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เนื่ อ งจากสภาวะความกดดั น จากการสอบแข่ ง ขั น เข้ า
ศึกษาต่อตามสถาบันชัน้ นำในประเทศปัจจุบนั ทำให้นกั เรียนต้อง
ศึกษาค้นคว้าและทบทวนบทเรียนเป็นจำนวนมาก ทัง้ ยังประสบ
ความยุ่งยากในการที่จะต้องทำการสรุปข้อมูลความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ มารวมไว้ด้วยกันเพื่อใช้ในการทบทวนก่อนสอบ ผู้เขียนจึงได้
ทำการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของภูมิภาคของโลกเข้าไว้ในหนังสือ
เซียนภูมภิ าคของโลก เพือ่ เป็นคูม่ อื ให้นกั เรียนได้ใช้ในการเตรียมตัวสอบ
โดยหนังสือเล่มนี้ได้มีการสรุปเนื้อหาและเทคนิคที่สำคัญไว้อย่าง
เข้มข้น ทำให้ง่ายต่อการทบทวนและทำความเข้าใจในระยะเวลา
จำกัด 
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องภูมิภาคของโลกได้ตามสมควร
ด้วยความปรารถนาดี
กฤษณา วิเชียรเพชร

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กระทรวงศึกษาธิการและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นใหม่จาก พุทธศักราช 2544
มาเป็น พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีการเน้นให้นักเรียนได้ทำความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับภูมภิ าคต่างๆ สำนักพิมพ์ฟสิ กิ ส์เซ็นเตอร์ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้จัดทำหนังสือ เซียนภูมภิ าคของโลก
เล่มนีข้ นึ้ มา เพือ่ เป็นคูม่ อื ให้นกั เรียนได้ใช้ทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับ
ภูมภิ าคของโลกในการเตรียมตัวก่อนสอบ
สำนักพิมพ์ฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะมีสว่ นช่วย
ในการทบทวนและเตรียมตัวก่อนสอบให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
อีกเล่มหนึ่ง
		
		

ฝ่ายวิชาการ
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขนาด ที่ตั้ง จำนวนประเทศ และอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
เทือกเขาและแม่น้ำที่สำคัญ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ลักษณะทางการเมืองและการปกครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ

ทวีป

เอเชีย
		
1 ขนาด ที่ตั้ง จำนวนประเทศ และอาณาเขต
		 ขนาด ทวีปเอเชียมีพื้นที่ประมาณ 44 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มี
พื้นที่และจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก คือ มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้น
แผ่นดินของโลก
		 ที่ตั้ง ทวีปเอเชียตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ ดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียอยู่
เหนือเส้นศูนย์สูตรหรือซีกโลกเหนือ ยกเว้นพื้นที่บางส่วนของเกาะต่างๆ ในประเทศ
อินโดนีเซียและติมอร์-เลสเตซึ่งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรหรือซีกโลกใต้
		 จำนวนประเทศ ทวีปเอเชียมี 48 ประเทศ โดยประเทศจีนมีพื้นที่ใหญ่ที่สุด
อาณาเขต
		 ทิศเหนือ จดมหาสมุทรอาร์กติก
		 ทิศใต้ จดมหาสมุทรอินเดีย
		 ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแปซิฟิก
		 ทิศตะวันตก ติดต่อกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
		 ทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ดังนี้

ทวีปเอเชีย

ภูมิภาคและประเทศ

เมืองหลวง

1. เอเชียตะวันออก
1) สาธารณรัฐประชาชนจีน
2) ไต้หวัน
3) มองโกเลีย
4) ญี่ปุ่น
5) สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
6) สาธารณรัฐเกาหลี

ปักกิ่ง
ไทเป
อูลานบาตอร์
โตเกียว
เปียงยาง
โซล

2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7) ราชอาณาจักรไทย
8) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9) สหภาพพม่า
10) ราชอาณาจักรกัมพูชา
11) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
12) มาเลเซีย
13) สาธารณรัฐสิงคโปร์
14) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
15) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
16) เนการาบรูไนดารุสซาลาม
17) ติมอร์-เลสเต

กรุงเทพมหานคร
เวียงจันทน์
เนปิดอว์
พนมเปญ
ฮานอย
กัวลาลัมเปอร์
สิงคโปร์
จาการ์ตา
มะนิลา
บันดาร์เสรีเบกาวัน
ดิลี
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ภูมิภาคและประเทศ
3. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
18) ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
19) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
20) สาธารณรัฐตุรกี
21) รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
22) สาธารณรัฐเยเมน
23) สาธารณรัฐอิรัก
24) รัฐสุลต่านโอมาน
25) สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
26) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
27) ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
28) รัฐอิสราเอล
29) รัฐคูเวต
30) รัฐกาตาร์
31) สาธารณรัฐเลบานอน
32) สาธารณรัฐไซปรัส
33) รัฐบาห์เรน

เมืองหลวง
ริยาด
เตหะราน
อังการา
คาบูล
ซานา
แบกแดด
มัสกัต
ดามัสกัส
อาบูดาบี
อัมมาน
เทลอาวีฟ
คูเวตซิตี
โดฮา
เบรุต
นิโคเซีย
มานามา

4. เอเชียใต้
34) สาธารณรัฐอินเดีย

นิวเดลี

ทวีปเอเชีย

ภูมิภาคและประเทศ
35) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
36) ราชอาณาจักรเนปาล
37) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
38) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยลังกา
39) ราชอาณาจักรภูฏาน
40) สาธารณรัฐมัลดีฟส์
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เมืองหลวง
อิสลามาบัด
กาฐมาณฑุ
ธากา
โคลัมโบ
ทิมพู
มาลี

5. เอเชียกลาง
41) สาธารณรัฐคาซัคสถาน
42) เติร์กเมนิสถาน
43) สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
44) สาธารณรัฐคีร์กีซ
45) สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
46) สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
47) สาธารณรัฐจอร์เจีย
48) สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

อัสตานา
อาชกาบัต
ทาชเคนต์
บิชเคก
ดูชานเบ
บากู
ทบิลิชิ
เยเรวาน

		
2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย
		 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียแบ่งเป็น 5 เขต ดังนี้
		 1. เขตเทือกเขาและที่ราบสูง (ตอนกลางของทวีป)
			 1) ภูมิประเทศแบบเทือกเขาและที่ราบสูง ซึ่งมีพื้นที่อันกว้างใหญ่
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ครอบคลุมบริเวณตอนกลางของทวีป ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอินเดีย ปากีสถาน จีน
และรัสเซีย
			 2) มีจดุ รวมของเทือกเขาสูง ซึง่ เทือกเขาสูงทัง้ หมดจะทอดตัวจากจุดรวม
แห่งนี้ เรียกว่า ชุมเขาปาร์มี หรือปาร์มีนอต ซึ่งได้รับฉายาว่า หลังคาโลก
			 3) เทือกเขาทีส่ ำคัญ ได้แก่ เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาฮินดูกชู เทือกเขา
คอเคซัส เทือกเขาอัลไต และเทือกเขาเทียนชาน
		
4) ที่ราบสูงที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบสูงทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่
และสูงที่สุดในโลก ที่ราบสูงยูนนาน และที่ราบสูงมองโกเลีย
		 2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
			 1) ที่ราบลุ่มแม่น้ำในเอเชียตะวันออก มีแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่
แม่น้ำฮวงโห แม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำซีเกียง
			 2) ทีร่ าบลุม่ แม่นำ้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ แม่นำ้ โขง แม่นำ้
เจ้าพระยา แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำอิรวดี
			 3) ที่ราบลุ่มแม่น้ำในเอเชียใต้ ได้แก่ แม่น้ำสินธุ แม่น้ำคงคา และ
แม่น้ำพรหมบุตร
		 3. เขตที่ราบต่ำภาคเหนือ
			 บริเวณทีร่ าบต่ำภาคเหนือของทวีปเอเชีย คือ เขตไซบีเรียของรัสเซีย เป็น
ที่ราบอันกว้างใหญ่และมีอากาศหนาวเย็น จึงมีประชากรตั้งถิ่นฐานเบาบาง
		 4. เขตที่ราบสูงเก่า
			 บริเวณที่ราบสูงเก่าทางภาคใต้และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย
เป็นหินเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่ มีพื้นที่กว้างใหญ่แต่มีความสูงไม่มากนัก โดยที่ราบ
สูงแต่ละแห่งไม่มีพื้นที่ต่อเนื่องกัน ได้แก่

ทวีปเอเชีย
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			 1) ที่ราบสูงเดคคาน ในคาบสมุทรอินเดีย
			 2) ที่ราบสูงอาหรับ ในคาบสมุทรอาหรับ
5. เขตหมู่เกาะ
			 1) ภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะของทวีปเอเชียมี 2 แห่ง คือ หมู่เกาะ
ญีป่ นุ่ ในเอเชียตะวันออก และหมูเ่ กาะอินโดนีเซีย หมูเ่ กาะฟิลปิ ปินส์ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
			 2) บริเวณหมูเ่ กาะของทวีปเอเชียเป็นหินเปลือกโลกรุน่ ใหม่ จึงเป็นแนว
ของแผ่นดินไหว
		
3 เทือกเขาและแม่น้ำที่สำคัญของทวีปเอเชีย
เทือกเขาที่สำคัญของทวีปเอเชีย
		 1. เทือกเขาคุนหลุน ทอดตัวไปตามชายแดนตะวันตกของประเทศจีนในแนว
ต่อลงไปทางใต้เคียงข้างเทือกเขาปาร์มี เป็นเทือกเขาทีย่ าวทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในเอเชีย โดย
มีความยาวมากกว่า 3,000 กิโลเมตร
		 2. เทือกเขาอูราล อยู่ในประเทศรัสเซียและประเทศคาซัคสถาน เป็น
เทือกเขายาวต่อเนื่องในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นทวีปยุโรปกับ
ทวีปเอเชีย
		 3. เทือกเขาหิมาลัย ทอดยาวพาดผ่านพืน้ ทีข่ อง 5 ประเทศ คือ ปากีสถาน
อินเดีย จีน ภูฏาน และเนปาล เทือกเขาหิมาลัยสูงที่สุดในโลก และมียอดเขาที่สูง
ที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอเรสต์
		 4. เทือกเขาอัลไต เป็นเทือกเขาในเอเชียกลาง อยู่บริเวณพรมแดนร่วมของ
ประเทศรัสเซีย จีน มองโกเลีย และคาซัคสถาน
		 5. เทือกเขาฮินดูกชู เป็นเทือกเขาทีข่ ยายตัวต่อจากเทือกเขาการาโกรัมไปทาง
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ทวีป

ยุโรป
		
1 ขนาด ที่ตั้ง จำนวนประเทศ และอาณาเขต
ขนาด ทวีปยุโรปมีพื้นที่ประมาณ 10.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีขนาดเล็ก
เป็นอันดับ 2 รองจากทวีปออสเตรเลีย และมีขนาดเล็กกว่าทวีปเอเชียซึ่งมีขนาด
ใหญ่ที่สุดประมาณ 4.5 เท่า
		 ที่ตั้ง ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด
		 จำนวนประเทศ ทวีปยุโรปมี 44 ประเทศ ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด คือ
สหพันธรัฐรัสเซีย ดินแดนรัฐอิสระมี 1 เมือง คือ นครรัฐวาติกัน ตั้งอยู่ในกรุงโรม
ประเทศอิตาลี
อาณาเขต
		 ทิศเหนือ จดมหาสมุทรอาร์กติก ประกอบด้วย ทะเลคารา ทะเลแบเร็นตส์
และทะเลขาว จุดเหนือสุด คือ แหลมนอร์ทเคปในประเทศนอร์เวย์
ทิศใต้ ติดต่อกับเทือกเขาคอเคซัส ทะเลมาร์มะรา ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ
ทะเลดำ จุดใต้สุด คือ แหลมตารีฟาในประเทศสเปน
		 ทิศตะวันออก ติดต่อกับทวีปเอเชียซึ่งเป็นผืนทวีปเดียวกันกับทวีปยุโรป
ซึง่ เรียกว่า ยูเรเชีย มีแนวเทือกเขายูรลั และแม่นำ้ ยูรลั เป็นแนวเขตแดน ด้านตะวันออก
เฉียงใต้จดทะเลแคสเปียน
		 ทิศตะวันตก จดมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลเหนือ ทะเลนอร์วีเจียน ทะเล

ทวีป

อเมริกาเหนือ
		
1 ขนาด ที่ตั้ง จำนวนประเทศ และอาณาเขต
ขนาด ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ประมาณ 24 ล้านตารางกิโลเมตร โดยรวม
เกาะกรีนแลนด์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3
ของโลก รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา
		 ทีต่ งั้ ทวีปอเมริกาเหนือตัง้ อยูใ่ นซีกโลกตะวันตก และมีรปู ร่างคล้ายสามเหลีย่ ม
โดยมีฐานกว้างทางเหนือในประเทศแคนาดาและเรียวยาวลงจนถึงส่วนที่แคบที่สุด
คือ คอคอดปานามาในประเทศปานามา
		 จำนวนประเทศ ทวีปอเมริกาเหนือมี 26 ประเทศ ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่
ที่สุด คือ แคนาดา ประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุด คือ เซนต์คิตส์และเนวีส
		 อาณาเขต
		 ทิศเหนือ จดมหาสมุทรอาร์ตกิ ทะเลโบฟอร์ต อ่าวแบฟฟิน อ่าวฮัดสัน และ
ทะเลแลบราดอร์
ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ ทะเลแคริบเบียน และอ่าวเม็กซิโก
ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ
		 ทิศตะวันตก จดมหาสมุทรแปซิฟกิ ตอนเหนือ ทะเลเบริง และอ่าวอะแลสกา
		 ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาค ดังนี้
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ทวีป

อเมริกาใต้
		
1 ขนาด ที่ตั้ง จำนวนประเทศ และอาณาเขต
ขนาด ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ประมาณ 17.8 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีป
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา
เหนือ
		 ที่ตั้ง ทวีปอเมริกาใต้มีดินแดนส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้
		 จำนวนประเทศ ทวีปอเมริกาใต้มี 13 ประเทศ ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด
คือ บราซิล ประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุด คือ เฟรนช์เกียนา
		 อาณาเขต
		 ทิศเหนือ ติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือทางตอนใต้ของประเทศปานามา
และจดทะเลแคริบเบียน
ทิศใต้ จดน่านน้ำนอกฝั่งทวีปแอนตาร์กติกา
ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแอตแลนติก
ทิศตะวันตก จดมหาสมุทรแปซิฟิก
		 ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ มีดังนี้
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ทวีป

แอฟริกา
		
1 ขนาด ที่ตั้ง จำนวนประเทศ และอาณาเขต
		 ขนาด ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ 30,244,050 ตารางกิโลเมตร เป็น
ทวีปทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทวีปเอเชีย มีพน้ื ทีม่ ากกว่าทวีปยุโรปประมาณ
3 เท่า ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นดินทั้งหมดบนโลก
		 ที่ตั้ง ทวีปแอฟริกามีเส้นศูนย์สูตรผ่านเกือบกึ่งกลางทวีป ทำให้มีดินแดนอยู่
ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้อย่างละครึ่ง
		 จำนวนประเทศ ทวีปแอฟริกามี 53 ประเทศ และ 1 ดินแดน ประเทศที่มี
พื้นที่ใหญ่ที่สุด คือ ซูดาน ประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุด คือ เซเชลส์
		 อาณาเขต
		 ทิศเหนือ จดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จุดเหนือสุด คือ ปลายแหลมราสเบนเซกกาในประเทศตูนิเซีย
		 ทิศใต้ จดมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก
		 ทิศตะวันออก จดทะเลแดง อ่าวเอเดน ช่องแคบโมซัมบิก และมหาสมุทรอินเดีย
		 ทิศตะวันตก จดมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวกินี
		 ทวีปแอฟริกาแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ดังนี้
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ทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
		
1 ขนาด ที่ตั้ง จำนวนประเทศ และอาณาเขต
ขนาด ทวีปออสเตรเลียมีพนื้ ทีป่ ระมาณ 8.5 ล้านตารางกิโลเมตร ซึง่ ร้อยละ 95
ของพืน้ ทีเ่ ป็นประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปัจจุบนั ทวีปออสเตรเลียประกอบด้วย
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
หรือที่เรียกอีกชื่อว่า โอเชียเนีย
ที่ตั้ง ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ เป็นทวีปที่มีขนาด
เล็กที่สุด เล็กกว่าทวีปเอเชียประมาณ 6 เท่า ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ
มหาสมุทรอินเดีย
		 จำนวนประเทศ ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมี 14 ประเทศ
		 อาณาเขต
		 ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลติมอร์ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอาราฟูราใน
มหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลคอรัลและทะเลแทสมันในมหาสมุทรแปซิฟกิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย
		 ประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย มีดังนี้

