


ชุดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกา รายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23101 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซ่ึงชุดกจิกรรมการเรียนรู้ น้ีจัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมคุณภาพนักเรียน และใช้เป็น

เคร่ืองมือพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใช้ประกอบการสอน ในรายวิชาสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นกจิกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทกัษะ และ

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ซ่ึงก่อให้เกดิกระบวนการเรียนรู้ที่เกดิการเปล่ียนแปลงด้านทกัษะ และ  

ด้านคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  

  ชุดการเรียนรู้  ชุดน้ีน าเสนอในลักษณะการคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์องค์ความรู้ มีค าช้ีแจง  

 มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้  ค าถาม พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจนสวยงาม มี

 การเรียนรู้  ค าถามพร้อมเฉลยเพ่ือการคิดวิเคราะห์  มีแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลย เพ่ือ

 ประเมินผลการเรียน 

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ชุดการเรียนรู้  ชุดน้ี จะก่อประโยชน์สงูสดุในการพัฒนานักเรียนให้

 บรรลุตัวช้ีวัด และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

สาระการเรียนรู้  สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงชุดการเรียนรู้ น้ีจัดท าขึ้นทั้งหมด จ านวน 7 ชุด      

ดังน้ี 
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ชุดที่ 5  ลักษณะทางเศรษฐกจิของทวีปอเมริกาเหนือ 
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       ชุดการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เร่ือง ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกา ประกอบไปด้วย 

 

 
 
 -    แบบทดสอบก่อนเรียน 

 -  ใบความรู้ 

     แบบฝึกทกัษะ 

 -  แบบฝึกหัด 

 -  แบบทดสอบหลังเรียน 

     เฉลย 

 
 
 
 
2.     ให้อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างเข้าใจ 

3.     ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.     ให้อ่านใบความรู้ที่ก  าหนดให้อย่างเข้าใจ 

5.     ท าแบบฝึกทกัษะโดยก่อนท าแบบฝึกทกัษะจะต้องอ่านค าช้ีแจงให้เข้าใจ    

        ก่อนลงมือท า 

6.     ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
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ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
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อธบิายลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือได้ 

 

จุดประสงค ์

สาระการเรียนรู ้

1.  เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 

2.  ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 

สาระส าคญั 

         ทวีปอเมริกาเหนือต้ังอยู่ในซีกโลกเหนือ ซ่ึงท าเลที่ต้ังล้อมรอบ

ไปด้วยทะเลและมหาสมุทร ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากร 
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แผนภูมิล าดับขั้นตอนการศึกษา 

ชุดการเรียนรู ้

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกา 

ผ่านเกณฑ ์

อ่านค าแนะน า 

ขั้นตอนการศึกษาชุดการเรียนรู้ 

ปฏบิัติกจิกรรมตามขั้นตอน 

ทดสอบหลังเรียน 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

ศึกษาชุดต่อไป 
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1. เพราะเหตุใดจึงมีการเรียกทวีปอเมริกาเหนือว่า "โลกใหม่"  

 ก.  เป็นดินแดนที่เพ่ิงก่อก าเนิด  

 ข.  เกดิอารยธรรมสมัยใหม่ 

 ค.  เป็นทวีปที่เพ่ิงค้นพบใหม่  

 ง.  เร่ืองราวของทวีปยังไม่ชัดเจน 

 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ ตรงกบัข้อใดทั้งหมด 

 ก.  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส, วาสโก ดากามา 

 ข.  กปัตันเจมส ์คุก, คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 

 ค.  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส, อเมริโก เวสปุชชี 

 ง.  อเมริโก เวสปุชชี, กปัตันเจมส ์คุก 

 

3.  ชนชาติยุโรปในข้อใด เป็นชาติแรกที่เข้าส ารวจดินแดนอเมริกา และจับจองดินแดนเป็น

อาณานิคมของชาติตนมากที่สดุ 

 ก.  สเปน   

 ข.  อติาลี  

 ค.  องักฤษ  

 ง.  โปรตุเกส 

ค าช้ีแจง   ข้อสอบมีจ านวน 10  ข้อ 10 คะแนน ให้นักเรียนกากบาท  ×  ทบัหน้าตัวอกัษรที่ถูกต้องที่สดุ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ 1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกา 
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4.  ข้อใดบอกที่ต้ังของทวีปอเมริกาเหนือได้ถูกต้อง 

 ก.  ทศิตะวันออกติดต่อกบัมหาสมุทรแปซิฟิก 

 ข.  ทศิตะวันตกติดต่อกบัมหาสมุทรแปซิฟิก 

 ค.  ทศิเหนือติดต่อกบัมหาสมุทรแอตแลนติก 

 ง.  ทศิใต้ติดต่อกบัทวีปยุโรป 

 

5.  ชาวยุโรปมีจุดมุ่งหมายใดในการอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือ 

 ก.  แสวงโชค 

 ข.  ล้ีภัยสงคราม 

 ค.  ตั้งอาณานิคม 

 ง.  หาเคร่ืองเทศ 

 

6.  วันโคลัมบัส ตรงกบัวันใด 

 ก.  22 เมษายนของทุกปี 

 ข.  30 พฤษภาคมของทุกปี 

 ค.  12 ตุลาคมของทุกปี 

 ง.  25  ธนัวาคมของทุกปี 

 

7.  ทวีปอเมริกาเหนือมีรูปร่างคล้ายรูปเรขาคณิตชนิดใด 

 ก.  สามเหล่ียม 

 ข.  สี่เหล่ียมผืนผ้า 

 ค.  สี่เหล่ียมคางหมู 

 ง.  วงรี 

 

8.  นักส ารวจมีจุดมุ่งหมายใดในการแล่นเรือมาทางตะวันตกจนกระทั่งไปพบทวีปอเมริกาเหนือ 

 ก.  พิสจูน์ว่าโลกกลม 

 ข.  แสวงหาอาณานิคม 

 ค.  ส ารวจดินแดนใหม่ 

 ง.  หาเส้นทางใหม่สู่อนิเดีย 
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9.  ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งเป็นสองภมูิภาคโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ ์

 ก.  แม่น า้โคโลราโด 

 ข.  แม่น า้ริโอแกรนด์ 

 ค.  แม่น า้มิสซิสซิปป้ี 

 ง.  แม่น า้ไนแองการา 

 

10.  ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีจ านวนรัฐมากที่สดุ 

 ก.  เมก็ซิโก 

 ข.  แคนาดา 

 ค.  สหรัฐอเมริกา 

 ง.  สาธารณรัฐโดมินิกนั 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน  คะแนนทีไ่ด.้...... คะแนน 

  

6 
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ไหมครับ 



 ทวีปอเมริกา (องักฤษ: Americas)  เป็นค าเรียกรวม ๆ หมายถึงทั้งทวีปอเมริกาเหนือ

และทวีปอเมริกาใต้ รวมกนั ซ่ึงแก้ปัญหาความสบัสนในภาษาองักฤษของค าว่า "America"     

(ไม่มี s) ซ่ึงอาจหมายถึงอเมริกาเหนือหรือใต้กไ็ด้ ในบางคร้ังผู้เรียกยังอาจหมายถึงประเทศช่ือ

สหรัฐอเมริกาด้วย 

 ทวีปอเมริกาเป็นดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกและทางตะวันตกของ

มหาสมุทรธแอตแลนติก โดยอาจแบ่งย่อยได้เป็น 3 ส่วน คือ อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และ

อเมริกาใต้. ค าว่า "อเมริกา" ในที่น้ียังรวมถึงหมู่เกาะแคริบเบียน และเกาะกรีนแลนด์ (แต่ไม่

รวมประเทศไอซ์แลนด์บริเวณคอคอดของอเมริกากลางมักถูกน าไปรวมกบัอเมริกาเหนือ 

ที่มา : http://www.freeworldmaps.net/northamerica/political.html 

ทวีปอเมริกาเหนือ 

ทราบไหมว่าทวีปอเมริกาเหนือเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่าง

มหาสมุทรใดครับ 

ทิศตะวันออกคือมหาสมุทรแอตแลนติกและทางตะวนัตกคือ

มหาสมุทรแปซิฟิกครับ 
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ใบความรู้ที่ 1 

 ค าว่า "อเมริกา" มีที่มาที่เก่าแก่ที่สดุที่สามารถหาหลักฐานได้คือ พ.ศ.2050  โดยนักเขียน

แผนที่ชาวเยอรมันช่ือ Martin Waldseemüller ได้ใส่ค าว่า America ลงในแผนที่โลกของเขา และ

อธบิายว่าช่ือน้ีน ามาจากช่ือภาษาละตินของนักส ารวจอเมริโก เวสปุชชี (Amerigo Vespucci) ซ่ึง

เขียนเป็นภาษาละตินได้ว่า Americus Vespucius และแปลงเป็นเพศหญิงได้เป็นค าว่า America  

(ในภาษาที่มีเพศอย่างภาษาละติน ทวีปจัดว่าเป็นเพศหญิง) ส่วน คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซ่ึงเป็นผู้

พบทวีปอเมริกาเป็นคนแรก เสยีชีวิตก่อนใน พ.ศ. 2049 โดยที่ยังเข้าใจว่าเขาค้นพบทวีปเอเซีย

บริเวณประเทศอนิเดีย ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วผู้ที่พบอเมริกาเป็นคนแรกคือชาวไวกิ้ง ช่ือ Leif 

Ericsons  

ภาพวาดอเมริโก เวสปุชชีที่ฟลอเรนซ์ 

ที่มา:http://www.waengnoi.com/

krunittaya/c1_clip_image003.jpg 

ทราบไหมว่าผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ บริเวณหมู่เกาะอินดีสตะวันตก  แต่เขาเข้าใจว่าเป็น

ทวีปเอเชีย คือใคร ครับ 

คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส  

 ครับ 
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 ทวีปอเมริกาเหนือถูกค้นพบโดย คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือชาวอติาเลียน เดินทาง

มาพบหมู่เกาะอนิดีสตะวันตก ในปี พ.ศ. 2035 และเข้าใจว่าดินแดนที่ค้นพบน้ันเป็นส่วนหน่ึง

ของทวีปเอเชีย และเรียกชนพ้ืนเมืองว่า อนิเดียนแดง ในปี พ.ศ. 2042 อเมริโก เวสปุชชี ชาว   

อติาเลียน ได้เดินทางส ารวจดินแดนที่โคลัมบัสเคยส ารวจมาแล้ว และทราบว่าดินแดนที่พบน้ัน

เป็นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัสเข้าใจ ดินแดนน้ี จึงได้ช่ือว่า อเมริกา 

เพ่ือเป็นเกยีรติแก่เวสปุชชี 

ภูมิหลงัทางประวติัศาสตรข์องทวีปอเมริกาเหนอื 

ภาพวาดคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  

ที่มา http://www.usdakotawar.org/history/multimedia/first-landing-columbus-shores-new-world 

ทราบไหมว่าใครเป็นผู้ที่ระบุว่าทวีปอเมริกาเหนือ เป็นดินแดน

แห่งใหม่ไมใ่ชเ่อเชีย  เพราะเหตุใดจึงต้ังชื่อดินแดนที่พบใหม่นี้

ว่า อเมริกา ครับ 

อเมริโก  เวชปุชชี เพ่ือเป็นเกียรตแิก่ อเมริโก  เวชปุช

ชี  ครับ 
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 ทวีปอเมริกาเหนือได้ช่ือว่าเป็น "ดินแดนโลกใหม่"  เน่ืองจากชาวยุโรปได้ส ารวจพบและ

ตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา  แต่พบว่ามีชนชาวเอเชียอพยพผ่านเข้าไปในอเมริกา

เหนือทาง ช่องแคบแบริง เมื่อประมาณ 35000-12000 ปีก่อนศริสต์ศักราช ซ่ึง คือชาว

อเมริกนั-อนิเดียน โดยมีการค้นพบเคร่ืองมือหินเป็นหลักฐาน ต่อจากน้ันมีการอพยพลงใต้ ท า

ให้เร่ิมมีชนเผ่าพ้ืนเมืองต้ังแต่เหนือสดุลงไปสู่ทางทศิใต้ของอเมริกาเหนือ  

        ภาพวาดชนพ้ืนเมืองทวีปอเมริกาเหนือ 

ที่มา https://ao16255320.files.wordpress.com/2014/02/prehistory.jpg 

 

ทราบไหมว่าท าไมจึงกล่าววา่ทวีปอเมริกาเหนือเป็น "ดินแดน

โลกใหม่"ครับ 

เป็นดินแดนที่ชาวยุโรปได้ส ารวจพบและตั้งถิ่นฐานเมื่อ

ประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา  ครับ 
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 นักส ารวจชาวอติาเลียนผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในยุคใหม่  โคลัมบัสเกดิที่เมืองเจนัว ประเทศ

อติาลี ในสมัยน้ันผู้คนยังเช่ือว่าโลกแบน แต่โคลัมบัสต้องการค้นหาดินแดนแห่งเคร่ืองเทศและ  

ผ้าไหม ที่เรียกว่าอนิเดียและจีน เขาจึงเสนอเป็นผู้ส ารวจดินแดนดังกล่าวให้กษัตริย์โปรตุเกสแต่ 

ไม่ส าเรจ็ จึงเดินทางไปประเทศสเปนและเสนอตัวต่อ พระเจา้เฟอรด์ินานด ์ที ่2 (Ferdinand II  

of Aragon) และ พระนางอิสซาเบลลา ที ่1 (Isabella of Castile) เพ่ือออกส ารวจอนิเดียและจีน 

เพ่ือท าการค้าเคร่ืองเทศและผ้าไหม  

คริสโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus)  

ภาพวาดโคลัมบัสเดินทางไปสเปน 

ที่มา http://www.newhistorian.com/columbus-departs-from-spain/4475/ 

 

ทราบไหมว่าคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส มีจุดประสงค์อะไร

ในการส ารวจครั้งนี้ครับ 

ต้องการค้นหาดินแดนแห่งเครื่องเทศและผ้าไหม ที่

เรียกว่าอินเดียและจีน  ครับ 
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ภาพแสดงเส้นทางการเดินเรือของโคลัมบัส  

ที่มา http://mpics.manager.co.th/pics/Images/557000005544901.JPEG 

 

 เมื่อวันที่ 3 สงิหาคม 2035 โคลัมบัสและลูกเรือ 90 คนและเรืออกี 3 ล าออก

เดินเรือค้นหาทวีปเอเชียและจีน โดยแล่นเรือไปทางทศิตะวันตกข้ามมหาสมุทร

แอตแลนติก และไปถึง เกาะบาฮามาส ์(Bahamas) ทางตะวันออกของฟลอริดา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน และตั้งช่ือว่า "ซาน ซลัวาดอร"์ (San Salvador) เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2035 ซ่ึงเขาคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย จากนั้นเขาเดินเรือต่อไป

จนถึงคิวบา ฮิสปานิโอลา เปอร์โตริโก จาเมกา ตรินิแดด เวเนาซุเอลา และคอคอด

ปานามา โคลัมบัสเช่ือมาตลอดจนเสยีชีวิตว่าดินแดนที่เขาค้นพบน้ันคือทวีปเอเชีย 

ภายหลังได้มีการก าหนดให้วันที่ 12 ตุลาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นวันที่โคลัมบัสมาถึง

อเมริกาเป็น "วนัโคลมับสั" มีการเฉลิมฉลองกนัในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ 

ในทวีปอเมริกาใต้ 

วันโคลัมบัส มีความส าคัญอย่างไรครับ 

เป็นวันที่โคลัมบัส แล่นเรือไปถึงเกาะบาฮามาส์ ทาง

ตะวันออกของฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และตั้งชื่อว่า 

"ซาน ซัลวาดอร"์  

   ครับ 



ค าสัง่  ให้นักเรียนแสดงความคิดเหน็ต่อเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนตามหัวข้อที่ก  าหนดให้  
 

แบบฝึกทักษะที่ 1 
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สรุปผล........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

. 

การเดินทางส ารวจดินแดนของชาวอิตาลี 

ใครบา้งท่ีเกีย่วขอ้ง 

คนท่ีเกีย่วขอ้งคิดอย่างไร 

...............................................

............................................... 
...............................................
............................................... 

...............................................

............................................... 

 (พิจารณาค าตอบของนกัเรียน โดยใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผูส้อน) 



ทีต่ ั้งและขนาด ทวีปอเมริกาเหนอื 

ใบความรู้ที่ 2 

 ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด อยู่ระหว่างละติจูด 7 องศา 15 ลิปดาเหนือ

ถึง ละติจูด 83 องศา 38 ลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูด 55 องศา 42 ลิปดาตะวันตก ถึง 

ลองจิจูด 172 องศา 30 ลิปดาตะวันออก   ขนาดทวีปอเมริกาเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ 

22,063,997  ตารางกโิลเมตร  

 เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามล าดับ 

บริเวณที่กว้างที่สดุของทวีป คือ ต้ังแต่ช่องแคบเบริงถึงเกาะนิวฟันด์แลนด์ ส่วนบริเวณที่ยาวที่สดุของ

ทวีป คือ ต้ังแต่คาบสมุทรบูเทยีถึงคอคอดปานามา ซึงเป็นส่วนที่แคบที่สดุของทวีป คือ กว้าง

ประมาณ 74 กโิลเมตร ทวีปอเมริกาเหนือ มีรูปร่างคล้ายสามเหล่ียมหัวกลับ  

ภาพทวีปอเมริกาเหนือ 

ที่มาhttp://www.igloolikhotel.

com/map-of-north-america-

map.htm 
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 ทิศใต ้ 

 ติดต่อกบัทวีปอเมริกาใต้ น่านน า้ส าคัญคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแคริบเบียน อ่าวเมก็ซิโก

ในมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะส าคัญคือ หมู่เกาะอนิดิสตะวันตก หมู่เกาะคิวบา ฮิสแปนิโอลา 

จาเมกา เปอร์โตริโก 

        ดินแดนทางใต้สดุ ได้แก่ บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศปานามา   

 ทิศเหนอื  

 ติดต่อกบัมหาสมุทรอาร์กติก ทะเลโบฟอร์ต อ่าวแบฟฟิน อ่าวฮัดสนั ช่องแคบเดวิส ทะเล

แลบราดอร์ เกาะขนาดใหญ่ได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ เกาะแบฟฟิน เกาะวิกตอเรีย   

 ดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือสดุ คือ คาบสมุทรเอร์ดิสนั โพรมอนเทอรีในดินแดนนูนาวูท 

ประเทศแคนาดา 

 ทิศตะวนัออก  

 ติดต่อกบัมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะส าคัญด้านน้ี ได้แก่ เกาะนิวฟันด์แลนด์ เกาะเบอร์มิวดา 

หมู่เกาะบาฮามาส   

 ดินแดนทางตะวันออกสดุในส่วนภาคพ้ืนทวีป คือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของชายฝั่งแลบราดอร์ 

ในประเทศแคนาดา   

 ทิศตะวนัตก  

 ติดต่อกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนเหนือมีช่องแคบเบริง กั้นระหว่างทวีปเอเชียและทวีป

อเมริกาเหนือ น่านน า้ส าคัญได้แก่ อ่าวแคลิฟอร์เนีย อ่าวอะแลสกา เกาะใหญ่ได้แก่ เกาะแวนคูเวอร์ 

หมู่เกาะอาลิวเชียน หมู่เกาะควีนชาร์ลอ็ต   

 ดินแดนทางตะวันตกสดุของภาคพ้ืนทวีป คือ แหลมพรินซ์ออฟเวลส ์รัฐอะแลสกา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

คลองปานามาเชื่อมมหาสมุทรใดเข้ากันบ้าง

ครับ 
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มหาสมุทรแปซิฟิกกับ

แอตแลนติก ครับ 



แบบฝึกทักษะที่ 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

    อ่าวเม็กซิโก 

    ช่องแคบเบริง 

    ทวีปอเมริกาใต ้  

    คลองปานามา 

    มหาสมุทรอารก์ติก  

    มหาสมุทร 

       แอตแลนติก 

    ประเทศแคนาดา  

    สหรฐัอเมริกา 

    มหาสมุทรแปซิฟิก 

    ประเทศเม็กซิโก 
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ตอนที ่1     ค าสัง่  ให้นักเรียนน าหมายเลขในแผนที่มาใส่หน้าข้อความที่มีความสมัพันธก์นั  
 



 

 

 

 

 

 

ทิศเหนือ 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.. 

ทิศตะวันคก 
................................................
................................................
................................................
................................................ 
................................................ 

ทิศใต้ 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.. 

ทิศตะวันออก 
................................................
................................................
................................................
................................................ 
................................................ 
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ตอนที ่2     ค าสัง่  ให้นักเรียนบอกที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 



ใบความรู้ที่ 3 

ภูมิภาคและประเทศในทวีปอเมริกาเหนอื 

 เม่ือพิจารณาถึงสภาพที่ต้ังและวัฒนธรรมแล้วทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นสองส่วน 

โดยใช้แม่น า้ริโอแกรนด์ กั้นเขตแดนทางตอนเหนือของแม่น า้เรียกว่า “แองโกลอเมริกา” ทาง

ตอนใต้แม่น า้เรียกว่า “ ลาตินอเมริกา”  

 1.    แองโกลอเมริกา  

 หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซ่ึงเป็นดินแดนที่รับวัฒนธรรมจากยุโรป

เหนือ ประชากรส่วนใหญ่สบืเช้ือสายมาจากชาวองักฤษ 

 2.    ลาตินอเมริกา   

 หมายถึง  ดินแดนของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้รีโอแกรนด์ลงมา

ประเทศในกลุ่มน้ีประกอบด้วย อเมริกากลาง ได้แก่ ประเทศเมก็ซิโก เบลีซ คอสตาริกา 

เอลซัลวาดอร์ กวัเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากวั และปานามา และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน 

ได้แก่ ประเทศบาฮามาสบาร์เบโดส คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกนั เกรเนดา เฮติ จาเมกา แอนติ

กาและบาร์บูดา โดมินิกาเซนต์คิตสแ์ละเนวิส เซนต์ลูเซีย และเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 

มักจะถูกเรียกรวม ๆ กนัว่า "หมู่เกาะเวสต์อนิดีส"  

ที่มาhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naunion.svg 

ทราบไหมทวีปอเมริกาเหนือแบ่งเป็นสองภูมิภาคโดยใช้

อะไรเป็นเกณฑ์ครับ 

แม่น้ าริโอแกรนด์ ครับ 
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ประเทศและดินแดนในทวีปอเมริกาเหนอื 

ภูมิภาค : แองโกลอเมริกา  

1.ประเทศแคนาดา 

เมืองหลวงคือ ออตตาวา มีพ้ืนที่ 19,348,750 ตร.กม.               

จ านวนประชากร 353 ล้านคน 

 

2.ประเทศสหรฐัอเมริกา 

เมืองหลวงคือ วอชิงตัน ดี.ซี. มีพ้ืนที่ 9,372,610 ตร.กม.            

จ านวนประชากร 317.7 ล้านคน 

 

4.ประเทศกวัเตมาลา 

เมืองหลวงคือ กวัเตมาลาซิตี้   มีพ้ืนที่ 108,889 ตร.กม. 

จ านวนประชากร15.9 ล้านคน 

 

3.ประเทศเม็กซิโก 

เมืองหลวงคือเมก็ซิโกซิตี้  มีพ้ืนที่ 1,972,547 ตร.กม.  

จ านวนประชากร 119.7  ล้านคน 

 

5.ประเทศเบลิซ 

เมืองหลวงคือ เบลโมแพน มีพ้ืนที่ 23,000 ตร.กม. 

จ านวนประชากร 0.4 ล้านคน 
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ภูมิภาค : ลาตินอเมริกา 



9.ประเทศซานโฮเซ 

เมืองหลวงคือ ซานโฮเซ มีพ้ืนที่ 51,100ตร.กม. 

 จ านวนประชากร 4.8 ล้านคน 
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10.ประเทศ ปานามา 

เมืองหลวงคือ ปานามาซิตี มีพ้ืนที่ 77,080 ตร.กม.  

จ านวนประชากร 3.9 ล้านคน 

 

8.ประเทศนกิารากวั 

เมืองหลวงคือ มานากวัดี.ซี. มีพ้ืนที่ 130,000ตร.กม.  

จ านวนประชากร 6.2ล้านคน 

 

7.ประเทศเอลซนัวาดอร ์

เมืองหลวงคือ ซานซัลวาดอร์ มีพ้ืนที่ 21,393ตร.กม 

 จ านวนประชากร 6.4 ล้านคน 

 

6.ประเทศฮอนดูรสั 

เมืองหลวงคือ เตกูวิกลัป์ปา มีพ้ืนที่ 112,088 ตร.กม 

จ านวนประชากร 8.2 ล้านคน 

 

เพ่ือนๆครับ ในภูมิภาคลาตินอเมริกาประเทศใดมี

ประชากรมากที่สุดครับ 
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12.ประเทศเฮติ  

เมืองหลวงคือ ปอร์โตแปรงซ์ มีพ้ืนที่ 27,750ตร.กม.  

จ านวนประชากร 10.8 ล้านคน 

 

13.ประเทศ สาธารณรฐัโดมินกินั 

เมืองหลวงคือ ซานโตโดมิงโก มีพ้ืนที่ 48,734 ตร.กม.  

จ านวนประชากร 0.1 ล้านคน 

 

14.ประเทศ จาเมกา 

เมืองหลวงคือ คิงสตั์น มีพ้ืนที่ 10,962 ตร.กม. 

 จ านวนประชากร 2.7 ล้านคน 

 

16.ประเทศแอนติกาและบารบู์ดา 

เมืองหลวงคือ เซนต์จอนส ์มีพ้ืนที่  443 ตร.กม. 

 จ านวนประชากร  0.1ล้านคน 

 

15.ประเทศโดมินกิา  

เมืองหลวงคือ โรโซ มีพ้ืนที่ 754 ตร.กม.  

จ านวนประชากร 0.1 ล้านคน 

 

11.ประเทศคิวบา  

เมืองหลวงคือ ฮาวานา มีพ้ืนที่ 114,524ตร.กม. 

 จ านวนประชากร 11.2ล้านคน 

 

หมู่เกาะเวสตอิ์นดิส 

17.ประเทศบารเ์บโดส 

เมืองหลวงคือ บริดจ์ทาวน์ มีพ้ืนที่  431 ตร.กม. 

 จ านวนประชากร  0.3 ล้านคน 
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19.ประเทศเซนตวิ์นแซนตแ์ละเกรนาดีนส ์

เมืองหลวงคือ  คิงสท์าวน์ มีพ้ืนที่  380 ตร.กม.  

จ านวนประชากร 0.1 ล้านคน 

 

20.ประเทศ บาฮามาส  

เมืองหลวงคือ แนสซอ มีพ้ืนที่  13,935 ตร.กม. 

 จ านวนประชากร 0.4ล้านคน 

 

22.ประเทศเซนตคิ์ตสแ์ละเนวิส 

เมืองหลวงคือ บาสแตร์ มีพ้ืนที่ 9 262 ตร.กม. 

จ านวนประชากร  0.1ล้านคน 

 

21.ประเทศเกรนาดา 

เมืองหลวงคือ เซนตจ์อร์เจส มีพ้ืนที่ 344 ตร.กม. 

จ านวนประชากร  0.1 ล้านคน 

 

18.ประเทศเซนตลู์เซีย 

เมืองหลวงคือ  แคสตรีส ์มีพ้ืนที่  622 ตร.กม.  

จ านวนประชากร  0.2 ล้านคน 

 

ทราบไหมครับว่า หมู่เกาะอินดีสตะวันตกต้ังอยู่ใน

น่านน้ าใด 



มาลองทบทวนความรู้กันนะก่อนนะครับ สหรัฐอเมริกามีเมือง

หลวงชื่อว่าอะไรและมีเขตการปกครองเป็น กี่รัฐ ครับ 

ชื่อว่า วอชิงตัน ด.ีซี. มีทั้งหมด 50 รัฐ

ครับ 

ถูกต้องครับ แล้วดินแดนที่มีขนาดเล็กสุดในทวีปอเมริกาเหนือคือ

ประเทศใดครับ 

ประเทศเม็กซิโก มีประชากร 119.7  ล้านคน ครับ 

เซนต์คิตส์และเนวิส มีพื้นที่ 262 ตารางกิโลเมตร ครับ 

แล้วในภูมิภาคลาตินอเมริกาประเทศใดมีประชากร

มากที่สุด 
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มี 22 ดินแดน ดังนี้   

 ดินแดนสหราชอาณาจกัร : เบอร์มิวดา แองกวิลลา หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะ   

คะแนรี  มอนต์เซอร์รัต และหมู่เกาะเดิกสแ์ละหมู่เกาะเคคอส 

ภาพอาณานคิมขององักฤษในทวีปอเมริกาเหนอื ราว ค.ศ. 1750 

ที่มา  https://th.wikipedia.org/wiki/จักรวรรดิบริติช 

24 

นิวฟันดแ์ลนด ์
โนวาสโกเทีย 

สิบสามอาณานิคม 

เบอรมิ์วดา 
บาฮามาส 

เบลิซ  
 จาเมกา 

แอนติลลิสนอ้ย 

ดินแดนในปกครองของประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาเหนอื 



 ดินแดนของประเทศฝรัง่เศส : เกาะคลิปเปอร์ตัน แซงปิแยร์และมีเกอลง             

กวาเดอลูป มาร์ตินึก แซงบาร์เตเลมี และแซงมาร์แตง 

ที่มา  https://th.wikipedia.org/wiki/แซง็ปีแยร์และมีเกอลง 

ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ

โลกนะ ครับ 

ถ้าเพ่ือนๆ เข้าใจแล้วเราไปท าแบบฝึกหัด

ทบทวนความรู้กันเลยครับ 
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1.  ใครเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ 

        

2.  ชาวพ้ืนเมืองเดิมของทวีปอเมริกาเหนือ คือพวกใด 

        

3.  รูปร่างลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือเป็นอย่างไร 

        

4.  ส่วนใดของทวีปอเมริกาเหนือที่ติดต่อกบัผืนแผ่นดิน 

       

5.  ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภมิูภาค อะไรบ้าง 

       

6.  ประเทศใดมีพ้ืนที่มากที่สดุในภมิูภาคอเมริกาเหนือ 

        

7.  ประเทศใดมีพ้ืนที่มากที่สดุในภมิูภาคแคริบเบียน 

        

8.  ประเทศใดในภมิูภาคอเมริกากลางมีพ้ืนที่น้อยที่สดุ 

        

9.  ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งเป็นสองภมูิภาคโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 

        

10.  สหรัฐอเมริกามีเมืองหลวงช่ือว่าอะไรและมีเขตการปกครองเป็นกี่รัฐ 

       

ค าสัง่  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
 

แบบฝึกหัดเก็บคะแนน 
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คะแนนเต็ม 10 คะแนน  คะแนนทีไ่ด.้...... คะแนน 

  



1.  ชนชาติยุโรปในข้อใด เป็นชาติแรกที่เข้าส ารวจดินแดนอเมริกา และจับจองดินแดนเป็น

อาณานิคมของชาติตนมากที่สดุ 

 ก.  สเปน   

 ข.  อติาลี   

 ค.  องักฤษ  

 ง.  โปรตุเกส 

 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ ตรงกบัข้อใดทั้งหมด 

 ก.  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส, วาสโก ดากามา 

 ข.  กปัตันเจมส ์คุก, คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 

 ค.  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส, อเมริโก เวสปุชชี 

 ง.  อเมริโก เวสปุชชี, กปัตันเจมส ์คุก 

 

3. เพราะเหตุใดจึงมีการเรียกทวีปอเมริกาเหนือว่า "โลกใหม่"  

 ก.  เป็นดินแดนที่เพ่ิงก่อก าเนิด  

 ข.  เกดิอารยธรรมสมัยใหม่ 

 ค.  เป็นทวีปที่เพ่ิงค้นพบใหม่  

 ง.  เร่ืองราวของทวีปยังไม่ชัดเจน 

 

ค าช้ีแจง   ข้อสอบมีจ านวน 10  ข้อ 10 คะแนน ให้นักเรียนกากบาท  ×  ทบัหน้าตัวอกัษรที่ถูกต้องที่สดุ 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่ 1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกา 

27 



4.  ชาวยุโรปมีจุดมุ่งหมายใดในการอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือ 

 ก.  แสวงโชค 

 ข.  ล้ีภัยสงคราม 

 ค.  ตั้งอาณานิคม 

 ง.  หาเคร่ืองเทศ 

 

5.  ข้อใดบอกที่ต้ังของทวีปอเมริกาเหนือได้ถูกต้อง 

 ก.  ทศิตะวันออกติดต่อกบัมหาสมุทรแปซิฟิก 

 ข.  ทศิตะวันตกติดต่อกบัมหาสมุทรแปซิฟิก 

 ค.  ทศิเหนือติดต่อกบัมหาสมุทรแอตแลนติก 

 ง.  ทศิใต้ติดต่อกบัทวีปยุโรป 

 

6.  วันโคลัมบัส ตรงกบัวันใด 

 ก.  22 เมษายนของทุกปี 

 ข.  30 พฤษภาคมของทุกปี 

 ค.  12 ตุลาคมของทุกปี 

 ง.  25  ธนัวาคมของทุกปี 

 

7.  นักส ารวจมีจุดมุ่งหมายใดในการแล่นเรือมาทางตะวันตกจนกระทั่งไปพบทวีปอเมริกาเหนือ 

 ก.  พิสจูน์ว่าโลกกลม 

 ข.  แสวงหาอาณานิคม 

 ค.  ส ารวจดินแดนใหม่ 

 ง.  หาเส้นทางใหม่สู่อนิเดีย 

 

8.  ทวีปอเมริกาเหนือมีรูปร่างคล้ายรูปเรขาคณิตชนิดใด 

 ก.  สามเหล่ียม 

 ข.  สี่เหล่ียมผืนผ้า 

 ค.  สี่เหล่ียมคางหมู 

 ง.  วงรี 
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9.  ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีจ านวนรัฐมากที่สดุ 

 ก.  แคนาดา 

 ข.  เมก็ซิโก 

 ค.  สหรัฐอเมริกา 

 ง.  สาธารณรัฐโดมินิกนั 

 

10.  ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งเป็นสองภมูิภาคโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ ์

 ก.  แม่น า้โคโลราโด 

 ข.  แม่น า้ริโอแกรนด์ 

 ค.  แม่น า้มิสซิสซิปป้ี 

 ง.  แม่น า้ไนแองการา 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน  คะแนนทีไ่ด.้...... คะแนน 

  

ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ  
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ภาคผนวก 

North America 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
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เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 4  อ่าวเม็กซิโก 

 3   ช่องแคบเบริง 

 6   ทวีปอเมริกาใต ้  

 7   คลองปานามา 

 1   มหาสมุทรอารก์ติก  

 5   มหาสมุทร 

         แอตแลนติก 

 8   ประเทศแคนาดา

 9   สหรฐัอเมริกา 

 2   มหาสมุทรแปซิฟิก 

 10 ประเทศเม็กซิโก 
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ตอนที ่1     ค าสัง่  ให้นักเรียนน าหมายเลขในแผนที่มาใส่หน้าข้อความที่มีความสมัพันธก์นั  
 



ทิศเหนือ 
จดมหาสมุทรอาร์กติก ต าแหน่งภาคพ้ืนทวีปเหนือสุด คือ คาบสมุทร
เอร์ชิสัน โพรมอนเทอร์ในดินแดนนูนาวุต ประเทศแคนาดา 

ทิศตะวันตก 
จดมหาสมุทรแปซิฟิก ช่อง
แคบเบริง ต าแหน่งภาคพ้ืนทวีป
ตะวันตกสุด คือ แหลมพรินซ์
ออฟเวลส์(Prince of wales) 
ในรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา 

ทิศใต้ 
ติดต่อกับประเทศโคลอมเบียของทวีปอเมริกาใต้ ต าแหน่งภาคพ้ืนทวีป
ใต้สุด คือ ปลายคาบสมุทรอาซอยโร ประเทศปานามา 

ทิศตะวันออก 
จดมหาสมุทรแอตแลนติก 
ต าแหน่งภาคพ้ืนทวีปตะวันออก
สุด คือ ชายฝั่งด้านตะวันออก
เฉียงใต้ของคาบสมุทร        
แลบราดอร์ ประเทศแคนาดา 
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ตอนที ่2     ค าสัง่  ให้นักเรียนบอกที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 



ค าสัง่  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
 

เฉลยแบบฝึกหัดเก็บคะแนน 

1.  ใครเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ 

  คริสโตเฟอร ์ โคลมับสั      

2.  ชาวพ้ืนเมืองเดิมของทวีปอเมริกาเหนือ คือพวกใด 

  ชาวอินเดียน      

3.  รูปร่างลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือเป็นอย่างไร 

  รูปร่างกวา้งทางตอนบน แลว้เรียวแคบทางตอนใต ้   

4.  ส่วนใดของทวีปอเมริกาเหนือที่ติดต่อกบัผืนแผ่นดิน 

  ตอนใต ้      

5.  ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภมิูภาค อะไรบ้าง 

  3 ภมิูภาค คือ อเมริกาเหนือ  แคริบเบียน  และอเมริกากลาง   

6.  ประเทศใดมีพ้ืนที่มากที่สดุในภมิูภาคอเมริกาเหนือ 

  แคนาดา       

7.  ประเทศใดมีพ้ืนที่มากที่สดุในภมิูภาคแคริบเบียน 

  คิวบา       

8.  ประเทศใดในภมิูภาคอเมริกากลางมีพ้ืนที่น้อยที่สดุ 

  เอลซลัวาดอร ์      

9.  ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งเป็นสองภมูิภาคโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 

  แม่น า้ริโอแกรนด ์      

10.  สหรัฐอเมริกามีเมืองหลวงช่ือว่าอะไรและมีเขตการปกครองเป็นกี่รัฐ 

  วอชิงตนั ดี.ซี. มีเขตการปกครอง 50 รฐั    
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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