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ทวีปµ‹Ò§ æ ºนâÅ¡
âÅกที่เราอาศัยอยู่áº่งออกเปšน 7 ทวีป ไ´Œáก่ เอเชีย ยุâรป áอ¿ริกา อเมริกาเËน×อ
อเมริกาãตŒ ออÊเตรเÅียáÅะâอเชียเนยี áÅะáอนตาร�กติกา áต่Åะทวีปกçมีประเทศ
อยู่มากมาย ยกเวŒนทวีปáอนตาร�กติกา ที่ปก¤Åุม´Œวยนíéาá¢çง ไม่มีมนÉุย�ตัéงรกราก
อยู่อาศัยถาวร

มหาสมุทรอาร์กติก

ÁËÒÊÁØ·ÃÍÔ¹à´ÕÂ

·ÇÕ»ÂØâÃ»

·ÇÕ»áÍ¿ÃÔ¡Ò

·ÇÕ»àÍàªÕÂ

·ÇÕ»ÍÍÊàµÃàÅÕÂ
áÅÐâÍàªÕÂà¹ÕÂ

ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿�¡
ÁËÒÊÁØ·ÃáÍµáÅ¹µÔ¡

·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡ÒàË¹×Í

·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡ÒãµŒ

เสŒนÈูนย์สูตร

เสŒนวันที่สากล

1110

ตวั
อย
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ประเทศในทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียเริ่มจากญี่ปุ่นซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก  
ไปจนถึงตุรกีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ประเทศที่อยู่ทาง
ทิศตะวันออก มักมฝีนตกชกุกว่าประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตก

ทวีปยุโรป

ทวีปแอฟริกา

ทะเลด�า

จอร์เจีย

ไซปรัส

เลบานอน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

มัลดีฟส์

อินเดีย

ศรีลังกา

กาตาร์
บาห์เรน

อิหร่าน

อสิราเอล* จอร์แดน
คูเวต

ซาอุดีอาระเบีย

เยเมน

โอมาน

ตุรกี

ซีเรีย อิรัก

อาร์เมเนยี
อาเซอร์ไบจาน

อุซเบกิสถาน

คาซัคสถาน

ทาจิกิสถาน
คีร์กีซสถาน

อัฟกานสิถาน

ปากีสถาน
เนปาล

เติร์กเมนสิถาน

ทบิลิซิ

องัการา

นโิคเซีย

ดามัสกัส

อัมมาน

เยรูซาเลม

* เมืองหลวงของ
  อิสราเอลคือ เทลอาวีฟ

ริยาด

คูเวตซิตี

มานามา

ซานา

มัสกัต

โดฮา
อาบูดาบี

แบกแดด

ปาเลสไตน์

เบรุต

เยเรวาน บากู

เตหะราน

อาชกาบัต

คาบูล

นวิเดลี
กาฐมาณฑุ

มาเล

โคลัมโบ

อิสลามาบัด

ทาชเคนต์

บิชเคก

ดูชานเบ

อัสตานา

มหาสมุทรอินเดีย

ทะเล
  แคสเปียน

เมียนมา

ภูฏาน

ญี่ปุ่น

บังกลาเทศ

ฟิลิปปินส์

ติมอร์-เลสเต

จีน

มองโกเลีย

เกาหลีเหนือ

เกาหลี ใต้

ลาว

ไทย

กัมพูชา

เวยีดนาม

มาเลเซีย

บรไูน

อินโดนเีซีย

ทิมพู

ปักกิ่ง

ไต้หวัน

มะนลิา

บันดาร์เสรีเบกาวัน

ดิลี

เปียงยาง
โซล

โตเกียว

อูลานบาตอร์

ธากา

เนปยีดอ เวียงจันทน์

กรุงเทพมหานคร

กัวลาลัมเปอร์

สิงคโปร์

สิงคโปร์

พนมเปญ

จาการ์ตา

ฮานอย

ไทเป

มหาสมุทรแปซิฟิก

ทะเลอาหรับ อ่าว
เบงก

อล

ทวีปเอเชีย

ทะเลจีนตะวันออก

ทะเลจีนใต้

1312
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ไอซ์แลนด์

ฟินแลนด์

ทาลลินน์

ลิทัวเนยี

เบลารสุ

สวีเดน

นอร์เวย์

เดนมาร์ก

อังกÄÉ
เนเ¸อร์แลนด์

เยอรมนี โปแลนด์เบลเยียม

เชçก

ไอร์แลนด์

ลักเซมเบิร์ก

½รั่งเศส

โปรตุเกส
สเปน

ลิกเตนสไตน์

สวิตเซอร์แลนด์

โมนาโก อิตาลี

นครรฐัวาตกินั

มอนเตเนโกร

มอลตา

อนัดอร์รา

เรคยาวิก

ออสโล

โคเปนเÎเกน

อัมสเตอร์ดัมลอนดอน

อันดอร์ราลาเวลลา
มาดริด

ลิสบอน

ปารีส

เบิร์น
วาดุซ

ซานมารีโน
ซาเกรçบ

ลูบลิยานา

ซาราเยโว

โซเฟ‚ย

บูคาเรสต์เบลเกรด

บูดาเปสต์
บราติสลาวา

พอดกอรีตซา พริซตีนา
ติรานา

สโกเปีย

โมนาโก

โรม

เอเ¸นส์

วัลเลตตา

บรัสเซลส์

ลักเซมเบิร์ก

เบอร์ลิน
วอร์ซอ

ปราก

เวียนนา

ดับลิน

เฮลซิงกิ

เอสโตเนยี

ริกา

วิลนอีุส มินสก์

รัสเซีย
(ดินáดนáทรก)

สตอกโÎล์ม

ทวีปแอฟริกา

ลัตเวีย

รัสเซีย

รัสเซีย

ไทย

ความกว้างใหญ่¢องประเทศรัสเซียยูเครน

มอลโดวา

มอสโก

เคียฟ

มอสโก

กรุงเทพมหานคร

ค‚ชีเนา

ทวีปเอเชีย

รัÊเซียเปšนประเทศที่มี¢นา´ãËญ่ที่Êุ´ãนâÅก ãËญ่กว่าไทย
ประมา³ 33 เท่า

สโลวาเกีย

ซานมารีโน
บอสเนยีและเÎอร์เซโกวีนา

คอซอวอ

ออสเตรีย
สโลวีเนยี

โครเอเชีย เซอร์เบีย
โรมาเนยี

Îังการี

กรีซ
แอลเบเนยี

มาซิโดเนยี

บัลแกเรีย

มหาสมุทร
แอตแลนติก

ทะเลเหนือ

ทะเลนอร์วีเจียน

ทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน

ทะเลด�า

ประเทศในทวีปยØâรป
ทวีปยุâรปเริ่มจากรัÊเซียไปจนถึงâปรตเุกÊ
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ทางทิศเËน×อ¢องรัÊเซีย 
มีนíéาá¢çงตÅอ´ทัéงป‚ Ê่วนประเทศ
ที่อยู่รอºทะเÅเม´ิเตอร�เรเนยีน 
มีอากาศ¤่อน¢ŒางรŒอนáËŒง
ãนÄ´ูรŒอน Ê่วนÄ´ูËนาว
อากาศอºอุ่น 
ฝนตก¤่อน¢Œางชกุ

ทวีปยุโรป
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●ネパール●インド

นกกระเรียนเลçก

เสือดาวหิมะ

แพนดŒาแดง

เอเวอเรสต ์
8,848 เมตร 

เอเวอเรสต์ 
8,848 เมตร 

ดอยอินทนนท์
2,565 เมตร คันเจนชงุกา

8,586 เมตร  มาคาล ู  
8,463 เมตร    

ลอห์ตเซ   
8,516 เมตร   

เคทู 
8,611 เมตร คันเจนชงุกา  

8,586 เมตร 
ลอห์ตเซ   
8,516 เมตร 

มาคาล ู 
8,463  เมตร 

เมตร

เมตร

เมตร

เมตร

6,000

4,000

2,000

8,000

เคทู 
8,611 เมตร 

เนปาล ¨ีน  ทิเบต

เนปาล ¨ีน  ทิเบต

เนปาล อินเดีย

ปากีส¶าน  ¨ีน

ยอ´เ¢Ò
รอº æ ประเทศจีนáÅะเนปาÅ มีáนวเ¢าที่ต่อเน×อ่งกันยาวเปšน¾×´ เรียกว่า 
เท×อกเ¢าËิมาÅัย 

เนปาล ¨ีน ทิเบต

สูงที่สุดในโลก

2726
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แม่น�éาไนล์  
6,853 กิโลเมตร

แม่น�éาแอมะซอน 
6,437 กิโลเมตร  

แม่น�éาแยงซี  
6,380 กิโลเมตร 

แม่น�éามิสซิสซิปปี 
6,275 กิโลเมตร 

แม่น�éาเยนเีซย์  
5,536 กิโลเมตร 

ไคโร

มากาปา

นวิออร์ลีนส์ เซนต์หลุยส์

เยนเีซียสค์ดูดินคา

เซี่ยงไฮŒ หนาน¨ิง หวู‹ฮั่น ©งชิ่ง หยซูู‹

อัสวาน คาร์ทูม

อีกีโตส

¨ูบา
ปลากะพงáม‹นíéาไนล์ ปลานลิ

โลมาáม‹นíéาáอมะซอน

จระเ¢Œตีนเปšดจีน

ปลาช‹อนยักÉ์áอมะซอน

ปลาหมูกระโดงสูง

ปลาอัลลิเกเตอร์ เต‹าáกŒมáดง

ปลาไทเมนปลาสเตอร์เจียนไซบีเรีย

áÁ‹นíéÒ
áม่นíéาที่ยาวที่Êุ´ãนâÅก¤×อáม่นíéาไนÅ� áม่นíéาáต่ÅะÊายไม่ไ´Œมีá¤่Êัตว�อาศัยอยู่ ãนนíéา
เท่านัéนนะ ¤นกçอาศัยอยู่รอºáม่นíéามาตัéงáต่Êมัยâºรา³´ŒวยเËม×อนกัน

แม่น�éาเยนเีซย์  
5,536 กิโลเมตร 

แม่น�éามิสซิสซิปปี   
6,275 กิโลเมตร 

แม่น�éาแอมะซอน   
6,437 กิโลเมตร 

แม่น�éาแยงซี 
6,380 กิโลเมตร 

แม่น�éาไนล์  
6,853 กิโลเมตร 

รัสเซีย

¨ีน
สหรัฐอเมริกา

    

ยาวที่สุดในโลก

อียิปต์ ซูดาน

เซาท์ซูดาน ยูกันดา บราซิล เปรู 2928

ตวั
อย
า่ง



รัสเซีย
17,098,242
ตารางกิโลเมตร

แคนาดา
9,984,670 
ตารางกิโลเมตร 

สหรัฐอเมริกา
9,826,675  
ตารางกิโลเมตร 

จีน
9,596,960   
ตารางกิโลเมตร 

บราซิล
8,514,877    
ตารางกิโลเมตร 

¾×éนทีè
ประเทศที่มี¾×éนที่กวŒางãËญ่ที่Êุ´ãนâÅก¤×อ รัÊเซีย
ตัéงอยู่ทางตอนเËน×อÊุ´¢องทวีปยุâรป 
มี¢นา´ãËญ่เก×อºเท่าประเทศจีนáÅะºราซิÅ
รวมกันเÅยนะ

ประชÒ¡ร
ประเทศที่มีประชากรมากที่Êุ´ãนâÅก¤×อ จีน 
Ê่วนอินเ´ียอยู่อัน´ัºที่ 2 กçมีประชากรเ¾ิ่ม¢ึéนอย่างรว´เรçว 
อีกไม่นาน¤งจะตามจีนทันáÅŒวÅะ

จีน   
1,379,302,771 คน 

จีน   
1,379,302,771 คน 

สหรัฐอเมริกา   
323,349,000 คน 

อินโดนเีซีย   
258,843,000 คน 

= 60,000,000 คน

บราซิล   
207,721,000 คน 

อินเดีย   
1,320,844,000 คน 

อินเดีย 
1,320,844,000 คน 

สหรัฐอเมริกา 
323,349,000 คน 

อินโดนเีซีย 
258,843,000 คน 

บราซิล 
207,721,000 คน 

กว้างที่สุดในโลก

มากที่สุดในโลก
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µÖ¡ระ¿‡Ò
ตึกที่Êูงที่Êุ´ãนâÅก¤×อ เºิร�จ¤าÅิ¿า อยู่ที่เม×อง´ูไº

สูงที่สุดในโลก

เบิร์จคาลิฟา (อาหรับเอมเิรตส์)
828 เมตร

เบิร์จคาลิฟา
828 เมตร

เซี่ยงไÎ้ทาวเวอร์ (จีน)
632 เมตร

เซี่ยงไÎ้ทาวเวอร์
632 เมตร

มักกะÎ์รอยัลคลçอกทาวเวอร์
(ซาอุดีอาระเบีย) 
601 เมตร

มักกะÎ์รอยัล
คลçอกทาวเวอร์
601 เมตร

¼ิงอันอินเตอร์เนชั่นแนล 
ไฟแนนซ์เซçนเตอร์ (จีน)
599.1 เมตร

¼ิงอันอินเตอร์เนชั่นแนล 
ไฟแนนซ์เซçนเตอร์
599.1 เมตร

ตÖกมหานคร
(ตÖกทีèสูงทีèสุดãนประเทÈไทย)
314.2 เมตร 

ลอตเต้เวิลด์ทาวเวอร์
(เกาหลีãตŒ)
554.5 เมตร

ลอตเต้เวิลด์ทาวเวอร์
554.5 เมตร

ซาอุดีอาระเบีย

อาหรับเอมเิรตส์

¨ีน

¨ีน

เกาหลีãตŒ

3332
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อุโมงค์ทางรถไฟกอทท์Îาร์ดบาเซ 
57 กิโลเมตร 

อุโมงค์ทางรถไฟ
กอทท์Îาร์ดบาเซ

57 กิโลเมตร 

อุโมงค์ทางรถไฟเซกัง 
53.9 กิโลเมตร 

อุโมงค์ทางรถไฟ
เซกัง
53.9 กิโลเมตร 

อุโมงค์ทางรถไฟยูโร 
50.5 กิโลเมตร 

อุโมงค์ทางรถไฟยูโร
50.5 กิโลเมตร 

อุโมงค์ทางรถไฟยุลÎยçอน
50.3 กิโลเมตร 

อุโมงค์ทางรถไฟ
ยุลÎยçอน
50.3 กิโลเมตร 

อุโมงค์ทางรถไฟเลิทช์แบร์ก 
34.57 กิโลเมตร 

อุโมงค์ทางรถไฟ
เลิทช์แบร์ก

34.57 กิโลเมตร 

ÍØâÁ§¤�·Ò§Ã¶ä¿
อุâมง¤�ทางรถไ¿ที่ยาวที่Êุ´ãนâÅก¤×อ อุâมง¤�กอทท�Îาร�´ºาเซ
¢องÊวิตเซอร�áÅน´� ที่ทะÅุ¼่านเท×อกเ¢าáอÅปŠ มนÉุย�ÊรŒาง
อุâมง¤�เËÅ่านีé¢ึéนมาเ¾×่อãชŒ¢ŒามทะเÅáÅะÀูเ¢าÊูงยังไงÅ่ะ

ยาวที่สุดในโลก

เกาหลีãตŒ

Þีèปุ†น

สวิตเซอร์áลนด์

องักÄÉ

3534

ตวั
อย
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