากนั้นลุ่มน ้าเจา้พระยายงัพบบทบาทความอ่อนแรง
ของเจา้พระยาดว้ยน ้าในล าน ้านอ้ยกวา่ปกติ สัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์เอลนีโญ เกิดความขาดแคลนน ้า ภยัแลง้
ลุ่มน ้าเจา้พระยา ประการสุดทา้ยของการมีชีวติของเจา้พระยา คือ การเติบโตของพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้าท่ีขยายล ้า
ลึกลงไปในอ่าวไทย ภาพขยายตวัของดินตะกอนบริเวณปากแม่น ้ า การเสริมสร้างชายฝ่ังเลน (ป่าชายเลน) 
แผน่ดินงอกบริเวณปากแม่น ้ าเจา้พระยาและท่าจีนแสดงถึงการเติบโตของระบบของลุ่มน ้ าท่ียงัมีต่อเน่ืองไม่
หยดุ (แม่น ้าและลุ่มแม่น ้าท่ีตายแลว้มีจ านวนมากในโลกน้ี โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีสภาวะอากาศร้อนแห้งแลง้ 
ทะเลทรายและก่ึงทะเลทราย ท่ีน ้ าเหือดแห้งไปหมด) ดงันั้นเม่ือมีการตั้งถ่ินฐานอยูบ่นลุ่มแม่น ้ าท่ีมีชีวิต เรา
สามารถศึกษาท าความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตของลุ่มเจา้พระยาไดมี้พฤติกรรมแสดงออกอยา่งไรในแต่ละช่วงเวลา 
สาเหตุปัจจยัอะไรส่งเสริมใหแ้สดงปรากฏการณ์ต่าง ๆ บทบาทท่ีแสดงออกในแต่ละช่วงเวลาเป็นอยา่งไร เรา
ควรปรับตวัรองรับสภาวการณ์ของลุ่มแม่น ้าแห่งน้ีอยา่งไร เน่ืองจากมีการตั้งถ่ินฐานของสังคมไทยบนลุ่มน ้ า
แห่งน้ีมายาวนานากวา่ 600 ปี การเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมของลุ่มเจา้พระยาก็มีมา
โดยตลอด เกิดภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงการปรับตวัตั้งแต่การเลือกท่ีตั้งของชาวชุมชน การเลือกภูมิประเทศท่ีเป็น
เนินเป็นท่ีตั้งหมู่บา้นเพื่อลดความรุนแรงเม่ือน ้ าท่วมทุ่งในช่วงปลายฤดูฝนของทุก ๆ ปี การเลือกท่ีตั้งหมู่บา้น
ติดริมฝ่ังน ้ า บนคนัดินธรรมชาติริมฝ่ังแม่น ้ า (Natural Levee) เพื่อการเขา้ถึงแหล่งน ้ า การสะดวกในการ
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คมนาคมติดต่อและลดความรุนแรงในการเกิดผลกระทบจากน ้ าท่วม เพราะคนัดินธรรมชาติจะสูงกวา่ท่ีราบ
ลุ่มภายใน ถา้น ้าท่วมจากตวัแม่น ้าจะไหลผา่นไปลงทุ่งราบภายใน น ้าจะไม่ท่วมแช่ขงันาน การเลือกตั้งชุมชน
เมืองก็จะเลือกตั้งติดริมฝ่ังแม่น ้าเพื่อการเขา้ถึงแหล่งน ้าและความสะดวกในการคมนาคมติดต่อกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
ท่ีตั้งอาคารบา้นเรือนเพื่อให้มัน่ใจว่าจะเดือดร้อนน้อยท่ีสุดเม่ือเขา้ฤดูน ้ าท่วมทุ่ง (กนัยายน-ตุลาคม-ต้น
พฤศจิกายน) คือ แสดงถึงสถาปัตยกรรมบา้นยกใตถุ้นสูง เพื่อลดความเสียหายจากน ้ าท่วม บา้นไทยใตถุ้นยก
สูงคือเอกลกัษณ์ท่ีมาจากภูมิปัญญาการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าทั้งระบบเจา้พระยาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนาขา้วมากท่ีสุด ทั้งน้ีดว้ยความเหมาะสมของ
เน้ือดินเหนียวท่ีเป็นดินตะกอนน ้ าพดัมาทบัถมเม่ือน ้ าท่วมทุ่ง เป็นดินปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพืช เน้ือดินเหนียวอุม้น ้ าไดดี้ น ้ าซึมผ่านไดย้ากท าให้มีน ้ าขงั อยู่ในพื้นท่ีนาขา้วไดน้านพอให้
ตน้ขา้วเติบโต ระบบน ้ าท่วมทุ่งเป็นช่วง ๆ คือ การเติมน ้ าให้พื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า การป้องกนัตวัของชุมชน
เมืองตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็นราชธานี กรุงศรีอยธุยามาเป็นราชธานีท่ีมีการเลือกท่ีตั้งโดยใชแ้ง่มุมทางภูมิศาสตร์
สนบัสนุน กรุงศรีอยธุยาตั้งอยูบ่นภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะมีแม่น ้าลอ้มรอบ (แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้าป่าสัก และ
แม่น ้ าลพบุรี) แลว้ลอ้มรอบดว้ยท่ีราบลุ่มแม่น ้ าระบบเจา้พระยา จุดเด่นทางภูมิศาสตร์ คือ กรุงศรีอยุธยาไม่
ตอ้งขุดคูเมืองลอ้มตวัเองเพื่อเป็นแนวป้องกนัไม่ให้ขา้ศึกเขา้ถึง โดยอาศยัตวัแม่น ้ าเจา้พระยา ลพบุรีและแม่
น ้ าป่าสักเป็นแนวคูเมืองธรรมชาติอยู่แล้ว ทุ่งท่ีราบลุ่มเจา้พระยาโดยรอบอยุธยาเป็นท่ีราบลุ่มท่ีมีน ้ าจาก
ระบบเจา้พระยาไหลบ่าท่วมทุ่งทุก ๆ ปี การเดินทางตอ้งลุยโคลนดินเหนียวเพื่อเขา้สู่อยธุยาเป็นอุปสรรคทาง
เดินทพั ท าใหก้ารเขา้โจมตีของขา้ศึก (พม่า) ตอ้งมีเวลาฤดูแลง้ถึงก่อนฤดูฝนเป็นการบีบบงัคบัให้เวลาในการ
เขา้โจมตีอยธุยามีจ ากดัลง (ไม่สามารถท าไดต้ามใจเสมอไป)  
 ลุ่มน ้ าเจา้พระยาจึงเป็นพื้นท่ีหัวใจของประเทศไทย (Core Area) ท่ีมีความยาวนานต่อเน่ือง มีการ
แสดงออกถึงอารยธรรมลุ่มแม่น ้า สั่งสมประสบการณ์ทางการเมืองการปกครอง และต่างประเทศ การตั้งถ่ิน
ฐาน เศรษฐกิจการเกษตร สถาปัตยกรรม-ศิลปกรรม วิถีชีวิตชาวไทย ความผูกพนัระหว่างคนกบัน ้ า คุณค่า
ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีไทย ตลอดจนสั่งสมประสบการณ์น ้ าท่วมไวห้ลายคร้ังหลายหนจนเรา
น่าจะเก่งเร่ืองการบริหารจดัการน ้ าและเราไดท้  าดีระดบัท่ีบรรเทาความเดือดร้อนไปได้พอสมควร มีการ
บริหารจดัการด้วยระบบชลประทาน การขุดคลองต่าง ๆ เพื่อเช่ือมโยงและช่วยระบายน ้ าออกจากทุ่ง
เจา้พระยามีมากมาย 
 การเกรงปัญหาน ้ าท่วมทุ่งในปลายฤดูฝนและความพยายามบริหารจดัการปริมาณน ้ าให้สามารถ
น ามาใชอ้ยา่งเหมาะสมนั้น ให้ผลบวกคือลดปัญหาน ้ าท่วมลุ่มน ้ าตั้งแต่สิงห์บุรีลงมา และการจดัสรรน ้ าตาม
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอยา่งเหมาะสม มีขอ้สังเกตวา่ปัจจุบนักบัอดีตยอ้นหลงัไป 40-50 ปี ชาวนา
ในลุ่มน ้ าเจา้พระยาตอ้งลงทุนซ้ือปุ๋ยใส่นาต่างกนัมากน้อยเพียงใด ระบบชลประทานส่งน ้ าใสหรือน ้ าขุ่น
ให้แก่พื้นท่ีนา ดว้ยเง่ือนไขทางภูมิศาสตร์น ้ าขุ่นมีปุ๋ยมากกวา่น ้ าใส เป็นไปไดไ้หมวา่การจดัส่งน ้ าให้ชาวนา
ในลุ่มน ้ าเจา้พระยาให้เน้นน ้ าขุ่นท่ีมีตะกอนดินท่ีน ้ าพดัพามาจากภาคเหนือลงสู่นาขา้ว นั้นหมายความว่า
ช่วงเวลาจดัสรรน ้าใหช้าวนาอาจตอ้งปล่อยเขา้นาตั้งแต่ตน้ปีของฤดูฝน ปล่อยน ้าจากเข่ือนท่ีมีน ้าขุ่นตั้งแต่ตน้
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ฤดูฝนให้ไหลมาเพื่อส่งเขา้นา และเข่ือนค่อยกกัเก็บน ้ าหลงัปล่อยน ้ าขุ่น ๆ มาไดร้ะยะเวลาเขา้กลางฤดูฝน 
(ประเทศเวยีดนามก็มีการเรียกร้องน ้าขุ่น ๆ จากแม่น ้าโขง เพราะมีปุ๋ยธรรมชาติมากกวา่น ้ าใส ๆ ท่ีปล่อยมาก
จากเข่ือนต่าง ๆ ตน้น ้าของแม่น าโขง) 
 

 
 

ภาพท่ี 4-11 ทุ่งนาขา้ว ทุ่งรวงทอง 
 ท่ีมา : http://bbt.go.th/public/travel/data/detail/travel_id/5/menu/203 
 

 
 

ภาพท่ี 4-12 ภาพน ้าท่วมลุ่มน ้ าเจา้พระยา 
 ท่ีมา : http://www.thehindubusinessline.com 
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ภาพท่ี 4-13 บา้นไทยยกใตถุ้นสูง 
 ท่ีมา : http://tong-kotok.blogspot.com/2013/08/blog-post_24.html 
 

 
 
ภาพท่ี 4-14 แผนท่ีเกาะเมืองอยธุยา 
 ท่ีมา : http://www.photoontour.com/gallery2/flood49_2/ayudhaya_map.htm 
  
 ประสบการณ์ความแปรปรวนของทรัพยากรน า้ทีม่ีความผดิปกติ 
 อุทกภัยและภัยแล้งของประเทศไทย 
 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ทรัพยากรน ้ าของประเทศเราผูกยึดกบัสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินไป
จนถึงระดบัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีความชดัเจนในระยะเวลาประมาณ 30 ปีมาน้ีวา่ปรากฏการณ์ท่ีเป็นเหตุ
ปัจจยัต่อการเกิดอุทกภยัและภยัแลง้ของประเทศไทย คือ การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศระดบัภูมิภาค
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เอเชีย-แปซิฟิก เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีช่ือเรียกวา่เอลนีโญและลานีญา โดยทั้ง 2 ปรากฏการณ์น้ีมีบนัทึกการเกิด
ไว้และแสดงความสัมพันธ์กับการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งไว้พอสังเกตได้ดังน้ี (เรียบเรียงจากกรม
อุตุนิยมวทิยา) 
 
ตารางท่ี 4-2 การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกบัปีท่ีเกิดภยัแลง้ 
 

การเกดิปรากฏการณ์เอลนีโญ ปีทีเ่กดิภัยแล้ง 
2525 2525 
2535 

2536-2537 
2537 
2553 2553 
2558 2558-2559 

  
ตารางท่ี 4-3 การเกิดปรากฏการณ์ลานีญากบัปีท่ีเกิดอุทกภยั 
 

การเกดิปรากฏการณ์ลานีญา ปีทีเ่กดิอุทกภัย 
2460 
2485 

2460 
2485 

2526 2526 
2538 2538 
2554 2554 

*ลานีญาอาจเร่ิมกลางปี 2559 ติดต่อไปจนถึง 2560 อาจมีปัญหาอุทกภยัในปี พ.ศ. 2560-2561 
 

 
 

ภาพท่ี 4-15 ภยัแลง้ในประเทศไทย 
 

ไม่ปรากฏขอ้มูลลานีญา 
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ภาพท่ี 4-16 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีเกิดอุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 
 
 ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้น้ีช้ีแนะอะไรบา้ง เก่ียวกบัทรัพยากรน ้าของประเทศไทย 
  1. ปรากฏการณ์เอลนีโญมีผลต่อภาวะอากาศดา้นปริมาณฝนท่ีตกลดนอ้ยลงผิดปกติ และมีผล
ต่อเน่ืองไปถึงการเกิดภาวะฝนแลง้ เกิดภยัแลง้กระจายทัว่ประเทศ 
  2. ปรากฏการณ์ลานีญามีผลให้เกิดฝนตกชุกมากกว่าปกติ มีปัญหาอุทกภัยตามมาอย่าง
กวา้งขวาง เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดในปีติดต่อเน่ืองกบัปีท่ีเกิดเอลนีโญ (ลานีญาเกิดทีหลงั) 
  3. ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญามาคู่กนัตลอดนั้น ยงัไม่สามารถบอกความแน่นอนของการ
กลบัมาเกิดในแต่ละคร้ังวา่จะห่างหรือทิ้งช่วงห่างกนันานเท่าไร พยากรณ์การเกิดล่วงหนา้ยาก 
  4. ปรากฏการณ์เตือนใหท้ราบโดยการเช่ือมโยงของหน่วยอุตุนิยมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะพบ
ความผิดปกติของอุณหภูมิของน ้ าทะเลบริเวณน่านน ้ าของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออกวา่ร้อนข้ึนประมาณ 
0.5 องศาเซลเซียส เป็นจุดเร่ิมตน้ของปรากฏการณ์เอลนีโญ 
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  5. เม่ือมีปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดข้ึนในระยะแรก ๆ จะยงัไม่เกิดผลกระทบทนัทีต่อประเทศ
ไทย แต่จะมีผลกระทบต่อเน่ืองในฤดูฝนของปีนั้น ๆ และอาจเกิดต่อเน่ืองถึงปีต่อไปดว้ย ภาวะฝนแลง้จะ
เกิดข้ึน การบริหารจดัการน ้าท่าตอ้งมีการป้องกนัปัญหาภยัแลง้ การขาดแคลนน ้า 
  6. ในช่วงเวลาท่ีภัยแล้งรุนแรง ปรากฏการณ์เอลนีโญเร่ิมอ่อนแรงค่อย ๆ สลายตัวจะมี
ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดข้ึนตามมาในช่วงฤดูฝนท่ีติดต่อเน่ืองกัน (ก้อนน ้ าอุ่นจากมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวนัออกจะค่อย ๆ เคล่ือนท่ีมาทางตะวนัตกสู่แปซิฟิกตะวนัตก สู่เอเชีย-ออสเตรเลีย ท าให้เกิดอุณหภูมิน ้ า
ทะเลสูงข้ึน มีปรากฏการณ์ปะการังฟอกสี อุณหภูมิอากาศเหนือทะเลจีน ทะเลจีนใตสู้งข้ึน ปริมาณไอน ้ าใน
อากาศมีเพิ่มข้ึน มีพายุหมุนเขตร้อนบริเวณแปซิฟิกตะวนัตกเกิดข้ึนมากข้ึน) มีผลให้เกิดฝนตกมากกวา่ปกติ
ต่อประเทศไทย อุทกภยัเกิดข้ึน การบริหารจดัการน ้าเป็นไปในรูปแบบของการแกปั้ญหาน ้าท่วม 
 จากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีกล่าวมาท าให้เราเขา้ใจการมีอยู ่การใชป้ระโยชน์ การไดม้าของทรัพยากร
น ้ าได้ดีข้ึน การบริหารจดัการชัดเจนและแม่นย  าข้ึน ขณะเดียวกนัภาพของน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ ๆ ยงัคงฉาย
ยอ้นกลบัใหเ้ราเห็นไดอ้ยูบ่า้งดงัเช่น 
 

ภาวะน า้ท่วม ปี พ.ศ. 2460 น ้าท่วมท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาขยายลงมาถึงภาคกลางตอนล่าง 
       น ้าท่วมกรุงเทพมหานครอยา่งหนกั บริเวณลานพระบรมรูปทรง 
      มา้ น ้าท่วมดุจดงัเป็นทะเลสาบ 
    ปี พ.ศ. 2485 มีน ้าท่วมมากกวา่ปี 2460 เกิดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ระดบั 
      น ้าสูง โดยสามารถวดัความสูงของระดบัน ้าบริเวณสะพานพุทธ 
      ยอดฟ้า 2.27 เมตร 
    ปี พ.ศ. 2526 น ้าท่วมใหญ่ในช่วงเดือนกนัยายนและตุลาคม มีพายหุมุนเขต 
ร้อนเคล่ือนเข้าสู่ตอนกลางของประเทศถึง 3 ลูก ฝนตกในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครถึงมากถึง 2,000 กว่า
มิลลิเมตร ผลจากน ้าท่วมใหญ่คร้ังน้ีก่อให้เกิดโครงการแกม้ลิง และโครงการสร้างก าแพงสูง 2.5 เมตร ขนาน
ชายฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นระยะทางยาวถึง 78 กิโลเมตร เพื่อป้องกนัน ้ าท่วมในอนาคต ใช้งบประมาณ 
ประมาณ 6,000 ลา้นบาท 
    ปี พ.ศ. 2538 น ้าท่วมใหญ่เพราะมีพายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนท่ีเขา้สู่ประเทศไทย 
      มากถึง 4 ลูก ในช่วงเดือนสิงหาคม กนัยายนและตุลาคม 
    ปี พ.ศ. 2554 ปีท่ีน ้ าท่วมใหญ่ประเทศไทยล่าสุด มีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนท่ีเข้าสู่
ประเทศไทยถึง 4 ลูก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กนัยายน และตุลาคม การเตรียมการป้องกนัน ้ าท่วมศูนยก์ลาง
ของประเทศ คือ กรุงเทพมหานครมีการขุดลอกคูคลอง ลอกท่อระบายน ้ า สร้างแนวป้องกนัน ้ าท่วมริมฝ่ัง
แม่น ้ ายาว 77 กิโลเมตร (เป้าหมายสร้าง 86 กิโลเมตร) พฒันาแก้มลิง 21 แห่งทัว่กรุงเทพมหานคร สร้าง
อุโมงค์ระบายน ้ าใตดิ้นเจา้พระยา-อ่าวไทย 9 แห่ง ยกถนนหลายสายให้สูงข้ึน ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าและตั้ง
หน่วยติดตามให้ความช่วยเหลือผลกระทบจากน ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เดือนกนัยายน-ตุลาคม น ้ าท่วมทัว่
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ประเทศ 55 จงัหวดั 482 อ าเภอ 3,041 ต าบลและ 11,268 หมู่บา้น ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากถึง 
826,746 ครอบครัว 2,696,521 คน มีผูเ้สียชีวิต 252 คน พื้นท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย 7,528,305 ไร่ 
เ ส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย 208 สาย ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงงานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร น ้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง โรงงานถูกน ้ าท่วม 839 
โรงงาน แรงงาน 1.92 แสนคนได้รับผลกระทบ ต่อมาเดือนเมษายน 2555 มีการสร้างก าแพงล้อมนิคม
อุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง 
 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจการลงทุนทางอุตสาหกรรมในเวลาต่อมาคือ ความเส่ียงของพื้นท่ี
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการต่อการเกิดน ้ า
ท่วมในอนาคต มีการปรับตวัของโรงงานอุตสาหกรรมในการมองหาท าเลท่ีตั้งแห่งใหม่ท่ีมีความปลอดภยั
กวา่ มีความเส่ียงต่อภยัน ้ าท่วมนอ้ยกวา่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2558 เป็นระยะของการปรับตวัโดยมีการมอง
หาพื้นท่ีเป้าหมายตั้งโรงงานแห่งใหม่ เพื่อยา้ยไปจากพื้นท่ีเส่ียงน ้ าท่วม จงัหวดัเป้าหมายมุ่งไปยงัจงัหวดั
สระบุรีส่วนหน่ึง ไปปราจีนบุรีส่วนหน่ึง สระบุรีมีเป้าหมายอยูท่ี่อ  าเภอหนองแคและแก่งคอย ทั้งน้ีเพราะยงัมี
ระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากเกินกว่า 100 กิโลเมตร และมีเส้นทางคมนาคมเช่ือมโดยถนน
พหลโยธินเป็นหลกัการคมนาคมขนส่ง มีแหล่งน ้ าจากคลองรพีพฒัน์จดัสรรน ้ าให้อยา่งเพียงพอ ภูมิประเทศ
สูงเกินกว่าน ้ าท่วมจากลุ่มเจา้พระยาจะไปไดถึ้ง ปราจีนบุรีมีเป้าหมายอยูท่ี่อ  าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอศรีมหา
โพธ์ิและขยายลงมาทางอ าเภอศรีมโหสภ พื้นท่ีทั้ง 3 อ าเภอ มีเส้นทางหลกั คือ ถนนสาย 304 เช่ือมท่าเรือมาบ
ตาพุด แหลมฉบงั ผ่านปราจีนบุรีข้ึนสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและเช่ือมต่อไป สปป. ลาวและจีนตอนใต ้
และยงัมีถนนสาย 33 เช่ือมต่อจากปราจีนบุรีไปสระแกว้ออกสู่กมัพูชาและเวียดนาม ความเส่ียงต่อน ้ าท่วมมี
นอ้ยกวา่ท่ีราบลุ่มเจา้พระยา น ้ าอาจจะท่วมในปลายฤดูฝนไดจ้ากแม่น ้ าปราจีนบุรีในพื้นท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี
และศรีมหาโพธ์ิ แต่ศรีมโหสถค่อนขา้งปลอดภยัจากน ้าท่วม 
 

ภาวะภัยแล้ง 
 โดยธรรมชาติของการกระจายของฝนท่ีตกในประเทศก็มีไม่เท่าเทียมกนัในแต่ละภาคอยู่แล้ว 
ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกมีฝนตกมากกว่าค่าปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียของประเทศไทย (เฉล่ียประมาณ 1600 
มิลลิเมตร/ปี) ภาคอ่ืน ๆ คือ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน ้ าฝนรายปีต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของประเทศ แต่ปีท่ีมีภาวะภยัแลง้ คือ มีปริมาณน ้ าฝนลดนอ้ยลงไปกวา่ปริมาณปกตินั้นมีการผกูโยง
ไปถึงปรากฏการณ์ของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศระดบัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คือ ปรากฏการณ์เอลนี
โญท่ีมีขอ้มูลจบัคู่กบัปรากฏการณ์ฝนตกน้อยกว่าปกติ ท าให้เกิดภยัแลง้ข้ึนได ้มีขอ้มูลจากศูนยอ์  านวยการ
บรรเทาสาธารณะภยั กรมป้องกนัสาธารณะภยั กระทรวงมหาดไทย บนัทึกขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2532-2556 
โดยในช่วง 20 ปี ยอ้นหลงัไปนั้นพบวา่ ประเทศไทยเกิดภาวะแลง้หลายคร้ัง มีจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ภยัแลง้มากมายดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4-4 จ  านวนจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ในแต่ละปี 
 

ปี พ.ศ. จ านวนจังหวดัทีเ่กดิผลกระทบจากภัยแล้ง 
2535 70 
2536 68 
2537 66 
2541 72 
2545 68 
2548 71 
2552 62 
2553 64 

2558-2559 
มีผลดา้นการเกษตรรุ่นแรง: มีนาคม 2559 

42 
ท่ีมา : ศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตร กรมชลประทาน 
 
 ในช่วงสืบเน่ืองจากปี พ.ศ. 2558 ถึง 2559 มีปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดข้ึนท าให้มีฝนตกในพื้นท่ี
ประเทศไทยน้อยลงมาก การเก็บกกัน ้ าในเข่ือนใหญ่ ๆ เม่ือเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2558 กบั 2559 ในเวลา
เดียวกนัจะเห็นการลดลงของปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าเหนือเข่ือนขนาดใหญ่ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (ขอ้มูลจาก
ศูนยป์ระสานและติดตาม สถานการณ์น ้า กรมชลประทาน) 
 
ตารางท่ี 4-5 ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเหนือเข่ือนขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2558 และ 2559 
 

ช่ือเข่ือน ความจุ (ล้าน ลบม.) 9 เมษายน 58 9 เมษายน 59 ร้อยละ(2559) 
1. เข่ือนภูมิพล 13,462 5,466 4,361 32% 
2. เข่ือนสิริกิต์ิ 9,510 5,108 3,962 42% 
3. เข่ือนล าปาว 1,980 579 428 22% 
4. เข่ือนล าตะคอง 314 114 88 28% 
5. เข่ือนอุบลรัตน์ 2,431 948 571 23% 
6. เข่ือนสิรินธร 1,966 1,018 1,006 61% 
7. เข่ือนจุฬาภรณ์ 164 79 58 35% 
8. เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 960 331 290 30% 
9. เข่ือนศรีนครินทร์ 17,745 12,435 12,140 68% 
10. เข่ือนวชิราลงกรณ์ 8,860 4,395 4,194 47% 
11. เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล 

224 62 77 34% 
12. เข่ือนแก่งกระจาน 710 337 248 35% 
13. เข่ือนรัชชประภา 5,639 4,246 4,142 73% 
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 จากตัวอย่างท่ีน าเสนอมาบางส่วนเข่ือนหลักในแต่ละภาคข้างต้น สังเกตว่าเข่ือนส าคัญใน
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีปริมาณน ้ านอ้ยลงเม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกนั
ระหวา่งปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 ในช่วงเวลาต่อเน่ืองของปรากฏการณ์เอลนีโญ (2558-2559) ส่งผลให้
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งประเทศไทยมีฝนตกลดนอ้ยลงมาก ปริมาณน ้าท่ีเก็บ
กกัไวใ้นอ่างเก็บน ้ าเหนือเข่ือนจึงมีลดลงอยา่งชดัเจนและหากพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่ีกกัเก็บไวใ้น
อ่างเก็บน ้ าเหนือเข่ือนของแต่ละภาคแล้วจะพบความแตกต่างท่ีน่าสนใจดงัน้ี (ขอ้มูล: ศูนยป์ระสานและ
ติดตามสถานการณ์น ้า กรมชลประทาน) 
 
ตารางท่ี 4-6 ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเหนือเข่ือนขนาดใหญ่ในแต่ละภาค ปี พ.ศ. 2558 และ 2559 
 

ภาค ความจุ (ล้าน ลบม.) 9 เมษายน 58 9 เมษายน 59 ร้อยละ(2559) 
เหนือ 24,715 11,190 8,726 35% 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  8,323 3,313 2,585 41% 
ตะวนัตก-ภาคกลาง 26,605 16,830 16,334 61% 
ตะวนัออก 1,173 480 495 42% 
ใต ้ 8,194 6,014 5,336 65% 
ทัว่ประเทศ 70,370 38,311 33,869 48% 

 
 ในช่วงปีท่ีมีฝนตกน้อยมีปรากฏการณ์เอลนีโญน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณน ้ าท่ีกกัเก็บไดข้อง
อ่างเก็บน ้าในแต่ละภาคจะพบวา่ ภาคเหนือกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก มีปริมาณน ้านอ้ย
กวา่ภาคใตแ้ละภาคตะวนัตกและภาคกลาง แสดงวา่ภยัแลง้ในปี 2559 ท่ีรุนแรงมากในขณะน้ี (เมษายน 2559) 
มีความรุนแรงมากท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 
ทรัพยากรน ้ าท่ีสะสมในอ่างเก็บน ้ าตอ้งถูกน ามาใชเ้ป็นจ านวนมากจนเหลือน ้ าในอ่างเก็บน ้ าเพียง 30-40 % 
เท่านั้น ซ่ึงจดัว่าอยู่ในระดบัต ่า จ  าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการน ้ าอย่างระมดัระวงัเพื่อรอให้ฤดูฝนปี 2559 
มาถึงในระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นตน้ไป แต่ในภาคตะวนัตกและภาคใตมี้ความสมบูรณ์
ของน ้ าตน้ทุนเหนือเข่ือน โดยกกัเก็บไดม้ากกวา่ 50% ข้ึนไป จึงเป็น 2 ภาคท่ีมีความเดือดร้อนจากภยัแลง้ไม่
มากกวา่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก แรงกดดนัจากภาวะภยัแลง้ปี 2559 พุ่งไปท่ี
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกมากกว่าภาคตะวนัตกและภาคใต ้ผลกระทบท่ีมีต่อ
วิถีชีวิต คือ การขาดแคลนน ้ าเพื่อการเกษตร ตอ้งมีการปรับตวัของดา้นการเกษตร การจดัสรรน ้ าเพื่ออุปโภค
และบริโภคและการจัดสรรเพื่อรักษาระบบนิเวศ จ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการอย่างรอบครอบและ
ระมดัระวงัมากกวา่ปีก่อน ๆ เป็นอยา่งมาก 
 ภยัแลง้กบัระบบนิเวศ การมีน ้ ากกัเก็บเหนือเข่ือนน้อยลงมาในปี 2559 (ตน้ปี) ย่อมมีผลต่อการ
ปล่อยน ้ าลงตามแม่น ้ าเพื่อผลกัดนัน ้ าเค็มบริเวณปากแม่น ้ าส าคญัต่าง ๆ โดยในเดือนมีนาคม 2559 ปรากฏวา่
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มีน ้ าทะเล (น ้ าเค็ม) หนุน เน่ืองจากปากแม่น ้ าขยายล ้าลึกข้ึนมาตามตวัล าน ้ าของตวัน ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าท่าจีน 
แม่น ้ าแม่กลองและแม่น ้ าบางปะกง ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานการขยายตวัของน ้ าเค็มเขา้สู่
พื้นท่ีลุ่มน ้ าทั้ง 4 ในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายกและปราจีนบุรีรวม 12 จงัหวดั ท าให้มี
อ าเภอเส่ียงต่อภยัน ้ าเค็มกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรและอุปโภคบริโภครวม 40 อ าเภอ 187 ต  าบล พื้นท่ีเกษตร
มากกวา่ 137,888 ไร่  
 

 
 

ภาพท่ี 4-17 แสดงบริเวณปากแม่น ้า 4 สายท่ีปัญหาเร่ืองน ้าเคม็รุกล ้า 
 ท่ีมา: http://lek-prapai.org/ImageUpload/Image/808_03.jpg 
 
 ผลกระทบจากน ้ าเค็มหนุนเน่ืองใน 2 ดา้นคือ หน่ึงมีผลต่อคุณภาพน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การ
น ามาท าน ้าประปา ซ่ึงมีมาตรฐานของค่าความเคม็ของน ้าเพื่อน ามาท าน ้าประปาอยูท่ี่ไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตร 
สองมีผลต่อการน าน ้ ามาใช้เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะการท าสวนไมผ้ล ไมป้ระดบั ซ่ึงมีมาตรฐานไม่เกิน 2 
กรัมต่อลิตร ปรากฏวา่เดือนมีนาคม 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยขอ้มูลความเค็มของน ้ าบริเวณปาก
แม่น ้าหลายสายพบวา่สูงกวา่ระดบัมาตรฐานทั้งส้ินดงัเช่น บริเวณประตูระบายน ้ าท่าไข่ ลุ่มน ้าบางปะกงน ้ ามี
ค่าความเค็มสูงถึง 19.73 กรัมต่อลิตร และบริเวณประตูระบายน ้ าบางขนาก บางน ้ าเปร้ียวฉะเชิงเทรามีค่า
ความเค็มเท่ากบั 9.4 กรัมต่อลิตร ขณะท่ีอ าเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร มีค่าความเค็ม 8.60 กรัมต่อลิตร 
ตวัอยา่งของคุณภาพน ้าดงักล่าวมีผลต่อทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทั้งส้ิน   
 การคล่ีคลายของภาวะภยัแลง้ท่ีต่อเน่ืองจากปีพ.ศ. 2558 ถึงปีพ.ศ.2559 เร่ิมปรากฏเม่ือมีขอ้มูล
แสดงถึงการเคล่ือนท่ีมาของก้อนน ้ าอุ่นจากมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวนัออกมาสู่บริเวณตะวนัตกของ
แปซิฟิก คือ เขา้สู่พื้นท่ีน่านน ้ าทะเลจีนใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลียชายฝ่ังตะวนัออก มีปรากฏ
การปะการังฟอกขาว (เปล่ียนสี) เป็นปัจจยับ่งบอกเพราะเม่ือกอ้นน ้าอุ่นเคล่ือนมาดว้ยอิทธิพลของแรงเหวี่ยง
จากการหมุนรอบตวัเองของโลกมาถึง น ้ าอุ่นท่ีมามีผลต่อการมีชีวิตของสาหร่ายและปะการัง เกิดการ
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เปล่ียนแปลงทางกายภาพของการมีชีวิตและมีการเปล่ียนสีจากเขียวเหลืองอ่อนเป็นขาว น่ีคือปรากฏการเร่ิม
เขา้สู่การเปล่ียนแปลงจากเอลนีโญเป็นลานีญาตั้งแต่พฤษภาคม 2559 กอ้นน ้ าอุ่นเร่ิมมาถึงน่านน ้ าแปซิฟิก
ตะวนัตก (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมตน้ฤดูฝนของภูมิภาคเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวนัออกจะช่วยเพิ่มปริมาณไอน ้ าในอากาศใหแ้ก่ภูมิภาคดงักล่าวขณะท่ีอุณหภูมิอากาศของน ้ าจะ
สูงข้ึนเป็นผลให้ค่าความกดอากาศลดต ่าลงจนเกิดศูนยก์ลางพายุหมุนเขตร้อนไดม้ากข้ึนกวา่ปีก่อนท่ีผา่นมา
และเกิดศูนยก์ลางความกดอากาศต ่าจะช่วยดึงดูดใหล้มมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอนัดามนัพดัเขา้
สู่เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียตะวนัออกมีความรุนแรงมากข้ึน ฝนตกมากข้ึน ดงันั้นฤดูฝนปี 
2559 ต่อไปถึงปี พ.ศ. 2560 จะมีฝนตกชุกมากทั้งฝนท่ีตกจากระบบมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ร่องมรสุม มรสุ่ม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และจากพายหุมุนเขตร้อน อาจเกิดภาวะน ้าท่วมในบางพื้นท่ี  การบริหารจดัการน ้ าตอ้ง
เตรียมรับกบัสถานการณ์ฝนชุก น ้ าท่าบริบูรณ์มากกวา่ปีท่ีแลว้ การป้องกนัและบรรเทาภาวะน ้ าท่วมในบาง
พื้นท่ีของลุ่มแม่น ้าใหญ่ของประเทศ 
 

 3. ทรัพยากรดินของประเทศไทย 
 ดินเป็นขุมทรัพยท่ี์ชาวไทยใชป้ระโยชน์ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรมายาวนาน เม่ือปี พ.ศ.
2556 มีการเปรียบเทียบจ านวนผลผลิตขา้วของประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีอยู่บนตวัทวีป คือ ประเทศเมียนมา 
ลาว กมัพูชา เวียดนามและไทย ผลการเปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยมีผลผลิตขา้ว/ไร่ ต ่าท่ีสุดคือ 391 
กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีกมัพูชาผลิตได ้480 กิโลกรัมต่อไร่ ลาวผลิตได ้600 กิโลกรัมต่อไร่ เมียนมาผลิตได ้653 
กิโลกรัมต่อไร่ และเวียดนามผลิตไดสู้งสุดในกลุ่มประเทศดงักล่าว คือได ้885 กิโลกรัมต่อไร่ จากขอ้มูล
ดงักล่าวไดมี้ค าถามเกิดตามมาส าหรับประเทศไทยอยา่งมากมาย อะไรคือสาเหตุปัจจยัท่ีท าให้ไทยมีผลผลิต
ขา้วต่อไร่ต ่าท่ีสุด เหตุจากสายพนัธ์ุขา้วหรือการเขา้ถึงระบบชลประทานหรือการใชปุ๋้ยหรือคุณภาพดินหรือ
ทกัษะการผลิตของชาวนา หรืออ่ืนๆ และก็มีการลงความเห็นกนัวา่ ดินน่าจะเป็นหน่ึงเหตุปัจจยัท่ีท าให้เรา
ผลิตขา้วไดน้้อย ถา้เช่นนั้นดินของเราเป็นอยา่งไร มีความอุดมสมบูรณ์มากไหม มีปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบั
ดินอยา่งไร 
 ไทยมีท่ีตั้งภูมิศาสตร์อยูท่ี่ละติจูดต ่าและมีท่ีตั้งสัมพนัธ์ติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทร
อินเดียมีผลต่อสภาวะทางภูมิอากาศของประเทศไทย เราจึงมีอากาศร้อน-ช้ืน (อุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 26-27 
องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพทัธ์ 75.4 เปอร์เซ็นต)์ บทบาทของสภาพภูมิอากาศมีต่อกระบวนการเกิดดิน
และคุณสมบติัดิน คือ ประการแรกอากาศร้อนช้ืนส่งเสริมต่อการมีความหลากหลายพนัธ์ุพืช การเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง เขียวชอุ่มตลอดปี มีการทิ้งใบเปล่ียนใบตลอดปี การสะสมของเศษพืช ใบไมก่ิ้งกา้นล าตน้ท่ีทบัถม
บนผิวดินมีมาก เป็นวตัถุตน้ก าเนิดดินท่ีดี แต่ขณะเดียวกนัก็มีกิจกรรมของจุลชีพมากตามความอ านวยของ
อากาศร้อน-ช้ืน เหล่าจุลชีพได้กัดกินอินทรีย์พวกใบไม้ เศษไม้ต่าง ๆ ไปจ านวนมาก ท าให้เหลือเป็น
สารอินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืช คือ ปุ๋ยฮิวมสัในจ านวนนอ้ย ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากโดยเฉพาะ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินชั้นบนท่ีจะถูกน ามาใชป้ระโยชน์ต่อพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ 
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 ประการท่ีสอง การมีความชุ่มช้ืนสูง มีฝนตกมาก (เฉล่ียปริมาณน ้ าฝนของประเทศไทยปีละ 1600 
มิลลิเมตร) ฤดูฝนมีฝนตกชุกมีน ้ าไหลผิวดินมากก่อให้เกิดการกดัเซาะผิวดินโดยกระบวนการน ้ าไหล มีการ
ชะล้างแร่ธาตุอินทรียวตัถุท่ีดินชั้นบนไปกับน ้ าไหล ดินจึงมีสารอินทรีย์เหลืออยู่ไม่มาก จึงมีความอุดม
สมบูรณ์ต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัการเกษตรพืชเศรษฐกิจท่ีตอ้งการใชค้วามอุดมสมบูรณ์ของดินชั้นบนเป็น
หลกั ดงันั้นเม่ือกล่าวโดยภาพรวมของทั้งประเทศ เรามีความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า มีศกัยภาพต่อการเกษตร
ต ่า จ  าเป็นตอ้งเสริมความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตมากข้ึน 
 เน่ืองจากประเทศไทยมีขนาดพื้นท่ีกวา้งขวางมากถึง 513,115 ตารางกิโลเมตร ในพื้นท่ีน้ีไดบ้รรลุ
พื้นฐานท่ีเป็นองคป์ระกอบการเกิดดินไวห้ลายประเภท ตั้งแต่ความแตกต่างของโครงสร้างธรณีวิทยา ธรณี
สัณฐานวิทยา ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพนัธ์ุธรรมชาติ ในองคป์ระกอบเหล่าน้ีมีความโดดเด่นแตกต่างกนั
ตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์อีกด้วย ซ่ึงหมายความว่าดินในภาคกลางกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความ
แตกต่างกนั และแต่ละภาคภูมิศาสตร์ก็มีรายละเอียดของดินแตกต่างกนัดว้ย ดงัตวัอยา่งเช่น 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีประวติัธรณีวิทยาท่ีสัมพนัธ์กบัการก่อเกิดหินทรายและเกลือหิน หิน
ทรายเป็นสัณฐานทางธรณีท่ีโดดเด่น เม่ือหินทรายซ่ึงเป็นวตัถุตน้ก าเนิดของดินมีการผุพงัแตกสลายเป็นเมด็
ทรายจ านวนมหาศาล ทรายจึงเป็นวตัถุตน้ก าเนิดท่ีมีผลต่อเน้ือดินท่ีเป็นดินร่วนปนทรายหรือบางพื้นท่ีอาจจะ
พบดินเน้ือทรายจดั เม็ดทรายยงัเป็นอุปสรรคของการยึดเกาะของสารอินทรียต่์างๆ ท่ีเกิดจากการยอ่ยสลาย
ของซากพืชซากสัตวท่ี์ตายทบัถมอยูท่ี่ดินชั้นบน ผวิเมด็ทรายมีความล่ืนๆ สารอินทรียเ์กาะติดยาก เม่ือฝนตก
มากในฤดูฝนท าให้มีน ้ าอ่ิมตวัในดิน น ้ าชะลา้งสารอินทรียไ์ปกบัการไหลของน ้ าไดง่้าย ท าให้ดินร่วนปน
ทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า การมีเกลือหินสะสมอยูใ่ตดิ้น เพราะอดีตทางธรณีวทิยาประมาณระหวา่งยุคครี
เทเชียสต่อเน่ืองกบัยุคเทอร์เชียรีน ้ าทะเลเคยท่วมแลว้แห้งไปถึง 3 คร้ัง ท าให้เกลือทะเลตกผลึกเป็นผืนใหญ่
อยู ่3 ชั้น ปัญหาดินเค็มของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสาเหตุมาจากพื้นฐานเกลือหินดงักล่าว เพราะเม่ือน ้ า
ใตดิ้นซึมลงไปถึงชั้นเกลือหินท่ีอยูร่ะดบัลึกจากดินชั้นบนลงไป น ้าละลายเกลือเกิดน ้าเคม็ในดิน เม่ือผวิดินมี
อากาศแห้ง ผิวดินแห้ง น ้ าใตดิ้นท่ีมีความเค็มก็ซึมข้ึนมาสู่ดินชั้นบน ต่อมาเม่ือน ้ าเค็มระเหยไปก็ทิ้งเกลือไว้
ท่ีดินชั้นบน ท าใหเ้กิดภาวะดินเคม็กระจายอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ดงันั้นจึงจะสรุปได้
วา่ดินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอตัลกัษณ์เป็นดินร่วนปนทราย การระบายน ้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต ่าและดินส่วนใหญ่มีภาวะดินเคม็ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกษตร 
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ภาพท่ี 4-18 ตวัอยา่งแผนท่ีชุดดินบริเวณจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของประเทศไทย 
 
 ภาคกลาง ความโดดเด่น คือ ภูมิประเทศท่ีราบลุ่มแม่น ้ า มีโครงสร้างธรณีวิทยาเป็นแอ่งเจา้พระยา

รองรับท่ีราบลุ่มแม่น ้ า ระบบลุ่มน ้ าเจา้พระยาและสาขาน าพาดินตะกอนมาทบัถมก่อให้เกิดท่ีราบลุ่มแม่น ้ า

กวา้งขวาง ธรรมชาติของท่ีราบลุ่มแม่น ้ าคือน ้ าท่วมเป็นประจ า น าพดัพาดินตะกอนมาทบัถมเสริมท่ีราบลุ่ม

แม่น ้ าทุก ๆ ปี ดินตะกอนทบัถมเป็นเน้ือดินละเอียด เน้ือดินแน่น การระบายน ้ าของดินไม่ดี น ้ าแช่ขงัผิวดิน

ไดง่้าย ดินตะกอนเป็นสารอินทรียท่ี์มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินจึงมีความสมบูรณ์ระดบัปาน

กลางเหมาะกบัการเกษตรท่ีตอ้งการน ้าแช่ขงัในช่วงท่ีก าลงัเจริญเติบโต คือ ขา้วจา้ว ภาคกลางจึงเป็นดินแดน

แห่งเกษตรนาขา้วท่ีโดดเด่นท่ีสุดของประเทศไทยแห่งหน่ึง แต่ภาคกลางก็มีปัญหาดินเปร้ียวในพื้นท่ีทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องภาคน้ี 

 ภาคเหนือ ดินแดนแห่งขุนเขาและแหล่งต้นน ้ า ดินในภาคเหนืออยู่บริเวณภูมิประเทศท่ีราบ

ระหว่างภูเขา ฝนตกชุก ในฤดูฝนน ้ าจะกดัเซาะหน้าดินบนท่ีสูงและพดัพาลงมาทบัถมเป็นดินในพื้นท่ีราบ

ระหวา่งภูเขา ดินมีอินทรียส์ารมาก ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการเกษตร ทั้งการเกษตรนาขา้วบริเวณท่ีราบ

ลุ่มน ้าและพืชไร่พืชสวนบริเวณท่ีเนิน  

 ภาคใต ้มีฝนตกมาก ภูมิประเทศมีความลาดชนัมากกวา่ท่ีราบลุ่มแม่น ้ า อุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชพนัธ์

ธรรมชาติ มีสารอินทรียท่ี์เป็นปุ๋ยใหแ้ก่ดินไดม้าก แต่มีปัญหาท่ีดินมีความชุ่มช้ืนสูง มีการไหลซึมของน ้าผวิ 

ดินก่อใหเ้กิดการชะลา้งปุ๋ยสารอินทรียไ์ปจากดินมากจนท าใหล้ดความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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 ภาคตะวนัออก ภาคน้ีมีภูมิประเทศเป็นท่ีราบลูกฟูกพบไดท้ัว่ไป มีดินท่ีราบลุ่มสลบัการดินท่ีดอน 

มีสัณฐานหินแกรนิตและกลุ่มหินภูเขาไฟกระจายอยูห่ลายแห่ง ตั้งแต่นครนายก ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและสระแกว้ ภูเขาหินแกรนิตและสัณฐานหินแกรนิตในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรีและ

ระยองใหว้ตัถุตน้ก าเนิดท่ีเป็นทรายและเกร็ดดิน (ซิลิกาและเฟลดสปาร์) ซ่ึงมีผลใหบ้ริเวณท่ีเนินลูกฟูกมีเน้ือ

ดินร่วนป่นทรายท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนกัและมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่ของ

ภาคตะวนัออก เช่น ไร่ออ้ย ขา้วโพด มนัส าปะหลงั สับปะรด ส่วนท่ีจนัทบุรีและตราดมีภูเขาไฟเก่าหลาย

แห่ง หินภูเขาไฟเม่ือยอ่ยสลาย ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการปลูกพืชสวนผลไมท่ี้มีช่ือเสียง

ของภาคตะวนัออก นอกจากนั้นภาคตะวนัออกมีลุ่มน ้าหลกั คือ กลุ่มลุ่มน ้าบางประกง ซ่ึงประกอบดว้ยลุ่มน ้า

ปราจีนบุรี ลุ่มน ้านครนายก เม่ือไหลมาบรรจบกนัเป็นลุ่มน ้าบางปะกงรวมกนักบัสาขาล าน ้ าจ  านวนหน่ึง ลุ่ม

น ้าดงักล่าวไดพ้ฒันาท่ีราบลุ่มแม่น ้ากวา้งขวางเป็นท่ีราบดินตะกอนท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูกขา้วท่ีส าคญั

ของภาคตะวนัออก  

 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 ประเทศไทยเรามีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 320.70 ลา้นไร่ เราใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเรามีอยู ่คือ เป็นพื้นท่ี

ป่าไมป้ระมาณ 107.24 ลา้นไร่ พื้นท่ีเกษตรกรรม 149.26 ลา้นไร่ พื้นท่ีนอกเขตเกษตรกรรม 64.21 ลา้นไร่ โดย

การใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรนั้นท่ีดินไดรั้บการน ามาใช้เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว คือ ท านาขา้ว 69.99 ลา้นไร่หรือ

เท่ากบัร้อยละ 46.90 ใชป้ลูกพืชไร่ 31.15 ลา้นไร่หรือเท่ากบัร้อยละ 20.87 เป็นสวนผลไมไ้มย้นืตน้ 31.91 ลา้นไร่ 

หรือเท่ากบัร้อยละ 23.39 เป็นสวนผกั ไมด้อก ไมป้ระดบั 1.39 ลา้นไร่หรือเท่ากบัร้อยละ 0.93 และใชป้ระโยชน์

ท่ีดินอ่ืน ๆ 11.81 ลา้นไร หรือเท่ากบัร้อยละ 7.9 (เรียบเรียงจากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์, 2556) จากขอ้มูลดงักล่าวเราใชป้ระโยชน์ท่ีดินของประเทศมากเกือบคร่ึงหน่ึงของผืนดินท่ีเรามีใน

การปลูกขา้ว ความภาคภูมิใจของเราคือเราสามารถใชป้ระโยชน์จากผืนดินให้ปลูกขา้วไดปี้ละมากกวา่ 20 ลา้น

ตนั และส่งเป็นสินคา้ส่งออกมากเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศผูส่้งออกขา้วมาหลายปี บนความส าเร็จของการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน เราก็พบปัญหาท่ีเกิดจากดิน ทั้งการเส่ือมโทรมของดิน การใชป้ระโยชน์ท่ีดินผดิประเภท 

 ปัญหาคุณสมบติัของดินท่ีมีผลกระทบต่อการเกษตร อาทิ พื้นท่ีท่ีท าการเกษตรต่อเน่ือง การท านาปี

และนาปังเกิดการเส่ือมโทรมของคุณภาพดิน ท าใหก้ารใชปุ๋้ยมีความจ าเป็นมากข้ึน ขณะชาวนาท่ีท านาหลายคร้ัง

ติดต่อกนัตอ้งมีตน้ทุนดา้นปุ๋ยทดแทนความเส่ือมโทรมของดินมากข้ึนและตอ้งการน ้ าจากการชลประทานท่ีเป็น

น ้าขุ่น ๆ ตน้ฤดูฝนช่วยเป็นปุ๋ยธรรมชาติใหแ้ก่ท่ีนา 

 ปัญหาการใชท่ี้ดินผิดประเภทบริเวณภูเขาและท่ีสูงควรเป็นพื้นท่ีอนุรักษพ์ื้นป่าและแหล่งตน้น ้ าล า

ธารเป็นพื้นท่ีสาธารณะกลบัถูกบุกรุกข้ึนไปถากถางท าลายผืนป่า และใช้ท่ีดินเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่ เช่น ไร่
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ขา้วโพดท่ีจงัหวดัน่านมีการใชพ้ื้นท่ีปลูกขา้วโพดบนไหล่เขาอย่างกวา้งขวาง เป็นปัญหาดา้นการใช้ทรัพยากร

ดินผดิประเภท 

 ปัญหาดา้นคุณสมบติัของดินท่ีไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมีอยูห่ลายประการดงัเช่น ปัญหาดินเคม็ 

มีเกลือปนอยูใ่นดินมากเกินกวา่ปกติท่ีควรจะมี ทั้งประเทศมีพื้นท่ีดินเคม็ (กรมพฒันาท่ีดิน) รวมประมาณ 21 

ลา้นไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีดินเค็มชายฝ่ังทะเลประมาณ 3.2 ลา้นไร่ และพื้นท่ีดินเค็มส่วนใหญ่อยูน่อกเขตชายฝ่ัง

ทะเล คือ อยู่ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 17.8 ล้านไร่ เกลือส่วนใหญ่เป็นแร่โซเดียมคลอไรด์

กระจายอยูใ่นเน้ือดิน ดินเคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกระจายอยูเ่กือบทุกจงัหวดั กล่าวคือ ใน 20 จงัหวดั

ของภาคน้ีพบเกลือในดินท่ีเกิดภาวะดินเค็มมากถึง 18 จงัหวดั ยกเวน้เพียง 2 จงัหวดัคือ จงัหวดัเลยและ

จงัหวดัมุกดาหาร โดยมีการแบ่งระดบัความเคม็เป็น 3 ระดบั คือ  

  1. พื้นท่ีดินเคม็จดั มีคราบเกลือบนผวิดินมากกวา่ 50% ความเคม็บริเวณดินชั้นบนมีมากกวา่ดิน

ชั้นล่าง พบบริเวณท่ีมีระดบัน ้ าใตดิ้นลึกลงไปจากผิวดินเพียง 1-2 เมตรเท่านั้น เป็นพื้นท่ีท าการเกษตรไม่

ไดผ้ล ถูกปล่อยพื้นท่ีใหว้า่งไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์  

  2. พื้นท่ีดินเค็มปานกลาง มีคราบเกลืออยู่บนผิวดินประมาณ 10-50% มีระดับน ้ าใต้ดินอยู่

ประมาณ 2 เมตรจากผวิดิน การใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่ท านาขา้ว แต่ใหผ้ลผลิตต ่า 

  3. พื้นท่ีดินเค็มนอ้ย ขนาดพื้นท่ีประมาณ 12.6 ลา้นไร่ บริเวณท่ีมีคราบเกลือผิวดินไม่ถึง 10% 

บริเวณน้ีน ้าใตดิ้นจะอยูลึ่กกวา่ 2 เมตรลงไป มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อท านาขา้วเป็นส่วนใหญ่ 
 

 
 

ภาพท่ี 4-19 แผนท่ีการแพร่กระจายของดินเคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (กรมพฒันาท่ีดิน, 2535) 
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 ตน้ก าเนิดของเกลือท่ีอยูใ่นเน้ือดินหรือผวิดินของพื้นท่ีดินเคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ชั้น

เกลือหิน (Rock Salt) ท่ีแทรกตวัอยู่ในหมวดหินมหาสารคาม น ้ าทะเลเคยท่วมขงัแล้วแห้ง 3 คร้ัง ทิ้งผลึก

เกลือรวมกนัเป็นจ านวนมากหนาแน่นดัง่ก้อนหิน เป็นเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในช่วงปลายของยุคครีเท

เชียสถึงเทอร์เชียรี (100-63 ลา้นปี) มีเกลือหินสะสมอยูใ่ตพ้ื้นดิน 3 ชั้น แต่ละชั้นแทรกคัน่โดยชั้นดินเหนียว 

การพบชั้นเกลือหินบางพื้นท่ีมีเพียงชั้นเดียว บางบริเวณพบ 2-3 ชั้น ลึกลงไปอาจถึง 500 เมตรในบางพื้นท่ี 

แลว้เกลือหินท่ีอยูใ่ตดิ้นมายาวนานหลายสิบลา้นปีมีผลอยา่งไรต่อภาวะดินเคม็ในปัจจุบนั ทั้ง ๆ ท่ีเกลืออยูใ่ต้

ดินลึกลงไปจากผิวดินตั้งแต่ประมาณ 4-5 เมตรลงไป มีจ านวนท่ีประมาณโดยกรมทรัพยากรธรณีวา่มากถึง 

18 ล้านล้านตนั ครอบคลุมพื้นท่ีอยู่ใต้ดินมากถึง 35.5 ล้านไร่ ค าตอบคือน ้ าใต้ดิน น ้ าท่ีซึมอยู่ในเน้ือดิน

กระจายไปถึงชั้นเกลือแลว้เกิดการละลายของเกลือเป็นน ้ าท่ีมีสารละลายของเกลือปนอยู ่น ้ าใตดิ้นท่ีเค็มจะมี

โอกาสซึมข้ึนสู่ผิวดินหรือดินชั้นบนในช่วงท่ีผิวดินแห้ง ส่วนมากจะเกิดในฤดูร้อนท่ีเป็นฤดูแลง้ของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ เดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายนและพฤษภาคมตน้ ๆ น ้าเคม็จะซึมข้ึนสู่ดินชั้นบน 

บางบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มต ่า น ้ าเค็มจะซึมถึงผิวดิน เม่ือพบกบัอากาศแห้งก็ระเหยไป เกลือท่ีเป็นสารละลาย

อยู่ในน ้ าไม่ได้ระเหยไปด้วย จึงตกผลึกเป็นเกลือปะปนอยู่กบัเน้ือดิน หรือรวมกนัเป็นลานเกลือท่ีผิวดิน 

ปรากฏการณ์เพิ่มความเค็มของดินจะมีมากบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นลุ่มต ่า โล่งเตียน ไม่มีพืชปกคลุมดิน ดงันั้นการ

สูญเสียพื้นท่ีป่าไมมี้ส่วนส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีและความเค็มให้กบัดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ยวิธี

หน่ึง ปัญหาดินเคม็มีการด าเนินการแกไ้ขและปรับปรุงดินหลายวธีิการ คือ มีทั้งการปลูกพืชคลุมดินประเภท

ท่ีมีรากลึกสามารถช่วยรักษาระดบัน ้าใตดิ้นไม่ใหสู้งข้ึน การลา้งดินดว้ยน ้าไหลซึมผา่นเพื่อลดความเค็ม การ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์การคดัเลือกพืชท่ีน ามาปลูกให้เหมาะสมกบัระดบัความเค็มของดิน เป็นตน้ (สามารถศึกษา

เพิ่มเติมจากขอ้มูลกรมพฒันาท่ีดิน) 

 ดินเปร้ียว 

 ดินเปร้ียวคือดินท่ีเป็นกรดจดั มีค่าเป็นกรดเป็นด่างอยู่ท่ีระดบัต ่ากว่า Ph 5.5 มีความเป็นพิษจาก

ไฮโดรเจนและอลูมิเนียม มีกรดก ามะถนัเป็นจุดสีเหลืองในดินชั้นล่าง เน้ือดินเป็นดินเหนียวสีเทาเป็นส่วน

ใหญ่และพบจุดสีแดงหรือสีน ้ าตาลกระจายอยูใ่นเน้ือดิน มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า โดยขาดธาตุอาหาร

แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โปแตสเซียมและโมลิบดีนมั  

 การเกิดดินเปร้ียว จะเกิดบริเวณท่ีเคยเป็นชายฝ่ังทะเลมาก่อน เช่น บริเวณป่าชายเลนเก่า โดยท่ี

ก ามะถนัในน ้ าทะเลจะแปลงไปเป็นไพไรท์ (แร่เหล็กผสมก ามะถนั) เกิดเป็นกรดก ามะถนัในดิน ส่วนแร่

เหล็กจะจบัตวัเป็นจุด ๆ กระจายเป็นจุดสีแดง สีน ้ าตาล สีส้มในเน้ือดินท่ีเป็นดินเหนียวสีเทาเป็นส่วนใหญ่ 

ความเป็นพิษจากกรดจดัท าให้มีพืชไม่ก่ีชนิดท่ีสามารถข้ึนอยูบ่นดินกรดได ้จึงมกัพบพืชประเภทตน้กกและ

กระจูดหนูข้ึนกระจายอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยงัมีปรากฏการณ์บ่งบอกอีก คือ บริเวณท่ีมีดินเปร้ียวจะ
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เป็นบริเวณท่ีเป็นท่ีลุ่มน ้ าแช่ขงัอยูห่ลายเดือนในหน่ึงปี ตามบ่อน ้ าหรือคูคลองจะมีน ้ าใส น ้ ามีรสเปร้ียวหรือ

เฝ่ือน  

 การจ าแนกประเภทดินเปร้ียวสามารถท าไดจ้ากการวดัค่าความเป็นกรดเป็นด่าง คือค่า Ph ของดิน 

โดยดินเปร้ียวจดัจะมีค่า Ph ต  ่ากวา่ 4.1 ดินเปร้ียวปานกลางมีค่า Ph 4.1-4.7 และดินเปร้ียวนอ้ยจะมีค่า Ph 4.7-

6.0 

 ประเทศไทยมีพื้นท่ีดินเปร้ียวอยู่บริเวณต่อไปน้ี หน่ึง:บริเวณท่ีราบภาคกลาง พบดินเปร้ียวท่ี

จงัหวดัอยธุยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร สระบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สอง: บริเวณชายฝ่ังทะเล

ภาคตะวนัออก พบดินเปร้ียวท่ีจงัหวดันครปฐม ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี และจนัทบุรี และ

สาม: บริเวณภาคใต ้คือจงัหวดันครศรีธรรมราช สตูล พทัลุง ปัตตานี และนราธิวาส  

 
 

ภาพท่ี 4-20 แผนท่ีแสดงขอบเขตดินเปร้ียวจดัประเทศไทย (กรมพฒันาท่ีดิน, 2549) 
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 การแกปั้ญหาดินเปร้ียวจดั มีการบริหารจดัการท่ีด าเนินการไดผ้ลดงัน้ี (ศูนยร์วมการจดัการดา้น

ดินเปร้ียว อ.องครักษ ์จงัหวดันครนายก) คือ 

  1. ท  าให้ความเป็นกรดมีความเจือจาง โดยการขงัน ้ าแช่ดินไวน้านๆ แลว้ระบายน ้ าออกท า

เป็นระยะ ๆ 

  2. เลือกพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมกบัดินเปร้ียว เช่น ปลูกปาลม์น ้ามนัหรือผลไม ้

  3. ใชปู้นมาร์ล หรือปูนบด (จากเปลือกหอย) ปูนขาว เป็นการเติมความเป็นด่างให้แก่ดิน (เติม

แคลเซียม) โดยมีสัดส่วนโดยประมาณ เช่น ดินเปร้ียวนอ้ยใชปู้นมาร์ลไร่ละ 0.5 ตนั ดินเปร้ียวปานกลางใช้

ปูนมาร์ลไร่ละ 1 ตนัและดินเปร้ียวจดัใชปู้นมาร์ลไร่ละ 2 ตนั 

  4. ใชปุ๋้ยหมกั ปลูกพืชตระกูลถัว่และฝ่ังกลบ 

  5. ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 

 การท านาขา้วท่ีอ าเภอองครักษ ์นครนายกไดผ้ลดี คือไดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน จากเดิมเคยไดข้า้ว 20-30 

ถงัต่อไร่ เป็นมากกวา่ 40 ถงัข้ึนไปถึง 50 ถงั โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

  1. หวา่นปูนมาร์ล 1-2 ตนัต่อไร่ (การหวา่น 1 คร้ังมีผลครอบคลุมไปได ้5 ปี) 

  2. ขงัน ้ าไวใ้นท่ีนาก่อนการไถ่หวา่นเตรียมดินและระบายน ้ าออกให้กรดในดินลดลง โดยท า

เดือนละ 1 คร้ัง  

  3. ช่วงวา่งเวน้การท านา ปลูกพืชตระกูลถัว่และไถ่กลบ 

  4. ใชปุ๋้ยช่วยบ ารุงดิน โดยใชสู้ตร 16-20-0 

  5. เลือกพนัธ์ุขา้วเจา้พนัธ์ุ ก.ข. มาปลูกเพราะทนดินเปร้ียวได ้

  6. ควบคุมระดบัน ้าในนาขา้วใหมี้น ้าขงัอยู ่5-10 เซนติเมตรตลอด โดยไม่ปล่อยใหดิ้นแหง้ 

 *เร่ืองของดินเปร้ียวและการบริหารจดัการแก้ไขมีขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีกรมพฒันาท่ีดิน โปรดหา

เพิ่มเติมตามท่ีตอ้งการ  

 ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินภาพรวมของประเทศไทย ขณะน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

จดัท าแผนท่ีการเกษตรทัว่ประเทศเสนอแก่สาธารณะเรียบร้อยแลว้ (Agri-Map) ขอให้พิจารณารายละเอียด 

เพิ่มเติมจากแผนท่ีดงักล่าว โดยแผนท่ีจะแสดงถึงการใช้พื้นท่ีเพื่อการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัคุณสมบติัของ

พื้นท่ี เช่น พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการปลูกขา้ว ยางพารา ออ้ย ขา้วโพด มนัส าปะหลงั เป็นตน้  

 

 4. ทรัพยากรแร่ธาตุของประเทศไทย 
 ชีวติประจ าวนัของคนไทยมีความผกูพนักบัการน าทรัพยากรแร่ธาตุมาใชป้ระโยชน์ วนัน้ีเราใชแ้ร่

เช้ือเพลิง (ถ่านหิน น ้ ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ) เพื่อการพลงังาน การคมนาคมขนส่ง เราใชแ้ร่ธาตุ
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เพื่อเป็นวสัดุก่อสร้างพฒันาบา้นเมืองในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาคารบา้นเรือน แร่ธาตุบางประเภทถูก

น ามาเป็นสารประกอบในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและยา การน าเอาแร่ธาตุมาใช้เป็นวสัดุ 

เคร่ืองใชส้อยต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัอีกมากมาย 

 ประเทศไทยมีแร่ธาตุท่ีส าคญัมากกว่า 50 ประเภท แร่ธาตุแต่ละประเภทมีการกระจายและการ

คน้พบแหล่งแร่ธาตุตามพื้นฐานธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยาและสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี ซ่ึงขอน าเสนอ

มุมมองของทรัพยากรแร่ธาตุของเราดงัน้ี 

 1. แร่ธาตุและแหล่งแร่ที่มีกระบวนการเกิดสัมพันธ์กับกระบวนการปะทุของหินอัคนี (Igneous 

Activity) มีหินแกรนิตเป็นหลัก มีแร่ธาตุประกอบหิน เช่น แร่ดีบุก ตะกั่ว ฟลูออไรท์ ทองค า ทองแดง 

ทงัสเตน วลูแฟรม เหล็กและสังกะสีเป็นตน้ โดยท่ีการปะทุของหินอคันีในพื้นท่ีประเทศไทยในช่วงการแปร

สัณฐานวิทยา 2 คร้ัง คือ ช่วงต่อระหวา่งมหายุคพาลีโอโซอิกกบัเมโสโซอิก เม่ือแผน่หินฉานไทยเคล่ือนตวั

ชนกบัแผน่หินอินโดจีน มีกระบวนการปะทุข้ึนมาของหินอคันี ทั้งภายในและภายนอกเป็นแนวเหนือลงใต ้

ตั้งแต่ภาคเหนือดา้นตะวนัออกต่อลงมาถึงจงัหวดัเลย เพชรบูรณ์ ชยัภูมิ ลพบุรี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด นครศรีธรรมราช ท าใหเ้กิดการปะทุของหินอคันีน าแร่ธาตุต่าง ๆ มา

ดว้ยในพื้นท่ีจงัหวดัดงักล่าว อีกคร้ังหน่ึงของการแปรสัณฐานทางธรณีวิทยา คือ ในช่วงยุคเทอร์เชียรี แผ่น

หินพม่าเคล่ือนชนกับแผ่นหินฉานไทย เกิดการปะทุของกระบวนการหินอัคนีในแนวเหนือ-ใต้ จาก

ภาคเหนือ ภาคตะวนัตกและภาคใต ้ซ่ึงเกิดเป็นพื้นท่ีภูเขา แนวเทือกเขาตั้งแต่ แนวเทือกเขาถนนธงชยั ตะนาว

ศรีและแนวเทือกเขาภูเก็ต มีแหล่งแร่ธาตุกระจายตั้ งแต่จังหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 

กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง ฯลฯ ศกัยภาพของแหล่งแร่ในพื้นท่ีดงักล่าวมีผล

ต่อการท าเหมืองแร่ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะการท าเหมืองแร่ดีบุกในภาคใต ้มีผลผลิตตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็น

ราชธานีมาแลว้ต่อเน่ืองมาถึงรัชสมยัรัตนโกสินทร์ ตลาดรับซ้ือคือยโุรปเป็นหลกั แต่ขณะน้ีมีก าลงัผลิตลดลง 

แร่ดีบุกลดความโดดเด่นลงไปแลว้  

 กระบวนการเกิดหินภูเขาไฟ การปะทุของแมกมาข้ึนมากบัปล่องภูเขาไฟ เม่ือลาวาค่อย ๆ เยน็ตวั

ลงอยา่งชา้ ๆ แร่ซิลิกาไดออกไซด ์(SiO2) สามารถรวมตวักนัเป็นเมด็ กระจายอยูใ่นเน้ือหินบะซอลต ์เป็นเม็ด

พลอยท่ีเป็นแร่รัตนชาติ 

 2. แร่ธาตุและแหล่งแร่ที่มีกระบวนการเกิดสัมพันธ์กับการตกตะกอนทับถม หินปูนและเกลือหิน 

เป็นตวัอยา่งของทรัพยากรแร่ธาตุกลุ่มตวัอยา่งน้ี โดยมีศกัยภาพในเชิงเศรษฐกิจ เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง การตกแต่งประดบับา้นเรือน (หินปูน หินอ่อน) และเกลือสินเธาว ์ 
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 หินปูน (Limestone) ทรัพยากรแร่ธาตุเพื่อวสัดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์อุตสาหกรรมเคมี 

และเคร่ืองประดบัตกแต่งบา้น คือ หินปูนท่ีเป็นหินอ่อน การกระจายของแหล่งหินปูนพบกระจายอยูทุ่กภาค

ของประเทศตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกและภาคใต ้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4-21 แผนท่ีทรัพยากรแร่ธาตุ แสดงพื้นท่ีแหล่งแร่ (หินปูน) ของประเทศไทย  

                ท่ีมา: (กรมทรัพยากรธรณี, มปป.)  

 

 หินปูนจ านวนมากเกิดจากการตกตะกอนของแคลเซียม (Calcium Carbonate) ขณะท่ีประเทศไทย

ถูกปกคลุมด้วยน ้ าทะเล การตกตะกอนจากซากแพลงตอนสัตวแ์ละแพลงตอนพืชจ านวนมหาศาล ตั้งแต่

มหายุคพาลีโอโซอีก ยุคย่อย ออร์โดวิเชียน ไซลูเรียน ดีโวเนียน คาร์บอนิเฟอรัส เพอร์เมียน ต่อเน่ืองถึง

มหายุคเมโสโซอิก ในยุคยอ่ย ไทรแอสซิก และสุดทา้ยท่ียุคจูแรสซิก เป็นระยะเวลายาวนานต่อเน่ืองท าให้
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เกิดชั้นหินปูนหนาบางแตกต่างกัน ต่อมามีการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา ชั้นหินปูนยกตวัสูงข้ึนจาก

ระดบัน ้ าทะเลกลายเป็นผืนแผน่ดิน มีสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเขา ภูเขาหินปูนท่ีมีสัณฐานขรุขระกระจาย

อยูทุ่กภาคของประเทศ ปัจจุบนับริเวณภูเขาหินปูนหลายแห่งดึงดูดโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์โรงงาน

โม่หินย่อยหินเขา้ไปตั้งอยู่ในพื้นท่ี เช่น อ าเภอแก่งค่อย จงัหวดัสระบุรี เป็นท่ีตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ถึง 3 

บริษทั อ าเภอพระพุทธบาท สระบุรี เป็นท่ีตั้งของโรงงานโม่หินยอ่ยหินเพื่องานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ การท่ี

ประเทศไทยมีแหล่งหินปูนกระจายในทุกภาคท าให้มีศกัยภาพทางด้านการผลิตท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง การตกแต่งประดบับา้น และอุตสาหกรรมเคมี เป็นตน้ โดยท่ีหินปูนท่ีพบ

มากสุด พบเป็นชั้นหนา กระจายทัว่ทุกภาคคือหินปูนท่ีเกิดข้ึนในยคุเพอร์เมียน (ชุดราชบุรีและสระบุรี) 

 แร่เกลือหิน (Rock Salt) และโพแทช (Potash)  

 แร่ธาตุของทั้ง 2 ประเภทน้ีสัมพนัธ์กบัการแห้งขอดของน ้ าทะเลโบราณท่ีเคยแช่ขงัอยูใ่นบริเวณ

โครงสร้างท่ีเป็นแอ่งแผน่ดินขนาดใหญ่ 2 แห่งของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคือ แอ่งแผน่ดินโคราชและแอ่ง

แผน่ดินสกลนคร น ้าทะเลท่ีเคยท่วมและแช่ขงัอยูใ่นแอ่งทั้งสองน้ีเกิดข้ึนในช่วงยคุทางธรณีวิทยา ครีเทเชียส 

โดยน ้ าทะเลไดท้่วมแลว้แห้งเกิดการตกผลึกของเกลือโซเดียมและเกลือโปแตสเซียม รวม 3 คร้ัง ท าให้เกิด

การสั่งสมของชั้นเกลือหินและโพแทช รวม 3 ชั้น เช่นกนั ระหว่างชั้นเกลือมีชั้นดินตะกอนเป็นดินเหนียว

แทรกกั้นอยู่ เกลือหินมีคุณสมบติัทางเคมีเป็นเกลือ NaCl (โซเดียมคลอไรด์) มากถึง 88-99% และเกลือโพ

แทชมีลกัษณะทางเคมีเป็น KCL (โปแตสเซียมคลอไรด)์ มีแร่โปแตสเซียมเป็นหลกั 
 

  
 

ภาพท่ี 4-22 เกลือหิน  
 ท่ีมา : http://www.dmr.go.th/main.php?filename=halite 
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 ประโยชน์ใชส้อยของทรัพยากรแร่ธาตุเกลือหินและโพแทช คือ เกลือหิน (Halite) มีศกัยภาพเป็น

เกลือท่ีน ามาบริโภคเรียกเกลือสินเธาว ์และมีศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเคมี ท าสบู่ ยอ้มสี ฟอก

หนงั ซีเมนต ์ฟอกผา้ เคลือบแกว้ กระดาษ เป็นตน้ พบมากอยูท่ี่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเป็นแหล่งใหญ่ ๆ 

(พื้นท่ีพบเป็นบริเวณกวา้งขวางครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 64,000 ตารางกิโลเมตร) อยู ่6 แห่ง คือในพื้นท่ี

จงัหวดัชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร อุบลราชธานีและอุดรธานี แหล่งใหญ่ทั้ง 6 จงัหวดัน้ี

ประมาณจ านวนเกลือหินได้ 2,900 ล้านตัน (กรมทรัพยกรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม) ส่วนแร่โพแทชพบแทรกอยู่ในชั้นเกลือหินบางชั้น โดยจ าแนกเป็นแร่ซิลไวท์ และแร่คาร์

นลัไลต์  มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจใช้ท าปุ๋ย เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองแกว้ ยอ้มสี ฟอกหนงัและท าสบู่เป็นตน้ 

แหล่งท่ีพบกระจายอยู่ในหลายจงัหวดั คือ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร ขอนแก่น ยโสธร มหาสารคาม 

ร้อยเอด็ และนครราชสีมา 

 

 

ภาพท่ี 4-23 แผนท่ีทรัพยากรแร่ธาตุ แสดงพื้นท่ีแหล่งแร่ (โพแทช) ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ท่ีมา: (กรมทรัพยากรธรณี, มปป.) 
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 3. แร่เช่ือเพลิงและแหล่งแร่เช้ือเพลิงที่เกิดจากการแปรสภาพของซากดึกด าบรรพ์ (Fossil Fuel) 

แร่เช้ือเพลิงท่ีมีองค์ประกอบทางเคมีของคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลัก เรียกสารประกอบไฮโดร-

คาร์บอน (Hydro-Carbon) มี 3 สถานะ คือสถานะท่ีเป็นของแข็งได้แก่ถ่านหิน สถานะท่ีเป็นของเหลวคือ

น ้ ามนัปิโตรเลียม และสถานะท่ีเป็นก๊าซ คือก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินประเทศไทยก็มีทรัพยากรแร่เช้ือเพลิงน้ี

และอยูใ่นระยะของการน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง โดยท่ีถ่านหินท่ีพบในประเทศไทยเป็นถ่านหิน

คุณภาพระดบัถ่านหินลิกไนท์ พบแหล่งถ่านหินกระจายส่วนใหญ่และน ามาใช้ประโยชน์มาจากอ าเภอแม่

เมาะ จงัหวดัล าปาง และท่ีจงัหวดักระบ่ีในภาคใต ้เป็นการน ามาให้ความร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การน า

ถ่านหินมาเผาเพื่อเป็นพลงังานความร้อนในการผลิตไฟฟ้าจะมีผลกระทบจากการเผาท าให้เกิดก๊าซเรือน

กระจก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่ นก ามะถนั ฯลฯ (เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยัต่อ

ประชากรในชุมชนใกลเ้คียงไดร้ะดบัหน่ึง หากป้องกนัไม่ดีเพียงพอ ) 

 ในปัจจุบนั พ.ศ. 2560 กระแสการใช้ทรัพยากรถ่านหินเพื่อเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าของโลก คือ

ถ่านหินเป็นล าดับหน่ึง ทั้ งน้ีเพราะเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีต้นทุนต ่า ท าให้กระแสไฟฟ้าราคาต ่าลง ประเทศ

อุตสาหกรรมส าคญั ๆ ของโลกยงัคงเนน้ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงถ่านหินเป็นหลกั การใชถ่้านหินไปพร้อม ๆ กบั

การพฒันาเทคโนโลยใีนการควบคุมดูแลส่ิงแวดลอ้มไปดว้ย แมว้า่ในขณะน้ีกระแสการใชพ้ลงังานทดแทนท่ี

เป็นพลงังานสะอาด เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานน ้า พลงังานลมจะไดรั้บความสนใจพฒันาข้ึนมาก แต่

กว่าสังคมโลกจะเปล่ียนผ่านยุคการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลไปสู่พลงังานทดแทนอ่ืน ๆ ได้นั้น ช่วงของการ

เปล่ียนผา่น ถ่านหินจะยงัมีบทบาทสูงอยูม่ากในการน ามาใชป้ระวงิเวลาของการค่อย ๆ เปล่ียนผา่นสู่อนาคต

ของพลงังานสะอาด ซ่ึงประเทศไทยก็อาจตอ้งเขา้กระแสโลกไปกบัเขาด้วยเช่นกนั เพราะว่าใน 25-40 ปี

ขา้งหน้าน ้ ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติขาดแคลนและหมดไปจากสังคมพลงังาน แต่ถ่านหินจะยงัมี

จ านวนอยูใ่ห้มนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์ไปนานถึง 100-150 ปีในอนาคต ดงันั้นหากสังคมโลกไม่พยายามผูกติด

เช้ือเพลิงพลงังานประเภทใดประเภทหน่ึงมากเกินไป มีการเนน้ความหลากหลาย ก็จะท าใหเ้ช้ือเพลิงรูปแบบ

ดั้งเดิม คือ ถ่านหินได้รับการพฒันาต่อยอดไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจนกลายเป็นเช้ือเพลิงอมตะก็อาจจะ

เป็นได ้

 น ้ ามนัปิโตรเลียม ทรัพยากรแร่ธาตุท่ีเป็นเช้ือเพลิงของสารประกอยไฮโดร-คาร์บอนท่ีมีลกัษณะ

เป็นของเหลวน้ีไดรั้บการคน้พบในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2461 โดยพบน ้ ามนัปิโตรเลียมท่ีผิวดิน อ าเภอ

ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อจากนั้นจึงมีการส ารวจเพิ่มเติมจนปัจจุบนั ประเทศไทยมีแหล่งน ้ามนัปิโตรเลียมมาก

ท่ีสุดอยู่ท่ีอ่าวไทย ท่ีแหล่งเอราวณั แหล่งสตูล แหล่งสงขลา จสัมิน บานเยน็และแหล่งทานตะวนั ส่วนบน

แผน่ดินพบแหล่งน ้ามนัท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร มีแหล่งผลิตอยูห่ลายแห่งแต่เป็นแหล่งขนาดเล็ก คือ อ าเภอฝาง 

เชียงใหม่ อ าเภอลานกระบือ ก าแพงเพชร อ าเภอคีรีมาศและอ าเภอกงไกรลาส สุโขทยั อ าเภอบางระก า 
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พิษณุโลก (ทั้งก าแพงเพชรและพิษณุโลก พบทั้งน ้ ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ) อ าเภอวิเชียรบุรี 

เพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองและอ าเภออู่ทอง สุพรรณบุรี อ าเภอก าแพงแสน นครปฐม มีขอ้สังเกต แหล่งคน้พบ

บนตวัแผน่ดินจะกระจายอยูบ่ริเวณขอบของแอ่งแผน่ดินเจา้พระยา คือ พบจากเพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทยั 

ก าแพงเพชร สุพรรณบุรีและนครปฐม ปริมาณการผลิตดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าเป็นแหล่งผลิตขนาดเล็ก จึงมี

ขนาดผลิตน ้ามนัปิโตรเลียมต่อวนัอยูป่ระมาณ 30,000 บาร์เรล (ปี พ.ศ. 2558-59)   

 ก๊าซธรรมชาติ ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติทั้งแหล่งบนแผน่ดินและแหล่งอ่าวไทย โดยแหล่งบน

แผ่นดินมีขนาดเล็ก เช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติอ าเภอน ้ าพอง ขอนแก่น ผลิตได้ประมาณวนัละ 15 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตและพบเล็กนอ้ยท่ีอ าเภอหนองแสง อุดรธานี ประเทศไทยพบแหล่งก๊าซธรรมชาติจ านวนมากท่ี

อ่าวไทย เร่ิมน ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบนั แหล่งท่ีพบอยู่ในพื้นท่ีไหล่ทวีปของไทย

และอยูใ่นพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (พื้นท่ีอ่าวไทยท่ีประเทศทั้งสองอา้งสิทธ์ิการเป็นเจา้ของทบัซอ้นกนั 

ยงัไม่สามารถตกลงแบ่งพื้นท่ีกนัไดอ้ย่างชดัเจน จึงก าหนดให้เป็นพื้นท่ีพฒันาร่วมกนั มีผลประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจร่วมกนั โดยมีขนาดพื้นท่ีกวา้งขวางประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร) ปี พ.ศ. 2558 บริษทัสัมปทาน 

คือ บริษทัเซฟรอนประเทศไทย ผลิตทั้งก๊าซธรรมชาติและน ้ามนัปิโตรเลียม เฉพาะแหล่งปลาทองมีแท่นเจาะ

มากถึง 67 แท่น โดยมีหลุมผลิตมากถึง 1,190 แห่ง มีการคาดการณ์ถึงการหมดส้ินของแหล่งก๊าซและน ้ ามนั

ในอ่าวไทยวา่อาจจะมีใชไ้ดไ้ปอีก 20 ปีขา้งหนา้เท่านั้น (จริงหรือไม่ตอ้งคอยดู) วนัน้ีก๊าซธรรมชาติถูกส่งข้ึน

ฝ่ังทางท่อไปยงัอ าเภอขนอม นครศรีธรรมราช และอ าเภอมาบตาพุด ระยอง เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ใน

การผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมปริโตเคมี อุตสาหกรรมโรงงาน พลงังานครัวเรือนและการขนส่ง (หมาย

เหตุ วนัน้ีปี พ.ศ. 2559-60 ประเทศไทยสั่งซ้ือก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมา มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการขนส่งทางท่อเขา้สู่ประเทศไทย)  

 

 
 
 
 



บทที ่5 
ประชากรโลกและประชากรประเทศไทย 

 
1. ประชากรโลก 
 จากขอ้มูลขององคก์รสหประชาชาติ ตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทัว่โลกมีประชากรเพิ่มมาก
ถึง 7,000 ลา้นคนแลว้ ท าให้มีความสงสัยว่าประชากรมนุษยก์ าลงัจะลน้โลกจริงหรือ ค าว่าลน้โลกในท่ีน้ี
น่าจะหมายถึงการมีประชากรมนุษยม์ากจนเกิดภาวะขาดแคลน ขดัสนในส่ิงท่ีเป็นความจ าเป็นพื้นฐานของ
การมีชีวิตอยูร่อดได ้เช่น ความขาดแคลนของท่ีอยูอ่าศยัท่ีถูกสุขลกัษณะ ความเพียงพอของอาหาร พื้นท่ีท า
มาหากิน น ้ากินน ้าใช ้พลงังาน และการพฒันาคุณภาพประชากรเป็นตน้ มนุษยโ์ลกยงัจะสามารถดูแลกนัเอง
ให้อยู่ดีกินดีไดอ้ยู่หรือหากมีจ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึนกว่าน้ีอีกเล่ือยๆ และถา้ยอ้นดูประวติัการเติมโต
ของจ านวนประชากรมนุษยข์องโลกแลว้ก็จะพบวา่ มีการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรมนุษยต์ลอดมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2347 จนถึง พ.ศ. 2558 (องคก์รสหประชาชาติ) ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5-1 จ านวนประชากรมนุษยต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 2347 จนถึง พ.ศ. 2558 (UN) 
 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากร   (ล้านคน) 
2347 1,000 

                                   2470 (เร่ิมยคุอุตสาหกรรม) 2,000 
2503 3,000 
2517 4,000 
2530 5,000 
2542 6,000 
2555 7,000 
2558 7,300 

                                    2573 (ปีคาดหมายโดย UN) 8,500 
 
 มีขอ้สังเกตการเพิ่มจ านวนประชากรโลกทุกหน่ึงพนัลา้นคนจากอดีตถึงปัจจุบนัช่วงเวลาสั้นลง 
คือจาก พ.ศ. 2347 ถึง พ.ศ. 2470 มีจ านวนประชากรเพิ่ม 1,000 ลา้นคนใชเ้วลายาวถึง 123 ปี แต่หลงัจากปี 
พ.ศ. 2470 เป็นตน้มาการเพิ่มจ านวนทุกๆ 1,000 ลา้นคนใชเ้วลาเพียง 12-14 ปีเท่านั้น (จาก พ.ศ. 2470 - 2555) 
และมีการคาดหมาย โดยองค์กรสหประชาชาติว่า อนาคตการเติมโตของประชากรโลกท่ีจะเพิ่มข้ึนทุกๆ 
1,000 ลา้นคน น่าจะใชเ้วลาระหวา่ง 15-20 ปี นอกจากนั้นยงัมีปรากฏการณ์ท่ีส่งเสริมการเติมโตของจ านวน



119 

ประชากรอยา่งรวดเร็วคือ การเกิดเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม (เร่ิมตน้ประมาณ พ.ศ. 2470 เป็นตน้มา) ผล
พวงของอุตสาหกรรมท าให้ผลผลิตท่ีส่งผลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การตั้งถ่ินฐาน ความเป็นอยู ่อาหาร
และยารักษาโรค มีความเพียงพอมากข้ึน เป็นช่วงเวลาหน่ึงท่ีสังคมมนุษยไ์ม่ตอ้งคอยกงัวลถึงความอดยาก 
ขดัสน จึงไม่มีการควบคุมจ านวนประชากรแต่อย่างใดนัก อตัราการเพิ่มของประชากรของโลกมีความ
แตกต่างกนัในช่วงเวลา 62 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2555 มีอตัราเพิ่มต่อปีทีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5-2 อตัราการเพิ่มของประชากรในช่วงเวลา 62 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2555 
 

ปี พ.ศ. อตัราการเพิม่ต่อปี (ร้อยละ) 
2493 1.8 

2503-2513 2.2 
2555 1.1 

 
ท่ีมา: เรียบเรียงจากองคก์รสหประชาชาติ 
 
 สังคมโลกเคยมีการเพิ่มจ านวนประชากรในอตัราสูงร้อยละ 2 กว่าๆ ในช่วงปี 2503 – 2513 แต่
หลงัจากนั้นอตัราการเพิ่มค่อยๆลดลง จนถึงประมาณร้อยละ 1 กวา่ๆ ในปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา ซ่ึงแสดงวา่
การเพิ่มจ านวนประชากรมนุษยข์องโลกเคยผา่นช่วงสูงมาแลว้และก าลงัมีภาพความน่าเป็นห่วงถึงความไม่
เพียงพอของทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัๆ ลดลงไปดว้ยระดบัหน่ึง 
 
 การกระจายของประชากรโลก (The Distribution of the world population) 
 ประชากรของโลกมิไดอ้าศยัอยูท่ ัว่ไปบนผิวโลก มีปัจจยัควบคุมทางธรรมชาติหลายประเภทท่ีมี
บทบาทต่อการตดัสินใจเลือกท่ีอยูข่องประชากร เช่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจยัควบคุมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่น ความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐาน การ
คมนาคมขนส่ง (เส้นทางคมนาคม) ไฟฟ้า น ้ าประปา การโทรคมนาคมส่ือสารและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 5-1 แผนท่ีการกระจายของประชากรโลก 
 ท่ีมา: https://www.gotoknow.org/posts/490238 
 
 พื้นผิวโลกประกอบดว้ยตวัแผน่ดินท่ีเป็นทวีปต่างๆ คือ ทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต ้ออสเตรเลียโอเชียเนีย และแอนตาร์กติกา  ทุกแห่งมีประชากรมนุษยก์ระจายไปตั้งถ่ินฐานทั้ง
ถาวรและชัว่คราว แต่กระจายมิไดมี้กระจายอยา่งสม ่าเสมอไปทัว่ทั้งตวัทวีป เพราะการกระจายจะมีลกัษณะ
กระจายตวัหนาแน่นในบางพื้นท่ี และมีเบาบางในบางพื้นท่ี เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของประชากรกระจาย
ไปตามทวปีต่างๆ แลว้พบดงัน้ี (องคก์รสหประชาชาติ 2560 มีนาคม) 
 
ตารางท่ี 5-3 จ านวนของประชากรในแต่ละทวปี 

 

ทวปี จ านวนประชากร คิดเป็นร้อยละ 
เอเชีย 4,478,315,164 59.6  
แอฟริกา 1,246,504,865 16.6  
ยโุรป 739,207,742 9.8  
อเมริกาเหนือ 363,224,006 4.8  
อเมริกากลางและใต ้ 647,565,336 8.6  
โอเชียเนีย 40,467,040 0.5  
  
 ประชากรมากกว่าคร่ึงหน่ึงของโลกอาศยัอยู่ในพื้นท่ีทวีปเอเชีย คือมีมากถึงร้อยละ 59.6 โดย
ประชากรเกาะกลุ่มตั้งถ่ินฐานอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ไตห้วนั) เอเชียใต ้(อินเดีย 
ปากีสถาน บงัคลาเทศ) และภูมิภาคระหวา่งเอเชียตะวนัออกและเอเชียใตคื้อ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พื้นท่ี
ของภูมิภาคทั้ง 3 แห่งนั้นมีความเหมาะสมทางสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชากรเป็นอย่างดี คือ วิถีแห่งการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีมีปัจจยัสนับสนุนคือ 
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ภูมิอากาศท่ีอยู่ในพื้นท่ีอากาศร้อนช้ืนถึงอบอุ่นข้ึน มีลมมรสุมเป็นระบบลมประจ ามีผลต่อการส่งน ้ าให้
กระจายไปทัว่ภูมิภาคในช่วงฤดูร้อน (มรสุมตะวนัตกเฉียงใต)้ สภาพภูมิประเทศขานรับสร้างระบบส่งน ้ า
และพฒันาพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าขนาดใหญ่ กวา้งขวางหลายลุ่มแม่น ้ า มีดินอุดมสมบูรณ์กระจายทัว่ท่ีราบลุ่ม
แม่น ้ า องคป์ระกอบของดิน น ้ า ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ส่งเสริม วิถีแห่งเกษตรกรรม ชาวเอเชียส่วนใหญ่จึง
เป็นเกษตรกร ตวัอยา่งท่ีราบลุ่มแม่น ้าใหญ่ๆ ท่ีมีประชากรอยูอ่าศยัและประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลกัคือ 
ท่ีราบลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียง ฮวงโห ซีเกียงในประเทศจีน ลุ่มแม่น ้าคงคา ในอินเดีย ลุ่มแม่น ้าสินธุในปากีสถาน 
ลุ่มแม่น ้าอิรวดี เมียนมาร์ ลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา ชี-มูล แม่น ้าโขง ไทย แม่น ้าแดง เวยีดนาม เป็นตน้ แต่มีพื้นท่ีท่ี
ชาวเอเชียไม่ชอบเขา้ไปอยู่อาศยัอีกมาก เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิต เช่น
พื้นท่ีภายในของทวีป ท่ีราบสูงทิเบต ทะเลทรายโกบี ไซบีเรียอนัหนาวเย็น ต่อไปถึงชายฝ่ังมหาสมุทร
อาร์กติกท่ี อยูท่างเหนือ เอเชียตะวนัตกและตะวนัออกกลางท่ีมีอากาศและภูมิประเทศแบบทะเลทราย 
 ทวีปแอฟริกา มีประชากรอาศยัอยู่มากเป็นอนัดบัสองรองจากทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกามีสภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการตั้งถ่ินฐานหลกัๆอยู ่2 ลกัษณะคือ พื้นท่ีท่ีเป็นทะเลทราย คือทะเลทรายสะ
ฮาร่ามีพื้นท่ีมากกว่า 9 ล้านตารางกิโลเมตร แอฟริกาเหนือ พื้นท่ีป่าดิบช้ืนโซนศูนยสู์ตรบริเวณแอฟริกา
ตอนกลาง กล่าวคือเขตสะฮาร่าแห้งแลง้ทุรกนัดาร ขาดแคลนน ้ า ภูมิประเทศเต็มไปดว้ยสันทราย ภูมิอากาศ
ร้อนจดัเวลากลางวนัและและอากาศหนาวเยน็ในเวลากลางคืน ส่วนบริเวณป่าฝนเมืองร้อนหรือป่าดิบช้ืน
โซนศูนยสู์ตรมีแม่น ้ าคองโกเป็นสายน ้ าหลกันั้นก็มีสภาพภูมิอากาศร้อน-ช้ืน อากาศร้อนและมีฝนตกชุก 
ความช้ืนสูง ส่งผลให้มีป่าไมข้ึ้นหนาแน่เป็นป่าดิบช้ืน การเขา้ไปอยู่อาศยัมีอุปสรรคด้านภูมิอากาศการ
กระจายของฝนและอาจมีภยัจากโรคภยัไขเ้จ็บจากป่าดิบช้ืน ชาวแอฟริกาจึงมีเขา้ไปอยู่อาศยัเป็นส่วนนอ้ย 
ประชากรส่วนใหญ่ของชาวแอฟริกาจึงเลือกตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณแอฟริกากลางรอบๆอ่าวกินี แอฟริกา
ตะวนัออก และแอฟริกาตะวนัออกเฉียงใตส่้วนแอฟริกาตะวนัตกเฉียงใตมี้ทะเลทรายนามิบเป็นอุปสรรคต่อ
การตั้งถ่ินฐานจึงมีประชากรตั้งถ่ินฐานอยูเ่บาบาง 
 ทวีปยุโรป ทวีปน้ีไม่มีทะเลทรายเป็นอุปสรรคต่อการตั้ งถ่ินฐานของประชากร มีแต่สภาพ
ภูมิอากาศหนาวเย็นบริเวณภูมิภาคยุโรปเหนือเท่านั้นท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ไปอยู่อาศยั ภูมิอากาศเขต
อบอุ่น มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรน ้ า ประชากรของยุโรปจึงกระจายค่อนขา้งทัว่ถึงและกวา้งขวางไปทัว่
ทวีป (ยกเวน้พื้นท่ีภูเขาสูง และยุโรปเหนือท่ีมีอากาศหนาวเยน็มาก) ภูมิภาคท่ีชาวยุโรปตั้งถ่ินฐานกระจาย
หนาแน่นคือ ยุโรปตะวนัตก ยุโรปกลาง ยุโรปตะวนัออก บริเวณท่ีประชากรชาวยุโรปกระจายอยูเ่บาบางคือ
ยโุรปเหนือ ทางเหนือของสแกนดิเนเวยี ท่ีมีภูมิอากาศหนาวเยน็เป็นอุปสรรคต่อการอยูอ่าศยั 
 ทวีปอเมริกาเหนือ ประชากรส่วนใหญ่กระจายอยูใ่นพื้นท่ีตั้งแต่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเขา้ไปสู่พื้นท่ี
ลุ่มแม่น ้ ามิสซิสซิปป้ีซ่ึงอยู่ทางตอนกลางของทวีป และจากบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 ลงมาจรดอ่าวเม็กซิโก ถึง
ภูมิภาคชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตก ส่วนบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวนัตกนั้นเป็นแนวเทือกเขาและ
ทะเลทรายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการตั้งถ่ินฐาน จึงมีประชากรอาศยัอยูเ่บาบาง ภูมิภาคทางเหนือของอเมริกาเหนือมี
อากาศหนาวเยน็ซ่ึงคือพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศแคนนาดามีประชากรอาศยัอยูเ่บาบางมาก 
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 ทวีปอเมริกากลางและใต ้อเมริกากลางและคาริเบียนมีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่น ส่วนอเมริกาใต้
นั้ นการกระจายของประชากรจะไปตั้ ง ถ่ินฐานอยู่บริ เวณท่ีราบชายฝ่ังทะเลทางเหนือ ตะวันตก 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนัตกเฉียงใต ้ปัญหาอุปสรรคของการตั้งถ่ินฐานของ
ทวีปอเมริกาใตคื้อ สภาพภูมิศาสตร์ของป่าดิบช้ืน หรือป่าดงดิบของลุ่มแม่น ้ าอาเมซอน และลุ่มแม่น ้ าทางเหนือ 
และสภาพภูมิศาสตร์แนวเทือกเขาแอนดีสกบัทะเลทรายทางดา้นตะวนัตกของทวปี 
 โอเชียเนีย (ทวปีออสเตรเลียและหมู่เกาะในแปซิฟิก) ทวปีออสเตรเลียมีความเหมาะสมของพื้นท่ีเพื่อ
การตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณท่ีราบชายฝ่ังตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงใต้ ตะวนัตกเฉียงใต้ และทางเหนือ พื้นท่ี
ตอนกลางและตะวนัตกของออสเตรเลียเป็นทะเลทรายท่ีมีความแห้งแลง้และทุรกนัดารจึงมีประชากรอาศยัอยู่
เบาบาง 
 เม่ือมีการแบ่งพื้นท่ีเป็นประเทศต่างๆ ทัว่โลกจะพบวา่แต่ละประเทศมีประชากรจ านวนแตกต่างกนั 
ซ่ึงหากพิจารณาจากประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมาก 10 อนัดบัแรกแลว้ไดข้อ้มูลจากองคก์รสหประชาชาติ ปี 
2560 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5-4 ประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมาก 10 ล าดบัแรกของโลก  
 

ประเทศ (อันดับ) ขนาดประชากร (คน) 
1. จีน 1,386,497,433 
2. อินเดีย 1,337,886,979 
3. สหรัฐอเมริกา 325,781,687 
4. อินโดนีเซีย 262,647,949 
5. บราซิล 210,750,637 
6. ปากีสถาน 195,587,477 
7. ไนจีเรีย 190,401,512 
8. บงัคลาเทศ 164,263,373 
9. รัสเซีย 143,394,010 
10. เมก็ซิโก 129,954,365 
20. ไทย 68,253,258 

 
 ประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมาก 10 อนัอบัแรก มีอยู่ 5 ประเทศอยู่ทวีปเอเชีย คือ จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ ท่ีเหลืออีก 5 ประเทศอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ 2 ประเทศ คือ
สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ทวีปอเมริกาใตคื้อ ประเทศบราซิล ทวีปแอฟริกาคือ ประเทศไนจีเรีย และทวีป
ยุโรปคือ ประเทศรัสเซีย การกระจายใน 10 อนัดับดังกล่าวท าให้ทวีปเอเชียมีน ้ าหนักและความส าคญั
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มากกวา่ทวปีอ่ืนๆ ในดา้น ภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศและพลงัประชากรโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งประเทศจีนและอินเดีย เพราะทั้งสองประเทศน้ีก าลงักา้วเขา้สู่การมีบทบาททางอ านาจรัฐและการเมือง
ระหวา่งประเทศ อ านาจเศรษฐกิจของโลก และพลงัของประชากรจ านวนมหาศาลเป็นพลงัการผลิตและเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ของโลกทางการคา้ระหวา่งประเทศ ขณะเดียวกนัก็จะพบกบัภาพของภาระรับผิดชอบท่ีตอ้ง
ดูแลประชากรของชาวเอเชียในดา้นต่างๆ อาทิ การเขา้ถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะน ้ าสะอาดปลอดภยั 
การให้การศึกษาแก่ประชากร การดูแลสุขอนามยั การมีงานท าหรือความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการไดรั้บ
บริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ทวีปเอเชียจึงเป็นทวีปท่ีมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอยา่งมากมาย น ้า ดิน การคมนาคมขนส่งและพลงังาน เป็นตน้ 
 ปัญหาของประชากรโลก 
 วนัน้ีประชากรของโลกมีมากถึงเกือบ 7,500 ล้านคน (พ.ศ.2560) ปัญหาต่างๆ ย่อมเกิดข้ึนกบั
ประชากรบางส่วนอย่างแน่นอน อาทิ ปัญหา ความยากจนและขาดแคลนอาหาร การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ 
สุขอนามยัและความปลอดภยัจากโรคร้าย การพฒันาทางการศึกษา พิบติัภยัทางธรรมชาติและปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และการกระจุกตวัในเขตเมือง ซ่ึงพอจะกล่าวถึงเป็นภาพกวา้งๆ ดงัน้ี 
 1. ปัญหาความยากจนและขาดแคลนสารอาหาร (Hunger and Poverty)  
 เม่ือปี พ.ศ. 2558 ธนาคารโลกมีการประมาณกนัวา่ประชากรมากกวา่ 700 ลา้นคนทัว่โลกท่ีอยูใ่น
ภาวะยากจน คือเป็นประชากรท่ีมีรายไดต่้อวนัต ่ากวา่ 1.9 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 66.50 บาท หากคิดท่ี 35 
บาท: 1 ดอลลาร์) หรือมีรายได้ต่อเดือนต่อคนต ่ากว่า 1,995 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่ของผูย้ากจนกระจายอยู่ใน
ภูมิภาค แอฟริกากลาง แอฟริกาตะวนัตก แอฟริกาตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้และหากพิจารณาเป็นราย
ทวปีแลว้พบวา่ ในปี พ.ศ. 2556 แต่ละทวปีมีจ านวนคนยากจนโดยประมาณดงัน้ี แอฟริกา 383 ลา้นคน เอเชีย 
327 ลา้นคน อเมริกาใต ้19 ลา้นคน ออสเตรเลีย และหมู่เกาะในแปซิฟิก (โอเชียเนีย) 2.5 ลา้นคน และทวีป
ยโุรป 0.7 ลา้นคน การเปล่ียนแปลงของจ านวนผูย้ากจนของโลกจากอดีตตั้งแต่ พ.ศ. 2363 เป็นตน้มาถึง พ.ศ. 
2556 จะพบวา่มีจ านวนประชากรท่ีอยูใ่นภาวะยากจนแตกต่างกนัคือ ธนาคารโลกประมาณวา่ ในช่วงปี พ.ศ. 
2363 นั้นคาดวา่มีผูย้ากจนทัว่โลกอยูป่ระมาณ 1.1 พนัลา้นคน ปี พ.ศ. 2533 ประมาณวา่มีคนจนทัว่โลก 1.85 
พนัลา้นคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ประมาณกนัวา่คนยากจนทัว่โลกลดลงเหลือเพียง 760 ลา้นคน โดยประเทศ
ในเอเชีย อยา่งเช่นประเทศจีนสามารถลดจ านวนผูมี้ฐานะยากจนลงไดร้วดเร็วและในผลท่ีสุดประเทศหน่ึง 
 ประชากรผูข้าดแคลนสารอาหารท่ีเหมาะสมต่อการอยู่รอด คือขาดแคลนสารอาหารทางด้าน
อาหารโปรตีน วติามินและอาหารใหพ้ลงังาน (Hunger population) องคก์ารอาหารและเกษตรสหประชาชาติ 
(FAO) ประมาณการณ์เม่ือปี พ.ศ. 2558 ไวว้า่ ทัว่โลกมีจ านวนประชากรท่ีขาดแคลนสารอาหารอยูป่ระมาณ
เศษหน่ึงส่วนเกา้ ของประชากรทั้งหมด คือประมาณ 795 ลา้นคน จากประชากรทัว่โลกประมาณ 7.3 พนัลา้น
คน (มีปริมาณใกลเ้คียงกบัผูมี้ฐานะยากจน) และไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงจ านวนผูข้าดแคลนสารอาหาร
ในช่วงเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2533 ถึง 2557 โดยแบ่งเป็นภูมิภาคไวด้งัน้ี  
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ตารางท่ี 5-5 การเปล่ียนแปลงจ านวนผูข้าดแคลนสารอาหารในช่วงเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2533 ถึง  
      2557 แบ่งเป็นภูมิภาค (FAO, 2015) 
 

ภูมิภาค พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2557 
โลก 1010.6 794.6 
ประเทศพฒันาแลว้ 20 14.7 
ประเทศก าลงัพฒันา 990.7 779.9 
แอฟริกา 181.7 232.5 
เขตทะเลทรายสะฮารา แอฟริกา 175.7 220 
เอเชีย 741.9 511.7 
เอเชียตะวนัออก 295.4 145.1 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 137.5 60.5 
เอเชียใต ้ 291.2 281.4 
ลาติน อเมริกา 66.1 34.3 
ออสเตรเลียและหมู่เกาะในแปซิฟิก 1.0 1.4 

 
 ในช่วงเวลา 25 ปีท่ีผ่านมาสังคมมนุษยมี์การปรับตวัในด้านสาธารณสุขเพื่อลดการขาดแคลน
สารอาหารให้แก่ประชาชนผูมี้ฐานะยากจนทัว่โลก จนพบว่าโดยภาพรวมทัว่โลก จ านวนผูข้าดแคลน
สารอาหารมีจ าวนลดลง และลดลงทั้งในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้และก าลงัพฒันา แต่เม่ือแยกเป็นภูมิภาคแลว้ 
การเปล่ียนแปลงมิไดไ้ปในทางดีข้ึนเหมือนกนัหมด คือ จ านวนผูข้าดสารอาหารลดลง ในภูมิภาคทวปีเอเชีย 
เอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเชียงใต ้เอเชียใต ้ลาตินอเมริกนั แต่มีบางภูมิภาคท่ีมีจ านวนประชากรท่ีขาด
แคลนสารอาหารมีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน เช่นภูมิภาคแอฟริกา สะฮาราแอฟริกา และหมู่เกาะในแปซิฟิก 
ดงันั้นขณะน้ีภูมิภาคท่ีควรพฒันาคุณภาพประชากรดา้นสุขอนามยัการอาหารเป็นอยา่งมากคือ แอฟริกาเป็น
ส าคญั รวมถึงหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นตน้ 
 
 2. ประชากรสูงวยัของโลก (World Ageing Population) 
 ผูสู้งวยัคือผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 60 ปีข้ึนไป เป็นผูมี้อายุยืนยาวผา่นประสบการณ์ต่าง ๆ มามากมาย ปลด
เปล้ืองตนเองจากภาระงานประจ า ทัง่โลกมีจ านวนผูสู้งวยัเพิ่มข้ึนดว้ยเหตุผลของการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ทางสาธารสุข การศึกษา เศรษฐกิจ และวถีิความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จึงท าใหป้ระชากรส่วนหน่ึงอายยุืนข้ึนเกิน 60 
ปีข้ึนไป มีการประมาณการณ์กนัถึงจ านวนผูสู้งวยัของโลกโดย แผนกประชากร สายงานดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม องค์กรสหประชาชาติไวด้งัน้ี เม่ือปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) มีประชากรผูสู้งวยัทัว่โลกอยู่ประมาณ
ใกลเ้คียง 200 ลา้นคน หรือ ประมาณร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมดของโลก เวลาต่อมาอีก 50 ปี คือปี พ.ศ. 
2543 (ค.ศ. 2000) จ  านวนประชากรผูสู้งวยัเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 600 ลา้นคน หรือเท่ากบัประมาณใกลเ้คียง 
ร้อยละ 10 ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนประมาณ 3 เท่าตวัในระยะเวลา 50 ปี นอกจากนั้นยงัมีการพิจารณาถึงแนวโนม้
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การเติบโตของประชากรผูสู้งวยัในอีก 50 ปีขา้งหนา้คือปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ทัว่โลกมีประชากรผูสู้งวยั
มากข้ึนถึง 1800 ลา้นคน หรือเท่ากบัร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมดของโลก ในปัจจุบนัน้ี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 
2017) จ  านวนประชากรผูสู้งวยัทัว่โลกเพิ่มข้ึนประมาณ ร้อยละ 2 ต่อปี และมีอตัราการเพิ่มสูงมากถึงร้อยละ 
2.8 ในช่วงเวลาระหวา่ง พ.ศ. 2568 – 2573 (ค.ศ. 2025 - 2030) ท าใหมี้การปรับตวัส าหรับรองรับการเพิ่มมาก
ข้ึนเพราะจะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่างๆ ท่ีมีการเพิ่มประชากรกลุ่มผูสู้งวยัมากข้ึน
ในอนาคต ส าหรับสัดส่วนของประชากรผูสู้งวยัในภูมิภาคพฒันาแลว้กบัภูมิภาคก าลงัพฒันาก็จะมีแตกต่าง
กนั กล่าวคือในภูมิภาคพฒันาแล้ว สัดส่วนประชากรผูสู้งวยัจะเพิ่มจากร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 
2000) ข้ึนไปเป็นร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) แต่ในภูมิภาคก าลงัพฒันาจะมีสัดส่วนของประชากร
ผูสู้งวยัต่างกนัคือ ในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 2000) มีประมาณร้อยละ 2 และ พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 20 โดยท่ีในทุกช่วงเวลาผูสู้งวยัส่วนใหญ่เป็นผูสู้งวยัหญิงมากกวา่ชาย 
 

 
 

ภาพท่ี 5-2 ประชากรผูสู้งวยั 
 

 การกระจายของประชากรผูสู้งวยัของโลก ภูมิภาคท่ีมีประชากรอายุยืนเกิน 65 ปี ข้ึนไปเป็น
สัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 15 ของประชากรของประเทศนั้นๆ เกือบทั้งหมดเป็นประเทศในทวีปยุโรป แต่มี
ประเทศในทวีปเอเชีย เพียงประเทศเดียวท่ีอยูใ่นอนัดบัสูงสุดของการมีจ านวนผูสู้งวยัคือประเทศญ่ีปุ่น ดงั
ขอ้มูล 15 อนัดบัประเทศท่ีมีประชากรผูสู้งวยัอยูใ่นสัดส่วนสูง ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5-6 อนัดบัประเทศท่ีมีประชากรผูสู้งวยัอยูใ่นสัดส่วนสูง 
 

ช่ือประเทศ (อนัดับ) จ านวนร้อยละของผู้สูงวยัทีม่ีอายุ 65 ปีขึน้ไป 
1.ญ่ีปุ่น 26.3 
2.อิตาลี 22.4 
3.กรีซ 21.4 
4.เยอรมนั 21.2 
5.โปรตุเกส 20.8 
6.ฟินแลนด ์ 20.5 
7.บลัแกเรีย 20.0 
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8.สวเีดน 19.9 
9.ลตัเวยี 19.4 
10.มอลตา 19.2 
11.ฝร่ังเศส 19.1 
12.เดนมาร์ค 19.0 
13.โครเอเชีย 18.9 
14.เอสโตเนีย 18.8 
15.ลิทวัเนีย 18.8 
ท่ีมา: องคก์รสหประชาชาติ 2557 
 
 ขณะเดียวกนักบัภูมิภาคท่ีมีจ านวนผูสู้งวยันอ้ยไดแ้ก่ภูมิภาคแอฟริกา อเมริกาใต ้เอเชียตะวนัออก 
เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ยกเวน้ประเทศไทย) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการกระจายของประชากรผู ้
ยากจนและผูข้าดแคลนสารอาหารของโลก คือ ยากจน ขาดแคลนอาหาร และอายสุั้น 
 3. การศึกษาของประชากรโลก (World literate Population)  
 ประชากรท่ีมีการศึกษาหรือไดรั้บการศึกษา (literacy) หมายถึง มีการรู้หนงัสือมีความสามารถใน
การอ่านออกเขียนได ้และยงัขยายความสามารถของการมีการศึกษาออกไปถึงความสามารถในการท าความ
เขา้ใจ (Understanding) ความสามารถในการอธิบายช้ีแจงแปลความต่างๆ (Interpret) การเป็นผูมี้ความคิด
สร้างสรรค ์(Creative) การมีความสามารถในการส่ือสาร (Communication) การคิดค านวณ (Compute) และ
ความสามารถในการพิมพส่ื์อส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษาและการส่ือสาร ขอบข่ายดงักล่าวน้ีก าหนดโดย UNESCO 
แต่โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีการศึกษาเราจะคิดถึงอยา่งง่ายๆวา่เขาคือผูส้ามารถอ่านออกเขียนไดเ้ป็นความเขา้ใจ
สั้นๆ และการวดัจ านวนผูมี้การศึกษาก็นิยมวดัจ านวนผูอ่้านออกเขียนไดเ้ป็นหลกัเสมอ 
 องค์การยูเนสโก สหประชาชาติเสนอขอ้มูลจ านวนผูรู้้หนงัสือหรือผูมี้การศึกษาของประชากร
โลกไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ไวด้งัน้ี 
  - ทัง่โลกมีประชากรมีการศึกษา (ท่ีมีอายุมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 86.3 เป็นประชากรชาย 
ร้อยละ 90 และประชากรหญิง ร้อยละ 82.2 
  - ประเทศพฒันาแลว้ มีประชากรมีการศึกษามากถึง ร้อยละ 99.2 
  - ประเทศก าลงัพฒันา มีอตัราประชากรมีการศึกษาต ่ากวา่ประเทศพฒันาแลว้ คือ ประเทศใน
หมู่เกาะแปซิฟิก มีประชากรมีการศึกษา ร้อยละ 71.3 ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวนัตกมีประชากรมี
การศึกษา ร้อยละ 70.2 ภูมิภาครอบสะฮาราแอฟริกา มีประชากรมีการศึกษา ร้อยละ64  
ตวัอยา่งประเทศท่ีมีประชากรมีการศึกษาระดบัต่างกนัของโลก มีดงัน้ี (ปี พ.ศ.2558) 
 
 
 



127 

ตารางท่ี 5-7 ประเทศท่ีมีประชากรมีการศึกษาระดบัต่างกนัของโลก (ปี พ.ศ.2558) 
 

ประเทศ อตัราผู้มีการศึกษา 

เกาหลีเหนือ 100 
ลตัเวยี 99.9 
อาเซอร์ไบจาน 99.8 
คิวบา 99.8 
เอสโตเนีย 99.8 
รัสเซีย 99.7 
อิตาลี 99.2 
ไตห้วนั 98.5 
สิงคโปร์ 96.8 
ไทย 96.7 
จีน 96.4 
ฟิลิปปินส์ 96.3 
มาเลเซีย 94.6 
เวยีดนาม 94.5 
อินโดนีเซีย 93.9 
เมียนมาร์ 93.1 
ลาว 79.9 
กมัพูชา 77.2 
อินเดีย 71.2 
บงัคลาเทศ 61.5 
มาลี 38.7 
อฟักานิสถาน 38.2 
ไนเจอร์ 19.1 

 

ท่ีมา: CIA World Facebook (2015-12-31)  
  
 และมีการกล่าวถึงการศึกษาระดบัอุดมศึกษาดงัต่อไปน้ี แต่หากจะเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการมี
การศึกษาของประชากร มีขอ้มูลการเปรียบเทียบผูมี้การศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและระดบัการ
จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาการศึกษาแล้วพบว่าการจดังบประมาณเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และอตัราผูจ้บการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในแต่ละประเทศท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5-8 อตัราผูจ้บการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในแต่ละประเทศท่ีน่าสนใจ (ร้อยละ) 
 

ประเทศ งบประมาณจาก GDP ผู้จบการศึกษาสูงระดับอุดมศึกษา 
แคนาดา 6.6 51.3 
รัสเซีย 4.9 53 
ญ่ีปุ่น 5 46 
อิสราเอล 7.5 46 
สหรัฐอเมริกา 7 43 
เกาหลีใต ้ 8 40 
นิวซีแลนด ์ 7 39 
สหราชอาณาจกัร 7 40 
ฟินแลนด ์ 7 39 
ออสเตรเลีย 6 38 
*ไทย 4 ไม่มีขอ้มูล (2558) 

 
 การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการศึกษาของประชากรในปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากจากการคน้หาคน้ควา้จากการเขา้ถึงต ารา เอกสารต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นห้องสมุด 
มาเป็นการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต (Internet) ซ่ึงแพร่หลายจากการเช่ือมโยงทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์
มาสู่โทรศพัท์มือถืออจัฉริยะ (Smart Phone) วนัน้ีประชากรสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลเพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ตนเองได้ไม่ยาก อินเตอร์เน็ตเป็นกระบวนการและเคร่ืองมือในการสร้างและพฒันาการ
การศึกษาใหแ้ก่ประชากรอยา่งกวา้งขวางและง่ายดายมากในปัจจุบนั มีขอ้มูลจาก Internet live stats เม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2560 และ Internet world stats เสนอขอ้มูลจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตทัว่โลกไว ้ดงัน้ี 
  ปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) มีประชากรทัว่โลกใชอิ้นเตอร์เน็ต นอ้ยกวา่ 1% 
  ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) มีประชากรทัว่โลกใชอิ้นเตอร์เน็ต ประมาณ 1000 ลา้นคน 
  ปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) มีประชากรทัว่โลกใชอิ้นเตอร์เน็ต ประมาณ 2000 ลา้นคน 
  ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) มีประชากรทัว่โลกใชอิ้นเตอร์เน็ต ใกลเ้คียง 3000 ลา้นคน 
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999-2013 (พ.ศ. 2542-2556) มีจ  านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนมากถึง 10 เท่า ปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560 /เมษายน) มีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมากถึงเกือบร้อยละ 50 ของโลกโดยประมาณ 3,602,970,140 
คน และคาดวา่ ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) จะมีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตทัว่โลกมากถึง 3,820 ลา้นคน หรือเท่ากบัร้อย
ละ 51.1 ของประชากรโลก 
 การกระจายของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตทัว่โลก ขอ้มูลจาก wikipedia ปี ค.ศ. 2016 คือ 
  1. ภูมิภาคพฒันาแลว้มีประชากรใชม้ากถึงร้อยละ 81 ของประชากรทั้งหมด  
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  2. ภูมิภาคก าลงัพฒันา มีประชากรใชม้ากถึงร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด 
  3. แยกเป็นทวปีหรือภูมิภาคระหวา่งทวปี 
   3.1 ทวปีแอฟริกา มีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตร้อยละ 25 
   3.2 อเมริกาเหนือ+ใต ้มีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตร้อยละ65 
   3.3 กลุ่มประเทศอาหรับ มีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตร้อยละ 42 
   3.4 เอเชียและแปซิฟิก มีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตร้อยละ 42 
   3.5 เครือจกัรภพองักฤษ มีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตร้อยละ 67 
   3.6 ยโุรป มีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตร้อยละ 79 
 ประเทศไทย (พ.ศ. 2559) มีประชากรใชอิ้นเตอร์เน็ตประมาณร้อยละ 42.7 หรือประมาณ 29 ลา้น
คนเศษและเม่ือเทียบสัดส่วนของโลกแลว้ ประเทศไทยมีสัดส่วนอยูป่ระมาณร้อยละ 0.8 เท่านั้น 
 กระแสอินเตอร์เน็ตสร้างผลกระทบต่อโอกาสการมีการศึกษานอกระบบอย่างกวา้งขวาง การ
เรียนรู้สรรพเน้ือหาสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่ตอ้งถูกบงัคบัให้เขา้ไปนัง่ในห้องเรียนหรือห้องสมุด การศึกษา
เฉพาะเร่ืองสามารถท าให้ไดโ้ดยโทรศพัท์อจัฉริยะเพียงเคร่ืองเล็ก ๆ พกพาติดตวัไดอ้ยากรู้ ท่ีไหน เม่ือไร 
เปิดดูไดต้ลอดเวลาไดใ้นทุกพื้นท่ี แต่การรู้หนงัสือ คือ การอ่านออก-เขียนไดย้งัเป็นพื้นฐานทางการศึกษาอยู่
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต และโดยท่ีสมาร์ทโฟนราคาถูกลงมากท าให้ประชากรในภูมิภาคแอฟริกา เอเชียใต ้
หมู่เกาะแปซิฟิกสามารถเขา้ถึงการศึกษาท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดท้ัว่โลก ปัญหาการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการศึกษาของประชากรโลกจะมีขอ้จ ากดัลดลงไปมาก 
 
 4. การเติบโตของความเป็นเมือง 
 ช่วงระยะเวลาท่ีสังคมโลกอยูก่บัระบบเศรษฐกิจการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่กระจายการตั้งถ่ิน
ฐานอยู่ในพื้นท่ีชนบทเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเม่ือมีการอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมาเกือบ 100 ปีมาน้ีการ
อุตสาหกรรมเป็นแรงกระตุ้นการเกิดใหม่ของกิจกรรมการค้า การบริการ การคมนาคมขนส่ง การ
โทรคมนาคม ซ่ึงก่อให้เกิดการกระจุกตวัของการตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนเมือง เกิดแรงดึงดูดให้ชาวชนบท
อพยพเขา้เมือง เกิดการเติบโตของเมือง เกิดปัญหาข้ึนในพื้นท่ีชุมชนเมือง สหประชาชาติประมาณความเป็น
เมืองของโลกไวว้า่ เม่ือประมาณ ปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) มีประชากรอาศยัอยูใ่นเมืองทัว่โลกประมาณ 746 
ล้านคน ต่อมา ปีค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) คาดว่ามีประชากรเมืองทัว่โลก ประมาณ 3900 ล้านคน และ
คาดการณ์ไวว้า่ ปีค.ศ. 2045 (พ.ศ. 2588) จะมีประชากรทัว่โลกอยูใ่นเมืองประมาณ 6000 ลา้นคน  
 เม่ือปี พ.ศ. 2557 มีชุมชนเมืองขนาดใหญ่ (Mega Cities) ท่ีมีขนาดประชากรมากกวา่ 10 ลา้นคน
อยู่ 28 เมือง รวมประชากรเมืองเท่ากบัประมาณ 453 ลา้นคน เมืองขนาดใหญ่ดงักล่าวส่วนใหญ่ 16 เมือง
กระจายอยูใ่นทวีปเอเชีย แอฟริกาและยโุรปทวีปละ 3 เมือง ลาตินอเมริกนั 4 เมือง และอเมริกาเหนือ 2 เมือง 
อาทิ เมืองท่ีเป็นมหานครอยา่ง โตเกียว เดลล่ี เซ่ียงไฮ ้บอมเบย ์เมก็ซิโกซิต้ี นิวยอร์ค ซาวพาวโล ลากอส และ
มนิลา เป็นตน้ 
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 ปัญหาท่ีประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองใหญ่ ๆ จะตอ้งเผชิญอยูข่ณะน้ี คือ 
  1. ความแออดัหนาแน่นของประชากร  
  2. การขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยัท่ีถูกสุขลกัษณะตอ้งอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดั มีชุมชนแออดัจ านวน
มากในเมืองใหญ่ 
  3. การไม่มีงานท า ขาดรายได ้เป็นคนยากจนในเมือง 
  4. โครงสร้างของเมืองมีชุมชนแออดักระจายและกระจุกตวัยากต่อการแกปั้ญหา 
  5. ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน น ้าประปา ไฟฟ้า สาธารณสุขท่ีเพียงพอ  
  6. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเมือง อากาศมีมลพิษ น ้าเน่าเสีย เสียงดงัรบกวน 
 ปัญหาดงักล่าวคุกคามประชากรเมืองของโลก ซ่ึงจะมีปัญหามากในเมืองของภูมิภาคก าลงัพฒันา
เป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นภูมิภาคท่ีควบคุมการเติบโตของเมืองไม่ค่อยไดผ้ล 
 
 5. การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก (Global climate change)  
 บรรยากาศของโลกเคยมีอุณหภูมิลดลงจนท าให้เกิดยุคน ้ าแข็งมาคร้ังล่าสุด คือประมาณเม่ือ 1 
ลา้นปีมาแลว้ คือ โลกอยู่ในช่วงยุคไพลโตซีน (Pleistocene) หลงัจากนั้นบรรยากาศของโลกค่อย ๆ อบอุ่น
ข้ึนโดยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน) สู่บรรยากาศ
เพิ่มข้ึนเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติ ซ่ึงมีผลต่อความอบอุ่นของอุณหภูมิอากาศของโลกเป็น
อยา่งยิ่ง กล่าวคือก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติช่วยท าให้อุณหภูมิอากาศไม่หนาวจดั คือ มีอุณหภูมิอากาศ
เฉล่ียอยู่ท่ี 15 องศาเซลเซียส แต่ถา้ในบรรยากาศของโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกเลยจะมีผลท าให้อุณหภูมิ
อากาศลดลงไปเฉล่ียประมาณ -18 ถึง -19 องศาเซลเซียสได ้
 วนัน้ีอากาศของโลกอบอุ่นข้ึนเพราะมีการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกท่ีมนุษยร่์วมกนัสร้างข้ึนสู่
บรรยากาศของโลก โดยเพิ่มจากเดิมท่ีมีอยู่แลว้ตามธรรมชาติ ซ่ึงสังคมมนุษยน์ าเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ ์
(Fossil Fuel) มาผลิตพลงังานใชก้นัทัว่โลก ทุกวนัถ่านหิน น ้ ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติถูกน ามาใช้
ให้พลงังาน จึงมีการเพิ่มเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศทุกวนัตั้งแต่เร่ิมยุคอุตสาหกรรม รวมถึง
การเพิ่มข้ึนของก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ (Co2, CH4, N2O) การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิอากาศตั้งแต่เร่ิมยคุ
อุตสาหกรรมจนปัจจุบนัมีการประมาณวา่อุณหภูมิอากาศของโลกเพิ่มข้ึนประมาณ 0.6 ถึง 0.9 องศาเซลเซียส 
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบกนัเป็นลูกโซ่โยงใยสู่สังคมมนุษย ์ดงัน้ี 
 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มเกิดข้ึน เป็นการเกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป การสังเกตเห็น
การเปล่ียนแปลงตอ้งใชเ้วลาระยะหน่ึงจึงปรากฏเห็นชดัเจนข้ึน ดงัเช่น 
  - บริเวณแหล่งน ้ าแขง็ธรรมชาติใหญ่ ๆ เช่นท่ีทวปีแอนตาร์กติก ทะเลอาร์กติก เกาะกรีนแลนด์ 
ภูเขาสูงต่าง ๆ  น ้ าแข็งละลายเร็วข้ึนและน ้ าแข็งลดปริมาณและขนาดลง น ้ าท่ีเกิดจากการละลายของน ้ าแข็ง
แหล่งใหญ่ ๆ ดงักล่าว จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร 
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  - การเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลทัว่โลก คาดกนัวา่ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 21 น้ี ระดบัน ้ าทะเล
อาจเพิ่มสูงข้ึนถึงระหวา่ง 0.56-2 เมตร โดยมีอตัราสูงข้ึนปีละ 1.3 – 2.3 มิลลิเมตร 
  - เกาะเล็กเกาะนอ้ยในทะเล มหาสมุทรหลายแห่งจะถูกน ้ าท่วม ตวัอยา่งเช่นหมู่เกาะมลัดีฟ ใน
มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงมีจ านวนเกาะมากถึง 1192 เกาะ ในจ านวนน้ีมีประชากรอาศยัอยู่ 193 เกาะ มีการ
คาดการณ์กนัวา่น ้าทะเลอาจท่วมทุกเกาะทั้งหมด ตอ้งมีการอพยพคร้ังใหญ่ของประชากรตามหมู่เกาะต่าง ๆ  
  - ปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศมีการเปล่ียนแปลงไปในทางรุนแรงข้ึน หรือมีความเขม้ขน้ข้ึน
กวา่เดิมบางพื้นท่ีจะมีฝนตกชุกข้ึนกวา่เดิม หรือมีภยัแลง้รุนแรงกวา่เดิม การเกิดพายุหมุนเขตร้อนจะมีความ
รุนแรงข้ึน การเกิดคล่ืนความร้อนจะเกิดข้ึนบ่อยไดโ้ดยทัว่ไป ผลกระทบต่อสังคมมนุษย ์ประชากรโลกจะ
ไดรั้บผลกระทบในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัตามพื้นท่ีและต าแหน่งท่ีตั้ง แต่จะกล่าวถึงโดยภาพรวม ๆ ของ
ผลกระทบได ้ดงัน้ี 
  - ปรากฏการณ์ฝนตกหนัก พายุหมุนเขตร้อนรุนแรง ก่อให้เกิดภัยพิบัติ น ้ าท่วม อาคาร
บา้นเรือนพงัเสียหาย โดยเฉพาะประชากรในภูมิภาคท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน อย่าง
เอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อเมริกาเหนือ และอเมริกากลาง เป็นตน้ 
  - การขยายพื้นท่ีของการแพร่กระจายของโรคภยัไขเ้จ็บเขตร้อน  เช่น มาลาเลีย หรือเช้ือโรค
เมืองร้อนอ่ืน ๆ จะขยายเขา้ไปสู่พื้นท่ีละติจูดสูงข้ึน 
  - พื้นท่ีเกษตรกรรมบางแห่งจะขาดแคลนน ้ าและตอ้งการน ้ าเพื่อการเกษตรมากข้ึนเพราะน ้าผวิ
ดินมีการระเหยมากข้ึนกวา่เดิม 
  - เกิดการเปล่ียนแปลงการตั้งถ่ินฐานของประชากร ชายฝ่ังทะเลมีการกดัเซาะของคล่ืนและ
กระแสน ้ ารุนแรงข้ึน ชายฝ่ังและตล่ิงพงักระทบต่อวิถีชีวิตประชากรชายฝ่ังทะเลอาจมีผลกระทบต่อการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการตั้งถ่ินฐานใหม่ 
  - กระทบความมัน่คงทางดา้นอาหารของโลก การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศผลกระทบต่อปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตร คาดการณ์จ านวนผลผลิตไดย้ากข้ึนอาจเกิดภาวะขาดแคลนอาหารกบัประชากรบาง
พื้นท่ีไดบ้่อยข้ึน ทั้งอาหารจากพืชและอาหารจากปศุสัตว ์
  - ทรัพยากรน ้ าด่ืมตามบริเวณชายฝ่ังทะเล น ้ าเค็มจากทะเลขยายล ้าเขา้ไปในตวัแผน่ดินมากข้ึน 
กระทบการท าน ้าประปาของชุมชนชายฝ่ัง 
 การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศของโลกก่อให้เกิดผลบวกแก่สังคมมนุษยเ์หมือนกนั เม่ืออากาศ
ของโลกมีอุณหภูมิค่อย ๆ เพิ่มข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกนั้น มีภาพเชิงบวกเกิดข้ึน ดงัน้ี 
  - ความสามคัคีของสังคมมนุษยใ์นการร่วมกนัแกไ้ขป้องกนัปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงทาง
ภูมิอากาศของโลก นานาประเทศทัว่โลกร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการคิดค้นพฒันา
เทคโนโลยีพลงังานเพื่อบรรเทาการใช้พลงังานจากเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ สังคมมนุษยเ์กิดการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นกระแสองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนแก่สังคมมนุษย ์
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  - การมุ่งสู่พลงังานทดแทนท่ีย ัง่ยนืและสะอาดของสังคมมนุษยมี์ความรวดเร็วและกา้วหนา้มาก
ข้ึน พลงังานจากแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้า พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ไดรั้บการพฒันาเร็วข้ึนและ
น ามาใชเ้ร็วข้ึน 
  - มีแรงผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติัระบบขบัเคล่ือนยานพาหนะจากเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพไ์ปสู่
การใช้ พลงังานไฟฟ้าเร็วข้ึน เทคโนโลยีการขบัเคล่ือนยานพาหนะก าลงัจะมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ใน
สังคมมนุษย ์
  - การเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นประโยชน์ต่อพืช ป่าไม ้ทุ่งเกษตรกรรม ท าให้
ตน้ไมเ้ติบโตเร็วข้ึน 
 
2 ประชากรของประเทศไทย 
 ประชากร คือ ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไทยมีคุณค่ามีบทบาทมีหน้าท่ีในการพฒันาประเทศ
ให้เจริญกา้วหนา้และดูแลรักษาให้มีความสุขสมบูรณ์และย ัง่ยืน ประชากรไทยมีความกลมกลืนกนัทางเช้ือ
ชาติโดยมีชาวไทยดั้งเดิมเป็นหลกั ขณะน้ีมีชาวไทยท่ีมีเช้ือชาติหลายเช้ือชาติผสมผสานให้ประเทศไทย  มี
ความกลมกลืน เช่น คนไทยเช้ือสายจีน คนไทยเช้ือสายลาว คนไทยเช้ือสายเวยีดนาม คนไทยเช้ือสายกมัพูชา 
คนไทยเช้ือสายมาเลย ์คนไทยเช้ือสายตะวนัตก และคนไทยเช้ือสายมอญ เป็นตน้ การกระจายของชาวไทย
เช้ือสายต่าง ๆ จะพบเป็นส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต่อไปน้ี คือ คนไทยดั้งเดิมกระจายตวัอยูท่ี่ราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา
และสาขาในภาคกลางเป็นหลกั 
 

 
 

ภาพท่ี 5-3 คนไทยในประเทศไทย 
 
 คนไทยเช้ือสายจีน กระจายเกาะกลุ่มอยูใ่นชุมชนเมือง คือ ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยเป็นชาวไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงนิยมประกอบอาชีพการค้าขาย การบริการ อุตสาหกรรมเบา 
อุตสาหกรรมการเกษตร 
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 คนไทยเช้ือสายลาว กระจายอยู่ในพื้นท่ีชนบทของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มี
ทกัษะการเกษตร การท านา ท าไร่ การปศุสัตว ์
 คนไทยเช้ือสายกมัพูชา กระจายตวัอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้จงัหวดับุรีรัมย ์
สุรินทร์ ศรีษะเกษเป็นส่วนใหญ่ อาชีพหลกัเป็นเกษตรกรท านา ท าไร่ ปศุสัตว ์ 
 คนไทยเช้ือสายมาเลย ์กระจายตวัอยูใ่น 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้นราธิวาส ยะลา และปัตตานี มี
ทกัษะการเป็นเกษตรสวนยางพารา ปาลม์น ้ามนั นาขา้ว พืชผลไม ้
 คนไทยเช้ือสายเวียดนาม กระจายตวัอยู่ในพื้นท่ีชุมชนเมือง ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
ทกัษะการประกอบอาชีพทางการคา้ขาย การบริการในกลุ่มเมืองของนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อุดรธานี 
หนองคาย และขอนแก่น เป็นตน้ 
 1. บุคลิกภาพคนไทย  ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมแห่งความหลากหลายเช้ือชาติและ
วฒันธรรม แต่ดว้ยความต่อเน่ืองของความเป็นชาติไทยท่ียาวนานกวา่ 700 ปี มีการสั่งสมทางวฒันธรรมอยา่ง
ต่อเน่ืองจนท าใหมี้เอกลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมปรากฏเป็นของชาติสืบเน่ืองต่อมา เราจึงเป็นประเทศ
ท่ีมีวฒันธรรมและรูปแบบสังคมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีศิลปวฒันธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ภาษา 
ศาสนา ฯลฯ ท่ีโดดเด่นจนเป็นท่ีรับรู้กันทัว่โลกว่าความเป็นไทยคืออย่างไร ตวัอย่างท่ีขอน าเสนอ คือ 
บุคลิกภาพของคนไทย ดา้นพื้นฐานของสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สังคม มีส่วนหล่อหลอมให้คนไทย
มีบุคลิกภาพท่ีน่าสนใจ มาตั้งแต่ตอนตน้รัตนโกสินทร์ โดยนายฟรังซวั องัรี ตุรแปง ชาวฝร่ังเศสใหค้วามเห็น
ไวน่้าสนใจ ดงัน้ี 
 จุดเด่น   -  คนไทยเป็นท่ีมีความภาคภูมิใจในชาติ 
     -  รักขนบธรรมเนียมอยา่งเหนียวแน่น 
     -  เป็นคนอ่อนโยน สุภาพ มีเมตตา และชอบซ่อนความรู้สึก 
     -  ไม่ชอบพูดมาก และเป็นคนมธัยสัถ ์ไม่ชอบความหรูหรา ฟุ่มเฟือย 
     -  มีความรู้จกัพอ ไม่เห็นแก่ตวั 
 จุดอ่อน  -  เฉ่ือยชาเกียจคร้าน 
     -  ไม่ชอบท าเร่ืองยาก ๆ ไม่ชอบความยากล าบาก เฉ่ือยชาไม่ยนิดียนิร้าย 
     -  ไม่มีหลกัการ ผนัแปรเปล่ียนแปลงง่าย 
     -  การแยกแยะความชัว่-ดี ไม่ค่อยไดรั้บการฝึกฝน 
     -  การบริหารงานคนโดยชอบใชอ้ านาจ ไม่ค่อยรู้วธีิบงัคบัคน 
     -  การถูกท าใหข้ายหนา้เป็นเร่ืองใหญ่และไม่พึงพอใจสูง 
     -  หยิง่และดูหม่ินกบัคนท่ีต ่ากวา่ แต่มกัอ่อนนอ้มกบัผูท่ี้เหนือกวา่ 
     -  เช่ือไสยศาสตร์ โชคลาง และหมอดู 
     -  ชอบการพนนั การแพพ้นนัสามารถขายไดแ้มก้ระทัง่ลูก-เมียของตน 
     -  คนทุจริตจะมีวธีิท่ีล ้าลึกแยบยลมาก 
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 ในปัจจุบนัคนไทยก็มีบุคลิกภาพท่ีคนไทยมองกนัเองแลว้ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 
     -   เช่ือเร่ืองเวรกรรม 
     -  ถ่อมตน ยอมรับชนชั้นในสังคม 
     -  ชอบโยนความผดิใหผู้อ่ื้น เอาตวัรอดไวก่้อน 
     -  ยดึถือระบบอุปถมัภ ์
     -  รักความอิสระเสรี ท าอะไรตามใจไม่ค่อยเคารพกฎระเบียบ 
     -  เกียจคร้าน ชอบการพนนั เหลา้และความบนัเทิง 
     -  ไม่ค่อยยอมรับคนท่ีมีอายเุท่ากนัหรือนอ้ยกวา่ 
     -  วตัถุนิยม ชอบพึ่งพาผูอ่ื้น (หาตวัช่วย) 
     -  เห็นแก่ตวั เอาแต่ได ้ไม่ประมาณตน ชอบอภิสิทธิเหนือคนอ่ืน พูดมากกวา่ท า  
ฟุ่มเฟือย และชอบสร้างอิทธิพล 
     -  อ่อนแอเร่ืองจิตส านึกดา้นอุดมการณ์ต่อบา้นเมือง ถูกครอบง าดว้ยกระแสโลกาภิวตัต ์
    ในวนัน้ีเราคนไทย เราตอ้งการบุคลิกท่ีพึงปรารถนาอยา่งไร เชิญเสนอความเห็นไดต่้อไปน้ี 
     1.     
     2.     
     3.     
 

 2. การกระจายของประชากรไทย 
 สภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูมิอากาศร้อนช้ืน อยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสุมเอเชียมีสภาพ
ภูมิประเทศท่ีพฒันาระบบลุ่มน ้ าไดม้ากถึง 25 ลุ่มน ้ า ลุ่มแม่น ้ าต่าง ๆ เป็นท่ีราบดินตะกอนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะกบัการเติบโตของพืช เม่ือชาวไทยตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีประเทศไทย จึงเกิดการเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้าน
เกษตรกรรม คนไทยเก่งการเกษตรมายาวนานแลว้ วิถีชีวิตของเกษตรกรส่วนใหญ่แต่เร่ิมแรกมีผลให้นิยมตั้งถ่ิน
ฐานอยู่ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาและสาขา ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าชีและมูลท่ี
ราบลุ่มแม่น ้ าปราจีนบุรีและบางปะกง  และท่ีราบลุ่มแม่น ้ าอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ โดยการด าเนินชีวิตเป็นเกษตรกร
เป็นส่วนใหญ่เป็นชาวชนบท กระจายการตั้งถ่ินฐานอยู่ในพื้นท่ีชนบท ต่อมาเม่ือเวลาผ่านมาตั้งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเร่ิมขยายตวัมากข้ึนในประเทศไทย สังคมเมือง
เกิดข้ึนในพื้นท่ีอุตสาหกรรม อาชีพการค้าการบริการ มีการเติบโตข้ึน มีการตั้งถ่ินฐานในเขตเมืองมากข้ึน 
ต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนั วนัน้ีการกระจายตวัของประชากรเมืองและชนบทของประเทศไทยมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั
มาก โดยกระจายอยูใ่นขนบทประมาณร้อยละ 50.77 และอยูใ่นเมืองประมาณร้อยละ 49.23  
 ประชากรไทยมิไดก้ระจายอย่างสม ่าเสมอทัว่ไป หากแต่พบว่าเม่ือพิจารณาถึงภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
แลว้ ประเทศไทยมีภูมิภาคทางภูมิศาสตร์อยู่ 6 ภูมิภาคดงัน้ี คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
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ภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก แต่ละภาคมีประชากรอาศยัอยูไ่ม่เท่ากนั โดยขอ้มูลจากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีประชากรอยูใ่นภาคต่าง ๆ ดงัน้ี 
  

ตารางท่ี 5-9 ขอ้มูลประชากรอยูใ่นภาคต่าง ๆจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
  วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 

ภาค จ านวนประชากร (คน) ร้อยละของประเทศ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (20 จงัหวดั) 21,916,034 33.34 
ภาคกลาง (22 จงัหวดั) 20,183,134 30.71 
ภาคใต ้(14 จงัหวดั) 9,290,708 14.13 
ภาคเหนือ (9 จงัหวดั) 6,312,974 9.60 
ภาคตะวนัออก (7 จงัหวดั) 4,644,529 7.06 
ภาคตะวนัตก (5 จงัหวดั) 3,381,719 5.14 

 
 มีประชากรชาวไทยมากถึง 2 ใน 3 กระจายการตั้งถ่ินฐานอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวนออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง ทั้งสองภาคน้ีมีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากวา้งขวาง คือ ชี มูล เจา้พระยา และสาขา มี
พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมต่อวิถีชีวิตเกษตรกรรมของประชากรชาวไทย โดยเฉพาะการเกษตร นา
ข้าว รองลงมา คือประชากร ประมาณ 1 ใน 7 การกระจายไปอยู่ท่ีภาคใต้ และ 1 ใน 10 กระจายอยู่ใน
ภาคเหนือ ท่ีภาคใตก้ารกระจายของประชากรพบตามท่ีราบชายฝ่ังทะเลทางดา้นอ่าวไทย และทะเลอนัดามนั 
ส่วนในภาคเหนือประชากรกระจายอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ า และท่ีราบระหว่างภูเขาเป็นส่วนใหญ่ 
การเกษตรเป็นวิถีชีวิตหลกัของทั้งภาคเหนือและภาคใต ้แต่ปัจจุบนัมีเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเขา้มาเสริมให้
วิถีชีวิตประชากรของทั้งสองภาคน้ีปรับเปล่ียนไปบา้งบางส่วน นอกจากนั้น ภาคใตย้งัเป็นแหล่งวิถีการ
ประมงทางทะเล อีกประการหน่ึงดว้ย ภาคตะวนัออกมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลูกฟูก และท่ีราบชายฝ่ังท่ี
เหมาะสมต่อการเกษตรพืชไร่ พืชสวน และการประมงชายฝ่ัง ต่อมามีแผนพฒันาเศรษฐกิจให้เป็นขั้วความ
เจริญรองรับการขยายตวัออกมาจากส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
การคา้ การบริการ และการท่องเท่ียวเติบโตรวดเร็ว มีประชากรเขา้มาตั้งถ่ินฐานใกลเ้คียงหน่ึงในสิบของ
ประเทศ ภาคตะวนัตกดินแดนแห่งขุนเขาไหล่เขาเชิงเขา ท่ีราบเชิงเขา เป็นพื้นฐานต่อวถีิเกษตรพืชไร่ และนา
ขา้ว บริเวณพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า เน่ืองจากมีพื้นท่ีน้อยประชากรก็น้อยเช่นกนั คือมีประมาณ หน่ึงในสิบสอง
ของประเทศ  
 เม่ือพิจารณาเขตการปกครองกบัการกระจายของประชากร พบว่า จงัหวดัท่ีมีประชากรอยู่มาก
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 10 อนัดบั คือ (จากวกิิพีเดีย ปี พ.ศ. 2559) 
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ตารางท่ี 5-10 จงัหวดัท่ีมีประชากรอยูม่ากเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 10 อนัดบั 
 

จังหวดั จ านวนประชากร (คน) 
1. นครราชสีมา  2,631,435 
2. อุบลราชธานี  1,862,965 
3. ขอนแก่น 1,801,753 
4. เชียงใหม ่ 1,735,762 
5. บุรีรัมย ์ 1,587,897 
6. อุดรธานี 1,578,783 
7. นครศรีธรรมราช 1,554,432 
8. ชลบุรี  1,483,049 
9. ศรีสะเกษ 1,470,341 
10. สงขลา 1,417,440 
*กรุงเทพมหานคร 5,686,646 

 
 ขณะท่ีจงัหวดัท่ีมีประชากรอาศยัอยูน่อ้ย 5 จงัหวดั ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5-11 จงัหวดัท่ีมีประชากรอาศยัอยูน่อ้ย 5 จงัหวดั 
 

จังหวดั จ านวนประชากร (คน) 
1. ระนอง 189,154 
2. สมุทรสงคราม 194,069 
3. สิงห์บุรี 210,588 
4. ตราด 229,437 
5. นครนายก 258,358 

  
 จากขอ้มูลดงักล่าว กรุงเทพมหานครมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และใหญ่กวา่จงัหวดัระนอง ซ่ึงเป็นจงัหวดั
ท่ีมีประชากรอาศยัอยูน่อ้ยท่ีสุดมากถึง 30 เท่าตวั 
 
 3. ขนาดของประชากร 
 ขนาดหรือจ านวนประชากรของไทยควรมีเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับขนาดพื้นท่ี  ขนาด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ขนาดเศรษฐกิจสังคมวฒันธรรม และระดบัศกัยภาพของทรัพยากร
มนุษยใ์นปัจจุบนัและอนาคต ไทยเรามีขนาดพื้นท่ีประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,000 ตาราง
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ไมล์ มีพื้นทีราบลุ่มแม่น ้ า 25 ลุ่มน ้ า มีทรัพยากรน ้ าต่อปี ประมาณ 200,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร (น ้ าผิวดิน) มี
ชายฝ่ังทะเลท่ีมีศกัยภาพการใชป้ระโยชน์การท่องเท่ียวและการเขา้ถึงทรัพยากรทางทะเลยาวประมาณ 2420 
กิโลเมตร ท่ีตั้งมีศกัยภาพการเป็นศูนยก์ลางการบินนานาชาติและมีความเหมาะสมการพฒันาการขนส่งทาง
ทะเลเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ ส่วนภยัธรรมชาตินั้นโอกาสมีแผ่นดินไหวรุนแรงอาจพบท่ีภาคเหนือ
มากกวา่ภาคอ่ืน ๆ แต่ก็ไม่รุนแรงเกิน 6 ริกเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ภยัจากสึนามิอาจเกิดตามแนวชายฝ่ังภาคใต้
ดา้นทะเลอนัดามนั ความเส่ียงสึนามิมีอยู่เสมอกบั 6 จงัหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ภูมิอากาศระบบมรสุม
เอเชียสร้างลกัษณะนิสัยการเป็นเกษตรกรให้คนไทย มีภยัธรรมชาติอยู่บา้งหากมีปรากฏการณ์เอลนีโญ ลา
นิญา พายุหมุนเขตร้อน ดงันั้น ถา้มองประเทศไทยโดยรวม ๆ ในวนัน้ี (ปี พ.ศ. 2560) ประเทศไทยควรมีคน
อยูส่ักก่ีคน จึงจะเหมาะสม เป็นโจทยใ์หคิ้ดกนัต่อไป 
 จากอดีตมาสู่ปัจจุบนัมีข้อมูลแสดงถึงการเพิ่มข้ึนของประชากรของประเทศตลอดมา ดงัเช่น 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2453 มาถึง พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงของการเพิ่มจ านวนประชากร ดงัน้ี (เรียบเรียงจาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติ สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล) 
 
ตารางท่ี 5-12 ขอ้มูลการเพิ่มข้ึนของประชากรของประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2453 มาถึง พ.ศ. 2559 
 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) อตัราการเพิม่ (ร้อยละ) 
2453 8,131,247 - 
2472 11,506,207 2.23 
2490 17,442,689 1.87 
2513 34,397,371 2.70 
2523 44,824,540 2.65 
2533 54,548,530 1.95 
2543 60,916,441 1.10 
2553 65,479,453 0.72 

2560 (มกราคม) 66,061,000 0.3 
  
 จากขอ้มูลท่ีเรียบเรียงมาน าเสนอน้ีมีเน้ือหาแสดงการเปล่ียนแปลงขนาดประชากรของประเทศ
ไทย ท่ีน่าสนใจสองลกัษณะ คือ หน่ึงมีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 117 ปี มีประชากรเพิ่มข้ึน
จาก 8,131,247 คนในปี พ.ศ. 2453 เป็น 66,061,000 คน ในปี พ.ศ. 2560 คือ มีการเพิ่มข้ึน 57,929,753 คน 
ลกัษณะท่ีสอง คือ อตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรเคยมีอตัราสูง ท่ีมากกวา่ร้อยละ 1.5 ข้ึนไปถึง ร้อยละ 2 กวา่ 
ๆ นั้น เกิดข้ึนในช่วงระหวา่ง ปี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2533 หลงัจากนั้นอตัราการเพิ่มไดล้ดลงจนถึงเพียงร้อย
ละ 0.3 ใน ปี 2560 เช่น การปรับขนาดครอบครัวให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจสังคมในแต่ละช่วงเวลา 
ความเจริญทางการแพทยท์  าใหก้ารวางแผนครอบครัวไดผ้ลดียิง่ข้ึน ค่านิยมของประชากรในการมีคู่ครองใน
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แต่ละยคุสมยัเวลา วนัน้ีการเติบโตของจ านวนประชากรของไทยชะลอตวัลง ใน ปี พ.ศ. 2560 อตัราการเกิดมี
มากกว่าอตัราการตายเพียงเล็กน้อย ท าให้มีอตัราการขยายตวัเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น ซ่ึงคาดหมายว่าการ
เพิ่มข้ึนของประชากรไทยในช่วงน้ีน่าจะมีการเพิ่มข้ึนปีละประมาณ 2 แสนคน เท่านั้น 
  
 4. ประเทศไทยกบัการเข้าสู่สังคมผู้สูงวยั 
 เม่ือชาวไทยมีอายุยืนยาวมากข้ึน จ านวนผูมี้อายุมากกว่า 60 ปี ข้ึนไปมีเพิ่มมากข้ึน ขอ้มูลจาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติ แสดงถึงการเพิ่มข้ึนของประชากรผูสู้งวยั ดงัน้ี 
 

ปี พ.ศ. 2537 มีประชากรผูสู้งวยั 4,011,854 คน เท่ากบัร้อยละ 6.8 ของประเทศ 
ปี พ.ศ. 2545 มีประชากรผูสู้งวยั 5,969,030 คน เท่ากบัร้อยละ 9.4 ของประเทศ 
ปี พ.ศ. 2550 มีประชากรผูสู้งวยั 7,020,959 คน เท่ากบัร้อยละ 10.7 ของประเทศ 
ปี พ.ศ. 2554 มีประชากรผูสู้งวยั 8,266,304 คน เท่ากบัร้อยละ 12.2 ของประเทศ 
ปี พ.ศ. 2557 มีประชากรผูสู้งวยั 10,014,705 คน  เท่ากบัร้อยละ 14.9 ของประเทศ 

 

 มีข้อสังเกตถึงการมีอายุยืนของประชากรไทยว่าผูสู้งวยัส่วนใหญ่เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขและการแพทย ์ทางดา้นคุณลกัษณะของอาหาร การแสวงหาส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การมีกลุ่มสังคมท่ี
อบอุ่น และการมีครอบครัวอบอุ่น โดยผูสู้งวยัในเมืองใหญ่จะโอกาสในการเขา้ถึงองคค์วามรู้และบริการทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขไดส้ะดวกกวา่ในชนบท แต่ผูสู้งวยัในชนบทจะมีโอกาสเขา้ถึงสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมท่ีบริสุทธ์ิ และสะอาดกวา่ในพื้นท่ีเมืองสูง 
 การกระจายของประชากรผูสู้งวยั 
 มีขอ้มูลน่าสนใจว่าภูมิภาคท่ีมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและความเป็นชนบทสูงจะมีผูสู้งวยั
เป็นจ านวนมาก กบัพื้นท่ีท่ีมีความเป็นเมืองสูงกลบัมีจ านวนผูสู้งวยันอ้ยกวา่ ดงัตวัอยา่งขอ้มูล 
ของส านกังานสถิติแห่งชาติดงัน้ี  
 

ตารางท่ี 5-13 ขอ้มูลจ านวนผูสู้งวยั (ร้อยละ) 
 

ภาค จ านวนผู้สูงวยั (ร้อยละ) 
เหนือ 18.4 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 17.0 
กลาง 13.5 
ใต ้ 13.2 
กรุงเทพมหานคร 11 
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 มีขอ้สังเกตวา่ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ของแต่ละภาคมีผลต่อความแตกต่างของจ านวนผูสู้งวยั
หรือไม่ เพราะภาคเหนือ ซ่ึงเป็นดินแดนแห่งภูเขา ลุ่มน ้ า ท่ีราบระหว่างภูเขาอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรป่าไม้
อุดมสมบูรณ์ สภาวะอากาศท้องถ่ินส่วนใหญ่สดใสน่าอยู่ (ยกเวน้ช่วงหมอกควนัในฤดูแล้งเท่านั้ น) 
ภาคเหนือมีผูสู้งวยัสัดส่วนสูงท่ีสุดในประเทศไทย เม่ือเทียบกับภาคอ่ืน ๆ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
สัดส่วนผูสู้งวยัรองลงมา สภาพภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบสูง มีลุ่มแม่น ้าชี แม่น ้ามูล และแม่น ้าสงคราม สร้างท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้ ากวา้งขวาง เป็นพื้นท่ีการเกษตรขนาดใหญ่ ประชากรท่ีอาศยัอยู่เป็นชาวชนบทเป็นส่วนใหญ่ มีวิถี
ชีวิตเกษตรกรรม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยงัสะอาดและบริสุทธ์ิอยู่มาก ส่วนภาคกลางและภาคใต้ 
สภาพภูมิศาสตร์ภาคกลางเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากวา้งขวางมีการเกษตรนาขา้วเป็นวิถีหลกั มีเศรษฐกิจการคา้ 
การบริการ และอุตสาหกรรมมากข้ึน ความเป็นชนบทค่อย ๆ ลดลงขณะท่ีความเป็นเมืองค่อย ๆ เพิ่มข้ึน 
ประชากรผูสู้งวยัมีนอ้ยกวา่ ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่ใกลเ้คียงกบัภาคใต ้ภาคใตมี้ผูสู้งวยั
น้อยกว่าภาคอ่ืน ๆ ในสัดส่วนประชากร ทั้ง ๆ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารภาคการเกษตรและการ
ประมง มีเศรษฐกิจการท่องเท่ียวโดดเด่น แต่สัดส่วนคนท่ีมีอายุสูงกว่า 60 ปี น้อยกว่าภาคอ่ืน ๆ มีการให้
ขอ้สังเกตวา่พฤติกรรมการปรุงและการรับประทานอาหารรสจดั มีส่วนต่อการสุขอนามยัดว้ยหรือไม่ สุดทา้ย 
คือ กรุงเทพมหานครมีผูสู้งวยัเป็นสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดในประเทศเม่ือเทียบกบัภาคอ่ืน ๆ ความเป็นสังคมเมืองมี
ความกดดนัในการด าเนินชีวิต สภาพแวดล้อมของสังคมเมืองใหญ่เต็มไปด้วยปัญหาทั้งส่ิงแวดลอ้มทาง
อากาศ มลพิษเสียง การจราจรติดขดั การประกอบอาชีพ มีความกดดนัสูงต่อวิถีชีวิต มีขอ้ดี คือ มีการเขา้ถึง
บริการทางแพทยไ์ดดี้กวา่ภูมิภาคอ่ืน ๆ แต่ก็มีคนสูงวยัในสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดอยูดี่ แตกต่างจากสังคมชนบทใน
ภูมิภาคอ่ืนท่ีมีแรงกดดนันอ้ยกวา่อยา่งมีนยัยะส าคญัทีเดียว 
  
 5. การอพยพยา้ยถ่ินของประชากร 
 ประชากรชาวไทยยา้ยถ่ินส่วนใหญ่ดว้ยเหตุผล เพื่อติดตามครอบครัว เพื่อหางานท าและเพื่อกลบั
ภูมิล าเนาเดิม ขอ้มูลการยา้ยถ่ินท่ีส านกังานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงระยะเวลาและจ านวนการยา้ยถ่ิน มีดงัน้ี 
 
ปี พ.ศ. ผู้ย้ายถิ่น (คน) จ านวนการย้ายเพ่ือหางานท า เป็นร้อยละ 
2545 5,719,761 1,149,959 20.1 
2547 4,148,951 555,824 13.39 
2548 2,803,841 284,641 10.15 
2549 2,177,464 294,000 13.50 
2550 2,094,437 229,059 10.93 
2551 1,847,371 196,903 10.65 
2552 1,997,732 166,915 8.35 
2554 1,248,298 188,625 15.11 
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2555 1,462,048 172,923 11.82 
2556 1,181,036 163,577 13.85 
2557 893,369 129,897 14.54 
2558 934,215 147,170 15.75 
ค่าเฉล่ีย 13 ปี (พ.ศ. 2545-2558)  เท่ากบั 13.17 

 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2558 รวมเวลา 13 ปี การยา้ยถ่ินของประชากรไทยเคยสูงมากถึง ปีละ 

5,719,761 คน ใน ปี พ.ศ. 2545 ค่อย ๆ ลดจ านวนการยา้ยถ่ินลงทุกปีจนถึง ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผูย้า้ยถ่ิน

เพียง 934,215 คน คือ เท่ากบัร้อยละ 16.33 ของ ปี พ.ศ. 2545 

 การยา้ยถ่ินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการหางานท ามีอตัราเฉล่ียคิดเป็นร้อยละได ้13.17 ของจ านวนผูย้า้ย

ถ่ินทั้งหมด และตลอดเวลา 13 ปี ท่ีผ่านมาการยา้ยถ่ินเพื่อแสวงหางานท ายงัคงมีความสม ่าเสมออยูท่ี่ระดบั 

10-15 % ของจ านวนการยา้ยถ่ินทั้งหมด มีขอ้สงสัยวา่ช่วง ปี พ.ศ. 2545-2550 มีจ  านวนผูย้า้ยถ่ินเพื่อหางาน

ท าเป็นจ านวนมากกวา่ปีละ 2 ลา้นคน ถึง 5 ลา้นคน แต่เม่ือเขา้สู่ ปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มาจ านวนผูย้า้ยถ่ินเพื่อ

หางานท ามีจ านวนลดลงทุกปีโดยมีเพียง 9 แสนกวา่คน ในปี พ.ศ. 2558 เหตุปัจจยัของการลดจ านวนลงน่าจะ

มาจากการกระจายของแหล่งงานใหม่ ๆ เช่น เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดก้ระจายไปก่อตั้งในทัว่ทุกภาคมาก

ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การก่อก าเนิดนิคมอุตสาหกรรมในทุกภาค ปัจจุบนัมีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู ่18 

จงัหวดั มีมากถึง 59 นิคมอุตสาหกรรม เม่ือแหล่งงานกระจายออกไปทุกภาค โอกาสการหางานท าจึงมีมาถึง

ใกลบ้า้นของประชากรในแต่ละภาค การยา้ยถ่ินเพื่อเดินทางไกลจึงลดลงอยา่งชดัเจน 

 ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผูย้า้ยถ่ิน 9.34 แสนคน เท่ากบัร้อยละ 1.4 ของประชากรของประเทศใน

จ านวนน้ีเป็นการยา้ยถ่ินของประชากรในภาคกลาง จ านวน 3.39 แสนคน เท่ากบัร้อยละ 36.3 ของจ านวนผู ้

ยา้ยถ่ินในปีน้ี และมีจ านวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัภาคต่าง ๆ ในประเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการยา้ย

ถ่ิน 2.21 แสนคน เท่ากบัร้อยละ 23.7 ภาคเหนือมีจ านวนยา้ยถ่ิน 1.6 แสนคน เท่ากบัร้อยละ 17.20 ภาคใตมี้

จ านวนยา้ยถ่ิน 1.5 แสนคน เท่ากบัร้อยละ 16 และกรุงเทพมหานคร มีการยา้ยถ่ิน 6.35 หม่ืนคน เท่ากบัร้อย

ละ 6.8 พื้นท่ีเป้าหมายปลายทางหลกั คือ แหล่งงานท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาค

ตะวนัออก 

 ประชากรผูย้า้ยถ่ินส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูใ่นวยัแรงงาน คือ มีการยา้ยถ่ินมากถึงร้อยละ 52 เป็นผูมี้

อายุระหว่าง 25-59 ปี รองลงมา คือ ผูมี้อายุ  15-24 ปี เท่ากบัร้อยละ 32.9 ผูมี้อายุระหว่าง 0-14 ปี มีร้อยละ 

12.3 และการยา้ยถ่ินน้อยท่ีสุด คือ ประชากรสูงวยัท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป มีจ านวนเท่ากบัร้อนละ 2.8 

เท่านั้น 
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 สรุปรูปแบบการยา้ยถ่ินของประชากรไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั การยา้ยถ่ินระหวา่งภูมิภาคปรากฏ

แรงดึงดูดให้มีการยา้ยถ่ินเขา้ คือ การพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมและการเติบโตทางการคา้และการบริการ

ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถดึงดูดให้เกิดการยา้ยถ่ินจากทุกภาคเขา้สู่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เกิดรูปแบบการยา้ยถ่ินระหว่างภูมิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาค

ตะวนัออก เขา้สู่พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงการยา้ยถ่ินลกัษณะจากภูมิภาคสู่ภูมิภาคเช่นน้ีไดมี้

การยา้ยถ่ินรูปแบบจากพื้นท่ีชนบทเขา้สู่เมืองดว้ยเป็นหลกั ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 เป็นตน้มาถึงประมาณ ปี พ.ศ. 

2535 มีการเคล่ือนยา้ยการตั้ งถ่ินฐานจากพื้นท่ีขนบททั่วประเทศเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จนเป็นผลท าให้เกิดการเติบโตอยา่งรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร การเพิ่มประชากรอยา่งรวดเร็ว

ของกรุงเทพ ฯ ส่งผลกระทบถึงการขาดแคลนท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคุณภาพต่อสุขลกัษณะ คือ เกิดการสร้างท่ีอยู่

อาศยักนัอย่างหนาแน่นในบางพื้นกระจายอยู่ทัว่กรุงเทพ ฯ เกิดชุมชนแออดัมากกว่า 1,000 แห่ง มีปัญหา

จราจรติดขดัมากยิ่งข้ึน มลพิษทางอากาศรุนแรงข้ึน ต่อมาการขยายตวัของความเป็นเมืองไดข้ยายออกไปสู่

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานีท าให้เป็นพื้นท่ีรองรับการอพยพยา้ยถ่ินท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่ข้ึนเป็น

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบนั 

 นโยบายการกระจายความเจริญของประเทศไปสู่ภูมิภาค คือ การพฒันาเมืองหลกัข้ึนในแต่ละภาค 

คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก เป็นเมืองหลกัของภาคเหนือ ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมาและอุบลราชธานี เป็น

เมืองหลกัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงขลาและภูเก็ตเป็นเมืองหลกัของภาคใต ้และโครงการพฒันาพื้นท่ี

ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด มีชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยองเป็นศูนยก์ลาง ส่งผลใหเ้กิดการ

พฒันาความเจริญไปสู่เมืองหลกัในแต่ละภาค เกิดแหล่งงานใหม่ ๆ ในแต่ละภูมิภาคท่ีสามารถรับแรงงานใน

ภาคนั้น ๆ ได้โดยไม่ตอ้งเดินทางเขา้สู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การอพยพเขา้ศูนยก์ลางใหญ่ของ

ประเทศจึงลดลงอยา่งต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนั 
 



บทที ่6 
การตั้งถิน่ฐานของประชากรชาวไทย 

 
 การตั้งถ่ินฐานของประชากร (Human Settlement) หมายถึง การตั้งอาคารบา้นเรือนในบริเวณใด
บริเวณหน่ึงเพื่อให้สามารถเขา้ถึงสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก และสังคมท่ีเหมาะสม
กบัวถีิชีวติของประชากรคนนั้น ๆ  
 การตั้งถ่ินฐานของชาวไทยเร่ิมแรกมาจากวิถีชีวิตชาวไทยท่ีมีทกัษะอาชีพทางการเกษตร ดงันั้น 
พื้นท่ีท่ีเลือกท่ีจะไปสร้างบา้นเรือนอยูอ่าศยัจึงกระจายอยูใ่นบริเวณท่ีเหมาะสมต่อการท าอาชีพเกษตรกรรม 
คือ การท านาขา้ว ท าสวนผลไม ้เป็นส่วนใหญ่ พื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ า ท่ีราบระหวา่งภูเขา ท่ีราบชายฝ่ัง
ทะเล จึงเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการเขา้ถึง ชาวไทยส่วนใหญ่จึงกระจายอยู่ในวิถีชีวิตภาคการเกษตรกรรมใน
พื้นท่ีชนบท (Rural Settlement) มาแต่โบราณ คือ ตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ชาว
ไทยในชนบทมีการสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่ใกล้ ๆ กันเป็นกลุ่ม (Cluster Settlement) เกิดเป็นหมู่บ้าน
กระจายอยูท่ ัว่ไป โดยใน ปี พ.ศ. 2559 มีหมู่บา้นทัว่ประเทศ 74,965 หมู่บา้น โดยท าเลท่ีตั้งของหมู่บา้นส่วน
ใหญ่จะเลือกพื้นท่ี 2 ลกัษณะภูมิประเทศ คือ ภูมิประเทศริมฝ่ังน ้า (Natural Lever) ซ่ึงจะมีลกัษณะติดชายตล่ิง
ต่อเน่ืองไปสู่ท่ีราบห่างจากล าน ้ าออกไป พื้นท่ีน้ีจะมีความสูงกว่าท่ีราบภายใน ฉะนั้นน ้ าจะไม่ค่อยท่วมขงั
ในช่วงฤดูฝนและมีความสะดวกในการเขา้ถึงแม่น ้ าล าคลองท่ีเป็นประโยชน์ในการไดน้ ้ าใช้และสะดวกใน
การคมนาคมติดต่อกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ อีกลกัษณะทางภูมิประเทศหน่ึง คือ พื้นท่ีลูกเนินท่ีกระจายอยูใ่นท่ีราบลุ่ม
แม่น ้ า หรือเนินเขาเต้ีย ๆ รอบ ๆ ลุ่มแม่น ้ า การตั้งถ่ินฐานเกาะกลุ่มอยูบ่นเนินท่ีมีทุ่งนาขา้วรายลอ้มอยู ่ เนิน
ภูมิประเทศเหล่าน้ีน ้ าไม่ท่วมในฤดูฝน แต่พอหาน ้าไดโ้ดยการขุดบ่อน ้าต้ืนไดส้ะดวกเพื่อการอุปโภคบริโภค 
อยา่งไรกต็ามการเลือกท าเลท่ีตั้งริมฝ่ังแม่น ้าล าคลองหรือเนินกลางทุ่งนั้นอาจพบปัญหาน ้าท่วมเป็นคร้ังคราว
ได้โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝน (กนัยายน-ตุลาคม) ท่ีมีฝนตกมากและมีปริมาณน ้ าท่าสะสมมาก จึงมีการ
ปรับตวัสร้างบา้นทรงยกใตถุ้นสูงให้หนีพน้น ้ าได้ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมบา้นไทยชนบทท่ีแสดงภูมิ
ปัญญาการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี และเน่ืองจากวถีิเกษตร คือ การด าเนินชีวติหลกั 
  

 
 

ภาพท่ี 6-1 แสดงการตั้งถ่ินฐานของพื้นท่ีชนบท (ซา้ย) และบา้นไทยยกใตทุ้นสูง 
 ท่ีมา :  http://tong-kotok.blogspot.com/2013/08/blog-post_24.html 
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การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมือง 
 เม่ือประเทศไทยขานรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การคา้และบริการ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นตน้
มา อุตสาหกรรมกระจุกตวัอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ท าให้กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเป็นแหล่งงานนอกภาคการเกษตรกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดมีแรงดึงดูดชาวชนบทใหเ้ดินทางเขา้มาหา
งานท าในเมือง การตั้งถ่ินฐานแบบเมือง (Urban Settlement) เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วในกรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีเติบโตรวดเร็วมากจนเม่ือเปรียบเทียบขนาดของเมือง
ระหว่างกรุงเทพ ฯกบัเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศไทยแล้วพบว่า กรุงเทพฯ ได้มีรูปแบบกระจายทางด้านของ
ขนาดของเมือง (City size Distribution) เป็น เอกนคร (Primate City) ไปเสียแล้วโดยล่าสุดปี พ.ศ.2559 
ประเทศไทยมีชุมชนเมืองขนาดใหญ่ท่ีเรียงล าดบัขนาดโดยใชจ้  านวนประชากรเป็นดชันีช้ีวดันั้นปรากฏดงัน้ี 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กุมภาพนัธ์ 2559) 
 ช่ือชุมชนเมือง     จ านวนประชากร (ขนาดของเมือง) 

1. กรุงเทพมหานคร      5,705,061 

2. เทศบาลนคร นนทบุรี      264,651 

3. เทศบาลนคร ปากเกร็ด      173,622 

4. เทศบาลนคร หาดใหญ่ สงขลา     157,596 

5. เทศบาลนคร เชียงใหม่      147,504 

6. เทศบาลนคร นครราชสีมา     146,244 

7. เทศบาลนคร อุดรธานี      141,751 

8. เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี     127,237 

9. เทศบาลนคร ขอนแก่น      118,668 

10. เทศบาลนคร ศรีธรรมราช     108,317 
 

 ขนาดของเมืองดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงระดบัขนาดท่ีแตกต่างกนัมากระหวา่งชุมชนเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดคือ เมืองกรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดประชากร 5,705,061 คน กบัเมืองท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัสอง

รองลงมา คือ เมืองนนทบุรีท่ีมีขนาดประชากร 264,651 คน ความแตกต่างระหวา่งขนาดของเมืองทั้งสองคือ

ประมาณ21.55 เท่า คือกรุงเทพมหานครมีขนาดใหญ่กว่าเทศบาลนครนนทบุรีมากถึง 21.55 เท่า ท าให้

กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองใหญ่ท่ีโดดเด่นท่ีสุด มีความเป็นเอกในบรรดาชุมชนเมืองทั้ งหลาย 

กรุงเทพมหานคร คือ เอกนคร (Primate City) (เอกนครหรือ Primate City คือ เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศหรือภูมิภาคนั้น โดยขนาดของเอกนครจะใหญ่กวา่เมืองรองลงไปอนัดบัสองมากกวา่ 2-4 เท่าข้ึนไป 

และเมืองท่ีมีขนาดรองลงมาเป็นล าดบันั้นจะเป็นกลุ่มเมืองท่ีมีขนาดเล็กและไล่เล่ียกนั) ส่วนเมืองท่ีมีขนาด
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รองลงไปจากอนัดบัสองไปถึงอนัดบัสิบนั้น ตั้งแต่เทศบาลนครนนทบุรีไปจนถึงเทศบาลนครศรีธรรมราช

ต่างก็มีขนาดใกลเ้คียงกนั เป็นกลุ่มเมืองขนาดเล็กท่ีมีขนาดประชากรไม่ถึง 3 แสนคน การท่ีประเทศไทยมี

กรุงเทพมหานครเป็นเอกนครน้ีอยา่ไดดี้ใจเพราะเป็นการพฒันาชุมชนเมืองภายในประเทศท่ีมุ่งกระจุกความ

เจริญต่างๆ ไวท่ี้กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด มีการกระจายความเจริญไปสู่เมืองอ่ืนๆ นอ้ย กรุงเทพมหานคร

ไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจการคา้ ศูนยก์ลางบริหารและการปกครอง เป็นเมืองหลวง

มีการกระจุกตัวของสถาบันการศึกษาชั้นสูงมากท่ีสุดจนกลายเป็นศูนย์หลักทางการศึกษา เป็นเมือง

อุตสาหกรรมมาตั้งแต่เร่ิมพฒันาอุตสาหกรรมของไทยอยา่งจริงจงั เป็นเมืองท่ีมีบริการสาธารณสุขมากและดี

ท่ีสุดในประเทศไทย เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศนานาชาติ และอ่ืนๆ ขณะท่ีความเป็น

ศูนยก์ลางต่างๆ กระจายออกไปสู่เมืองๆ น้อยมาก เป็นการพฒันาชุมชนเมืองแบบรวมศูนยไ์วท่ี้เมืองเดียว 

ถึงแมมี้การผอ่นคลายโดยการกระจายความเจริญออกไปสู่เมืองต่างๆ โดยนโยบายการสร้างขั้วความเจริญให้

เกิดข้ึนในแต่ละภูมิภาค คือการสร้างเมืองหลักข้ึนในแต่ละภูมิภาคแล้วก็ตาม แต่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลขณะน้ีก็ยงัมีพลงัดึงดูดกิจกรรมต่างๆ ใหก้ระจุกตวัอยูใ่นชุมชนเมืองแห่งน้ี 

อนาคตท่ีอยากเห็นคือการกระจายทางด้านขนาดของเมืองท่ีลดความเป็นเอกนครของ

กรุงเทพมหานครลง นโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ชุมชนเมืองหลกัของแต่ละภูมิภาคมีอย่างชดัเจน

และต่อเน่ือง ลดกิจกรรมท่ีเพิ่มแรงดึงดูดของกรุงเทพมหานครลง อาทิการยา้ยหรือลดบทบาทหนา้ท่ี (Urban 

Function) ในดา้นการอุตสาหกรรม การเป็นเมืองหลวง (อาจยา้ยเมืองหลวงใหท้ าไดส้ าเร็จเสียที) ลดบทบาท

การเป็นเมืองการศึกษา โดยกระจายมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาชั้นสูงไปสู่เมืองอ่ืนๆ ให้มากข้ึน 

คงเหลือให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนยก์ลางเศรษฐกิจ การคา้ การท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่งทาง

อากาศไวก้็เพียงพอการกบัจรรโลงใหค้วามเป็นเมืองสืบต่อไปได ้ 
 

 
 

ภาพท่ี 6-2 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย (Google Earth, 2017) 
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ภาพท่ี 6-3 จงัหวดัเชียงใหม่ (Google Earth, 2017) 
 

 
 

ภาพท่ี 6-4 จงัหวดัขอนแก่น (Google Earth, 2017) 
 

 
 

ภาพท่ี 6-5 จงัหวดัระยอง (Google Earth, 2017) 
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ภาพท่ี 6-6 จงัหวดัสงขลา (Google Earth, 2017) 
  
 1. รูปลกัษณะการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชนเมือง 
 พื้นท่ีของประเทศไทยมีการตั้งถ่ินฐานท่ีอาคารบา้นเรือนกระจุกตวักนั เกาะกลุ่มกนัเป็นชุมชนมา
ตั้งแต่อดีตท่ีพอจะมีขอ้มูลศึกษาไดคื้อในช่วงสมยัทวารดี ลพบุรี สุโขทยั อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
ช่วงเวลาดงักล่าวชุมชนเมืองมีรูปลกัษณ์ท่ีคลา้ยๆ กนัเป็นรูปแบบ ของชุมชนเมืองแบบเมืองโบราณ (Ancient 
City) ความเป็นเมืองโบราณเส่ือมสลายลงไปสู่การเกิดชุมชนเมืองสมยัใหม่ (Modern City) ตั้งแต่ปลายๆ 
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครเปล่ียน
ผา่นจากการเป็นเมืองโบราณสู่การเร่ิมตน้เป็นเมืองสมยัใหม่และพฒันามาจนปัจจุบนั รูปลกัษณะของเมือง
สมยัใหม่กบัเมืองโบราณมีความแตกต่างกนัในสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 6-1 เปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของเมืองโบราณและเมืองสมยัใหม่ 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
1.ท าเลท่ีตั้ง 
   1.1 ท่ีตั้ งติดริมฝ่ังทางน ้ า แม่น ้ าล าคลองเพราะ
ตอ้งการเขา้ถึงและเดินทางออกโดยใชก้ารคมนาคม
ขนส่งทางน ้าเป็นหลกั เพื่อการติดต่อกบัพื้นท่ีอ่ืนได้
สะดวก และเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรน ้ าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค มัน่ใจในการมีน ้ ากินน ้ าใช ้เช่น 
เ มืองกรุงศรีอยุธยา  เ มืองก าแพงเพชร เ มือง
พิษณุโลก เชียงใหม ่และลพบุรี เป็นตน้ 

1.ท าเลท่ีตั้ง 
   1.1 ท่ีตั้งอยู่ท  าเลเดียวกนักบัเมืองโบราณคือ เป็น
เมืองท่ีสืบทอดความเป็นเมืองต่อเน่ืองมาจากเมือง
โบราณ เม่ือกาลเวลามาถึงเมืองโบราณเส่ือมสภาพ
ไป เมืองสมัยใหม่ก็ตั้ งถ่ินฐานบนพื้นท่ีเดิมและ
พฒันาสืบต่อมาในรูปลักษณ์ของเมืองสมัยใหม่ 
เช่น เมืองพระนครศรีอยุธยา เมืองก าแพงเพชร 
เมืองพิษณุโลก เชียงใหม่ ลพบุรี เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
   1.2 ท าเลท่ีตั้งบนภูมิประเทศเนินเต้ียๆ กลางท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้ า มีเมืองโบราณบางแห่งเลือกท่ีตั้งอยู่กลาง
ท่ีราบลุ่มแม่น ้ า แต่ตอ้งเป็นภูมิประเทศท่ีน ้ าไม่ท่วม 
เป็นเนินเขาเต้ียๆ เป็นการเลือกท่ีตั้ งอยู่กลางทุ่ง
เกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์ เช่น เมืองโบราณ
ศรีมโหสถ ปรา จีนบุ รี  เ มืองโบราณดงละคร 
นครนายก 
   1.3 ท าเลท่ีตั้งท่ีมีภูมิประเทศช่วยส่งเสริมทางดา้น
ความมัน่คง ปลอดภยัจากการรุกรานของขา้ศึก เช่น 
กรุงศรีอยุธยาราชธานีท่ีตั้งอยูบ่นภูมิประเทศท่ีเป็น
เกาะ โดยมีแม่น ้ าธรรมชาติล้อมรอบ คือ แม่น ้ า
เจ้าพระยา แม่น ้ าลพบุรี แม่น ้ าป่าสัก เกาะเมือง
อยุธยานอกจากมีน ้ าลอ้มรอบเหมือนคูน ้ าธรรมชาติ
แลว้ยงัมีทุ่งราบของลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ลพบุรีและ
ป่าสัก ท่ีมีน ้ าท่วมขงัในช่วงปลายฤดูฝนลอ้มกรุงศรี
อยุธยา ท าให้ขา้ศึกเขา้ถึงอยุธยาไดย้ากและล าบาก
มากข้ึนหรือเมืองโบราณพิษณุโลก ก็มีการเลือก
ท่ีตั้งคร่อมแม่น ้ าน่าน โดยแม่น ้ าน่านไหลผา่นกลาง
เมืองเป็นการเพิ่มโอกาสทางทางหนีทีไล่ให้แก่
ความมัน่คงของเมือง (แต่ในทางลบก็มีเพราะขา้ศึก
สามารถใชท้างน ้ ายกเขา้ถึงใจกลางเมืองไดโ้ดยง่าย 
หากขา้ศึกมีความสามารถควบคุมความได้เปรียบ
ทางการขนส่งทางน ้ าได ้ดงันั้นเมืองพิษณุโลกจึงมี
จุดอ่อนจนเสียเมือง 

   1.2 เมืองสมยัใหม่ก่อเกิดจากเศรษฐกิจ การค้า 
การอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐาน (เมืองโบราณมี
พื้นฐานการค้าและการเกษตร) การตั้ งอาคาร
บา้นเรือนจึงเลือกท าเลท่ีตั้งติดบริเวณท่ีให้โอกาส
ทางการคา้ขายและการประกอบการอุตสาหกรรม
ไดดี้ นั้นคือยึดพื้นทีติดเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้ง
ทางน ้ า ทางบก ทางรถไฟ ชุมทางรถไฟหรือสถานี
รถไฟ เมืองสมยัใหม่ให้ความส าคญัต่อความมัน่คง
ท่ีปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม 
     ในช่วงเวลาการเปล่ียนผา่นจากเมืองโบราณไปสู่
การเป็นเมืองสมยัใหม่นั้น (ประเทศไทยอยู่ในช่วง
ตั้ ง แ ต่ ปี  พ . ศ . 2450 เ ป็ น ต้ น ม า คื อ รั ช ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว) เมือง
โบราณเร่ิมเส่ือมรูปลกัษณ์เพราะความจ าเป็นตอ้งมี
ก าแพงเมืองได้หมดความต้องการนั้ นไป การ
ป้องกันตนเองจากภยัข้าศึกตั้งแต่ยุคนั้นแสดงให้
เห็นวา่ก าแพงเมืองไดห้มดประสิทธิภาพลงไปแลว้ 
ข้าศึกสามารถท าลายเมืองโดยการยิงปืนใหญ่ท่ี
ทรงพลานุภาพมาก ก าแพงเมืองก็กั้นไม่อยู่ ดงันั้น
เมืองสมยัใหม่จึงไม่ลงทุนสร้างก าแพงเมืองกนัอีก
เลย เม่ือไม่สร้างก าแพงเมือง อาคารบ้านเรือนจึง
เลือกท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางและการคา้ขาย 
การอุตสาหกรรม ต าแหน่ง ริมฝ่ังน ้ ายงัมีความ
จ าเป็นในระยะเร่ิมแรกท่ีการสร้างถนนมีน้อย ดว้ย
ความส าคัญของการคมนาคมขนส่งทางน ้ า  
บา้นเรือนจึงเลือกตั้งเรียงรายเป็นแนวตามชายฝ่ัง
ยาวขนานกบัตวัล าน ้า ส่งผลใหเ้มืองสมยัใหม่ในยุค
เร่ิมแรกมีรูปลกัษณ์การกระจายตวัเป็นแนวยาว  
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
 ขนานไปกับริมฝ่ังแม่น ้ า (Riverine Pattern) ต่อมา

เม่ือการคมนาคมทางบกขยายตัวมีการตัดถนน
กระจายจากริมฝ่ังน ้ าออกไปโดยรอบเมืองเพื่อ
ติดต่อกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ ถนนไม่เพียงแต่ให้โอกาสดีต่อ
การคมนาคมขนส่งและการติดต่อ แต่ยงัน าพาเอา
บริการทางสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวถนนมา
ด้วย  คือน ้ าประปา ไฟฟ้า  ทางระบายน ้ า  ซ่ึ ง
เอ้ืออ านวยต่อการตั้ งถ่ินฐานจึงเกิดการเลือกตั้ ง
อาคารบ้านเรือนกระจายไปตามแนวถนนท่ีตัด
ออกมาจาก ศูนย์กลาง เ มืองบ ริ เ วณริมแม่น ้ า  
รูปลักษณ์ของ เ มือง เป ล่ียนโฉมไปเป็น เ มือง
ดาวกระจาย (Star shape potion)   
     มีเมืองสมยัใหม่จ  านวนมากท่ีก่อตวัข้ึนในท าเล
ท่ีตั้งใหม่ โดยไม่ยึดติดต่อเน่ืองจากตวัเมืองโบราณ 
เช่น เมืองสุโขทยัปัจจุบนักับเมืองโบราณสุโขทยั 
อยูค่นละท าเลท่ีตั้ง  
     เมืองพทัยาก่อตวัข้ึนเป็นเมืองสมยัใหม่มีบทบาท
เป็นเมืองท่องเท่ียวและการพกัผอ่นหยอ่นใจก็ไม่ยึด
โยงกบัเมืองโบราณ 

2. ขอบเขตพื้นท่ี 
     เ มืองโบราณเป็นสังคมเมืองขนาดเล็ก  ซ่ึง
สัมพนัธ์กบัขนาดประชากรในขณะนั้น การก าหนด
ขอบเขตของเมืองจึงนิยมท ากันโดยการสร้าง
ก าแพงเมืองรอบชุมชน มีคูน ้ ารายลอ้มก าแพงเมือง
อีกชั้น ขอบเขตของเมืองจึงถูกตีกรอบด้วยก าแพง
เมือง ซ่ึงเกิดจากจุดมุ่งหมายในการป้องกนัภยัจาก
การรุกรานของขา้ศึกศตัรูในสมยันั้นๆ 

2. ขอบเขตพื้นท่ี 
     เมืองสมยัใหม่ไม่มีขอบเขตพื้นท่ีแน่นอนเพราะ
ไม่มีการสร้างก าแพงเมือง การขยายตวัของการตั้ง
ถ่ินฐานสามารถขยายไปได้รอบทิศ  รูปร่างของ
เมืองจึงมีรูปลักษณ์เหมือนดาวกระจายท่ีไม่ค่อย
เห มื อนกัน  ในแ ต่ ล ะ เ มื อ งทั้ ง ๆ ท่ี เ ป็ น แบบ
ดาวกระจาย  
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 

 
ภาพแสดงก าแพงเมืองและคู่เมืองสมยัอยธุยา 

 
ภาพการตั้งถ่ินฐานแบบดาวกระจาย 

 

    เม่ือไม่มีก าแพงเมืองตีกรอบตวัเมืองท าให้การ
ขยายตวัของการตั้งถ่ินฐานจะขยายออกไปสู่พื้นท่ี
ว่างโดยรอบท่ีเป็นชานเมือง โดยมีแนวถนนเป็น
แนวช้ีน าการขยายตวัไปสู่ชานเมือง ระยะแรกของ
การเกิดสังคมเมืองเป็นชุมชนเมืองสมยัใหม่นั้น มี
การขยายตวัสู่ชานเมืองไม่มากนั้น แต่เม่ือชาวเมือง
มี ก า ร เ ติบโตรวด เ ร็ ว  ช าน เ มื องขย าย สู่ เขต
เกษตรกรรมจนพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหาร
เล้ียงประชากรหดหายไปมาก ตัวอย่างเช่น การ
เติบโตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขยายสู่
เขตชานเมือง พื้นท่ี เกษตรลดลง จนบางพื้นท่ี
เอกลกัษณ์ทางเกษตรกรรมท่ีมีความโดดเด่นเชิงส่ิง
บ่ ง ช้ี ท า ง ภู มิ ศ าสต ร์  (GI)  ห า ย ไปด้ว ย  เ ช่ น 
ส้มเขียวหวานบางมด ทุเรียนเมืองนนท ์เป็นตน้ 

3. รูปร่างของเมือง 
    เมืองโบราณมีรูปร่างของเมืองท่ีมาจากกรอบของ
ก าแพงเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่มีการวางรูปกรอบก าแพง 

3. รูปร่างของเมือง 
 แรกเร่ิมของเมืองสมัยใหม่ของประเทศ
ไทย คือ เมืองท่ียืดแนวเส้นทางการขนส่งทางน ้ า 
เป็นท่ีตั้งอาคารบา้นเรือนเรียงรายริมตล่ิงเป็นแนว 
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส ส่ีเหล่ียมผนืผา้หรือสีเหล่ียมไม่มี
สัดส่วน 
    ท าให้เมืองโบราณมีขนาดเล็กนิดเดียวเม่ือเทียบ
กบัเมืองสมยัใหม่ ตวัอย่างเช่น เมืองสุโขทยัท่ีเป็น
ราชธานีสมัยสุโขทัยมีพื้นท่ีประมาณ 8 ตาราง
กิโลเมตรเท่านั้น เมืองโบราณอ่ืนๆก็เช่นกนัคือเป็น
เมืองเล็กๆ ท่ีมีรูปร่างกระทดัลดั 

 
 

ภาพเมืองศรีสชันาลยั 

ยาว ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
ทางการคา้ การบริการ และการเขา้ถึงเพื่ออุปโภค
บริโภคดว้ย รูปร่างของเมืองจึงมีรูปลกัษณ์เป็นแนว
ยาวขนานไปกบัตวัล าน ้า (Linear Pattern) ต่อมาเม่ือ
การคมนาคมขนส่งทางบกมีบทบาทต่อวิถีชีวิตการ
คมนาคมมากข้ึน การตดัถนนสายใหม่ ๆ จากริมฝ่ัง
น ้ าออกไปสู่ชานเมืองห่างชายฝ่ังไปยงัชุมชนอ่ืน ๆ 
ถนนกระจายออกจากชุมชนเมืองท่ีริมฝ่ังน ้ าเป็น
เหมือนรัศมีออกไปสู่พื้นท่ีราบโดยรอบ ตามมาดว้ย 
 

 
 

ภาพแสดงเมืองท่ีมีรูปร่างแนวยาวขนานไปกบัล าน ้า 

 

 
 

ภาพเมืองท่ีถนนกระจายออกจากชุมชนเมืองท่ีริมฝ่ังน ้าออกไปสู่
พ้ืนท่ีราบโดยรอบ 

 

   การตั้ งอาคารบ้านเรือนยึดแนวถนนเป็นหลัก
รูปร่างของเมืองเร่ิมเหมือนดาวกระจาย แต่อาจเร่ิม  
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 

 ท่ีเป็นดาวคร่ึงเส้ียว เพราะฝ่ังตรงขา้มยงัไม่พฒันา
ความเป็นเมือง รูปร่างของเมืองในรูปลักษณ์
ดังกล่าวน้ี ปรากฏกับเมืองริมฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยา
จ านวนมากอาทิ ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี 
และนนทบุรี เป็นตน้ 
    ปัจจุบนัเป็นยุคการคมนาคมขนส่งทางถนน มี
การตัดถนนเป็นโครงข่ายเช่ือมโยงหนาแน่นใน
พื้นท่ีเมืองมากข้ึน ขยายออกสู่ชานเมืองแล้วไป
เช่ือมโยงกบัชุมชนเมืองอ่ืน ๆ ความเป็นเมืองขยาย
ไปตามแนวถนน และกระจุกตวับริเวณชุมทางท่ี
ถนนตดักนัหรือบรรจบกนัเป็นส่ีแยกหรือสามแยก 
ขณะเดียวกนัเม่ือถนนท่ีเช่ือมระหวา่งเมืองมาตดักนั
ในบริเวณใดบริเวณหน่ึง  ท่ี ณ จุดส่ีแยกหรือสาม
แยกจะดึงดูดให้เกิดการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมือง เกิด
เมืองข้ึนบริเวณจุดบรรจบนั้น ๆ เป็นชุมชนเมืองเกิด
ใหม่ข้ึนและขยายตวัรวดเร็วตามระดบัการคมนาคม
ขนส่งท่ีผ่านจุดตดันั้น ๆ เมืองสมยัใหม่คือเมืองท่ี
ชุมทางการขนส่งทางบกท่ีอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งติด
ทางน ้ าเลยก็ได้เน่ืองจากวิธีการจัดหาน ้ าเพื่อการ
บริโภคสมยัน้ีมีหลากหลายวิธี มีทั้งระบบขนส่งน ้ า
จากชลประทาน น ้ าบาดาลก็ได้ การส่งน ้ าทางท่อ
จากแหล่งน ้ าต่าง ๆ ก็ได ้ดงันั้นแม่น ้ าล าคลองจึงลด
บทบาทลงไป 

4.วถีิชีวติและเศรษฐกิจ 
      สังคมเมืองโบราณอยู่บนพื้นฐานการผลิตทาง
การเกษตร หัตถกรรม เคร่ืองใช้ท่ี เ ก่ียวโยงกับ
เคร่ืองป้ันดินเผา และเส้ือผา้อาภรณ์ต่างๆ แต่ช่าง
ชุมชนส่วนใหญ่คือผูมี้วถีิทางการเกษตร พื้นท่ีท า 

4. วถีิชีวติและเศรษฐกิจ 
         เมืองสมัยใหม่หรือเมืองปัจจุบันของไทย 
ปัจจุบันมีวิถีชีวิตและเศรษฐกิจท่ีซับซ้อนมาก มี
เศรษฐกิจการคา้และการบริการเป็นหลกั เมืองเป็น
ศูนยก์ลางการคา้และการบริการ มีร้านคา้ปลีก  
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รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
กินอยู่ภ ายนอกก าแพง เ มื อง  เช้ าออกไปท า
การเกษตรพอตกเย็นเดินทางเข้า ท่ีพักในเมือง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกจากการเกษตรยงัมีการ
ค้าขายผลิตผลงานจากงานฝีมือทางหัตถกรรม 
เส้ือผา้อาภรณ์ โดยตลาดซ้ือขายอยู่ทั้งในตวัเมือง
และนอกเขตก าแพงเมือง 

ร้านคา้ส่งท่ีมีท่ีตั้งกระจายและท่ีมีท่ีตั้งเกาะกลุ่มเป็น
ศูนยก์ารคา้และแหล่งจบัจ่ายซ้ือสินคา้ของคนเมือง 
ศูนย์การค้าเพื่อการจับจ่ายซ้ือสินค้า (Shopping 
Center) เกิดข้ึนมากมายในเมืองใหญ่ ๆ อยา่งเช่นปี 
2559 กรุงเทพมหานครมีศูนยก์ารคา้กระจายอยูม่าก
ถึง 32 แห่ง โดยศูนยก์ารคา้มากถึง 10 แห่ง อยู่ใน
เครือข่ายของกลุ่มธุรกิจศูนยก์ารคา้อย่างเซ็นทรัล
พฒันา และอีก 7 แห่ง อยู่ในกลุ่มเดอะมอลล์ เป็น
ตน้  นอกจากนั้นเมืองในต่างจงัหวดัก็มีศูนยก์ารคา้
หลายแห่งเช่นกนั เชียงใหม่ 5 แห่ง นครราชสีมา 7 
แห่ง นนทบุรี 4 แห่ง อุบลราชธานี 4 แห่ง อุดรธานี 
3 แห่ง นครศรีธรรมราช 3 แห่ง ภูเก็ต 2 แห่ง และสุ
ราษฎร์ธานี 7 แห่ง เป็นตน้ 
   การเกิดข้ึนของศูนย์การค้าคือการพยายามเพิ่ม
โอกาสทางการคา้ของผูป้ระกอบการ เพราะเม่ือการ
เติบโตของพื้นท่ีตวัเมืองขยายใหญ่ข้ึน ระยะทางใน
การเดินทางเพื่อเขา้ถึงแหล่งการคา้ปลีกและคา้ส่ง
จะเขา้มามีบทบาทต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ถา้
การเดินทางต้องการสินคา้บริการเพียงอย่างเดียว
ร้านค้าตั้ งอยู่ใกล้ (ท่ีมีคุณภาพเดียวกัน) จะได้รับ
เลือก แต่ถา้ตอ้งซ้ือสินคา้และการบริการหลายอยา่ง
ในคร้ังเดียวของการเดินทาง ผูบ้ริโภคจะเลือกไปยงั
สถานท่ีรวมกิจกรรมการค้า การบริการหลาย ๆ 
ประเภทไวใ้นพื้นท่ีเดียวกนันัน่คือ ศูนยก์ลางการคา้
ท่ีรวมกิจกรรมการคา้การบริการไวม้ากมาย เรียกวา่ 
ศูนย์การค้า (Shopping Center) การเดินทางเพียง
คร้ังเดียวสามารถเลือกซ้ือได้หลายอย่างในพื้นท่ี
เดียวกนัท าใหป้ระหยดัเวลา ประหยดัค่าเดินทาง ไม่  
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รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
 ตอ้งตระเวนไปในท่ีต่าง ๆ ศูนยก์ารคา้คือศูนยก์ลาง

ท่ีมีความส าเร็จรูปหรือเบ็ดเสร็จในการเดินทางคร้ัง
เดียว จึงเป็นท่ียอมรับของผูค้นในเมืองใหญ่ท่ีเต็ม
ไปด้วยปัญหาการจราจรติดขัด โดยการยอมรับ
ดงักล่าวอาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเมืองนั้น ๆ เติบโต
รวดเร็วพร้อม ๆ กับการวิวฒันาการรูปแบบทาง
การค้าควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือเวลา
ผ่านไปการซ้ือขายออนไลน์ เ กิด ข้ึนตามการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก้าวหน้าจนการซ้ือขายสามารถท า
ไดผ้า่นส่ืออินเทอร์เน็ต ผูค้นในเมืองอาจเดินทางไป
ดูโฉมหน้าของสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ แต่กลบั
ซ้ือผ่านทางออนไลน์ กิจกรรมการค้าสินค้าบาง
ประเภทท่ีเกิดข้ึนในห้างสรรพสินคา้อาจมียอดขาย
ลดลง เพราะผูค้นหนัไปซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์
มากข้ึน 
   เมืองสมัยใหม่เติบโตด้วยพื้นฐานการผลิตทาง
อุตสาหกรรมมาแต่แรก เช่น กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ มี อุตสาหกรรมเลือกเป็นท่ีตั้ ง
โรงงานมาแต่ตน้ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมก่อให้เกิด
ค ว า ม เ ป็ น เ มื อ ง แ ล ะ มี ก า ร ง า น อ า ชี พ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม  แต่แรงงานต้องการท่ีอยู่อาศยั 
อาหาร การคมนาคมขนส่ง การบริการทางการคา้ 
การสาธารณสุข กิจกรรมทางการคา้และการบริการ
จึงเกิดข้ึนตามมาและกระจุกตวัเป็นชุมชนเมือง เม่ือ
เ ศ รษฐ กิ จ อุตส าหกรรม เ ติบ โต ข้ึนในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความเป็นเมืองก็
เติบโตข้ึนในพื้นท่ีดงักล่าวอยา่งรวดเร็ว วนัน้ีปี พ.ศ.  
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รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
 2560 พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็น

ชุมชนเมืองขนาดใหญ่มากท่ีสุดในประเทศไทย 
เป็นชุมชนเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ใกล้เคียง 10 
ลา้นคน (ประมาณการรวมประชากรแฝงในจ านวน
น้ีดว้ย) 
   อุตสาหกรรมเป็นแรงกระตุน้การเติบโตของความ
เป็นเมืองในประเทศไทย เม่ือมีการกระจุกตวัของ
อุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะ
มีความเป็นเมืองจะกระจุกตวัตาม  ซ่ึงแรงดึงดูดของ
การเป็นแหล่งงานได้ก่อให้เกิดการอพยพยา้ยถ่ิน
จากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ การแก้ปัญหาการ
กระจุกตวัของอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองท า
โดยการกระจายความเจริญออกไปสู่ภู มิภาค 
กระจายอุตสาหกรรมออกไปตามเมืองหลกัของแต่
ละภูมิภาค ท าให้เมืองหลักในแต่ละภูมิภาคอย่าง
เมืองเชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา 
ระยอง สงขลา มีการเจริญเติบโตของความเป็นเมือง
อยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ซ่ึงกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเป็น
ตัวกระตุ้นความเป็นเมืองคือการอุตสาหกรรม 
กิจกรรมการคา้และกิจกรรมการบริการต่าง ๆ 

5. ปัญหาอุปสรรคการตั้งถ่ินฐาน 
    ความไม่มัน่คงทางด้านความปลอดภยัจากการ
รุกรานของขา้ศึกศตัรู ท าให้การตั้งอาคารบา้นเรือน
จ าเป็นตอ้งเขา้ไปกระจุกตวัอยู่ภายในขอบเขตของ
ก าแพงเมือง การเติบโตของความเป็นเมืองควบคุม
ให้อยู่ภายในขอบเขตก าแพงเมืองได้ เน่ืองจากยงั
เป็นชุมชนขนาดเล็ก ดงันั้นการขยายตวัของเมืองจึง
ควบคุมได ้

5. ปัญหาอุปสรรคการตั้งถ่ินฐาน 
    ก าแพงเมืองไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีอีก เน่ืองจาก
ไม่สามารถรองรับความปลอดภยัคุกคามภายนอก
ได้ การศึกสงครามไม่จ  า เป็นต้องส่งทหารเข้า
ประชิดตวัเมืองอีกแลว้ การท าลายลา้งกนัสามารถ
ท าไดจ้ากระยะไกล ก าแพงเมืองจึงหมดสภาพและ
หมดความหมายไป ไม่มีการสร้างก าแพงเมืองใน
เมืองสมยัใหม่ของไทยอีกเลย 
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รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
     การคมนาคมขนส่งหลกัพฒันามาเป็นการขนส่ง

ทางบก ถนนตัดเป็นโครงข่ายทั่วเมือง ยานยนต์
ประเภทต่าง ๆ เป็นพาหนะหลักในการคมนาคม
ขนส่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจ การคา้ น าสู่การมี
วิถีชีวิตท่ีใชย้านพาหนะมากข้ึน ปัญหาการเดินทาง
ของคนในเมือง ท าให้เกิดการจราจรติดขดั รถติด
คือภาวะท่ีเกิดข้ึนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน คือเช้า 
และ เย็น  เ มื อง ท่ี มี ปัญหารถ ติดมาก ท่ี สุ ด คือ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะน้ีเมืองหลกั
ในแต่ละภูมิภาคก็เกิดปัญหาจราจรติดขดัเช่นกัน 
คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี 
อุบลราชธานี ระยอง สงขลา และภูเก็ต เป็นตน้ 
    เศรษฐกิจแบ่งชนชั้นชาวเมืองโดยอตัโนมติั การ
ตั้งถ่ินฐานในเมืองของประเทศไทยมีปรากฏการณ์
แยกพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แยกพื้นท่ีผูมี้ฐานะ
เศรษฐกิจต่างกนัท าให้เกิดยา่นท่ีอยูอ่าศยัผูมี้รายได้
น้อย (คนจนในเมือง) ย่านท่ีอยู่อาศยัผูมี้ฐานะปาน
กลาง (ชนชั้ นกลาง) และย่านท่ีอยู่อาศัยของผูมี้
รายไดม้ากหรือรายไดสู้ง (คนรวยในเมือง) การแบ่ง
โซนพื้นท่ี เกิดข้ึนเองอัตโนมัติตามอ านาจทาง
เศรษฐกิจ คนจนจะกระจุกตวัตั้งบา้นเรือนหนาแน่น
เป็นชุมชนแออดั (Slum) ในบริเวณชิดกบัศูนยก์ลาง
การคา้หลกัของเมือง (CBD) คนชั้นกลางตั้งถ่ินฐาน
อยูห่่างถดัจากบา้นคนจนออกมาสู่ชานเมือง คนรวย
กระจายไปสู่ชานเมือง ผูมี้ฐานะดีนิยมตั้งถ่ินฐาน
บริเวณชานเมืองก็เกิดแรงดึงดูดกิจกรรมการคา้ การ
บริการ เช่น ศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ตามมาตั้ง
ท่ีชานเมือง  
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
 มากข้ึนด้วย ปัญหาของเมืองใหญ่ของไทยขณะน้ี

คือการขยายตวัของชานเมืองท่ีควบคุมทิศทางและ
ขนาดพื้นท่ีได้ยาก ความเป็นเมืองขยายแย่งพื้นท่ี
เกษตรกรรมมากข้ึนเร่ือย ๆ หากไม่สามารถควบคุม
ได้อาจกระทบความมั่นคงทางด้านอาหารแก่
ประชากรบางส่วนได ้(โชคดีท่ีเมืองใหญ่ ๆ ขณะน้ี
มีการแก้ปัญหาด้านน้ีโดยปัจจยัของการเดินทาง
ระหว่างสถานท่ีท างานในศูนย์กลางธุรกิจการคา้
หลกัของเมืองกบัย่านท่ีพกัอาศยัชานเมือง ตอ้งใช้
เวลาในการเดินทางมาก เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาก กระแสการเลือกท่ีอยู่อาศยัในเมือง
สวนกลบัมาหาท าเลท่ีใกล้แหล่งงานในศูนยก์ลาง
ธุรกิจการคา้หลกัของเมือง ซ่ึงรองรับโดยอาคารชุด
หลาย ๆ ชั้ น เพื่อเป็นท่ีพกัอาศัย (Condominium) 
และอาจเป็นอาคารอเนกประสงค์ไปในตวั การคิด
ตั้งถ่ินฐานสวนกลบัจากการหาท าเลท่ีตั้งชานเมือง
มาสู่การหาท าเลในย่านใจกลางเมือง มีผลดีต่อ
ขอบเขตของเมืองท่ีจะกระทบต่อการลุกล ้ าพื้นท่ี
เกษตรกรรมรอบ ๆ เมือง เป็นกระแสสังคมและการ
ว า งแผนพัฒนา เ มือ ง ท่ี จะ ช่ วยอ นุ รักษ์พื้ น ท่ี
การเกษตรเอาไวไ้ดร้ะดบัหน่ึง) 
    ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเมือง การเดินทางของ
ชาวเมืองโดยใช้ยานพาหนะประเภทท่ีใช้เช้ือเพลิง
จากน ้ ามนัปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิด
ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ป ร ะ เ ภ ท
คาร์บอนไดออกไซด์ ในพื้นท่ีชุมชนเมือง บริเวณ
พื้นท่ีท่ีมีความคบัคัง่ของยานพาหนะต่าง ๆ มาก คือ
ศูนยก์ลางธุรกิจการคา้หลกัของเมือง 
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
     การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีผลท าใหบ้ริเวณ

ศูนย์กลางเมืองใหญ่ ๆ อย่างกรุงเทพมหานคร 
เ ชียงใหม่  ขอนแก่น อุดรธานี  อุบลราชธานี  
นครราชสีมา และภูเก็ต มีอุณหภูมิอากาศร้อนกว่า
บริเวณชานเมือง เกิดภาพเหมือนเกาะแห่งอากาศ
ร้อน (Heat Island)  เ ป็นลักษณะอากาศเฉพาะ
ทอ้งถ่ิน เกิดข้ึนและหายไปทุกวนั 
 

 
 

ภาพปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง 
 

   ปัญหาส่ิงแวดล้อมส่วนน้ีคือความแตกต่างของ
อุณหภูมิอากาศในเมืองเดียวกนัแต่มีความแตกต่าง
กนัเปรียบเทียบไดช้ดัเจนระหวา่ง บริเวณศูนยก์ลาง
เมืองกบับริเวณชานเมือง สภาพภูมิอากาศท้องถ่ิน
เช่นน้ีแก้ไขได้ระดับหน่ึงด้วยการเพิ่มต้นไม้ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะในพื้นท่ีศูนยก์ลางเมือง 
แนวคิดการมุ่งสู่การเป็นเมืองในสวน (Garden city) 
เป็นหนทางหน่ึงของการลดความเขม้ขน้ของเกาะ
ความร้อนในเมือง เมืองท่ีด าเนินการเร่ืองเมืองใน
สวนได้ผลดีมากคือ กรุงเทพมหานคร ขณะน้ีเรา
สามารถพบเห็นตน้ไมใ้นเกือบทุกพื้นท่ีสาธารณะ
ทัว่กรุงเทพมหานครแลว้ 
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
     - ชุมชนเมืองของเราเป็นผู ้บริโภคทรัพยากร

เพื่อให้มีการด ารงอยู่ของเมือง เมืองก็มีชีวิต เมือง
ตอ้งบริโภคทรัพยากร และมีส่วนเหลือทิ้งออกมา
เป็นการขบัถ่ายออกมา ดงัเช่น 
      ก  ชุมชนเมืองบริโภคเ ช้ือ เพลิง เพื่ อให้ได้
พลงังาน คือใชน้ ้ ามนัปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเพื่อ
การผลิตพลงังานไฟฟ้าเพื่อขบัเคล่ือนยานพาหนะ 
ผลการบริโภคพลงังานคือ มีการขบัถ่ายก๊าซเรือน
กระจกท่ีท าให้เกิดเกาะอากาศร้อนและเกิดภาวะ
โลกร้อน 
      ข ชุมชนเมืองบริโภคอาหาร และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ทุกวนัพืชอาหาร วสัดุอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกถูกน าไปให้ประชากรในเมืองได้
บริโภค มีส่วนเหลือท่ีบริโภคไม่หมดเป็นการ
ขบัถ่ายออกมาเป็นกากท่ีเรียกว่าขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตราย ประมาณกนัวา่ประชากร 1 คน ทิ้ง
ขยะมูลฝอยวนัละ 0.75 – 1 กิโลกรัม/วนั ดงันั้นขยะ
มูลฝอยจะมีมากเท่าไหร่ก็ค  านวณจากขอ้มูลขา้งตน้
น้ี  (จ  านวนประชากร  ×  0.75 ถึ ง  1)  ตัวอย่า ง
กรุงเทพมหานคร มีประชากรท่ีมีทะเบียนบา้นกบั
ประชากรแฝงรวมแล้วใกล้เคียง 10 ล้านคนในปี 
2559 กรุงเทพมหานครก็มีขยะมูลฝอยต่อวนัเท่ากบั
ประมาณใกลเ้คียง 9,000-10,000 ตนั ดงันั้นขยะมูล
ฝอยจึงเป็นปัญหาใหม่ในการแก้ไขท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั 
      ค ชุมชนเมืองบริโภคทรัพยากรน ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคแล้วมีน ้ าท่ีผ่านการใช้แล้วออกมา
เป็นน ้าเสียจากชุมชนเมือง ประมาณการใชน้ ้าของ 
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 
 

รูปลกัษณ์ของเมือง 

เมืองโบราณ เมืองสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) 
 ชาว เ มือง ต่อคนต่อวันอยู่ ท่ี  200 ลิตร  เ ม่ือใช้

ประโยชน์แลว้มีน ้ าท่ีผา่นการใชป้ระโยชน์เหลือทิ้ง
เป็นน ้ าเสียประมาณร้อยละ 80 คือหน่ึงคนในเมือง
อาจท าให้เกิดน ้ าเสียได้วนัละประมาณ 160 ลิตร 
ดังนั้ นเมืองในประเทศไทยจะมีปริมาณน ้ าเสีย
เท่าไหร่/วนั ก็น าจ  านวนประชากรคูณดว้ย 160 ลิตร 
(xxx ประชากร × 160 = ปริมาณน ้ าเสีย/วนั) ของ
เมืองนั้น ๆ ตัวอย่างกรุงเทพมหานครประชากร
ใกลเ้คียง 10 ลา้นคน (รวมประมาณประชากรแฝง
ด้วย) จะมีปริมาณน ้ าเสียต่อวนัเท่ากับ 10 × 160 
ลิตร = 1,600,000,000 ลิตร ลองพิจารณาดูซิครับวา่
จ ะ เ ป็ น ปัญห าต้อ งบ า บัด ม า ก เพี ย ง ใ ดข อง
กรุงเทพมหานคร 
      ง ส่ิงขับถ่ายท่ีจับต้องไม่ได้คือ เสียงดังจาก
ยานพาหนะในเมือง มลพิษทางเสียงเกิดข้ึนบนทอ้ง
ถนนและสองขา้งริมถนน มีมากในพื้นท่ีศูนยก์ลาง
เมือง อนาคตภาวะเสียงดังจากเคร่ืองยนต์ของ
ยานพาหนะอาจลดน้อยลงเม่ือสังคมโลกกา้วผ่าน
จากการใช้เช้ือเพลิงจากน ้ ามนัหรือก๊าซธรรมชาติ
ไปสู่ยวดยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า ซ่ึงช่วงเวลาอีก 
10 ปีขา้งหน้า ( พ.ศ.2570) ยานพาหนะท่ีวิ่งในเขต
เ มื องของประ เทศไทยจะ เ ป็นรถยนต์ห รื อ
จกัรยานยนต์ไฟฟ้ามากข้ึนอย่างชดัเจนเป็นจุดเด่น
ในอนาคต 

 
 2. อนาคตของชุมชนเมืองในประเทศไทย 
 การก้าวเขา้สู่ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจการคา้ การบริการ และการอุตสาหกรรมจะเสริมด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมต่าง ๆ ท าใหชุ้มชนเมืองมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นเมืองอจัฉริยะมากข้ึน 
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(Smart city) โดยพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการชุมชน
เมืองในดา้นต่าง ๆ อาทิ การบริหารการจราจร การก ากบัดูแลดา้นความปลอดภยัตามสถานท่ีสาธารณะและ
ตามอาคารบา้นเรือน (กลอ้งวงจรปิด) การบริหารจดัการบริการโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า น ้ าประปา การ
คมนาคมขนส่ง ฯลฯ) การบริหารจดัการขยะมูลฝอย การให้บริการของภาครัฐและเอกชนท่ีสะดวกรวดเร็ว
ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล และแม้แต่การเฝ้าติดตามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะก็สามารถ
ด าเนินการไดด้ว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  แรงผลักดันจากกระแสเมืองน่าอยู่ (Healthy City) จะน าพาชุมชนเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย
ไปในทิศทางท่ีท าให้ประชากรเมืองมีความสุขมากข้ึน เพราะการบริหารจดัการเมืองจะมีองคป์ระกอบท่ีมุ่ง
ท าให้เหมาะสมท่ีสุดตั้งแต่ 1. ผูบ้ริหารและจดัการชุมชนเมือง มีแนวทางการบริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิ
บาล 2. มีความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐาน คือ ถนน น ้ าประปา ไฟฟ้า การส่ือสาร 3. ส่งเสริมความ
เขม้แข็งทางสังคมวฒันธรรมชุมชน สังคมอบอุ่นมีบริการสาธารณสุขท่ีดีมีคุณภาพและเพียงพอ 4. เศรษฐกิจ
ดี ชาวชุมชนมีรายได ้มีโอกาสประกอบธุรกิจเสรีและมีความสุขกบัการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เป็นสังคมท่ีการ
มีงานท าสูง 5. การก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพในการก ากบัดูแลมลพิษทางดา้นต่าง ๆ เช่น อากาศ เสียง
ดงัรบกวน น ้าเสีย มีการสร้างเมืองใหเ้ป็นเมืองในสวน (Garden city) 
   ความเป็นเมืองเติบโตมากขึน้ ชุมชนท่ีมีลกัษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบทอยา่งในเขตการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินระดบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีความเป็นเมืองกระจุกตวัมากข้ึนในบริหารศูนยก์ลาง
ชุมชน มีพื้นท่ีการคา้และการบริการมากข้ึน บางองคก์รบริหารส่วนต าบล ยกฐานะไปเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึง
หมายถึงการยกฐานะการตั้งถ่ินฐานไปเป็นชุมชนเมือง ปัจจุบนั (มีนาคม 2560) มีชุมชนเมืองท่ีเป็นเทศบาล
ต าบล 2,233 แห่งและมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีก าลงัทวีความเป็นชุมชนเมืองเพิ่มข้ึนเล่ือย ๆ อยูม่ากถึง 
5,334 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย) 
   โครงสร้างเมืองก าลังมีการเปลี่ยนแปลง เมืองส่วนใหญ่ (เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล) 
เร่ิมตน้ความเป็นเมืองด้วยการมีศูนยก์ลางเมืองเพียงแห่งเดียว คือมีพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินเพื่อเป็นสถานท่ี
ราชการ ยา่นการคา้ปลีกและคา้ส่ง สถานศึกษา สถานีขนส่ง รวมกนัเป็นศูนยก์ลางการบริหารการปกครอง
การคา้การบริการ การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง พื้นท่ีน้ีแสดงบทบาทในการเป็นศูนยก์ลางเมือง ทุก ๆ 
วนัจะมีประชากรชาวเมืองและชาวชนบทรอบ ๆ เมืองเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีน้ีเป็นจ านวนมากท่ีสุด มีการ
เดินทางคบัคัง่ท่ีสุดในเวลากลางวนั  ชุมชนเมืองท่ีมีขนาดประชากรไม่เกิน 15,000 คน จะมีลกัษณะน้ี เช่น 
เทศบาลต าบลต่าง ๆ ทัว่ประเทศ อนาคตก าลงัมีการเปล่ียนแปลงจากการมีโครงสร้างของเมืองท่ีมีศูนยก์ลาง
เพียงแห่งเดียวไปเป็น การเป็นชุมชนเมืองท่ีมีศูนยก์ลางชุมชนในเมืองเพิ่มข้ึนเป็นเมืองหลายศูนย์กลาง 
(Polycentric Structure) มูลเหตุท่ีท าให้เมืองมีศูนยก์ลางเพิ่มข้ึนอาจมาจาก การยา้ยสถานท่ีราชการไปรวมกนั
อยูเ่ป็นศูนยร์าชการแห่งใหม่ การยา้ยสถานีขนส่งออกไปชานเมือง การสร้างศูนยก์ารคา้ใหม่ชานเมือง การ
ยา้ยสถาบนัการศึกษาไปสู่ยา่นสถานศึกษาชานเมือง กิจกรรมท่ียา้ยพื้นท่ีและเกิดข้ึนใหม่ดงักล่าวคือปัจจยัให้
เกิดศูนย์กลางเมืองเพิ่มข้ึน การเดินทางของประชากรเมืองจะมีการกระจายมากข้ึนจากเดิมท่ีกระจุกตวั
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หนาแน่นในศูนย์กลางแห่งเดียว การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างน้ีเป็นผลดีต่อการจราจรภายในเมือง 
ตวัอย่างเช่น ชุมชนเมืองท่ีเป็นเทศบาลเมืองสระบุรีมีศูนยก์ลางใหม่ท่ีมีการเช่ือมต่อกนัของความเป็นเมือง
ไปสู่พื้นท่ีแก่งคอย หินกอง เสาไห้และพระพุทธบาท ท าให้อนาคตชุมชนเมืองสระบุรีจะเป็นเมืองหลาย
ศูนยก์ลาง แต่กรณีของความเป็นเมืองของสระบุรีเกิดจากการขยายเช่ือมต่อกนัของชุมชนท่ีอยูใ่กลชิ้ดติดกนั
จนเป็นเมืองขยายใหญ่มากข้ึนและเพิ่มความเป็นศูนยก์ลางมากข้ึนดว้ย  
  การเจริญเติมโตของเมืองในแนวราบและแนวตั้ง  (แนวด่ิง) ชุมชนเมืองในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ขณะน้ีมีการเจริญเติบโตในแนวราบมากกวา่แนวตั้ง ขนาดพื้นท่ีของเมืองขยายใหญ่ไปตามแนวราบสู่
ชานเมือง  มีปัจจยัหลายประการท่ีท าให้การเติบโตมากท่ีชานเมือง ไดแ้ก่ ราคาท่ีดินชานเมืองต ่ากวา่บริเวณ
ศูนย์กลางมากหลายเท่าตัว มีพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีติดชานเมืองให้เลือกและพร้อมเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพราะความเยา้ยวนของราคาท่ีดินท่ีเพิ่มสูงข้ึน การขยายตวัของโครงสร้างพื้นฐาน ถนน 
ไฟฟ้า น ้ าประปา มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินขยายสู่ชานเมืองคือท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้รายไดป้านกลางถึงผูมี้รายได้
สูง และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการอุตสาหกรรม การเติบโตในแนวราบจะชะลอตวัเม่ือเมืองเติบโตข้ึน
จนระยะทางระหวา่งชานเมืองกบัศูนยก์ลางเมืองมีมากและกระทบต่อระยะเวลาในการเดินทางติดต่อของทั้ง
สองพื้นท่ี เม่ือการมีท่ีพกัอาศยัอยูช่านเมืองแลว้ตอ้งเดินทางสู่ศูนยก์ลางเมือง (ศูนยก์ลางธุรกิจการคา้หลกัของ
เมือง : CBD) เพื่อท างานและเดินทางกลบัตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมากข้ึน ประกอบกบัราคา
ท่ีดินในบริเวณศูนยก์ลางเมืองท่ีมีราคาสูงมากเป็นปัจจยัให้เกิดความคิดถึงความคุม้ค่าของการใช้ท่ีดินกบั
ราคาท่ีดิน การขยายตวัในแนวตั้ง (สร้างตึกสูง อาคารสูง) คือหนทางแกปั้ญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหคุ้ม้ค่า 
การเพิ่มความสูงของอาคาร 1 ชั้น เท่ากบัไดพ้ื้นท่ีเพิ่ม 1 เท่า ลดตน้ทุนราคาท่ีดินลงระดบัหน่ึง ดงันั้นหาก
สร้างอาคารสูง 10 ชั้น จะไดพ้ื้นท่ีเพิ่มข้ึน 9 เท่า แต่จ่ายราคาท่ีดินเท่าเดิม ลงทุนอาคาร 1 ชั้น แต่ก าไรพื้นท่ี
เพิ่มอีก 9 เท่า อีกประกาศหน่ึงของการแกปั้ญหาคือการลดระยะทางเวลา  ค่าเดินทางของการเดินทางไป
ท างานและเดินทางกลบัระหวา่งชานเมืองกบัศูนยก์ลางเมือง ชานเมืองจึงไดรั้บความสนใจจะไปตั้งถ่ินฐาน
นอ้ยลง แต่จะสนใจหาท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณศูนยก์ลางเมือง การสร้างอาคารสูงเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัในศูนยก์ลาง
เมืองท่ีเป็นคอนโดมีเนียมส าหรับกลุ่มเป้าหมายคือผูมี้ธุรกิจการงานอยูใ่นศูนยก์ลางเมืองใหญ่ ๆ ท าให้เห็น
การเติมโตของความเป็นเมืองในแนวตั้งเพิ่มข้ึน ตวัอยา่งชดัเจนคือกรุงเทพมหานคร คอนโดมีเนียมบริเวณ
ศูนยก์ลางธุรกิจการคา้หลกัของเมืองประสบความส าเร็จเชิงธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยมีกระแสความสนใจ
พุ่งไปท่ีอาคารสูงคอนโดมีเนียมท่ีอยูร่ะยะไม่ห่างจากเส้นทางรถไฟฟ้าท่ีให้ความสะดวกในการเดินทางแก่ผู ้
อยูอ่าศยัไปท างานหรือไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของกรุงเทพมหานครโดยไม่มีปัญหาจราจรติดขดัมาท าให้เสียเวลา 
ชุมชนเมืองอ่ืน ๆ ท่ีมีกระแสตามกรุงเทพมหานครในอนาคตคือ เมืองเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุดรธานี อุบลราชธานี และสงขลา เป็นตน้  
  การเพิม่ขึน้ของบทบาทหน้าที่ของชุมชนเมือง (Urban Function) เมืองในประเทศไทยทุกเมือง
มีหน้าท่ีพื้นฐานเหมือนกนัหมดคือ เป็นแหล่งรวมสินคา้และการบริการทางธุรกิจ (การคา้ปลีก คา้ส่ง การ
บริการเชิงพาณิชย)์ เอาไวเ้พื่อการบริการให้ชาวชุมชนเมืองและชาวชุมชนท่ีอยู่ชนบทโดยรอบมาซ้ือหา 
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จบัจ่ายไปด ารงชีพ แต่เมืองบางเมืองมีบทบาทหนา้ท่ีมากกวา่ท่ีกล่าวมา คือ บางเมืองมีกิจกรรมบริการภาครัฐ
และการบริหารภาครัฐตั้งอยู่ดว้ย เช่น เมืองหลกัของจงักวดั มีหน้าท่ีเป็นเมืองการบริหารและปกครองและ
บริการของภาครัฐด้านการศึกษา การสาธารณสุข การบริการสาธารณูปโภค บางเมืองมีกิจกรรมทาง
ศูนยก์ลางธุรกิจการเงินการธนาคารดว้ย ดงันั้น เราจะพบว่าเมืองต่าง ๆ จะมีบทบาทหน้าท่ีเหมือนกนัแบะ
ต่างกนัในดา้นต่อไปน้ี 
   1. เมืองการคา้การบริการพื้นฐาน (เหมือนกนัทุกเมือง) 
   2. เมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองระดบัจงัหวดั 
   3. เมืองการศึกษา (เมืองมหาวทิยาลยั และวทิยาลยัหลายแห่ง) 
   4. เมืองท่องเท่ียวและตากอากาศ (พทัยา หวัหิน ภูเก็ต ฯลฯ) 
   5. เมืองความมัน่คง (ท่ีตั้งค่ายทหาร) 
   6. เมืองอุตสาหกรรม (กิจกรรมอุสาหกรรมเป็นรายไดห้ลกัของชาวเมือง)ฯลฯ 
  ปัจจุบนัชุมชนเมืองในประเทศไทย ก าลงัมีหนา้ท่ีของเมืองเพิ่มข้ึนจากการมีหนา้ท่ีพื้นฐาน โดย
เพิ่มเติมหนา้ท่ีอ่ืน ๆ มากข้ึน ซ่ึงเป็นผลให้ชุมชนเมืองมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน มีการงานอาชีพสาขาต่าง ๆ 
เพิ่มข้ึน และดว้ยเงือนไขทางภูมิศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจยอ่มเป็นเหตุปัจจยัให้เมืองต่าง ๆ แสดงบทบาทท่ี
ซ ้ ากนัและแตกต่างกนัได ้ดงัเช่น  
  กรุงเทพมหานคร มีบทบาทหนา้ท่ี 
   - เป็นเมืองหลวงของประเทศ 
   - ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคา้ภายในและการคา้ระหวา่งประเทศ 
   - ศูนยก์ลางการศึกษาของประเทศ มีมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาชั้นสูงอยูม่ากท่ีสุด 
   - ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง ทางอากาศ-บก 
   - ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ฯลฯ 
 
  ภูมิทัศน์ทางกายภาพของเมือง กลายเป็นทัศนียภาพที่ดึงดูดการท่องเที่ยว ภาพอาคารก่อสร้าง
จ านวนมากมาจากความหลากหลายการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม อาคารสูงต ่าหนา้ตาแปลก 
ๆ กระจายกนัและเกาะกลุ่มกนัในพื้นท่ีเมือง โดยเฉพาะบริเวณศูนยก์ลางธุรกิจการคา้หลกัของเมือง (CBD) 
หรือศูนยก์ลางเมือง มีกลุ่มตึกสูงหนาตาแปลก ๆ หลากหลายรูปแบบให้ภาพทางกายภาพของเมืองได้น่า
ประทบัใจ แต่ละเมืองมีโฉมหนา้ของตวัเอง ไม่ซ ้ ากนั ดงันั้น การเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเห็น
ภาพเมืองจากการมองมุมกวา้งและจากท่ีสูงจึงเกิดข้ึนกบัเมืองใหม่ ๆ ของโลก การสร้างอาคารสูงเสียดฟ้าเพื่อ
เป็นจุดชมทศันียภาพเมืองจึงเป็นกระแสของการท่องเท่ียวเมืองใหญ่ ๆ ทัว่โลกมายาวนาน ตวัอยา่งหอไอเฟล 
(Tour Eiffel) กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส มีความสูง 324 เมตร ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ในยุคสมยั
ปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ พยายามสร้างหอชมเมืองท่ีเป็นตึกสูงตามเมืองต่าง ๆ เพื่อดึงดูดการท่องเท่ียว ปีพ.ศ. 
2560 มีตึกสูงท่ีเป็นหอคอยชมเมือง ท่ีสูงท่ีสุด 5 อบัดบั คือ 
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   1. Tokyo Skytree สูง 634 เมตร กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
   2. Canton Tower มณฑลกวางสู ประเทศจีน สูง 595.7 เมตร 
   3. CN Tower โตรอนโต แคนนาดา สูง 553.33 เมตร 
   4. Ostankino Tower มอสโค รัสเชีย สูง 540 เมตร 
   5. Oriental Pearl Tower เซียงไฮ ้ประเทศจีน สูง 468 เมตร 
 
  ประเทศไทยมีแผนงานจะสร้างอาคารหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร (2560) (Bangkok 
Observation Tower) ความสูง 459 เมตร ซ่ึงจะมีความสูงเป็นอนัดบั 6 ของโลก นอกจากนั้นยงัมีชุมชนเมือง
บางแห่งไดส้ร้างหอชมเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและเป็นจุดเด่นของเมืองและดงัน้ี 
  1. หอแกว้มุกดาหาร    จงัหวดัมุกดาหาร  สูง 65.5 เมตร 
  2. หอชมเมืองนครสวรรค ์   จงัหวดันครสวรรค ์ สูง 32 เมตร 
  3. หอเฉลิมระเกียรติ    จงัหวดัศรีสะเกษ  สูง 84 เมตร  
  4. หอชมเมืองสมุทรปราการ   จงัหวดัสมุทรปราการ สูง 179.5 เมตร 
  5. หอบรรหารแจ่มใส   จงัหวดัสุพรรณบุรี สูง 123 เมตร 
  6. หอชมเมืองร้อยเอด็   จงัหวดัร้อยเอด็  สูง 101 เมตร 
  7. หอชมววิโรงแรมพทัยาพาร์ค พทัยา  จงัหวดัชลบุรี  สูง 240 เมตร 
  8. หอชมเมืองหา้งสรรพสินคา้เทอร์มินอล 21  นครราชสีมา  สูง 110 เมตร 
 
 3. การจัดรูปที่ดินในเขตชุมชนเมือง (Urban Land Readjustment) ความพยายามท่ีจะท าให้ชุมชน
เมืองมีความน่าอยูอี่กวธีิหน่ึงคือ การจดัรูปท่ีดิน เป็นการจดัรูปแปลงท่ีดินใหม่เพื่อใหไ้ดพ้ื้นท่ีท่ีแปลงท่ีดินทุก 
ๆ แปลงมีรูปร่างเหมาะสม มีถนนผ่าน มีสาธารณูปโภคเข้าถึงไม่มีพื้นท่ีแปลงใดท่ีเป็นพื้นท่ีตาบอด 
ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินสูงข้ึน ท่ีดินมีมูลค่าสูงข้ึน รูปลกัษณ์ทางกายภาพของชุมชนมีความเป็น
ระเบียบ สวยงาม 
  กระแสผลกัดนัการจดัรูปท่ีดินอาจมาจากความพยายามปรับปรุงแก้ไขพื้นท่ีท่ีมีความเส่ือม
โทรมทั้งกายภาพและสังคมเศรษฐกิจ อาทิยา่นท่ีอยูอ่าศยัเก่าท่ีมีความแออดัไม่มีเอกลกัษณ์ แต่การจดัรูปท่ีดิน
ในเมืองจ านวนมากด าเนินการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีใหม่โดยมีแผนงานโครงการท่ีสอดคล้องกับผงัเมือง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาพื้นท่ีชานเมืองซ่ึงมีความหลากหลายของเจา้ของท่ีดิน มีความแตกต่างกนัทาง
ขนาดและรูปแปลงท่ีดิน มีความแตกต่างกนัในโอกาสของการเขา้ถึงโครงสร้างพื้นฐาน มกัมีพื้นท่ีตาบอดอยู่
เป็นจ านวนหน่ึง 
  ปัจจุบนัการจดัรูปท่ีดินปฏิบติักนัแพร่หลายทัว่โลก ในทวีปเอเชียมีประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเป็นผูน้ าในการด าเนินการ เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี ไตห้วนั ในประเทศไทยก็มีการด าเนินการหลาย
จงัหวดั เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี ล าปาง ยะลา ฯลฯ 
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                                      (ก)                                                                                  (ข) 
ภาพท่ี 4-7 สภาพพื้นท่ีดินก่อนการจดัรูปท่ีดินรูปแปลงท่ีดินแตกต่างกนั (ก) และสภาพพื้นท่ีหลงัการจดัรูป 
                 ท่ีดิน รูปแปลงท่ีดินไดส้ัดส่วนเป็นระเบียบ (ข) (ส านกัจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพื้นท่ี, 2560) 
 
สรุป:  
          เมืองคือชุมชนท่ีมีชีวติ มีเกิด เติบโต รุ่งเรือง (เป็นหนุ่มสาวเตม็วยัหรือผูใ้หญ่) เจบ็ป่วย เส่ือม (แก่)  
          และตาย (เส่ือมสลาย) 
 เกิด:   มีเหตุปัจจยัของการเมืองการปกครอง การแสดงอาณาจกัรและการคา้ต่างถ่ิน 
     ก่อใหเ้กิดเมืองโบราณ ส่วนเมืองสมยัใหม่ การคา้การบริการและอุตสาหกรรมเป็น 
     เหตุปัจจยัของการเกิดเมือง 
 เติบโต:  การเกษตรและการคา้ระหว่างต่างถ่ิน การขยายอาณาจกัร เป็นปัจจยัส่งเสริมการ

เติบโตของเมืองโบราณ ขณะท่ีการอุตสาหกรรม การคา้พาณิชยกรรม และการ
บริการต่าง ๆ เป็นปัจจยัต่อการขยายตวัของเมืองสมยัใหม่ (เมืองปัจจุบนั)  

 ความรุ่งเรือง:  เป็นผูใ้หญ่ มัน่คง : เมืองโบราณมีเหตุปัจจยัของความมัน่คงของราชอาณาจกัร 
การคา้ภายในและต่างถ่ิน ขณะท่ีเมืองสมยัใหม่มีเหตุปัจจยัมาจากการขยายตวัทาง
อุตสาหกรรม การคา้พาณิชยกรรมและการบริการ ทั้งเพื่อภายในและต่างถ่ิน 

 เส่ือม (แก่หรือเจบ็ป่วย): เมืองโบราณมาจากเหตุปัจจยัของความอ่อนแอของราชอาณาจกัร  
ภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีส่งผลต่อการเกษตรของชุมชน หรือโรคภยัไขเ้จ็บ โรค
ระบาดคุกคาม ส่วนเมืองปัจจุบนั อาการเส่ือมหรืออาการเจ็บป่วยของเมืองมีเหตุ
ปัจจยัมาจากปัญหาทางดา้นความมัน่คง ความไม่สงบในอาณาจกัร ตวัอยา่งเมืองสุ
ไหงโกลก จงัหวดันราธิวาสก าลงัป่วย อาการดูซบเซาเหงาหงอย (เคยเป็นเมือง
การคา้ชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีคึกคกั รุ่งเร่ือง) ปรากฏมาตั้งแต่ประมาณ ปีพ.ศ.
2550 ข้ึนมาจนถึงปัจจุบนัและยงัหาจุดส้ินสุดของอาการป่วยไม่ชดัเจน อีกตวัอยา่ง
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หน่ึงของเมืองท่ีเคยรุ่งเรือง แต่ปัจจุบนัอ่อนแอ ซบเซา หมดพลังขบัเคล่ือนให้
กา้วหนา้ต่อไปคือ เมืองศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย เมืองศรีเชียงใหม่น้ีมีท่ีตั้งติด
ริมฝ่ังแม่น ้าโขง ฝ่ังโขงตรงขา้ม คือนครหลวงเวยีงจนัทร์ ของสปป.ลาว ทั้ง 2 เมือง
มีแม่น ้ าโขงคัน่อยูต่รงกลาง เม่ือก่อน พ.ศ.2537 (เม่ือยงัไม่มีสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว 1) เมืองศรีเชียงใหม่เป็นเมืองท่ีคึกคกั มีเศรษฐกิจการค้า การบริการ การ
คมนาคมขนส่งรุ่งเรือง รวมถึงการเป็นจุดส่งเสริมการคา้ระกวา่งประเทศไทยและ 
สปป.ลาว ความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เม่ือสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 
เปิดใชเ้ม่ือพ.ศ.2537 การคา้ขายการขนส่งสินคา้ท่ีขา้มไปมาระหวา่ง ศรีเชียงใหม่ 
และนครเวียงจนัทร์ เปล่ียนไปใชก้ารขนส่งทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 ความ
เป็นเมืองคึกคกัเชิงเศรษฐกิจ  ซบเซาลงอยา่งชดัเจน วนัน้ีศรีเชียงใหม่ถูกละทิ้งให้
เป็นชุมชนเมืองสงบไม่คึกคกั หมดศกัยภาพทางเศรษฐกิจ การคา้ การบริการ การ
คมนาคมขนส่งและการคา้ชายแดน พละก าลงัการขบัเคล่ือนเมืองถูกน าไปไวท่ี้อ่ืน 
การเป็นเมืองท่ีตั้งเคียงขา้งคนละฝ่ังโขงกบันครเวียงจนัทร์ ท าให้มองเห็นเมืองศรี
เชียงใหม่ต ่ าต้อยกว่ามาก ทั้ งในฐานะหน้าท่ีของเมืองและศักยภาพในการ
ขบัเคล่ือนชุมชนเมือง ถา้จะพลิกฟ้ืนเมืองศรีเชียงใหม่ก็ตอ้งใส่บทบาทหนา้ท่ีใหม่
ท่ีเหมาะสม มีหนา้ตาไม่ใหน้อ้ยหนา้นครเวยีงจนัทร์ ซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศสปป.ลาว ได้มีการด าเนินการเชิงส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนชาวศรีเชียงใหม่ โดยบริษทัท่ีปรึกษา ซี โอ ที เม่ือตน้ปีพ.ศ.2560 ช้ีชดัวา่
ชาวชุมชนมีความเห็นควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้เมืองศรีเชียงใหม่เป็นเมือง
การศึกษาหรือเมืองมหาวิทยาลยันานาชาติ ซ่ึงจะเป็นทิศทางการพฒันาเมืองศรี
เชียงใหม่ให้มีความเป็นขุมทรัพยแ์ห่งปัญญา เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้แก่
ประชาชนทั้งชาวไทย, สปป.ลาว, เวียดนาม, กมัพูชา และจีนตอนใต ้อนาคตหาก
ทิศทางน้ีได้รับการพฒันาจะท าให้เมืองศรีเชียงใหม่มีศกัด์ิศรีเป็นเมืองคู่แฝดกบั
นครเวยีงจนัทร์ไดร้ะดบัหน่ึง 

 ตาย:    ชุมชนเมืองลม้สลาย เมืองโบราณล่มสลายเพราะการล่มสลายของอาณาจกัรและวิถ่ี
เศรษฐกิจมีการเกษตรท่ีอ่ิมตวั หรือการล่มสลายทางการเกษตร ตวัอยา่งเช่น เมือง
โบราณสุโขทยั อดีตราชธานีแห่งแรกของประเทศไทย สุโขทยัล่มสลายเพราะ
ความเส่ือมโทรมของอาณาจกัรสุโขทยั เกิดราชอาณาจกัรอยธุยาเป็นคู่แข่งและโดด
เด่นจนมีการเปล่ียนขั้วอ านาจจากสุโขทยัมายงัอยธุยา ท าใหเ้มืองสุโขทยัเส่ือมและ
ตายไปในท่ีสุด แต่ส าหรับประสบการณ์ของอยุธยา ราชธานีท่ีส าคัญของ
ราชอาณาจกัรไทย อยุธยาถูกฆาตกรรมให้ตายโดยพม่า เม่ือพ.ศ.2310 ความเป็น
เมืองล่มสลาย ไม่หวนฟ้ืนคืนกลบัเป็นเมืองราชธานีอีกเลย 
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การตั้งถิ่นฐานชุมชนชนบท 
ชนบทคือพื้นท่ีบ้านนอกท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล หรือชุมชนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล(ชุมชนเมือง) 

ปรากฏการณ์บ่งช้ีความเป็นชุมชนแบบชนบทคือ กิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเป็นชุมชนท่ีประชากรในชุมชน

มากกวา่ 2/3 เป็นผูมี้อาชีพภาคการเกษตร คือประชากรในชุมชนมากกวา่ 2/3 เป็นผูมี้อาชีเกษตรกร ประเทศ

ไทยในช่วงเวลา พ.ศ.2559 มีประชากรชนบทกระจายอยูท่ ัว่ประเทศประมาณ 33,538,000 ลา้นคน (กรมการ

ปกครองกระทรวงมหาดไทย) โดยอยูใ่นชุมชนท่ีเป็นหมู่บา้น 74,965 หมู่บา้น 

 รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน ชาวชนบทไทยมีระบบสังคมและเศรษฐกิจท่ีแสดงถึงการปรับตวัให้เขา้กบั

สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี ประเทศไทยมีพื้นฐานทางภูมิอากาศเป็นประเทศเมืองร้อน-ช้ืน (อุณหภูมิอากาศ

เฉล่ียตลอดปีเท่ากบั 26-27 องศาเซลเซียส มีระบบลมมรสุมสลบักนัพดัเขา้สู่ประเทศ คือ มรสุมฤดูร้อนหรือ

มรสุมฤดูฝนหรือมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้พดัเขา้สู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ลมน้ีพดัพา

ความชุ่มช้ืนมาสู่ประเทศไทย ท าให้ประเทศมีฝนตกกระจายทัว่ประเทศ เป็นช่วงฤดูฝน มีน ้ าท่าบริบูรณ์

ส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่เร่ิมปลูก ไถ่หว่าน และเจริญเติบโต เม่ือถึงเดือนตุลาคมปลายๆ ถึงพฤศจิกายน 

ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ์ และมีนาคม กระแสลมประจ าท่ีเป็นลมมรสุมเปล่ียนแปลงเป็นการสลบัพดั

โดยลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือหรือมรสุมฤดูหนาว ลมเยน็และแห้งพดัเขา้สู่ประเทศ ทอ้งฟ้าโปร่งใส 

แสงแดดเจิดจา้ เป็นสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกบัการสุกและพร้อมเก็บผลผลิตโดยเฉพาะขา้ว ฤดูการเก็บ

เก่ียวขา้ว คือช่วงน้ี (ดงันั้นจากสภาพภูมิอากาศท าให้ประเทศไทยเหมาะกบัการท าเกษตรพืชเมืองร้อน เช่น 

ขา้ว ผลไม ้พืชสวนเมืองร้อน (ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั ขา้วโพด ออ้ย ฯลฯ) ปริมาณน ้ าฝนต่อปีของประเทศ

เฉล่ียประมาณใกลเ้คียง 1600 มิลลิเมตร สภาพภูมิประเทศก่อให้เกิดพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีรองรับน ้ าจากน ้ าฝนเป็น

ราบลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้า มีล าน ้าสาขามากถึง 254 ล าน ้าสาขา ลุ่มน ้าหลกั 25 ลุ่มน ้าและล าน ้าสาขาไดพ้ฒันาท่ีราบ

ลุ่มน ้าทัว่ประเทศ มีการตกตะกอนทบัถมกระจายไปทัว่ท่ีราบลุ่มแม่น ้า ดินตะกอนอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อ

การเพาะปลูกพืช พื้นฐานดงักล่าวก่อให้เกิดพืชธรรมชาติดั้งเดิมข้ึนในลุ่มแม่น ้ าต่างๆ คือขา้วซ่ึงเป็นตน้ทุน

องคค์วามรู้ท่ีชาวสุวรรณภูมิเรียนรู้การเกษตรจากธรรมชาติ แลถ่ายทอดมาจนปัจจุบนั ดงันั้นเม่ือทกัษะการ

ด ารงชีพชาวชนบทเป็นการเกษตร การตั้งถ่ินฐานอาคารบา้นเรือน จึงมีการเลือกท าเลท่ีตั้งให้เขา้กบัสภาพ

ภูมิศาสตร์ และวถีิชีวติการเกษตรดงัน้ี 

 1. นิยมเลือกตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าต่างๆ เน่ืองจากความเป็นท่ีราบกวา้งขวาง ดินอุดม

สมบูรณ์ น ้าท่าหาง่าย 

 2. ท่ีตั้งท่ีนิยมตั้งอาคารบา้นเรือนมีภูมิประเทศเลือกมาก 2 ประเภท คือ 

  2.1 ริมฝ่ังแม่น ้ า ล าคลอง บริเวณคนัดินริมฝ่ังน ้ า(Natural Levee) เพราะเป็นภูมิประเทศให้

โอกาสเขา้ถึงแหล่งน ้ า เขา้ถึงเส้นทางการเดินทางทางน ้ า และลดความเส่ียงน ้ าท่วมขงัพื้นท่ีนานในช่วงน ้ า
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หลากท่ีราบลุ่มน ้ าทุกๆปี บา้นเรือนชาวชนบทจะตั้งเรียงเป็นแถวยาวตามแนวล าน ้ า เกิดรูปแบบการตั้งถ่ิน

ฐานแบบแนวยาว (linear Pattern) และมีอาคารบา้นท่ีเป็นบา้นยกใตถุ้นสูง ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการปรับตวัให้

เขา้กบัสภาพภูมิศาสตร์ เพราะเม่ือถึงปลายฤดูฝนจะมีน ้ าหลากลุ่มแม่น ้ าเป็นประจ าตามธรรมชาติ บา้นเรือน

ใตถุ้นสูงสามารถลดความเสียหายจากการเกิดน ้ าท่วมตล่ิงในปลายฤดูฝนได ้ขณะเดียวกนัเม่ือผา่นพน้ฤดูน ้ า

หลากท่วมแลว้ ใตถุ้นบา้นมีประโยชน์ในการเก็บของ พกัผอ่นไดอี้ก (ปัจจุบนัลุ่มแม่น ้ าบางแห่งมีการบริหาร

จดัการน ้ าโดยเข่ือนขนาดต่างๆ กนั ท าให้การเกิดน ้ าท่วมน้อยลงมาก ชาวชนบทรุ่นใหม่จึงสร้างบา้นชั้น

เดียวกนัมากข้ึน เม่ือมีเหตุบงัเอิญฝนตกหนกัมากกวา่ปกติ ท่ีอาจมาจากเกิดพายหุมุนเขตร้อน หรือร่องมรสุม

ยาวนานพาดผ่าน น ้ าท่วมลุ่มน ้ าอาจเกิดข้ึนและชาวชนบทไดรั้บความเสียหายในดา้นเศรษฐกิจของอาคาร

บา้นเรือนได)้ 

  2.2 พื้นท่ีภูมิประเทศท่ีเนินในท่ีราบลุ่มแม่น ้ า บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ ามิได้มีแต่พื้นท่ีราบเรียบ

เท่านั้น แต่ยงัมีเนินภูมิประเทศท่ีสูงกวา่ท่ีราบทัว่ๆไปปรากฏอยูบ่า้งในบางแห่ง มกัจะเป็นเนินดินตะกอนน ้า

พดัพามาทบัถมในอดีตแลว้มีการเปล่ียนทางเดินของล าน ้ า ภูมิประเทศเนินกลางทุ่งอาจมีความสูงเฉล่ีย 2-5 

เมตร จากพื้นท่ีโดยรอบขนาดความกวา้งไม่แน่นอน การตั้งถ่ินฐานจะกระจายอยูต่ามขอบเนินท่ีติดกบัพื้นท่ี

นา เรียงรายและเกาะกลุ่มเป็นกระจุก (Cluster Pattern) โดยจะพบมีการตั้งศูนยก์ลางชุมชนชนบทประเภทน้ี

คือวดั ซ่ึงมีท่ีตั้ งอยู่บริเวณท่ีสูงข้ึนไปสู่ส่วนยอดเนิน (ท่ีรอบๆขอบเนินชาวชุมชนเลือกตั้งบ้านเรือนไป

หมดแลว้ วดัไดรั้บการส่งเสริมให้อยูสู่งข้ึนไปสู่ยอดเนิน) สภาพภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ือ 1. การเขา้ถึงแหล่งท ากินคือ

ท่ีนาของตนเองนั้น บา้นเรือนอยูใ่กลชิ้ดและเขา้ถึงท่ีท านาโดยสะดวก 2. การไดม้าซ่ึงน ้าใชโ้ดยการขุดบ่อน ้ า

ใตดิ้น ( Ground water) บริเวณขอบเนินจะมีระดบัน ้ าใตดิ้นอยูต้ื่นๆเม่ือขุดดินลงไปไม่ลึกท่ีมีน ้ าซึมลงบ่อได้

ใช ้3. ขอบเนินสูงกวา่ทอ้งทุ่งนาขา้วประมาณ 1-2 เมตรจึงมีความเส่ียงต่อการถูกน ้ าแช่ขงัไดน้อ้ย มีปัญหาน ้ า

ท่วมนานนอ้ยมาก 4. ขอบเนินสามารถเพาะปลูกพืชผลไม ้พืชสวนครัวเป็นอาหารไดต้ลอดปี 5. การคมนาคม 

ติดต่อกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ สามารถท าถนนบอนทางเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีอ่ืนไดส้ะดวก 

 การตั้งถ่ินฐานท่ีเป็นหมู่บา้นชนบท เป็นการเกาะกลุ่มตั้งถ่ินฐานเป็นกระจุก (Cluster Pattern) เกิด

หมู่บา้นทัว่ประเทศไทยมากมายถึง 74965 หมู่บา้น การกระจุกตวัของการตั้งอาคารบา้นเรือนมาจากการเลือก

ท่ีตั้ งเพื่อเหมาะกับวิถีเกษตรประการหน่ึงแล้วอีกประการหน่ึงคือ พื้นฐานทางสังคม ด้านความมั่นคง

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น การอยูใ่กลก้นัสามารถช่วยเหลือเก้ือกูลกนัได ้แลการมีครอบครัวขยายของแต่

ละครอบครัวก็มีส่วนใหเ้กิดการตั้งอาคารบา้นเรือนเกาะกลุ่มกนั 
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 การเปลีย่นแปลงของการตั้งถิ่นฐานชุมชนชนบท 

 กวา่ 50 ปีท่ีผา่นมาประเทศไทยศึกษาการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจจากสังคมการเกษตรเป็นสังคม

การคา้ การบริการและอุตสาหกรรมมากยิง่ข้ึน ความเป็นเมืองเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนักบัความเป็นชนบทลดลง 

เกิดการเปล่ียนแปลงในวถีิแห่งการเกษตรนาขา้วอยา่งกวา้งขวางเช่น  

  1. ฤดูกาลท านามีมากกว่าปีละ 1 คร้ัง การท านาปรังเกิดข้ึนแพร่หลาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและ

ตอบสนองตลาดขา้วนานาชาติมากข้ึน 

  2. การร่วมแรงร่วมใจทางแรงงานหายไป การลงแขกไถหว่านหรือเก็บเก่ียวขา้วไม่มีปรากฏ

แลว้ในปัจจุบนั รถไถนา รถเก่ียวขา้วเขา้มาแทนท่ีแรงงานชาวนา และแรงงานววั ควาย ท าให้ชาวนาส่วน

ใหญ่ไม่เล้ียงววัหรือควาย เช่นเคยมีในอดีต เม่ือถึงฤดูกาลท านาก็วา่จา้งรถไถนา วา่จา้งรถเก็บเก่ียวขา้ว ชาวนา

เบาแรงไปมากแต่ก็เพิ่มตน้ทุนในกระบวนการผลิตสูงข้ึน 

  3. ความพยายามเพิ่มผลผลิตขา้ว เพิ่มปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ท าให้มีผลดีต่อการเพิ่ม

ผลผลิต แต่กระทบต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม เพราะสัตวน์ ้าในนา เช่น ปู ปลา แมงดานาตายเพราะ

สารเคมีก าจดัศตัรูพืช เป็นการสูญเสียแหล่งอาหารของชาวนาไปอยา่งน่าเสียดาย 

  4. วิถีชีวิตชาวนาค่อยๆ เปล่ียนจากผูป้ฏิบติัการเกษตร เป็นผูบ้ริหารแปลงเกษตรนาขา้ว เพราะ

ไม่ตอ้งท าเอง จา้งรถไถนามาไถนา จา้งคนฉีดยาฆ่าแมลงก าจดัศตัรูพืช จา้งรถเก่ียวขา้ว 

  5. คนรุ่นใหม่ในสังคมชนบทไม่นิยมประกอบอาชีพทางการเกษตร ละทิ้งชนบทเขา้ไปท างาน

ในชุมชนเมือง มีอาชีพทางดา้นการคา้ การบริการและการอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน 

  6. ความเป็นเจา้ของท่ีดินท ากินของชาวนามีจ านวนลดนอ้ยลง ชาวนาเกือบคร่ึงประเทศตอ้งท า

นาโดยการเช่าท่ีท านาจากผูอ่ื้น 

  7. ขนาดของแปลงเกษตรนาขา้วเล็กลง จากการแบ่งมรดกตกทอดของคนแต่ละรุ่นท าใหก้ารท า

นาพื้นท่ีแปลงเล็กไม่ค่อยคุม้ทุนและเพียงพอต่อการด าเนินชีวติ 

 มีการเปล่ียนแปลงในชุมชนชนบทอีกประการหน่ึงคือ การเพิ่มข้ึนของความเป็นเมือง โดยจะค่อย 

ๆ แสดงถึงการกระจุกตวัของกิจกรรมทางการคา้และบริการตามจุดบรรจบของถนน (ส่ีแยก สามแยก) เกิด

เป็นยา่นการคา้เล็กๆ และค่อยๆขยายเพิ่มข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน ความเป็นชนบทค่อย ๆ

เปล่ียนเป็นชุมชนก่ึงชนบทก่ึงเมือง เกิดความพร้อมเขา้สู่การปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล (อบต) ซ่ึงมีจ านวน 5334 แห่งทัว่ประเทศ (31 มีนาคม 2560 : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน)  และ

เม่ือมีความเป็นเมืองสูงข้ึนก็จะยกระดบัเป็นชุมชนเมืองคือเป็นเทศบาล  สังคมชนบทก็จะเปล่ียนไปจนหมด

กลายเป็นสังคมเมือง  

 



บทที ่7 
เศรษฐกจิประเทศไทย : มุมมองเชิงภูมิศาสตร์ 

 
 ประเทศไทยมีเง่ือนไขทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นทั้งปัจจยัส่งเสริมและเป็นขอ้จ ากดัให้เกิดกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจนับตั้ งแต่ เ ง่ือนไขของท าเล ท่ีตั้ ง  พื้ นฐานทางธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ภู มิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงพอจะพิจารณาเน้ือหาดงัน้ี 
 1. ปัจจัยส่งเสริมและข้อจ ากดัด้านท าเลทีต่ั้ง 
  ก. การมีท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไทย ท าให้เกิดโอกาสในการ
เช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาคเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออก แปซิฟิก และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดยประเทศไทย
เป็นจุดเช่ือโยงอยูต่รงกลาง เม่ือยุคสมยัการคมนาคมขนส่งทางอากาศรุ่งเร่ืองท าให้ประเทศไทยเหมาะสมจะ
เป็นศูนยก์ลางการบินพาณิชยน์านาชาติ มีสายการบินพาณิชยม์ากกว่า 80 สายการบิน ลงจอดท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ เศรษฐกิจเช่ือมโยงจากผลพวงการบินพาณิชยย์งัส่งผลต่อไปถึงกิจกรรมการคา้ การท่องเท่ียว และ
การคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทยอีก (การเป็นศูนยก์ลางการบินพาณิชยข์องภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตน้ี้ยงัมีประเทศสิงคโปร์ท่ีมีสนามบินชางงี และประเทศมาเลเซียท่ีมีสนามบินกวัลาลมัเปอร์ 
เป็นคู่แข่งกบัประเทศไทย) และด้วยท าเลท่ีตั้งโดยรวมของประเทศไทยมีความเหมาะสมในการเป็นจุด
เช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาคน้ีเอง จึงยงัท าใหส้นามบินแห่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากสุวรรณภูมิและดอนเมืองแลว้ ยงั
มีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการบินพาณิชยใ์นภูมิภาคน้ีอีกเช่น สนามบินเชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นตน้ 
ประเทศไทยน่าจะพฒันาเศรษฐกิจการบินพาณิชยใ์หเ้ติบโตและย ัง่ยนื มัน่คงต่อไปไดอี้กมาก 
  ข. ภาคใตข้องประเทศไทย เป็นคาบสมุทรมีชายฝ่ังทะเลสองด้านสามารถเช่ือมโยงระหว่าง
มหาสมุทรสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ถา้เราเช่ือมโยมเส้นทางขนส่งทางเรือนานาชาติระหวา่งสอง
มหาสมุทรไดกิ้จรรมทางเศรษฐกิจการเดินเรือ การคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลจะขยายใหญ่กว่าปัจจุบนัน้ี 
ความคิดน้ีไม่ใช้เร่ืองใหม่เพราะเคยมีความคิดจะขุดคลองกระเช่ือมทะเลอนัดามนักบัอ่าวไทยมาตั้งแต่สมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) และมีการสืบทอดแนวคิดน้ีต่อเน่ืองมาจนสมยัปัจจุบนั 
ปัจจยัของท่ีตั้งเอ้ืออ านวยแต่อาจติดขดัขอ้งจ ากดัอ่ืนๆ โดยเท่าท่ีรับฟังความคิดเห็นจากผูส้นใจเร่ืองน้ีหลาย
ฝ่ายลงความเห็นวา่มีปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้การขุดคลองไม่สามารถท าไดต้ั้งแต่ปัญหาดา้นความมัน่คงของ
ภาคใต้ เงินทุนงบประมาณ ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ ฯลฯ วนัน้ีเราพยายามทะลุ
ขอ้จ ากดัออกไปดว้ยแนวคิดสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เป็นกิจกรรมเศรษฐกิจทดแทน 
  ค. ท่ีตั้ งอยู่ชายขอบมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย อีกมิติหน่ึงของท าเลท่ีตั้ งท่ี
ก่อให้เกิดผลในการเขา้ถึงเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศ การขนส่งทางทะเล การเขา้ถึงทรัพยากรการ
ประมงและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และการเดินทางเช่ือมโยงกบันานาประเทศไดท้ัว่โลก 
ประตูทางทะเลมหาสมุทรเปิดกวา้งให้กบัประเทศไทยได ้2 ดา้น คือ ดา้นมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทร
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อินเดีย ดว้ยตน้ทุนทางธรรมชาติท่ีย ัง่ยืนมัน่คง ประเทศไทยเรียนรู้ทกัษะการท าประมงได้ดี ปัจจุบนัการ
เขา้ถึงทรัพยากรการประมงทางทะเลโดยจบัปลาไดติ้ดอนัดบัท่ี 14 ของโลก คือปี พ.ศ.2557 ขอ้มูลจาก FAO 
(องค์กรอาหารและการเกษตรสหประชาชาติ) ประเทศไทยเข้าถึงผลผลิตการประมุงในสัดส่วน 1.9 
เปอร์เซ็นตข์องโลก (ในอาเซียนมีประเทศท่ีมีผลผลิตประมงมากกวา่ประเทศไทยคือ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
เมียนมา และฟิลิปปินส์) โดยกองเรือของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 มีมากถึง 41,753 ล า และมีท่าเทียบ
เรือประมงมากถึง 222 ท่าทัว่ประเทศ (กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวี) ทัว่ประเทศมีท่าเทียบเรือ
ทั้งส้ิน 443 ท่าเรือ  
   ส าหรับเศรษฐกิจการขนส่งทางทะเลระหวา่งประเทศ ถึงแมว้า่ท่ีตั้งของไทยเราดีติดทะเล 
และมหาสมุทรสองดา้น เหมาะท่ีจะเป็นจุดรวมและเปล่ียนถ่ายสินคา้ระหวา่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกบัภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง แอฟริกาและเอเชียใต ้แต่คาบสมุทรภาคใตก้็มีความกวา้งมากกว่าท่ีจะด าเนินการให้เกิด
ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง ณ จุดเดียว สิงคโปร์ท่ีตั้งเช่ือมโยง 2 มหาสมุทรเช่นเดียวกบัไทย แต่ความเป็น
เกาะและขนาดพื้นท่ีสามารถสร้างหน่วยของการเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทางเรือไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
จึงเหมาะกบัการเป็นท่าเรือขนถ่ายสินคา้ระหว่างภูมิภาค (Transhipment Port) โดยไม่ตอ้งลงทุนปรับสภาพ
ภูมิศาสตร์มากเหมือนไทยท่ีตอ้งการเป็นศูนยก์ลางการเดินเรือประเภทน้ีตอ้งลงทุนขุดคลองหรือท าสะพาน
เศรษฐกิจ ท าใหป้ระเทศไทยครุ่นคิดถึงโอกาสดงักล่าวมายาวนานตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัมาจนปัจจุบนัและคงถ่ายทอดความคิดน้ีต่อไปยงัคนรุ่นต่อๆไปอีกนานเท่าไรไม่สามารถบอกได ้ใน
อนาคตไทยอาจกลา้ตดัสินใจขุดคลองเช่ือมสองมหาสมุทร หรือเป็นเพียงกระแสความคิดวา่น่าด าเนินการไป
เร่ือยๆ  
   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ไดมี้การพฒันาท่าเรือเพื่อการขนส่งทางทะเลคือเป็นท่าเรือขนส่งสินคา้  
147 ท่า และท่าเรือโดยสาร 74 ท่า โดยการเดินเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศนั้น มีเรือท่ีชกัธงไทย 261 ล า 
มีสัดส่วนการขนส่งทางทะเลของโลกเท่ากบัร้อยละ 0.33 เท่านั้น ไทยเราอยู่อนัดบัต ่าของกลุ่มอาเซียนคือ
นอ้ยกวา่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม (กองวิชาการและการวางแผน กรมการขนส่งทางน ้ า
และพาณิชยน์าว)ี 
  ถึงปีน้ี พ.ศ.2560 ปลายๆ ประเทศไทยพฒันาประเทศโดยอาศยัความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิศาสตร์ดา้นท าเลท่ีตั้งไปสู่ความน่าช่ืนชมในดา้นการเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ เราเป็น
ศูนยก์ลางการบินพาณิชยใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และความช่ืนชมอีกประการหน่ึงคือการเขา้ถึง
ทรัพยากรประมง (วนัน้ีเราก าลงัปรับการคา้ทางการประมงใหเ้ขา้มาตรฐานโลก ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัน่คง 
ย ัง่ยืนในทรัพยากรการประมงไดม้ากข้ึน) แต่เรายงัเดินทางไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีมีความสามารถ
ในการเดินเรือนานาชาติไม่ได้มากนัก และเราก็ยงัอาศยัท าเลท่ีตั้งติดทะเลของเราในการสร้างทกัษะการ
เดินเรือทางทะเลเพื่อการพาณิชยน์าวไีดไ้ม่โดดเด่น 
  ง. กระแส “เส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21” กบัประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ.2557 ประธานาธิบดี 
สี จ้ินผิง ประเทศจีน ประกาศนโยบาย “One Belt One Road” หรือ “หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง” หรือเส้นทาง
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สายไหมศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ของจีนในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 
การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม การเช่ือมโยงอาณาจกัรท่ีส าคญัๆ เม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้ บนเส้นทาง
เดินทางซ่ึงเช่ือมโยงตั้งแต่ทวีปเอเชีย แอฟริกาและยุโรป โดยเส้นทางการเช่ือมโยงมีทั้งเส้นทางทางบกและ
ทางทะเล เส้นทางสายไหม คือช่ือท่ียอมรับกนั ว่ามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการคา้ขายท่ีมีผา้ไหมเป็นจุดเด่น ผา้
ไหมจากประเทศจีนสามารถกระจายไปจ าหน่ายถึงยุโรป อาณาจกัรกรีก-โรมนั เปอร์เซีย ซีเรีย อาร์มีเนียและ
อินเดีย ตลอดจนหมู่เกาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อ่ืนประเภทกระดาษ (กรรมวธีิการ
ท ากระดาษ) ดินระเบิด การท าเขม็ทิศและท าลูกคิดไปเผยแพร่อีกดว้ย ขณะเดียวกนัจีนก็น าเขา้สินคา้ประเภท 
ทองค า งาช้าง เคร่ืองแกว้ และโลหะจากประเทศคู่คา้บนเส้นทางเช่ือมโยงน้ี เส้นทางสายไหมเกิดข้ึนและมี
ความส าคญัอยู่ในช่วงก่อน ค.ศ. 206 ปี ถึง ค.ศ. 220 (พ.ศ. 337 ถึง พ.ศ. 763) เป็นความรุ่งเร่ืองของการ
คมนาคมติดต่อการขนส่งทางบก (เส้นทางบก) คือ มีการเช่ือมโยงเส้นทางจากจีนไปทางตะวนัตก สู่เอเชีย
กลาง เอเชียใต ้เอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเชียงใต ้แอฟริกา และยุโรป ระหว่างทางของเส้นทาง
ประมาณ 6,437 กิโลเมตร (ประมาณ 4,000 ไมล์) ความส าคญัของเส้นทางบกน้ีจบลงเม่ือมีการสงครามใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัตกและเอเชียกลาง แต่การคา้ขายก็พยายามคน้หาเส้นทางใหม่ข้ึนมาแทน เป็นเส้นทาง
ทะเล โดยเร่ิมจากจีนมายงัทะเลจีนใต ้ช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย สู่เปอร์เซีย แอฟริกา ยุโรป 
เส้นทางทะเลน้ีต่อมามีชาวอาหรับร่วมสมยัดว้ย โดยเร่ิมมีบทบาทตั้งแต่ ค.ศ. 1405 (พ.ศ.1948) เป็นตน้มา 
และเป็นเส้นทางการคา้ท่ีเป็นสากลมาจนปัจจุบนั 
  ระหวา่งวนัท่ี 14-15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จีนจดัประชุมนานาชาติ One Belt One Road Forum 
เพื่อประกาศนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นศตวรรษท่ี 21 ของเส้นทางสายไหม โดยเชิญผูน้ าและ
ผูแ้ทนประเทศต่างๆ มากถึง 67 ประเทศใน 3 ทวีป คือเอเชีย แอฟริกา และยุโรป มีผูน้ าประเทศ 29 ประเทศ
เขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี โดยจะใชอ้งคค์วามรู้เส้นทางสายไหมโบราณมาสู่การเช่ือมโยงเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศในยคุปัจจุบนั นอกจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจแลว้ยงัจะส่งผลต่อความร่วมมือ
ทางสังคม วฒันธรรมท่ีคลอบคลุมประชากรมากถึง 60 เปอร์เซ็นตข์องโลกอีกดว้ย ถึงจุดน้ีจีนแสดงบทบาท
ผูน้ าเศรษฐกิจโลกระดบัหน่ึง ขนาดเศรษฐกิจของจีนเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากสหรัฐเท่านั้น แลว้จีนจะ
น าเสนอะไรสู่นานาประเทศท่ีจะเขา้สู่แผนงานโครงการท่ีเป็นนโยบายน้ี ในอดีตของเส้นทางสายไหม
โบราณ จีนขายผา้ไหม ขายแนวคิดกระบวนวิธีในการท ากระดาษ ดินปืน เข็มทิศ ลูกคิดและเคร่ืองประดบั
หยก มาถึงวนัน้ีศตวรรษท่ี 21 จีนเปิดประเทศมากวา่ 30 ปี วนัน้ีเทคโนโลยกีารคมนาคมขนส่งทางรางน าหนา้
ของโลก รถไฟความเร็วสูง นวตักรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผลิตภณัฑ์เหล็กกลา้ ปูนซีเมนต์ เส้ือผา้ส่ิงทอ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนตไ์ฟฟ้า จะเป็นสินคา้ส่งออกควบคู่กบัศกัยภาพแรงงาน ทุนส ารองจ านวนมาก
เพื่อสนบัสนุนความร่วมมือกบัประเทศคู่สัญญาตามแนวเส้นทางน้ี หมายความวา่จีนสามารถส่งออกสินคา้ 
แรงงาน ทุนและเทคโนโลย ี
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  ประเทศไทยอยู่กับกระแสเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 อย่างไร เม่ือเราก็มีท าเลท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ในทวปีเอเชีย และในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลผา่นเขา้มา
ใกลด้ว้ย 
  ในช่วงท่ีเส้นทางบกของเส้นทางสายไหมมีความนิยมสูงนั้น ประเทศไทยไม่มีส่วนร่วมกบัเขา 
ทั้งน้ีเพราะช่วงเวลาระหว่าง พุทธศกัราช 337 ถึง 763 ยงัไม่เกิดราชอาณาจกัรไทย (เร่ิมอาณาจกัรสุโขทยั
ประมาณพุทธศกัราช 1800 กวา่เป็นตน้มา) 
  ในช่องการใชเ้ส้นทางทะเลจากประเทศจีนยา่นมาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มายงัเส้นทางช่อง
แคบมะละกา อาจผา่นอ่าวไทยบางส่วน ช่วงนั้นราชอาณาจกัรไทยมีอาณาจกัรสุโขทยัเกิดข้ึนแลว้ มีหลกัฐาน
ของวตัถุอุปกรณ์ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา สังคโลก ส่ือให้ทราบถึงการติดต่อคา้ขายถ่ายทอดเทคโนโลยี
เคร่ืองป้ันดินเผา แสดงว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมกับการเช่ือมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเลในช่วงยุค
สุโขทยัเป็นราชธานีเป็นตน้มาแลว้ แต่เป็นการเขา้ร่วมในช่วงทา้ยๆของความคึกคกัทางการคา้โบราณ 
  ไทยกบัเส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 เราน่าจะอยู่ตรงไหนเม่ือความเช่ือมโยงยงัมีอยู่ในแง่
ท่ีตั้งภูมิศาสตร์ เส้นทางบกโบราณไม่มีไทยอยู่แลว้แต่วนัน้ีเราท าให้มีได้ เส้นทางทะเลมาถึงไทยไดเ้ราจะ
ขยายโอกาสใหเ้ขา้สู่กระแสน้ีไดอ้ยา่งไร กล่าวคือ 
   1. การเช่ือมโยงทางบกกบัประเทศจีนตอนใตมี้ความชดัเจนแลว้ทางถนนท่ีตดัจาก มณฑล
ยนูนานมายงัประเทศ สปป.ลาว แลว้เช่ือมโยงเขา้สู่ประเทศไทยท่ีเชียงรายและหนองคาย แลว้ใชเ้ส้นทางบก
ในประเทศไทยต่อเน่ืองไปจนถึงมาเลเซียและถึงมะละกาได ้กิจกรรมเศรษฐกิจหลกัน่าจะประกอบไปดว้ย
การคา้ระหวา่งประเทศ การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศไทย-จีน และการคมนาคมขนส่ง 
   2. การเช่ือมโยงทางทะเล ท่ีตั้งประเทศไทยไม่ใช่เส้นทางท่ีนานาชาตินิยมเดินทางผา่น คือ 
ทะเลจีนใต ้– ช่องแคบมะละกา – มหาสมุทรอินเดีย แต่ไทยมีศกัยภาพท่ีจะไปสู่การเป็นเส้นทางเดินเรือสากล
เส้นทางใหม่ในอนาคตได ้คือการขุดคลองเช่ือมทะเลอนัดามนักบัอ่าวไทย ถา้ท าไดจ้ริงก็จะเป็นทางเลือก
ใหม่ของการเดินเรือนานาชาติเส้นทางท่ี 4 (1.เส้นทางยา่นช่องแคบมะละกา 2.เส้นทางซุนดา และเส้นทาง 3.
เส้นทางลอมบอก) คือ คลองกระ (หรือช่ืออ่ืนๆ) เราเห็นศกัยภาพน้ีมาตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) แต่เรายงัไม่ไดด้ าเนินการขดุคลองดงักล่าว มาถึงปัจจุบนัความคิดน้ียงัคงมีอยูแ่ละ
อาจถึงจุดด าเนินการจริงในอนาคตอนัไม่ไกลจากน้ีมากนกั เน่ืองจากปัจจยัเร่งก าลงัเกิดข้ึนเม่ือจีนเพิ่มเติม
ความคึกคกัทางการคา้ระหว่างจีนกบัประเทศในเส้นทางสายไหมทางทะเลท่ีอยู่อินเดีย ตะวนัออกกลาง 
แอฟริกาและยุโรป เส้นทางยอดนิยมคือช่องแคบมะละกาจะมีความคบัคัง่มากข้ึน การจราจรเรือเดินสมุทร
คบัคัง่มากข้ึน อุบติัเหตุเรือชนกนัมากข้ึน เรือแล่นยา่นช่องแคบตอ้งชะลอความเร็วจนเป็นโอกาสใหพ้วกโจร
สลดัปลน้เรือไดง่้ายข้ึน เส้นทางใหม่ของการเดินเรือท่ีตอ้งการเช่ือมทะเลอนัดามนักบัทะเลจีนใตไ้ดเ้ร็วและ
ล่นระยะทางคือการผา่นโดยใชพ้ื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นการสร้างสะพานเศรษฐกิจหรือการ
ขดุคลองเช่ือมทะเลสองดา้นยอ่มมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน คงอีกไม่นานหลงัเส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 
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ด าเนินการเต็มท่ี ประเทศไทยจะเป็นเป้าหมายการเจรจาจากนานาประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือประเทศจีน 
แผนการร่วมมือในการขดุคลองหรือการพฒันาสะพานเศรษฐกิจท่ีภาคใตจ้ะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
  ถา้หนทางอนาคตประเทศไทยจะตอ้งมีคลองกระหรือสะพานเศรษฐกิจหลายๆเส้นทาง เพื่อ
ตอบสนองโอกาสการพฒันาทางการคมนาคมขนส่ง การคา้ระหวา่งเป็นประเทศ การลงทุนระหวา่งประเทศ
และการท่องเท่ียว เราควรตอ้งพิจารณาเตรียมรับมือกบัอะไรบา้ง หมายถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกบัพื้นท่ี
ภาคใตใ้นรัศมีระยะทางหน่ึงรอบๆศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
   1.การเตรียมตวัเพื่อปกป้องผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวดั้ งเดิมของพื้นท่ีภาคใต้ การ
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล ชายหาด เกาะและแนวปะการัง 
   2.การประมงทางทะเลทั้งประมงชายฝ่ังและประมงน ้าลึก 
   3.ระบบนิเวศธรรมชาติชายฝ่ังทะเล 
   4.การเปล่ียนแปลงทางประชากร สังคมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
   5.ความมัน่คงของพื้นท่ีภาคใต ้
   6.บทบาททางภูมิรัฐศาสตร์ เกิดพื้นท่ียทุธศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือนานาชาติท่ีคาบสมุทร
ภาคใตข้องไทย การเมืองระหวา่งประเทศของประเทศไทยมีความส าคญัในสังคมนานาชาติมากข้ึน 
  บทบาทของท าเลท่ีตั้งของประเทศจะมีผลต่อประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอยา่งไรตอ้งรอดูวา่
จะเกิดข้ึนจากความร่วมมือลงทุนร่วมกนักบัต่างประเทศหรือ ประเทศไทยลงทุนด าเนินการเองทั้งหมด 
  
 2. ปัจจัยทางด้านธรณวีทิยาและการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ 
 กิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์กบักระบวนการทางธรณีวิทยาและการกระจายตวัทางภูมิศาสตร์คือ
การท าเหมืองแร่ในประเทศไทย ซ่ึงจะกล่าวถึงกระบวนการหลกัทางด้านกิจกรรมของการเกิดหินอคันี 
(Igneous Rock) และการเกิดการตกตะกอนทบัถมของวตัถุธาตุ (Sedentary Activity) 
  ก. การท าเหมืองแร่จากกระบวนการเกิดหินอัคนี แม็กม่าท่ีประทุข้ึนมาแลว้เยน็ตวัเป็นหินอคันี 
มีหินแกรนิต ไดออไรต์ ไรโอไลต์ แอนดีไซด์ และหินบะซอลต์ กลุ่มหินดงักล่าวเกิดเม่ือมีการเคล่ือนไหว
ของผืนแผน่ดินประเทศไทยคร้ังใหญ่ 2 ช่วงเวลา คือในช่วงติดต่อของมหายุคพาลีโอโซอิกกบัเมโซโซอิก 
คร้ังหน่ึง และช่วงมหายุคเมโซโซอิกกบัมหายุคซีโนโซอิก ยุคย่อยเทอร์เชียรี อีกคร้ังหน่ึง การประทุของ
แมก็ม่าแลว้เยน็ตวัเป็นหินอคันีประเภทต่าง ๆ นั้น ไดน้ าเอาแร่ธาตุต่าง ๆ ข้ึนมาสะสมอยูด่ว้ย ดงัเช่น แร่ดีบุก 
ตะกั่ว ฟลูออไรท์ สังกะสี เหล็ก ทองค า ทองแดงและพลอย เป็นต้น โดยมีการกระจายทัว่ไปตามแนว
เทือกเขาหินอคันีท่ีมีหินแกรนิตเป็นจ านวนมากท่ีสุด เศรษฐกิจเหมืองแร่จึงกระจายไปตามแหล่งหินอคันี
กลุ่มหินแกรนิตในจงัหวดัต่างๆ ตั้ งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ชายขอบของภาคตะวนัออกเฉียง ภาค
ตะวนัออกบางส่วนและภาคใต ้ซ่ึงกระจายอยู่ในจงัหวดัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ตาก อุทยัธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ระนอง พงังา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พทัลุง 
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ส่วนกลุ่มหินภูเขาไฟประเภทไรโอไลต ์แอนดีไซด์ พบกระจายตั้งแต่เชียงราย แพร่ 
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น่าน เลย เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก สระแกว้ ปราจีนบุรี ตราด เกาะชา้ง ส าหรับหินบะซอลต ์พบ
กระจายอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ ลพบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ ส าหรับท่ีกาญจนบุรี
และจนัทบุรี ตราด พบพลอยเป็นแร่สัมพนัธ์กบัหินบะซอลต์ ในจงัหวดัดงักล่าวเศรษฐกิจอญัมณีท่ีจนัทบุรี 
ตราด เป็นผลมาจากการน าพลอยมาของหินบะซอลต ์ท่ีสร้างพื้นฐานให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอญัมณีขา้ม
ชาติไปยงัประเทศศรีลงักา และเกาะมาดากสัการ์ในปัจจุบนั เพื่อการน าเขา้พลอยสีของอุตสาหกรรมอญัมณี
และเคร่ืองประดบัของไทย เพราะเหมืองพลอยในประเทศไม่เพียงพอ พลอยสีท่ีได้เป็นวตัถุดิบส าคญัใน
อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทยคือ ทบัทิม แซฟไฟร์ นิล ในปี พ.ศ.2559 พลอยสีเป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าให้ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบักา้วไปสู่การเป็นผูส่้งออกอนัดบั 10 ของโลกและสร้างรายไดสู้ง
ให้แก่ประเทศไทย หนทางอนาคตประเทศไทยก าลงัมุ่งเดินทางสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัโลก 
  ข. อุตสาหกรรมก่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งบ้าน หินปูนคือวตัถุดิบคู่กับหินอ่อน อดีตทาง
ธรณีวิทยามีการตกตะกอนทบัถมของแคลเซียม ทอ้งทะเลในช่วงยุคเพอร์เมียนกระจายอยู่ในพื้นท่ีหลาย
จังหวดั เช่น ตั้ งแต่ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ก าแพงเพชร กาญจนบุรี ราชบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ระนอง พงังา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ตรัง สตูล เลย ชยัภู มิ ลพบุรี 
สระบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ และสระแก้ว กิจกรรมเศรษฐกิจของหินปูนคือเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์เป็นวตัถุก่อสร้าง (หินท าถนน ก่อสร้าง) หินประดบัคือหินอ่อน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของ
ประเทศไทยเร่ิมมาจากพื้นฐานของทรัพยากรหินปูนเป็นหลกั โรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เร่ิมก่อตั้งข้ึน
ในประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2456 ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว คือ
บริษทัปูนซีเมนตไ์ทยจ ากดั (Siam Cement Group หรือ SCG) ต่อมาเม่ือการก่อสร้างและการพฒันาประเทศ
เติบโตข้ึน มีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เกิดข้ึนอีกหลายบริษทั อาทิ บริษทัปูนซีเมนต์นครหลวง ชลประทาน
ซีเมนต ์ทีพีไอโพลีนและปูนซีเมนตเ์อเชีย เป็นตน้ โดยในปี พ.ศ.2559 มีก าลงัการผลิตมากถึง 42.88 ลา้นตน้ 
ในจ านวนน้ีใช้ภายในประเทศประมาณร้อยละ 85 คือประมาณ 36.77 ล้านตัน ท่ีเหลือส่งไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ (ขอ้มูลส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) การพบหินปูนกระจายอยู่
กวา้งขวางในหลาย ๆ พื้นท่ีของประเทศ น่าจะเป็นปัจจยัก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนตใ์นพื้นท่ี
ต่างๆ หรือในจงัหวดัต่างๆดงักล่าวมา แต่กลบัพบว่ามีการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มากใน
จงัหวดัสระบุรีมากกวา่จงัหวดัอ่ืนๆ อาทิ โรงงานปูนซีเมนตข์องบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
ทีพีไอโพลีนและปูนซีเมนต์เอเชีย แสดงว่าสระบุรีมีศกัยภาพท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโรงงานปูนซีเมนตจ์นท าให้
ผูป้ระกอบการโรงงานปูนซีเมนตเ์ลือกตั้งโรงงานท่ีจงัหวดัสระบุรีเหมือน ๆ กนั ดงันั้นอะไรคือศกัยภาพของ
จงัหวดัสระบุรี ลองพิจารณาดู 
   1. ปัจจยัของวตัถุดิบคือหินปูน แหล่งภูเขาหินปูนในพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติและอ าเภอพระพุทธบาท มีขนาดพื้นท่ีวตัถุดิบท่ีเป็นหินปูนอยู่โดยประมาณ 1,247.07 ลา้นเมตริกตนั 
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บนพื้นท่ีหินปูนกวา้งขวางกวา่ 6,000 ตารางกิโลเมตร โดยหินปูนสระบุรีมีคุณภาพดีเหมาะสมกบัการเป็น
วตัถุดิบผลิตปูนซีเมนต ์
   2. การเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางน ้ า ทางบกและทางรถไฟ คือ แม่น ้ าป่าสัก
คือเส้นทางเช่ือมโยงไปสู่อยุธยาและต่อไปยงักรุงเทพมหานครและอ่าวไทยเพื่อการส่งออก ถนนพหลโยธิน
เช่ือมโยงสู่ตลาดภูมิภาคในภาคเหนือ ถนนมิตรภาพเช่ือมโยงสู่ตลาดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและไปสู่ 
สปป.ลาว ถนนสุวรรณศรเช่ือมโยงไปสู่กมัพูชาและอินโดจีนและถนนพหลโยธินเช่ือมโยงกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล วนัน้ีสระบุรีจึงเป็นจงัหวดัท่ีมีบทบาทในการเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
และวสัดุก่อสร้างต่างๆ 
  ค. เกลือสินเธาว์และโพแทส  การเหือดแห้งของน ้ าทะเลโบราณ วฒันธรรมความสัมพนัธ์
ระหว่างคนกบัเกลือท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือน ้ าทะเลเคยท่วมขงัอยู่ท่ีแอ่งแผ่นดินสองแห่งของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ แอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ในช่วงเวลาทางธรณีวิทยาประมาณ 130 – 63 ลา้นปี
มาแลว้ น ้าทะเลท่ีเคยขงัอยูมี่การระเหยของน ้ าจนแห้ง เหลือผลึกเกลือมหาศาลตกตะกอนทบัถมเป็นชั้นเกลือ
หิน (Rock Salt) ซ้อนกนัอยู ่3 ชั้น (น ้ าทะเลทว้มแลว้แห้ง 3 คร้ัง เกิดชั้นเกลือหิน 3 ชั้น) โชคดีของชาวอีสาน
ท่ีผืนแผน่ดินมีแหล่งเกลือจ านวนมหาศาลมากถึง 18 ลา้นลา้นตนั รอให้น ามาใชป้ระโยชน์ โดยแอ่งโคราชมี
พื้นท่ีแหล่งเกลือครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 33,000 ตารางกิโลเมตร และแอ่งสกลนครมีแหล่งเกลือครอบคลุม
พื้นท่ีประมาณ 17,000 ตารางกิโลเมตร คนชาวอีสานสัมพนัธ์กบัเกลือหินใตดิ้นมายาวนาน การเรียนรู้มาจาก
การพบลานเกลือบนผิวดินและไดเ้กลือในส่วนใตดิ้นมาใช้กบัการด าเนินชีวิตและพฒันาเป็นการผลิตเกลือ
สินเธาว์เชิงการค้า การน าเกลือหินมาใช้ก่อให้เกิดวฒันธรรมการผลิตเกลือในรูปแบบทั้ งการต้มน ้ า
สารละลายเกลือให้เหือดแห้งเหลือเกลือตกผลึกหรือการน าน ้ าเกลือลงไปในนาเกลือเพื่อตากน ้ าเกลือในนา
ให้แห้งจนเกลือตกผลึกในนาเกลือแล้วน ้ าเกลือมาใช้ วฒันธรรมพื้นบา้นน้ีขยายใหญ่ข้ึนในเชิงเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมเกลือสินเธาวแ์ละอุตสาหกรรมโพแทส คือ กิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเป็นกิจการขนาดใหญ่ของ
อุตสาหกรรมเก่ียวกับเกลือหิน เพราะประโยชน์ของเกลืออีสาน วนัน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
กวา้งขวาง ตั้งแต่อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตโซดาไฟ การผลิตคลอรีน และการผลิตกรดเกลือ  ซ่ึงขยายการ
ผลิตปลีกย่อยไปสู่ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ อาทิ เส้นใยในล่อน ใยสังเคราะห์ พลาสติก สบู่ ผลซักฟอก สี น ้ าหอม 
สารโพลิเมอร์ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเช้ือโรค ยางสังเคราะห์และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นตน้ วนัน้ี
อุตสาหกรรมเกลือท่ีมีขนาดใหญ่ คือ บริษทั เกลือไทย จ ากดั อ าเภอพิมาย นครราชสีมาและก าลงัมีการน า
โพแทสมาเป็นวตัถุดิบการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม ซ่ึงเป็นโครงการท าเหมืองแร่โพแทสของอาเซียน อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค ์ชยัภูมิ 
 
 3. ภูมิประเทศและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ 
 ประเทศไทยมีภูมิประเทศหลากหลายประเภท โดยมีทั้งภูเขาสูง ท่ีราบสูง ท่ีราบระหวา่งภูเขา  
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ท่ีราบลุ่มแม่น ้ า ท่ีราบชายฝ่ัง ชายฝ่ังทะเล เกาะ และแนวปะการัง เป็นต้น พื้นท่ีตั้ งแต่ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกและภาคใต้ บรรจุภูมิประเทศไวอ้ย่าง
หลากหลาย แต่ลกัษณะโดดเด่นของภูมิประเทศก็มีความชดัเจนจนท าให้สามารถแยกภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
ออกเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกและภาคใต ้ความ
เช่ือมโยงโดดเด่นของภูมิประเทศในแต่ละภาคมีผลต่อความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ ทั้ ง
คลา้ยคลึงและแตกต่างกนั โดยภาพรวมของความโดดเด่นทางภูมิประเทศของประเทศไทย ท่ีขอน ามากล่าว
ในท่ีน้ี คือ ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของทรัพยากรน ้ า มีภูเขาและท่ีสูงอยู่ทุกภาคและเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการเกิดกระบวนการน ้ าไหล ในระบบของกระบวนการน ้ าไหลจะมีผลจากการกระท าของน ้ า
ไหล คือ การกดัเซาะของน ้ า การพดัพาของน ้ าและการทบัถม โดยน ้ าพดัพาตะกอนวตัถุมาทบัถม มีภูมิ-
ประเทศท่ีโดดเด่นจากกระบวนการน ้ าไหลท่ีเช่ืองโยงมาถึงกิจกรรมเศรษฐกิจ คือ การพดัพาตะกอนมากบัน ้ า
ท่ีท่วมพื้นท่ีกลางน ้ า ก่อให้เกิดท่ีราบดินตะกอนน ้ าท่วมถึงกวา้งขวาง ประกอบกบัในประเทศไทยมีลุ่มน ้ า
หลกั 25 ลุ่มน ้ าและมีล าน ้ าสาขามากถึง 254 สาขา จึงเกิดท่ีราบน ้ าท่วมถึงหรือท่ีราบลุ่มแม่น ้ าจ  านวนมาก ซ่ึง
ส่งผลต่อวิถีการเกษตรนาขา้วของประเทศไทย การมีท่ีนากระจายทัว่ทุกภูมิภาค ผลิตขา้วไดม้ากกวา่ 20 ลา้น
ตนัต่อปี ขา้วจ านวนประมาณคร่ึงหน่ึงใช้บริโภคภายในประเทศและอีกคร่ึงหน่ึงส่งขายเป็นสินคา้ออกไป
ต่างประเทศ จนเราเร่ิมเขา้ใจตวัเราเองวา่เรามีส่วนเป็นครัวโลกมากข้ึน 
 ส าหรับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกันในความโดดเด่นเฉพาะบางเน้ือหาก็ได้แสดงถึง
บทบาทท่ีภูมิประเทศในภาคต่าง ๆ มีผลต่อการเกิดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจไดพ้อมองภาพกวา้งๆไดด้งัน้ี 
  1.  ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ภาคเหนือ ดินแดนแห่งภูเขาและหุบเขา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ
เกษตรท่ีสูง เกษตรนาข้าวบริเวณท่ีราบระหว่างภูเขา  การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์โบราณคดีและศาสนา 
  2.  ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีราบสูงโคราช มีแอ่งแผน่ดินตรงกลาง 2 
แอ่ง คือแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ระบบน ้ าไหลพฒันาท่ีราบลุ่มแม่น ้ าใหญ่ 3 สายคือ ลุ่มน ้ าชี ลุ่มน ้ ามูล 
และลุ่มน ้าสงคราม กิจกรรมเศรษฐกิจหลกั คือ เกษตรนาขา้ว เกษตรพืชไร่ (ออ้ย ขา้วโพด มนัส าปะหลงั) การ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงวฒันธรรม มีอุตสาหกรรมพื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกลือหิน 
  3.  ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ภูมิประเทศท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาและสาขา ท่ีราบลุ่ม
ดินตะกอน แหล่งน ้ ารับมาจากภาคเหนือ กิจกรรมเศรษฐกิจหลกัท่ีเหมาะสม คือ เศรษฐกิจเกษตรนาขา้ว 
เกษตรสวนผลไมบ้ริเวณลุ่มเจา้พระยาตอนล่าง การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์โบราณคดี มี
ประวติัการตั้งถ่ินฐานมายาวนาน 
  4.  ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ภาคตะวนัตก ภูมิประเทศภูเขา เทือกเขาท่ีสูงวางตวัตั้งแต่ทิศเหนือลง
ใต ้ช่องเขาท่ีราบระหวา่งภูเขา เชิงเขาท่ีมีความลาดเอียงลงมาทางตะวนัออกลงสู่แม่น ้ า แม่กลอง สะแกกรัง 
และท่าจีน กิจกรรมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ คือ การท าไร่พืชไร่ อาทิ ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ออ้ย 
อุดมดว้ยทรัพยากรน ้าเป็นแหล่งอนุรักษต์น้น ้าล าธารและป่าไมมี้ศกัยภาพทางดา้นทรัพยากรแร่ธาตุท่ีสัมพนัธ์
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กับหินแกรนิต อุดมด้วยภูเขาหินปูนท่ีจะเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการก่อสร้าง การ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติจุดเด่นอยู่ท่ีทรัพยากรน ้ าเป็นจุขาย การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี ด่านเจดียส์ามองค ์สะพานขา้มแม่น ้าแคว สุสานทหารสัมพนัธ์มิตรสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฯลฯ 
  5.  ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ภาคตะวนัออก มีภูมิประเทศทั้งตวัแผ่นดินและชายฝ่ังทะเล ภาค
ตะวนัออกมีภูมิประเทศผา่นการลดระดบัต ่าลงมายาวนาน ปัจจุบนัภูมิประเทศเป็นท่ีราบลูกฟูก เนินสลบัท่ี
ลุ่มต ่า  ซ่ึงมีผลต่อการใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรท่ีแตกต่างกนั คือ ลูกเนินภูมิประเทศเหมาะกบัการท าเกษตรพืช
ไร่ ไร่ออ้ย มนัส าปะหลงั สวนผลไม ้พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก มีทั้งชายหาดท่ีเป็นชายฝ่ังทะเลแบบ
เสริมสร้างเหมาะกบัการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเดินเล่น เล่นน ้ าชายทะเล มีชายฝ่ังบางแห่งเป็นชายฝ่ังยุบจม 
เหมาะกบัการพฒันาเป็นท่าเรือพาณิชยข์นาดใหญ่ เช่น บริเวณแหลมฉบงั มาบตาพุด เป็นตน้ ซ่ึงก็เป็นฐาน
ทางโครงสร้างพื้นฐานการพฒันาประเทศในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ปัจจุบนัมีการพฒันาเศรษฐกิจต่อ
ยอดจากการด าเนินการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) ท่ีเร่ิมต้นมาเม่ือกว่า 30 ปี 
ครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ขยายมาเป็นโครงการการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยเร่ิมขบัเคล่ือนตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ตามทิศทางประเทศ
ไทย 4.0 มีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมหลัก 10 ประเภท คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ เทคโนโลยีดิจิทลั การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปร
รูปอาหารอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ และการแพทยค์รบวงจร  
ขณะเดียวกนักบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความส าเร็จคือ 5 โครงการดงัน้ี 1) พฒันาสนามบิน
อู่ตะเภาไปสู่สนามบินเชิงพาณิชย ์2) รถไฟความเร็วสูงเช่ือมต่อกรุงเทพฯ-ระยอง และสามารถเช่ือมโยงการ
ติดต่อกบัสนามบิน 3 แห่ง คือ สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา 3)พฒันาท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 
3  4)พฒันารถไฟทางคู่เช่ือมสามท่าเรือ และ 5.)พฒันาเมืองใหม่เพื่อรองรับการตั้งถ่ินฐานท่ีเป็นเมืองท่ี
ทนัสมยัข้ึนใน 3 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ภาคตะวนัออกมีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ภาคการคา้ การบริการ การอุตสาหกรรมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และเป็นภาคท่ีมีความส าคญัทางภูมิรัฐศาสตร์
ของประเทศไทยในปัจจุบนัและอนาคต เพราะขั้วความเจริญของประเทศไทยก าลงัขยบัตวัจากบริเวณลุ่ม
แม่น ้ าเจ้าพระยาตอนล่างมาสู่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ซ่ึงมีพื้นท่ีครอบคลุมจังหวดัชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา และมีแนวโนม้การเติบโตจะขยายออกไปสู่จงัหวดัปราจีนบุรี และสระแกว้มากข้ึนในอนาคต  
  6.  ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ภาคใต ้ภูมิประเทศภาคใตเ้ป็นคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเล มีชายฝ่ัง
ทะเลสองดา้นคือ อ่าวไทยและอนัดามนั มีสันเขาเป็นแกนของคาบสมุทร ไดแ้ก่ แนวเทือกเขาภูเก็ต แนว
เทือกเขานครศรีธรรมราช พื้นท่ีระหว่างภูเขากบัชายฝ่ังทะเลเป็นท่ีราบชายฝ่ังท่ีมีขนาดไม่กวา้งขวางนกั มี
แม่น ้าล าคลองสายสั้น ๆ ไหลผา่นลงสู่ทะเล ชายฝ่ังทะเลภาคใตมี้ความแตกต่างกนัระหวา่งฝ่ังอ่าวไทยกบัฝ่ัง
อนัดามนั ชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทยส่วนใหญ่เป็นชายฝ่ังแบบเสริมสร้าง ริมฝ่ังมีชายหาดและเป็นชายฝ่ังน ้าต้ืน
ต่อเน่ืองลงไปสู่อ่าวไทย ส่วนชายฝ่ังดา้นอนัดามนัมีสภาพเป็นชายฝ่ังทะเลแบบยุบจม ความลึกของชายฝ่ัง
ทะเลจะมีระยะชายฝ่ังน ้ าต้ืนเป็นระยะแคบ ๆ แล้วจะจมลึกลงอย่างรวดเร็วเม่ือเพิ่มระยะห่างออกไปจาก
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ชายฝ่ัง ภูมิประเทศภาคใต้เอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมเศรษฐกิจหลายประเภท คือ การเกษตรพืชสวน สวน
ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั ผลไม ้นาขา้ว การประมง การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ชายฝ่ังทะเลและเกาะต่าง ๆ 
นอกจากนั้นภูมิประเทศภาคใตย้งัมีความเป็นไปไดท่ี้อาจมีการพฒันาเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน ้ า
ดา้นการขดุคลองเช่ือมชายฝ่ังทะเลสองดา้นคืออ่าวไทยกบัอนัดามนัใหเ้ป็นเส้นทางเดินเรือใหม่แห่งอนาคตก็
เป็นไปได ้ 
 4. ภูมิอากาศกบักจิกรรมเศรษฐกจิ 
 องค์ประกอบภูมิอากาศของประเทศไทยประกอบด้วย อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนในอากาศ การ
กระจายของฝน ลมประจ า พายหุมุนเขตร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโลกหรือภาวะโลกร้อน 
  -  อุณหภูมิอากาศเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ประมาณ 26-27 องศาเซลเซียส จดัอยูใ่นเขตอากาศร้อน 
  -  ความช้ืนในอากาศ ปริมาณไอน ้ าในอากาศเฉล่ียทั้งปีประมาณท่ีค่าความช้ืนสัมพทัธ์เท่ากบั 
75.4 เปอร์เซ็นต ์จดัอยูใ่นสภาพอากาศช้ืน 
  ทั้งสององคป์ระกอบขา้งตน้ ประเทศไทยมีภูมิอากาศร้อน-ช้ืน (Humid-Tropic) ดงันั้นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวโยงกบัสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนท่ีชดัเจน คือ การเกษตรท่ีโดดเด่นประเภทเกษตรพืชเมือง
ร้อน มีพืชเมืองร้อนท่ีมีความโดดเด่นทางเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ 5 ประเภท คือ ขา้ว ยางพารา ออ้ย ปาล์ม
น ้ ามนัและมนัส าปะหลงั พืชเมืองร้อนท่ีโดดเด่นรองลงไปคือ ผลไมเ้มืองร้อน ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง 
ล าไย มะม่วง ฯลฯ 
  -  การกระจายของฝนและลมประจ า ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
สิงหาคม กนัยายนและตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้มีฝนตกกระจายทั้งประเทศ 
กิจกรรมเศรษฐกิจขานรับคือ การเกษตรนาขา้ว เป็นฤดูกาลผลิตนาขา้วหลกัของปี เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีมี
ปริมาณน ้ ามากเพียงพอ เม่ือเปล่ียนลมมรสุมเป็นลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือช่วงเวลาตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ์และมีนาคม โดยเฉพาะช่วงตน้ ๆ ของลมประจ าน้ีคือ พฤศจิกายน 
ธันวาคม ภูมิอากาศจะแห้งและเยน็ แสงแดดเจิดจา้ ขา้วในนาสุก กิจกรรมเก็บเก่ียวผลผลิตขา้ว อยู่ในช่วง
เดือนพฤศจิกายนเป็นส่วนใหญ่ การเกษตรนาขา้วมีความคึกคกัและสร้างรายไดต่้อเกษตรกรในช่วงเวลาน้ี
เป็นส่วนใหญ่ การกระจายของฝนและลมประจ าสร้างวิถีเกษตรนาข้าวจนกลายเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ีโดดเด่นท่ีสุดของประเทศ 
  -  พายหุมุนเขตร้อน ธรรมชาติเติมน ้าและลมใหป้ระเทศไทย แต่การเติมทั้งน ้าและลมก่อใหเ้กิด
ผลดีและผลลบแตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาคภูมิศาสตร์ ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
น ้าฝนจากพายหุมุนเขตร้อนใหค้วามมัน่คงของทรัพยากรน ้าควบคู่กบัความเส่ียงน ้ามากเกินไปจนเกิดน ้ าท่วม 
การเติมน ้ าให้ภูมิภาคทั้ งสองเป็นการเพิ่มศักยภาพให้พื้นท่ีทั้ งสองสามารถรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจ
การเกษตรสวนยางพารา นอกจากนั้นการเติมน ้ ายงัมีผลให้เข่ือนตน้น ้ าท่ีอยู่ในภูมิภาคทั้งสองมีปริมาณน ้ า
มากข้ึนจนก่อให้เ กิดความมั่นคงของทรัพยากรน ้ า ท่ีอยู่ใต้เ ข่ือนลงมา คือ ภู มิภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางและตะวนัออก 
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  -  กระแสการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก ภาวะโลกร้อน เม่ืออุณหภูมิอากาศของโลก
อบอุ่นข้ึนประมาณ 0.57-0.6 องศาเซลเซียส ประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบดว้ย กิจกรรมการเกษตรพืชสวน
ยางพาราไดรั้บการเพิ่มศกัยภาพทางภูมิอากาศของประเทศให้สามารถขยายพื้นท่ีเพาะปลูกจากภาคใตข้ึ้น
ไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ คือ มีการเพิ่มกิจกรรมการท าสวนยางพารามากข้ึนในจงัหวดั 
เลย หนองคาย บึงกาฬและเชียงราย เป็นตน้ 
  

 เศรษฐกจิการเกษตร อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่วของประเทศไทย 
 ในแง่มุมของภูมิศาสตร์ พื้นท่ีประเทศไทยเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจหลากหลายประเภท ซ่ึงแต่ละ
กิจกรรมเศรษฐกิจจะมีบุคลิกของตนเองทั้งในดา้นคุณลกัษณะ การมีท่ีตั้ง มีเขตพื้นท่ี มีการกระจาย เติบโต
หรือเส่ือมถอย ในเน้ือหาวิชาการน้ีจะกล่าวถึงกิจกรรมเศรษฐกิจสามกลุ่ม คือ การเกษตร อุตสาหกรรม และ
การท่องเท่ียว เป็นหลกั 

 1. เศรษฐกจิการเกษตร : ข้าวไทย 
 ประเทศไทยมีพืชผลการเกษตรท่ีโดดเด่นอยูห่ลายชนิด อาทิ ขา้ว ยางพารา ออ้ย ปาล์มน ้ามนัและ
ผลไมด้อกไม ้ซ่ึงการผลิตขา้ว คือ วิถีการเกษตรของเรามาแต่โบราณจนปัจจุบนั เรามีประสบการณ์ มีองค์
ความรู้ มีความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเก้ือหนุนให้เราเดินทางมาถึงวนัท่ีทัว่โลกรู้จกัประเทศไทย
หลายคร้ังหลายคราวา่มีขา้วท่ีดีท่ีสุดในโลกอยูท่ี่ประเทศไทย จากการด าเนินการประกวดขา้วท่ีดีท่ีสุดในโลก 
จดัโดย The Rice Trader ส าหรับ The World’s Best Rice Award คร้ังล่าสุดเม่ือปลายปี 2560 ผลการประกวด
ไดข้า้วดีเด่นของโลก คือ ขา้วหอมมะลิ ประเทศไทย (Thai Hom Mali) ไม่เพียงเท่านั้นหากศึกษายอ้นหลงัไป
ของการประกวดอีก 8 คร้ัง (เคยประกวดมี 9 คร้ัง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มาจนถึงปี พ.ศ. 2560 ขา้วหอมมะลิ
ไทยชนะเลิศเป็นขา้วพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดมา 5 คร้ัง คือ ชนะเลิศในปี พ.ศ. 2552 2553 2557 2559 และ 2560 (ขา้ว
ของประเทศอ่ืนท่ีชนะเลิศในบางปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2554 ขา้ว Paw San เมียนมา ปี 2555 ขา้ว Jasmine ของ
กมัพชูา ปี 2556 ขา้ว Jasmine ของกบัพชูาร่วมกบั California Calrose สหรัฐอเมริกา ปี 2557 ชนะเลิศร่วมกนั
คือ Thai Hom Mali (หอมมะลิไทย) กบั California Jasmine และปี พ.ศ. 2558 ชนะเลิศโดย California Calrose 
สหรัฐอเมริกา) 
  ข้าว (Rice) คือ ธัญพืชท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza Sativa ทางสายพนัธ์ุศาสตร์มีความ
แตกต่างทางสายพนัธ์ุมากถึง 120,000 สายพนัธ์ุ เป็นพืชตระกูลหญา้ท่ีมีความสูงเฉล่ีย 1-1.8 เมตร ใบเรียวยาว
ประมาณ 50-100 เซนติเมตร ความกวา้งของใบ 2-2.5 เซนติเมตร ช่อดอกจะมีความยาว 30-50 เซนติเมตร ผล
คือ เมล็ดขา้วท่ีมีขนาดยาว 5-12 มิลลิเมตร หนา 2-3 มิลลิเมตร รูปร่างเมล็ดขา้วมีตั้งแต่เรียวกลมถึงเรียวยาว
แตกต่างกนัตามสายพนัธ์ุของขา้ว คุณสมบติัทางอาหารในปริมาณขา้ว 100 กรัม จะประกอบดว้ยสารอาหาร
ต่าง ๆ โดยประมาณดงัน้ี คาร์โบไฮเดรต (แป้ง) ร้อยละ 80 น ้ าตาล 0.12 กรัม ใยอาหาร 0.66 กรัม โปรตีน 
7.13 กรัม วิตามินบี 1,2,3,5 และ 6 และยงัประกอบดว้ยแคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม แมงกานีส ฟอสฟอรัส 
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โพแทสเซียมและสังกะสี ส่วนการใหพ้ลงังานนั้น ขา้วเจา้ให้พลงังานมากถึงร้อยละ 20  ปัจจุบนัขา้วเจา้เป็น
อาหารให้ประชากรโลกมากถึง 3000 ลา้นคน มีประเทศในเอเชีย-แปซิฟิคมากถึง 17 ประเทศ อเมริกาเหนือ-
ใต ้9 ประเทศ และแอฟริกา 8 ประเทศเป็นผูบ้ริโภคขา้วเจา้เป็นหลกั โดยมีสายพนัธ์ุหลกั 3 สายพนัธ์ุ กระจาย
อยูใ่นภูมิภาคของโลกดงัน้ี 
   1. สายพนัธ์ุอินดิกา (Indica) เป็นข้าวเจ้าท่ีมีเมล็ดยาวเรียว พบคร้ังแรกในอินเดียแล้ว
แพร่หลายในประเทศมรสุมเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยดว้ย 
   2. สายพนัธ์ุจาปอนิกา  (Japonica) เป็นข้าวเหนียวเมล็ดป้อม กลมรี นิยมแพร่หลายใน
ประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี ยโุรป และอเมริกา 
   3. สายพนัธ์ุจาวานิกา (Javanica) ขา้วเมล็ดป้อมใหญ่อาจมาจากการผสมสายพนัธ์ุระหว่าง
อินดิกาและจาปอนิกา เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในประเทศหมู่เกาะเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้คือ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไตห้วนัและญ่ีปุ่น 

  ข้าวไทย (Thai Rice) มีหลกัฐานว่าขา้วปลูกในพื้นท่ีประเทศไทยแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์
ประมาณ 5000 ปีมาก่อน เป็นขา้วป่าท่ีปลูกในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน อุดรธานีและขอนแก่น การท านาขา้ว
พฒันาเป็นรูปแบบการปลูกเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวมาตั้งแต่ประมาณ 3000 ปีมาแล้ว หลักฐาน
ภาพเขียนพนงัหินท่ีอุทยานแห่งชาติผาแตม้ อุบลราชธานี ต่อมาขา้วเจา้จากชมพูทวปีแพร่กระจายเขา้สู่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศไทย ตั้งแต่การแพร่ขยายอารยธรรมจากอินเดีย เป็นพนัธ์ุขา้วเมล็ดเรียวยาวมา
ปลูกไดผ้ลดี ขา้วสายพนัธ์ุน้ีต่อมาไดรั้บความนิยมบริโภคจากประชากรชนชั้นสูงในสังคม จึงมีการเรียกช่ือ
ขา้วน่ีวา่ “ขา้วเจา้”  เม่ือสุโขทยัเป็นราชธานี ขา้วเจา้เป็นพืชท่ีปลูกแพร่หลายเป็นระบบมีแบบแผน มีถึงระบบ
การจดัสรรน ้ าเพื่อให้การผลิตขา้วไดผ้ลดี การปลูกขา้วจึงสืบสานต่อมาถึงสมยัอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณลุ่ม
เจ้าพระยาได้กลายเป็นอู่ข้าวท่ีอุดมสมบูรณ์ของราชอาณาจกัรอยุธยา เพราะมีทั้งน ้ าและท่ีราบลุ่มแม่น ้ า
เจา้พระยาท่ีมีดินตะกอนอุดมสมบูรณ์พร้อม นาขา้วจึงมีค่าจนสังคมในสมยัอยุธยาน ามาตีเป็นค่าทางสังคม 
เกิดระบบท่ีเรียกวา่ระบบ  “ศกัดินา”  มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมโดยนบัขนาดถือครองของพื้นท่ีนา  ผลผลิต
ขา้วเจา้ในระยะนั้นยงัไม่ไดค้า้ขายสู่ต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง เพียงแต่ใชบ้ริโภคภายในประเทศเป็นหลกั 
การเปิดโอกาสให้คา้ขายขา้วอย่างเสรีเกิดข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 4 
แห่งรัตนโกสินทร์ สนธิสัญญาเบาริง (ไทย-องักฤษ) ส่งผลให้เกิดตลาดการคา้ขา้วเสรีกบัต่างประเทศ (ก่อน
หนา้นั้น  ขา้วคือของหวงหา้มไม่ใหส่้งไปคา้ขายต่างประเทศ) คือเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2398 เป็นตน้มา เม่ือตลาด
เปิดกวา้งมากข้ึนก็มีผลตามมาซ่ึงการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น บริเวณทุ่งรังสิต คือ พื้นท่ี
ขยายเพื่อการปลูกข้าวส่งออก คูคลองบริเวณทุ่งรังสิตถูกพฒันาเพื่อส่งเสริมนาขา้วของทุ่งรังสิต การสี
ขา้วเปลือกใหเ้ป็นขา้วสารก็เร่ิมตน้มีโรงสีขา้วแห่งแรกเม่ือ พ.ศ. 2401 ท่ีกรุงเทพมหานคร 
  ปัจจุบนัประเทศไทยปลูกขา้วกระจายทัว่ทุกภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และกระจายตลอดปี (มีทั้ง
นาปีและนาปรัง) จากขอ้มูลของศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. 2559 เรียบ
เรียงเปรียบเทียบระหวา่งการท านาปีและนาปรังมีดงัน้ี 
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 พืน้ทีเ่พาะปลูกทัว่ประเทศ 
(ไร่) 

ผลผลติ (ตัน) ผลผลติ (กก./ไร่) 

ขา้วนาปี 58,645,474 25,236,345 475.5 
ขา้วนาปรัง 5,737,685 3,109,468 567.25 

รวม 64,383,159 28,345,813 เฉล่ีย 521.37 
 

  ขา้วนาปีปลูกมากมีผลผลิตมาก แต่ผลผลิตต่อไร่ต ่ากว่าขา้วนาปรัง ไม่น่าแปลกใจเพราะการ
สร้างปัจจยัส่งเสริมของขา้วนาปีนั้นพึ่งธรรมชาติมากและธรรมชาติก็ให้ความพร้อม เช่น น ้ าฝนไม่เท่าเทียม
กนั ควบคุมยาก แต่นาปรังควบคุมได้ตั้งแต่การจดัสรรน ้ า (ชลประทาน) การบ ารุงรักษาบนพื้นท่ีขนาด
เหมาะสม การดูแลเอาใจใส่ใกลชิ้ดกวา่ ผลจากนาปรังจึงมีมากกวา่เป็นเร่ืองธรรมดา ส าหรับการกระจายของ
การปลูกขา้วเป็นรายภูมิภาคภูมิศาสตร์พบวา่ปี 2559 มีความแตกต่างดงัน้ี (หน่วย:ไร่) 
 

 ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้
ขา้วนาปี 13,026,882 36,574,146 8,286,902 757,468 
ขา้วนาปรัง 1,906,810 785,755 2,226,986 218,131 

 
  มีความแตกต่างของพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วนาปีกบันาปรังของแต่ละภูมิภาคภูมิศาสตร์ชดัเจน คือ 
การปลูกขา้วนาปี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลางและ
ภาคใต ้แต่ขา้วนาปรัง ภาคกลางมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และภาคใตน้อ้ยท่ีสุด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วนาปีกบันาปรังแตกต่างกนัมากท่ีสุด คือ 
ต่างกนัถึง 46.5 เท่า แต่ภาคกลางมีความแตกต่างประมาณ 4 เท่าของพื้นท่ีเพาะปลูก ภาคเหนือพื้นท่ีนาปรังก็
นอ้ยกว่าพื้นท่ีนาปีประมาณ 6 เท่า และภาคใตมี้ความแตกต่างกนัประมาณ 3 เท่า เหตุผลของความแตกต่าง
น่าจะมาจากปัจจยัของน ้ าเพื่อการเพาะปลูกเป็นส าคญั กล่าวคือ ช่วงการท านาปีคือช่วงเวลาระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงพฤศจิกายน เป็นช่วงฤดูฝน ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัพาความชุ่มช้ืนจากมหาสมุทรอินเดีย 
ทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยมาตกเป็นฝนกระจายทัว่ประเทศ ท าให้มีน ้ ามากพอเพียงกบัพื้นท่ีเพาะปลูกได้
กวา้งขวางทัว่ทุกภาคภูมิศาสตร์ ส่วนการท านานอกฤดูฝนคือการท านาปรัง ช่วงตั้งแต่ธันวาคม มกราคม 
กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน เป็นช่วงเวลาฤดูแลง้ ไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมมี
ความชุ่มช้ืนนอ้ย ลมแหง้ (ยกเวน้ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยท่ีลมมรสุมฤดูกาลน้ีพดัผา่นอ่าวไทยและน าความช้ืนเขา้สู่
จงัหวดัในภาคใต ้โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีท่ีตั้งติดอ่าวไทย ตั้งแต่จงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปัตตานี
และนราธิวาส เป็นตน้) การท านาตอ้งจดัสรรน ้ ามาตามระบบการชลประทานเป็นหลกั ภาคกลางสามารถท า
การเพาะปลูกขา้วไดม้ากท่ีสุด โดยมากถึงร้อยละ 70 ของขา้วท่ีปลูกอยู่ในเขตชลประทาน ขณะท่ีในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีการเพาะปลูกขา้วนาปรังในเขตท่ีไดน้ ้ าชลประทานเพียงร้อยละ 4.8 เท่านั้น ภาคเหนือ
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มีการเพาะปลูกขา้วในพื้นท่ีท่ีมีระบบชลประทานประมาณร้อยละ 20 และภาคใตร้้อยละ 2 เท่านั้น ดงันั้นหาก
เพิ่มโครงการชลประทานไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใตใ้ห้มากข้ึน ก็จะเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพการผลิตขา้วของประเทศไทยไดอี้กในอนาคต  
  ภูมิภาคภูมิศาสตร์กบัความแตกต่างของการผลติข้าว 
  - ภาคเหนือ พื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าหลกั คือ ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิง วงั ยม น่าน และพื้นท่ีราบระหวา่ง
ภูเขา อุดมสมบูรณ์ดว้ยความเป็นตน้น ้า ดินตะกอนบริเวณท่ีราบและลุ่มแม่น ้าอุดมสมบูรณ์ 
  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีราบลุ่มเป็นแอ่งแผ่นดินตอนกลาง ธรณีสัณฐานเต็มไปดว้ยหิน
ทรายและเกลือหิน มีผลใหดิ้นมีเน้ือดินร่วนปนทรายและมีเกลือปนอยู ่เป็นดินร่วนปนทรายและเคม็ การเก็บ
กกัน ้ าในเน้ือดินไม่ดีแลว้ยงัมีความเคม็เป็นอุปสรรคของการด ารงอยูข่องพืช ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าชี มูล สงคราม มี
ขนาดพื้นท่ีกวา้งขวางจนสามารถพฒันาพื้นท่ีปลูกขา้วไดม้ากท่ีสุดในประเทศไทย 
  - ภาคกลาง ท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาและสาขา ไดรั้บน ้ าท่ีจดัส่งลงมาจากภาคเหนือรวมกบัฝน
ตกในภาคกลาง ท าให้มีน ้ าอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการจดัระบบชลประทานไปตามคูคลองต่าง ๆ ได้
กวา้งขวาง ดินเป็นตะกอนน ้าพดัพามาทบัถม มีความอุดมสมบูรณ์ระดบัหน่ึง 
  - ภาคตะวนัออก มีท่ีราบลูกฟูกเป็นเขาเต้ีย ๆ สลบักบัท่ีราบลุ่มและมีท่ีราบชายฝ่ังทะเล มีลุ่มน ้ า
ท่ีมีขนาดไม่กวา้งขวาง แม่น ้าปราจีนบุรี บางปะกงเป็นหลกัการผลิตขา้ว 
  - ภาคใต ้คาบสมุทรท่ีมีท่ีราบลุ่มแม่น ้ าแคบ ๆ บนแม่น ้าสายสั้น ๆ การมีฝนกระจายตลอดปี ท า
ให้ไม่มีฤดูแลง้ สภาพภูมิศาสตร์จึงเหมาะกบัการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนมากกวา่ขา้ว เช่น ยางพารา 
ปาลม์น ้ามนัและผลไมเ้มืองร้อน ฯลฯ 
  ความแตกต่างของการผลิตขา้ว จะน าเสนอเป็นบางจงัหวดัของภาคต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (ขอ้มูล
เรียบเรียงจากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557-2559) 
 
จังหวดั พืน้ทีเ่พาะปลูก(ไร่) ผลผลติข้าว (ตัน) ผลผลติ (กก./ไร่) 
ภาคเหนือ    
เชียงราย 1,201,535 668,595 556 
เชียงใหม ่ 440,005 269,825 607 
สุโขทยั 960,884 534,346 556 
น่าน 221,601 114,372 516 
พิษณุโลก 1,304,183 747,444 573 
พิจิตร 1,560,079 916,785 590 
แม่ฮ่องสอน 160,641 66,512 414 

ผลผลิต/ไร่ (ค่าเฉล่ียจากกลุ่มตวัอยา่ง) เท่ากบั 554.57 กก./ไร่ 
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จังหวดั พืน้ทีเ่พาะปลูก(ไร่) ผลผลติข้าว (ตัน) ผลผลติ (กก./ไร่) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
เลย 371,883 143,547 386 
อุดรธานี 1,740,138 639,221 367 
หนองคาย 519,570 187,337 361 
อุบลราชธานี 3,862,476 1,264,065 327 
ขอนแก่น 2,340,107 776,938 332 
สุรินทร์ 307,085 137,952 371 
บุรีรัมย ์ 2,733,058 1,016,607 372 
ชยัภูมิ 1,557,837 522,761 336 
นครราชสีมา 3,485,040 1,161,219 333 

ผลผลิต/ไร่ (ค่าเฉล่ียจากกลุ่มตวัอยา่ง) เท่ากบั 353.88 กก./ไร่ 
 

จังหวดั พืน้ทีเ่พาะปลูก(ไร่) ผลผลติข้าว (ตัน) ผลผลติ (กก./ไร่) 
ภาคกลาง    
สระบุรี 327,596 208,129 635 
สิงห์บุรี 287,652 191,711 666 
ชยันาท 748,298 484,306 647 
สุพรรณบุรี 1,202,932 871,495 724 
อ่างทอง 316,410 206,364 652 
อยธุยา 716,290 455,831 633 
นนทบุรี 87,806 59,791 681 
ปทุมธานี 311,373 218,054 700 
นครปฐม 321,852 232,976 724 
เพชรบุรี 289,808 197,733 682 
สมุทรสาคร 6,048 4,208 696 

ผลผลิต/ไร่ (ค่าเฉล่ียจากกลุ่มตวัอยา่ง) เท่ากบั 677.18 กก./ไร่ 
 
จังหวดั พืน้ทีเ่พาะปลูก(ไร่) ผลผลติข้าว (ตัน) ผลผลติ (กก./ไร่) 
ภาคตะวนัออก    
ฉะเชิงเทรา 618,953 389,587 629 
นครนายก 355,831 200,408 563 
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สระแกว้ 720,898 193,868 269 
ระยอง 15,660 7,138 456 
ชลบุรี 71,770 34,492 481 
สมุทรปราการ 18,768 14,288 761 
ปราจีนบุรี 398,023 166,357 412 
ตราด 16,174 6,435 398 

ผลผลิต/ไร่ (ค่าเฉล่ียจากกลุ่มตวัอยา่ง) เท่ากบั 496.12 กก./ไร่ 
 

จังหวดั พืน้ทีเ่พาะปลูก(ไร่) ผลผลติข้าว (ตัน) ผลผลติ (กก./ไร่) 
ภาคใต้    
ประจวบคีรีขนัธ์ 8,577 4,192 489 
ระนอง 664 216 325 
ภูเก็ต 72 35 486 
กระบ่ี 5,574 1,729 322 
นครศรีธรรมราช 220,920 87,944 398 
สงขลา 190,242 82,898 436 
พทัลุง 128,984 51,563 400 
สตูล 21,563 8,957 415 
ปัตตานี 99,237 37,600 379 
นราธิวาส 47,937 17,428 364 
ยะลา 18,638 6,082 326 

ผลผลิต/ไร่ (ค่าเฉล่ียจากกลุ่มตวัอยา่ง) เท่ากบั 394.54 กก./ไร่ 
 

  สรุปผลผลิตต่อไร่ของการปลูกขา้วจากการสุ่มตวัอยา่งในแต่ละภาคภูมิศาสตร์ตามขอ้มูล
ขา้งตน้แลว้พบวา่ 
  1. ผลผลิตขา้วต่อพื้นท่ี 1 ไร่ รวมทั้งประเทศเท่ากบั 493.25 กิโลกรัม 
  2. ภูมิภาคภูมิศาสตร์ท่ีการปลูกขา้วไดผ้ลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุดคือ 
   2.1 ภาคกลาง    ผลผลิตขา้ว/ไร่เท่ากบั 677.18 กิโลกรัม 
   2.2 ภาคเหนือ   ผลผลิตขา้ว/ไร่เท่ากบั 544.57 กิโลกรัม 
   2.3 ภาคตะวนัออก  ผลผลิตขา้ว/ไร่เท่ากบั 496.12 กิโลกรัม 
   2.4 ภาคใต ้   ผลผลิตขา้ว/ไร่เท่ากบั 394.54 กิโลกรัม  
   2.5 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลผลิตขา้ว/ไร่เท่ากบั 353.88 กิโลกรัม 
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  มีภูมิภาคภูมิศาสตร์ท่ีผลิตขา้วต่อไร่ไดผ้ลผลิตนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียอยู ่2 ภูมิภาค คือภาคใตแ้ละภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงหากพิจารณาถึงปัจจยั ท่ีน่าจะส่งผลกระทบให้การเพาะปลูกขา้วของทั้ง 2 ภาคน้ีได้
ผลผลิตนอ้ยกวา่ภาคอ่ืน ๆ น่าจะมาจากพื้นฐานทางกายภาพ คือ คุณภาพดินและน ้ าฝน ภาคใตมี้ฝนตกเฉล่ีย
ทั้งปีประมาณ 1,954.5 มิลลิเมตร (สูงกว่าระดบัเฉล่ียของประเทศ คือ 1,598.39 มิลลิเมตร/ปี) ดงันั้นความ
พอเพียงของน ้ าเพื่อการเพาะปลูกขา้วน่าจะไม่มีปัญหา แต่จุดอ่อนของภาคใตน่้าจะเป็นคุณภาพดินท่ีมีความ
อุดม-สมบูรณ์ตามธรรมชาติในระดบัต ่า ดว้ยเหตุผลท่ีมีฝนตกกระจายตลอดปี กระบวนการน ้าไหลก่อให้เกิด
การชะลา้งแร่ธาตุในดินให้ไหลไปกบัน ้า ดินเหลือแร่ธาตุท่ีเป็นปุ๋ยธรรมชาตินอ้ย ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
จึงน้อย ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีผลผลิตขา้วต่อพื้นท่ีต ่าท่ีสุดนั้น น่าจะมาจากพื้นฐานทางกายภาพ 2
ลกัษณะ คือ คุณภาพดินและการกระจายของฝน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีดินท่ีมีคุณภาพต ่าดงัไดก้ล่าว
เกร่ินน ามาแต่แรกแลว้ว่า ดินมีวตัถุตน้ก าเนิดเป็นหินทรายเป็นพื้นฐาน เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินไม่
อุม้น ้ า อินทรียวตัถุยึดเกาะในเน้ือดินไดไ้ม่มากเพราะเม็ดทรายมีผิวเรียบ อินทรียวตัถุจึงถูกน ้ าชะลา้งไปกบั
น ้ามากกวา่ยดึติดอยูก่บัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงต ่า แลว้ยงัมีจุดอ่อนของคุณภาพดินในดา้นความเค็ม
ของดิน มีเกลือท่ีละลายสลายมาจากเกลือหินใตผ้ิวดินข้ึนมาประสมในเน้ือดิน ท าให้ดินส่วนใหญ่ของภาคน้ี
มีปัญหาดินเค็มเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูก ข้าวท่ีปลูกบนพื้นท่ีดินเค็มในพื้นท่ีแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนครจะไดผ้ลผลิตต ่า ส่วนเร่ืองการกระจายของน ้ าฝนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็เป็นอุปสรรคอยู่
เช่นกนัคือ ปริมาณน ้าฝนท่ีตกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเฉล่ียปีละ 1,406 มิลลิเมตร (ต ่ากวา่ระดบัเฉล่ียของ
ประเทศ) ฝนตกมากช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคมและกนัยายน ช่วงเวลาน้ีน ้ าท่าเพื่อการปลูกขา้วบริบูรณ์
และช่วงอ่ืนของปีมีการกระจายของฝนน้อยมาก ปริมาณน ้ าท่าจึงน้อย การเกษตรนาขา้วจึงท าไดใ้นช่วงฤดู
ฝนชุก ซ่ึงคือการท านาปีเป็นส่วนใหญ่ การท านาปรังหากไม่มีการส่งเสริมจากระบบชลประทานจะท าไม่ได้
มากนกั 
  พนัธ์ุข้าวทีป่ลูกในประเทศไทย 
  สายพนัธ์ุขา้วใหญ่ ๆ 3 สายพนัธ์ุของโลก คือ ขา้วอินดิกา (Indica) ท่ีเป็นขา้วเจา้เมล็ดเรียงยาว 
นิยมปลูกกนัมากในเขตพื้นท่ีมรสุมเอเชียรวมทั้งประเทศไทย ขา้วจาปอนิกา (Japonica) เป็นขา้วเหนียวเมล็ด
ป้อม กลมรี เคยปลูกในภาคเหนือของไทยแต่ลดจ านวนลงไปมาก แต่เป็นท่ีนิยมสูงในญ่ีปุ่น เกากลี ยโุรปและ
อเมริกา และสายพนัธ์ุท่ีสาม คือ ข้าวจาวานิกา (Javanica) ข้าวน้ีมีเมล็ดป้อมใหญ่ นิยมปลูกในประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไตห้วนัและญ่ีปุ่น สายพนัธ์ุอินดิกาท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยมีสายพนัธ์ขา้วท่ีปลูก
มากท่ีสุดอยู ่4 กลุ่มใหญ่คือ ขา้วหอมมะลิ ขา้วเหนียว ขา้วเจา้และขา้วหอมปทุม โดยมีสัดส่วนของการผลิต
คือ ปลูกขา้วหอมมะลิประมาณร้อยละ 50.32 ขา้วเหนียวประมาณร้อยละ 25.02 ขา้วเจา้ประมาณร้อยละ 
21.83 และขา้วหอมปทุมประมาณร้อยละ 2.72 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2559 – 60) เขตเพาะปลูกของ
ขา้วหอมมะลิส่วนใหญ่อยู่ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าชี มูลและภาคเหนือตอนบน ขา้วเหนียวนิยมปลูกในพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือ ส่วนขา้วขาวนิยมปลูกมากท่ีราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือ 
โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา  
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  ผลผลติ การบริโภคภายในและการส่งออกข้าวไทย 
  การปลูกขา้วไทย ขอ้มูลท่ีเรียบเรียงจาก ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเฉล่ียคาบ 3 ปี คือ พ.ศ. 
2558 -2560 มีผลผลิตประมาณ 29.75 ลา้นตนัต่อปี ประชากรชาวไทยเป็นผูบ้ริโภคขา้วเฉล่ียคนละประมาณ 
280-300 กิโลกรัมต่อปี หากรวมประชากรประมาณ 67 ลา้นคน จะไดจ้  านวนการบริโภคขา้วประมาณร้อยละ 
60-65 ของผลผลิตขา้วทั้งหมดคือ ใกลเ้คียง 20 ลา้นตนั ดงันั้นน่าจะเหลือขายไดป้ระมาณร้อยละ 35-40 หรือ
ประมาณปีละ 9-10 ลา้นตนั การส่งออกขา้วของไทยจะเป็น เช่นไร เท่าไรข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ตั้งแต่คุณภาพ
ขา้ว ราคาขา้ว ความตอ้งการขา้วและอ่ืน ๆ ภูมิภาคภูมิศาสตร์ท่ีเป็นผูผ้ลิตขา้วกระจายอยูใ่นพื้นท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี 
ทวีปเอเชีย มีผูบ้ริโภคขา้วมากท่ีสุดและเป็นผูผ้ลิตขา้วไดม้ากท่ีสุดเช่นกนั จากขอ้มูลขององคก์ารอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ 10 ประเทศผูผ้ลิตขา้วไดม้ากประกอบดว้ย (เรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ย) 1. 
ประเทศจีน 2. อินเดีย 3. อินโดนีเซีย 4. บงักลาเทศ 5. เวยีดนาม 6.ไทย 7. เมียนมา 8. ฟิลิปปินส์ 9. บราซิล 10. 
ญ่ีปุ่น ในจ านวน 10 ประเทศน้ี เม่ือมีการบริโภคภายในประเทศแลว้เหลือเพียงพอต่อการส่งขายต่างประเทศ 
คือ ประเทศอินเดีย ไทย เวียดนาม และประเทศนอกอนัดบั เช่น ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา เป็น 5 ประเทศ
ผูน้ าการส่งออกข้าวของโลกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2559-60) โดยประเทศผูน้ าเข้าข้าวมากท่ีสุด 10 อนัดับ 
ประกอบด้วยประเทศดังน้ี (เรียงตามมากไปหาน้อย) จ านวน 10 อนัดับ คือ 1. ประเทศเบนิน 2.จีน 3.
ไอวอรีโคสต ์4. แอฟริกาใต ้5. แคเมอรูน 6. สหรัฐอเมริกา 7.  มาเลเซีย 8. อินโดนีเซีย 9. โมซมับิก 10. แอง
โกลา 
  ตลาดผูซ้ื้อขา้วส่วนใหญ่อยูใ่นทวปีแอฟริกาและเอเชีย ขณะท่ีทวีปเอเชียเป็นผูผ้ลิตขา้วท่ีส าคญั 
ประเทศไทยเป็นผูค้า้ขา้วระหว่างประเทศท่ีมีปริมาณการคา้ขา้วอยู่ในระดบัตน้ ๆ ของโลกตลอดมา ไทย
ส่งออกขา้วมากท่ีสุดในโลกมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกมากกว่า 160 
ประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดขา้วของโลกประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณการคา้ขา้วของโลก ปี พ.ศ. 
2560 (มกราคม-พฤศจิกายน ขอ้มูลกรมศุลกากร อา้งโดยกรมการคา้ต่างประเทศ) แสดงประเภทของขา้วและ
ประเทศท่ีน าเขา้ขา้วจากไทยดงัน้ี  
   
1. ขา้วขาว สัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 43.36  ประเทศน า เข้า  คือ  จีน เบนิน 

แคเมอรูน โมซัมมิก แองโกลา 
ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ 

2. ขา้วหอมมะลิไทย สัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 19.87 ประเทศน าเขา้ คือ สหรัฐอเมริกา 
จีน ฮ่องกง เซเนกลั อิหร่าน กานา 

3. ขา้วน่ึง สัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 28.56 ป ร ะ เ ท ศ น า เ ข้ า  คื อ  เ บ นิ น 
แอฟริกาใต ้บงัคลาเทศ แคเมอรูน 
เยเมน รัสเซีย  



187 

 

4. ขา้วเหนียว สัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 4.39 ประเทศน าเขา้คือ จีน อินโดนีเซีย 
เบลเยียม สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย 
เซเนกลั 

5. ขา้วปทุมธานี สัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 3.44 ประเทศน าเข้าคือ จีน เซเนกัล 
สิงคโปร์ ฮ่องกง กานา 

6. ขา้วกลอ้ง  สัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 0.38 ประ เทศน า เข้า คือ  เก าห ลี ใต้  
เ บล เ ยี ย ม  สหร าชอ าณาจัก ร 
สิงคโปร์ ฮ่องกง 

 
  มีขอ้สังเกตวา่การท่ีเราขายขา้วขาวไดใ้นสัดส่วนท่ีสูงในช่วงเวลาน้ี โดยมากกวา่ขา้วหอมมะลิก็
เป็นเพราะมาจากราคาขา้วขาวของเราในตลาดโลกอยู่ในระดับแข่งขนักับประเทศอ่ืน ๆ ได้ ราคาไม่สูง
จนเกินไป ยอมรับกนัได้ แต่ขา้วคุณภาพสูงอย่างไทยหอมมะลิมีราคาสูงตามคุณภาพ ท าให้ปริมาณความ
ตอ้งการนอ้ยกวา่ 
  หนทางอนาคตข้าวไทย 
  เม่ือมาถึง ณ ขณะน้ีการมองไปขา้งหนา้วา่ขา้วไทยจะมีอนาคตอยา่งไร ควรคิดอะไรกนับา้งนั้น 
ผูเ้ขียนขอน าเสนอการวิเคราะห์ตวัตนของขา้วไทย (SWOT Analysis) ใหป้รากฏภาพแลว้จึงน าเสนอหนทาง
อนาคตขา้วไทยจากมุมมองของนกัภูมิศาสตร์ต่อไป 
  การวเิคราะห์ตวัตนของขา้วไทย 
  1. จุดแข็ง 
   1.1 ขา้วไทยมีช่ือเสียงชนะการประกวดขา้วดีเด่นของโลก คือ ขา้วไทยหอมมะลิ (Thai Hom 
MaLi Rice) รางวลั The World Best Rice Award ในการประกวดคร้ังล่าสุด เม่ือปลายปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงจดัโดย 
The Rice Trader และเคยชนะเลิศรางวลัน้ีมาแลว้รวมกบัคร้ังล่าสุดเป็น 5 คร้ัง ในการประกวด 9 คร้ังท่ีผา่น
มา มีผลท าใหข้า้วไทยโดดเด่นในดา้นขา้วคุณภาพดีเป็นท่ีทราบและนิยมบริโภคแพร่หลายทัว่โลก 
    1.2 ส าหรับตลาดการคา้ขา้วระหว่างประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศผูส่้งออกขา้วเป็น
ปริมาณมากท่ีสุดในโลกติดต่อกนัมายาวนานกวา่ 20 ปีแลว้ ในประมาณปีละ 10 ลา้นตนัหรือใกลเ้คียง โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดคา้ขา้วระหว่างประเทศประมาณร้อยละ 30 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีแสดงบทบาทการเป็นครัว
โลกอยูใ่นตวั มีประเทศท่ีรับขา้วไปบริโภคมากกวา่ 160 ประเทศ ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นเงินตราเขา้ประเทศปี
ละใกลเ้คียง 2 แสนลา้นบาท  
   1.3 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางกายภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปลูกขา้วในดา้นต่าง ๆ คือ 
    ก. ภูมิประเทศท่ีราบลุ่มแม่น ้าหลกั ๆ อยา่งกวา้งขวาง 25 ท่ีราบลุ่มแม่น ้า 
    ข. ปริมาณน ้าท่าแต่ละลุ่มแม่น ้ามีมากพอจดัสรรเพื่อการเพาะปลูกขา้วไดดี้ 
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    ค. ภูมิอากาศร้อน-ช้ืน เหมาะกบัการปลูกขา้วเจา้ ดว้ยอุณหภูมิเฉล่ีย 26-28 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพทัธ์ 75%  
    ง. ระบบลมมรสุมสร้างวถีิเกษตรนาขา้ว (นาปี) จนเป็นวฒันธรรมการท านาขา้วของไทย
และภูมิภาคในระบบมรสุมเอเชีย กล่าวคือ ฤดูกาลท่ีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตใ้นช่วงเดือนพฤษภาคม-ตน้
ตุลาคม พดัพาความชุ่มช้ืนจากมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอนัดามนั อ่าวไทย ท าใหฝ้นตกกระจายทัว่ประเทศ วิถี
นาขา้วเป็นช่วงไถ-หวา่น-ด านา ขา้วเติบโต เม่ือเวลาถึงกลางเดือนตุลาคม พฤศจิกายนและธนัวาคม ระบบลม
มรสุมเปล่ียนกระแสลมเป็นมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมเย็น แห้ง ท้องฟ้าโปร่งใส แสงแดดเจิดจ้า 
กลางคืนยาวกวา่กลางวนั ขา้วในนาออกรวง แก่และสุก วถีิการท านาคือการเก็บเก่ียว ตากขา้วใหแ้หง้ เก็บเขา้
ยุง้ฉางหรือขายสู่ตลาดขา้ว (โรงสีขา้ว) วิถีเกษตรนาขา้วท่ีเป็นนาปีคือการผลิตหลกัท่ีมีความสม ่าเสมอของวถีิ 
แต่อาจมีความแตกต่าง ซ่ึงผนัแปรตามการผนัแปรของรายละเอียดในดา้นภูมิอากาศ เช่น ฝนมาก ฝนนอ้ย 
    จ. ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกเฉล่ียปีละประมาณใกล้เคียง 1600 มิลลิเมตร ท าให้มีน ้ าท่า
ประมาณ 200,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร เราน ามาใช้ไดป้ระมาณร้อยละ 30 คือประมาณ 76,000 ลา้นลูกบาศก์
เมตร เรายงัมีน ้าท่ารอการจดัการเพื่อส่งเสริมวถีิเกษตรนาขา้วไดอี้กจ านวนมาก 
   1.4 การถ่ายทอดวถีิเกษตรนาขา้วจนเป็นวฒันธรรมเกษตรนาขา้วของชาวไทยจากรุ่นต่อรุ่น 
มีความย ัน่ยืนยาวนานเป็นเอกลกัษณ์ของวิถีไทยอยา่งหน่ึง และเป็นวิถีไทยท่ีชาวนาไทยไดรั้บการยกยอ่งว่า
เป็นกระดูกสันหลงัของชาติ 
   1.5 ชาวไทยกินขา้วเป็นหลกั แมว้่าคนไทยเคยกินขา้ว (จากขา้วสาร) เฉล่ียประมาณปีละ 
190 กิโลกรัมต่อคน  ปัจจุบันลดลงเหลือ 101 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ท าให้มีข้าวเหลือการบริโภค
ภายในประเทศมากข้ึน (แต่น่าเป็นห่วงเร่ืองการถูกกลืนทางวฒันธรรมการกิน ท่ีคนไทยบางส่วนหนัไปกิน
อาหารท่ีเป็นวฒันธรรมต่างประเทศมากข้ึน) 
  2. จุดอ่อน 
   2.1 ผลผลิตต่อไร่จากการท านาขา้วอยูใ่นระดบัต ่า ทั้งประเทศมีผลผลิตเฉล่ียใกลเ้คียง 500 
กิโลกรัมต่อไร่ และมีภูมิภาคภูมิศาสตร์ท่ีมีผลผลิตต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย คือ ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
ภาคกลางและภาคเหนือท่ีมีผลผลิตต่อไร่สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
   2.2 ตน้ทุนการท านาสูงข้ึนแต่ผลผลิตต่อพื้นท่ีต ่า ท าให้ชาวนาเหลือเงินรายไดจ้ากการท านา
เป็นจ านวนน้อยและอาจขาดทุน ชาวนาส่วนใหญ่จึงยงัเป็นผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ร ่ ารวย ยงัยากจน 
พอมีพอกิน การยกฐานะทางเศรษฐกิจใหสู้งข้ึนท าไดย้าก การใชจ่้ายเงินเพื่อการท่องเท่ียวในแต่ละปีเกือบไม่
มีโอกาสเกิดข้ึนเลย 
   2.3 ผลผลิตจากขา้วเม่ือน าออกจ าหน่ายยงัเป็นสินคา้ท่ีมีรูปแบบดั้งเดิมอยู่มาก คือ ขายขา้ว
เป็นเมล็ดขา้วสาร การขายโดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่านั้นยงัมีนอ้ยมาก มีการประมาณมูลค่า
สินคา้จากขา้วท่ีส่งออกไปขายต่างประเทศพบวา่ มีการขายเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปเพียงร้อยละ 5 ของรายได้
รวมทั้งหมดเท่านั้น ขา้วไทยมีศกัยภาพเป็นวตัถุดิบภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ อีกมาก 
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   2.4 ทรัพยากรน ้ าภายในประเทศ ยงัถูกน ามาใชป้ระโยชน์ไดเ้พียงร้อยละ 30 เท่านั้น เพราะ
ประมาณปริมาณน ้ าท่าแต่ละปีพบว่ามีน ้ าท่าประมาณ 200,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร เราบริหารจดัการน ้ ามา
ใชไ้ดป้ระมาณ 76,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตร หรือเทียบไดป้ระมาณใกลเ้คียงร้อยละ 30 ยงัมีน ้าอีกประมาณร้อย
ละ 70 ท่ีรอการบริหารจดัการมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัการท านาขา้วไดม้ากข้ึน 
   2.5 ราคาขา้วไทยในตลาดโลกมกัสูงกวา่ขา้วของประเทศอ่ืน เช่น เวียดนาม อินเดีย ท าให้
ยอดขายไดน้อ้ย เพราะขา้วไทยราคาแพงกวา่ 
  3. โอกาสของข้าวไทย 
   3.1 ความตอ้งการของตลาดนานาชาติเพิ่มข้ึน เน่ืองมาจากการเพิ่มจ านวนของประชากรของ
โลกในอนาคตจากปัจจุบนั 7 พนักว่าล้านไปสู่ 8 พนัล้านคน โดยสัดส่วนการเพิ่มจ านวนประชากรใน
ระดบัสูงจะอยูใ่นประเทศของทวีปแอฟริกาและเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงประเทศไทยมีฐานการคา้ขา้วอยูแ่ลว้ 
อนาคตการขยายฐานการคา้จากท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัให้กวา้งขวางและสูงข้ึนยอ่มเป็นไปไดต้ามการเพิ่มข้ึนของ
ความตอ้งการท่ีมีจ  านวนประชากรเพิ่มข้ึน 
   3.2 ช่ือเสียงขา้วไทยจะขยายมากข้ึนตามความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศ คือ การเป็น
ครัวโลก ปัจจุบนัร้านอาหารไทยในประเทศต่าง ๆ รวมประมาณ 1 หม่ืนแห่ง ทัว่โลก คือ เป็นผูเ้ผยแพร่ขา้ว
ไทยและจ าหน่ายขา้วไทยสู่ตลาดนานาชาติ 
   3.3 ช่ือเสียงขา้วไทยหอมมะลิ การไดรั้บรางวลัขา้วดีเด่นมาหลายปี (5 ปี) เป็นหลกัประกนั
ถึงคุณภาพขา้วของประเทศไทยให้ชาวต่างประเทศยอมรับและเป็นโอกาสในการสร้างและขยายโอกาสทาง
การตลาดไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
   3.4 องค์ความรู้เก่ียวกับข้าวไทย มีการสั่งสมมาอย่างมัน่คงยืนยาวและชัดเจน ซ่ึงย่อม
ส่งเสริมต่อการวจิยัและพฒันาต่อยอดจากปัจจุบนัไดอ้ยา่งมัน่คงและประสบความส าเร็จในการผลิตสายพนัธ์ุ
ใหม่ ๆ ในอนาคต 
   3.5 การเพิ่มมูลค่าข้าวด้วยการแปรรูปแทนท่ีจะขายเป็นเมล็ด การพัฒนานวตักรรม
อุตสาหกรรมการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 น่าจะเป็นโอกาสให้น าขา้วมาแปรรูปเป็นผลผลิตต่าง ๆ ให้
หลากหลายและมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 
  กรอบความคิดการพฒันาและบริหารจัดการข้าวไทยในอนาคต 
  จากการพิจารณาตวัตนของข้าวไทยพอสังเขปท่ีกล่าวมาแล้วนั้น น่าจะเป็นแนวคิดในการ
พิจารณาทิศทางการพฒันาและการบริหารจดัการขา้วไทยในอนาคตในแนวทางกวา้ง ๆ ดงัน้ี 
  1. พฒันาขา้วไทยใหเ้ป็นปัจจยัหน่ึงของความมัน่คงทางอาหารของชาติ 
   - ขา้วไทยเป็นอาหารหลกัของคนไทย 
   - ขา้วไทยมีความเพียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ 
   - ขา้วไทยมีคุณภาพส่งเสริมสุขอนามยัประชาชน 
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   - มีการอนุรักษ์สายพนัธ์ุขา้วคุณภาพและสงวนพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วไวอ้ย่างพอเพียงและ
เหมาะสม 
   - บริหารจดัการทรัพยากรสนบัสนุนการผลิตขา้วให้เพียงพอและเหมาะสม อาทิ ทรัพยากรน ้ า
เพื่อการท านา การคดัเลือกสายพนัธ์ุ การใช้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต  การส่งเสริม
วฒันธรรมวถีิเกษตรนาขา้วใหย้ ัง่ยนื (อาจมีวนัชาวนาไทย) 
  2. ขา้วไทยกบัการเป็นครัวโลก 
   - ร้านอาหารไทยในต่างประเทศคือตวัแทนการน าเสนอขา้วไทยสู่สังคมนานาชาติ โดยการ
บริการลูกดว้ยขา้วไทยคุณภาพสูง อาทิ ขา้วหอมมะลิ และขา้วหอมเพื่อสุขภาพเป็นตน้  
  3. ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางขา้วเจา้นานาชาติ 
   - เสริมสร้างบทบาทการศึกษาวิจยั การพฒันาองค์ความรู้ สายพนัธ์ุขา้ว นวตักรรมการใช้
ประโยชน์จากขา้ว ก่อตั้งสถาบนัขา้วนานาชาติ 
  4. ชาวนาไทยตอ้งดีข้ึน 
   - มีมาตรฐานการด ารงชีวติดีข้ึน 
   - มีรายไดสู้งข้ึน 
   - มีผนืแผน่ดินท่ีท านาเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองมากข้ึน 
   - สามารถเขา้ถึงนวตักรรมทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิตให้
ลดลง เขา้ถึงตลาดอยา่งเหมาะสม 
  5. เสริมนวตักรรมการผลิตขา้วสู่ชาวนา 
   - การบริหารจดัการนาแปลงใหญ่ 
  6. เพิ่มคุณค่าและมูลค่าขา้วไทย 
   - พฒันานวตักรรมการแปรรูปขา้วเป็นผลิตภณัฑท่ี์เพิ่มมูลค่า 
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 2. เศรษฐกจิการเกษตร:ยางพารา 
 พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกประเภทหน่ึง คือ ยางพารา ลกัษณะเป็นพืชเมืองร้อนท่ีมีถ่ิน
ก าเนิดในประเทศบราซิลและเปรู ในพื้นท่ีป่าฝนเมืองร้อนของลุ่มแม่น ้ าอเมซอน ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Hevea 
brasiliensis ช่ือสามญั ยางพารา (Para Rubber) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกตามช่ือเมืองปารา (Para) ศูนยก์ลางการคา้
ขายยางในอเมริกาใต ้บทบาทของยางพาราคือเปลือกให้น ้ ายางท่ีน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เน้ือไม้
น าไปเป็นเคร่ืองเรือน ใบยางพาราน าไปท าดอกไมป้ระดิษฐ์ได้ การคา้ระหว่างพื้นท่ีและระหว่างประเทศ
วนัน้ี คือ การคา้ขายน ้ ายางพาราในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควนัและยางเครป เป็นตน้ 
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการยางพารามากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมยานยนต ์(รถยนต์-จกัรยานยนต ์ฯลฯ)  
 ประมาณวา่ ปี พ.ศ. 2442-2444 ท่านคอซิมบ้ี ณ ระนอง ในฐานะเจา้เมืองตรัง ยศขณะนั้นคือ  
พระยารัษฎานุประดิษฐ ์มหิศรภกัดี ไดน้ าเมล็ดยางพารามาปลูกท่ีอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ต่อมาไดข้ยายการ
ปลูกยางไปในจงัหวดัของภาคใตท้ั้ง 14 จงัหวดั และประมาณปี พ.ศ. 2454 ได้น ายางพาราไปปลูกท่ีภาค
ตะวนัออก คือ จนัทบุรี ระยองและตราดและขยายพื้นท่ีไปปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ
ภาคตะวนัตก และภาคเหนือเกิดข้ึนมากในระยะตั้งแต่ปี 2554 ข้ึนมาจนถึงปัจจุบนั 
 สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัยางพารา 
  - ความลาดเอียงของภูมิประเทศไม่เกิน 15 องศา 
  - มีหนา้ดินลึกกวา่ 1 เมตร 
  - เน้ือดินร่วนปนทราย การระบายน ้าดี 
  - ระดบัความสูงของพื้นท่ีไม่เกิน 600 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
  - ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างท่ี 4.5 – 5.5 ไม่ชอบดินด่าง 
  - ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียสูงกวา่ 1,255 มิลลิเมตรต่อปี 
  - มีจ  านวนวนัท่ีฝนตกในรอบปีประมาณ 120-150 วนั 
 พื้นท่ีเพาะปลูก (พื้นท่ีกรีดยาง) ผลผลิตโดยรวมและผลผลิตต่อไร่ จากข้อมูลปี พ.ศ. 2559 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร) จ าแนกเป็นภาพรวมทั้งประเทศและเป็นรายภูมิภาคภูมิศาสตร์ไดด้งัน้ี 
 
ภูมิภาคภูมิศาสตร์ เนือ้ทีก่รีดได้ (ไร่) ผลผลติ (ตัน) ผลผลติ (กก./ไร่) 
ทั้งประเทศ 19.6 ลา้น 4.45 ลา้น 227 
ใต ้ 12.8 ลา้น 3.14 ลา้น 245 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.7 ลา้น 6.8 แสน 185 
กลาง-ตะวนัออก 2.2 ลา้น 5 แสน 225 
เหนือ 7.8 แสน 1.1 แสน 143 
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 ภาค ใต้ เ ป็ น ภู มิ ภ า ค ภู มิ ศ าสต ร์ ท่ี เ ป็ นแห ล่ ง ผ ลิ ต ย า งพ า ร าหลัก ของประ เทศ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเป็นแหล่งผลิตท่ีเปิดตวัใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งภาคเหนือ แต่จ านวน
ผลผลิตยงัได้น้อย ช่วงเวลาผ่านมาตั้งแต่เร่ิมมีการปลูกยางในประเทศไทย มาจนปัจจุบนั ประมาณ 100 ปี 
ยางพารากระจายเป็นพืชเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้ว จงัหวดัท่ีปลูกยางพารามาก ได้แก่
จงัหวดัต่อไปน้ีของแต่ละภูมิภาคภูมิศาสตร์ 
 ภาคใต:้ สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรังและนครศรีธรรมราช 
 ภาคตะวนัออก: ระยอง จนัทบุรี ตราดและชลบุรี 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย ์
 ภาคเหนือ: เพชรบูรณ์ อุทยัธานี พิษณุโลก 
 พนัธ์ุยางท่ีปลูกมีจุดมุ่งหมาย 3 ประเภทคือ การคดัเลือกพนัธ์ุยางท่ีใหน้ ้ ายางสูง หรือเป็นพนัธ์ุท่ีให้
น ้ายางสูงและใหเ้น้ือไมสู้งดว้ย 
 บทบาทยางพาราต่อประเทศไทยคือ ก่อให้เกิดเกษตรกรทัว่ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
ยางพาราประมาณ 1.2 ลา้นคน มีการจา้งงานกวา่ 6 ลา้นคน ผลผลิตยางพาราก่อให้เกิดรายไดป้ระมาณปีละ 
2.5-4 แสนลา้นบาท และส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกน าในตลาดยางพาราระหว่างประเทศ ทั้ง ๆ ท่ี
ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกยางพาราอยู่อนัดบั 2 ของโลกแต่เราเป็นผูส่้งออกมากท่ีสุดในโลก คือ 5 อนัดบัผู ้
ส่งออกยางพารามากท่ีสุด ไดแ้ก่ 1. ไทย 2. อินโดนีเซีย 3. มาเลเซีย 4. อินเดียและ 5. เวียดนาม แต่ถา้พิจารณา
จากพื้นท่ีเพาะปลูกแลว้ประเทศไทยอยูท่ี่อนัดบัท่ี 2 คือ อนัดบั 1 คือ ประเทศอินโดนีเซีย  2. ไทย  3. มาเลเซีย 
4. จีน และ 5. อินเดีย ปัจจุบนัตลาดรับซ้ือยางพาราท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ ประเทศจีนและอินเดีย ทั้งจีนและอินเดีย
ก าลงัมีความตอ้งการยางพารามากเน่ืองมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ รถยนต์ 
จกัรยานยนต ์เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชย้างพาราเป็นวตัถุดิบ โดยเฉพาะยางรถยนต ์
 อนาคตเศรษฐกิจยางพาราของประเทศไทยผกูติดกบัหลายปัจจยั กล่าวคือ ปัจจยัของความตอ้งการ
จากตลาดต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย และประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์ต่าง ๆ ยงัคงมีอยู่ตามขนาดการ
เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศทั้ง 2 เป็นส าคญั แต่ปัจจยัของแหล่งผลิตท่ีเติบโตเพิ่มข้ึนทั้ง
ภายในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนาม อาจมีผลต่อประเทศไทยเพราะเป็นการแข็งขนั
ทางการตลาด ปัจจยัดา้นการยกระดบัคุณภาพยางพารา การวิจยัพฒันาสายพนัธ์ุยางพาราของประเทศแหล่ง
ผลิตทั้งหลาย เป็นการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของยางพาราประเทศไทย เราตอ้งมีสายพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 
และปัจจยัท่ีกล่าวถึงกนัมากในประเทศไทย คือ การแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่าด้วยความ
เจริญทางเทคโนโลยท่ีีเป็นนวตักรรมต่าง ๆ เราควรขายผลิตภณัฑ์ยางท่ีแปรรูปแลว้ใหม้ากยิง่ข้ึนแทนการขาย
ยางดิบเป็นส่วนใหญ่ และประการสุดทา้ย คือ ยางพาราจะเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนให้ภาคใต ้ภาคตะวนัออก 
และเป็นเศรษฐกิจดาวรุ่งให้แก่เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือไดม้ากนอ้ยเพียงใด และ
ย ัง่ยนืเพียงใด 
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 3. เศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
 กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายไดจ้ากกระบวนการแปรรูปหรือจดัการใหท้รัพยากรท่ีเป็นวตัถุดิบให้เป็น
ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ คือ อุตสาหกรรม ประเทศไทยมีทั้งอุตสาหกรรมโรงงานและอุตสาหกรรมบริการ 
โดยพื้นฐานกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ของประเทศส่วนใหญ่แล้ว เรามีพื้นฐานทางการเกษตร แต่การ
อุตสาหกรรมก็มีประวติัและวิวฒันาการมาเหมือนกนั แต่ไม่โดดเด่น คนไทยไม่มีพื้นฐานความเก่งทาง
อุตสาหกรรม เราเก่งการเกษตร เม่ือสังคมการผลิตของโลกเขา้กระแสการอุตสาหกรรม ประเทศไทยเราก็
ตอ้งอยูใ่นกระแสนั้นดว้ย 
 ประวตัิและววิฒันาการ: 
 นบัตั้งแต่กรุงสุโขทยัเป็นราชธานี มีผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา คือ สังคโลกเป็นเคร่ืองแสดงวา่มี
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในประเทศไทยแลว้ องคค์วามรู้การอุตสาหกรรมในสมยันั้นน่าจะ
เช่ือมโยงกบัประเทศจีน ต่อมาสมยัอยุธยาก็มีกระบวนการอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม 
โลหะอาวธุ การแกะสลกัไม ้ช่างทองและโลหะต่าง ๆ เม่ือเขา้สู่ยคุกรุงรัตนโกสินทร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
คือโรงสีขา้ว อุตสาหกรรมป่าไมคื้อโรงเล่ือยไม ้เกิดข้ึนเม่ือมีการเปิดการคา้เสรีกบันานาชาติ ตั้งแต่รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา เม่ือสังคมโลกก้าวเข้าสู่การปฏิวติัทางอุตสาหกรรม 
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมมิไดเ้นน้เพียงให้มีเพียงพอเพื่อการบริโภคภายในชุมชนหรือภายในประเทศเท่านั้น 
แต่เป็นการคา้ผลผลิตไปยงัตลาดต่างถ่ิน ตลาดกวา้งขวางข้ึน เม่ือปี พ.ศ. 2485 ประเทศไทยตั้งกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อบริหารจดัการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ มาจนปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 75 ปีมาแลว้ 
(พ.ศ. 2560) ด้วยระยะเวลา 75 ปีมาน้ี มีบางช่วงเวลาท่ีมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้การอุตสาหกรรม
เติบโตและขยายตวัอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ดงัเช่น ปี พ.ศ. 2525-2529 มีโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5) ซ่ึงส่งผลให้
พื้นท่ี 3 จงัหวดัในโครงการน้ีคือ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทราไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม  
เกิดการเปล่ียนแปลงจากการเป็นสังคมการเกษตรพืชไร่ พืชสวน มาเป็นสังคมอุตสาหกรรม 3 จงัหวดั
กลายเป็นศูนยก์ลางใหม่ของอุตสาหกรรมของประเทศ ตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบนัเพราะแต่ก่อนช่วงเวลานั้น ขั้ว
ของศูนยก์ลางอุตสาหกรรม คือ กรุงเทพมหานคร ขยายออกไปสู่จงัหวดัปริมณฑลโดยรอบ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งสมุทรปราการ และขยายไปยงัจงัหวดันนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐมและอยุธยาในเวลาต่อมา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ข้ึนมา คือ ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 6, 7 นโยบายการกระจาย
อุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมิภาคก็เป็นนโยบายหลกัตลอดมา 
 ประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มใหญ่ ๆ ของประเทศไทยประกอบดว้ย 
  - อุตสาหกรรมการเกษตร 
  - อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
  - อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์
  - อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
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  - อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
  - อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์  
  - อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์างพารา 
  - อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก 
  - อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ 
 การกระจายของอุตสาหกรรม (โรงงาน) 
 การประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานมีปัจจยัสู่ความส าเร็จหลายปัจจยัด้วยกนั ท าเลท่ีตั้งของ
โรงงานคือหน่ึงในปัจจยัสู่ความส าเร็จของการประกอบการ การเลือกว่าโรงงานควรจะตั้งอยู่ท่ีใดนั้นมี
องคป์ระกอบในการคิด พิจารณาหลายดา้น ดงัเช่น 
 1. ความตอ้งการเขา้ถึงบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ถนน ทางน ้ า ทางรถไฟ 
ท่าเรือ เพื่อความสะดวกในการขนส่งวตัถุดิบเขา้สู่โรงงานและขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาด 
 2. การเข้าถึงทรัพยากรการผลิต เช่น เช้ือเพลิง (พลังงาน) หรือแหล่งน ้ าคุณภาพดี โรงไฟฟ้า
เช้ือเพลิงถ่านหิน ตั้งใกลเ้หมืองถ่านหิน แหล่งน ้าคุณภาพขนาดใหญ่จะดึงดูดอุตสาหกรรม 
 3. การเขา้ถึงวตัถุดิบเพื่อน าสู่กระบวนการผลิต วตัถุดิบท่ีมีลกัษณะตอ้งรีบเร่งน าสู่โรงงาน เพราะ
อาจเส่ือมคุณภาพของวตัถุดิบลงง่าย ๆ นั้น เช่น น ้านมสด ออ้ยสด ผลผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการ
วตัถุดิบลกัษณะน้ีจะพยายามเลือกท่ีตั้งโรงงานใกลแ้หล่งผลิตหรืออยูใ่นแหล่งผลิตวตัถุดิบ เพื่อให้ไดว้ตัถุดิบ
ป้อนโรงงานท่ียงัมีคุณภาพสูง มีความสดใหม่ เช่นเดียวกบัวตัถุดิบท่ีมีน ้ าหนักมาก มีปริมาณมาก ๆ เช่น 
สินแร่ หินปูน โรงงานอุตสาหกรรมก็จะเลือกท่ีตั้ งเข้าไปใกล้แหล่งผลิตวตัถุดิบหรือยู่ในแหล่งวตัถุดิบ
โดยตรง เช่น โรงงานถลุงแร่ โรงงานปูนซีเมนต์ เป็นตน้ แต่ถา้อุตสาหกรรมใดมีลกัษณะของวตัถุดิบท่ีมี
ขนาดเล็ก เบา ขนส่งง่าย ไม่เสียหายง่าย ๆ นกั น ้ าหนกัการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งของโรงงานจะไปเนน้ปัจจยั
หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น เลือกตั้งใกลห้รือยู่ในแหล่งตลาดรับซ้ือผลผลิต ซ่ึงไดป้ระโยชน์ในการเขา้ถึง
ตลาดโดยยอมขนส่งวตัถุดิบระยะไกลแทน 
 4. ตลาดรับซ้ือผลผลิตอุตสาหกรรม ตลาดรับซ้ือผลผลิตมีหลายระดบั ตั้งแต่ตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
เมืองใหญ่ ภูมิภาค ประเทศ กลุ่มประเทศและนานาประเทศ การเขา้ถึงตลาดมีผลต่อการเลือกท่ีตั้งโรงงาน 
อุตสาหกรรมเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีประชาชนใชส้อยประจ าวนั โรงงานประเภทน้ีจะเลือก
ท่ีตั้งโรงงานใกลห้รืออยูใ่นชุมชนท่ีเป็นตลาดรับซ้ือผลผลิตของตน เช่น น ้าแข็งหลอด น ้ าด่ืม เบเกอร่ี สบู่ ยา
สีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ แต่ถา้การเขา้ถึงตลาดระดบัภูมิภาคหรือต่างประเทศ นานาประเทศ ผูป้ระกอบการ
โรงงานจะสนใจเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงานบริเวณ ติดถนนหลกัระหวา่งภาค หรือชุมทางรถไฟและยา่นท่าเรือน ้ า
ลึกเป็นตน้ 
 5. แรงงาน มีแรงงาน 2 ลกัษณะ คือ แรงงานท่ีมีทกัษะและฝีมือสูงกบัแรงงานท่ีมีทกัษะและฝีมือ
นอ้ย ค่าตอบแทนแรงงานแตกต่างกนัระหวา่งผูมี้ทกัษะฝีมือต่างกนั อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการใชแ้รงงานเป็น
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จ านวนมาก ตน้ทุนค่าแรงสูง จะเลือกท่ีตั้งโรงงานในพื้นท่ีค่าแรงต ่าเพื่อลดตน้ทุนการผลิต เช่น โรงงานทอผา้ 
โรงงานแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นตน้ 
 6. นโยบายส่งเสริมการลงทุน การก าหนดพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ การพฒันาพื้นท่ีให้เป็นขั้วรองรับ
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม นโยบายพฒันาเมืองหลกั นโยบายกระจายความเจริญ เป็นตวัอย่างให้มี
การก าหนดพื้น ท่ีบางบริเวณเป็นกรณีพิ เศษเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม แรงดึงดูดท่ีพื้นท่ีเหล่าน้ีมีต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีทั้งการ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไวอ้ยา่งพร้อมเพียง เช่น ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ น ้ า ไฟฟ้าและพลงังาน เมือง
พกัอาศยั รวมถึงนโยบายทางภาษีศุลกากร ภาษีรายได ้นิคมอุตสาหกรรมและแหล่งดึงดูดแรงงานเป็นตน้ 
 กรุงเทพมหานครคือแหล่งใหญ่ของอุตสาหกรรม ตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แรงดึงดูดคือ
การตลาด ประชากรจ านวนมากคือแหล่งรับซ้ือผลผลิตอุตสาหกรรม ผลิตผลทางดา้นสินคา้อุปโภคบริโภค มี
แหล่งจ าหน่ายส่วนใหญ่อยูใ่นกรุงเทพฯ โรงงานอุตสาหกรรมอุปโภค-บริโภคจึงเลือกท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพฯมา
ตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ด้วยความพร้อมทางด้านปัจจัยสนับสนุนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ การ
คมนาคมขนส่ง พลงังานไฟฟ้า น ้าสะอาด แรงงาน ท าใหอุ้ตสาหกรรมยุคแรก ๆ ของประเทศมีการเลือกท่ีตั้ง
กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ต่อมาขยายมาท่ีสมุทรปราการ และจงัหวดัปริมณฑลรอบ ๆ กรุงเทพฯ คือ 
สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยธุยา ภายหลงัจากมีปัญหาน ้าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554 บริเวณท่ีราบ
ภาคกลางตอนล่าง โรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัอยุธยาและปทุมธานีจ านวนหน่ึงได้รับความเสียหาย 
ต่อมามีการยา้ยหนีน ้าท่วมไปสระบุรี ปราจีนบุรี กบินทร์บุรีและพนมสารคาม สู่สระแกว้จ านวนหน่ึง 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โฉมหนา้อุตสาหกรรมเร่ิมเพิ่มข้ึน เป็นการผลิตเพื่อการน าเขา้และส่งออก การ
น าเขา้วตัถุดิบและผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัรพลงังาน การส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมไปต่างประเทศเป็นประเด็นท่ี
เร้าไปสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความตอ้งการเป็นอุตสาหกรรมน าเขา้และส่งออก ไทย
จ าเป็นตอ้งมีท่าเรือเดินสมุทรมากข้ึน จากท่ีมีอยูคื่อท่าเรือคลองเตย ปี พ.ศ. 2525-2530 โครงการพฒันาพื้นท่ี
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) เกิดข้ึน มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญั ๆ เช่น 
ท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ท่าเรือน ้ าลึกมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ทางรถไฟ ถนนบางนา-ตราด 
เกิดนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง พื้นท่ี
อุตสาหกรรมใหม่อยูใ่น 3 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา การเติบโตของพื้นท่ีอุตสาหกรรมใน 3 
จงัหวดัยงัมีแรงกระตุน้ใหเ้ติบโตไปขา้งหนา้อีก โดยมีฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนตแ์ละช้ินส่วน ทั้ง 3 
จงัหวดัมีผลิตภณัฑ์มวลรวมมากถึงร้อยละ 30 ของประเทศ เม่ือประเทศไทยมองแนวทางการพฒันาไปสู่
อนาคตท่ีเนน้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมพื้นท่ีในโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกก็ไดรั้บ
การวางแผนพฒันาต่อยอดให้ประเทศไทยมีพื้นท่ีศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีล ้ าหน้าท่ีสุด ในเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2558 เร่ิมเกิดโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) หรือ 
EEC คณะรัฐมนตรีอนุมติัโครงการเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นโครงการเสมือนต่อยอดการพฒันา
อุตสาหกรรมจากโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 30 
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ปี) เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยมีแนวทางและ
แผนงานไวเ้ตรียมพื้นท่ีรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมประมาณ 3 หม่ืนไร่ จะมีการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ อาทิ สร้างถนน Motor way 3 เส้นทาง (กรุงเทพ-ชลบุรี พทัยา-มาบตาพุด และแหลมฉบงั-
นครราชสีมา) การขนส่งทางราง สร้างรถไฟรางคู่ ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย รถไฟความเร็วสูงระหว่าง กทม. – 
พทัยา – ระยอง พฒันาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชยแ์ห่งท่ี 3  พฒันาท่าเรือสัตหีบ ขยายท่าเรือน ้ า
ลึกแหลมฉบงั พฒันาเมืองรองรับการเจริญเติบโตท่ีเป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู ่
 อุตสาหกรรมเป้าหมายในแผนพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกมี 10 ประเภทท่ีจะเป็น
ตวัขบัเคล่ือนประเทศไทยในยคุ 4.0 คือ 
 1. อุตสาหกรรมต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบดว้ย 
  1.1 อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 
  1.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 
  1.3 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายไดดี้ และการท่องเท่ียวสุขภาพ 
  1.4 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 
  1.5 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 2. เพิ่มเติมอุตสาหกรรม 5 ประเภท เป็นอุตสาหกรรมอนาคต กา้วสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมไทย 
คือ 
  2.1 อุตสาหกรรมหุ่นยนตเ์พื่ออุตสาหกรรม 
  2.2 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
  2.3 อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
  2.4 อุตสาหกรรมดิจิทลั 
  2.5 อุตสาหกรรมแพทยค์รบวงจร 
 ภาพอนาคตท่ีเช่ือมโยงมาจากอดีตของ  3 จังหวดัภาคตะวนัออก ได้แก่ ชลบุรี ระยองและ
ฉะเชิงเทราท าให้เห็นวิวฒันาการของอุตสาหกรรมและความโดดเด่นเฉพาะของพื้นท่ีและของรูปลกัษณ์
อุตสาหกรรม เห็นชดัแลว้ใช่ไหมวา่ ขั้วหรือศูนยก์ลางอุตสาหกรรมไทยอยูท่ี่ไหน  การสั่งสมภูมิปัญญา องค์
ความรู้ การบ่มเพาะเน้ือหาทางอุตสาหกรรมของประเทศไดบ้่งบอกออกมาชดัเจนแลว้วา่ พื้นท่ี 3 จงัหวดัภาค
ตะวนัออกจะมีบทบาทต่อการก้าวไปข้างหน้าของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของไทย นอกจากนั้นความ
เช่ือมโยงระหวา่ง 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) กบัจงัหวดัอ่ืน ๆ ยงัส่งเสริมความโดด
เด่นให้การเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางหลักอุตสาหกรรมของประเทศไทยชัดเจนมากข้ึน คือ การเช่ือมโยงกับ
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี สระแกว้ นครราชสีมา ท าให้ขณะน้ีปี พ.ศ. 2561 กลุ่ม
จงัหวดัภาคกลางตอนล่างต่อเน่ืองมาถึงภาคตะวนัออก กลายเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางภูมิรัฐศาสตร์ของ
ประเทศ คือ ตั้งแต่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี 
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ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา พื้นท่ีน้ีคือย่านอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีความหลากหลายของประเภท
อุตสาหกรรมมากท่ีสุด เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสมยัใหม่ท่ีจะขบัเคล่ือนประเทศไทยไปขา้งหนา้ 
 การอุตสาหกรรมในระดบัภูมิภาคภูมิศาสตร์ นโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคก่อให้เกิด
แหล่งอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในแต่ละภาคของประเทศ ขอ้มูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2559 มีจ  านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งประเทศ 157,370 แห่ง ซ่ึงอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
17,549 แห่ง (ร้อยละ12 ของทั้งประเทศ) และอยูใ่นภาคต่าง ๆ ของประเทศจ านวน 139,821 แห่ง (ร้อยละ 88 ของ
ทั้งประเทศ) โดยกระจายอยูทุ่กภาคและมีจงัหวดัท่ีมีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเด่นดงัน้ี 
   1.  กรุงเทพมหานคร จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั 17,549 แห่ง 
   2.  สมุทรปราการ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   8,054 แห่ง 
   3.  นครราชสีมา จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   7,717 แห่ง 
   4.  สมุทรสาคร จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   6,122 แห่ง 
   5.  ชลบุรี  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   5,026 แห่ง 
    6.  ขอนแก่น   จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   4,569 แห่ง 
   7.  อุบลราชธานี จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   4,465 แห่ง 
   8.  อุดรธานี  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   4,165 แห่ง 
   9. ร้อยเอด็  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั    3,505 แห่ง 
 10. ระยอง  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   2,832 แห่ง 
 11. เชียงใหม่  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   2,625 แห่ง 
 12. มหาสารคาม จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   2,558 แห่ง 
 13. สงขลา  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   2,280 แห่ง 
 14. สระบุรี  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   1,821 แห่ง 
 15. สุราษฏร์ธานี จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 เท่ากบั   1,201 แห่ง 
 (เรียบเรียงจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559) 
 ภาพรวมของประเทศและระดบัภูมิภาคภูมิศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา คือ พ.ศ. 2548-2557 โดยพิจารณาจากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและ
จ านวนแรงงาน (เรียบเรียงจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) 
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ตารางท่ี 7-1 การเติบโตของอุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2548-2557 
 

ประเทศ/ภูมิภาค 
ปี พ.ศ. 

2548 2550 2552 2554 2557 เพิม่/ลด (%) 
1.  ทั้งประเทศ 
  จ  านวนโรงงาน 
  จ  านวนแรงงาน 

 
122,312 

3,543,240 

 
126,804 

3,725,617 

 
128,517 

3,776,781 

 
132,104 

3,912,699 

 
141,247 

4,079,659 

 
+13.4 

+13.14 
2. กรุงเทพมหานคร 
  จ  านวนโรงงาน 
  จ  านวนแรงงาน 

 
19,306 

565,349 

 
18,889 

567,288 

 
18,378 

561,465 

 
17,695 

550,398 

 
17,749 

549,182 

 
-8.77 
-2.85 

3. ภาคกลางและตะวนัออก 
  จ านวนโรงงาน 
  จ  านวนแรงงาน 

 
 

36,529 
2,154,686 

 
 

39,645 
2,294,256 

 
 

41,487 
2,359,066 

 
 

43,823 
2,454,887 

 
 

48,986 
2,611,167 

 
 

+25.42 
+17.48 

4. ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ  
  จ  านวนโรงงาน 
  จ  านวนแรงงาน 

 
 

41,220 
338,704 

 
 

41,920 
361,075 

 
 

42,024 
374,639 

 
 

42,848 
401,661 

 
 

44,143 
387,526 

 
 

+6.62 
+12.59 

5. ภาคเหนือ 
  จ  านวนโรงงาน 
  จ  านวนแรงงาน 

 
15,408 

279,732 

 
15,908 

292,161 

 
15,944 

271,633 

 
16,651 

285,791 

 
18,318 

302,458 

 
+6.62 

+12.59 
6. ภาคใต ้
  จ  านวนโรงงาน 
  จ  านวนแรงงาน 

 
9,849 

204,769 

 
10,442 

210,882 

 
10,684 

209,978 

 
11,089 

219,972 

 
12,051 

229,326 

 
+18.27 

+10.7 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงถึงการขยายตวัของอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง อตัราการเติบโตในช่วง 10 
ปี ตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 13 (ทั้งจ  านวนโรงงานท่ีเพิ่มข้ึนและแรงงานท่ีเพิ่มข้ึน) ขณะเดียวกนั
ปรากฏการณ์ลดลงของจ านวนโรงงานและแรงงานภาคอุตสาหกรรมของกรุงเทพมหานครลงอยา่งต่อเน่ือง 
คือ มีอตัราการลดลงของโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 8.77 และแรงงานร้อยละ 2.85 แสดงถึงผลของการ
พยายามกระจายความเจริญทางอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคโดยพยายามลดความเขม้ขน้ในศูนยก์ลางท่ีใหญ่
ท่ีสุด จากนโยบายกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงในภาคอุตสาหกรรมมีหน่วยงานส่งเสริมสนบัสนุน
ท่ีด าเนินการไดอ้ย่างเป็นผลชดัเจน คือ ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: 
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BOI) ท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดการลงทุนในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา โดยการใหสิ้ทธิประโยชน์ดา้น
ต่าง ๆ แก่นกัลงทุน ช่วยเสริมสร้าง พฒันาประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เกิดการสร้างงาน
สร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชน พฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคให้เจริญข้ึน การเติบโตของอุตสาหกรรมไดเ้กิดข้ึนให้
ปรากฏในช่วง 10 ปี ดงัน้ี 
 1. ภาคกลางและภาคตะวนัออก มีจงัหวดัเด่นทางดา้นอุตสาหกรรมตั้งแต่ สมุทรปราการ ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา อยุธยา สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ปราจีนบุรี สมุทรสาคร มีการเติบโตของอุตสาหกรรมสูง
ท่ีสุด คือ มีจ  านวนโรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.42 และจ านวนแรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.78 ซ่ึงการเติบโตมา
จากศกัยภาพของพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โอกาสทางการตลาด และการ
เช่ือมโยงของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็นหลกั 
 2. ภาคใต ้การเติบโตของอุตสาหกรรมรองจากภาคกลางและตะวนัออก คือ มีการเพิ่มข้ึนของ
โรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 18.27 และมีแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากข้ึนร้อยละ 10.7 จงัหวดัสงขลา 
ปัตตานี สุราษฎร์ธานี เป็นหลกั 
 3. ภาคเหนือ มีการเติบโตของอุตสาหกรรมรองลงมาอีกจากภาคใตใ้นระดบัภูมิภาค คือ ในช่วง 10 
ปีของช่วงเวลาตวัอยา่งพบวา่มีการเติบโตของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 15.88 และแรงงานเพิ่มข้ึน 
7.51 จงัหวดัเป้าหมายมีตั้งแต่เชียงใหม่ ล าพนูและพิจิตร 
 4. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การเติบโตของอุตสาหกรรมในช่วง 10 ปีตวัอย่างท่ีศึกษามีมาก
ใกลเ้คียงกนักบัภาคอ่ืน ๆ คือมีจ านวนโรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.59 และจ านวนแรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.62 
จงัหวดัท่ีมีอุตสาหกรรมเด่นคือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคามและ
บุรีรัมย ์เป็นตน้ 
 
 แนวโน้มการกระจายของอุตสาหกรรมของประเทศ 
 การเพิ่มขยายหรือลดลงของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในอนาคตมีกระแสสังคม 
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติมาเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพื้นท่ีใหป้รากฏดงัน้ี 
 1. นโยบายอุตสาหกรรม  4.0 แผนพฒันา 20 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยก าหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 10 ประเภทเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต คือ อุตสาหกรรม 
  - ยานยนตส์มยัใหม่ 
  - อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 
  - การท่องเท่ียวกลุ่มรายไดสู้งและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
  - การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 
  - การแปรรูปอาหาร 
  - หุ่นยนต ์
  - การบิน 
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  - โลจิสติกส์ 
  - เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ 
  - ดิจิทลั 
  - การแพทยค์รบวงจร 
 2. นโยบาย One Belt One Road (เส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21) ของจีน ประเทศไทยอยูใ่นแนว
เสริมการเช่ือมโยงจากจีนไปมาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยทางบกเช่ือมโยงจากประเทศ สปป ลาว 
ถึงมาเลเซียผ่านประเทศไทย อนาคตการเช่ือมโยงทางทะเลอาจเกิดการส่งเสริมและความร่วมมือขุดคลอง
กระเช่ือมทะเลอันดามันและอ่าวไทย เส้นทางเช่ือมโยงท่ีเป็นพื้นท่ีประเทศไทยจะเป็นปัจจัยกระตุ้น
อุตสาหกรรมโรงงานและการท่องเท่ียวตามแนวเส้นทางท่ีผา่นจาก สปป ลาวถึงมาเลเซีย และตามแนวคลอง
ท่ีอาจจะขดุข้ึนในอนาคต (คลองกระ) 
 3. แผนพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก โครงการต่อยอดการพฒันาของโครงการ
พฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พื้นท่ี 3 จงัหวดัในภาคตะวนัออก คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
และอาจขยายไปปราจีนบุรี พื้นท่ีน้ีจะเป็นเขตอุตสาหกรรมสมยัใหม่ของประเทศ 
 4. การตลาดของผลิตภณัฑท่ี์เป็นผลผลิตของอุตสาหกรรม ตลาดภายในประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดยงัคง
เป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการเขา้ถึงตลาดเขตดงักล่าวจะยงัคงมองท าเลท่ีตั้งอยู่
ใกลห้รือในหรือชิดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงก็จะยงัคงท าใหอุ้ตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเกาะกลุ่มอยูใ่กล้
ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดน้ีต่อไป ส่วนตลาดต่างประเทศ อุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการส่งออกมีช่องทางอยูท่ี่พื้นท่ีใกล้
ท่าเรือ หรือชายแดน ซ่ึงท าให้อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกจะยงัเลือกท่ีตั้งในภาคตะวนัออก (ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี) และเขตอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงรัฐบาลก าหนดไวมี้ 2 ระยะ คือ ระยะ 
แรก มีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีจงัหวดัตาก สระแกว้ สงขลา ตราดและมุกดาหาร ระยะท่ีสองมีจงัหวดักาญจนบุรี 
เชียงราย นครพนม หนองคายและนราธิวาส อุตสาหกรรมท่ีสนใจการตั้งท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นประเภท
เขา้ถึงตลาดและวตัถุดิบจากประเทศเพื่อนบา้น และเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการใช้แรงงานจ านวนมากจาก
แรงงานของประเทศเพื่อนบา้น คือ เมียนมา สปป. ลาวและกมัพชูา ส่วนดา้นมาเลเซียจะเป็นการเขา้ถึงตลาด
และการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบกบัการคา้ชายแดนเป็นปัจจยัดึงดูด 
 5. ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ความเส่ียงจากน ้ าท่วมท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตอนล่าง ตั้งแต่
อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาครยงัไม่มีหลกัประกนัวา่จะไม่เกิดข้ึน
ในอนาคต ถึงแม้ว่านิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมจะพยายามสร้างระบบป้องกันตัวเองไว้
พอสมควร เม่ือปี พ.ศ. 2554 น ้าท่วมใหญ่ท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาตอนล่าง โรงงานอุตสาหกรรมถูกน ้าท่วม
เสียหายไปหลายแห่ง ซ่ึงมีผลใหเ้กิดการยา้ยโรงงานหนีน ้าท่วมไปสู่พื้นท่ีอ่ืนในเวลาต่อมา เช่น ไปยงัจงัหวดั
สระบุรี ปราจีนบุรี หรือสู่ภาคตะวนัออก 
 จากกระแสดงักล่าวท าให้พอมองเห็นพื้นท่ีดึงดูดอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเ้ป็นเขต
อุตสาหกรรมดงัน้ี 
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 1. พื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดต่อเน่ืองไปถึงภาคตะวนัออกและขยายเช่ือมสู่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยกระจายหนาแน่นในจงัหวดั กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 
นครปฐม อยธุยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรีและสระแกว้ 
 2. พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จงัหวดัชายแดน คือ เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
สระแกว้ ตราด สงขลา นราธิวาส กาญจนบุรีและตาก 
 3. พื้นท่ีแนวเส้นทางเช่ือมโยงนโยบาย  One Belt One Road ของประเทศจีน คือ จากเชียงราย-
เชียงใหม่-ล าปาง-ตาก-นครสวรรค์ - หนองคาย (จาก สปป. ลาว) ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี และแนว
เส้นทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงไปภาคใต ้และในอนาคตหากมีการขุดคลองกระ จะเกิด
อุตสาหกรรมท่าเรือคลองกระ (ไม่แน่วา่จะเกิดข้ึนหรือไม่)  
 4. พื้นท่ีแนวเช่ือมโยงจากสระบุรี-นครราชสีมาสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ สระบุรี-
นครราชสีมา-บุรีรัมย-์สุรินทร์-ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
 
ผงัเขตอุตสาหกรรมอนาคต 
 

 
 
ภาพท่ี 7-1 ผงัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในระยะท่ี 1 และ 2 
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 4. การท่องเทีย่วของประเทศไทย 
 การท่องเท่ียวจดัเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีการบูรณาการขององค์ประกอบต่างๆ หลายด้าน
หลายประการดงัเช่น ทรัพยากรตน้ทุนทางธรรมชาติ ทางวฒันธรรม ทรัพยากรมนุษย ์อาหารและเคร่ืองด่ืม 
การคมนาคมขนส่ง สถานท่ีพกัแรม ความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณสุข ของท่ีระลึกและของ
ฝากและกฎหมายเป็นตน้ 
 ประเทศไทยมีการสั่งสมทรัพยากรต้นทุนเพื่อการท่องเท่ียวไวห้ลากหลาย ตั้ งแต่ต้นทุนทาง
ธรรมชาติท่ีมาจากพื้นฐานทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากร
แหล่งน ้ า ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลเกาะและปะการัง ตน้ทุนทางวฒันธรรมอนัไดแ้ก่พื้นฐานทางประวติัศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ท่ีสั่งสมมาตั้ งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ต่อเน่ืองมาจนปัจจุบัน 
ทรัพยากรท่ีหลอมรวมเป็นบุคลิกทางวฒันธรรม ความอ่อนโยน ความเป็นมิตร ยิ้มง่ายของคนไทยและมี
ความพร้อมเป็นนกับริการ มีวฒันธรรมสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัสภาพภูมิศาสตร์ อาทิ อารยธรรมลุ่มน ้ า ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ พฤติกรรมการคลายร้อนของเดือนเมษา ประเพณีอนัเน่ืองจากศาสนา 
โบราณสถานและศาสนสถานหลายแห่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ความข้ึนช่ือเร่ืองอาหารการกิน 
อาหารไทยอร่อยถูกปากนักท่องเท่ียวจ านวนมากจนเกิดความนิยมต่อไปถึงการเปิดร้านอาหารไทยใน
ต่างประเทศทัว่โลก ด้านความสะดวกเขา้ถึงและเดินทางออก ไทยเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทาง
อากาศ คือ เป็นศูนยก์ลางการบินพาณิชยใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวเขา้ถึง
และเดินทางออกต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก 
 เม่ือประเทศไทยไดน้ าทรัพยากรตน้ทุนพอสังเขปขา้งตน้มาใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเท่ียว 
ปัจจุบนัตน้ปี พ.ศ. 2561 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาน าเสนอผลของเศรษฐกิจการท่องเท่ียวว่าปี พ.ศ. 
2559 ประเทศมีรายไดร้วมจากการท่องเท่ียวประมาณ 2.51 ลา้นลา้นบาท โดยเศรษฐกิจการท่องเท่ียวสามารถ
สร้างงานใหบุ้คลากรประมาณ 4,230,000 คน สามารถเก็บภาษีเป็นเงินรายไดข้องรัฐไดป้ระมาณ 64,200 ลา้น
บาท และในปี พ.ศ. 2560 รายไดจ้ากการท่องเท่ียวมีมูลค่าเท่ากบั 17.7 % ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ 
(GDP) 
 สถานการณ์ของการท่องเท่ียวประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 1. ประเทศไทยติดอนัดบัประเทศยอดนิยมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีอนัดบัสองในห้าอนัดบัแรก 
คือมี จีน ไทย ฮ่องกง มาเลเซียและญ่ีปุ่น และประเทศไทยมีรายรับจากการท่องเท่ียวอนัดบั 6 ของโลก (อยูใ่น 
10 อนัดบัตน้ของโลก) (World Tourism Organization: UNWTO) 
 2. มีการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการเดินทางและการท่องเท่ียวนานาชาติ 
เปรียบเทียบ 137 ประเทศ ปี พ.ศ. 2560 (Travel and Tourism Competitiveness Report) โดยสภาเศรษฐกิจ
โลก (World Economic Forum) ประเทศไทยมีอนัดบัอยู่ท่ี 34 จาก 136 ประเทศ (อนัดับของประเทศไทย
เปล่ียนแปลงอยูร่ะหวา่ง 28-39 ตลอดเวลาท่ีด าเนินการแต่ละปี) 
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 หากพิจารณาเปรียบเทียบขีดความสามารถการแข่งขนัด้านการเดินทางและการท่องเท่ียวกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแลว้พบวา่ 
 1. ประเทศท่ีมีอนัดบัดีกวา่ประเทศไทย ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น (4) ฮ่องกง (11) สิงคโปร์ (13) จีน (15) เกาหลี
ใต ้(19) มาเลเซีย (26) และไตห้วนั (30) 
 2. ประเทศท่ีมีอนัดบัขีดความสามารถน้อยกวา่ประเทศไทย คือ อินเดีย (40) อินโดนีเซีย (42) ศรี
ลงักา (64) เวยีดนาม (67) ภูฏาน (78) ฟิลิปปินส์ (79) ลาว (94) และบงัคลาเทศ (125) 
 ขอ้มูลเปรียบเทียบดงักล่าวบอกขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยวา่อยูใ่นระดบัตน้ 
ๆ ของทวปีเอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่ในระดบันานาชาติทัว่โลก นั้นยงัอยูใ่นระดบัตอนปลายของ
กลุ่มตน้ ๆ ท่ีเก่ง เม่ือกล่าวถึงตรงน้ีผูเ้ขียนมีความคิดวา่การน าเสนอดชันีช้ีวดัท่ีสภาเศรษฐกิจโลกก าหนดมา
วดัแต่ละประเทศวา่มีเน้ือหาหลกั ๆ ในการวดัขีดความสามารถอะไรบา้ง 
 ดชันีช้ีวดัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการเดินทางและการท่องเท่ียวโดยสภาเศรษฐกิจโลก 
(Travel and Tourism Competitiveness Index: World Economic Forum)  
  1. บรรยากาศแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) 
  2. ความมัน่คงและความปลอดภยั (Safety and Security) 
  3. สุขอนามยัและสุขภาพ (Health and Hygiene) 
  4. ทรัพยากรมนุษยแ์ละตลาดแรงงาน (Human Resource and Labor Market) 
  5. เทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสาร (Information Communication Technology) 
  6. การล าดบัความส าคญัทางดา้นการเดินทางและการท่องเท่ียว (Prioritization of Travel and 
Tourism) 
  7. การเปิดกวา้งสู่สากล (International Openness) 
  8. ขีดความสามารถการแข่งขนัทางดา้นราคา (Price Competitiveness) 
  9. ความย ัง่ยนืของสภาพแวดลอ้ม (Environment Sustainability) 
  10. โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางอากาศ (Air Transport Infrastructure)  
  11. โครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินและกิจการท่าเรือ (Ground and Port Infrastructure) 
  12. บริการพื้นฐานส าหรับนกัท่องเท่ียว (Tourism Service Infrastructure) 
  13. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 
  14. ทรัพยากรวฒันธรรมและธุรกิจการเดินทาง (Cultural Resources)  
 จากดชันีช้ีวดัท่ี 14 เน้ือหานั้น มีขอ้สังเกตว่าประเทศไทยของเรามีความเขม้แข็งหรืออ่อนแอใน
เน้ือหาขอ้ใดบา้ง กล่าวคือไทยมีคะแนนเฉล่ียของทั้ง 14 เน้ือหาอยู่ท่ี 4.4 และเม่ือน าขอ้มูลเปรียบเทียบกบั
ประเทศอนัดบั 1 ของโลกคือประเทศสเปนและอนัดบั 4 ของโลกคือประเทศญ่ีปุ่นท าใหเ้ห็นตวัตนของเราวา่
เขม้แขง็หรืออ่อนแอ 
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  ไทยเข้มแข็งอยู่ 4 เนือ้หาคือ  
  1. การล าดบัความส าคญัดา้นการเดินทางและการท่องเท่ียวของไทยอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ ของการ
ส่งเสริมการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 
  2. ขีดความสามารถการแข็งขนัทางด้านอาหาร ธุรกิจบริการ อาหารเคร่ืองด่ืม มีราคาไม่สูง
เหมือนในประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัทางการท่องเท่ียวสูง เช่น สเปนหรือญ่ีปุ่น 
  3. การบริการพื้นฐานส าหรับนกัท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่ง การส่ือสาร การอ านวยความ
สะดวกดา้นการเงินธนาคาร ท่ีพกัแรม อาหารเคร่ืองด่ืม สามารถสร้างความประทบัใจใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ป็น
อยา่งดี 
  4. ความช่ืนชมในการท่องเท่ียวท่ีมีตน้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมีศกัยภาพของการท่องเท่ียว
ชายฝ่ังทะเล เกาะ และปะการัง ตลอดจนผนืป่าดิบช้ืนและป่าสนภูเขา 
  ไทยเรามีความอ่อนแอใน 6 เนือ้หา คือ 
  1. ความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 
  2. สุขอนามยัและสุขภาพ ความเช่ือมัน่ทางดา้นสาธารณสุขยงัมีความอ่อนไหว 
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร ยงัไม่ทัว่ถึงและยงัไม่ไดคุ้ณภาพท่ีเป็นท่ียอมรับของ
นกัท่องเท่ียวเท่าท่ีควร 
  4. ความย ัง่ยืนของสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีความ
ห่วงใยในดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงอนุรักษ ์อาทิ ปัญหาขยะมูลฝอย การเส่ือมตายของปะการัง คุณภาพ
ชายหาด การสูญเสียสัตวน์ ้าและสัตวป่์า ฯลฯ 
  5. โครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินและกิจการท่าเรือ คุณภาพท่าเรือเพื่อการท่องเท่ียว ถนนใน
พื้นท่ีท่องเท่ียวและระบบการจราจร เป็นตน้ 
  6. ทรัพยากรทางวฒันธรรมและธุรกิจการเดินทาง การจดัการโบราณสถาน สถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ประเพณีนิยม วิถีชีวิต ในเน้ือหาน้ีเราไดค้ะแนนต ่า 
ซ่ึงบ่งบอกวา่ไทยเราน่าจะสร้างความเขม้แข็งทางดา้นน้ีเพื่อเป็นจุดแข็งของการท่องเท่ียวนานาชาติให้มาก
ข้ึน 
 * หมายเหตุ: ความคิดเห็นจากพื้นฐานข้อมูล Travel and Tourism Competitiveness Index 2017 
โดย World Economic Forum 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง โดย
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา คือ ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2560 มีการเติบโตของเศรษฐกิจการท่องเท่ียวท่ี
แสดงโดยจ านวนและรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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ตารางท่ี 7-2 จ านวนและรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 

ปี พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยว อตัราการ 
เปลีย่นแปลง  

(%) 

รายได้ 
 (ล้านบาท) 

อตัราการ 
เปลีย่นแปลง (%) 

2560 35,381,210 +8.57 1,824,042 +11.66 
2559 32,588,303 +8.91 1,640,000 +11.75 
2558 29,881,091 +20.44 1,447,155 +23.34 
2557 24,809,683 -6.54 1,147,653   -4.93 
2556 26,546,725 +18.7 1,207,145 +22.69 
2555 22,353,903 +16.24 983,928 +26.76 
2554 19,230,470 +20.67 776,217 +30.94 
2553 15,936,400 +12.63 592,794 +16.18 
2552 14,149,841 -2.98 510,255 -11.19 
2551 14,584,220 +0.83 574,520 +4.88 
2550 14,464,228 +4.65 547,781 +13.57 

 
   (เรียบเรียงจาก: วกิิพีเดีย กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย) 
  
 สิบปีท่ีผา่นมาประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนประมาณ 150 % 
หรือเพิ่มข้ึน 1.5 เท่า และมีรายไดเ้ขา้ประเทศเพิ่มข้ึนมากถึงประมาณ 2.3 เท่า โดยเงินรายไดก้ระจายไปยงั
ธุรกิจหลกั ๆ 5 ประเภทคือ ธุรกิจท่ีพกัแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม การคมนาคมขนส่งทางอากาศ การคมนาคม
ขนส่งทางบก การนนัทนาการและกีฬา การเติบโตน้ีสมควรชมเชยความพยายามของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีร่วมกนัส่งเสริมให้เกิดความเติบโตถึงวนัน้ี โดยเฉพาะการท่องเท่ียวของประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวต่าง ๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนทุกคน
ในประเทศ 
 ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนมากนอ้ยเรียงล าดบั 25 ล าดบัมีดงัน้ีคือ 
(จ านวน:คน) 
 
 1. จีน    8,757,466  คน 
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 2. มาเลเซีย  3,533,826 คน 
 3. เกาหลีใต ้  1,464,218 คน 
 4. ญ่ีปุ่น   1,439,629 คน 
 5. ลาว   1,409,456 คน 
 6. อินเดีย   1,193,822 คน 
 7. รัสเซีย   1,089,992 คน 
 8. สหราชอาณาจกัร 1,003,386 คน 
 9. สหรัฐอเมริกา   974,632 คน 
 10. สิงคโปร์    966,909 คน 
 11. เยอรมนั    835,506 คน 
 12. เวยีดนาม    830,394 คน 
 13. ออสเตรเลีย   791,631 คน 
 14. ฮ่องกง    749,674 คน 
 15. ฝร่ังเศส    738,763 คน 
 16. กมัพชูา    686,682 คน 
 17. อินโดนีเซีย   535,635 คน 
 18. ไตห้วนั    522,231 คน 
 19. พม่า     341,641 คน 
 20. ฟิลิปปินส์    339,486 คน 
 21. สวเีดน    332,866 คน 
 22. อิตาลี     265,532 คน 
 23. แคนาดา    244,268 คน 
 24. เนเธอร์แลนด ์   235,708 คน 
 25. สวติเซอร์แลนด ์   208,967 คน 
(วกิิพีเดีย, กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) 
 
 ประเทศจีนและประเทศกลุ่มอาเซียนคือนักท่องเท่ียวหลกัของประเทศไทย ประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเป็นอีกตลาดหลกัของการท่องเท่ียวของเรา (จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ฮ่องกง ไตห้วนั) ตามมาด้วย
นักท่องเท่ียวจากยุโรป อเมริกาเหนือและออสเตรเลีย ส าหรับเอเชียใต้นั้นมีชาวอินเดียนิยมเดินทางมา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยมากเป็นอนัดบั 6 เป้าหมายต่อไปควรเป็นตลาดในทวีปอเมริกาใต ้ตะวนัออกกลาง
และอฟัริกาใหม้ากข้ึน 
 



207 

 

 การวเิคราะห์ตัวตนการท่องเทีย่วของประเทศไทย 
 วนัน้ี (พ.ศ. 2561) ประเทศไทยเรามีอะไรโดดเด่น เราอ่อนแออะไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง 
และมีโอกาสพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้ติบโตดว้ยทิศทางใด น่าสนใจลองพิจารณาดู 
 1. ความโดดเด่นหรือความเขม้แขง็ 
  1.1 ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 
  ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก ในพื้นท่ีประเทศประมาณ 5 แสนกว่าตาราง
กิโลเมตรไดบ้รรจุแหล่งท่องเท่ียวไวม้ากถึง 5,476 แห่ง (พ.ศ. 2559 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) ซ่ึงเฉล่ีย
ต่อพื้นท่ีได้ว่าในพื้นท่ีประมาณ 100 ตารางกิโลเมตรจะมีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ 1 แห่ง โดยมีแหล่งท่องเท่ียว
กระจายอยูต่ามภูมิภาคภูมิศาสตร์ดงัน้ี ภาคเหนือมี 785 แห่ง ภาคกลางมี 1,609 แห่ง ภาคตะวนัตกมี 411 แห่ง 
ภาคตะวนัออกมี 548 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี 1,150 แห่งและภาคใตมี้แหล่งท่องเท่ียวจ านวน 973 
แห่ง ในจ านวนดังกล่าวมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอยู่ในพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติ 148 แห่ง เป็น
อุทยานแห่งชาติทางบก 122 แห่งและอุทยานแห่งชาติทางทะเล 26 แห่ง ในพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 60 
แห่งและในพื้นท่ี วน อุทยานจ านวน 113 แห่ง ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติดงักล่าวอยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีพระราชบญัญติัคุม้ครอง มีการบริหารจดัการท่ีท าให้เกิดความมัน่คงและย ัง่ยืนของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอนุรักษ์ดังกล่าว จุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ คือ น ้ าตก แหล่งน ้ าจืด ป่าไม ้พืชพนัธ์ุไมต่้าง ๆ ทศันียภาพสวยงานของทิวเขา ชายฝ่ังทะเล เกาะ 
ปะการัง และสัตวป่์า ทั้งสัตว์ป่าบกและทะเล เป็นตน้ ความงดงามทางธรรมชาติท่ีมีในประเทศไทยนั้น 
ส านักข่าว US NEWS จดัอนัดบัประเทศท่ีมีทศันียภาพสวยงามของโลกในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยติด
อนัดบัความสวยงามทางทศันียภาพท่ีอนัดบัท่ี 4 ของโลก รองจากนิวซีแลนด ์กรีซและอิตาลี มีมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ 2 แห่ง คือ ฝืนป่าทุ่งใหญ่-หว้ยขาแขง้ และเขาใหญ่-ดงพญาเยน็  
  แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประกอบด้วยแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
ศาสนสถาน ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน ประเทศไทยมีการสั่งสมมรดก
ทางวฒันธรรมไวม้ากมาย ด้วยระยะเวลายาวนานกว่า 700 ปีท าให้วนัน้ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม
กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหญ่อยูท่ี่กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา 
สุโขทยั เชียงใหม่ อุดาธานี บุรีรัมย ์นครศรีธรรมราช นครพนม หนองคาย ฉะเชิงเทราและพิษณุโลก เป็นตน้ 
ปัจจุบนัมีมรดกทางวฒันธรรมท่ีข้ึนทะเบียนมรดกโลกแล้ว 3 แห่งคือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เมือง
ประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั และเมืองประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (ขณะน้ีมีข้ึนบญัชีรายช่ือ
เบ้ืองตน้ 6 แห่ง และเตรียมข้ึนบญัชีอีก 11 แห่ง) 
  มรดกทางวฒันธรรมและบุคลิกภาพของคนไทยเป็นเสน่ห์ดุจดัง่แหล่งท่องเท่ียวโดยเฉพาะ
บุคลิกภาพของประชากรไทย คนไทยมีเสน่ห์คือยิ้มง่าย มีความเป็นมิตรเป็นเจา้ภาพท่ีดี มีสังคมวฒันธรรม
การแต่งกายท่ีมีชุดแต่งกายประจ าชาติเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจน มีความอ่อนน้อมและเป็นนกับริการท่ีดี อาหาร
ไทยมีเอกลกัษณ์ในดา้นรสชาติและเคร่ืองปรุงจนเป็นท่ีนิยมแพร่หลายไปทัว่โลก ขนมธรรมเนียมประเพณี
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ทั้งระดบัชาติ (ลอยกระทง สงกรานต)์ ระดบัทอ้งถ่ินมากมายในทุกจงัหวดั วนัน้ีจุดขายการท่องเท่ียวจึงโดด
เด่นทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ 
  1.2.จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้สู่
ประเทศในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2560 มีจ านวนเพิ่มข้ึนจาก 14.4 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 
2550 เป็น 35.3 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 เป็นการเจริญเติบโตถึง 150% หรือ 1.5 เท่า ขณะเดียวกันการ
ท่องเท่ียวในช่วง 10 ปี ท่ีผา่นมาก็ท ารายไดเ้ขา้ประเทศเพิ่มข้ึนมากถึง 2.3 เท่าตวัหรือร้อยละ 232 
  1.3 แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวมาก 
   ก. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประกอบดว้ย อุทยานแห่งชาติจ านวนมาก ทั้งทางบอก
และทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดอยอินทนนท ์ภูกระดึง ดอยสุเทพ ดอยปุย ภูหินร่องกลา้ สิมิลนั 
สุรินทร์ เกาะพีพี เกาะชา้งและพทัยา เป็นตน้ 
   ข. แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบดว้ย พระบรมมหาราชวงัและวดัพระแกว้ พระ
ธาตุดอยสุเทพ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั วดัอรุณ
ราชวรารามมหาวหิาร วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม พระธาตุพนม ตลาดน ้ าอมัพวา ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก
และวดัเบญจมบพิตร เป็นตน้ 
  1.4 ท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยอยูใ่นต าแหน่งเหมาะสมเป็นศูนยก์ลางการบินพาณิชยใ์นภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ปัจจุบนัมีสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองท าหนา้ท่ีศูนยก์ลางการบินพาณิชยไ์ด้
เป็นอย่างดีอยูแ่ลว้ และประเทศไทยยงัสามารถเสริมความเขม้แข็งในการเขา้ถึงและเดินทางออกทางอากาศ
ไดอี้กดว้ย การเพิ่มศกัยภาพสนามบินภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น เกาะสมุยและอู่ตะเภา  เพื่อเสริมการเดินทาง
ของชาวต่างประเทศเขา้สู่ภูมิภาคภูมิสาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศไดอี้ก ดว้ยการยกระดบัให้เป็นสนามบิน
นานาชาติในแต่ละภาค 
 2. จุดอ่อนของการท่องเทีย่ว 
  2.1 ภาพพจน์ด้านความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้สู่ประเทศไม่ค่อยดีนัก เม่ือมี
การจดัล าดบัประเทศท่ีมีความปลอดภยัต่อนกัท่องเท่ียว โดยสภาเศรษฐกิจโลก ปี พ.ศ. 2560 ประเทศมีอนัดบั
ความปลอดภยัท่ี 118 จากตวัอย่าง 136 ประเทศ (เราอ่อนแอกว่าประเทศในอาเซียนหลายประเทศ อาทิ 
สิงคโปร์อนัดบั 6 มาเลเซียอนัดบั 41 สปป.ลาวอนัดบั 66 กมัพูชาอนัดบั 88 และอินโดนีเซียอนัดบั 91 และมี
ฟิลิปปินส์อนัดบั 126) 
  2.2 ภาพพจน์ปัญหาจราจร เม่ือศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอย่างกรุงเทพมหานคร มีปัญหาจราจร
ติดขดัมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากเมก็ซิโกซิต้ี ประเทศเมก็ซิโก (วกิิพีเดีย) 
  2.3 ความย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียว การเส่ือมสภาพของ
แนวปะการัง ความสกปรกของชายฝ่ังท่ีเต็มไปด้วยขยะมูลฝอย การเพิ่มข้ึนของขยะมูลฝอยในแหล่ง
ท่องเท่ียวทุกแห่ง เสียงดงัจากยานพาหนะในแหล่งท่องเท่ียวและมวลพิษทางอากาศ 
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  2.4 ความปอลดภยัจากภยัธรรมชาติ เช่น คล่ืนสึนามิ ยงัอาจเกิดข้ึนไดบ้ริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดา
มนั คือ แหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรังและสตูล เป็นความเส่ียงท่ีอาจะ
เกิดข้ึนไดใ้นอนาคตท่ียงัพยากรณ์ใหแ้ม่นย  าไม่ได ้วา่จะเกิดแผนดินไหวหรือภูเขาไฟใตน้ ้ าในทะเลอนัดามนั
ระเบิด แลว้อาจเกิดคล่ืนยกัษท่ี์มีผลการท าลายการท่องเท่ียวได ้
  2.5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การเขา้ถึงประเทศโดยทางอากาศยงัมีความจ ากดัท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิและดอนเมือง การเขา้ถึงภูมิภาคทางภูมิศาสตร์โดยทางอากาศสู่ภาคต่าง ๆ ยงัมีระดบัคุณภาพ
มาตรฐานของสนามบินท่ีรองรับการบินนานาชาติไดน้้อย การเขา้ออกประเทศไทยยงัจ ากดัเพียงสนามบิน
หลกั 2 แห่งเป็นส าคญั 
 3. ปัญหาอุปสรรคของการท่องเที่ยว 
  3.1 การกระจายรายไดจ้ากการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวน ารายไดล้งสู่พื้นท่ีไม่ทัว่ถึงทุกภาค แต่
นกัท่องเท่ียวนิยมไปบางแหล่งท่องเท่ียวท าให้บางแหล่งท่องเท่ียวมีนักท่องเท่ียวมากมาย แต่บางแหล่งมี
นกัท่องเท่ียวนอ้ย รายไดจ้าการท่องเท่ียวจึงปรากฏวา่มีมาก ณ แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ชายหาด เกาะและมี
แนวปะการัง ซ่ึงไดแ้ก่ภาคใตเ้ป็นหลกั กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุด 
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของกรุงเทพฯ จึงมีมากกว่าเมืองอ่ืน ๆ รอง ๆ ลงมาคือพระนครศรีอยุธยา สุโขทยั 
เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานีและนครศรีธรรมราช เป็นตน้ การท่องเท่ียวจึงเป็นปัจจยัหน่ึงต่อการกระจาย
รายไดสู่้พื้นท่ีต่าง ๆ เพียงแต่วา่ไม่สามารถใหไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
  3.2 การอนุรักษท์รัพยากรแหล่งท่องเท่ียวให้มีความย ัง่ยืน การคุกคามจากนกัท่องเท่ียวจ านวน
มากในบางแหล่งท่องเท่ียว พฤติกรรมท่ีขาดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว ความเห็นแก่ตวั
ของผูไ้ดป้ระโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียว การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพต่อความย ัง่ยืน 
การชูประเด็นเร่ืองการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มคือทิศทางสู่ความย ัง่ยนืท่ีประเทศไทยเคยน ามาใช ้
แต่ในปัจจุบนัแนวทางน้ีอ่อนแรงลงไป 
  3.3 คุณภาพนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย การเดินทางมาเป็นหมู่คณะใหญ่ ๆ ท า
ให้การอ านวยความสะดวกไม่ทัว่ถึง อาจเกิดความผิดพลาดในพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาจากนกัท่องเท่ียว
บางคนได ้เช่น การท ารายทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว การแสดงพฤติกรรมลบหลู่ ไม่เคารพสถานท่ีเป็นตน้ 
  3.3 การส่ือสารกับนักท่องเท่ียวต่างประเทศ การใช้ภาษาท่ีสองของชาวไทยยงัเป็นปัญหา 
ภาษาองักฤษ จีน เยอรมนั ญ่ีปุ่นและรัสเซีย ยงัมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวใชภ้าษากลุ่มดงักล่าวอยา่ง
คล่องแคล่วไดน้อ้ย 
  3.5 การเช่ือโยงการท่องเท่ียวแต่ละภาคดว้ยระบบการคมนาคมขนส่งทางบกท่ีมีความเร็วสูง 
เช่น รถไฟความเร็วสูง ยงัเป็นภาพอนาคตท่ีตอ้งรอเวลา หากมีการเช่ือมโยงภูมิภาคภูมิศาสตร์โดยรถไฟ
ความเร็วสูงได ้การเติบโตการท่องเท่ียวจะกระจายไปสู่พื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศไดท้ัว่ถึงมากยิง่ข้ึน เพราะทั้ง
การเดินทางโดยเคร่ืองบินและโดยรถไฟความเร็วสูงคือปัจจยัหลกัของการคมนาคมขนส่งของโลกปัจจุบนั
และอนาคต 
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 4. โอกาสพฒันาไปสู่อนาคต 
  4.1 ประเทศไทยมีโอกาสสร้างความเติบโตการท่องเท่ียวโดยอาศยัพื้นฐานในปัจจุบนัไปสู่
อนาคตไดคื้อ ความโดดเด่นของการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและการพฒันาผูสู้ง
วยันานาชาติ 
  4.2 ความเข้มแข็งทางวฒันธรรมจะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้เติบโตข้ึน 
โอกาสในการเพิ่มข้ึนของมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศยงัมีอีกมาก 
  4.3 การเติบโตของการท่องเท่ียวในอนาคตจะไปสู่เป้าหมายได้ดว้ยการเพิ่มศกัยภาพในดา้น
ต่อไปน้ี 

ก. ยกระดบัคุณภาพสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และพฒันาสนามบินในทุกภูมิภาค
ภูมิศาสตร์ใหเ้ป็นสนามบินนานาชาติ 

ข. พฒันาบุคลิกภาพชาวไทยให้เป็นสากลมากข้ึน มีความสามารถในการส่ือสารไดห้ลาย
ภาษา โดยเฉพาะบุคลากรในสายการท่องเท่ียว 

ค. ยกระดบัการส่ือสารโทรคมนาคมให้ทนัสมยั สร้างแหล่งท่องเท่ียวอจัฉริยะ (Smart 
Tourism Place) 

ง. บริหารจดัการทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวดว้ยหลกัการอนุรักษ ์โดยกระจายหลกัการไปสู่
การปฏิบัติของผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู ้บริการแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว 
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และชุมชนทอ้งถ่ิน โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกนั
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ปพร้อม ๆ กนั 

จ. ยกระดบัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นสากล เพื่อทุกหมู่เหล่านักท่องเท่ียวสามารถ
เขา้ถึงการท่องเท่ียวได ้(Universal Design) 

 
 กรอบความคิดการพฒันาการท่องเทีย่วไทย 
 จากการศึกษาถึงตวัตนการท่องเท่ียวของประเทศในดา้นความโดดเด่นหรือความเขม้แขง็ จุดอ่อน 
ปัญหา อุปสรรคและโอกาสการพฒันา เราไดก้รอบความคิดท่ีตกผลึกได ้(Conceptual Framework) มาเป็น
แนวคิดท่ีเสริมความโดดเด่น ลดจุดอ่อนกบัอุปสรรค และสร้างโอกาสใหก้ารท่องเท่ียวไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. พฒันาจากความโดดเด่นและความเขม้แขง็ 
  1.1 ยกระดบัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากลทั้งแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
  1.2 ต่อยอดความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมให้เป็นการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเป็นเลิศของอาหารไทยและเอกลกัษณ์จารีตประเพณี เป็นตน้ 
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  1.3 เพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงและเดินทางออก (Accessibility) ระหว่างประเทศด้วยการเพิ่ม
สนามบินนานาชาติให้เกิดข้ึนในทุกภูมิภาคภูมิศาสตร์ของประเทศ เช่น สนามบินนานาชาติภูเก็ต เกาะสมุย  
อู่ตะเภา เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานีและอุบลราชธานี เป็นตน้ 
  1.4 สร้างบรรยากาศดึงดูดการประชุมสัมมนาระดบันานาชาติควบคู่กบัการท่องเท่ียว 
 2. พฒันาจากจุดอ่อนและปัญหาอุปสรรค 
  2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ทั้ง
ดา้นสังคมและภยัธรรมชาติ 
  2.2 ตอ้งท าให้กรุงเทพมหานครมีปัญหาการจราจรติดขดันอ้ยลง เพื่อลดภาพเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
การจราจรติดขดัมากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก 
  2.3 มุ่งเนน้การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เพื่อรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวให้
ย ัง่ยนื 
  2.4 ส่งเสริมความโดดเด่นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ (Unseen) ใหก้ระจายทัว่ทุกภูมิภาคภูมิศาสตร์ 
เพื่อการกระจายรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไปสู่ประชากรใหก้วา้งขวางมากข้ึน 
  2.5 เพิ่มศักยภาพการส่ือสารแก่บุคลากรการท่องเท่ียว การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารทั้ ง
ภาษาองักฤษ จีน ญ่ีปุ่นและรัสเซีย เป็นตน้ 
  2.6 การเดินทางภาคพื้นดินระหวา่งภูมิภาคภูมิศาสตร์ตอ้งมีความรวดเร็วข้ึน รถไฟความเร็วสูง
จะเป็นปัจจยัเสริมการท่องเท่ียวนานาชาติใหเ้กิดข้ึนไดใ้นทุกภูมิภาคภูมิศาสตร์ 
 3. โอกาสการพฒันาการท่องเท่ียว 
  3.1 ประเทศไทยเป็นผูน้ าการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดา้นการท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การประชุม สัมมนาและการท่องเท่ียวของสังคมผูสู้งวยั 
  3.2 เพิ่มมรดกโลกทั้งด้านธรรมชาติและด้านวฒันธรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดการ
ท่องเท่ียวนานาชาติเขา้สู่ประเทศไทย 
  3.3 การเขา้ยุคสมยัเทคโนโลยีดิจิทลั แหล่งท่องเท่ียวส าคญั ๆ ควรไดรั้บการพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวอจัฉริยะ (Smart Tourism Place)  
 จากกรอบความคิดดงักล่าวพอจะฉายภาพอนาคตการท่องเท่ียวของประเทศไดพ้อสมควรวา่ภาพ
อนาคตภายใน 10 ปีขา้งหนา้ (2561-2570) น่าจะมีองคป์ระกอบหลกั ๆ ดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวไดรั้บการยกระดบัมีความเป็นสากลและพฒันาไปพร้อม ๆ 
กบัความย ัง่ยนืของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 

2. จุดแขง็ทางวฒันธรรมไทย จะส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหเ้ติบโตมากยิง่ข้ึน 
3. การเดินทางเขา้ถึงและเดินทางออกประเทศไทยมีประตูเขา้ออกท่ีเป็นสนามบินในทุกภูมิภาค

ภูมิศาสตร์ (สนามบินนานาชาติ) 
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4. มีการเพิ่มศกัยภาพเพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานครและการดูแลรักษาความ
ปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวทัว่ประเทศ 

5. เน้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในแต่ละภูมิภาคภูมิศาสตร์ให้เป็นท่ีสนใจจากนานาชาติ 
เพื่อเกิดการกระจายรายไดสู่้ประชากรอยา่งทัว่ถึงทั้งประเทศมากข้ึน 

6. เพื่อขานรับตลาดการท่องเท่ียวนานาชาติมากข้ึน แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติจะปรับเปล่ียนศกัยภาพของตวัเป็นแหล่งท่องเท่ียวอจัฉริยะ (Smart Tourism Place)  

7. บุคลากรท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวจะเพิ่มศักยภาพทางภาษาเพื่อการส่ือสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั เพื่อรองรับแหล่งท่องเท่ียวอจัฉริยะ 

 จากองคป์ระกอบ 7 ดา้น จะน ามาตกผลึกเป็นภาพอนาคตหรือวสิัยทศัน์การท่องเท่ียวประเทศไทย
ไดด้งัน้ี 
 วสัิยทศัน์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2561-2570) 
 “การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวมุ่งสู่ความเป็นสากล มีมาตรฐานและมีความย ัง่ยืนของ
ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว วิถีไทยสร้างความโดดเด่นการท่องเท่ียวไทย นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้-ออก
ประเทศไดจ้ากสนามบินทุกภาค ท่องเท่ียวเมืองไทยดว้ยความปลอดภยัและรวดเร็ว แหล่งท่องเท่ียวมีความ
สะดวกสบายและทนัสมยั” 
  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเทีย่ว จะประกอบดว้ยขอ้ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวมีความเป็นสากล ทนัสมยั มีมาตรฐานและมีความย ัง่ยืนของ
ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 

2. วถีิไทยคือจุดเด่นของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
3. สนามบินประจ าภูมิภาคภูมิศาสตร์สามารถเป็นประตูเขา้-ออกประเทศได ้
4. เท่ียวเมืองไทยปลอดภยัทั้งชีวติและทรัพยสิ์น 

  
 

 

จบ 
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