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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ปฏิสัมพนัธ์เชิงภูมศิาสตร์ 

                        ภูมิศาสตร์  เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัทางสังคมท่ี ปรากฏอยูใ่น
พ้ืนท่ีต่างๆ ของโลก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก คือ ปรากฏการณ์จากบรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาค และชีว
ภาค สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดรูปแบบวถีิชีวติของมนุษยใ์นแต่ละ พ้ืนท่ี เม่ือสภาพภมิูศาสตร์เกิดการ
เปล่ียนแปลงไป ทั้งจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือจาการกระทาํของมนุษย ์ยอ่มส่งผลใหว้ิถีชีวติิของมนุษย์
เปล่ียนแปลงไปดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสภาพทางภมิูศาสตร์และการเปล่ียนแปลง ต่างๆ เพ่ือปรับวถีิ การ
ดาํเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะในขณะนั้นได ้
1.  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัโลก 
โลกเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุริยะ มีวงจรอยูร่อบดวงอาทิตย ์โลกจะเอียงไปตามเส้นแกนการหมุนของโลกทาํใหเ้กิดฤดูกาล
ท่ีแตกต่างกนั  บนโลกมีทั้งส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวิตอาศยัอยู ่
โลกมีลกัษณะสาํคญั  ดงัน้ี 
1.1  สัณฐานและโครงสร้างของโลก 
1) สัณฐานของโลก โลกมีรูปทรงสัณฐานเกือบเป็นทรงกลม มีรัศมีเฉล่ิย  6,370  กิโลเมตร มวลบริเวณขั้วโลกทั้งสองยบุลง
มากกวา่บริเวณศูนยสู์ตรเลก็นอ้ย โดยเส้นผา่ศนูยก์ลางตามแนวขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใตย้าวประมาณ  12,714 กิโลเมตร 
นอ้ยกวา่เส้นผา่ศูนยก์ลางตามแนวเส้นศนูยสู์ตรท่ียาวประมาณ  12,756 กิโลเมตร โลกมีเน้ือท่ีพ้ืนผวิประมาณ 525 ลา้นตาราง
กิโลเมตร มีความสูงตํ่าไม่สมํ่าเสมอ ประกอบดว้ยลกัษณะภมิูประเทศหลายรูปแบบ  เช่น  ภเูขา  หุบเขา ท่ีราบสูง มหาสมุทร
และร่องลึกกน้สมุทร  เป็นตน้ จุดสูงสุดของโลกอยูบ่ริเวณเทือเขาหิมาลยัท่ียอดเขาเอเวอเรสต ์ มีความสูง 
8,848  เมตรจากระดบันํ้าทะเลปานกลาง และจุดลึกของพ้ืนมหาสมุทรแปซิฟิกอยูท่ื่ร่องลึกกน้สมุทรมาเรียนา มีความ
ลึก   11,033 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง 

2) โครงสร้างของโลก  ประกอบดว้ยแก่นโลก เน้ือโลก และเปลือกโลก  ดงัน้ี  

2.1) แก่นโลก คือ ส่วนของโลกชั้นในสุด ประกอบดว้ย ธาตุเหลก็ และนิกเกิล เป็นส่วนใหญ่ มีความหนาแน่นมาก มีรัศมียาว
ประมาณ  3,475 กิโลเมตร แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น  2  ชั้น  คือ แก่นโลกชั้นนอก (0uter core)  อยูใ่นระดบัความลึกจากผิวโลก
ตั้งแต่   2,459 กิโลเมตร  และแก่นโลกชั้นใน (inner core) อยูใ่นระดบัความลึกจากผวิโลกตั้งแต่  5,115 กิโลเมตร ไปถึงจุด
ศนูยก์ลางโลก มีอุณหภมิูสูงถึง 4,000  องศาเซลเซียส ปัจจุบนัเช่ือกนัวา่ความร้อนจากบิเวณแก่นโลกเป็นส่วนสาํคยัท่ีทาํให้
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เกิดการ เคล่ือนตวัของแผน่ทวปีบริเวณชั้นเปลือกโลก  เน่ืองจากหินหนืดใตเ้ปลือกโลกมีการเคล่ือนตวัชา้ๆอยูต่ลอดเวลา 
 2.2)  เน้ือโลก คือ ส่วนท่ีอยูถ่ดัจากโลกออกมา มีมวลมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัชั้นอ่ืนๆ คือ มีความหนา
ประมาณ  ๒,๘๗๕ กิโลเมตร ประกอบดว้ย แร่โอลิวนีและไพรอกซีน ซ่ึงเป็นแร่ท่ีมีธาตุเหลก็ และ แมกนีเซียมเป็น
ส่วนประกอบ ชั้นหินส่วนใหญ่อยูใ่นสถานะของเหลวขน้หนืดเป็นชั้นท่ีมีความร้อนสูงและมี ความกดดนัมาก 
2.3)  เปลอืกโลก คือ ส่วนท่ีเป็นของแขง็ชั้นนอกสุดของโลก มีความหนาเฉล่ีย 16 – 40 กิโลเมตร โดยจะหนามากบนแผน่
เปลือกโลกและบางในส่วนของเปลือกทะเล ประกอบดว้ย สองชั้นยอ่ย ไดแ้ก่ ชั้นไซอนั (sial)  และไซมา (sima) 
ประกอบดว้ย ธาตุซิลิคอนและอลูมิเนียม ซ่ึงพบทัว่ไปบริเวณเปลือกโลกส่วนท่ีเป็นทวปี โดยมีหินบะซอลตเ์ป็น
ส่วนประกอบหลกัชั้นไซมามีความหนาแน่นมากกวา่ชั้นไซอลั จึงเคล่ือนตวัลงชั้นไซอลั จนเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิด
แผน่ดินไหว 

1.2 ส่วนประกอบของเปลอืกโลก 
1) ธาตุ  มีมากกวา่  100  ธาตุท่ีประกอบเป็นโลก  แต่ลพธาตุมีปริมาณและสถานะแตกต่างกนั  โดยมีสถานะเป็นของแขง็ 
และแก๊ส ท่ีพบท่ีเปลือกโลกส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพสารประกอบเป็นของแขง็ในรูปของแร่ต่างๆ ไดแ้ก่ ซิลิคอน อะลมิูเนียม 
เหลก็ แคลเซียม ตะกัว่ สังกะสี นิกเกิล และดีบุก โดยธาตุดงักล่าวอาจถกูชะลา้งพดัพาไปสะสมรวมกนัในบริเวณในลกัษณะ
ของสินแร่ หรืออาจมีแหล่งกาํเนิดในโครงสร้างหินท่ีมีธาตุดงักล่าวเป็นปริมาณมาก เช่น บริเวณท่ีเป็นสายแร่ เป็น

ตน้  

2) แร่ เป็นธาตุหรือสารประกอบอินทรียท่ี์เกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง มีสูตรเคมีและสมบติัอ่ืนๆ ท่ีแน่นอน ปัจจุบนั
พบวา่มีแร่ชนิดต่างๆ 4,255 ชนิด มีหลกัเกณฑใ์นการจาํแนกชนิดของแร่ 2 ประการ คือ การจาํแนกตามส่วนประกอบทาง
เคมี และการจาํแนกตามประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

2.1) การจําแนกตามส่วนประกอบทางเคมี เช่น แร่ทองคาํ (AU) เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) เพชร (C)กาํมะถนั (S) ควอตซ์ 
(SiO2) แคลไซต ์(CaCO3) เป็นตน้ 

2.2) จําแนกตามประโยชน์ทางเศรษฐกจิ คือ แร่ประกอบหิน เช่น ควอตซ์ เฟลดส์ปาร์ ไมกา 
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ในหินแกรนิต หรือแร่ควอตซ์ท่ีพบส่วนใหญ่ในหินทราย และแร่เศรษฐกิจ เช่น แร่ทองแดง ทงัสเตน สังกะสี ดีบุก ทองคาํ 
เงิน เพชร ทบัทิม ปิโตรเลียม ถ่านหิน เป็นตน้ 

3) หิน เป็นสารผสมของแร่ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ประกอบดว้ยแร่ชนิดเดียวจนถึงหลายๆ ชนิดรวมกนักไ็ด ้ส่วนเปลือกโลก
ประกอบดว้ยชั้นหินแขง็ท่ีมีอายกุารเกิดและกระบวนการเกิดแตก ต่างกนั หินแต่ละประเภทอาจมีปริมาณและสัดส่วนของ
แร่ธาตุ คุณสมบติัทางเคมี สี เน้ือ และสัณฐานแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุธาตุท่ีเป็นตน้กาํเนิดกระบวนการเกิด 
สภาพแวดลอ้ม และระยะเวลาของการเกิด

ดว้ย  

หินท่ีเปลือกโลกสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามลกัษณะการเกิด ไดแ้ก่ 

3.1) หินอคันี เกิดข้ึนเม่ือวตัถุหลอมละลายภายในโลกเยน็ลงและแขง็ตวัจากสภาพท่ีเป็นหินหนืด จนกลายเป็นหินแขง็ ไม่วา่
จะแขง็ตวัอยูใ่นเปลือกโลกหรือพพุน้เปลือกโลกออกมาแขง็ตวัอยูบ่นผวิโลก กต็าม 

หินอคันีท่ีเยน็ตวัใตผ้ิวโลกในระดบัลึก เรียกวา่ “หินอคันีแทรกซอน” (intrusive igneous rock) หินอคันีท่ีเยน็ตวัท่ีผวิโลก 
เรียกวา่ “หินอคันีพุ” (effusive igneous rock ; extrusive rock) ระยะเวลาการเยน็ตวัของหินหนืดมีผลต่อการเกิดผลึกของหิน 
การเกิดหินอคันีแทรกซอนจะค่อยๆ เยน็ลงทีละนอ้ย จึงมีระยะเวลานานพอท่ีจะเกิดผลึกแร่ เช่น หินแกรนิต เป็นตน้ 

หินอคันีพท่ีุเยน็ตวัท่ีผิวโลกอุณหภมิูจะลดลงอยา่งรวดเร็ว เช่น กรณีลาวาภเูขาไฟซ่ึงมีอุณหภมิูไม่ตํ่ากวา่ 1,000 องศา
เซลเซียส เยน็ตวัลงอยา่งทนัทีทนัใด เม่ือสัมผสักบัอากาศท่ีผิวโลก แร่ประกอบหินในลาวาไม่สามารถเกิดเป็นผลึกไดท้นั จึง
มกัปรากฏเป็นหินท่ีมีเน้ือผลึกเลก็มาก บางกรณีจะพบหินเน้ือละเอียดคลา้ยเน้ือแกว้ 

3.2)  หินตะกอน  หรือ  หินชั้น  เกิดจากการรวมตวัหรือการทบัถมของช้ินส่วนหินเดิมโดยกระบวนการทางกลศาสตร์ หรือ
โดยการตกตะกอนทางเคมี  รวมถึงการสะสมรวมตวัของซากส่ิงมีชีวิตทั้งพืช  สัตว ์ และส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็  โดยมีการเช่ือม
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ยดึ  ซ่ึงอาจจะเกิดจากการอดัตวั  การเช่ือมยดึโดยสารเช่ือม  เช่น  ซิลิคอน  แคลเซียมคาร์บอเนต  แร่ดินเหนียว  เหลก็  เป็น
ตน้  หินตะกอนบางประเภทเกิดจากการแทนท่ีของสารละลายในซากอินทรียสาร  หรือในช่องวา่งของหินเดิมและมีการเกิด
ผลึกใหม่  ช้ินส่วนของตะกอนส่วนใหญ่มกัมีการทบัถมหรือสะสมเป็นชั้นๆตามระยะเวลาจึง ปรากฏเป็นชั้นตะกอน  จึงมกั
เรียกหินตะกอนโดยทัว่ไปวา่  หินชั้น  หินตะกอนจาํนวนมากจะมีซากดึกดาํบรรพข์องพืชหรือสัตวโ์บราณอยูด่ว้ย 

 3.3)  หินแปร  เป็นหินท่ีแปรสภาพมาจากหินเดิม  โดยการกระทาํของความร้อยหรือความกดดนัภายในโลก  แรงดนัของ
หินหนืดท่ีพุง่ตวัข้ึนสู่ผวิโลก  ความร้อนของหินหนืดและสารละลายท่ีผสมอยูมี่ผลทาํใหหิ้นขา้งเคียงเปล่ียนแปลง ไป  หิน
แปรบางชนิดยงัแสดงเคา้เดิมบางชนิดผดิไปจากเดิมมาก  จนตอ้งอาศยัดูรายละเอียดของเน้ือแร่หรือสภาพส่ิงแวดลอ้มจึงจะ
ทราบท่ีมา  เช่น  หินดินดานแปรเป็นหินชนวน  หินปูนแปรเป็นหินอ่อน  เป็นตน้ 

4)  ดนิ  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดิน  คือ  หินหรือแร่ประกอบหินท่ีผสุลาย  ผสมคลุกเคลา้กบัซากพืชสัตวห์รือฮิวมสั  นํ้า  และ
อากาศ  โดยปกติดินท่ีมีความสมบูรณ์จะประกอบดว้ยอนินทรียวตัถุร้อยละ 45  อินทรียวตัถุร้อยละ 5  นํ้าร้อยละ 25  และ
อากาศร้อยละ 25  ดินในพ้ืนท่ีส่วนต่างๆ ของโลกและประเทศไทยมีลกัษณะและคุณสมบติัแตกต่างกนัไปเน่ืองจากปัจจยั
ต่อไป น้ี  คือ  ชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดิน  สภาพภมิูประเทศ  สภาพภมิูอากาศ  ส่ิงมีชีวติในดิน  และระยะเวลาการกาํเนิด
ของดิน 

2.2 ปฏิสัมพนัธ์เชิงภูมศิาสตร์ของโลก 

                การดาํเนินชีวติของมนุษยท์ั้งในประเทศไทยและในส่วนต่างๆ  ของโลกจะสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์อนัเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนต่างๆ  ของโลกทั้ง 4 ประการ คือ อุทกภาค  ชีวภาค  ธรณี
ภาค  บรรยากาศ

 

2.1 ปรากฏการณ์จากบรรยากาศและท้องฟ้า 

1) บรรยากาศของโลก  ในทอ้งฟ้ามีอากาศท่ีหุม้ห่อโลกอยูเ่รียกวา่  บรรยากาศ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยแก๊สชนิดต่างๆ  รวมทั้ง
ไอนํ้าและฝุ่ นละออง  เม่ือสูงจากบรรยากาศของโลกออกไปจะมีแก๊สและเทห์ฟากฟ้า  คือ  เทหวตัถุ  (กอ้น  หรือช้ิน  หรือ
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ส่วนหน่ึงของสสาร  อาจเป็นของแขง็  ของเหลว หรือแก๊สกไ็ด)้  ในทอ้งฟ้าหรืออากาศ  เช่น  ดาวฤกษ ์ ดาว
เคราะห์  อุกกาบาต  เป็นตน้ 

บรรยากาศนบัเป็นส่ิงสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ  ท่ีอยูบ่นโลกหลายประการท่ีสาํคญั  เช่น 

1.บรรยากาศมีแก๊สออกซิเจนช่วยใหม้นุษยห์ายใจ  แก๊สคาร์บอนใดออกไซดช่์วยใหพื้ชสร้างแป้งและนํ้าตาลจากการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง  แก๊สท่ีมีมากท่ีสุด คือ แก๊สไนโตรเจนร้อยละ 78 รองลงมาคือ  แก๊สออกซิเจน 
2.บรรยากาศช่วยกรองรังสีเอกซ์ แกมมา  และอลัตราไวโอเลตท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์
3.บรรยากาศทาํหนา้ท่ีคลา้ยเรือนกระจกช่วยอบความร้อน  ทาํใหอุ้ณหภมิูระหวา่งกลางวนักบักลางคืนไม่แตกต่างกนัมากนกั 
4.บรรยากาศเป็นแหล่งสะสมไอนํ้าและทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของวฏัจกัรนํ้า 



2) ช้ันบรรยากาศของโลก  การกาํหนดชั้นบรรยากาศของโลกตามแนวด่ิง (vertical layers)  จาํแนกตามคุณลกัษณะอุณหภมิู

ของอากาศ  ดงัน้ี  

2.1) โทรโพสเฟียร์  (troposphere)  เป็นชั้นบรรยากาศท่ีอยูติ่ดผิวโลกและจะสูงข้ึนไปจากผวิโลกประมาณ 8 กิโลเมตรท่ีขั้ว
โลก  หรือประมาณ 16 กิโลเมตรท่ีบริเวณเส้นศูนยสู์ตร  ลกัษณะเด่นของบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์  มีดงัน้ี 
1.อุณหภมิูของกาศจะลดลงตามความสูงของพ้ืนท่ี  ในอตัรา 6.4 องศาเซลเซียส  ต่อความสูง 1000 เมตร  เช่น  บนยอดเขา
สูงๆ  จะมีอากาศเยน็หรือมีหิมะปกคลุม 

มีไอนํ้าอยูใ่นอากาศจึงทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ  ไดแ้ก่  หมอก เมฆ ฝน ลกูเห็บและหิมะ 2.

อากาศมีการเคล่ือนท่ีในแนวนอนเรียกวา่ ลม ทาํใหม้วลอากาศเคล่ือนท่ีจากทอ้งถ่ินหน่ึงไปยงัอีกทอ้งถ่ินหน่ึง 3.
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4.ท่ีระดบัโลกข้ึนไป 6 กิโลเมตร อากาศมีการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิง เรียกวา่ กระแสอากาศ ทาํใหไ้อนํ้าในอากาศก่อรูปร่างเป็น
เมฆกอ้น  คือ  คิวมูลสั  และคิวมูโลนิมบสัและทาํใหเ้กิดพายฝุนฟ้าคะนอง 

2.2) สแตรโทสเฟียร์ (starosphere)  เป็นชั้นบรรยากาศท่ีอยูถ่ดัจากแนวส้ินสุดของชั้นโทรโพสเฟียร์และแนวโทรโพพอส 
(torpopause) โดยอยูสู่งจากระดบัผวิโลกมากกวา่ 16 กิโลเมตรข้ึนไป  ลกัษณะเด่นของบรรยากาศชั้นสแครโทสเฟียร์ คือ 

1.อุณหภมิูของอากาศจะสูงข้ึนตามความสูง 
2.ไม่มีไอนํ้าเน่ืองจากกอ้นเมตรจะไม่ลอยสูงข้ึนเกินแนวโทรโพพอสบรรยากาศชั้นน้ีจึงไม่มีเมฆและพาย ุ

3.การเคล่ือนท่ีของอากาศมีเฉพาะการเคล่ือนท่ีในแนวนอนเพียงอยา่งเดียวและประกอบกบัทอ้งฟ้าท่ีปราศจากเมฆจึงเหมาะ
สาํหรับกิจการการบิน 

4.ตอนบนของชั้นบรรยากาศจะมีโอโซนอยูห่นาแน่น  เรียกวา่  แนวโอโซน (ozone layer)  บรรยากาศสะสมคล่ืนรังสี
อลัตราไวโอเลตไว ้ อุณหภมิูของอากาศจึงสูงข้ึน 

2.3) เมโซสเฟียร์ (mesosphere)  เป็นบรรยากาศชั้นท่ีอยูถ่ดัจากชั้นสแตลโทสเฟียร์ข้ึนไป  อยูสู่งจากระดบัผิวโลกประมาณ 
50-80 กิโลเมตร  โดยอุณหภมิูของอากาศจะลดลงตามความสูงจนส้ินสุดท่ีแนวเมโซพอส 

2.4) เทอร์โมสเฟียร์ (thermosphere)  เป็นบรรยากาศชั้นท่ีอยูถ่ดัจากเมโซสเฟียร์ข้ึนไป  ว฿งจะมีอุณหภมิูของอากาศสูงโดย
ตลอด 

3)  อทิธิพลของบรรยากาศทีม่ีต่อโลก  ในขณะท่ีโลกหมุนรอบตวัเองและโคจรรอบดวงอาทิตยน์ั้น  บรรยากาศท่ีอยูร่อบโลก
จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีเปล่ียนแปลงไปตามอิทฺพลของดวง อาทิตยแ์ละส่ิงแวดลอ้มของโลก  ดงัน้ี 

3.1)  การเกดิกลางวนัและกลางคืน  เกิดเน่ืองจากการหมุนรอบตวัเองของโลกขณะโคจรรอบดวงอาทิตย ์ ดา้นรับแสง
คร่ึงหน่ึงของทรงกลมจะสวา่ง  ดา้นตรงขา้มจะมืด  การท่ีโลกหมุนจากทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก  จึงทาํใหต้าํแหน่ง
ของพื้นท่ีท่ีอยูท่างทิศตะวนัออกเห็นดวงอาทิตยก่์อนทางทิศ ตะวนัตก 

3.2)  ฤดูกาล  ในขณะท่ีโลกหมุนรอบดวงตวัเองและโคจรรอบดวงอาทิตยน์ั้น  แกนสมมติของโลกท่ีเอียงทาํมุม ยสิีบสาม
เศษหน่ึงส่วนสอง องศากบัเส้นตั้งฉากของระนาบโคจร  ส่งผลทาํใหก้ารรับแสงอาทิตยข์องโลกเปล่ียนไปในแต่ละวนั 

ในวนัท่ี 21 มีนาคม  ตาํแหน่งแสงตั้งฉากของดวงอาทิตยอ์ยูท่ี่เส้นศนูยสู์ตรจุดขั้วโลกเหนือกบัขั้ว โลกใตจ้ะ
สวา่ง  ดงันั้น  วนัท่ี 21 มีนาคม  หรือ  วนัวสันตวิษุวตั (vernal equinox)  โลกจะมีเวลากลางวนัและกลางคืนเท่ากนัช่วงละ 12 
ชัว่โมง  ถดัจากวนัน้ีไปตาํแหน่งแสงตั้งฉากของดวงอาทิตยจ์ะเคล่ือนท่ีข้ึนไปทางทิศ เหนือของกรุงเทพ  ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ละติจูด 
13˚45’ เหนือ  ตาํแหน่งแสงตั้งฉากของดวงอาทิตยต์ั้งฉากตอนเท่ียงวนัประมาณวนัท่ี 27-28  เมษายน  ตาํแหน่งเปล่ียนไปวนั
ละประมาณ 15 ลิปดา  จนถึงวนัท่ี 21 มิถุนายน  ตาํแหน่งตั้งฉากของดวงอาทิตยจ์ะอยูเ่หนือสุดท่ีเส้นทรอปิกออฟแคน
เซอร์  ทาํใหพ้ื้นท่ีตั้งแต่เหนือเส้นศนูยสู์ตรไปทางขั้วโลกเหนือ  ซ่ึงเรียกวา่  ซีกโลกเหนือ  จะมีเวลาท่ีเป็น
กลางวนั  12  ชัว่โมง  ขณะเดียวกนัพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่ตเ้ส้นศนูยสู์ตรลงไป  ท่ีเรียกวา่  ซีกโลกใต ้ จะมีเวลากลางวนัสั้นกวา่



กลางคืน  ซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบัปรากฏการณ์ในซีกโลก

เหนือ  

วนัท่ี  21 มิถุนายน คือ  วนัอุตรายนัหรือครีษมายนั  ตาํแหน่งตั้งฉากของดวงอาทิตยท่ี์เคล่ือนข้ึนมาอยู ่ณ เส้นทรอปิกออฟ
แคนเซอร์นั้น  ทาํใหทุ้กพ้ืนท่ีท่ีอยูเ่หนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล  มีช่วงการรับแสงจากดวงอาทิตยย์าวนานท่ีสุดถึง 24 
ชัว่โมง  (ท่ีซีกโลกใตพ้ื้นท่ีตั้งแต่เส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิลขั้วโลกใตจ้ะมืด 24 ชัว่โมง)  ดินแดนท่ีอยูเ่หนือเส้น
อาร์กติกเซอร์เคิล  ไดแ้ก่  ประเทศนอร์เวย ์ ฟินแลนด ์ สวเีดน  ตอนเหนือของสหพนัธรัฐรัสเซียและตอนเหนือของเกาะ
กรีนแลนด ์ เรียกปรากฎการณ์น้ีวา่ พระอาทิตเท่ียงคืน หรือดวงอาทิตยไ์ม่ลบัขอบฟ้า (Midnigth Sun) นบัเป็นปรากฏการณ์ท่ี
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในวนัท่ี 21-22 มิถุนายน  พบวา่บริเวณดินแดนประเทศไทย  จะมีช่วงเวลารับแสงอาทิตยย์าวนานกวา่ปกติ  คือ  ดวงอาทิตย์
จะข้ึนเวลา 05.30 น.  และลบัขอบฟ้าเวลา 18.25น.  จึงมีเวลาท่ีเป็นกลางวนัถึง 12 ชัว่โมง 55 นาที  ส่วนวนัอ่ืนจนถึงเดือน
กรกฎาคม กค็ลา้ยกนั 

วนัท่ี 22 กนัยายน  คือ  วนัศารทวษุิวตั (autumnal equinox)ของดวงอาทิตยย์า้ยลงมาจากวนัท่ี  21 มิถุนายน  วนัละ 15 ลิปดา
และมาตั้งฉากท่ีเส้นศนูยสู์ตรอีกคร้ังหน่ึง  ทาํใหป้รากฏการณ์การณ์ซีกโลกเหนือท่ีเคยไดรั้บอาทิตยย์าวนานค่อยๆ  ลดลง
และจะมีช่วงเวลาระหวา่งกลางวนักบักลางคืนเท่ากนัอีกคร้ังในวนัน้ี  นบัจากน้ีต่อไปตาํแหน่งตั้งฉากของดวงอาทิตยจ์ะเล่ือน
ลงไปใตเ้ส้นศนูยสู์ตร  ทาํใหดิ้นแดนทางซีกโลกใตเ้ร่ิมมีช่วงเวลากลางวนัยาวข้ึนและเวลาคืนสั้นลง 

วนัท่ี 21 ธนัวาคม  คือ  วนัทกัษิณายนัหรือเหมายนั (winter solstice) ตาํแหน่งตั้งฉากของดวงอาทิตยล์งไปใตสุ้ดท่ีเส้นทรอปิ
กออฟแคปริคอร์น  ทาํใหพ้ื้นท่ีโลกใตมี้เวลากลางวนัยาวท่ีสุดและท่ีทวปีแอนตาร์กติกาจะไดแ้สง อาทิตยส์ั้นท่ีสุด  จึงเป็น
ช่วงฤดูหนาว  ส่วนโลกใตเ้ป็นฤดู  ถดัจากวนัท่ี 21 ธนัวาคม ไป  ตาํแหน่งตั้งฉากของดวงอาทิตยจ์ะขยบัข้ึนไปท่ีเส้นศนูย์
สูตรและครบ 1 รอบในวนัท่ี 21 มีนาคม 
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ผลจากการท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์ โลกจึงไดรั้บมุมแสงท่ีแตกต่างกนัไป  ส่งผลใหโ้ลกมีอุรภมิูแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน
ตามช่วงระยะเวลาต่างๆ ของปี  โดยประเทศในเขตอบอุ่นคือ ละคิจูด 23½  องศาเหนือและใต ้ จนถึงเส้นละติจุด 66½ องศา
เหนือและใต ้ แบ่งฤดูกาลออกเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูใบมผ้ลิ  ฤดูร้อน  ฤดูใบไมร่้วง  ฤดู

หนาว  

4) ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในบรรยากาศ  สภาวะปกติของบรรยากาศจะมีแก๊สชนิดต่างๆ  มีปริมาณไอนํ้าและฝุ่ นละอองอยา่ง
สมดุล  เม่ือดวงอาทิตยส่์องแสงและแผรั่งสีความร้อนมาสู่โลก  พลงังานรังสีของดวงอาทิตย ์ ประมาณร้อยละ 6 จะ
แพร่กระจายและทะทอ้นกลบัก่อนถึงบรรยากาศชั้นเมโซสเฟียร์  อีกร้อยล่ะ 14  จะดูดซึมโดยเมเลกลุต่างๆ  ของแก๊สและฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศชั้นเมโซสเฟียร์และสตาร์โทสเฟียร์  ประมาณร้อยละ 80 ท่ีผา่นลงมาถึง 5 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 45 จึง
ลงสู่พ้ืนกระทบผวิโลก 

การท่ีบรรยกาศสะทอ้นรังสีจากดวงอาทิตยก์ลบัจึงทาํใหบ้รรยากาศของโลกไม่ ร้อนมากเกืนไป  และการท่ีบรรยากาศ
สามารถดูดซึมความร้อนบาวส่วนไวช่้วยใหเ้วลากลางคืนท่ีโลก ไดรั้บแสงอาทิตยย์งัคงมีความอบอุ่นอยู ่ ปรากฏการณ์น้ี
เรียกวา่  ปรากฏการเรือนกระจก  (greenhouse effect) ซ่ึงแก๊สท่ีช่วยใหพ้ลงังานรังสีอาทิตยท่ี์สะทอ้นกลบัไม่สามารถทะลุ
ชั้น บรรยากาศออกไปไดเ้รียกวา่  แก๊สเรือนกระจก  (greenhouse gases) ประกอบดว้ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ แก๊ส
มีเทน  แก๊สออกไซดข์องไนโตรเจน  โอโซน  และไอนํ้า  แต่เม่ือองคป์ระกอบของแก๊สในบรรยากาศตามธรรมชาติได้
เปล่ียนแปลงไปจากการ กระทาํของมนุษย ์อาทิ  การใชส้ารประกอบคลอโรฟลอูอโรคาร์บอน  (CFCs) การใชพ้ลงังานเพ่ือ
การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม  การตดัไมท้าํลายป่า  ทาํใหป้ริมาณแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมมากจนส่งผลใหเ้กิด
ปรากฏการณ์ เรือนกระจก  ทาํใหอุ้ณหภมิูของลกสูงมากข้ึนและภมิูอากาศของโลกเปล่ียนแปลงไป  และส่งผลต่อเน่ืองทาํ
ใหเ้กิดภยัพิบติัต่อมวลมนุษยเ์อง 

ความร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนจากสาเหตุต่างๆ  ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของอุณหภมิูอากาศทาํใหเ้กิดภยัพิบติัต่างๆ ดงัน้ี 

4.1) การละลายของธารนํา้แข็งและภูเขานํา้แข็ง  นํ้าแขง็ท่ีละลายจากอุณหภมิูของโลกท่ีสูงข้ึนจะส่งผลทาํใหร้ะดบันํ้าทะเล
และ มหาสมุทรสูงข้ึน  นกัวทิยาศาสตร์คาดการณ์วา่ในอีก 100 ปีขา้งหนา้ระดบันํ้าในหมาสมุทรจะสูงข้ึนประมาณ 1 
เมตร  พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจะจมนํ้าหายไปเพราะนํ้าท่วม  โดยเฉพาะประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีลุ่มตํ่ามาก  เช่น บงักลาเทศ  มลัดีฟส์  หมู่
เกราะโซโลมอน  เป็นตน้ 
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4.2) ปรากฏการณ์ภัยแล้ง  หรือช่วงฝนแล้ง  เกิดจากภาวะของฝนไม่แน่นอน  เช่น  ฝนจะตกหนกัในระยะเวลาสั้น  ทาํใหเ้กิด
การขาดแคลนนํ้า  ปรากฏการร์น้ีจะเกิดข้ึนรุนแรงในประเทศแถบทะเลทรายทางตะวนัออกของทวีป แอฟริกา  โดยเฉพาะ
ในเอธิโอเปีย  และซูดาน 

4.3) ปรากฏการณ์เอลนีโญ  เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวเม่ือกระแสนํ้าเยน็เปรูบริเวณชายฝ่ัง ตะวนัตกของทวี
อเมริกาใต ้ ถกูกระแสนํ้าอุ่นจากศนูยสู์ตรไหลเขา้มาแทนท่ี  ทาํใหอุ้ณหภมิูท่ีผิวนํ้าสูงข้ึน  อนัเป็นผลจากการอ่อนกาํลงัลง
ของลมคา้ตะวนัออกเฉียงใตใ้นมหาสมุทรแปซิฟิก  ในบางปีลมคา้มีกาํลงัอ่อนกวา่ปกติหรืออาจพดักลบัทิศ  ทาํใหก้ระแส
นํ้าอุ่นท่ีอยูบ่ริเวณแปซิฟิกตะวนัตกไหลยอ้นกลบัไปทางแปซิฟิกตะวนั ออกแทนกระแสนํ้าเยน็  ผลของปรากฏการณ์เอล
นิโญทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นบริเวณ กวา้งไปทัว่โลก  เช่น  บริเวณภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ ทวปีออสเตรเลียท่ีเคยมีฝนตกชุกกลบัประสบปัญหาความแหง้แลว้  มีไฟป่าบ่อยคร้ัง  ทวปีอเมริกาเหนือในช่วงฤดูหนาว
อากาศอบอุ่นกวา่ปกติ  และบางพ้ืนท่ีกลบัมีฝนตกหนกัจนเกิดอุทกภยั  หรือบริเวณแอฟริกาตะวนัออกเฉียงใตป้ระสบภยั
แลว้ยาวนานมากข้ึน  ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนอยา่ง

มาก  

4.4) ปรากฏการณ์ลานิญา  เป็นปรากฏการณ์ท่ีผิวนํ้าของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศนูยสู์ตรเยน็ลง  ปรากฏการณ์ลานิญา
ส่งผลใหเ้กิดปรากฏการณ์ท่ีตรงขา้มกนักบัปรากฏการณ์เอลนีโญ  ทาํใหอ้อสเตรเลีย  อินโดนีเซีย  และฟิลิปินส์  มีฝนตก
หนกัมากขณะท่ีบริเวณแปซิฟิกตะวนัออกช่วงฤดูฝนกลบัมีฝนนอ้ยและเกิดความ แลง้ยาวนาน  นอกจากจากน้ีส่งผลต่อ
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีอยูห่่างไกลออกไป  โดยพบวา่แอฟริกาใตมี้แนวโนม้ท่ีจะมีฝนตกหนกัและเส่ียงต่ออุทกภยัมากข้ึน  ทาง
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ตะวนัตกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกาจะแหง้แลง้กวา่ปกติในช่วงปลายฤดูร้อน  แต่บางพื้นท่ีทางตอนเหนือและตะวนัออกกลบั
มีฝนมากกวา่ปกติในช่วงฤดูหนาว  หรือในช่วงฤดูหนาวของประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีจะมีอุณหภูมิตํ่ากวา่ปกติ  เป็นตน้ 

4.5) ปรากฏการณ์พายุหมุน  คือ  บริเวณความกดอากาศตํ่าท่ีมีกระแสอากาศหมุนเวยีนเขา้หาความกดดนัในแนวทวนเขม็ 
นาฬิกาในซีกโลกเหนือ  และตามเขม็นาฬิกาในซีกโลกใต ้ โดยมีการเรียกช่ือพายหุมุนแตกต่างกนัไปตามแหล่งกาํเนิดและ
ตามความเร็ว 

4.6) ปรากฏการณ์ไฟป่า (forest fire)  ตามปกติในฤดูแลง้มกัจะเกิดไฟป่าข้ึนเองตามธรรมชาติเสมอ  เช่น  จากฟ้าผา่หรือ
ตน้ไมเ้สียดสีกนั  เป็นตน้  แต่ในปัจจุบนัมีไฟป่าท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของมนุษย ์ เช่น  การจุดไฟเผาเศษพืช  เพ่ือขจดั
ความรกรุงรังและเพ่ือใหพื้ชแตกใบอ่อนข้ึนมาใหม่หลงัจากไฟไหมไ้ป แลว้  โดยหวงัจะล่าสัตวท่ี์ออกมากินหญา้อ่อนท่ี
ระบดัใบข้ึนมาใหม่อีกดว้ย  การเผาป่าเช่นน้ีบ่อยคร้ังไม่สามารถควบคุมไดจึ้งตอ้งสูญเสียพ้ืนท่ีป่าไม ้ สัตวป่์า  สังคม
พืช  แมลง  และแหล่งอาหารไปอยา่งไม่คุม้ค่า  ทาํใหภ้มิูอากาศของทอ้งถ่ินเปล่ียนแปลงไป  นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีหุบเขาจะมี
กระแสลมหมุนเวยีน  ทาํใหเ้กิดหมอกควนัท่ีเป็นพิษต่อสุขภาพของประชาชนและมีผลกระทบต่อการท่อง เท่ียวอีกดว้ย 

4.7)  พืน้ทีอ่บัฝน (rainshadow)  เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากภเูขาสูงทอดแนวขวางกั้นทิศทางของลมฝน  จึงมาํใหด้ว้นตน้
ลมมีฝนตกชุกกวา่ดา้นปลายลม  เม่ือไอนํ้าถกูลมประจาํพดัเขา้หาฝ่ังและยกระดบัข้ึนตามความสูงของภมิูประเทศ  ทาํให้
อุณหภมิูลดลงและรวมตวัเป็นกอ้นเมฆ  เม่ืออุณหภมิูลดตํ่าลงถึงจุดกลัน่ตวัจะคลายความร้อนแฝงของการกลัน่ตวัจึงมีฝน 
ตกลงดา้นตน้ลม  ส่วนดา้นปลายลมอุณหภมิูจากความร้อนแฝงและเมฆจะจมตวัลงเม่ืออุณหภมิูสูงข้ึน ไอนํ้าจะระเหยข้ึนไป
ในบรรยากาศจึงไม่มีการกลัน่ตวัเป็นฝนมากเหมือนดา้นตน้ลม  จึงทาํใหเ้กิดดา้นปลายลมกลายเป็นพ้ืนท่ีอบัฝนท่ีมีอากาศ
แหง้และอุณหภูมิสูง  บริเวณท่ีปรากฏลกัษณะดงัน้ี  เช่น  บริเวณท่ีราบสูงปาตาโกเนียทางใตข้องทวปีอเมริกาใต ้ ท่ีมีทิวเขา
แอนดีสทอดแนวขวางกั้นทิศทางลมและความช้ืนท่ีพดัมาจากมหาสมุทร แปซิฟิกไว ้ ส่วนในประเทศไทย  บริเวณท่ีราบภาค
กลางแถบจงัหวดักาํแพงเพชร  พิษณุโลก  นครสวรรค ์ อุทยัทาธานี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  มีทิวเขาถนนธงชยัและ
ทิวเขาตะนาวศรีทอดแนวขวางกั้นทิศทางลมและความช้ืนท่ีพดั มาจากอ่าวเมาะตะมะ  จึงพบวา่ดา้นนบัลมแถบอาํเภอทองผา
ภมิู  อาํเภอสังขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี  มีฝนตกชุกและมีปริมาณสูงกวา่ดา้นปลายลมซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอบั

ฝน  
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4.8) ปรากฏการณ์อุณหภูมผิกผนั (temperature inversion)  อุณหภมิูผกผนัเป็นปรากฏก่ารณ์ท่ีเกิดข้ึนตรงกนัขา้มกบั
อุณหภมิูปกติใน บรรยากาศ  คือ  ปกติในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์อุณหภมิูปกติในบรรยากาศ  คือ  ปกติในบรรยากาศ
ชั้นโทรโพสเฟียร์อุณหภมิูจะลดลงตามความสูงในอตัรา 6.4 องศาเซลเซียสต่อความสูง 1000 เมตร  สภาวะของอากาศเช่นน้ี
จะทาํใหค้วนัจากโรงงานอุตสาหกรรมลอยข้ึนไปในบรรยากาศ  แต่ในช่วงเวลากลางคืนอุณหภมิูเหนือพ้ืนดินเยน็กวา่อากาศ
เบ้ืองบนเน่ืองจาก การคายความร้อนของโลกจึงทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์อุณหภมิูผกผนัข้ึนดงันั้น  ในพ้ืนท่ียา่นอุตสาหกรรม
และเมืองใหญ่ท่ีมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงชนิดต่างๆ  ควนัท่ีลอยข้ึนไปในบรรยากาศจะไม่สามารถลอยข้ึนไปไดสู้ง  เน่ืองจาก
อุณหภมิูของอากาศโดยรอบมีค่าสูงกวา่ เรียก แนวผกผนั (inversion layer) ปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีจะพบเห็นในช่วงเวลา
ตอนเชา้และหวัคํ่าของฤดูหนาว 
5) ปรากฏการณ์บนผวิโลกอนัเน่ืองจากดวงจนัทร์  ดวงจนัทร์ เป็นบริวารของโลกและโคจรรอบโลก  โดยดวงจนัทร์จะ
หมุนรอบตวัเองพร้อมกบัโคจรรอบโลก  เม่ือโคจรรอบโลกครบ 1 รอบ  จะใชเ้วลาเท่ากบัการหมุนรอบตวัเอง คือ 27 วนั 8 
ชัว่โมง  แต่เม่ือโลกโคจรรอบดวงอาทิตยไ์ปดว้ย  ดงันั้น  ดวงจนัทร์จึงใชเ้วลาโคจรครบรอบจริงเท่ากบั 29 วนั 6 ชัว่โมง  ซ่ึง
เรียกวา่ เดือนจนัทรคติ 

ดวงจนัทร์ไม่มีแสงสวา่งในตวัเองเช่นเดียวกบัโลก  แสงท่ีส่องมายงัโลกจึงเป็นเพียงแสงสะทอ้นท่ีดวงจนัทร์ไดรั้บจากดวง
อาทิตย ์ ดงันั้น  คนบนโลกจะเห็นดวงจนัทร์  14-15 วนัและไม่เห็นอีกเลยประมาณ 14 หรือ 15 วนั  ในรอบ 1 เดือนทางสุริ

ยคติ  ปรากฏการณ์บนผิวโลกอนัเน่ืองมาจากดวงจนัทร์  มีดงัน้ี  

5.1) การเกดิข้างขึน้-ข้างแรม  การท่ีดวงจนัทร์หนัดา้นสวา่งเขา้หาดวงอาทิตยใ์นขณะท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลก  คนบนโลก
มีโอกาสเห็นส่วนสวา่งของดวงจนัทร์มากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละระยะ เวลา  เช่น  เม่ือดวงอาทิตยอ์ยูใ่นแนวเดียวกนั
กบัดวงจนัทร์และโลก ณ วนันั้นทุกตาํแหน่งบนโลกไม่สามารถมองเห็นส่วนสวา่งของดวงจนัทร์ได ้ ในวนัต่อๆ  ไปดวง
จนัทร์เคล่ือนท่ีทาํมุมกบัโลกไปจากตาํแหน่งเดิมวนัละประมาณ 12 องศา 30 ลิปดา  คนบนโลกจะเร่ิมเห็นส่วนสวา่งของดวง
จนัทร์มากข้ึนเร่ือยๆ  จึงเรียกช่วงน้ีวา่  ขา้งข้ึน หรือ เดือนหงาย  เม่ือดวงจนัทร์โคจรมาถึงวนัข้ึน 8 คํ่า  อยูใ่นตาํแหน่งท่ีเป็น
มุมฉากระหวา่งดวงอาทิตย ์ โลก  และดวงจนัทร์  ทาํใหค้นบนโลกเห็นส่วนสวา่งของดวงจนัทร์คร่ึงดวง  ถดัไปอีกจนวนัข้ึน 
15 คํ่า  ดวงจนัทร์เคล่ือนไปอยูใ่นทิศตรงกนัขา้มกบัดวงอาทิตย ์ คนบนโลกจึงสามารถเห็นส่วนของดวงจนัทร์ไดท้ั้งหมด
เรียกวา่  ดวงจนัทร์เตม็ดวง  ถดัจากวนัดงักล่าวไป  คนบนโลกจะเห็นส่วนสวา่งของดวงจนัทร์ลดลงเร่ือยๆ
เรียกวา่  ขา้งแรม  จนเม่ือดวงจนัทร์โคจรไปถึงวนัวนัแรม 8 คํ่า  อยูใ่นตาํแหน่งท่ีเป็นมุมฉากอีกคร้ังคนบนโลกจะเห็นส่วน

http://etcgeography.files.wordpress.com/2011/08/1011.jpg�


สวา่งเหลือเพียงคร่ึง ดวง  และถดัไปจนถึงแรม 14 คํ่าหรือแรม 15 คํ่า  คนบนโลกจะไม่เห็นส่วนสวา่งของดวงจนัทร์อีก

คร้ัง  เป็นอนัวา่ดวงจนัทร์ไดโ้คจรรอบโลกครบ 1 เดือน  

5.2) สุริยุปราคา  เกิดข้ึนในเวลากลางวนัเม่ือดวงจนัทร์โคจรอยูใ่นตาํแหน่งระหวา่งดวงอาทิตยก์บั โลกหรือวนัแรม 14-15 
คํ่าและวนัข้ึน 1 คํ่า  และอยูใ่นระนาบเดียวกนัดวงจนัทร์จะโคจรเขา้บงัแสงของดวงอาทิตยส่์งผลใหเ้กิด ความมืดบางส่วน
ของพื้นโลกในช่วงเวลาหน่ึง 

5.3) จันทรุปราคา  เกิดข้ึนในเวลากลางคืนเม่ือดวงจนัทร์อยูใ่นตาํแหน่งตรงกนัขา้มกบัดวงอาทิตย ์ โดยมีโลกอยูต่รงกลาง
หรือวนัข้ึน  14-15 คํ่าและวนัแรม 1 คํ่า  และอยูใ่นระนาบเดียวกนั  เงามืดของโลกท่ีบดบงัดวงอาทิตยจ์ะตกทอดไปยงัดวง
จนัทร์ท่ีสุกสวา่งในคืนเพญ็ เม่ือดวงจนัทร์โคจรผา่นเขา้ไปจะทาํใหด้วงจนัทร์มืดลงทีละนอ้ย 

2.2 ปรากฏการณ์จากธรณีภาค 
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ธรณีภาค (lithosphere) ส่วนของโลกท่ีเป็นของแขง็ประกอบไปดว้ยหินและดินชนิดต่างๆซ่ึงห่อโลกอยูเ่ป็น ผวิเปลือก
โลก  เป็นพ้ืนท่ีท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นท่ีอาศยัอยูแ่ละดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และ

วฒันธรรม  

เน่ืองจากส่วนท่ีเป็นธรณีภาค  ประกอบดว้ย  แผน่ภาคพ้ืนทวปีกบัแผน่ภาคพ้ืนสมุทรและถกูรองรับดว้ยธรณีภาค 
(asthenosphere) กบัส่วนเน้ือโลก (mantle) ท่ีเป็นอาณาบริเวณท่ีเป็นหินหนืด (magma) หินหนืดเป็นสารเหลวร้อนมีการ
เคล่ือนตวัภายในโลกจึงส่งผลใหเ้ปลือกโลกท่ีเป็น แผน่ภาคพ้ืนทวีปและแผน่ภาคพ้ืนสมุทรเคล่ือนท่ี  ซ่ึงเรียกวา่ ทวีป
เล่ือน  โดยลกัษณะการเคล่ือนนั้นมีทั้งลกัษณะการแยกออกจากกนัและการเล่ือนชนกนัหรือ มุดเขา้หากนัของเปลือกโลก 

จากทฤษฎีของนายอลัเฟรด เวเกเนอร์  นกัธรณีฟิสิกส์ชาวเยอรมนั  ตั้งสมมติฐานวา่แต่เดิมโลกใบน้ีมีแผน่ดินกวา้งใหญ่เพียง
ผนืเดียว  เรียกวา่  พนัเจีย (Pangea ; Pangaea)  ส่วนมหาสมุทรทั้งหมดเรียกวา่  พนัทาลสัซา (Panthalassa) และ ทะเลเททิส 
(Tethy Sea) คือ ทะเลท่ีอยูร่ะหวา่งทวปียเูรเซียกบัแผน่ทวปีอฟริกา  ซ่ึงภายหลงัต่อมาผนืแผน่ดินกวา้งใหญ่หรือพนัเจียนั้นได้
แยกออกจากกนักลาย เป็นทวปีต่างๆในปัจจุบนั  และทะเลเททิสส่วนใหญ่ถกูปิดจากการเคล่ือนของพื้นทวปี  ส่วนท่ี
หลงเหลืออยูข่องทะเลเททิสใหเ้ห็นในปัจจุบนั  คือ  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแคสเปียน 

จากการสาํรวจพ้ืนท่ีทางตะวนัออกของทวปีอเมริกาใตก้บัพ้ืนท่ีทางตะวนัตกของ ทวปีแอฟริกา พบวา่  ชนิดของหินและ
ฟอสซิลบริเวณประเทศบราซิลมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัในประเทศ ไนจีเรียกาบอง  นอกจากน้ียงัพบวา่เทือกเขาแอตลา
สทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีแอฟริกา มีลกัษณะการเกิดและชนิดของหินเช่นเดียวกบัเทียกเขาแอบพาเลเซีย
ทางดา้นทิศ ตะวนัออกของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงผลสาํรวจเหล่าน้ีสนบัสนุนทฤษฎีทวปีเล่ือนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ทอ้งทะเลบริเวณทวปีอเมริกาเหนือแยกออกจากทวปีแอฟริกาและทวปีอเมริกาใต ้ พ้ืนทอ้งทะเลท่ีเคล่ือนออกจากกนั  ทาํให้
มวลหินหนืดพข้ึุนมาเยน็ตวัใตน้ํ้ากลายเป็นเทือกเขากลางมหาสมุทร  ซ่ึงในปัจจุบนัอยูบ่ริเวณกลางมหาสมุทรแอตแลนติก
และมหาสมุทรอินเดีย 

บริเวณท่ีเคยเป็นทะเลเททิส  ระหวา่งทวปีแอฟริกากบัทวปีเอเชียพ้ืนท่ีจะแคบลงเน่ืองจากแผน่ทวปีแอฟริกา เคล่ือนท่ีข้ึนทาง
เหนือตามแนวชนกนั  ส่วนทวปีแอนตาร์กติกถกูแยกไปเป็นแผน่ดินอนุทวปีอินเดียและทวีปออสเตรเลีย 

เม่ืออนุทวปีอินเดียเคล่ือนท่ีไปชนกบัแผน่ทวปียเูรเซียจึงเกิดทิวเขา หิมาลยั  พบฟอสซิลหอยบนยอดเขา  ส่วนแนวมุดเขา้หา
กนับริเวณทะเลเมริเตอร์เรเนียนทาํใหเ้กิดภูเขาไฟบริเวณ ประเทศอิตาลี  และเกิดแนวรอยเล่ือนของหินในบริเวณประเทศ
ตุรกี  อิรัก  อิหร่าน  และอฟักานิสถาน  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือก

โลก  ไดแ้ก่  

1)            แผ่นดินไหว (earthquake)  การเกิดแผน่ดินไหวเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกในบริเวณ 
แนวรอยเล่ือนของเปลือกโลก (fault)  หรือการปะทุของภูเขาไฟการสั่นสะเทือนของแผน่ดินอาจสั่นสะเทือนเพียงเลก็ 
นอ้ย  หรือสั่นสะเทือนอยา่งรุนแรง  จนทาํใหส่ิ้งก่อสร้างฟังทลาย  ดินถล่ม  จุดศนูยก์ลางการเกิดแผน่ดินไหวจะอยูใ่นระดบั
ลึก  ส่วนผวิโลกท่ีอยูต่รงกบัจุดศูนยก์ลางการเกิดแผน่ดินไหว  จะเป็นบริเวณท่ีไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุด  และความ
เสียหายจะลดนอ้ยลงเม่ืออยูห่่างตาํแหน่งดงักล่าวออกไป 
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แนวแผน่ดินไหวของโลกส่วนท่ีเป็นขอบของแผน่ธรณีของทวปีต่างๆ ซ่ึงวางตวัอยูบ่นชั้นหินหนืดท่ีมีการเคล่ือนไหวอยู่

ตลอดเวลา  

บริเวณท่ีเกิดแผน่ดินไหวข้ึนบ่อยคร้ัง  คือประมาณร้อยละ 70 ของการเกิดแผน่ดินไหวทัว่โลก  และมีความรุนแรงมากท่ีสุด
จะอยูโ่ดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือท่ีเรียกวา่  แนววงแหวนไฟแปซิฟิก (The Pacific Ring of Fire) ครอบคลุมอาณา
บริเวณตั้งแต่เทือกเขาแอนดีส ในทวปีอเมริกาใตผ้น่อเมริกากลาง  เทือกเขาร็อกกีและท่ีราบสูงโคลมัเบีย  อะแลสกา  คาบ
สมุทรคมัซตัคา  หมู่เกาะญ่ีปุ่น  หมู่เกาะฟิลิปปิน  หมู่เกาะอินโดนีเซีย  ผา่นลงไปถึงหมู่เกาะแปซิฟิกใตถึ้งประเทศ
นิวซีแลนด ์ รวมความยาวทั้งส้ินประมาณ 3200 กิโลเมตร  และแนวดงักล่าวเป็นแนวท่ีมีภูเขาไฟมากท่ีสุดในโลกดว้ย
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เช่นกนั  แนวแผน่ดินไหวบริเวณอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  แนวเกาะชวาผา่นเกาะสุมาตรา  หมู่เกาะอนัดามนั  สหภาพพม่า  แนวเทือกเขา

หิมาลยั  เป็นตน้  

2) การไหลเวยีนของกระแสนํา้มหาสมุทร (ocean currents) มีความต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอกนั  โดยเกิดจากสาเหตุ  ดงัน้ี 

เกิดจากความแตกต่างของระดบันํ้าทะเล 1.

เกิดจากความหนาแน่นและอุณหภมิูท่ีแตกต่างกนัของทะเลในแต่ละแห่ง 2.

เกิดจากแรงผลกัของลมประจาํฤดูและลมประจาํถ่ินท่ีกระทาํต่อผวิหนา้นํ้า 3.

เกิดจากการลดระดบัและการเพิ่มระดบันํ้าทะเลจากปรากฏการณ์นํ้าข้ึน-นํ้าลง 4.

เกิดจากผลของแรงสั่นสะเทือนเน่ืองจากการเกิดแผน่ดินไหวหรือภเูขาไฟปะทุใตท้ะเล 5.

2.1) กระแสน้ํามหาสมุทรแปซิฟิก  บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใตมี้  กระแสนํ้าเยน็แปรู  เม่ือไหลเขา้ใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร
กระแสนํ้าจะอุ่นข้ึนและเคล่ือนท่ีไปทางทิศ ตะวนัตก  เรียกวา่  กระแสนํ้าอุ่นศนูยสู์ตร  กระทัง่กระแสนํ้าไหลไปถึงทวปี
ออสเตรเลียจะแยกออกเป็น 2 สาย  คือ สายท่ีไหลวกลงทางใตเ้ส้นศนูยสู์ตรผา่นชายฝ่ังทะเลดา้นทิศตะวนัออกของประเทศ 
ออสเตรเลีย  เรียกวา่  กระแสนํ้าอุ่นออสเตรเลียตะวนัออก  ส่วนสายท่ีไหลข้ึนไปทางเหนือเส้นศนูยสู์ตรสู่ทะเลจีนแลว้ไหล
เลียบฝ่ังตะวนั ออกของประเทศญ่ีปุ่น  เรียกวา่  กระแสนํ้าอุ่นคุโระชิโอะ 

ต่อมากระแสนํ้าอุ่นคุโระชิโอะจะไหลไปทางตะวนัออกจนถึงอ่าวอะแลสกา เรียกวา่ กระแสนํ้าอุ่นอะแลสกา  และกระแสนํ้า
จะค่อยๆ เยน็ลงเน่ืองจากมีกระแสนํ้าเยน็ท่ีไหลจากช่องแคบเบริงมารวมกนั  มวลนํ้าเยน็จะลอยตวัข้ึนเบ้ืองบนและไหลผา่น
ชายฝ่ังทางทิศตะวนัตกของประเทศ สหรัฐอเมริกา  เรียกวา่  กระแสนํ้าเยน็แคลิฟอร์เนีย  จากนั้นจะไหลลงทางทิศใตแ้ละ
กระแสนํ้าจะอุ่นข้ึนเม่ือเขา้ใกลเ้ส้นศนูยสู์ตร 

2.2) กระแสน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติก  บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใตมี้  กระแสนํ้าเยน็เบงเกวลา  ไหลเลียบชายฝ่ัง
ทางตะวนัตกของทวปีแอฟริกาบริเวณประเทศแอฟริกาใต ้ นามิเบีย  แลแองโกลา  เม่ือใกลเ้ส้นศนูยสู์ตรและอ่าวกินี กระแส
นํ้าอุ่นข้ึนและไหลไปทางทิศตะวนัตก  เรียกวา่  กระแสนํ้าไหลไปถึงทวปีอเมริกาใตจ้ะแยกออกเป็น 2  สาย คือ  สายท่ีไห
ลวกลงทางใตเ้ส้นศนูยสู์ตรผา่นชายฝ่ังประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา  เรียกวา่  กระแสนํ้าอุ่นบราซิล  ส่วนสายท่ีไหลข้ึนไป
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ทางเหนือเส้นศนูยสู์ตรเขา้ไปในทะเลแคริบเบียน  อ่าวเมก็ซิโก  และชายฝ่ังทางตะวนัออกของสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา 
เรียกวา่  กระแสนํ้าอุ่นกลัฟ์สตรีม 

จากนั้นกระแสนํ้าจะไหลขา้มมหาสมุทรไปจนถึงคาบสมุทรแกนดิเนเวยีและยโุรป ตะวนัตก  เรียกวา่  กระแสนํ้าอุ่น
แอตแลนติกเหนือ  ขณะท่ีกระแสนํ้าเยน็ท่ีไหลลงมาจากมหาสมุทรอาร์กติกจะไหลอยูลึ่กใตก้ระแสนํ้า อุ่น  แถบหมู่เกาะ
คะแนรี  และเม่ือไหลเขา้ใกลเ้ส้นศนูยสู์ตรกระแสนํ้ากจ็ะอุ่นข้ึนแลว้ไหลไปตามแนวเส้น ศนูยสู์ตร 

2.3) กระแสน้ําในมหาสมุทรอินเดยี  บริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใตมี้กระแสนํ้าเยน็ไหลผา่นดา้นทิศตะวนัตกของทวปี 
ออสเตรเลีย  เรียกวา่  กระแสนํ้าเยน็ออสเตรเลียตะวนัตก  จากนั้นกระแสนํ้าจะไหลไปตามแนวเส้นศนูย์
สูตร  เรียกวา่  กระแสนํ้าอุ่นศนูยสู์ตร  ไหลไปทางทิศตะวนัตกจนถึงทวปีแอฟริกาท่ีเกาะมาดากสัการ์  กระแสจะแยก
ออกเป็น 2 สาย  คือ สายท่ีไหลวกลงทางใต ้ เรียกวา่  กระแสนํ้าอุ่นโมซมับิก  ส่วนสายท่ีไหลข้ึนไปเหนือเส้นศูนยสู์ตร 
เรียกวา่  กระแสนํ้าอุ่นมรสุม 

2.4) กระแสน้ําในมหาสมุทรอาร์กติก  บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกจะมีเฉพาะกระแสนํ้าเยน็  โดยจะไหลลงไปยงัมหาสมุทร
แปซิฟิกในฤดูหนาว  สายหน่ึงไหลผา่นช่องแคบเบริงไปยงัชายฝ่ังตะวนัออกของญ่ีปุ่น  เรียกวา่  กระแสนํ้าเยน็โอะยาชิ
โอะ๊  ส่วนอีกสายหน่ึงไหลผา่นช่องแคบเดวสิระหวา่งเกาะกรีนแลนดก์บัประเทศแคนนาดา  เรียกวา่  กระแสนํ้าเยน็แลบ
ราดอร์ 

3) ปฏิสัมพนัธ์ที่เกดิจากอทิธิพลของกระแสนํา้มหาสมุทร  กระแสนํ้ามหาสมุทรมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องมนุษยใ์น
ภมิูภาคต่างๆ  หลายประการดงัน้ี 

3.1) ในช่วงฤดูหนาวของเขตภมิูอากาศแบบอบอุ่น  กระแสนํ้าท่ีไหลเลียบชายฝ่ังจะทาํใหอุ้ณหภมิูของอากาศบริเวณนั้นอุ่น
ข้ึนกวา่ ปกติ  ตวัอยา่งเช่น  เม่ือกระแสนํ้าอุ่นข้ึนกวา่อุณหภุมิของอากาศบริเวณอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นละติจูดเดียวกนั  ไดแ้ก  บริเวณ
ยโุรปเหนือทะเลจะไม่เป็นนํ้าแขง็  แต่บริเวณเกาะกรีนแลนดท์ะเลจะเป็นนํ้าแขง็และมีอากาศหนาวเยน็  เป็นตน้ 

3.2) กระแสนํ้าต่างชนิดกนัจะก่อใหเ้กิดความแตกต่างของภมิูอากาศ  แมจ้ะไหลผา่นทวปีเดียวกนั  ดงักรณีของทวปีแอฟริกา
และทวปีอเมริกาใต ้ โดยในละติจูดเดียวกนัภมิูอากาศของทางทิศตะวนัตกกบัทิศตะวนัตกกบัทิศตะวนัออก ของทั้งสองทวปี
จะแตกต่างกนัมาก  คือ  ทิศตะวนัตกของทั้งสองทวปีจะมีกระแสนํ้าเยน็ไหลผา่นส่งผลใหบ้ริเวณชายฝ่ังและ ลึกเขา้ไปใน
แผน่ดินอากาศจะแหง้แลง้  มีลกัษณะเป็นทะเลทราย  เช่น  ทะเลทรายคาลาอารี  บริเวณประเทศบอตสวานาในทวปีแอฟริกา
และทะเลทรายอะตากามา  บริเวณประเทศชิลีและเปรูในทวปีอเมริกาใต ้ ส่วนทางดา้นฝ่ังตะวนัออกของทั้งสองทวีปจะมี
อากาศแบบทุ่งหญา้สะวนันาซ่ึงมี ความชุ่มช้ืนมากกวา่ 



3.3) บริเวณท่ีมีมวลนํ้าเยน็ลอยตวัข้ึนมา  แถบหมู่เกาะคะแนรีทางทิศตะวนัตกของทวปีแอฟริกาและชายฝ่ังของรัฐแคลิ ฟอร์
เนีย  สหรัฐอเมริกา  ส่งผลใหภ้ายในแผน่ดินมีภมิูอากาศแบบทะเลทรายและก่ึง

ทะเลทราย  

3.4) บริเวณท่ีกระเสนํ้าอุ่นและกระเสนํ้าเยน็ไหลไปปะทะกนั  เช่น  กระแสนํ้าอุ่นคุโระชิโอะปะทะกบักระแสนํ้าเยน็โอะยาชิ
โอะท่ีบริเวณทะเลญ่ีปุ่น  ท่ีเรียกวา่  คูริลแบงส์  และกระแสนํ้าอุ่นกลัฟ์สตรีมปะทะกบักระแสนํ้าเยน็แลบราดอร์ท่ีบริเวณทาง
ทิศ ตะวนัออกของเกาะนิวฟันดแ์ลนดข์องประเทศแคนาดา  ท่ีเรียกวา่  แกรนดแ์บงส์  นอกจากจะทาํใหเ้กิดหมอกจากการ
เคล่ือนตวัของความช้ืนไปบนผวินํ้าท่ีเยน็จดั  มีช่ือเรียกเฉพาะวา่  หมอกทะเล (sea smoke) แลว้  บริเวณดงักล่าวยงัเป็นแหล่ง
ท่ีมีแพลงกต์อนซ่ึงเป็นอาหารของปลามาก  ทาํใหมี้ปลาในบริเวณน้ี  เป็นประโยชน์ทางดา้นการประมงอีกดว้ย 

4) ปฏิสัมพนัธ์ที่เกดิจากนํา้ขึน้-นํา้ลงและนํา้เกดินํา้ตาย  ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์ โลก  และดวง
อาทิตย ์ ส่งผลใหเ้กิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ดงัน้ี 

4.1) นํ้าข้ึน-นํ้าลง  เน่ืองจากดวงจนัทร์และดวงอาทิตยต่์างมีแรงดึงดูดท่ีกระทาํต่อมวลนํ้าบนโลก  โดยแรงดึงดูดจากดวง
จนัทร์มากกวา่ดวงอาทิตย ์ ปรากฏการณ์นํ้าข้ึน-นํ้าลงจึงถือไดว้า่เกิดเน่ืองจากอิทธิพลของดวงจนัทร์  โดยเกิดนํ้าข้ึนวนัละ 2 
คร้ังสลบักบัการเกิดนํ้าลงวนัละ  2  คร้ัง  คือ  เกิดนํ้าข้ึนแลว้อีก 6 ชัว่โมงต่อมาจะเกิดนํ้าลง  อีก 6 ชัว่โมงต่อมากเ็กิดนํ้าข้ึน
และอีก 6 ชัว่โมงกเ็กิดนํ้าลง  เช่นน้ีจนครบ 1 วนั  โดยวนัต่อไปเวลาท่ีนํ้าข้ึนจะชา้ไปจากวนัแรกเฉล่ียประมาร 50 นาที  ทั้งน้ี
เพราะดวงจนัทร์โคจรทาํมุมกบัโลกไป 12 องศา 30 ลิปดา 

4.2) นํ้าเกิด-นํ้าตาย  โดยนํ้าเกิดเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากโลก  ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์เรียงตวัเป็นแนวเดียวกนั  แรงดึงดูด
ของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์เสริมแรงกนัพลงัดึงดูดจึงมากข้ึน  ส่งผลใหร้ะดบันํ้าข้ึนสูงท่ีสุดและลงตํ่าท่ีสุดต่างจากระดบั
ทะเลปานกลาง  เกิดในช่วงข้ึน 15 คํ่า  และวนัแรม 14-15 คํ่า  ส่วนนํ้าตาย  เป็นวนัท่ีดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์โคจรมา
เรียงตวัเป็นมุมฉาก  นํ้าจึงถูกแรงดึงดูดของดวงอาทิตยดู์ดไปส่วนหน่ึง  และดวงจนัทร์ดูดไปส่วนหน่ึง  จึงทาํใหร้ะดบันํ้าข้ึน
และนํ้าลงไม่แตกต่างไปจากระดบันํ้าทะเลปานกลางมากนกั  ตรงกบัช่วงวนัข้ึน 8 คํ่า  และวนัแรม 8 คํ่า 

5) ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัแหล่งนํา้จืด  นํ้าจืดเป็นส่ิงจาํเป็นต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องมนุษย ์ สมยัโบราณมนุษย์
เลือกตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีท่ีมีนํ้ าจืดเพ่ือประโยชน์ทั้งใน ดา้นการบริโภคและการอุปโภค  จากการท่ีมนุษยผ์กูพนักบัแหล่งนํ้า
จืดมาตั้งแต่สมยัโบราณน้ีเองทาํใหม้นุษย ์ไดส้ั่งสมความรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์จากแหล่งนํ้าจืดมาโดยตลอด  ทั้งการเกิดนํ้า
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ท่วม  และการขาดแคลนนํ้าจืด  มนุษยจึ์งพฒันาวธีิการป้องกนันํ้าท่วมและรู้จกัทาํระบบการชลประทาน  เพ่ือใหมี้นํ้าจืดใช้
ตลอดปีข้ึน 

นํ้าจืดท่ีมนุษยน์าํมาใชป้ระโยชน์มีกาํเนิดจากหยาดนํ้าฟ้าชนิดต่างๆ  ไดแ้ก่  นํ้าฝน  หิมะ  ลกูเห็บ  โดยนํ้าจืดท่ีมีสถานะเป็น
นํ้าแขง็  เม่ือละลายแลว้นํ้าจืดจะแทรกเขา้ไปในเน้ือดินซ่ึงนํ้าจืดในดินจะมีปริมาณมาก นอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ
และชนิดของดิน  ความช้ืนในดิน  ชนิดของพืชและบริเวณท่ีพืชปกคลุมดิน  ความลาดของพ้ืนผิว  และประเภทหรือลกัษณะ
ของฝนท่ีตกลงมายงัพ้ืนท่ี  นํ้าจืดในดินจะไหลซึมลงสู่ชั้นใตดิ้น  และสะสมเป็นนํ้าใตดิ้นต่อไป 

โดยมนุษยน์าํนํ้ ามาใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ  เช่น  นาํมาอุปโภคบริโภคเป็นนํ้าใชภ้ายในครัวเรือน  ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและนาํมาใชใ้นดา้นการเกษตร  เป็น

ตน้  

ส่วนนํ้าจืดท่ีเป็นแหล่งนํ้า  เช่น  แม่นํ้า  ลาํธาร  ทะเลสาบ  บ่  บึง  สระนํ้า  โดยมนุษยจ์ะตั้งถ่ินฐานและใชน้ํ้าจากแม่นํ้า
มากกวา่แหล่งนํ้าจืดผวิดินอ่ืนๆ  แม่นํ้าจึงเปรียบไดด้งัน้ี  เส้นเลือดท่ีหล่อเล้ียงชีวิตและใชใ้นกิจกรรมต่างๆ  คือ  เป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง  เป็นแหล่งอาศยัของสัตวน์ํ้ าจืดตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งนํ้าจืดท่ีใชป้ระโยชน์ทางดา้นการเพราะปลูก
และเล้ียงสัตว ์

6) ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัทะเลและมหาสมุทร  มนุษยมี์ความสัมพนัและใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้าเคม็มากมายหลาย
รูปแบบ  ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1.  การคมนาคมขนส่ง  มนุษยไ์ดใ้ชท้ะเลและมหาสมุทรเป็นเส้นทางการเดินเรือทั้งการคมนาคมและการขน ส่งมาตั้งแต่
สมยัโบราณ  และไดพ้ฒันาระบบการเดินเรือมาโดยตลอด  จนในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ทนัสมยัมาก  การขนส่งทางทะเล
ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทาํใหส้ามารถบรรทุกนํ้าหนกั สินคา้ไดป้ริมาณมาก  และเสียค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่ดว้ยการขนส่ง
ดว้ยพาหนะอ่ืนๆ  โดยพบวา่เมืองใหญ่ๆของประเทศต่างๆ  อยูบ่ริเวณใกลป้ากแม่นํ้าหรือชายฝ่ังทะเลซ่ึงเป็นจุดรับส่ง
สินคา้  ตวัอยา่งเช่น  เมืองช่างไห่ (เซ้ียงไฮ)้  ของประเทศจีน  กรุงโตเกียวและเมืองโอซะกะของประเทศญ่ีปุ่น  เมือง
นิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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2.  เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ  ทะเลเป็นแหล่งท่ีอยูข่องพืชและสัตวน์ํ้าเคม็นานาชนิด  ซ่ึงมนุษยน์าํมาเป็นอาหารและ
เวชภณัฑต่์างๆ 

3.  สถานทีเพราะเล้ียงสัตวน์ํ้ าเคม็  จากความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการประมงและการเพราะเล้ียงสัตวน์ํ้ าเคม็บางชนิด ท่ีเป็น
อาหารท่ีเป็นเศรษฐกิจของมนุษย ์

4.  การทาํนาเกลือสมุทร  การใชใ้ชป้ระโยชน์จากนํ้าเคม็ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง  คือ  การทาํนาเกลือสมุทร  โดยประเทศใน
เขตร้อนช้ืนท่ีมีชายทะเลจะทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดน้ี  แต่กท็าํไดบ้างพื้นท่ีเท่านั้น  เน่ืองจากการทาํนาเกลือจะตอ้งทาํ
ในพ้ืนท่ีท่ีมีดินเหนียว  มีช่วงฤดูแลง้ยาวนานและแสงอาทิตยเ์ขม้เท่านั้น  เช่น  จงัหวดัเพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร
ของประเทศไทย  เป็นตน้ 

5.  สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีสวยงาม  นํ้าทะเลท่ีอุ่นและสะอาด  จะเป็นสถานท่ีตากอากาศและพกัผอ่น
หยอ่นใจท่ีสาํคญัของมนุษย ์ ดงันั้น  ประเทศท่ีมีชายหาดท่ีสวยงาม  จึงสามารถสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4 ปรากฏการณ์จากชีวภาค 

ชีวภาค (Biosphere)  หมายถึง บริเวณของผวิโลก รวมทั้งในบรรยากาศและใตดิ้นท่ีมีส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนทั้งท่ีมีชีวติอยูแ่ละ ตาย
ไปแลว้ ไดแ้ก่ พืช สัตว ์มนุษย ์โดยพ้ืนท่ีหรือถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติทั้งพืชและสัตวท่ี์มีความ สัมพนัธ์กนัและมีการ
ปรับปรุงตวัของส่ิงมีชีวิตใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มของ ทอ้งถ่ินนั้นๆ ทั้งในดา้นบรรยากาศ ธรณีภาค และอุทกภาค 

1) ปรากฏการณ์ทางชีวภาคของพชื ท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

1.1) ลกัษณะทางกายภาพของพชื พืชมีองคป์ระกอบทางชีวภาพเฉพาะท่ีมีความแตกต่าง สามารถเห็นไดช้ดั 

เช่น ขนาดและความสูงของลาํตน้  ประเภทไมย้นืตน้  ไมล้ม้ลุก  ไมเ้ถา  ไมเ้กาะหรือกาฝาก  การแผร่่มเงา  ลกัษณะของ
ขนาดของใบ รูปร่าง  เช่น  พืชในเขตแหง้แลง้จะมีใบมนั  เป็นตน้ 

                 1.2) การกระจายของพชืพรรณธรรมชาตใินโลก การกระจายของพืชพรรณ จาํแนกตามสภาพแวดลอ้มแบ่ง
ได ้              3 ประเภทตามชีววฏัจกัร คือ 

(1) พชืทีเ่จริญเติบโตได้ในน้ําเคม็  เช่น  สาหร่าย  หญา้ทะเล  ซ่ึงสามารถสังเคราะห์ดว้ยแสง เพ่ือสร้างอาหารได ้ ส่วนบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลและแนวรอยต่อระหวา่งนํ้าจืดท่ีไหลออกมาจากแผน่ดินกบั นํ้าทะเลท่ีเรียกวา่  นํ้ากร่อย  จะมีพรรณไมห้ลาย
ชนิด  เช่น  ไมโ้กงกาง  ไมแ้สม  ไมต้ะบูน  ไมล้าํพ ู ตน้จาก เป็นตน้  และเน่ืองจากพรรณไมเ้หล่าน้ีมกัเจริญเติบโตบริเวณ
หาดเลนของปากแม่นํ้าจึง เรียกบริเวณน้ีวา่  “ป่าชายเลน” เป็นสถานท่ีอนุบาลสัตวน์ํ้ าและเป็นแหล่งอาหารของสัตวน์ํ้ า 
นอกจากน้ีป่าชายเลนยงัทาํหนา้ท่ีเป็นแนวยดึดินไม่ใหพ้งัทลายจากกระแสนํ้า คล่ืนและลมท่ีจะทาํความเสียหายแก่ภายใน
แผน่ดิน 

(2) พชืทีเ่จริญเติบโตได้ในน้ําจืด  บริเวณชายตล่ิงของแหล่งนํ้าจืดและในพื้นท่ีนํ้ าจืดจะมีพืชหลายชนิดท่ีเจริญ เติบโต
อยู ่ ไดแ้ก่  พืชสาย  คือ  พืชท่ีมีเหงา้อยูใ่นดิน  มีลาํตน้เป็นสายข้ึนอยูท่ ั้งใตร้ะดบันํ้าและเหนือระดบันํ้า  พืชท่ีลอยไปตาม



กระแสนํ้า  เช่น  แหน  ผกัตบชวา  พืชท่ีข้ึนเป็นตน้มีใบยาว  เช่น       ตน้ออ้  ไมย้นืตน้ท่ีข้ึนในบริเวณตล่ิง  เช่น  ตน้
มะกอกนํ้า  เป็นตน้ 

(3) พืชท่ีเจริญเติบโตในแผน่ดิน  บริเวณแผน่ดินท่ีมีพืชข้ึนไดแ้บ่งออกตามลกัษณะของพืชได ้4 ชนิด  ประกอบดว้ย  ป่า
ไม ้ ป่าสลบัทุ่งหญา้  ทุ่งหญา้และพืชทะเลทราย  โดยพืชชนิดต่างๆ  จะเจริญงอกงามไดดี้เพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ต่างๆ  เช่น  ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์จะทาํใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตไดดี้  บริเวณพ้ืนท่ีลาดชนัมกัจะพบพืชนอ้ย  บริเวณท่ีราบ
หรือหุบเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์จะมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ และภมิูอากาศท่ีแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถ่ิน  ทาํใหก้าร
เจริญเติบโตของพืชต่างกนัดว้ย  อาทิ  บริเวณท่ีมีภมิูอากาศแบบร้อนช้ืนจะพบตน้ไมสู้ง  ไม่ผลดัใบ  ภมิูอากาศแบบสะวนันา
จะพบพืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญา้ยาวและมีตน้ไมพุ้ม่ปะปน อยูบ่า้ง  เป็นตน้ 

2.3. ปฏิสัมพนัธ์เชิงภูมศิาสตร์ในประเทศไทย 

    3.1 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัลกัษณะธรณีสัณฐานในประเทศไทย 

    ลกัษณะธรณีสัณฐาน  ท่ี ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัเป็นเพียงส่ิงท่ีคงเหลืออยูจ่ากกระบวนการเปล่ียนแปลง ทั้งจากแรงดนั
ภายในเปลือกโลกอนัมหาศาลและกระบวนการท่ีกระทาํอยูบ่นพ้ืนผวิอนั เน่ืองมาจากบรรยากาศของโลก ดงันั้นปฏิสัมพนัธ์
ของมนุษยก์บัลกัษณะธรณีสัณฐานแบบต่างๆ นั้นมนุษยค์วรจะใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ หรือ
รู้จกัดดัแปลงใหเ้กิดคุณค่าโดยระมดัระวงัมิใหเ้กิดผลกระทบยอ้นกลบัเป็น อนัตรายต่อมนุษยเ์อง 

    ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัลกัษณะธรณีสัณฐานของภมิูภาคต่างๆ ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) ภาคเหนือ ลกัษณะภมิูประเทศมีความสัมพนัธ์กบัประชากรในภมิูภาค ดงัน้ี 

        1.1) เขตทวิเขาและหุบเขา ภเูขาสูงท่ีวางตวัในแนวเหนือ-ใต ้เป็นทิวเขาสลบัซบัซอ้นนั้น แต่ก่อนประกอบไปดว้ยป่าไม ้
สัตวป่์านานาชนิด และมีสายนํ้าเป็นลาํธารไหลลงไปหล่อเล้ียงแม่นํ้าในบริเวณหุบเขา ผลของความเป็นธรรมชาติท่ีมีระบบ
นิเวศท่ีสมดุล เป็นเสน่ห์ใหผู้ค้นเขา้ไปตั้งถ่ินฐานเพื่อถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยากร แลว้ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มดั้งเดิมจน
ระบบนิเวศท่ีเคยสมดุลถกูตดัวงจรไป 

       ปรากฏการณ์ท่ีเห็นไดช้ดัเจนในปัจจุบนั คือ สภาพป่าไมล้ดจาํนวนลงจนหมดส้ินไปในบางพ้ืนท่ี การชะลา้งพงทลาย
ของหนา้ดินจะเกิดข้ึนสูงเม่ือมีฝนตกและบางคร้ังกเ็กิดแผน่ ดินถล่มดว้ย และนอกจากน้ียงัมีการใชส้ารเคมีในการเพาะปลกู



พืช ส่งผลใหบ้ริเวณท่ีราบมีสารพิษท่ีเจือปนมากบันํ้า อีกทั้งเม่ือมีฝนตกหนกันํ้าป่าจะไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ํ่าอยา่ง

รวดเร็ว  

   1.2) บริเวณทีร่าบและแอ่ง ภาคเหนือมีท่ีราบหุบเขาแคบๆ ท่ีเกิดจากลาํธรไหลกดัเซาะบริเวณภเูขา เป็นท่ีราบผนืเลก็ๆ 
กระจายอยูท่ ัว่ไป และมีท่ีราบซ่ึงเกิดข้ึนในแอ่งแผน่ดิน มีการทบัถมของโคลนตะกอนเป็นบริเวณกวา้ง และมีแม่นํ้าสายใหญ่
ไหลผา่น เช่น แอ่งเชียงใหม่ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้าปิง แอ่งแม่ฮ่องสอนตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้าปาย แอ่งลาํปางตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้าวงั แอ่ง
เชียงรายตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ากก แอ่งพะเยาตั้งอยูบ่นฝ่ังกวา๊นพะเยาซ่ึงเช่ือมต่อกบัแม่นํ้าอิง เป็นตน้ สภาพพ้ืนท่ีจึงเหมาะ
สาํหรับใชเ้ป็นท่ีตั้งถ่ินฐานและใชป้ลกูพืชชนิดต่างๆ เช่น ถัว่ชนิดต่างๆ กระเทียม ยาสูบ ล้ินจ่ี ลาํไย ส่วนบริเวณท่ีราบสอง
ฝ่ังแม่นํ้าจะใชป้ลกูขา้ว 

2) ภาคตะวนัตก ลกัษณะภมิูประเทศมีความสัมพนัธ์กบัประชากรในภมิูภาค 

ดงัน้ี  

    2.1) เขตทวิเขาและหุบเขา มีทิวเขาทอดแนวมาจากภาคเหนือและเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นประเทศไทยกบัสหภาพ พม่า 
ในบริเวณน้ีจะมีการบุกรุกทาํลายป่าไมเ้พ่ือนาํพ้ืนท่ีมาใชเ้พาะปลกูพืชไร่ สวนผลไม ้ และสร้างเป็นท่ีพกับริการแก่
นกัท่องเท่ียวเช่นเดียวกบัในภาคเหนือ โดย ในดา้นการท่องเท่ียวภาคจะวนัตกจะมีทาํเลท่ีตั้งดีกวา่ภาคเหนือในดา้นระยะทาง 
แต่ยงัขาดโครงข่ายเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อกนัทาํใหก้ารเดินทางตอ้งใชเ้วลา มาก 
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    2.2) บริเวณที่ราบและที่ราบเชิงเขา ในภาคตะวนัตกมีท่ีราบแคบๆ อยูร่ะหวา่งเขตภเูขา มีการเขา้ไปจบัจองพ้ืนท่ีทาํนาและ
ปลกูพืชจาํนวนมาก เช่น ออ้ย เป็นตน้ 

    2.3) บริเวณทีร่าบชายฝ่ังทะเล ภาคตะวนัตกม่ีท่ีราบชายฝ่ังทะเลยาวตั้งแต่จงัหวดัเพชรบุรีซ่ึงเป็นหาดเลน ต่อเน่ืองไปยงั
บริเวณหาดชะอาํซ่ึงเป็นหาดทรายลงไปจนถึงจงัหวดัประจวบ คีรีขนัธ์ โดยประชาชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งทางดา้น
การประมงชายฝ่ัง ปลกูพืช เช่น สับปะรด และบริการนกัท่องเท่ียวเน่ืองจากชายฝ่ังดา้นจงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ มี
ชายหาดท่ีสวยงามจึงเหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

3) ภาคกลาง ลกัษณะภมิูประเทศมีความสัมพนัธ์กบัประชากรในภมิูภาค ดงัน้ี 

    3.1) บริเวณทีร่าบลุ่มนํา้ตอนบน คือ บริเวณท่ีราบลุ่มนํ้าเหนือจงัหวดันครสวรรคข้ึ์นไป มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่ีมี
ขนาดแคบลงเร่ือยๆ เม่ือข้ึนไปทางภาคเหนือ และมีระดบัสูงกวา่ท่ีราบภาคกลางตอนล่าง สภาพพ้ืนท่ีจะใชป้ระโยชน์ในดา้น
การเพาะปลูกพืชไร่และทาํนาขา้ว แต่บริเวณลุ่มนํ้ายม จงัหวดัสุโขทยัและพิษณุโลก จะมีปัญหานํ้าท่วมรุนแรงเกือบทุกปี
เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นท่ีราบนํ้าท่วมถึงและ เม่ือมีฝนตกต่อเน่ืองยาวนานเกิน24ชัว่โมง จะเกิดนํ้าไหลบ่าอยา่งรวดเร็ว หากจะ
บรรเทาอุทกภยัไดต้อ้งลดการตดัไมท้าํลายป่า สร้างเข่ือนหรืออ่างเกบ็นํ้าไวใ้นช่วงฤดูฝนและนาํมาใชใ้นฤดูแลง้ 

     3.2) บริเวณทีร่าบบริเวณขอบของภาค คือ ท่ีราบบริเวณขอบท่ีติดต่อกบัภาคเหนือภาคตะวนัตกและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สภาพเป็นเนินและท่ีราบเชิงเขา ใชป้ระโยชน์เป็นพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่ เช่น ออ้ย ขา้วโพด ขา้วฟ่าง มนั
สาํปะหลงั เป็นตน้ 

     3.3) บริเวณแอ่งเพชรบูรณ์ ในบริเวณท่ีราบลุ่มนํ้าป่าสักใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูกขา้ว ขา้วโพด ถัว่ และผลไม ้
ปัจจุบนัมีการโค่นทาํลายป่าธรรมชาติ เพ่ือใชดิ้นในการปลกูพืชและสร้างสถานท่ีพกับริการแก่นกัท่องเท่ียว ส่งผลใหเ้มือฝน

ตกหนกัมกัจะเกิดนํ้าท่วมและแผน่ดินถล่ม  

     3.4) บริเวณทีร่าบลุ่มนํา้ตอนล่าง คือ บริเวณท่ีราบลุ่มนํ้าเจา้พระยาตั้งแต่จงัหวดันครสวรรคล์งมา เป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง 
สภาพพ้ืนท่ีจะใชป้ระโยชน์ดา้นการปลกูขา้ว มีการตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนขนาดใหญ่หลายพ้ืนท่ี ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง
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การใชท่ี้ดินใหเ้ป็นพ้ืนท่ีเมือง และมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นนาขา้วเดิม ส่วนบริเวณปากนํ้าของ
แม่นํ้าแม่กลอง แม่นํ้าท่าจีน และแม่นํ้าเจา้พระยา สภาพพ้ืนท่ีดินใหม่และชายเลน มีป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ํ้า 

4) ภาคตะวนัออก ลกัษณะภมิูประเทศมีความสัมพนัธ์กบัประชากรในภมิูภาค ดงัน้ี 

    4.1) เขตเขาและทวิเขา คือ ทิวเขาสันกาํแพงและพนมดงรัก บริเวณขอบของภาคท่ีติดต่อกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีเป็นสวนผลไมแ้ละปลกูพืชไร่ ในพ้ืนท่ีบริเวณลาํธารตน้นํ้าใชท้าํกิจกรรมการท่องเท่ียวและจดัเป็น
สถานท่ีพกั นกัท่องเท่ียว 

    4.2) บริเวณทีร่าบลุ่มแม่นํา้บางปะกง อยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา ในช่วงฤดูฝนมกัจะเกิดนํ้าท่วมเสมอ
เน่ืองจากนํ้าป่าไหลมาจากทิวเขาทางตอนบน อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัลาํนํ้าต้ืนเขิน ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประชาชน

ทั้งพืชผลท่ีเพาะปลกูและทรัพยสิ์นต่างๆ  

    4.3) เขตพืน้ที่เนินแบบลูกฟูก อยูต่อนในของภาคตะวนัออก ใชพ้ื้นท่ีเป็นท่ีปลูกพืชไร่และพืชสวน 

    4.4) ทีร่าบชายฝ่ังทะเล เป็นสถานท่ีตากอากาศ และแหล่งท่องเท่ียวทั้งบริเวณเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี ตราด 

    4.5) เกาะและหมู่เกาะชายฝ่ัง เป็นเกาะใกลช้ายฝ่ังท่ีมีปะการังสวยงาม เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีใกลแ้ละสวยงามจึง
เป็นท่ีนิยมของผูค้นทั้งไทย และต่างชาติ จนมีแนวโนม้จะทาํใหแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามเส่ือมโทรมไป 

5) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลกัษณะภมิูประเทศมีความสัมพนัธ์กบัประชากรในภมิูภาคดงัน้ี 

     5.1) เขตทวิเขาด้านทศิตะวนัตก เป็นบริเวณท่ีมีภเูขายกตวัข้ึนแยกจากท่ีราบภาคกลาง โดยธรณีสัณฐานหลกัเป็นภเูขาหิน
ทรายท่ีมียอดราบ เช่น ภูกระดึง พ้ืนท่ีบริเวณน้ีใชป้ระโยชน์ดา้นการปลกูพืชไร่จาํพวกออ้ย มนัสาํปะหลงั ขา้วโพด ถัว่ และ
ปลกูขา้วในบริเวณท่ีลุ่ม อีกทั้งในฤดูหนาวภมิูทศัน์ของพื้นท่ีจะมีความสวยงาม อากาศเยน็และมีไมด้อกมาก จึงเป็นจุดเด่น
สาํหรับการท่องเท่ียว 
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     5.2) ทวิเขาด้านทศิใต้ เป็น แนวทิวเขาหินทรายท่ีมีดา้นลาดอยูใ่นประเทศไทยและมีดา้นชนัไปในกมัพชูาทางทิศ ใต ้ภูมิ
สัณฐานหลกัเป็น “เขารูปอีโตห้รือเกวสตา” คลา้ยกบั”เขาอีโต”้ ท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี สภาพของเขาท่ีทอดแนวตลอดจะมีช่อง
แคบท่ีสามารถเดินทางระหวา่งประเทศไดด้งั นั้น พ้ืนท่ีบริเวณน้ีผูค้นของทั้งสองประเทศจะมีความสัมพนัธ์ติดต่อคา้ขาย
แลก เปล่ียนสินคา้จาํพวกอาหาร ของป่า และไมซุ้งซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ียงัปรากฏหินภเูขาไฟเกือบตลอดแนวจึงทาํให้
บริเวณดงักล่าวมีสภาพดิน ท่ีเหมาะต่อกรปลกูพืชและผลไมต่้างๆ เช่น ท่ีอาํเภอกนัทรลกัษณ์ อาํเภอขนุหาญ และอาํเภอนํ้า
ยนื จงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเร่ิมมีการปลกูยางพารา เงาะ ทุเรียน ซ่ึงไดผ้ลผลิตดีไม่ต่างจากจงัหวดัในภาค

ตะวนัออก  

     5.3) แอ่งโคราช ประกอบดว้ยท่ีราบลุ่มนํ้าชี-มูล บริเวณท่ีราบลุ่มนํ้าเป็นแหล่งปลกูขา้วใหญ่ท่ีสุดของไทย และเป็นแหล่ง
ตั้งถ่ินฐานท่ีมีประชากรเกิน 1 ลา้นคนในเกือบทุกจงัหวดั โดยสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีลุ่ม ในช่วงฤดูฝนท่ีมีพายจึุงเกิดนํ้าท่วมข้ึน
เสมอ แต่เม่ือส้ินฤดูฝนไปสภาพการขาดแคลนนํ้าจะปรากฏเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพพน้ท่ีเป็นดินทรายไม่
อุม้นํ้า และไม่มีพ้ืนท่ีสาํหรับกกัเกบ็นํ้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ได ้และบางพ้ืนท่ีเป็นดินเคม็มีคราบเกลือสินเธาวข้ึ์นมาตกผลึก 

5.4) แอ่งสกลนคร ประกอบดว้ยท่ีราบลุ่มนํ้าสงคราม หนองหาน และลุ่มนํ้าโขงอีสานสกลนคร โดยพ้ืนท่ีบริเวณหนองหาน
สกลนครเป็นแอ่งตํ่าท่ีเกิดจากการทรุดตวัของแผน่ดิน เน่ืองจากโครงสร้างของเกลือและหิน
ละลาย
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            ดา้นทิศใตข้องแอ่งสกลนครมีทิวเขาภูพานทอดแนวจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือถึงทิศ ตะวนัออกเฉียงใต ้ บริเวณ
พ้ืนท่ีเนินและภเูขาท่ีกระจายอยูท่ ัว่ไปเป็นส่วนท่ีเหลืออยูจ่ากการก ร่อน เช่น ภผูาเทิบ ท่ีอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสาํคญั เป็นตน้ 

6) ภาคใต้ ลกัษณะภมิูประเทศมีความสัมพนัธ์กบัประชากรในภูมิภาค ดงัน้ี 

     6.1) คาบสมุทร ลกัษณะธรณีสัณฐานคาบสมุทรมีทะเลอนัดามนัอยูท่างดา้นทิศตะวนัตก ส่วนอ่าวไทยจะอยูท่างดา้นทิศ
ตะวนัออก ภายในแผน่ดินมีทิวเขาเป็นแกนของคาบสมุทร มีท่ีราบ เนิน และท่ีราบลุ่มแม่นํ้าซ่ึงใชป้ลกูขา้ว ส่วนบริเวณเนิน
เป็นพ้ืนท่ีปลูกไมผ้ลชนิดต่างๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มงัคุด พืชสวน เช่น ยางพารา ปาลม์นํ้ามนั กาแฟ เป็นตน้ 

             ในปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีป่าไมเ้ป็นพ้ืนท่ีเพาะปลกูปาลม์นํ้ามนั และยางพาราสร้างท่ีอยูอ่าศยั และสร้าง
ถนน ส่งผลใหน้ํ้ าป่าท่ีเกิดจากฝนท่ีตกอยา่งต่อเน่ืองในทิวเขาไหลบ่าลงสู่พ้ืนท่ี ราบอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการไหลของนํ้า
ถกูสกดัเส้นทางดว้ยพ้ืนท่ีทาํการเกษตร ส่ิงก่อสร้างถนน และทางรถไฟ ทาํใหก้ารระบายนํ้าลงคลองท่ีต้ืนเขินชา้ลงและเม้ือ
ระบายลงสู่คลองแลว้นํ้ากจ็ะ ลน้ฝ่ังอยา่งรวดเร็ว ปรากฏการณ์ดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขโดยเร็วเพ่ือลดความเสียหายต่อ 
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

    6.2) บริเวณทีร่าบลุ่มนํา้ ภาคใตแ้มจ้ะมีแม่นํ้าสายสั้นๆ แต่นบัวา่มีความสาํคญัมากทั้งในดา้นการบริโภค การใชเ้ป็น
เส้นทางคมนาคมขนส่ง การตั้งถ่ินฐาน การท่องเท่ียว และเป็นแหล่งอาหาร นอกจากน้ีแม่นํ้าสายต่างๆ ท่ีไหออกสู่ทะเลจะนาํ
ดินตะกอนออกไปสู่ปากนํ้า พ้ืนท่ีเช่ือมต่อระหวา่งปากแม่นํ้ากบัชายฝ่ังทะเลจึงมีสภาพเป็นชายเลน มีป่าชายเลนเป็นแนว
กาํบงัลม และเป็นแหล่งอนุบาลลกูกุง้ หอย ปู ปลา 
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     6.3) เกาะและหมู่เกาะ ภาคใตมี้เกาะและหมู่เกาะขนาดเลก็ใหญ่เป็นจาํนวนมาก มีภมิูทศัน์และหาดทรายท่ีสวยงาม เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีผูค้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมไปพกัผอ่น เช่น เกาะภเูกต็ เกาะสมุย เกาะพะงนั หมู่เกาะอ่างทอง หมู่
เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะพงังา หมู่เกาะสิมิลนั เป็นตน้ 

3.2 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัลกัษณะอุทกภาคในประเทศไทย 

       1) ปรากฏการณ์จากอุทกภาคในประเทศไทย ทีสํ่าคญั มดีังนี ้

           1.1) ฝนตกหนัก หรือฝนตกต่อเน่ืองเป็นเวลานาน มีสาเหตุ ดงัน้ี 

                  (1) ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ลมมรสุมเร่ิมพดัเขา้สู่ประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และมีกาํลงัแรงเป็น
ระยะๆ หลงัจากเดือนกรกฎาคมไปแลว้ เน่ืองจากลมมรสุมน้ีพดัผา่นแหล่งนํ้าขนดใหญ่ คือ ทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยเขา้สู่
แผน่ดิน จึงนาํความช้ืนเขา้ไปยงัแผน่ดิน และหากลมมรสุมมีกาํลงัแรงจะทาํใหเ้กิดฝนตกหนกัในทุกภาค โดนเฉพาะจงัหวดั
ตามชายฝ่ังทะเลท่ีมีภเูขาหนัเขา้รับลมท่ีพดันาํความชุ่มช้ืน และฝนมาตก หรือท่ีเรียกวา่ “ดา้นตน้ลม” 
(windward)
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                           (2) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมเร่ิมพดัเขา้สู่ประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม โดยเป็นลมท่ี
พดัมาจากไซบีเรียและประเทศจีน ลกัษณะทัว่ไปจะทาํใหท้ัว่ทุกภูมิภาคมีอากาศหนาวเยน็และแหง้ แต่เม่ือมีกาํลงัแรงข้ึน
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและพดัผา่นอ่าวไทยเขา้สู่ภาใต ้ฝ่ังอ่าวไทย จะทาํใหภ้าคใตฝ่ั้งตะวนัออกหรือฝ่ังอ่าวไทยมีฝนตกหนกั
มากกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนั ตกหรือฝ่ังอนัดามนั ซ่ึงในบริเวณน้ีเป็นดา้นปลายลม (leeward) ของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

                  (3) พายุหมุนเขตร้อน ระยะ ท่ีพายหุมุนมีอิทธิพลต่อปริมาณนํ้าฝนในประเทศไทยมี 2 ระยะ คือ ช่วงตน้เดือน
พฤษภาคม จะมีพายหุมุนก่อตวัข้ึนในอ่าวเบงกอล เรียกวา่ “ไซโคลน” แลว้เคล่ือนตวัเขา้สู่ประเทศบงักาลาเทศและสหภาพ
พม่า ทาํใหป้ระเทศไทยไดรั้บผลกระทบในช่วงก่อนเขา้สู่ฤดูฝนบา้ง ส่วนช่วงปลายเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน จะมีพายุ
หมุนก่อตวัข้ึนในมหาสมุทรแปซิฟิกดา้นตะวนัตกของประเทศฟิลิปปินส์ แลว้พายหุมุนจะเคล่ือนตวัสู่ทะเลจีนใตเ้ขา้สู่
ประเทศเวยีดนาม ลาว กมัพชูา ไทย และมาเลเซีย หรืออาจเคล่ือนตวัจากประเทศฟิลิปปินส์ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเขา้
สู่ ประเทศจีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น พายหุมุนจะทาํใหเ้กิดลมแรง ฝนตกหนกั และนํ้าท่วมฉบัพลนัในบริเวณท่ี
รัศมีของพายหุมุนพดัผา่น 

               1.2) นํา้หลากจากภูเขา บริเวณเชิงเขาและท่ีราบเชิงเขาท่ีมีชุมชนตั้งอยู ่จะไดรั้บกระแสนํ้าท่ีหลากไหลจากภูเขาสูง
ลงมาอยา่งวดเร็ว เน่ืองจากการตดัไมใ้นบริเวณตน้นํ้าลาํธาร การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกและฝนท่ีตกอยา่ง
หนกัต่อเน่ือง ยาวนานจนลาํหว้ยไม่สามารถรับปริมาณนํ้าได ้ เช่น การเกิดแผน่ดินถล่มและอุทกภยัท่ีอาํเภอวงัช้ิน จงัหวดั
แพร่ เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ 2544 ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติ 32 ราย สูญหาย 5 ราย บา้นเรือนพงัทั้งหลงั 193 หลงัและเสียหาย
บางส่วน 1,458 หลงั 

                1.3) นํา้ทะเลหนุน บริเวณท่ีราบใกลป้ากแม่นํ้า เม่ือแม่นํ้าไหลออกทะเลจะเกิดปรากฏการณ์นํ้าทะเลหนุนทาํใหเ้กิด
นํ้าท่วมได ้เช่น พ้ืนท่ีเขตพระโขนง เขตบางนาของกรุงเทพมหานคร และตาํบลสาํโรง อาํเภอพระระแดง อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ โดยวนัท่ีมีปรากฏการณ์นํ้าเกิดข้ึนนั้นระดบันํ้าทะเลจึงข้ึนสูงท่ีสุด นํ้าทะเลจะหนุนทาํใหร้ะดบันํ้าในแม่นํ้า
สูงข้ึนไหลชา้ลงจนเกิดภาวะนํ้าลน้ตล่ิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเกิดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัการทรุดตํ่าลงของแผน่ดินกจ็ะ ทาํใหเ้กิด
นํ้าท่วมขงัพ้ืนท่ีริมฝ่ังแม่นํ้าได ้

             นอกจากน้ีการปล่อยนํ้าของเข่ือน เข่ือนพงั และการสร้างถนนกีดขวางทางนํ้า ทาํใหไ้ม่สามารถระบายนํ้าไดท้นั ก็
เป็นสาตุท่ีทาํเกิดปรากฏการณ์อุทกภยัในประเทศไทยไดเ้ช่นเดียวกนั 

        2) ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัแหล่งนํา้ในประเทศไทย แหล่งนํ้าในประเทศไทยมีทั้งแหล่งนํ้าเคม็ และแหล่งนํ้าจืด ท่ี
สาํคญั ดงัน้ี 

              2.1) แหล่งนํา้เคม็ ประเทศไทยมีอาณาเขตท่ีติดต่อกบัทะเลและมหาสมุทรอยู ่2 แห่ง ประกอบดว้ย 

                    (1) อ่าวไทย เป็นส่วนหน่ึงของทะเลจีนใตใ้นมหาสมุทรแปซิฟิก ดินแดนท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัแหล่งนํ้าเคม็
ส่วนน้ี คือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ปฏิสัมพนัธ์ของประชาชนกบัพ้ืนท่ีอ่าวไทย ท่ี
สาํคญั มีดงัน้ี 



                        1. การประมง ประชาชนทุกจงัหวดัท่ีมีชายทะเลจะประกอบอาชีพกรประมง ทั้งกรประมงชายฝ่ังท่ีใชเ้รือ
ขนาดเลก็และการประมงนํ้าลึกท่ีมีเรือขนาดใหญ่ ออกไปจบัสัตวน์ํ้าในระยะทางไกลและใชเ้วลาหลายวนั โดยจะจบัสัตวน์ํ้ า
ประเภทปลา กุง้ หมึก และหอยชนิดต่างๆ 

                2. การทาํนาเกลือสมุทร โดยใชน้ํ้าทะเลจากอ่าวไทย จะมีในบางจงัหวดัเท่านั้น ไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 

                        3. การคมนาคมขนส่ง บริเวณอ่าวไทยมีเรือขนส่งสินคา้จากต่างประเทศใชเ้ป็นเส้นทางเดินเรือและเขา้ จอด
ขนถ่ายสินคา้ในท่าเรือสาํคญั คือ ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี และท่าเรือมาบตาพดุ จงัหวดั
ระยอง 

                    (2) ทะเลอนัดามนั เป็นส่วนหน่ึงของมหาสมุทรอินเดีย โดยมีดินแดนภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกเท่านั้นท่ีมีอาณาเขต
ติดต่อ ใชป้ระโยชน์ในดา้นการประมงและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั มีท่าเรือสาํคญั เช่น ท่าเรือสงขลา ท่าเรือกระบ่ี เป็น
ตน้ 

              2.2) แหล่งนํา้จืด ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีแหล่งนํ้าจืดทั้งนํ้ าผิวดินและนํ้าใตดิ้น ดงัน้ี 

                     (1) นํา้ผวิดนิ แหล่งนํ้าผวิดินท่ีสาํคญัอยูบ่ริเวณลุ่มนํ้าของแม่นํ้าสายต่างๆ โดยพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าหลกัของประเทศท่ี
สาํคญั เช่น แม่นํ้าโขง ชี มูล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แม่นํ้าปิง วงั ยม น่าน ในภาคเหนือ แม่นํ้าตาปี แม่นํ้าปัตตานี ใน

ภาคใต ้เป็นตน้  

                      ปฏิสัมพนัธ์ของประชากรกบัแหล่งนํ้าผวิดินในประเทศไทยท่ีเห็นชดัเจนกล่าวคือ ในปัจจุบนันํ้าผิวดินมี
แนวโนม้ลดลงทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ จากสาเหตุต่างๆ เช่น ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปีลดลง จากอุณหภมิูของโลกท่ี
สูงข้ึนและความช้ืนในบรรยากาศลดลงจากกิจกรรมต่างๆของ มนุษย ์ และพายหุมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนท่ีผา่นบริเวณประเทศ
ไทยลดนอ้ยลง แต่ประชากรกลบัมีความตอ้งการใชน้ํ้าเพ่ิมมากข้ึน โดยในภาคเหนือประชาชนมีความตอ้งการใชน้ํ้ าเพ่ือ
การเกษตรเพ่ิมมากข้ึนตั้งแต่ ตอนตน้ของลาํนํ้า แต่เน่ืองจากบริเวณตน้ลาํนํ้ามีการตดัไมท้าํลายป่าเพ่ือใชท่ี้ดินในการปลกูผล 
ไมช้นิดต่างๆ จึงทาํใหป้ริมาณนํ้าฝนท่ีตกลดนอ้ยลงและเม่ือฝนตกลงมาชาวสวนผลไมบ้ริเวณตน้ลาํ นํ้าจะกกัเกบ็นํ้าเอาไว ้
ทาํใหน้ํ้ าท่ีจะไหลลงสู่กลางและปลายลาํนํ้านั้นไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชในภาคกลางเป็นอยา่งมากและ
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เม่ือใดท่ีเกิดฝนตก หนกั นํ้าจากบริเวณภเูขาสูงจะไหลลงพื้นล่างอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่นํ้าวงัในฤดูฝนนํ้าจะ
เอ่อลน้ฝ่ังทาํลายพ้ืนท่ีการเกษตร และท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนในจงัหวดัพิษณุโลก สุโขทยั และพิจิตรอยูเ่สมอ แต่เม่ือหมด
ฤดูฝน นํ้าในแม่นํ้ากจ็ะแหง้อยา่งรวดเร็วในเวลาเพียงหน่ึงเดือน ทาํใหป้ระชาชนตอ้งกลบัมาขาดแคลนนํ้า ดงันั้น การสร้าง
เข่ือนจึงอาจเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถบรรเทาปัญหาน้ีได ้

                       สาํหรับลาํนํ้าสายหลกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกร็ะสบปัญหาเก่ียวกบัปริมาณนํ้า เช่นกนั คือ ในช่วงปลาย
ฤดูฝนจะมีพายนุาํฝนมาตกทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม แต่เม่ือยา่งเขา้ฤดูหนาวแม่นํ้าสายต่างๆ จะมีปริมาณนํ้าลดลง ส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินชีวิตของคนในบริเวณลุ่มนํ้าชี-มูล เน่ืองจากสภาพดินทราย ดินเคม็ และไม่มีแหล่งนํ้าท่ีเหมาะสม ดงันั้น จึงควร
พฒันาแหล่งนํ้าผวิดินขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเยงเหนือใหมี้นํ้าใชเ้พ่ือ การเกษตรไดต้ลอดปีหรือนาํนํ้าจากแม่นํ้าโขงมา
เกบ็ในอ่างท่ีมีอยู ่โดยการนาํนํ้าเขา้มาในช่วงฤดูฝนท่ีระดบันํ้าในแม่นํ้าโขงสูง เพ่ือใชใ้นฤดูแลง้ รวมถึงในอนาคตอาจตอ้งใช้
ระบบท่อส่งนํ้าใหท้ัว่ถึงทั้งภมิูภาค เพ่ือลดการสูญเสียจากการซึมลงใตดิ้นและการระเย เพ่ือสามารถทาํการเกษตรและเล้ียง
สัตว ์ซ่ึงจะเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสาํคญัของประเทศได ้

                         (2) นํา้ใต้ดนิและนํา้บาดาล ภมิูภาคท่ีนาํนํ้าใตดิ้นและนํ้าบาดาลมาใชม้ากไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึง
มีแหล่งนํ้าจืดบนพ้ืนท่ีลุ่มหลายบริเวณ แต่แหล่งนํ้าใตดิ้นหลายแห่งมีคุณภาพนํ้าต ํ่า รองลงไปคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวนัตกตามลาํดบั โดยในภาคตะวนัออกและภาคใตมี้แหล่งนํ้าใตดิ้นนอ้ย และมีการใชน้อ้ย ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ของ
ประชาชนกบัการนาํนํ้าใตดิ้นและนํ้าบาดาลในประเทศไทยมาใช ้ดงัน้ี 

                  1. นํ้าใชใ้นดา้นเกษตรกรรม เน่ืองจากการขาดแคลนนํ้าผิวดินตามแหล่งนํ้าต่างๆ และฝนท่ีไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล 
ทาํใหต้อ้งขดุเจาะนํ้าใตดิ้นและนํ้าบาดาลข้ึนมาใช ้ เช่น การปลกูผกัในช่วงฤดูแลง้ของเกษตรกรของจงัวดัเพชรบูรณ์ สุโขทยั 
นครปฐม เพชรบุรี เป็นตน้ 

                  2. นํ้าใชภ้ายในครัวเรือน กาท่ีตอ้งนาํนํ้าใตดิ้นและนํ้าบาดาลข้ึนมาใชใ้นครัวเรือน เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีระบบการ
ส่งนํ้าประปายงัไม่ถึง และนํ้าฝนท่ีเคยนาํมาใชมี้การปนเป้ือนสารพิษ อีกทั้งผลจากการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยับริเวณ
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ต่างๆ ทาํใหก้ารบริการนํ้าประปาไม่สามารถใหบ้ริการไดท้นัและทัว่ถึงกบั
การเพ่ิมอยา่ง รวดเร็วของหมู่บา้น จึงทาํใหต้อ้งนาํนํ้าใตดิ้นและนํ้าบาดาลมาใช ้

            3. นํ้าใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม การนาํนํ้าใตดิ้นและนํ้าบาดาลข้ึนมาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม มีเหตุผลคลา้ยกบั
การนาํมาใชใ้นครัวเรือน แต่เหตุผลสาํคญัท่ีโรงงานอุตสาหกรรมนิยมนาํนํ้าใตดิ้นและนํ้าบาดาลมาใช ้ เน่ืองจากเป็นนํ้าท่ี
สะอาดและราคาถกู 

                        ผลจากการนาํนํ้าใตดิ้นและนํ้าบาดาลมาใชใ้นพ้ืนท่ีปริมณฑลและเมืองใหญ่ทาํใหเ้กิด แผน่ดินทรุดและส่งผล
กระทบต่อสภาพพื้นท่ีหลายประการ เช่น ถนนและพ้ืนอาคารบา้นเรือนทรุด นํ้าท่วม นํ้าขงั เป็นตน้ โดยเขตพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหา
วกิฤตการณ์แผน่ดินทรุดจากการใชน้ํ้ าใตดิ้นและนํ้า บาดาล จาํแนกได ้3 เขตวิกฤต ดงัน้ี 

                    1. เขตวกิฤตระดบัรุนแรง หมายถึง บริเวณท่ีแผน่ดินมีการทรุดตวัมากกวา่ 3 เซนติเมตรต่อปี และมีระดบันํ้าใต้
ดินและนํ้าบาดาลลดมากกวา่ 3 เมตรต่อปี ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ในพ้ืนท่ีเขตมีนบุรี บางเขน ดอนเมือง ลาดพร้าว บึงกุ่ม 



หว้ยขวาง คลองเตย ประเวศ พระโขนง และลาดกระบงั จงัวดัปทุมธานี ในพ้ืนท่ีอาํเภอธญับุรี และลาํลูกกา จงัหวดั
สมุทรปราการในพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองบางพลี และพระประแดง 

                    2. เขตวกิฤตระดบัปานกลาง หมายถึง บริเวณท่ีแผน่ดินมีการทรุดตวัระหวา่ง 1-3 เซนติเมตรต่อปี และมีระดบั
นํ้าใตดิ้นและนํ้าบาดาลลดลงระหวา่ง 2-3 เมตรต่อปี ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนท่ีบางขนุเทียน หนองแขม หนอง
จอก และบางซ่ือ จงัหวดันนทบุรี ในพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองและปากเกร็ด จงัหวดัสมุทรสาครในพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง บา้นแพว้ และ
กระทุ่มแบน จงัหวดัปทุมธานีในพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง สามโคก หนองเสือ และคลองหลวง จงัหวดันครปฐมในพ้ืนท่ีอาํเภอสาม
พราน และนครชยัศรี 

                     3. เขตวกิฤตระดบันอ้ย หมายถึง บริเวณท่ีแผน่ดินมีการทรุดตวันอ้ยกวา่ 1 เซนติเมตรต่อปี และมีระดบันํ้าใตดิ้น
และนํ้าบาดาลลดลงนอ้ยกวา่ 2 เมตรต่อปี ไดแ้ก่ บริเวณจงัหวดัอ่ืนท่ีอยูโ่ดยรอบสองเขตวิกฤตขา้งตน้ และพบในท่ีราบดิน
ตะกอนของเมืองใหญ่ 

3.3 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัลกัษณะชีวภาคในประเทศไทย 

      1) ความหลากหลายของชนิดพรรณพชืในประเทศไทย ป่าไมท่ี้เกิดข้ึนตมธรรมชาติ จาํแนกตามลกัษณะวงจรชีวติได ้ 2 
ประเภท คือ ป่าไม่ผลดัใบ และป่าผลดัใบ ดงัน้ี 

          1.1) ป่าไม้ผลดัใบ เป็นป่าท่ีมีเรือนยอดเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี เน่ืองจากมีฝนตกไม่ตํ่ากวา่ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และมี
ช่วงแลง้ฝนนอ้ยกวา่ 3 เดือน ป่าไม่ผลดัใบกระจายอยูท่ ั้งในบริเวณหุบเขาท่ีมีความช่ืนสูงและริมฝ่ังทะเล ตามภมิูภาคต่างๆ 
จาํแนกได ้6 ชนิดดงัน้ี 

             (1) ป่าดบิช้ืน พบในภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางจนถึง 1,000 เมตร มี
ภมิูอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน ซ่ึงมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี และมีปริมาณมากวา่ 2,500 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงเวลาความแหง้
แลง้สั้นมาก คือ ไม่เกิน 2 เดือน อากาศมีความช้ืนสูงตลอดทั้งปี พนัธ์ุไมท่ี้พบ เช่น ยางขาว ยางแดง ตะเคียน มะเด่ือ หมาก 
หวาย เฟิน เป็นตน้ 

           (2) ป่าดิบแล้ง พบตามภูมิภาคต่างๆ ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางจนถึง 700 เมตร มีปริมาณนํ้าฝน
เฉล่ีย 1,500-2,000 มิลลิเมตรต่อปี ระยะความแหง้แลง้ 2-3 เดือน พนัธ์ุไมท่ี้พบ เช่น ยางชนิดต่างๆ ตะเคียน มะค่า ไผ ่หวาย 
กระวาน เป็นตน้ 

              (3) ป่าดบิเขา พบในพ้ืนท่ีภเูขาท่ีมีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตร มีความช้ืนสูงตลอดปีจากไอนํ้าและฝน มีปริมาณ
นํ้าฝนมากกวา่ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี พนัธ์ุไมส้าํคญั เช่น ก่อชนิดต่างๆ มะขามป้อมดง สนใบเลก็ พญาไม ้สนแผง เป็นตน้ 



โดยตามลาํตน้ของตน้ไมจ้ะมีพืชเกาะอาศยัอยู ่ เช่น เฟิน มอสส์ เป็น

ตน้  

            (4) ป่าสน พบในบางพื้นท่ีท่ีมีอากาศหนาวเยน็ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตกและภาคกลาง
ตอนบน พบในพ้ืนท่ีความสูงตั้งแต่ 200-1,600 เมตร พ้ืนดินเป็นดินท่ีระบายนํ้าไดดี้ เช่น ดินทราย พนัธ์ุไมส้าํคญั เช่น สน
สองใบ สนสามใบ และไมท่ี้ข้ึนปะปนอยู ่เช่น เหียง พลวง กาํยาน ก่อต่างๆ สารภีดอย เป็นตน้ 

                 (5) ป่าพรุ ป่าไมท่ี้เกิดในพ้ืนท่ีลุ่มตํ่ามีนํ้าท่วมขงัชัว่คราว พนัธ์ุไมส้าํคญั ไดแ้ก่ ชุมแสง กก กนัเกรา ปรงทะเล 
เสมด็ ลาํพ ูประสัก เหงือกปลาหมอ โกงกาง และจาก 

                (6) ป่าชายหาด พบบริเวณชายฝ่ังทะเลและสันทรายชายฝ่ังทะเล พนัธ์ุไมส้าํคญั ไดแ้ก่ เตยทะเล จิกทะเล และ
ผกับุง้ทะเล 

          1.2) ป่าผลดัใบ เป็นป่าท่ีตน้ไมมี้การท้ิงใบเป็นระยะเวลายาวนานในช่วงฤดูแลง้ พบในพ้ืนท่ีท่ีมีช่วงแลง้ฝนมากกวา่ 5 
เดือน โดยป่าผลดัใบกระจายอยูใ่นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ป่าผลดัใบมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

                      (1) ป่าเบญจพรรณ พบในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางจนถึง1,000 เมตร และมีฝนตกปริมาณ
เฉล่ีย 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี พนัธ์ุไมส้าํคญั ไดแ้ก่ สัก ยาง แดง ประดู่ มะค่าโมง ง้ิวป่า พืชชั้นล่าง ไดแ้ก่ ไผ ่และรวก 

                       (2) ป่าเต็งรัง หรือเรียกวา่ ป่าแดง ป่าโคก ป่าแพะ เป็นป่าท่ีข้ึนไดใ้นพ้ืนท่ีดินลูกรังสีแดง อยูสู่งจากระดบัทะเล
ปานกลางไม่เกิน 1,000 เมตร พนัธ์ุไมส้าํคญั ไดแ้ก่ พลวง เตง็ รัง พะยอม รกฟ้า กระบก มะขามป้อม ส่วนพืชชั้นล่าง ไดแ้ก่ 
ปรง และหญา้เพก็ 

                       (3) ป่าหญ้าหรือป่าละเมาะ เป็นป่าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติภายหลงัจากป่าดั้งเดิมถกูทาํลายหมด พนัธ์ุไม้
สาํคญั ไดแ้ก่ กระโถน สีเสียด หญา้คา หญา้พง และแฝก 
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               มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากป่าไมแ้ละทุ่งหญา้ เช่น เพ่ือการก่อสร้าง ใชฟื้นเป็นพลงังาน เป็นแหล่งอาหารและยารักษา
โรค เป็นแหล่งท่องเท่ียว แต่ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีป่าไมใ้นประเทศไทยไดล้ดลงอยา่งมากจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ ซ่ึงส่งผล
ใหส้ภาพแวดลอ้มเสียสมดุลและเกิดปรากฏการณ์หลายประการ ไดแ้ก่ 

               1. การเกิดนํ้าท่วมฉบัพลนัเม่ือฝนตกต่อเน่ืองหลายวนั ทั้งน้ีเพราะป่าไมบ้นภเูขาถกูทาํลาย นํ้าฝนจึงไหลบ่าลงจาก

ภเูขาสู่พ้ืนราบอยา่งรวดเร็ว  

               2. การขาดแคลนนํ้าบริเวณแหล่งตน้นํ้าลาํธารเน่ืองจากนํ้าฝนจะไหลลงหว้ย ลาํธาร โดยไม่มีป่าไมช้ะลอการไหล 
จึงปรากฏเสมอวา่ นํ้าตกท่ีเคยมีนํ้าไหลตลอดปีกลบัแหง้ ไม่มีนํ้ าในช่วงหมดฤดูฝน 

              3. การเกิดแผน่ดินถล่ม เม่ือมีฝนตกต่อเน่ืองหลายวนัดินท่ีชุ่มนํ้ามากและขาดพืชช่วยยดึเหน่ียวจะ เคล่ือนไถลลงมา
ตามความลาดของภเูขา 

                4. การเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วของตะกอนทอ้งนํ้า เน่ืองจากขาดพืชปกคลุมดินนํ้าจึงชะลา้งดินสู่ทอ้งนํ้า ทาํใหล้าํนํ้า
ต้ืนเขินและสามารถรับปริมาณนํ้าไดน้อ้ยลง เม่ือฝนตกนํ้าจึงลน้ฝ่ัง เกิดภาวะนํ้าท่วมพ้ืนท่ีสองฝ่ังแม่นํ้า 

                5. นํ้าทะเลหนุนเขา้ไปในลาํนํ้าในระยะทางไกลข้ึน เพราะการตดัไมท้าํลายป่าทาํใหฝ้นตกนอ้ยลง ปริมาณนํ้าจืดใน
ลาํนํ้าท่ีจะผลกัดนันํ้าเคม็จากทะเลลดนอ้ยลง โดยนํ้าเคม็จากทะเลจะส่งผลเสียต่อการดาํรงชีวติของพืชและสัตวน์ํ้ าในเขตนํ้า
จืด 

                2) ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตว์ในประเทศไทย ในประเทศไทยพบสัตวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม 283 ชนิด โดยเป็น
คา้งคาวถึง 108 ชนิด (คา้งคาวกินผลไม ้18 ชนิด คา้งคาวกินแมลง 89 ชนิด และคา้งคาวกินสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร 1 ชนิด) ส่วน
สัตวอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ นกชนิดต่างๆ พบมากถึง 917 ชนิด สัตวเ์ล้ือยคลาน 298 ชนิด โดยเป็นงูถึงร้อยละ 54 ก้ิงก่า จ้ิงเหลน ตุ๊กแก
ร้อยละ 35 นอกจากนั้นเป็นจระเขแ้ละเต่า สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าพบ 107 ชนิด เช่น กบ เขียด อ่ึงอ่าง คางคก เป็นตน้ 

                 นอกจากน้ี ยงัมีความหลากหลายในทะเลไทยท่ีสาํคญั คือ ปะการังท่ีสวยงามหลายสายพนัธ์ุ เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ดาํนํ้า ชมความสวยงามของปะการังและปลาสวยงาม 
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                 สัตวป์ระเภทปลาและสัตวน์ํ้าพบ 917 ชนิด ปลานํ้าจืดท่ีพบมาก เช่น ปลาตะเพียน ปลาหมู ปลาดุก ปลาเสือ ปลา
สวาย ปลาเน้ืออ่อน ปลากดั ส่วนปลาทะเล และปลานํ้ากร่อยท่ีพบมาก เช่น ปลากะพงขาว ปลากระบอก ปลาตีน ปลาไส้ตนั 
ปลากระเบน และสัตวท์ะเลอ่ืนๆ เช่น ป ูแมงดา หอย หมึก เป็นตน้ 

                 สัตวป์ระเภทแมลงท่ีพบและมีการตั้งช่ือแลว้ 7,000 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10 ของแมลงทั้งหมดในประเทศ ส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 90 ยงัไม่ไดว้ินิจฉยัหรือวนิิจฉยัไม่ได ้

                 ปัจจุบนัสัตวป่์าในประเทศไทยมีจาํนวนลดลง สาเหตุจากการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้เป็นท่ีอยูอ่าศยัและแหล่ง
อาหารของสัตว ์ ป่ารวมถึงจากการล่าของมนุษย ์ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ สัตวเ์ขา้ไปหาอาหารในเขตเกษตรกรรม พืชผกั
ผลไมจึ้งถูกทาํลาย นอกจากน้ียงัเกิดภาวะขาดสมดุลโดยแมลงชนิดท่ีทาํลายพืชผลทางการเกษตรมีจาํนวน เพ่ิมมากข้ึน 

        กล่าวโดยสรุป ระบบของธรรมชาติบนพ้ืนผวิโลกท่ีประกอบไปดว้ยบรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาค และชีวภาค ลว้น
แลว้แต่มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะการปรับหรือมีพลวตัเพ่ือความสมดุลเชิง ระบบ นิเวศวทิยา ดงันั้น มนุษยจึ์งควรศึกษา
หาความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ เพ่ือการปรับตวัหรือาศยัอยูร่่วมกนักบัธรรมชาติดว้ยการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั มากกวา่การตกัตวง
ผลประโยชน์จากธรรมชาติแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีการฟ้ืนฟสูภาพธรรมชาติท่ีเสียหายไปใหก้ลบัดีดงัเดิม อนัจะส่งผลเสีย
ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์อง 

 

2)  ปรากฏการณ์ทางชีวภาคของสัตว์ สัตวช์นิดต่างๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นโลกมีแหล่งหรือถ่ินท่ีอยูห่ลกั 7 พ้ืนท่ี 
ดงัน้ี



2.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ อุทกภาค ธรณีภาค และชีวภาค ในพืน้ที่ต่างๆ ของโลก 
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ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในดา้นบรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาค และชีวภาค ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกนั้น  มีสาเหตุการเกิดทั้ง
จากการกระทาํโดยธรรมชาติและจากการกระทาํของมนุษย ์เช่น ปรากฏการณ์แผน่ดินไหวและสินามิ  ท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติในวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ.2547 โดยเกิดจากการท่ีแผน่เปลือกโลกอินเดียขยบัมุดแผน่เปลือกโลกยเูรเซีย  บริเวณ
ร่องลึกกน้สมุทรซุนดาทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย  ทาํใหเ้กิดแผน่ดินไหวท่ีมีความ
รุนแรงถึง 9.0 ริกเตอร์และเกิดคล่ืนสึนามิตามมา  ส่งผลใหป้ระเทศท่ีมีชายฝ่ังติดต่อกบัมหาสมุทรอินเดียไดรั้บความ
เสียหาย  มีผูเ้สียชีวิตและสูญหายรวมมากกวา่ 200,000 คน ภมิูประเทศแถบชายฝ่ังเปล่ียนแปลงไป โดยชายฝ่ังท่ีมีป่าชายเลน
จะไดรั้บความรุนแรงของคล่ืนสึนามินอ้ยกวา่ชายฝ่ัง ท่ีเป็นหาดทราย เน่ืองจากมีป่าไมช้ายเลนช่วยตา้นทานความรุนแรงของ
คล่ืนสินามิไวบ้างส่วน 

ในดา้นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของมนุษย ์ สาเหตุหลกัเกิดจากการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงจากซาก
ดึกดาํบรรพ ์ ไดแ้ก่  ปิโตรเลียมและถ่านหิน  เพ่ือการอุตสาหกรรม  การคมนาคมขนส่ง  จึงส่งผลใหบ้รรยากาศมีฝุ่ นละออง
และแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์พ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกนัการโค่นทาํลายและเผาป่าไม ้ เพ่ือนาํไมไ้ปใชป้ระโยชน์ทาง
อุตสาหกรรมและนาํท่ีดินไปใชท้าํการเพาะปลกู  ทาํใหป้ริมาณฝุ่ นละอองและแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพ่ิม
มากข้ึนเช่น กนั  ดว้ยเหตุน้ีเองอุณหภมิูของโลกจึงสูงข้ึน ส่งผลใหส้ภาวะอากาศแปรปรวน  เกิดความแหง้แลง้ ฝนท้ิงช่วง 
เกิดพายฝุนนํ้าท่วม อากาศร้อนจดัและหนาวจดัอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน  ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของพืชและสัตวต์ามธรรมชาติ
เปล่ียนแปลงไปผลกระทบยอ้นกลบั ท่ีมนุษยบ์นโลกไดรั้บ คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีไม่เกิดข้ึนมาก่อน เช่น 
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์เอลนีโญและปรากฏการณ์ลานิญา การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล เป็นตน้ 

 

 


