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ภมูภิาคและจงัหวดัในประเทศนอรเ์วย์

 

 

ประเทศนอรเ์วยแ์บ่งเป็นหา้ภูมภิาค เหนือสุดคอื

ภาคเหนือ นูรดน์อรเ์ก (Nord-Norge) กลาง

ประเทศคอืเทรนิเดลาก (Trøndelag) ภาค

ตะวนัตก เวสทล์านเดท ์(Vestlandet) และภาค

ตะวนัออก คอืเอสิทล์านเดท ์Østlandet ส่วน

ภาคใตสุ้ดคอืเซอรล์านเดท ์(Sørlandet)  

และยงัแบ่งภาคออกเป็นจงัหวดั ประเทศนอรเ์วยม์ี

ทัง้หมด 11 จงัหวดั 

ภาคเหนือของประเทศนอรเ์วย ์

ภาคเหนือ นูรดน์อรเ์ก อยู่เหนือสุด และตามความจรงิ

อยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศนอรเ์วยด์ว้ย 

ภาคเหนือแบง่ออกเป็นสองจงัหวดัคอื จงัหวดัทรมูส 

โอก ฟินมารค์(Troms og Finnmark) และ

จงัหวดันูรดล์านด ์(Nordland) 

ถา้คุณเดนิทางไปทางตอนเหนือในเดอืนธนัวาคมหรอื

มกราคม คุณจะไดส้มัผสักบัชว่งเวลามดื ช่วงเวลามดื

เกดิขึน้ไดเ้น่ืองจากดวงอาทติยเ์ดนิทางโคจรอยู่ใตร้ะดบั

เสน้ขอบฟ้าตลอดเวลา คุณสามารถมองเหน็แสงเหนือ

ทางภาคเหนือในชว่งฤดหูนาว 

Nordlys. Foto: Pxhere.com 

ช่วงฤดรูอ้นคุณสามารถสมัผสักบัพระอาทติยเ์ทีย่งคนื

ทางภาคเหนือ พระอาทติยเ์ทีย่งคนืเกดิขึน้เมื่อพระ

อาทติยไ์ม่ตกลบัฟ้า และท าใหเ้ราเหน็แสงอาทติยอ์ยู่

เหนือขอบฟ้าตลอดทัง้กลางวนัและกลางคนื 
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ทรมูส โอก ฟินมารค์ (Troms og 

Finnmark) 
ทรมูส โอก ฟินมารค์อยู่เหนือสุดและตะวนัออกสุด และ

มพีรมแดนตดิกบัประเทศรสัเซยี ฟินแลนด ์และสวเีดน 

เมอืงทรุมเซอ (Tromsø ) เป็นเมอืงใหญ่สุดใน 

ทรมูส โอก ฟินมารค์ จุดเหนือสุดของประเทศนอรเ์วย์

อยู่ที ่คนีฟเชลลอดเดน (Knivskjellodden) อยู่

ในจงัหวดั ทรมูส โอก ฟินมารค์ แต่ทีนู่รดค์พั 

(Nordkapp) มผีูค้นส่วนใหญ่รูจ้กัมากกว่า นูรดค์พั

อยู่ทางภาคเหนือในระดบัพกิดัเกอืบเท่ากบัคนีฟเชลล

อดเดน  

นูรดค์พัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีรู่จ้กัในประเทศนอรเ์วย ์

 

Nordkapp Foto: Andrey Armyagov, Adobestock 

ฮมัเมรเ์ฟสท ์(Hammerfest) นับว่าเป็นเมอืงทีอ่ยู่

ในระดบัพกิดัเหนือสุดของโลก อยู่ในจงัหวดั ทรมูส 

โอก ฟินมารค์ 

นูรดล์านด ์(Nordland) 

นูรดล์านดเ์ป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีท่ ัง้ยาวและแคบ มี

ชายแดนตดิกบัประเทศสวเีดน บูเดอ(Bodø) เป็น

เมอืงใหญใ่นจงัหวดันูรดล์านด ์

 

Skrei henger til tørk på hjell. Kilde: Nærings og 

fiskeridepartementet 

เมอืงลูฟูเทน(Lofoten) อยู่ในจงัหวดันูรดล์านด ์ทีน่ี่

มหีมู่เกาะมากมาย ตัง้แต่เดอืนมกราคมจนถงึเดอืน

เมษายน มเีทศกาลจบัปลาของลูฟูเทน ในเทศกาลน้ีมี

การจบัปลาสไกร (skei)เป็นจ านวนมาก ปลาสไกร

เป็นปลาสายพนัธุเ์ดยีวกบัโทรช์ค (torsk)ซึง่อาศยั

อยู่ตอนเหนือของทะเลบาเรนท ์ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึ

เดอืนเมษายนปลาสไกรจะว่ายไปลูฟูเทนเพื่อไปวางไข ่

ปลาสไกรจ านวนมากถูกน ามาตากแหง้ ปลาแตกแหง้นี้

เราเรยีกว่าเทอรฟิ์สค ปลาตากแหง้ส่วนใหญถู่กส่งออก

ไปยงัประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศอติาลแีละประเทศไนจี

เลยี 

วงกลมอารก์ตกิตอนเหนือ (Polarsirkelen) เป็น

แนวเสน้ทางผ่านในจงัหวดันูรด์ลานด ์พืน้ทีเ่หนือ
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วงกลมอารก์ตกิเป็นเขตทีม่ชีว่งเวลาความมดืและเขต

พระอาทติยเ์ทีย่งคนื ยิง่เดนิทางไปเหนือมาก กย็ิง่เหน็

พระอาทติยเ์ทีย่งคนืมากวนัขึน้ ทีนู่รด์คพัในชว่ง

ระยะเวลามดืตัง่แตว่นัที ่20 พฤศจกิายนจนถงึวนัที ่

22 มกราคม และช่วงพระอาทติยเ์ทีย่งคนืจะเหน็ได้

ในช่วง ระหว่างวนัที ่14 พฤษภาคมจนถงึวนัที ่29 

กรกฎาคม 

เทรนิเดลาก(Trøndelag) 
เทรนิเดลากอยู่กลางประเทศ เทรนิเดลากเป็นทัง้

ภูมภิาคและจงัหวดั ซึง่ใชช้ื่อเดยีวกนั มดิทน์อรเ์ก 

(Midt-Norge) ภาคกลาง จงัหวดัเทรนิเดลากนี้มี

ทัง้แม่น ้าระหว่างหบุเขาซึง่เรยีกว่าฟยรูดท์ีย่าวหลาย

สายและภูเขาทีส่งูมากมาย ฟยรูดท์ีย่าวทีสุ่ดมชีื่อว่า

ทรอนดไ์ฮมสฟยรูดเ์ดน(Trondheimsfjorden) 

โทรลเฮททา (Trollhetta) เป็นชื่อภูเขาสงูทีสุ่ด    

เทรนิเดลากมเีขตชายแดนตดิประเทศสวเีดน 

เมอืงทีใ่หญ่สุดของเทรนิเดลากชือ่ ทรอนดไ์ฮม 

(Trondheim) เมอืงทรอนดไ์ฮมนบัไดว้่าเป็นเมอืง 

ใหญ่ อยู่ในอนัดบัสามของประเทศนอรเ์วย์ โบถสน์ีดา

รสูโดเมน (Nidarosdomen) เป็นโบถสส์ าคญั

ของเทรนิเดลาก โบถสน์ี้สรา้งขึน้บนบรเิวณหลุมฝัง่พระ

ศพของอูลาฟผูศ้กัดิส์ทิธิ ์อูลาฟผูศ้กัดิส์ทิธิเ์ป็นกษตัรยิ์

ยุคไวคก์ิง้ พระองคท์รงมชีวีติอยูใ่นช่วงประมาณปี คศ.

1000 ท่านไดเ้ดนิทางไปประเทศต่างๆในทวปียุโรป

และไดย้นิรึอ่งศาสนาครสิต ์ท่านจงึไดก้ าหนดว่าศาสนา

ครสิตเ์ควรป็นศาสนาเดยีวทีไ่ดร้บัอนุญาตในประเทศ

นอรเ์วย ์โบถสน์ีดารสูโดเมนตัง้อยู่ทีเ่มอืงทรอนดไ์ฮม 

 

Nidarosdomen Kilde: Pixabay.com 

เมอืงเรอรสู(Røros) เป็นเมอืงในจงัหวดัเทรนิเดลาก

เมอืงเรอรสูอยู่บนบรเิวณเทอืกเขาสงูเรอรสูฟเยล็เลเน

(Rørosfjellene) ทีน่ี่กลายเป็นเมอืงเพราะไดข้ดุ

พบแร่ทองแดงในปีคศ.1644 ทีน่ี่มกีารสรา้งเหมอืง

ทองแดง ประชาชนจงึยา้ยเขา้เมอืงเพื่อท างานใน

เหมอืงแร ่ดว้ยเหตุนี้เมอืงเรอรสูจงึเตบิโตกลายเป็น

เมอืง 

 

Røros Foto: Lars Geithe, Flickr 
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เอิสทล์านเด (Østlandet) 
ภาคตะวนัออก เอสิทล์านเด (Østlandet) เป็นภาค

ทีม่จี านวนจงัหวดัมากทีสุ่ด ในภาคตะวนัออกมจีงัหวดั

มากมายเช่น ออสโล(Oslo) เวสทโ์ฟลดโ์อกเทเล

มารค์ ( Vestfold og Telemark) วเีคน

(Viken) และอนิลานเด (Innlandet) ภาค

ตะวนัออกเป็นภาคทีม่ปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นทีสุ่ด

ในนอรเ์วย ์มปีระชากรมากกว่า 2,5 ลา้นคนทีอ่าศยั

อยู่ทีน่ี่  นัน่หมายถงึเกอืบครึง่หนึ่งของประชากร

นอรเ์วยอ์าศยัอยูใ่นภาคตะวนัออก 

แม่น ้ากล่มมา (Glomma) เป็นแม่น ้าทีย่าวทีสุ่ดใน

นอรเ์วย ์แม่น ้ากล่มม่ามคีวามยาว 619 กโิลเมตร และ

ตน้น ้าอยู่ทีจ่งัหวดัเทรนิเดลากทางเหนือไหลไปยงัภาค

ตะวนัออก และไหลออกปากอ่าวทีเ่มอืงเฟรดรคิสตาด ์

(Fredrikstad) 

 

Glomma har sitt utløp i Fredrikstad. Kilde: Wikipedia 

ภูเขาสงูสุดของประเทศนอรเ์วยอ์ยู่ทางภาคตะวนัออก 

ภูเขากาลดเ์ฮอปิเกน้(Galdhøpiggen ) เป็นชื่อ

ภูเขาทีส่งูทีสุ่ดของนอรเ์วย ์มคีวามสงู 2469 เมตร 

นัน่หมายถงึยอดเขาของกาลดเ์ฮอปิเกน้อยู่สงูเหนือ

ระดบัน ้าทะเล 2469 เมตร 

 

Galdhøpiggen. Kilde:Wikimedia Commons 

 

1Mjøsa. Kilde: Wikipedia 

อุสโล (Oslo) 

อุสโลเป็นเมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์และเป็นเมอืง

ทีใ่หญ่ทีสุ่ด อุสโลเป็นจงัหวดัและมพีกิดัทีต่ัง้ของเมอืง

อยู่ดา้นในสุดของอุสโลฟยรูเดน มพีระราชวงั ท าเนียบ

รฐับาล และรฐัสภา อยู่ในเมอืงอุสโล 

 

Stortinget Foto: Sergii Figurmyi, Adobestock 
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เวสทโ์ฟลด ์โอก เทเลมารค์ 

(Vestfold og Telemark) 

จงัหวดัเวสทโ์ฟลด ์โอก เทเลมารค์มอีาณาเขตตัง้แต่รมิ

ฝัง่ทะเลจนถงึบนภูเขา 

ภูเขาสงูสุดในจงัหวดัเวสทโ์ฟลด ์โอก เทเลมารค์คอื 

ภูเขาเกาสตาท๊อปเปน (Gaustatoppen) เกาส

ตาท๊อปเปนเป็นภูเขาสงูในเมอืงรคูาน (Rjukan) ซึง่

มคีวามสงู 1883 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

 

Gaustadtoppen. Nede i dalen ser vi Rjukan by. Foto: 

Eystein M. Andersen, Riksantikvaren, Flickr 

ฟารร์สิวนัเน  (Farrisvannet) อยู่ทีจ่งัหวดัเวสท์

โฟลด ์โอก เทเลมารค์ ฟารร์สิวนัเนเป็นชื่อเดยีวกบั

น ้าแร่ฟารร์สี น ้าแร่ไม่ไดม้าจากฟาร์รสิวนัเน แต่

แหล่งทีม่าของน ้าแร่คอืบรเิวณพืน้ป่าใกล้ๆ เบอเคอสกู

คเกน้ (Bøkeskogen)  

 

Bøkeskogen i Larvik Foto: Jostein, Adobestock 

เมอืงเทนิสเบรก์ (Tønsberg)อยู่ในจงัหวดัเวสท์

โฟลด ์โอก เทเลมารค์ และเป็นเมอืงทีเ่ก่าทีสุ่ดของ

นอรเ์วย ์เมอืงนี้ไดส้รา้งขึน้ประมาณปี คศ. 870 

ชโลทสเฟยยีเล (Slottsfjellet) อยู่ในเมอืงเทนิส

เบรก์ เป็นเมอืงทีม่ซีากปรกัหกัพงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยโุรป

เหนือ 

  

Slottsfjellet i Tønsberg Foto: Celine, Adobestock 

วเีคน (Viken) 

วเีกนเป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่มากทีสุ่ดใน

ประเทศนอรเ์วย ์จงัหวดันี้มเีขตแดนตดิกบัประเทศ

สวเีดน อาณาเขตจงัหวดัวเีคนปกคลุมพืน้ทีต่ัง้แต่ริม่ฝัง่

ทะเลอุสโลฟยรูเดน(Oslofjorden)จรดภูเขาสงู 
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และจากชายแดนสวเีดนจรดตอนกลางของภาคใต้

นอรเ์วย ์

เมอืงใหญ่ๆมดีงันี้ เมอืงดรมัเมน(Drammen) ลลิ

เลสเตรมิ(Lillestrøm) และเฟรดรคิสตาด์

(Fredrikstad) 

อนิลานเด (Innlandet) 

จงัหวดัอนิลานเดเป็นจงัหวดัเดยีวทีไ่มม่พีืน้ทีต่ดิชายฝัง่ 

มชีายแดนตดิกบัประเทศสวเีดน ทะเลสาปมเยอซา

(Mjøsa) เป็นทะเลสาปทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ

นอรเ์วย ์มเยอซาอยู่ในจงัหวดัอนิลานเด มเยอซาเป็นที่

รูจ้กัเน่ืองจากเรอืชบิลาเนร ์Skibladner) เรอืชบิ

ลาเนรเ์ป็นเรอืเก่าทีสุ่ดของนอรเ์วยท์ีย่งัใชง้านอยู่ เรอื

ชบีลาเดอรแ์ล่นระหว่างเมอืงไอดสโวล(Eidsvoll)  

ฮามาร(์ Hamar) ลลิเลฮมัเมร(์Lillehammer) 

และ เยอวคิ (Gjøvik) 

 

Skibladner er et dampskip. Foto: Mahlum, Riksantikvaren 

เซอรล์านเด (Sørlandet) 
มเีพยีงหนึ่งจงัหวดัในภาคใต ้(เซอรล์านเด) คอืจงัหวดั

อกัเดร ์(Agder) ภาคใตม้หีมู่เกาะมากมายสวยงาม 

มทีัง้เกาะใหญ่เกาะเลก็ มสีถานทีส่ าหรบัเล่นน ้า

มากมาย 

 

Skjærgård Kilde: Flickr.com 

เมอืงใหญ่สุดในภาคเซอรล์านเดคอืเมอืงครสิเตยีน

ซานด(์Kristiansand) สวนสตัวม์ขีนาดใหญ่สุด

ของนอรเ์วยอ์ยูท่ีค่รสิเตยีนซานด์ สวนสตัวน์ี้มชีื่อว่าค

รสิเตยีนซาน ดเีรพารค์ (Kristiansand 

dyrepark) บ่อยครัง้เราเรยีกสัน้ๆว่า ดเีรพารค์ 

 

Lemurer i Kristiansand dyrepark. Foto: Kommunal – og - 

moderniseringsdepartementet 

เวสทล์านเด (Vestlandet) 
จงัหวดัทางเวสทล์านเดมชีื่อวา่ เมอเร โอก รมูสดาล 

(Møre og Romsdal) เวสทล์านเด 
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(Vestlandet) และรกูาลานด ์(Rogaland) 

จงัหวดัทางเวสทล์านเดเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่โลกเน่ืองจาก 

มแีม่น ้าระหว่างหบุเขา(ฟยรูด)์ ทีย่าวมากและภูเขาที่

สงูมากมาย ฟยรูดท์ีย่าวทีสุ่ดของนอรเ์วย์คอื ซองเนฟยู

รเดน (Sognefjorden) อยูใ่นภาคเวสทล์านเด ซึง่

มคีวามยาวถงึ204 กโิลเมตร 

 

Balestrand ligger ved Sognefjorden Foto: mariusltu, 

Adobestock 

เกอืบทุกเมอืงทางภาคตะวนัตกมอีาณาเขตตดิชายฝัง่

ทะเล เมอืงใหญ่ๆในภาคนี้คอื เบรเกน้ สตาวางเงร ์

โอเลซุนดแ์ละเฮาเกซุน 

รูกาลานด ์(Rogaland) 
เมอืงใหญ่สุดในโรกาลานดค์อื เมอืงสตาวางเงร ์ทีน่ี่มี

การขดุพบน ้ามนัในทะเลเหนือตอนปลายทศตวรรษ 

1960 จงึก าหนดว่าส านักงานใหญ่ของอุตสาหกรรม

การผลติน ้ามนัควรตัง้อยู่ทีเ่มอืงสตาวางเกอร ์ในปี

แรกๆมเีจา้หน้าทีเ่พยีงสีค่นทีท่ างานทีน่ี่ หนึ่งในจ านวน

นัน้คอื นายฟารอููค อาลคาซมิ  (Farouk Al-

Kasim) มาจากประเทศอรีกั 

 

Oljeplattform Foto: Wikipedia 

เวสทล์าน (Vestland) 
เมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดในภาคตะวนัตกคอืเมอืงบารเ์กน

(Bergen) บารเ์กนเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของ

นอรเ์วย ์และบ่อยครัง้ทีบ่ารเ์กนไดฉ้ายาว่าเมอืงหลวง

ของภาคตะวนัตก บรกิเกน(Bryggen) ในเมอืงบาร์

เกนเป็นสถานทีท่ีค่นรูจ้กัในเมอืงบารเ์กน 

 

Bryggen i Bergen Foto: Michelle Maria, Pixabay 

ในประเทศนอรเ์วยม์ธีารน ้าแขง็มากมาย ธารน ้าแขง็คอื

บรเิวณทีม่นี ้าแขง็ปกคลุมตลอด หลายๆแห่งมอีากาศ

หนาวเยน็ในฤดรูอ้น หมิะจงึไม่ละลายและสะสมมากขึน้

ทุกๆปี จนหมิะกลายเป็นน ้าแขง็ 

เมื่อน ้าแขง็ทบัถมกนัมากขึน้และมนี ้าหนักมาก น ้าแขง็

จงึเคลื่อนตวัลงทางหบุเขาจงึกลายเป็นธารน ้าแขง็ 
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ยสูเตดาลสเบรเอน (Jostedalsbreen) เป็นธาร

น ้าแชง็ขนาดใหญ่สุดในนอรเ์วย ์ยสูเตดาลสเบรเอนอยู่

ทีจ่งัหวดัเวสทล์าน 

 

Jostedalsbreen Foto: Tania Zbrodko, Adobestock 

 

วดิเด เป็นเนินเขาราบลุ่มอยู่ตามบรเิวณเทอืกเขา บน

เนินเขาไม่มตีน้ไมใ้หญ่ มแีต่ตน้พนัธุไ์มพุ้ม้ 

ฮารดางเงอรว์ดิดา (Hardangervidda) เป็นที่

ราบสงูขนาดใหญ่ทีสุ่ดในนอรเ์วยม์พีืน้ทีป่กคลุมตัง้แต่

จงัหวดัเวสทลานด ์วเีคน จนถงึเวสทโฟลด ์โอก เทเล

มารค์ 

 

Hardangervidda Foto: By-studio, Adobestock 

เมอเรโอกรมูสดาล(Møre og 

Romsdal) 

เมอืงใหญ่ๆในจงัหวดัเมอเรโอกรมูสดาลคอื โอเลซุนด์

(Ålesund) โมลเด(Molde) และครสิเตยีนซุน

(Kristiansund) 

น ้าตกทีส่งูทีสุ่ดของนอรเ์วยอ์ยู่ที ่จงัหวดัเมอเร โอก 

รมูสดาล น ้าตกนี้มชีื่อว่า วนินูโฟสเซน

(Vinnufossen) น ้าตกทีม่คีนรูจ้กัมากสุดชื่อ เว

อรงิสโฟสเซน(Vøringsfossen) อยู่ในเวสทลาน 

น ้าตกสงูๆของนอรเ์วยม์นี ้าไม่มาก 
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Figur 2Vinnufossen. Foto: Carl S Bj, Wikipedia 

มดิซุนดท์รปัเปน (Midsundtrappen) เป็น

บนัไดหนิม ี2200 ขัน้ สรา้งโดยคนแบกหามจาก

ประเทศเนปาล 

 

Steintrapp Foto: Arild, Adobes
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