


เส้นศูนยส์ูตร
เส้นทรอปิก ออฟ แคปริคอร์น

พ้ืนทีส่่วนใหญอ่ยูซ่ีกโลกใต้

ลากผา่น

ภูมิอากาศร้อนและอบอุ่น

ทีตั่ง้



ขนาด

สามเหลีย่มฐานกวา้ง
13 ประเทศ
บราซิลใหญสุ่ด

ใหญอ่ันดับ 4



อาณาเขต

อเมริกาเหนือ
ทะเลแคริบเบียน

ม.แอตแลนติกม.แปซิฟิก

ช่องแคบเดรก





การบ้านวันนี้

ชื่อประเทศ

เมืองหลวง
อาณาเขต

ลากเส้นภูมิอากาศ



เทือกเขาสูง
ด้านตะวันตก

ที่ราบสูง
ด้านตะวันออก

ที่ราบลุ่มแม่น้้า

ภูมิประเทศ



เทือกเขาสูงด้านตะวันตก

เทือกเขาแอนดีส
ยอดเขาอากอนกากวา
เทือกเขาหนิใหม่

ที่ราบสูงโบลิเวีย
สูงอันดับ 2
ลาปาซ, โบลิเวีย
ทะเลทรายอาตากามา
ทะเลสาบตีตีกากา



มาชปูิกชู

เทือกเขาแอนดีสทะเลทรายอาตากามา

ทะเลสาบตีตีกากา



ที่ราบสูงด้านตะวันออก

ที่ราบสูงกิอานา
ระหว่าง ม.โอรีโนโก + ม.แอมะซอล
เลี้ยงสัตว์ + ปลูกกาแฟ

ที่ราบสูงบราซิล

ระหว่าง ม.แอมะซอล+ ม.ปารานา
เลี้ยงสัตว์ + ปลูกกาแฟ

กว้างสุดในอเมริกาใต้



ที่ราบสูงด้านตะวันออก (ต่อ)

ที่ราบสูงมาตูโกรสซู
ทางตอนใต้ ม.แอมะซอล
เลี้ยงสัตว์

ที่ราบสูงปาตาโกเนีย

เลี้ยงแกะพันธุ์ขน
หนาวเย็น + แห้งแล้ง



ที่ราบลุ่มแม่น้้า

แม่น้้าโอรีโนโก

ต้นน้้าจากที่ราบสูงกิอานา
เขตร้อนชื้น (สะวันนา)

ทางตอนเหนือ



ที่ราบลุ่มแม่น้้า

แม่น้้าแอมะซอล

ต้นน้้าจากเทือกเขาแอนดีส
เขตร้อนชื้น (ป่าดิบชื้น)

กว้างสุดในโลก



ที่ราบลุ่มแม่น้้า

แม่น้้าปารานา-ปารากวัย-อุรุกกวัย

เหมาะแก่การเพาะปลูก
เขตอบอุ่น

ริโอ เดอ ลาปลาตา

Rio de la Plata



ที่ตั้ง

0

23.5

=ร้อน

=อบอุ่น

การวางตัวเทือกเขา

ทิศทางลม

อ/น

อ/ต

Mt.

กระแสน้้า

ก.เย็น

ก.อุ่น

ปัจจัยที่ท้าให้ภูมิอากาศมีความหลากหลาย



ป่าแอมะซอล (ป่าเซลวาส)

ร้อน ฝนตกชุก

ป่าดิบชื้น

ปริมาณน้้าฝน 2,500 มม.
(ป่าเซลวาส)

ต้นไม้สูงปกคลุมหนาแน่น

ภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร



ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา
ร้อนทั้งปี
ฝน 6 แล้ง 6

ทุ่งหญ้าสะวันนา

ปริมาณน้้าฝน 1,000-2,000 มม.

หญ้าสูง, ป่าโปร่ง



ทุ่งหญ้ายาโนส
บริเวณลุ่มแม่น้้าโอริโนโก

ทุ่งหญ้าแคมโปส
ตอนใต้แม่น้้าแอมะซอล

ทุ่งหญ้ากรันชาโก
ตอนเหนือ ARG PAR URU

เลี้ยงสัตว์

เพาะปลูก



ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ร้อน แห้งแล้ง

ทุ่งหญ้าสเตปป์

ปริมาณน้้าฝน 250-500 มม.

หญ้าล้าต้นสั้น



ภูมิอากาศแบบทะเลทราย

ทะเลทรายอาตากามา

แห้งแล้งตลอดปี

ทะเลทราย

ปริมาณน้้าฝน <250 มม.

ไม้พุ่ม, ไม้หนาม



การบ้านวันนี้

ปัจจัยที่ท้าให้ภูมิอากาศแตกต่างกัน

ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณ
ธรรมชาติทั้ง 8 เขต

ท้าใน A3 100 ปอนด์

ส่ง 18 ธันวาคม 







ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น

ทุ่งหญ้ายาว

ไม้ผลัดใบ

อบอุ่น ฝนตกฤดูร้อน

ทุ่งหญ้าปัมปัส

ลม ตะวันออก



อบอุ่น ฝนตกฤดูหนาว

ภูมิอากาศแบบเมดเิตอร์เรเนียน

ไม้โอ๊ก
รสเปรี้ยว



ลม ตต

ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร
ชายฝั่งตะวันตก

ป่าสน



ภูมิอากาศแบบที่สูง

เทือกเขาแอนดีส

1 km = ลดลง 6.5 c 

มอส
ไลเคน

Andese Mt.



ดินเทือกเขาสูง

ไม่เหมาะเพาะปลกู

บริเวณภูเขาไฟดินดี

ดินทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์ (ร้อน)

ปลูกข้าวสาลี (อบอุ่น)

ดินเขตฝนชุก

ป่าดิบชื้น

ริโอ เดอ ลาปลาตา

ดิน



แม่น้้าปารานา

แม่น้้าแอมะซอล

เขื่อน

กักเก็บน้้า

ผลิตไฟฟ้า

แม่น้้าเอนเจล

แหล่งน้้า



ป่าไม้และสัตว์ป่า



พลังงาน

น้้ามันดิบ
แก๊สธรรมชาติ

เวเนซูเอลา

เวเนซูเอลา



แอนดีส (โคลอมเบีย, ชิลี)

บราซิล

ชิลี

โบลิเวีย

แอนดีส (ปารากวัย, อุรุกวัย)

เปรู, โบลิเวีย

แร่



การเพาะปลูก

กาแฟ อ้อย

โกโก้ ฝ้าย

ข้าวสาลี ยางพารา

ข้าวโพด ผลไม้เปรี้ยว

0

23.5 S

➢ เพื่อยังชีพ เฉพาะชาวพืน้เมือง

➢ เพื่อการค้า ส่งออกและแปรรูป



โคเนื้อ

โคนม

แกะ

หมู

การเลี้ยงสัตว์

➢ มีทุ่งหญ้าเยอะ เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์

➢ ส่งออกและแปรรูป
0

23.5 S



การประมง

➢ ล้อมรอบด้วยทะเล

▪ ทะเลแคริบเบียน
▪ มหาสมุทรแอตแลนติก
▪ มหาสมุทรแปซิฟิก



การท้าป่าไม้

➢ พื้นที่ป่าเกือบครึ่งทวีป

➢ ป่าส้าคัญ คือ ป่าเซลวาส

➢ ไม้ดี แต่น้ามาใช้น้อย

https://sites.google.com/site/southamireca/thwip-xmerikati/xachiph-laea-thraphyakrthrrmchati/vv.jpg?attredirects=0


อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการแปรรูป อุตสาหกรรมเหมืองแร่



อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการกลั่นน้้ามันและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว



น้าเข้า

ส่งออก

พาณิชยกรรม



การคมนาคม

➢ อเมริกา

➢ ยาวสุดในโลก (กว่า 30,000 Miles)

➢ เส้นทางผา่นภูมิประเทศหลากหลาย

ชิลี

ทางหลวงสายแพนอเมริกัน
(Pan-American Highway)

ทางบก



Pan-American Highway



การคมนาคม

ทางบก

ทางรถไฟ

➢ ทางรถไฟสายสั้นๆ

➢ เชื่อมเมืองใหญ่และเมืองท่า

➢ Ex. บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย



การคมนาคม

ทางอากาศ

➢ จ้าเป็นและส้าคัญมาก 
เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านภูมิประเทศ

➢ ใช้ขนส่งและเดินทาง

➢ Ex. บราซิล อาร์เจนตินา

เครื่องบิน



การคมนาคม

ทางน้้า

➢ กว้างและลึก

➢ ไม่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ
➢ เรือเล็กและใหญ่เข้าได้

➢ ติดต่อและค้าขาย

➢ ส้าคัญทางเศรษฐกิจ
➢ เรือเล็กเข้าได้

แม่น้้าแอมะซอล แม่น้้าปารานา



การคมนาคม

ทางน้้า

ASIA

➢ ติดต่อ NA EU ASIA

➢ ขนส่งด้วยเรือเดินสมุทร

➢ แอตแลนติกเดินเรือมากสุด



สังคมและวัฒนธรรม

➢ ภาษาสเปน  

➢ ภาษาอังกฤษ (Guyana)
➢ ภาษาโปรตุเกส (Brazil)

➢ คาทอริก

➢ อาร์เจนตินา

➢ ชิลี
➢ อุรุกวัย

➢ โปรเตสแตนต์



เชื้อชาติ

Indian- Europian African-

➢ ชนพื้นเมือง

➢ อยู่ที่ห่างไกล

➢ ใกล้ถูกกลืนเชื้อชาติ

➢ ผิวขาว

➢ ชนชั้นผู้น้า

➢ ผิวด้า

➢ แรงงาน

บราซิล

ซูรินาเม

จ้านวนประชากร



เชื้อชาติ

อินเดียน ยุโรป

แอฟริกา

เมสติโซ

มูแลตโตแซมโบ

Mestizos

Mulattos

Zambos

เชื้อชาติผสมในอเมริกาใต้



เชื้อชาติ

Mestizos

Zambos

Mulattos

(In+Eu)

(In+Af)
(Eu+Af)



ชายฝั่ง

Sao paulo, Brazil

Rio de janeiro, Brazil

บริเวณประชากรหนาแน่น



ที่ราบสูง

Lima, Peru

Lapaz, Bolivia

บริเวณประชากรหนาแน่น



Andes Mt.

Patagonia
Atacama

บริเวณประชากรเบาบาง



ฟาเบลา
ชุมชนแออัดในริโอ

การเจริญเติบโตของ
สังคมและเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมใหม่

ทางสังคม



Trans-
Amezonian

Highway
เส้นทางคมนาคม
ในเขตป่าฝน



บ่อน้้าร้อน
ตาติโอ

แหล่งผลิตพลังงาน
แห่งใหม่ของชิลีสิ่งแวดล้อมใหม่

ทางสังคม



สิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคม

รถบัส
ในเมืองกูรีตีบา

รถโดยสารประจ้าทาง
ที่ยาวที่สุดในโลก



Q : ให้นักเรียนศึกษาบทความเกี่ยวกับสถานที่ส้าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคมในอเมริกาใต้ พร้อมตอบค้าถามที่ก้าหนดให้ ดังนี้

สถานที่นักเรียนได้รับมีความส้าคัญอย่างไร

สถานที่ที่นักเรียนได้รับ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและสังคมในทวีป
อเมริกาใต้อย่างไร

นักเรียนคิดว่า สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
มนุษย์อย่างไรบ้าง

กิจกรรมท้ายบท



บ่อน้้าร้อนตาติโอ
(Chili)

Trans-Amezonian
Highway

ชุมชนฟาเบลา
(Brazil)

สถานที่ส้าคัญ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในอเมริกาใต้



วิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ



วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม







อุณหภูมิสูงฉับพลัน

ลมไม่พัด

อุณหภูมิต้่าฉับพลัน El Nino
La Nina

วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

คลื่นความร้อน คลื่นความเย็น ภัยแล้ง น้้าท่วม

El Nino
La Nina


