
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              วิชาสังคมศึกษา ส22101  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2)                 ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา  เวลาเรียน   2   ชั่วโมง  
ผู้สอน มะรูดิง แปเต๊ะ                  โรงเรียนควนโดนวิทยา  
สอนวันท่ี……เดือน.......................................พ.ศ...............                              เวลา............................. 

 
สาระส าคัญ 

 แอฟริกาเป็นทวีปที่ก าลังพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นส่งผลท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม               
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
มาตรฐาน  ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ  
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.2/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 - วิเคราะห์การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปแอฟริกาได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 
  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด  
    1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์           
      - ทักษะการคัดแยก    - ทักษะการตีความ   - ทักษะการเปรียบเทียบ 
    2)  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
      - ทักษะการสรุปลงความเห็น   
  



 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
  -  กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.  มีวินัย                  
 2.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 3.  มีความรับผิดชอบ     
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

    - 

กิจกรรมการเรียนรู ้ (วิธีสอนโดยใช้เทคนิคแบบหมวก 6 ใบ  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ) 
(ชั่วโมงท่ี 1) 

ขั้นน า 

1. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2) 
จ านวน 10 ข้อ 

ขั้นเนื้อหา 
 2.  ครูน ากระดาษสี หรือกระดาษขาว มาให้นักเรียนช่วยกันพับหมวก แล้วใช้สีเทียน หรือระบายสี  
หมวกทั้งหมด 6 ใบ ได้แก่ หมวกสีขาว สีแดง สีด า สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า 
 3.  ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนในชั่วโมงให้นักเรียนทราบ และอธิบายธรรมชาติของ
หมวกแต่ละใบ ดังนี้ 
  1.หมวกสีขาว เป็นสีที่แสดงถึงความเป็นกลาง เป็นตัวแทนของข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่รับรู้ทั่วไป 
ผู้ที่สวมหมวกสีขาวจะต้องเป็นกลาง ไม่น าความคิดของตนเข้าไปปะปน 

  2.หมวกสีแดง เป็นสีที่แสดงถึงความเกร้ียวกราด อารมณ์ เป็นการมองโดยใช้อารมณ์ความรู้สึก
ทั้งหมดทางบวกและทางลบ การหยั่งรู้ มีสัญชาตญาณ ผู้ที่สวมหมวกสีแดง จะแสดงความรู้สึกด้วยอารมณ์ที่
แท้จริง จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
  3.หมวกสีด า เป็นสีที่แสดงถึงความเศร้าโศก มืดมน และการปฏิเสธ เกี่ยวข้องกับความคิด
ทางด้านลบ การปฏิเสธและการคัดค้าน ผู้ที่สวมหมวกสีด าจะแสดงความคิดเห็น จุดด้อย ข้อเสีย ข้อผิดพลาด 
ข้อบกพร่อง 
  4.หมวกสีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความสดใส สว่าง ร่าเริง แจ่มใส เป็นการมองในด้านบวก ความ
เป็นไปได้ ความหวัง ความมั่นใจ 



  5.หมวกสีเขียว  เป็นสีที่แสดงถึงความมีชีวิต ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ ความสดชื่น 
ความเป็นธรรมชาติ ผู้ที่สวมหมวกสีเขียวจะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เป็นความคิดที่จะพยายาม
ปรับปรุง พัฒนา 
  6.หมวกสีฟ้า เป็นสีของผู้น าที่แสดงถึงการควบคุม เปรียบเทียบกับท้องฟ้าที่ปกคลุมอยู่เหนือทุก
สิ่งทุกอย่าง รู้สึกสงบ เยือกเย็น เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารกระบวนการคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในเร่ืองของความคิดรวบยอด ข้อสรุป ยุติข้อขัดแย้ง ควบคุมบทบาทของสมาชิกให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 4.  ครูแบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม ตามสีหมวก โดยให้นักเรียนนับเลข 1-6 แล้วให้คนที่นับหมายเลข 
  เดียวกันมารวมกลุ่มกัน  
 5. ครูแจกใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง นักรบมาไซในชุดแดง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา แล้วให้นักเรียน กลุ่ม
ที่ 1 สวมหมวกสีขาว เล่าเร่ืองราวที่ได้ศึกษาจากใบความรู้ 
 6. นักเรียนกลุ่มที่ 2 สวมหมวกสีแดง ครูตั้งค าถามให้สมาชิกในกลุ่มฝึกการคิด ตัวอย่างเช่นนักเรียนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของเผ่ามาไซอย่างไร 
 7. นักเรียนกลุ่มที่ 3 สวมหมวกสีด า ครูตั้งค าถามให้สมาชิกในกลุ่มฝึกการคิด ตัวอย่างเช่นรู้สึกอย่างไร
กับพฤติกรรมการชอบรังแกเผ่าอื่นๆ เพื่อแย่งชิงวัว และสัตว์มาเป็นของตนเอง 
 8. นักเรียนกลุ่มที่ 4 สวมหมวกสีเหลือง ครูต้ังค าถามให้สมาชิกในกลุ่มฝึกการคิด ตัวอย่างเช่นวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่โดดเด่นของชาวมาไซ คืออะไร มีผลดีอย่างไร 
 9. นักเรียนกลุ่มที่ 5 สวมหมวกสีเขียว ครูต้ังค าถามให้สมาชิกในกลุ่มฝึกการคิด ตัวอย่าง เช่น เผ่ามาไซ 
มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างไรบ้าง 
 10. นักเรียนกลุ่มที่ 6 สวมหมวกสีฟ้า ครูตั้งค าถามให้นักเรียนสมาชิกในกลุ่มฝึกการคิด เช่นวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของเผ่ามาไซในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 11. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญจากการท ากิจกรรม และครูแนะน าให้นักเรียนไปศึกษา วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของคนเผ่าอ่ืนๆ ในทวีปแอฟริกาเพิ่มเติม จากหนังสือเรียน หรือหนังสือ
ค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 
ขั้นสรุป 
 12. ครูสรุปให้นักเรียนเข้าใจว่า ปัจจุบันชาวเผ่าต่างๆ ได้มีการปรับตัวในการด ารงชีวิตเป็นสังคมทั่วไป
มากขึ้น และรัฐบาลก็ได้น าจุดเด่นเหล่านี้มาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลิ่นอาย
ของความเป็นสังคมเผ่าอยู่ 
 

(ชั่วโมงท่ี 2) 
ขั้นน า 
 1.  ครูให้นักเรียนดูภาพ เกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในทวีปแอฟริกาที่มีการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมเมือง และให้วิเคราะห์ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้  



  1. จากภาพ  แสดงถึงความเจริญในด้านใด 
  2. ความเจริญดังกล่าว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชากรอย่างไร  
  3. ข้อดีของความเจริญดังกล่าวคืออะไร อธิบายเหตุผล  
  4. ผลกระทบหรือปัญหาที่ตามมาได้แก่อะไรบ้าง  
ขั้นเนื้อหา 
 2.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 
ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ เร่ือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม และ
ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เร่ือง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม  
 3.  ครูให้นักเรียนท า ใบงานท่ี 1 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 
 4.  ครูให้สมาชิกภายในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 2 ด้วยการผลัดกันเล่าเร่ืองรอบวง โดย
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเล่าผลงานในใบงานเวียนกันเป็นรอบๆ จนกระทั่งครบถ้วนตามหัวข้อในใบงาน 
 
ขั้นสรุป 
 5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เร่ือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 
 
การวัดและการแระเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2)  
 

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ภูมิศาสตร์
ทวีปแอฟริกา (2)  
 

วัดจากการท าแบบทดก่อนเรียน
เกณฑ์การวัดร้อยละ  50 ผ่านเกณฑ์ 

ต ร ว จ ใ บ ง า น ที่  1  เ ร่ื อ ง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

ใบงานที่  1  เ ร่ือง  ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา 
 

วัดจากการท าใบงานที่ 1 เกณฑ์การ
วัด ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์  ม.2 
  - แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2)   
  - ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง นักรบมาไซในชุดแดง 
  - ใบความรูท้ี่ 2 เร่ือง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม  
  - ภาพ เกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในทวีปแอฟริกา 
  - ใบงานที่ 1  เร่ือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา  
 
แหล่งการเรียนรู้ 
   - ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา 
   - แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
   http://www.th.wikipedia.org/wiki/ทวีปแอฟริกา 
   http://www.bp-smakom.org/BP School/So 
   http://www.mfa.go.th/web/481.php 
   school.obec.go.th/hangdong/student/AFRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 

http://www.th.wikipedia.org/wiki/ทวีปแอฟริกา
http://www.mfa.go.th/web/481.php


ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง          ได้ตรวจเห็นว่า มีความเหมาะสมและเห็นควรให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ได้   
          ควรปรับปรุง…………………………………………………………………………………               
 
                                                                                              ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง 
                                           (นายนิรัตน์     เสมอภพ) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                                                         ลงชื่อ….......................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                           (นายราชศักดิ์      ชูชื่น) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง นักรบมาไซในชุดแดง 
 

ค าว่า “โมราน”  (Moran) แปลว่า นักรบ คือ ค าที่ใช้เรียกชายฉกรรจ์ชาวมาไซ ที่มีอายุย่างเข้าสู่วัย
หนุ่มเต็มตัว พร้อมที่จะออกไปไล่ล่าสิงโต และปกป้องอาณาจักรของตนเองจากเผ่าอื่นๆ 

มีเร่ืองเล่าอยู่ว่าในอดีต การปรากฏตัวของชาวเผ่ามาไซในชุดแดงแต่ละคร้ัง มักจะสร้างความ
หวาดกลัวให้กับเผ่าอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก โดยระหว่างที่เผ่าวากัมบ้าก าลังจัดเลี้ยงประเพณีของเผ่าในช่วงค่ าวัน
หนึ่งอยู่นั้น การปรากฏตัวของนักรบหนุ่มมาไซร่างก าย าสูงโปร่งเพียงแค่ 6 -7 คน บริเวณหน้าหมู่บ้าน ก็
ถึงกับท าให้งานทั้งหมดต้องเลิกล้มไปในทันที ลูกเด็กเล็กแดงและคนแก่ต่างหลบหนีเข้าไปในกระท่อมของ
ตนเองด้วยความหวาดหวั่นและเงียบเสียงพลันอย่างไม่ได้นัดหมาย เผ่าอ่ืนๆ ต่างกลัวเกรงชาวมาไซอย่างมาก 
เน่ืองจากการที่ชาวมาไซมีร่างกายที่สูงใหญ่ มีความแข็งแกร่งกว่าเผ่าอ่ืนๆ มีหอกเป็นอาวุธ บางคนก็ใช้ไม้ที่มี
ลักษณะคล้ายไม้ตะพด มีหัวโตตอนปลายที่เรียกกันว่า “รุนกู” อย่างที่นักรบทางเหนือชาวแซมบูรูใช้กัน และ
พวกเค้าไม่ลังเลใจเลยที่จะใช้อาวุธที่ฝึกมาอย่างช่ าชองฟาดฟันใส่ศัตรู หรือแม้แต่สัตว์ดุร้าย 

เนื่องจากชาวมาไซมักจะชอบรังแกเผ่าอ่ืนๆ อยู่เป็นประจ า บางคร้ังก็เข้าสู้รบกับเผ่าอ่ืนๆ เพื่อชิงเอา
วัว และสัตว์มาเป็นสมบัติของตนเองอยู่เสมอ ทางรัฐบาลจึงจ ากัดอิสรภาพของชาวมาไซ โดยการจ ากัด
ขอบเขตและสิทธิไม่ให้ไปรุกรานเผ่าอ่ืนๆ โดยมอบวัว แพะ แกะ ให้เอาไปเลี้ยงเพื่อยังชีพ แทนการล่าสัตว์
และการรุกรานเผ่าอ่ืนๆ แทน เราจึงสามารถเห็นภาพเด็กๆ ชาวมาไซเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งหญ้าสะวันนาสีทอง
สดใสอยู่เป็นเร่ืองปกติของที่นี่ โดยเด็กชายที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มีอายุเพียง 7-12 ปี เพียงล าพัง ต้องรับผิดชอบวัว
บางฝูงกว่าร้อยตัว 

การวัดความร่ ารวยของชาวมาไซอาจจะดูได้จากจ านวนของวัวในฝูงที่เลี้ยงอยู่ ยิ่งมีมากแสดงว่าก็มี
ฐานะดีมาก บางฝูงอาจเกือบ 200 ตัว รับผิดชอบโดยเด็กเล็กๆ เลี้ยงวัวทุกวันจนกว่าจะถึงวัยหนุ่มฉกรรจ์ ก็จะ
ถูกฝึกฝนที่จะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งต่อไป การล่าสิงโตก็เป็นประเพณีที่ส าคัญอย่างหนึ่งของนักรบเหล่านี้ 
โดยผู้ใดที่สามารถล่าสิงโตได้มากที่สุด และมีชีวิตรอดกลับมาได้ จะถูกยกย่องว่าเป็นนักรบที่เก่งกาจ ถึง
ขนาดที่ว่า เดินทางไปทางไหนก็ไม่พ้นสายตาหวานหยดย้อยจากสาวๆ ไปได้ แต่พิธีกรรมแบบนี้ก็ต้องมีอัน
ล้มเลิกไป เพราะใช่ว่าชาวมาไซจะต้องชนะเสมอไป ในช่วงนั้นมีชาวมาไซถูกสิงโตกัดตาย และบางคน
ถึงกับพิการไปเป็นจ านวนมาก จนในหมู่บ้านบางแห่งมีเพียงผู้หญิง เด็กๆ และคนชรา เราจึงสามารถเห็น
ร่องรอยที่สิงโตฝากรอยแผลเอาไว้ให้เห็นอยู่ตามร่างกาย และอวัยวะบางส่วนที่ขาดหายได้ตามหมู่บ้านทั่วไป

รู้ที่ 1.นักรบบางส่วนก็จะออกไปรบกับเผ่าอ่ืนๆ เพื่อชิงตัวนักรบเผ่าอ่ืนๆ มาเป็นเชลยจับผู้หญิงมาเป็น
ภรรยา น าวัวมาเป็นสัตว์เลี้ยงของตนเอง โดยวัวเหล่านี้บางตัวติดเชื้อปากเท้าเปื่อยอยู่แล้ว ก็น ามาติดและ
แพร่กระจายติดสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปอีก เมื่อสัตว์เลี้ยงเกิดตายลง ชาวมาไซก็จะน ามาทิ้งไว้ไม่ห่างจากที่พัก
มากนัก ท าให้สัตว์นักล่าอย่างสิงโตที่มีอายุมากๆ ขี้เกียจออกล่าสัตว์อ่ืนๆ ตรงมากินซากวัวเหล่านี้อยู่เป็น
ประจ า และมาไซยังมีประเพณีที่โหดร้าย เมื่อคนแก่หรือผู้ใหญ่ของเผ่าเกิดเจ็บป่วยจนยากที่หมอผีจะรักษา 



บางคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขยับตัวไม่ได้ ก็จะน าออกมาไว้นอกกระท่อมหมู่บ้านให้สิงโตกินทั้งเป็นแบบ
นั้น เล่ากันว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะขาด
หายไป ท าให้สิงโตติดใจรสชาติวัวและเนื้อคนอย่างมาก บางคร้ังมันจึงล่าวัวหรือแม้แต่ดักซุ่มอยู่ริมน้ ารอ
หญิงสาวที่เดินลงไปตักน้ าที่ล าธาร เมื่อมีอาหารมาก สิงโตจึงแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว มีจ านวนมากขึ้นเร่ือยๆ 
คอยดักซุ่มกินวัวและคน ชาวมาไซก็มักจะออกล่าสิงโตเพื่อแก้แค้นเป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่ร่ าไป บางคร้ังมันมี
มากจนเกินไปก็จะขอให้ทางรัฐบาลส่งพรานผิวขาวมือดีมาช่วยปราบปรามสิงโตที่ชาวมาไซเรียกว่า สิงโต
เกเรเหล่านี้ แต่หารู้ไม่ว่าสิงโตเหล่านี้เกิดจากนิสัยของชาวมาไซเอง 

พรานผิวขาวที่รัฐบาลส่งมาให้ล่าสิงโตช่วยชาวมาไซ หนึ่งในนั้นคือ พรานผู้ยิ่งใหญ่ที่หลายคนรู้จัก
กันดี ผู้ที่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการท่องป่าเมื่อซัก 20-30 ปีที่แล้ว คงจ ากันได้เค้าคือ J.A. Hunter พรานผิว
ขาว ชาวยุโรปที่กล่าวกันว่า เคยมีประวัติล่าสัตว์ในทวีปแอฟริกามามากที่สุด จนมีผู้กล่าวกันว่าเค้าเป็นผู้ที่ท า
ให้แรดขาวเกือบที่จะสูญพันธุ์ นักล่าสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ชื่อว่าล่าแรดขาวมาแล้วกว่า 1,400 ตัว ช้างอีกเกือบพัน
ตัว และสิงโตอีก 600 ตัว ก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานรับใช้รัฐบาลเคนย่า ออกตามล่าสิงโต
ที่มากินวัวและท าร้ายชาวบ้านให้กับชาวมาไซ นับว่าเค้าผู้นี้เป็นวีรบุรุษของชาวมาไซ (ปัจจุบันถึงแม้เค้าจะ
เสียชีวิตไปแล้ว แต่ก็ยังมีชาวเคนย่ายกย่องให้เป็นพรานผู้ยิ่งใหญ่ ก่อนวาระสุดท้ายเค้าได้ปลูกบ้านอยู่กับ
ภรรยาผิวขาวไว้ในที่แห่งหน่ึง ทางตอนใต้ของกรุงไนโรบี  ใกล้เทือกเขาคีรีมานจาโร ของแทนซาเนีย ชื่อว่า
บ้าน Hunter House ปัจจุบันได้กลายเป็นรีสอร์ตที่พัก ชื่อว่า Hunter Lodge) 

วัฒนธรรม การดื่มเลือดวัว ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของชาวมาไซ การที่ท าให้ชาวมาไซมีร่างกาย
สูง สมบูรณ์แข็งแรง อาจเป็นเพราะว่า ชาวมาไซมักดื่มเลือดวัวผสมนม และบริโภคเนื้อสัตว์เป็นประจ า ผิด
กับเผ่าอ่ืนอย่างวากัมบ้า ที่ชอบกินผักและขี้โรค และตัวไม่ใหญ่นัก  กรรมวิธีดื่มเลือดวัวเร่ิมจากชาวมาไซจะ
ใช้ธนูปลายแหลมยิงไปที่บริเวณหลอดเลือดที่คอของวัวอย่างแม่ย า และใช้ภาชนะรองรับเลือดสดๆ ที่ไหล
พร่ังพรูออกมาด้วยเหยือกหรือคนโทจนเกือบเต็ม ก่อนจะน าน้ านมวัวอีกส่วนที่รีดออกมาผสมกันใน
อัตราส่วนเท่ากันแล้วดื่มทันที แต่วัวตัวนั้นจะไม่ตายและได้รับการรักษาบาดแผล แล้วรอที่จะน ามาท าเช่นนี้
อีกในคราวต่อไป บางคร้ังมีการฆ่าแพะ เพื่อน ามาเป็นอาหาร 

เราอาจจะเห็นภาพที่ชวนสะอิดสะเอียน ชาวมาไซเชือดแพะ ผ่าช าแหละออก และชาวมาไซจะก้มลง
ดื่มเลือดอย่างโอชะ นอกจากนี้ก็มักนิยมกินอาหารที่ปรุงมาจากข้าวสาลีและแป้งข้าวโพด และชอบ
เคร่ืองปรุงอย่างเกลือมากเป็นเพราะที่นี่หายาก ถ้าหากใครน าเกลือไปฝากจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี 
วัฒนธรรมเช่นน้ีไม่ว่าจะมาไซคนที่มีฐานะดีหรือยากจนขนาดไหนก็จะกินอาหารชนิด เดียวกัน ปฏิบัติตัวไม่
ต่างกัน 

ทางด้านอาชีพ นอกจากรายได้จากการเลี้ยงวัวแล้ว ก็มีรายได้จากการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไป
เที่ยวชมหมู่บ้านโดยจะต้องจ่ายเงินอัตรา 20 เหรียญสหรัฐ ต่อคนโดยประมาณ เมื่อเราจ่ายเงินให้เค้าเสร็จแล้ว 
เค้าก็จะร้องร าท าเพลงเป็นการเชื้อเชิญต้อนรับนักท่องเที่ยว และกระโดดตัวลอยตามที่เราเคยเห็นในสารคดี 



และน าเงินส่วนนี้ไปซื้อวัวจากรัฐบาลอีกต่อหนึ่ง จากนั้นก็น าวัวไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าอย่างอ่ืนเช่น วัว 1 
ตัว แลกกับแพะ 10 ตัว หรือแพะ 1 ตัว แลกกับไก่ 20 ตัว แล้วน าไก่ไปแลกข้าวสาลี หรืออาหารอ่ืนๆ 

การแต่งกาย นักรบจะใส่ชุดสีแดง บ่งบอกว่าเป็นนักรบที่กล้าหาญ เมื่อสิงโตเห็นมันจะจ าได้เป็น
อย่างดีและไม่กล้าที่จะเฉียดใกล้ มีลูกปัดและหินสีหลากหลายประดับอยู่ที่คอและผม ย้อมผมเป็นสีแดง ถัก
เปีย มีหอกเป็นอาวุธ ฝ่ายหญิงแต่งตัวด้วยผ้าสีสวยสดใสหลายสี มีเคร่ืองประดับที่ท าจากลูกปัดและหินสีด้วย
เหมือนกัน มัดผ้าสไบเฉียง และมักโกนผมที่ศรีษะ โดยถ้าหญิงใดไว้ผม เชื่อกันว่าไม่ผิดกับหญิงนั้นไว้ขนใต้
วงแขนเลยทีเดียวเพราะในสายตาชาวมาไซ จะดูน่าเกลียดและถูกเหยียดหยามจากชายหนุ่มได้ ฝ่ายหญิง
มักจะมีหน้าที่ เลี้ยงดูบุตร เตรียมอาหาร เลี้ยงแพะแกะและสัตว์เล็กๆ ส่วนวัวน้ันจะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย 

ฐานะอีกอย่างของชาวมาไซนอกจากจ านวนของวัวแล้ว จะสามารถดูได้จากที่อยู่อาศัย บ้านไหนที่
ปลูกด้วยสังกะสีล้อมด้วยร้ัวรวดหนามอย่างดี มีคอกวัวอย่างแน่นหนา มีรถจี๊ปแลนครุยเซอร์ 4WD จอดอยู่
หน้าบ้าน บ่งบอกให้รู้ว่าครอบครัวน้ีมีฐานะที่มีอันจะกิน แต่โดยทั่วไปจะอาศัยอยู่ใน “คราล” (Krall) คือ ชื่อ
ที่เรียกกระต๊อบของชาวมาไซ แต่ละหมู่บ้านก็จะปลูกห่างกัน ที่มันจะปลูกหมู่บ้านละประมาณไม่เกิน 10 
หลัง จัดล้อมเป็นวงกลม มีรั้วด้านนอกล้อมด้วยกิ่งหนามของต้นไม้ ป้องกันนักล่าอย่างสิงโตเข้ามาท าร้ายคน
ในหมู่บ้านและสัตว์เลี้ยง มีทางเข้าออกจากด้านหน้าและด้านหลัง พื้นที่ตรงกลางจะเป็นลานที่พักของวัว 
กระต๊อบแต่ละหลังมีโครงสร้างท าด้วยกิ่งไม้ ฉาบด้วยมูลวัวผสมดินเหนียวอย่างง่ายๆ ไม่มีหน้าต่าง ภายใน
จะแบ่งเนื้อที่ใช้สอยแยกเป็นห้องของผู้ใหญ่และเด็กๆ มีแค่เพียงใช้หนังสัตว์แห้งๆ เป็นฉากกั้นห้อง บางหลัง
อาจมีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดอย่างแพะอาศัยอยู่ด้วย บางหลังอาจจะอยู่รวมกันหมดทั้งสามี ภรรยา ย่า ยาย และ
ลูกหลาน 

เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ก็จะมีการเต้นร า กระโดดโลดเต้นต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการร้องเพลง
พื้นเมือง ภาษาสวาฮิลี (Swahili) ประสานเสียงของสุภาพสตรี เด็กๆจะถูกจับใส่เสื้อผ้ามาให้ถ่ายรูป มีการ
สาธิตการจุดไฟแบบโบราณ โดยการน ากิ่งไม้มาปั่นกับไม้ที่เป็นฐานรองอีกอัน โดยน ามูลวัวแห้งและหญ้า
แห้งมาเป็นเชื้อเพลิงติดไฟ โดยใช้เวลาไม่นาน เมื่อเสร็จจากการแสดงแล้ว ชาวมาไซทุกหมู่บ้านก็จะมีสินค้า
พื้นเมืองจ าหน่ายเป็นพวกตุ๊กตาไม้แกะสลัก เป็นรูปสัตว์ต่างๆ และนักรบ ชาวพื้นเมือง ลูกปัด หินสี งาช้าง
แกะ อาวุธพวกหอกโล่ เกราะอ่อน การเดินทางท่องเที่ยวในเขตของชาวมาไซ ในอุทยานมาไซมารา สามารถ
เดินทางเข้าชมได้ในช่วงกลางวัน ตั้งแต่เช้าถึงเย็น โดยจะต้องตกลงกับหัวหน้าเผ่า สามารถต่อรองราคาเข้าชม
ได้ สามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย แต่ถ้าเป็นสตรีมักจะขี้อายและไม่ค่อยจะให้ถ่ายรูปได้มากนัก 
 
ท่ีมา
http://devilkae.multiply.com/photos/album/11/11?&show_interstitial=1&u=%2Fphotos%2Falbum 
 
 

 



ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหมท่างสังคม 
 

โจฮันเนสเบิร์ก นครที่มีชื่อเรียกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น โจเบิร์ก โจซี่ หรือ ซิตี้ออฟโกลด์ คือ 
เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของผู้คน และถึงแม้จะไม่ใช่เมืองหลวง แต่ก็ถูกยกให้เป็นเมืองอันเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ ด้วยความที่อดีตของนครแห่งนี้เคยรุ่งเรืองด้วยเหมืองทอง ท าให้มีค ากล่าวว่า ถนนทุกสายในเมือง
แห่งนี้ปูลาดด้วยทองค าหากแต่ความแตกต่างของเมืองยังเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในเขตซิตี้ เซนเตอร์ ของ 
  โจฮันเนสเบิร์ก ภายหลังจากยกเลิกแบ่งแยกสีผิว ชุมชนเมืองที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนขาว ได้ถูก
คนท้องถิ่นผิวด าเข้ามาแทนที่ และท าให้สภาพของเมืองเปลี่ยนไป ในขณะที่คนขาวนั้นย้ายออกจากซิตี้เซ็น
เตอร์เดิมไปสร้างชุมชนของตนเองอีกฟากหนึ่งของตัวเมือง และเป็นเขตที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีความปลอดภัย
ขึ้นมามาก มีชื่อเรียกว่า เขตแซนด์ตัน (Sandton) รวมไปถึงเขตเมลโรส อาร์ค อันเป็นแหล่งช้อปปิ้ง และ
พักผ่อนของคนขาวภายในโจเบิร์ก 
  การเรียกกลุ่มคนในแอฟริกาใต้น้ัน คนขาวจะเรียกคนด าว่า คนพื้นเมืองเรียกคนที่มีเชื้อสายผสม
ระหว่างคนผิวด า และผู้อพยพมาใหม่อย่างชาวอินเดียว่า คนผิวสี ส่วนคนเอเชียนั้น คนในแอฟริกาใต้จะเหมา
รวมกันหมดว่า เป็นคนจีน ไม่ได้แบ่งแยกว่ามาจากประเทศใด และปัจจุบันภายในเมืองโจฮันเนสเบิร์กนั้น 
นอกจากประชากรท้องถิ่นทั้งผิวขาวและด าได้อยู่ร่วมกัน อย่างเท่าเทียมแล้ว ยังมีผู้อพยพย้ายถิ่นเพื่อแสวงหา
โอกาสใหม่ๆ อยู่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นคนจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น หรือแม้แต่ชาวไทย ซึ่งคนไทยในกรุงโยฮันเน
สเบิร์กนั้น มีอยู่ประมาณ 2,000 คน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการสปา ท่องเที่ยว 
หรือร้านอาหาร 
  ส าหรับการเดินทางไปเมืองโจฮันเนสเบิร์กนั้น ต้องไปแบบรู้อยู่ เพราะนครใหญ่แห่งนี้มิใช่พื้นที่ที่
นักท่องเที่ยวต่างถิ่นจะสามารถเดินถนนได้อย่างปลอดภัยนัก เพราะนอกจากปัญหาฉกชิงวิ่งราวแล้ว 
มาตรฐานของความปลอดภัยในเมืองนี้ยังขึ้นอยู่กับบริษัทรักษาความปลอดภัย สังเกตเห็นได้จากบ้านทุกหลัง
จะต้องมีร้ัวไฟฟ้า และมีป้ายของบริษัทรักษาความปลอดภัย (แบบติดอาวุธ) ไว้คอยดูแล 

 
ท่ีมา 
http://3cho00.exteen.com/20110920/entry 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2) 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดเป็นอุปสรรคของการพัฒนาด้านคมนาคม
ขนส่งของทวีปแอฟริกา 
ก. ประชากร เทคโนโลยี  ข. งบประมาณ   ประชากร 
ค. ภูมิประเทศ   เทคโนโลยี  ง. ภูมิอากาศ  ภูมิ
ประเทศ 
2. บริเวณใด เป็นย่านชุมชนของชาวจีน 
ก. เคปทาวน์  พริทอเรีย   ข. คาร์ทูม   โอมเดอร์มัน 
ค. ยาอุนเค ดูอาลา         ง.โกตดิวัวร์   อาบิดจัน 
3.ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้ประชากร
หลายประเทศในทวีปแอฟริกาต้องละทิ้งถิ่นที่อยู่เดิม    
ก.  หนีภัยสงคราม  ข. หนีภัยแล้ง 
ค. ภัยพิบัติธรรมชาติ  ง. ถูกรุกรานจากชนเผ่า 
4. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ข้อใดในทวีปแอฟริกา
ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ของประชากรมากที่สุด และไม่สามารถควบคุมได้ 
ก. พื้นที่สีเขียวถูกท าลาย 
ข. สภาพอากาศที่แปรปรวน 
ค. การขยายตัวของพื้นที่ทะเลทราย 
ง. พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพถูกบุกรุก 
5. บริเวณใดต่อไปนี้ ที่ยังคงความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงมากแห่งหน่ึงของโลก 
ก. ลุ่มแม่น้ าไนล์-อียิปต ์
ข. ป่าฝนเขตร้อน-คองโก 
ค. ทะเลสาบวิกตอเรีย-เคน 
ง. ลุ่มแม่น้ าไนเจอร์-ไนเจอร์ 

6. มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา ยกเว้น ข้อใด 
ก. ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับประเทศ
อ่ืนๆ 
ข. ส่งเสริมการผลิตไม้เป็นสินค้าส่งออก 
ค. ให้การศึกษาและความรู้แก่ประชาชน 
ง. ปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้ 
7. UNEP มีหน้าที่ส าคัญอย่างไรบ้าง 
ก. ส่งเสริมทางด้านการศึกษา   
ข. มูลนิธิให้ความคุ้มครองสัตว์ป่า 
ค. ให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน  
ง. ประสานงานกับองค์กรนานาชาติเพื่อผลักดันการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
8. ข้อใด เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
ก. การเกิดน้ าท่วมฉับพลัน   ข. การเกิดภาวะโลกร้อน 
ค. การเกิดภัยแล้ง                 ง. การเกิดไฟป่า 
9. โรคติดต่อใด ที่มีพาหะน าโรคมาจากทวีปแอฟริกา 
ก. ไข้หวัด              ข. ไข้มาลาเรีย 
ค. โรคชิกุนคุณยา    ง. โรคอหิวาตกโรค 
10. เพราะเหตุใด ทวีปแอฟริกาจึงท าการเพาะปลูก
ได้ผลผลิตน้อยไม่พอบริโภคภายในประเทศ 
ก. ประชากรไม่มีความรู้ทางการเกษตร 
ข. เกิดภาวะน้ าท่วมขังตลอดทั้งปี 
ค. มีพื้นที่เพาะปลูกน้อย 
ง. ประสบภัยแล้ง 
 

 
 



 เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2) 
 

 1. ค 2. ก 3.  ข 4. ค   5.     ข 
 6. ข 7. ง 8.  ข 9. ข 10.     ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เร่ือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในทวีปแอฟริกาตามกรอบที่ก าหนด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในทวีปแอฟริกา  

  

 

 

 

 
 

วิถีการด าเนินชีวิต 
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วิถีการด าเนินชีวิต 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

สังคมชนพื้นเมือง สังคมคนผิวสี สังคมคนขาว 

 
 

  
 

วิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในทวีป
แอฟริกา 

ใบงานที ่1 
 



เฉลย                                                                           
เร่ือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในทวีปแอฟริกาตามกรอบที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

วิถีการด าเนินชีวิต 
มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบ  
ชนเผ่า อาศัยอยู่เป็นเผ่า  
ต่างๆ ด ารงชีวิตด้วยการ  
ล่าสัตว์ หาของป่า   
มีประเพณีความเชื่อ  
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ง 
เหนือธรรมชาติ   
    
 

 
 

วิถีการด าเนินชีวิต 
อาศัยอยู่เป็นหมู่บ้าน  
ชุมชน ประกอบอาชีพ  
เกษตรกรรม เพาะปลูก  
เลี้ยงสัตว์ รับจ้างส่วนใหญ่ 
มีความเป็นอยู่ที่ยากจน  
เน่ืองจากปัญหาความแล้ง  
การขาดแคลนทรัพยากร  
    
 

 
 

วิถีการด าเนินชีวิต 
อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ  
เช่น โจฮันเนสเบิร์ก  
ในแอฟริกาใต้ ประกอบ  
อาชีพนักธุรกิจ ค้าขาย   
เป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ที่ดี  
มีการศึกษาดี มีวิถีชีวิต  
แบบคนตะวันตก  
    
 

สังคมชนพื้นเมือง สังคมคนผิวสี สังคมคนขาว 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในทวีป
แอฟริกา 

ใบงานที ่1.1 
 



 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ
ท างาน 

การร่วม
ปรับปรงุ
ผลงานกลุ่ม 

รวม 

20  
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                               ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 

14-17 

10-13 

ต่ ากว่า 10   

ดีมาก 

ด ี
พอใช ้

ปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  = 4 

ดี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรับปรุง  = 1 

หมายเหตุ  ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเปน็ผู้ประเมิน   หรือใหต้ัวแทนกลุ่มผลัดกันประเมิน  
 หรือให้มีการประเมนิโดยเพื่อน  โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              วิชาสังคมศึกษา ส22101  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2)    ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา เวลาเรียน   6   ชั่วโมง  
ผู้สอน มะรูดิง แปเต๊ะ                  โรงเรียนควนโดนวิทยา  
สอนวันท่ี……เดือน.......................................พ.ศ...............                              เวลา............................. 

 
สาระส าคัญ 
 การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาย่อมส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอ่ืนๆ ในโลก รวมทั้งประเทศไทย 
จึงมีความจ าเป็นในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ส 5.2        ม.2/2  ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

            ม.2/3  ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

            ม.2/4  วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1) วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้ 
 2) บอกแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้ 
 3) วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม 
  ในทวีปแอฟริกาที่มีผลต่อประเทศไทยได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 
 2) ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา 
 3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาต่อประเทศไทย 
 



สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 
  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด  
    1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      -  ทักษะการคัดแยก        -  ทักษะการเปรียบเทียบ 
    2)  ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
    1)  กระบวนการสืบค้นข้อมูล        
    2)  กระบวนการท างานกลุ่ม 
    3)  กระบวนการปฏิบัต ิ
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์          
 1.  มีวินัย                    
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มีความรับผิดชอบ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

    - 

กิจกรรมการเรียนรู ้ (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการสืบค้น, 
กระบวนการคิดวิเคราะห์) 

(ชั่วโมงท่ี 1 – 2) 
ขั้นน า 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่เป็นสัญลักษณ์ของทวีปแอฟริกา เช่น ช้างป่า  สิงโต ม้าลาย   
เป็นต้น แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างมาให้มากที่สุด 
ขั้นเนื้อหา 
 2. ครูตั้งค าถามเพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างค าถาม เช่น เพราะเหตุใด ใน
ทวีปแอฟริกา จึงมีสัตว์ป่าอยู่มากมายและหลากหลาย แล้วให้ครูสรุปให้นักเรียนเข้าใจว่า ทวีปแอฟริกาเป็น
ทวีปที่กว้างใหญ่ มีสภาพภูมิประเทศที่ยังคงเป็นป่า ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ จึงยังคงมีสัตว์ป่าที่หลากหลาย และใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลของแต่ละประเทศก็ได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้ โดยมีการ



ประกาศให้พื้นที่ต่างๆ เป็นเขตอุทยาน ห้ามล่าสัตว์ และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว
ชมวิถีชีวิตของสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด 
 3. ครูเล่าถึงสถานการณ์สัตว์ป่าและป่าไม้ในทวีปแอฟริกาในปัจจุบันที่ได้ลดจ านวนลง อันเนื่องมาจาก
การล่าสัตว์ป่า และการท าลายป่าไม้ให้นักเรียนฟัง และยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชากรทั่วโลก พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 
ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เร่ือง 
วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา จากหนังสือเรียน หรือหนั งสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความ
เหมาะสม จากนั้นช่วยกันท าใบงานท่ี 1.1 เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา  
 5. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มท าเสร็จ ครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 
2-3 กลุ่ม และให้กลุ่มอื่นที่มีผลงานแตกต่างกันออกไปได้น าเสนอเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป 
 6. ครูมอบหมายให้สมาชิกแต่ละกลุ่มไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา ที่
กลุ่มสนใจมา กลุ่มละ 3 ปัญหา โดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ สารคดี รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์ 
หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามความเหมาะสม  

(ชั่วโมงท่ี 3 ) 
ขั้นน า 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าประเด็นส าคัญหรือหัวข้อของข้อมูล หรือข่าวที่ได้ไปศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา พร้อมทั้งเล่าวิธีการด าเนินการในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข  
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้สืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ในใบงานท่ี 1.2 เร่ือง 
สืบค้นข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะร่วมมือกันน าข้อมูล             ที่สืบค้นมา
วิเคราะห์ แล้วตอบค าถาม กลุ่มละ 3 เร่ือง ดังนี้  
  1. ปัญหาคืออะไร 
  2. ปัญหาดังกล่าว มีสาเหตุจากอะไร  
  3. ปัญหาดังกล่าว มีผลกระทบต่อสภาพการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างไร  
  4. ปัญหาดังกล่าว มีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างไรบ้าง  
 3. ครูติดตามการท างานของแต่ละกลุ่ม ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการ
วิเคราะห์และตอบค าถามแต่ละข้อน้ัน จะต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
 4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงานที่ร่วมกันท าตามหัวข้อที่ก าหนดให้ใน
ใบงานที่ 2.2 และเตรียมน าเสนอผลงานในชั่วโมงเรียนต่อไป  
 



(ชั่วโมงท่ี 4) 
ขั้นน า 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงความพร้อมในการน าเสนอผลงาน และให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากเพื่อ
น าเสนอผลงาน ตามหมายเลขที่จับสลากได้ เมื่อกลุ่มใดน าเสนอผลงานให้กลุ่มที่เป็นผู้ฟังท าหน้าที่ในการ
แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง  
ขั้นเนื้อหา 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยปฏิบัติ ดังนี้  

-   กลุ่มหมายเลข 1 น าเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 2 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
-   กลุ่มหมายเลข 2 น าเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 3 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
-   กลุ่มหมายเลข 3 น าเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 4 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
-   กลุ่มหมายเลข 4 น าเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 5 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
-   กลุ่มหมายเลข 5 น าเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 6 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ขั้นสรุป 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในทวีปแอฟริกา ได้แก่  
  1. ปัญหาภัยแล้ง 
  2. ปัญหาที่ดินเสื่อมสภาพ 
  3. ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า  
  4. ปัญหาการขาดแคลนน้ าและมลพิษทางน้ า  
  5. ปัญหาพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพถูกบุกรุก  
  6. ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล  

(ชั่วโมงท่ี 5 – 6) 
ขั้นน า 
 1. ครูน าข้อความเกี่ยวกับการพยากรณ์เหตุการณ์ และแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกาในอนาคต มาให้นักเรียนวิเคราะห์ ดังนี้  

 
 
 
 
 

 
 
  

 “ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับทวีปแอฟริกามากที่สุด และเกิดขึ้น
ต่อเน่ืองทุกปี โดยประเทศ 2 ใน 3 ของประเทศทั้งหมดในทวีปต้องประสบกับภัยแล้ง ภัยแล้ง
ในทวีปแอฟริกา มีสาเหตุหลักมาจากสภาพพื้นที่อยู่ในเขตแห้งแล้ง การขยายตัวของ
ทะเลทราย พื้นที่สีเขียวถูกบุกรุกท าลาย สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงร้อนขึ้น ผลจาก 
ภัยแล้งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย สัตว์ล้มตายเพราะขาดแคลนน้ า อาหาร ท าให้มี
ผู้เสียชีวิตจากการขาดแคลนอาหารเป็นจ านวนมาก แนวโน้มภัยแล้งได้ขยายเพิ่มขึ้นทุกปี               
ท าให้เป็นปัญหาที่ทวีปนี้ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” 
 



2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถามจากข้อมูลในข้อ 1 ดังนี้  
  1. ปัญหาส าคัญ คืออะไร 
  2. ปัญหาดังกล่าว มีสาเหตุมาจากอะไร  
  3. ปัญหาดังกล่าว มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตมนุษย์อย่างไร  
ขั้นเนื้อหา 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ปัญหาส าคัญของทวีปแอฟริกาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา  
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตาม
ความเหมาะสม  
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาความรู้เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา แล้วช่วยกันท าใบงานท่ี 1.3 เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา จากนั้นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง  
 6. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 3-4 กลุ่ม และให้กลุ่มอื่นได้น าเสนอ
เพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างกัน  
ขั้นสรุป 
 7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดในคาบนี้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม  และแนวทาง
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 
 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ต ร ว จ ใ บ ง า น ที่  1.1  เ ร่ื อ ง 
วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา  

ใบงานที่ 1.1 เร่ือง วิเคราะห์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

 วัดจากการท าใบงานที่ 1 เกณฑ์
การวัด ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 1.2 เร่ือง สืบค้น
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา 

ใบงานที่ 1.2 เร่ือง สืบค้นข้อมูล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกา 
 

 วัดจากการท าใบงานที่ 2 เกณฑ์
การวัด ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 1.3 เร่ือง แนว
ทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

ใบงานที่ 1.3 เร่ือง แนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 
 

วัดจากการท าใบงานที่ 3 เกณฑ์การ
วัด ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 



ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2) 

แบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีป
แอฟริกา (2) 

วัดจากการท าแบบทดสอบหลัง
เรียน เกณฑ์การวัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
    หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์  ม.2  
    ข่าว บทความเกี่ยวกับการประชุมหรือความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ใบงานที่ 1 เร่ือง วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 
ใบงานที่ 2 เร่ือง สืบค้นข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา  
ใบงานที่ 3 เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

แหล่งการเรียนรู้ 
       ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา 
        แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
    http://www.th.wikipedia.org/wiki/ทวีปแอฟริกา 
        http://www.bp-smakom.org/BP School/So 
    http://www.mfa.go.th/web/481.php 
    school.obec.go.th/hangdong/student/AFRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 



ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง 
          ได้ตรวจเห็นว่า มีความเหมาะสมและเห็นควรให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้   
          ควรปรับปรุง……………………………………………………………………………………………               
 
                                                                                              ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง 
                                           (นายนิรัตน์     เสมอภพ) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 
                                                                         ลงชื่อ….......................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                           (นายราชศักดิ์      ชูชื่น) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
                                              ลงชื่อ….........................................ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  
                                 (นายจ าแนก      เรืองติก  ) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



บันทึกหลังสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2)                       2 
เร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา เวลาเรียน  6  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  .                         
……………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………….......................................... 
3. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ด้านความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………….......................................... 
ด้านทักษะ/กระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………….......................................... 
ด้านคุณลักษณะ 
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………….......................................... 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………….......................................... 
       
 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 



 

 
เร่ือง วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา พร้อมทั้งบอกสาเหตุ ลงในแผนผังก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
          ทวีปแอฟริกา 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภัยแล้ง ขยะสิ่ง
ปฏิกูล 

ป่าไม้ถูกท าลาย พื้นที่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกบุกรุก 

ใบงานที ่1.1 
 



 

เฉลย                                                              
เร่ือง วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา พร้อมทั้งบอกสาเหตุ ลงในแผนผังก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
     
    ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
          ทวีปแอฟริกา 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ภัยแล้ง ขยะสิ่งปฏิกูล 

ป่าไม้ถูกท าลาย พื้นที่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกบุกรุก 

การขยายตัวของทะเลทราย 

พื้นที่สีเขียวถูกท าลาย 

ลักษณะภูมิอากาศโลก 
เปลี่ยนแปลง 

มีขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 

ไม่มีการก าจัดขยะที่ถูกวิธี 

ประชากรเพิ่มมากขึ้น 

เป็นสินค้าส่งออก 

น ามาเผาถ่านเป็นเชื้อเพลิง 

ท าไร่เลื่อนลอย 

ท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

การลักลอบล่าสัตว์ 

เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 

ใบงานที ่1.1 
 



 
เร่ือง สืบค้นข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา  

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกามาวิเคราะห์ และตอบค าถาม 
 ตามที่ก าหนด 
   

เร่ืองท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. ปัญหาคืออะไร 
                     
2. ปัญหาดังกล่าว มีสาเหตุจากอะไร 
                   
                   
                   
3. ปัญหาดังกล่าว มีผลกระทบต่อสภาพการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างไร  
                    
                   
                   
4. นักเรียนคิดว่า ปัญหาดังกล่าวมีแนวทางป้องกันแก้ไขอย่างไร 
                    
                   
                   
 
 

ชื่อเรื่อง      

 

(ข้อมูล/สาระส าคัญของเร่ือง) 
 

 

ที่มา       

ใบงานที ่1.2 
 



เฉลย                                                               
เร่ือง สืบค้นข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา  

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกามาวิเคราะห์ และตอบค าถาม 
 ตามที่ก าหนด 
   

เร่ืองท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปัญหาคืออะไร 
                     
2.ปัญหาดังกล่าว มีสาเหตุจากอะไร 
                   
                   
                   
3.ปัญหาดังกล่าว มีผลกระทบต่อสภาพการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างไร  
                    
                   
                   
4.นักเรียนคิดว่า ปัญหาดังกล่าวมีแนวทางป้องกันแก้ไขอย่างไร 
                    
                   
                   

 

 

 

ชื่อเรื่อง      

 

(ข้อมูล/สาระส าคัญของเร่ือง) 
 

 

ที่มา       

ใบงานที ่1.2 
 



 

 
เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป 
 แอฟริกา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา 

ใบงานที ่1.3 
 



 

แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา 

เฉลย                                                                
เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป 
 แอฟริกา 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ  พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
 

ร่วมมือกับ
องค์กรนานาชาติ 

ให้ความรู้แก่
ประชาชน 

ปฏิรูประเบียบ
กฎหมาย 

สร้างเอกภาพใน
การแก้ปัญหา 

ใบงานที ่1.1 
 



 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ
ท างาน 

การร่วม
ปรับปรงุ
ผลงานกลุ่ม 

รวม 

20  
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                               ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 

14-17 

10-13 

ต่ ากว่า 10   

ดีมาก 

ด ี
พอใช ้

ปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  = 4 

ดี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรับปรุง  = 1 

หมายเหตุ  ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเปน็ผู้ประเมิน   หรือใหต้ัวแทนกลุ่มผลัดกันประเมนิ  
 หรือให้มีการประเมนิโดยเพื่อน  โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่อง ภูมิศาสตรท์วีปแอฟริกา (2) 

 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

 1. ข้อใดเป็นอุปสรรคของการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกา 
  ก. ประชากร เทคโนโลยี  ข. งบประมาณ ประชากร 
  ค. ภูมิประเทศ เทคโนโลยี  ง. ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
 
 2. บริเวณใด เป็นย่านชุมชนของชาวจีน 
  ก. เคปทาวน ์ พริทอเรีย  ข. คาร์ทูม  โอมเดอร์มัน 
  ค. ยาอุนเค  ดูอาลา  ง. โกตดิวัวร์ อาบิดจัน 
 
 3. ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้ประชากรหลายประเทศในทวีปแอฟริกาต้องละทิ้งถิ่นที่อยู่เดิม 

ก. หนีภัยสงคราม  ข. หนีภัยแล้ง 
ค. ภัยพิบัติธรรมชาติ  ง. ถูกรุกรานจากชนเผ่า 
 

 4.  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ข้อใดในทวีปแอฟริกาที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
   ของประชากรมากที่สุด และไม่สามารถควบคุมได้ 

ก. พื้นที่สีเขียวถูกท าลาย 
ข. สภาพอากาศที่แปรปรวน 
ค. การขยายตัวของพื้นที่ทะเลทราย 
ง. พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพถูกบุกรุก 

 
5.   บริเวณใดต่อไปนี้ ที่ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหน่ึงของโลก 

ก. ลุ่มแม่น้ าไนล์-อียิปต์  ข. ป่าฝนเขตร้อน-คองโก 
ค. ทะเลสาบวิกตอเรีย-เคนยา  ง. ลุ่มแม่น้ าไนเจอร์-ไนเจอร์ 
 
 
 



6.   มาตรการในการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา ยกเว้นข้อใด 
ก. ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับประเทศอ่ืนๆ 
ข. ส่งเสริมการผลิตไม้เป็นสินค้าส่งออก 
ค. ให้การศึกษาและความรู้แก่ประชาชน 
ง. ปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้ 
 

7.   UNEP มีหน้าที่ส าคัญอย่างไรบ้าง 
ก. ส่งเสริมทางด้านการศึกษา   
ข. มูลนิธิให้ความคุ้มครองสัตว์ป่า 
ค. ให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน  

  ง.     ประสานงานกับองคก์รนานาชาติเพื่อผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

8.   ข้อใด เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
ก. การเกิดน้ าท่วมฉับพลัน  ข. การเกิดภาวะโลกร้อน 
ค. การเกิดภัยแล้ง  ง. การเกิดไฟป่า 

 
9.   โรคติดต่อใด ที่มีพาหะน าโรคมาจากทวีปแอฟริกา 

ก. ไข้หวัด   ข. ไข้มาลาเรีย 
ค. โรคชิกุนคุณยา  ง. โรคอหิวาตกโรค 

 
10.  เพราะเหตุใด ทวีปแอฟริกาจึงท าการเพาะปลูกได้ผลผลิตน้อยไม่พอบริโภคภายในประเทศ 

ก. ประชากรไม่มีความรู้ทางการเกษตร  ข. เกิดภาวะน้ าท่วมขังตลอดทั้งปี 
ค. มีพื้นที่เพาะปลูกน้อย  ง. ประสบภัยแล้ง 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
 
 

 1. ค 2. ก 3.  ข 4. ค   5.     ข 
 6. ข 7. ง 8.  ข 9. ข 10.     ง 
    
 

เฉลย 

 


