
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคโลก 

1. ทวีปยุโรป 

- ประกอบดวย 43 ประเทศ มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการคา 

มีการจัดตั้งสหภาพยุโรป (EU) มีสํานักงานใหญท่ีกรุงบรัสเซลส เบลเยี่ยม ใชเงินสกุลยูโร 

- อาณาเขต 

1. ทิศเหนือ ติดทะเลแบเรนตสและมหาสมุทรอารกติก 

2. ทิศตะวันออก ติดทวีปเอเซีย มีเทือกเขาอูราลและคอเคซัส มีทะเลแคสเปยนและทะเลดํา 

3. ทิศตะวันตก ติดมหาสมุทรแอตแลนติก 

4. ทิศใต ติดทะเลเมติเตอรเรเนียน 

- มีเทือกเขาท่ีสําคัญ คือ อูราล สแกนดิเนเวีย แอลป แอพเพนไนน คารเปเทียน โดยมียอดเขา 

ท่ีสูงท่ีสุดอยูในเทือกเขาแอลป คือ มองต บลังค (Mont Blance) 

- แมน้ําท่ีสําคัญ คือ แมน้ําไรน เอลเบ ดานูบ วอลกา 

- มีการเคลื่อนท่ีของธารน้ําแข็ง ทําใหเกิดอาวน้ําลึกท่ีมีหนาผาชัน รูปรางยาว เรียกวา “ฟยอรด” 

- มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนท่ีสุดในโลก สืบเชื้อสายมาจากพวกคอเคซอยด สวนใหญนับถือ 

ศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอริก 

-  อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมันอยูในทวีปยุโรป  

-  สงครามครูเสดสิ้นสุดลงเปนจุดเริ่มตนของยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ       

 

-  คริสตศาสนานิกายใหมท่ีเกิดข้ึน ในทวีปยุโรป  คือ โปรเตสแตนสแพรหลายในยุโรปตอนเหนือ 

-  รากฐานสําคัญของกฎหมายท่ีใชในทวีปยุโรปมาจากกฏหมายสิบสองโตะ 

-  นครรัฐเอเธนสเปนดินแดนแหงแรกของโลกท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

-  ลักษณะสําคัญของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ คือ การกระจายอํานาจลดหลั่นลงเปนชนชั้น 

-  โคลอสเซียม เปน สถาปตยกรรมท่ีบงบอกถึงความกาวหนาดานวิศวกรรม   

-  แมนเนอร คือ เขตท่ีดินภายใตปกครองของขุนนางท่ีเปนนายของตน           

  -  ความมุงหมายของฝายท่ีนับถือศาสนาคริสตในชวง สงครามครูเสดคือยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนจากผูนับถือ

ศาสนาอิสลาม 

-  ภาพจิตรกรรมพระกระยาหารมือสุดทาย(The Last Supper) เปนผลงานของเลโอนารโด ดาวินซี 

-   การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ 

-   ในเยอรมันนีความสัมพันธระหวางฝายตะวันตกและตะวันออกตึงเครียดมากข้ึนหลังจากเยอรมันถูก

แบงออกเปน 2 ประเทศ 

 

 



2. ทวีปอเมริกาเหนือ 

- มีเนื้อท่ีใหญเปนอันดับ 3 ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุมประเทศอเมริกากลาง 

อีก 20 ประเทศ คนพบโดย คริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือชาวอิตาเลียน 

- พบภูมิประเทศแบบแคนยอน (Canyon) ในสหรัฐอเมริกาท่ีเกิดจากแมน้ําโคโลราโดกัดเซาะ 

ลงไปในท่ีราบสูง บริเวณแกรนแบงค (Grand Bank) ในประเทศแคนาดา เปนเขตท่ีมีปลาชุกชุมท่ีสุดในโลก เพราะ

มีกระแสน้ําอุนไหลผาน 

- มีการรวมกลุมเปนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 

- ประชากรอพยพมาจากยุโรป ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด สวีเดน ชนพ้ืนเมืองเดิม 

คือ พวกอินเดียนแดงและเอสกิโม สวนในอเมริกากลางเปนพวกนิโกร และใชภาษาสเปน สวนใหญนับถือศาสนา

คริสต 

- ชนพ้ืนเมืองอเมริกาเหนืออพยพมาจากไซบีเรียมาจากเอเชีย 

-  โลกใหมหมายถึงทวีปอเมริกาเหนือ 

-  อารยธรรมของอเมริกาเหนือ  คือ แอซเทก      มายา         อินคา 

-  ชาวยุโรปพวกแรกท่ีเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือ กอนคริสโตเฟอร โคลัมบัส คือ ไวก้ิง 

-  ดินแดนแหงแรกท่ีชาวยุโรปคนพบคือ นิวฟนดแลนด 

-  ในระยะแรกท่ีชาวยุโรปเขามาในอเมริกาเหนือเพ่ือจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจและคาขาย 

-  พวกแรกท่ีเขามายึดดินแดนในอเมริกาเหนือดวยการ เขนฆาชาวพ้ืนเมืองเปนจํานวนมากคือ   สเปน 

-   ประเทศท่ีใหสิทธิอาณานิคมปกครองตัวเองสงตอการ หลอหลอมลักษณะบุคลิกใหตางไปจากบรรพ

บุรุษคือ  อังกฤษ 

-  ผูท่ีคนพบดินแดนทวีปอเมริกาเหนือเปนคนแรก คือ คริสโตเฟอร โคลัมบัส 

-  คําวา อเมริกา มาจากชื่อของนักสํารวจ  อเมริโก เวสปุชชี 

-  วันท่ี 4 กรกฏาคม เปนวันชาติอเมริกา เพราะเปนวันท่ีชาวอเมริกันประกาศเอกราช 

-  สหรัฐอเมริกาสถาปนาระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ 

-   ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาคือยอรจ วอชิงตัน 

-  ความขัดแยงสําคัญของสงครามกลางเมืองในอเมริกา คือ ทาส 

-  การเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 สงผลตออเมริกา คือ อเมริกาดําเนินบทบาทของตนอยางเปนเอกเทศ 

-   อเมริกาเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพราะ ญี่ปุนบุกโจมตีฐานทัพเรือเพิรลฮาเบอร 

-  ญี่ปุนยอมแพสงครามหลังอเมริกาใชระเบิดปรมาณูท่ีฮิโรชิมา-นางาซากิ 

-  อเมริกาพายแพสงครามเปนครั้งแรกในสงครามเวียดนาม 

-  หลักการทรูแมนตรง มีวัตถุประสงคเพ่ือสกัดก้ันการขยายอํานาจของฝายคอมมิวนิสต 

-   แผนการชูมานเก่ียวของกับทรัพยากรถานหิน เหล็ก 

-   สาระสําคัญของหลักการมอนโรคือ การขยายดินแดนไปทางตะวันตกมากข้ึนตอตานการขยายดินแดน

ของสหภาพโซเวียต  ตอตานการขยายดินแดนของยุโรปในอเมริกา 



-  เม่ือสงครามกลางเมืองในอเมริกายุติลง การมีทรัพยากรมากทําให สหรัฐอเมริกาเจริญเติบโตข้ึนอยาง

รวดเร็ว                  

3. ทวีปอเมริกาใต 

- มีเนื้อท่ีใหญเปนอันดับ 4 ประกอบดวย 12 ประเทศ เชน บราซิล อารเจนตินา เปรู โคลอมเบีย 

- มีนํ้าตกท่ีสูงท่ีสุดในโลก คือ น้ําตกแองเจล ในประเทศเวเนซุเอลา สูง 979 เมตร 

- มีเทือกเขาท่ียาวท่ีสุดในโลก คือ แอนดิส (7,200 กม.) และมียอดท่ีสูงท่ีสุด คือ อากองกากัว 

อยูในประเทศอารเจนตินา 

- มีแมน้ําอะเมซอน (ราชาแหงแมน้ํา) ครอบคลุมพ้ืนท่ีปาดิบชื้นท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีสุดในโลก 

- ชนพ้ืนเมืองเดิม คือ อินเดียนและนิโกร 

- มีการผสมระหวางชนพ้ืนเมืองอินเดียนกับชาวยุโรป เกิดเปนเชื้อชาติ เมสติโซ 

- มีการผสมระหวางชาวแอฟริกันผิวดํากับชาวยุโรป เกิดเปนเชื้อชาติ มูแลตโต 

- มีการผสมระหวางชนพ้ืนเมืองอินเดียนกับชาวแอฟริกันผิวดํา เกิดเปนเชื้อชาติ แซมโบ 

- ประเทศสวนใหญเปนอาณานิคมของสเปน ยกเวนบราซิลเปนอาณานิคมของโปรตุเกส 

- ภาษาท่ีใชสวนใหญเปนภาษาสเปน 

- นับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอริก 

           -  ภูมิประเทศแบบทะเลทรายเขตอบอุนของทวีปอเมริกาใตจะพบในประเทศชิลี 

           -   ชนพ้ืนเมืองท่ีเคยมีอิทธิพลครอบคลุมพ้ืนท่ีในทวีปอเมริกาใตคือชนเผาอินคา 

           -  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีชาวยุโรปเขาไปตั้งถ่ินฐานในทวีปอเมริกาใต คือ การเกิด

ลูกผสม ท่ีเรียกวา เมสติโซ และ มูแลตโต 

           -  ปจจุบันดินแดนหมูเกาะฟอลกแลนด ในทวีปอเมริกาใตท่ีตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ         

           -  จักรวรรดิอินคาไดถูกกองทัพของประเทศสเปนบุกทําลาย    

           -  ประเทศบราซิล ถูกประเทศโปรตุเกสเขายึดครอง    

           -  ปจจุบันดินแดน 2 แหงในทวีปอเมริกาใตท่ีมีฐานะเปนอาณานิคมไดแก เฟรนชเกียนา ของฝรั่งเศส 

และหมูเกาะฟอรกแลนด ของอังกฤษ 

           -  ประเทศท่ีมีประธานาธิบดีหุนเปนประมุขท่ีปกครองในระบอบเผด็จการ คือ     บราซิลและ

อารเจนตินา 

           -   ประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใตท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือประเทศอุรุกวัย 

 -  สาเหตุของอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใตท่ีไมกาวหนาเทาท่ีควร คือขาดเงินทุนในการพัฒนา

อุตสาหกรรม  

    ขาดแรงงานท่ีมีความรูความสามารถ  ตลาดการคาท้ังภายในและภายนอกทวีปยังไมกวางขวาง 

 

 



4. ทวีปแอฟริกา 

- มีเนื้อท่ีใหญเปนอับดับ 2 เปนดินแดนท่ีเรียกวา ทวีปมืด/กาฬทวีป ประกอบดวย 53 ประเทศ 

- มีทะเลทรายขนาดใหญ คือ ซาฮารา 

- มีเทือกเขาท่ีเปนภูเขาไฟดับแลวท่ีมีชื่อเสียง คือ คิลิมานจาโร อยูในประเทศแทนซาเนีย 

- มีทะเลสาบท่ีเกิดจากการเลื่อนตัวของหิน คือ ทะเลสาบวิกตอเรีย 

- มีแรธาตุท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุดในโลก เชน ทองคํา เพชร 

- มีแมน้ําท่ียาวท่ีสุด คือ แมน้ําไนส (6,500 กม.) เปนแหลงอารยธรรมท่ีเกาแกท่ีสุด พบปรามิด 

และสพิงคในอียิปต 

- ชาวอียิปตเปนชาติแรกท่ีประดิษฐอักษร คือ อักษรเฮียโรกลิฟฟค 

- มีการทํามัมม่ีเพ่ือเก็บรักษาศพและรอการกลับคืนมาของวิญญาณ 

- ประชากรเปนพวกนิกรอยดและคอเคซอยด 

- ภาษาท่ีใช เชน อาหรับ บันดู ซูดาน อังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส 

- สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คริสต ยิว และผีสางเทวดา 

-  พ้ืนท่ีสวนใหญของทวีปแอฟริกาเปนท่ีราบสูง 

-   แหลงกําเนิดอารยธรรมท่ีเกาแกของโลก  อยูในทวีปแอฟริกาคือบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําไนล อารยธรรม

อียิปตโบราณ 

-  อารยธรรมเมโสโปเตเมียเกิดข้ึนบริเวณลุมน้ําไทกรีส และยูเฟรทีส       

-  ผูสํารวจชายฝงตะวันตกของทวีปแอฟริกาไปจนถึงแหลมกูดโฮป คือ   บารโทโลมิว  ดอิาซ  ชาว

โปรตุเกส 

-  หลังจากท่ีชาวยุโรปตั้งสถานีการคาในทวีปแอฟริกาสงผลตอชาวพ้ืนเมือง คือ ชาวพ้ืนเมืองถูกนําไปขาย

เปนทาสใหแกอาณานิคมของยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต 

- ปญหาหลังจากท่ีแอฟริกาไดรับเอกราชแลว คือ ไมมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีความขัดแยงระหวาง

เผาพันธุ   ประชาชนมีความรูในระบอบประชาธิปไตย 

          -  สาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหทวีปแอฟริกามีการพัฒนาการในดานตางๆ ท่ีลาชา คือ ปญหาคุณภาพประชากร 

 

5. ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย 

- คนพบโดย กัปตันเจมสคุก ชาวอังกฤษ ผูอพยพรุนแรกเปนพวกนักโทษ 

- มีขนาดเล็กท่ีสุด ประกอบดวย ออสเตรเลีย ปาปวนิวกินี นิวซีแลนด และกลุมประเทศเล็ก 

อีก 11 ประเทศ รวมกันเรียกวา โอเชียเนีย (Oceania) ประเทศท่ีมีขนาดเล็กสุด คือ นาอูรู 

- ภูมิประเทศแบบออสเตรเลียเกิดจากการผุพังของเปลือกโลก อินโด-ออสเตรเลียน บริเวณ 

ชายฝงตะวันออกมีทิวเขายาว เรียกวา เกรตดิไวดิง ทางตะวันตก พบหินขนาดใหญท่ีสุด 

ในโลก อยูในทะเลทรายทานามิ เรียกวา หินเอเยอร(Aers Rock) ชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในรัฐควีนแลนด มีแนวปะการังท่ียาวท่ีสุดในโลก เรียกวา เกรตแบริเออรรีฟ (Great Barrier Reef) 



-  ประชากรสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากอังกฤษ ชนพ้ืนเมืองในออสเตรเลีย เรียกวา อะบอริจินิส 

หรือแบล็คเฟลว (Black Fellow) ในนิวซีแลนด คือ พวกเมารี 

- ภาษาท่ีใช คือ อังกฤษ 

- นับถือศาสนาคริสต พวกชาวพ้ืนเมืองนับถือผีสางเทวดา 

- เมืองหลวงของออสเตรเลีย คือ แคนเบอรรา มีการปกครองโดยแบงออกเปน 6 รัฐ 

-  นักเดินเรือชาวอังกฤษท่ีเดินทางไปถึงบริเวณชายฝงทะเลดานทิศตะวันออกของออสเตรเลียใน ค.ศ. 

1769 กัปตันเจมส  คุก 

-  ค.ศ. 1856 รัฐวิกตอเรียเปนผูนําในการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีลับ     

-  ใน  ค.ศ. 1901 รัฐตางๆ ในออสเตรเลียรวมตัวกันจัดตั้งประเทศท่ีเรียกวาเครือรัฐออสเตรเลีย ปกครอง

ในรูปแบบสหพันธท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล                 

-  สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทท่ี 2 เปนผูแตงตั้งผูสําเร็จราชการเปนผูแทนพระองคประจําใน

ออสเตรเลียและทรงอยูในฐานะประมุขแหงออสเตรเลีย     

-   จุดมุงหมายของอังกฤษในการจัดตั้งอาณานิคมข้ึนท่ีออสเตรเลียคือเปนท่ีรองรับนักโทษ   

- รูปแบบทางการเมืองการปกครองของออสเตรเลียสวนใหญไดรับแบบอยางมาจากประเทศอังกฤษ 

-  ประเทศแรกท่ีจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีลับคือประเทศออสเตรเลีย 

-  หมูเกาะโอเชียเนีย แบงเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก  เมลานีเซีย    ไมโครนีเซีย  โปลินีเซีย   

-  ทวีปออสเตรเลีย ประกอบดวยประเทศสําคัญๆ คือ  ออสเตรเลีย   นิวซีแลนด   ปาปวนิวกินี  หมูเกาะ

โซโลมอน  ฟจิ  ตองกา 

-  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ดินแดนเบื้องต่ํา 

-  ผูท่ีเดินทางมาทวีปออสเตรเลียเปนคนแรก คือ   วิลเล็ม   เจนซ  ชาวดัตซ     ชายฝงตะวันตก

คาบสมุทรยอรก 

-  ผูท่ีคนพบเกาะแทสเมเนียและเดินทางถึงนิวซีแลนด คือ เอเบล   ทัสแมน 

 

ความขัดแยงและความรวมมือศตวรรษท่ี 20 

 - สหรัฐอเมริกา  เปนประเทศผูริเริ่มตั้งองคการสันนิบาตชาติ 

-  องคการสหประชาชาติมีสํานักงานเลขาธิการท่ี  นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีวัตถุประสงคเพ่ือตอตานการคุกคามของคอมมิวนิสต 

           - การเพ่ิมประชากรอยางรวดเร็ว ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายอยางรวดเร็ว 

- สงครามเย็น คือ     อุดมการณทางการเมืองแตกตางกัน เปนความขัดแยงระหวางอเมริกาและ         

โซเวียต อเมริกาพยายามขยายอํานาจในยุโรปตะวันตก 

 - สงครามตัวแทนของสงครามเย็นไดแก สงครามคิวบา   สงครามเกาหลี   สงครามเวียดนาม  สงคราม

อินโดจีน 

 - ในชวงสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต เปนประเทศมหาอํานาจท่ีเขมแขงท่ีสุด 



 - สหภาพยุโรป เปน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีกาวหนาท่ีสุดของยุโรป              

 - โอเปก จัดตั้งเพ่ือความรวมมือดานนโยบายน้ํามัน และชวยเหลือดานเศรษฐกิจระหวางภาคีสมาชิก 

-  นโยบายกาสตอสต-เปเรสตรอยกา คือ นโยบายปฏิรูปประเทศของสหภาพโซเวียตท่ีสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย เกิดข้ึนในสมัย นายมีฮาอิล  กอรบาชอฟ         

• การรวมกลุมระหวางประเทศ 

1. องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) 

2. ธนาคารโลก (World Bank) 

3. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) 

4. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ตั้งเม่ือ 8 ส.ค.2510 ท่ีกรุงเทพฯ 

5. เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ตั้งเม่ือ พ.ศ.2535 มีสมาชิก 10 ประเทศ 

6. ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก (APEC) ตั้งเม่ือ พ.ศ.2532 

7. สหประชาติ (United Nation : UN) – ความม่ันคงและการรักษาสันติภาพ 

8. การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) 

9. การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาติ (UNESCO) – วิชาการ 
 


