


ช่วงฤดูต่างๆของออสเตรเลีย
 ฤดรู้อน  ระหวา่งเดอืน ธ.ค. – ก.พ.

 ฤดใูบไม้ร่วง  ระหวา่งเดอืน ม.ีค. – พ.ค.

 ฤดหูนาว  ระหวา่งเดอืน ม.ิย. – ส.ค.

 ฤดใูบไม้ผลิ  ระหวา่งเดอืน ก.ย. – พ.ย.

 เน่ืองจากออสเตรเลยีตัง้อยูท่างตอนใตข้องเสน้ศนูยส์ตูร จงึมฤีดทูี่
ตรงกนัขา้มกบัดนิแดนทางซกีโลกเหนือ



ลักษณะภมูิอากาศของออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ในเขต
ร้อนและเขตอบอุ่น แบ่งเป็น 7 เขต
 1. เขตภมิูอากาศร้อนช้ืน ลกัษณะอากาศมอุีณหภมูสิงูตลอดปี ในฤดรูอ้นมฝีนตกชุก ในฤดู

หนาวมอีากาศอบอุ่น เพราะไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้บรเิวณรฐัควนีส์
แลนด ์ตะวนัออกเฉียงเหนือ พชืพรรณธรรมชาตเิป็นปา่ไมเ้ขตรอ้นผลดัใบ

 2. เขตภมิูอากาศทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือสะวนันา  ลกัษณะอากาศมฝีนตกใน ฤดรูอ้น 
อุณหภมูสิงูตลอดปี บรเิวณพืน้ทีท่างตอนเหนือ พชืพรรณธรรมชาตเิป็นปา่ไมเ้ขตรอ้นผลดัใบ

 3. เขตภมิูอากาศแบบทุ่งหญ้าก่ึงทะเลทราย  ลกัษณะอากาศกลลางวนัรอ้น กลางคนืหนาว 
มฝีนตกน้อย พชืพรรณธรรมชาตเิป็นทุง่หญา้สัน้

 4. เขตภมิูอากาศแบบทะเลทราย ลกัษณะอากาศกลลางวนัรอ้นจดั กลางคนืหนาวจดั 
บรเิวณตอนกลางและภาคตะวนัตกของประเทศ ทะเลทรายเกรตแซนด ีทะเลทรายกบิสนั 
ทะเลทรายเกรตวกิตอเรยี ทะเลทรายซมิป์สนั พชืพรรณธรรมชาตเิป็นทุง่หญา้ ตะบองเพชร 
ไมห้นาม



ลักษณะภมูิอากาศของออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ในเขต
ร้อนและเขตอบอุ่น แบ่งเป็น 7 เขต
 5. เขตภมิูอากาศแบบเมดิเตอรเ์รเนียน ลกัษณะอากาศมฝีนตกในฤดหูนาวอากาศ

อบอุ่น ฤดรูอ้นแหง้แลง้ บรเิวณเมอืงเพริธ์ ชายฝ ัง่ตะวนัตกเฉียงใต ้และเมอืงแอเดเลด 
ทางตอนใตข้องประเทศ พชืพรรณธรรมชาตคิอื สม้ องุน่ มะกอก

 6. เขตภมิูอากาศแบบอบอุ่นช้ืน ลกัษณะอากาศอบอุ่นฝนตกชกุตลอดปี บรเิวณ
ชายฝ ัง่ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ พชืพรรณธรรมชาตเิป็นปา่ผลดัใบ

 7. เขตภมิูอากาศแบบอบอุ่นค่อนข้างหนาว  ลกัษณะอากาศอบอุ่น มฝีนตกชุก
ตลอดปี บรเิวณตอนใตข้องรฐันิวเซาทเ์วลส ์ รฐัวกิตอเรยี เกาะแทสเมเนีย พชืพรรณ
ธรรมชาตเิป็นเป็นปา่ไมใ้บกวา้งผลดัใบ และปา่สน 



ทรัพยากรธรรมชาติ
ดนิ

น ้า

แร่

พชืพรรณธรรมชาตแิละสตัวป์า่



ท่ีราบลุม่แมน่ า้เมอร์รีย์และดาร์ลิง
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ท่ีราบลุม่แมน่ า้เมอร์รีย์และดาร์ลิง



แหลง่น า้บาดาล : เกรตอาร์ทีเชียนเบซิน



แหลง่น า้บาดาล : เกรตอาร์ทีเชียนเบซิน

http://www.flickr.com/photos/garry61/499254899/


แร่ : ถ่านหิน ทองค า เหลก็ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ



 - ถ่านหิน พบมากทางชายฝัง่ตะวนัออกในนิวเซาทเ์วสตแ์ละควีนสแลนด ์
โดยเฉพาะท่ีเมืองซิดนีย ์นิวคาสเซิล และวลูลองกอง เป็นแหล่งถ่านหินท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของประเทศ

 - ทองค า อยู่ในรฐัเซาทอ์อสเตรเลีย เหมืองใหญ่ท่ีสดุอยู่ท่ี  เมืองคาลกรูลี์



ยคูาลิปตสั



อะเคเซีย



จิงโจ้ โคอาลา่ ตุน่ปากเป็ด วอมแบต



ลักษณะเชือ้ชาต ิภาษา ศาสนา ประชากร สังคม
และ วัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลีย
 ประเทศออสเตรเลยี เป็นดนิแดนทีช่าวผวิขาวอพยพเขา้ไปสรา้ง
บา้นเมอืงอยูอ่าศยัจนกลายเป็นประเทศ มวีฒันธรรมสบืเน่ืองมาจาก
ชาวองักฤษ
 ประเทศออสเตรเลยี เป็นประเทศในเครอืจกัรภพองักฤษ และยอมรบั
นบัถอืกษตัรยิข์ององักฤษเป็นประมขุของประเทศ



ประชากร ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย
 1. ชนผิวขาวทีส่บืเชือ้สายมาจากชาวองักฤษ มคีวามเป็นอยูเ่ชน่เดยีวกบัชาวยุโรป

 2. ประชากรทีเ่ป็นชาวพืน้เมอืงดัง้เดมิ เรยีกวา่ ชาวอะบอริจินี มรีปูรา่งคอ่นขา้งเตีย้ 
ผวิคล ้า ผมหยกิ จมกูแบน รมิฝีปากหนา อาศยัอยูใ่นรฐัควนีสแลนด ์แทรร์ทิอรเีหนือ 
ออสเตรเลยีตะวนัตก คนพวกน้ีสามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดด้ี

 นอกจากน้ี มชีนผิวเหลือง ซึง่เป็นชาวเอเชยี อพยพเขา้มาหลงัสงครามโลกครัง้ที2่

 ประชากรสว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นเมอืงมากกวา่ชนบท แถบชายฝ ัง่ตะวนัออกและ
ตะวนัออกเฉยีงใตข้องทวปี เพราะมลีกัษณะอากาศแบบอบอุ่นชืน้ เมอืงส าคญัไดแ้ก่ 
ซดินีย ์เมลเบริน์ บรสิเบน สว่นภาคกลาง และภาคตะวนัตก ประชากรเบาบางเพราะ
เป็นเขตแหง้แลง้ และทะเลทราย 



ชาวยุโรป 
เป็นประชากรส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย



ภาษาและศาสนา
ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการ

สว่นใหญ่นบัถอืศาสนาครสิต์

ชาวพืน้เมอืง นบัถอืผสีางเทวดา



การกระจายตัวของประชากร



เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย 
 1. การเพาะปลกู แหลง่เพาะปลกูส าคญัไดแ้ก่ บรเิวณลุม่แมน่ ้าเมอรเ์รย ์- ดารล์งิ 

เกาะแทสเมเนีย พชืส าคญัคอื ขา้วสาล ีขา้วโอ๊ต ขา้วบารเ์ลย ์ท ากนัในไรน่าแปลงใหญ่ 
ๆ ใชเ้ครือ่งจกัรทุน่แรง

 2. การเลีย้งสตัว ์คอื โคเนื้อ และแกะพนัธุเ์มอรโิน ใหข้นปุยยาว ขนแกะเป็น
สนิคา้ออกทีส่ าคญั

 3. การล่าสตัว ์ชาวพืน้เมอืง ใชเ้ครือ่งมอืงา่ย ๆ ลา่สตัว ์เชน่ หอกและบมูเมอแรง เป็น
ตน้ 

 4. การประมงไมเ่ดน่นกั เน่ืองจากยงัขาดแรงงาน และอุปกรณ์



เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย 
 5. การท าป่าไม้ มพีืน้ทีป่า่ไมน้้อย และเป็นไมท้ีม่คีุณคา่ทางเศรษฐกจิต ่า ไมเ้น้ืออ่อน 

เชน่ ตน้ยคูาลปิตสั จะใชท้ าเยือ่กระดาษ เป็นตน้

 6. การอตุสาหกรรม ออสเตรเลยีมทีรพัยากรมาก ประชากรมคีุณภาพ มเีทคโนโลยี
ทนัสมยั มเีงนิทุนสงู การอุตสาหกรรมเจรญิกา้วหน้า เมอืงศนูยก์ลางอุตสาหกรรม เมอืง
ซดินีย ์เมอืงนิวคาสเซลิ

 7. การพาณิชยกรรม สนิคา้ออกเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสตัว ์เชน่เน้ือสตัว ์หนงัสตัว ์
ขนสตัว ์นมเนย และขา้วสาล ีน ้าตาล เครือ่งจกัรกล ผลไม ้เป็นตน้ สนิคา้เขา้คอื สนิแร ่
เครือ่งจกัร ปุ๋ ย อาหาร เสือ้ผา้ 



ข้าวสาลี



แกะพนัธุ์เมอริโน

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a1/Merino_sheep.png










การคมนาคมขนส่ง
• ทางรถยนต ์ออสเตรเลียมีทางรถยนตย์าวประมาณ 900,000 กิโลเมตร

• ทางรถไฟ ออสเตรเลียมีทางรถยนตย์าวประมาณ 40,000 กิโลเมตร มีอยู่หนาแน่นทาง
ภาคตะวนัออกของประเทศ และมีทางรถไฟข้ามประเทศจากฝัง่มหาสมทุรแปซิฟิกถึง
ชายฝัง่มหาสมทุรอินเดียเช่ือมระหว่างเมืองเพิรท์กบัเมืองซิดนีย ์เรียกว่า “ ทางรถไฟ
สายทรานสอ์อสเตรเลียน”



        - ทางน ้า ออสเตรเลียมีท่าเรือติดต่อทวีปยโุรป เอเชียและอเมริกา ได้แก่ เมือง
ท่าเพิรท์ เมืองท่าบริสเบน เมืองท่าซิดนีย ์เมืองท่าเมลเบิรน์
       - ทางอากาศ มีสายการบินใช้ติดต่อระหว่างประเทศและในประเทศ เรียกว่า 
สายการบินแควนตสั (Qantas)



จุดเด่นของทวีปออสเตรเลีย
- อุดมไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้ทางดา้นแรธ่าตุ และดา้น

ชวีภาพ เนื่องจากเป็นทวปีทีม่ขีนาดใหญ่ และถกูตดัขาดออก
จากทวปีอื่นมาเป็นเวลานานแลว้ ซึง่ท าใหพ้ชืและสตัวป์า่
แตกต่างจากบรเิวณอื่นของโลก

- ลกัษณะสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตหิลากหลาย 



ปัญหาในทวีปออสเตรเลีย
- มคีวามหยิง่ในความเป็นชาตอิอสเตรเลยี  จงึมกีารวางนโยบาย “เพือ่

คนผวิขาว” คนผวิอื่นทีไ่มม่เีชือ้ชาตเิป็นชาวยุโรปจะถูกกดีกนัไมใ่ห้
อพยพเขา้มาในออสเตรเลยี

- มแีหล่งน ้าน้อย ไดร้บัปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ต่อปีน้อยทีส่ดุ และยงัมอีตัรา
การละเหยของน ้าสงูอกีดว้ย เป็นเหตุใหม้นี ้าทีน่ ามาใชป้ระโยชน์มน้ีอย

- พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการเพาะปลกูมน้ีอย (เกดิจาก วตัถุแมด่นิมแีร่
เหลก็มากและมหีนิทรายอยูม่าก แหง้แลง้ ฝนน้อย ปา่ไมน้้อย แมน่ ้า
น้อย ดนิตะกอนมไีมม่าก)



งานประจ าภาค (20คะแนน)
 ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 4 คน ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัทวปีเอเชยี ภมูภิาคของทวปี

เอเชยี หรอืทวปีออสเตรเลยีตามความสนใจ แลว้น าขอ้มลูมาน าเสนอในรปูแบบ
โปรแกรม PowerPoint และจดัท าแผน่พบัแจกเพือ่นทุกคนในหอ้ง
 1 เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

 2 เอเชยีตะวนัออก

 3 เอเชยีใต้

 4 เอเชยีตะวนัตกเฉียงใต้

 5 เอเชยีกลาง

 6 ออสเตรเลยี

 7 นิวซแีลนด์

 8 ปาปวันิวกนีิ

 9 โอเชยีเนีย

 10 ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย

 11 ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในทวปีเอเชยี ออสเตรเลยี โอเชยีเนีย

ส่งวันที่ 24 ส.ค.54

ไรท์ส่งเป็นแผ่นซีดี

กลุ่มละ 1 แผ่น

และซีร๊อกซ์แผ่นพับ

แจกเพ่ือนๆทุกคน

ในห้อง


