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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

                       

1. บอกที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์จากแผนที่ภูมิภาคเอเชยี 
      ตะวันออกเฉียงใต้ 

 2.  อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
      ตะวันออกเฉียงใต้ 

 3.  วิเคราะห์อิทธิพลของที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนา 
      ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

แบบทดสอบก่อนเรียน ต้องการสอบก่อนเรียน  
ให้คลิกเร่ิมการทดสอบ 

เร่ิมการทดสอบ 

ย้อนกลับ 

กลับเมนูหลัก 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

1. ประเทศใดไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก 

  ไทย   ลาว 
  กัมพชูา  เวียดนาม 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

2. ประเทศใดใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
  เวียดนาม  ลาว 
  พม่า   มาเลเซีย 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

3. ประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในภมูิภาคเอเชีย 
       ตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะอย่างไร 
  สัมพนัธ์กับการประกอบอาชีพ 
  สะท้อนความคิดทางการเมือง 
  สะท้อนความเช่ือทางศาสนา  
  รับใช้ชนชัน้ผู้น า 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

4.  สภาพภมูิศาสตร์ในข้อใดเป็นลักษณะเด่นอย่างหน่ึง 
     ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  พืน้ที่อยู่ไม่ห่างไกลจากทะเล  
  ภมูิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น า้ 
  ที่ตัง้มีลักษณะเป็นคาบสมุทร  
  มีเทอืกเขาสูงขนานกับชายฝ่ัง 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

5.  วัตถุประสงค์แรกที่ชาวยุโรปเดนิทางมายังเอเชีย 
      ตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด 
  ซือ้หาเคร่ืองเทศ    
  เผยแผ่ศาสนาคริสต์ 
  หาที่ตัง้อาณานิคม    
  ระบายสินค้าจากยุโรป 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

6.  ดนิแดนที่อยู่ระหว่างประเทศจีนกับอนิเดยีเรียกว่า 
     อะไร 
  เอเชียใต้     
  เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
  คาบสมุทรอินโดจีน 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

7.  ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทัง้หมดกี่ 
      ประเทศ 
   8      
   9 
   10      
   11 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

8.  ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 
      ประกอบด้วยดนิแดน 2 ส่วน 
  เวียดนาม     
  พม่า 
  มาเลเซีย     
  อินโดนีเซีย 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

9.  ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นเกาะ  
     หรือหมู่เกาะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 
  เกษตรกรรม     
  อุตสาหกรรม 
  ประมง     
  ท าการค้ากับต่างชาต ิ



แบบทดสอบก่อนเรียน 

  

10.  ลักษณะภมูิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
        สามารถสรุปได้เหมาะสมตามข้อใด 
  ฤดรู้อนจัด  ฤดหูนาวจัด   
  ฝนตกน้อยมีฤดหูนาวบางช่วง 
  อากาศร้อนตลอดปี มีฝนตกชุก  
  มีสภาพภมูิอากาศที่ไม่แน่นอน 



เข้าสู่บทเรียน 

  

พฒันาการด้านต่าง ๆ ของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เร่ิมเข้าสู่เนือ้หาบทเรียน 

ย้อนกลับ 

กลับเมนูหลัก 



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

1. ลักษณะทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (South East Asia : SEA)เป็น
ภมิูภาคท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหวา่งประเทศ
ใหญ่ 2 ประเทศ คือ จีนกบัอินเดีย ในอดีตท าให้เรียกดินแดนนีว้า่ 
เอเชียใน หรือเอเชียกลาง  
     สว่นค าวา่ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นค าใช้ครัง้แรกในระหวา่ง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 
       



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

     เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยดินแดนที่เป็นคาบสมุทร 
และหมู่เกาะ ตัง้อยูใ่นเขตภมิูอากาศแบบร้อนชืน้ มีฝนตกชุก เป็น
แหลง่ผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคญัของโลก  เป็นภมิูภาคท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลง่ทอ่งเที่ยวที่อุดมสมบรูณ์ และเป็นที่รวม
ของประชากรที่มีความหลากหลายทางด้านเชือ้ชาติ  ศาสนา  ภาษา 
และวฒันธรรม 
       



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

     ประเทศที่ตัง้อยู่บนคาบสมุทรหรือแผ่นดนิใหญ่  ได้แก่ 
1.พมา่   2.ไทย   3. กมัพชูา  4.ลาว  5.เวียดนาม  6.มาเลเซีย 
 
     ประเทศที่เป็นเกาะหรือเป็นหมู่เกาะ  ได้แก่ 
1.อินโดนีเซีย  2.สิงคโปร์  3.บรูไน  4.ฟิลิปปินส์  5.ติมอร์-เลสเต 
       



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

2. ที่ตัง้ 
     ละติจดู 10 องศาใต้ท่ีติมอร์-เลสเต  
       ละติจดู 28 องศาเหนือท่ีภาคเหนือของพมา่  
       ลองตจิดู 92 องศาตะวนัออกท่ีภาคตะวนัตกของพมา่  
       ลองตจิดู 141 องศาตะวนัออก บริเวณชายแดนอเิรียนจายา (อินโดนีเซีย) 
ตัง้อยูใ่นเขตร้อนระหวา่งมหาสมทุรแปซิฟิกกบัอา่วเบงกอล หรือ ระหวา่ง
ประเทศอินเดียกบัจีน ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย โดยมีเส้นศนูย์สตูร
ผ่าน เกาะสมุาตรา  เกาะบอร์เนียว   และ เกาะสลุาเวซี (ก.เซลีเบส) ประเทศ
อินโดนีเซีย       



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

  แผนที่แสดงที่ตัง้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
      
 
 
 
 
 
 



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

  
      
 
 
 
 
 
 



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

  
      
 
 
 
 
 
 



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

       
 
 
 
 
 
 



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

3. ขนาดที่พืน้ที่ 
     เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีพืน้ที่ประมาณ 4.6 ล้านตาราง
กิโลเมตร  (4,620,541) และมีประชากรประมาณ  596.6 ล้าน
คน  ประกอบด้วย 11 ประเทศ คือ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กมัพชูา 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และติมอร์-เลสเต 
 
                 ข้อมูล (ประชากรโลก 2009/World Population Data Sheet) 



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

11 ประเทศ ประกอบด้วย 
1.ไทย     2.พมา่   
3.ลาว     4.เวียดนาม   
5.กมัพชูา    6.มาเลเซีย  
7.สิงคโปร์     8.อินโดนีเซีย    
9.บรูไน     10.ฟิลิปปินส์   
11.และติมอร์-เลสเต 
 



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 
 
4. ลักษณะภูมปิระเทศ  
 ลกัษณะภมูิประเทศของแผ่นดนิใหญ่  หรือคาบสมุทรอนิโดจีน แบง่ออกเป็น 3 เขต 
    4.1 บริเวณเทือกเขา  แบง่ออกเป็น 3 แนว 
           - แนวเทือกเขาตะวันตก อยูท่างตะวนัตกของประเทศพม่า เรียกว่า เทือกเขา
อารกนัโยมา เป็นเทือกเขาที่เกิดจากการโก่งตวัของเปลือกโลก และเป็นท่ีมีแผน่ดินไหว
เกิดขึน้บอ่ยครัง้ 
           - แนวเทือกเขาตอนกลาง อยูร่ะหวา่งประเทศไทยกบัพมา่ ได้แก่ เทือกเขา
แดนลาว เทือกเขาถนนธงชยั เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาสนักาลาคีรี  ซึง่เป็นเทือกเขาที่มี
อายเุก่าแก่ ผ่านการสกึกร่อนมานาน จงึมีความสงูไมม่ากนกั เป็นแหลง่สะสมแร่ธาตตุา่ง ๆ 
เช่น ดีบกุ วลุแฟรม 
          - แนวเทือกเขาตะวันออก อยูใ่นประเทศลาวและเวียดนาม เรียกวา่ เทือกเขา
อนันมั มีความสงูไมม่ากนกั เพราะมีอายเุก่าแก่ผา่นการสกึกร่อนมานาน 
 
      



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 
    4.2 เขตที่ราบลุ่มแม่น า้ เป็นเขตท่ีดินอดุมสมบรูณ์มีประชากรอาศยัอยู่
หนาแน่น ได้แก่ 
           1) ท่ีราบลุม่แมน่ า้อิรวดี และปากแมน่ า้สาละวิน ในประเทศพมา่ 
           2) ท่ีราบลุม่แม่น า้เจ้าพระยา ในประเทศไทย 
           3) ท่ีราบลุม่แมน่ า้โขงตอนลา่ง ในประเทศกมัพชูาและเวียดนาม 
           4) ท่ีราบลุม่แมน่ า้แดง ในประเทศเวียดนาม 
         
      



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 

     
      

ที่ราบลุ่มแม่น า้ 



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 

     
      



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 

     
      



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 

     
      



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 
    4.3 เขตที่ราบชายฝ่ังทะเล  อยูท่างตะวนัออกและทางตอนใต้ของ
คาบสมทุร ได้แก่ ท่ีราบชายฝ่ังของเวียดนาม และภาคใต้ของไทย และมาเลเซีย 

 
 
 
 
 
 
         
      



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 

 
ลักษณะภมูปิระเทศของเกาะและหมู่เกาะ     
  
          มีลกัษณะเป็นที่ราบชายฝ่ังแคบๆ ตอนในของเกาะพืน้ที่เป็นที่
สงูและเทือกเขา ได้แก่ หมูเ่กาะอินโดนีเซีย หมูเ่กาะฟิลิปปินส์ เป็นเขต
ที่มีแผ่นดินไหวและภเูขาไฟระเบิด แตมี่ดินอดุมสมบรูณ์เพราะเป็นดิน
ภเูขาไฟ  มีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น 
 
      



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 

 
ลักษณะภมูปิระเทศของเกาะและหมู่เกาะ 
 
 
 
 
 
     
  
        
      



พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

 

 
สภาพภมูิอากาศ 
             เป็นแบบร้อนชืน้ อยูใ่นเขตมรสมุจงึมีฝนตกชกุ และมีอากาศ
ร้อนเกือบทัง้ปี  หลายพืน้ที่มีฝนตกหนกั บางครัง้ได้รับมรสมุ เช่น พมา่
ไทย  เวียดนาม   อากาศแบบร้อนชืน้ท าให้เหมาะแก่การเพาะปลกูพืช
เศรษฐกิจส าคญั เช่น ยางพารา  พริกไทย  ข้าว เป็นต้น 
     
  
        
      



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

แบบทดสอบหลังเรียน ต้องการสอบหลังเรียน  
ให้คลิกเร่ิมการทดสอบ 

เร่ิมการทดสอบ 

ย้อนกลับ 

กลับเมนูหลัก 



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

1. ประเทศใดไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก 

  ไทย   ลาว 
  กัมพชูา  เวียดนาม 



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

2. ประเทศใดใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
  เวียดนาม  ลาว 
  พม่า   มาเลเซีย 



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

3. ประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในภมูิภาคเอเชีย 
       ตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะอย่างไร 
  สัมพนัธ์กับการประกอบอาชีพ 
  สะท้อนความคิดทางการเมือง 
  สะท้อนความเช่ือทางศาสนา  
  รับใช้ชนชัน้ผู้น า 



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

4.  สภาพภมูิศาสตร์ในข้อใดเป็นลักษณะเด่นอย่างหน่ึง 
     ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  พืน้ที่อยู่ไม่ห่างไกลจากทะเล  
  ภมูิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น า้ 
  ที่ตัง้มีลักษณะเป็นคาบสมุทร  
  มีเทอืกเขาสูงขนานกับชายฝ่ัง 



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

5.  วัตถุประสงค์แรกที่ชาวยุโรปเดนิทางมายังเอเชีย 
      ตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด 
  ซือ้หาเคร่ืองเทศ    
  เผยแผ่ศาสนาคริสต์ 
  หาที่ตัง้อาณานิคม    
  ระบายสินค้าจากยุโรป 



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

6.  ดนิแดนที่อยู่ระหว่างประเทศจีนกับอนิเดยีเรียกว่า 
     อะไร 
  เอเชียใต้     
  เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
  คาบสมุทรอินโดจีน 



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

7.  ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทัง้หมดกี่ 
      ประเทศ 
   8      
   9 
   10      
   11 



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

8.  ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 
      ประกอบด้วยดนิแดน 2 ส่วน 
  เวียดนาม     
  พม่า 
  มาเลเซีย     
  อินโดนีเซีย 



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

9.  ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นเกาะ  
     หรือหมู่เกาะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 
  เกษตรกรรม     
  อุตสาหกรรม 
  ประมง     
  ท าการค้ากับต่างชาต ิ



แบบทดสอบหลังเรียน 

  

10.  ลักษณะภมูิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
        สามารถสรุปได้เหมาะสมตามข้อใด 
  ฤดรู้อนจัด  ฤดหูนาวจัด   
  ฝนตกน้อยมีฤดหูนาวบางช่วง 
  อากาศร้อนตลอดปี มีฝนตกชุก  
  มีสภาพภมูิอากาศที่ไม่แน่นอน 



ขอขอบคุณนกัเรียนทุกคน   
ท่ีตั้งใจเรียน และช่วยกนัท าแบบทดสอบ 
แลว้พบกนัใหม่ในคาบต่อไปนะคะ  

 


