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ลกัษณะสาํคญัของ

การละครเอเชีย

• จดุกําเนิดมาจากพิธีกรรมทางศาสนา

• ผู้อปุถมัภ์การแสดงมกัจะเป็นผู้ นํา

• การแสดงแบบ Tradition มีกฎเกณฑ์ตายตวั

• นกัแสดง ตวัละคร อดุมคติ

• การแสดงใช้สญัลกัษณ์

• เพลง เสียง มีเอกลกัษณ์

• ศิลปินทําหน้าทีNสืบทอด

• เรียนรู้ใช้เวลานาน

• ถกูนํามาประยกุต์กบัการแสดงตะวนัตก



คุณรู้จกัทวปีเอเชีย 

แค่ไหน???

ในทวีปเอเชียมีทั -งหมดกี2ประเทศ

ประเทศที2ใหญ่ที2สดุในเอเชีย คือประเทศใด

ประเทศที2มีประชากรมากที2สดุในเอเชีย คือประเทศใด

บอกชื2อประเทศในทวีปเอเชียมา 5 ประเทศ





ขนาด และ อาณาเขต

ขนาด : ทวีปเอเชียเป็นทวีปที/มีขนาดใหญ่ที/สดุมีพื 9นที/
ประมาณ == ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที/มีพื 9นที/กว้างที/สดุ
ในโลกตั 9งอยูท่างทิศตะวนัออกของโลก ทวีปเอเชียตั 9งอยู่
ระหวา่งละติจดู I องศา IJ ลปิดาเหนือถงึ MM องศา =I 
ลปิดาเหนือและลองติจดู O= องศา = ลปิดา ตะวนัออกถงึ IPQ 
องศา =R ลปิดาตะวนัตก

อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดกบัมหาสมทุรอาร์กติก

ทิศใต้ ติดกบัมหาสมทุรอินเดีย
ทิศตะวนัออก ติดกบัมหาสมทุรแปซฟิิก
ทิศตะวนัตก ติดกบัเทือกเขาอรูาล ทวีปยโุรป



ลกัษณะภูมิประเทศ

• A. เขตทีDราบตํDาตอนเหนือ
I. เขตทีDราบลุม่แมนํ่ Kา
L. เขตเทือกเขาสงู
N. เขตทีDราบสงูทางตอนกลางทวีป
O. เขตทีDราบสงูตอนใต้และตะวนัตกเฉียงใต้
S. หมูเ่กาะ



เอเชีย

• เอเชียใต้ : อินเดีย, ศรีลงักา, ปากีสถาน และบงัคลาเทศ, มลัดีฟส์

• เอเชียเหนือ (หิมาลายา) : เนปาล, ทิเบต, ภฏูาน  

• เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ : ไทย, เมียนมา่, กมัพชูา, เวียดนาม, ลาว
, สงิค์โปร, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลปิปินส์, บรูไน

• เอเชียตะวนัออก : จีน, มองเลยี, ญีPปุ่ น, เกาหลี

• เอเชียตะวนัตกเฉียงใต้ : ซาอดุอิาระเบีย, อิหร่าน, ตรุกี, 
อฟักานิสถาน, เยเมน, อิรัก, โอมาน, ซีเรีย, จอร์แดน, อาหรับเอ
มิเรต, อิสราเอล, คเูวต, กาตาร์, เลบานอน, ไซปรัส, บาเรห์ 

• เอเชียกลาง : คาซคัสถาน, เตร์ิกเมนิสถาน, อซุเบกิสถาน, คีร์กีซ
สถาน, ทาจิกีสถาน, อาเซอร์ไบจาน, จอร์เจีย, อาร์เมเนีย

• , 



ศาสนาในเอเชีย

พทุธ : นิกายหินยาน (เถรวาท), มหายาน, วชัรยาน

ฮินด ู: ลทัธิไวษณพ, ลทัธิไศวะ

อิสลาม

เตา๋

ชินโต



กลุ่มชาติพนัธ์ุ

(Ethnicity)

อินโด-ยโูรปียน (Indo-European) 

มองโกลอยด์ (Mongoloid)

มาเลย์ (Malay)

ฮินดู (Hindu)



ประชากร

• ทวีปเอเชียมีประชากรมากทีNสดุในโลกประชากรสว่นใหญ่มาจากพนัธุ์มองโกลอย์ ประชากรประมาณ R,TUU ล้านคนสว่นใหญ่ อาศยัอยู่
หนาแน่นบริเวณชายฝัNงทะเลและทีNราบลุม่แมนํ่ Wาตา่ง ๆ เชน่ ลุม่แมนํ่ Wาเจ้าพระยา ลุม่แมนํ่ Wาแยงซีเกียง ลุม่แมนํ่ Wาแดงและลุม่แมนํ่ Wาคงคา
สว่นบริเวณทีNมีประชากรเบาบาง จะเป็นบริเวณทีNแห้งแล้งกนัดารหนาวเย็นและในบริเวณทีNเป็นภเูขาซบัซ้อน ซึNงสว่นใหญ่จะเป็นบริเวณ
กลางทวีป



ภาษา

• !. ภาษาจนี
ภาษาทีNใช้กนัมากในทวีปเอเชีย โดยใช้กนัในประเทศจีน ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เชน่ สงิค์โปร์ ประมาณวา่ประชากรเอเชีย T,]]] 

ล้านคน พดูภาษาจีน แตเ่ป็นภาษาทีNแตกตา่งกนัไป เชน่ ภาษาแต้จิ_ว ไหหลํา จีนกลาง หรือทีNเรียกวา่ภาษาแมนดาริน
*. ภาษาอนิเดยี

เป็นภาษาทีNใช้กนัแพร่หลายรองลงมาอนัดบั ` โดยสว่นใหญ่ใช้กนัในประเทศอินเดีย และปากีสถานภาษาอาหรับเป็นภาษาทีNใช้กนั
แพร่หลายมากอนัดบั R โดยใช้กนัในแถบเอเซียตะวนัตกเฉียงใต้

0. ภาษารัสเซีย

เป็นภาษาทีNใช้กนัมากอนัดบั a โดยใช้กนัในรัสเซียและเครือจกัรภพ



ลกัษณะเศรษฐกิจ

• T. การเพาะปลกูทําในทีNราบลุม่ของแมนํ่ Wาตา่ง ๆ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์ม ปอ ฝา้ย ชา กาแฟ ข้าวโพด
`. การเลี Wยงสตัว์ ในเขตอากาศแห้งแล้งจะเลี Wยงแบบเร่ร่อนซึNงเลี Wยงไว้ใช้เนื Wอและนมเป็นอาหารได้แก่ อฐู แพะ แกะ โค ม้า และ

จามรี
R. การทําป่าไม้ ป่าไม้ในเขตเมืองร้อนจะเป็นไม้เนื Wอแข็ง ผลผลติทีNได้สว่นใหญ่นําไปก่อสร้าง
a. การประมง ทําในบริเวณลําคลอง หนอง บงึและชายฝัNงทะเล
U. การทําเหมืองแร่ ทวีปเอเชียอดุมไปด้วยแร่ธาตนุานาชนิด
e. อตุสาหกรรม การทําอตุสาหกรรมหลายประเทศในเอเชีย เริNมจากอตุสาหกรรมในครัวเรือนแล้วพฒันาขึ Wนเป็นโรงงานขนาดเลก็ 

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่



ลองดู... แลว้มาคุยกนั ...

• https://www.youtube.com/watch?v=q-9DzVfXQpA

https://www.youtube.com/watch?v=q-9DzVfXQpA

