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2
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย ทวีปเอเชีย

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ตัวชี้วัดชั้นป ี

1.	 อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย	 ทวีปเอเชีย	 และทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนียได้	 (ส	5.1	ม.1/1)	

2.	 อธิบายภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 ทวีปเอเชีย	 และทวีปออสเตรเลียและ

โอเชียเนียได้	 (ส	5.1	ม.1/3)	

3.	 วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศในทวีปเอเชีย	 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียใน

การแก้ไขวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	 (ส	5.2	ม.1/2)	

4.	 บอกวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้	 (ส	 5.2	ม.1/3)	
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ของประเทศไทย ทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ 
ประเทศไทย 

	 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของคาบ

สมุทรอินโดจีน	 จากการที่ประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นคาบสมุทร	 จึงได้รับอิทธิพลจากทะเลอันดามันและ

ทะเลจีนใต้	 ภายในแผ่นดินมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกันไปตามภาค	 เช่น	 ที่ราบ	 ภูเขา	

ชายทะเล	 และจากการมีที่ตั้งในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น	 มีลมมรสุมพัดผ่าน	 จึงทำให้มีพืชพรรณ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลากหลายเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของ	มนุษย์	



ลักษณะทางกายภาพ 

 

ที่ตั้งและขนาด 

 

 ที่ตั้ง 

	 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งประกอบด้วยประเทศต่างๆ	 11	

ประเทศ	 คือ	 ไทย	 สหภาพพม่า	 ลาว	 กัมพูชา	 เวียดนาม	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	

บรูไน	 และติมอร์-เลสเต	 ซึ่งในทางภูมิศาสตร์ได้แบ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกเป็น	 2	

ภูมิภาคย่อย	 คือ 1) ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศไทย	 สหภาพ

พม่า	 ลาว	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 2) หมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศ

มาเลเซีย	สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	บรูไน	และติมอร์-เลสเต	 	

	 ทั้งนี้ที่ตั้งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 การเลือกที่

ตั้งที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ	 สำหรับประเทศไทยจัดได้ว่ามีทำเลที่

ตั้งเหมาะสมหลายประการที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ	ดังนี้	

 1. ที่ตั้งสัมบูรณ์ ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างละติจูด	 5	 องศา	 37	 ลิปดาเหนือ	 ถึง	 20	 องศา

27	ลิปดาเหนือ	และลองจิจูด	 97	องศา	22	ลิปดาตะวันออก	ถึง	 105	องศา	37	ลิปดาตะวันตก	ซึ่ง

อยู่ระหว่างเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์กับเส้นศูนย์สูตรที่อยู่ในเขตละติจูดต่ำหรือเขตร้อน	 จึงทำให้มี

อุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี	 โดยไม่มีเดือนใดที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า	 18	 องศาเซลเซียส	 รวมทั้งการมีที่ตั้ง
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ในเขตร้อน	 จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม	 ซึ่งเป็นลมประจำฤดูกาลในเขตนี้	 ส่งผลดีต่อการเพาะปลูก

ของประเทศตลอดมา	

 2. ที่ตั้งสัมพัทธ์ ประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน	 ล้อมรอบด้วยประเทศต่างๆ	 ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาคนี้	 และ

จากการที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าว	 ทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ในการคมนาคม	 ทั้งทางบกและทาง

อากาศมากกว่าประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคเดียวกัน








































แผนที่แสดงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขนาดของประเทศไทย 

	 ประเทศไทยมีพื้นที่	 513,115	 ตารางกิโลเมตร	 หรือ	 198,113	 ตารางไมล์	 ถ้าเทียบกับประเทศ

ต่างๆ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว	 ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นที่	 3	 รองจากประเทศ

อินโดนีเซียและพม่า	
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ลักษณะภูมิประเทศ 



	 การแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก	 เพราะทำให้เกิดความเข้าใจภูมิภาค

หรือดินแดนนั้นๆ	 มากขึ้น	 และหากแบ่งเขตดินแดนให้ละเอียดชัดเจนเท่าไร	 ก็ยิ่งจะทำให้ทราบ								

ข้อเท็จจริงของบริเวณนั้นมากขึ้น	 ซึ่งการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได้ใช้หลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ	ที่ยึดหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการแบ่งไว้	 3	ประการ	ดังนี้	

 1. หลักเกณฑ์ทางกายภาพ เป็นหลักเกณฑ์สำคัญอันดับแรกสำหรับการพิจารณากำหนด

เขตภูมิภาคให้ตรงกับองค์ประกอบทางกายภาพที่มีอยู่ในประเทศไทย	 คือ	 แบ่งพื้นแผ่นดินที่มี

ลักษณะภูมิประเทศ	 ธรณีวิทยา	 ธรณีสัณฐานวิทยา	 ภูมิอากาศ	 ดิน	 พืชพรรณธรรมชาติ	 รวมทั้ง

ระบบการระบายน้ำที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 เป็นต้น	

 2. หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นหลักเกณฑ์สำคัญอันดับที่สองสำหรับการพิจารณา

กำหนดเขตภูมิภาค	 ได้แก่	 ลักษณะของประชากร	 ซึ่งหมายถึง	 การตั้งถิ่นฐาน	 สิ่งปลูกสร้าง	 จำนวน

ประชากร	 เชื้อชาติ	 ภาษา	 วัฒนธรรม	 สภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 การดำรง

ชีวิต	 ตลอดจนลักษณะอื่นๆ	 ที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เห็นความแตกต่างของกลุ่มประชากร	 ที่จะ

ช่วยในการกำหนดเขตความแตกต่างของกลุ่มประชากร	 ที่จะช่วยในการกำหนดเขตความแตกต่าง

นั้นได้	 	

 3.หลักเกณฑ์ทางเอกสารวิชาภูมิศาสตร์และหลักฐานอย่างอื่น ซึ่งเป็นผลงานของผู้ที่

เคยทำการศึกษาและค้นคว้าไว้แล้ว	 เช่น	 แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร	 แผนที่ธรณีวิทยา	 แผนที่ของ

กรมอุตุนิยมวิทยา	 แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน	 เป็นต้น	 เพื่อตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณา	

เช่น	 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ	 ภาพถ่ายจากดาวเทียม	 รวมทั้งผลการวิจัยต่างๆ	 ที่นักภูมิศาสตร์

เขียนไว้	 เป็นต้น	 รวมทั้งตำราที่เขียนขึ้นโดยนักภูมิศาสตร์ไทยและต่างประเทศ	 นอกจากนี้ยังได้มีการ

ตรวจสอบข้อมูลด้วยการสำรวจในภูมิประเทศและท้องถิ่นที่คิดว่าจะมีปัญหาเพื่อประกอบการ

พิจารณาด้วย	 	

	 ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศ	 ภูมิอากาศ	 และพืชพรรณธรรมชาติตามลักษณะของ

ภูมิภาคหรือท้องถิ่น	สามารถจำแนกลักษณะภูมิประเทศออกเป็น	6	 เขต	ดังนี้	
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

 

 1. ทิวเขาและหุบเขาภาคเหนือ	 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา	 หุบเขา	 และที่ราบระหว่าง

ภูเขา	 โดยทิวเขาสำคัญในภาคเหนือยาวต่อเนื่องเป็นทิวเขามาจากมณฑลหยุนหนานทางตอนใต้ของ

จีนและที่ราบสูงฉานในพม่า	 ซึ่งประกอบด้วยทิวเขาแดนลาว	 ทิวเขาถนนธงชัย	 ทิวเขาผีปันน้ำ	 และ

ทิวเขาหลวงพระบาง	 ทิวเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย	 ได้แก่	 แม่น้ำปิง	

แม่น้ำวัง	 แม่น้ำยม	 และแม่น้ำน่าน	 ที่ไหลลงมาทางใต้	 แล้วมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา												
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ที่ปากน้ำโพ	จังหวัดนครสวรรค์	 ส่วนแม่น้ำที่ไหลไปทางทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำสาละวิน	 ได้แก่	 แม่น้ำ

ปาย	 แม่น้ำเมย	 และแม่น้ำขุนยวม	 และแม่น้ำที่ไหลไปทางเหนือลงสู่แม่น้ำโขง	 คือ	 แม่น้ำอิง	 แม่น้ำ

กก	 แม่น้ำสาย	 แม่น้ำฝาง	 แม่น้ำรวก	 และแม่น้ำจัน	 ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ	 แม่น้ำสายต่างๆ											

ดังกล่าวข้างต้น	 เมื่อไหลผ่านมายังหุบเขาและที่ราบ	 จะนำตะกอนและสารอาหารจากหินและแร่ไป

ทับถมกันในที่ราบลุ่ม	 จนเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและตั้งถิ่นฐาน	

จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนและเป็นศูนย์กลางความเจริญต่างๆ	 	
 

















ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาที่ยาวต่อเนื่องกันตลอดแนว

 

 2. ที่ราบลุ่มน้ำภาคกลาง	 ภูมิประเทศส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่เกิดจาก

แม่น้ำนำตะกอนมาทับถมเป็นเวลานานนับล้านปี	 จนเป็นที่ราบที่กว้างขวาง	 บริเวณที่ราบลุ่มน้ำภาค

กลางจะมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสาย	 เช่น	

แม่น้ำเจ้าพระยา	 ซึ่งไหลจากภูเขาสูงทางภาคเหนือ

ลงมา	 แม่น้ำแม่กลองซึ่งไหลมาจากด้านตะวันตก	

แม่น้ำป่าสักซึ่งไหลมาจากที่สูงทางด้านตะวันออก	

เป็นต้น	 จึงทำให้เขตที่ราบภาคกลางมีดินอุดม-

สมบูรณ์	 เป็นแหล่งเกษตรกรรมหรือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ

ที่สำคัญของประเทศ	 และเป็นเขตที่มีประชากร

อาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ	






แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครจัดเป็นเขตที่

มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

ที่มาของรูป : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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 3. ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิประเทศของเขตนี้จะแยกจากภาคเหนือและภาค

กลางอย่างชัดเจน	 โดยมีขอบสูงชันตามแนวทิวเขาเพชรบูรณ์ทางด้านตะวันตกและใต้ตามแนวทิว

เขาสันกำแพงและพนมดงรัก	 ตอนกลางลาดต่ำคล้ายกระทะ	 เป็นแอ่งที่ราบที่แบ่งเป็น	 2	 แอ่งด้วย

ทิวเขาภูพาน	 แอ่งที่ราบตอนบน	 เรียกว่า	 แอ่งสกลนคร	 ส่วนแอ่งที่ราบตอนล่าง	 เรียกว่า											

แอ่งโคราช	 สภาพพื้นที่บริเวณเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย	 น้ำซึมผ่านได้ง่าย	 จึงไม่สามารถ

เก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นาน	 สภาพพื้นที่จึงแห้งแล้ง	 ขาดแคลนน้ำในฤดูร้อน	 แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน	

ได้แก่	 แม่น้ำชี	 แม่น้ำมูล	 และมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง	 เช่น	 อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง	 อ่าง

เก็บน้ำเขื่อนลำพระเพลิง	 เป็นต้น	 ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ดี	 มีพื้นที่ป่าไม้น้อยกว่าทุกภาค	

ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ผลัดใบ	 ไม่หนาทึบ	





บริเวณแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมาบรรจบกัน

ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น

บริเวณที่มีผู้อาศัยอยู่หนาแน่นแห่งหนึ่งของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มาของรูป : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย



 4. ทิวเขาภาคตะวันตก	 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา	 ทิวเขา	 และหุบเขาแคบๆ	

ทิวเขาในภาคนี้เป็นแนวยาวต่อเนื่องมาจากภาคเหนือและบางส่วนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย

กับพม่า	 ที่สำคัญ	 ได้แก่	 ทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรี	 ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลาย

สาย	 คือ	 แม่น้ำเมย	 ที่ไหลผ่านระหว่างประเทศไทยและพม่า	 แม่น้ำสำคัญของบริเวณนี้อยู่บริเวณ

จังหวัดตาก	 คือ	 แควใหญ่	 (แม่น้ำศรีสวัสดิ์)	 แควน้อย	 (แม่น้ำไทรโยค)	 ซึ่งไหลผ่านหุบเขาแคบๆ	 มา

บรรจบเป็นแม่น้ำแม่กลอง	 ที่อำเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และไหลผ่านจังหวัดราชบุรี	 แล้วออก

ทะเลที่จังหวัดสมุทรสงคราม	 นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี	 ที่เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ	

ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	

 5. ชายฝั่งภาคตะวันออก ลักษณะภูมิ-

ประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือ	 เป็นทิว

เขาและที่ราบลอนลาดทางตอนกลางและที่ราบ

ชายฝั่งทะเลทางใต้	 มีแม่น้ำสายสั้นๆ	 ไหลผ่าน	

ลักษณะของชายฝั่งเว้าแหว่งเต็มไปด้วยเกาะใหญ่

น้อย	 และชายหาดสวยงามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สำคัญ	
 หาดคุ้งวิมานชายหาดที่สวยงามที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจันทบุรี
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1ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	

01.htm 

ลักษณะชายฝั่งเกิดการยุบตัวทำให้มีลักษณะ

เป็นชายน้ำเว้าแหว่ง ในจังหวัดภูเก็ต

 6. คาบสมุทรภาคใต้ ลักษณะภูมิประเทศเป็น

คาบสมุทรที่ยื่นลงไปในทะเล	 โดยมีทิวเขาเป็นแกน

กลางของภาค	 ซึ่งเป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากภาค													

ตะวันตก	 คาบสมุทรด้านตะวันออกบริเวณชายฝั่งเกิด

จากการยกตัวจึงทำให้มีลักษณะเป็นชายหาด	 ในขณะที่

คาบสมุทรด้านตะวันตกบริเวณชายฝั่งเกิดจากการยุบ

ตัว	 จึงทำให้มีลักษณะเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง	 มีเกาะใหญ่

น้อยและบางช่วงเป็นหน้าผาสูงชัน 



ลักษณะภูมิอากาศ1 

 ลักษณะภูมิอากาศ คือ	 ลักษณะความร้อน	 ความหนาว	 ความชุ่มชื้น	 ความแห้งแล้งของ
บริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	 โดยพิจารณาจากอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน	 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาในรอบหนึ่งปีของบริเวณพื้นที่นั้นๆ	 ซึ่งลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยสามารถ
พิจารณาจากอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน	 ได้ดังนี้	
 1. อุณหภูมิ ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเขตร้อนของซีกโลกเหนือ	 ทำให้มีอากาศร้อนและมี
อุณหภูมิสูงเกือบตลอดทั้งปี	 คืออยู่ระหว่าง	 25-28	 องศาเซลเซียส	 โดยในช่วงระยะเวลาที่ร้อนน้อย
ที่สุด	 (เดือนมกราคม)	 อุณหภูมิเฉลี่ย	 15-18	 องศาเซลเซียส	 และช่วงเวลาที่ร้อนมากที่สุด	 (เดือน
เมษายน)	 อุณหภูมิเฉลี่ย	 33-42	 องศาเซลเซียส	 อุณหภูมิของประเทศไทยแบ่งออกเป็น	 2	 บริเวณ
อย่างกว้างๆ	ตามลักษณะภูมิอากาศ	คือ	
	 	 1.1	 ประเทศไทยตอนบน	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 และ
ภาคตะวันออก	 อุณหภูมิของอากาศอยู่ในเกณฑ์สูงเกือบตลอดปี	 เว้นแต่บริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล	
อุณหภูมิในตอนบ่ายจะลดลงบ้าง	 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในตอนบ่ายอยู่ระหว่าง	 33-38	 องศาเซลเซียส	
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบปี	 ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาว
จะค่อยๆ	 มีมากขึ้นเมื่ออยู่ห่างทะเลลึกเข้าไปภายในพื้นแผ่นดิน	 โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียง-
เหนือและภาคเหนือ	
	 	 1.2	 ประเทศไทยตอนล่าง	 ได้แก่	 ภาคใต้	 อุณหภูมิตลอดทั้งปีจะไม่เปลี่ยนแปลงมาก
นัก	 เนื่องจากรูปร่างของภาคใต้ซึ่งเป็นคาบสมุทรและอยู่ใกล้ทะเล	 ไม่อาจแบ่งเป็นฤดูร้อนและฤดู
หนาวได้อย่างชัดเจน	 ความแตกต่างของอุณหภูมิประจำวันมีค่าประมาณ	 10	 องศาเซลเซียส	 กล่าว
คือ	 อุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้ามีค่าประมาณ	 22	 องศาเซลเซียส	 และอุณหภูมิสูงสุดตอนบ่ายมีค่า
ประมาณ	 32	 องศาเซลเซียส	 การที่ภาคใต้มีอุณหภูมิต่ำกว่าภาคอื่นๆ	 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
ลมทะเล	
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 2. ปริมาณน้ำฝน	 ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมาก	 ฝนส่วนใหญ่มักเกิดในรูปของฝนตกหนักใน

ระยะเวลาสั้น	 (ฝนซู่)	 และมักเกิดในเวลาเย็นหรือเวลาเช้าตรู่	 การพิจารณาฝนในประเทศไทยอาจ

แบ่งออกได้เป็น	 2	บริเวณเช่นเดียวกับอุณหภูมิ	 ดังนี้	

 	 2.1	 ประเทศไทยตอนบน	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 และ

ภาคตะวันออก	 ตลอดฤดูหนาว	 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์	 ลมมรสุมตะวันออก-

เฉียงเหนือที่นำพาความแห้งแล้งมักปกคลุมประเทศไทย	 ทำให้มีฝนตกทางตอนบนของประเทศน้อย

ในฤดูร้อน	 คือระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน	 ฝนเริ่มตกบ้างแต่ยังคงมีปริมาณไม่มากนัก	 ฝนที่

ตกส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 โดยเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้น

ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม	 ในระหว่างนี้มีช่วงฝนน้อยหรือช่วงฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นในระหว่างเดือน

มิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม	 ทั้งนี้เพราะร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนเหนือของประเทศ

ไทย	 และฝนจะกลับมาตกหนาแน่นขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมและกันยายน	 ฝนที่ตกในแต่ละภาคของ

ประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยไม่เท่ากัน	 เขตที่มีฝนตกน้อย	 ได้แก่	 ภาคตะวันตก			

ภาคกลางตอนบน	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

	 	 2.2	 ประเทศไทยตอนล่าง	 ได้แก่	 ภาคใต้	 บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีฝนตกตลอดทั้งปี	 ใน

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุก	 โดยเฉพาะทางชายฝั่งด้านตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพร

ลงไปทางใต้จนถึงจังหวัดนราธิวาส	 เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมีฝนตกมากกว่าเดือนอื่นๆ	 ส่วน

ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกมากทาง

ชายฝั่งด้านตะวันตก	ฝนที่ตกในภาคใต้จะมีปริมาณค่อนข้างมากในทุกจังหวัด	

 

 ฤดูกาล  


	 ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 ทำให้

ประเทศไทยมีระดับอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา	 ซึ่งสามารถแบ่ง

ฤดูกาลของประเทศไทยออกเป็น	3	ฤดู	 คือ	

 1. ฤดูฝน	 เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม	 เป็นระยะเวลา

ประมาณ	 6	 เดือน	 (ยกเว้นภาคใต้)	 ในช่วงนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนตกทั่วไป	 ท้องฟ้ามี

เมฆมาก	 โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลและทิวเขาด้านรับลมจะมีฝนตกมากที่สุด	 บริเวณเหนืออ่าวไทยขึ้น

ไปฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายน	 จากนั้นจะเลื่อนลงสู่ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอน

ล่างตามลำดับ	 ฤดูฝนในภาคใต้จะมีลักษณะแตกต่างจากภาคอื่นๆ	 โดยมีฝนเป็นสองช่วงตามระยะ

ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 ฤดูฝนของภาคใต้นี้จะมีระยะเวลา

นานถึง	 9	 เดือน	
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 2. ฤดูหนาว	 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์	 มีระยะเวลา

ประมาณ	 4	 เดือน	 ในระยะนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้อุณหภูมิ

ลดลง	 โดยทั่วไปอากาศจะแห้งแล้งและหนาวเย็น	 โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค

เหนือได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเต็มที	่ จึงมีอุณหภูมิต่ำกว่าภาคอื่นๆ	 ภาคกลาง

จะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย	 ส่วนในภาคใต้อุณหภูมิจะลดลงบ้างเป็นครั้งคราวแต่อากาศไม่เย็นนัก

และจะมีฝนตกตามชายฝั่งด้านตะวันออกโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป	

 3. ฤดูร้อน	 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม	 มีระยะเวลา

ประมาณ	 2	 เดือน	 ช่วงฤดูนี้ดวงอาทิตย์มาอยู่ในแนวละติจูดของประเทศไทย	 ประกอบกับเป็นระยะ

เวลาที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง	 ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เดือนเมษายน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับเป็นเขตที่แห้งแล้งที่สุดของประเทศ	 ส่วนภาคใต้ยังมีฝน

ตกบ้างจึงไม่มีฤดูแล้งให้เห็นอย่างชัดเจน	



ทรัพยากรธรรมชาติ 



	 ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ	 ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังนี้	   

 1. ทรัพยากรดิน	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น	 ฝนตกชุก	 ดินส่วนใหญ่เป็น

ดินเขตร้อนขาดปุ๋ยอินทรีย์และแร่ธาตุที่เป็นอาหารพืช	 เนื่องจากการกร่อนและชะล้างของฝน	 ดินที่

อุดมสมบูรณ์มีในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ	 โดยเฉพาะภาคกลาง	 เช่น	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา	 เป็น

บริเวณที่มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก	

 2. ทรัพยากรน้ำ	 ประเทศไทยจัดได้ว่า

เป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์แห่ง

หนึ่งของโลก	 เช่น	 แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเสมือน

เส้นเลือดใหญ่ของประเทศที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ราบ

ใหญ่ตอนกลางของประเทศ	 แม่น้ำชีและแม่น้ำ

มูล	 แม่น้ำสายสำคัญในภาคตะวันออกเฉียง-

เหนือ	 แม่น้ำแม่กลอง	 แม่น้ำสายสำคัญที่หล่อ

ทรัพยากรแหล่งน้ำบนดินที่มีอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาค ในภาพเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานนอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวและ

ป้องกันน้ำท่วมบริเวณภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพฯอีกด้วย
(ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
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เลี้ยงพื้นที่ราบในเขตภาคตะวันตก	 เป็นต้น	 นอกจากแม่น้ำสายสำคัญดังกล่าวแล้ว	 ประเทศไทยยังมี

แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ในช่วงหน้าแล้ง	 ได้แก่	 หนองหานสกลนคร	 จังหวัด

สกลนคร	 หนองหานกุมภวาปี	 จังหวัดอุดรธานี	 บึงบอระเพ็ด	 จังหวัดนครสวรรค์	 และกว๊านพะเยา	

จังหวัดพะเยา	 	

 3. ทรัพยากรป่าไม้	 ประเทศไทยมีอากาศร้อนและปริมาณฝนมาก	 ต้นไม้ที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็น

ไม้เนื้อแข็งและใบกว้าง	สามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้	

	 	 3.1	 ป่าไม้ไม่ผลัดใบ	 หมายถึง	 ป่าที่มีสีเขียวชอุ่มตลอดปี	 ได้แก่	 ป่าดิบ	 ป่าสนเขา	 และ

ป่าชายเลน	

 	 3.2	 ป่าไม้ผลัดใบ	 เป็นป่าโปร่ง	 ขึ้นได้ทุกภาค	 ยกเว้นภาคใต้	 ได้แก่	 ป่าเบญจพรรณ

และป่าแดงหรือป่าโคก	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนที่ป่าไม้ชนิดต่างๆของประเทศไทย
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 4. ทรัพยากรแร่ ที่สำคัญที่มีอยู่ในประเทศไทย	 ได้แก่	

	 	 4.1	 แร่โลหะ	 เช่น	 	ดีบุก	 เหล็ก	 วุลแฟรม	สังกะสี	 ตะกั่ว	ทองแดง	 เป็นต้น	

	 	 4.2	 แร่อโลหะ	 เช่น	ฟลูออไรต์	 ยิปซัม	หินเกลือ	หินปูน	หินอ่อน	ทรายแก้ว	 เป็นต้น	

	 	 4.3	 แร่เชื้อเพลิง	 เช่น	น้ำมัน	ถ่านหิน	ก๊าซธรรมชาติ	 เป็นต้น	

	 	 4.4	 แร่รัตนชาติ เช่น	 เพชร	ทับทิม	มรกต	บุษราคัม	 เป็นต้น	












































 
 
 
 
 

แผนที่แหล่งแร่ธาตุชนิดต่างๆของประเทศไทย
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กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1 



	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 กลุ่มละ	 4-5	 คน	 สำรวจท้องถิ่นของนักเรียนว่ามีสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างไร	แล้วนำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกัน	



 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ของทวีปเอเชีย  

 

 ทวีปเอเชีย เป็นดินแดนที่อยู่ทางซีกโลกตะวันออกและได้ชื่อว่าเป็นทวีปที่มีสิ่งตรงกันข้ามและ

สิ่งที่เป็นที่สุดของโลกอยู่หลายๆ	 อย่าง	 เช่น	 เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือมีเนื้อที่ประมาณ	

44,648,953	 ตารางกิโลเมตร	 และมีพื้นที่สูงที่สุดในโลก	 คือ	 ยอดเขาเอเวอเรสต์	 ซึ่งมีความสูง

ประมาณ	 8,850	 เมตรหรือ	 29,028	 ฟุต	 มีท้องทะเลที่ลึกที่สุดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก	 บริเวณ

มาเรียนาเทรนช์	 โดยจุดที่ลึกคือ	 Challenger	 ในประเทศฟิลิปปินส์	 ลึกประมาณ	 11,033	 เมตร	 มี

อากาศหนาวเย็นที่สุด	 (ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา)	 อยู่ตอนเหนือของไซบีเรีย	 อากาศร้อนแห้งแล้ง

ที่สุดที่ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้	 มีปริมาณฝนตกประจำปีมากที่สุดในโลก	 คือ	 มอสินราม	

(Mawoynraw)	ประเทศอินเดีย	และยังเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วย	














ยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกบนเทือกเขาหิมาลัย

ที่มาของรูป : trarelblog.org

	 เนื่องจากทวีปเอเชียเป็นทวีปที่กว้างใหญ่และมีหลายบริเวณที่มีลักษณะแตกต่างกันมาก	 เพื่อ

ให้ง่ายต่อการศึกษา	 จึงแบ่งทวีปเอเชียเป็นภูมิภาคต่างๆ	 ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	

เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	ดังนี้	
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514,000	

676,552	



236,800	

181,040	



329,556	

329,749	

647	

300,000	

1,904,569	

5,770	

14,869	

กรุงเทพมหานคร	

ย่างกุ้ง	



เวียงจันทน์	

พนมเปญ	



ฮานอย	

กัวลาลัมเปอร์	

สิงคโปร์	

มะนิลา	

จาการ์ตา	

บันดาร์เสรีเบกาวัน	

ดิลี	

ประเทศ เนื้อที่ (ตร.กม.) เมืองหลวง 

	 1.	 	ราชอาณาจักรไทย	

	 2.	 	สหภาพเมียนมาร์	

	 3.	 	สาธารณรัฐประชาธิปไตย	

	 	 ประชาชนลาว	

	 4.	 	ราชอาณาจักรกัมพูชา	

	 5.	 สาธารณรัฐสังคมนิยม	

	 	 เวียดนาม	

	 6.	 มาเลเซีย	

	 7.	 	สาธารณรัฐสิงคโปร์	

	 8.	 	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	

	 9.	 	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

	10.	 เนการาบรูไนดารุสซาลาม	

11.	 ติมอร์ - เลสเต	

เป่ย์จิง,	ปักกิ่ง	

อูลานบาตอร์	





เปียงยาง	



โซล	

โตเกียว	

ประเทศ เนื้อที่ (ตร.กม.) เมืองหลวง 

9,596,960	

1,565,000	





120,540	



98,480	

372,313	

	 1.	 	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 2.	 	มองโกเลีย	

	 3.	 	สาธารณรัฐประชาธิปไตย	

	 	 ประชาชนเกาหลี	

	 	 (เกาหลีเหนือ)	

	 4.	 สาธารณรัฐเกาหลี	 		 	

	 	 (เกาหลีใต้)	

	 5.	 ญี่ปุ่น	

 1. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย	 11	 ประเทศ	 โดยมีเนื้อที่และเมืองหลวง	

ดังนี้	



























 

 

 

 

 2. ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	ประกอบด้วย	5	ประเทศ	 โดยมีเนื้อที่และเมืองหลวง	ดังนี้่	
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3,284,590	



803,940	



144,000	

140,800	

47,000	



65,610	



647,500	

300	

นิวเดลี	

อิสลามาบัดหรือ	

อิสลามมาบาด	



ธากา	

กาฐมาณฑุ	

ทิมพู	



โคลัมโบ	



คาบูล	

มาเล	

ประเทศ เนื้อที่ (ตร.กม.) เมืองหลวง 

	 1.	 สาธารณรัฐอินเดีย	

	 2.	 สาธารณรัฐอิสลาม	

	 	 ปากีสถาน	

	 3.	 	สาธารณรัฐประชาชน	

	 	 บังกลาเทศ	

	 4.	 	สหพันธ์สาธารณรัฐเนปาล	

	 5.	 	ราชอาณาจักรภูฏาน	

	 6.	 	สาธารณรัฐสังคมนิยม	

	 	 ประชาธิปไตยศรีลังกา	

	 7.	 	สาธารณรัฐอิสลาม	

	 	 อัฟกานิสถาน	

	 8.	 สาธารณรัฐมัลดีฟส์	

1,648,000	

437,072	

780,580	

9,250	

185,180	

10,400	

20,770	



97,740	

เตหะราน	

แบกแดด	

อังการา	

นิโคเซีย	

ดามัสกัส	

เบรุต	

เทลอาวีฟ	



อัมมาน	

ประเทศ เนื้อที่ (ตร.กม.) เมืองหลวง 

	 1.	 	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	

	 2.	 	สาธารณรัฐอิรัก	

	 3.	 	สาธารณรัฐตุรกี	

	 4.	 	สาธารณรัฐไซปรัส	

	 5.	 	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	

	 6.	 	สาธารณรัฐเลบานอน	

	 7.	 	รัฐอิสราเอล	

	 8.	 ราชอาณาจักรฮัซไมต์	

	 	 จอร์แดน	

 3. ภูมิภาคเอเชียใต้ ประกอบด้วย	8	ประเทศ	 โดยมีเนื้อที่และเมืองหลวง	ดังนี้	































 

 4. ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย	 15	 ประเทศ	 โดยมีเนื้อที่และเมืองหลวง	

ดังนี้	
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1,960,582	

17,820	

212,460	

11,000	

82,880	

620	

527,968	



ริยาด	

คูเวตซิตี	

มัสกัต	

โดฮา	

อาบูดาบี	

มานามา	

ซานา	

ประเทศ เนื้อที่ (ตร.กม.) เมืองหลวง 

	 9.	 ราชอาณาจักร	 	

	 	 ซาอุดีอาระเบีย	

	10.	 รัฐคูเวต	

	11.	 รัฐสุลต่านโอมาน	

	12.	 รัฐกาตาร์	

	13.	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	

	14.	 ราชอาณาจักรรัฐบาห์เรน	

	15.	 สาธารณรัฐเยเมน	

2,717,300	

488,100	

447,400	

198,500	

143,100	

86,600	

69,700	

29,800	

อัสตานา	

อาชกาบัต	

ทาชเคนต์	

บิชเคก	

ดูชานเบ	

บากู	

ทบิลิซิ	

เยเรวาน	

ประเทศ เนื้อที่ (ตร.กม.) เมืองหลวง 

	 1.	 	สาธารณรัฐคาซัคสถาน	

	 2.	 	เติร์กเมนิสถาน	

	 3.	 	สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน	

	 4.	 	สาธารณรัฐคีร์กีซ	

	 5.	 	สาธารณรัฐทาจิกิสถาน	

	 6.	 	สาธารณรัฐอาร์เซอร์ไบจาน	

	 7.	 	สาธารณรัฐจอร์เจีย	

	 8.	 	สาธารณรัฐอาร์มีเนีย	



 5. ภูมิภาคเอเชียกลาง ประกอบด้วย	8	ประเทศ	 โดยมีเนื้อที่และเมืองหลวง	ดังนี้	

 























	 แหล่งข้อมูล	 :		 เนื้อที่ : Fachbork2009.
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย



ลักษณะทางกายภาพ 



	 ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 โดยมีเนื้อที่ประมาณ	 44,391,162	 ตารางกิโลเมตร	

(17,139,455	 ตารางไมล์)	 หรือใหญ่กว่าทวีปอเมริกาเหนือ	 1.8	 เท่า	 ใหญ่กว่าทวีปยุโรป	 4.5	 เท่า	

และใหญ่กว่าทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปเล็กที่สุด	 5.8	 เท่า	 ทวีปเอเชียตั้งอยู่ทางซีกตะวันออกของ
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โลก	 ดินแดนเกือบทั้งหมดอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร	 ยกเว้นบางส่วนของหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย	

ระยะทางจากเหนือสุดคือแหลมเชลยูสกิน	 ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	 จนถึงใต้สุดของทวีปคือ	 บริเวณ

เกาะโรติ	 ประเทศติมอร์-เลสเต	 มีความยาวประมาณ	 6,500	 กิโลเมตร	 และตะวันออกสุดคือแหลม

เดชเนฟประเทศสหพันธรัฐรัสเซียถึงตะวันตกสุดคือ	 แหลมบามา	 ประเทศตุรกี	 ยาวประมาณ	 9,600	

กิโลเมตร	 ซึ่งแผ่นดินที่กว้างใหญ่ทำให้ภูมิอากาศของทวีปเอเชียมีความแตกต่างกันมาก	 ระหว่าง

ส่วนที่อยู่ใกล้ทะเลกับส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปในทวีป

 

 ที่ตั้ง 

	 ทวีปเอเชียตั้งอยู่ระหว่างละติจูด	 1	 องศา	 15	 ลิปดาเหนือ	 ถึง	 77	 องศา	 41	 ลิปดาเหนือ	 และ

ลองจิจูด	 24	 องศา	 4	 ลิปดาตะวันออกถึง	 169	 องศา	 40	 ลิปดาตะวันตก	 เอเชียเป็นทวีปที่อยู่ทาง

ตะวันออกสุดเมื่อเทียบกับทุกทวีป	 จึงทำให้ประเทศต่างๆ	 ในทวีปเอเชียมีเวลาเร็วกว่าประเทศที่อยู่

ในทวีปอื่นๆ	 ยกเว้นทวีปออสเตรเลีย	 พื้นที่เกือบทั้งหมดของทวีปเอเชียอยู่ในซีกโลกเหนือ	 จึงทำให้

ฤดูกาลต่างๆ	 มีช่วงระยะเวลาตรงกับทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ	 แต่ตรงกันข้ามกับทวีป

ออสเตรเลีย	



 อาณาเขตติดต่อ 

	 ทวีปเอเชียมีอาณาเขตติดต่อ	ดังนี้	

 ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก	 ในทะเลคารา	 ทะเลแลปทิฟ	 ทะเลไซบีเรียตะวันออก

และทะเลชุกช์	 ส่วนที่เป็นแผ่นดินเหนือสุดอยู่ที่แหลมเชลยูสกิน	 ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	 เกาะ

ขนาดใหญ่ทางตอนเหนือ	 ได้แก่	 เซเวียร์นายาเซมเลีย	หมู่เกาะนิวไซบีเรีย	และเกาะแรงเกล	

 ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย	 น่านน้ำตอนใต้	 ได้แก่	 อ่าวเบงกอล	 ทะเลอาหรับ	 อ่าว

เปอร์เซีย	 อ่าวโอมานและอ่าวเอเดน	 จุดใต้สุดแผ่นดินอยู่ที่แหลมปิไอ	 ประเทศมาเลเซีย	 โดยมีเกาะ

ใหญ่ทางทิศใต้ของทวีปเอเชีย	 ได้แก่	 เกาะลังกา	 เกาะบอร์เนียว	 เกาะสุมาตรา	และเกาะชวา	 	

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก	 ในเขตทะเลแบริง	 ทะเลโอค็อตสค	์ ทะเลญี่ปุ่น	

ทะเลเหลือง	 ทะเลจีนตะวันออก	 และทะเลจีนใต้	 โดยมีคาบสมุทรสำคัญ	 คือ	 คาบสมุทรคัมซัตคา	

คาบสมุทรเกาหลี	 และคาบสมุทรอินโดจีน	 เป็นส่วนของแผ่นดินใหญ่ด้านนี้	 แผ่นดินที่อยู่ตะวันออก

สุด	 คือปลายแหลมโดจนอวา	 ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	 ที่ลองจิจูด	 169	 องศา	 40	 ลิปดาตะวันตก	

เกาะใหญ่ที่อยู่รายล้อมทางด้านตะวันออก	 ได้แก่	 เกาะแซคาลิน	 หมู่เกาะของประเทศญี่ปุ่น	 เกาะ

ไต้หวัน	หมู่เกาะประเทศฟิลิปปินส์	 	 และหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย	
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 ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลแดง	 คลองสุเอซ	 ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 ทะเลดำ	 เทือกเขา							

คอเคซัส	ทะเลแคสเปียน	และเทือกเขาอูราล	บริเวณตะวันตกสุด	คือ	 ที่แหลมบาบา	ประเทศตุรกี	 ที่

ลองจิจูด	 26	องศา	4	ลิปดาตะวันออก	 โดยมีเกาะสำคัญ	คือ	 เกาะใหญ่	 ได้แก่	 เกาะไซปรัส	

 

 โครงสร้างทางธรณีวิทยาของทวีปเอเชีย 
 

	 ความกว้างใหญ่ไพศาลของทวีปเอเชีย	 ทำให้ผืนแผ่นดินของทวีปเอเชียมีลักษณะทาง

ธรณีวิทยาทุกรูปแบบ	 กล่าวคือ	 มีโครงสร้างของเปลือกโลกสลับซับซ้อนเป็นภูเขาสูงชัน	 มีรอยทบตัว	

รอยหัก	 รอยเลื่อน	 และรอยคดโค้งที่เกิดจากการดันและอัดตัวของเปลือกโลกมากมาย	 นอกจากนี้ยัง

มีส่วนของแผ่นดินที่ยกตัวและทรุดต่ำ	 ทำให้เกิดที่ราบสูงและแอ่งแผ่นดิน	 บางส่วนเป็นที่ลาด	 และ

ที่ราบระดับต่ำ	 กลายเป็นที่สะสมของตะกอนยุคใหม่	 ทวีปเอเชียมีทั้งหินที่เก่าแก่ตั้งแต่ก่อนยุค							

แคมเบรียน	 ได้แก่	 หินไนส์และหินชีสต์ในเขตหินเก่าแองการาในไซบีเรีย	 จนกระทั่งหินยุคใหม่ๆ	 ใน

ยุคเทอร์เซียรีและควอเทอร์นารีซึ่งกำลังอัดตัวและสะสมตัวในปัจจุบัน	

 
ลักษณะภูมิประเทศ   

 

	 ทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกันมาก	 โดยในส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปแบ่งออกเป็น

เขตต่างๆ	 ได้	 6	 เขต	ดังนี้	 	

 1. เขตที่ราบต่ำตอนเหนือ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำสำคัญ	 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ

ขนาดใหญ่	 เช่น	 แม่น้ำอ็อบ	 แม่น้ำเยนีเซย์	 และแม่น้ำลีนา	 ไหลผ่านบริเวณที่ราบที่มีอาณาเขตกว้าง

ขวางเรียกว่า	 ที่ราบไซบีเรีย	 อยู่บริเวณตอนบนของทวีปในเขตประเทศรัสเซีย	 บริเวณนี้จะมีประชากร

อาศัยอยู่เบาบาง	 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นมากจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว	






แม่น้ำอ็อบที่ไหลผ่านบริเวณเขตที่ราบต่ำตอนเหนือของทวีปเอเชีย

บริเวณนี้เป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ได้น้อยจึงมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง

ที่มาของรูป : Social studiesforkids.com
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 2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่	 ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำสายต่างๆ	 ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็น

ที่ราบ	 เนื่องจากการพัดพาเอาดินตะกอนมาทับถมกันจนกลายเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำ	 ทำให้ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์สูง	 เหมาะแก่การเพาะปลูก	 ส่วนใหญ่อยู่ทางเอเชียตะวันออก	 เอเชียใต	้ และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ได้แก่	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำหวางเหอ	ที่ราบลุ่มแม่น้ำฉางเจียว	 ในประเทศจีน	 ที่ราบลุ่ม

แม่น้ำสินธุ	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา	 และที่ราบลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร	 ในประเทศปากีสถาน	 อินเดีย	 และ

บังกลาเทศ	 ตามลำดับ	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส	 ในประเทศอิรัก	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง	

ในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง	 ในประเทศเวียดนาม	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำ

เจ้าพระยา	 ในประเทศไทย	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำสาละวินตอนล่าง	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี	 ในประเทศพม่า	

เป็นต้น	 บริเวณเขตนี้เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของทวีปและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมาก

ที่สุด	














การเพาะปลูกข้าวเจ้าในบริเวณเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำในประเทศจีน

ที่มาของรูป : archive.wn.com

 3. เขตเทือกเขาสูง	 เป็นเขตเทือกเขาหินใหม่ตอนกลาง	 ประกอบไปด้วยที่ราบสูงและเทือก

เขาจำนวนมาก	 เทือกเขาสูงที่สำคัญเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวมที่เรียกว่า	

ชุมเขาปามีร์ (Pamir Knot) หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า	 ปามีร์ดุนยา	 แปลว่า	 หลังคาโลก	 มีความ

สูงประมาณ	 3,500-4,500	 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง	 จากชุมเขาปามีร์มีเทือกเขาสูงของ

ทวีปเอเชียหลายแนว	ซึ่งอาจแยกออกได้	 ดังนี้	 	













บริเวณที่เรียกว่าชุมเขาปามีร์ในเขตเทือกเขาอัลไตบริเวณประเทศมองโกเลียทาจิกิสถานและรัสเซีย

ที่มาของรูป :Centralasiatravel.com
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  3.1	 เทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันออก	 ได้แก่	 เทือกเขาหิมาลัย	 เทือกเขาอาระกัน-	

โยมา	 และเทือกเขาที่มีแนวต่อเนื่องลงมาทางใต้	 มีบางส่วนที่จมหายไปในทะเล	 และบางส่วนโผล่

ขึ้นมาเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก	 ถัดจากเทือกเขาหิมาลัยขึ้นไปทางเหนือ	

มีเทือกเขาที่แยกไปทางตะวันออก	 ได้แก่	 เทือกเขาคุนหลุน	 เทือกเขาอัลตินตัก	 เทือกเขานานชาน	

และแนวที่แยกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	 เทือกเขาเทียนชาน	 เทือกเขาอัลไต	 เทือกเขา

คินแกน	 เทือกเขายาโบลโนวี	 เทือกเขาสตาโนวอย	และเทือกเขาโกลีมา	 	

  3.2	 เทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันตก	 แยกเป็นแนวเหนือและแนวใต้	 แนวเหนือ

ได้แก่	 เทือกเขาฮินดูกูช	 เทือกเขาเอลบูชร์	 ส่วนแนวทิศใต้	 ได้แก่	 เทือกเขาสุไลมาน	 เทือกเขา							

ซากรอส	 ซึ่งเมื่อเทือกเขาทั้งสองนี้มาบรรจบกันที่อาร์เมเนียนนอตแล้ว	 ยังแยกออกอีกเป็น	 2	 แนวใน

เขตประเทศตุรก	ีคือ	แนวเหนือเป็นเทือกเขาบอลติกและแนวใต้เป็นเทือกเขาเตารัส	 เป็นต้น	

 4. เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป	 เป็นที่ราบสูงที่อยู่ระหว่างเทือกเขาหินใหม่	 เฉลี่ยความสูง

มากกว่า	 600	 เมตร	 ที่ราบสูงเหล่านี้ยกตัวขึ้นมาในยุคต่างๆ	 กัน	 ที่ราบสูงที่สำคัญๆ	 ได้แก่	 ที่ราบสูง

ทิเบตซึ่งเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก	 อยู่สูงจากระดับทะเลประมาณ	 4,800	 เมตร	

(15,000	 ฟุต)	 ที่ราบสูงหยุนหนาน	 ทางใต้ของประเทศจีน	 และที่ราบสูงที่มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดิน

ชื่อ	 ตากลามากัน	 (Takla	 Makan)	 ซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาเทียนชานกับเทือกเขาคุนหลุน	 แต่อยู่สูง

กว่าระดับน้ำทะเลมาก	มีอากาศแห้งแล้งและเป็นเขตทะเลทราย	
















ที่ราบสูงตากลามากัน เป็นบริเวณเขตทะเลทรายที่แห้งแล้ง

ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน

ที่มาของรูป : encarta.msn.com 



 5. เขตที่ราบสูงตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้	 เป็นเขตที่ราบสูงหินเก่าที่อยู่ในบริเวณ

คาบสมุทร	 เป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปเอเชีย	 มีความสูงไม่มากเท่ากับที่ราบสูง

ทางตอนกลางของทวีป	 ที่ราบสูงที่สำคัญ	 ได้แก	่ ที่ราบสูงเดกกัน	 ในประเทศอินเดีย	 ที่ราบสูงอิหร่าน	

ในประเทศอิหร่านและอัฟกานิสถาน	 ที่ราบสูงอนาโตเลีย	 ในประเทศตุรกี	 และที่ราบสูงอาหรับ	 ใน
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ประเทศซาอุดีอาระเบีย	 เป็นทะเลทราย	 มีลักษณะอากาศแห้งแล้ง	 ลักษณะพื้นที่จะยกสูงทาง

ตะวันตกแล้วค่อยๆ	ลาดเทต่ำทางทิศตะวันออก	 	
















ทะเลทรายบริเวณที่ราบสูงอาหรับประเทศซาอุดีอาระเบีย

ที่มาของรูป : thrumyphotos.com



 6. เขตหมู่เกาะภูเขาไฟ ตั้งอยู่ในเขตหินใหม่	 บริเวณ

หมู่เกาะในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้							

ซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟทั้งที่ดับแล้วและยัง							

คุกรุ่นอยู่ซึ่งมีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาได้อีก	 เช่น	 ภูเขาไฟใน

ประเทศญี่ปุ่น	 ฟิลิปปินส์	 และอินโดนีเซีย	 ดินแดนดังกล่าว

มักเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยๆ	 ดินบริเวณนี้มีความอุดม

สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก	


ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นในหมู่เกาะอินโดนีเซีย

ที่มาของรูป : twip.org

 ลักษณะภูมิอากาศ 

 

	 เนื่องจากเอเชียเป็นทวีปที่กว้างใหญ่และมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันมาก	 ดังนั้นจึง

ทำให้ทวีปเอเชียมีภูมิอากาศแตกต่างกันตามไปด้วย	 ทั้งนี้โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของ

ทวีปเอเชีย	 ได้แก่ 

 1. ที่ตั้ง ทวีปเอเชียเป็นดินแดนที่มีขนาดกว้างใหญ่มาก	 ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์สูตรจนถึงขั้วโลก	

โดยมีเส้นศูนย์สูตร	 เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์	 และเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลลากผ่าน	 ทำให้มีเขตอากาศ



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

41

ต่างๆ	 ของโลกทุกชนิด	 กล่าวคือ	 บริเวณที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเป็นเขตร้อน	 ส่วนที่อยู่ใกล้เส้นทรอ-						

ปิกออฟแคนเซอร์เป็นเขตอบอุ่น	และเขตที่อยู่ใกล้เส้นอาร์กติกเซอร์เคิลเป็นเขตหนาวเย็นแบบขั้วโลก		

 2. ความใกล้ - ไกลทะเล	 ทวีปเอเชียมีขนาดกว้างใหญ่มาก	 ดินแดนบางส่วนที่อยู่ติด

ชายทะเลจะได้รับอิทธิพลจากทะเล	 ทำให้อากาศระหว่างกลางวันกลางคืนและระหว่างฤดูกาลไม่

แตกต่างกันมากนัก	 สำหรับดินแดนตอนกลางของทวีปที่อยู่ห่างไกลจากมหาสมุทร	 ที่อิทธิพลของพื้น

น้ำไม่สามารถเข้าไปถึงภายในทวีปได้	 โดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่ตะวันตกเฉียงใต้จนถึงตอนกลางของ

ทวีป	 จะมีพื้นที่แห้งแล้งเป็นบริเวณกว้างขวางและมีลักษณะอากาศรุนแรง	 คือ	 ฤดูร้อนมีอากาศร้อน

จัดและฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด	 	

 3. ความสูงและความกว้างของภูเขาตอนกลางทวีป	 เนื่องจากตอนกลางของทวีปเอเชียมี

เทือกเขาสูงและที่ราบสูงเป็นบริเวณกว้างขวาง	 จึงทำให้มีลักษณะภูมิประเทศที่ไม่สู้จะอำนวย

ประโยชน์มากนัก	 เพราะเทือกเขาสูงจะขวางกั้นลมทะเลที่จะพัดเข้าสู่ภายในทวีป	 ทำให้ภาคกลาง	

ภาคตะวันตก	 และภาคเหนือของทวีปไม่ได้รับอิทธิพลจากพื้นน้ำ	 จึงมีอากาศแห้งแล้ง	 ทำให้เกิด

ทะเลทราย	 การที่ทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิประเทศสูงต่ำแตกต่างกันอย่างมาก	 ทำให้ลักษณะอากาศ

แตกต่างกันทั้งๆ	 ที่อยู่ในเขตละติจูดเดียวกัน	 เช่น	 ที่ราบที่เมืองเดลี	 อยู่ที่ละติจูด	 28	 องศาเหนือ	 ไม่

เคยมีหิมะเลย	 แต่ที่ยอดเขาดัวลากีรีซึ่งสูง	 8,172	 เมตร	 และยอดเขาหิมาลัย	 ซึ่งอยู่ในละติจูด

เดียวกันมีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี	

 4. ลมประจำที่พัดผ่าน	ทวีปเอเชียมีลมประจำหลายชนิดพัดผ่าน	 ได้แก่	 	

	 	 4.1	 ลมประจำฤดู	 เช่น	 ลมมรสุม	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อทวีปเอเชียมาก	 เกิดจากความแตกต่าง

ของความกดอากาศเหนือพื้นทวีปทางซีกโลกเหนือและพื้นมหาสมุทรทางซีกโลกใต้	 ในฤดูร้อนลมจะ

พัดจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีความกดอากาศสูงเข้าสู่บริเวณที่มีความกด

อากาศต่ำในทวีป	 ทำให้ฝนตกทั่วไปทางชายฝั่งภาคใต้และภาคตะวันออกของทวีปซึ่งเป็นด้านรับลม	

สำหรับในฤดูหนาวพื้นแผ่นดินมีความกดอากาศสูงกว่า	 ลมจะพัดจากทวีปไปสู่มหาสมุทรที่มีความ

กดอากาศต่ำจึงเป็นลมแห้งแล้ง	 ลมประจำที่พัดผ่านมี	 2	 ทิศทาง	 คือ	 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้			

พัดระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม	 และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 พัดระหว่างเดือน	

พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์	

	 	 4.2	 พายุหมุนเขตร้อน	 พายุหมุนที่พัดในทวีปเอเชีย	 ที่สำคัญได้แก่	 พายุไต้ฝุ่นที่ก่อตัว

ในมหาสมุทรแปซิฟิก	 พายุไซโคลนที่ก่อตัวในมหาสมุทรอินเดีย	 เป็นลมพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัว

เข้าสู่ภาคพื้นทวีป	 ทำให้มีฝนตกหนักและพายุรุนแรง	 ในบางครั้งได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน

และทรัพย์สิน	 รวมทั้งชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก	

 5. กระแสน้ำ บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นแถบศูนย์สูตร	

ซึ่งแยกขึ้นมาทางตอนเหนือกลายเป็นกระแสน้ำอุ่นคุโระชิโอ	 ส่วนทางตะวันออกเฉียงเหนือได้รับ
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อิทธิพลของกระแสน้ำเย็นเบริงหรือกระแสน้ำเย็นโอะยะชิโอะ	 กระแสน้ำทั้งสองนี้จะมาพบกันแถบ

ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นบริเวณหมู่เกาะคูริล	 ทำให้มีปลาชุกชุมในย่านนี้	

อิทธิพลของกระแสน้ำทั้งสองนี้ทำให้ชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นมีอากาศอบอุ่นกว่าชายฝั่งตะวันตก	

ส่วนกระแสน้ำในมหาสมุทรอินเดียจะไหลไปตามทิศทางของลมมรสุม	



การแบ่งเขตภูมิอากาศของทวีปเอเชีย   
 

	 ทวีปเอเชียมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ	 ดังกล่าวมาแล้ว	 ถ้าจำแนก

เขตอากาศตามแบบของเคิปเปิน	 (Köppen)	 ซึ่งใช้อุณหภูม	ิ ปริมาณน้ำฝน	 และลักษณะพืชพรรณ				

ธรรมชาติเป็นเกณฑ์	 จะจำแนกได้	 10	 เขต	ดังนี้	 	

 1. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือแบบป่าดิบชื้น (Af) อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่	 10	 องศา

เหนือ	 ถึง	 10	 องศาใต	้ บริเวณนี้จะมีอุณหภูมิสูงตลอดปี	 ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง							

กลางวันและกลางคืนไม่มากนัก	 มีฝนตกชุก	 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ	 2,500	 มิลลิเมตรต่อปี			

จึงเป็นพื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และมีประชากรหนาแน่น	 ได้แก่	 บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย	

มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	 และฟิลิปปินส์	 พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าดิบ	 มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น	

ส่วนบริเวณปากแม่น้ำและชายฝั่งจะเป็นป่าชายเลน	

 2. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Am)	 หรือร้อนชื้นแถบมรสุม	 เป็นดินแดนที่อยู่เหนือเส้น

ละติจูด	 10	 องศาเหนือขึ้นไป	 มีฤดูแล้งและฤดูฝนสลับกันประมาณปีละ	 6	 เดือน	 เขตนี้เป็นเขตที่ได้

รับอิทธิพลของลมมรสุม	 ปริมาณน้ำฝนจะสูงในบริเวณด้านรับลมและมีปริมาณฝนน้อยในเขตเงาฝน	

ได้แก่	 บริเวณคาบสมุทรอินเดีย	 คาบสมุทรอินโดจีน	 และหมู่เกาะฟิลิปปินส์เกือบทั้งหมด	 พืชพรรณ

ธรรมชาติในเขตนี้เป็นป่าไม้ผลัดใบ	 พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นใบไม้กว้างและเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีค่าในทาง

เศรษฐกิจ	 เช่น	 ไม้สัก	 ไม้จัน	 ไม้ประดู่	 เป็นต้น	 ทั้งนี้มีลักษณะเป็นป่าโปร่งมากกว่าป่าไม้ในเขต							

ร้อนชื้น	 ซึ่งบางแห่งอาจมีไม้ขนาดเล็กขึ้นปกคลุมบริเวณพื้นดินชั้นล่าง	และบางแห่งมีป่าไผ่หรือหญ้า

ขึ้นปะปนอยู่ด้วย	 	

 3. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนาหรือทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Aw)	 มีลักษณะอากาศคล้าย

กับแบบมรสุมเขตร้อน	 มีความแตกต่างระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวอย่างชัดเจน	 มีฝนตกในฤดูร้อน

และแห้งแล้งในฤดูหนาว	 ปริมาณฝนประมาณ	 1,000	 -1,500	 มิลลิเมตร	 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี

ประมาณ	 21	 องศาเซลเซียส	 อุณหภูมิกลางคืนเย็นกว่ากลางวัน	 ได้แก่	 บริเวณตอนกลางของอินเดีย

พม่า	 และคาบสมุทรอินโดจีน	 พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่งแบบป่าเบญจพรรณ	 ลึก

เข้าไปในทวีปจะเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในฤดูฝนและเหี่ยวเฉาตายในฤดู

หนาวเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง	
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 4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Cfa)	 มีลักษณะคล้ายเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน	

ลักษณะอากาศจะอบอุ่นในฤดูหนาว	 ร้อนในฤดูร้อน	 มีฝนตกตลอดปี	 ได้แก	่ ภาคตะวันออกของจีน	

ภาคใต้ของญี่ปุ่น	 คาบสมุทรเกาหลี	 ฮ่องกง	 พืชพรรณธรรมชาติมีทั้งป่าไม้ผลัดใบซึ่งพบในประเทศ

จีนและเกาหลีทางใต้	 และป่าไม้ผสมซึ่งพบทาง

เหนือที่มีอากาศหนาวกว่า	 พันธุ์ไม้สำคัญ	 ได้แก่	

ต้นโอ๊ก	 เมเปิล	 และถ้าขึ้นไปทางด้านเหนือจะมี

อากาศหนาว	 พืชพรรณธรรมชาติจะเป็นไม้สนที่มี

ใบเขียวตลอดปี	 	

การทำไร่นาในบริเวณที่มีอากาศแบบอบอุ่นชื้น

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

ที่มาของรูป :  kenscameralens.com



 5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Dwa, Dwb)	 เป็นเขตที่มีความแตกต่างมาก

ระหว่างอุณหภูมิในฤดูหนาวและฤดูร้อน	 ซึ่งอากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาว	 มีอุณหภูมิเฉลี่ยถึง	 -7	

องศาเซลเซียส	 อากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อนเนื่องจากเป็นช่วงที่มีเวลากลางวันยาวนานกว่ากลางคืนปี

ละ	 5-6	 เดือน	 นอกจากนี้ในฤดูร้อนจะมีฝนตก	 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ	 750-1,000	 มิลลิเมตร

ต่อปี	 ได้แก่	 บริเวณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน	 เกาหลีเหนือ	 ภาค

เหนือของญี่ปุ่น	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย	 พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าผสมระหว่าง

ป่าไม้ผลัดใบและป่าสน	ลึกเข้าไปเป็นทุ่งหญ้า	 	

 6. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Cs) ในฤดูร้อนอุณหภูมิจะสูง	 อากาศร้อนและ								

แห้งแล้ง	 ฤดูหนาวจะมีฝนตก	 อากาศจะอบอุ่นชื้น	 เพราะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกที่พัดผ่าน

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามา	 ได้แก่	 บริเวณชายฝั่งของประเทศตุรกี	 เลบานอน	 ซีเรีย	 อิสราเอล							

พืชพรรณธรรมชาติจะเป็นไม้ต้นเตี้ย	 ไม้พุ่มมีหนาม	 และพืชที่มีเปลือกหนา	 ได้แก่	 ส้ม	 มะนาว	 และ

มะกอก	 	













ตลาดผลไม้ในประเทศตุรกี ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว 

ที่ปลูกได้ดีในเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ที่มาของรูป : travelmetters.co.uk
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 7. ภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีป (Dw)	 มีฤดูร้อนสั้น	 แต่ฤดูหนาวซึ่งมีมวลอากาศเย็น

ปกคลุมยาวนาน	 พิสัยของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวมีมาก	 ในฤดูร้อนอบอุ่น	 มีฝนตก	

พบบริเวณตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน	 พืชพรรณธรรมชาติเป็นไม้จำพวกสน	

โอ๊ก	และบูช		

 8. ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตร้อน (BW)	 มีลักษณะแห้งแล้ง	 ท้องฟ้าโปร่ง	 แดดแรง	

อากาศร้อนตลอดปี	 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า	 250	 มิลลิเมตรต่อปี	 มีความแตกต่างของอุณหภูมิ

ระหว่างกลางวันกับกลางคืน	 กล่าวคือ	 ในตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูง	 อากาศร้อนจัดและในตอน

กลางคืนอุณหภูมิต่ำ	 อากาศจะหนาวเย็น	 เขตอากาศแบบนี้จะกระจายกันเป็นหย่อมๆ	 แต่ที่มีบริเวณ

กว้าง	 ได้แก่	 ทะเลทรายอาหรับ	 ทะเลทรายธาร์	 ทะเลทรายโกบี	 ที่ราบสูงทิเบต	 และที่ราบสูงอิหร่าน	

ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ภายในทวีปหรือบริเวณที่มีภูเขาปิดล้อม	 ทำให้อิทธิพลของมหาสมุทรเข้าไปไม่ถึง	

พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าสลับป่าโปร่ง	 เป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งและต้องการน้ำ

น้อย	 ได้แก่	 อินทผลัมและไม้ประเภทมีหนาม	 เช่น	 กระบองเพชร	 สำหรับในเขตทะเลทรายบริเวณที่

มีน้ำและต้นไม้ขึ้นได้	 เรียกว่า	 โอเอซิส  


















 การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนในเขตภูมิอากาศแบบทะเลทราย

ที่มาของรูป : hubpages.com



 9. ภูมิอากาศแบบขั้วโลกหรือแบบทุนดรา (ET)	 เขตภูมิอากาศแบบทุนดราจะมีฤดูหนาว

ที่ยาวนานและอากาศหนาวจัด	 อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง	 มีหิมะปกคลุมตลอดปี	 ไม่มีฤดูร้อน	

ได้แก่	 ตอนเหนือสุดของทวีปเอเชียบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก	 พืชพรรณธรรมชาติสามารถขึ้น

ได้บ้างในฤดูร้อน	 ได้แก่	 ตะไคร่น้ำและมอส	 	

 10. ภูมิอากาศแบบที่สูง (H)	 เขตภูมิอากาศแบบพื้นที่สูง	 อุณหภูมิจะมีความแตกต่างกันตาม

ระดับความสูง	 อุณหภูมิจะลดลงประมาณ	 1	 องศาเซสเซียสต่อความสูง	 180	 เมตร	 มีหิมะปกคลุม

ตลอดปี	 ได้แก่	 ที่ราบสูงทิเบต	 เทือกเขาหิมาลัย	 เทือกเขาฮินดูกูช	 เทือกเขาคุนหลุน	
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ทรัพยากรธรรมชาติ 



	 ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทวีปเอเชีย	มีดังนี้	

 1. ทรัพยากรแร่ ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแร่หลายชนิด	 โดยเฉพาะ

แร่เศรษฐกิจ	ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ	ที่สำคัญ	มีดังนี้	 	

	 	 1.1	 ถ่านหิน	 ทวีปเอเชียมีถ่านหินมากที่สุดในโลก	 คือ	 ประมาณ	 3	 ใน	 5	 ของปริมาณ

ถ่านหินสำรองของโลก	 แหล่งสำคัญอยู่แถบลุ่มแม่น้ำหวางเหอในประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งถ่านหินที่

สำคัญที่สุดของเอเชีย	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงเดกกันในประเทศอินเดีย	 และในเขต

ไซบีเรียบริเวณลุ่มแม่น้ำคุซเนตสก์	 ลุ่มแม่น้ำเยนีเซย์	 ลุ่มแม่น้ำเลนา	 และในเกาะคิวชู	 ตอนใต้สุด

ของเกาะฮนชูและเกาะฮกไกโดในประเทศญี่ปุ่น	

 	 1.2	 เหล็ก	 ทวีปเอเชียมีเหล็กอยู่ถึง	 2	 ใน	 3	 ของปริมาณเหล็กสำรองของโลก	 แหล่ง

สำคัญอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำฉางเจียงและแมนจูเรียในประเทศจีน	 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

ที่ราบสูงเดกกันในประเทศอินเดีย	 	

 	 1.3	 ดีบุก	 ทวีปเอเชียผลิตแร่ดีบุกได้มากที่สุดในโลก	 แหล่งสำคัญ	 ได้แก	่ ในประเทศ

มาเลเซียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดีบุกที่สำคัญของโลก	 เกาะในอินโดนีเซีย	 ภาคใต้ของประเทศไทย	

และทางตอนใต้ของพม่า	

  1.4	 ปิโตรเลียม	 ได้แก ่ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ	 ทวีปเอเชียเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญที่สุด

ในโลก	 คือ	 บริเวณอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดของเอเชีย	 ทะเลเหลือง	 ทะเลจีนใต้	

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แถบเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว	

	 นอกจากนี้ทวีปเอเชียยังมีแร่อยู่อีกหลายชนิดที่มีปริมาณมาก	 เช่น	 ทังสเตน	 โครไมต์	

แมงกานีส	ปรอท	สังกะสี	 ไมกา	 รัตนชาติ	 เป็นต้น	

 2. ทรัพยากรดิน ในทวีปเอเชียมีดินหลายประเภท	 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินย่อม

แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศ	แบ่งออกเป็น	5	ประเภทใหญ่ๆ	 ได้แก่	

	 	 2.1	 	ทรัพยากรดินในเขตอากาศแบบทุนดราและไทกา	 ในเขตนี้มีอุณหภูมิต่ำตลอดปี

การสลายตัวของหินและอินทรียวัตถุเป็นไปอย่างช้ามาก	 ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์น้อยไม่สามารถ

นำทรัพยากรดินมาใช้ในการเกษตรได้	 	

	 	 2.2	 ทรัพยากรดินในเขตอบอุ่น	 ในเขตนี้มีปริมาณน้ำฝนปานกลาง	 ดินมีการซึมชะของ

ธาตุอาหารในดินน้อย	จึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก	 เหมาะสำหรับการเพาะปลูก	 	

	 	 2.3	 ทรัพยากรดินในเขตแห้งแล้งและที่สูง	 ดินในเขตนี้เป็นดินที่ขาดความชื้น	 การ

ระเหยของน้ำในดินมีอยู่มากดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์	 ขาดอินทรียวัตถุ 
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	 	 	 2.4	 ทรัพยากรดินในเขตร้อนชื้น	 ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง	 เนื่องจากมีฝนตกชุก	 น้ำฝน

ชะล้างแร่ธาตุซึมลงสู่ดินในระดับลึก	จึงทำให้ดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์	 ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก	 	

	 	 2.5	 ทรัพยากรดินในเขตร้อน	 เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุในดินมาก	 ได้แก่	 ดิน

ตะกอนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ	 และดินภูเขาไฟในหมู่เกาะญี่ปุ่น	 หมู่เกาะอินโดนีเซีย	 และ								

หมู่เกาะฟิลิปปินส์	 เหมาะแก่การเพาะปลูก	 โดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย	

 3. ทรัพยากรน้ำ	 ทวีปเอเชียมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติจำนวนมาก	 โดยเฉพาะในเขต												

ภูมิอากาศแบบมรสุมและเขตศูนย์สูตร	 ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลและเป็นภูมิประเทศด้าน

รับลม	 ซึ่งจะมีฝนตกชุกจึงเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ	์ นอกจากนี้ตอนกลางของทวีปที่มี

ภูเขาสูงจึงเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายในทวีปเอเชียที่ไหลออกในทุกทิศทุกทาง	

ส่วนพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปหรือด้านเงาฝนที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยจะเป็นเขตแห้งแล้ง	 และบางแห่งมีการ

สร้างเขื่อนที่มีแม่น้ำสายยาวไหลผ่าน	สามารถนำทรัพยากรน้ำมาใช้ประโยชน์ได้	 	

 4. ทรัพยากรป่าไม้	 ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีป่าไม้มากที่สุดและมีหลายประเภท	 แหล่งป่าไม้ที่

สำคัญมี	 3	 เขต	ดังนี้	

 	 4.1	 ป่าไม้ในเขตอากาศหนาวเย็น	 เป็นแหล่งไม้เนื้ออ่อนที่สำคัญที่สุดของทวีป	 เป็น

เขตป่าสนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก	 เรียกว่า ป่าไทกา 

  4.2	 ป่าไม้ในเขตอบอุ่นเป็นป่าผลัดใบ	 ซึ่งเป็นป่าไม้ใบกว้างหรือป่าไม้เนื้อแข็งผสมป่า

สน	 ได้แก่	 ไม้เมเปิล	 ไม้โอ๊ก	และไม้วอลนัต	

 	 4.3	 ป่าไม้ในเขตร้อนส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ได้แก่	 ไม้

มะฮอกกานี	 ไม้มะเกลือ	 ไม้ยาง	 ส่วนในเขตร้อนที่มีฤดูแล้งยาวนาน	 ทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นป่า

เบญจพรรณ	ซึ่งมีไม้สัก	 ไม้มะค่า	 ไม้แดง	และไม้ประดู่	 เป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ	

 5. ทรัพยากรสัตว์ ในทวีปเอเชียมีสัตว์หลายชนิด	 ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า	 โดยเฉพาะใน

พื้นที่ป่าไม้เขตร้อนและพื้นที่ป่าไม้เขตอบอุ่นจะมีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุม	 ส่วนสัตว์น้ำมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์	 เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแหล่งน้ำ	
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กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2 


	 1.	 ครูนำแผนที่ทวีปเอเชียมาให้นักเรียนดู	 แล้วให้นักเรียนออกมาชี้อาณาเขตและที่ตั้งของ

ประเทศไทย	 โดยบอกตำแหน่งที่ตั้ง	 คือ	 ละติจูด	 ลองจิจูด	 และบอกชื่ออาณาเขตที่

ติดต่อ	

	 2.	 	แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	 6	 กลุ่ม	 โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะภูมิประเทศของ

ทวีปเอเชีย	 แล้วส่งตัวแทนสรุปผลและร่วมอภิปราย	 พร้อมนำเสนอผลการศึกษาโดยจัด

ป้ายนิเทศ	

	 	 	 กลุ่มที่	 1	 ศึกษาเขตที่ราบต่ำตอนเหนือ	

	 	 	 กลุ่มที่	 2	 	 ศึกษาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ	

	 	 	 กลุ่มที่	 3	 ศึกษาเขตเทือกเขาสูง	

	 	 	 กลุ่มที่	 4	 ศึกษาเขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป	

	 	 	 กลุ่มที่	 5	 ศึกษาเขตที่ราบสูงตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้	

	 	 	 กลุ่มที่	 6	 ศึกษาเขตหมู่เกาะภูเขาไฟ	

	 3.	 แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าลักษณะภูมิอากาศ	 พืชพรรณธรรมชาติและ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 แล้วสรุปจัดทำเป็นรายงานในแต่ละภูมิภาคของทวีปเอเชีย	

 



 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 



	 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย	 (Australia	 and	 Oceania)	 เป็นทวีปที่เล็กที่สุดของโลก	 มี

ลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ในซีกโลกใต้	 เชื่อกันว่าเป็นทวีปที่มีความเก่าแก่มาก	 แต่ถูกค้นพบหลังสุด	

ทวีปนี้ได้รับสมญานามว่า ทวีปเกาะ	 เนื่องจากเป็นดินแดนที่ประกอบไปด้วยเกาะขนาดใหญ่	 ได้แก่	

ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย	 (Commonwealth	 of	 Australia)	 ประเทศนิวซีแลนด์	 (New	 Zealand)	

และหมู่เกาะต่างๆ	ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศบนเกาะเล็กๆ	 ในมหาสมุทรแปซิฟิก	

	 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียประกอบด้วยประเทศต่างๆ	ดังนี้	
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7,712,120	

269,714	

463,476	

27,664	

18,346	

14,820	



6,916	

2,946	

702	

702	

508	



181

26	

21



	แคนเบอร์รา	

เวลลิงตัน	

พอร์ตมอร์สบี	

โฮนีอารา	

ชูวา	

พอร์ตวิลา	



ตาระวา	

อาปีวา	

นูกูอะโลฟา	

โคโลเนีย	

คอรอร์	



มาจูโร	

ฟูนะฟูตี	

นาอูรู	

ประเทศ เนื้อที่ (ตร.กม.) เมืองหลวง 

	 1.	 	เครือรัฐออสเตรเลีย	

	 2.	 นิวซีแลนด์	

	 3.	 ปาปัวนิวกินี	

	 4.	 หมู่เกาะโซโลมอน	

	 5.	 สาธารณรัฐฟีจี	

	 6.	 สาธารณรัฐวานูอาตู	

	 7.	 สาธารณรัฐคิริบาตี	 	

	 	 (คิริบาส)	

	 8.	 รัฐเอกราชซามัว	

	 9.	 รัฐเอกราชตองกา	

10.	 สหพันธรัฐไมโครนีเซีย	

11.	 สาธารณรัฐปาเลา	

12.	 สาธารณรัฐหมู่เกาะ	

	 	 มาร์แชลล์	

13.	 ตูวาลู	

14.	 สาธารณรัฐนาอูรู	



ลักษณะทางกายภาพประเทศออสเตรเลีย 



 ที่ตั้งและขนาด  

	 ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในซีกโลกใต	้ ระหว่างละจิจูด	 10	 องศา	 41	 ลิปดาใต้	 ถึง	 43	 องศา	

39	ลิปดาใต้	 และลองจิจูด	 113	องศา	9	ลิปดาตะวันออก	ถึง	 153	องศา	39	ลิปดาตะวันออก	 	

	 ประเทศออสเตรเลียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	 7,686,848	 ล้าน

ตารางกิโลเมตร	 มีขนาดใหญ่ประมาณ	 15	 เท่าของประเทศไทย	 มีความยาวจากเหนือถึงใต้

ประมาณ	3,220	กิโลเมตร	และความยาวจากตะวันตกถึงตะวันออกประมาณ	3,860	กิโลเมตร	 	
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ลักษณะภูมิประเทศ 



	 ประเทศออสเตรเลียมีลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผุพังของหินที่เก่าแก่	 โครงสร้างและ

ลักษณะภูมิประเทศของออสเตรเลีย	สามารถแบ่งออกเป็น	3	 เขตใหญ่ๆ	คือ	

  1. บริเวณที่สูงด้านตะวันออก บริเวณนี้มีเทือกเขาสูงวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้	 ขนานไปกับ

ชายฝั่งตะวันออกมีระยะทางยาวประมาณ	3,500	 เรียกว่า	 เทือกเขาเกรตดิไวดิง (Great	Dividing	

Range)	 โดยเริ่มจากตอนใต้ของคาบสมุทรเคปยอร์กตอนเหนือ	 ทอดตัวยาวขนานชายฝั่งไปจนถึง

ช่องแคบบาสส์ทางตอนใต้ของประเทศ	 มียอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ในเขตเทือกเขานี้ทางตอนใต้	 ชื่อยอด

เขาคอสซีอัสโก	 (Kosciusko)	 มีความสูงจากทะเลปานกลางประมาณ	 2,228	 เมตร	 สูงน้อยกว่าดอย

อินทนนท์ของประเทศไทย	 ซึ่งมีความสูงประมาณ	 2,565	 เมตร	 ในเทือกเขาเกรตดิไวดิง	 ประกอบ

ด้วยเทือกเขาอีกหลายทิวและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญ	 เช่น	 แม่น้ำดาร์ลิง	 แม่น้ำเมอร์รีย์	 แม่น้ำ

วอร์เรโก	 แม่น้ำฟลินเดอร์	 แม่น้ำเมอรัมบิดจี	 เป็นต้น	 ลักษณะการวางตัวของแนวเทือกเขาทำให้เป็น

แนวปะทะลม	 ดังนั้นจึงทำให้ฝนตกหนักบริเวณด้านหน้าเทือกเขาซึ่งเป็นด้านรับลม	 ขณะที่ด้านหลัง

ของเทือกเขาจะมีฝนน้อยกว่าจึงเป็นเขตเงาฝน	



 












เทือกเขาเกรตดิไวดิง เป็นเทือกเขาที่สำคัญของประเทศออสเตรเลียและเป็นต้นกำเนิด

แม่น้ำหลายสาย เช่นแม่น้ำเมอร์รีย์ แม่น้ำดาร์ลิง เป็นต้น

ที่มาของรูป : ecosystema.ru



 2. บริเวณที่ราบสูงด้านตะวันตก บริเวณนี้ครอบคลุมเนื้อที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ	 มี

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง	 เฉลี่ยประมาณ	 300	 เมตร	 ที่ราบสูง

นี้มีระดับสูงมากทางด้านตะวันตก	 ลาดเทไปด้านตะวันออกซึ่งเป็นตอนในของแผ่นดิน	 ที่ราบสูงที่

สำคัญ	 ได้แก่	 ที่ราบสูงคิมเบอร์เลย์และที่ราบสูงบาร์กลี	 มีเทือกเขาซึ่งมีระดับสูงไม่มากนักแทรกสลับ

อยู่เป็นตอนๆ	 ได้แก่	 เทือกเขาแฮเมอร์สลีย์	 เทือกเขามัสเกรฟ	 และเทือกเขาแมคดอนเนลล์				
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นอกจากนี้ยังปรากฏทะเลทรายอยู่หลายแห่ง	 ได้แก่	 ทะเลทรายวิกตอเรีย	 ทะเลทรายเกรตแซนดี	

และทะเลทรายกิบสัน	















ที่ราบสูงคิมเบอร์เลย์ทางด้านตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย

ที่มาของรูป : advencureassociates.com

 3. บริเวณที่ราบต่ำตอนกลาง เป็นพื้นที่อยู่ตรงกลางประเทศ	 ซึ่งขนาบข้างด้วยที่ราบสูงด้าน

ตะวันตกและที่ราบสูงด้านตะวันออก	 หรือเป็นที่ราบต่ำตั้งแต่อ่าวคาร์เพนทาเรีย	 ทางด้านเหนือจนถึง

อ่าวสเปนเซอร์และอ่าวเกรตออสเตรเลียนทางด้านใต้	 พื้นที่นี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ประมาณ	200	 เมตร	จึงเรียกบริเวณนี้ว่า	ที่ราบตอนกลางของประเทศ	 (The	Central	 Plain)	 โดย

รวมแล้วมีลักษณะเป็นที่ราบที่เกือบจะต่อเนื่องกันประมาณ	 1	 ใน	 4	 ของประเทศแบ่งออกเป็น											

4	 เขต	ดังนี้	

	 	 	 3.1	 ที่ราบนัลลาบอร์	 คำว่า	 นัลลาบอร์	 เป็นภาษาพื้นเมือง	 แปลว่า	 ไม่มีต้นไม้อยู่เลย	

และไม่ปรากฏว่ามีแม่น้ำสายใดไหลผ่าน	 ที่ราบบริเวณนี้มีแต่ความแห้งแล้งกันดาร	 หรืออาจเรียก

ที่ราบผืนนี้ว่า	ที่ราบอ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์	 เพราะอยู่ติดกับอ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์	

 











ที่ราบนัลลาบอร์เป็นที่ราบที่มีแต่ความแห้งแล้งกันดาร

ที่มาของรูป : yourglobaltravelguide.com



 	 3.2	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำดาร์ลิง-เมอร์รีย์	 เป็นที่ราบที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด	 ประมาณ	 1	 ล้าน

ตารางกิโลเมตร	 มีแม่น้ำเมอร์รีย์และแม่น้ำดาร์ลิงไหลผ่าน	 แม่น้ำสองสายนี้นับได้ว่าเป็นแม่น้ำสายที่
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ยาวและใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดในออสเตรเลีย	 แม่น้ำทั้งสองสายนี้เกิดจากที่สูงทาง

ตะวันออกและไหลออกทะเลอเล็กซานเดรีย	 ที่ราบลุ่มเขตนี้โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

นิวเซาท์เวลส์	 เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศ	

 














แม่น้ำเมอร์รีย์ เป็นแม่น้ำสายที่ยาวและใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย

ที่มาของรูป : travelblog.org



   3.3	 	ที่ราบรอบทะเลสาบแอร์	 เป็นที่ราบที่ค่อนข้างแห้งแล้ง	 โดยปรากฏทะเลทรายอยู่	

2	 แห่ง	 ได้แก่	 ทะเลทรายสจ๊วตและทะเลทรายกิบสัน	 และมีทะเลสาบแอร์ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่

มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศอยู่ในบริเวณนี้ด้วย	

 	 	 	 3.4	 ที่ราบรอบอ่าวคาร์เพนทาเรีย	 เป็นที่ราบต่ำรอบอ่าวคาร์เพนทาเรียซึ่งเกิดจาก

ตะกอนที่แม่น้ำพัดพามาทับถมกัน	 โดยมีแนวเขาเชลวิลวางตัวขวางแยกออกจากที่ราบรอบ

ทะเลสาบแอร์	 ที่ราบผืนนี้วางตัวขนานไปกับแนวชายฝั่ง	 โดยจะมีระดับสูงมากขึ้นเมื่อลึกเข้ามาใน

แผ่นดิน	


















บริเวณที่ราบรอบอ่าวคาร์เพนทาเรีย

ที่มาของรูป : ozoutback.com.au
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 โครงสร้างทางธรณีวิทยาของออสเตรเลีย  

	 โครงสร้างทางธรณีวิทยาของออสเตรเลียมีอายุเก่าแก่มากที่สุดและมีวิวัฒนาการมาเป็นระยะ

เวลายาวนาน	 หินพื้นฐานเป็นหินในยุคพรีเคมเบรียนซึ่งมีอายุกว่า	 3,000	 ล้านปี	 ซึ่งสามารถจำแนก

โครงสร้างแบบต่างๆ	ของออสเตรเลีย	ดังนี้	

 1. เขตหินเก่าทางภาคตะวันตกของออสเตรเลีย จัดว่าเป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก	 ซึ่ง

แสดงให้เห็นชั้นของหินในสมัยต่างๆ	 ตามเส้นแนวนอน	 ประกอบด้วยหินแกรนิต	 ชิสต์	 และหินชนวน	

ลักษณะภูมิประเทศของเขตนี้ประกอบไปด้วยที่ราบสูง	 เช่น	 ที่ราบสูงอาร์นเฮม	 บาร์คลีย์	 เทือกเขา

แมคดอเนลล์	 เป็นต้น	 ขอบของที่ราบสูงจะค่อยๆ	 ลาดลงสู่ตอนกลาง	 ทำให้น้ำฝนที่ตกไหลลง							

ตอนกลาง	ส่วนที่ราบสูงในภาคใต้มีที่ราบลุ่มขนาดใหญ่	 ซึ่งบางส่วนยาวลาดลงไปทางใต้	 จนจมหาย

ไปในทะเลกลายเป็นอ่าวสเปนเซอร์และอ่าวเซนต์วินเซนต์	

 2. เขตที่ราบลุ่มทางภาคตะวันออกของออสเตรเลีย	 เป็นเขตที่อยู่ระหว่างเขตเทือกเขา

ทางด้านตะวันออกและเขตหินเก่าทางด้านตะวันตก	 ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน	 ต่อมามี

การทับถม	 ทำให้แอ่งแผ่นดินที่เคยอยู่ใต้ทะเลตื้นเขินขึ้นในยุคครีเทเชียส	 แต่หินพื้นฐานเป็นหินที่เกิด

ในมหายุคพรีแคมเบรียนหรือพาลีโอโซอิก	

 3. เขตกลุ่มเทือกเขาทางด้านตะวันออกของออสเตรเลีย	 เขตนี้มีความยาวตั้งแต่แหลม

ยอร์กไปจนถึงแทสมาเนีย	 ประกอบด้วยเทือกเขาหลายทิว	 ที่สำคัญ	 คือ	 เทือกเขาเกรตดิไวดิง	 ซึ่ง

เป็นภูเขาเก่าตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียนมาถึงยุคเทอร์เชียรี	 เป็นภูเขาที่เกิดจากการโก่งตัวและการ

เลื่อนของแผ่นเปลือกโลก	 กลุ่มเทือกเขานี้ถูกกัดกร่อนจนเหลือความสูงใกล้เคียงกับที่ราบสูง	 ความ

สำคัญทางธรณีวิทยาและสภาพอากาศที่เหมาะสมของเขตกลุ่มเทือกเขานี้	 จึงทำให้บริเวณพื้นที่นี้

เป็นกระดูกสันหลังทางด้านเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย	



ลักษณะภูมิอากาศ 



	 ตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตอากาศของเคิปเปิน	 สามารถแบ่งเขตอากาศของออสเตรเลียได้

เป็น	 7	 เขต	คือ	

 1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น (tropical rain-forest climate)	 ได้แก่	 พื้นที่ทางภาคตะวัน-

ออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย	 (บริเวณรัฐควีนแลนด์)	 ครอบคลุมไปถึงเกาะนิวกินีและเขต										

ไมโครเซีย	 โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนและมีฝนตกชุก	 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน

ออกเฉียงใต้	 ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะอบอุ่น	 อุณหภูมิเฉลี่ย	 27	 องศาเซลเซียส	 ปริมาณน้ำฝน

เฉลี่ยสูงกว่า	 1,000	 มิลลิเมตรต่อปี	 ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตร้อน	 มีทั้งไม้เนื้ออ่อน
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ลักษณะทุ่งหญ้าสะวันนาในรัฐนิวเซาว์เวลล์

ที่มาของรูป : golfclubatlas.com

และไม้เนื้อแข็ง	 โดยเฉพาะในบริเวณเกาะ

นิวกินีมีป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น	 ส่วน

บริเวณหมู่เกาะอื่นๆ	มีต้นไม้ไม่สูงมากนัก	


ป่าดิบชื้นในรัฐควีนแลนด์

ที่มาของรูป : golfclubatlas.com



 2. ภมูอิากาศแบบทุง่หญา้สะวนันา (savanna 

cl imate)	 ได้แก่	 พื้นที่ทางตอนเหนือของเส้น

ทรอปิกออฟแคปริคอร์น	 บริเวณตะวันออกค่อนไปทาง

เหนือ	 ตะวันตก	 แล้วลงมาทางใต้	 มีลักษณะโอบเป็น

วงในประเทศออสเตรเลีย	 และบริเวณชายฝั่งทั้ง	 2	

ด้านของประเทศนิวซีแลนด์	 ประเทศฟีจี	 ลักษณะ

อากาศในฤดูร้อน	 อากาศค่อนข้างร้อน	 มีอุณหภูมิสูง

ตลอดปีและมีฝนตกปานกลาง	 ประมาณ	 750-1,500	

มิลลิเมตร	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 ส่วนฤดูหนาวอากาศอบอุ่นจนถึงร้อน	 ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติจะเป็นทุ่งหญ้าแผ่

กระจายเป็นบริเวณกว้างมีต้นไม้ขึ้นกระจายห่างๆ	 ต้นหญ้าจะสูงใหญ่มีสีเขียวในฤดูฝน	 ส่วนฤดูร้อน

จะแห้งเป็นฟางสีเหลือง	

 3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (desert cl imate)	 ได้แก่	 พื้นที่ตอนกลางของทวีป

ออสเตรเลียและทางภาคตะวันตก	 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	 1	 ใน	 3	 ของประเทศ	 เป็นเขตที่มี

อุณหภูมิสูงและได้รับฝนน้อยมาก	 ส่วนใหญ่น้อยกว่า	 250	 มิลลิเมตรต่อปี	 โดยฝนจะตกมากในฤดู

ร้อน	 พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบทะเลทรายมีอยู่หลายแห่งต่อเนื่องกัน	 ได้แก่	 ทะเลทรายเกรตแซนดี	

ทะเลทรายเกรตวิกตอเรีย	 ทะเลทรายกิบสัน	 ทะเลทรายซิมป์สัน	 ทะเลทรายนานามิ	 และทะเลทราย

สจ๊วต	 โดยเฉพาะทะเลทรายเกรตแซนดีและทะเลทรายเกรต

วิกตอเรียจะมีเนื้อที่	 388,500	 ตารางกิโลเมตรเท่ากัน	 นับเป็นทะเล

ทรายที่มีขนาดใหญ่มากของออสเตรเลีย	 ลักษณะพืชพรรณ

ธรรมชาติจะมีทุ่งหญ้าขึ้นกระจายเป็นหย่อมเล็กๆ	 นอกจากนี้ก็มี

กระบองเพชร	ต้นวาราตาห์	 และป่าไม้หนาม

ทะเลทรายกิบสันและแท่งหินแอส์เยอร์ขนาดใหญ่

ที่ทนต่อการสึกกร่อนของภูมิอากาศแบบทะเลทราย

ที่มาของรูป : answersingenesis.org
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ทุ่งหญ้าสเตปป์หรือเรียกว่าดาวน์ (down)

ที่มาของรูป : audleytravel.com

 4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (steppe climate)	 ได้แก่	 พื้นที่โดยรอบเขตทะเล

ทรายในออสเตรเลีย	 ได้แก่	 ดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลทรายกับเขตอากาศร้อนชื้นทางภาคเหนือ	

ภาคตะวันออก	 และภาคใต้	 อากาศค่อนข้างอบอุ่นถึงร้อน	 ส่วนในฤดูหนาว	 อากาศหนาว	 เป็นพื้นที่

อีกเขตหนึ่งที่ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อย	 ประมาณ	

300-750	 มิลลิเมตรต่อปี	 ลักษณะพืชพรรณ

ธรรมชาติเป็นป่าแคระ	 มีพุ่มไม้ขึ้นหนากระจายอยู่

ทั่วไป	 และมีทุ่งหญ้าขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆ	 ในช่วงที่มี

ฝนตกจะมีพืชพรรณพวกไม้ดอกเจริญเติบโตได้

บ้างแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ	 	


       

 

 5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean climate)	 ได้แก่	 อากาศบริเวณทาง

ใต้รอบเมืองแอดิเลดและตะวันตกเฉียงใต้รอบเมืองเพิร์ท	 เป็นเขตภูมิอากาศอบอุ่นที่มีฝนตกปาน

กลางในฤดูหนาว	 โดยได้รับอิทธิพลของลมประจำตะวันตกเฉียงใต้	 ส่วนในฤดูร้อนจะแห้งแล้ง	

เพราะไม่มีลมที่พัดผ่าน	 ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตอบอุ่น	 ซึ่งลำต้นไม่สูงใหญ่มากนัก	

ใบเล็กแข็งเป็นมัน	 มีสีเขียวตลอดปี	 เช่น	 ต้นคอร์ก	 โอ๊ก	 มะกอก	 องุ่น	 พืชพรรณไม้ผลสกุลส้มสลับ

กับทุ่งหญ้า	

 6. ภูมิอากาศชื้นกึ่งเขตร้อน (humid subtropical climate)	 ได้แก่	 บริเวณทางตะวันออก

ของออสเตรเลีย	 เป็นเขตอากาศอบอุ่นที่มีฝนตกตลอดทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว	 เฉลี่ยประมาณ	

1,000	 มิลลิเมตร	 ในฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดและฤดูหนาวอากาศอบอุ่น	 ลักษณะพืชพรรณ

ธรรมชาติเป็นป่าไม้ผลัดใบต่อปี	 ต้นไม้สูงใหญ่	 ใบกว้าง	 มีหลายชนิดขึ้นปะปนอย่างหนาแน่น	 ซึ่ง

ต้นไม้เหล่านี้จะมีสีเขียวในฤดูร้อนและสลัดใบในฤดูหนาว	 เช่น	ต้นยูคาลิปตัส	ต้นอะเคเซีย	 เป็นต้น	














ป่ายูคาลิปตัส

ที่มาของรูป : bluegumpictures.com.au
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 7. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งทะเลตะวันตก (marine west-coast climate) ได้แก่	

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์และชายฝั่งของรัฐวิกตอเรีย	 ลักษณะ

อากาศในเขตนี้อบอุ่นและคล้ายคลึงกับภูมิอากาศในยุโรปตะวันตก	 จึงเป็นสาเหตุสำคัญประการ

หนึ่งที่ทำให้ชาวอังกฤษเลือกที่ตั้งอาณานิคมแห่งแรกที่บริเวณชายฝั่งของรัฐนิวเซาท์เวลส์	 ลักษณะ	

พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ผลัดใบและไม้สนเป็นส่วนใหญ่	



ทรัพยากรธรรมชาติ  
   

	 ออสเตรเลียมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด	ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ	 ได้แก่	

 1. ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของออสเตรเลียส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามเขตภูเขาทางภาค

ตะวันออกและทางเหนือ	 พบบ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก	 พืชพรรณที่สำคัญ	

ได้แก่	 ยูคาลิปตัสและอะคาเซีย	 เขตป่าไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจะกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ	

ในรัฐควีนส์แลนด์	นิวเซาท์เวลส์	 วิกตอเรีย	แทสเมเนีย	และออสเตรเลียตะวันตกเฉียงใต้	 	

 2. ทรัพยากรดิน	 ดินหลายแห่งในออสเตรเลียเป็นดินที่ยังใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน	 แต่

คุณภาพไม่ดี	 เนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดดินปราศจากแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์	 ปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยใน

หลายบริเวณ	 ทำให้หลายพื้นที่กลายเป็นทะเลทรายและหลายแห่งฝนตกหนักจนเกิดการชะล้างซึม

ลงใต้ผิวดิน	

 3. ทรัพยากรแร่	 ปัจจุบันออสเตรเลียกลายเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งแร่ธาตุออกที่สำคัญของ

โลกประเทศหนึ่ง	นอกจากนี้ออสเตรเลียยังเป็นแหล่งสำรองทรัพยากรแร่ที่สำคัญหลายชนิด	 เช่น	 	

 	 -	 แร่เหล็ก	 มากกว่าครึ่งจะพบในบริเวณเทือกเขามิดเดิลแบ็ค	 (Middleback)	 ในรัฐ

ออสเตรเลียใต้	

	 	 -	 ถ่านหิน	ประมาณครึ่งหนึ่งจะพบอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์	

 	 -	 แร่ทองแดง	 มีการทำเหมืองแร่ทองแดงในออสเตรเลียกันมานานแล้ว	 แหล่งผลิตแร่

ทองแดงที่สำคัญอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์	แทสเมเนีย	และนิวเซาท์เวลส์	 ตามลำดับ	 	

 4. ทรัพยากรพลังงาน	พบทั้งน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ	 	

	 	 -	 น้ำมัน	 ที่พบในออสเตรเลียนั้นยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศและยัง

จำเป็นต้องมีการนำเข้า	 แหล่งสำคัญที่พบน้ำมันอยู่ในบริเวณช่องแคบแบสล์	 (Bass)	 นอกชายฝั่ง

ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐวิคตอเรีย	 	

	 	 -	 	ก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันออสเตรเลียได้พบแหล่งก๊าซธรรมชาติหลายแห่ง	 โดยเฉพาะ

ชายฝั่งทางด้านตะวันตกของทวีปในรัฐออสเตรเลียตะวันตก	 หรือแม้แต่ในบริเวณหมู่เกาะปะการัง

ของออสเตรเลียในน่านน้ำของมหาสมุทรอินเดียก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากเช่นกัน	 	
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	 	 -	 พลังงานน้ำ	 แหล่งผลิตพลังงานน้ำที่สำคัญ	 คือ	 บริเวณลุ่มแม่น้ำเมอร์เรย์ - ด าร์ลิงและ

แม่น้ำสโนวี	 	

 5. ทรัพยากรสัตว์ป่า	 สัตว์พื้นเมืองที่สำคัญ

ของออสเตรเลีย	 ได้แก่	 จิงโจ้	 สุนัขดิงโก	 โคอาลา			

นกอีมู	 เป็นต้น




โคอาลา เป็นสัตว์ป่าที่พบในเขตทะเลทรายและทุ่งหญ้าสะ

วันนาของประเทศออสเตรเลีย

ที่มาของรูป : friendsofthekoala.org



ลักษณะทางกายภาพของประเทศนิวซีแลนด์ 

  ที่ตั้งและขนาด 

	 นิวซีแลนด์เป็นประเทศหมู่เกาะ	 อยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก	 ทางตะวันออกเฉียงใต้

ของประเทศออสเตรเลีย	 มีเนื้อที่ประมาณ	 268,670	 ตารางกิโลเมตร	 ประกอบไปด้วยหมู่เกาะต่างๆ	

ดังนี้	

 1. เกาะเหนือและเกาะใต้ (North and South Islands) ระหว่างเกาะทั้งสองมีช่องแคบคุก	

(Cook	Strait)	คั่นอยู่	

 2. เกาะสจ๊วตหรือราคิวรา (Stewart or Rakiura Island)	 อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

เกาะใต้	มีช่องแคบโฟโวขวางกั้นอยู่	

 3. เกาะชาแทม (Chatham Island)	 อยู่ทางตะวันออกของเกาะใต้	

 4. หมู่เกาะ 3 กลุ่มในมหาสมุทรแปซิฟิก	 คือหมู่เกาะคุก	 หมู่เกาะโตเกเลา	 หมู่เกาะนิอู	

และดินแดนในทวีปแอนตาร์กติก	

ลักษณะภูมิประเทศ 

	 ลักษณะภูมิประเทศของนิวซีแลนด์แบ่งได้เป็น	 2	 เขต	คือ	

 1. เกาะเหนือ ประกอบด้วยภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งเป็นยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทและยังทรง

พลังอยู่หลายลูก	 โดยเฉพาะภูเขาไฟอาเปฮูซึ่งยังทรงพลังอยู่	 (ปะทุครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	

2539)	นับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเกาะเหนือ	สูงประมาณ	2,800	 เมตร	ภูเขาไฟเอกมองต์	 เป็นภูเขาไฟ

รูปกรวยที่มีสัดส่วนงดงาม	 บริเวณปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งมีน้ำขังกลายเป็นทะเลสาบที่สวยงาม
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เช่น	 ทะเลสาบเทาโป	 ทะเลสาบไวราปา	 ทะเลสาบโรโตรัว	 และยังมีน้ำพุร้อนที่สามารถใช้เป็น

พลังงานความร้อนได้	 ส่วนที่ราบมีเป็นบริเวณแคบๆ	 เช่น	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำวังกานุย	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำ		

ไวตาโกเทมส์	ที่ราบนารานากิ	 เป็นต้น	

 2. เกาะใต้ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวการวางตัวของ

เกาะจากตะวันออกเฉียงเหนือไปยังตะวันตกเฉียงใต้	 มีชื่อเรียกว่า เซาท์เทิร์นแอลป์ ทอดเป็นแนว

ยาวคล้ายกระดูกสันหลังของเกาะ	 มียอดเขาคุกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด	 สูง	 3,764	 เมตร	 ยอดเขาโดย

ทั่วไปจะมีธารน้ำแข็งและหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา	 ทำให้เกิดทะเลสาบบนภูเขา	 นอกจากนี้ยังมี		

ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์	 คือ	 ที่ราบแคนเทอร์เบอรี	 ทางใต้ของเกาะมีเกาะสจ๊วตอยู่ห่างจากฝั่ง

ประมาณ	12	กิโลเมตร	



โครงสร้างทางธรณีวิทยาของนิวซีแลนด์  

 โครงสร้างทางธรณีวิทยาของนิวซีแลนด์	 คือ	 ส่วนที่เปลือกโลกโก่งตัวสูงขึ้นจนมีลักษณะสูงชัน

โผล่พ้นพื้นน้ำ	ลักษณะส่วนใหญ่เป็นภูเขา	มีทั้งประเภทโก่งตัว	หักตัว	และภูเขาไฟ	 	

	 บริเวณเกาะเหนือมีการกัดเซาะพังทลายซึ่งเกิดจากการกระทำของฝนมากกว่าอย่างอื่น	 ฝนซึ่ง

ตกหนักในเกาะเหนือได้กัดเซาะหินในยุคเทอร์เชียที่มีความแข็งแกร่งน้อยไปทับถมในบริเวณต่างๆ	

ทำให้เกิดที่ราบในหลายบริเวณ	 เช่น	 แม่น้ำไวกาโตได้กัดเซาะดินและหิน	 ในบริเวณที่สูงตอนกลาง

ของเกาะไปทับถมในบริเวณลุ่มแม่น้ำไวกาโต	 ส่วนที่ราบบริเวณอ่าวเพลนตี	 ก็เกิดจากการทับถมของ

แม่น้ำหลายสายที่มีต้นกำเนิดในบริเวณที่สูงตอนกลางของเกาะเหนือด้วย	 	

	 ส่วนในเกาะใต้ธารน้ำแข็งได้กัดเซาะบริเวณที่สูง	 ทำให้เกิดภูมิประเทศซึ่งเกิดจากการกระทำ

ของธารน้ำแข็งหลายลักษณะ	 เช่น	 เป็นหุบเขาลึกยาว	 หุบเขาบางแห่งมีน้ำแช่ขังกลายเป็นทะเลสาบ

ซึ่งมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม	 นอกจากธารน้ำแข็งยังมีลมเป็นตัวการในการกัดเซาะซึ่งได้กัดเซาะดินและ

หินในที่สูงไปทับถมในบริเวณไหล่เขา	 ลาดเขาและในบริเวณที่ต่ำ	 ทำให้เกิดที่ราบตามบริเวณไหล่

เขาเป็นแนวติดต่ออยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเล	



ลักษณะภูมิอากาศ 

	 นิวซีแลนด์เป็นเกาะที่อยู่ในเขตละติจูดปานกลาง	 จึงทำให้ลักษณะอากาศทั่วไปอบอุ่น	 อากาศ

ไม่ค่อยรุนแรงมากนัก	 ตามการแบ่งระบบภูมิอากาศของเคิปเปิน	 จัดได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์มีสภาพ

อากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก	 	

	 นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยที่สูงและภูเขา	 ดังนั้นสภาพภูมิประเทศจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่

มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ	 เนื่องจากภูเขาในแนวเหนือ-ใต้จะขวางกั้นทิศทางลมตะวันตก	 โดย
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เฉพาะเทือกเขาแอลป์ทางใต้	 เนื่องจากลมตะวันตกที่พัดผ่านทะเลมาจะนำเอาความชุ่มชื้นมาด้วย	

ทำให้ด้านหน้าเขารับลมมีฝนตกตลอดปี	 ส่วนด้านหลังเขาเป็นเขตเงาฝน	



ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของนิวซีแลนด์	 ได้แก่	 	

 1. ทรัพยากรดิน	 ประเทศนิวซีแลนด์มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก	 ซึ่งเป็นดินที่

เกิดจากการทับถมของดินตะกอนภูเขาไฟ	 พื้นที่บริเวณที่ราบทั้งบนเกาะเหนือและเกาะใต้	 เหมาะแก่

การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์	

 2. ทรัพยากรน้ำ	 ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์เป็นที่สูง	 กระแสน้ำในแม่น้ำต่างๆ	 จึง

ไหลแรง	 เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน	 นอกจากนี้ประเทศนิวซีแลนด์ยังมีภูเขาไฟ

ที่ยังทรงพลัง	 มีน้ำพุร้อนทั้งชนิดที่เป็นน้ำพุธรรมดาและน้ำพุพุ่งขึ้นสูง	 หรือ	 กีเซอร์ (geyser)

สามารถต่อท่อไอน้ำจากน้ำพุร้อนไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย	

  3. ทรัพยากรป่าไม้ ประเทศนิวซีแลนด์มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์	 ไม้ที่พบมีทั้งไม้เนื้ออ่อนและ	

ไม้เนื้อแข็ง	

  4. ทรัพยากรแร่ธาตุ แร่ธาตุที่สำคัญ	 เช่น	ถ่านหิน	ทองคำ	 เป็นต้น	

  5. ทรัพยากรสัตว์ ประเทศนิวซีแลนด์ไม่มีสัตว์ดุร้ายเนื่องจากลักษณะของเกาะที่แยกตัว

ก่อนเกิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบ	 ได้แก่	 ค้างคาว	 นอกจากนี้ยังพบนก

มากมายหลายชนิด	 บางชนิดบินไม่ได้	 ที่น่าสนใจ	 เช่น	 นกกีวี	 (kiwi)	 ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของ

นิวซีแลนด์	



ลักษณะทางกายภาพของประเทศหมู่เกาะ 
ในมหาสมุทรแปซิฟิก  

 

	 หมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิก	 (The	 Pacific	 Islands)	 เกิดขึ้นเนื่องจากการหดตัวของ

เปลือกโลก	 เมื่อโลกเย็นตัวลงทำให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงและเกิดจากการชนกัน

ของแผ่นเปลือกโลกแผ่นต่างๆ	 	

 ที่ตั้งและขนาด 

	 หมู่เกาะต่างๆ	 ในมหาสมุทรแปซิฟิกกระจายตัวกันอยู่ระหว่างละติจูดที่	 0	 องศาใต้จนถึง	 25	

องศาใต้	 แบ่งออกเป็น	3	ส่วนตามลักษณะชาติพันธุ์และวัฒนธรรม	 ได้แก่	
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  1. หมู่เกาะเมลานีเซีย (Melanesia)	 อยู่ใกล้ออสเตรเลีย	 ประกอบด้วยเกาะนิวกินีและเกาะ

ทางตะวันออกไปจนถึงหมู่เกาะฟิจิ	

 2. หมู่เกาะไมโครนีเซีย (Micronesia)	 ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ	 กระจายอยู่ตอนกลางและ

ทางตะวันตกของมหาสมุทรเหนือเส้นศูนย์สูตร	

 3. หมู่เกาะโปลินีเซีย (Polynesia) อยู่ทางตะวันออกสุดของภูมิภาคไปจนถึงหมู่เกาะฮาวาย

และเกาะอีสเตอร์	

	 ทั้งนี้หมู่เกาะต่างๆ	 ในมหาสมุทรแปซิฟิกแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	

	 	 1)	 เกาะทวีป	 (Continental	 Islands)	 เคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปมาก่อน	 กระแสน้ำริมฝั่ง

กัดเซาะทำให้เกาะทวีปถูกตัดขาดจากแผ่นดิน	 หรือเกิดการพังทลายของพื้นดินตรงที่ต่อกับทวีปใหญ่

กลายเป็นเกาะอยู่ริมฝั่งทวีป	 เช่น	 เกาะนิวกินี	 นิวคาลิโดเนีย	หมู่เกาะฟีจี	 เป็นต้น	

  2)	 เกาะมหาสมุทร	 (Oceanic	 Islands)	 แบ่งย่อยได้	 2	ประเภท	คือ	

    (1) เกาะภูเขาไฟหรือเกาะสูง	 เกิดจากการสะสมพอกพูนของลาวาจากรอยแตกของ

พื้นมหาสมุทรเป็นหินบะซอลต์	 เกาะที่สูงขึ้นเหนือผิวน้ำอาจปรากฏเป็นยอดเดี่ยวๆ	 เป็นกลุ่มหรือเป็น

แนวเทือกเขา	

      (2) เกาะปะการังหรือเกาะต่ำ	 เกิดจากการทับถมของปะการัง	 มีอยู่ในเขตร้อน	 ซึ่งมี

น้ำอุ่นและใส	

    (3) อะทอล (atolls)	 เป็นเกาะรูปวงแหวน	 มีทางเข้าออก	 2-3	 ทาง	 ตรงกลางเป็น

เขตน้ำตื้น	ลึกไม่เกิน	 300	ฟุต	 เรียกว่า	ลากูน	พืชบนเกาะมีแต่มะพร้าว	 ไม่มีคนอาศัยอยู่	



 ลักษณะภูมิประเทศ 


	 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยภูเขาสูง	 สลับกับพื้นที่ต่ำที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้

ที่อุดมสมบูรณ์	 ซึ่งหมู่เกาะต่างๆ	 เหล่านี้เกิดมาจากการก่อตัวของแนวหินปะการังและการปะทุของ

หินภูเขาไฟ	



 ลักษณะภูมิอากาศ 


	 หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นชายฝั่งทะเล	 โดยมีอุณหภูมิ

สูงเกือบตลอดปี	 สภาพอากาศในแต่ละเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย	 มีปริมาณฝนตกชุก

สม่ำเสมอทุกปี	
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 ทรัพยากรธรรมชาติ  


	 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ	 ได้แก่	

 1. ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรที่แร่ที่สำคัญ	 ได้แก่	 แร่ฟอสเฟต	 โดยเฉพาะประเทศนาอูรูที่มี

ปริมาณแร่ฟอสเฟตจำนวนมากแห่งหนึ่งของโลก	 โดยมีปริมาณแร่ฟอสเฟตประมาณร้อยละ	 80	 ของ

พื้นที่เกาะ	

 2. ทรัพยากรสัตว์น้ำ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำรอบบริเวณ

เกาะที่อุดมสมบูรณ์	

 3. ทรัพยากรป่าไม้ พืชส่วนใหญ่เป็นพวกตระกูลอินโดมาลายัน	 การแบ่งชนิดของพืชขึ้นอยู่

กับลักษณะของเกาะ	 	





กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3 



	 1.	 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 โดยแยกศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพของ

ประเทศออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก	 กลุ่มละ	 1	 ประเทศ	

แล้วจัดทำรายงานพร้อมแผนที่และภาพประกอบรายงาน	

	 2.	 ให้นักเรียนจัดทำสมุดข่าวเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญของทวีปออสเตรเลีย

และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก	 โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ	



 

 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 



	 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 ทวีปทวีปเอเชีย	 และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย	 ที่

สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน	 มากบ้างน้อยบ้าง	 และบางครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต

มนุษย์	ที่สำคัญได้แก่	

 1. น้ำท่วม เป็นภัยธรรมชาติที่เป็นผลมาจากฝนตกหนักหรือการเอ่อล้นของแม่น้ำสายใหญ่ๆ	

ประกอบกับการหนุนของน้ำทะเล	 ทำให้การระบายน้ำไม่สามารถทำได้ทันท่วงที	 ทำให้เกิดน้ำท่วม	
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ซึ่งได้ทำลายพื้นที่เพาะปลูก	 บางครั้งเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก	 ก่อให้เกิดความ								

เสียหายเป็นบริเวณกว้าง	ทำลายชีวิตของผู้คนและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล	

	 ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ	 โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี	 นอกจากสาเหตุจากธรรมชาติแล้ว	

ยังมีสาเหตุมาจากคูคลองในตัวเมืองซึ่งเคยเป็นที่ระบายน้ำตามธรรมชาติได้ถูกถมทำถนนหรืออุดตัน

ตื้นเขิน	 เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์	 ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้	 รวมทั้งต้นน้ำลำธาร

ซึ่งเคยเป็นป่าไม้ที่เคยทำหน้าที่ตามธรรมชาติในการชะลอการไหลของน้ำได้ถูกทำลายไป	 ทำให้เกิด

น้ำท่วมได้	 ซึ่งเราเรียกภัยธรรมชาติที่เกิดจากการท่วมของน้ำที่ทำลายพืชสวนไร่นา	 ชีวิต	 และ								

บ้านเรือนว่า	อุทกภัย 

 แนวทางการปฏิบัติและป้องกันภัยจากน้ำท่วม ที่สำคัญ	มีดังนี้	

  1)	 การกันน้ำออกจากพื้นที่ด้วยการสร้างคันกั้นน้ำ	 การใช้ถุงทราย	 คอนกรีตหรือวัสดุอื่นๆ	

ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมมากกว่าเดิม	 ซึ่งคันกั้นน้ำจะต้องสร้างสูงขึ้นทุกๆ	 ปี	 เพราะมีตะกอนสะสมที่

ก้นแม่น้ำระหว่างช่วงน้ำท่วมทำให้แม่น้ำตื้นเขิน	

	 	 2)	 ทำให้ระดับน้ำลดลงโดยขุดร่องน้ำคู่ขนานลำน้ำเมื่อน้ำขึ้นในระยะน้ำท่วม	 น้ำจะผ่านไป

ทางน้ำล้นไหลเข้าไปในร่องน้ำที่ขนานกัน	ลงสู่หนองน้ำด้านหลัง	ลงสู่อ่าวหรือทะเลสาบ	

	 	 3)	 ลดปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำหลังฝนตกหนัก	 โดยการสร้างเขื่อนกั้นต้นน้ำและสาขาของ

แม่น้ำแล้วเก็บน้ำที่ไหลล้นมากเกินลงสู่อ่างเก็บน้ำ	

	 	 4)	 ปลูกป่าทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้	หรือจำกัดปริมาณไม้ที่ตัด	

  2. ภัยแล้ง เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงนาน	 ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือตก

น้อยมาก	 ความชื้นในอากาศน้อย	 อุณหภูมิของอากาศสูง	 ภาวะความร้อนจัด	 ทำให้มีการระเหยของ

น้ำผิวดินสูง	 แหล่งน้ำแห้งขอด	 ดินแตกระแหง	 เกิดวิกฤตน้ำขาดแคลน	 พืชผลเหี่ยวเฉาตาย	 พื้นที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย	 สัตว์เลี้ยงต่างๆ	 ขาดน้ำตาย	 มีผลต่อการอุปโภคของมนุษย์	 ซึ่ง						

ภัยแล้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่	 โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และเอเชียใต้	ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดจนทำให้เกิดไฟป่า	ดังที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียทุกปี	

 แนวทางการปฏิบัติและป้องกันภัยแล้ง ที่สำคัญ	 คือ	 การควบคุมการระเหยของน้ำและ

การจัดการบริหารน้ำที่มีอยู่ให้คงสภาพเดิมนานที่สุด	ดังนี้	

	 	 1)	 รักษาหน้าดินบริเวณต้นน้ำลำธารโดยให้มีพืชพรรณปกคลุมพื้นดินอยู่เสมอ	 เพื่อไม่ให้มี

การชะล้างหน้าดินเมื่อฝนตก	และลดแรงกระแทกของน้ำฝนต่อผิวดิน	

	 	 2)	 	จัดการบริหารน้ำตามลำธาร	 คลอง	 แม่น้ำ	 เพื่อการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 และ

สาธารณูปโภค	อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่ให้มีการสูญเสียโดยไม่จำเป็น	

	 	 3)	 ติดตามภาวะฝนเพื่อจัดทำเขื่อนหรือทำนบให้เหมาะสม	 สามารถจัดเก็บน้ำในปริมาณที่

สมดุลกับความต้องการ	
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	 	 4)	 ควบคุมปริมาณและการระเหยของน้ำโดยเฉพาะในเขตที่มีอากาศแห้งแล้ง	

	 	 5)	 ปลูกพืชหรือใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำ	พืชที่ใช้น้ำน้อย	 เช่น	 ข้าวโพด	ถั่วเหลือง	

ถั่วเขียว	 ถั่วลิสง	 ในเขตที่น้ำมากต้องปลูกพืชขนาดใหญ่ที่มีรากแข็งแรง	 เพื่อป้องกันการพังทลายของ

ดิน	และให้เป็นการรักษาต้นพืชนั้นให้คงอยู่ในช่วงน้ำหลาก	

 3. ภัยจากแผ่นดินไหว	 เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะของการเคลื่อนไหวภายในเปลือก

โลก	 ซึ่งอาจเกิดจากเปลือกโลกได้รับแรงกดและแรงบีบโก่งตัวสูงขึ้น	 หรือเกิดจากการเลื่อนหรือการ

เหลื่อมของเปลือกโลก	 บางส่วนอาจแตกหัก	 บางส่วนถูกยกตัวสูงขึ้น	 บางส่วนยุบตัวลง	 ผลการ

เคลื่อนที่ของเปลือกโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวขึ้น	 ซึ่งภัยจากแผ่นดินไหวที่สร้างความ

เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินครั้งใหญ่ให้แก่ทวีปเอเชียเกิดมณฑลเหอหนาน	 ประเทศจีน	 เมื่อกลาง	

พ.ศ.	 2551	 เป็นต้น	

 แนวทางการปฏิบัติและป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว	 ประเทศที่ตั้งอยู่ในความเสี่ยงต่อการ

เกิดแผ่นดินไหว	 เช่นประเทศญี่ปุ่นมักมีการเตรียมรับและป้องกันจากแผ่นดินไหว	ดังนี้	

	 	 1)	 สิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร	 โรงพยาบาล	 โรงงาน	 หรือเขื่อน	 จะมีการออกแบบเป็นกรณี

พิเศษ	 เพื่อสามารถรับการสะเทือนของแผ่นดินไหวได้	

	 	 2)	 บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว	 จะมีติดตั้งเครื่องเตือนภัย	 หรือให้ข้อมูล

แก่ผู้อยู่อาศัย	 หรือมีการซ้อมความพร้อมในการหลบภัยอยู่เสมอ	 เช่น	 การจอดรถนิ่งๆ	 อยู่กับที่	 การ

หลบอยู่ใต้โต๊ะหรือใต้โครงสร้างที่แข็งแรง	หรือการออกไปนอกอาคาร	 เป็นต้น	

	 	 3)	 บริเวณที่มีสารติดไฟง่าย	 ควรมีมาตรการป้องกัน	 เช่น	 ระบบตัดก๊าซที่มาตามท่อ	 ระบบ

ตัดไฟฟ้าเพื่อให้ไม่เกิดภัยซ้ำซ้อน	 เป็นต้น	
























การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศจีนเมื่อกลางปีพ.ศ. 2551

ที่มาของรูป : abc.net.au
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 4. ภัยจากพายุ พายุเป็นปรากฏการณ์ของภูมิอากาศบนพื้นผิวโลกในบริเวณความกดอากาศ

จากทุกทิศทุกทางเข้าสู่ศูนย์กลาง	 เกิดเป็นพายุหมุนซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงชนิดหนึ่ง	 พายุหมุนมีชื่อเรียก	

ต่างกัน	 เช่น	 พายุดีเปรสชัน	 จะมีความเร็วลมที่ศูนย์กลางไม่เกิน	 33	 นอตหรือ	 61	 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง	 หากมีความเร็วลมอยู่ที่ศูนย์กลางระหว่าง	 33-63	 นอต	 หรือ	 62-117	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	

เรียกว่า	 พายุโซนร้อน	 ซึ่งก่อความเสียหายและอันตรายมาก	 อาจเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง	 สูญเสีย

ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก	 พายุโซนร้อนที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตั้งแต่	 64	 นอตหรือ	 118	

กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป	จะมีชื่อเรียกต่างๆ	กันตามแหล่งเกิดพายุ	 เช่น	พายุโซนร้อนที่เกิดในบริเวณ

ทะเลจีนใต้หรือด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก	 จะเรียกว่า	 พายุไต้ฝุ่น	 หรือพายุโซนร้อนที่เกิด

ในมหาสมุทรอินเดีย	อ่าวเบงกอล	และทะเลอาหรับ	 เรียกว่า	พายุไซโคลน 


















พายุเป็นปรากฏการณ์ของภูมิอากาศบนพื้นผิวโลก

ที่มาของรูป : stormrideo.com



 แนวทางการปฏิบัติและป้องกันเหตุร้ายจากพายุ ภัยที่เกิดจากพายุที่เกิดทั่วทุกภูมิภาคใน

เอเชียหรือทั่วโลก	 จะแตกต่างกันไปตามสาเหตุและความรุนแรง	 ซึ่งแนวทางการปฏิบัติและป้องกัน

อาจแตกต่างกันบ้าง	 เหมือนกันบ้าง	 สำหรับการป้องกันภัยของพายุในเขตร้อนของประเทศไทยมี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 ควรจะต้องมีเทคโนโลยีและวิธีการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ	 ไม่ว่าจะด้วยการรับสัญญาณดาวเทียมหรือการสื่อสารประเภทอื่น	

ทำให้สามารถติดตามและประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในเส้นทางของพายุได้ป้องกันตนล่วงหน้า

หรืออพยพออกจากบริเวณที่พายุพัดผ่าน	 เป็นต้น	

 5. สึนามิ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรที่							

มีระดับรุนแรงสูง	 เนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก	 เช่น	 พื้นที่รอบๆ	 มหาสมุทร	 ทำให้เกิด						

แผ่นดินไหว	 ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรระเบิด	 ดินถล่ม	 การเลื่อนไหลของชั้นตะกอนปริมาณมากในพื้นที่

มหาสมุทร	 ทำให้เกิดการไหวสะเทือนกลายเป็นคลื่นยักษ์ที่เคลื่อนตัวเข้าปะทะกับแผ่นดินที่เป็นเกาะ
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แก่งชายฝั่ง	 ก่อให้เกิดคลื่นสูงประมาณ	 5-10	 เมตร	 มีความเร็วอย่างน้อย	 300-400	 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง	 ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งชีวิต	 ทรัพย์สิน	 และสภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่าง

ย่อยยับ	 ระบบนิเวศ	 ชายฝั่งเสียความสมดุล	 ดังที่เกิดในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	 ในเอเชีย					

เมื่อ	พ.ศ.	 2547	

 แนวทางการปฏิบัติและป้องกันเหตุร้ายจากคลื่นสึนามิ เนื่องจากสึนามินับเป็นภัย

ธรรมชาติที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 แต่เพื่อป้องกัน

ความเสียหายที่จะเกิดต่อชีวิตของผู้คนและทรัพย์สิน	 ทำให้ประเทศที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจาก

คลื่นสึนามิ	 เช่น	 ประเทศที่มีพื้นที่อยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก	 ได้จัดตั้งโครงการระบบเตือนภัยสึนามิ	

ในการติดตาม	 ตรวจสอบคลื่นแผ่นดินไหวพร้อมกับมีสถานีวัดระดับน้ำทะเลในบริเวณเขตแปซิฟิก	

เพื่อใช้ประเมินศักยภาพการเกิดคลื่นสึนามิและให้ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยเรื่องสึนามิ	 โดยใช้เครื่อง-	

มือที่ทันสมัย	 ทำงานเชื่อมโยงกับดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต	 สามารถเฝ้าระวังการสั่นสะเทือนของผิว

โลก	 และทันทีที่สัญญาเตือนว่าจะเกิดแผ่นไหว	 ศูนย์ก็จะแจ้งให้ประชาชนระวังล่วงหน้าได้	 2-3	

ชั่วโมงก่อนคลื่นจะโถมเข้าหาฝั่ง	

 

 
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาต ิ



	 ในปัจจุบันวิกฤตการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่

ประเทศต่างๆ	 ได้เผชิญอยู่	 ที่ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกและการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	 วิทยาการ	 ที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนทำให้เกิดความ

ไม่สมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ	 ปัญหาต่างๆ	

เหล่านี้นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	 โดยเฉพาะในการทำสนธิสัญญาต่างๆ	 หรือ

การทำความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ	 เพื่อนำเอามาตรการต่างๆ	 เหล่านี้มาใช้ในการ

ป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อไป	

	 ประเทศในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในการ

แก้ไขวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ที่สำคัญ	 ได้แก่	

 1. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 

(Convention on International Train Endangered Species of Wild Fauna an Flora 1973 

หรือ CITES) อนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์	 ให้ความสำคัญ

กับการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	 ควบคุมการค้าระหว่าง



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

67

ประเทศ	 ซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม	 ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่าและ

พืชป่า	 มีการสร้างกลไกที่มีเครือข่ายทั่วโลกเพื่อควบคุมการค้าระหว่างประเทศ	 และสร้างระบบการ

ออกใบอนุญาตในการนำเข้า	 ส่งออก	 นำผ่าน	 หรือส่งกลับออกไป	 เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์

ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์	 โดยมีมาตรการควบคุมและออกกฎหมายภายในแต่ละประเทศเพื่อ

รองรับหลักการของอนุสัญญา	 กำหนดกลุ่มของชนิดพืชพันธุ์และสัตว์ตามสถานภาพการอยู่รอด	 ซึ่ง

ประเทศที่ฝ่าฝืนข้อบังคับของอนุสัญญาฯ	 อาจได้รับผลกระทบในรูปแบบการกีดกันทางการค้าจาก

สมาชิกของอนุสัญญาฯ	ทั่วโลก	 	

 2. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity) (CBD)	 เป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์	 ได้แก่	 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	

การใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผล

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน	 หมายถึง	 การใช้

ประโยชน์โดยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม	

โดยคำนึงถึงสิทธิเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยีและการให้การสนับสนุนด้านการเงิน	 เป็นอนุสัญญา

ที่เสนอกลไกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศและระหว่างประเทศ	 	

 3. อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Convention on 

Wetlands of International Importance especially as Waterfawl Habitat)	 ได้ถูกกำหนดขึ้น

จากการประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญาที่เมืองแรมซาร์	 ประเทศอิหร่าน	 เมื่อวันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	

2514	 โดยเริ่มจากการเห็นความสำคัญของนกน้ำจากนานาประเทศ	 จึงพิจารณาถึงความสำคัญของ

พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่

ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด	 ที่กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆ	 ซึ่งประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามพันธกรณี

ในอนุสัญญาฯ	 	

 4. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลก 

(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

1972)	 เป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ	 และประชาชน

ในการปกป้องมรดกโลกอย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก	 (The	 World	

Heritage	 Committee)	 เพื่อดูแลแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสำคัญระดับโลก	 โดยมี		

หน้าที่คัดเลือกโบราณสถาน	 หรือแหล่งโบราณคดี	 หรือแหล่งธรรมชาติที่ทรงคุณค่าจะได้เป็นมรดก

โลก	 และบริหารจัดการกองทุนมรดกโลก	 (World	 Heritage	 Fund)	 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการ

สนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว	

 5. แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 21 (Agenda 21)	 เป็นความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน

ในระดับโลก	 (Global	 Partnership)	 ที่เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ	 ในการแก้ไขปัญหา
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ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกให้เกิดความยั่งยืน	 องค์การ

สหประชาชาติภายใต้กรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาแบบยั่งยืน	 (Commission	 on	 Sustainable	

Development)	 จึงเสนอแผนปฏิบัติการ	 21	 :	 ให้เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน	

(Agenda	 21:	 Programme	 of	 Action	 for	 Sustainable	 Development)	 ต่อที่ประชุมว่าด้วยสิ่ง

แวดล้อมและการพัฒนา	 (Earth	 Summit)	 ที่กรุงรีอูดีจาเนรู	 ประเทศบราซิล	 เมื่อเดือนมิถุนายน	

พ.ศ.	 2535	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกนำไปปรับใช้ตามลำดับก่อนหลัง	

เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยต้องการให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินไปด้วยกัน	 เพื่อให้การพัฒนาแต่ละด้านเป็นอย่าง

ต่อเนื่องในระยะยาว	 และเกิดความสมดุลกัน	 เพื่อคนทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคตมีทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างพอเพียงที่จะต้องสนองต่อความต้องการต่างๆ	 ในการดำรงชีวิตเพื่อความกินดีอยู่ดี	 



การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 



	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และ

เศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก	 แต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการใช้ทรัพยากรที่

ขาดความระมัดระวังได้	 ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดลดปริมาณลงและบางส่วนก็มี

สภาพเสื่อมโทรมลง	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์เอง	 ดังนั้นจึงควรจะมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม	 เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและสงวนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีใช้ในอนาคตตลอดไป	 ซึ่งหลักการสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	มีดังนี้	

 1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ใช้อย่าง

ชาญฉลาด และใช้ตามความจำเป็น ซึ่งไม่เกิดของเสียหรือพิษจากการใช้	 ไม่ให้เกิดการสูญเปล่า	

หรือสูญเปล่าน้อยที่สุด	 เช่น	 การนำขยะมูลฝอยมาหมักทำให้เป็นปุ๋ยหรือไบโอแก๊ส	 เพื่อนำกลับไป	

ใช้ประโยชน์ใหม่ได้	 เป็นต้น	

 2. การประหยัดของหายากและกำลังจะสูญพันธุ์ สิ่งใดที่เป็นของหายากหรือกำลังจะหมด

ไปจากโลกนี้	 จะต้องไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย	ต้องประหยัด	 เช่น	น้ำมันเชื้อเพลิง	ก๊าซธรรมชาติ	 เป็นต้น	

 3. การปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่เสื่อมโทรมให้คืนสภาพก่อนนำไปใช้ ถ้าทรัพยากร-

ธรรมชาติถูกใช้อย่างหนัก	 ขาดหลักการจนทำให้เกือบจะร่อยหรอ	 ต้องปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่มีอยู่ให้

ฟื้นคืนสภาพเดิมหรือเท่ากับสภาพเดิมแล้วค่อยนำมาใช้	
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แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 



	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีแนวทางดำเนินงาน	ดังนี้	

 1. ทรัพยากรใช้แล้วไม่หมดสิ้น (Non-Exhausting Natural Resources)	 เป็นทรัพยากรที่

สิ่งมีชีวิตขาดไม่ได้	 จำเป็นที่จะต้องมีอยู่	 ถ้าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ขาดแคลน	 มีน้อยลง	 หรือมีสิ่ง

เจือปนที่เป็นพิษ	 แม้แต่มีสารที่ไม่มีพิษ	 แต่มีมากเกินไปจะมีผลต่อสุขภาพอนามัย	 การเจริญเติบโต	

และศักยภาพในการผลิตของทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง	 มีผลทำให้องค์ประกอบผิดไปจาก

ธรรมชาติ	 มีผลต่อร่างกายมนุษย์	 พืช	 และสัตว์	 เช่น	 แสงอาทิตย์	 อากาศ	 น้ำในวัฏจักร	 เป็นต้น	

แนวทางในการจัดการสำหรับทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้	 ได้แก่	

	 	 1)	 ต้องควบคุมและป้องกันไม่ให้ทรัพยากรมีสิ่งปนเปื้อนจนเป็นอันตรายต่อมนุษย์	 พืช	

และสัตว์	 ทั้งสารพิษและไม่มีพิษ	 เช่น	 การควบคุมไม่ให้อากาศมีมลสารที่เป็นพิษจนทำให้ไม่

สามารถนำอากาศมาใช้ในการหายใจได้	 เป็นต้น	

	 	 2)	 ต้องควบคุม	 ป้องกัน	 ไม่ให้เกิดปัญหามลพิษจากกระบวนการอุตสาหกรรม

เกษตรกรรม	 และชุมชนที่อาจเกิดกับอากาศโดยตรงหรือทางอ้อม	 ซึ่งสัดส่วนของอากาศที่ผิดแปลก

ไปทำให้เกิดปัญหาต่อระบบการหายใจของมนุษย์	

	 	 3)	 กำจัดมลสารที่เป็นพิษในอากาศหรือการสกัดกั้นแสงอาทิตย์ที่ต้องกำจัดให้หมดไป	 โดย

วิธีการทางเคมี	ฟิสิกส์	 หรือทางชีววิทยา	ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	 เช่น	การปลูกต้นไม้	 เป็นต้น	

	 	 4)	 ให้การศึกษากับประชาชนในการควบคุมและป้องกันผลดี	 ผลเสีย	 ในการปนเปื้อนของ

มลสารที่มีต่อทรัพยากรประเภทนี้	 	

	 	 5)	 ออกกฎหมายควบคุมการกระทำใดๆ	 ที่จะมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ	 มีมาตรฐานที่

ควบคุมสารที่สามารถทำให้เกิดการปนเปื้อนของมลสารที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิต	 รวมถึงการทำลายอาคาร

บ้านเรือน	ศิลปกรรม	และโบราณสถาน	 	

 2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภททดแทนได้ (Renewable Natural Resources)	 เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อมนุษย์หรือสัตว์ที่สามารถเกิดทดแทนได้	 มักจะมีมากและจำเป็นต่อ	

สิ่งมีชีวิต	 มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต	 มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เสมอ	 การใช้ควรจะ

นำมาใช้ในส่วนเพิ่มพูน	 โดยให้คงรักษาไว้เพื่อให้มีทรัพยากรประเภทนี้ใช้ได้ตลอดไป	 ซึ่งมีแนวทาง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้	 ดังนี้	

	 	 1)	 	จัดให้มีระบบนิเวศหรือระบบสิ่งแวดล้อมให้มีชนิด	 มีปริมาณ	 และมีสัดส่วนซึ่งกันและ

กันตามเกณฑ์ธรรมชาติ	 เพื่อให้ระบบสามารถอยู่ได้ด้วยการควบคุมหรือรักษาตัวเองในลักษณะ
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สมดุลธรรมชาติ	 เช่น	 การฆ่างูในนาข้าว	 จะทำให้ชนิดของงูซึ่งอยู่ในระบบสิ่งแวดล้อมนาข้าวลด

ปริมาณลง	จนทำให้หนูในนาข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนเป็นศัตรูพืช	 เป็นต้น	

	 	 2)	 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ต้องใช้เฉพาะส่วนเพิ่มพูนเท่านั้น	 จะทำให้สามารถ

มีทรัพยากรใช้ได้ตลอดไป	 เช่น	 การใช้ทรัพยากรป่าไม้	 ควรตัดไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยหรือ

ไม่มีเลยมาใช้	 เป็นต้น	

	 	 3)	 ต้องควบคุมและป้องกันให้ปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพ

ในการให้ผลิตผลหรือให้ส่วนเพิ่มพูนอย่างมีประสิทธิภาพ	 	

	 	 4)	 ในการนำทรัพยากรมาใช้ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 มีระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 และข้อ

บังคับที่ดี	 ไม่ให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์	

	 	 	 5)	 ยึดหลักอนุรักษ์ในการใช้ที่ต้องใช้อย่างเหมาะสม	 สงวน	 ป้องกัน	 เก็บกักรักษา	

ซ่อมแซม	และฟื้นฟูส่วนที่เสื่อมโทรมก่อนนำไปใช้	

 3. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดไป (Exhausting Natural Resources)	 เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อความฟุ่มเฟือย	 ความสะดวกสบายของมนุษย์	 และ

เป็นประเภทที่ไม่สามารถทดแทนได้	 เมื่อนำมาใช้แล้วจะหมดไป	 ซึ่งการจัดการจะเน้นการประหยัด

และให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดถึงไม่มี	 ซึ่งมีแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้	 ดังนี้	

	 	 	 1)	 ทรัพยากรประเภทสินแร่	 น้ำมันปิโตรเลียม	 และก๊าซธรรมชาติ	 เมื่อนำมาใช้ควรจะต้อง

ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาจัดการ	 เพื่อลดหรือไม่ให้เกิดการสูญเสียจากกระบวนการนำ

ทรัพยากรมาใช้	 	

	 	 	 2)	 ใช้ทรัพยากรประเภทนี้ตามความจำเป็น	 ถ้าไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงหรือหา

ทรัพยากรอื่นที่แทนได้นำกลับมาใช้	

	 	 	 3)	 นำส่วนที่เสียแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	 เช่น	 การนำส่วนของแร่ที่ เสียจาก

กระบวนการผลิตนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่เพื่อจะให้มีทรัพยากรนั้นใช้ได้นานขึ้น	

	 	 	 4)	 ต้องควบคุมและป้องกันของเสียที่เกิดขึ้นให้มีน้อยหรือไม่มีเลย	 โดยเฉพาะน้ำมัน

ปิโตรเลียม	 ก๊าซธรรมชาติ	 และสารกัมมันตรังสี	 ที่ต้องหาทางกำจัดเพื่อไม่ให้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อ

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตในระบบ	 เช่น	 การมีการกรองอากาศจากปล่องไอเสียของโรงงานอุตสาหกรรม	

เป็นต้น	
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	 	 	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แล้วนำมาสรุปวิเคราะห์หน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆ	ฟัง	 	



 
 

คำถามท้ายหน่วย 




	 1.	 ที่ตั้ง	 ขนาด	 อาณาเขตของประเทศไทยมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชากร

อย่างไร	

	 2.	 พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชียมีหลากหลายชนิด	 นักเรียนคิดว่าพืชพรรณธรรมชาติ

ใดที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ	

	 3.	 ดินบริเวณใดในทวีปเอเชียที่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทวีป	

	 4.	 ให้สรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยแล้งและแนวทางแก้ไขของทวีปเอเชีย	

	 5.	 บริเวณเขตหินเก่าของออสเตรเลียบริเวณใดที่ถือเป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก	 และ

ประกอบด้วยหินใดบ้าง	

	 6.	 ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วยหมู่เกาะอะไรบ้าง	 และมีลักษณะภูมิประเทศเป็น

อย่างไร	อธิบายมาพอสังเขป	

	 7.	 เหตุใดจึงต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	

	 8.	 นักเรียนมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง	 	

จงอธิบายมาพอเข้าใจ	


