
สรุปทวีปอเมริกาใต ้
 
การค้นพบทวีปอเมริกาใต้คือ 
 
1.คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ชาวอิตาลีท่ างานให้กับสเปน 
2.อเมริโก เวสปุชช ีชาวอิตาลี่ท างานให้กับสเปน 
3.เฟอร์ดินานด์ แมกเจลลัน นักส ารวจผู้ค้นพบทางเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก
(ช่องแคบแมก              เจลลัน) 
  
ชนพื้นเมือง 
      อินเดียแดง มีอาณาจักรอินคา ต้ังอยู่บนเทิอกเขาแอนดิส ในเขตประเทศเอกวาดอร์ เปร ูโบลิเวีย 
และทางตอนเหนือของประเทศชิล ีมีเมืองคุชโกเป็นศูนย์กลาง(ปัจจุบนัคือประเทศเปรู). 
      ความเจริญของอาณาจักรอินคา ได้แก่ การเพาะปลูกต่างๆแบบขั้นบันได การชลประทาน การ
ทอผ้า เคร่ืองปั้นดินเผา และโลหะต่างๆ 



      ยุโรปเร่ิมเข้ามาจับจองยึดเป็นอาณานิคมต้ังแต่ป ีพ.ศ.2043 โดยฟรานซิสโก ปิซาร์โร สามารถ
ยึดอาณาจักรอินคาได้เม่ือพ.ศ.2075 ส่งผลให้ทวีปอเมริกาใต้ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนเกือบทั้งหมด
ยกเว้นประเทศบราซิลที่ตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส 
      ผู้น ากอบกู้เอกราชคนส าคัญ2คนคือ 
1.นายซิมอน โบลิวาร ์สู้กับสเปนทางตอนเหนือและได้รับเอกราชคืน 
2.นายโฮเซ เดอ ซานมาร์ติน สู้กับโบลิเวียทางตอนใต้และได้รับเอกราชคืน 
     ** ปัจจุบันเหลือทีย่ังตกเป็นอาณานิคมอยู่2แห่ง 
1.หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ของอังกฤษ 
2.เฟรนส์เกียนาของฝร่ังเศส 
      สงครามคร้ังสุดท้ายระหว่างชาติยุโรปกับประเทศในอเมริกาใต้คือ สงครามช่วงชิงเกาะฟอล์ก
แลนด์ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินา เมื่อพ.ศ.2525 อังกฤษชนะและได้ครอบครองเกาะจนถึง
ปัจจุบัน 
  
 
 



ภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้ 
1.เทือกเขาทางด้านตะวันตก ประกอบไปด้วยเทือกเขาแอนดิส ขนานชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกต้ังแต่
ประเทศปานามาทวีปอเมริกาเหนือไปจนถึงประเทศชิลีอเมริกาใต้ ยอดเขาสูงสุดคือ อากอนกากวา 
2.ที่ราบสูงที่ส าคญั 
   2.1 ที่ราบสูงกีอานา  

- เขตหินเก่า อยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ ต้นก าเนิดแม่น้ าสายส าคัญอย่างโอริโนโก 
   2.2 ที่ราบสูงบราซิล เขตหินเก่า ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศบราซิล  

- ด้านตะวันตกมีลักษณะสูงชันแล้วค่อยๆลาดต่ าลงมาทางด้านตะวันออก 
- ต้นก าเนิดแม่น้ าปารากวัย ปารานา อุกวัย 

   2.3 ท่ีราบสูงมาโตกรอสโซ  
-  ทางตะวันตกของบริเวณที่ราบสูงบราซิล  

   2.4 ท่ีราบสูงปาตาโกเนีย  
      -  อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินา 
      -   เป็นที่ราบสูงแห้งแล้ง 
 



3.  เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า 
     3.1  ที่ราบลุ่มแม่น้ าโอริโนโก อยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ 
     3.2  ที่ราบลุ่มแม่น้ าแอมะซอน  
            - ไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติก  
            - ป่าดงดิบครอบคลุมแม่น้ าแอมะซอนเรียกว่าน้ันว่า ป่าเซลวาส  
     3.1 ที่ราบลุ่มแม่น้ าปารานา- ปารกวัย -อุรุกวัย  
           - เกิดจากบริเวณที่ราบสูงบราซิลและที่ราบสูงปาตาโกเนีย 
         - ไหลรวมกันเกิดเป็นอ่าวรีโอเดลาปลาตา ประโยชน์ส าคัญคือในด้านการเกษตรและการ
คมนาคม 
4 .   เกาะและหมู่เกาะ  

- เกาะที่ใหญ่ที่สุดของทวีปอเมริกาใต้คือติแอร์ราเดลฟวยโก 
  
 
 
 



ภูมิอากาศและพืชพรรณธรมชาติ 
ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิอากาศ 
1.ที่ต้ัง/ละติจูด 
-  เขตศูนย์สูตร                      ร้อน 
- เขตทรอปิกออพแคปริคอร์น                      อบอุ่น 
2. ลมประจ า  
    - มีลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ  
    - ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ 
    - ลมประจ าตะวันตก 
3.  การวางตัวของเทือกเขาแอนดิส    ขวางทางลมประจ าตะวันตก 
 
4.  กระแสน้ า ประกอบด้วย 
  - กระแสน้ าอุ่นแคริบเบียน กระแสน้ าอุ่นบราซิล  
  - กระแสน้ าเย็นฟอล์กแลนด์และกระแสน้ าเย็นเปรู 
 



 
ทุ่งหญ้าส าคัญ 
 
1. ทุ่งหญ้ายาโนส   ทุ่งหญ้าเมืองร้อนประเทศเวเนซูเอลา ทางตอนเหนือ(โนสแปลว่าเหนือ) 
2. ทุ่งหญ้าปามปัส  ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น ประเทศอาร์เจนตินา ปลูกข้าวสาลีและเลี้ยงสัตว์ 
3. ทุ่งหญ้าแคมโปส  ทุ่งหญ้าเมืองร้อน ประเทศบราซิล 
  
ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.ป่าไม ้เขตป่าไม้ต้องป่าเซลวาส ที่มีพืชพรรณอย่างหลากหลาย ส่วนป่าต่างๆในทวีปอเมริกาใต้มี
ผลผลิตดังน้ี 
          1)ยางซิเคิล-ใช้ท าหมากฝรั่ง 
          2)ต้นซิงโคลา-ใช้ท ายา ควินิน แก้ไข้มาลาเลีย 
          3)ยางบาลาตา-ใช้หุ้มสายเคเบิลใต้น้ าหรือที่เคลือบลูกกอล์ฟ 
          4)ฝาด-ใช้ฟอกหนัง 
          5)บราซิลนัท-ใช้ท าอาหาร 



          6)ปุ๋ยมูลนก-ใช้ท าปุ๋ย พบมากในเปรู 
          7)ไม้บัลซา-ใช้ท าแบบ มีน้ าหนักเบา 
          8)ต้นป่านธอควิยาร-์ใช้ท าหมวกปานามา 
          9)ยางไม้-ใช้ท าหมากผรั่ง ได้จากต้นซาโปตาร์ 
          10)ไม้เคบราโซ-ใช้ท าเสา เปลือกไม้สกัดท าสียอ้มหนัง 
          11)ต้นเยอบามาเด-ใบน ามาตากแห้ง ชงด่ืมคล้ายใบชา 
          12)ยูคาลิปตอล-ส่วนผสมยาแก้ไอ ได้จากต้นยูคาลิปตัส 
 
2.แร่ธาตุส าคัญ 
- เหล็ก  พบมาก บริเวณ…………………………………… 
- ถ่านหิน  พบมาก บริเวณ…………………………………… 
- ปิโตรเลียม พบมาก บริเวณ…………………………………… 
- ดีบุก พบมาก บริเวณ…………………………………… 
- ไนเตรต พบมาก บริเวณ…………………………………… 
- ทองแดง พบมาก บริเวณ…………………………………… 



- บอกไซต์. พบมาก บริเวณ…………………………………… 
 
 
3.พืชเศรษฐกิจ 
 –  กาแฟ    ปลูกมากที ่………………………………………. 
 -  ข้าวสาลี     ปลูกมากที่ ………………………………………. 
 -  โกโก้       ปลูกมากที ่………………………………………. 
 -  ข้าวโพด ปลูกมากที่ ………………………………………. 
-   กล้วยหอม   ปลูกมากที่ ………………………………………. 
4.  สัตว์ส าคัญ 
   – โคเน้ือ       เลี้ยงมากบริเวณ ประเทศ……………………………………. 

- โคนม       เลี้ยงมากบริเวณ ประเทศ……………………………………. 
- แกะ         เลี้ยงมากบริเวณ ประเทศ……………………………………. 
- ประเทศที่จับปลาได้มากสุดคือ เปรู  รองมา  ชิล ี

เพราะบริเวณชายฝั่งมีกระแสน้ าเย็นเปรูไหลผ่านและเป็นไหล่ทวีป ท าให้มีแพลงตอนมาก 



 
การเมืองการปกครอง 

- ประเทศต่างๆปกครองแบบสาธารณรัฐ  
- ส่วนประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐบาลรวมคือประเทศบราซิลและเวเนซูเอล่า 

    องค์กรสนธิสัญญาริโอ เป็นองค์กรความร่วมมือทางการเมือง 
  
สังคมและวัฒนธรรม 
**ลักษณะร่วมทางสังคมส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้คือ 
1.  มีความแตกต่างระหว่างชนชั้น 
2.  รัฐบาลกับประชาชนมีความขัดแย้งกันมาก 
3.  เป็นสังคมก่ึงประชาธิปไตยก่ึงเผด็จการ 
      
 
 
 



 ศาสนา   
- ที่นิยมนับถือกันคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  

ภาษา 
- ภาษาราชการของทวีปน้ีคือภาษาสเปน 
- ยกเว้นบราซิลที่เป็นภาษาโปรตุเกส 

 
 
เชื้อชาต ิ

1.  ผิวเหลือง    อินเดียน 
2. ผิวขาว จากยุโรป   

- 
- 

3.   ผิวด า  จากแอฟริกา 
-  แรงงานในไร่ 

 



4.  ลูกผสม   
-  เมสติโซ  ระหว่าง    ผิวขาว   กับ  อินเดียน 
- มูแลตโต 
- แซมโบ 

 
     *ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปน้ีเป็นพวกเลือดผสมเมสติโซ ระหว่างคนผิวขาวกับอินเดียแดง 
     *งานประเพณีที่ส าคัญคืองานคาร์นิวัล 

- เป็นงานฉลองทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เพ่ือระลึกบาป  
- จะมีการอดอาหารในวันพุธช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์  
- คาร์นิวัล เป็นค าภาษาโปรตุเกส  
- มีชื่อเสียงทีสุ่ดทีป่ระเทศเปรู 

  
 
 
 


