
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ค ำน ำ  

 
            เอกสารประกอบการเรียนรู้  แบบฝึกเสริมทักษะสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้ ทางผู้ศึกษาได้พัฒนาข้ึนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ใหแ้ก่นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ซึ่งมีเนือ้หาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการจัดท าเนื้อหาและแบบฝึกใบงานพร้อมเฉลย
ให้สามารถศึกษาได้เอง เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มนี้ได้รวบรวมเรียบเรียงสาระส าคัญโดยสังเขปชัดเจน 
เนื้อหาที่ได้บรรจุในเอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มนี้ได้มาจากการศึกษาเอกสารต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อ
แกนกลางเพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน 
 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนครู ครูผู้อาวุโส ครูช านาญการ และผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้
กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกเสริมทักษะสังคมศึกษา เรื่องทวีปอเมริกาใต้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้ด้วยดี และขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือใน
การเรียนและช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดบางประการจนท าให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน การเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหากมีความผิดพลาดข้อบกพร่องข้อเสนอแนะ ค าติชมใดพึงมี 
ถือเป็นการสร้างกุศลยิ่งแก่แวดวงวิชาการผู้เขียนขอน้อมรับด้วยความยินดี 
 
 
         นางสาวปิยธิดา  วงศ์ประสทิธ์ิ  

                                                                                     ผู้จัดท ำ 

 
 
 

 



ค ำแนะน ำส ำหรับครูกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

 
            การน าแบบฝกึทกัษะสงัคมศึกษาฉบบันี้ ไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ ครูควรให้ค าแนะน าในการเรียนรู้
พรอ้มท าข้อตกลงในการเรยีน และปฏิบัติดังนี ้
            1. ครผูู้สอนควรให้ค าแนะน าข้ันตอนการใช้แบบฝกึเสริมทกัษะสงัคมศึกษา เรื่องทวีปอเมรกิาใต ้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาแก่นักเรียนอย่างละเอียด เพื่อใหน้ักเรียนแตล่ะคนเข้าใจตรงกัน รวมทั้งการให้
คะแนนทั้งการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และคะแนนจากแบบฝกึเสรมิทักษะแต่ละกจิกรรม 
           2. แบบฝึกเสริมทกัษะฉบับนี้ นอกจากการใช้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ยังสามารถน าใช้สอน
เสริมนอกเวลาเรียนปกติ หรอืตามความเหมาะสม 
           3. ครูผู้สอนต้องอธิบายข้ันตอนการใช้แบบฝึกเสรมิทักษะนี้กับนกัเรียนทลีะข้ันตอน โดยให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนศึกษาเนื้อหาและท าแบบฝึกเสริมทักษะครจูะต้องบันทึกคะแนนทุกครัง้ไว้ด้วย 
           4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยใช้แบบฝกึเสรมิทักษะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู ้
           5. ครูผู้สอนให้นกัเรียนศึกษาองค์ความรู้ ที่อยู่ในแบบฝึกเสรมิทักษะโดยศึกษา ท าความเข้าใจอธิบาย 
ซักถาม ประกอบแล้วจงึให้นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะในแต่ละกิจกรรม 
           6. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะตั้งแต่ต้นจนจบตามล าดับใน
แผนการจัดการเรียนรู ้
           7. ครูผู้สอนตรวจแบบฝึกเสริมทักษะที่นกัเรียนได้ท าใบกิจกรรมพร้อมบันทึกคะแนนทุกครั้งให้
เรียบร้อยให้ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
           8. ครูผู้สอนด าเนินการตรวจแบบฝกึทักษะ แบบทดสอบ และสงัเกตพฤติกรรมการร่วมกจิกรรมของ
นักเรียน บันทึกคะแนน และแจ้งผลการประเมินแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
 

 



ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียนกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

 
          เอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกเสรมิทักษะ กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาทีส่ร้างข้ึนน้ี จัดท าข้ึน
เป็นนวัตกรรมส าหรับจัดการเรียนรู้ให้กับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและมี
ความรู้ความเข้าใจในเรือ่งทวีปอเมรกิาใต้ ซึง่จะช่วยให้นักเรียนใช้ได้ถูกต้อง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ถึงความส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและเป็น ดังนั้นเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ใหป้ฏิบัติ
ตามค าแนะน าดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 
1. ให้นักเรียนอ่านค าแนะน าส าหรับนกัเรียนก่อนลงมอืศึกษาเอกสารประกอบ การเรียนรู้เล่มนีทุ้กครัง้ 
2. นักเรียนควรอ่านและท าแบบทดสอบก่อนเรียนตามทีก่ าหนดไว้ในแบบฝึกเสริมทักษะให้ครบทุกกิจกรรม 
3. นักเรียนควรตั้งใจศึกษาและท าความเข้าใจค าช้ีแจง และค าสั่งก่อนที่จะลงมือปฏิบัตกิิจกรรมในแบบฝึกเสริม
ทักษะต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในแบบฝึกเสริมทกัษะ 
4. นักเรียนควรอ่านทบทวนแบบฝกึเสรมิทักษะแต่ละแบบฝกึที่ท าทุกครั้งก่อนสง่ครู เพือ่ตรวจทานความถูกต้อง 
5. นักเรียนควรส ารวจตนเองว่าท าคะแนนในแบบฝกึเสรมิทกัษะในแต่ละแบบฝึกและแบบประเมินต่างๆ ผ่าน
เกณฑ์อยู่ในระดับใด เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพฒันาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น 
6. ให้นักเรียนตัง้ใจท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถ เพราะคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นคะแนนเกบ็ที่ใช้ในการประเมินผลของนักเรียน 
7. หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไมเ่ข้าใจในเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เล่มนี้และต้องการทบทวน
เนื้อหาใหม่อีกครั้งหรือตอ้งการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เป็นตัวอย่างในกรณีศึกษาเพิ่มเตมิ นักเรียนสามารถ
ยืมเอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มนี้ได้แต่ต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีและไมสู่ญหาย 
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เรื่อง หน้ำ 
ค าน า 1 
ค าแนะน าส าหรบัครูการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ 2 
ค าแนะน าส าหรบันักเรียนการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ 3 
แบบทดสอบก่อนเรียน 4 
ใบความรู ้ 5 
ใบงานที่ 1 6 
ใบงานที่ 2 7 
ใบงานที่ 3 8 
ใบงานที่ 4 9 
ใบงานที่ 5 10 
ใบงานที่ 6 11 
แบบทดสอบก่อนเรียน 12 
แบบบันทึกคะแนน 13 

 
 
 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   
ค ำชี้แจง : ให้นกัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดยีว 

1. บริเวณใดของทวีปอเมริกาใต้ทีม่ีเทอืกเขาเป็นแนวยาว 
    ขนานกับทวีป   
     ก.  ด้านใต้  ข.  ด้านเหนือ   
     ค.  ด้านตะวันตก  ง.  ด้านตะวันออก 
 2. เพราะเหตุใดบรเิวณที่ราบลุม่น้ าแอมะซอนจงึเป็น  
    บริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากทีสุ่ดของ 
    โลก 
     ก.  มีพื้นที่กว้างขวาง มีต้นไม้ขึ้นปะปนกันอย่าง 
         หนาแน่น 
     ข.  มีแม่น้ าสายส าคัญหลายสายไหลผ่าน พื้นที ่
         เป็นที่ราบลุม่ 
    อุดมสมบูรณ์    
     ค.  เป็นบรเิวณที่ราบลุ่มที่มีภูมิอากาศร้อนช้ืน จึง 
          ท าให้มีต้นไม้ขึ้นเป็นจ านวนมาก  
     ง.  เป็นบริเวณที่มอีากาศร้อนช้ืน ท าใหม้ีพืชพรรณ 
         เป็นป่าดิบมีต้นไม้ขึ้นปะปนกันอย่างหนาแน่น 
 3. เพราะเหตุใดบรเิวณที่ราบยาโนสจึงเป็นเขตที่มีการ 
     เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มากแห่งหนึง่ของทวีปอเมรกิา 
     ใต้ 
     ก.  เป็นที่ราบกว้างใหญจ่ึงเหมาะแก่การประกอบ 
         อาชีพเกษตรกรรม   
     ข.  เป็นบรเิวณที่ราบลุ่มมีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน 
         และมีภูมิอากาศเหมาะสม  
     ค.  เป็นบรเิวณที่เกิดจากการตกตะกอนของแม่น้ า 
         โอรีโนโกท าให้พื้นทีม่ีความอุดมสมบรูณ์ 
     ง.  เป็นบริเวณทีร่าบชายฝัง่ทะเล มลีมฝนน าความ 
         ชุ่มช้ืนมาให้จึงเหมาะแกก่ารเพาะปลูกและ 
         เลี้ยงสัตว์ 
 
 

4. ปัจจัยในข้อใดทีท่ าให้บริเวณทางตอนใต้ของประเทศ 
    บราซิลมีอากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว และมีอากาศ  
    อบอุ่นในฤดูร้อน 
     ก.  อยู่ในบริเวณเขตอบอุ่น  
     ข.  อยู่ในเขตตอนกลางของทวีป 
     ค.  ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ าอุ่น  
     ง.  พื้นที่ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาและที่ราบสงู 
 5. บริษัทโกลด์ออยต้องการไปตัง้โรงงานผลิตน้ ามันมะกอก  
     ในทวีปอเมริกาใต้ บริเวณพื้นที่ในข้อใดมีความ 
     เหมาะสมกับความต้องการดงักล่าว 
     ก.  ตอนกลางของประเทศชิล ี  
     ข.  ทางตะวันออกของประเทศบราซลิ       
     ค.  ทางตอนใต้ของประเทศเวเนซเุอลา  
     ง.  ทางตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินา 
 6. จอห์นและเพื่อนต้องการส ารวจและวิจัยเกี่ยวกบัพรรณ 
     ไม้ในป่าเซลวาส เขาควรเดินทางไปในประเทศใดของ 
     ทวีปอเมริกาใต ้
     ก.  ทางตะวันตกของชิลีและเปร ู  
     ข.  ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาและชิล ี      
     ค.  ทางตอนใต้ของเปรูและตอนเหนือของชิล ี  
     ง.  ทางตะวันออกของโคลอมเบียและพื้นที่ส่วน 
         ใหญ่ของบราซลิ 
 



7. เพราะเหตุใดบริเวณด้านตะวันตกภายในทวีปอเมริกาใต้ 
   จึงมีฝนตกน้อยและกลายเป็นพื้นที่อบัฝนและแหง้แลง้ 
 ก.  เป็นพื้นทีท่ะเลทรายกว้างขวาง 
 ข.  มีแม่น้ าสายสั้นไหลผ่านเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งทะเล 
 ค.  มีเทือกเขาและทีร่าบสูงอยูส่ลบักันจึงท าให้เกิด 
        ความแห้งแล้ง 
 ง.  มีเทือกเขาแอนดีสกั้นขวางความช้ืนจาก 
        มหาสมุทรแอตแลนติก 
8. ปัญหาส าคัญของทรัพยากรดินในทวีปอเมริกาใต้คืออะไร 
  ก.  ดินมีคุณภาพต่ า    
     ข.  ดินมีปริมาณเหล็กออกไซดม์าก 
  ค.  ดินผ่านการชะล้างมาเป็นเวลานาน   
     ง.  ดินถูกท าลายทั้งปัจจัยทางธรรมชาติและจาก   
         มนุษย ์
  

9. ประชากรของทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นชนกลุม่ใด 
 ก.  ซัมโบ   ข.   เมสตีโซ 
 ค.  อินเดียน   ง.   มูแลตโต 
10. บริเวณใดของทวีปอเมริกาใต้ที่มปีระชากรเข้าไปตั้งถ่ินฐาน 
     อย่างหนาแน่น 
 ก.  บริเวณชายฝั่งทะเลตอนเหนือของทวีป 
 ข.  บริเวณป่าดิบช้ืนลุม่น้ าแอมะซอนตอนกลางของ 
        ทวีป 
 ค.  ชายฝั่งแถบมหาสมุทรแปซฟิิกด้านตะวันตกของ 
         ทวีป  
    ง.  ชายฝั่งตะวันออกถัดจากลุม่น้ าแอมะซอนลงมา 
        ทางใต้ 
 

เฉลย 
1. ค.   2. ง.   3. ค.   4. ค.    5. ก.   6. ง.   7. ง.   8. ง.  9. ข. 10. ง. 
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ใบควำมรู้ 

ทวีปอเมริกำใต้ (South America) 

 ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกใต้   เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลาย
ชนิด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง มีที่ราบเฉพาะเขตชายฝั่งและลุ่มแม่น้ า  ภูมิอากาศมีทั้งเขตร้อนและเขต
อบอุ่น   ซึ่งเหมาะแก่การด ารงชีวิต  จึงเป็นทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่มากแห่งหนึ่งของโลก   แต่เนื่องจากความ
แตกต่างทางด้านสังคม การเมือง และปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของประชากร   ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ ยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้ งๆที่อยู่ใกล้ชิดติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นทวีปที่พัฒนาและ
เจริญก้าวหน้ามากในทุกๆด้าน 

 ทวีปอเมริกใต้ เป็นทวีปที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกใต้  โดยมีเส้นศูนย์สูตรและเส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์
นลากผ่าน ซึ่งแสดงว่าทวีปอเมริกาใต้มีลักษณะภูมิอากาศทั้งเขตร้อนและเขตอบอุ่น   ทวีปอเมริกาใต้เป็นที่ทวีปที่มี
ความแตกต่างกันทางด้านกายภาพมากแห่งหนึ่งของโลก  กล่าวคือ  เป็นดินแดนที่มีระบบภูเขาซึ่งมีแนวต่อเนื่องกัน
ยาวที่สุดในโลก  และมีที่ราบลุ่มแม่น้ าที่ปกคลุมด้วยป่าดิบช้ืนที่กว้างขวางที่สุดในโลก ขณะที่ดินแดนบางส่วนของทวีป
นี้มีอากาศแห้งแล้งมาก นอกจากนี้ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ ยังมีความหลากหลายในด้านเช้ือชาติและการด าเนิน
ชีวิต  คือ  มีทั้งชาวอินเดียน   ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมชาวสเปนและโปรตุเกสซึ่งเป็นพวกผิวขาว พวกผิวด าชาว
แอฟริกา พวกผิดเหลืองชาวเอเชีย  ซึ่งเป็นผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ และพวกเมติโซซึ่งเป็นเผ่าพันธ์ุเลือดผสม ส่วนวิถีการ
ด าเนินชีวิต มีตั้งแต่สภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติแบบเก่าแก่ดั้งเดิม จนกระทั่งการมีชีวิตที่ทันสมัยแบบชาวเมือง
ยุโรป 

ลักษณะทำงกำยภำพ  

1.ท่ีตั้ง ทวีปอเมริกาใต้ต้ังอยู่ระหว่างละติจูดประมาณ 12-56 องศาใต้ และลองจิจูดประมาณ 34-81  องศา
ตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกใต้ มีพื้นที่ส่วนน้อยที่อยู่ทางซีกโลกเหนือ  

2.อำณำเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือ ทะเลแคริบเบียน และมหาสมุทรแอตแลนติก  เกาะที่
ส าคัญทางตอนเหนือของทวีป ได้แก่ เกาะตรินิแดด เกาะโตเบโก ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต้ 
ติดต่อกับช่องแคบเดรค (Drake Passage) ซึ่งเป็นน่านน้ าที่คั่นทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอนตาร์กติกา  เกาะใหญ่ทางใต้
สุด คือ เกาะเตียร์ราเดลฟิวโก (Tierra del Fuego) โดยมีช่องแคบแมกเจลแลนด์ค่ันกับแผ่นดินใหญ ่เกาะฟอลก์แลนด์
ของอังกฤษ ซึ่งเป็นเกาะที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก และคลองปานามา 
เกาะส าคัญทางตะวันตก ได้แก่ หมู่เกาะกาลาปากอส  

3.ขนำด ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ประมาณ 17,819,647 ตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่  4 
ของโลกรองจากทวีปเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาเหนือ  มีความยาววัดจากทิศเหนือสุดถึงทิศใต้สุดได้ประมาณ 7,360 
กิโลเมตร และมีความกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกได้ประมาณ 5,180 กิโลเมตร ทวีปอเมริกาใต้มี



รูปร่างคล้ายคลึงกับทวีปอเมริกาเหนือ คือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานกว้างอยู่ทางทิศเหนือ และมียอดแหลม
อยู่ทางทิศใต ้

ทวีปอเมริกำใต้ ประกอบด้วย 

1.เฟรนช์เกียนา 
2.ซูรินาเม 
3.กายอานา 
4.หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 
5.อุรุกวัย 
6.ชิลี 
7.เอกวาดอร ์
8.ปารากวัย 
9.โบลเิวีย 
10.เวเนซุเอลา 
11.โคลัมเบีย 
12.บราซลิ 
13.เปร ู
14.อาร์เจนตินา 

1.กาเยน 
2.ปารามาเรีย 
3.จอรจ์ทาวน ์
4.สแตนลีย์ (องักฤษ) 
5.มอนเตวิเดโอ 
6.ซานติอาโก 
7.กีโต 
8.อะซุนซิโอน 
9.ลาปาซ 
10.คารากัส 
11.โบโกตา 
12.บราซเินีย 
13.ลิมา 
14.บูเอโนสไอเรส 

 

4.ลักษณะภูมิประเทศ   แบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่ 

 1) เขตเทือกเขาทางตะวันตก ทางด้านตะวันตกของทวีปซึ่งติดต่อกับชายฝั่งมหาสมทุรแปซิฟิก มีเทอืกเขาแอน
ดีส ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีภูเขาไฟที่ยังทรงพลังอยู่หลายลูก ทอดเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก จาก
เหนือสุดลงมาใต้สุด ตั้งแต่ปานามาเกาะเตียร์ราเดลฟิวโก  แนวเทือกเขานี้มีความยาวประมาณ 7 ,200 กิโลเมตร  
นับเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก และเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าโอริโนโค และแม่น้ าแอมะซอน ซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญ
ในทวีปอเมริกาใต้ มียอดเขาที่สูงที่สุด  ช่ือ อะคองคากัว (Acomcagua) สูงประมาณ 6,960  เมตรในประเทศ
อาร์เจนตินา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและใต้  ในเขตเทือกเขาแอนดีสช่วงที่เทือกเขาแยกตัวออกเป็น 
2 แนว มีที่ราบสูงโบลิเวีย ซึ่งเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่มีความสูงจากระดับมากเป็นที่สองของโลกรองจากที่ราบสูง
ทิเบต  และบนที่ราบสูงมีทะเลสาบส าคัญ ช่ือ  ทะเลสาบติติกากา  เป็นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ที่ใช้เดินเรอืได้ อยู่สูง
ที่สุดในโลก (3,810 เมตร) 

 2) เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า ประกอบด้วย  

-ที่ราบลุ่มแม่น้ าโอริโนโค อยู่ทางตอนเหนือสุด มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาแอนดีส  ไหลผ่านที่ราบในเขต
ประเทศโคลัมเบีย และเวเนซูเอลา ลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก 



-ที่ราบลุ่มแม่น้ าแอมะซอน  เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าที่ใหญ่และมีประมาณน้ ามากที่สดุของโลก  มีเนื้อที่ประมาณ 7 
ล้านกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 6,437 กิโลเมตร ยาวเป็นอันดับ 2 รองจากแม่น้ าไนล์ เป็นแม่น้ าที่ได้รับน้ าจาก
หลายสาขาที่มีต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาแอนดีส ที่ราบสูงกิอานาและที่ราบสงูบราซิล และไหลลงสู่มหาสมทุรแอตแลนตกิ
ในเขตประเทศบราซิล  

-ที่ราบลุ่มแม่น้ าปารานา-ปารากวัย-อุรุกวัย อยู่ทางใต้ของที่ราบลุ่มแม่น้ าแอมะซอน ในเขตประเทศปารากวัย 
อุรุกวัยและอาร์เจนตินา บริเวณที่แม่น้ าทั้ง 3 ไหลมาบรรจบกันมีลักษณะเป็นอ่าวใหญ่ เรียกว่า  ริโอเดลาพลาตา (Rio 
de la Plata) 

 3) เขตที่ราบสูงภาคตะวันออก ประกอบด้วย  

-ที่ราบสูงกิอานา อยู่ในเขตประเทศเวเนซุเอลา เฟรนซ์เกียนา ซรินาเม กายอานาและภาคเหนือของประเทศ
บราซิล  

-ที่ราบสูงบราซิล อยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปในเขตประเทศบราซิล ระหว่างลุ่มแม่น้ าแอมะซอนกับลุ่ม
แม่น้ าปารานาและปารากวัย เป็นที่ราบสูงที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มาก  

-ที่ราบสูงโตกรอสโซ อยู่ทางตะวันตกของที่ราบสูงบราซิลในเขตประเทศบราซิลและโบลิเวีย  

-ที่ราบสูงปาตาโกเนียเป็นที่ราบสูงเชิงเขาแอนดีส อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินา 

ลักษณะภูมิอำกำศ  

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้  

1.ที่ตั้ง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตละติจูดต่ า ดังนั้นเกือบทุกประเทศอยู่ในเขตร้อน ยกเว้น อุรุกวัย  อาร์เจนตินา 
ชิลีที่อยู่ในเขตละติจูกลาง หรืออยู่ในเขตอบอุ่น  

2.ลักษณะภูมิประเทศ มีเทือกเขาแอนดีสวางตัวอยู่แนวเหนือ-ใต้ขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก  จึงเป็น
ก าแพงขวางกั้นความช้ืนและลมประจ าที่พัดจากทะเล   ท าให้ดินแดนภายในทวีปบางบริเวณมีอากาศแห้งแล้ง เป็นเขต
ทุ่งหญ้าและทะเลทราย  ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตละติจูดต่ ามีอากาศร้อน ยกเว้นบริเวณเทือกเขาและที่ราบสูงจะมี
อุณหภูมิลดลงจะมีอากาศอบอุ่น เช่น โบโกตา เมืองหลวงของประเทศโคลัมเบีย ลาปาซ เมืองหลวงของประเทศ
โบลิเวีย  

3.ลมประจ า พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้อยู่ในเขตลมสงบบรเิวณศูนย์สูตร และเขตอิทธิพลของลมสนิค้า
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ชายฝั่งตะวันออกของทวีปมีฝนตกชุก  แต่ลมนี้ไม่ได้น า
ความช้ืนเข้าสู่พื้นที่ภายในทวีป  



4.กระแสน้ า กระแสน้ าเย็นเวสต์วินด์  ไหลมาจากแถบข้ัวโลกผ่านเลียบชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ 
คือ ชายฝั่งทะเลของประเทศชิลีและเปรูเรียกว่า กระแสน้ าเย็นฮัมโบลต์ หรือกระแสน้ าเย็นเปรู ท าให้ชายฝั่งด้านนี้ใน
ฤดูร้อนไม่ร้อนมากนัก ทางด้านตะวันออกมีกระแสน้ าอุ่นบราซิลและกระแสน้ าเย็นฟอล์กแลนด์ไหลผ่าน 

ลักษณะภูมิอำกำศของอเมริกำใต้ แบ่งออกเป็น 8 เขต  

1.เขตภูมิอากาศแบบป่าดิบช้ืน (Tropical Rainforest Climate)  เป็นเขตที่มีอากาศร้อนและชุ่มช้ืนตลอดปี
พบในบริเวณเขตศูนย์สูตรแถบลุ่มแม่น้ าแอมะซอนและชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล  พืชพรรณธรรมชาติ 
เป็น ป่าดิบ เรียกว่า ป่าเซลวาส (Selvas)  

2.เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือสะวันนา  (Savanan Climate)  เป็นเขตที่มีอากาศร้อนตลอดปี มี
ฤดูแล้งสลับกับฤดูฝนพบในบริเวณลุ่มแม่น้ าโอริโนโคในประเทศโคลัมเบียและเวเนซุเอลา ที่ราบสูงกิอานาในประเทศ
เวเนซุเอลา ที่ราบสูงบราซิล   พืชพรรณธรรมชาติ เป็น ทุ่งหญ้าและป่าโปร่งทุ่งหญา้ในเขตลุ่มแม่น้ าโอริโนโคและทีร่าบ
สูงกิอานา เรียกว่า ทุ่งหญ้ายาโนส (Llanos)  ทุ่งหญ้าในเขตประเทศบราซิล เรียกว่า ทุ่งหญ้าแคมโปส  ทุ่งหญ้าทาง
ตอนใต้ของบราซิล ปารากวัยและตอนเหนือของอาร์เจนตินา เรียกว่า ทุ่งหญ้ากรันชาโก  

3.เขตภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate) มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 10 นิ้วต่อปี  ได้แก่ 
ทะเลทรายอะตากามา ทางชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตประเทศเปรู และตอนเหนือของชีลี และทะเลทรายในเขตที่
ราบสูงปาตาโกเนียทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสในเขตประเทศอาร์เจนตินา  

4.เขตภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย (Steppe Climate) ซึ่งอยู่ระหว่างเขตทะเลทรายกับเขตอบอุ่น  มีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 15 นิ้วต่อปี พบบริเวณตะวันออกของอาร์เจนตินาถึงที่ราบสูงปาตาโกเนียทางตอนใต้   พืชพรรณ
ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสั้นๆ หรือทุ่งหญ้าสเตปป์  

5.เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate) มีอากาศร้อนแห้งแล้งในฤดูร้อน และมี
อากาศอบอุ่นฝนตกในฤดูหนาวพบบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางของชิลี   พืชพรรณธรรมชาติ ไม้พุ่มมี
หนาม ใบแหลมเรียวเล็ก เป็นมันเปลือกหนา เพื่อป้องกันการคายน้ าในฤดูร้อน  

6.เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นช้ืน (Humid Subtropical Climate) มีอากาศอบอุ่นชุ่มช้ืน ปริมาณน้ าฝนปาน
กลาง ประมาณ 750-1,500 มิลลิเมตรต่อปี  ได้รับอิทธิพลจากลมประจ าที่พัดผ่านน่านน้ าน ากระแสน้ าอุ่นเข้าสูฝ่ั่ง  พบ
บริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีป   พืชพรรณธรรมชาติ  เป็นป่าผลัดใบ และบริเวณภายในมีปริมาณน้ าฝนน้อยลง  พืช
พรรณเป็นทุ่งหญ้ายาวเรียกว่า ทุ่งหญ้าปามปัส (Pampas) มีความส าคัญทางการเกษตรของประเทศปารากวัย อุรุกวัย
และอาร์เจนตินา  

7.เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate)  มีอากาศอบอุ่นชุ่มช้ืน
ตลอดปี เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจ าตะวันตก ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 5,000 มิลลิเมตรต่อปี  พบบริเวณทางตอนใต้
ของเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศชีลี  พืชพรรณธรรมชาติ ป่าผลัดใบกับป่าสน  



8.เขตภูมิอากาศแบบภูเขาสูง มีอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของพื้นที่พบบริเวณแถบเทือกเขาแอนดีส 

ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรม  

ทวีปอเมริกาใต้เป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของชาวอินเดียนเผ่าอินคา เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 มี
อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ของประเทศเอกวาดอร ์เปรู โบลิเวียและทางตอนเหนือของประเทศชีลิในปัจจุบนั อาณาจักร
นี้มีความเจริญสูงสุดประมาณตอนกลางของพุทธศตวรรษที่ 20  สิ่งที่แสดงถึงอารยธรรมของพวกอินคา ได้แก่ การน า
หินมาปูถนน การท าสะพานแขวนด้วยเชือกเพื่อทอดข้ามล าธาร แม่น้ าและหุบเขาแคบๆ การสกัดหินภูเขาออกมาเป็น
แท่งๆ   เพื่อน าไปก่อสร้างที่อยู่อาศัย การปรับพื้นที่เนินเขาให้เป็นข้ันบันไดเพื่อใช้เพาะปลูกการขุดคลองเพื่อส่งน้ าเพือ่
การเกษตร   ใน พ.ศ.2075 อาณาจักรอินคาต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปน สเปนจึงมีอ านาจปกครองดินแดนอัน
กว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์นี้ การที่สเปนเข้ามามีอิทธิพลในทวีปอเมริกาใต้ ท าให้มีค าเล่าลือว่าทวีปอเมรกิาใต้เปน็แหลง่ที่
อุดมสมบูรณ์ด้วยทองค า เงินและโลหะอื่นๆ ซึ่งเป็นดึงดูดใจให้ผู้คนในประเทศสเปนและโปรตุเกส  พากันเดินทางเข้า
มาแสวงโชคลาภในทวีปนี้มากขึ้น ดังนั้นทุกภูมิภาคในทวีปนอเมริกาใต้จึงตกเป็นอาณานิคมของสเปน ยกเว้นบราซิล
เป็นอาณานิคมของโปรตุเกส   ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ชาวอาณานิคมได้ต่อสู้จนได้รับเอกราช และได้สถาปนาเป็น
ประเทศเอกราชเกือบทั้งหมด ยกเว้นเฟรนซ์เกียนาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและเกาะฟอล์กแลนด์เป็นดินแดนใน
ปกครองของอังกฤษ 

ลักษณะทำงด้ำนประชำกร  

1.เช้ือชาติ ประกอบด้วยกลุ่มชน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มชาวอินเดียน กลุ่มชาวผิวขาวและกลุ่มชาวผิวด า 

 1.1 กลุ่มอินเดียน เป็นชนเผ่าด้ังเดิม  ที่สร้างสรรค์อารยธรรมในทวีปอเมริกาใต้เมื่อประมาณ 5,000 
ปี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบที่สูงของเทือกเขาแอนดีส และบางส่วนอาศัยอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าแอมะซอน
และชายฝั่งทะเลแคริบแบียน  เมื่อชาวผิวขาวได้เข้ามามีอิทธิพลในทวีปอเมริกาใต้ก็บังคับให้ชาวอินเดียน
ท างานในไร่นาและเหมืองแรข่องตน ต่อมามีผู้หญิงอินเดียจ านวนมากได้แต่งงานกับคนผวิขาว ท าให้มีลูกเลอืด
ผสมเรียกว่า เมสติโซ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ ส่วนชาวอินเดียเลือดบริสุทธ์ิ
ปัจจุบันมีอยู่จ านวนน้อยในบางประเทศ เช่น เปรู โบลิเวีย เอกวาดอร์ บราซิล  

1.2 กลุ่มผิวขาว ซึ่งอพยพเข้าไปตั้งหลักแหล่งเมื่อประมาณ พ.ศ.2400 ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส  
อิตาลี เยอรมัน และโปแลนด์ ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวญี่ปุ่น  เป็นพวกผิวเหลืองได้อพยพเข้าสู่ทวีป
อเมริกาใต้เป็นจ านวนมาก  

1.3 กลุ่มผิวด า  จากทวีปแอฟริกาได้อพยพเข้าในฐานะใช้แรงงานในไร่นาและเหมืองแร่ของพวกผิว
ขาวในประเทศบราซิลและโคลัมเบีย ต่อมาคนผิวด าได้แต่งงานกับคนผิวขาว  และมีลูกเลือดผสมเรียกว่า มู
แลตโต ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิลและโคลัมเบีย 

2.ภาษา ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ ยกเว้นประเทศบราซิลใช้ภาษา
โปรตุเกส ประเทศกายอานา ใช้ภาษาอังกฤษ เฟรนซ์เกียนา ใช้ภาษาฝรั่งเศส และซูรินาเม  ใช้ภาษาดัตช์  



3.ศาสนา  ประชากรร้อยละ 90 ของทวีปอเมริกาใต้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  ที่ชาวสเปนและ
โปรตุเกสเป็นผู้น าเข้ามาเผยแผ่ ส่วนนิกายโปรเตสแตนต์มีผู้นับถือน้อย  

4.การศึกษา ประเทศที่มีการศึกษาพัฒนามากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ อาร์เจนตินา ชีลี  กายอานา  
อุรุกวัย และซูรินาเม ประชากรของประเทศเหล่านี้มีอัตราการอ่านเขียนได้สูง  เพราะเป็นประเทศมี่มีเศรษฐกิจ
ค่อนข้างดี   จึงสามารถจัดการศึกษาบังคับแบบให้เปล่าได้ทั่วถึง ส่วนประเทศอื่นๆ มีประชากรอ่านออกเขียนได้ยู่ใน
อัตราที่ต่ ากว่าน้ี  

5.การกระจายและความหนาแน่นของประชากร ทวีปอเมริกาใต้มีประชากรทั้งหมด 331 ล้านคน (พ.ศ.2541) 
เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 18.6 คนต่อตารางกิโลเมตร จัดเป็นทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณที่มี
ประชากรอาศัยอยู่เบาบาง  

- บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าแอมะซอน ซึ่งเป็นเขตป่าดิบที่มีการคมนาคมติดต่อกันได้ยากล าบาก มีอุทกภัยเกิดข้ึน
เสมอและมีสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บชุกชุม  

- บริเวณที่ราบสูงทั้งในเขตร้อนและอบอุ่น มีอากาศแห้งแล้งเป็นทะเลทราย หรือทุ่งหญ้าเขตร้อนมีดินไม่ค่อย
อุดมสมบูรณ์ บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเหมาะแก่การด าเนิน
ชีวิต  มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีการคมนาคมขนส่งสะดวก ได้แก่  

- บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่ปากแม่น้ าแอมะซอนจนถึงปากอ่าวริโอเดอลาพลาตา  

- เขตที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดีสในประเทศโคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู  

- เขตเมืองหลวงและเมืองใหญ่ของประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต ้

อำชีพและทรัพยำกรธรรมชำติ  

1.การเพาะปลูก ที่ส าคัญได้แก่  

- กาแฟ  ประเทศที่ผลิตกาแฟในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร์  โดยเฉพาะบราซิล เป็น
ประเทศที่ส่งกาแฟออกจ าหน่ายมากร้อยละ 50 ของโลก  

- โกโก้ ได้จากเมล็ดกาเกา ใช้ท าช็อกโกเลต เครื่องดื่ม และขนมหวาน เป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้ ประเทศ
ที่ผลิตได้มาก คือ บราซิลและเอกวาดอร์  

- ข้าวโพด  เป็นพืชที่ปลูกมากและส่งออกของประเทศบราซิล รองลงมาได้แก่  อาร์เจนตินา  เวเนซุเอลา เปรู
และโคลัมเบีย  

- ข้าวสาลี ประเทศที่ผลิตได้มาก คือ อาร์เจนตินา บราซิล ชีลี  

- อ้อย ปลูกมากในประเทศบราซิล  



- กล้วย ปลูกมากในประเทศเอกวาดอร์  

- ฝ้าย ปลูกมากในประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา 

2.การเลี้ยงสัตว์ ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มทีุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเลีย้งสตัว์  ได้แก่ ทุ่งหญ้ายาโนส  
ทุ่งหญ้าแคมโปสและทุ่งหญ้ากรันชาโก ส่วนทุ่งหญ้าปามปัสอยู่ในเขตประเทศอาร์เจนตินา อุรุกวัยและตอนใต้ของ
บราซิล สัตว์เลี้ยงที่ส าคัญได้แก่  

- โคเนื้อ ประเทศที่เลี้ยงโคเนื้อมาก คือ อาร์เจนตินา อุรุกวัย และบราซิล  

- แกะ ประเทศที่เลี้ยงมากคือ อุรุกวัย เลี้ยงมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากออสเตรเลีย  

- สกุร ประเทศที่เลี้ยงมาก คือ เปรู บราซิล 

 3.ป่าไม้และผลผลิตจากไม้ แหล่งป่าไม้เนื้อแข็งที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และกว้างขวาง  คือ  ป่าเซลวาสในบริ
เวณแม่น้ าแอมะซอน แต่มีการน ามาใช้น้อย เพราะการคมนาคมขนส่งไม่สะดวกควินิน (Quinine) ใช้ท าเป็นยาป้องกัน
โรคมาลาเรีย ได้จากต้นซิงโคนา   ยูคาลิปตอล (Eucalyptol) จากต้นยูคาลิปตัส ใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้ไอ   
ยางพารา เป็นพืชดั้งเดิมของอเมริกาใต้   ยางไม้ (Chicle) ใช้ท าหมากฝรั่ง   ยางบาลาตา (Balata) ใช้หุ้มสายเคเบิลใต้
น้ า และหุ้มลูกกอลฟ์   ฝาด (Tannin) ใช้ฟอกหนัง   บราซิลนัด (Brazil nut) ใช้เป็นอาหาร   ประเทศที่ผลผลติไม้และ
ผลผลิตจากป่าไม้ที่ส าคัญ คือ บราซิล โคลัมเบีย และเปรู 

 4.การประมง บริเวณทางชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิก  บริเวณประเทศเปรูและชิลี  เป็นแหล่งที่มี
ปลาชุกชุมแห่งหนึ่งของโลก  เพราะเป็นบริเวณที่กระแสน้ าเย็นเปรูหรือกระแสน้ าเย็นฮัมโบลต์กับกระแสน้ าอุ่นใต้เส้น
ศูนย์สูตรไหลบรรจบกัน 

 5.การท าเหมืองแร่   อเมริกาใต้มีแร่ธาตุทีส าคัญหลายชนิด ได้แก่  

- ทองแดง ประเทศที่ผลิตทองแดงได้เป็นอันดับ 1 ของโลก คือ ประเทศชิลี  อยู่ในแคว้นชูคีตมาตานอกจากนี้
ยังมีประเทศเปรูและ    บราซิล  

- เหล็ก ประเทศที่ผลติได้มากเปน็อันดับ 2 ของโลก คือ บราซิล  นอกจากนี้ยังประเทศเวเนซุเอลาโบลีเวียและ
ชีลี  

- ดีบุก ประเทศที่ผลิตได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากมาเลเซีย คือ โบลีเวีย  อยู่ในเขตที่ราบสูงอัลติพลา
โน  

- สังกะสี ผลิตได้มากในประเทศเปรู อาร์เจนตินา บราซิล  

-  ทองค า ประเทศที่ผลิตได้มาก คือ ประเทศบราซิล  

- น้ ามันปิโตรเลียม  ประเทศที่ผลิตได้มาก คือ เวเนซุเอลา อยู่บริเวณรอบๆ  ทะเลสาบมาราไคโบ นอกจากนี้
ยังมีในประเทศ บราซิล เอกวาดอร์  โบลิเวีย แต่มีปริมาณไม่มาก 



6.การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา  เป็นแปรผลผลิตทางการ
เกษตร   เช่น การผลิตน้ าตาล  อาหารกระป๋อง ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าและมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
ได้แก่ บราซิลและอาร์เจนตินา เช่น การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การกลั่นน้ ามันและปิโตรเคมี การผลิตรถยนต์ และ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองใหญ่หรือเมืองหลวง เช่น เซาเปาโล ริโอเดจาเนโร  บูเอโนสไอเรสฯลฯ 

 7.การค้าขาย   สินค้าออก ส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ วัตถุดิบและผลผลิตทางการ
เกษตร  ที่ส าคัญคือ กาแฟ เนื้อสัตว์ ข้าวโพด กล้วย โกโก้ ฝ้าย น้ ามัน สินแร่เหล็กและทองแดง   สินค้าเข้า ส่วนใหญ่
เป็นเครื่องจักรและเครื่องยนต์ส าหรบการเกษตร ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์และสิ่งทอ   ในการค้ากับ
ต่างประเทศเกือบทุกประเทศเสียดุลการค้าตลอดมา ยกเว้นประเทศบราซิล  เพราะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ  และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท  จนมีผลผลิตส่งเป็นสินค้าออก ส่วนเวเนซุเอลา 
เป็นประเทศที่ส่งน้ ามันดิบเป็นสินค้าออกรายใหญ่รายหนึ่งของโลก   ประเทศคู่การค้าส าคัญของประเทศต่างๆในทวีป
อเมริกาใต้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักรและประเทศในทวีปอเมริกาใต้ด้วยกัน 

8.การคมนาคมขนส่ง แม้ทวีปอเมริกาใต้จะมีอาณาเขตติดต่อเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับทวีปอเมริกาเหนือ  
แต่ระบบการคมนาคมขนส่งในทวีปยังหล้าหลังอยู่มาก  และกระจายไม่ทั่วถึงทุกส่วนของทวีป  เพราะประเทศส่วน
ใหญ่เป็นประเทศยากจนและด้อยพัฒนา  ประกอบกับการมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการ
คมนาคมขนส่งอยู่ทุกภูมิภาค กล่าวคือ มีภูเขาสูงที่ทุรกันดาร มีภูมิอากาศแห้งแล้งเป็นทะเลทราย  บริเวณที่มีการ
คมนาคมขนส่งสะดวกจึงกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ ในเขตที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีสภาพ   ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือ
แห้งแล้งเกินไป ประกอบด้วย 

  1.ทางบก ประกอบด้วย  

1.1 ทางรถยนต์ ทวีปอเมริกาใต้มีถนนสายหลกัที่ใช้ติดต่อเช่ือมประเทศต่างๆ คือ  ทางหลวง
สายแพนอเมริกัน (Pan-American Highway)  เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อจากประเทศสหรัฐอเมริกาลง
มาถึงตอนใต้ของประเทศชีลี โดยมีเส้นทางตัดเช่ือมไปยังเมืองหลวงของประเทศต่างๆกว่า 17 เมือง  
ส่วนประเทศที่มีการพัฒนาเส้นทางรถยนต์อยู่ในระดับดี ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล และชีลี  

1.2 ทางรถไฟ ทางรถไฟในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นสายสั้นๆ เช่ือมเมืองใหญ่หรือเมือง
ท่าระหว่างชายฝั่งกับที่ราบภาคใต้ ประเทศที่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟได้
เจริญก้าวหน้ามาก ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางรถไฟในทวีปอเมริกาใต้ 
ได้แก่ ริโอเดจาเนโร เซาเปาลู  ในประเทศบราซิล เมืองมอนเตวิเดโอในประเทศอุรุกวัย บูเอโนสไอ
เรส ในประเทศอาร์เจนตินา  

1.3 ทางน้ า ทางแม่น้ าล าคลอง ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งได้ดี คือ แม่น้ าปารานา ซึ่งสามารถ
เดินเรือเช่ือติดต่อระหว่างเมืองบูเอโนสไอเรสในประเทศอาร์เจนตินากับเมืองต่างๆ  ที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ า  แม่น้ าแอมะซอนแม้จะกว้างและลึกพอที่จะให้เรือเดินทะเลขนาดใหญ่แล่นเข้าไปได้ภายใน
ทวีปได้ไกลถึงเมืองมาเนาส์   ซึ่งอยู่ห่างจากปากแม่น้ าประมาณ  1,600 กิโลเมตร  แต่ก็ไม่ค่อยได้



ประโยชน์มากนัก  เพราะในเขตลุ่มแม่น้ านี้มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางมาก และมีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจน้อย  

2.ทางทะเล  ทวีปอเมริกาใต้สามารถใช้เรือเดินสมุทร  ติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปได้
สะดวก โดยอาศัยเมืองท่าด้านชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น เมืองเบแลง เรซิเฟ ริโอเดจาเนโร  ใน
ประเทศบราซิล เมืองมอนเดวิเดโอ ในประเทศอุรุกวัย เมืองบูเอโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา และเมือง
คารากัส ในประเทศเวเนซุเอลา ส่วนเมืองท่าทางด้านชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่ เมื องคายาโอ  ใน
ประเทศเปรู เมืองวัลพาไรโซ ประเทศชิลี  

3.ทางอากาศ  ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ ภูเขาสูงและทะเลทราย  ประกอบแหล่งทีม่ี
ประชากรหนาแน่นอยู่ห่างไกลกัน  การคมนาคมขนส่งทางอากาศจึงมีความส าคัญมาก  ทุกประเทศพยายาม
พัฒนาการขนส่งทางอากาศให้ทั่วถึง ประเทศที่มีการคมนาคมขนส่งทางอากาศมาก ได้แก่ ประเทศบราซิล
และอาร์เจนตินา  มีท่าอากาศยานภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทันสมัยอยู่หลายแห่ง เพราะเป็น
ประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดี 

 

 
 

 



 
 

 

 



 



 



ใบงำนที่ 1 ท ำเลที่ตั้ง ขนำด อำณำเขต และลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้ 
ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   

ค ำชี้แจง : ให้นกัเรียนอ่านกรณีศึกษาแล้วตอบค าถาม 
          บริษัททัวร์สายรุ้ง เป็นบริษัทช้ันน าในการพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวในดินแดนต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้        
ในทุกวันจะมีลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้ โดยมี
พลอยใส ซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูล 
  วันน้ีฝน เมฆ และดาว มีความสนใจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทวีปอเมริกาใต้ จึงได้มาติดต่อกับพลอยใสที่   
บริษัททัวร์สายรุ้ง 
ฝน  : สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของชมรมนักท่องเที่ยว พวกเราตั้งใจว่าจะไปท่องเที่ยวเพือ่ชมภูมิประเทศในทวีป 
       อเมริกาใต้ เราต้องการไปในจุดที่ส าคัญ ๆ เพื่อวางโปรแกรมการท่องเที่ยวกันเอง แต่จะใหบ้ริษัททัวร์สายรุ้ง 
       เป็นผู้พาคณะของเราเดินทางไปตามสถานทีเ่หล่าน้ันค่ะ 
พลอยใส : ทุกท่านคงพอจะทราบข้อมลูเบื้องต้นกันมาบ้างแล้ว แต่ดิฉันขออนุญาตอธิบาย 
             เกี่ยวกับท าเลที่ตั้ง อาณาเขต และลักษณะภูมปิระเทศของทวีปอเมรกิาใต้เพิ่มเติมนะคะ โดยทวีป 
    อเมริกาใต้ต้ังอยู่ทาง       
           
         
ดำว  : แล้วถ้าพวกเราอยากไปเที่ยวทางตะวันตกของทวีป พวกเราจะได้พบภูมิประเทศในเขตใด และมสีถานที่ 
             ท่องเที่ยวอะไรบ้างคะ 
พลอยใส :          
           
         
เมฆ  : ผมทราบมาว่าในเขตเทอืกเขาสูงด้านทิศตะวันตกมลีักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน ไม่ทราบว่ามีลกัษณะ 
             พื้นที่แบบใดบ้างครบั 
พลอยใส :          
          
ฝน  : แล้วในทวีปอเมรกิาใต้มีทีร่าบส าคัญอะไรบ้างคะ 
พลอยใส :          
          
ดำว  : แล้วถ้าพวกเราอยากไปเที่ยวภูมิประเทศที่มีทัง้ทะเล สัตว์ป่า และสัตว์น้ านานาชนิด ควรไปที่ใดดีคะ 
พลอยใส :          
          
ฝน  : พวกเราจะน าข้อมูลที่ได้วันน้ีไปประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว แล้วพบกันนะคะ ขอบคุณค่ะ 



เฉลย ใบงำนที่ 1 ท ำเลที่ตั้ง ขนำด อำณำเขต และลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้ 
ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   

ค ำชี้แจง : ให้นกัเรียนอ่านกรณีศึกษาแล้วตอบค าถาม 
          บริษัททัวร์สายรุ้ง เป็นบริษัทชั้นน าในการพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวในดินแดนต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้ ในทุกวันจะมี
ลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวและเร่ืองทั่วไปเก่ียวกับทวีปอเมริกาใต้ โดยมีพลอยใส ซ่ึงเป็น
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูล 
  วันน้ีฝน เมฆ และดาว มีความสนใจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทวีปอเมริกาใต้ จึงได้มาติดต่อกับพลอยใสที่บริษัททัวร์
สายรุ้ง 
ฝน  : สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของชมรมนักท่องเที่ยว พวกเราตั้งใจว่าจะไปท่องเที่ยวเพือ่ชมภูมิประเทศในทวีป 
       อเมริกาใต้ เราต้องการไปในจุดที่ส าคัญ ๆ เพื่อวางโปรแกรมการท่องเที่ยวกันเอง แต่จะใหบ้ริษัททัวร์สายรุ้ง 
       เป็นผู้พาคณะของเราเดินทางไปตามสถานทีเ่หล่าน้ันค่ะ 
พลอยใส : ทุกท่านคงพอจะทราบข้อมลูเบื้องต้นกันมาบ้างแล้ว แต่ดิฉันขออนุญาตอธิบาย 
             เกี่ยวกับท าเลที่ตั้ง อาณาเขต และลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้เพิ่มเติมนะคะ โดยทวีป 
    อเมริกาใต้ต้ังอยู่ทางซีกโลกตอนใต้ มีดินแดนต่อเนื่องมาจากทวีปอเมริกาเหนือ มีคอคอดปานามาเช่ือม 

พื้นที่ทั้งสองทวีป มีมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ทางด้านตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ทางด้านตะวันตก 
ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ 4 เขต คือ เขตเทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตก เขตที่สูงด้านทิศตะวันออก เขตที่ราบ 
เขตเกาะและหมู่เกาะ 
ดำว  : แล้วถ้าพวกเราอยากไปเที่ยวทางตะวันตกของทวีป พวกเราจะได้พบภูมิประเทศในเขตใด และมสีถานที่ 
             ท่องเที่ยวอะไรบ้างคะ 
พลอยใส : ทางตะวันตกของทวีปเป็นเขตเทือกเขาสูง ประกอบด้วยเทอืกเขาแอนดีส ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปใน
แนวเหนือใต้ ขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซฟิิก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ บริเวณทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาด
ใหญ่ คือ ทะเลสาบตีตีกากา และทะเลสาบโปโอโป 
เมฆ  : ผมทราบมาว่าในเขตเทอืกเขาสูงด้านทิศตะวันตกมลีักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน ไม่ทราบว่ามีลกัษณะ 
             พื้นที่แบบใดบ้างครบั 
พลอยใส : ลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันของเขตเทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตก เช่น มีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาแคบ       
มียอดเขา พื้นที่สูงชัน มีหุบเหวลึกจ านวนมาก บางแห่งมีดินและน้ าอุดมสมบูรณ์  
ฝน  : แล้วในทวีปอเมรกิาใต้มีทีร่าบส าคัญอะไรบ้างคะ 
พลอยใส : มีที่ราบลุ่มน้ าแอมะซอน ทราบยาโนส ที่ราบกรันชาโก ที่ราบปัมปัส 

ดำว  : แล้วถ้าพวกเราอยากไปเที่ยวภูมิประเทศที่มีทัง้ทะเล สัตว์ป่า และสัตว์น้ านานาชนิด ควรไปที่ใดดีคะ 
พลอยใส : ขอน าเสนอให้ไปที่หมู่เกาะกาลาปาโกส ซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศเขตเกาะและหมู่เกาะ บริเวณนอกฝั่ง
ด้านทิศตะวันตกที่สุดของทวีป เป็นดินแดนของประเทศเอกวาดอร์และอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่
น้อยมากกว่า 15 เกาะ มีพืช สัตว์ป่า และสัตว์น้ าหลายชนิด 
ฝน  : พวกเราจะน าข้อมูลที่ได้วันน้ีไปประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว แล้วพบกันนะคะ ขอบคุณค่ะ 
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1.  
 
 
 
 
 
 
     อยู่บริเวณหมายเลข …………………………………………… 
     ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ…………….. 
     ………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………… 
2.        3. 
 2.  
 
 
 
 
 
 
     อยู่บริเวณหมายเลข ……………………………………………    อยู่บริเวณหมายเลข...……………………………………… 
     ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ……………..    ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ………… 
     …………………………………………………………………………    ……………………………………………..……………………… 
     …………………………………………………………………………    ………………………………………………………………..…… 
     …………………………………………………………………………         …………………………………………………………..………… 
     …………………………………………………………………………         ………………………………………………………………..…… 
     …………………………………………………………………………         ………………………………………………………………..……          
     …………………………………………………………………………         ………………………………………………………………..…… 
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1.  
 
 
 
 
 
 
     อยู่บริเวณหมายเลข …………………3……………………… 
     ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ…………….. 
     ………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………… 
2.        3. 
 2.  
 
 
 
 
 
 
     อยู่บริเวณหมายเลข …………………2.………………………    อยู่บริเวณหมายเลข...………………1…………………… 
     ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ……………..    ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ………… 
     …………………………………………………………………………    ……………………………………………..……………………… 
     …………………………………………………………………………    ………………………………………………………………..…… 
     …………………………………………………………………………         …………………………………………………………..………… 
     …………………………………………………………………………         ………………………………………………………………..…… 
     …………………………………………………………………………         ………………………………………………………………..……          
     …………………………………………………………………………         ………………………………………………………………..…… 
 

                                                                 ลักษณะ 

ภูมิอากาศเขตแห้งแล้ง แบบกึ่งแห้งแล้ง มีปริมาณ  
ฝนน้อย มีความแห้งแล้งที่ เกิดจากการ เป็นพื้นที่     
อับฝน มีพรรณไม้เติบโตได้น้อย เช่น กระบองเพชร 
หญ้า ไม้พุ่ม ไม้หนาม 
 

                                                                    ลักษณะ 

ภูมิอากาศเขตร้อน แบบเขตมรสุม มีอุณหภูมิทุก
เดือนสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส และมีฝนตกชุก พืช
พรรณมีใบเขียว ไม่ผลัดใบ มีสภาพเป็นป่าดิบช้ืน มีไม้
หลายชนิด ข้ึนหนาแน่นและสูงใหญ่ 
 

                                                                  ลักษณะ 

ภูมิอากาศเขตอบอุ่น แบบหนาวช้ืนภาคพื้นสมุทร  
มีอุณหภูมิปานกลาง เฉลี่ยต่ ากว่า 18 ถึง -3 องศา
เซลเซียส มีไม้ป่าผสมทั้งผลัดใบและไม่ผลัดใบ เช่น 
เมเปิล เฟอร์ เอล์ม เชสต์นัต  
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ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา สืบค้นข้อมลูเพิม่เติมแล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 
 

 
 

1. เพราะเหตุใดทรัพยากรดินส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จากข้อ 1 สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินบริเวณดังกล่าวได้อย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เพราะเหตุใดทรัพยากรดินบริเวณที่ราบริมน้ าจึงมีความอุดมสมบูรณ์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. บริษัทโยฮันควรเลือกบริเวณใดเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่เพื่อการอุตสาหกรรม เพราะเหตุใด 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. บริเวณใดของทวีปอเมริกาใต้ที่ประสบปัญหาหน้าดินขาดความอุดมสมบูรณ์จากการชะล้างพังทลาย 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษำท่ี 1 
 บริษัทโยฮันได้มอบหมายให้เฮนรีและคณะนักวิชาการของบริษัทส ารวจทรัพยากรดินของทวีปอเมริกาใต้ 
เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการลงทุนเกี่ยวกับการปลูกพืชไร่เพื่อการอุตสาหกรรม โดยจากการส ารวจสามารถสรุป
ใจความได้ว่า ทรัพยากรดินบริเวณตอนบน ตอนกลาง และทางตะวันออกของทวีปมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ส่วน
บริเวณที่ราบริมน้ า ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ และพบปัญหา คือ หน้าดินของบางพื้นที่ผ่านการชะล้าง
พังทลาย จึงท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เพราะเหตุใดป่าไม้ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นป่าดิบช้ืน 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ป่าไม้ผลัดใบ ป่าสน ป่าชายเลน จะข้ึนอยู่ในบริเวณที่แตกต่างกันอย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาใต้จึงมีสัตว์ป่าหายากจ านวนมาก 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. หากจะไปลงทุนเกี่ยวกับการผลิตน้ ามันและแก๊สธรรมชาติควรไปที่ประเทศใด เพราะเหตุใด 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้กระจายอยู่ในบริเวณใดบ้าง 
   .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
  
 
  
 

กรณีศึกษำท่ี 2 
 ป่านและอิทธิ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ที่ตนเองสนใจ เพื่อน ามา
จัดท าเป็นคลิปวิดีโอ โดยป่านเลือกค้นคว้าทรัพยากรป่าไม้ได้ประเด็นส าคัญ คือ ป่าไม้แหล่งใหญ่ที่สุดของทวีป
อเมริกาใต้คือป่าฝนเขตร้อน หรือป่าดิบช้ืนแถบลุ่มน้ าแอมะซอนและสาขา มีพันธ์ุไม้ชนิดต่าง ๆ มากมาย และยัง
มีป่าไม้ผลัดใบ ป่าสน ป่าชายเลน นอกจากนั้นยังมีสัตว์ป่าหายากอยู่เป็นจ านวนมาก  
 ส่วนอิทธิได้เลือกค้นคว้าทรัพยากรแร่และแร่พลังงาน โดยได้ประเด็นส าคัญ คือ ในทวีปอเมริกาใต้มี    
แร่และแร่พลังงานที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งทวีป โดยมีแร่และแร่พลังงานส าคัญ 
ได้แก่ เหล็ก ทองแดง เงิน ทองค า บ็อกไซต์ ดีบุก ตะกั่ว เพชร ถ่านหิน น้ ามันดิบ และแก๊สธรรมชาติ โดยมีแหล่ง
ส าคัญในประเทศเวเนซุเอลา นอกจากนี้ ประเทศที่มีการผลิตน้ ามันและแก๊สธรรมชาติเพื่อการสง่ออกเพิ่มมากข้ึน 
คือ ประเทศโคลอมเบีย 
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1. เพราะเหตุใดทรัพยากรดินส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จากข้อ 1 สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินบริเวณดังกล่าวได้อย่างไร 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เพราะเหตุใดทรัพยากรดินบริเวณที่ราบริมน้ าจึงมีความอุดมสมบูรณ์ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. บริษัทโยฮันควรเลือกบริเวณใดเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่เพื่อการอุตสาหกรรม เพราะเหตุใด 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. บริเวณใดของทวีปอเมริกาใต้ที่ประสบปัญหาหน้าดินขาดความอุดมสมบูรณ์จากการชะล้างพังทลาย 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. เพราะเหตุใดป่าไม้ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นป่าดิบช้ืน 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ป่าไม้ผลัดใบ ป่าสน ป่าชายเลน จะข้ึนอยู่ในบริเวณที่แตกต่างกันอย่างไร 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาใต้จึงมีสัตว์ป่าหายากจ านวนมาก 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. หากจะไปลงทุนเกี่ยวกับการผลิตน้ ามันและแก๊สธรรมชาติควรไปที่ประเทศใด เพราะเหตุใด 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้กระจายอยู่ในบริเวณใดบ้าง 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เนื่องจากเป็นดินที่มีการผุพังอยู่กับที่สูง มีแร่เหล็กสะสมอยู่มาก ท าห้ดินมีสีน้ าตาลจนถึงแดงเข้ม และมีลักษณะ
เป็นดินเหนียวถึงร่วน  
 

เนื่องจากมีการทับถมของตะกอนจากล าน้ า บริเวณที่ราบเนินตะกอนรูปพดัและที่ราบตะกอนน้ าพา มีอินทรียวัตถุ
อยู่มาก ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก  
 
ควรเลือกบริเวณที่ราบริมน้ า เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสะดวกสบายของเส้นทางคมนาคมขนส่ง
และการผลิตที่ดีกว่าพื้นที่ในบริเวณอื่น 
 

การใช้ประโยชน์จากดินที่มีการผุพังอยู่กับที่สูง คือเป็นพื้นที่ป่าไม้และเป็นแหล่งให้ผลิตผลจากป่า ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากพืชและสัตว์ 
 

พบบริเวณกว้างในเขตที่ราบสูงบราซิล และที่ราบชายฝั่งประเทศโคลอมเบีย 
 

เนื่องจากท าเลที่ตั้งของทวีปอเมริกาใต้ต้ังอยู่บรเิวณเส้นศูนย์สูตร ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนช้ืน ฝนตกชุก 
และมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าดิบช้ืน 
 
ป่าไม้ผลัดใบจะข้ึนกระจายทั่วไปเป็นหย่อม ๆ บริเวณที่ราบสูง ส่วนป่าสนจะข้ึนในบริเวณพื้นที่สูง และป่าชายเลน
จะข้ึนอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง 

 
 

ควรไปลงทุนที่ประเทศเวเนซุเอลา เนื่องจากมีน้ ามันและแก๊สธรรมชาติปริมาณมาก หรืออาจไปลงทุนที่ประเทศ
โคลอมเบีย เนื่องจากมีการส่งเสริมการผลิตน้ ามันและแก๊สธรรมชาติเพื่อการส่งออก 
 
กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาแอนดีส ตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศโคลอมเบียไปจนถึง
ตอนกลางของประเทศชิลี และบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก 
 

เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์จึงส่งผลให้เป็นแหลง่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด รวมถึงเป็น
บริเวณที่เส้นทางคมนาคมยังไม่เจริญ จึงไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ 
 



ใบงำนที่ 4 ลักษณะประชำกร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำใต้ 

ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามจากภาพที่ก าหนด 
ภำพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. จากภาพเป็นกลุ่มเช้ือชาติใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กลุ่มเช้ือชาติในภาพอาศัยอยู่บริเวณใดในทวีปอเมริกาใต้  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. อารยธรรมส าคัญที่บรรพบุรุษของกลุ่มเช้ือชาติในภาพได้สร้างสรรค์ไว้ ได้แก่อะไรบ้าง 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. “เมสติโซ” มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเช้ือชาติในภาพอย่างไร 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ปัจจุบัน “เมสติโซ” เป็นชนกลุ่มหลักในบริเวณใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



ภำพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จากภาพเป็นกลุ่มเช้ือชาติใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กลุ่มเช้ือชาติในภาพมีที่มาจากที่ใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. กลุ่มเช้ือชาติในภาพอาศัยอยู่บริเวณใดในทวีปอเมริกาใต้  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. บทบาทส าคัญของกลุ่มเช้ือชาติในภาพได้สร้างสรรค์ไว้ ได้แก่อะไรบ้าง 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. สายเลือดผสมที่มีมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเช้ือชาติในภาพได้แก่กลุ่มใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 



ภำพท่ี 3 

 
 
1. จากภาพเป็นกลุ่มเช้ือชาติใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กลุ่มเช้ือชาติในภาพมีที่มาจากที่ใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กลุ่มเช้ือชาติในภาพอาศัยอยู่บริเวณใดในทวีปอเมริกาใต้  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. กลุ่มเช้ือชาติในภาพมีความเกี่ยวข้องกับ “ซัมโบ” อย่างไร 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. กลุ่มเช้ือชาติในภาพมีความเกี่ยวข้องกับ “มูลัตโต” อย่างไร 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 



เฉลย ใบงำนที่ 4 ลักษณะประชำกร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำใต้ 

ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามจากภาพที่ก าหนด 
 

ภำพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จากภาพเป็นกลุ่มเช้ือชาติใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กลุ่มเช้ือชาติในภาพอาศัยอยู่บริเวณใดในทวีปอเมริกาใต้  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. อารยธรรมส าคัญที่บรรพบุรุษของกลุ่มเช้ือชาติในภาพได้สร้างสรรค์ไว้ ได้แก่อะไรบ้าง 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. “เมสติโซ” มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเช้ือชาติในภาพอย่างไร 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ปัจจุบัน “เมสติโซ” เป็นชนกลุ่มหลักในบริเวณใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชาวอินเดียน หรืออเมริเดียน 
 

บริเวณเทือกเขาแอนดีส ที่ราบสูงบราซิล ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน บริเวณปากแม่น้ าแอมะซอน และที่ราบลุ่มน้ า  
ต่าง ๆ ทางตอนใต้ของทวีป โดยเฉพาะในประเทศเปรู ชิลี และเอกวาดอร์ 
 

การเพาะปลูก ระบบชลประทาน สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนโบราณ ศาสนา ภาษา การจัดระบบ
การเมืองการปกครอง 
 

เป็นสายเลือดผสมที่เกิดจากการแต่งงานระหว่างชาวอินเดียนกับชาวผิวขาว 
 

แถบประเทศปารากวัย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ โคลอมเบีย เปรู โบลิเวีย และชิลี 
 



ภำพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จากภาพเป็นกลุ่มเช้ือชาติใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กลุ่มเช้ือชาติในภาพมีที่มาจากที่ใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กลุ่มเช้ือชาติในภาพอาศัยอยู่บริเวณใดในทวีปอเมริกาใต้  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. บทบาทส าคัญของกลุ่มเช้ือชาติในภาพได้สร้างสรรค์ไว้ ได้แก่อะไรบ้าง 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. สายเลือดผสมที่มีมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเช้ือชาติในภาพได้แก่กลุ่มใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

กลุ่มเช้ือสายชาวยุโรป หรือชาวผิวขาว 
 

ปัจจุบันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอาร์เจนตินาและอุรุกวัย รวมทั้งเป็นชนกลุ่มหลักในประเทศบราซิล ชิลี 
เวเนซุเอลา โคลอมเบีย เปรู และโบลิเวีย 
 

การพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 

กลุ่มเมสตีโซ และ กลุ่มมูลัตโต 
 

ชาวผิวขาวอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานครั้งใหญ่ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่มาจากประเทศสเปน โปรตุเกส 
อิตาลี บางส่วนของฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ 
 



ภำพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จากภาพเป็นกลุ่มเช้ือชาติใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กลุ่มเช้ือชาติในภาพมีที่มาจากที่ใด 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กลุ่มเช้ือชาติในภาพอาศัยอยู่บริเวณใดในทวีปอเมริกาใต้  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. กลุ่มเช้ือชาติในภาพมีความเกี่ยวข้องกับ “ซัมโบ” อย่างไร 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. กลุ่มเช้ือชาติในภาพมีความเกี่ยวข้องกับ “มูลัตโต” อย่างไร 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

กลุ่มเช้ือสายชาวแอฟริกา 
 

ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศบราซิล โคลอมเบีย และกายอานา 
 

“ซัมโบ” เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวด าและชาวอินเดียน 
 

“มูลัตโต” เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวด าและชาวผิวขาว 
 

เป็นชาวผิวด าจากทวีปแอฟริกาที่ชาวยุโรปน ามาเป็นแรงงานในไร่ขนาดใหญ่ เหมืองแร่ รวมถึงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
 



ใบงำนที่ 5 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกำใต้ 

ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา แล้วตอบค าถามพร้อมแสดงเหตผุลลงในช่องว่างที่ก าหนด 
ล ำดับท่ี กรณีศึกษำ ค ำถำม ค ำตอบพร้อมเหตุผล 

1 บริษัทชารล์ต้องการไปลงทุนท า
อุตสาหกรรมแปรรปูสินค้าด้านการเกษตร 
กาแฟส าเร็จรูป มันฝรัง่อบแห้ง และ
ช็อกโกแลตในทวีปอเมริกาใต ้

บริษัทชารล์ควรไปตั้ง
โรงงานที่ประเทศใด 

ประเทศบราซิล เพราะมีการปลูกกาแฟ 
มันฝรั่ง และโกโก้มาก จึงสามารถป้อน
วัตถุดิบเข้าสู่โรงงานได้ตามความต้องการ
และสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง 

2 ในการสมัมนาทางวิชาการด้านการเกษตร
ของประเทศในทวีปอเมริกาใต้ มีการ
สรปุผลว่า แหล่งเกษตรกรรมส าคัญของ
ทวีปจะอยู่ตัง้แต่ตอนบนลงมาทางชายฝัง่
ตะวันตก จนถึงตอนกลางของเปรูและชิล ี

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้
การเกษตรในบริเวณ
ดังกล่าวได้ผลผลิตที่ดีคือ
อะไร 

เพราะเป็นบริเวณที่ราบลุ่มน้ า รวมถึงมี
ฝนตกชุกในบริเวณชายฝั่งตะวันตก จึง
เป็นสาเหตุส าคัญที่   ท าให้สามารถท า
การเกษตรแล้วได้ผลผลิตที่ดี 
 

3 การประชุมผู้น ากลุม่อาชีพเลี้ยงสัตว์ใน
ทวีปอเมริกาใต้ มสีมาชิกจากประเทศที่
เลี้ยงสัตว์เพือ่การส่งออกทีม่ีปริมาณมาก 
เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร สัตว์ปีก แกะ ได้
ลงความเห็นว่าจะร่วมกันพฒันาสินค้าออก
ที่มีการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ 
ให้มีคุณภาพดีมากยิ่งข้ึน 

จะมีตัวแทนจากประเทศ
ใดเข้าร่วมการประชุมบ้าง 

ตัวแทนจากประเทศที่เข้าร่วมประชุม คือ 
บราซิล อาร์เจนติน า อุรุกวัย เวเนซุเอลา 
โคลอมเบีย โบลิเวีย ชิลี เปรู เพราะมีการ
ส่งออกโคนม โคเนื้อ สุกร สัตว์ปีก แกะ 
และมีการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
จากสัตว์ดังกล่าวในปริมาณมากเช่นกัน 
 

4 องค์การอาหารและเกษตรแหง่
สหประชาชาติได้ให้ข้อมลูในปี ค.ศ. 2016 
ว่าประเทศในทวีปอเมรกิาใต้ที่จบัสัตว์น้ า
ในปริมาณมาก คือ ประเทศเปรู รองลงมา 
คือ บราซลิ อาร์เจนตินา และอรุุกวัย 

เพราะเหตุใดประเทศเปรู 
อุรุกวัย บราซิล และ
อาร์เจนตินา จึงจับปลาได้
เป็นล าดับต้น ๆ ของโลก 

เพราะมีท าเลที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทร
แอตแลนติกและแปซิฟิก ซึ่งมีกระแส
น้ าอุ่นและน้ าเย็นไหลผ่าน มีแพลงก์ตอน
ที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีปลาชุกชุม 
 

5 บริษัทโตโจต้องการตัง้โรงงานผลิต
แอลกอฮอลเ์พื่อเป็นพลังงานทดแทนโดย
ใช้วัตถุดิบจากพืช  

บริษัทโตโจควรตั้งโรงงาน
ในประเทศใดของทวีป
อเมริกาใต ้

ควรตั้งในประเทศบราซิล กายอานา 
อาร์เจนตินา โคลอมเบีย เพราะปลูกอ้อย
มาก สามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน
ได ้

 



เฉลย ใบงำนที่ 5 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกำใต้ 

ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา แล้วตอบค าถามพร้อมแสดงเหตผุลลงในช่องว่างที่ก าหนด 
ล ำดับท่ี กรณีศึกษำ ค ำถำม ค ำตอบพร้อมเหตุผล 

1 บริษัทชารล์ต้องการไปลงทุนท า
อุตสาหกรรมแปรรปูสินค้าด้านการเกษตร 
กาแฟส าเร็จรูป มันฝรัง่อบแห้ง และ
ช็อกโกแลตในทวีปอเมริกาใต ้

บริษัทชารล์ควรไปตั้ง
โรงงานที่ประเทศใด 

ประเทศบราซิล เพราะมีการปลูกกาแฟ 
มันฝรั่ง และโกโก้มาก จึงสามารถป้อน
วัตถุดิบเข้าสู่โรงงานได้ตามความต้องการ
และสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง 

2 ในการสมัมนาทางวิชาการด้านการเกษตร
ของประเทศในทวีปอเมริกาใต้ มีการ
สรปุผลว่า แหล่งเกษตรกรรมส าคัญของ
ทวีปจะอยู่ตัง้แต่ตอนบนลงมาทางชายฝัง่
ตะวันตก จนถึงตอนกลางของเปรูและชิล ี

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้
การเกษตรในบริเวณ
ดังกล่าวได้ผลผลิตที่ดีคือ
อะไร 

เพราะเป็นบริเวณที่ราบลุ่มน้ า รวมถึงมี
ฝนตกชุกในบริเวณชายฝั่งตะวันตก จึง
เป็นสาเหตุส าคัญที่   ท าให้สามารถท า
การเกษตรแล้วได้ผลผลิตที่ดี 
 

3 การประชุมผู้น ากลุม่อาชีพเลี้ยงสัตว์ใน
ทวีปอเมริกาใต้ มสีมาชิกจากประเทศที่
เลี้ยงสัตว์เพือ่การส่งออกทีม่ีปริมาณมาก 
เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร สัตว์ปีก แกะ ได้
ลงความเห็นว่าจะร่วมกันพฒันาสินค้าออก
ที่มีการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ 
ให้มีคุณภาพดีมากยิ่งข้ึน 

จะมีตัวแทนจากประเทศ
ใดเข้าร่วมการประชุมบ้าง 

ตัวแทนจากประเทศที่เข้าร่วมประชุม คือ 
บราซิล อาร์เจนติน า อุรุกวัย เวเนซุเอลา 
โคลอมเบีย โบลิเวีย ชิลี เปรู เพราะมีการ
ส่งออกโคนม โคเนื้อ สุกร สัตว์ปีก แกะ 
และมีการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
จากสัตว์ดังกล่าวในปริมาณมากเช่นกัน 
 

4 องค์การอาหารและเกษตรแหง่
สหประชาชาติได้ให้ข้อมลูในปี ค.ศ. 2016 
ว่าประเทศในทวีปอเมรกิาใต้ที่จบัสัตว์น้ า
ในปริมาณมาก คือ ประเทศเปรู รองลงมา 
คือ บราซลิ อาร์เจนตินา และอรุุกวัย 

เพราะเหตุใดประเทศเปรู 
อุรุกวัย บราซิล และ
อาร์เจนตินา จึงจับปลาได้
เป็นล าดับต้น ๆ ของโลก 

เพราะมีท าเลที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทร
แอตแลนติกและแปซิฟิก ซึ่งมีกระแส
น้ าอุ่นและน้ าเย็นไหลผ่าน มีแพลงก์ตอน
ที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีปลาชุกชุม 
 

5 บริษัทโตโจต้องการตัง้โรงงานผลิต
แอลกอฮอลเ์พื่อเป็นพลังงานทดแทนโดย
ใช้วัตถุดิบจากพืช  

บริษัทโตโจควรตั้งโรงงาน
ในประเทศใดของทวีป
อเมริกาใต ้

ควรตั้งในประเทศบราซิล กายอานา 
อาร์เจนตินา โคลอมเบีย เพราะปลูกอ้อย
มาก สามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิ ตแอลกอฮอล์ เพื่ อ เป็ นพลั ง ง าน 
ทดแทนได ้

 



ใบงำนที่ 6 ภัยพิบัติและแนวทำงกำรจัดกำรของทวีปอเมริกำใต้ 

ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   

ค ำชี้แจง  : ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ภัยพิบัติในทวีปอเมริกาใต้ แล้วตอบค าถามตามประเด็นทีก่ าหนด 

 สถำนกำรณ์ข่ำวท่ี 1 : ทวีปอเมริกำใต้ หนำวจัด-อำร์เจนฯ ตำยแล้ว  
     ประชำชนในอำร์เจนตินำเสียชีวิต 9 คน จำกคลื่นควำมเย็นทวีปแอนตำร์กติกำ ท่ีพัดปกคลุมประเทศ ด้ำน
ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ก็มีรำยงำนผู้เสียชีวิตจำกอำกำศหนำวจัดเช่นกัน แต่ไม่ระบุจ ำนวนท่ีแน่ชัด 
ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประชาชนในกรุงบูเอโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เสียชีวิต 9 คน จากสภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต่ าเกินไป ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นคนไร้ที่อยู่อาศัย โดยในรายงานระบุว่า อากาศที่เย็นจัดในช่วงนี้ 
พัดมาจากทวีปแอนตาร์กติกา ส่งผลให้อุณหภูมิในประเทศแถบอเมริกาใต้ลดต่ าลง ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาอาร์เจนตินา 
เผยว่า คลื่นความเย็น อาจส่งผลให้อาร์เจนตินาอากาศหนาวจัดทั่วทั้งประเทศ และอุณหภูมิอาจลดต่ าถึง -14 องศา
เซลเซียส ที่ เมืองปาตาโกเนีย ทางตอนกลางของประเทศ ส่วนทางตอนเหนืออาจอยู่ระหว่าง 0-3 องศาเซลเซียส 
     นอกจากนี้ รัฐบาลอาร์เจนตินา ยังเพิ่มการน าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าท าความร้อนจากบราซิล รวมถึงสั่งก าจัดการใช้
พลังงานก๊าซธรรมชาติในวงการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในขณะนี้ 
ด้านประเทศปารากวัย อุรุกวัย และโบลิเวีย มีรายงานผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอากาศหนาวจัดเช่นกัน แต่ข่าวไม่ระบุ
จ านวน และส่งผลกระทบถึงชิลี บราซิล เปรู 
        ที่มา  : https://www.sanook.com/news/952879/ 
 

 
 
1. ข่าวนี้เป็นภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในทวีปอเมริกาใต้ด้านใด 
    ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

2. ภัยพิบัติน้ีมีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด 
    ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

3. ภัยพิบัติน้ีส่งผลกระทบอย่างไร 
    ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

http://www.sanook.com/news/958758/
https://www.sanook.com/news/
https://www.sanook.com/news/


 
สถำนกำรณ์ข่ำวท่ี  2 : แผ่นดินไหว 7.5 ศูนย์กลำงท่ีเอกวำดอร์ สะเทือนท่ัวอเมริกำใต้ 

     เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนำด 7.5 มีศูนย์กลำงอยู่ ท่ีประเทศเอกวำดอร์ ชำยแดนใกล้กับประเทศเปรู 
แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ท่ัวทวีปอเมริกำใต้ เบ้ืองต้นยังไม่มีรำยงำนควำมเสียหำยขนำดใหญ่ และยังไม่มีกำรแจ้ง
เตือนภัยสึนำมิ 
     เหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้เกิดข้ึนช่วง 05.17 น. ตามเวลาท้องถ่ินของเอกวาดอร์ หรือตรงกับบ้านเราช่วงหัวค่ าที่ผ่าน
มา สถาบันธรณีฟิสิกส์แห่งเอกวาดอร์ รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5  ศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอัมบาโต ไป
ทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 224 กิโลเมตร ลึกลงไปประมาณ 148 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนเอกวาดอร์ – 
เปรู แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ทั้งทวีปอเมริกาใต้ รวมถึงเปรู เอกวาดอร์ และโคลอมเบีย บางจุดประชาชนรับรู้
แรงสั่นสะเทือนนานราว 30 วินาที 
     ด้านสถาบันธรณีฟิสิกส์ของเปรู รายงานว่า หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรก ก็มีรายงานการเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา
หลังจากนั้นประมาณครึ่งช่ัวโมง อย่างน้อย 2 ครั้ง ขนาด 6.1 และ 6.6 
             ที่มา  : http://mediastudio.co.th/2019/02/22/379991/ 
 
 
 

1. ข่าวนี้เป็นภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในทวีปอเมริกาใต้ด้านใด 
    ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

2. ภัยพิบัติน้ีมีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด 
    ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

3. ภัยพิบัติน้ีส่งผลกระทบอย่างไร 
    ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
  
 
 
 
 
 



 
สถำนกำรณ์ข่ำวท่ี  3 : ช็อก ไฟไหม้ป่ำแอมะซอน สุดวิกฤติ ภำพเตือนเกิดไฟป่ำแดงโร่ท่ัวบรำซิล 

     เมื่อ 23 ส.ค.62 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานว่า เผยสถานการณ์ไฟไหม้ป่าแอมะซอนในบราซิล ยังสุดน่าห่วง ‘โก
ลบอล ฟอเรสต์ วอตช์’ (Global Forest Watch) แสดงให้เห็นบริเวณที่เกิดไฟไหม้ป่าแอมะซอน จนสีแดงโร่เกือบทั่ว
บราซิล ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างโบลิเวีย เกิดไฟไหม้ป่าเช่นกัน ในช่วง 13-22 ส.ค.62 เตือนให้เห็นวิกฤตการณ์
ไฟไหม้ป่าแอมะซอนในประเทศบราซิลรุนแรงมาก หลังจากเกิดไฟไหม้ป่าครั้งใหม่ที่ผืนป่าแอมะซอนกว่า 9,500 จุด 
ตั้งแต่เมื่อ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไฟป่าเกิดในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งแอมะซอน Amazon Basin ซึ่งเป็นผืนป่าแอ
มะซอนบนภูมิประเทศที่มีลกัษณะเปน็แอ่ง ตัวเลขจากสถาบันวิจัยด้านอวกาศแห่งชาติของบราซลิได้แสดงให้เห็นว่า ใน
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เกิดไฟไหม้ป่าแอมะซอน ซึ่งเป็นผืนป่าดิบช้ืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนได้ช่ือว่าเป็น ‘ปอดของ
โลก’ ได้สูญเสียป่าเป็นพื้นที่ถึง 519 ตารางไมล์ จนถือเป็นการสูญเสียพื้นที่ป่าแอมะซอนมากที่สุดในเวลาเดือนเดียว 
                ที่มา  : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1644575 

 
 

 
1. ข่าวนี้เป็นภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในทวีปอเมริกาใต้ด้านใด 
    ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

2. ภัยพิบัติน้ีมีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด 
    ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ภัยพิบัติน้ีส่งผลกระทบอย่างไร 
    ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 
 
 



เฉลย ใบงำนที่ 6 ภัยพิบัติและแนวทำงกำรจัดกำรของทวีปอเมริกำใต้ 

ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   

ค ำชี้แจง  : ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ภัยพิบัติในทวีปอเมริกาใต้ แล้วตอบค าถามตามประเด็นทีก่ าหนด 

 สถำนกำรณ์ข่ำวท่ี 1 : ทวีปอเมริกำใต้ หนำวจัด-อำร์เจนฯ ตำยแล้ว  
     ประชำชนในอำร์เจนตินำเสียชีวิต 9 คน จำกคลื่นควำมเย็นทวีปแอนตำร์กติกำ ท่ีพัดปกคลุมประเทศ ด้ำน
ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ก็มีรำยงำนผู้เสียชีวิตจำกอำกำศหนำวจัดเช่นกัน แต่ไม่ระบุจ ำนวนท่ีแน่ชัด 
ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประชาชนในกรุงบูเอโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เสียชีวิต 9 คน จากสภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต่ าเกินไป ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นคนไร้ที่อยู่อาศัย โดยในรายงานระบุว่า อากาศที่เย็นจัดในช่วงนี้ 
พัดมาจากทวีปแอนตาร์กติกา ส่งผลให้อุณหภูมิในประเทศแถบอเมริกาใต้ลดต่ าลง ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาอาร์เจนตินา 
เผยว่า คลื่นความเย็น อาจส่งผลให้อาร์เจนตินาอากาศหนาวจัดทั่วทั้งประเทศ และอุณหภูมิอาจลดต่ าถึง -14 องศา
เซลเซียส ที่ เมืองปาตาโกเนีย ทางตอนกลางของประเทศ ส่วนทางตอนเหนืออาจอยู่ระหว่าง 0-3 องศาเซลเซียส 
     นอกจากนี้ รัฐบาลอาร์เจนตินา ยังเพิ่มการน าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าท าความร้อนจากบราซิล รวมถึงสั่งก าจัดการใช้
พลังงานก๊าซธรรมชาติในวงการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในขณะนี้ 
ด้านประเทศปารากวัย อุรุกวัย และโบลิเวีย มีรายงานผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอากาศหนาวจัดเช่นกัน แต่ข่าวไม่ระบุ
จ านวน และส่งผลกระทบถึงชิลี บราซิล เปรู 
        ที่มา  : https://www.sanook.com/news/952879/ 
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ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

เกิดจากสภาพอากาศที่เย็นจัด พัดมาจากแถบแอนตาร์กติกา ส่งผลให้อุณหภูมิของประเทศในแถบอเมริกาใต้
ลดต่ าลงถึง -14 องศาเซลเซียส ที่เมืองตาโกเนีย 
 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในกรุงบูเอโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ที่ต้องเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก
สภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ าเกินไป รวมไปถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศปารากวัย อุทกวัย และลิเวีย ก็มี
รายงานข่าวผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็นเช่นกัน 
 

http://www.sanook.com/news/958758/
https://www.sanook.com/news/
https://www.sanook.com/news/


 
สถำนกำรณ์ข่ำวท่ี  2 : แผ่นดินไหว 7.5 ศูนย์กลำงท่ีเอกวำดอร์ สะเทือนท่ัวอเมริกำใต ้

     เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนำด 7.5 มีศูนย์กลำงอยู่ ท่ีประเทศเอกวำดอร์ ชำยแดนใกล้กับประเทศเปรู 
แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ท่ัวทวีปอเมริกำใต้ เบ้ืองต้นยังไม่มีรำยงำนควำมเสียหำยขนำดใหญ่ และยังไม่มีกำรแจ้ง
เตือนภัยสึนำมิ 
     เหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้เกิดข้ึนช่วง 05.17 น. ตามเวลาท้องถ่ินของเอกวาดอร์ หรือตรงกับบ้านเราช่วงหัวค่ าที่ผ่าน
มา สถาบันธรณีฟิสิกส์แห่งเอกวาดอร์ รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5  ศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอัมบาโต ไป
ทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 224 กิโลเมตร ลึกลงไปประมาณ 148 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนเอกวาดอร์ – 
เปรู แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ทั้งทวีปอเมริกาใต้ รวมถึงเปรู เอกวาดอร์ และโคลอมเบีย บางจุดประชาชนรับรู้
แรงสั่นสะเทือนนานราว 30 วินาที 
     ด้านสถาบันธรณีฟิสิกส์ของเปรู รายงานว่า หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรก ก็มีรายงานการเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา
หลังจากนั้นประมาณครึ่งช่ัวโมง อย่างน้อย 2 ครั้ง ขนาด 6.1 และ 6.6 
             ที่มา  : http://mediastudio.co.th/2019/02/22/379991/ 
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ด้านแผ่นดินไหว 
 

การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั่วทั้งทวีปอเมริกาใต้ 
 

ท าให้พื้นดินแตกแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลาย ไฟไหม้ แก๊สรั่ว ท่อระบายน้ าและท่อ
ประปาแตก คลื่นสึนามิ แผ่นดินถล่ม เส้นทางการคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาด ถนนและทางรถไฟบิด
เบี้ยว โค้งงอ เกิดโรคระบาด เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 
 



 
สถำนกำรณ์ข่ำวท่ี  3 : ช็อก ไฟไหม้ป่ำแอมะซอน สุดวิกฤติ ภำพเตือนเกิดไฟป่ำแดงโร่ท่ัวบรำซิล 

     เมื่อ 23 ส.ค.62 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานว่า เผยสถานการณ์ไฟไหม้ป่าแอมะซอนในบราซิล ยังสุดน่าห่วง ‘โก
ลบอล ฟอเรสต์ วอตช์’ (Global Forest Watch) แสดงให้เห็นบริเวณที่เกิดไฟไหม้ป่าแอมะซอน จนสีแดงโร่เกือบทั่ว
บราซิล ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างโบลิเวีย เกิดไฟไหม้ป่าเช่นกัน ในช่วง 13-22 ส.ค.62 เตือนให้เห็นวิกฤตการณ์
ไฟไหม้ป่าแอมะซอนในประเทศบราซิลรุนแรงมาก หลังจากเกิดไฟไหม้ป่าครั้งใหม่ที่ผืนป่าแอมะซอนกว่า 9,500 จุด 
ตั้งแต่เมื่อ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไฟป่าเกิดในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งแอมะซอน Amazon Basin ซึ่งเป็นผืนป่าแอ
มะซอนบนภูมิประเทศที่มีลกัษณะเปน็แอ่ง ตัวเลขจากสถาบันวิจัยด้านอวกาศแห่งชาติของบราซลิได้แสดงให้เห็นว่า ใน
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เกิดไฟไหม้ป่าแอมะซอน ซึ่งเป็นผืนป่าดิบช้ืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนได้ช่ือว่าเป็น ‘ปอดของ
โลก’ ได้สูญเสียป่าเป็นพื้นที่ถึง 519 ตารางไมล์ จนถือเป็นการสูญเสียพื้นที่ป่าแอมะซอนมากที่สุดในเวลาเดือนเดียว 
                ที่มา  : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1644575 
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ด้านไฟป่า 
 

   เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกันในสภาพอากาศแห้งจัด ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหิน
กระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต ฯลฯ 

   เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเก็บหาของป่า การจุดไฟเพื่อให้พื้นที่ป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสง
สว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน การเผาไร่เพื่อก าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลือจาก
การเก็บเกี่ยว และอาจเกิดจากความประมาทที่เข้าไปพักแรมในป่าแล้วก่อกองไฟทิ้งไว้ 
 

ท าให้โครงสร้างพื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลง ขาดความอุดสมบูรณ์ ลดอัตราการเจริญเติบโตและลดคุณภาพเนื้อไม้
ในป่า รวมถึงท าให้ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการชะหน้าดินและการพังทลายของดิน  
 



แบบทดสอบหลังเรียน 

ช่ือ        ช้ัน   เลขที ่   
ค ำชี้แจง : ให้นกัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดยีว 

1. เพราะเหตุใดสภาพสงัคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีป 
    อเมริกาใตจ้ึงมลีักษณะคล้ายคลึงกันมาก 
  ก.  กลุ่มชนพื้นเมืองเป็นกลุ่มทีอ่พยพมาจากทวีปเอเชีย 
   เช่นเดียวกัน    
      ข.  ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกและนับถือครสิต์ศาสนานกิาย 
          โรมันคาทอลิคเช่นเดียวกัน 
  ค.  ประชากรส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศเป็นกลุม่ชนผิวขาวที่ 
          อพยพมาจากซีกโลกทางตะวันตก   
      ง.  มีการแต่งงานระหว่างชนผิวขาวกับชนผิวด า ท าใหม้ีการ 
          เผยแพร่สงัคมและวัฒนธรรมที่คล้ายกัน 
2. ภาษาใดที่ประชากรในประเทศต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้ใช้  
    เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 ก.  สเปนและองักฤษ   ข.  สเปนและฝรั่งเศส 
 ค.  สเปนและโปรตุเกส ง.  อังกฤษและฝรัง่เศส  
3. เพราะเหตุใดปัญหาความแตกต่างทางชาติพันธ์ุของประชากร 
    ในทวีปอเมรกิาใต้จึงมีน้อย 
     ก.  ประชากรส่วนใหญส่ืบเช้ือสายมาจากกลุม่คนอินเดีย 
  เช่นเดียวกัน       
     ข.  ชนพื้นเมืองมีจ านวนน้อยกว่าผู้ที่อพยพมาจากทวีป 
         ยุโรปและทวีปเอเชีย 
 ค.  กลุ่มคนที่มีบทบาทส าคัญระดับผู้น าของประเทศส่วน 
        ใหญ่เป็นกลุม่คนผิวขาว 
     ง.  ประชากรส่วนใหญ่เป็นสายเลือดผสมและนบัถือ 
  คริสต์ศาสนาแบบเดียวกัน 
4. ทวีปอเมริกาใต้มีน่านน้ าล้อมรอบทวีปแต่การท าประมงมี  
    น้อยเนื่องจากสาเหตสุ าคัญในข้อใด 
 ก.  กระแสน้ าไหลเช่ียว    ข.  มีไหล่ทวีปบรเิวณแคบ 
     ค.  ขาดแคลนเงินทุน     ง.   มีแพลงก์ตอนน้อย 
 
 

5. หากต้องการตั้งโรงงานเพื่อผลิตกาแฟส าเรจ็รปูควร 
     ไปตั้ง โรงงานที่ประเทศใด 
  ก.  บราซิล  โคลอมเบีย  เปร ู       
  ข.  อาร์เจนตินา  ชิลี  กายอานา 
  ค.  อาร์เจนตินา  กายอานา  โบลิเวีย  
     ง.  เวเนซุเอลา  โบลิเวีย  อาร์เจนตินา   
6. ประเทศใดในทวีปอเมริกาใตเ้ป็นผู้สง่ออกปลาป่นและ 
 น้ ามันปลารายใหญ่ของโลก 
      ก.  เปรูและชิล ี  
      ข.  บราซิลและอารเ์จนตินา 
      ค.  อุรุกวัยและโบลเิวีย  
      ง.  เปรูและเวเนซุเอลา 
7. เพราะเหตุใดประเทศชิลีจงึมีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว 
      ก.  ตั้งอยู่ในเขตหินใหม่     
      ข.  มีภูเขาที่ผ่านการสกึกรอ่นมานาน  
      ค.  ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ าในมหาสมทุร  
      ง.  เป็นบรเิวณที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 
8. ปัญหามลพิษในทวีปอเมริกาใต้เกิดจากสาเหตุใดมาก

ที่สุด 
      ก.  ปัญหาโลกร้อน  
      ข.  การตัดไม้ท าลายป่า 
      ค.  ประชากรเพิ่มข้ึน  
      ง.  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี
9. ภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงของทวีปอเมริกาใต้มสีาเหตุมาจาก

อะไร 
  ก.  พื้นที่ป่าไม้ถูกท าลาย      
     ข.  โครงสร้างทางธรณีวิทยา 
  ค.  ภูมิประเทศทีห่ลากหลาย 
     ง.  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 



10. ข้อใดเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้พื้นที่ป่าดิบช้ืนหรือป่าเซลวาส  
     บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าแอมะซอนลดขนาดลง  
    ก.  ภัยธรรมชาติ  
    ข.  ภาวะโลกร้อน  
    ค.  ประชากรเพิ่มข้ึน     
    ง.  การบุกเบิกพื้นทีเ่พื่อการเกษตร 
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1. ข.  2. ก.     3. ง.      4. ค.      5. ก.      6. ก.      7. ก.       8. ค.       9. ข.     10. ง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ืองทวีปอเมริกำใต ้
 

ชื่อ...............................................................................เลขท่ี........................ 
 

 

ทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 
 
 

 

กระดำษค ำตอบ 
 

คะแนนทีไ่ด้__________คะแนน 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน 



 
แบบบันทึกคะแนน 

  กำรทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน และแบบฝึกทักษะ  
เรื่องทวีปอเมรกิำใต ้

 
 

ช่ือ................................................................................................ช้ัน..........................................เลขที่.................... 
 

โรงเรียน............................................................................  
 

สังกัด........................................................................ 
 

แบบทดสอบ/แบบฝึก คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมำยเหต ุ
แบบทดสอบก่อนเรียน 10   
แบบทดสอบหลังเรียน 10   

แบบฝกึทักษะใบงานที่ 1-6 60   
รวมคะแนนท้ังหมด 80   

 
                                                     ลงช่ือ......................................................ครผูู้สอน 

                                                  ( ....................................................... ) 
                                                  ต าแหน่ง................................................ 

 
 
 
 

 
 



 

  

 
  


