
ทวีปเอเชีย 



ASIA… 

• ท.ีอาร์. เรด นักเขียนชาวอเมริกัน กล่าวว่า ค า "เอเชีย“ ต้องมาจากค า 
"asus" ในภาษาอัสซีเรียที่หมายความว่า ตะวันออก ตรงกันข้ามกับ
ค า "ยุโรป" ที่มาจากค า "ereb" ในภาษาเดยีวกัน หมายถงึ ตะวันตก 

ส่วนนักภาษาศาสตร์ดกัลัส ฮาร์เปอร์(Douglas Harper) บันทกึ
ว่า "เอเชีย มาจากภาษาละตนิซึ่งมาจากภาษากรีก ว่ากันว่ามาจากค า 
asu ในภาษาแอกแคด แปลว่า 'ออกไป, ขึน้' ซึ่งสื่อถงึดวงตะวัน 
ฉะนัน้ เอเชียแปลว่า 'แดนอาทติย์อุทยั' (the land of the 

sunrise) 



          ถ้าไม่นับหมู่เกาะของอินโดนีเซียแล้ว ทวีปเอเชียจะมีดินแดนอยู่ทางซีกโลกเหนือ
ทัง้หมด โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี ้        

ทศิเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก ในทะเลคารา ทะเลลัฟเตฟ และทะเลไซบเีรีย
ตะวันออก จุดเหนือสุดอยู่ที่ แหลมซิลยูสกิน ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย  ที่ละติจดู 77 
องศา 45 ลิปดาเหนือ เกาะขนาดใหญ่ทางตอนเหนือ ได้แก่     เกาะเซเวอร์นายาเซมลี
อา หมุ่เกาะไซบเีรีย และเกาะแรงเจล 

ทศิตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ในเขตทะเลเบริง ทะเลโอค็อตสก์ ทะเลญ่ีปุ่น 
ทะเลเหลือง ทะเลจนีตะวันออก และทะเลจนีใต้ โดยมีคาบสมุทรเบริง คาบสมุทรคาม
ซัตกา และคาบสมุทรเกาหลีเป็นส่วนของแผ่นดินใหญ่ด้านนี ้จุดตะวันออกสุด อยู่ที่ 
อีสต์เคป ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียที่ลองจจิดู 169 องศา 40 ลิปดาตะวันตก เกาะใหญ่ 
ได้แก่ เกาะแซคาลิน เกาะฮอนซู เกาะฮอกไกโด เกาะชิโชกุ เกาะคิวซู เกาะใต้หวัน และ
เกาะลูซอน 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต.... 



ทศิใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย น่านน า้ทางตอนใต้ ได้แก่ อ่าวเบงกอล ทะเล
อาหรับ อ่าวเปอร์เซียและอ่าวเอเดน จุดใต้สุด ของภาคพืน้ทวีปอยู่ที่ แหลมปิไอ 
ประเทศมาเลเซียที่ละติจูด 1 องศา 15 ลิปดาเหนือ ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตร
ประมาณ 150 กโิลเมตร เกาะใหญ่ทางทศิใต้ของทวีปเอเชีย ได้แก่ เกาะลังกา 
เกาะบอร์เนียว เกาะสุมาตรา และเกาะชวา 

ทศิตะวันตก ติดต่อกับทะเลแดง คลองสุเอช ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลด า 
เทือกเขาคอเคซัส ทะเลแคสเปียน และเทือกเขาอูราล จุดตะวันตกสุด อยู่ที่ 
แหลมบาบา ประเทศตุรกี ที่ลองจจูิด 26 องศา 04 ลิปดาตะวันออก เกาะใหญ่ 
ได้แก่ เกาะไซปรัส  
 





ลกัษณะภูมปิระเทศ 
• เขตที่ราบต ่าภาคเหนือ 

• เขตภเูขาและที่ราบสูง (หนิใหม่) 

• เขตที่ราบสูงเก่า 

• เขตที่ราบลุ่มแม่น า้ 

• เขตหมู่เกาะชายฝ่ังด้านตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ 

 



เขตทีร่าบต ่าภาคเหนือ 

• เขตนีม้ีลักษณะเป็นที่ราบขนาดใหญ่ระหว่างแม่น า้ออ็บกับแม่น า้เยนีเซย์
เรียกอีกช่ือหนึ่งว่าที่ราบไซบเีรียตะวันตก มีล าน า้สาขาซึ่งเกดิจากการ
ละลายของน า้แข็งและหมิะที่ปกคลุมบริเวณดังกล่าว ในช่วงฤดูหนาวของ
ทุกปี ล าน า้นีจ้ะแข็งตัวเป็นน า้แข็ง การสัญจรทางน า้หรือการคมนาคมทาง
น า้จงึไม่สะดวก ล าน า้และพืน้ที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก ดังนัน้ บริเวณนีจ้งึ
เป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางมาก  

 
 

ไซบีเรีย นาที 1.00-3.00 น 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VTqPhulLlp4 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VTqPhulLlp4
https://www.youtube.com/watch?v=VTqPhulLlp4




เขตภูเขาและทีร่าบสูง (หินใหม่) 
• มีภูมปิระเทศที่เป็นภูเขาสูงอยู่เกือบใจกลางทวีป ภูเขาดังกล่าวท าหน้าที่เหมือนหลังคา

โลกเพราะเป็นจุดรวมของเทือกเขาส าคัญ ๆ ในทวีปเอเชียจุดรวมส าคัญ ได้แก่ ปามีร์
นอต ยูนนานนอต และอามีเนียนนอต เทือกเขาสูง ๆ ของทวีปเอเชียวางแนวแยกย้าย
ไปทุกทศิทุกทางจากหลังคาโลก เช่น เทือกเขาหมิาลัย เทือกเขาคุนลุ้น เทือกเขาเทียน
ชาน เทือกเขาอัลไตตัก เทือกเขาฮนิดูกูซ เทือกเขาสุไลมาน ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ มี
ระดับสูง 8,850 เมตร (29,028 ฟุต) เป็นยอดเขาสูงที่สุดในโลกตัง้อยู่บนเทือกเขา
หมิาลัย ระหว่างเทือกเขาเหล่านีมี้พืน้ที่ค่อนข้างราบแทรกสลับอยู่ ท าให้เกดิเป็นแอ่ง
แผ่นดินที่อยู่ในที่สูง เช่น ที่ราบสูงทเิบต ที่ราบสูงตากลามากัน ที่ราบสูงมองโกเลีย ที่
ราบสูงยูนนาน ลักษณะภูมปิระเทศดังกล่าวข้างต้นท าให้บริเวณใจกลางทวีปเอเชีย
กลายเป็นแหล่งต้นก าเนิดของแม่น า้สายส าคัญ 



ท.ฮนิดูกูซ 

ราบสูงตากลามากัน 

ท.สุไลมาน 

ท.ซากรอส 



ท่ีสุดในทวปีเอเชีย 
• ยอดเขา 

• เอเวอเรสต์  
สูงที่สุดในโลก 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/% 



บรรยากาศบนยอดเขาเอเวอเรสต ์ผา่นการบินของนก.... 
นาที ท่ี3.00-6.00 น 

• https://www.youtube.com/watch?v=j4jqHh7GTgM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j4jqHh7GTgM
https://www.youtube.com/watch?v=j4jqHh7GTgM
https://www.youtube.com/watch?v=j4jqHh7GTgM
https://www.youtube.com/watch?v=j4jqHh7GTgM
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เขตทีร่าบสูงยุคหินเก่า 
• ที่ราบสูงเก่าของทวีปเอเชียมีโครงสร้างทางธรณีวทิยาเป็นแผ่นดินหนิของเปลือก

โลกที่มีอายุเก่าแก่ ประกอบด้วยที่ราบสูงเดกกัน (Deccan Plateau) ใน
คาบสมุทรอินเดีย และที่ราบสูงอาหรับ (Arabian Plateau) ในคาบสมุทร
อาหรับ ลักษณะของที่ราบสูงทัง้สองมีดังนี ้

• ที่ราบสูงเดกกัน  จะอยู่ระหว่างแนวเทือกเขาสูงทางตอนเหนือ คือ หมิาลัย แนว
เทือกเขาตะวันออก Eastern Ghats และ แนวเทือกเขาตะวันตก คือ 
Weatern Ghats  

• ที่ราบสูงอาหรับ เกดิจากการที่หนิใต้เปลือกโลกเคล่ือนตัว ท าให้เกดิแนวหุบเหวลึก
จนกลายเป็นทะเลแดงปัจจุบัน นอกจากนีย้ังปรากฏภูมปิระเทศแบบทะเลทรายใน
คาบสมุทรอาหรับ โดยเฉพาะในดินแดนของประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น 
 





เขตทีร่าบลุ่มแม่น า้ 
• แม่น า้ที่ส าคัญของทวีปเอเชีย ได้แก่ 
• แม่น า้สายส าคัญของเอเชียตะวันออก ได้แก่ แม่น า้หวางเหอแม่น า้แยงซี และ

แม่น า้ซี (ซีเจียง) ในประเทศจนี 
• แม่น า้สายส าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ แม่น า้แดงในเวียดนาม แม่น า้

เจ้าพระยาในไทยแม่น า้อริวดีในพม่า แม่น า้โขงซึ่งพาดผ่านหลายประเทศ 
ได้แก่ จีน ลาว พม่า ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เป็นต้น 

• แม่น า้สายส าคัญของเอเชียใต้ ได้แก่ แม่น า้คงคาในอนิเดีย แม่น า้สนิธุปากีสถาน
แม่น า้พรหมบุตรในบงักลาเทศ เป็นต้น 

• แม่น า้สายส าคัญของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ แม่น า้ไทกริส-ยูเฟรตสิใน
ประเทศอรัิก 
 





เขตหมู่เกาะชายฝ่ังด้านตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงใต้ 

เขตนีจ้ะเป็นแนวเปลือกโลกยุคหนิใหม่ ที่ต่อเน่ืองมาจากเขต 

เทอืกเขาสูงตอนสูงกลางทวีป ลักษะเป็นเกาะที่อยู่ชายฝ่ังด้าน 

มหาสมุทรแปซฟิิค ที่ยังคงมีปรากฏการณ์แผ่นดนิไหว และ ภเูขา 

ไฟระเบดิ  เป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะดนิด ีซึ่งเป็นดนิที่ 

เกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ 





• ทะเลสาบใหญ่ที่สุด: ทะเลสาบ
แคสเปียน 

• อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป
มีเนือ้ท่ีผิวน า้ประมาณ 371,000
ตร.กม. และจดุลกึท่ีสดุลกึ
ประมาณ 980 เมตร 

• ทะเลแคสเปียนมีลกัษณะร่วมของ
ทัง้ทะเลและทะเลสาบบางครัง้จงึ
ได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก อย่างไรก็ตามน า้ในทะเลแค
สเปียนกลบัไมไ่ด้เป็นน า้จืด มี
ปริมาณเกลือประมาณ 1.2% ซึง่
คดิเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณเกลือ
ในน า้ทะเล 
 



• แม่น า้สายยาวที่สุด: แม่น า้
แยงซ ี
 



ทะเลสาบที่ลกึที่สุดในโลก : 

ทะเลสาบไบคาล  (Baikal)  

ตัง้อยู่บริเวณตอนใต้ของ 

ไซบเีรีย ประเทศรัสเซียเป็น 

ทะเลสาบที่ลกึที่สุดในโลก  

จุดที่ลกึที่สุดมีความลกึกว่า  

1,640 เมตร 
https://th.wikipedia.org/wiki/% 



เปลือกโลกที่ลกึที่สุด : 
ทะเลเดดซี หรือ ทะเล 
มรณะ เป็นทะเลสาบน า้เคม็ 
ที่มีความเข้มข้นของเกลือ 
สูงมาก อยู่ตรงเขตแดน 
ประเทศจอร์แดนและ 
อสิราเอล ระดับ 
น า้อยู่ต ่าที่สุด 
https://th.wikipedia.org/wiki/ 



สรุป ลกัษณะภูมิประเทศ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rg-IuTuJVeM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rg-IuTuJVeM
https://www.youtube.com/watch?v=rg-IuTuJVeM
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ทบทวน 
1. เทอืกเขาสูงในทวีปเอเชียส่วนใหญ่อยู่บริเวณใด 

        ก.  ตอนกลางของทวีป 

        ข.  ตอนเหนือของทวีป 

        ค.  ตอนใต้ของทวีป 

        ง.  ตอนตะวันออกของทวีป 
 

 



2. 
ทะเลส าคัญ 

1.อาหรับ 
2.โอคอทส์ 
3.จีนตะวันออก 
4.แคสเปียน 
5.แดง 
6.แบร่ิง 
7.อันดามัน 
8.คาร่า 

9.เมดเิตอร์เรเนียน 
10.จีนใต้ 



2. 
คาบสมุทรส าคัญ 

1.คัมชัตกา 
2.เกาหลี 
3.อนิโดจีน 
4.อาหรับ 
5.อนาโตเลีย 



2. 
อ่าวส าคัญ 1.อ่าวไทย 

2.อ่างเบงกอล 
3.อ่าวเมาะตะมะ 
4.อ่าวเปอร์เซีย 
5.อ่าวโอมาน 
6.อ่าวเอเดน 



2. 
อ่าวส าคัญ 1.หวงเหอ 

2.น.แดง 
3.น.ไทกริส ยูเฟรตสิ 
4.น.คงคา 
5.น.พรหมบุตร 
6.น.สินธุ 
7.น.โขง 



 


