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จง 



ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด 
  เป็นผนืแผ่นดนิเดยีวกนักบัทวปีเอเชีย คล้ายเป็น
คาบสมุทรหน่ึงของทวปีเอเชีย จงึมช่ืีอเรียกรวมกนัว่า ยูเรเชีย 
(Eruasia) ทวปียุโรปตั้งอยู่ค่อนไปทางขั้วโลกเหนือระหว่าง
ละตจูิดที ่36 องศาเหนือ – 71 องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที ่
9 องศาตะวนัตก – 66 องศาตะวนัออก อยู่เหนือเส้นทรอปิกออฟ
แคนเซอร์ (ละตจูิดที ่23 องศา 30 ลปิดาเหนือ) 



 จุดเหนือสุดอยู่ทีแ่หลมนอร์ทเคป ประเทศนอร์เวย์  
 จุดใต้สุดอยู่ทีเ่กาะครีต ประเทศกรีซ / แหลมตารีฟา(สเปน)     
 จุดตะวนัตกสุดอยู่ทีบ่ริเวณประเทศไอซ์แลนด์  
 จุดตะวนัออกสุดอยู่ทีบ่ริเวณเทอืกเขายูรัลประเทศรัสเซีย  
 พืน้ที่ส่วนใหญ่ของทวปีจะต่อเน่ืองจากพืน้น า้ ยกเว้น
ทางด้านตะวนัออกเท่าน้ันที่ต่อเน่ืองเป็นผนืแผ่นดนิเดยีวกนักบั
ทวปีเอเชีย 





ทิศเหนือ   
      ตดิต่อกบัมหาสมุทรอาร์กตกิ ทะเลแบเร็นตส์ ทะเลคารา และ
ทะเลขาว 
ทิศตะวันออก   
       ติดต่อกบัทวปีเอเชีย (มีเทือกเขายูรัล แม่น า้ยูรัล เทือกเขาคอเค
ซัส และทะเลแคสเปียนเป็นแนวกั้นอาณาเขต) ท าให้มี 2 ประเทศที่
มดีนิแดนตั้งอยู่ในทวปียุโรปและทวปีเอเชียคอื รัสเซียและตุรก ี



ทิศใต้   
  ติดต่อกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ทะเลด า ทะเล
ไอโอเนียน 
ทิศตะวันตก  
  ตดิต่อกบัมหาสมุทรแอตแลนตกิ ทะเลนอร์ว-ี
เจียน อ่าวบิสเคย์และทะเลเหนือ 



  ยุโรปเป็นทวปีที่มีขนาดเลก็
เป็นอนัดบั 2 รองจากทวปี
ออสเตรเลยี มีเนือ้ที่ทั้งหมด
ประมาณ 10.35 ล้านตาราง
กโิลเมตร เป็นทวปีที่มีพืน้แผ่นดนิ
ติดต่อเป็นผนืเดยีวกบัทวปีเอเชีย 



 ยุโรปเป็นทวปีที่มีพืน้ที่
ทั้งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือหรือ
ค่อนไปทางขั้วโลกเหนือ มีทะเล
ล้อมเกอืบรอบและมีชายฝ่ังทะเลที่
เว้าแหว่งมาก ท าให้ได้รับอทิธิพล
ทะเลเกอืบทั้งหมด จึงเป็นทวปีที่
ไม่มีลกัษณะแห้งแล้งแบบ
ทะเลทราย 



ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 ทวปียุโรป แบ่งเขตภูมปิระเทศออกเป็น 4 เขต 
 1. เขตที่ราบ 
 2. เขตเทือกเขาหินเก่า 
 3. เขตทีร่าบสูง 
 4. เขตเทือกเขาหินใหม่  



เขตที่ราบตอนกลางของทวปี 
 เป็นเขตที่ราบกว้างใหญ่ เป็นแนวขนานกบัชายฝ่ัง
ทะเลบอลติก จากตะวนัออกไปจนถงึชายฝ่ังมหาสมุทร
แอตแลนติกทางตะวนัตก เป็นเขตที่ตั้งถิ่นฐานของ
ประชาชน และเป็นพืน้ที่เกษตร ส่วนใหญ่เป็นเมืองส าคญั 



 1. เขตทีร่าบลุ่มแม่น า้  เป็นเขตทีอ่ดุมสมบูรณ์ มคีวามส าคญั
ทางด้านเศรษฐกจิของทวปียุโรป 
 2. เขตทีร่าบชายฝ่ังทะเลบอลติก  เป็นทีร่าบหินเก่า อยู่ทางตอน
เหนือของทวปียุโรป ในเขตประเทศนอร์เวย์ สวเีดน ฟินแลนด์ 
โปแลนด์ 
   - เขตเทอืกเขาหินเก่า มีการกดัเซาะของธารน า้แข็งเกดิเป็น
ทะเลสาบ ส่วนบริเวณชายฝ่ังทะเลทีถู่กกดัเซาะจะเป็นร่องลกึเข้าไปใน
แผ่นดนิสูงขึน้ หรือระหว่างหน้าผาสูง เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) 







 - เขตทีร่าบสูง ในบริเวณตอนกลางทวปีทางตะวนัตกไป
ตะวนัออก เกดิจากการสึกกร่อนของภูเขาสูงทีถู่กลดระดบัซ่ึง
เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิตั้งแต่ทีร่าบสูงไอบีเรีย จนถงึทีร่าบสูง
โบฮีเมียนทางตะวนัออก ทีร่าบสุงตอนกลางจะอุดมไปด้วยถ่าน
หิน เหลก็  
 - เขตเทือกเขาหินใหม่ อยู่ทางตอนใต้ของทวปี  (เทือกเขา
พรินัส, เทือกเขาแอลป์, เทือกเขาแอเพนไนน์, เทือกเขาคาร์เพ
เทียน, เทือกเขาคอเคซัส) 















1. จงบอกพกิดัทีต่ั้งของทวปียุโรป 
ระหว่างละตจูิด 36 องศา 1 ลปิดาเหนือ ถึง 71 องศา 
10 ลปิดาเหนือ  ระหว่างลองจิจูด 66 องศา
ตะวนัออก ถึง 9 องศา 30 ลปิดาตะวนัตก 



2. อาณาเขตของทวปียุโรป  

ทิศเหนือ มหาสมุทรอาร์กตกิ 

ทิศใต้ ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

ทิศตะวนัออก เป็นผนืแผ่นดนิเดยีวกบัทวปีเอเชีย 

ทิศตะวนัตก มหาสมุทรแอตแลนตกิ 



3. พรมแดนธรรมชาตริะหว่างทวปียุโรปกบัทวปี 
    เอเชีย คอือะไร 
เทือกเขาอูรัล  แม่น า้อูรัล  ทะเลสาบแคสเปียน  
ทะเลด า  และเทือกเขาคอเคซัส 



4. ประเทศทีม่ดีนิแดนอยู่ทั้งในทวปียุโรป และทวปี 
    เอเชีย คอื 
     ประเทศรัสเซีย แลละตุรก ี
5. ดนิแดนทีเ่ป็นที่ตั้งของทวปียุโรปกบัเอเชีย
รวมกนั เรียกว่าอะไร 
     ยูเรเชีย 



6. ทะเลทีเ่ช่ือมโยงทวปียุโรป เอเชีย และแอฟริกา  
    คอื ทะเลใด 
     ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
7. น่านน า้ทางตอนเหนือของทวปียุโรป ได้แก่ 
     ทะเลขาว ทะเลคารา และทะเลแบเรนต์ 



8. น่านน า้ทางตอนใต้ของทวปียุโรป คอือะไร 

     ทะเลด า  ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

9. น่านน า้ทางตะวนัตกของทวปียุโรป คอือะไร 
     ทะเลนอร์วเีจียน  ทะเลเหนือ  ทะเลไอริช 
     และทะเลบอลติก 



10. คาบสมุทรทีส่ าคญัทางตอนเหนือของทวปียุโรป  
      คอือะไร 
     คาบสมุทรสแกนดเินเวยี คาบสมุทรจัตแลนด์ 
คาบสมุทรโคลา 
11. คาบสมุทรทีส่ าคญัทางตอนใต้ของทวปียุโรป  
     คาบสมุทรอติาล ี คาบสมุทรบอลข่าน   
คาบสมุทรไครเมีย 



12. คาบสมุทรทีส่ าคญัทางตะวนัตกของทวปียุโรป 
     คาบสมุทรไอบีเรีย 

13. ช่องคาบยบิรอลตา กั้นระหว่าง 

     มหาสมุทรแอตแลนตกิ  กบั ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 



ช่องคาบบอสฟอรัส กั้นระหว่าง 
     ทะเลด า  กบัทะเลมาร์มะรา 

ช่องคาบดาร์ดะเนลส์ กั้นระหว่าง  

     ทะเลมาร์มะรา  กบัทะเลอเีจียน 



14. เกาะส าคญัทางตะวนัตกของทวปียุโรป ได้แก่ 
     เกาะบริเตนใหญ่  เกาะไอร์แลนด์  เกาะไอซ์แลนด์ 

15. คาบสมุทรทีม่ปีรากฏการณ์ “พระอาทิตย์เที่ยง 
      คนื” คอือะไร 

     คาบสมุทรสแกนดเินียเวยี 



16. เกาะใดในทวปียุโรปทีต่ั้งอยู่ห่างจากภาคพืน้ทวปีมาก
ทีสุ่ด 
    เกาะไอซ์แลนด์ 

17. อ่าวทีใ่หญ่ทีสุ่ดของทวปียุโรป คอือะไร 

     อ่าวบิสเคย์ 


