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แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร๑ 

ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร๑ 

สภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพของโลก 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโลก 

ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ 

ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต๎ 

ภูมิภาคของโลก 

สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของโลก 

เครื่องมือและ 
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 



 ๑๖ 

 

 
 
สาระการเรียนรู๎  ภูมิศาสตร๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๑  เคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร๑  

เร่ือง แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์                  ๒ ชั่วโมง 
 
 
 ภูมิศาสตร๑เป็นวิชาที่ศึกษาความ สัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑สถานที่และสิ่งแวดล๎อม โดยการใช๎
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร๑และข๎อมูลทางแผนที่ ในการอธิบายปรากฏการณ๑และความ สัมพันธ๑ทางด๎านพื้นที่  
การตั้งถิ่นฐาน วิถีการด าเนินชีวิต ดังนั้น การศึกษาวิชาภูมิศาสตร๑จึงมีความเกี่ยวข๎องกับการ ส ารวจและการ
บันทึกข๎อมูลลงในแผนที่ แผนที่จึงเป็นองค๑ประกอบส าคัญของวิชาภูมิศาสตร๑ ซึ่งในปัจจุบันได๎มีการน า
เทคนิคตํางๆ ทั้งทางด๎านปริมาณ วิเคราะห๑ การใช๎ สถิติในลักษณะตํางๆ ประกอบกับการน าคอมพิวเตอร๑ 
ความรู๎ทางด๎านภาพถําย รูปถํายทางอากาศ ภาพถํายดาวเทียม รีโมตเซนซิง มาใช๎ในการวิเคราะห๑และ
ตีความหมายพื้นที่ได๎สะดวกและเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
 
 
 

 ๑.   อธิบายเกี่ยวกับแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่เฉพาะเร่ืองได๎ 
 ๒.   บอกประโยชน๑ของรีโมตเซนซิง รูปถํายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียมได๎  
 
 
 ๑.   แผนที่ 
  ๑.๑ แผนที่ภูมิประเทศ  
  ๑.๒ แผนที่เฉพาะเร่ือง  
 ๒.   รีโมตเซนซิง 
  ๒.๑ รูปถํายทางอากาศ  
  ๒.๒ ข๎อมูลจากดาวเทียม  

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๑ 



 ๑๗ 

 
 
 
 

 ๑.   ครูปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู๎สาระภูมิศาสตร๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓   ในหัวข๎อตํอไปนี้ 
   มาตรฐานการเรียนรู๎สาระภูมิศาสตร๑  
   จุดประสงค๑การเรียนรู๎  
   ขอบขํายเนื้อหาสาระ  
   เวลาเรียน 
   ครูแจ๎งเกณฑ๑การวัดและประเมินผลเกี่ยวกับ 
   -  การวัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ 
   -  การประเมินใบงาน 
   -  การประเมินพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
   -  แบบประเมินผลงานกลุํม 
 ๒.   ครูและนักเรียนท าความตกลงรํวมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎สาระภูมิศาสตร๑และเน้ือหา 
โดยทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล๎วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ด๎วย และให๎ท าเป็นแผนผังความคิด 
 ๓.   ครูและนักเรียนรํวมกันสนทนาทบทวนความรู๎เดิมเกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร๑เร่ือง เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร๑ 
 ๔.   นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๑ เร่ือง เคร่ืองมือและเทคโนโลยี ทาง
ภูมิศาสตร๑  
 ๕.   ครูแจ๎งจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 
 ๖.   ครูอธิบายเกี่ยวกับแผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่เฉพาะเร่ือง โดยให๎นักเรียนศึกษาจากแผนที่
ตัวอยํางที่ครูเตรียมไว๎ให๎ และให๎นักเรียนรํวมกันท าแผนที่อยํางงําย โดยการให๎นักเรียนส ารวจเ ส๎นทางการ
เดินทางของนักเรียนจากบ๎านมาโรงเรียน และให๎แตํละคนจดบันทึกลักษณะภูมิประเทศ สถานที่ส าคัญ 
แหลํงทํองเที่ยวส าคัญ โดยฝึกใช๎เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร๑ ใช๎ สัญลักษณ๑ตํางๆ ของแผนที่ เชํน ถนน  บ๎านเรือน 
โรงเรียน วัด ทุํงนา  สระน้ า บํอน้ า และโบราณ สถาน เป็นต๎น  จากนั้นระบายสีให๎สวยงาม แล๎วให๎ตัวแทน  
๒ - ๓  คน ออกมาน าเสนอผลงาน  
 ๗.   ครูอธิบายเพิ่มเติมเสริมความรู๎และให๎นักเรียนชํวยกันสรุปข๎อความร๎ูที่ได๎จากการท าแผนที่
คร้ังนี้ 
 

ชั่วโมงท่ี ๑ 
 

 

๔ 



 ๑๘ 

 
 

 ๑.   ครูและนักเรียนสนทนารํวมกันเกี่ยวกับรีโมตเซนซิง รูปถํายทางอากาศ ภาพถํายดาวเทียม 
ชํวยกันยกตัวอยํางชื่อดาวเทียมส ารวจทางภูมิศาสตร๑ พร๎อมทั้งบอกประโยชน๑ของดาวเทียมเหลํานั้นตํอ 
การศึกษาทางด๎านภูมิศาสตร๑ 
 ๒.   นักเรียนศึกษา การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมด้านภูมิศาสตร์ แล๎วท าใบงานที่ ๑.๑ เร่ืองการใช๎
ข๎อมูลดาวเทียมส ารวจด๎านภูมิศาสตร๑ 
 ๓.   นักเรียนศึกษา การส ารวจหาไฟด้วยดาวเทียม แล๎วท าใบงานที่ ๑.๒ เร่ือง การตรวจหาไฟ
ด๎วยดาวเทียม และรํวมกันสรุปถึงประโยชน๑ของดาวเทียมในการค๎นหาไฟ 
 ๔.   นักเรียนแบํงกลุํมสืบค๎นข๎อมูลเทคโนโลยีที่ใช๎สัญญาณดาวเทียม กลุํมละ ๑ ตัวอยําง แล๎วให๎
ตัวแทนออกมาน าเสนอข๎อมูลหน๎าชั้นเรียน 
 ๕.   ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎เกี่ยวกับแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร๑ เพื่อการศึกษา
วิชาภูมิศาสตร๑ 
 
 
 ๑.   แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ  แผนที่เฉพาะเร่ือง 
 ๒.   ใบงานที่ ๑.๑ เร่ือง การใช๎ข๎อมูลดาวเทียมด๎านภูมิศาสตร๑ 
 ๓.   ใบงานที่ ๑.๒ เร่ือง การตรวจหาไฟด๎วยดาวเทียม 
 ๔.   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓ 
 ๕.   หนังสืออํานเพิ่มเติม เชํน 
    วิโรจน๑ เอ่ียมเจริญ. แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ี. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน 

ราชภัฏพระนคร, ๒๕๓๙. 
 ๖. แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ  
  http://www.gista.or.th บริการข๎อมูลแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  

ชั่วโมงท่ี ๒ 
 

 

๕ 

 

๖ 



 ๑๙ 

 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล   (อยูํในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ     (ผํานเกณฑ๑การประเมินร๎อยละ ๖๐) 
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยูํในภาคผนวก)  



 ๒๐ 

 

เร่ือง  การใช้ข้อมูลดาวเทียมด้านภูมิศาสตร์ 
 
  ให้นักเรียนศึกษาการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมด้านภูมิศาสตร์และตอบค าถามที่ก าหนดให้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ในการส ารวจพื้นที่เชิงภูมิศาสตร๑  ข๎อมูลจากดาวเทียมมีข๎อได๎เปรียบกวําข๎อมูลส ารวจทั่วไปอยํางไร  
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
๒. จงบอกประโยชน๑จากการใช๎ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร  
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  

 

 วิวัฒนาการการส ารวจโลกมีความเจริญก๎าวหน๎า มีการใช๎ดาวเทียมส ารวจพื้นโลกครอบคลุม
พื้นที่บริเวณกว๎าง และให๎รายละเอียดได๎มากกวําแผนที่ สามารถบันทึกข๎อมูลที่มนุษย๑มองไมํเห็น หรือ
ใช๎ฟิล๑มธรรมดาบันทึกไมํได๎ ท าให๎ได๎ภาพที่ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณที่กว๎างขวางและท าให๎เข๎าใจ
ปฏิสมัพันธ๑ของสิ่งตํางๆ ในบริเวณที่กว๎างขึ้น 
 ข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ที่ใช๎จากดาวเทียมได๎อยํางกว๎างขวางแบํงเป็น ๒ ประเภท ได๎แกํ  
 ข้อมูลด้านกายภาพ   ได๎แกํ  ลักษณะภูมิประเทศ  เชํน ที่ราบลักษณะตํางๆ ภูเขารูปรํางตํางๆ 
หน๎าผา  รอยหัก  รอยเลื่อน  แหลํงน้ า  อํางเก็บน้ า  ลักษณะดิน  ชายฝั่ง  ป่าไม๎  ป่าไม๎ถูกท าลาย เป็นต๎น 
 ข้อมูลด้านมนุษย์       ได๎แกํ    พื้นที่เพาะปลูกพืชแตํละชนิด พื้นที่เก็บเกี่ยวและยังไมํเก็บเกี่ยว 
เส๎นทางการคมนาคม การสร๎างบ๎านเรือน การขยายตัวของเมือง การกระจายตัวของประชากร เป็นต๎น  

การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมด้านภูมิศาสตร์ 

 
๑.๑ 

 



 ๒๑ 

 
 

เร่ือง การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม 
 

 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาไฟด้วยดาวเทียมและท ากิจกรรมที่ก าหนดให้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. การใช๎ดาวเทียมตรวจหาไฟมีประโยชน๑อยํางไร  
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
๒. ข๎อจ ากัดในการใช๎ดาวเทียมตรวจหาไฟ ได๎แกํอะไรบ๎าง  
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 

เมื่อนักเรียนศึกษาแล๎ว สามารถบอกประโยชน๑ ข๎อดี ข๎อจ ากัด ในการใช๎ประโยชน๑จากดาวเทียมได๎  

 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก๎าวหน๎าไปอยํางรวดเร็ว มีการน าดาวเทียมมาใช๎อยําง
แพรํหลายในการส ารวจตําง  ๆ เพื่อให๎ได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารอยํางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถ
ป้องกันแก๎ไขเหตุตํางๆ ได๎ทันทํวงที ซึ่งการใช๎ดาวเทียมส ารวจที่ส าคัญเป็นอยํางมากในปัจจุบันนั่นคือ  
"การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม" 
 เทคโนโลยีการตรวจหาไฟจากระยะไกล โดยใช๎อุปกรณ๑การตรวจที่ติดต้ังอยูํบนดาวเทียม
หลักการตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม อาศัยอุปกรณ๑การตรวจวัดคลื่นรัง สีความร๎อนที่ติดตั้งอยูํบน
ดาวเทียม ตรวจการณ๑บริเวณผิวโลกที่มีอุณหภูมิ สูงกวําปกติ ซึ่งบริเวณดังกลําวจะมีการแผํรังสีความ
ร๎อนออกมามากกวําปกติ ดาวเทียมที่นิยมใช๎ในการตรวจหาไฟ ได๎แกํ ดาวเทียมในตระกูลโนอา 
(NOAA) ซึ่งเป็นดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยา และการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ โคจรในระดับความ
สงู ๘๕๐ กิโลเมตร และโคจรกลับมาที่จุดเดิมในทุกๆ ๑๐๐ นาที 

การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม 
 

 
๑.๒ 

 



 ๒๒ 

 

 
 

 

สาระการเรียนรู๎  ภูมิศาสตร๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๑  เคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร๑  

เร่ือง  ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์                ๒ ชั่วโมง 
 
 
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑เป็นเคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพื้นที่ โดยท าการศึกษา
และรวบรวมข๎อมูลลักษณะตํางๆ ในพื้นที่ที่ท าการศึกษา และจะน าข๎อมูลเหลํานั้นมาจัดเก็บอยํางเป็นระบบ มี
ความสมัพันธ๑เชื่อมโยงกัน โดยใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑เพื่อประ สิทธิภาพในการจัดเก็บข๎อมูล การปรับปรุง
ข๎อมูล การค านวณ และการวิเคราะห๑ข๎อมูลให๎แสดงผลทุกรูปแบบของสารสนเทศที่สามารถอ๎างอิงต าแหนํง
บนพื้นโลก หรือการใช๎ สมรรถนะของคอมพิวเตอร๑ในการจัดเก็บข๎อมูล และการใช๎ข๎อมูลเชิงพื้นที่อธิ บาย 
สภาพตํางๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร๑เป็นตัวเชื่อมโยงความ สัมพันธ๑ของข๎อมูลและ
ความตํอเน่ืองของข๎อมูล 
 
 
 ๑.   อธิบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร๑ได๎ 
 ๒.   วิเคราะห๑ประโยชน๑ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ได๎ 
 ๓.   วิเคราะห๑ความส าคัญของระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร๑  
 
 
 ๑.   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
 ๒.   การใช๎ประโยชน๑ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
 ๓.   แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ 
 
 
 ๑.   ครูแจ๎งจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 
 ๒.   ครูและนักเรียน สนทนาความรู๎เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร๑  
จากนั้นทบทวนความรู๎ที่เรียนมาแล๎วเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจเบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
องค๑ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ ฐานข๎อมูลเชิงภูมิศาสตร๑ และหน๎าที่ของระบบ GIS  

ชั่วโมงท่ี ๑ - ๒ 
 

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

๒ 



 ๒๓ 

 ๓.   นักเรียนชํวยกันระดมพลัง สมองยกตัวอยํางการใช๎ประโยชน๑ของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ แล๎วสรุปเป็นแผนผังความคิด 
 ๔.   นักเรียนแบํงกลุํมสืบค๎นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑ของจังหวัดตํางๆ   หรือกระทรวง  
สถาบัน หนํวยงานตํางๆ ของรัฐ  เชํน  กรมพัฒนาที่ดิน กลุํมละ ๑ แหลํง จากอินเทอร๑เน็ตหรือจากหนํวยงาน
นั้นๆ โดยตรง แล๎วน ามาเสนอหน๎าชั้นเรียน 
 ๕.   นักเรียนท าใบงานที่ ๒.๑ เร่ือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
 ๖.   ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎เกี่ยวกับเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร๑  
 ๗.   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๑ เร่ือง เคร่ืองมือและเทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตร๑ 
 
 
 ๑.   ใบงานที่ ๒.๑ เร่ือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
 ๒.   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓ 
 ๓.   หนังสืออํานเพิ่มเติม เชํน 
  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ , ส านักงาน. จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย  
  พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสยาม เอ็ม  แอนด๑ บี พับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๔๖. 
 ๔.   แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ 
  http://www.rs.psu.ac.th ความรู๎เกี่ยวกับรีโมตเซนซิงและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑  
  http://www.gis2me.com ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
  http://www.geography.arts.chula.ac.th รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
 
 
 ๖.๑   วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒   เครื่องมือวัดและประเมินผล   (อยูํในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผํานเกณฑ๑การประเมินร๎อยละ ๖๐)  
 ๖.๓     เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  (อยูํในภาคผนวก)  

 

๕ 

 

๖ 



 ๒๔ 

 

เร่ือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

   ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ หรือ GIS : Geographic Information System เป็นเคร่ืองมือที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นที่ โดยใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑เข๎ามาชํวยในการน าข๎อมูลที่จะศึกษามาจัดให๎อยูํในรูปแบบ
ที่มีความสัมพันธ๑เชื่อมโยงระหวํางกัน 
 กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๑. เป็นการน าข๎อมูลในรูปแผนที่หรือลายเส๎นตํางๆ ถํายลงบนแผํนใส แล๎วน ามาซ๎อนทับกันเพื่อให๎ได๎ผล
ตามที่ต๎องการ 
 ๒. การวิเคราะห๑ข๎อมูลในรูปของตัวเลขหรือดิจิทัล โดยการเปลี่ยนรูปแบบของข๎อมูลแผนที่หรือ
ลายเสน๎ให๎อยูํในรูปของตัวเลขแล๎วท าการซ๎อนทับกันโดยน าหลักตรรกศาสตร๑เข๎ามาชํวยในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ข้อมูลในระบบ GIS ประกอบด้วย ๒ ส่วน 
 ๑. ข๎อมูลเชิงพื้นที่ เชํน ที่ต้ังของบํอน้ า ที่ตั้งของเ สาไฟ แมํน้ า ถนน พื้นที่ป่า และขอบเขตการ
ปกครอง เป็นต๎น 
 ๒. ข๎อมูลบอกคุณลักษณะตํางๆ เชํน ชื่อถนน และความกว๎างของถนน เป็นต๎น  
 สว่นประกอบของ GIS  
 ๑. ฮาร๑ดแวร๑ ( Hardware) หรือคอมพิวเตอร๑ ใช๎เก็บประมวลผลและแสดงผลข๎อมูลแผนที่ 
  ๒. ซอฟต๑แวร๑ ( Software) สามารถ สร๎างความ สัมพันธ๑เชื่อมโยงข๎อมูล แก๎ไขข๎อมูล เรียกข๎อมูลมา
ดูได๎สะดวก สามารถวิเคราะห๑ข๎อมูล และแสดงผลข๎อมูลในรูปที่เข๎าใจงําย เชํน ตาราง และแผนที่  
 ๓. ข๎อมูลน าเข๎า เป็นข๎อมูลที่อาจอยูํในแผนที่ ตัวเลข ข๎อมูลจากภาค สนาม ภาพจากดาวเทียม รูปถําย
ทางอากาศ 
  ๔. ขั้นตอนการท างาน ประกอบด๎วยการเตรียมข๎อมูลน าเข๎า แก๎ไข วิเคราะห๑ และแสดงผลข๎อมูล  
 ๕. บุคลากร ต๎องเป็นบุคลากรที่มีความร๎ูในระบบ GIS 
 GIS มีข๎อได๎เปรียบมากกวําการใช๎แผนที่ ในเร่ืองการเก็บข๎อมูลในเชิงพื้นที่ให๎ทันสมัยอยูํเสมอ และ
สามารถรวบรวมข๎อมูลในเชิงพื้นที่ทั้งหมดให๎อยูํในลักษณะฐานข๎อมูลเดียว ซึ่งให๎ประโยชน๑ในการวิเคราะห๑
ข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ GIS ยังเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ชํวยให๎สามารถตัดสินใจในด๎านการ
บริหารสภาพแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

 
๒.๑ 

 



 ๒๕ 

 ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. ระบบ GIS มีผลดีตํอการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลอยํางไร 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. เพราะเหตุใดในปัจจุบันระบบ GIS จึงเป็นที่นิยมอยํางแพรํหลาย 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๓. ข๎อมูล GIS ประกอบด๎วยอะไรบ๎าง 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
๔. ระบบ GIS มีประโยชน๑อยํางไรบ๎าง 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๕. ให๎นักเรียนยกตัวอยํางระบบ GIS ของหนํวยงาน กระทรวง หรือจังหวัดตํางๆ มา ๑ แหลํง พร๎อมทั้ง 

บอกถึงวิธีการสืบค๎นข๎อมูล การอํานและการตีความข๎อมูลอยํางสังเขป 
 .................................................................................................  
 .....................................................................................................  
 ......................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
. ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  

 

ปัจจุบันหนํวยงานตํางๆ ได๎น า
ระบบGIS มาใช๎ในการจัดเก็บ
ข๎อมูล ท่ีมีอยํูมากมายให๎เป็นระบบ
เดียวกัน 



 ๒๖ 

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 

เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ์
 

   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว   (๑๐ คะแนน) 
 

๑. "แผนที"่ มีความหมาย สอดคล๎องกับข๎อใดมากที่สุด 
 ก. แผํนภาพ สมมติที่เขียนขึ้นแทนพื้นแผํนดิน 
 ข. สัญลักษณ๑ที่ใช๎แทนของจริงที่ปรากฏบนพื้นโลก 
 ค. อุปกรณ๑ที่ท าขึ้นเพื่อแสดงลักษณะ สัณฐานของโลก 
 ง. วั สดุที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเพื่อน ามาใช๎ท าเส๎นทางคมนาคม 
๒. แผนที่เป็น สิ่งที่ท าให๎เราทราบถึงสิ่งใด 
 ก.  สภาพภูมิประเทศ 
 ข.  สภาพดินฟ้าอากาศ 
 ค. ที่ตั้งของประเทศตํางๆ  
 ง. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย๑สร๎างขึ้น 
๓. แผนที่โดยทั่วไปผู๎คนมักใช๎เพื่อวัตถุประสงค๑ใด  
 ก. ศึกษาพื้นที่โลก ข. ฝึกทักษะการจ า  
 ค. ค านวณหาเวลา ง. หาต าแหนํงที่ตั้ง  
๔. บุคคลใดตํอไปนี้นําจะใช๎แผนที่ในการประกอบอาชีพมากที่ สุด 
 ก. เอกชัย วิศวกรส ารวจเ ส๎นทาง 
 ข. ศิวะ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 ค. ร๎อยต ารวจเอกวันชัย   นายต ารวจนอกเคร่ืองแบบ 
 ง. นายแพทย๑วิชัย ศัลยแพทย๑โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง  
๕. นักทํองเที่ยวมักมีแผนที่เป็นคูํมือ เพราะเหตุใด  
 ก. ใช๎ตรว จสอบเส๎นทาง ข. ใช๎แทนหนังสือเดินทาง  
 ค. ใช๎เป็นข๎อมูลในการซื้อ สินค๎า ง. ใช๎ค๎นหาข๎อมูลลับของ สถานที่นั้นๆ 
๖. แผนที่แสดงภูมิประเทศของประเทศไทย มาตรา สํวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หมายความวําอยํางไร 
 ก. ระยะทางในแผนที่ ๑ กิโลเมตร เทํากับระยะทางจริง ๕๐ ,๐๐๐ เมตร 
 ข. ระยะทางในแผนที่ ๑ นิ้ว เทํากับระยะทางจริง ๕๐ ,๐๐๐ กิโลเมตร 
 ค. ระยะทางในแผนที่ ๑ เซนติเมตร เทํากับระยะทางจริง ๕๐ ,๐๐๐ กิโลเมตร 
 ง. ระยะทางในแผนที่ ๑ เซนติเมตร เทํากับระยะทางจริง ๕๐ ,๐๐๐ เซนติเมตร 

๑ 

ตอนท่ี ๑ 



 ๒๗ 

๗. ผุ สชา  ได๎รับมอบหมายจากหนํวยงาน ให๎ท าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล๎อมของจังหวัดนําน  
ผุสชาควรจะใช๎แผนที่ใดเป็นข๎อมูลประกอบการวิจัยในคร้ังนี้ 

 ก. แผนที่แหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติจังหวัดนําน  
 ข. แผนที่แสดงแหลํงโบราณ สถานของภาคเหนือ 
 ค. แผนที่เฉพาะเร่ืองด๎านสิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติ  
 ง. แผนที่แสดงความหนาแนํนของชุมชนเมืองของภาคกลาง  
๘. ข๎อใดเป็นประโยชน๑จากการใช๎รีโมตเซนซิง  
 ก. น าข๎อมูลไปใช๎วางแผนท าการกํอการร๎ายข๎ามชาติ  
 ข. การจัดเก็บข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑อยํางมีประ สิทธิภาพ  
 ค. น าข๎อมูลมาวางแผนในการลักลอบตัดไม๎ในเขตหวงห๎าม  
 ง. การวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพแวดล๎อม 
๙. ข๎อใดเป็นคุณ สมบัติของดาวเทียมส ารวจทรัพยากร 
 ก. สามารถบันทึกข๎อมูลเป็นบริเวณกว๎าง  
 ข. สามารถเชื่อมตํอ สัญญาณกับเคเบิลใยแก๎วได๎ 
 ค. สามารถดูภาพ สามมิติหรือทรวดทรงของผิวโลกได๎  
 ง. ได๎ภาพถํายที่ชัดเจน ไมํต๎องแปลข๎อมูลมาเป็นภาพอีกคร้ัง  
๑๐. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑เกี่ยวข๎องกับข๎อใด  
 ก. เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นที่  
 ข. การเก็บรวบรวมข๎อมูลและแสดงข๎อมูลให๎ปรากฏบนกระดาษหรือวัตถุแบน  
 ค. การบันทึกข๎อมูลขําว สารเกี่ยวกับวัตถุพื้นที่เป้าหมายด๎วยอุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล 
 ง. สิ่งที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของผิวโลก ทั้งที่อยูํตามธรรมชาติและที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 



 ๒๘ 

   ค าชี้แจง     จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) 
 
๑. รีโมตเซนซิง  หมายถึงอะไร  และมีประโยชน๑ตํอการศึกษาวิชาภูมิศาสตร๑อยํางไร 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. เราสามารถใช๎ประโยชน๑ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ได๎อยํางไรบ๎าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 
 
 

ตอนท่ี ๒ 



 ๒๙ 

 
 

 
สาระการเรียนรู๎  ภูมิศาสตร๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๒  ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลก 

เร่ือง   สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลก                  ๓ ชั่วโมง 
 
 
 เน่ืองจากโลกมีพื้นที่กว๎างใหญํไพศาลมาก ท าให๎พื้นที่ตํางๆ ของโลกมีลักษณะแตกตํางกันออกไป ไมํ
วําจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ซึ่งความแตกตํางทางด๎านพื้นที่ดังกลําว สํงผลตํอการด าเนินชีวิต
ของประชากรโลกในแตํละพื้นที่ให๎แตกตํางกันไปด๎วย ดังนั้น การที่จะศึกษาเร่ืองราวของโลกจึงจ าเป็นต๎องมีพื้น
ฐานความร๎ูเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพของโลกกํอน เพื่อจะได๎รู๎และเข๎าใจลักษณะทางด๎านภูมิประเทศ
และภูมิอากาศที่แตกตํางกันในภูมิภาคตํางๆ ของโลก ซึ่งลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกลําวที่แตกตํางกัน
นี้ยังสํงผลให๎พืชพรรณธรรมชาติ การด ารงชีวิตของมนุษย๑ ลักษณะทางด๎านสังคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองในภูมิภาคตํางๆ ของโลกแตกตํางกันออกไปด๎วย 
 
 
 ๑.   อธิบายสภาพแวดล๎อมทางกายภาพของโลกได๎ 
 ๒.   วิเคราะห๑ความเหมือนและความแตกตํางเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพืชพรรณ
ธรรมชาติของทวีปตํางๆ ในโลกได๎ 
 
 
 ๑. สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของโลก 
  ๑.๑ ขนาดและพื้นที่ผิวเปลือกโลก   ๑.๒ เปลือกโลกและการเกิดทวีปตํางๆ  
 ๒. ลักษณะภูมิประเทศ  
  -    เขาและเนินเขา    -  ภูเขา 
  -   ทิวเขา     -  ที่ราบสูง 
  -    ที่ราบ     -  ทะเลสาบ 
  -   เกาะ     -  คาบสมุทร 

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๓ 



 ๓๐ 

 ๓.   ลักษณะภูมิอากาศ 
  ๓.๑ การเกิดกลางวันและกลางคืน           ๓.๒    การเกิดฤดูกาล 
  ๓.๓ อุณหภูมิของอากาศ            ๓.๔      ความกดอากาศและการไหลเวียนของอากาศ 
  ๓.๕ ทิศทางของลมประจ าปี           ๓.๖    ความชื้นในอากาศ 
 ๔.   เขตภูมิอากาศของโลก 
  ๔.๑ ภูมิอากาศแบบฝนชุกเขตร๎อน            ๔.๒    ภูมิอากาศแบบแห๎งแล๎ง 
  ๔.๓ ภูมิอากาศแบบชื้นเขตอบอุํน           ๔.๔     ภูมิอากาศแบบชื้นเขตหนาว 
  ๔.๕ ภูมิอากาศแบบเขตขั้วโลก           ๔.๖      ภูมิอากาศแบบที่สูงหรือแบบภูเขา 
 ๕.   พืชพรรณธรรมชาติ 
 
 
 
 ๑.   นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๒ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ
ของโลก 
 ๒.   ครูแจ๎งจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 
 ๓.   ครูน าลูกโลกมาให๎นักเรียนดูแล๎วสนทนาเกี่ยวกับขนาด รูปรําง โครง สร๎างและสํวนประกอบ
ของโลกเพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจวํา โลกมีรูปทรงเกือบกลม นักเรียนจะได๎เข๎าใจรูปรํางของโลกมากยิ่งขึ้น 
 ๔.   ครูอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจวําโลกมีพื้นที่ประมาณ ๕๐๙ ,๕๐๙,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร แบํง
ออกเป็นพื้นดิน ๑ สวํน พื้นน้ า ๓ ใน ๔ สํวน ซึ่งเป็นทะเลและมหาสมุทร โดยใช๎ลูกโลกประกอบการอธิบาย 
 ๕.   ครูอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจวําโลกของเราประกอบด๎วยทวีปและประเทศตํางๆ แล๎วอธิบาย
ถึงเปลือกโลกและการเกิดทวีปตํางๆ ของโลก โดยแบํงโลกออกเป็น ๖ ทวีป และใช๎ภาพแสดงการเกิดทวีป
เลื่อนประกอบการอธิบาย 
 ๖.   นักเรียนศึกษาแผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ จากนั้นครูอธิบายถึงการใช๎ สีในแผนที่
แสดงลักษณะภูมิประเทศ แล๎วตั้งค าถามให๎นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น เชํน 
  แนวค าถาม เมื่อนักเรียนดูแผนที่แล๎วบอกได๎หรือไมํวําลักษณะภูมิประเทศของโลกโดย  
    รวมมีลักษณะอยํางไรบ๎าง  
  แนวค าตอบ มีทั้งเป็นพื้นน้ า พื้นดิน โดยพื้นน้ ามากกวําพื้นดิน และในสํวนที่เป็นพื้นดิน  
    ยังมีความแตกตํางกันออกไป  
  แนวค าถาม มีลักษณะภูมิประเทศแบบใดบ๎าง 
  แนวค าตอบ มีทั้งที่เป็นภูเขา เนินเขา ทิวเขา ที่ราบ สูง ที่ราบ ทะเล เกาะ คาบ สมุทร แหลม 
และภูเขาไฟ เป็นต๎น 

ชั่วโมงท่ี  ๑  
 

 

๔ 



 ๓๑ 

 ๗.   ครูอธิบายการเกิดลักษณะภูมิประเทศแบบตํางๆ บนโลก และรํวมกันยกตัวอยํางลักษณะภูมิ
ประเทศที่เดํนๆ ของภูมิภาคตํางๆ ของโลก เชํน 
  เทือกเขาแอลป์   ในประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑   เป็นภูเขาหินแกรนิต 
  ที่ราบ สูงทิเบต ในทิเบต เกิดจากการโกํงตัวของเปลือกโลก 
  ที่ราบลุํมแมํน้ ามิ สซิสซิปปี ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ าแข็ง  
 ๘.   นักเรียนจับคูํท าใบงานที่ ๓.๑ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของโลกและชํวยกัน
ตรวจสอบค าตอบ 
 ๙.   นักเรียนแบํงกลุํมออกเป็น ๖ กลุํม เพื่อศึกษาลักษณะภูมิประเทศของโลกจากแผนที่แสดง
ลักษณะภูมิประเทศและท าใบงานที่ ๓.๒ เร่ือง ส ารวจพื้นที่โลก ดังนี้ 
  กลุํมที่ ๑ ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป  
  กลุํมที่ ๒ ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ  
  กลุํมที่ ๓ ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต๎  
  กลุํมที่ ๔ ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา  
  กลุํมที่ ๕ ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย  
  กลุํมที่ ๖ ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปออ สเตรเลีย - โอเชียเนีย 
  ตัวแทนกลุํมน าเสนอผลงานของกลุํมตน   โดยใช๎แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ
ประกอบการน าเสนอผลงาน และครูสรุปสาระเพิ่มเติม 
 ๑๐.   นักเรียนชํวยกันสรุปลักษณะภูมิประเทศของโลกโดยรวม 
 
 
 
 ๑.   นักเรียนดูภาพคนและสตัว๑ที่อาศัยอยูํบริเวณเขตหนาว ขั้วโลกเหนือ คนผิวด าในทวีปแอฟริกา 
การใช๎ชีวิตของคนอินเดีย พืชพรรณธรรมชาติในเขตตํางๆ ของโลก จากนั้นให๎นักเรียนสังเกตการด าเนินชีวิต การ
แตํงกายของคนเหลํานั้น แล๎วให๎วิเคราะห๑ความเหมือนและความแตกตํางของประชากรในเขตตํางๆ ของโลก 
 ๒.   ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศ การเกิดฤดูกาล การเกิดกลางวัน กลางคืน 
อุณหภูมิของอากาศ ความกดอากาศ การไหลเวียนของอากาศ ทิศทางของลมประจ าปี และความชื้นในอากาศ  
 ๓.   นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับภูมิอากาศของโลก และการแบํงเขตภูมิอากาศของโลกตามเกณฑ๑
ของวลาดิเมียร๑ เคิปเปน โดยใช๎แผนที่โลกแสดงเขตภูมิอากาศของโลก และแบํงออกเป็นกลุํม A-E โดยให๎
ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติตามตัวอักษรของกลุํมตนเอง แล๎วสรุปให๎เพื่อนๆ ฟัง  
 ๔.   นักเรียนท าใบงานที่ ๓.๓ เร่ือง ปัจจัยก าหนดสภาพภูมิอากาศ 
 ๕.   ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปสภาพแวดล๎อมทางกายภาพของโลก 
 

ชั่วโมงท่ี ๒ - ๓ 
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 ๓๒ 

 
 ๑. ลูกโลก  
 ๒. แผนที่โลกแสดงประเทศและทวีปตํางๆ แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ และแผนที่โลก
แสดงเขตภูมิอากาศของโลก 
 ๓. ภาพประกอบเกี่ยวกับคน สัตว๑ พืชพรรณธรรมชาติในเขตตํางๆ ของโลก และภาพการเกิด
ทวีปเลื่อน 
 ๔. ใบงานที่ ๓.๑ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของโลก 
 ๕. ใบงานที่ ๓.๒ เร่ือง ส ารวจพื้นที่โลก  
 ๖. ใบงานที่ ๓.๓ เร่ือง ปัจจัยก าหนด สภาพภูมิอากาศ 
 ๗. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๘. แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ  
  http://www.thai.net/lokkongrao/default. รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับโลกของเรา และเร่ืองราว
เกี่ยวกับทวีปตํางๆ ของโลก 
 
 
 ๖.๑   วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒   เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยูํในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผํานเกณฑ๑การประเมินร๎อยละ ๖๐)  
 ๖.๓   เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  (อยูํในภาคผนวก)  
 
 

 

๖ 



 ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเลี้ยงสัตว๑บนที่ราบสูงในทิเบต 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพาะปลูกในทวีปแอฟริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
      การลําสัตว๑ในขั้วโลกเหนือ 
 

ตัวอย่างภาพประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
 
 

 

 

 

 

การด าเนินชีวิตของชาวชนบทในภูฐาน 



 ๓๔ 

 

เร่ือง  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลก 
 
   ให้นักเรียนเติมค าลงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิประเทศ การเกิด ลักษณะภูมิประเทศ ตัวอย่างของบริเวณท่ีพบ 
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๓.๑ 

 



 ๓๕ 

 

เร่ือง ส ารวจพื้นที่โลก 
 

   ให้แต่ละกลุ่มตอบค าถามในหัวข้อที่กลุ่มของตนรับผิดชอบต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(เฉลยตามความคิดเห็นของนักเรียน และอยูํในดุลยพินิจของครูผู๎สอน) 

 

 

๑. ทวีป ............................. ................................ แบํงลักษณะภูมิประเทศออกเป็นกี่เขต ได๎แกํอะไรบ๎าง 
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
๒. แตํละเขตมีลักษณะภูมิประเทศอยํางไรบ๎าง  
 .............................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

๓. จาก สภาพลักษณะภูมิประเทศดังกลําวมีข๎อดี ข๎อจ ากัดอยํางไรบ๎าง 
 ข๎อดี  
 .............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................  
 ข๎อจ ากัด  
 .............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................  

ส ารวจพื้นที่ทวีป ........................................................ 

 
๓.๒ 

 



 ๓๖ 

 

เร่ือง ปัจจัยก าหนดสภาพภูมิอากาศ 
 

ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยก าหนดสภาพภูมิอากาศ 
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เพราะแตํละบริเวณของโลกได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยที่
ก าหนดสภาพภูมิอากาศแตกตํางกันออกไปนะสิ 

ท าไมสภาพภูมิอากาศในแตํละบริเวณของโลก 

ถึงแตกตํางกันนะ 

 
๓.๓ 

 



 ๓๗ 

 
 

 

 
สาระการเรียนรู๎  ภูมิศาสตร๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๒  ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลก 

เร่ือง   สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมของโลก               ๓ ชั่วโมง 
 
 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของประเทศตํางๆ ในโลกแตกตําง
กันออกไปตามสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของประเทศเหลํานั้น ส าหรับลักษณะ
ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศตํางๆ มีปัจจัยสนับสนุนหลายอยําง ทั้งลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศที่
แตกตํางออกไป แตํการที่ประชากรในแตํละภูมิภาคมีอาชีพที่แตกตํางกันนั้น ได๎สํงผลให๎ฐานะทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยูํของประชากรในแตํละภูมิภาคแตกตํางกัน ประเทศที่ประชากร สํวนใหญํประกอบอาชีพทางการ
เกษตรกรรมจะเป็นประเทศที่พัฒนาช๎ากวําประเทศที่ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพทางด๎านอุตสาหกรรม ซึ่ง
วิถีชีวิต สภาพทางสังคมก็จะแตกตํางกันออกไปด๎วย 
 
 
 ๑.   วิเคราะห๑กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรในภูมิภาคตํางๆ ของโลกได๎  
 ๒.   อธิบายสภาพแวดล๎อมทางสังคม ประชากร และวัฒนธรรมของโลกได๎ 
 ๓.   อธิบายลักษณะการเมืองการปกครองของโลกได๎ 
 
 
 ๑.  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
  ๑.๑ เกษตรกรรม   ๑.๒ การท าป่าไม๎  
  ๑.๓ การท าเหมืองแรํ  ๑.๔ พลังงาน  
  ๑.๕ อุต สาหกรรม  ๑.๖ การพาณิชยกรรม  
  ๑.๗ การคมนาคมขน สํง 
 ๒.   ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม และวัฒนธรรม 
  ๒.๑ ลักษณะทางด๎านประชากร ๒.๒ ลักษณะทางสังคม  
  ๒.๓ ลักษณะทางวัฒนธรรม  
 ๓.   ลักษณะทางการเมืองการปกครอง 

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๔ 



 ๓๘ 

 
 
 
 ๑.   นักเรียนดูภาพเปรียบเทียบระหวํางประเทศที่ยากจน ประชากรมีความเป็นอยูํอยํางยากล าบาก 
กับภาพประเทศที่ร่ ารวย ประชากรมีความเป็นอยูํทีส่ะดวกสบาย พร๎อมทั้งรํวมกันวิเคราะห๑ถึง สาเหตุของความ
ยากจนและความร่ ารวยดังกลําว  
 ๒.   ครูน าภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรในภูมิภาคตํางๆ ของโลก เชํน การปลูกข๎าว
สาลีในประเทศสหรัฐอเมริกา การเลี้ยง สัตว๑แบบเรํรํอนในทวีปแอฟริกา การเลี้ยง สัตว๑เป็นฟาร๑มขนาดใหญํ
ในทวีปยุโรป การผลิตรถยนต๑ในทวีปยุโรป การผลิตขุดเจาะน้ ามันในทวีปเอเชีย เป็นต๎น มาถามนักเรียนวํา  
  แนวค าถาม  -        เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร 
     -      บุคคลในภาพหรือการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพ มักจะ
ท ากันมากบริเวณใดในภูมิภาคตํางๆ ของโลก 
     - มีปัจจัย สนับสนุนใดที่ท าให๎สามารถประกอบอาชีพเหลํานั้นได๎
ผลประโยชน๑ สูงสุด  เป็นต๎น  
 โดยครูถามค าถามเป็นการกระตุ๎นให๎นักเรียนชํวยกันตอบและรํวมกันแสดงความคิดเห็น  
 ๓.   นักเรียนรํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรโลกที่ปรากฏในภาพ 
โดยใช๎แผนที่โลกแสดงลักษณะทางเศรษฐกิจประกอบการอภิปราย  
 ๔.   ครูสรุปให๎นักเรียนเข๎าใจวําสิ่งที่ปรากฏในภาพ เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรใน
ภูมิภาคตํางๆ ของโลก ที่ประกอบอาชีพแตกตํางกันออกไป ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ เชํน ลักษณะทางภูมิศาสตร๑ที่
เอ้ืออ านวยตํอการประกอบอาชีพเหลํานั้น ความพร๎อมและความอุดม สมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติ ความ
พร๎อมของบุคลากรและเทคโนโลยี เป็นต๎น 
 ๕.   นักเรียนแบํงออกเป็นกลุํมๆ ละ ๕  - ๘ คน แตํละกลุํมศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง โดยให๎สมาชิกในแตํละกลุํมแบํงกันศึกษาเร่ืองดังกลําวภายในกลุํม 
เพื่อแขํงขันเกม "๒๐ ค าถาม" 
 ๖.   นักเรียนแตํละกลุํมตั้งค าถามจากเน้ือหาที่ศึกษา กลุํมละ ๑๐ ค าถาม เป็นลักษณะค าถาม "ใชํ
หรือไมํ" ให๎นักเรียนรํวมกันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ๒ คน (เป็นผู๎ชาย ๑ คน ผู๎หญิง ๑ คน) เพื่อเป็นพิธีกร
ด าเนินการแขํงขันตอบปัญหา  
 พิธีกรคัดเลือกค าถามจากกลุํมตํางๆ ประมาณ ๒๐ ค าถาม พิธีกรเร่ิมรายการ "๒๐ ค าถาม" ด๎วย
ค าถาม "ใชํหรือไมํ" สมาชิกในแตํละกลุํมชํวยกันคิดค าตอบ 
 ในกรณีที่มีกลุํมตอบผิด พิธีกรจะไมํเฉลยค าตอบ แตํจะให๎กลุํมที่ตอบถูกเฉลย กลุํมที่ตอบผิดจะ
ได๎เรียนรู๎ท าความเข๎าใจ 
 นักเรียนแตํละกลุํมบันทึกคะแนนที่ได๎เป็นคะแนน สะสมของกลุํม 

ชั่วโมงท่ี ๑ 
 

๔ 



 ๓๙ 

 
 
 ๑.   ครูน าขําว ภาพขําวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การประชุมกลุํมเศรษฐกิจตํางๆ ของโลก มาให๎นักเรียน
ชํวยกันวิเคราะห๑ในประเด็น 
   ขําวเกี่ยวกับอะไร 
   บุคคลในขําวเป็นใคร 
   บุคคลในขําวก าลังท าอะไร 
   เพื่อวัตถุประสงค๑ใด 
   ผลที่คาดวําจะได๎รับจากเหตุการณ๑ในภาพขําว 
 ๒.   นักเรียนแบํงออกเป็น ๖ กลุํม แตํละกลุํมประกอบด๎วยผู๎เรียนที่มีความสามารถคละกัน คือ 
เกํง  ปานกลางคํอนข๎างเกํง   ปานกลางคํอนข๎างอํอน และอํอน  
 ๓.   ครูและนักเรียนสนทนาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจของโลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากร
ในภูมิภาคตํางๆ โดยครูชี้ให๎เห็นถึงปัจจัยส าคัญที่ สํงผลให๎ประชากรในภูมิภาคหรือประเทศเหลํานั้นประกอบ
อาชีพตํางๆ พร๎อมทั้งให๎นักเรียนชํวยกันสรุปภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคตํางๆ ของโลก 
 ๔.   นักเรียนดูภาพชาติพันธุ๑ตํางๆ ของโลก เชํน พวกนิกรอยด๑ในทวีปแอฟริกา มองโกลอยด๑ใน
ทวีปเอเชีย คอเคซอยด๑ในทวีปยุโรป แล๎วอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจวําชาติพันธุ๑ใหญํๆ ของประชากรโลกมีอยูํ 
๓ ชาติพันธุ๑ มีรูปรํางลักษณะที่แตกตํางกัน และอาศัยอยูํในสํวนตํางๆ ของโลก 
 ๕.   นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมของคนในทวีป
ตํางๆ ของโลก 
 ๖.   นักเรียนชํวยกันยกตัวอยํางระบอบการเมืองการปกครองของโลก ซึ่งได๎แกํ ระบอบ
ประชาธิปไตย ระบอบคอมมิวนิ สต๑ และระบอบเผด็จการ โดยครูสรุปให๎นักเรียนเข๎าใจวําปัจจุบันประเทศ
สวํนใหญํในโลกมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ๗.   ครูแจกใบงานที่ ๔.๑ เร่ือง ลักษณะทางเศรษฐกิจของโลก ใบงานที่ ๔.๒ เร่ือง สภาพ-
แวดล๎อมทางด๎านประชากร สังคม และวัฒนธรรมของโลก และใบงานที่ ๔.๓ เร่ือง ลักษณะทางการเมืองการ
ปกครองของโลกกลุํมละ ๑ เร่ือง โดยให๎สมาชิกคนที่ ๑ ของกลุํมเขียนค าตอบแล๎วสํงใบงานไปให๎สมาชิกคน
ที่ ๒ อํานค าตอบ แล๎วตอบค าถามเพิ่มเติม 
 ๘.   สมาชิกแตํละคนในกลุํมจะได๎มีโอกาสอํานและเขียนค าตอบหมุนเวียนกันไปเร่ือยๆ จนครบ
ทุกคน และสามารถตอบปัญหาได๎ชัดเจนครบถ๎วนทุกค าถาม 
 ๙.   ตัวแทนของนักเรียนในแตํละกลุํมออกมาเฉลยค าตอบในแตํละข๎อ และให๎รํวมกันอภิปราย
ค าตอบโดยมีครูเป็นผู๎คอยแนะน าความรู๎เพิ่มเติม  
 ๑๐.   ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปลักษณะทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการ
ปกครองของโลก 

ชั่วโมงท่ี ๒ - ๓ 



 ๔๐ 

 ๑๑.   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๒ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม  และวัฒนธรรมของโลก  
 
 
 ๑.   ภาพประกอบ เชํน การปลูกข๎าว สาลีในประเทศสหรัฐอเมริกา การเลี้ยง สัตว๑แบบเรํรํอนใน
ทวีปแอฟริกา การเลี้ยงสัตว๑เป็นฟาร๑มใหญํในทวีปยุโรป เป็นต๎น 
 ๒.   ภาพขําวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการประชุมเศรษฐกิจของโลก 
 ๓.   ใบงานที่ ๔.๑ เร่ือง ลักษณะทางเศรษฐกิจของโลก 
 ๔.   ใบงานที่ ๔.๒ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรมของโลก  
 ๕.   ใบงานที่ ๔.๓ เร่ือง ลักษณะทางการเมืองการปกครองของโลก 
 ๖.   บัตรค าถาม เกม "๒๐ ค าถาม" 
 ๗.   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓ 
 ๘.   แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ 
 http://www.thai.net/lokkongrao/default. รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับโลกของเราและเร่ืองราว เกี่ยวกับทวีปตํางๆ 
 http://www.mfa.go.th รวบรวมเร่ืองราวของประเทศตํางๆ ทั่วโลก  
 
 
 ๖.๑   วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒   เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยูํในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผํานเกณฑ๑การประเมินร๎อยละ ๖๐)  
 ๖.๓    เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
   (อยูํในภาคผนวก)  

 

๕ 

 

๖ 



 ๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเลี้ยงสัตว๑เป็นฟาร๑มขนาดใหญํในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลูกข๎าวสาลีในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
      เลี้ยงสัตว๑แบบเรํรํอนในทวีปแอฟริกา 

ตัวอย่างภาพประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

 

 

การท าการประมงในทวีปยุโรป 
 

 

 



 ๔๒ 

 

เร่ือง ลักษณะทางเศรษฐกิจของโลก 
 

 ค าชี้แจง   ให้นักเรียนน าตัวอักษรไปวางหน้าข้อให้ถูกต้องสมัพันธ์กัน 
 

 ๑. บ็อกไซต๑  ก. ตัวป้องกันการเ สียดสี 
 

 ๒. ตะกั่ว ข. ปุ๋ย  
 

 ๓. ดีบุก  ค. เคร่ืองบิน  
 

 ๔. ทองแดง ง. ผลิตแก๎ว  
 

 ๕. ปรอท จ. ฟิล๑มถํายรูป  
  

๖. สังกะส ีฉ. แบตเตอร่ี  
 

 ๗. เงิน ช. เหรียญกษาปณ๑  
 

 ๘. ทองค า ซ. มาตรฐานแลกเปลี่ยนเงินตรา  
 

 ๙. ยูเรเนียม ฌ. กระป๋องเคร่ืองดื่ม  
 

 ๑๐. เหล็ก ญ. ทนความร๎อนได๎ดี  
 

 ๑๑. ฟอสเฟต ฎ. เชื้อเพลิงนิวเคลียร๑  
 

 ๑๒.  แมงกานีส  ฏ. ตัวน าความร๎อนและไฟฟ้าได๎ดี  
 

 ๑๓.   นิกเกิล ฐ. ตัวก าเนิดไฟฟ้า  
 

 ๑๔.  โครเมียม ฑ. เหล็กเ ส๎น เหล็กแผํน 
  ฒ. เคร่ืองมือวิทยาศาสตร๑ เชํน เทอร๑โมมิเตอร๑และ 

                                                         บารอมิเตอร๑ 
                                      ณ. เรือ  

ตอนท่ี ๑  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
๔.๑ 



 ๔๓ 

  ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒ 

๑. ประเทศที่มีฐานะยากจนกับประเทศที่
ร่ ารวย มีความแตกตํางทางด๎านเศรษฐกิจ
และการพัฒนาประเทศอยํางไรบ๎าง 

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

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

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

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

๒. ประชากรสํวนใหญํของโลกประกอบ
อาชีพใดมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 
 

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

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

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

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

๓. เขตเพาะปลูกที่ส าคัญของโลกอยูํ
บริเวณใดบ๎างและมีปัจจัยสนับสนุนใดท่ี
ท าให๎บริเวณน้ันเหมาะแกํการเพาะปลูก 

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

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

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

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

๔. เขตอุต สาหกรรมส าคัญของโลก อยูํ
บริเวณใดบ๎าง และมีปัจจัย สนับสนุนใดท่ี
ท าให๎บริเวณน้ันเหมาะแกํการท า
อุตสาหกรรม 
 

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

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

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

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

๕. ประเทศที่มีฐานะเป็นยักษ๑ใหญํ
ทางด๎านอุตสาหกรรมของโลก ได๎แกํ
ประเทศใดบ๎าง และผลิตอุตสาหกรรมใด
เป็นหลัก 
 

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

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

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

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



 ๔๔ 

 
 

เร่ือง  สภาพแวดล้อมทางด้านประชากร สังคม และวัฒนธรรมของโลก 
 

   ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

๑.   ชาติพันธุ๑ที่เดํนๆ ของโลกแบํงออกเป็น ๓ กลุํมและอาศัยอยูํบริเวณตํางๆ ของโลก ให๎นักเรียนหาภาพ  
  ตัวอยํางกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ และบอกลักษณะเดํนๆ ของแตํละชาติพันธุ๑มาพอ สังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๑ 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
๔.๒ 



 ๔๕ 

๒.   การกระจายตัวของประชากรโลกมีลักษณะอยํางไร จงอธิบายการกระจายตัวของประชากรในบริเวณ  
ตํางๆ ของโลก  

 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................  
๓.   ลักษณะทางสังคมและการด าเนินชีวิตของประชากรในเขตตํางๆ มีความแตกตํางกันเป็นอยํางมาก เชํน   

ชาวสลาฟ ในทวีปยุโรปที่มีชีวิตอยูํอยําง สุขสบาย ประกอบอาชีพทางด๎านอุต สาหกรรมและบริการ 
ในขณะที่ชาวเผํามาไซ ในทวีปแอฟริกาเลี้ยงชีพด๎วยการหาของป่า ลําสัตว๑ ใช๎ชีวิตแบบเรํรํอน  
 จากลักษณะการด าเนินชีวิตดังกลําวพอจะสรุปหรือจัดแบํงลักษณะสังคมของประชากรโลก
ออกเป็นกี่ประเภท ได๎แกํอะไรบ๎างและมีวิถีการด าเนินชีวิตอยํางไร 

 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
๑. ชนเผําที่กลําวมาข๎างต๎นคือชนเผําใด  
 .................................................................................................................................................................... 
๒. ลักษณะสังคมของชนเผํานี้เป็นแบบใด มีลักษณะอยํางไร  
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
๓. ลักษณะสังคมของชนเผํานี้แตกตํางจากสังคมในปัจจุบันอยํางไร  
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................  

ตอนท่ี ๒ 

 ชนเผําหน่ึงเป็นที่ร๎ูจักกันในชื่อ "ซาน" อาศัยอยูํในทวีปแอฟริกาตอนใต๎ ด ารงชีวิตด๎วยการเก็บ
ของป่า ลําสัตว๑ ชาวทะเลทรายเหลํานี้เป็นนักอนุรักษ๑ที่ยิ่งใหญํที่ สุดในโลก เพราะมีความเชื่อวําถ๎าใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติไปอยํางผิดๆ พระเป็นเจ๎าจะพิโรธ ท าให๎ชาวซานลําและเก็บอาหารเพียงเพื่อเลี้ยง
ชีพเทํานั้น ผู๎ชายชาวซานจะเป็นนักลํา สัตว๑ตัวยง โดยมีลูกธนูอาบยาพิษที่ท าจากตัวอํอนของด๎วง
หมัดในการลําสัตว๑  สํ วนผู๎หญิงและเด็กจะเก็บพืชที่อวบน้ าและสัตว๑เล็กๆ ไว๎เป็นอาหาร ชนเผําน้ีจะ
มีรูปรํางเล็กคล๎ายพวกปิกมีแหํงแอฟริกากลาง แตํงกายโดยน าผ๎าชิ้นเล็กๆ มาปิดบริเวณอวัยวะเพศ
เทํานั้น 



 ๔๖ 

 

เร่ือง ลักษณะทางการเมืองการปกครองของโลก 
 

   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ให๎นักเรียนยกตัวอยํางเหตุการณ๑ความไมสํงบทางการเมืองมา ๑ เหตุการณ๑ พร๎อมทั้งอธิบายถึงกรณีที่เกิดขึ้น 
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 

รูปแบบทางการเมืองการปกครอง
ของโลก แบํงออกเป็นกี่ระบอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
๔.๓ 

 



 ๔๗ 

 
 

 

“ เกม  ๒๐  ค าถาม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 

บัตรค าถามบัตรค าถาม  

ตัวอย่าง 

ใชํหรือไมํ ที่กลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว
จะใช๎เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สํวนกลุํม
ประเทศที่ด๎อยพัฒนาจะท าการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม  มีการพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก 

ข้อ  ๑    ใชํหรือไมํ การเพาะปลูกในทวีป
เอเชีย สํวนใหญํมีการเพาะปลูกแบบไรํขนาด
ใหญํ 

ข้อ  ๒ 

ใชํหรือไมํ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศที่ปลูกข๎าวสาลีมากที่สุดในโลก 

ข้อ  ๓ 

ใชํหรือไมํ ที่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต๎ร่ ารวยจากการค๎าน้ ามัน 

ข้อ ๗ 

ใชํหรือไมํ ที่ประชากรสํวนใหญํนับ
ถือคริสต๑ศาสนา 

ข้อ ๙ 

   ใชํหรือไมํ ที่ประเทศจีน อินเดีย  
อินโดนีเซีย  บังกลาเทศ  เวียดนามและไทย 
เป็นแหลํงปลูกข๎าวที่ส าคัญของโลก 

ข้อ ๔ 

ใชํหรือไมํ ที่การเลี้ยงโคนมในประเทศ
แถบยุโรปมักท าเป็นฟาร๑มขนาดใหญํ 

ข้อ ๕    ใชํหรือไมํ ที่ทวีปเอเชียมีป่าไม๎มาก
ที่สุดในโลกและยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ๑ 

ข้อ ๖ 

   ใชํหรือไมํ ที่สินแรํบ็อกไซต๑น าไป
ถลุงเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม เพื่อใช๎ใน
โรงงานอุตสาหกรรม  ผลิตเคร่ืองบิน  รถยนต๑ 
และกระป๋อง 

ข้อ ๘ 

   ใชํหรือไมํ หลังจากที่อดีตประเทศ
สหภาพโซเวียตลํมสลาย  การปกครองระบบ
คอมมิวนิสต๑ก็ลํมสลายตาม และไมํมีประเทศ
ใดๆ ในโลกปกครองระบบคอมมิวนิสต๑ 

ข้อ ๑๐ 



 ๔๘ 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลก 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (๑๕ คะแนน) 

 

๑. พื้นที่ของโลก สํวนใดที่มีเนื้อที่มากที่สุด 
 ก. ชีวภาค ข. ธรณีภาค ค. อุทกภาค ง. บรรยากาศภาค  
๒. เพราะเหตุใดพื้นน้ า สํวนที่เป็นมหาสมุทรอาร๑กติก  จึงมีความส าคัญทางเศรษฐกิจน๎อย 
 ก. อยูํหํางไกลจากทวีปใหญํของโลก  
 ข. พื้นผิวเป็นน้ าแข็งท าให๎การคมนาคมไมํ สะดวก 
 ค. อากาศหนาวเย็นมนุษย๑ไมํสามารถอาศัยอยูํได๎  
 ง. เป็น สถานที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร๑ของประเทศมหาอ านาจ 
๓. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดของโลกที่มีอาณาบริเวณน๎อยที่ สุด 
 ก. ภูเขา ข. เนินเขา ค. ที่ราบ ง. ที่ราบ สูง 
๔. ดร. เจม ส๑ ต๎องการไปศึกษาสภาพภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูง เขาควรเดินทางไปศึกษาที่ใด 
 ก. ตะวันออกของทวีปแอฟริกา  ข. ตะวันตกของทวีปอเมริกาใต๎  
 ค. ตอนกลางของทวีปออ สเตรเลีย  ง. ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ  
๕. เขตภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้นมีลักษณะเดํนอยํางไร  
 ก. มีฝนตกชุกทุกเดือน   ข. ฤดูร๎อนอากาศอบอํุน  
 ค. ฤดูหนาวอากาศแห๎งแล๎ง  ง. ปริมาณน้ าฝนตลอดปีน๎อยกวํา ๒๕๐ มิลลิเมตร  
๖. ถ๎านักเรียนเดินทางไปยังตอนกลางของทวีปแอฟริกา จะพบลักษณะภูมิอากาศแบบใดมากที่ สุด 
 ก. มร สุม    ข. ทะเลทราย  
 ค. ทุํงหญ๎า สะวันนา   ง. เมดิเตอร๑เรเนียน  
๗. พืชพรรณธรรมชาติในเขตภูมิอากาศแบบทุนดรา สํวนใหญํจะเป็นพืชลักษณะใด 
 ก. ต๎น สน ข. ทุํงหญ๎า ค. ไม๎พุํม ง. ตะไครํน้ า  
๘. ปัญหาใดที่ก าลังเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่ สํงผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติมาก 

ที่สุด 
 ก. การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยําง สิ้นเปลืองไมํคุ๎มคํา 
 ข. ทรัพยากรธรรมชาติกํอให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม  
 ค. ความรํอยหรอและเ สื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ง. ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยํางรวดเร็วผลิตทดแทนไมํทัน  
๙. พืชชนิดใดปลูกมากในเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร๑เรเนียน  
 ก. มะกอก องุํน   ส๎ม   ข. ไผํต๎นโอ๏ก ต๎นเฟอร๑  
 ค. มะนาว ปาล๑ม ยูคาลิปตั ส   ง. มะละกอ แอปเปิล กล๎วย  

๒ 

ตอนท่ี ๑ 



 ๔๙ 

๑๐. บริเวณใดของโลกตํอไปนี้ที่เหมาะแกํการเพาะปลูก  
 ก. ที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก  
 ข. ที่ราบลุํมแมํน้ าคองโกในทวีปแอฟริกา  
 ค. ที่ราบใหญํไซบีเรียทางเหนือของทวีปเอเชีย  
 ง. ที่ราบชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ  
๑๑. ประชากร สํวนใหญํของโลกประกอบอาชีพในข๎อใด 
 ก. ค๎าขาย ข. เพาะปลูก ค. เลี้ยง สัตว๑ ง. อุต สาหกรรม 
๑๒. การเพาะปลูกแบบไรํขนาดใหญํ มักท ากันในประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีความเจริญทางด๎านเทคโนโลยี  

เน่ืองมาจากสาเหตุใด 
 ก. แรงงานราคาถูก   ข. มีพื้นที่กว๎างขวาง  
 ค. การคมนาคม สะดวก   ง. มีเงินทุนและการบริหารจัดการที่ดี  
๑๓. แหลํงประมงส าคัญของโลกอยูํบริเวณใด  
 ก. อําวไทย ข. คูริลแบงก๑ ค. อําวฮัด สัน ง. ทะเล สาบทั้งห๎า 
๑๔. เขตอุต สาหกรรมส าคัญของโลกอยูํในบริเวณใด 
 ๑. ประเทศญ่ีปุ่น   ๒. ประเทศแอฟริกาใต๎  
 ๓. ภูมิภาคอเมริกากลาง  ๔. ประเทศออ สเตรเลีย 
 ๕. ภูมิภาคยุโรปตะวันตก ๖. ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
 ข๎อใดเป็นค าตอบที่ถูกต๎องที่ สุด 
 ก. ๑  ๕  ๖ ข. ๔  ๕  ๖ ค. ๓  ๔  ๖ ง. ๒  ๔  ๕  
๑๕. ปัจจัยใด สํงผลตํอการก าหนดเขตอุตสาหกรรมของโลก 
 ก. ตั้งอยูํในเขตร๎อน    ข. การคมนาคม สะดวก 
 ค. มีทุนและเทคโนโลยีที่ทัน สมัย  ง. มีประชากรอาศัยอยูํหนาแนํน  
๑๖. ในปัจจุบันการพาณิชยกรรมของโลกได๎ขยายตัวไปอยํางรวดเร็ว เน่ืองมาจาก สาเหตุใด 
 ก. สินค๎ามีมากมายหลายชนิด 
 ข. ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการ สื่อสาร 
 ค. จ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของโลก  
 ง. ความต๎องการในการบริโภค สินค๎าขยายตัวอยํางรวดเร็ว 



 ๕๐ 

๑๗. บริเวณใดของโลกที่มีประชากรอาศัยอยูํอยํางหนาแนํนมากที่ สุด 
 ก. เกาะกรีนแลนด๑  
 ข. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  
 ค. ภูมิภาคยุโรปตะวันตกและยุโรปกลาง  
 ง. ตะวันออกของประเทศ สหรัฐอเมริกา 
๑๘. ภาษาใดเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่ สุดในโลก 
 ก. ภาษาจีน (แมนดาริน)    ข. ภาษาฮินดี  
 ค. ภาษาอาหรับ     ง. ภาษาอังกฤษ  
๑๙. ประชากรที่นับถือศาสนาคริ สต๑สํวนใหญํอาศัยอยูํบริเวณใดของโลก 
 ก. ทวีปออ สเตรเลีย-โอเชียเนีย 
 ข. ทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ  
 ค. ทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต๎  
 ง. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  
๒๐. ประเทศใดตํอไปนี้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 ก. อียิปต๑-คิวบา    ข. ญ่ีปุ่น-เกาหลีเหนือ  
 ค. จีน- สหพันธรัฐรัสเซีย  ง. สหรัฐอเมริกา-ฝร่ังเศส  
 

 
               ค าชี้แจง   จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๕ คะแนน) 

 การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจของประเทศตํางๆ สํงผลดีตํอประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ 
การเมืองการปกครองของโลกอยํางไร 

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

 
 
 

ตอนท่ี ๒ 



 ๕๑ 

 
 

สาระการเรียนรู๎  ภูมิศาสตร๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓  ภูมิภาคของโลก 

เร่ือง   ทวีปยุโรป                     ๔  ชั่วโมง 
 
 
 ทวีปยุโรปเป็นดินแดนที่มีความส าคัญมาตั้งแตํสมัยโบราณ เป็นจุดก าเนิดความเจริญด๎านตํางๆ 
ของมนุษยชาติ เป็นแหลํงเร่ิมแรกของวิทยาการ สมัยใหมํ และเป็นศูนย๑กลางความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาดเล็ก พื้นที่ สํวนใหญํล๎อมรอบไปด๎วยพื้นน้ า ยกเว๎น
ทางด๎านตะวันออก  
 การพัฒนาของทวีปยุโรปเป็นไปอยํางรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นทวีปที่ประชากรมีคุณภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการร๎ูจักน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎
อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สงูสุด มีการน าเทคโนโลยีตํางๆ มาใช๎ในการผลิตทั้งทางภาคอุต สาหกรรมและ
ภาคเกษตรกรรม ในปัจจุบันทวีปยุโรปเป็นตลาดการค๎าที่ส าคัญของโลกที่มี สินค๎าจากหลากหลายประเทศ 
และจากการรํวมกันจัดต้ังสหภาพยุโรป ท าให๎ทวีปยุโรปมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
 
 
 ๑.   อธิบายเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศของ
ทวีปยุโรปได๎ 
 ๒.   จ าแนกลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ของทวีปยุโรปได๎ 
 ๓.   วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของทวีป
ยุโรปได๎ 
 
 
 ๑.   ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ 
 ๒.   ลักษณะทางกายภาพ 
  ๒.๑ ท าเลที่ตั้งและขนาด   ๒.๒ อาณาเขต  
 ๓.   ลักษณะภูมิประเทศ 
 ๔.   ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณ 

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๕ 



 ๕๒ 

 ๕.   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ  ๕.๒ สิ่งแวดล๎อม  
 ๖.   สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง  
  ๖.๑ ลักษณะทางด๎านเศรษฐกิจ  
  ๖.๒ ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม และวัฒนธรรม  
  ๖.๓ ลักษณะทางด๎านการเมืองการปกครอง  
 
 
 
 ๑.   นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓ เร่ือง ทวีปยุโรป  
 ๒.   ครูแจ๎งจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 
 ๓.   ครูทบทวนความร๎ูเดิมเกี่ยวกับที่ตั้งของทวีป  และมหาสมุทรตํางๆ ของโลก โดยใช๎แผนที่
โลกแสดงที่ตั้งของทวีปและมหาสมุทรตํางๆ จากนั้นให๎นักเรียนออกไปชี้ที่ตั้งของทวีปและมหาสมุทรตํางๆ 
ในโลกของเราบนแผนที่โลก 
 ๔.   นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับท าเลที่ตั้ง ขนาด อาณาเขตของทวีปยุโรปบนแผนที่โลกและจากแผน
ที่เลํม (ATLAS) แล๎วเปรียบเทียบขนาดของทวีปยุโรปกับทวีปอื่นๆ ของโลก 
 ๕.   นักเรียนออกมาชี้แผนที่ชื่อประเทศและอาณาเขตของทวีปยุโรป  
 ๖.   นักเรียนชํวยกันคิดและตอบค าถาม ตํอไปนี้ 
   เมื่อกลําวถึงทวีปยุโรป  นักเรียนคิดถึงอะไร   เพราะเหตุใด 
   ถ๎านักเรียนมีโอกาสได๎เดินทางไปทวีปยุโรป นักเรียนจะเลือกเดินทางไปประเทศใด 
เพราะเหตุใด 
 ๗.   นักเรียนดูวีดิทัศน๑ หรือสารคดีเกี่ยวกับทวีปยุโรป และรํวมกันสรุปความรู๎ที่ได๎จากการดูวีดิทัศน๑ 
 
 
 

 ๑.   นักเรียนแบํงกลุํมออกเป็น ๕ กลุํม เพื่อศึกษาท าเลที่ตั้ง  และประเทศตํางๆ ของทวีปยุโรป 
โดยจ าแนกเป็นภูมิภาคตํางๆ ดังนี้ 
  กลุํมที่  ๑ ยุโรปเหนือ  
  กลุํมที่  ๒ ยุโรปกลาง  
  กลุํมที่  ๓ ยุโรปตะวันตก  
  กลุํมที่  ๔ ยุโรปตะวันออก  
  กลุํมที่ ๕ ยุโรปใต๎  

ชั่วโมงท่ี ๑ 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

 

๔ 



 ๕๓ 

 ครูแจกแผนที่ปฏิบัติการ ๑ แสดงท าเลที่ตั้ง   อาณาเขต  ชื่อประเทศของทวีปยุโรป  แล๎วให๎นักเรียน
แตํละกลุํมชํวยกันแบํงเขตประเทศของภูมิภาคที่กลุํมได๎รับมอบหมาย พร๎อมทั้งระบาย สีให๎สวยงาม แล๎วให๎
แตํละกลุํมน าแผนที่ของแตํละภูมิภาคมารวมกัน โดยให๎นักเรียนชํวยกันลงชื่อประเทศและอาณาเขตในแผน
ที่ทวีปยุโรปทั้งทวีป และระบายสีให๎สวยงาม 
 ๒.   ครูและนักเรียนทบทวนความรู๎เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปยุโรป จากการที่
ได๎ชมวีดิทัศน๑โดยใช๎แผนที่ทวีปยุโรปชํวยในการอธิบาย และให๎นักเรียนท าใบงานที่ ๕.๑ เร่ือง ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร๑ของทวีปยุโรป 
 ๓.   นักเรียนสนทนาถึงลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป โดยใช๎แผนที่แสดงลักษณะภูมิ
ประเทศของทวีปยุโรป  ภาพประกอบเกี่ยวกับสถานที่และลักษณะภูมิประเทศที่เดํนๆ ของทวีปยุโรป เชํน 
ฟยอร๑ด ในประเทศนอร๑เวย๑ เทือกเขาแอลป์ ในประเทศ สวิตเซอร๑แลนด๑ ป่า สนแถบสแกนดิเนเวีย 
ประกอบการสนทนา  แล๎วให๎นักเรียนออกมาชี้แผนที่เพื่อบอกลักษณะภูมิประเทศที่เดํนๆ ของทวีปยุโรป  
 ๔.   ครูแจกแผนที่ปฏิบัติการ ๒ แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป ให๎นักเรียนกลุํมเดิม
ชํวยกันแบํงเขตลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาค และระบาย สีให๎สวยงาม ให๎แตํละกลุํมน าแผนที่ของแตํละ
ภูมิภาคมารวมกัน และชํวยกันลงรายละเอียดลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรปทั้งทวีป พร๎อมทั้งระบาย สีให๎
สวยงาม  น าผลงานมาติดที่ป้ายนิเทศในห๎องเรียน 
 ๕.   นักเรียนท าใบงานที่ ๕.๒ เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป ให๎สมาชิกแตํละกลุํม
ชํวยกันท า  สมาชิกคนที่ ๑ ของกลุํม เขียนค าตอบอยํางน๎อย ๑ ข๎อ จากค าถามที่ครูผู๎สอนสํงให๎ แล๎วสํงใบงาน
ให๎คนที่ ๒ เพื่ออํานค าตอบหรือตอบค าถามเพิ่มเติมจากสมาชิกคนที่ ๑ และตอบค าถามข๎อตํอไป สมาชิกใน
แตํละกลุํมจะได๎มีโอกาสอํานและเขียนค าตอบหมุนเวียนไปเร่ือยๆ จนเ สร็จ และสามารถตอบค าถามได๎
ชัดเจน ครบถ๎วนทุกค าถาม 
 ๖.   ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป  
 
 
 

 ๑.   นักเรียนดูภาพที่แสดงถึงลักษณะเดํนๆ เกี่ยวกับภูมิอากาศของทวีปยุโรป เชํน ทุํงน้ าแข็ง คน
เลํนสกีน้ าแข็ง ดอกไม๎ สวยๆ และการเกิดพายุ เป็นต๎น มาให๎นักเรียนดู แล๎วตั้งค าถามเป็นการกระตุ๎นการ
เรียนรู๎ของนักเรียน เชํน 
   ชื่อภาพอะไร 
   จากภาพเกิดเหตุการณ๑อะไรขึ้น และเกิดมาจากสาเหตุใด 
   สํงผลกระทบตํอการด าเนินชีวิตของมนุษย๑และสิ่งมีชีวิตอยํางไร 
  นักเรียนชํวยกันสรุปถึงอิทธิพลของภูมิอากาศตํอการด าเนินชีวิตของมนุษย๑  

ชั่วโมงท่ี ๓ 



 ๕๔ 

 ๒.   ครูและนักเรียนรํวมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีป
ยุโรป 
 ๓.   นักเรียนกลุํมเดิมไปศึกษาลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมของทวีปยุโรปให๎เข๎าใจ แล๎วให๎สมาชิกแตํละคนในกลุํมเลํารายละเอียดของเร่ืองที่กลุํมตน
ได๎รับมอบหมาย ถํายทอดให๎สมาชิกในกลุํมฟังและซักถามข๎อสงสัยให๎สมาชิกในกลุํมทุกคนมีความเข๎าใจ
กระจํางชัด จากนั้นให๎สมาชิกในกลุํมชํวยกันท าใบงานที่ ๕.๓ เร่ือง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณ
ธรรมชาติ และแผนที่ปฏิบัติการ ๓ แสดงลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป  
 ๔.   ตัวแทนของแตํละกลุํมออกมาน าเสนอผลงานของกลุํมตนให๎เพื่อนฟัง และเปิดโอกา สให๎มี
การซักถามข๎อสงสัย โดยมีครูชํวยอธิบายความรู๎เพิ่มเติม และชี้แจงในกรณีที่ข๎อมูลผิดพลาด 
 ๕.   ครูและนักเรียนชํวยกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ
ทวีปยุโรป และอภิปรายถึงอิทธิพลของ สภาพภูมิอากาศตํอการด าเนินชีวิตของผู๎คนในทวีปยุโรป โดยเปิด
โอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงความคิดเห็นอยํางหลากหลาย 
 
 
 
 ๑.   ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับลักษณะประชากรของทวีปยุโรป โดยให๎นักเรียนสืบค๎น
ข๎อมูลจ านวนประชากรและการกระจายตัวของประชากร แล๎วสนทนาแลกเปลี่ยนความร๎ูระหวํางกัน 
 ๒.   นักเรียนรํวมกันอภิปรายสนทนาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป พร๎อมทั้งยกตัวอยําง
การประกอบอาชีพที่ส าคัญๆ ของทวีปยุโรป และให๎นักเรียนท าใบงานที่ ๕.๔ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ
ของทวีปยุโรป 
 ๓.   ครูให๎นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองในทวีปยุโรป 
เชํน การเต๎นร า ดนตรี การประกอบพิธีกรรมตํางๆ และชํวยกันหาตัวอยํางประเพณีและวัฒนธรรมที่เดํนๆ 
เป็นเอกลักษณ๑ของทวีปยุโรป และท าใบงานที่ ๕.๕ เร่ือง ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรมและ
การเมืองการปกครองของทวีปยุโรป 
 ๔.   ครูและนักเรียนชํวยกันสรุปความรู๎เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ลักษณะทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองการปกครองของทวีปยุโรป  
 ๕.   ครูแนะน าแหลํงเรียนรู๎เพิ่มเติมเกี่ยวกับทวีปยุโรป โดยการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร๑เน็ต  

ชั่วโมงท่ี ๔ 



 ๕๕ 

 
 
 ๑.   แผนที่โลกแสดงทวีปตํางๆ แผนที่ทวีปยุโรป แสดงลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 ๒.   แผนที่ปฏิบัติการทวีปยุโรป 
 ๓.   ตารางสถิติประชากรโลก ค.ศ. ๒๐๐๓ 
 ๔.   วีดิทัศน๑ หรือสารคดีเกี่ยวกับทวีปยุโรป 
 ๕.   ภาพประกอบ เชํน ฟยอร๑ด ในประเทศนอร๑เวย๑ เทือกเขาแอลป์ ประเพณี วัฒนธรรม 
เหตุการณ๑ทางการเมืองการปกครองในทวีปยุโรป เป็นต๎น  
 ๖.   ใบงานที่ ๕.๑ เร่ือง  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปยุโรป 
 ๗.   ใบงานที่ ๕.๒ เร่ือง  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป 
 ๘.   ใบงานที่ ๕.๓ เร่ือง  ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป  
 ๙.   ใบงานที่ ๕.๔ เร่ือง  สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 
 ๑๐.   ใบงานที่ ๕.๕ เร่ือง  ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง
ของทวีปยุโรป 
 ๑๑.   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.๓ 
 ๑๒.    แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ 
 http://www.thai.net/lokkongrao/europe1. รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับโลกของเรา มีเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ทวีปตํางๆ 
 http://www.mfa.go.th เว็บไซต๑ของกระทรวงตํางประเทศ รวบรวมเร่ืองราวของทวีปตํางๆ ของโลก 
 
 
 ๖.๑   วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒   เครื่องมือวัดและประเมินผล   (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ    (ผํานเกณฑ๑การประเมินร๎อยละ ๖๐) 
 ๖.๓    เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  (อยูํในภาคผนวก)  

 

๕ 

 

๖ 



 ๕๖ 

 
 

แสดงท าเลที่ตั้ง อาณาเขต และช่ือประเทศของทวีปยุโรป 
 

    ให้นักเรียนแบ่งเขตภูมิภาคของทวีปยุโรป ระบายสีให้สวยงาม พร้อมทั้งน าหมายเลขใน 
       แผนท่ีไปเติมลงในช่องว่างหน้าชื่อประเทศและน่านน้ าที่ก าหนดให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ............ ฝร่ังเศ ส  ๘. ............... ทะเลติร๑เรเนียน ๑๕. ............... ทะเลเหนือ  
๒. ........... โรมาเนีย ๙. ............... ทะเลอีเจียน ๑๖. ............... ทะเลแค สเปียน 
๓. ............. บัลแกเรีย ๑๐. ............... ทะเลเอเดรียติก ๑๗. ............... ทะเลด า  
๔. ............. โปแลนด๑ ๑๑. ............... ทะเลไอโอเนียน ๑๘. ............... ทะเลบอลติก  
๕. ............. สหราชอาณาจักร ๑๒................ ชํองแคบยิบรอลตาร๑ ๑๙. ............... ทะเลแบเรนต๑ ส  
๖. ............. เยอรมนี ๑๓. ............... อําวบิ สเกย๑ ๒๐. ....................มหาสมุทรแอตแลนติก 
๗. ............ ทะเลเมดิเตอร๑เรเนียน ๑๔. ............... ทะเลนอร๑วีเจียน ๒๑. ...............ยูโก สลาเวีย 

แผนที่ปฏิบัติการทวีปยุโรป ๑ 

 

ทวีปเอเชีย 

ทวีปเอเชีย 
ทวีปแอฟริกา 

น 
๒๐๐ ๐๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ 

๖๐๐ 

๔๐๐ ๔๐๐ 

๖๐๐ 

๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ 

 

๑: ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 



 ๕๗ 

 
 

แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป 
 

 ให้นักเรียนแบ่งลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีปฏิบัติการทวีปยุโรป ๒ 

 
 

ทวีปเอเชีย 

ทวีปเอเชีย 

ทวีปแอฟริกา 
๑:๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐ ๐๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ 

๖๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ 

๔๐๐ 

น 

 



 ๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ธารน้ าแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติก   ที่ราบสูงไอบีเรีย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ป่าสนแถบสแกนดิเนเวีย    ต๎นบลูเบล  

ตัวอยํางภาพประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ ๕ 

  

 

 



 ๕๙ 

 
 

เร่ือง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรป 
ให้นักเรียนเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ทวีปยุโรปมีความเจริญรํุงเรืองมาช๎านานทั้งทางด๎านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม    เพราะ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................... ............................ 
 ๒. "ยุคมืด"  ของทวีปยุโรป คือ ................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  
๓. การปฏิวัติอุต สาหกรรมในคริสต๑ศตวรรษที่ ๑๘ เกิดการเปลี่ยนแปลง ................................................... 

 ............................................................................................................................................................  
๔. ความขัดแย๎งทางการเมืองน าไป สูํเหตุการณ๑ .......................................................................................... 

ภายหลังจากสงครามสงบลงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทวีปยุโรป คือ ................................................... 
 ............................................................................................................................................................  

๕. ทวีปยุโรปในปัจจุบันมีการรวมตัวกันจัดต้ัง สหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค๑เพื่อ ....................................... 
 .............................................................................................................................................................  

 ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีความเจริญรํุงเรือง มีวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองและ สภาพ
สังคมทีส่ั่งสมมายาวนาน ซึ่งได๎รับการถํายทอดมาจากวัฒนธรรมกรีก-โรมัน และแพรํหลายไปทั่วโลก 
คริสต๑ศตวรรษที่ ๕ เป็นต๎นมาความเจริญตํางๆ หยุดชะงักเข๎าสูํยุคมืด และเมื่อคริสต๑ศตวรรษที่ ๑๔-
๑๕ ได๎เข๎าสูํยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ มีการพัฒนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ น าไปสูํความเป็นเหตุผลและ
เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น มีการผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใช๎แทนแรงงานมนุษย๑ สงํผลให๎เกิดการลํา
และแสวงหาอาณานิคม เพื่อต๎องการวัตถุดิบมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและระบายสินค๎า การพัฒนา
ของทวีปยุโรปมาหยุดชะงักลงเมื่อหลายประเทศตํางมุํงแขํงขันแสวงหาผลประโยชน๑จนเกิดความ
ขัดแย๎ง น าไปสูํสงครามโลกครั้งที่ ๑ และคร้ังที่ ๒ 
 ในปัจจุบันเหตุการณ๑ทางการเมืองภายใน สงบลง ยุโรปได๎หันมาพัฒนาประเทศโดยมีการ
รวมกลุํมทางเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคงของภูมิภาคทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  

เมื่อนักเรียนศึกษาข๎อความตํอไปนี้แล๎วจะมีพฤติกรรมดังนี้ 
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปยุโรป 

 
 

 
๕.๑ 

 



 ๖๐ 

 
 

เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป 
 

   ให้นักเรียนแบ่งเขตภูมิประเทศของทวีปและอธิบายลักษณะภูมิประเทศให้ถูกต้อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เขตเทือกเขา สแกนดิเนเวีย ............ 
............................................................. 
............................................................. 

๕. เกาะขนาดใหญํ ได๎แกํ ...................  
............................................................... 

๑. เขตเทือกเขาอูราล .....................  
......................................................... 
......................................................... 

๖. อําวและชํองแคบ ...........................  
...............................................................
.........................................................  

๓. เขตเทือกเขาทางทิศใต๎ ................  
.............................................................  
............................................................. 

๔. ที่ราบ สูงกลางทวีป ....................... 
...............................................................
......................................................... 

 

น 
๒๐๐ ๐๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ 

๖๐๐ 

๔๐๐ ๔๐๐ 

๖๐๐ 

๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ 

 
๕.๒ 

 

ทวีปแอฟริกา 
ทวีปเอเชีย 



 ๖๑ 

 
 

เร่ือง  สภาพภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป 
 
  ให้นักเรียนบอกลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรปมาพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ภูมิอากาศแบบเขตขั้วโลก ......................... ..... 
..............................................................................
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

๒. ภูมิอากาศแบบเขตหนาว......... ........................ 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
..............................................................................
. 

๓. ภูมิอากาศแบบเขตอบอุํน  
๑) ภูมิอากาศแบบภาคพื้น สมุทรชายฝั่ง 

 ตะวันตก.........................................................  
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 ๒) ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร๑เรเนียน ...... ....... 
..............................................................................  
.............................................................................. 
.............................................................................  
 ๓) ภูมิอากาศแบบอบอุํนชื้น .........................  
.............................................................................. 
.............................................................................. 

๔. ภูมิอากาศแบบที่ สูงและภูเขา ......................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
..............................................................................
. 

๕. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายแบบอบอุํน  
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
..............................................................................
. 

 
๕.๓ 

 



 ๖๒ 

 
 

เร่ือง  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 
 

    ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. ทวีปยุโรปมีภูมิอากาศที่เหมาะสมและมีเทคโนโลยีที่เจริญก๎าวหน๎า ท าให๎สามารถเพาะปลูกพืชได๎
หลายชนิด พืชที่เพาะปลูกมากที่สุดและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจคืออะไร 

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

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

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

๒. ทวีปยุโรปได๎ชื่อวําเป็นแหลํงเกษตรกรรมเหมาะแกํการเลี้ยง สัตว๑ ท าให๎สามารถเป็นแหลํงผลิตนม 
ที่ส าคัญของโลก เป็นเพราะสาเหตุใด และเลี้ยงสัตว๑กันมากบริเวณใด 

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

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

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

๓.  สภาพภูมิประเทศของทวีปยุโรปเอ้ืออ านวยตํอการท าประมงน้ าลึก เพราะเหตุใด  

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

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

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

๔. ประเทศในยุโรปผลิต สินค๎าอุตสาหกรรมเป็นหลักและผลิตได๎ทุกชนิดตามที่ตลาดต๎องการ ด๎วย
ความสามารถของมนุษย๑และเทคโนโลยี สํงผลตํอการพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎าอยํางไร  

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

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

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

๕. กลุํมตลาดการค๎าที่ส าคัญของทวีปยุโรป เรียกวําอะไร ต้ังขึ้นเพื่อวัตถุประสงค๑ใด  

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

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

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

 
๕.๔ 

 



 ๖๓ 

 
 

เร่ือง  ลักษณะทางด้านประชากร สังคม วัฒนธรรม  
และการเมืองการปกครองของทวีปยุโรป 

 
 

  ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
๑. ทวีปยุโรปมีประชากรประมาณเทําไร ประเทศใดมีประชากรมากที่ สุดและประเทศใดมีประชากรน๎อย 

ที่สดุ 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
๒. ประชากรในทวีปยุโรปสามารถแบํงออกได๎เป็น ๓ กลุํม อะไรบ๎าง  
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
๓. สังคมของทวีปยุโรปเป็นแบบใด และมีลักษณะเดํนอยํางไรบ๎าง  
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
๔. ประเทศในแถบทวีปยุโรปมีการใช๎ภาษาหลากหลาย แตํที่นิยมใช๎กันมากได๎แกํกลุํมภาษาใดบ๎าง  
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
๕. ชาวยุโรป สํวนมากนับถือศาสนาอะไร 
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................  

 

 ค าชี้แจง
 ให้นักเรียนบอกลักษณะทางการเมืองการปกครองของทวีปยุโรปต่อไปนี้  
๑. ทวีปยุโรปเป็นแมํแบบในการปกครองของโลก และมีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันโดยมีวิวัฒนาการ 

อยํางไร 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
๒. ในปัจจุบันรูปแบบการเมืองการปกครองของทวีปยุโรปสามารถแบํงออกได๎กี่กลุํม อะไรบ๎าง  
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................  

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 

 
๕.๕ 



 ๖๔ 

 

 
 

สาระการเรียนรู๎  ภูมิศาสตร๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓  ภูมิภาคของโลก 

เร่ือง   ทวีปอเมริกาเหนือ                    ๓  ชั่วโมง 
 
 
 ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหมํที่มีการค๎นพบเมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีมาแล๎ว แตํเป็นทวีปที่ได๎รับ
การบุกเบิกและพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทั้งนี้เพราะความ
เหมาะสมของท าเลที่ตั้ง ความอุดม สมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง การพัฒนาทางด๎านวิทยาการและเทคโนโลยีทัน สมัย และมีประชากรที่มีคุณภาพ ท าให๎ทวีป
อเมริกาเหนือเป็นประเทศที่พัฒนาไปอยํางรวดเร็ว และท าให๎ประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอ านาจของโลก
ในปัจจุบัน 
 
 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศของทวีป
อเมริกาเหนือได๎ 
 ๒. จ าแนกลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ของทวีปอเมริกาเหนือได๎ 
 ๓. วิเคราะห๑ สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของทวีป
อเมริกาเหนือได๎ 
 
 
 ๑. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑  
 ๒. ลักษณะทางกายภาพ  
  ๒.๑ ท าเลที่ตั้งและขนาด   ๒.๒ อาณาเขต  
 ๓. ลักษณะภูมิประเทศ  
 ๔. ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ  
 ๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ  ๕.๒ สิ่งแวดล๎อม  
 ๖. สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง  

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๖ 



 ๖๕ 

  ๖.๑ ลักษณะทางด๎านเศรษฐกิจ  
  ๖.๒ ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม และวัฒนธรรม  
  ๖.๓ ลักษณะทางด๎านการเมืองการปกครอง  
 
 
 
 ๑. ครูแจ๎งจุดประสงค๑การเรียนรู๎  
 ๒. นักเรียนดูภาพเทพี สันติภาพ แล๎วครูตั้งค าถามนักเรียนวําเมื่อเห็นภาพนี้แล๎วนึกถึงประเทศ
อะไร และภาพนี้มีความส าคัญอยํางไรตํอประเทศนั้น 
 ๓. นักเรียนดูภาพใบเมเปิล หรือรูปเมืองของประเทศแคนาดา แล๎วถามนักเรียนวําเมื่อเห็นภาพนี้
แล๎วนึกถึงประเทศอะไร เพราะเหตุใด 
 ๔. ครูสรุปให๎นักเรียนเข๎าใจวําเทพี สันติภาพ เป็น สิ่งที่แสดงถึงความมีสันติภาพ โดยประเทศ
ฝร่ังเศสมอบให๎ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อเห็นภาพใบเมเปิลแล๎วจะท าให๎นึกถึงประเทศแคนาดา ซึ่งมีใบ
เมเปิลเป็นสัญลักษณ๑อยูํในธงชาติ นอกจากนี้เมเปิลยังเป็นพันธุ๑ไม๎ที่มีมากในเขตที่มีอากาศหนาวในประเทศ
แคนาดาและประเทศที่มีลักษณะภูมิอากาศที่ใกล๎เคียงกัน จากนั้นครูสรุปให๎นักเรียนเข๎าใจวํา   ภาพทั้งสอง
ตํางก็เป็นเอกลักษณ๑ที่ส าคัญของทั้งสองประเทศที่อยูํในทวีปอเมริกาเหนือ 
 ๕. นักเรียนดูแผนที่โลกแสดงทวีปตํางๆ และแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ จากนั้น สนทนาถึงที่ตั้ง 
อาณาเขต และประเทศตํางๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ โดย สุํมให๎นักเรียนออกมาชี้และอํานชื่อประเทศให๎
เพื่อนๆ ในชั้นเรียนฟัง 
 ๖. ครูตั้งค าถามให๎นักเรียนชํวยกันตอบ เชํน "เมื่อพูดถึงทวีปอเมริกาเหนือ นักเรียนนึกถึง
อะไรบ๎าง" ให๎นักเรียนชํวยกันแสดงความคิดเห็นโดยครูเขียนค าตอบบนกระดานด า และครูคอยพูดกระตุ๎น
ให๎นักเรียนรํวมกันแสดงความคิดเห็นให๎มากที่สุด 
 ๗. ครูจัดกลุํมค าตอบ โดยจัดประเภทค าตอบที่มีลักษณะเดียวกันให๎อยูํในกลุํมเดียวกัน และ
แบํงเป็นหมวดๆ จากนั้นจึงสรุปให๎นักเรียนเข๎าใจวํา ที่นักเรียนชํวยกันตอบมาทั้งหมดเป็นลักษณะเดํนของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
 ๘. นักเรียนดูวีดิทัศน๑ หรือสารคดีเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ และรํวมกันสรุปความรู๎ที่ได๎จากการ
ดูวีดิทัศน๑ 
 
 
 ๑. นักเรียนจับคูํ แล๎วแจกแผนที่ปฏิบัติการ ๑ แสดงท าเลที่ตั้ง อาณาเขต และชื่อประเทศของทวีป
อเมริกาเหนือ แล๎วให๎นักเรียนชํวยกันแบํงเขตประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ พร๎อมทั้งระบายสีให๎สวยงาม 
 ๒. ครูและนักเรียนทบทวนความรู๎เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปอเมริกาเหนือ โดย

ชั่วโมงท่ี ๑ 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

 

๔ 



 ๖๖ 

ใช๎แผนที่ทวีปอเมริกาเหนือประกอบการอธิบาย และให๎นักเรียนท าใบงานที่ ๖.๑ เร่ือง ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร๑ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ๓. ครูและนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ โดยใช๎แผนที่
แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือประกอบการสนทนา และให๎นักเรียนออกมาชี้แผนที่แล๎ว
บอกลักษณะภูมิประเทศที่เดํนๆ 
 ๔. นักเรียนแบํงกลุํมออกเป็นกลุํมๆ ละ ๔ คน แล๎วแจกแผนที่ปฏิบัติการ ๒ แสดงลักษณะภูมิ
ประเทศ พร๎อมทั้งระบาย สใีห๎สวยงาม และให๎ชํวยกันท าใบงานที่ ๖.๒ เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีป
อเมริกาเหนือ 
 
 
 
 ๑. ครูน าภาพคนเลํน สกีน้ าแข็ง ความเสียหายจากพายุเฮอริเคน หรือพายุทอร๑นาโด มาให๎นักเรียน
ดูแล๎วตั้งค าถามเป็นการกระตุ๎นการเรียนรู๎ของนักเรียน เชํน  
   ชื่อภาพอะไร 
   จากภาพเกิดเหตุการณ๑อะไรขึ้น และเกิดมาจากสาเหตุใด  
   สํงผลกระทบตํอการด าเนินชีวิตของมนุษย๑และสิ่งมีชีวิตอยํางไร 
  นักเรียนชํวยกันสรุปถึงอิทธิพลของภูมิอากาศตํอการด าเนินชีวิตของมนุษย๑  
 ๒. นักเรียนแบํงกลุํมออกเป็น ๕ กลุํม เพื่อศึกษาลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือ ดังนี้ 
  กลุํมที่ ๑   ภูมิอากาศแบบขั้วโลก 
  กลุํมที่ ๒   ภูมิอากาศแบบเขตหนาว 
  กลุํมที่ ๓   ภูมิอากาศแบบอบอุํน 
  กลุํมที่ ๔   ภูมิอากาศแบบแห๎ง 
  กลุํมที่ ๕   ภูมิอากาศแบบที่สูง 
 ๓. สมาชิกแตํละคนในกลุํม เลํารายละเอียดของเร่ืองที่กลุํมตนไปศึกษาให๎สมาชิกในกลุํมฟัง โดย
ถํายทอดความรู๎ที่ตนได๎ไปศึกษามา และซักถามข๎อสงสัยให๎สมาชิกในกลุํมทุกคนมีความเข๎าใจตรงกัน 
 ๔. ตัวแทนของแตํละกลุํมน าเสนอผลงานของกลุํมตนให๎เพื่อนฟัง และเปิดโอกา สให๎มีการ
ซักถามข๎อสงสัย โดยครูชํวยอธิบายความรู๎เพิ่มเติม และชี้แจงในกรณีที่ข๎อมูลผิดพลาด 
 ๕. ครูอธิบายสรุปถึงลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
ของทวีปอเมริกาเหนือและรํวมกันอภิปรายถึงอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศตํอการด าเนินชีวิตของประชากรใน
ทวีปอเมริกาเหนือ โดยเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงความคิดเห็นให๎มากทีสุ่ด 
 ๖. นักเรียนแตํละกลุํมท าแผนที่ปฏิบัติการ ๓ แสดงลักษณะภูมิอากาศ ของทวีปอเมริกาเหนือ 

ชั่วโมงท่ี ๓ 



 ๖๗ 

พร๎อมทั้งระบายสีให๎สวยงาม  
 ๗. นักเรียนกลุํมเดิมชํวยกันท าใบงานที่ ๖.๓ เร่ือง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ  
ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 
 
 ๑. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางด๎านประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ โดยให๎นักเรียนไป
สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และการกระจายตัวของประชากร แล๎วมา สนทนาแลกเปลี่ยนความร๎ู
ระหวํางกันในชั้นเรียน 
 ๒. ครูและนักเรียนวิเคราะห๑ถึงวิถีการด าเนินชีวิตของประชากร ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาเหนือ โดยใช๎แผนที่ทวีปอเมริกาเหนือและ สถิติ
ประชากรโลกประกอบการสนทนา 
 ๓. นักเรียนท าใบงานที่ ๖.๔ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ และใบ
งานที่ ๖.๕ เร่ือง ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกา
เหนือ 
 ๔. ครูและนักเรียนชํวยกันสรุปความรู๎เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ลักษณะ
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาเหนือ  
 ๕. ครูแนะน าแหลํงเรียนรู๎เพิ่มเติมเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ โดยการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร๑เน็ต  
 
 
 ๑. แผนที่โลก แสดงทวีปและประเทศตํางๆ และแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ แสดงลักษณะภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศ 
 ๒. แผนที่ปฏิบัติการทวีปอเมริกาเหนือ  
 ๓. ตาราง สถิติประชากรโลก ค.ศ. ๒๐๐๓ 
 ๔. วีดิทัศน๑ หรือสารคดีเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ  
 ๕. ภาพประกอบ เชํน ใบเมเปิล เทพี สันติภาพ เป็นต๎น 
 ๖. ใบงานที่ ๖.๑ เร่ือง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปอเมริกาเหนือ  
 ๗. ใบงานที่ ๖.๒ เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ  
 ๘. ใบงานที่ ๖.๓ เร่ือง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ  
 ๙. ใบงานที่ ๖.๔ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ  
 ๑๐. ใบงานที่ ๖.๕ เร่ือง ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง

ชั่วโมงท่ี ๔ 

 

๕ 



 ๖๘ 

ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ๑๑. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๑๒. แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ  
  http://www.thai.net/duangden/2-North American. รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ  
  http://www.mfa.go.th/web/478. ข๎อมูลเกี่ยวกับประเทศตํางๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ 
  http://www.thai.net/lokkongrao/northamerica1. รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับโลกของเรา มี
เร่ืองราวเกี่ยวกับทวีปตํางๆ 
 
 
 ๖.๑    วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
 ๖.๒    เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
 ๖.๓   เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
      (อยูํในภาคผนวก) 

 

๖ 



 ๖๙ 

 
 

แสดงท าเลที่ตั้ง อาณาเขต  และช่ือประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
  ให้นักเรียนน าหมายเลขในแผนท่ี  มาเติมลงในช่องว่างหน้าชื่อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
  และสัมพันธ์กัน  พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. ............... เฮติ ๙. ............... อะแล สกา ๑๗. ............... เอลซัลวาดอร๑  
๒. ............... เบลิซ ๑๐. ............... นิการากัว ๑๘. ............... สหรัฐอเมริกา 
๓. ............... คิวบา ๑๑. ............... อําวฮัด สัน ๑๙. ............... ทะเลแคริบเบียน  
๔. ............... เม็กซิโก ๑๒................ กัวเตมาลา ๒๐. ............... มหาสมุทรแปซิฟิก  
๕. ............... แคนาดา ๑๓. ............... คอ สตาริกา ๒๑. ............... มหาสมุทรอาร๑กติก  
๖. ............... ปานามา ๑๔. ............... อําวเม็กซิโก ๒๒. ............... มหาสมุทรแอตแลนติก  
๗. ............... ฮอนดูรั ส ๑๕. ............... ชํองแคบเบริง  
๘. ............... โดมินิกัน ๑๖. ............... ชํองแคบเดวิ ส  

แผนท่ีปฏิบัติการทวีปอเมริกาเหนือ ๑ 

 
ทวีปอเมริกาใต ๎

น 

๑๐๐๐ ตะวันตก 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๖๐๐ 

๔๐๐ 

๒๐๐ 

๗๐๐ ๘๐๐ ๑๐๐๐ ๑๓๐๐ 

๕๐๐ 

 



 ๗๐ 

 
 

แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
  ให้นักเรียนแบ่งลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ พร้อมท้ังระบายสีใหส้วยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีปฏิบัติการทวีปอเมริกาเหนือ ๒ 

 
ทวีปอเมริกาใต๎ 

น 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๖๐๐ 

๔๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐๐ ตะวันตก 

๑๓๐๐ ๑๐๐๐ ๘๐๐ ๗๐๐ 

 



 ๗๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คนเลํนสกี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ 
 
 
 
 
 
 
                    ความเสียหายจากพายุทอร๑นาโด 

ตัวอย่างภาพประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๖ 

 

 

กวางมูส 

 

 



 ๗๒ 

 
 

เร่ือง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
   ให้นักเรียนเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. "โลกใหมํ" เป็นชื่อเรียกทวีปอเมริกาเหนือ เพราะ .......................................... ........................................ 
 ผู๎ส ารวจพบทวีปนี้คนแรก คือ ................................................................................................................  
๒. อเมริกันอินเดียนหรืออินเดียน คือ ................................................................................ .......................... 
 แบํงออกเป็น ๓ เผําใหญํ ได๎แกํ  
 เผํามายา อาศัยอยูํในบริเวณ ............................................................................. ....................................... 
 เผําแอซแทค อาศัยอยูํในบริเวณ ..................................................... ........................................................ 
 เผําอินคา อาศัยอยูํในบริเวณ .............................................................................. ..................................... 
๓. ประเทศ สหรัฐอเมริกาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศ ............................ ได๎รับเอกราชเมื่อ .......... ....... 
๔. สงครามกลางเมือง เป็นการสู๎รบของ .....................................................................................................  
 สงํผลให๎ ................................................................................................................................................. 
๕. หลังจาก สงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ สิ้นสุดลง สํงผลให๎ประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาตนเองเป็น 

มหาอ านาจโลก โดย ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................  

เมื่อนักเรียนศึกษาข๎อความตํอไปนี้แล๎วจะมีพฤติกรรมดังนี้ 
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปอเมริกาเหนือ  

 ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหมํ ค๎นพบใน สมัยการส ารวจนํานน้ าเมื่อปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 
๑๕-๑๖ ชาวพื้นเมืองดั้งเดิม คือ ชาวอเมริกันอินเดียนหรืออินเดียน มีเชื้อ สายมองโกลอยด๑ ประกอบ
ไปด๎วย ๓ เผํา คือ เผําแอซแทค อินคา และมายา ชาว สเปนและโปรตุเกส เป็นชาวผิวขาวพวกแรกที่
อพยพเข๎ามา ภายหลังจากที่คริ สโตเฟอร๑ โคลัมบั ส เดินทางมาพบทวีปอเมริกาเหนือแล๎ว ในตอน
ปลายคริสต๑ศตวรรษที่ ๑๘ ได๎มีชนผิวขาวจากทวีปยุโรปอพยพเข๎ามา เชํน ชาวฮอลันดา รั สเซีย 
จนถึงในปัจจุบันก็ยังมีเชื้อสายตํางๆ จากทวีปแอฟริกา และเอเชีย เข๎ามาในรูปแบบผู๎ใช๎แรงงานเป็น
จ านวนมาก 

 
๖.๑ 

 



 ๗๓ 

 
 

เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 
  ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๑ 

๑. เขตเทือกเขา สูงทางภาคตะวันตก  
........................................................................ 
........................................................................ 

๓. เขตหินเกําภาคตะวันออก ...... ................ 
....................................................................... 
........................................................................ 

 

๒. เขตที่ราบภาคกลาง...... ............ 
....................................................... 
...................................................... 

จากการส ารวจลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปอเมริกาเหนือสามารถแบํง
ออกเป็นเขตใหญํๆ ได๎ ๓ เขต ดังนี้ 

 

น 

๕๐ 

๓๐ 

๑๐๐ ตะวันตก 

๖๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๗๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๓๐ 

 
๖.๒ 



 ๗๔ 

 
  ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ ตั้งชื่อภาพและอธิบายลักษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏ  
   ในภาพมาพอสังเขป 
    ชื่อภาพ .................................................................................... 
    อยูํในประเทศ .......................................................................... 
    ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏ ................................................... 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................ 
    ................................................................................................ 
 
 
    ชื่อภาพ .................................................................................... 
    อยูํในประเทศ .......................................................................... 
    ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏ ................................................... 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................ 
    ................................................................................................ 
 
 
    ชื่อภาพ .................................................................................... 
    อยูํในประเทศ .......................................................................... 
    ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏ ................................................... 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................. 
    ................................................................................................. 
 

ตอนท่ี ๒ 

 

 

 



 ๗๕ 

 
 

เร่ือง  ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ  
 

 
  ค าชี้แจง ให้นักเรียนบอกเขตภูมิอากาศท่ีเป็นลักษณะเด่นของทวีปอเมริกาเหนือมา  
    กลุ่มละ ๓ เขต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ สถานท่ีพบ 

ภูมิอากาศแบบ
ขั้วโลก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตอนท่ี ๑ 

ภูมิอากาศเขต
แบบหนาว 

ภูมิอากาศแบบ
ชื้นภาคพื้น
สมุทรชายฝ่ัง
ตะวันออก 

ภูมิอากาศแบบ
เมดิเตอร์เรเนียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภูมิอากาศแบบ
ทุ่งหญ้าสะวันนา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภูมิอากาศแบบ
กึ่งทะเลทราย
เขตร้อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
๖.๓ 



 ๗๖ 

 
  ค าชี้แจง ใหน้ักเรียนศึกษากรณีศึกษาต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให๎นักเรียนชํวยโจนั สในการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของทวีปอเมริกาเหนือมาพอสังเขป แล๎ว
ชํวยโจนสัตัดสินใจวําเขาควรจะเดินทางไปที่ใด และชํวงเวลาไหนจึงจะเหมาะสม 
 .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

ตอนท่ี ๒ 

 
 โจนั สนักธุรกิจหนุํมวัย ๓๕ ปี เป็นผู๎ที่ชื่นชอบการทํองเที่ยวผจญภัยในตํางแดนเป็นชีวิตจิตใจ 
โจนสั เป็นคนที่ทุํมเทให๎กับการท างานอยํางหนัก และในทุกปีโจนัส จะให๎ก าไรชีวิตกับตัวเอง โดยเขา
จะต๎องเดินทางไปทํองเที่ยวตํางประเทศปีละ ๑ คร้ัง เป็นเวลาคร้ังละ ๓๐ วัน 
 โจนั ส เป็นนักวางแผนตัวยง เพราะฉะนั้นในการเดินทางทํองเที่ยวแตํละคร้ัง เขาจะศึกษาสถานที่ที่
เขาจะไปเป็นอยํางดี 
 ปีนี้เขาวางแผนไว๎วําจะเดินทางไปยังทวีปอเมริกาเหนือ ดังนั้น เขาจะต๎องศึกษา สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สถานที่ทํองเที่ยวส าคัญเพื่อวางแผนการเดินทางทํองเที่ยว 

โจนสั ...หนุ่มนักเดินทาง 



 ๗๗ 

 
 

เร่ือง  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 
 

  ค าชี้แจง ให้นักเรียนหาภาพลักษณะทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประชากรในทวีป  
   อเมริกาเหนือ มากลุ่มละ ๓ อาชีพ บอกแหล่งผลิตที่ส าคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ 
   ถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมให้อาชีพเหล่านั้นมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
 

    การเพาะปลูก ....................................................................... 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
 
    อุตสาหกรรม  ....................................................................... 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
 
    การบริการและพาณิชยกรรม .................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 

 

ตอนท่ี ๑ 

 
๖.๔ 



 ๗๘ 

  ค าชี้แจง ให้นักเรียนเปรียบเทียบวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ  
   และอเมริกากลาง 

 
 
 
 
 
 
    วิถีชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ .............................. 
    .................................................................................................  
    ..................................................................................................  
    ...................................................................................................  
    ...................................................................................................  
    ...................................................................................................  
 
วิถีชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ 
 
    วิถีชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกากลาง............................... 
    .................................................................................................  
    ..................................................................................................  
    ...................................................................................................  
    ...................................................................................................  
    ...................................................................................................  
 
วิถีชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกากลาง 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒ 

 ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปแหํงความแตกตํางทั้งในด๎านลักษณะภูมิประเทศ การด าเนินชีวิต 
ความเป็นอยูํ ความแตกตํางทางด๎านเศรษฐกิจ จากข๎อความข๎างต๎นให๎นักเรียนบอกความแตกตํางของวิถี
ชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง โดยบอกเป็นข๎อๆ มาพอสังเขป 

 

 



 ๗๙ 

 
 

เร่ือง ลักษณะทางด้านประชากร สังคม วัฒนธรรม  

และการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาเหนือ 
 

  ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
๑. ทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรประมาณเทําไร ประเทศใดมีประชากรมากที่ สุดและน๎อยที่สุด 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. การตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของประชากรมีลักษณะอยํางไร  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๓. ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีประชากรจากหลายเชื้อชาติอาศัยอยูํ เป็นเพราะเหตุใด  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๔. ทวีปอเมริกาเหนือประกอบด๎วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติ โดยมีเชื้อชาติใหญํๆ ได๎แกํเชื้อชาติ  

ใดบ๎าง ยกตัวอยํางมา ๓ เชื้อชาติ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 
  ค าชี้แจง ให้นักเรียนบอกลักษณะทางการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาเหนือมา  
   พอสังเขป 
๑. การเมืองการปกครองในประเทศกลุํมแองโกล-อเมริกา มีลักษณะอยํางไร  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. การเมืองการปกครองในทวีปอเมริกากลาง มีลักษณะอยํางไร  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 

 
๖.๕ 



 ๘๐ 

 
 

สาระการเรียนรู๎  ภูมิศาสตร๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓  ภูมิภาคของโลก 

เร่ือง   ทวีปอเมริกาใต้                    ๔  ชั่วโมง 
 
 
 ทวีปอเมริกาใต๎เป็นดินแดนที่ตํอเน่ืองมาจากทวีปอเมริกาเหนือ มีพื้นที่กว๎างใหญํทางตอนบนแล๎ว
คํอยๆ เรียวแคบลงมาทางตอนใต๎ มีประชากรประมาณ ๓๕๐ ล๎านคน พื้นที่ สํวนใหญํของทวีปตั้งอยูํในเขต
ร๎อน สภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นป่าทึบและเขาสูงชัน จึงท าให๎การพัฒนาประเทศเป็นไปได๎ช๎า ประกอบ
กับความไมํมั่นคงทางการเมือง เนื่องจากมีการปฏิวัติรัฐประหารกันบํอยครั้ง จึง สํงผลท าให๎การลงทุนพัฒนา
ในด๎านตํางๆ กระท าได๎อยํางจ ากัด 
 
 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศของทวีป
อเมริกาใต๎ได๎ 
 ๒. จ าแนกลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ของทวีปอเมริกาใต๎ได๎ 
 ๓. วิเคราะห๑ สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของทวีป
อเมริกาใต๎ได๎ 
 
 
 ๑. ภูมิหลังทางด๎านประวัติศาสตร๑  
 ๒. ลักษณะทางกายภาพ  
  ๒.๑ ท าเลที่ตั้งและขนาด ๒.๒ อาณาเขต  
 ๓. ลักษณะภูมิประเทศ  
 ๔. ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ  
 ๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ๕.๒ สิ่งแวดล๎อม  
 ๖. สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม   และการเมืองการปกครอง 
  ๖.๑ ลักษณะทางด๎านเศรษฐกิจ  
  ๖.๒ ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม และวัฒนธรรม  

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๗ 



 ๘๑ 

  ๖.๓ ลักษณะทางด๎านการเมืองการปกครอง  
 
 
 
 ๑. ครูแจ๎งจุดประสงค๑การเรียนรู๎  
 ๒. นักเรียนดูภาพ สถานที่ส าคัญ เชํน อําวรีโอเดจาเนโร ในประเทศบราซิล ทีมฟุตบอลบราซิล 
การเต๎นร าของชาวบราซิล เป็นต๎น แล๎วรํวมกัน สนทนาเกี่ยวกับภาพ และสรุปให๎นักเรียนเข๎าใจวําภาพที่ให๎
นักเรียนดูแตํละภาพนั้นเป็นลักษณะเดํนๆ ของทวีปอเมริกาใต๎ 
 ๓. นักเรียนดูแผนที่โลกแสดงประเทศและทวีปตํางๆ แล๎วให๎ตัวแทนนักเรียนออกมาชี้วํา ทวีป  
อเมริกาใต๎อยูํบริเวณใด จากนั้นครูและนักเรียนชํวยกันเปรียบเทียบขนาดของทวีปอเมริกาใต๎กับทวีปอื่นๆ  
 ๔. ครูและนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับท าเลที่ตั้ง อาณาเขตของทวีปอเมริกาใต๎ โดยใช๎แผนที่โลก
แสดงชื่อประเทศและทวีป แล๎วให๎นักเรียนออกมาชี้ชื่อประเทศตํางๆ ของทวีปอเมริกาใต๎พร๎อมทั้งอํานให๎
เพื่อนฟัง 
 ๕. นักเรียนเลํนเกม "เพราะเราคูํกัน" โดยแบํงนักเรียนออกเป็น ๕ กลุํมเทําๆ กัน ครูเตรียมบัตรค า 
๒ ชุด 
  ชุดที่ ๑ ส าหรับครู เป็นบัตรค าชื่อประเทศ เมืองหลวง สถานที่ส าคัญ บุคคลส าคัญของ
ประเทศในทวีปอเมริกาใต๎ จ านวน ๒๐ ชื่อ 
  ชุดที่ ๒ ส าหรับนักเรียน เป็นบัตรค าที่คละกันทั้งชื่อประเทศ เมืองหลวง สถานที่ส าคัญของ
ประเทศตํางๆ ในโลกประมาณ ๒๐ ชื่อ 
  กติกาในการเลํนเกม  
   ครูแจกบัตรค าชุดที่ ๒ และตารางบันทึกคะแนน "ฉันคูํเธอ" 
   ให๎สมาชิกในกลุํมแบํงหน๎าที่กันดังน้ี 
   สมาชิกคนที่   ๑ จดบันทึกลงในตารางบันทึกคะแนน "ฉันคูํเธอ"  
   สมาชิกคนที่   ๒ ท าหน๎าที่ยกบัตรและอํานค าตอบ  
   สมาชิกคนอ่ืนๆ   ชํวยกันตอบ 
   คะแนนในแตํละข๎อไมํเทํากัน โดยครูจะเขียนบัตรคะแนนใสํลงในกลํองคะแนน  
   ตัวแทนนักเรียนออกมาหยิบบัตรคะแนนข๎อละ ๑ คน และอํานคะแนนให๎สมาชิกทุก
กลุํมเข๎าใจตรงกัน โดยสมาชิกในกลุํมที่ท าหน๎าที่บันทึกคะแนน จะต๎องจดบันทึกคะแนนลงในตาราง  
   ครูหยิบบัตรค าชุดที่ ๑ อํานให๎นักเรียนฟังดังๆ สมาชิกแตํละกลุํมชํวยกันคิด สมาชิกที่
ท าหน๎าที่อํานค าตอบ จะต๎องยกบัตรค าที่คูํกับของครูขึ้นมาแล๎วอํานค าตอบให๎เพื่อนฟัง และเขียนค าตอบลง
ในตาราง "ฉันคูํเธอ"  

ชั่วโมงท่ี ๑ - ๒ 
 

๔ 



 ๘๒ 

   กลุํมใดตอบถูกเป็นกลุํมแรกจะได๎คะแนนเทํากับบัตรคะแนน กลุํมที่ตอบถูกอันดับ
ตํอมาคะแนนจะลดลงคร้ังละ ๑ คะแนน 
   รวมคะแนน กลุํมที่ได๎คะแนนมากที่สุดเป็นผู๎ชนะ 
 

ตาราง "ฉันคู่เธอ"  กลุํมที่ ๑ 
 

ชื่อประเทศ เมืองหลวง/เมืองส าคัญ/สถานที่/บุคคล/ประเพณีวัฒนธรรม คะแนน 

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 ตัวอยํางเชํน   
๑. เปรู ลิมา ๕ ๕ 
๒. บราซิล โรนัลโด ๓ ๑ 
 รวมคะแนน ๘ ๖ 
 

  ตัวอยํางการแขํงขัน  
  - ตัวแทนกลุํมที่ ๑ หยิบบัตรคะแนน ได๎ ๕ คะแนน  
  - ครูหยิบบัตรค า "ลิมา" อํานให๎นักเรียนฟังดังๆ  
  - กลุํมที่ ๑ หยิบบัตรค า "เปรู" และอํานค าตอบให๎เพื่อนฟังดังๆ จากนั้นบันทึกคะแนน ๕ 
คะแนนลงในตาราง 
  - ตัวแทนกลุํมที่ ๒ หยิบบัตรคะแนนได๎ ๓ คะแนน  
  - ครูหยิบบัตรค า "บราซิล" อํานให๎นักเรียนฟังดังๆ  
  - กลุํมที่ ๑ หยิบบัตรค า "โรนัลโด" และอํานค าตอบให๎เพื่อนฟังดังๆ จากนั้นบันทึกคะแนน 
๓ คะแนนลงในตาราง 
 ๖. ครูตั้งประเด็นค าถาม "เมื่อพูดถึงทวีปอเมริกาใต๎ นักเรียนนึกถึงอะไรบ๎าง ให๎นักเรียนชํวยกัน
ตอบ และแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูเขียนค าตอบบนกระดานด า โดยแยกหมวดหมูํให๎ชัดเจน และชํวยกัน
สรุปประเด็นส าคัญ ๕-๖ ประเด็น ซึ่งครูยังไมํต๎องสรุปสาระส าคัญ แตํให๎นักเรียนตั้งประเด็น เพื่อให๎หา
ค าตอบหลังจากที่ดูวีดิทัศน๑แล๎ว 
 ๗. นักเรียนรํวมกันสรุปคะแนนจากการเลํนเกม และสรุปความรู๎ที่ได๎  
 
 
 
 ๑. นักเรียนดูวีดิทัศน๑สารคดีเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต๎ และรํวมกันสรุปความรู๎ที่ได๎จากการดูวีดิ ทัศน๑ 
 ๒. นักเรียนชํวยกันอภิปรายประเด็นค าถามเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต๎ที่เคยตั้งประเด็นไว๎ในชั่วโมง  
ที่ ๑ 

ชั่วโมงท่ี ๓ -๔ 



 ๘๓ 

 ๓. ครูแจกแผนที่ปฏิบัติการ ๑ แสดงท าเลที่ตั้ง อาณาเขต และชื่อประเทศของทวีปอเมริกาใต๎ โดย
ให๎นักเรียนจับคูํชํวยกันลงชื่อประเทศ และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต๎ พร๎อมทั้งระบาย สีให๎สวยงาม 
จากนั้นครูคัดเลือกแผนที่ที่ถูกต๎องและสวยที่สุดเพียง ๑ แผํน เพื่อเก็บไว๎จัดป้ายนิเทศในห๎องเรียน พร๎อมทั้ง 
สนทนาเกี่ยวกับอาณาเขตและประเทศของทวีปอเมริกาใต๎ 
 ๔. นักเรียนทบทวนความรู๎เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปอเมริกาใต๎ โดยใช๎แผนที่
ทวีปอเมริกาใต๎ประกอบการสนทนา และให๎นักเรียนท าใบงานที่ ๗.๑ เร่ือง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของ
ทวีปอเมริกาใต๎ 
 ๕. นักเรียนแบํงกลุํมออกเป็น ๘ กลุํมๆ ละเทําๆ กัน คละกันตามความสามารถมีทั้งเกํง  ปานกลาง 
และอํอน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต๎  ในหัวข๎อตํอไปนี้ 
  หมายเลข   ๑ ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต๎  
  หมายเลข   ๒ ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต๎  
  หมายเลข   ๓ สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต๎ 
  หมายเลข    ๔ ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรมและการเมืองการปกครองของ
ทวีปอเมริกาใต๎ 
  ให๎แตํละกลุํม สํงตัวแทนออกมาจับหมายเลขเร่ืองที่ต๎องไปศึกษาท าความเข๎าใจและมอบหมาย
ให๎ท าใบงานตามหมายเลขที่กลุํมได๎รับ นั่นคือ 
  กลุํมที่ได๎หมายเลข ๑ ท าใบงานที่   ๗.๒ เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต๎  
  กลุํมที่ได๎หมายเลข ๒ ท าใบงานที่   ๗.๓ เร่ือง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาใต๎ 
  กลุํมที่ได๎หมายเลข ๓ ท าใบงานที่     ๗.๔ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต๎ 
  กลุํมที่ได๎หมายเลข ๔ ท าใบงานที่   ๗.๕ เร่ือง ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาใต๎ 
 ๖. ตัวแทนแตํละกลุํมออกมาน าเสนอผลงานจากการศึกษาค๎นคว๎าและการท าใบงานรํวมกันโดย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ได๎รับจากการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน จากนั้นครูสรุปความรู๎เพิ่มเติมจากการ
น าเสนอผลงานของนักเรียน 
 ๗. ครูแจกแผนที่ปฏิบัติการ ๒ แสดงลักษณะภูมิประเทศ พร๎อมทั้งระบาย สีให๎สวยงาม จากนั้น
ครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ท าได๎ถูกต๎องและสวยงามเอาไว๎ เพื่อเก็บไว๎ส าหรับจัดป้ายนิเทศของห๎องเรียน 
 ๘. ครูและนักเรียนชํวยกันสรุปความรู๎เกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต๎ ในเร่ือง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ 
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ลักษณะทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาใต๎  
 ๙. ครูแนะน าแหลํงเรียนรู๎เพิ่มเติมเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต๎ โดยการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎  
ทางอินเทอร๑เน็ต  



 ๘๔ 

 
 
 ๑. แผนที่โลก แสดงทวีปและประเทศตํางๆ แผนที่ทวีปอเมริกาใต๎ แสดงลักษณะภูมิประเทศ  
 ๒. แผนที่ปฏิบัติการทวีปอเมริกาใต๎  
 ๓. วิดีทัศน๑ หรือสารคดีเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต๎  
 ๔. ภาพ สถานที่ส าคัญ เชํน อําวรีโอเดจาเนโร ทีมฟุตบอลบราซิล  การเต๎นร าของบราซิล  เป็นต๎น 
 ๕. ใบงานที่ ๗.๑ เร่ือง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปอเมริกาใต๎  
 ๖. ใบงานที่ ๗.๒ เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต๎  
 ๗. ใบงานที่ ๗.๓ เร่ือง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต๎  
 ๘. ใบงานที่ ๗.๔ เร่ือง สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต๎  
 ๙. ใบงานที่ ๗.๕ เร่ือง ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการ  
ปกครองของทวีปอเมริกาใต๎ 
 ๑๐. บัตรค าชุดที่ ๑ และ ๒ ส าหรับการเลํนเกม "เพราะเราคูํกัน"  
 ๑๑. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๑๒.  แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ 
 http://www.geocities.com/Athens/Crete/4710/samerica. รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต๎  
 http://www.mfa.go.th/business/page29. ให๎ข๎อมูลความเคลื่อนไหวลําสุดของเศรษฐกิจทวีปอเมริกาใต๎ 
 http://www.thai.net/lokkongrao/southamerica1. รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับโลกของเรา ให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับทวีปตํางๆ 
 http://www.school.net.th/library/new/display. รวบรวมเร่ืองราวตํางๆ เกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต๎  
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจป้ายนิเทศ  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก)  
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบประเมินการจัดป้ายนิเทศ  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยูํในภาคผนวก)  

 

๕ 

 

๖ 



 ๘๕ 

 
 

แสดงท าเลที่ตั้ง อาณาเขต และช่ือประเทศของทวีปอเมริกาใต้ 
 

    ให้นักเรียนเติมชื่อประเทศและหมู่เกาะในทวีปอเมริกาใต้ให้ถูกต้องและ สัมพันธ์ 
    กันตามหมายเลขท่ีก าหนดให้ในแผนท่ี พร้อมทั้งระบาย  ีให้สวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ประเทศ ............................. ๖. ประเทศ ........................ ....... ๑๑ . ประเทศ .................................. 
๒. ประเทศ .............................. ๗. ประเทศ ........................... ..... ๑๒. ประเทศ ..................................  
๓. ประเทศ ............................. ๘. ประเทศ ............................. .. ๑๓. ประเทศ ..................................  
๔. ประเทศ .............................. ๙. ประเทศ .............................. . ๑๔. ประเทศ ..................................  
๕. ประเทศ ...............................๑๐. ประเทศ .................................. ๑๕. หมูํเกาะ ..................................  

แผนท่ีปฏิบัติการทวีปอเมริกาใต้ ๑ 

 

น 

๒๐๐ ๔๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ 

๐๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๘๐๐ ๖๐๐ ๔๐๐ 

๔๐๐ 

๒๐๐ 

๐๐ 

 



 ๘๖ 

 
 

แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ 
 

    ให้นักเรียนแบ่งลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ พร้อมทั้งระบายสีให้ 
สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีปฏิบัติการทวีปอเมริกาใต้ ๒ 

 

น 

๔๐๐ ๗๐๐ ๒๐๐ ๘๐๐ 

๐๐ ๐๐ 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๔๐๐ ๔๐๐ 

๘๐๐ ๖๐๐ ๔๐๐ 

 



 ๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อําวรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ทีมฟุตบอลบราซิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก ารเต๎นร าของชาวบราซิล 

ตัวอย่างภาพประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๗ 

 

 

 



 ๘๘ 

 
 

เร่ือง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้ 
 

 ให้นักเรียนเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. นักเดินเรือชาวยุโรปที่ค๎นพบทวีปอเมริกาใต๎ คือ ..........................................................................  
๒. อาณาจักรที่มีเร่ืองราวเกี่ยวข๎องกับทวีปอเมริกาใต๎มากที่ สุด คือ .................................................... 
 โดยมีเมือง ...................................................... เป็นศูนย๑กลางของอาณาจักร  
๓. ประเทศตํางๆ ในทวีปยุโรป เชํน ........................................................................... ได๎เข๎ามาส ารวจ  

 และยึดครองดินแดนในทวีปอเมริกาใต๎ เพื่อเป็นอาณานิคมของประเทศนั้น และได๎ผลประโยชน๑จาก  
 ดินแดนในทวีปอเมริกาใต๎เป็นระยะเวลาหลายร๎อยปี 

๔. ใน ค.ศ. ๑๗๑๘ ประเทศอาร๑เจนตินาและชิลี  ได๎รับการปลดปลํอยให๎เป็นอิสระจากทวีปยุโรป โดยมี 
 ผู๎น า คือ ..................................................................................................... และตํอมาประเทศตํางๆ ก็ 
 ได๎รับการปลดปลํอยจากอาณานิคมของทวีปยุโรป 

๕.  สงครามเกาะฟอล๑กแลนด๑ เป็นสงครามระหวํางประเทศอาร๑เจนตินากับอังกฤษ สาเหตุเกิดจาก ........... 
 ................................................................................................................................................................
 ผลจาก สงคราม ....................................................................................................................................... 

เมื่อนักเรียนศึกษาข๎อความตํอไปนี้แล๎วจะมีพฤติกรรมดังนี้ 
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปอเมริกาใต๎ 

 ทวีปอเมริกาใต๎เป็นดินแดนที่ตํอเน่ืองมาจากทวีปอเมริกาเหนือ เร่ืองราวของทวีปอเมริกาใต๎ในอดีตมี
ความสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกับอินเดียนแดง ในอาณาจักรอินคาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิม ความมั่งคั่งของ
อาณาจักรอินคาได๎กลายเป็นแรงจูงใจให๎นักผจญภัยชาวยุโรป โดยเฉพาะประเทศสเปนโปรตุเกส พยายาม
จะขยายอิทธิพลเข๎ามาครอบครอง น าไปสูํสงครามระหวํางอาณาจักรอินคากับทวีปยุโรป ตํอมาอาณาจักร  อิน
คาเป็นฝ่ายแพส๎งคราม ท าให๎ดินแดนทวีปอเมริกาใต๎ตกเป็นของประเทศโปรตุเกส  ฝรั่งเศ ส และอังกฤษ 
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ บรรดาอาณานิคมตํางๆ ได๎รับอิ สรภาพ แตํ สถานการณ๑ทางการเมือง
ภายหลังได๎รับอธิปไตยก็ยังไมํสงบราบร่ืนนัก 

 
๗.๑ 

 



 ๘๙ 

 
 

เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ 
 
  ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค าลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒ 

๑. เขตที่ สูงกายอานา ............................. 
................................................................ 
................................................................. 
 

๒. เขตลุํมน้ าแอมะซอนและที่ สูงบราซิล 
................................................................ 
................................................................. 
 

๓. เขตเทือกเขาแอนดี ส .......................... 
................................................................ 
................................................................. 
 

๔. เขตลุํมน้ าภาคใต๎................ ............... 
................................................................ 
................................................................. 
 

 

น 

๒๐๐ ๔๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ 

๐๐ ๐๐ 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๔๐๐ ๔๐๐ 

๘๐๐ ๖๐๐ ๔๐๐ 

 
๗.๒ 



 ๙๐ 

 
  ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ ตั้งชื่อภาพและอธิบายลักษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏ  

  ในภาพมาพอสังเขป 
    ชื่อภาพ .................................................................................... 

อยูํในประเทศ .......................................................................... 
ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏ ................................................... 
................................................................................................. 

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

     ชื่อภาพ ..................................................................................... 
อยูํในประเทศ ........................................................................... 
ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏ .................................................... 
................................................................................................... 

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

   ชื่อภาพ ...................................................................................... 
อยูํในประเทศ ............................................................................ 
ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏ ..................................................... 
.................................................................................................... 

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

ตอนท่ี ๒ 

 

 

 



 ๙๑ 

 
 

เร่ือง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้  
 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ ข้อความใดถูกต้องให้ท า  
  เครื่องหมายถูก  ลงในช่องเครื่องหมายถูกผิด ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ขีดเส้นใต้ 
  ข้อความที่ผิด และท าเครื่องหมายผิด  ลงในช่องเครื่องหมายถูกผิด   
  พร้อมแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง  
 
 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ตอนท่ี ๑ 

 ข้อความ แก้ไขข้อความ 
เครื่องมือ 

ถูกผิด 

๑. พ้ืนที่ของทวีปอเมริกาใต ๎สวํนใหญํอยูํในเขตภูมิอากาศแบบ 
    หนาวเย็นจัด 

  

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

๒.  พ้ืนทีส่ํวนใหญํของประเทศบราซิล มีภูมิอากาศแบบทุํงหญ๎าสะ   

      วันนา(Aw) 

๓.  ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาแอนดสี  มีภูมิอากาศแบบ
ทะเลทราย 
       อากาศหนาวเย็น (BWk) 
๔.  เขตภูมิอากาศแบบอบอุํน (C) อยูํในบริเวณประเทศอาร๑เจนตินา 
       และอุรุกวัยที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก  

๕.  บริเวณพ้ืนที่ปลายแหลมฮอร๑นทางใต๎ของทวีป จะมีอากาศหนาว 
      เย็นตลอดปี เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากขั้วโลกเหนือ 

๖.  ป่าดิบชื้นที่ส าคัญของโลก คือ ป่าแพมพาส ในบริเวณประเทศ 
     บราซิล 

๗.  ป่าดิบเขตอบอุํน พบมากบริเวณเทือกเขาแอนดี และทีสู่งบราซิล 

๘.  ป่าที่มีไม๎เนื้อแข็ง ใบมีขน และมีเปลือกหนานั้นพบมากใน  
     บริเวณประเทศปารากวัย  

๙.  เขตทะเลทรายในทวีปอเมริกาใต๎ ใช๎ประโยชน๑ในการเลี้ยงสัตว๑ 
     ได๎เป็นอยํางด ี

๑๐.  ป่าผลัดใบในฤดูร๎อนพบได๎ทางปลายแหลมฮอร๑นทางตอนใต ๎
        ของทวีป 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

 
๗.๓ 



 ๙๒ 

 
  ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
๑. ทวีปอเมริกาใต๎อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยทรัพยากรป่าไม๎ โดยเฉพาะบริเวณลุํมแมํน้ าแอมะซอนทางตอน  

 เหนือและตะวันออกของทวีป ในปัจจุบันปริมาณป่าไม๎ได๎ลดจ านวนลง สาเหตุเกิดจากอะไร 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
๒. แหลํงแรํธาตุที่ส าคัญของทวีปอเมริกาใต๎อยูํบริเวณใด และทรัพยากรแรํธาตุที่ส าคัญ ได๎แกํอะไรบ๎าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
๓. ทวีปอเมริกาใต๎มี สตัว๑ป่าทั้งบนบกและในน้ าจ านวนมากสัตว๑บางชนิดดุร๎าย บางชนิดมีลักษณะเฉพาะ  
 ให๎นักเรียนยกตัวอยํางสัตว๑ที่มีลักษณะพิเศษเหลํานี้ในทวีปอเมริกาใต๎มา ๓ ชนิด พร๎อมทั้งบอกแหลํงที่พบ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

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

ตอนท่ี ๒ 



 ๙๓ 

 
 

เร่ือง  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ 
 

  ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพแล้วอธิบายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในภาพ  
 

    ชื่อภาพ .................................................................. 
              .............................................................................. 
              .............................................................................. 
              .............................................................................. 
              .............................................................................. 
         .............................................................................. 
 

ตอนท่ี ๑ 

๑.  ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต๎มี
พื้นฐานการพัฒนามาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทใด 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

๒. การเพาะปลูกในทวีปอเมริกาใต๎ มีลักษณะ
อยํางไร 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

๓. การท าอุต สาหกรรมของทวีปอเมริกาใต๎ มี
ลักษณะอยํางไร. 
...........................................................................
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

ตอนท่ี ๒ 

 

 
๗.๔ 



 ๙๔ 

 
 

เร่ือง ลักษณะทางด้านประชากร สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาใต้ 

 

  ค าชี้แจง ให้นักเรียนวงกลมค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒ 

๑. (โคลอมเบีย , บราซิล, อาร๑เจนตินา) คือประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต๎ 
๒. เมือง (บัวโนสไอเรส , ลิมา, เซาเปาโล) ในประเทศบราซิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของทวีป 
๓. หลังจากศตวรรษที่ ๑๗ ชาวยุโรปได๎น าทา สชาว (เอเชีย, แอฟริกัน, อินเดียน) เข๎ามาสูํทวีปอเมริกา 

ใต๎ เพื่อใช๎แรงงานในการปลูกอ๎อย 
๔. ประชากร สายเลือดผสมระหวํางชนพื้นเมืองอินเดียนกับชาวยุโรป เรียกวํา (เมสติโซ, มูแลตโต,  

แซมโบ) 
๕. ในประเทศปารากวัยยังคงมีการใช๎ภาษา (ฮินดี ,  สเปน, กัวราน)ิ อันเป็นภาษาดั้งเดิมของตน 
๖. ประเทศ สวํนใหญํในทวีปอเมริกาใต๎ใช๎ภาษา (สเปน, โปรตุเกส , อังกฤษ) เป็นภาษาราชการ 
๗. ประเทศ (อุรุกวัย , ปารากวัย, เอกวาดอร๑) มีประชากรหนาแนํนที่สุดในทวีปอเมริกาใต๎ 
๘. ประชากร สายเลือดผสมระหวํางชนพื้นเมืองอินเดียนกับชาวแอฟริกัน เรียกวํา (เมสติโซ, มูแลต 

โต, แซมโบ) 
๙. ประเทศบราซิลเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศ ( สเปน, อังกฤษ, โปรตุเกส ) 
๑๐. การตั้งถิ่นฐานในยุคเร่ิมแรกของชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต๎นั้นจะอยูํบริเวณเทือกเขา (แอนดี ,  

ร็อกกี, อัปปาเลเชียน) 
 
 

 
๗.๕ 



 ๙๕ 

 
  ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑. ทวีปอเมริกาใต๎มีประชากรประมาณเทําไร ประเทศใดมีประชากรมากที่ สุดและน๎อยที่สุด 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 ๒. ประชากร สํวนใหญํในทวีปอเมริกาใต๎ มีการต้ังถิ่นฐานอยูํบริเวณใดของทวีป  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
๓. ทวีปอเมริกาใต๎จะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยูํปะปนกัน ทั้งเผําอินเดียนแดงซึ่งเป็นชาวพื้นเมือง  

ดั้งเดิมกับพวกที่อพยพจากทวีปอื่นๆ ท าให๎การอยูํรํวมกันของประชากรมีลักษณะอยํางไร อธิบาย  
พร๎อมยกตัวอยํางประกอบ 

 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
๔. วิถีชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาใต๎ จะมีความแตกตํางกันระหวํางประชากรในเมืองกับประชากร  
 ในชนบท จงอธิบายวิถีการด าเนินชีวิตของประชากร ๒ กลุํมนี้มาพอสังเขป 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
๕. ให๎นักเรียนดูภาพตํอไปนี้แล๎วอธิบายถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยูํของประชากรกลุํมนี้มาพอ สังเขป 
 

 ชื่อภาพ ............................................................................................. 
  .......................................................................................................... 

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

 

ตอนท่ี ๒ 

 



 ๙๖ 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนบอกลักษณะการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาใต้ต่อไปนี้  
 
๑. การเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาใต๎ได๎รับอิทธิพลมาจากที่ใด เพราะเหตุใด  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
๒. เพราะเหตุใดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทวีปอเมริกาใต๎จึงไมํมั่นคง มีการปฏิวัติรัฐประหาร  
 เกิดขึ้นบํอยคร้ัง 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
๓. ให๎นักเรียนหาภาพเหตุการณ๑ทางการเมืองในอดีตหรือในปัจจุบันของประเทศตํางๆ ในทวีปอเมริกาใต๎  
 พร๎อมทั้งเขียนบรรยายเหตุการณ๑ทางการเมืองที่ปรากฏในภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

ตอนท่ี ๓ 



 ๙๗ 

 
 

สาระการเรียนรู๎  ภูมิศาสตร๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓  ภูมิภาคของโลก 

เร่ือง   ทวีปแอฟริกา               ๒ ชั่วโมง 
 
 
 ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญํ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ล๎านตารางกิโลเมตร หรือประมาณร๎อย
ละ ๒๐ ของพื้นแผํนดินของโลก ประกอบด๎วยประเทศตํางๆ มากกวํา ๕๐ ประเทศ เป็นทวีปที่ได๎ชื่อวําเป็น
ทวีปมืดหรือกาฬทวีป เพราะเป็นทวีปที่คํอนข๎างกันดารและล๎าหลัง ประชากร สํวนใหญํขาดการศึกษา และ
ยังยึดติดกับความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิม สุขภาพอนามัยไมํดี ท าให๎เกิดภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนี้ยัง
ขาดแคลนเงินทุน  สํงผลให๎การพัฒนาประเทศท าได๎ยากล าบาก 
 
 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศของทวีป
แอฟริกาได๎ 
 ๒. จ าแนกลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ของทวีปแอฟริกาได๎ 
 ๓. วิเคราะห๑ สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของทวีป
แอฟริกาได๎ 
 
 
 ๑. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑  
 ๒. ลักษณะทางกายภาพ  
  ๒.๑ ท าเลที่ตั้งและขนาด ๒.๒ อาณาเขต  
 ๓. ลักษณะภูมิประเทศ  
 ๔. ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ  
 ๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ๕.๒ สิ่งแวดล๎อม  
 ๖. สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง  
  ๖.๑ ลักษณะทางด๎านเศรษฐกิจ  
  ๖.๒ ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม และวัฒนธรรม  

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๘ 



 ๙๘ 

  ๖.๓ ลักษณะทางด๎านการเมืองการปกครอง  
 
 
 
 

 ใช๎เทคนิคการสอนวัฏจักรการเรียนรู๎ (๔ MAT) เร่ิมต๎นด๎วยครูแจ๎งจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 
 ๑. นักเรียนท าความรู๎จักกับทวีปแอฟริกา โดยใช๎แผนที่โลกแสดงประเทศและทวีป และใช๎แผนที่
ทวีปแอฟริกาแสดงชื่อประเทศและอาณาเขตประกอบการอธิบาย แล๎วให๎นักเรียนออกมาชี้ชื่อประเทศตํางๆ  
จากนั้นครูแจกแผนที่ปฏิบัติการทวีปแอฟริกา ๑ แสดงท าเลที่ตั้ง อาณาเขต และชื่อประเทศ ให๎นักเรียนลงชื่อ
ประเทศ อาณาเขตและระบายสีให๎สวยงาม และแผนที่ปฏิบัติการ ๒ แสดงลักษณะภูมิประเทศ พร๎อมทั้งระบาย
สใีห๎สวยงาม แล๎วให๎นักเรียนสมมติวําตนเองเป็นนักทํองเที่ยว ต๎องการจะเดินทางไปทํองเที่ยวยังดินแดนทวีป
แอฟริกาในชํวงปิดเทอม ให๎นักเรียนตัดสินใจวําจะไปภูมิภาคใดของทวีป เพราะเหตุใด 
 ๒. นักเรียนแตํละคนแสดงความคิดเห็นวําท าไมตนจึงต๎องการเดินทางทํองเที่ยวไปยังภูมิภาค
ตํางๆ เหลํานั้น โดยให๎ชํวยกันเขียนแผนผังความคิดบนกระดานด า จากนั้นครูและนักเรียนรํวมกันอภิปราย
ถึงวิธีการเดินทางไปยังดินแดนตํางๆ ในทวีปแอฟริกา วํามีความสะดวกหรือมีอุปสรรคอยํางไร เพราะเหตุใด 
โดยใช๎แผนที่ทวีปแอฟริกาประกอบการอภิปราย 
 ๓. นักเรียนดูภาพ วีดิทัศน๑ หรือสารคดีเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา แล๎วให๎นักเรียนวาดภาพความ
ประทับใจในภาพใดภาพหนึ่ง หรือหลายภาพพร๎อมกับเขียนค าบรรยายใต๎ภาพ เชํน 
   ควรตั้งชื่อภาพวําอะไร 
   ลักษณะภูมิประเทศแบบนี้อยูํในภูมิภาคใดของทวีปแอฟริกาและนําจะมีภูมิอากาศแบบใด 
   จุดเดํนของภาพคืออะไร ให๎ข๎อคิดอะไรบ๎าง  
  ในกรณีที่นักเรียนถนัดในการเขียนบรรยายหรือแตํงบทประพันธ๑ ก็ให๎เขียนเรียงความหรือ
แตํงบทประพันธ๑สั้นๆ ถึงความประทับใจ แล๎วสรุปประเด็น เชํน 
   มีความประทับใจเกี่ยวกับอะไร 
   เร่ืองราวที่เป็นจุดเดํนหรือมีความส าคัญเป็นเอกลักษณ๑ของทวีปแอฟริกา  
 ๔. นักเรียนรวมกลุํมกัน ๕ กลุํม ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐาน 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.๓ และแหลํงความร๎ูตํางๆ โดยแบํงกลุํมศึกษาตามความ สนใจในหัวข๎อ
ตํอไปนี้ 
   ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปแอฟริกา 
   ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 
   ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา  
   สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ -๒ 



 ๙๙ 

   ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรมและการเมืองการปกครองของทวีปแอฟริกา 
 ๕. น าความรู๎ที่ได๎ศึกษาเพิ่มเติมมาเป็นพื้นฐานในการท าใบงานกลุํมละ ๑ ใบงาน ดังนี้  
  ใบงานที่  ๘.๑  เร่ือง   ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปแอฟริกา 
  ใบงานที่  ๘.๒  เร่ือง   ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 
  ใบงานที่  ๘.๓  เร่ือง   ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา 
  ใบงานที่  ๘.๔  เร่ือง   สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 
  ใบงานที่  ๘.๕  เร่ือง   ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของ
ทวีปแอฟริกา 
  นักเรียนแตํละกลุํมท าใบงานที่ ๘.๖ เร่ือง การเดินทางของกุ๎งกับเก๐  
 ๖. นักเรียนแตํละกลุํมน าผลงานของตนจากใบงาน มา สร๎างสรรค๑งานของตนในรูปแบบที่
หลากหลายตามความถนัดหรือความสนใจ เชํน สมุดภาพ ภาพวาด นิทาน บทกวี และบทละคร เพื่อกระตุ๎น
และสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
 ๗. นักเรียนแตํกลุํมตรวจ สอบผลงานของตนเองและปรับปรุงตามความเหมาะสม แล๎วน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน โดยการน าเสนอผลงานตํอชั้นเรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  
 ๘. นักเรียนแตํละกลุํมน าผลงานมาจัดป้ายนิเทศในห๎องเรียน แล๎วให๎ประเมินผลงานของกลุํม
ตนเองและกลุํมเพื่อน จากนั้นครูและนักเรียนรํวมกันสรุปประเด็นส าคัญจากการจัดป้ายนิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการจัดการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (๔ MAT) 
เร่ือง  ทวีปแอฟริกา 

 

๑. นักเรียนศึกษาข๎อมูลพื้นฐานของ 
ทวีปแอฟริกา ท าแผนที่ปฏิบัติการ 
แล๎วสมมติวําตนเองเป็น
นักทํองเที่ยวต๎องการเดินทางไปยัง 
ดินแดนตํางๆ 

ในทวีปแอฟริกา ๒. ครูและนักเรียนอภิปรายและชํวยกัน
เขียนแผนผังความคิด 

๓. นักเรียนดูภาพ วีดิทัศน๑ หรือสารคดีเกี่ยวกับ 
ทวีปแอฟริกาและให๎นักเรียนวาดภาพ  
      เขียนเรียงความหรือแตํงค าประพันธ๑ 

๔. นักเรียนรวมกลุํมกันศึกษา 
หาความรู๎เพ่ิมเติมจากหนังสือ
เรียนและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ 
 

๕.  นักเรียนท าใบงาน 

๖.  นักเรียนสร๎างสรรค๑ผลงานในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

๗. นักเรียนตรวจ อบผลงานของตนเอง
แล๎วแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน 

๘.  จัดป้ายนิเทศในห๎องเรียน 



 ๑๐๐ 

 
 
 ๑. แผนที่โลก แสดงทวีปและประเทศตํางๆ แผนที่ทวีปแอฟริกา แสดงลักษณะภูมิประเทศ  
และภูมิอากาศ 
 ๒. แผนที่ปฏิบัติการทวีปแอฟริกา  
 ๓. วีดิทัศน๑ หรือสารคดีเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา  
 ๔. ภาพประกอบเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา  
 ๕. ใบงานที่   ๘.๑   เร่ือง   ภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปแอฟริกา 
 ๖. ใบงานที่    ๘.๒  เร่ือง   ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 
 ๗. ใบงานที่   ๘.๓   เร่ือง   ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา  
 ๘. ใบงานที่   ๘.๔   เร่ือง   สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 
 ๙. ใบงานที่   ๘.๕   เร่ือง    ลักษณะทางด๎านประชากร สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของ
ทวีปแอฟริกา 
 ๑๐.  ใบงานที่   ๘.๖   เร่ือง   การเดินทางของกุ๎งกับเก๐ 
 ๑๑.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓ 
 ๑๒.   แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ 
 http://www.school.net.th/library/create-web/10000/history/10000-5403. รวบรวมข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับ
ทวีปแอฟริกา 
 http://www.geocities.com/seebird_th/seebirdnature. รวบรวมเร่ืองราวของทวีปแอฟริกา  
 
 
 ๖.๑  วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจป้ายนิเทศ  
 ๖.๒  เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยูํในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบประเมินการจัดป้ายนิเทศ  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยูํในภาคผนวก)  

 

๕ 

 

๖ 



 ๑๐๑ 

 
 

แสดงท าเลที่ตั้ง อาณาเขต และช่ือประเทศของทวีปแอฟริกา 
 

  ให้นักเรียนน าหมายเลขในแผนท่ี มาเติมลงในช่องว่างหน้าชื่อต่อไปนี้ให้ถูกต้องและ  
  สั มพันธ์กัน พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ............... โมร็อกโก ๙. ............... ซูดาน ๑๗. ............... แทนซาเนีย  
๒. ............... แอลจีเรีย ๑๐. ............... เอธิโอเปีย ๑๘. ............... อังโกลา  
๓. ............... ลิเบีย ๑๑. ............... บูร๑กินาฟาโซ ๑๙. ............... แซมเบีย  
๔. ............... อียิปต๑ ๑๒. ............... แกมเบีย ๒๐. ............... มาดากั สการ๑ 
๕. ............... มอริเตเนีย ๑๓. ............... โกตดิวัวร๑ ๒๑. ............... ซิมบับเว  
๖. ............... มาลี ๑๔. ............... แคมเมอรูน ๒๒. ............... บอต สวานา 
๗. ............... ไนเจอร๑ ๑๕. ............... แอฟริกากลาง ๒๓. ............... นามิเบีย  
๘. ............... ชาด ๑๖. ............... ซาอีร๑ ๒๔. ............... แอฟริกาใต๎  

แผนท่ีปฏิบัติการทวีปแอฟริกา ๑ 

 

 

๒๐๐ ๐๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๐๐ ๐๐ 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๒๐๐ ๐๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ 

น 



 ๑๐๒ 

 
 

แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 
 

 ให้นักเรียนแบ่งลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีปฏิบัติการทวีปแอฟริกา ๒ 

 

 

๒๐๐ ๐๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๐๐ ๐๐ 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๖๐๐ ๔๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๐๐ 



 ๑๐๓ 

 
 
 
 

 
               ภูเขาคิลิมันจาโร ในประเทศแทนซาเนีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เด็กอดอยากในทวีปแอฟริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      นกพีลิแกน 
 

ตัวอยํางภาพประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ ๘ 

 

ทะเลสาบวิกตอเรีย 
อยูํทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา 

 

 

 

เพาะปลูกบนที่สูง 



 ๑๐๔ 

 
 

เร่ือง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกา 
 

  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. "กาฬทวีปหรือทวีปมืด" เป็นการขนานนามให๎ทวีปแอฟริกา เป็นเพราะเหตุใด  
 .................................................................................................................................................................... 
๒. ชาวยุโรปเข๎ามาส ารวจทวีปแอฟริกามีจุดมุํงหมายใด  
 .................................................................................................................................................................... 
๓. เพราะเหตุใดนักวิชาการจึงเรียกประวัติศาสตร๑ของทวีปแอฟริกาวํา "ยุคแหํงการแยํงกันครอบครองแอฟริกา" 
 .................................................................................................................................................................... 
๔. หลัง สงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมตํางก็เรียกร๎องอิสรภาพ ท าให๎ชาติตะวันตกต๎อง 
 ทยอยให๎เอกราช การเรียกร๎องเอกราชของประเทศตํางๆ ในทวีปแอฟริกาเกิดมาจากสาเหตุใด 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
๕. ทวีปแอฟริกายุคใหมํประเทศตํางๆ ล๎วนได๎รับเอกราชเป็น สํวนใหญํ มีอธิปไตยเป็นของตนเอง แตํท าไม 
 ทวีปแอฟริกาจึงยังเป็นทวีปที่ยากจน และล๎าหลังกวําทวีปอื่นๆ ในโลก 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 

 
๘.๑ 

 

เมื่อนักเรียนศึกษาข๎อความตํอไปนี้แล๎วจะมีพฤติกรรมดังนี้ 
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ของทวีปแอฟริกา 

 ทวีปแอฟริกาได๎ชื่อวําเป็นทวีปมืดหรือกาฬทวีป ชาวยุโรปเร่ิมแรกที่เดินทางมายังทวีปนี้ เพราะ
ต๎องการแสวงหาวัตถุดิบ และแรงงานจากคนพื้นเมือง เพื่อน าไปเป็นทาสตามไรํการค๎าขนาดใหญํในโลก
ใหมํหรือทวีปอเมริกาเหนือ  
 ความอยากร๎ูอยากเห็นของนักผจญภัยชาวยุโรปท าให๎มีการส ารวจทวีปแอฟริกามากขึ้น โดยคร้ัง
ส าคัญมีนักส ารวจหลายคน เชํน มิชชันนารี พํอค๎า นักผจญภัย เข๎ามาส ารวจในดินแดนนี้ ท าให๎ประเทศ
ในทวีปยุโรปตํางเข๎ามาครอบครองและยึดดินแดนของทวีปแอฟริกาไว๎เป็นอาณานิคมของตน 
 กํอน สงครามโลกครั้งที่ ๒ ดินแดนเกือบทุกประเทศในทวีปแอฟริกาตกเป็นอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก และภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง กระแสชาตินิยมได๎เกิดขึ้นทั่วไป มีการเรียกร๎อง
อิสรภาพในการปกครองตนเอง ท าให๎ชาติตะวันตกทยอยปลดปลํอยอาณานิคมของตนให๎เป็นเอกราช 



 ๑๐๕ 

 
 

เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 
 

   ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘.๒ 

 

ภาคเหนือ ................................ 
................................................. 
................................................. 
 

ภาคตะวันออก........................... 
................................................. 
................................................. 
 

ภาคใต.๎.................................... 
................................................. 
................................................. 
 

 

ภาคกลาง ................................ 
................................................. 
................................................. 
 

ภาคตะวันตก............................... 
................................................. 
................................................. 
 

น 
๒๐๐ 

๐๐ 

๒๐๐ 

๖๐๐ ๔๐๐ ๒๐๐ ๐๐ ๒๐๐ 

๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ ๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ 

จากการส ารวจสภาพทางภูมิศาสตร๑ ของ
ทวีปแอฟริกา พบวําในแตํละภาคของ
ทวีปแหํงนี้ มีลักษณะภูมิประเทศท่ีส าคัญ 
ดังตํอไปน้ี 

 



 ๑๐๖ 

 
 

เร่ือง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา  
 

   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘.๓ 

 

  ลักษณะภูมิอากาศสํวนใหญํของ  
ทวีปแอฟริกามีลักษณะอยํางไร 

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

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

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

  การที่ทวีปแอฟริกามีสภาพ 

       ภูมิอากาศที่แตกตํางกัน เกิดจาก
ปัจจัยใด 

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

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

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

  ลักษณะภูมิอากาศสํงผลตํอการ
พัฒนาทวีปแอฟริกาอยํางไร 

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

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

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

  พืชพรรณธรรมชาติสํวนใหญํ
ของทวีปแอฟริกามีลักษณะ
อยํางไร 

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

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

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

  นิเชามีอาชีพเกษตรกร เพาะ-
ปลูกพืชผักผลไม๎แตํไมํได๎ผล 
นักเรียนคิดวําสาเหตุมาจากอะไร 

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

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

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



 ๑๐๗ 

 
 

เร่ือง  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 

 
   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘.๔ 

 

  ฐานะทางเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกาขึ้นอยูํกับสิ่งใด 

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

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

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

  การเพาะปลูกเป็นอาชีพของ
ประชากรสํวนใหญํ  การเพาะปลูก
ในทวีปแอฟริกามีลักษณะอยํางไร 

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

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

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

  การเลี้ยงสัตว๑ในทวีปแอฟริกา
สํวนใหญํมีการเลี้ยงแบบใด 

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

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

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

  เพราะเหตุใดก าลังการผลิต
อุตสาหกรรมของทวีปแอฟริกา
จึงอยูํในขั้นต่ า 

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

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

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

  การคมนาคมเป็นปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคม
ในทวีปแอฟริกาสํวนใหญํเป็น
อยํางไร 

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

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

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



 ๑๐๘ 

 
 

เร่ือง  ลักษณะทางด้านประชากร สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองการปกครองของทวีปแอฟริกา 

 

     ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

๑. ทวีปแอฟริกามีประชากรประมาณเทําไร ประเทศใดมีประชากรมากที่ สุดและน๎อยที่สุด 
 ................................................................................................................................................................  
๒. การตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวมีลักษณะอยํางไร  
 ................................................................................................................................................................  
๓. ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีความแตกตํางกันทางด๎านสังคม สามารถแบํงออกได๎เป็น ๓ ประเภท ได๎แกํ  
 ๓.๑ สังคมของพวกที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิม มีวิถีการด าเนินชีวิตอยํางไร  
 ................................................................................................................................................................  
 ๓.๒ สังคมของชาวแอฟริกันที่อาศัยอยูํในชนบท มีวิถีการด าเนินชีวิตอยํางไร  
 ................................................................................................................................................................
 ๓.๓ สังคมของพวกที่ได๎รับวัฒนธรรมตะวันตก มีวิถีการด าเนินชีวิตอยํางไร  
 ................................................................................................................................................................  
 
   ค าชี้แจง      ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. รูปแบบการเมืองการปกครองของทวีปแอฟริกาได๎รับรูปแบบมาจากที่ใด เพราะเหตุใด  
 ................................................................................................................................................................ 
๒. แม๎วําประเทศตํางๆ ในทวีปแอฟริกาได๎รับเอกราชแล๎ว แตํก็ต๎องประ สบปัญหาการขาดความมั่นคง 
 ทางด๎านการเมืองการปกครอง นักเรียนคิดวํามาจากสาเหตุใด 
 ................................................................................................................................................................  

 
๘.๕ 

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 



 ๑๐๙ 

 กุ๎งกับเก๐รอคอยวันประกาศปิดเทอมใหญํ เพราะทุกๆ ปีคุณพํอคุณแมํจะพาไปเที่ยวตํางประเทศ 
ปิดเทอมใหญํคร้ังนี้กุ๎งกับเก๐อยากเดินทางไปทํองเที่ยวดินแดนแอฟริกาทุํงซาฟารี ทํองแดนสัตว๑ป่า เคนยา    

แทนซาเนีย ท๎องทุํงแหํงสรรพสัตว๑แอฟริกาตะวันออก และเหมือนเชํนเคย
ทั้งสองไมํผิดหวัง เพราะคุณพํอคุณแมํตกลงที่จะไปทํองดินแดนทุํงซาฟารี 
โดยมีตูตูมัคคุเทศก๑หนุํมชาวเคนยาเป็นผู๎น าเที่ยวชมอุทยานสัตว๑ป่าที่
ยิ่งใหญํทีสุ่ดของโลก ดินแดนที่เต็มไปด๎วยเร่ืองราวของชีวิตธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

 

 
 

เร่ือง การเดินทางของกุ้งกับเก๋ 
 

 ให้นักเรียนอ่าน "การเดินทางของกุ้งกับเก๋" แล้วตอบค าถามท่ีก าหนดให้  
 
 
 
 
 
 
 

รถแลํนออกนอกเมืองมุํงหน๎าไปทางตะวันตก ไปยังเมืองมโต วา มบู 
ซึ่งแปลวํา "แมํน้ ายุงชุม" แวะชมทะเล สาบมันยารา เมืองที่ร่ าลือวํามักพบ
สิงโตนอนบนต๎นไม๎ นั่งรถมาเร่ือยๆ มองเห็นแผํนดินที่มีทุํงหญ๎า สีน้ าตาล 
สัตว๑ป่ามากมายและเห็นพวกชาวมาไซใสํชุดสีด าอยํางนักรบ เอาแป้งขาวมา
แต๎มเขียนหน๎าพอกหน๎า ยืนกระโดดแบบเขยํงตัวขึ้น ซึ่งชาวมาไซจะปลูก
กระทํอมท าด๎วยดินและมูลสัตว๑ 

กุ๎งสงสัยวําพวกมาไซนี่คือใคร จึงถามตูตูมัคคุเทศก๑หนุํม ตูตูตอบวํา..................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  รถแลํนมาเร่ือยๆ ถึงที่ราบเซเรนเกติ มองเห็นภาพมหัศจรรย๑ปรากฏ  

แกสํายตา มันเป็นทุํงหญ๎าที่ราบกว๎างใหญํไพศาล มองออกไปไกลๆ 
เต็มไปด๎วยทุํงหญ๎าแทบไมํมีต๎นไม๎ใดๆ เลย คล๎ายกับทะเลทราย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
๘.๖ 

 



 ๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ชื่อภาพ ........................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

ทุํงหญ๎าที่ปรากฏแกํสายตากุ๎งกับเก๐ คือ ทุํงหญ๎าสะวันนามีลักษณะ ............................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
ท าให๎ทราบวําบริเวณนี้มีลักษณะภูมิอากาศแบบ ........................................................................................ 
 เวลาเช๎าเป็นชํวงที่อากาศ สดชื่นสัตว๑ป่าจะนอนพักผํอนใต๎ต๎นไม๎ บนต๎นไม๎ และตามแหลํงน้ าจะพบ
ฝูงกา ฝูงช๎าง จระเข๎ ฮิปโปโปเตมัสนอนแชํน้ าอยํางส าราญใจ ตามทุํงหญ๎าชายน้ าเจอสิงโตหลายฝูงก าลัง
พักผํอน ม๎าลายก าลังหากิน เสือชีตาห๑ก าลังเดินไปที่พงหญ๎า นกฟลามิงโกก าลังหากินอยูํริมทะเลสาบ ท า
ให๎บริเวณนั้นเป็นทะเลสีชมพู กุ๎งกับเก๐กดชัตเตอร๑ภาพกันมือระวิง เพื่อให๎ได๎ภาพที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด 
 หลังจากกลับมาจากทํองเที่ยว กุ๎งกับเก๐นั่งดูรูปถํายทํองซาฟารี ซึ่งล๎วนเป็นรูปของ สัตว๑นานาชนิด 
นักเรียนคิดวํามีสัตว๑อะไรบ๎าง ให๎นักเรียนวาดภาพทุํงซาฟารีดินแดนที่เต็มไปด๎วยสัตว๑นานาชนิด พร๎อมทั้ง
ระบายสีให๎สวยงาม ตั้งชื่อภาพและเขียนบรรยายใต๎ภาพพอเข๎าใจ 



 ๑๑๑ 

 
 

 

สาระการเรียนรู๎  ภูมิศาสตร๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓  ภูมิภาคของโลก 

เร่ือง   โลกของเราในยุคปัจจุบัน                  ๒  ชั่วโมง 
 
 
 จากความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีการ สื่อสารในปัจจุบัน ท าให๎ประเทศตํางๆ ในโลกสามารถ
ติดตํอสื่อสารถึงกันได๎ สํงผลให๎เกิดการถํายทอดแลกเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตซึ่งกันและกัน สามารถเดินทางไป
มาหาสูํกันได๎ในชํวงระยะเวลาสั้นๆ ในยุคโลกไร๎พรมแดนน้ีสํงผลดีให๎หลายๆ ประเทศหันมารวมกลุํมกัน เพื่อ
พัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ ความเป็นอยูํ และคุณภาพชีวิตของประชากรโลกให๎ดีขึ้น 
 
 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะเดํนๆ ของประเทศและทวีปตํางๆ ของโลกได๎  
 ๒. วิเคราะห๑ถึงการรวมกลุํมระหวํางประเทศตํางๆ ในภูมิภาคของโลก และความ สัมพันธ๑ของ
ประเทศไทยกับประเทศตํางๆ ในภูมิภาคของโลกได๎ 
 
 
 ๑. ลักษณะเดํนด๎านตํางๆ ของประเทศและทวีปตํางๆ ของโลก  
 ๒. การรวมกลุํมของประเทศตํางๆ ในโลก  
 ๒. ความ สัมพันธ๑ของไทยกับประเทศตํางๆ ในภูมิภาคของโลก  
 
 
 
 
 ๑. ครูและนักเรียนรํวมกัน สนทนาถึงลักษณะเดํนๆ ของประเทศและทวีปตํางๆ ของโลก โดย
กลําวถึงความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่ท าให๎ประเทศตํางๆ ในโลกสามารถติดตํอกันได๎ในยุคโลกาภิวัตน๑ 
และการถํายทอดแลกเปลี่ยนประเพณี วัฒนธรรม การติดตํอสัมพันธ๑กันของประเทศตํางๆ ท าให๎เกิดการรวมกลุํม
ระหวํางประเทศตํางๆ ในภูมิภาคของโลก 
 ๒. นักเรียนวิเคราะห๑ถึงความเจริญทางเทคโนโลยีการ สื่อสารในยุคโลกาภิวัตน๑ ท าให๎คนบนพื้น
โลกนี้สามารถติดตํอสื่อสาร และเดินทางไปยังประเทศตํางๆ ได๎สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ -๒ 

๙ 
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 ๓. นักเรียนรํวมกันวิเคราะห๑เกี่ยวกับความ สัมพันธ๑ของประเทศไทยกับประเทศตํางๆ และนโยบาย
การตํางประเทศของไทยในการอยูํรํวมกันกับประเทศตํางๆ ในโลก โดยสามารถสืบค๎นข๎อมูลเพิ่มเติมได๎จาก
แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ 
 ๔. นักเรียนแบํงกลุํมๆ ละ ๔ คน คละความสามารถ ครูแจกบัตรค าถามให๎นักเรียนชํวยกันตอบ
ค าถาม  
  ตัวอย่าง ในปัจจุบันเรามักจะได๎ยินค าวํา ยุคโลกาภิวัตน๑ โลกไร๎พรมแดน ท าให๎ประชากรใน
ภูมิภาคตํางๆ ของโลกสามารถเดินทางติดตํอกันได๎ มีการเดินทางจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งใน
เวลาอันรวดเร็ว จากค ากลําวข๎างต๎น เกิดข๎อดีและข๎อจ ากัดอยํางไรบ๎าง  
  สมาชิกคนที่   ๑ มีหน๎าที่อํานค าถามและแยกประเด็นส าคัญ คือ 
      กระแสโลกาภิวัตน๑ท าให๎การเดินทางไปมาหาสูํเป็นไปอยํางรวดเร็ว 
      ในปัจจุบันการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีขําวสาร ท าให๎สามารถ 
      ติดตํอสื่อสารกับประเทศตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็ว 
      ในปัจจุบันมนุษย๑สามารถเดินทางไปมาหาสูํกันได๎อยํางสะดวก 
      เกิดการแลกเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตซึ่งกันและกัน 
  สมาชิกคนที่   ๒ มีหน๎าที่วิเคราะห๑หาแนวทางตอบค าถาม คือ  
      ท าให๎เราสามารถเดินทางไปยังประเทศตํางๆ ได๎สะดวกขึ้น 
      ท าให๎เรารับร๎ูขําวสาร เรียนรู๎วิถีการด าเนินชีวิตของประชากรใน  
      ประเทศตํางๆ ได๎รวดเร็ว 
      ท าให๎มีการรวมกลุํมประเทศเพื่อชํวยเหลือกันในด๎านตํางๆ 
  สมาชิกคนที่   ๓ รวบรวมข๎อมูลที่สมาชิกคนที่ ๑ และสมาชิกคนที่ ๒ ได๎เ สนอแนะและ
เขียนตอบ ได๎ดังนี้ 
     ` ท าให๎เราสามารถเดินทางติดตํอกันได๎สะดวก 
     ` ท าให๎เกิดการถํายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
      สามารถติดตํอสื่อสารกันได๎สะดวกรวดเร็ว 
      เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมตํางๆ ท าให๎วัฒนธรรมอันดีงามของ  
      ไทยบางอยํางถูกละเลยไป 
  สมาชิกคนที่ ๔ ตรวจค าตอบ  
  ในการแขํงขันตอบค าถามข๎อที่ ๒  
  สมาชิกคนที่ ๒ มีหน๎าที่อํานค าถามและแยกแยะประเด็นส าคัญ  
  สมาชิกคนที่ ๓ มีหน๎าที่วิเคราะห๑หาแนวทางตอบค าถาม  
  สมาชิกคนที่ ๔ มีหน๎าที่เขียนค าตอบ  
  สมาชิกคนที่ ๑ ตรวจค าตอบ  



 ๑๑๓ 

  ส าหรับการถามตอบข๎อตํอไปก็จะเวียนหน๎าที่ สลับกันไปโดยเรียงตามล าดับหน๎าที่ในแตํละ
ค าถาม 
  นักเรียนชํวยกันถามค าถามจนครบจ านวนข๎อที่ก าหนดไว๎ เมื่อทุกคนในกลุํมเข๎าใจกันดีแล๎วก็
เตรียมแขํงขันกับกลุํมอื่น โดยสมาชิกทุกคนจะต๎องแยกย๎ายกันไปแขํงขันในโต๏ะที่สมาชิกมีความสามารถ
ใกล๎เคียงกัน 
 ๕. เตรียมการแขํงขัน ครูจัดโต๏ะแขํงขัน และให๎ตัวแทนแตํละกลุํมในข๎อ ๑ ซึ่งมีความสามารถ
แตกตํางกันแยกย๎ายไปแขํงขันในโต๏ะที่จัดไว๎ตามความสามารถ เชํน ผู๎เรียนที่เกํงของแตํละกลุํมจะมาแขํงขัน 
ส าหรับโต๏ะคนเกํง ผู๎เรียนที่มีความสามารถอยูํระดับปานกลางคํอนข๎างเกํงของแตํละกลุํม ก็จะมาแขํงขันใน
โต๏ะที่จัดไว๎ส าหรับคนที่มีความสามารถอยูํในระดับปานกลาง เป็นต๎น 
  ทีมการแขํงขันจะมีแผนผังดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 ๖. การด าเนินการแขํงขัน ครูแจกซองค าถามให๎นักเรียนทุกโต๏ะ ซึ่งมีค าถามเทํากับจ านวนผู๎แขํงขัน 
จากนั้นครูชี้แจงให๎นักเรียนทราบวําทุกคนจะผลัดกันเป็นผู๎อํานค าถาม ขอให๎อํานช๎าๆ ชัดๆ ซึ่งผู๎อํานค าถามจะมี
หน๎าที่อํานค าเฉลยและให๎คะแนนผู๎ที่ตอบถูกตามล าดับ สํวนซองค าเฉลยให๎วางไว๎ใกล๎ๆ ซองค าถาม 
 ๗. เร่ิมการแขํงขัน  
  สมาชิกคนที่ ๑ หยิบซองค าถาม ๑ ซอง เปิดอํานค าถามแล๎วางลงกลางโต๏ะ สมาชิกคนที่ 
๒, ๓, ๔ แขํงขันกันตอบค าถาม โดยเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบของตน แล๎ว สํงให๎สมาชิกคนที่ ๑ 
อํานและตรวจค าตอบ (อยูํในซองเฉลย) 
  คนที่ตอบถูกเป็นคนที่ ๑  ได๎ ๒ คะแนน  
  คนที่ตอบถูกเป็นคนที่ ๒  ได๎ ๑ คะแนน  
  คนที่ตอบถูกเป็นคนที่ ๓  ได๎ ๑ คะแนน  
  ทุกคนผลัดกันท าหน๎าที่อํานค าถามจนครบทุกข๎อ แล๎วรวมคะแนนของแตํละคนโดยให๎ทุกคน 
น าคะแนนที่ได๎จากการตอบกลับไปยังกลุํมเดิม แล๎วรวมคะแนนเข๎าด๎วยกันและเฉลี่ยคะแนนของกลุํมตน 
กลุํมที่ได๎คะแนนสูงสุดเป็นฝ่ายชนะ 
 ๘. ครูสรุปความรู๎เกี่ยวกับภูมิศาสตร๑โลก  

 ๑ ๑ 

๑ ๑ 

 ๒ ๒ 

๒ ๒ 

 ๔ ๔ 

๔ ๔ 

 ๓ ๓ 

๓ ๓ 

ผู๎เรียนที่เกํง 
ผู๎เรียนที่อยูํในระดับ 

ปานกลางคํอนข๎างเกํง 
ผู๎เรียนที่อยูํในระดับ 

ปานกลางคํอนข๎างน๎อย ผู๎เรียนที่อํอน 

โต๏ะหมายเลข ๑ โต๏ะหมายเลข ๒ โต๏ะหมายเลข ๓ โต๏ะหมายเลข ๔ 
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 ๙. นักเรียนท าโครงงานสาระภูมิศาสตร๑ เร่ือง โลกของเรา โดยจัดแบํงงานและมอบหมายงาน
กันเอง แล๎วให๎น าเสนอโครงงานตํอครูผู๎สอน เมื่อท าโครงงานเ สร็จแล๎วให๎นักเรียนแสดงผลงานโดยการจัด
ป้ายนิเทศ 
 ๑๐. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียน หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓ เร่ือง ภูมิภาคของโลก  
 
 
 ๑. บัตรค าถาม  
 ๒. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๓. แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ  
  http://www.geocities.com รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับภูมิภาคตํางๆ ของโลก  
  http://www.thai.net/lokkongrao/default. รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับโลกของเรา 
  http://www.mfa.go.th เว็บไซต๑กระทรวงการตํางประเทศรวบรวมนโยบายความสัมพันธ๑ของ
ไทยกับประเทศตํางๆ 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุํม 
  ๒. ตรวจแบบเ สนอโครงงาน 
  ๓. ตรวจป้ายนิเทศ  
  ๔. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒  เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุํม 
  ๒. แบบเ สนอโครงงาน 
  ๓. แบบประเมินการจัดป้ายนิเทศ  
  ๔. แบบทดสอบ (ผํานเกณฑ๑การประเมินร๎อยละ ๖๐)  
 ๖.๓  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
   (อยูํในภาคผนวก)  

 

๕ 

 

๖ 



 ๑๑๕ 

 

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
ภูมิภาคของโลก 

 

   ค าชี้แจง ให๎นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงค าตอบเดียว (๒๐ คะแนน) 
 

๑. ประวัติศาสตร๑ของทวีปยุโรปมีความเกี่ยวพันกับอารยธรรมใดมากที่ สุด 
 ก. กรีก - โรมัน ข. บาบิโลเนีย  
 ค. เมโ สโปเตเมีย ง. อียิปต๑ - ฮิบรู  
๒. ทวีปยุโรปเป็นแหลํงก าเนิดวิทยาการตํางๆ ตั้งแตํอดีตและพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเพราะเหตุ ใด 
 ก. สภาพภูมิประเทศเอ้ืออ านวย 
 ข. บ๎านเมือง สงบสุข ไมํมีศึกสงคราม 
 ค. ประชากรมีคุณภาพ ชอบประดิษฐ๑คิดค๎น สิ่งใหมํๆ 
 ง. อุดม สมบูรณ๑ไปด๎วยทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ 
๓. การส ารวจทางทะเลของชาวยุโรปมีจุดมุํงหมายหลักเพื่ออะไร  
 ก. พิ สจูน๑วําโลกกลม ข. แ สวงหาผลประโยชน๑ 
 ค. หาเ ส๎นทางไปสูํอินเดีย ง. ขยายตลาดทางการค๎า  
๔. ลักษณะภูมิประเทศ สํวนใหญํของทวีปยุโรปเป็นแบบใด 
 ก. ที่ราบ  ข. ที่ราบ สูง 
 ค. เทือกเขา ง. แอํงแผํนดิน  
๕. ชาวรั สเซียที่อาศัยอยูํในเขตไซบีเรียต๎องสวมใสํเสื้อผ๎าขนสัตว๑หนาๆ เพราะอาศัยอยูํในเขตภูมิอากาศแบบใด 
 ก. ทุนดรา  ข. ทุํงน้ าแข็ง  
 ค. อบอุํนชื้นภาคพื้นทวีป ง. อบอุํนชื้นภาคพื้น สมุทรชายฝั่งตะวันตก 
๖. "ดินแดนแหํงโคนม" หมายถึงประเทศใด  
 ก.  เ สปน  ข. สวีเดน 
 ค. เดนมาร๑ก ง. ออ สเตรีย 
๗. เพราะเหตุใดจึงมีการเรียกทวีปอเมริกาเหนือวํา "โลกใหมํ"  
 ก. เกิดอารยธรรม สมัยใหมํ ข. เป็นดินแดนที่เพิ่งกํอก าเนิด  
 ค. เป็นทวีปที่เพิ่งค๎นพบใหมํ ง. เร่ืองราวของทวีปยังไมํชัดเจน  

๓ 

ตอนท่ี ๑ 
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๘. "แกรนด๑ แคนยอน" เมื่อเอํยถึงชื่อนี้คน สํวนใหญํจะนึกถึงลักษณะภูมิประเทศแบบใดของทวีปอเมริกา 
      เหนือ 
 ก. ภูเขา สูง มีหน๎าผา เป็นที่ชื่นชอบของนักปีนเขา 
 ข. น้ าตก สูงอยูํในเขตทะเลสาบอีรี และออนตาริโอ 
 ค. หุบเขาลึก รูปรํางแปลกตา เกิดจากการกัดเซาะของน้ า  
 ง. หมูํเกาะที่มีความสวยงาม เป็นที่ชื่นชอบของนักทํองเที่ยว  
๙. เขตที่ราบใหญํของทวีปอเมริกาเหนือ จะมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นแบบใด  
 ก. ต๎นเมเปิล ข. ป่าไม๎ผลัดใบ  
 ค. ต๎น สนใบยาว ง. ทุํงหญ๎าแพร๑รี  
๑๐. สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีแหลํงพลังงานปิโตรเลียมอยูํมาก แตํท าไมจึงต๎องสั่งซื้อจากตํางประเทศ 
 ก. ต๎นทุนในการขุดเจาะ สูง 
 ข. เก็บไว๎เป็นปริมาณ ส ารองภายในประเทศ 
 ค. ปริมาณการใช๎พลังงานภายในประเทศ สูง 
 ง. ต๎องการชํวยเหลือกลุํมประเทศผู๎ค๎าน้ ามัน  
๑๑. ความเจริญก๎าวหน๎าด๎านอุต สาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกากับแคนาดามาจากปัจจัยใด 
 ก. ระบบธุรกิจแบบเ สรี ข. นโยบายตํางประเทศที่แนํนอน  
 ค. คุณภาพของ สินค๎าและวัตถุดิบ ง. จ านวนประชากรที่มากและมีคุณภาพ  
๑๒. ประวัติศาสตร๑ของทวีปอเมริกาใต๎ สํวนใหญํจะเป็นเร่ืองราวเกี่ยวข๎องกับชนกลุํมใด 
 ก. มายา  ข. อินคา  
 ค. อินเดียน   ง. แอซแทค  
๑๓. ข๎อใดเป็นท าเลที่ตั้งของทวีปอเมริกาใต๎  
 ก. อยูํในซีกโลกใต๎ ทางตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  
 ข. อยูํในซีกโลกเหนือ ทิศเหนือติดกับทวีปยุโรป มีมหาสมุทรใหญํขนาบข๎าง  
 ค. อยูํถัดจากทวีปอเมริกาเหนือ ขนาบข๎างด๎วยมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติก  
 ง. อยูํทางตอนใต๎ของยุโรป ทิศเหนือจดทะเลเมดิเตอร๑เรเนียน ทิศใต๎จดมหาสมุทรแอตแลนติก  
๑๔. ทรัพยากร สัตว๑ป่าของทวีปอเมริกาใต๎พบมากบริเวณใด 
 ก. ทุํงหญ๎ายาโน ส  ข. เทือกเขาแอนดี ส  
 ค. เกาะฟอล๑กแลนด๑ ง. ลุํมแมํน้ าแอมะซอน  
๑๕. สิ่งที่พิสูจน๑วําการเมืองการปกครองของประเทศในทวีปอเมริกาใต๎ยังไมํมั่นคง คือข๎อใด  
 ก. มีการตํอต๎านรัฐบาล ข. มีพรรคการเมืองมาก  
 ค. เกิดรัฐประหารบํอยคร้ัง ง. มีการเปลี่ยนรัฐบาลบํอยครั้ง  



 ๑๑๗ 

๑๖. ข๎อใดเป็นอุป สรรคในการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมขนสํงของทวีปอเมริกาใต๎ 
 ก. ภูมิประเทศทุรกันดาร  
 ข. จ านวนผู๎ สัญจรมีน๎อย 
 ค. ไมํได๎รับความรํวมมือจากชาวพื้นเมือง  
 ง. ไมํได๎รับความรํวมมือจากประเทศตํางๆ  
๑๗. ปอฝ้ายต๎องการไปศึกษาเกี่ยวกับแหลํงอารยธรรมเกําแกํของทวีปแอฟริกา  ปอฝ้ายควรไปส ารวจที่ใด 
 ก. ป่าดิบคองโก ข. ลุํมแมํน้ าไนล๑  
 ค. ทะเลทราย สะฮารา ง. เทือกเขาแอตลา ส  
๑๘. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา สํวนใหญํมีลักษณะอยํางไร 
 ก. ที่ราบ สูง ข. เทือกเขา สูง 
 ค. แอํงแผํนดิน ง. ที่ราบลุํมแมํน้ า  
๑๙. ทวีปแอฟริกามีอากาศคํอนข๎างร๎อนเพราะเหตุใด  
 ก. อยูํหํางไกลทะเล ข. ได๎รับแ สงแดดมาก 
 ค. ใต๎พื้นทวีปร๎อนระอุ ง. เป็นพื้นที่โลํง สํวนใหญํ 
๒๐. การพาณิชยกรรมของทวีปแอฟริกามีมูลคําต่ าเพราะเหตุใด  
 ก. สินค๎ามีน๎อยชนิด ข. ประชากรยากจน  
 ค. ขาดแคลนเงินทุน ง. ถูกประเทศ สหรัฐอเมริกากีดกันทางการค๎า 



 ๑๑๘ 

   ค าชี้แจง    จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) 
๑. การที่ทวีปยุโรปสามารถพัฒนาได๎เจริญก๎าวหน๎าทั้งทางด๎านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร๑  

เทคโนโลยีและการคมนาคมขนสํง เป็นเพราะเหตุใด 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. บริเวณใดจัดเป็นเขตอุต สาหกรรมส าคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเหตุใด 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๓. ลุํมน้ าแอมะซอนมีความส าคัญตํอทวีปอเมริกาใต๎อยํางไร  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๔. เพราะเหตุใดประชากรในทวีปแอฟริกา สํวนใหญํยากจน และต๎องประสบกับภาวะทุพโภชนาการ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๕. การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจของประเทศตํางๆ มีผลดีตํอทุกประเทศในโลกอยํางไรบ๎าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 

ตอนท่ี ๒ 



 ๑๑๙ 

 
 


