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หน่วยที่ ๒  ถิ่นภูเขาไฟ 
 

ตอนท่ี ๑ ลักษณะทางกายภาพ 
ตอนท่ี ๒ ภูเขาไฟ 
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ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑ รักษ์บุรีรัมย์  เร่ือง เมืองปราสาทหนิ 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด ส านักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒   “รักการอ่านเขียน                     
เรียนรู้ เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล  าการคิด จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น ”   โดยเน้นความรักและภาคภูมิใจ                          
ในความเป็นคนบุรีรัมย์ 

ค าแนะน าในการใช้เอกสารส าหรับคร ู
 
 

 ให้คุณครูปฏิบัติตามต้ันตอนดังนี้ 
 ๑. ึึกาาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ส านักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒ ตามกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น ส านักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒ พุทธึักราช ๒๕๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)                   
ผลการเรียนรู้ รายวิชารักา์บุรีรัมย์ และหน่วยการเรียนรู้ ส๒๐๒๐๑ รักา์บุรีรัมย์ ให้เต้าใจ  
 ๒.  ชี้แจงให้นักเรียนให้เต้าใจวิธีการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เต้าใจและปฏิบัติกิจกรรมตามต้ันตอน     
 ๓.  ครูต้องคอยแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ให้เต้าใจเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับความรักท้องถิ่น 
 ๔.  น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตองนักเรียนไปประเมินผลเป็นคะแนนระหว่างเรียนเพ่ือตัดสินผลการเรียน  
 

  

ค าแนะน าในการใช้เอกสารส าหรับนักเรียน 
 

 
  ให้นักเรียนปฏิบัติตามตั้นตอนดังนี้ 
 ๑. อ่านค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เต้าใจ 
 ๒. ท าความเต้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ตองเรื่องอย่างชัดเจน 
 ๓. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๔.  ึ ึกาาเนื้อหาให้เต้าใจ แล้วตอบค าถามในใบงานให้ครบถ้วน   
 ๕. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ควรดูค าตอบหรือเฉลยล่วงหน้า 
 ๖.  นักเรียนท ากิจกรรมใบงาน ให้ครบทุกกิจกรรม 
 ๗. ท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรู้ที่ได้ึึกาาไปแล้ว  
 ๘. ตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยตรวจจากเฉลย 
 ๙. ถ้าไม่เต้าใจเนื้อหาให้กลับไปึึกาาอีกครั้ง 
 ๑๐. เมื่อท าเสร็จทุกต้ันตอน โปรดเก็บเอกสารประกอบการเรียนเต้าท่ีให้เรียบร้อย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑  รักษ์บุรีรัมย์ 

เร่ือง ถิ่นภูเขาไฟ 
 

 

ค าชี แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงต้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x )   
 ลงในกระดาาค าตอบ 
 

๑. ต้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๑. พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ลอนลาด                        ๒. อยู่ทางตอนใต้ตองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓. ได้รับอิทธิพลตองลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ๔. ทิึเหนือมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม

เท่านั้น 
๒. จุดเหนือสุดตองจังหวัดบุรีรัมย์ คืออ าเภอใด 
 ๑. นาโพธิ์ ๒. คูเมือง 
 ๓. พุทไธสง ๔. บ้านใหม่ไชยพจน์ 
๓. ต้อใดกล่าวถึงลักาณะภูมิประเทึตองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ถูกต้อง 
 ๑. สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลอนลาด ๒. พ้ืนที่ลาดจากทิึใต้ลงไปทิึเหนือ 
 ๓. มีเทือกเตาสันก าแพงเป็นแนวแบ่งเตตทางทิึใต้ ๔. ทิึทางการไหลตองระบบแม่น้ าอยู่ในแนวทิึใต้

ไปทิึเหนือ 
๔. ถ้านักเรียนจะแนะน าพ่อ แม่ เลือกท าเลตั้งถิ่นฐานในจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือประกอบอาชีพปลูกยางพารา   

จะเลือกภูมิประเทึตามต้อใด 
 ๑. พ้ืนที่สูงและภูเตาทางตอนใต้ ๒. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลาง 
 ๓. พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ ามูล ๔. พ้ืนที่เตตภูเตาไฟ 
๕. ลักาณะเด่นตองภูมิอากาึตองจังหวัดบุรีรัมย์ คือต้อใด 
 ๑. อากาึร้อนในฤดูแล้ง ๒. มีฝนตกในฤดูหนาว 
 ๓. อากาึหนาวเย็น มีความชื้นมาก ๔. มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด 
๖. พายุฤดูร้อนในจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากสาเหตุใด 
 ๑. หย่อมความกดอากาึต่ า ปะทะมวลอากาึเย็น ๒. หย่อมความกดอากาึต่ าปะทะมวลอากาึร้อน 
 ๓. หย่อมความกดอากาึสูง ปะทะมวลอากาึเย็น ๔. หย่อมความกดอากาึสูงปะทะมวลอากาึเย็น 
๗. เมื่อเกิดพายุฤดูร้อน นักเรียนจะพบเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 ๑. อากาึแปรปรวน ฝนตกชุก ๒. พายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 
 ๓. พายุฟ้าคะนอง มีฝนตกชุก ๔. พายุฟ้าคะนองมีฝนตกชุกบางครั้งมีลูกเห็บตก 



๖๒ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

 

 

 
๘. ปัญหาทรัพยากรดินตองจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ต้อใด 
 ๑. ระบายน้ าไม่ดี อุ้มน้ าได้มาก ๒. สลายตัวจากหินทราย อุ้มน้ าได้ดี 
 ๓. สลายตัวจากหินทราย ระบายน้ าดี แต่ไม่อุ้มน้ า ๔. เป็นดินภูเตาไฟ ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 
๙. ภูเตาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเตาไฟรูปแบบใด 
 ๑. แบบสลับชั้นตองลาวาและหินตะกอน ๒. แบบกรวยกรวด 
 ๓. แบบรูปโล่ ๔. แบบเตายอดตัด 
๑๐. ภูเตาไฟในต้อใด ไม่ใช่ ภูเตาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๑. ภูเตาไฟพนมรุ้ง ๒. ภูเตาไฟฟูจิ 
 ๓. ภูเตาไฟไปรบัต ๔. ภูเตาไฟเตาหลุบ 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

  ข้อ  ค าตอบ 
๑ ๒ 
๒ ๑ 
๓ ๑ 
๔ ๑ 
๕ ๔ 
๖ ๒ 
๗ ๒ 
๘ ๓ 
๙ ๔ 
๑๐ ๒ 
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ตอนที่ ๑ 
ลักษณะทางกายภาพ 

 
ที่ตั ง ขนาดและอาณาเขต      
 

  
  
                                 จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ตองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
ระหว่างเส้นละติจูดที๑่๔ องึา ๑๕ ลิปดา เหนือ กับ ๑๕ องึา ๔๕ ลิปดา เหนือ 
ระหว่างเส้นลองจิจูดที่ ๑๐๒ องึา ๑๕ ลิปดา ตะวันออก กับ ๑๐๓ องึา ๓๐ ลิปดา ตะวันออก             
มีอาณาเตตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิึเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ 
 ใต ้ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชาประชาธิปไตย 
 ตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
 ตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๐,๓๑๒.๘๘๕ ตารางกิโลเมตร (๖,๔๕๑,๑๗๘.๑๒๕ ไร่) 
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ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบุรีรัมย ์
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พ้ืนที่ลาดจากทิึใต้ลงไปทิึเหนือ พ้ืนที่มีลักาณะเป็นลูกคลื่นน้อยเป็น
ที่ราบตั้นบันไดช่องเตาเกิดจากภูเตาไฟระเบิดเมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านปีเึา ท าให้จังหวัดบุรีรัมย์มี
ลักาณะภูมิประเทึที่ส าคัญคือ ตอนใต้มีแนวแบ่งเตตจังหวัด เป็นเทือกเตาสันก าแพง ซึ่งเป็นเทือกเตาที่ต่อจาก
เทือกเตาดงพญาเย็น นับตั้งแต่ เตาเตียวในจังหวัดนครนายก มาสิ้นสุดที่ช่องตะโก อ าเภอโนนดินแดงแล้วต่อเนื่อง
ออกไปด้วยเทือกเตา(พนม)ดงรัก ที่ทอดยาวไปทางตะวันออกเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทย - กัมพูชา ผ่านจังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดึรีสะเกา สิ้นสุดที่อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  จึงเกิดเป็นที่สูงทางตอนใต้แล้วลาดไปทาง
เหนือ ท าให้เกิดภูมิประเทึ ๓ ลักาณะ คือ    
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย ์

จัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศแบบสวันนา(Savanna Climate)   ซึ่งเป็นลักาณะอากาึที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝน
อย่างเด่นชัด โดยรวมแล้วจังหวัดบุรีรัมย์    มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ลักาณะอากาึเช่นนี้เกิดตึ้น
เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลตองลมมรสุม  ๒ ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น ๓ ฤดู ดังนี้ 
 
 

๑. พ้ืนที่สูงและภูเตาทางตอนใต้ มีพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ ๒๕ (สีส้ม) มีความสูง 
๒๐๐- ๖๘๕ เมตร เทียบกับระดับน้ าทะเล 
ปานกลาง 
๒. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลาง มีพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ ๖๐ (สีเหลือง) มีความสูง 
๑๕๐ - ๒๐๐ เมตร 
๓. พ้ืนที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ ามูล มีพ้ืนที่ประมาณ
ร้อยละ ๑๕ (สีเตียว) มีความสูงน้อยกว่า   
๑๕๐ เมตร แนวและทิึทางการไหลตองน้ า
ในล าน้ าในจังหวัดบุรีรัมย์  จึงอยู่ในแนว   
จากทิึใต้ไปทางทิึเหนือด้วย 
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 ๑. ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤาภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพล             
จาก  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดน าความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเต้ามาปกคลุม  และมีอิทธิพล              
ตอง ร่องความกดอากาศต ่าหรือร่องมรสุม (International Tropical Convergence Zone : ITCZ or 
Monsoon Trough) พาดผ่าน ท าให้เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤาภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือน
มิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมาก  บางวันอาจไม่มีฝนตกเลย เรียกระยะนี้
ว่า ระยะฝนทิ้งช่วง (Dry Spell) เนื่องจากร่องความกดอากาึต่ าหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวตึ้นไปพาดผ่าน
ตอนบนตองประเทึลาว เวียดนาม และประเทึจีนตอนใต้ ส าหรับในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ฝนจะ
กลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากร่องความกดอากาึต่ าหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัว  ลงมาพาดผ่านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตองประเทึไทย ในฤดูนี้มักมีพายุหมุนเตตร้อนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เต้ามามีอิทธิพล           
ต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยปีละ ๑-๓ ลูก จากสถิติภูมิอากาึตองกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ ๓๐ ปี               
(พ.ึ. ๒๕๑๔-๒๕๔๓) ตองจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ฝนตกชุกมากที่สุดคือเดือนกันยายน วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได้ 
๒๔๑.๔ มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือนสิงหาคม วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได้ ๑๘๓.๙ มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย  
ทั้งปี วัดได้ ๑,๑๘๘.๒ มิลลิเมตร 
 ๒. ฤดูหนาว (Winter Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูนี้ จังหวัด
บุรีรัมย์ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมที่พัดออกจากความกดอากาึสูงหรือมวลอากาึ
เย็นจากประเทึจีน มีลักาณะอากาึเย็นและแห้ง ความกดอากาึสูงหรือมวลอากาึเย็นจะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู  
อุณหภูมิจะลดต่ าลงท าให้มีอากาึหนาวเย็นโดยทั่วไปตึ้นอยู่กับก าลังและตนาดตองมวลอากาึเย็นนั้น  จากสถิติ
อากาึหนาวเย็นที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม วัดอุณหภูมิต่ าที่สุดได้ ๑๗.๔ องึาเซลเซียส และ ๑๗.๓ 
องึาเซลเซียส ตามล าดับ อุณหภูมิต่ าที่สุดที่เคยวัดได้ เท่ากับ ๗.๘ องึาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม ในฤดูนี้มัก
ประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมาก ส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลย 
 ๓. ฤดูร้อน (Summer Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤาภาคม ลมที่พัด           
ปกคลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตก และมักจะมีหย่อมความกดอากาศต ่าเนื องจากความร้อน    
(Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ท าให้มีอากาึร้อนโดยทั่วไป บางวันมีอากาึร้อนจัด สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 
๔๐ องึาเซลเซียส ตึ้นไป จากสถิติภูมิอากาึตองกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ ๓๐ ปี (พ.ึ. ๒๕๑๔-๒๕๔๓) ตอง
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เดือนเมาายนเป็นเดือนที่มีอากาึร้อนมากที่สุด อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยวัดได้ ๔๑.๘ องึา
เซลเซียส ในฤดูนี้จะมีบางช่วงที่มีมวลอากาึเย็นจากประเทึจีนแผ่ลงมา จะเกิดการปะทะกับมวลอากาึร้อน     
ที่ปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ท าให้เกิดพายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บตกเกิดตึ้นด้วย เราเรียกพายุ            
ชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน (Summer Storm)  ฝนที่ตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณน้อยมักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ดิน  ดินมีคุณภาพต่ า เพราะเป็นดินที่สลายตัวมาจากหินทราย การระบายน้ าดีแต่ไม่อุ้มน้ า บางแห่งเป็น
ดินภูเตาไฟเหมาะแก่การปลูกต้าวและผลไม้ มีกลุ่มดิน ดังนี้ 
 - กลุ่มดินนา ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ ๓๐  ตองพ้ืนที่จังหวัดส่วนมากครอบคลุมบริเวณตอนกลาง 
เป็นแนวยาวไปทางใต้ ส่วนทิึเหนือตองจังหวัดมีดินชนิดนี้อยู่บ้างเล็กน้อย 
 - กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ ๔๐ ตองจังหวัด กระจัดกระจายอยู่  
 - กลุ่มดินคละครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ ๒๐ ตองจังหวัดส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนกลางจังหวัด 

ทรายน้่าจืด  มีทรายน้ าจืดอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูล ในเตตท้องที่อ าเภอคูเมือง พุทไธสง และอ าเภอสตึก มีผู้ 
ประกอบการดูดทรายหลายราย 
         ป่าไม้  ป่าไม้ จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖,๔๕๑,๑๗๘ ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๑,๗๕๐,๐๗๐ ไร่    
หรือร้อยละ ๒๗.๑๓ ตองพ้ืนที่ 
        แร่ธาตุ  จังหวัดบุรีรัมย์มีแร่ธาตุที่ส าคัญ ๒ ชนิด ได้แก่ หินบะซอลท์ เป็นหินที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง  
ตองประเทึไทย ซึ่งได้จากภูเตาไฟดับแล้วในเตตอ าเภอเมือง อ าเภอนางรอง และทราย จากบริเวณแม่น้ ามูล              
ในอ าเภอสตึก อ าเภอคูเมือง และอ าเภอพุทไธสง 
 
 

ประชากร 

     มีประชากรทั้งสิ้น ๑,๕๓๓,๙๘๕ คน แยกเป็นชาย 
๗๖๕,๕๘๙ คน หญิง ๗๖๘,๓๙๖ คน โดยร้อยละ ๘๙   
ตองประชากรมีอาชีพเป็นเกาตรกร (ส ารวจ กันยายน 
พ.ึ. ๒๕๔๙) 

การปกครอง 

     แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๓ อ าเภอ ๑๘๔ ต าบล 
๒,๕๑๖ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๔ 
เทึบาล ๑๘๔ องค์การบริหารส่วนต าบล ๓ สภาต าบล 
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       แหล่งน้่าแหล่งน  าธรรมชาติ ที่ส าคัญได้แก่ 
          ๑. แม่น้ ามูล อยู่ทางตอนเหนือตองจังหวัดไหลผ่านท้องที่อ าเภอคูเมือง  พุทไธสง สตึก แคนดง มีปริมาณ
น้ าท่าเฉลี่ยทั้งป ี๒๕๖.๖๙ ล้านลูกบาึก์เมตร เป็นแหล่งน้ าส าคัญในการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกาตร 
          ๒. ล าน้ าชี เป็นล าน้ าแบ่งเตตจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ อยู่ทางทิึตะวันออกตองจังหวัด ไหลผ่านท้องที่
อ าเภอประโคนชัย พลับพลาชัย กระสัง และอ าเภอสตึก มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๔๔๔.๖๙            
ล้านลูกบาึก์เมตร 
          ๓. ล ามาึ ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมาสู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตองจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านอ าเภอปะค า 
นางรอง ล าปลายมาึ แล้วไหลลงสู่แม่น้ ามูล มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๔๖๔.๗๒ ล้านลูกบาึก์เมตร 

 

 
 

๔.  ล านางรอง เกิดจากเทือกเตาทางด้านทิึใต้ตองจังหวัดบุรีรัมย์ไหลผ่านอ าเภอโนนดินแดง  นางรอง    
ไปบรรจบกับล าปลายมาึตอนกลางตองจังหวัด มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๒๗๑.๗๑ ล้านลูกบาึก์เมตร 

๕. ล าปะเทีย เกิดจากเทือกเตาทางด้านทิึใต้ตองจังหวัด ไหลผ่านอ าเภอละหานทราย  นางรอง             
ไปบรรจบกับล าปลายมาึ มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑๖๑.๗๖ ล้านลูกบาึก์เมตร 

๖. ล าพังชู ไหลผ่านอ าเภอนาโพธิ์ พุทไธสง มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑๔๖.๔๐                 
ล้านลูกบาึก์เมตร 

๗. ล าจักราช ไหลผ่านอ าเภอหนองกี่ หนองหงส์ มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๙๘.๖๓             
ล้านลูกบาึก์เมตร 

๘. ล าห้วยแอก ไหลผ่านอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑๐๙.๙๙         
ล้านลูกบาึก์เมตร 

๙. ล าสะแทด ไหลผ่านอ าเภอนาโพธิ์ บ้านใหม่ชัยพจน์ พุทไธสง มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 
๑๗๙.๓๓ ล้านลูกบาึก์เมตร 

๑๐.  ล าตะโคง ไหลผ่านอ าเภอบ้านด่าน คูเมือง ล าปลายมาึ แคนดง สตึก ห้วยราช ประโคนชัย                 
เมืองบุรีรัมย์ มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๒๘๔.๒๓ ล้านลูกบาึก์เมตร 
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กิจกรรมที่ ๑ 
ชื่อ-สกุล...................................................................................... ห้อง................. เลตที่...... ........ 

 

 
 

จากแผนที่โครงร่าง ให้นักเรียนเติมชื่ออ าเภอและระบายสีตามชอบ 
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จากแผนที่ ต าแหน่งที่ตั้งตองจังหวัดบุรีรัมย์ คือ 
ระหว่างเส้นละติจูด............................................. 
........................................................................... 
ระหว่างเส้นลองจิจูด........................................... 
........................................................................... 

หากนักเรียนต้องการตั้งถิ่นฐานหลักแหล่ง จะตัดสินใจ
เลือกบริเวณพ้ืนที่ใดในแผนที่แสดงลักาณะภูมิประเทึ 
เพราะเหตุใด 
.........................................................................................
.........................................................................................
.............................................................................. ...........
.........................................................................................
.........................................................................................
................................................................... ......................
.........................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................... 
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ตอนที่ ๒ 
ถิ่นภูเขาไฟ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภูเขาไฟกระโดง 

 
 

ภูเขาไฟหลุบ 

   

     ถิ่นภูเตาไฟ (ภูเตาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์)
ภู เ ต า ไฟ ในจั งหวั ดบุ รี รั ม ย์  ภู เ ต า ไฟ 
หมายถึง ภูเตาที่เกิดตึ้นจากการประทุตอง
หินหนืดก๊าซ และเถ้าธุลีตองภูเตาไฟจากใต้
เปลือกโลก แล้วปรากฏตัวเป็นสภาพเด่น
อย่างหนึ่งในทางภูมิึาสตร์  
     ภูเตาไฟในบุรีร ัมย์เป็นภูเตาแบบโล่ 
คือมีลักาณะกว้าง  เตี้ย  คล้ายรูปโล่คว่ า          
มีความลาดชันน้อยประมาณ 4 - 10 องึา 
ภู เ ตาไฟแบบนี้ เ กิ ดจากการไหลตอง
ลาวาบะซอลท์ ซึ่งค่อนต้างเหลวจึงไหลแผ่
ออกไปเป็นบริเวณกว้าง เป็นภูเตาไฟที่ไหล
ออกมาจากปล่อง และก่อตัวเป็นภูเตา 
พ้ืนที่ เป็นเนินภูเตาไฟโดดๆ มีความสูง
ประมาณ ๖๐ – ๑๘๐ เมตร ภูเตาไฟใน
จังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด ๖ ลูก ซึ่งดับสนิท
แล้วทั้งหมด คือ ภูเตาไฟกระโดง ภูเตาไฟ
พนมรุ้ง ภูเตาไฟเตาอังคาร ภูเตาไฟหลุบ 
ภูเตาไฟเตาคอก และภูเตาไฟไปรบัต 
     ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ เป็นเอกลักาณ์และสัญลักาณ์
ตองท้องถิ่ น  ถือ เป็นมรดกธรรมชาติ        
ที่ควรค่าแก่การอนุรักา์ไว้เป็นมรดกตอง
ลูกหลาน เพราะเมื่อถูกท าลายก็หมดสิ้น
สภาพไป  ยากท่ีจะฟ้ืนฟูให้คืนสภาพเดิมได้ 

 
ภูเขาไฟพนมรุ้ง 

 
ภูเขาไฟอังคาร 

 
ภูเขาไฟไปรบัต 

 
ภูเขาไฟกระโดง 

 
ภูเขาไฟคอก 



๗๑ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

 

 

 

      

ภูเขาไฟ หมายถึง ภูเตาท่ีเกิดตึ้นจากการประทุตองหินหนืดก๊าซ และเถ้าธุลีตองภูเตาไฟจากใต้เปลือกโลก 
แล้วปรากฏตัวเป็นสภาพเด่นอย่างหนึ่งในทางภูมิึาสตร์ ภูเตาไฟมีหลายชนิดแบ่งตามรูปร่างได้ ๓ กลุ่ม คือ  
 ๑.  ภูเตาไฟรูปโล่ มีรูปร่างลักาณะเหมือนโล่คว่ า การจาการระเบิดแบบมีลาวาไหลออกมา 
 ๒.  ภูเตาไฟแบบกรวยกรวด มีรูปร่างเป็นกรวยคว่ าคล้ายกระด้งเกิดจากการระเบิดตองภูเตาไฟ แบบไม่มี
ลาวาไหลออกมา 
 ๓.  ภูเตาไฟแบบสลับชั้นตองลาวาและหินตะกอน ภูเตาไฟกลุ่มที่มีรูปร่างสวยงาม เช่น ภูเตาไฟฟูจิ                
ในญี่ปุ่น  ภูเตาไฟในบุรีรัมย์ เป็นภูเตาแบบโล่ คือมีลักาณะกว้าง เตี้ย คล้ายรูปโล่คว่ า มีความลาดชันน้อยประมาณ 
๔ - ๑๐ องึา ภูเตาไฟแบบนี้เกิดจากการไหลตอง ลาวา บะซอลท์ ซึ่งค่อนต้างเหลวจึงไหลแผ่ออกไปเป็นบริเวณ
กว้าง เช่น ภูเตาไฟกระโดง ภูเตาไฟพนมรุ้ง ภูเตาไฟเตาอังคาร ภูเตาไฟหลุบ ภูเตาไฟเตาคอก และภูเตาไฟไปรบัต   
 
 

รายละเอียดภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๑. ภูเขาไฟกระโดง มีอายุประมาณ ๓ แสน ถึง ๙ แสนปี สูงจากระดับน้ าทะเล ๒๖๕ เมตร ลักาณะมีธาร
ลาวาไหลแผ่กระจายโดยรอบปากปล่องปะทุ แผ่กระจายปกคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางกิโลเมตรตัวปากปล่อง
เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ยอดเนินเตาเป็นตอบปล้องล้อมรอบจนมีลักาณะเป็นสระน้ า ภูเตาไฟกระโดงเป็น
แหล่งก าเนิดล าห้วยต่างๆ ได้แก่ ล าห้วยตลาด ล าห้วยจระเต้มาก 

 

  
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

 

 

 

  ๒. ภูเขาไฟพนมรุ้ง อยู่ในเตตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอประโคนชัย มีเนื้อที่ประมาณ ๒๔ ตาราง
กิโลเมตร กว้าง ๔ กิโลเมตร ยาว ๖ กิโลเมตร มีลักาณะเป็นเนินเตาอยู่โดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยที่ราบจุดสูงสุด
ประมาณ ๓๘๓ เมตรจากระดับน้ าทะเล รูปร่างเป็นเนินคล้ายหลังเต่า วางตัวเป็นแนวเหนือ - ใต้ มีหุบปล่องปะทุ
ระเบิดกว้างประมาณ ๘๐๐ เมตร และลึกประมาณ ๖๐ เมตร ลักาณะเกือบกลมที่ตอบปล่องทางทิึใต้เป็นที่ตั้ง
ปราสาทหินพนมรุ้ง แอ่งปะทุมีน้ าตังตลอดปี เรียกว่า ทะเลสาบปล่องภูเตาไฟ (Crater lake) น้ าภายในทะเลสาบ
จะไหลสู่หุบเตาทางทิึตะวันออกเฉียงเหนือเกิดเป็นล าธารที่ไหลอยู่บนไหล่เตาที่สูงชัน เป็นต้นก าเนิดตองล าห้วย
หลายสาย ไหลลงสู่ล าปะเทีย ล าชี และไหลไปรวมกับล ามาึ ลงสู่แม่น้ ามูล แม่โตงและทะเลในที่สุด    
       

 
 

      ๓. ภูเขาไฟเขาอังคาร อยู่ในเตตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอละหานทรายอยู่ห่างจากภูเตาพนมรุ้ง
ไปทางทิึตะวันตกประมาณ ๘ กิโลเมตร เป็นเนินเตาแผ่กว้างประมาณ ๑๒ กิโลเมตร วางตัวทอดยาวใน ทิึเหนือ 
- ทิึใต้ ยาวประมาณ ๑๕ เมตร คลุมพ้ืนที่ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร มียอดเตาสูงประมาณ ๑๕ เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล  เนินเตาที่สูงที่สุดชาวบ้านเรียกว่า " เตาป่าช้า" หินภูเตาไฟที่พบเป็นเนื้อแน่น พวกบะซอลท์ 
(Basalt) และมีหินที่มีรูพรุน (Vesicular Structure)  

 

 

 



๗๓ 
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“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

 

 
 

          ๔. ภูเขาไฟหลุบหรือภูหลุบ อยู่ในเตตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีรูปร่างยาว ในแนวทิึตะวันตกเฉียงเหนือ
และตะวันตกเฉียงใต้ ยาวประมาณ ๔ กิโลเมตร กว้างประมาณ ๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๖ ตาราง 
กิโลเมตร มีซากปล่องปะทุระเบิดเป็นรูปโค้ง ยอดสูงลักาณะ Plug dome หรือซากหินที่เย็นตัว 
 ๕. ภูเขาไฟไปรบัด ภูเตาไฟลูกนี้เป็นเตาเตี้ยๆ อีกลูกหนึ่งตองจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในเตตอ าเภอประโคนชัย 
และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อยู่ทางทิึใต้ตองเตาพนมรุ้ง เป็นเนินเตามีลักาณะเกือบกลมกว้างประมาณ ๓ 
กิโลเมตร คลุมพ้ืนที่ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีจุดยอดสูงสุดประมาณ ๒๘๙ เมตร จากระดับน้ าทะเล มีซากปล่อง
ปะทุระเบิด คล้ายรูปแอกวัว เป็นต้นก าเนิดตองล าห้วยตะแบง ทีไหลลงไปรวมกับล าชี เป็นที่ตั้งปราสาทโบราณ   
๒ หลัง ได้แก่ ปราสาทไปรบัด ๑ และไปรบัด ๒    

                  

 
 
 

 ๖. ภูเขาไฟเขาคอก อยู่ในเตตต าบลเตาคอก อ าเภอประโคนชัย ห่างจากตัวจังหวัดตามเส้นทางสาย
บุรีรัมย์ - ประโคนชัย ประมาณ ๖๖ กิโลเมตร 
 

    
 
 
 
 
 



๗๔ 
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“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

 

 
 

 

กิจกรรมรักษ์บุรีรัมย ์
 
 

ถิ่นภูเขาไฟ 
ตอนที่ ๑  ลักษณะทางกายภาพ 

 ตอนที่ ๒  ภูเขาไฟ 
 

๑. ภูเตาไฟ เป็นธรรมชาติที่เกิดมาคู่กับบุรีรัมย์ เราเป็นเด็กบุรีรัมย์มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับภูเตาไฟตองเรา 
 

............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ............................................................................. .....
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ..................................................................... ..... 

๒. ให้ระบายอ าเภอที่นักเรียนเกิดและอ าเภอปัจจุบันที่มีภูเตาไฟ 

  
 

๓. นักเรียนมีถิ่นเกิดอยู่หมู่บ้านอะไร ถ้าจะพัฒนาหมู่บ้านนักเรียนจะท าอย่างไร 
 

............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ............................................................................. .....
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................... ..................................... 

 



๗๕ 
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“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

 

 
 
 
 

กิจกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล...................................................................................... ห้อง................. เลตที่...... ........ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถาม  
  
 

 

 

 

๑.  เพราะเหตุใด เมืองบุรีรัมย์ จึงได้ชื่อว่า บุรีรัมย์ “ถิ่นภูเตาไฟ” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. อธิบายลักาณะภูเตาไฟทั้ง ๖ ลูกในจังหวัดบุรีรัมย์พอสังเตป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชา ส๒๐๒๐๑  รักษ์บุรีรัมย ์

เร่ือง ถิ่นภูเขาไฟ 
 

 

ค าชี แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงต้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x )   

 ลงในกระดาาค าตอบ 
๑. ต้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๑. พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ลอนลาด                        ๒. อยู่ทางตอนใต้ตองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓. ได้รับอิทธิพลตองลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ๔. ทิึเหนือมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม

เท่านั้น 
๒. จุดเหนือสุดตองจังหวัดบุรีรัมย์ คืออ าเภอใด 
 ๑. นาโพธิ์ ๒. คูเมือง 
 ๓. พุทไธสง ๔. บ้านใหม่ไชยพจน์ 
๓. ต้อใดกล่าวถึงลักาณะภูมิประเทึตองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ถูกต้อง 
 ๑. สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลอนลาด ๒. พ้ืนที่ลาดจากทิึใต้ลงไปทิึเหนือ 
 ๓. มีเทือกเตาสันก าแพงเป็นแนวแบ่งเตตทางทิึใต้ ๔. ทิึทางการไหลตองระบบแม่น้ าอยู่ในแนวทิึใต้

ไปทิึเหนือ 
๔. ถ้านักเรียนจะแนะน าพ่อ แม่ เลือกท าเลตั้งถิ่นฐานในจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือประกอบอาชีพปลูกยางพารา  

จะเลือกภูมิประเทึตามต้อใด 
 ๑. พ้ืนที่สูงและภูเตาทางตอนใต้ ๒. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลาง 
 ๓. พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ ามูล ๔. พ้ืนที่เตตภูเตาไฟ 
๕. ลักาณะเด่นตองภูมิอากาึตองจังหวัดบุรีรัมย์ คือต้อใด 
 ๑. อากาึร้อนในฤดูแล้ง ๒. มีฝนตกในฤดูหนาว 
 ๓. อากาึหนาวเย็น มีความชื้นมาก ๔. มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด 
๖. พายุฤดูร้อนในจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากสาเหตุใด 
 ๑. หย่อมความกดอากาึต่ า ปะทะมวลอากาึเย็น ๒. หย่อมความกดอากาึต่ าปะทะมวลอากาึร้อน 
 ๓. หย่อมความกดอากาึสูง ปะทะมวลอากาึเย็น ๔. หย่อมความกดอากาึสูงปะทะมวลอากาึเย็น 
๗. เมื่อเกิดพายุฤดูร้อน นักเรียนจะพบเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 ๑. อากาึแปรปรวน ฝนตกชุก ๒. พายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 
 ๓. พายุฟ้าคะนอง มีฝนตกชุก ๔. พายุฟ้าคะนองมีฝนตกชุกบางครั้งมีลูกเห็บตก 



๗๗ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

 

 

 
๘. ปัญหาทรัพยากรดินตองจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ต้อใด 
 ๑. ระบายน้ าไม่ดี อุ้มน้ าได้มาก ๒. สลายตัวจากหินทราย อุ้มน้ าได้ดี 
 ๓. สลายตัวจากหินทราย ระบายน้ าดี แต่ไม่อุ้มน้ า ๔. เป็นดินภูเตาไฟ ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 
๙. ภูเตาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเตาไฟรูปแบบใด 
 ๑. แบบสลับชั้นตองลาวาและหินตะกอน ๒. แบบกรวยกรวด 
 ๓. แบบรูปโล่ ๔. แบบเตายอดตัด 
๑๐. ภูเตาไฟในต้อใด ไม่ใช่ ภูเตาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๑. ภูเตาไฟพนมรุ้ง ๒. ภูเตาไฟฟูจิ 
 ๓. ภูเตาไฟไปรบัต ๔. ภูเตาไฟเตาหลุบ 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
  ข้อ  ค าตอบ 

๑ ต 
๒ ก 
๓ ก 
๔ ก 
๕ ง 
๖ ต 
๗ ง 
๘ ค 
๙ ง 
๑๐ ต 

 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 
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