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บทที่ 2
สภาพภูมิศาสตร์และธรณีสัณฐานวิทยา
(Geography and Geomorphology)
2.1 ประเทศไทย (Thailand)
ภูมิหลังและคำจำกัดควำม
ในที่ นี้เราให้ค าจากั ดความของธรณีสัณฐานประเทศไทยไว้ดังนี้ ธรณีสัณฐานประเทศไทย
(Geotectonic of Thailand) หมายถึง กระบวนการที่ทาให้เปลือกโลกในส่วนประเทศไทยและข้างเคียง
เกิดการเปลี่ยนลักษณะไปอันเป็นผลเนื่องมาจากแรงที่มากระทาจากภายในโลก(หรือนอกโลก) ซึ่งอาจมี
ต้นกาเนิดอยู่นอกประเทศไทยหรือในประเทศไทยก็ได้ และมีการกระทาต่อเนื่องเรื่อยมา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังผลให้ได้ภูมิลักษณ์ประเทศไทยขึ้น
ประวัติธรณีแปรสัณฐำน
การศึกษาธรณีแปรสัณฐานประเทศไทยมีมาตั้งนานแล้ว แต่ในช่วงแรกๆ เราไม่ได้เน้นการศึกษา
เรื่องนี้เลย เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยอมรับนัก บ้างก็ว่าเรามีหลักฐานไม่เพียงพอ หรือ
ศึกษาโดยไม่ละเอียดแล้วด่วนสรุปบ้ าง ทาให้แนวคิดทางด้านนี้ของเราล้าหลังกว่าเพื่อนบ้านข้างเคียง
เช่น มาเลเซีย หรือแม้แต่เวียดนามเอง ซึ่งในปัจจุบันผลิตนักธรณีวิทยามากมายจนมีแนวคิดเรื่องธรณี
แปรสัณฐานก้าวไกลไปกว่าประเทศไทยแล้ว แม้ตอนเริ่มต้นของเขาจะเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1990 (พ.ศ.2433 )
เริ่มหลังจากเราด้วยซ้า
ต้องยอมรับ ว่า การศึ ก ษาธรณีแ ปรสัณฐานประเทศไทยจาเป็ นต้องอาศัย พื้ นฐานความรู้ท าง
ธรณีวิทยาประเทศไทยแทบทุกสาขา ซึ่งความรู้ของเราด้านนี้เริ่มขึ้นก่อนที่จะมีการก่อตั้งกรมทรัพยากร
ธรณี (หรือกรมโลหกิจ)เสียอีก คือนับถอยหลังไปมากกว่า 200 ปี มาแล้ว คือประมาณปี พ.ศ. 2434 (ค.ศ.
1891) ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีนักธรณีวิทยาชาวไทยและเราไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างจริงจัง จะ
มีก็เมื่อประมาณ พ.ศ. 2457 (ค.ศ.1914) โดยเริ่มจากชาวต่างประเทศ จากการบันทึกของ B. Hogbom ใน
รายงานการสารวจธรณีวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยอุปซาลา(University Uppsala) ภายใต้ชื่อเรียกว่าธรณีวิทยา
และลักษณะภูมิประเทศของสยาม(ความยาว 63 หน้า) ต่อมาจึงมีนักธรณีวิทยาของต่างประเทศเข้ามา
เรื่อยๆ ต่อจากนั้นมาอีกเกือบ 10 ปี จึงเริ่มมีบันทึกด้านธรณีวิทยาอีกโดยนักธรณีวิทยาของอเมริกาชื่อ
Wallace Lee ประมาณปีพ.ศ. 2466 ได้เข้ามาทาการสารวจโดยการว่าจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่อดูความเป็นไปได้ในการสร้างทางไปทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยได้เสนอรายงานการสารวจ
ทั้งหมด 16 หน้า (Lee,1923) สาหรับประเทศไทยเรา นักธรณีวิทยาชาวไทยรุ่นแรกๆที่ได้ร่วมทาการ
เสนอผลงานทางธรณีวิทยา เห็นจะได้แก่การศึกษาของกลุ่มนักธรณีวิทยาชาวอเมริกัน (ดู Brown, 1951)
ซึ่ง เสนอเรื่ อ ง การส ารวจธรณี วิ ท ยาขั้ น เริ่ ม ต้ น แบบภู มิ ภ าคของแหล่ ง แร่ ใ นประเทศไทย กลุ่ ม นั ก
ธรณีวิทยาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

บทที่ 2

ปัญญา จารุศิริ และคณะ

2-2

ธรณีวิทยาไทยดังกล่าวได้แก่ สมาน บูราวาส, นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์, ชุมเวต จรัลชวนเพท และวิชาญ
เศรษฐบุตร ซึ่งพื้นฐานของท่านเหล่านั้นมาจากวิศวกรแทบทั้งสั้น
แต่ในตอนนั้นการศึกษาธรณีวิทยาของไทยเราเป็นลักษณะการสารวจธรณีวิทยาที่เน้นหนักด้าน
การทาแผนที่เป็นส่วนใหญ่ (คือดูว่าหินอะไร อยู่ตรงไหนมีโครงสร้างอย่างใดเท่านั้น ) ไม่ค่อยมีการพูด
ถึง เรื่องอายุ และการเกิ ดหรือสิ่ง ที่ ท าให้เกิดเท่าใดนัก อาจเป็นเพราะประเทศเราเพิ่ งเริ่มมีก ารศึก ษา
วิทยาการด้านนี้มาไม่เท่าใดจึงนับได้ว่าเป็นวิชาที่ใหม่มากสาหรับนักวิทยศาสตร์และก็ต้องยอมรับว่า
ก่อนหน้าจะมีทฤษฎีการแปรสัณฐานนั้น ส่วนใหญ่อธิบายการเกิดเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาด้านแอ่งธรณี
หรือธรณีแอ่นตัว(geosyncline)เหมือนกันหมด ซึ่งถึงแม้ทาให้เกิดพื้นฐานที่นาไปสู่ธรณีแปรสัณฐานขึ้น
ก็ตาม ในไทยก็เหมือนกันดูเหมือนคนแรกที่พูดถึงเรื่องธรณีแอ่นตัวของไทยเรา เห็นจะได้แก่ อาจารย์โค
บายาชิ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรพชีวินวิทยาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพูดถึงเรื่องธรณีแอ่นตัวที่เรียกยู
นาน-พม่า-มาเลยา (Yunan-Burmese-Malayan Geosyncline, ดู Kobayashi, 1964) ว่ามีโครงสร้างที่
ซับซ้อนของชั้นหินตั้งแต่อายุพรีแคม-เบรียนจนถึงมหายุคเมโสโซอิค ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกโดยนับ
รวมตั้งแต่เทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก ยูนาน ของจีนใต้ , พม่าฝั่งตะวันออกจนมาถึงไทยและ
มาเลเซีย ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่ง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชั้ น หิ น คดโค้ ง เพี ย งเล็ ก น้ อ ย ไม่ รุ น แรงเหมื อ นทางด้ า นตะวั น ตก ที่ เ รี ย กอิ น โดจี น
(Indochina) หรือ Khorat geosyncline of Continental Mollasse) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการศึกษาธรณีวิทยาใน
แถบภูมิภาคนี้อย่างมาก เพราะต่อมาอาจารย์เบอร์ตันก็ได้อ้างถึงผลการเทียบเคียงซากบรรพชีวินแกรบ
โตไลต์และเทนตาคูไลต์ในบริเวณธรณีแอ่นตัวยูนาน-มาลายาเหมือนกัน(Burton,1969)
ด้วยเหตุนี้ทาให้การศึกษาลาดับต่อมาไม่ว่าจะเป็นการสารวจธรณีวิทยาในภาคเหนือของประเทศ
ไทย โดยกลุ่มนักธรณีวิทยาเยอรมัน-ไทย ก็พยายามอธิบายการเกิดลาดับชั้นหินและธรณีวิทยาแหล่งแร่
โดยอาศัยพื้นความรู้เกี่ยวกับธรณีแอ่นตัวดังกล่าวนี้ (ดู Baum และคณะ, 1970) ในรายงานการวิจัยของ
อาจารย์โคบายาชิในช่วงหลัง โดยอาศัยซากดึกดาบรรพ์ก็ยังคงรักษาคาว่า ธรณีแอ่นตัว พม่า -มาลายาอยู่
(ดู Kobayashi, 1972, 1973) และแม้แต่ สงัด พันธุ์โอภาส (จากกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี) ซึ่งเรา
ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านธรณีแปรสัณฐานประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ขึ้นเป็นคนแรก และได้
เขียนผลงานการวิจัยเกี่ยวกับลาดับชั้นหินในประเทศไทยที่ลงในวารสารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศ
ไทย(ดู Bunopas, 1976) ก็ได้อธิบายการกาเนิดชั้นหินของประเทศไทยโดยอาศัยทฤษฎีธรณีแอ่นตัวนี้ เป็น
หลัก
การศึกษาเรื่องธรณีแปรสัณฐานประเทศไทยได้เริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่อาจารย์ฮัทชิสัน
(Charles Hutchison) จากมหาวิทยาลัยมาลายา แห่งนครกัวลาลัมเปอร์ (ดู Hutchison, 1973) ได้ออก
บทความความวิชาการที่สาคัญมากเรื่องวิวัฒนาการแปรสัณฐานของแผ่นดินซูนด้า ซึ่งนับว่าเป็นบทความ
ทางด้านการแปรสัณฐานฉบับแรกของเอเชียอาคเนย์(ตะวันตกเฉียงใต้) เนื่องจากในตอนนั้นไม่ค่อยมีผู้ใด
กล้าเสนอบทความเกี่ยวกับการแปรสัณฐานเท่าใดนัก เพราะหาข้อมูลสนับสนุนไม่ได้มาก (คาว่าซุนด้า
ธรณีวิทยาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
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มาจากภาษาอินโดนีเซีย หมายถึง น่า นน้าตื้นในบริเวณรอบหมู่เกาะชวา สุมาตรา และบอเนีย ว ซึ่ง
เมื่อก่อนใกล้กันอาณานิคมโดยรวมของอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย) จะเห็นได้ว่า
ในช่วงปีเดียวกันแนวคิดของคนยุโรป (เช่น Hutchison, 1973) มีความต่างกันเมื่อเทียบกับแนวคิดของคน
เอเชีย (เช่น Kobayashi, 1973)
ในช่ ว งเวลาใกล้ เ คี ย งกั น นั ก ธรณี วิ ท ยาชาวอั ง กฤษผู้ บุ ก เบิ ก ย่ า นเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
เหมือนกันที่ชื่อมิชเชลล์ (A.H.G Mitchell) ได้เสนอบทความเรื่องการกาเนิ ดหินแกรนิตที่สัมพันธ์กับแร่
ดีบุกและทองแดง-เหล็ก โดยอาศัยแนวคิดด้านการแปรสัณฐานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ดู Mitchell, 1976
และ 1977)
ประเทศไทยตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 518,000
ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศพม่าเล็กน้อย และมีรูปร่างคล้ายกระบวยตักน้้าหรือขวานโบราณ
และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆได้แก่ ประเทศลาว พม่า กัมพูชา อ่าวไทย ทะเลอันดามัน และ
ประเทศมาเลเซีย (รายละเอียดกล่าวในบทที่ 1)
Moorman & Rojanasoonthorn (1968) ประเทศไทยสามารถจัดแบ่งลักษณะหรือสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยออกเป็น 7 เขต ได้แก่ 1) เขตที่ราบภาคกลาง 2) เขตที่สูงภาคพื้นทวีปตอน
ตะวันตก 3) เขตที่สูงภาคพื้นทวีปตอนเหนือ 4) เขตที่สูงตอนกลาง 5) เขตที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือ
6) เขตชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ และ 7) เขตคาบสมุทรตอนใต้ (รูปที่ 2-1) (กรมทรัพยากรธรณี, 1989)
และเมื่อพิจารณาโดยย่อการวางตัวของเขตหรือมณฑลภูมิศาสตร์ (physiographic province) เหล่านี้ถูก
ควบคุมด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีแปรสัณฐานเป็นส่วนใหญ่ (รูป 2.2) จนท้าให้ได้ลักษณะของ
แนวเทือกเขาและที่ราบที่เป็นแอ่งแคบๆทอดตัวไปตามแนวเหนือใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.ที่ราบภาคกลาง (Central Plain) หรือลุ่มน้าเจ้าพระยา (Chao Praya River Basin)
เขตที่ราบภาคกลางจัดว่าเป็น พื้นที่ต่้า (low-land area) ที่ส้าคัญมากของไทย เพราะมี ดินที่
สมบู รณ์ สูง จึง เหมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก ยาวประมาณ 500 กม และกว้ างประมาณ 100 กม และ
ประกอบด้วยชั้นตะกอนหนามากที่สุดถึง 7 กิโลเมตร โดยแยกจากลุ่มน้้าสาละวินที่อยู่ทางทิศตะวันตก
ด้วยเทือกเขาตะนาวศรี (Tennesserim Range) และแยกจากเขตที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันออกด้วย
เทือกเขาเพชรบูรณ์ ที่ราบภาคกลางนี้แบ่งย่อยออกได้เป็น 3 บริเวณ คือบริเวณลุ่มน้้าตอนเหนือ บริเวณที่
ราบลุ่มน้้าตอนกลาง และบริเวณลุ่มน้้าตอนใต้ (รูปที่ 2-1) (กรมทรัพยากรธรณี, 1989)
2.1.1.1 ที่ราบภาคกลางตอนเหนือ (Northern Central Plain)
ที่ราบภาคกลางตอนเหนือ หรือบริเวณลุ่มน้้าตอนเหนือหรือเขตที่ราบภาคกลางตอนเหนือ
(Upper Chao Phraya Basin) ประกอบด้วยที่ราบขนาบแม่น้าสายใหญ่ คือ น้้าแม่ปิง น้้าแม่ยม และน้้าน่าน
ซึ่งมีเขตต้นน้้าอยู่แถบภูเขาสูงตอนเหนือของประเทศซึ่งไหลผาดผ่านตัดบริเวณลุ่มน้้า และมาบรรจบกัน
ที่แถบจัง หวัดนครสวรรค์ จนเป็นแม่น้าเจ้าพระยา ลักษณะส้าคัญของที่ราบภาคกลางตอนเหนือ คือ
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บริเวณที่ต่้ามีการกวัดแกว่ง (meandering) ของล้าน้้าชัดเจน และปรากฏเป็นร่องน้้าเก่า (meander scars) ที่
เป็นที่ลุ่มชื้นแฉะ (swampy area) ส่วนบริเวณที่สูง (higher lands) เป็นล้าตะพัก ทางน้้า หรือที่ราบ
ขั้นบันได(terraces) ที่ถูกตัด(dissected) จนราบและพื้นราบปรับราบ(peneplain) ที่มีผิวหน้าที่กอปร์ด้วย
ตะกอนทรายเป็นส่วนใหญ่
2.1.1.2 ที่ราบภาคกลางตอนกลาง (Middle Central Plain)
ที่ราบภาคกลางหรือเรียกอีกอย่างว่าที่ราบนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Area) ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบแคบๆและมีภูเขาขนาดย่อมๆ (สูงประมาณ 100 เมตร จากระดับน้้าทะเล) โผล่เด่นชัดท่ามกลางที่ราบ
และจัดเป็นเขาลูกโดด (monad knocks) วางตัดเรียงรายไปตามแนวเกือบเหนือใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ไปจนถึงชัยนาท ที่ราบดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่มน้้าที่กว้างใหญ่ มีความราบเรียบมาก
จนถึงที่ราบลอนคลื่น (undulating terrain) บางแห่งประกอบด้วยที่ราบสองฝั่งแม่น้าเจ้ าพระยา ซึ่งจาก
แม่น้าเจ้าพระยามีการแตกขนานไปเป็นแม่น้าย่อยอีก 7 สาขา เช่น สุพรรณบุรี และแม่น้าน้อย นอกจาก
แม่น้าเจ้าพระยาแล้วยังมีแม่น้าส้าคัญที่ประกอบด้วยที่ร าบต่้าลุ่มน้้าอีก 2 สาย คือ แม่น้าแม่กลองทาง
ตะวันตก แม่น้าป่าสัก (หรือแม่น้าท่าจีน) ทางตะวันออก และแม่น้าบางปะกงทางตะวันออกเฉียงใต้
ส้าหรับสภาพธรณีสัณฐานวิทยาของบริเวณลุ่มน้้าตอนเหนือมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง เช่น
Brown และคณะ (1951), Alexseev และ Takaya (1967), Takaya (1968), Mitchael (1979) และ Nutalaya
& Selvakumar (1980) บริเวณลุ่มน้้าตอนเหนือนี้มีลักษณะส้าคัญพิเศษคือมีสภาพภูมิประเทศเป็นลอน
คลื่นทั้งที่สูงและที่ต่้า Takaya (1968) และ Thiramongkol (1983) ได้จัดแบ่งธรณีสัณฐานวิทยาของ
บริเวณนี้ออกเป็น 7 เขต คือ (1) เขตลุ่มน้้าท่วมถึง (2) เขตลานตะพักต่้า (3) เขตลานตะพักกลาง (4) เขต
ลานตะพักสูง (5) เขตลานตะพักสูงมาก (6) เขตพื้นราบปรับเรียบต่้า และ (7) เขตพื้นราบปรับเรียบสูง
ลุ่มน้้าท่วมถึง (Floodplains) แบ่งย่อยออกเป็นอีก 2 เขตย่อย คือ เขตลุ่มน้้าท่วมถึงระดับต่้า และ
เขตลุ่มน้้าท่วมถึงระดับสูง ส้าหรับเขตลุ่มน้้าท่วมถึงระดับต่้า (Low-level floodplains) มักจ้ากัดอยู่
บริเวณแม่น้าในปัจจุบันที่มีความสูงจกาพื้นท้องน้้าในช่วงประมาณ 3 ถึง 5 เมตร ส่วนเขตลุ่มน้้าท่วมถึง
สูง (high-level floodplains) ได้แก่ส่วนที่เป็นคันดินธรรมชาติ (natural leves) และที่ลุ่มชื้นแฉะส่วนหลัง
(back swamp) ซึ่งโดยเฉลี่ยผิวบนของคันดินธรรมชาติมักสูงจากพื้นท้องน้้าประมาณ 10 เมตร และอยู่
เหนือกว่าระดับของพื้นที่ลุ่มน้้าท่วมทั่วไป
ลานตะพักต่้า (Terraec I)
เขตลานตะพักกลาง (Terrace II หรือ Middle Terrace) มีสภาพเป็นแนวยาวตามแม่น้าสายใหญ่
ของเขตที่ราบภาคกลางตอนเหนือและบริเวณพื้นที่นครสวรรค์ ตะกอนของเขตลานตะพักนี้แยกจากลาน
ตะพักระดับต่้าตรงที่มักแสดงลักษณะผาชัดเจน ความสูงประมาณ 1 เมตรจนถึง 5 เมตร และเขตลาน
ตะพักระดับต่้ามักปกคลุมด้วยท้องนาระหว่างเขาที่ราบเรียบ ส่วนลานตะพักระดับกลางมักแสดงลักษณะ
ของเนินจอมปลวก (termite mound) และไม้ยืนต้นในทุ่งนาที่เป็นลอนเล็กน้อยมาก
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เขตลานตะพักสูง (Terrace III หรือ High Terrace) พบเห็นทั่วไปในแถบที่ราบภาคกลางและไม่
แสดงวางตัวขนานกับล้าน้้าในปัจจุบัน ลานตะพักเขตนี้มักแสดงลักษณะตะกอนที่ผุพั งสูงมากและถูกปิด
ทับด้วยชั้นศิลาแลงแข็ง (lateritic cap) ชั้นบาง ๆ
เขตลานตะพักสูงมาก (Terrace IV หรือ Very High Terrace) มักพบโผล่ให้เห็นเพียงไม่กี่แห่ง
ทางตอนเหนือของลุ่มน้้าและมักมีชั้นศิลาแลงอยู่ด้วยตอนบนๆ ซึ่งบางแห่งอยู่ติดกับพื้นราบปรับเรียบ
(peneplain)
ในเขตลุ่มน้้าตอนเหนือ คือ พื้นราบปรับเรียบสูง (high-level peneplain) และพื้นราบปรับเรียบ
ต่้า (low-level peneplain) ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องความสูงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยเฉลี่ยเมื่อ
เทียบกันในระหว่างพื้นที่พื้นราบปรับเรียบระดับสูงมักมีความสูงมากกว่าพื้นราบปรับเรียบระดับต่้า ใน
เขตพื้ นที่นครสวรรค์ พื้นราบปรับ เรีย บระดับต่้า สูงประมาณ 30-45 เมตรจากระดับน้้าทะเล แถบ
ก้าแพงเพชร-วังทอง-พิจิตร สูงประมาณ 60-70 เมตรจากระดับน้้าทะเล และแถบศรีสัชนาลัย -อุตรดิตถ์
สูงประมาณ 70-90 เมตรจากระดับน้้าทะเล ส้าหรับพื้นราบปรับ เรียบแถบก้าแพงเพชร จังหวัดพิจิตรสูง
ประมาณ 100-120 เมตร และศรีสัชนาลัย -อุตรดิตถ์ ประมาณ 120-140 เมตร โดยปกติส่วนที่เรียกพื้น
ราบปรับเรียบนี้มักถูกปิดทับด้วยชั้นศิลาแลงแข็งหนาประมาณ 4-5 เมตร
2.1.1.3 ที่ราบภาคกลางตอนใต้ (Southern Central Plain)
บริเวณลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนใต้หรือเขตที่ราบภาคกลางตอนใต้ (Lower Chao Phraya Basin) เริ่ม
จากจังหวัดชัยนาทไปทางใต้จนจรดปากอ่าวไทย ซึ่งแยกจากลุ่มน้้าตอนเหนือด้วยพื้นที่ราบเรียบที่กว้างขวาง
กว่าและมีลักษณะที่ราบตะกอนปากแม่น้ามากกว่า และมีความสูงของพื้นที่ราบจากระดับน้้าทะเลน้ อย
กว่า 15 เมตร Takaya และ Thiramongkol (1980) ได้แบ่งลุ่มน้้าตอนใต้นี้ออกเป็น 3 ลุ่มน้้าย่อย (รูปที่ 2-2)
โดยอาศัยต้าแหน่งภูมิศาสตร์ ชนิดตะกอน และสภาพการผุพัง ได้แก่ 1) เขตน้้าทะเลท่วมถึง 2) เขตที่ราบ
ปากแม่น้าและน้้าท่วมถึงยุคใหม่ 3) เขตที่ราบน้้าท่วมถึง 4) เขตที่ราบปากแม่น้ายุคใหม่มีดินเหนียวทะเล
เป็นกรดปน 5) เขตที่ราบปากแม่น้ายุคใหม่มีดินเหนียวทะเล 6) เขตที่ราบปากแม่น้ายุคใหม่มีดินเหนียว
น้้ากร่อยเป็นกรดปน 7) เขตที่ราบปากแม่น้ายุคใหม่มีดินเหนียวน้้ากร่อยปน 8) เนินตะกอนรูปพัดยุคใหม่
9) เนินปนตะกอนรูปพัดยุคเก่าตอนบน 10) เนินตะกอนรูปพัดตอนล่าง 11) ลานตะพัก และ 12) ลาน
ตะพักหินปูน
จะเห็นได้ว่าบริเวณลุ่มน้้าตอนใต้นี้ส่วนที่เป็นเขตที่ราบปากแม่น้าหรือดินตะกอนปากแม่น้า (deltaic
plain) ซึ่งมีทั้งยุคใหม่และยุคเก่า ดินตะกอนปากแม่น้าเก่ามีลักษณะเป็นรูปพัดที่เอียงออกไป (deviated
fan) ส่วนจุดยอดอยู่ที่จังหวัดชัยนาทสูงจากพื้นที่ข้างเคียง 20 เมตร และปลายดินตะกอนสูงประมาณ 5
เมตร ในทางธรณีสัณฐานวิทยาจัดให้ดินตะกอนปากแม่น้าเก่านี้ซึ่งน่าจะมีอายุอนุยุคไพลสโตซีนตอนบน
และบางส่วนถูกปิดทับคันดินยุคปัจจุบัน (ที่สูงน้อยกว่า 1 เมตร) และเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพัดมีพื้นที่
โดยทั่วไปเรียบแต่ลาดเอียงเล็กน้อย และมีล้าธารแขนงแยกไหลออกจากล้าธารใหญ่ (distributary) จึง
จัดเป็นลักษณะส้าคัญของดินตะกอนปากแม่น้าเก่า ซึ่งบางคนเชื่อกันว่าล้าธารแขนงแยกตัวคล้ายขนนก
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(bifurcation) นี้เป็นลักษณะที่ส้าคัญของดินดอนปากแม่น้ายุคไพลสโตซีนหรือยุคน้้าแข็ง (กรมทรัพยากร
ธรณี, 2542)
ส่วนดินดอนปากแม่น้ายุคใหม่ประกอบด้วยตะกอนอายุโฮโลซีน (Holocene sediment) ตอนบน
และโฮโลซีนตอนล่าง หรือดินดอนพื้นราบ (delta flat) ส่วนใหญ่ที่ราบซึ่งอยู่สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 2
เมตร ดินดอนพื้นราบนี้อยู่ระหว่างล้าธารแขนงแยกที่วางตัวอยู่บนดินดอนปากแม่น้าปัจจุบัน ซึ่งมีสภาพ
เป็นน้้ากร่อยอยู่
ขอบเขตลุ่มน้้าตอนล่างมีลักษณะภูมิประเทศที่แสดงออกด้วยพื้นที่ซับซ้อนจ้าพวกเนินตะกอน
รูปพัดกับลานตะพัก (fan-terrace complex) ที่อยู่ระหว่างภูเขากับที่ราบ มีความลาดเอียงประมาณตั้งแต่ 1
จนถึง 2.5 เมตร/กิโลเมตร พื้นที่จึงมักเป็นลอนคลื่น (undulating) ที่ถูกธารน้้ากัดบางแห่งลึกมากเกือบ 10
เมตร ส่วนใหญ่มีอายุประมาณยุคไพล์สโตซีนตอนกลางถึงตอนบน ส่วนที่แก่กว่ามักพบชั้นศิลาแลงบน
พื้นผิวหรือใต้ผิวดินเพียงเล็กน้อย ส่วนพวกที่อ่อนกว่ามักแสดงลักษณะการผุพังของตะกอนเพียงเล็กน้อย
โดยทั่วไปลานตะพักไม่มีการพัฒนามากเหมือนบริเวณลุ่มน้้าตอนเหนือ และมักแสดงลักษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นลอนคลื่นชัดเจนปะปนกับเนินเขาเตี้ย ๆ กระจัดกระจาย โดยปิดทับด้วยชั้นศิลาแลงเข็ง
และหนา จากการศึกษาทางธรณีฟิสิกส์พบว่าตะกอนในแถบลุ่มน้้าตอนเหนืออาจมีความหนามากถึง
4,000 เมตร และตอนใต้หนาถึง 7,000 เมตร และลุ่มน้้าทั้งสองน่าได้รับตะกอนแม่น้าและปากแม่น้าจาก
พื้นที่ที่ถูกยกตัวสูงขึ้นในสมัยยุคเทอร์เชียรี่ ลุ่มน้้าที่มีลักษณะค่อนข้างตรงจึงเป็นผลมากจากอิทธิพลของ
รอยเลื่อนแนวเหนือใต้ ด้วยเหตุ นี้จึงท้าให้แนวเขาและร่องน้้ามีลักษณะตรงและวางตัวในแนวเหนือ -ใต้
เนื่องจากการเลื่อนตัวดังกล่าว
จากลักษณะของตะกอนปากแม่น้าทั้งที่เก่า (อายุไพลสโตซีนตอนบน) และใหม่ (โฮโลซีนตอน
ล่าง) แสดงให้เห็นว่าน้้าทะเลได้รุกล้้า (transgression) เข้ามาอย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วงระหว่างยุคน้้าแข็ง
(interglacial age) คือปลายยุคไพลสโตซีนและยุคหลังน้้าแข็ง (postglacial) หรือยุคโฮโลซีนตอนต้น ด้วย
เหตุนี้ใ นระหว่างยุ คควอเทอนารีตอนปลายบริเวณลุ่มน้้าตอนใต้ จึงถูก น้้าทะเลท่วมในขณะที่ไ ม่ พ บ
หลักฐานว่าน้้าทะเลรุกล้้าเข้าไปถึงบริเวณลุ่มน้้าตอนบน
2.1.2 ทีส่ ูงภาคพืนทวีปตอนเหนือ (Northern Highlands)
สภาพภู มิศาสตร์ตอนเหนือของประเทศไทยมีลักษณะเป็นที่ราบสลับเขาหรือแอ่งสลับเทือกเขา
(Basin and Range) ซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ตามลักษณะโครงสร้างของหินที่แก่กว่าที่รองรับอยู่ข้างล่าง
ส่วนที่เป็นที่ราบประกอบด้วยแอ่งหุบเขา (intermontane basin) ใหญ่น้อยที่ใหญ่มากๆได้แก่แอ่งเชียงใหม่
แอ่งล้าปาง แอ่งแพร่ และแอ่งพะเยา และมักประกอบด้วยชั้นตะกอนน้้าพา (fluviatile) และตะกอน
ทะเลสาป(lacustrime) สะสมตัวในมหายุคนวชีวิน (Cenozoic) ซึ่งบางแอ่งหนามากกว่า 3,000 เมตร
และปิดทับด้วยตะกอนยุคควอเทอร์นารีอีกที
แม่น้าสายใหญ่ของเขตที่สูงภาคเหนือนี้มี 4 สาย คือ แม่ปิง แม่วัง แม่ยม และน้้าน่าน ไหลไป
ทางใต้ แ ละเชื่ อ มต่ อ กั น ในเขตพื้ น ที่ น ครสวรรค์ (รู ป ที่ 2-2) ส้ า หรั บ เขาและเทื อ กเขาทางเหนื อ
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ประกอบด้วยหินอัคนีและหินตะกอนเป็นส่วนใหญ่ หินตะกอนบางแห่ งก็ถูกแปรสภาพไปเป็นหินแปร
เทือกเขาที่ส้าคัญได้แก่ เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาผีปันน้้า เทือกเขาถนนธงชัย
เทือกเขาถนนธงชัยมีหลายยอดมากมาย สูงตระหง่าน ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ ยอดหลาย
ยอดสูงกว่า 1,000 เมตร ดอนอินทนนท์นับว่าสูงที่สุด คือสูงถึง 2565.3 เมตร จากระดับน้้าจัดว่าสูงที่สุด
ของประเทศ แม้เทือกเขาบางเทือกมีความต่างระดับมาก แต่ก็มีหลายเทือกที่ถูกปรับเรียบอยู่หลายระดับ
(Baum และคณะ, 1970)
นัก ธรณีวิทยาหลายท่ านได้ศึก ษาบริเวณที่ต่้าทางตอนเหนือ เช่น Hattori (1970), Takaya
(1971b), Wong-tangswad (1976) และ Thiramongkol (1983) ส่วนที่ท้าการศึกษาอย่างละเอียดใน
ปัจจุบันได้แก่ แอ่งล้าปาง ซึ่ง Hattori (1970) ได้สรุปว่าประกอบด้วยที่ราบน้้าท่วมถึง ลานตะพักต่้า
ลานตะพักปานกลาง ลาดตะพักสูง และพื้นราบปรับเรียบ(peneplain) ซึ่งที่ราบน้้าท่วมถึงนี้รวมถึงคันดิน
ธรรมชาติและที่ลุ่มชื้นแฉะส่วนหลังที่เกิดเฉพาะที่อ้าเภอแม่วัง ส่วนลานตะพักต่้าๆ มักเป็นตะกอนทราย
แป้ง ไม่มีก้อนกลม(nodule)และก้อนพอก(concretion)ของแร่เหล็กออกไซด์ และมักเกิดบริเวณแม่น้าวัง
และล้าน้้าสาขา ลานตะพักปานกลางเป็นที่นาส่วนใหญ่ของแอ่งล้าปาง มีความราบเรียบและคลื่นลอน
บ้าง ตะกอนส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียวมีเหล็กและแมงกานีสเป็นก้อนพอกขนาดเท่าเม็ดถั่ว (pisolitic)
ส่วนลานตะพักสูงแสดงลักษณะภูมิประเทศแบบลอนคลื่นจนถึงลูกกลิ้ง ส้าหรับพื้นราบปรับเรียบมัก
เกิดบริเวณขอบของแอ่งซึ่งแสดงภูมิประเทศแบบลอนคลื่นและถูกปิดทับด้วยชั้นศิลาแลงที่หนาและแข็ง
Takaya (1971b) ได้เสนอว่านอกจากนั้นยังพบเนินตะกอนรูปพัดทั้งใหม่ (อายุปัจจุบันถึงไพลสโตซีน )
และเก่าซึ่งเป็นพวกเนินตะกอนผสมผสานกับตะกอนเชิงเขา(fan-colluvium complex) ซึ่งชนิดหลังนี้เข้าใจ
ว่าน่าจะเหมือนกับพื้นราบปรับเรียบที่ Hattori ได้เสนอนั่นเอง Takaya ยังเชื่อว่าแอ่งล้าปางส่วนใหญ่
ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินตะกอนรูปพัดทั้งเก่าและใหม่มากกว่า
ด้วยเหตุนี้นักธรณีวิทยาหลายท่าน เช่น Baum และคณะ (1970) Bunopas (1981) Charusiri
(1989) ได้สรุปว่าสภาพภูมิประเทศภาคเหนื อของไทยเป็นผลมาจากการยกตัวและเกิดการกัดกร่อนจน
กลายเป็นพื้นราบเรียบ การยกตัวอาจเกิดขึ้นพร้อมกับการแทรกดันตัวของหินแกรนิตในยุคเทอร์เชียรี จน
เกิดรอยแตกร้าวของหินมากมายเอื้อต่อการผุพังและกัดกร่อนจนเกิดการสะสมตัวของตะกอนบกและ
ตะกอนกึ่งบกกึ่งทะเล (limnic deposit)
2.1.3 ที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Plateau)
พื้นที่ประมาณหนึ่งในสามของไทย คือที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) ซึ่งเป็นพื้นที่ราบกว้าง
ใหญ่ที่สูงจากระดับน้้าทะเลเฉลี่ยประมาณ 300 เมตร มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ
แยกจากเขตที่ราบสูงภาคพื้นทวีปตอนเหนือได้อย่างชัดเจน ดร.ณรงค์ ถิรมงคล เชื่อว่าเป็นผลมาจาก
อิทธิพลของทวีปรังสรรค์ (epeirogeny) และการโค้งโก่งน้อย ๆ (warping) ในยุคเทอร์เชียรี่ตอนกลางและ
อาจถึงยุคควอเทอนารี (Thiramongkol, 1983)พื้นที่ส่วนใหญ่รองรับด้วยหินทรายและหินดินดานมหายุค
เมโสโซอิค ซึ่งหลายแห่งปิดทับด้วยดินตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวของยุคซีโนโซอิก
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ในทางธรณีวิทยาที่ราบสูงโคราชแบ่งย่อยออกเป็น 2 แอ่งใหญ่คือแอ่งอุดร-สกลนคร ทางเหนือ
และแอ่งโคราช-อุบลทางใต้ แอ่งทั้งสองแยกจากกันด้วยเทือกเขาภูพาน ซึ่งวางตัวในแนวตะวันตกเฉียง
เหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ (รูปที่ 2-1) (กรมทรัพยากรธรณี, 1989) แอ่งทั้งสองนี้ยกตัวให้สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับที่ราบภาคกลางจนกลายเป็นผาชันโดยเฉพาะทางตะวันตกทางใต้ และทางตะวันออกเฉียงใต้ บางครั้ง
ดูเหมือนเป็นภูเขา พื้นที่ลาดเอียงจากทางเหนือและทางตะวันตกซึ่งสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 120220 เมตร ไปทางขอบด้านตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสูงประมาณ 65 เมตร จากระดับน้้าทะเล ที่ราบสูงโคราช
ประกอบด้วยแม่น้าใหญ่ 2 สาย ที่ไหลลงสู่แม่น้าโขง คือ แม่น้ามูล และแม่น้าชี ล้าธารของแม่น้านี้มี
ลักษณะเป็นล้าธารกิ่งไม้ (dentritic) และต้นน้้ามักเป็นพวกที่มีน้าไหลเฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น (ephemeral หรือ
intermitten stream)
นักธรณีวิทยาหลายท่านได้ศึกษาสภาพธรณีสัณฐานวิทยาของที่ราบสูงโคราชมีการศึกษากัน
หลายท่านเช่น Moorman และคณะ (1964) Boonsener (1977) และ Michael (1981) ในรายงานของ
Mekong Secretariat (1977) พบว่าแอ่งมูล-ชี หรือแอ่งโคราช-อุบลนี้สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 5 หน่วย
ธรณีสัณฐาน (geomorphic unit) ซึ่งได้แก่เขตภูมิประเทศก่อนยุคควอเทอร์นารี เขตพื้นที่ผิวกัดกร่อน เขต
ลานตะพักระดับสูง เขตลานตะพักระดับต่้า เขตที่ราบน้้าท่วมถึง และเขตภูมิประเทศแอ่งต่้า (รูปที่ 2-1)
เขตภูมิประเทศก่อนยุคควอเทอร์นารี (Pre-Quaternary Landscape) ซึ่งได้แก่ เขตที่หน่วยหิน
ต่ า งๆ ของมหายุ ค มั ช ฌิ ม ชี วิ น (Mesozoic) โผล่ ใ ห้ เ ห็ น นั่ น เอง ส่ ว นเขตพื้ น ผิ ว กั ด กร่ อ น (erosional
surface) ได้แก่ ภูมิประเทศที่ผิวแสดงการถูกกัดกร่อนและมีชั้นศิลาแลงเป็นผิวหน้าแทน มักพบเห็นบ่อย
มากในบริเวณขอบที่ราบสูง ส้าหรับเขตลานตะพักสูงมักพบเห็นรอบ ๆ เขตพื้นผิวกัดกร่อนและมัก
แสดงด้วยการปิดทับของเม็ดกรวดศิลาแลง เขตลานตะพักสูงนี้อยู่ระหว่างความสูง 160 ถึง 220 เมตรจาก
ระดับน้้าทะเล และมีความต่างระดับจากพื้นที่ข้างเคียงประมาณ 20 เมตร ส่วนลานตะพักต่้ามักมีความ
ราบเรียบและมีชั้นศิลาแลงอยู่บาง ๆ ในส่วนบน ซึ่งลานตะพักทั้สูงและต่้า สามารถเทียบเคียงกับลาน
ตะพักที่อื่นที่พบเห็นในดินแดนคาบสมุทรอินโดจีน ส้าหรับที่ราบน้้าท่วมถึงเกิดเฉพาะบริเวณติดกับ
แม่น้ามูลและชี ส่วนแอ่งต่้า (Low basin) จัดเป็นส่วนที่ต่้าที่สุดของแอ่ง นับตั้งแต่ส่วนที่เรียกเกษตรวิจัย
ทางตะวันตกไปยังอุบลราชธานีทางตะวันออก Moorman และคณะ (1964) ได้เสนอว่าภูมิประเทศของที่
ราบสูงโคราชประกอบด้วยลานตะพัก 3 ระดับ และที่ราบน้้าท่วมถึง (รูปที่ 2-1) (กรมทรัพยากรธรณี,
1989) แต่ Michail (1981) เสนอว่าสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสะสมตัว ณ ถิ่นก้าเนิด
(residual) และการสะสมตัวของตะกอนเชิงเขา (colluvial deposits) มากกว่าเกิดจากการสะสมตัว
เนื่องจากแม่น้า ส่วน Boonsener (1977) ได้ศึกษาดินตะกอนรอบ ๆ จังหวัดขอนแก่นและสรุปว่าการ
สะสมตัวเป็นผลมาจากลมที่เรียกดินลมหอบ (loess) และทรายลมหอบ (dune) โดยปกคลุมพื้นที่ส่วนที่
เป็นลานตะพัก ดังนั้นจึงอาจกล่า วโดยรวมได้ว่าพื้ นที่ราบส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยาเป็นพวกลานตะพักทางน้้า ที่ราบลุ่มน้้าซึ่งมีบางส่วนมาจากตะกอนลมหอบ

ธรณีวิทยาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

บทที่ 2

ปัญญา จารุศิริ และคณะ

2-9

(eolian deposit) นอกจากนั้นเป็นพวกตะกอน ณ แหล่งก้าเนิด (in-situ deposit) และ ตะกอนเชิงเขา
(colluri-… deposit)
2.1.4 คาบสมุทรภาคใต้ (Peninsular Thailand)
ภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยาวยื่นออกไประหว่างทะเลอันดามันและอ่าว
ไทย คาบสมุทรนี้เรียกรวม ๆ ว่า คาบสมุทรไทย-มาเลย์ (Thai-Malay Peninsular) ซึ่งเป็นผลมาจากแนว
คดโค้ ง โก่ ง ตั ว ของหิ น มหายุ ค ปฐมชี วิ น และมั ช ฌิ ม ชี วิ น ท้ า ให้ เ กิ ด เทื อ กเขาสองแนวคื อ เทื อ กเขา
นครศรีธรรมราช และเทือกเขาภูเก็ต-ระนอง วางตัวในแนวเหนือใต้ และมีชายฝั่งทะเลแคบ ๆ วางตัวเป็น
แนวยาวตามแนวเทือกเขาโดยตลอด ชายฝั่งทะเลอันดามันหรือฝั่งด้านตะวันตกของคาบสมุทรจัดว่าเป็น
ชายฝั่งทะเลที่ก้าลังจมตัวลง (submergent shorelines) ท้าให้มีเกาะใหญ่น้อยมากมายขนานไปกับชายฝั่งที่
เว้าแหว่งและมีหาดทรายเล็ก ๆ ไม่ยาวต่อเนื่อง ส่วนทางฝั่งทะเลด้านตะวันออกของคาบสมุทรเป็น
ชายฝั่งที่ค่อยๆ ยกตัวขึ้นท้าให้ได้ชายฝั่งที่มีลักษณะตรงมากกว่ามีเกาะไม่มากเท่าใด หาดทรายกว้างกว่า
และเป็นแนวยาวต่อเนื่องมากกว่า นอกจากนั้นยังมีลานตะพักชายฝั่ง (marine terrace หรือ coastal terrace)
เด่นชัด และจัดเป็นชายฝั่งที่มีการยกตัวขึ้น (emergent shorelines) Takaya (1972) ได้จัดแบ่งภูมิประเทศที่
ต่้าของคาบสมุทรภาคใต้ของไทยออกเป็น 3 แบบอย่างง่าย ๆ ได้แก่ (1) บริเวณชายฝั่งทะเล (2) บริเวณ
เนินพัดใหม่ และ (3) ลานตะพัก-เนินพัดเก่า (รูปที่ 2-1) ส่วนที่เป็นลานตะพัก-เนินพัดเก่า(Old fan-terrace
region) จัดว่ า เป็ นภูมิ ป ระเทศระดับ ต่้าที่ เก่ าแก่ ที่สุดและสูง ที่สุด อายุ ป ระมาณอนุยุ คไพลสโตซี น
(Pleistocene) โดยมากมักพบเห็นในบริเวณเชิงเขา ท้าให้ เกิดเป็นภูมิประเทศแบบลอนคลื่น(undulating)
และลอนลูกระนาด(rolling) ลักษณะดินผิวบนเป็นเม็ดเหล็กออกไซด์ เศษศิลาแลง จนถึงศิลาแลงชั้น
แข็ง บางครั้งหนาถึง 3-4 เมตร ส่วนเนินพัดใหม่ (Yong fan region) เกิดอยู่ระหว่างลานตะพักกับเนินพัด
เก่า มีความลาดเอียงน้อยกว่าเนินพัดเก่า และมีทางน้้าพัฒนามากกว่าเป็นลักษณะขนนก ส่วนบริเวณ
ชายหาด (coastal region) ได้แก่ส่วนที่เป็นชายหาด(ปัจจุบัน) ชายหาดเก่า และทะเลสาบ ที่มีตะกอน
ทรายแป้ง ตลอดจนป่าชายเลนและป่าพรุ ในบางแห่ง เช่น ตอนเหนือของสงขลาชายฝั่งทะเลมักมีหาด
ทรายเป็นชุดและที่ต่้าที่ประกอบด้วยตะกอนโคลน (Kaewyana & Kruse, 1981) บางส่วนเป็นที่ลุ่มชื้นแฉะ
และมีถ่านพีทอายุประมาณสมัยโฮโลซีนโดยเฉพาะทางนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ลุ่มที่ปะปนอยู่กับหาดทราย
และทะเลสาบปิ ด สลั บ ตั ว ต่ อ เนื่ อ งกั น ไป อั น แสดงลั ก ษณะของชายฝั่ ง ที่ มี ก ารงอกเงย (prograding
shoreline) ออกไปเรื่อย ๆ
2.1.5 ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Coast)
บริเวณ 4 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี และตราด ประกอบด้วยพื้นที่
ส่วนที่เป็นภูเขาทางด้านในแผ่นดินและที่ราบติดชายฝั่งทะเล เขาส่วนใหญ่ทอดตัวไม่สูงนักวางตัวในแนว
ตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับโครงสร้างบริเวณกว้าง (regional structure) ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยน
ลักษณะอย่างรุนแรงที่เกิดในหินแปรหลายยุคตั้งแต่มหายุคบรมชีวิน (Precambrian) และหินตะกอนและ
ตะกอนแปรมหายุคปฐมชีวินตอนปลาย (Late Paleazoic)
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บริเวณแถบตะวันตกของระยอง ลักษณะชายฝั่งทะเลเป็นผาคลื่นซัด (wave-induced cliff) และมี
หาดทรายเล็ก ๆ สอดแทรก ถัดไปทางตะวันออกเป็นหาดทรายใหญ่และยาวขึ้น แต่ต่อเลยไปทาง
ตะวันออกไกลออกไป ชายฝั่งกลับเปลี่ยนไปเป็นโคลน ในบริเวณแถบแหลมฉบัง (ชลบุรี) Dheeradilok
และคณะ (1982) ได้จัดแบ่งธรณีสัณฐานบริเวณนี้ออกเป็น 7 หน่วย (รูปที่ 2-1) ได้แก่ 1) ลานตะพักสูง
(ประมาณ 35 เมตร จากระดับน้้าทะเล) ที่ผิวบนถูกกัดและตัด (dissected) จนมีสภาพเป็นลอนคลื่นกว้าง
ๆ ส่วนใหญ่ตะกอนเป็นทราย 2) ลานตะพักต่า (ประมาณ 15-20 เมตร จากระดับน้้าทะเล) มีสภาพเป็น
ลอนคลื่นเล็กน้อย ตะกอนส่วนใหญ่เป็นทรายหยาบถึงละเอียดที่อาจมีชั้นกรวดและชั้นดินเหนียวเป็นเลนซ์
3) อ่าวเก่า (Paleobay) กว้างยาวประมาณ 3x5 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตะกอนทรายปนดินเหนียว
ที่มาจากบก (terrigeneous) หรือตะกอนทะเลสาป 4) สันทรายปากอ่าว (Bay mouth bar) ส่วนใหญ่เป็น
จงอยทรายสะสมตัวบริเวณปากอ่าว เกิดจากการสะสมตัวโดยคลื่นและกระแสน้้าขนานฝั่ง (longshore
current) กว้างยาวเฉลี่ยประมาณ 1.5x2.5 กิโลเมตร ซึ่งสะสมตัวก่อนเกิดการสะสมตัวของเนินทราย
(beach ridge) และทะเลสาป 5) ตะกอนทะเลสาปใหม่ (Yong lagoon) ได้แก่ตะกอนดินโคลนถึงโคลน
ปนทรายสะสมตัวตามทะเลสาปแคบ ๆ แต่ยาว (1x6 กิโลเมตร) และสูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ 1-2
เมตร วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 6) เนินทราย (Beach ridge) ส่วนใหญ่ขนานไปกับชายฝั่ง
ทะเลกว้างประมาณ 1.5 กิโลเมตร ยาว 10 กิโลเมตร ประกอบด้วยตะกอนที่เกิดจากการงอกเงยของหาด
ทรายสมัยโฮโลซีน และ 7) เนินพัดและเชิงเขา (Alluvial fan & Colluvium) ได้ตะกอนและเศษหินที่
สะสมตัวบริเวณเชิงเขาใหญ่น้อยทั่วไป นอกจากนั้นลักษณะชายฝั่งบริเวณจังหวัด ระยองก็มีลักษณะ
คล้าย ๆ กัน (Kruse และคณะ, 1982) โดยจัดแบ่งได้เป็น 7 หน่วย ได้แก่ ลานตะพักระดับสูงบนที่ลาดชัน
ลานตะพักระดับสูงมีดินลูกรัง ลานตะพักระดับต่้ามีดินลูกรัง ลานตะพักระดับต่้ามากมีดินลูกรัง เนิน
ทรายบนลานตะพัก ระดับต่้า ทรายบนบก (onshore deposits) และเนินทรายใหม่
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รูป 2.-1 แผนที่ภูมิศาสตร์อย่างง่ายของประเทศไทยแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์และขอบเขต
ซึ่งจัดแบ่งได้เป็น 8 ลักษณะ (กรมทรัพยากรธรณี, 1989)
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รูป 2-2 แผนที่ดัชนีประเทศไทย แสดงอาณาเขตจังหวัดต่าง ๆ
เส้นปะแสดงถึงขอบเขตของหน่วยแปรสัณฐานที่ส้าคัญ ๆ
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2.2 สหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar)
สภาพภูมิศาสตร์และธรณีสัณฐานวิทยาของประเทศพม่า
ประเทศพม่าตั้งอยู่บริเวณที่มีการแปรสัณฐานที่ซับซ้อนมาก ในรายงานของ ESCAPE (1996) ได้
จัดแบ่งประเทศพม่าตามสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งถูกควบคุมด้วยโครงสร้างและลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่าง
กันเป็น 4 เขต (รูปที่ 2-3) ได้แก่ (1)ชายฝั่งทะเลอะรากัน (Arakan Coastal Zone) (2) เทือกเขาสูงอินโดพม่า (Indo-Burma Range หรือ Arakan-Chin Range) (3) ที่ราบภาคกลาง (Inner Burma Tertiary Basin
หรือ Central Zone) และ (4) เทือกเขาสูงจีน-พม่า Sino-Burma Range หรือ Eastern Highland) โดย
ทั้งหมดวางตัวในแนวเหนือใต้ตามโครงสร้างหลักทางธรณีวิทยา (รูปที่ 2-4)
1) ชายฝั่งทะเลอะรากัน (Arakan Coastal Zone) เป็นพื้นที่แคบๆทางตะวันตกสุดของพม่าติด
กับบังคลาเทศและอินเดีย พื้นที่ส่วนใหญ่นับตั้งแต่ตอนเหนือและตะวันตก เป็นเขตภูเขาที่ทอดยาวจาก
เหนือลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณพื้นที่รัฐกะฉิ่น รัฐฉิ่น และรัฐยะไข่ ในพื้นที่รัฐยะไข่มีบริเวณที่ราบ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งกว้างทางตอนบนแล้วแคบลงเลียบชายฝั่งทะเลมาทางตอนล่าง เขตชายฝั่งนี้ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยหินทรายคดโค้งและหินทรายแป้ งยุคครีเทเชียสจนถึงยุคเทอร์เชียรี่ และแผ่กระจายจาก
ชายฝั่งอะรากันไปทางบังคลาเทศและตะวันออกของอินเดีย มีหินอายุเทอร์เชียรี่เป็นพวกตะกอนไหล่
ทวีปและหินตะกอนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าอายุนีโอจีนจนถึงควอเทอร์นารีปิดทับอยู่ด้านบน
แม่น้าที่ไหลผ่านบริเวณนี้ส่วนใหญ่ไ หลจากทางเหนือลงใต้ เนื่องจากถูกควบคุมด้วยรอยเลื่อน
(fault) หรือเป็นแม่น้าสายสั้น ๆ ไหลจากทางตะวันตกของเทือกเขาอาระกันโยมาลงสูอ่าวเบงกอล แม่น้า
สาคัญ 2 สายได้แก่ แม่น้ากะละดัน (Kaladan) และแม่น้ามินเชาน์ (Min Chaung)
Bender (1983) และ ESCAP (1996) รายงานแหล่งแร่ที่พบได้แก่ ปิโตรเลียม เช่นที่เกาะรัมรี
(Ramree island) เกาะชีดูบา (Cheduba island) และเกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซิตทเว (Sittwe)
ถ่านหินพบทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซิตทเว แร่เหล็กและโครเมียมพบทาตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองเบะซัน (Bassein)
2) เทือกเขาอินเดีย-พม่า (Indo-Burma Range Arakan-Chin Range หรือ Western Fold Belt)
ประกอบด้วยเทือกเขาสูงวางตัว ทอดเป็นแนวยาวแบบต่อเนื่องในทิศ เหนือใต้ ได้แก่ เทือกเขานาคา
(Naga) เทือกเขาชินน์ และ เทือกเขาอาระกันโยมา อยู่ทางเหนือและโค้งลงมาทางตะวันตกเฉียงเหนือลง
ไปถึงทะเลอันดามัน โดยเทือกเขาเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากการคดโค้งและรอยเลื่อนย้อนมุมต่้า (thrust
fault) จึงท้าให้เกิดเทือกเขาที่สูงมาก ประกอบด้วยหินตะกอนยุคเทอร์เชียรี่และหินตะกอนยุคครีเทเชียสที่
ถูกอัดดันเลื่อนตัวขึ้นมา (allochthonous) เช่นบริเวณเทือกเขาอาระกันโยมาประกอบด้วยหินตะกอนน้้า
ลึก (flysch rocks)ยุคครีเทเชียส และหินตะกอนแปรสภาพและชุดหินงูใหญ่และหินอัคนีสีเข้มพบบริเวณ
เทือกเขานาคา ส่วนบริเวณเทือกเขาชินน์ พบหินเซอร์เพนทิไ นท์ หินอั คนีสีเข้มจัด แนวเทือกเขาสูง
อินเดีย-พม่านี้ยาวต่อเนื่องไปในทะเลจนถึงหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ ในทะเลอันดามัน
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ซึ่งมียอดเขาที่มีชื่อเสียงคือ ยอดเขาวิคตอเรีย (Victoria Peak) มีความสูงประมาณ 3,063 ม. จาก
ระดับน้าทะเล และเทือกเขานากะ (Naga) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งกั้นระหว่างประเทศ
พม่ากับอินเดีย โดยเทือกเขาทั้งสองนี้ไ ด้รับอิทธิพลจากรอยเลื่อนย้อนมุมต่า (thrust fault) จึงทาให้
เทือกเขาสูงมาก ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศคือ ยอดเขาคาคาโบราซี (Hkakabo Razi Peak) ซึ่งมีความสูง
ประมาณ 5,881 ม. จากระดับน้าทะเล
Bender (1983) และ ESCAP (1996) รายงานแหล่งแร่ที่พบ ได้แก่ แหล่งหยกทางตะวันตกของ
เมืองมิตจินา (Myitkyina) เเหล่งอ้าพัน (amber) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองมิตจินา เเหล่งทับทิม แซปไฟร์ที่เมืองนะเมียเซ็ค (Nanyaseik) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองมิตจินา แหล่งถ่านหินที่เมือ
งกเลวะ (Kalewa) แหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มทางตะวั น ออกของเมื อ งกเลวะ แหล่ ง ทองค้ า -เงิ น ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูเตา (Putao) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และทางตะวันตกของเมืองมิตจินา
แหล่ ง แร่ เ หล็ ก ทางตะวั น ตก และทางเหนื อ ของเมื อ งมิ ต จิ น า แหล่ ง แร่ ต ะกั่ ว -สั ง กะสี ท าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูเตา และตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนะเมียเช็ค และแหล่งแร่ทองแดงทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนะเมียเซ็ค และตะวันออกเฉียงใต้ของยอดเขาวิคตอเรีย
3) ที่ราบต่้าภาคกลาง (Inner Burma Tertiary Basin Central Zone หรือ Central lowland) เป็น
ที่ราบมีแนวภูเขาสูงขนาบข้างคือด้านตะวันตกได้แก่แนว เทือกเขาอินเดีย-พม่า และด้านตะวันออกติดกับ
แนวหินแปรชุดโมโกกและที่ราบสูง ฉาน ส่วนแนวกลางประกอบด้วยแนวหินภูเขาไฟอายุไมโอซีน
จนถึงควอเทอร์นารี่ คือเขาผอบผ้า (Popa) ซึ่งแนวหินภูเขาไฟนี้ถูกแปลความว่าเป็นแนวชุดหินงูใหญ่ทาง
ฝั่งตะวันออก โดยชุดหินนี้วางตัวอยู่ ด้านล่างแนวโค้งของภูเขาไฟ และถูกดั นข้างขึ้นมาโดยหินอัคนี
ในช่ วงกลางยุค ครีเทเชี ย ส (Acharyya, 2007) ท้าให้เกิดแอ่ง ลึก ตะวันตก (Western Trough) ซึ่ง
ประกอบด้วยหินฐานที่เป็นหินปูนวางอยู่บนหินบะซอลต์รูปหมอน มีรอยต่อเนื่องผิดวิสัยซึ่งปิดทับด้วย
ชั้นหินตะกอนอนุยุคแคมปาเนียน (Campanian) จนถึงควอเทอร์นารี่ บางบริเวณชั้นตะกอนนี้หนาถึง 10
กิโลเมตร และแอ่งลึกตะวันออก (Eastern Trough) ของแนวภูเขาไฟนี้ ซึ่งประกอบด้วยหินฐานพวกหิน
แปรและมีหินตะกอนยุคเทอร์เชียรี่ตอนกลางถึงตอนปลายวางตัวอยู่ด้านบน และส่วนบนสุดเป็นเขตที่
ราบน้้าท่วมถึงอายุยุคควอเทอร์นารี
ถู ก ขนาบด้ ว ยรอยเลื่ อ นใหญ่ ทั้ ง สองด้ า น จึ ง เป็ น บริ เ วณที่ เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหวหลายครั้ ง จาก
ระดับน้าทะเล แม่น้าสายสาคัญที่ไหลผ่านได้แก่ แม้น้าอิระวดี และแม่น้าซิตเตาว์ มีความยาวประมาณ
560 กม. โดยแม่น้าทั้งสองสายนี้มีทิศทางการไหลจากเหนือลงใต้ มีเทือกเขาเตี้ย ๆ กั้นระหว่างสองแม่น้า
นี้คือ เทือกเขาพีกิวโยมา (Pegu Yoma) คนไทยเรียก “พะโคโยมา” บริเวณปากแม่น้าทั้งสองสายเป็น
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยม ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนทับถมเป็นเวลานาน
สวนใหญ่ที่ราบภาคกลางเป็นแอ่งสะสมตะกอนยุค เทอร์เชียรี (Tertiary basin) Bender (1983)
ได้รายงานว่าแหล่งแร่ที่พบไ ด้เก่ แหล่งปิโตรเลียมในเขตมะเกว (Magwe) และบาโก (Bago) ถ่านหินพบ
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโพรม (Prome) หรือเมืองแปรในอดีต และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
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เมืองชเวโบ (Shwebo) ทับทิม และแซปไฟร์พบที่เมืองซักยิน (Sagyin) (ทางเหนือของเมืองมัณฑะเลย์ )
แร่ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีพบทางตะวันตกของเมืองชเวโบ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเมคลีลา
(Meiktila) และเมืองมัณฑะเลย์ แร่ทังสเตนพบที่เมืองอินดายน์ดะ (Indaingtha) และบริเวณบดัดจาวน์ เพนเนได (Padatgyaung-Peinnedaik) (รูปที่ 2-5)
4) ทือกเขาจีน-พม่า (Sino-Burma Range) หรือที่สูงตะวันออก (Eastern Highland) หรือที่สูง
ฉาน-เมาะตะมะ (Shan-Tenasserim Highland) ด้านตะวันออกติดกับรอยเลื่อนสะเกียง ส่วนทางด้าน
ตะวันออกติดกับประเทศไทย ประกอบด้วยหินแปรยุคพรีแคมเบรียนถึงไทรแอสซิก หินปูนและโดโล
ไมต์มหายุคปฐมชีวิต (พาลีโอโซอิก )และมัชฌิมชีวิน(มีโซโซอิก ) และแกรนิตปลายยุคเมโสโซอิค ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ส่วนหินยุคซีโนโซอิกพบน้อยมากส่วนมากเป็นแหล่งน้้ามันและลิกไนท์ เช่น
หินน้้ามัน (oil shale) พบในเขตเมาะตะมะหรือทาแนสซาริม(ไทยเรียกเขตตะนาวศรี ) และตะกอน
ทะเลสาบในรัฐฉาน หินอัคนีพบทางตะวันออก พื้นที่นี้เชื่อว่ามีกระบวนการแปรสัณฐานทางธรณีวิทยา
มากกว่า 5 ครั้งโดยล่าสุดเกิดในมหายุคมัชฌิมชีวิน(มีโซโซอิก)
เมาะลาไย (Mawlamyaing) ชื่อเดิมคือ “มอลเมน (Moulmein)” คนไทยเรียก “เมาะลาเลิง หรือ
มะละแหม่ง” มีลักษณะของพื้นที่เป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยเทือกเขาเป็นทิวยาว ระดับความสูงของพื้นที่
ตั้งแต่ 1,500-12,000 ฟุต (ประมาณ 450-3,650 เมตร) จากระดับนาทะเล โดยความสูงเฉลี่ยของพื้นที่ทาง
เหนือของที่ราบสูงนี้ประมาณ 3,000 ฟุต (ประมาณ 900 เมตร) จากระดับนาทะเล มีแม่น้าสาคัญไหลผ่าน
คือ แม่น้าสาละวิน (Salween) ซึ่งมีต้นกาเนิดจากเทือกเขาตังลา (Tanglha) ในประเทศจีน ไหลจากเหนือ
ลงใต้สู่อ่าวมะตะบัน มีความยาวประมาณ 150 ไมล์ หรือประมาณ 2,800 กิโลเมตร
เนื่องจากที่ราบสูงฉานเป็นพื้นที่ทุระกันดาร ท้าให้ไม่มีข้อมูลมากนัก Bender (1983) และ
ESCAP (1996) ได้รายงานว่าพบแหล่งแร่ทางขอบตะวันตกของที่ราบ ได้แก่ แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี
ทองแดง เหล็ก และแบไรต์ ที่เมืองบอดวิน (Bawdwin) และเมืองตองยีหรือทาวน์ยี (Taunggyi) เหมืองแร่
ทังสเตนที่เมืองมอชิ (Mawchi) ในเขตรัฐกะยา แหล่ทับทิมเเละแซปไฟร์ที่เมืองโมโกก (Mogok) เมือง
มองซู (Mong Hsu) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองทาวน์ยี และเมืองมองคัก (Mong Hkak) ใกล้
เมืองเชียงตุง (Keng Tung)
5. เขตเทือกเขาเมาะตะมะ (Tenasserim Zone)
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณแม่น้าเมยจนถึงแหลมวิคตอเรีย (Victoria Point) ซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้สุด
ของพม่า (ตรงข้ามจังหวัดระนองของประเทศไทย) มีลักษณะของพื้นที่เป็นเทือกเขา และที่ราบชายฝั่ง
ทะเลแคบ ๆ ทอดยาวระหว่างทะเลอันดามันและเทือกเขาเทอแนสเซอริม (คนไทยเรียก “ตะนาวศรี”) ซึ่ง
กั้นระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทย บางบริเวณเป็นเทือกเขามีหน้าผาสูงชันจรดฝั่งทะเล ระดั บความ
สูงของพื้นที่ตั้งแต่ 0-12,000 ฟุต (ประมาณ 0-3,650 เมตร) จากระดับน้าทะเล มีลักษณะชายฝั่งที่เว้าแหว่ง
เป็นเกาะแก่งมากมาย เช่น เกาะทวาย (Tavoy) หมู่เกาะมารุย แม่น้าที่ไหลผ่านพื้นที่ ได้แก่ แม่น้าเมย
แม่น้าเทอแนสเซอริม
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แม่น้าที่สาคัญในประเทศพม่า (รูปที่ 1-7) ส่วนใหญ่ที่ไหลเกือบขนานกันในทิศทางเหนือ -ใต้
ได้แก่ แม่น้าชิดวิน(Chindwin) แม่น้าอิรวดี(Irrawaddy) แม่น้าสะโตง(Sittoung) และสาละวิน(Thanlwin)
แม่น้าอิรวดี (Irrawaddy หรือ Ayeyarwady River) เป็นแม่น้าที่มีความสาคัญที่สุด มีต้นกาเนิด
จากมีต้นกาเนิดในเขตนู่เจียง มณฑลยูนนาน บริเวณใกล้รอยต่อเขตแดนรัฐกะฉิ่น ประเทศพม่า บริเวณ
ต้นน้ามีชื่อเรียกว่าแม่น้ามายข่า จนเมื่อไหลมารวมกับแม่น้ามะลิข่า ที่เมืองมิตจีนา จึงเรียกแม่น้าสายใหม่
ว่า แม่น้าอิระวดี แม่น้าอิรวดีไหลผ่านใจกลางประเทศลงสู่ทะเลอันดามัน มีความยาว 2,170 กิโลเมตร
และมีเมืองสาคัญหลายเมืองซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าสายนี้ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของราช
ธานีโบราณหลายแห่งของพม่าอีกด้วย อันได้แก่ มัณฑะเล(Mandalay) อังวะ (Ava) อมรปุระ(Amarapura)
แปร(Prome) และพุกาม(Pagan) แม่น้าอิรวดีถือเป็นเส้นทางคมนาคมที่สาคัญที่สุด สามารถล่องเรือขนส่ง
สินค้าขึ้นไปได้ไกลถึงเมืองพะมอในรัฐกะฉิ่นตอนล่าง โดยขึ้นล่องได้ถึง 1,450 กิโลเมตร แม่น้าอิรวดี
ตอนล่างเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ประกอบเป็นมณฑลเอยาวดี กินพื้นที่ราว 20,000 ตร กม. โดยแตกย่อย
เป็นสายน้า 8 สายไหลลงสู่ทะเลอันดามัน บริเวณนี้ถือเป็นอู่ข้าว(rice bowl)ของประเทศพม่า เพราะมีดิน
ที่อุดมสมบูรณ์อันเกิดจากน้าท่วมและการทับถมของตะกอนและแร่ธาตุที่ถูกสายน้าพัดพามา
แม่น้าสาละวิน (Salween River) เป็นแม่น้าสายยาวที่สุด (เป็นอันดับที่ 26 ของโลก) คือมีความ
ยาวถึง 2,815 กิโลเมตร แม่น้าสายนี้ไหลจากภูเขาหิมาลัย ไหลผ่านมลฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่ซึ่งเรียก
สายน้านี้ว่า นู่เจียง และผ่านประเทศพม่าผ่านรัฐฉาน รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นแม่น้ากั้นพรมแดน
ระหว่างพม่ากับไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และไหลลงมาบรรจบกับแม่น้าเมย หลังจากนั้นแม่น้าสาละวิ
นจึงไหลวกกลับเข้าประเทศพม่า และไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่อ่าวเมาะตะมะ รัฐมอญ แล้วลงสู่ทะเล
อันดามันที่อ่าวเมาตะมะ(Gulf of Martaban)ในรัฐมอญเป็นสายน้าสาคัญที่ก่อให้เกิดพื้นที่ราบลุ่มน้าอัน
อุดมสมบูรณ์ของประเทศพม่า
แม่น้าสะโตง หรือ แม่น้าสิทตง หรือ แม่น้าซิตตาวน์ (Sittoung River) เป็นแม่น้าในประเทศพม่า
มีความยาว 420 กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขตปกครองระหว่าง รัฐพะโคกับรัฐมอญ
พื้นที่ทางใต้ของบริเวณเทอแนสเซอริมมีแร่ที่ส้าคัญ คือ ดีบุก และทังสเตน Bender (1983) ใน
ESCAP (1996) รายงานแหล่งแร่ที่พ บ ได้แก่ แหล่งดีบุก -ทังสเตนในเขตเมือ งมอลเมียง เมืองทวาย
(Tavoy) เมืองมารุย (Mergui) และบริเวณใกล้แหลมวิคตอเรีย แร่พลวงพบทางใต้ของเมืองมอลเมียง และ
ทางตะวันตกของแม่น้าเมย แร่ตะกั่วพบทางตะวันออกของเมืองมอลเมียง (ใกล้ชายแดนประเทศไทย)
ทางเหนือของเมืองทวาย และทางตะวันออกของเมืองมารุย (ใกล้ชายแดนประเทศไทย)
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รูปที่ 2-3 แผนที่อย่างง่ายของประเทศพม่าแสดงสภาพทางภูมิศาสตร์หลัก ๆ ได้แก่ 1)ชายฝั่งอะรา
กัน 2) เทือกเขาอินเดีย-พม่า 3) ที่ราบภาคกลาง 4) เทือกเขาจีน-พม่า
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รูปที่ 2-4 ความสัมพันธ์ระหว่างเขตทางภูมิศาสตร์ของประเทศพม่า กับประเทศข้างเคียง
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รูปที่ 2-5 แผนที่ตอนเหนือของพม่า แสดงสภาพธรณีแปรสัณฐานต่าง ๆ และรอยเลื่อนหลักที่
ส้าคัญ (Archaryya, 2007) แอ่งตะกอนในพื้นที่ราบตอนกลางของประเทศพม่า
2.3 ประเทศลาว
สภาพภูมิ ศ าสตร์ ป ระเทศลาวแบ่ง ออกอย่ างง่ ายโดยอาศั ย ลัก ษณะภู มิประเทศ ลัก ษณะทาง
ธรณีวิทยาและธรณีโครงสร้าง เป็น 3 เขต ได้แก่ (รูปที่ 2-6) 1) เขตภูเขาสูง 2) เขตที่ราบสูง และ 3) เขต
ที่ราบลุ่ม
2.3.1 ภูเขาสูง
เขตภูเขาสูงเป็นพื้นที่ที่ สูง กว่าระดับน้้าทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรขึ้นไป ได้แก่ พื้นที่ ท าง
ภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศประกอบด้วยจังหวัดพงสาลี หลวงน้้าทา บ่อแก้ว อุดมไชย
ไชยบุรี บางส่วนของเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และเชียงของ (ประมาณละติจูดที่ 103o ตะวันออก ไป
ทางตะวันตกจนสุดชายแดนด้านตะวันตก) แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 บริเวณ ได้แก่ พื้นที่ภูเขาบริเวณลุ่มแม่น้า
จู กับล้าน้้าสาขาต่างๆ (รูปที่ 2-7) พื้นที่ราบสูงตรานนินท์ อยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ 3,600 –
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4,500 ฟุ ต เป็ นต้นก้ า เนิดของแม่ น้า ต่างๆ และพื้ นที่บริเวณหุบเขาลุ่มแม่น้าโขง บริเวณนี้เป็นภูเขา
สลับซับซ้อน บางแห่งเป็นที่ราบสูง ปกคลุมไปด้วยป่าทึบมีที่ราบเชิงเขาอยู่เพียงเล็กน้อย
ลักษณะธรณีสัณฐานเป็นแนวภูเขาสูงชัน วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้
และหุบเขาที่มีแม่น้าแคบ แนวทิวเขาที่ส้าคัญได้เเก่ ทิวเขาแดนลาว และทิวเขาหลวงพระบาง ทิวเขา
เหล่านี้มีอายุและโครงสร้างทางธรณีวิทยาเช่นเดียวกับทิวเขาทางขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้แก่ ทิวเขาเพชรบูรณ์ และทิวเขาดงพญาเย็น ลงมาถึงฝั่งทะเลตะวันออก
ของไทย คือ ทิวเขาสันก้าแพง ทิวเขาจันทบุรี และทิวเขาบรรทัด ชั้นหินส่วนใหญ่มีอายุยุคไตรเเอสสิก
โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่พบในบริเวณเขตนี้ พบกลุ่มโครงสร้างโค้งงอ (fold belt) และแนวรอยเลื่อน
(fault) วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้
จากลักษณะภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอันเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้าส้าคัญ
ถึง 13 สาย ที่ส้าคัญได้แก่ ล้าน้้าทา ล้าน้้าแบ่ง ล้าน้้าอู ล้าน้้าเชียง ล้าน้้าคาน ล้าน้้างึม ล้าน้้าเงียบ ล้าน้้าซัน
ล้าน้้ากระดิง ล้าน้้าเซบังไฟ ล้าน้้าเซบังเหียง ล้าน้้าเซโดน และล้าน้้าเซกอง แม่น้าที่ส้าคัญที่สุดของลาว
และเป็นแม่น้านานาชาติคือแม่น้าโขง (รูปที่ 2-7)
ลักษณะส้าคัญของแม่น้าโขงคือ มีตลิ่งที่สูงชันมากทั้งสองฝั่ง ไหลเลี้ยวเลาะไปตามไหล่เขาและ
หลายส่วนกัดเซาะเข้าไปในหินแข็ง กระแสน้้าไหลจากทางเหนือลงสู่ทางใต้ตลอดทั้งปี ระดับน้้าในฤดู
ฝนกับฤดูแล้งมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความเร็วของกระแสน้้าขึ้นอยู่กับฤดูกาล ตะกอนในแม่น้าโขง
ส่วนใหญ่เป็นตะกอนทราย มีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่าหนึ่งร้อยแห่งเรียงรายตลอดแม่น้า ท้าให้ได้รับการ
ขนานนามว่า แม่น้าดานูบตะวันออก (The Eastern Danoop River)
2.3.2 เขตที่ราบสูง
เขตที่ราบสูงปรากฏทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูง ตั้งแต่เมืองพวนไปจนถึงชายแดน
กัมพูชา เขตที่ราบสูงที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง) ที่ราบสูงนากาย (แขวงค้า
ม่วน) และที่ราบสูงบริเวณ (ภาคใต้) มีความสูงกว่าระดับน้้าทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร ที่ราบส่วนใหญ่มีแนว
ของพื้นที่ขนานกับแม่ น้าโขง นอกจากนี้ยั งประกอบด้วยแนวเทือกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
อันนัมของประเทศเวียดนามและวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาประกอบด้วย โครงสร้างคดโค้งยุดออโดวิเชียนถึงยุคคาร์บอนิ
เฟอรัส (Ordovician-Carboniferous) กับหินแกรนิตยุคก่อนคาร์บอนิเฟอรัส (Early Carboniferous) และ
ยุคไตรเเอสสิก (Triassic) วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ -ตะวันออกเฉียงใต้ (NW-SE) ถึงตะวันตก
เฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ- ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (NNW-SSE) ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ของพื้นที่ซ้าเหนือ พบโครงสร้างคดโค้งมหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้น (Early Paleozoic) โดยโครงสร้าง
คดโค้งนี้มีความไม่ต่อเนื่องของหิน อัคนีสีเข้มจัด และหินอัคนีสีเข้ม เกิดขึ้น ซึ่งเป็น แนวตะเข็บธรณี
(Plate Suture)
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แม่ น้า ในบริ เวณนี้ เกื อบทั้ ง หมดล้ วนมีต้ นก้ าเนิ ดมาจากเทื อกเขาอั นนั ม โดยเเม่ น้า ทางด้ า น
ตะวันออกเฉียงเหนือของลาว (จังหวัดหัวพัน) ส่วนใหญ่ไหลไปทางตะวันออกสู่ ประเทศเวียดนาม ลง
ทะเลที่อ่าวตังเกีย เช่น น้้าเฮ็ด น้้ามา น้้าซ้า เเละน้้าเนิน แม่น้าในบริเวณอื่นในเขตนี้ไหลลงสู่ แม่น้าโขง
เช่น น้้างึม น้้าเงียบ น้้าซัน น้้าม่วน น้ากระดิง น้้ายอง น้้าเทน เซบั้งไฟ เซจ้าพอน เซโปม เซละนอง เซบัง
นอน เซโดน และเซกอง เป็นต้น
2.3.3 เขตที่ราบลุ่ม
เขตที่ราบลุ่มเป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้าโขงและแม่น้าต่างๆ พบบริเวณตอนใต้ของแม่น้างึม
เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์(Vienticr Basin) ผ่านที่ราบลุ่มสะหวันเขต ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเซบั้งไฟ
และเซบั้งเหียง และที่ราบจ้าปาสักทางภาคใต้ของประเทศ ส่วนบริเวณตอนกลางของประเทศ แบ่งเป็น
สองส่วนคือ พื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศ เป็นป่าทึบ ภูเขาและที่ราบสูง ติดต่อกับเทือกเขาอั นนัม
พื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศเป็นที่ราบลุ่ม บริเวณชายฝั่งแม่น้าโขงและสาขาแม่น้าโขง บางส่วนของ
แม่น้าโขงทางตอนใต้ของประเทศลาวในแขวงจ้าปาศักดิ์มีความกว้างถึงหนึ่งกิโลเมตร และเกิดเป็นน้้าตก
ขนาดใหญ่ขวางกลางแม่น้าโขงคือ น้้าตกคอนตะเพ็ง ซึ่งมีความยาวตามล้าน้้าเกือบสิบกิโลเมตร และมี
ความสูงเกือบ 20 เมตร
บริ เ วณตั้ ง แต่ น ครเวี ย งจั น ทร์ ล งมาทางด้ า นตะวั น ตกของประเทศตามริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า โขง
ประกอบด้วยตะกอนที่น้าพา (fluvial deposit) ในส่วนพื้นที่ต่้าที่แม่น้าโขงไหลผ่าน ตะกอนส่วนใหญ่เป็น
ตะกอนกรวด ทราย และแป้ง ในลักษณะของที่ราบน้้าท่วมถึง (floodplain) และลานตะพักล้าน้้า (fluvial
terrace) (รูปที่ 2-8) ท้าให้เป็นเขตพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
ส้า หรับ บริเวณพื้ นที่ ราบตะกอนส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนในมหายุ คมีโซโซอีก (Mesozoic)
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสะหวันเขต และจ้าปาศักดิ์ หินตะกอนเหล่านี้เกิดในช่วงยุคไตรแอสสิก
ตอนปลาย (Late Triassic) ซึ่งมีสภาพแวดล้อมของการสะสมตัวบนแผ่นดินจนกระทั่งถึง ปลายยุคครีเต
เชียส (Late Cretaceous) โดยมีการรุกล้้าของน้้าทะเลท้าให้เกิดหินเกลือระเหย (evaporatite) ในบริเวณ
สะหวันเขต สาละวัน และจ้าปาศักดิ์เหมือนที่เกิดในประเทศไทย ส่วนบริเวณที่ราบสูงโบโลเวน(บริเวณ
หรือ Bolevein) ซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของสาละวัน เซกอง และจ้าปาศักดิ์
เป็นพื้นที่ราบสูงหินบะซอลท์ในยุคควอเทอร์นารี (Quaternary basalt)วางทับอยูบนหินทรายมหายุคมีโซ
โซอิก (Mesozoic) อีกทั้งเป็นบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ มีความเหมาะสมในการเกษตร
ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศลาวมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง โดยมี
ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ภูเบี้ย (Phu Bia) ตั้งอยู่ในแขวงเชียงขวาง (Xiangkhoang) มีระดับความสูง 2,820
เมตร จากระดับน้าทะเล ซึ่งสูงกว่าดอยอินทนนท์ของไทยประมาณ 700 ม. ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออก
เป็นแนวภูเขายาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทาให้ประเทศลาวมีแม่น้าที่เกิดจากแนวภูเขาด้านทิศตะวันออกเป็น
จานวนมาก ซึ่งจะไหลลงมาสู่พื้นที่ราบทางทิศตะวันตกและไหลลงแม่น้าโขง หรือ แม่น้าของ ตามภาษา
ลาว อันเป็นแม่น้าสายสาคัญของประเทศ
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แม่น้าโขง เป็นเเม่น้าที่ไหลผ่านถึง 7 ประเทศ และมีชื่อเรียกหลายชื่อตามที่แม่น้าไหลผ่าน เช่น
ลกฉอง (ธิเบต), ลานช้าง (จีน) เก๋าลุงเกียว เชียงรุ้ง (พม่า) โดยมีต้นกาเนิดอยู่ที่ธิเบตในประเทศจีนไหล
ผ่านมณฑลยูนนานของจีนและไหลลงมาทางใต้ผ่านประเทศลาว พม่า ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ก่อน
ลงสู่ทะเล มีความยาวประมาณ 4,500 กิโลเมตร ซึ่งยาวเป็นอับดับ 10 ของโลก และสูงจากระดับน้าทะเล
ปานกลางประมาณ 5,000 เมตร แม่น้าโขงที่ไหลผ่านประเทศลาวเริ่มจากหลวงน้าท่าไปสิ้นสุดที่จาปา
ศักดิ์ เป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,898 กิโลเมตร และไหลลงทางใต้ระบายออกสู่ทะเลจีนใต้ที่
ประเทศเวียดนาม มีปริมาณน้าที่ระบายออกปีละประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับ 6
ของโลก นอกจากนี้ยังมีลาน้าสายต่างๆที่ไหลลงสู่แม่น้าโขงอีก 13 สาย เช่น น้าคาน น้างึม น้าซับ น้าแบง
เป็นต้น รวมทั้งลาน้าเล็กๆ เช่น ลาน้าเทิน ลาน้ามูน ลาน้าแซง ฯลฯ ซึ่งแม่น้าเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งใน
ด้านอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม การคมนาคม รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้กว่า 57 เขื่อน สามารถ
ผลิตกาลังไฟฟ้าได้ ไม่ต่ากว่า 18,000 เมกกะวัตต์ จาหน่ายให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทย จีน
และเวียดนาม (สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552)
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รูปที่ 2-6 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (geography) ของประเทศลาว (Atlas of the world, 1968)
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รูปที่ 2-7 แผนที่ประเทศลาวแสดงขอบเขต ถนน และแม่น้า (ที่มา: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552)
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รูปที่ 2-8 แผนที่ธรณีวิทยาของประเทศลาว (ที่มา: http://www.dgm. gov.la/)
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2.4 กัมพูชา
ประเทศกัมพูชา หรือเขมร ตั้งอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์อยู่
ระหว่างเส้นแวงที่ 102o ถึง 108 o ตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 10 o ถึง 15 o เหนือ กัมพูชาแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 22 จังหวัด มีพื้นทีรวมทั้งหมดของประเทศเท่ากับ 181,040 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ดิน
176,520 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ น้า 4,520 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่าง ๆ
ดังนี้ ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือติดต่อกับประเทศไทย คิดเป็นระยะทาง 800 กิโลเมตร ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับประเทศลาว คิดเป็นระยะทาง 541 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศเวียดนาม 1,228 กิโลเมตร และมีพื้นที่ชายฝั่งติดต่อกับอ่าวไทยทาง
ทิศใต้ คิดเป็นระยะทาง 443 กิโลเมตร
ประเทศกั ม พู ช ามี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศคล้ ายชามหรื อ อ่ า ง (รู ป ที่ 2-9) คื อ ตรงกลางเป็ น แอ่ ง
ทะเลสาบและลุ่มแม่น้าโขงอันกว้างขวาง ส่วนด้านตะวันออกเฉีย งใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าโขงติดกั บ
เวียดนาม มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัมที่เป็นพรมแดนกับ
ประเทศเวีย ดนาม ด้า นเหนือและตะวั นตกเฉีย งเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรัก ที่เป็นพรมแดนกั บ
ประเทศไทย และด้านใต้และตะวันตกเฉียงใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศของประเทศกัมพูชา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (ก) เขตที่ราบสูงและชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต้ (ข) เขตเขาสูงภาคเหนือ และ (ค) เขตทีราบภาคกลาง
2.4.1 ที่ราบสูงและชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกเฉียงใต้
บริเวณนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประ เทศไทยมาก กล่าวคือ เป็นที่
ราบสูง เทื อกเขาที่ ส้า คั ญได้แก่ เทื อกเขาคาดามอนด์ (Cadamon) ทางตะวันออกของกั มพู ช าซึ่งเป็ น
เทือกเขาที่ต่อมาจากเทือกเขาบรรทัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ยอดสูงที่สุดคือ พนมอูราน
(Phnom Aural) มีความสูง 813 เมตร และเทือกเขาช้าง (หรือมักเรียกกันว่า Elephant Range) ซึ่งมีความสูง
อยู่ระหว่าง 500-1,000 เมตร
2.4.2 เขาสูงภาคเหนือ
เทือกเขาที่สาคัญในบริเวณนี้ ได้เเก่ เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นแนวแบ่งพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา มีความสูงเฉลี่ย 500 เมตร มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาทอดยาว
ไปถึง ประเทศลาว และเวีย ดนาม เขาสู งที่สุด ของกั มพู ชาคือ พนมอาออรัล โดยมีย อดสูงจาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง 1,813 เมตร ทิศเหนือของกัมพูชามีเขตแดนติดกับประเทศไทยซึ่งมีระยะทาง
ยาว 750 กิโลเมตร ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด โดยมี
เทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขาบรรทัดกั้น (รูปที่ 2-10)
2.4.3 ที่ราบภาคกลาง
พื้นที่เขตที่ราบภาคกลางเป็นบริเวณที่คลุมพื้นที่มากที่สุดของกัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่เกิด
จากการท้ า งานของทางน้้า ท้ า ให้เกิ ดเป็นดินดอนปากแม่น้าขนาดใหญ่ เพราะเป็นที่บรรจบกั นของ
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ทะเลสาบเขมร และแม่น้าโขง พื้นที่ทั้งหมดในบริเวณนี้ มีความสูงน้อยกว่า 100 เมตรจากระดับน้้าทะเล
แหล่งน้้าขนาดใหญ่ที่ส้าคัญคือ ทะเลสาบเขมร (Tonle Sap หรือ Great Lake) มีพื้นที่ครอบคลุม 2,590
ตารางกิโลเมตรในฤดูแล้ง และมีพื้นที่ 24,650 ตารางกิโลเมตรในฤดูน้าหลาก แหล่งน้้าอีกแหล่งคือ แม่น้า
โขงที่ไหลมาจากชายแดนไทย-ลาว เข้าสู่ประเทศกัมพูชา แล้วไหลออกทางประเทศเวียดนาม
ด้ ว ยลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศแบบนี้ เ อง ประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นบริ เ วณนี้ จึ ง ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม คือท้านาข้ าว ปลูก ยางพารา ปลูก ตาล เพื่อน้ามาท้าน้้าตาล ปลูก ข้าวโพด ถั่ว และอาชีพ
ประมงน้้าจืด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
เมื่อพิจารณาจากแผนทีในสมัยอาณาจักรขอมเทียบกับแผนที่ในปัจจุบันแล้ว พบว่ามีควาแเตก
ต่างกันในด้านอาณาเขต กล่าวคือน้้าทะเลรุกล้้าเข้าไปถึงทะเลสาบเขมร จึงสันนิษฐานว่าบริเวณที่ราบภาค
กลางของกัมพูชาน่าจะมีการก้าเนิดมาจากดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า โดยบริเวณปากแม่น้าอยู่ บริเวณ
ช่องเม็ก อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วในประเทศไทย

รูปที่ 2-10 ลักษณะภูมิประเทศของกัมพูชา
(ที่มา http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/kh.htm)
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แม่น้า/ทะเลสาบส้าคัญของกัมพูชาได้แก่ (1) แม่น้าโขง ไหลจากลาวเข้าสู่ภาคเหนือของกัมพูชา
และไหลผ่านเข้าทางใต้เวียดนาม มีความยาวในกัมพูชารวม 500 กิโลเมตร (2) แม่น้าทะเลสาบ เชื่อม
ระหว่างแม่น้าโขงกับทะเลสาบ ความยาว 130 กิโลเมตร (3) แม่น้าบาสัก (Bassac) เชื่อมต่อกับแม่น้า
ทะเลสาบที่หน้าพระมหาราชวัง กรุงพนมเปญ ความยาว 80 กิโลเมตร และ (4) ทะเลสาบเขมร หรือ
ทะเลสาบกัมพูชา เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อในภาษาเขมรว่า "โตนเล
สาป" (Tonle Sap) (รูปที่ 2-11) ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา เกิดจากอิทธิพลของแม่น้าโขง
และพื้นที่ทางตอนกลางของกัมพูชาเองที่เป็นที่ต่้า ในฤดูน้าหลากมีพื้นที่ถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร น้้า
ท่วมลึกเข้าไปในแผ่นดินมากกว่าฤดูแล้งถึง 7 กม. และความลึกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 เมตรหรือใหญ่กว่า
กรุงเทพฯ ประมาณ 7 เท่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมโตนเลสาป ต้องสร้างบ้านเป็นเรือนแพ เพื่อเตรียมพร้อม
เคลื่อนย้าย ทะเลสาบโตนเลสาปอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5
จังหวัด ได้แก่ ก้าปงธม ก้าปงซะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ โตนเลสาปเป็นทะเลสาปน้้าจืด
ที่ได้รับการยกย่องว่ามีปลาน้้าจืดอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก (กว่า 300 ชนิด) จึงมีชาวกัมพูชาเป็น
จ้านวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณสาปแห่งนี้ ปัจจุบันนอกจากการท้าประมงแล้ว ชาวบ้าน
บางส่วนยังดัดแปลงเรือให้เป็นเรือท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่อ งเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้น หรือพระอาทิตย์
ตกที่โตนเลสาปนี้ด้วย นอกจากนี้ในพื้นที่รอบ ๆ โตนเลสาบยังมีพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งสามารถปลูกได้ปีละ 2
ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ 3,500 ตารางกิโลเมตร สามารถมีผลผลิตได้มากกว่า 450,000 ตันต่อปี รวมถึงพื้นที่
ที่เหลือก็ยังมีการปลูกพืชผักอยู่จ้านวนมาก

รูปที่ 2-11 ทะเลสาปในประเทศกัมพูชา ชื่อ โตนเลสาป (ที่มา http://www.oceansmile.com)
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รูปที่ 2-12 แผนที่ประเทศกัมพูชาแสดงการกระจายตัวของเมืองต่าง ๆ รวมทั้งแม่น้าสายส้าคัญ ๆ
(ที่มา: www.infoplease.com)
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รูปที่ 2-13 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (geography) ของประเทศกัมพูชา (Atlas of the world, 1968)
2.5. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(Socialist Republic of Vietnam)
สาธารณรัฐสังคมเวียดนามหรือในที่นี้เรียกว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่ 330,360 ตารางกิโลเมตร
(ประมาณ 0.2% ของพื้นที่โลก) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเอเชียอาคเนย์ มีส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ
1,600 กิโลเมตร เวียดนาม (รูปที่ 2-14) ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 8o 34' กับ 17o เหนือ และระหว่างลองจิจูด
104o 27' กับ 109o 28' ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ทางทิศเหนือติดต่อกับประเทศ
จีน ยาวประมาณ 1,150 กิโลเมตร ทางเหนือและตะวันตกติดต่อกับประเทศลาว 1,650 กิโลเมตร ทาง
ตะวันตกติดต่อกับประเทศกัมพูชา 930 กิโลเมตร และมีชายฝั่งทะเลติดต่อกับทะเลจีนใต้ ยาวถึง 3,260
กิโลเมตร
ประเทศเวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์เหนือไหล่ทวีป บริเวณทะเลจีนอีก ประมาณ 500,000 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งรวมเอาหมู่เกาะพาราเซล (Paracell Islands) และหมู่เกาะสแปรตลี่ (Spratly Islands) ไว้ด้วย
โดยที่ยังตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเหล่านี้
ในทางลักษณะภูมิประเทศเวียดนามมีที่ราบลุ่มแม่น้าใหญ่ 2 ลุ่ม คือ ที่ราบลุ่มแม่น้าแดงใน
ภาคเหนือ และที่ราบลุ่มแม่น้าโขงทางตอนใต้ นอกจากนี้ยัง มีที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ และ
เทือกเขายาว
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เวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวยาว โดยทั่วไปเป็นป่าเขาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับจีนจะมีภูเขามากที่สุด เส้นทางคมนาคมมีแต่ตามช่องเขาต่าง ๆ
ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแดง เป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ภาคใต้เป็นที่ราบริมฝั่งทะเล
ท้าการเพาะปลูกได้ตามพื้นที่ปากแม่น้าต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขงอันกว้างใหญ่
พื้นที่ในแคว้นตังเกี๋ย พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันตกเป็นทิวเขา แต่ละทิวเขาทอดจาก
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ทางชายแดน ที่ติดต่อกับประเทศจีน ในเขตมณฑลยูนาน
และกวางสีเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีหน้าผาชันและเหวลึก มียอดเขาสูงเรียงรายกันไป สิ้นสุดในแนว
ของหมู่เกาะต่าง ๆ ในอ่างตังเกี๋ย
ประเทศเวียดนาม (รูปที่ 2-15) มีรูปร่างคล้ายกับต้นถั่วงอก และแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ตาม
รูปร่างและลักษณะของภูมิประเทศได้แก่ (1) เขตภูเขา และที่ราบทางตอนเหนือ (2) เขตที่ราบสูง และ
ชายฝั่งตอนกลาง และ (3) ที่ราบตอนใต้
2.5.1 เขตภูเขา และที่ราบทางตอนเหนือ (Northern Highlands & Plains)
เทื อกเขาที่ สูง ที่สุดของเวีย ดนามอยู่ ทางด้านทิศตะวันตกของเขตนี้ คือ เทือกเขาฟานซีปาน
(Fansian) มีความสูง 3,143 เมตร ซึ่งจัดเป็นเขาสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอินโดจีน และเทือกเขาหว่างเลียน
เซิน (Hoang Lien Son) ซึ่งให้น้าในปริมาณมากแก่แม่น้าแดง และแม่น้า ด้า ที่ราบลุ่มแม่น้าแดง มีพื้นที่
ประมาณ 16,000 ตารางกิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้้าทะเลโดยเฉลี่ยเพียง 0.3-10 เมตร แต่ละปีน้าจะ
พัดพาตะกอนมาสะสมมากมายที่ปากอ่าว และจะขยายดินแดนออกไปอีกประมาณ 100 เมตร
2.5.2 เขตที่ราบสูง และชายฝั่งตอนกลาง (Central Plateau and coast)
ที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอันนัม (Annam) จากทางทิศเหนือลง
มาทางทิศใต้ ประกอบด้วยที่ราบสูงหลายแห่ง ซึ่งมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 37,000 ตารางกิโลเมตร มี
ความความสูงจากระดับน้้าทะเลโดยเฉลี่ยมากกว่า 1,500 เมตร ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศ
เวียดนามติดกับอ่าวตังเกี๋ย (Gulf of Ton Kin) มีลักษณะยาวและแคบ นอกจากนี้บางแห่งมีน้าตื้นเขินมาก
จากฝั่งออกไป 1 ถึง 10 กิโลเมตร น้้าเพียง 5 เมตรเท่านั้น
2.5.3. ที่ราบตอนใต้ (Central Plain)
ที่ราบตอนใต้ หรือที่ราบลุ่มแม่น้าโขง (เวียดนามเรียกว่า ที่ราบลุ่มนามโบะ–Nambo Plain) มี
บริเวณกว้างประมาณ 61,000 ตารางกิโลเมตร ในแต่ละปีน้าพัดพาตะกอนมาสะสมตัวกันที่ปากอ่าวแม่น้า
โขงเป็นจ้านวนมาก จึงท้าให้ขยายดินดอนออกไปประมาณ 60-80 เมตร
แม่น้าที่ส้าคัญของเวียดนาม ได้แก่ แม่น้าเเดง (Red River) แม่น้าด้า (Balck River) แม่น้าม้า
แม่น้าคา ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยที่แม่น้าส่วนใหญ่น้าไหลจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทางตอนใต้ของประเทศมีแม่น้าที่ส้าคัญ ได้แก่ แม่น้าโขง แม่น้าไซ่ง่อน
(Saigon River)
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รูปที่ 2-14 ที่ตั้ง และอาณาเขตของประเทศเวียดนาม (ที่มา: www.infoplease.com)
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รูปที่ 2-15 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (geography) ของประเทศเวียดนาม (Atlas of the world, 1968)
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2.6 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
ประเทศมาเลเซีย (รูปที่ 2-16) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับห้า รองมาจากประเทศอินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม และไทยตามล้าดับ ตั้งอยู่ที่ละติจูด 2o 30' เหนือ
ลองจิจูด 112o 30' ตะวันออก มาเลเซียประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ มาเลเซียตะวันตก และ
มาเลเซียตะวันออก ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 600 กิโลเมตร โดยมีทะเลจีนใต้ขวางกั้น เดิมเป็ นดินแดนที่มี
การปกครองต่างหากแยกจากกัน แต่ต่อมาได้มารวมเป็นประเทศเดียวกันเมื่อ พ.ศ. 2506 มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 329,750 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นดิน 328,550 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้้า
1,200ตารางกิโลเมตร
มาเลเซียตะวันตก ได้แก่ ดินแดนที่อยู่ในคาบสมุทรมลายู หรือมาลายา ติดชายแดนทางทิศใต้
ของประเทศไทย มีนื้อที่ป ระมาณ 132,472 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลทั้งหมด 2,068 กิโลมตร
ประกอบด้วยรัฐต่างๆ 11 รัฐ คือ รัฐปะลิส รัฐไทรบุรี (เคดาร์) รัฐเประ รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู รัฐปาหัง
รัฐเนกรีเซมบิลัน รัฐสลังงอ รัฐยะโฮร์ รัฐปีนัง และรัฐมะละกา
มาเลเซียตะวันออก ได้แก่ ดินแดนทางภาคเหนือของเกาะบอร์เนียว มีเนื้อที่ประมาณ 197,278
ตารางกิโลเมตร มี ชายฝั่งทะเล 2,607 กิโลเมตร ประกอบด้วยรัฐ 2 รัฐ คือ รัฐซาราวัก และรัฐซาบาร์
(บอร์เนียวเหนือ)
แบ่งตามลักษณะของภูมิประเทศ ดังนี้ (รูปที่ 2-17)
2.6.1 มาเลเซียตะวันตก
ในบริเวณนีแ้ บ่งออกได้เป็น 3 บริเวณ คือ
(1) ที่ราบสูงตอนกลาง ประกอบด้วยภูเขาใหญ่หลายเทือก และปกคลุมด้วยป่าทึบเป็นบริเวณ
กว้างขวาง และมีสัตว์ป่าชุกชุม
(2) ชายฝั่งทะเลตะวันตก ประกอบด้วยหาดเลนยาวต่อเนื่องกันไปไกล มีพื้นที่เป็นหล่ม บึง
(3) ชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วยหาดทรายยาวเหยียด ไม่เหมาะแก่การเป็นท่าเรือ
บริเวณแถบริมฝั่งทะเลทั้ง 2 ข้าง เป็นที่ราบ นอกชายฝั่งทะเลออกไปมีเกาะเล็ก ๆ เป็นจ้านวน
มาก เกาะที่ส้าคัญ คือ เกาะลังกาวี และเกาะปีนัง
2.6.2 มาเลเซียตะวันออก
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่สูง ประกอบด้วยป่าทึบและภูเขาสูงใหญ่ บางยอดเขาสูงเกินกว่า 1,000
เมตร มีที่ราบขนาดย่อมอยู่ตามริมฝั่งทะเล และแม่น้ามักเป็นสายสั้น ๆ และไหลเชี่ยวผ่านหุบเขาที่แคบ
และลาดชันไปออกทะเลทางทิศตะวันตกของประเทศ
ภูเขาที่ส้าคัญของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ภูเขาทางภาคเหนือของรัฐซาบาห์ โดยมียอดเขากินาบูลู
ซึ่งมีความสูง 4,000 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในมาเลเซีย
แม่น้าที่ส้าคัญ ได้แก่ แม่น้าปาหัง อยู่ในรัฐปาหัง มีความยาวประมาณยาว 480 กิโลเมตร ซึ่งเป็น
แม่น้าที่ยาวที่สุดในประเทศมาเลเซีย
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รูปที่ 2-16 ที่ตั้ง และอาณาเขตของประเทศมาเลเซีย (ที่มา: www.infoplease.com)
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รูปที่ 2-17 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (geography) ของประเทศมาเลเซีย (Atlas of the world,
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2.7. มณฑลยูนาน ประเทศจีน
จากการส้า รวจทางภาคสนามของคณะผู้วิจัย (ปัญญา จารุศิริ และคณะ,25....) พอจั ดแบ่ง
ลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ในส่วนของมณฑลยูนานที่ท้าการศึกษาออกได้เป็น 5 บริเวณ (รูปที่ 2.-18)
ได้แก่
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2.7.1 เทือกเข้าด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณนี้มีสภาพภูมิประเทศเป็นลอนคลื่น ( rolling topography) แนวเทือกเขานี้ต่อเลยลงมา
เกือบถึงตอนกลางของประเทศ แต่ถูกปิดกั้นหรือมาสิ้นสุดที่แนวเทือกเขาใหญ่เรียกเอกเขาอ้ายลาวขวาง
กั้นอยู่ พื้นที่ศึกษาพบลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ทางตอนใต้ของเมืองคุนหมิง ประกอบด้วยเทือกเขา
ไม่สูงมากนัก (ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 เมตร เฉลี่ยประมาณ 2,200 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง)
ความลาดชันของเทื อกเขามีไ ม่มากนัก ยกเว้นบริเวณเขตลุ่มน้้าแคบ ๆ มีความลาดชันน้อยความสูง
ประมาณ 500 ถึง 800 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง) เทือกเขาเหล่านี้วางตัวซ้อนกันอย่างเป็นระบบ
ในแนวเหนือ-ใต้โดยประมาณ โดยมากหินที่ประกอบขึ้นมาเป็นเทือกเขาลอนคลื่นนี้ ได้แก่หินอายุเก่าแก่
ประมาณพรีแคมเบรียนจนถึงพาลิโอโซอิกตอนบน ทะเลสาบที่ส้าคัญคือ เดียนชี (Dien Chi) และฟู
เซียนหู ( Fu Xian Hu ) โดยมีแม่น้านานพาน (Nanpan) ไหลผ่านเมืองคุนหมิง ประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพกสิกรรม เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แม่น้าที่ส้าคัญอีกสาย คือ แม่น้าจินชา ( Jin Jiang) หรือ
(Jin Sha River ) พบอยู่ตอนเหนือของเมืองคุนหมิง
2.7.2 เทือกเขาใหญ่อ้ายลาว (Ailao High Mouutain)
เทือกเขาอ้ายลาววางตัวยาวสลับต่อเนื่องกันในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ แนว
เขาต่อทอดตัวเข้าไปทางตอนเหนือของเวียดนาม ส่วนใหญ่มีความสูงตั้งแต่ 2,300 ถึง 2,900 เมตร แต่ที่
สู ง สุ ด ประมาณ 3,166 เมตร จากระดั บ ทะเลปานกลางและมี ค วามลาดชั น มาก เทื อ กเขาเหล่ า นี้
ประกอบด้วยหินแปรเก่าแก่อายุพรีแคมเบรียน และอาจมีหินแกรนิตปะปนเข้ามาบ้าง แต่ก็เป็นหินอายุ
แก่ใกล้เคียงกันหรืออ่อนกว่า บริเวณเทือกเขาอ้ายลาวนี้ประกอบด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ จนถึงป่าดงดิบ
ไม่ค่อยมีผู้คนอาศัย เมืองที่ส้าคัญที่ตั้งอยู่บนเทือกเขานี้ที่ส้าคัญมีอยู่ 2 เมืองคือ เมืองหยวนเจียง (
Yuan Jiang ) และเมืองหยวนหยาง (Yuan Yang ) ส่วนเมืองฮงฮี หรือหงฮี (Hong He ) แม้จะเป็นเมือง
ใหญ่อีกเมืองแต่ตั้งอยู่บนที่ราบกว้างใหญ่ก่อนถึงแนวเทือกเขาใหญ่ทางใต้ ประชาชนส่วนใหญ่บริเวณนี้
จึงมีอาชีพตัดไม้ และล่าสัตว์ อาณาเขตของบริเวณเทือกเขาอ้ายลาวตอนเหนือติดกับที่ราบลิเวียงและ
เทือกเขาเป็นลอนส่วนด้านใต้ติดที่ราบซิเหมา แม่น้าสายส้าคัญไม่ผ่านบริเวณนี้ ยกเว้นแม่น้าแดงที่
ทอดตัวไปตามแนวยาวของเทือกเขา
2.7.3 แอ่งซิเหมา (Simao Basin)
บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลมาก ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 100,000 ตาราง
กิโลเมตร ตอนกลางของพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ลักษณะพื้นที่มีความลาดชันน้อยมาก ระดับความสูงต่้า
ของพื้นที่ประมาณตั้งแต่ 1,000 ถึง 2,000 เมตร ระดับสูงที่สุดประมาณ 2,600 เมตร เฉลี่ยประมาณ
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1,500 เมตร แอ่งนี้รองรับด้วยชั้นหินอายุอ่อนประมาณ มหายุคเมโซโซอิกจนถึงปัจจุบัน เป็นส่วนใหญ่
แม่น้าสายส้าคัญได้แก่ แม่น้าโขง หรือที่คนจีน เรียกแม่น้าลานช้าง ( Lanchang ) ซึ่งเป็นเส้นกั้นอาณา
เขตทางทิศตะวันตกของแอ่ง นอกจากนี้ยังมีแม่น้า บาเบียน ( Babien Jiang ) ซึ่งผ่านบริเวณกลางแอ่ง
และไปบรรจบกับแม่น้าดา (Song Da) ในเวียดนาม ซึ่งไหลไปทางทิศใต้ แม่น้าทั้งสองสายนี้วางตัวอยู่
ในทิศเดียวกับเทือกเขาอ้ายลาว คือ ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ -ตะวันออกเฉียงใต้ ประชาชนส่วน
ใหญ่มีอาชีพกสิกรรมที่ส้าคัญได้แก่ ปลูกข้าวและใบชา จนท้าให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตชาที่มีชื่อเสียง
มาก คือชาเมืองพัว (Puer Tea) ซึ่งมีการปลูกกันมากตั้งแต่เมืองซิเหมาพัว และ จินหง ( Jin Hong )
อาณาเขตของแอ่งซิเหมา ทางทิศตะวันออกจรดเทือกเขาอ้ายลาว ทางทิศตะวันตกจรดเทือกเขาด้าน
ตะวันตก เขาที่ส้าคัญในพื้นที่แอ่งซิเหมานี้ได้แก่ เขาวู่เลียง ( Wuliang Mt.) ซึ่งสูงประมาณ 3,170 เมตร
จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแอ่งและประกอบด้วยหินชุดที่แกกว่าหินอายุเมโซโซ
อิก
2.7.4 เทือกเขาและที่สูงตะวันตก (Western Mountains and Highlands)
บริเวณนี้ ประกอบด้วยเทือกเขาใหญ่น้อยวางตัวสลับกันไปมา โดยที่เขาทางตะวันตกสุดของ
พื้นที่ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูงมาก ประมาณตั้งแต่ 2,000 เมตร ถึง 3,000 เมตร จากระดับทะเล
ปานกลาง เช่นเขาลาวไบ๋ (Lao Bai Mt. ) สูงประมาณ 3,000 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และมี
ความลาดชันค่อนข้างมาก แต่โดยเฉลี่ยน้อยกว่าของเทือกเขาอ้ายลาว แนวเทือกเขาด้านตะวันตกนี้
วางตัวโดยเฉลี่ยในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ และมีการบิดตัวไปในแนวเหนือ -ใต้
ทางตอนเหนือของเทือกเขา ภูเขาที่สูงที่ สุด คือ ชิงซูลาง ( Qing Shulang ) สูงประมาณ 3,340 เมตร
จากระดับทะเล ปานกลางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลินจาง ( Lincang ) ส่วนทางตอนใต้
ของทือกเขาซึ่ง ถูกแบ่งแยกโดยแม่น้านานติง (Nanding Jiang) มีความสูงชันน้อยกว่า คือความสูง
ประมาณตั้งแต่ 2,200 เมตร จนถึง 3,000 เมตร เช่นเขาบางมา ( Bang Ma Mt .) สูงจากประมาณ 3,120
เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่บริเวณนี้ถูกรองรับด้วยขั้นหินก่าแก่อายุพรีแคมเบรียน ซึ่ง
เป็นหินแปร หินแกรนิต และหินตะกอนอายุ ตั้งแต่ค่อนข้างเก่า คือ มหายุคพาลิโอโซอิก ตั้งแต่ตอนต้น
ถึงตอนปลาย แม่น้าสายที่ส้าคัญที่ไหลผ่านบริเวณนี้ได้แก่ แม่น้าหนู ( Nu Jiang ) ซึ่งเป็นแม่นี่ไหลลง
ไปทางใต้ และมีการทอดตัวไปในทิศเกือบเหนือใต้ และไหลลงสู่ประเทศพม่า กลายเป็นแม่น้าสาละ
วิน ( Salween River ) โดยทั่วไปประชาชนแถบเทือกเขาบริเวณนี้ มีอาชีพกลิกรรมและเลี้ยงสัตว์ การ
ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของพื้นที่ เป็นที่น่าสังเกตว่ายิ่งเขามาใกล้พรมแดนลาวพม่า สภาพบ้านเรือนดู
คล้ายกับบ้านทรงไทยโบราณทางตอนเหนือ
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2.7.5 เขตที่ราบสูงตอนเหนือ (Northern High Plain)
บริเวณนี้ปกคลุมตอนเหนือสุดของพื้นที่ทิ ศใต้และทิศตะวันตกจรดเทือกเขาอ้ายลาว ส่วนทิศ
ตะวันออกจรดเทื อกเขาเป็ น ลอนใหญ่น้อย บริเวณนี้มีค วามลาดชันค่อ นข้างต่้า แต่ อยู่ ใ นที่ราบสู ง
มากกว่าแอ่งซิเหมา และมีความต่างระดับของพื้นที่ไม่เกิน 800 เมตร โดยเฉลี่ยมีความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,500 – 2,300 เมตร เขาที่ส้าคัญบริเวณแถบนี้ไม่ปรากฏชัด บริเวณที่สูงสุดของ
พื้นที่คือ ประมาณ 2,500 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่รองรับด้วยชั้นหินตะกอนอายุเมโซโซอิก แม่น้าที่ส้าคัญ
ส่วนใหญ่เป็นแม่น้าสายสั้น ๆ มักไหลลงไปทางใต้ไปรวมกับแม่น้าแดงหรือแม่น้าจินชา ทางตอนเหนือ
สุดของพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพกสิกรรม และข้าวเป็นพืชหลักที่ส้าคัญของบริเวณนี้
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รูป 2-18 แผนที่มณฑลยูนานตอนใต้ และพืนที่ข้างเคียงแสดงต้าแหน่งของเมืองส้าคัญ
แม่น้า เขา และเทือกเขา (Charusiri และคณะ, 2542)
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