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คำนำ

บทเรี ยนสำเร็ จรู ปเล่มนี้ ได้จดั ทำขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รับควำมรู ้ เรื่ อง ลักษณะ
ทำงกำยภำพของทวีปอเมริ กำเหนือ โดยกำรจัดกิจกรรมของบทเรี ยนสำเร็ จรู ปเน้นกำรปฏิบตั ิ
ให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทำเป็ น แก้ปัญหำเป็ นและนำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง เป็ นผูท้ ี่มีควำมรับผิดชอบ
และมีคุณธรรมในเรื่ องควำมซื่ อสัตย์ต่อตนเอง
เนื้อหำในบทเรี ยนสำเร็ จรู ปประกอบด้วย เรื่ อง ที่ต้ งั และอำณำเขตของทวีปอเมริ กำเหนื อ
ขนำด ภูมิภำคและโครงสร้ำงทำงธรณี วทิ ยำ และภูมิภำคและประเทศต่ำง ๆ ในทวีปอเมริ กำเหนือ
โดยก่อนที่จะศึกษำค้นคว้ำจะมีแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อวัดควำมรู ้พ้ืนฐำน และมีแบบทดสอบ
หลังเรี ยนเพื่อวัดควำมรู ้ควำมเข้ำใจของแต่ละบุคคลเมื่อนักเรี ยนได้ศึกษำค้นคว้ำเนื้ อหำแล้ว
ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชำญและผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่ำนที่กรุ ณำให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปเล่มนี้ จนทำให้บทเรี ยนสำเร็ จรู ปมีควำมสมบูรณ์
และมีคุณภำพยิง่ ขึ้น สำมำรถนำไปใช้ในกำรเรี ยนกำรสอน เพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของหลักสู ตร ขอขอบคุณอย่ำงสู งยิง่ ไว้ ณ โอกำสนี้

ริ นดำ หำญจิตร

ข

คำแนะนำสำหรับครู

บทเรี ยนสำเร็ จรู ปเล่มนี้ ใช้ประกอบกำรเรี ยนรู ้ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
เรื่ อง ลักษณะทำงกำยภำพของทวีปอเมริ กำเหนือ ซึ่ งเน้นกระบวนกำรเรี ยนรู ้โดยมีเนื้ อหำ
ที่สอดแทรกกิจกรรมจำกเนื้ อหำง่ำยไปสู่ เนื้อหำที่ยำกยิง่ ขึ้นตำมลำดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สำหรับนักเรี ยน ครู ควรทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมขั้นตอนดังนี้
1. ก่อนทำกำรสอน
1.1 ศึกษำและทำควำมเข้ำใจบทเรี ยนสำเร็ จรู ปเล่มนี้ให้เข้ำใจตลอดทั้งเล่ม
1.2 ชี้แจงวิธีกำรศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปเล่มนี้ให้นกั เรี ยนเข้ำใจ
1.3 ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตำมคำแนะนำในกำรใช้บทเรี ยนสำเร็ จรู ปและปฏิบตั ิตำมทุกขั้นตอน
ทั้งเนื้อหำ กิจกรรม คำถำม คำตอบ หรื อแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่กำหนดไว้
1.4 เตรี ยมบทเรี ยนสำเร็ จรู ปให้พร้อมและครบตำมจำนวนนักเรี ยน
1.5 เตรี ยมเฉลยและแนวคำตอบให้พร้อม
2. ระหว่ำงทำกำรสอน
2.1 ขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมในบทเรี ยนสำเร็ จรู ป ครู ควรให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
หรื อให้คำปรึ กษำเมื่อนักเรี ยนมีขอ้ ซักถำม
2.2 ให้ควำมเป็ นกัลยำณมิตรกับนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนมีควำมสุ ขในกำรเรี ยน
2.3 ขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ ให้ครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
3. หลังทำกำรสอน
3.1 นำผลงำนของนักเรี ยนจัดแสดงไว้ที่มุมแสดงผลงำนในแต่ละห้อง และให้นกั เรี ยน
นำเข้ำแฟ้มสะสมผลงำน
3.2 ใช้บทเรี ยนสำเร็ จรู ปนี้เสริ มสำหรับนักเรี ยนที่เรี ยนดี และช่วยนักเรี ยนที่เรี ยนช้ำ
ให้เรี ยนได้ทนั เพื่อน

ค

คำแนะนำสำหรับนักเรียน
เพื่อประโยชน์และบรรลุผลในกำรเรี ยนรู ้นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิตนตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ก่อนเรียน
1.1 เตรี ยมตัวให้พร้อมทั้งกำยและใจ ให้มีควำมมุ่งมัน่ และมีสมำธิ
1.2 ตั้งใจฟังคำแนะนำจำกครู เพื่อให้ปฏิบตั ิตำมได้อย่ำงถูกต้อง
2. ระหว่ำงเรียน
2.1 ก่อนที่นกั เรี ยนจะศึกษำ ควรทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนก่อน
2.2 ให้นกั เรี ยนศึกษำเนื้อหำ นักเรี ยนจะได้รับควำมรู ้ ได้ทำใบงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ
ด้วยตัวของนักเรี ยนเอง
2.3 ให้ปฏิบตั ิตำมคำชี้แจงของครู ผสู ้ อนและลำดับขั้นตอนในบทเรี ยนสำเร็ จรู ป
2.4 อ่ำนคำอธิ บำยและคำถำมช้ำ ๆ ให้เข้ำใจ คิดให้ดี แล้วจึงตอบคำถำม
2.5 ถ้ำตอบผิด นักเรี ยนสำมำรถย้อนกลับไปอ่ำนข้อควำมในกรอบที่ผำ่ นมำอีกครั้ง
เพื่อทำควำม เข้ำใจให้ดี แล้วตอบคำถำมใหม่
2.6 เมื่อศึกษำจบแล้ว ให้นกั เรี ยนทำแบบทดสอบหลังเรี ยน และตรวจคำตอบ
ในเฉลยหน้ำต่อไป เพื่อดูควำมก้ำวหน้ำของตนเอง
2.7 นักเรี ยนที่ดี จะต้องซื่ อสัตย์ต่อตนเองเสมอจะต้องไม่เปิ ดดูคำตอบก่อน
2.8 หำกมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับคำตอบให้สอบถำมครู เพิ่มเติม
3. หลังเรียน
3.1 นำไปฝึ กซ้ ำ ย้ำ ทวน อย่ำงสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดทักษะมำกขึ้น
3.2 เวลำในกำรปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำง ๆ ในบทเรี ยนสำเร็ จรู ปอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
ให้ยดื หยุน่ ตำมควำมเหมำะสม

ง

จุดประสงค์ กำรเรียนรู้

1. บอกที่ต้ งั ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริ กำเหนื อได้ (K)
2. ค้นคว้ำเกี่ยวกับบอกขนำด และโครงสร้ำงทำงธรณี วทิ ยำ
และปฐพีวทิ ยำของทวีปอเมริ กำเหนือได้ถูกต้อง (P)
3. อธิ บำยภูมิภำคและประเทศต่ำง ๆ ในทวีปอเมริ กำเหนือได้ (K)
4. สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ เรื่ อง ลักษณะทำงกำยภำพของทวีปอเมริ กำเหนือ
(A)

ต้องตั้งใจเรี ยนด้วยนะคะ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่ อง ลักษณะทำงกำยภำพของทวีปอเมริกำเหนือ

คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนทำเครื่ องหมำยกำกบำท () ลงในช่องอักษร ก ข ค ง ในกระดำษคำตอบ
ที่แจกให้ในข้อที่เห็นว่ำถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดกล่ำวได้ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเรี ยกชื่อ ทวีปอเมริ กำ
ก. ให้เกียรติผทู ้ ี่คน้ พบ คือ อลิสโตเติล
ข. ให้เกียรติผทู ้ ี่คน้ พบ คือ อเมริ โก เวสปุชชี
ค. ให้เกียรติผทู ้ ี่คน้ พบ คือ แมคแจลแลนด์
ง. ให้เกียรติผทู ้ ี่คน้ พบ คือ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส
2. เหตุใดจึงเรี ยกทวีปอเมริ กำเหนื อว่ำโลกใหม่
ก. เป็ นทวีปที่เพิ่งค้นพบใหม่
ข. มีอำรยธรรมสมัยใหม่เกิดขึ้นในทวีปนี้
ค. เรื่ องรำวของทวีปนี้เพิ่มมีกำรจดบันทึก
ง. เป็ นดินแดนที่เพิ่งก่อกำเนิ ดขึ้นหลังจำกทวีปอื่น
3. ข้อใดบอกลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของทวีปอเมริ กำเหนือได้ถูกต้อง
ก. มีแหล่งน้ ำประเภททะเลสำบอยูม่ ำก
ข. ดินแดนทั้งหมดอยูใ่ นซี กโลกเหนื อ
ค. ดินแดนส่ วนใหญ่เป็ นที่รำบเพำะปลูกได้ดี
ง. มีสภำพภูมิอำกำศร้อนจัดสลับกับหนำวเย็น

4. กำรแบ่งทวีปอเมริ กำออกเป็ นแองโกลอเมริ กำและละตินอเมริ กำใช้พรมแดนธรรมชำติ
ข้อใดเป็ นแนวแบ่ง
ก. ช่องแคบเบริ ง
ข. เทือกเขำรอกกี
ค. คอคอดปำนำมำ
ง. แม่น้ ำริ โอแกรนด์
5. ประเทศส่ วนใหญ่ในทวีปเมริ กำเหนือรับอิทธิ พลทำงสังคมวัฒนธรรมมำจำกประเทศใด
ก. ประเทศอังกฤษ, ประเทศฝรั่งเศส
ข. ประเทศสเปน, ประเทศโปรตุเกส
ค. ประเทศเยอรมนี, ประเทศอิตำลี
ง. ประเทศอังกฤษ, ประเทศสเปน
6. ทิศใต้ของทวีปอเมริ กำเหนือติดกับทวีปใด
ก. ทวีปเอเชีย
ข. ทวีปอเมริ กำใต้
ค. ทวีปแอฟริ กำ
ง. ทวีปยุโรป
7. ข้อใดกล่ำวถึงขนำดของทวีปอเมริ กำเหนือได้ถูกต้อง
ก. เป็ นทวีปที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก
ข. เป็ นทวีปที่มีขนำดเล็กที่สุดในโลก
ค. เป็ นทวีปที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ง. เป็ นทวีปที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
8. กลุ่มประเทศแองโกลอเมริ กำ หมำยถึงประเทศใด
ก. ประเทศแคนำดำ, ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ข. ประเทศแม็กซิโก, ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ค. ประเทศแม็กซิโก, ประเทศกัวเตมำลำ
ง. ประเทศตั้งแต่แม็กซิ โกลงมำจนถึงประเทศปำนำมำ

9. ข้อใดกล่ำว ไม่ ถูกต้ อง เกี่ยวกับอำณำเขตติดต่อของทวีปอเมริ กำเหนื อ
ก. ทิศเหนือจดกับมหำสมุทรอำร์ กติก
ข. ทิศใต้จดกับทวีปอเมริ กำใต้
ค. ทิศตะวันออกจดกับมหำสมุทรแปซิ ฟิก
ง. ทิศตะวันตกจดกับมหำสมุทรแปซิ ฟิก
10. กลุ่มประเทศในข้อใด อยูใ่ นกลุ่มอเมริ กำกลำง
ก. ประเทศแคนำดำ,ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ข. ประเทศแม็กซิโก,ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ค. ประเทศแม็กซิ โก,ประเทศกัวเตมำลำ
ง. ประเทศตั้งแต่แม็กซิ โกลงมำจนถึงประเทศปำนำมำ

ไปตรวจคำตอบกันเลยค่ะ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
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กรอบที่ 1
ทีต่ ้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกำเหนื อ

มำรู ้จกั ที่ต้ งั และอำณำเขตกันก่อนนะคะ

ทวีปอเมริ กำเหนือแต่เดิมเป็ นดินแดนที่ไม่มีใครรู ้จกั จนกระทัง่ มีนกั เดินเรื อ
ชำวอิตำเลียนที่ชื่อ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) ได้เดินทำงมำพบเกำะ
อินดิสตะวันตก ใน พ.ศ. 2042 ต่อมำ อเมริ โก เวสปุชชี (Amerigo Vespucci) ชำวอิตำเลียน
ได้เดินทำงสำรวจดินแดนที่โคลัมบัสเคยสำรวจมำแล้ว จึงทรำบว่ำดินแดนที่พบนั้น
เป็ นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของทวีปเอเชียตำมที่โคลัมบัสเข้ำใจ และเพื่อเป็ นกำรให้เกียรติ
แก่ อเมริ โก เวสปุชชี ชำวยุโรปจึงตั้งชื่ อทวีปใหม่น้ ีวำ่ อเมริ กำ (America)

ดูภำพประกอบหน้ำต่อไปกันเลยค่ะ

ภำพประกอบที่ 1 คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส
ที่มำ : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/CristobalColon.jpg

เชื่อว่ำมนุษย์เข้ำไปตั้งหลักแหล่งอยูอ่ ำศัยในทวีปอเมริ กำเหนือเมื่อประมำณ 30,000 ปี มำแล้ว
โดยอพยพมำจำกไซบีเรี ยผ่ำนช่องแคบเบริ งเข้ำสู่ อะแลสกำ ต่อมำจึงได้แพร่ ขยำยเผ่ำพันธุ์
ออกไปทัว่ ทั้งทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ โดยปรำกฏร่ องรอยแห่งอำรยธรรมไว้หลำยแห่ง
เช่น อำรยธรรมของพวกแอซเต็ก (Aztec) ในประเทศเม็กซิโก อำรยธรรมของพวกมำยำ (Maya)
ในประเทศเม็กซิ โกและกัวเตมำลำ และอำรยธรรมของพวกอินคำ (Inca) ในประเทศเปรู
ของทวีปอเมริ กำใต้ เป็ นต้น
ดูภำพประกอบหน้ำต่อไปกันเลยค่ะ

ภำพประกอบที่ 2 อำรยธรรมมำยำ
ที่มำ : http://clver4leaf.exteen.com/images/chichen%20itza.jpg
หลังจำกคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส ได้คน้ พบทวีปอเมริ กำเหนือแล้วประมำณ 200 ปี
จึงมีชำวยุโรปจำกหลำยประเทศอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนและมีอิทธิ พลเหนือดินแดนนี้ เช่น
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสเข้ำมำอยูอ่ ำศัยทำงภำคเหนือของทวีป ชำวสเปนเข้ำมำอยูอ่ ำศัยในหมู่เกำะ
ดินแดนเม็กซิ โก และอเมริ กำกลำง ซึ่ งย่อมทำให้สภำพสังคมวัฒนธรรมขำงชำวยุโรปเข้ำมำ
มีอิทธิ พลต่อชีวติ และควำมเป็ นอยูข่ องประชำกรในทวีปอเมริ กำเหนื อด้วย
ทวีปอเมริ กำเหนือตั้งอยูใ่ นซี กโลกเหนือ ระหว่ำงละติจูดที่ 7 องศำ 15 ลิปดำเหนือ
ถึง 83 องศำ 38 ลิปดำเหนื อ และระหว่ำงลองจิจูดที่ 55 องศำ 42 ลิปดำตะวันตก ถึง 172 องศำ
30 ลิปดำตะวันออก มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับมหำสมุทรอำร์ กติก น่ำนน้ ำทำงทิศเหนือ ได้แก่ ทะเลโบฟอร์ ต
อ่ำวแบฟฟิ น อ่ำวฮัดสัน ช่องแคบเดวิส และทะเลแลบรำดอร์ พื้นแผ่นดินทำงทิศเหนื อ
ประกอบด้วยเกำะหลำยเกำะ เกำะขนำดใหญ่ ได้แก่ เกำะกรี นแลนด์ ซึ่ งมีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก
เกำะแบฟฟิ น และเกำะวิกตอเรี ย

ดินแดนที่อยูท่ ำงตอนเหนื อสุ ดของทวีปอเมริ กำเหนื อ คือ แหลมมอริ ส เจซุ ป
ทำงตอนเหนือของเกำะกรี นแลนด์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหำสมุทรแอตแลนติก เกำะที่สำคัญได้แก่ นิวฟั นด์แลนด์
เบอร์มิวดำ และหมู่เกำะบำฮำมำส
ดินแดนตะวันออกสุ ดของทวีปอเมริ กำเหนื อ (ภำคพื้นทวีป) ได้แก่
ทำงตะวันตกเฉี ยงใต้ของชำยฝั่งแลบรำดอร์ ในประเทศแคนำดำ
ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริ กำใต้มีแนวปำนำมำเป็ นแนวแบ่งเขตทวีป น่ำนน้ ำทำงทิศใต้
ได้แก่ มหำสมุทรแปซิ ฟิกกับทะเลแคริ บเบียน และอ่ำวแมกซิ โกในมหำสมุทรแอตแลนติก
ส่ วนดินแดนทำงทิศใต้ ได้แก่ หมู่เกำะอินดิสตะวันตก เกำะสำคัญมีคิวบำ ฮิสแปนิโอลำ
จำเมกำ เปอร์ โตริ โก
ดินแดนทำงใต้สุดของทวีปอเมริ กำเหนื อ ได้แก่ บริ เวณทำงตะวันออกเฉี ยงใต้
ของประเทศปำนำมำ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหำสมุทรแปซิ ฟิก ทำงตอนเหนือของทวีปมีช่องแคบเบริ งคัน่
ระหว่ำงทวีปอเมริ กำเหนื อกับทวีปเอเชีย น่ำนน้ ำทำงตะวันตกในมหำสมุทรแปซิ ฟิก ได้แก่
อ่ำวอะแลสกำ อ่ำวแคลิฟอร์ เนีย เกำะใหญ่ ได้แก่ เกำะแวนคูเวอร์ หมู่เกำะอำลิวเชียน
และหมู่เกำะ ควีนชำร์ ล็อต
ดินแดนตะวันตกสุ ดของทวีปอเมริ กำเหนื อ (ภำคพื้นทวีป) ได้แก่ แหลมปริ นซ์ออฟเวลส์
มลรัฐอแลสกำ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (สมมต สมบูรณ์ และคนอื่น ๆ. 2555 16-19)
ตั้งใจศึกษำเนื้อหำด้วยนะคะ

ภำพประกอบที่ 3 แผนที่ทวีปอเมริ กำเหนือ
ที่มำ : http://www.waengnoi.com/krunittaya/c2_clip_image002_0000.jpg

5 คะแนน

ใบงำนหลังกำรศึกษำกรอบที่ 1
คำสั่ ง ให้นกั เรี ยนเติมคำหรื อข้อควำมลงในช่องว่ำง
ให้สมบูรณ์ในสมุดจดบันทึก (ข้อละ 1 คะแนน)

1. หลังคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส ได้คน้ พบทวีปอเมริ กำเหนือชำวยุโรปจำกหลำยประเทศ
คือ..........................................................................................เข้ำมำมีอิทธิพลทำงตอนเหนือของทวีป
2. หลังคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส ได้คน้ พบทวีปอเมริ กำเหนือชำวยุโรป จำกประเทศ ............................
............................................................................................................เข้ำมำมีอิทธิพลในอเมริ กำกลำง
3. ชำวยุโรป คือ............................................................................................ได้เดินทำงสำรวจดินแดน
ที่โคลัมบัสเคยสำรวจมำแล้ว จึงทรำบว่ำดินแดนที่พบนั้นเป็ นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของทวีปเอชีย
4. ดินแดนที่อยูท่ ำงตอนเหนื อสุ ดของทวีปอเมริ กำเหนือ คือ มหำสมุทร………………………………
และมีเกำะสำคัญ คือ.............................................................................................................................
5. ทิศตะวันออกของทวีปอเมริ กำเหนื อติดต่อกับมหำสมุทร....................................................................
และมีเกำะสำคัญ คือ.............................................................................................................................
ตั้งใจตอบคำถำมด้วยนะคะ

เฉลยใบงำนหลังกำรศึกษำกรอบที่ 1
1. ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
2. ชำวสเปน
3. อเมริ โก เวสปุชชี
4. มหำสมุทรอำร์กติก มีเกำะสำคัญ คือ กรี นแลนด์ เกำะแบฟฟิ น
และเกำะวิกตอเรี ย
5. มหำสมุทรแอตแลนติก มีเกำะสำคัญ คือ เกำะนิวฟันด์แลนด์
เกำะเบอร์ มิวดำ และหมู่เกำะบำฮำมำส

กรอบที่ 2
ขนาด ภูมภิ าค และโครงสร้ างทางธรณีวทิ ยา
1. ขนำด
ทวีปอเมริ กำเหนือมีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลกรองจำกทวีปเอเชีย
และทวีปแอฟริ กำ มีเนื้อที่ประมำณ 24,247,000 ตำรำงกิโลเมตร รู ปร่ ำงของทวีปอเมริ กำเหนือ
คล้ำยรู ปสำมเหลี่ยมหัวกลับ คือ มีฐำนกว้ำงอยูท่ ำงเหนือ และมียอดของสำมเหลี่ยมอยูท่ ำงใต้
ควำมกว้ำงของทวีป นับตั้งแต่ช่องแคบเบริ ง ถึงเกำะนิวฟั นด์แลนด์ยำวประมำณ 4,828 กิโลเมตร
และส่ วนที่แคบที่สุดอยูท่ ี่คอคอดปำนำมำ (Isthmus of Panama) กว้ำงประมำณ 50 กิโลเมตร
(ประเสริ ฐ วิทยรัฐ และคนอื่น ๆ. 2554 : 37)

ภำพประกอบที่ 4 คอคอดปำนำมำ
ที่มำ : http://www.photoatlas.com/photo/panama_canal_02.jpg

2. ภูมภิ ำค
ทวีปอเมริ กำเหนือแบ่งตำมสภำพสังคมวัฒนธรรมเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ แองโกลอเมริ กำ
และละตินอเมริ กำ โดยถือแม่น้ ำริ โอแกรนด์ (Rio Grande) ซึ่ งเป็ นพรมแดนระหว่ำงเม็กซิ โกกับ
สหรัฐอเมริ กำ เป็ นแนวแบ่ง (ประเสริ ฐ วิทยรัฐ และคนอื่น ๆ. 2554 : 37-38)
2.1 แองโกลอเมริกำ (Anglo - America) ได้แก่ดินแดนที่อยูท่ ำงตอนเหนือของแม่น้ ำ
ริ โอแกรนด์ข้ ึนไป ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริ กำและแคนำดำ ประชำกรในกลุ่มประเทศ
แองโกลอเมริ กำนี้ส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ื บเชื้อสำยมำจำกชำวอังกฤษ
2.2 ละตินอเมริกำ (Latin-America) ได้แก่ ดินแดนของประเทศต่ำง ๆ ที่อยูท่ ำงตอนใต้
ของแม่น้ ำริ โอแกรนด์ลงมำ ประชำกรในกลุ่มละตินอเมริ กำส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิ พลทำงเชื้อชำติ
และวัฒนธรรมมำจำกสเปนและโปรตุเกส ประกอบด้วย
อเมริ กำกลำง หมำยถึง ดินแดนที่ต้ งั อยูบ่ นผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปอเมริ กำเหนือ
นับตั้งแต่ทำงตอนใต้ของแม่น้ ำริ โอแกรนด์ลงมำถึงพรมแดนของประเทศปำนำมำ ด้ำนที่ติดต่อ
กับประเทศโคลัมเบีย ได้แก่ ประเทศเม็กซิ โก เบลีซ คอสตำริ กำ เอลซัลวำดอร์ กัวเตมำลำ
ฮอนดูรัส นิกำรำกัว ปำนำมำ
ประเทศที่ต้ งั อยูบ่ นหมู่เกำะในทะเลแคริ บเบียนหรื อหมู่เกำะอินดิสตะวันตก ได้แก่
ประเทศบำฮำมำส บำร์ เบโดส คิวบำ โดมินิกนั เกรเนดำ เฮติ จำเมกำ เปอร์ โตริ โก ตริ นิแดด
และโตเบโก แอนติกำและบำรบูดำ โดมินิกำ กวำเดอลูป มำร์ตินีก เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสเซนต์
คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย และเซนต์วนิ เซนติและเกรนำดีนส์

ภำพแม่น้ ำริ โอแกรนด์ หน้ำต่อไปครับ

ภำพประกอบที่ 5 แม่น้ ำริ โอแกรนด์
ที่มำ : http://www.scenicusa.net/102812.html

3. โครงสร้ ำงทำงธรณีวทิ ยำ
ตำมทฤษฎีทวีปเลื่อน เชื่ อว่ำ ดินแดนทวีปอเมริ กำทั้งเหนื อและใต้ในอดีตเป็ นผืนแผ่นดิน
เดียวกันกับทวีปยุโรป และทวีปแอฟริ กำ และมีกำรเริ่ มเคลื่อนห่ำงออกจำกกันเมื่อประมำณ
170 ล้ำนปี มำแล้ว โดยทวีปอเมริ กำเหนือเคลื่อนไปทำงทิศตะวันตกด้ำนมหำสมุทรแปซิ ฟิก
จึงทำให้ดินแดนแถบชำยฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริ กำเหนื อถูกดันให้โก่งตัวขึ้นเป็ นแนวเทือกเขำ
ยุคใหม่ที่มีควำมสู งมำก และทอดตัวในแนวทิศเหนื อทิศใต้ แต่ขณะเดียวกันด้ำนชำยฝั่งตะวันออก
ที่แผ่นดินทวีปเอมริ กำเหนือเคลื่อนตัวผ่ำนมำ เกิดเป็ นมหำสมุทรแอตแลนติกที่กว้ำงใหญ่และเกิดเกำะ
ขึ้นหลำยแห่ง (สมมต สมบูรณ์ และคนอื่น ๆ. 2555 : 18-19)

ทวีปอเมริ กำเหนือรวมทั้งเกำะต่ำง ๆ และเกำะทำงตอนเหนือมีหินเก่ำยุคแคมเบรี ยน
ซึ่ งมีอำยุมำกกว่ำ 600 ล้ำนปี เรี ยกว่ำ หิ นธรณี แคนำเดียน บำงส่ วนถูกปกคลุมด้วยหิ นตะกอน
ขณะที่ดำ้ นตะวันตกเป็ นเทือกเขำสู ง เป็ นหิ นยุคใหม่ที่เกิดจำกแผ่นแปซิ ฟิกมุดเข้ำไปใต้แผ่นอเมริ กำเหนือ
มีผลทำให้เกิดกำรยกตัวขึ้นเป็ นภูเขำสู งตลอดแนวสัมผัส มีหินยุคใหม่ปรำกฏให้เห็น รวมทั้งปรำกฏ
ภูเขำไฟที่รุนแรงในมหำยุคโซโซอิก และซีโนโซอิก เมื่อ 50-200 ล้ำนปี ผ่ำนมำ และปั จจุบนั บริ เวณ
เทือกเขำสู งตะวันตกยังมีกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกใต้สมุทรในอัตรำ 5 เซนติเมตรต่อปี
(กวี วรกวิน. 2553 : 144)

ภำพประกอบที่ 6 เทือกเขำรอกกีทำงภำคตะวันตกของทวีป
ที่มำ : http://nongaom5454.blogspot.com

4. ปฐพีวทิ ยำ
ลักษณะดินในทวีปอเมริ กำเหนือ จำแนกออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
(กวี วรกวิน และพัชรี ศรี สังข์. 2554 : 165)
4.1 ดินในเขตเทือกเขำสู ง อยูบ่ ริ เวณชำยฝั่งตะวันตกทั้งแถบตั้งแต่เหนือ-ใต้
ส่ วนใหญ่เป็ นอันดับดินเอนทิซอลส์ หรื อดินใหม่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ แต่มีควำมสู งชัน
ไม่เหมำะในกำรทำกำรเกษตรรู ปแบบต่ำง ๆ
4.2 ดินในเขตที่รำบใหญ่ เป็ นดินที่ได้รับธำตุอำหำรที่ผสุ ลำยจำกหิ น และแร่ ในพื้นที่
เทือกเขำสู งทำงตะวันตกและตะวันออกเฉี ยงใต้แล้วถูกพัดพำมำสะสม จึงทำให้เป็ นดินที่ค่อนข้ำง
อุดมสมบูรณ์เหมำะสมกับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจต่ำง ๆ ได้แก่ อันดับดิน เอนทิซอลส์ อัลทิซอลส์
มอลลิซอลส์ เวอร์ทิซอล สปอโดซอลส์ ออกซิซอลส์ ฮิสโทซอลส์ และอินเซปทิซอลส์
แตกต่ำงกันไปตำมปั จจัยควบคุม
4.3 ดินในเขตหนำวเย็นทำงตอนเหนื อ ได้แก่ บริ เวณตอนเหนื อของแคนำดำ
และรัฐอะแลสกำของสหรัฐอเมริ กำ มักพบดินในเขตนี้มีน้ ำแข็งหรื อหิ มะปนซำกพืช ซำกสัตว์
เรี ยกว่ำ อันดับดินเจลิซอลส์

ตอบคำถำมกรอบที่ 2 หน้ำต่อไปเลยค่ะ

กรอบที่ 2 (ต่ อ)
5 คะแนน

ใบงำนหลังกำรศึกษำกรอบที่ 2
คำสั่ ง ให้นกั เรี ยนทำเครื่ องหมำยถูก  หน้ำข้อควำมที่ถูก และทำเครื่ องหมำยผิด
 หน้ำข้อควำมที่ผดิ (ข้อละ 1 คะแนน)
1. .............. .แองโกลอเมริ กำ ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริ กำและแคนำดำ
2. ...............ประชำกรในกลุ่มละตินอเมริ กำริ บอิทธิ พลทำงวัฒนธรรม
มำจำกประเทศสเปน และโปรตุเกส
3. ...............อเมริ กำกลำง คือ ดินแดนตั้งแต่ประเทศแคนำดำลงมำจนถึง
ประเทศปำนำมำ
4. ...............ทวีปอเมริ กำเหนื อมีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
5. ................แม่น้ ำริ โอแกรนด์ เป็ นพรมแดนธรรมชำติระหว่ำงกลุ่มแองโกลอเมริ กำ
และอเมริ กำกลำง

กรอบที่ 2 (ต่ อ)

เฉลยใบงำนหลังกำรศึกษำกรอบที่ 2
1. ...... ....... แองโกลอเมริ กำ ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริ กำและแคนำดำ
2. ...... ....... ประชำกรในกลุ่มละตินอเมริ กำริ บอิทธิ พลทำงวัฒนธรรม
มำจำกประเทศสเปน และโปรตุเกส
3. ............. อเมริ กำกลำง คือ ดินแดนตั้งแต่ประเทศแคนำดำลงมำจนถึง
ประเทศปำนำมำ
4. ...... ...... ทวีปอเมริ กำเหนือมีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
5. ....... ...... แม่น้ ำริ โอแกรนด์ เป็ นพรมแดนธรรมชำติระหว่ำงกลุ่มแองโกลอเมริ กำ
และอเมริ กำกลำง

กรอบที่ 3
ภูมภิ าคและประเทศ ๆ ในทวีปอเมริกาเหนื อ
เนื้อที่

จำนวนประชำกร

ควำมหนำแน่ น

(ตร.กม.)

(ล้ำนคน)

(คน/ตร.กม.)

แองโกลอเมริ กำ

19,615,629

323.1

16.18

แคนำดำ

9,978,730

31.6

3.17

ออตตำวำ

สหรัฐอเมริ กำ

9,636,899

291.5

30.25

วอชิงตัน ดีซี

ละตินอเมริ กำ

20,598,600

540

26.22

เม็กซิโก

1,959,788

104.9

53.53

เม็กซิโกซิตี

เบลีซ

22,979

0.3

13.06

เบลโมแพน

คอสตำริ กำ

51,142

4.2

82.12

ซันโฮเซ

เอลซัลวำดอร์

21,058

6.6

313.42

ซันซัลวำดอร์

กัวเตมำลำ

108,977

12.4

113.79

กัวเตมำลำซิ ตี

ฮอนดูรัส

112,181

6.9

61.51

เตกูซิกลั ปำ

นิกำรำกัว

130,105

5.5

42.27

มำนำกัว

ปำนำมำ

75,580

3

39.69

ปำนำมำ

บำฮำมำส

13,891

0.3

21.60

แนสซอ

ภูมิภำคและประเทศ

เมืองหลวง

ภูมิภำคและประเทศ

เนื้อที่

จำนวนประชำกร ควำมหนำแน่ น

เมืองหลวง

(ตร.กม.)

(ล้ำนคน)

(คน/ตร.กม.)

430

0.3

697.21

บริ ดจ์ทำวน์

คิวบำ

110,950

11.3

101.85

ฮำวำนำ

โดมินิกนั

48,770

8.7

178.39

ซันโตโดมิงโก

เกรเนดำ

340

0.1

294.49

เซนต์จอร์ เจส

เฮติ

27,772

7.5

270.06

ปอร์ โตแปรงซ์

จำเมกำ

10,998

2.6

236.40

คิงส์ตนั

เปอร์โตริ โก

8,958

3.9

435.35

ซำนฮวน

ตริ ริแดดและโตเลโก

5,135

1.3

253.17

พอร์ต-ออฟ-

บำร์เบโดส

สเปน
แอนติกำและบำร์บูดำ

441

0.1

226.93

เซนต์จอนส์

โดมินิกำ

752

0.1

133.03

โรโซ

กวำเดอลูป

1,711

0.4

233.81

บำสแตร์

มำร์ตินีก

1,102

0.4

363.09

ฟอร์เดอฟรองซ์

เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส

801

0.2

249.70

วิลเลมสตัด

ภูมิภำคและประเทศ

เนื้อที่
(ตร.กม.)

จำนวน
ประชำกร
(ล้ำนคน)

ควำมหนำแน่ น

เมืองหลวง

(คน/ตร.กม.)

เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส

801

0.2

249.70

วิลเลมสตัด

เซนต์คิตส์และนวิส

360

0.05

138.77

บำสแตร์

เซนต์ลูเซีย

620

0.2

322.83

แคสตรี ส์

เซนต์วนิ เซนต์และเกรนำดีนส์

391

0.1

255.49

คิงส์ทำวน์

รวม

40,214,229

863.1

21.46

ที่มำ : ประเสริ ฐ วิทยรัฐ และคนอื่น ๆ (2554 : 39-41)

กำรแบ่ งภูมภิ ำคของทวีปอเมริกำเหนื อ
จำกตำรำงสำมำรถแบ่งทวีปอเมริ กำเหนือออกเป็ น 3 ภูมิภำค คือ (กวี วรกวิน. 2553 : 145)
1. แคนำดำ ประกอบด้วย 10 รัฐ รวมทั้งเกำะนิวฟันด์แลนด์ และกรี นแลนด์
(เดนมำร์ก)
2. สหรัฐอเมริกำ ประกอบด้วย 50 รัฐ รวมทั้งรัฐฮำวำย และอะแลสกำ
3. ประเทศต่ ำง ๆ ในอเมริกำกลำง ได้แก่ สหรัฐเม็กซิ โก สำธำรณรัฐกัวเตมำลำ
สำธำรณรัฐเอลซัลวำดอร์ สำธำรณรัฐฮอนดูรัส สำธำรณรัฐนิกำรำกัว สำธำรณรัฐปำนำมำ
สำธำรณรัฐคอสตำริ กำและเบลีช (เดิมคือบริ ติชฮอนดูรัส) ส่ วนประเทศเกำะต่ำง ๆ ในทะเล
แคริ เบียน มีหมู่เกำะแอนทิลลิสใหญ่ ได้แก่ สำธำรณรัฐคิวบำ สำธำรณรัฐโดมินิกนั สำธำรณรัฐ
เฮติจำเมกำ เครื อรัฐเปอร์ โตริ โก และหมู่เกำะแอนทิลลิสน้อย รวมทั้งเครื อรัฐบำฮำมำส

กรอบที่ 3 (ต่ อ)

5 คะแนน

ใบงำนหลังกำรศึกษำกรอบที่ 3
คำสั่ ง ให้นกั เรี ยนนำอักษร หน้ำข้อควำมทำงขวำมือมำเติมในช่องว่ำงหน้ำข้อควำม
ทำงซ้ำยมือที่มีควำมสัมพันธ์กนั (ข้อละ 1 คะแนน)
1. ........ เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ

ก อยูใ่ นกำรปกครองของประเทศสหรัฐอเมริ กำ

2. ........รัฐฮำวำย และอะแลสกำ

ข เมืองหลวงของประเทศแคนำดำ

3. ......... ออตตำวำ

ค สหรัฐอเมริ กำและแคนำดำ

4. ............ ประเทศในกลุ่มแองโกลอเมริ กำ

ง สหรัฐเม็กซิ โก สำธำรณรัฐกัวเตมำลำ
สำธำรณรัฐเอลซัลวำดอร์ สำธำรณรัฐ
ฮอนดูรัส สำธำรณรัฐนิกำรำกัว สำธำรณรัฐ
ปำนำมำ สำธำรณรัฐคอสตำริ กำและเบลีช

5. ............ ประเทศในกลุ่มอเมริ กำกลำง

จ วอชิงตัน ดี ซี

กรอบที่ 3 (ต่ อ)

เฉลยใบงำนหลังกำรศึกษำกรอบที่ 3
1. จ วอชิงตัน ดีซี
2. ก อยูใ่ นกำรปกครองของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
3. ข เมืองหลวงของประเทศแคนำดำ
4. ค สหรัฐอเมริ กำและแคนำดำ
5. ง สหรัฐเม็กซิ โก สำธำรณรัฐกัวเตมำลำ สำธำรณรัฐเอลซัลวำดอร์ สำธำรณรัฐฮอนดูรัส
สำธำรณรัฐนิกำรำกัว สำธำรณรัฐปำนำมำ สำธำรณรัฐคอสตำริ กำและเบลีช

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่ อง ลักษณะทำงกำยภำพของทวีปอเมริกำเหนือ

คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนทำเครื่ องหมำยกำกบำท () ลงในช่องอักษร ก ข ค ง ในกระดำษคำตอบ
ที่แจกให้ในข้อที่เห็นว่ำถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดกล่ำวได้ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเรี ยกชื่อ ทวีปอเมริ กำ
ก. ให้เกียรติผทู ้ ี่คน้ พบ คือ อลิสโตเติล
ข. ให้เกียรติผทู ้ ี่คน้ พบ คือ แมคแจลแลนด์
ค. ให้เกียรติผทู ้ ี่คน้ พบ คือ อเมริ โก เวสปุชชี
ง. ให้เกียรติผทู ้ ี่คน้ พบ คือ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส
2. เหตุใดจึงเรี ยกทวีปอเมริ กำเหนื อว่ำโลกใหม่
ก. เป็ นทวีปที่เพิ่งค้นพบใหม่
ข. มีอำรยธรรมสมัยใหม่เกิดขึ้นในทวีปนี้
ค. เรื่ องรำวของทวีปนี้เพิ่มมีกำรจดบันทึก
ง. เป็ นดินแดนที่เพิ่งก่อกำเนิ ดขึ้นหลังจำกทวีปอื่น
3. ข้อใดบอกลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของทวีปอเมริ กำเหนือได้ถูกต้อง
ก. ดินแดนทั้งหมดอยูใ่ นซี กโลกเหนื อ
ข. มีแหล่งน้ ำประเภททะเลสำบอยูม่ ำก
ค. มีสภำพภูมิอำกำศร้อนจัดสลับกับหนำวเย็น
ง. ดินแดนส่ วนใหญ่เป็ นที่รำบเพำะปลูกได้ดี

4. กำรแบ่งทวีปอเมริ กำออกเป็ นแองโกลอเมริ กำ และละตินอเมริ กำใช้พรมแดนธรรมชำติ
ข้อใดเป็ นแนวแบ่ง
ก. แม่น้ ำริ โอแกรนด์
ข. คอคอดปำนำมำ
ค. เทือกเขำรอกกี
ง. ช่องแคบเบริ ง
5. ประเทศส่ วนใหญ่ในทวีปเมริ กำเหนือรับอิทธิพลทำงสังคมวัฒนธรรมมำจำกประเทศใด
ก. ประเทศสเปน,ประเทศโปรตุเกส
ข. ประเทศอังกฤษ,ประเทศฝรั่งเศส
ค. ประเทศเยอรมนี,ประเทศอิตำลี
ง. ประเทศอังกฤษ,ประเทศสเปน
6. ทิศใต้ของทวีปอเมริ กำเหนือติดกับทวีปใด
ก. ทวีปเอเชีย
ข. ทวีปยุโรป
ค. ทวีปแอฟริ กำ
ง. ทวีปอเมริ กำใต้
7. ข้อใดกล่ำวถึงขนำดของทวีปอเมริ กำเหนือได้ถูกต้อง
ก. เป็ นทวีปที่มีขนำดเล็กที่สุดในโลก
ข. เป็ นทวีปที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก
ค. เป็ นทวีปที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ง. เป็ นทวีปที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
8. กลุ่มประเทศแองโกลอเมริ กำ หมำยถึงประเทศใด
ก. ประเทศแม็กซิ โก,ประเทศกัวเตมำลำ
ข. ประเทศแม็กซิโก,ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ค. ประเทศแคนำดำ,ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ง. ประเทศตั้งแต่แม็กซิ โกลงมำจนถึงประเทศปำนำมำ

9. ข้อใดกล่ำว ไม่ ถูกต้ อง เกี่ยวกับอำณำเขตติดต่อของทวีปอเมริ กำเหนือ
ก. ทิศเหนือจดกับมหำสมุทรอำร์ กติก
ข. ทิศใต้จดกับทวีปอเมริ กำใต้
ค. ทิศตะวันตกจดกับมหำสมุทรแปซิ ฟิก
ง. ทิศตะวันออกจดกับมหำสมุทรแปซิ ฟิก
10. กลุ่มประเทศในข้อใด อยูใ่ นกลุ่มอเมริ กำกลำง
ก. ประเทศตั้งแต่แม็กซิ โกลงมำจนถึงประเทศปำนำมำ
ข. ประเทศแม็กซิโก,ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ค. ประเทศแคนำดำ,ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ง. ประเทศแม็กซิ โก,ประเทศกัวเตมำลำ
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