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ใบงานที� �.�

เรื่อง ทําเลที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ใหนักเรียนอานกรณีศึกษาแลวตอบคําถาม
บริษัททัวรสายรุง เปนบริษัทช้ันนําในการพานักทองเที่ยวไปเที่ยวในดินแดนตาง ๆ ของทวีปอเมริกาใตในทุกวันจะมี

ลูกคาสนใจสอบถามขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวและเรื่องทั่วไปเกี่ ยวกับทวีปอเมริกาใต โดยมีพลอยใสซึ่งเปน
ประชาสัมพันธของบริษัทเปนผูใหขอมูล วันน้ีฝน เมฆ และดาวมีความสนใจโปรแกรมทัวรทองเที่ยวทวีปอเมริกาใต จึงไดมาติดตอ
กับพลอยใสทีบ่ริษัททัวรสายรุง
ฝน : ดิฉันเปนตัวแทนของชมรมนักทองเที่ยว พวกเราตั้งใจวาจะไปทองเที่ยวเพื่อชมภูมิประเทศใน   ท วี ป
อเมริกาใต เราตองการไปในจุดที่สําคัญ ๆ เพื่อวางโปรแกรมการทองเที่ยวกันเองแตจะใหบริษัท   ทัวรสายรุงเปน
ผูพาคณะของเราเดินทางไปตามสถานที่เหลานั้นคะ

พลอยใส : ดิฉันขออธิบายเกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง อาณาเขต และลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใตเพ่ิมเติมนะคะโดย
ทวีปอเมริกาใตตั้งอยูทาง

ดาว : แลวถาพวกเราอยากไปเที่ยวทางตะวันตกของทวีป พวกเราจะไดพบภูมิประเทศในเขตใด และมีสถานที่   
  ทองเที่ยวอะไรบางคะ

พลอยใส : 

เมฆ : ผมทราบมาวาในเขตเทือกเขาสูงดานทิศตะวันตกมีลักษณะพ้ืนที่ที่แตกตางกัน ไมทราบวามีลักษณะ    
  พ้ืนที่แบบใดบางครับ

พลอยใส : 

ฝน : แลวในทวีปอเมริกาใตมีที่ราบสําคัญอะไรบางคะ

พลอยใส : 

ดาว : แลวถาพวกเราอยากไปเที่ยวภูมิประเทศที่มีท้ังทะเล สัตวปา และสัตวน้ํานานาชนิด ควรไปที่ใดดีคะ

พลอยใส : 

ฝน : พวกเราจะนําขอมูลที่ไดวันนี้ไปประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว แลวพบกันนะคะ ขอบคุณคะ
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เฉลยใบงานที� �.�

เรื่อง ทําเลที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ใหนักเรียนอานกรณีศึกษาแลวตอบคําถาม

บริษัททัวรสายรุง เปนบริษัทช้ันนําในการพานักทองเที่ยวไปเที่ยวในดินแดนตาง ๆ ของทวีปอเมริกาใตในทุกวันจะมี
ลูกคาสนใจสอบถามขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวและเรื่องทั่วไปเกี่ ยวกับทวีปอเมริกาใต โดยมีพลอยใสซึ่งเปน
ประชาสัมพันธของบริษัทเปนผูใหขอมูล วันน้ีฝน เมฆ และดาวมีความสนใจโปรแกรมทัวรทองเที่ยวทวีปอเมริกาใต จึงไดมาติดตอ
กับพลอยใสทีบ่ริษัททัวรสายรุง
ฝน : สวัสดีคะดิฉันเปนตัวแทนของชมรมนักทองเที่ยว พวกเราตั้งใจวาจะไปทองเที่ยวเพ่ือชมภูมิประเทศใน

  ทวีปอเมริกาใต เราตองการไปในจุดที่สําคัญ ๆ เพ่ือวางโปรแกรมการทองเที่ยวกันเองแตจะใหบริษัท
  ทัวรสายรุงเปนผูพาคณะของเราเดินทางไปตามสถานที่เหลานั้นคะ

พลอยใส : ดิฉันขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง อาณาเขต และลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใตเพ่ิมเติม
นะคะโดย ทวีปอเมริกาใตตั้งอยูทาง ซีกโลกตอนใต มีดินแดนตอเนื่องอเมริกาเหนือ มีคอคอดปานามา เชื่ อม พ้ืนที่
ทั้งสองทวีป มีมหาสมุทรแอตแลนติกอยูทางดานตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟกอยูทางดานตะวันตก ลักษณะภูมิมี
เทือกเขาสูงดานทิศตะวันตก เขตท่ีสูงดานทิศ ตะวันออก เขตท่ีราบ เขตเกาะและหมูเกาะ

ดาว : แลวถาพวกเราอยากไปเที่ยวทางตะวันตกของทวีป พวกเราจะไดพบภูมิประเทศในเขตใด และมีสถานที่
  ทองเที่ยวอะไรบางคะ

พลอยใส : ทางตะวันตกของทวีปเปนเขตเทือกเขาสูง ประกอบดวยเทือกเขาแอนดีส ซึ่งอยูทางทิศตะวันตก  
ของทวีปในแนวเหนือใต ขนานกับชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจคือ บริเวณ
ทะเลสาบปลองภูเขาไฟขนาดใหญ คือ ทะเลสาบตีตีกากา และทะเลสาบโปโอโป

เมฆ : ผมทราบมาวาในเขตเทือกเขาสูงดานทิศตะวันตกมีลักษณะพ้ืนที่ที่แตกตางกัน ไมทราบวามีลักษณะ    
  พ้ืนที่แบบใดบางครับ

พลอยใส : ลักษณะพ้ืนที่ที่แตกตางกันของเขตเทือกเขาสูงดานทิศตะวันตก เชน มีลักษณะเปนแนวเทือกเขาแคบ มี
  ยอดเขา พ้ืนที่สูงชัน มีหุบเหวลึกจํานวนมาก บางแหงมีดินและน้ําอุดมสมบูรณ

ฝน : แลวในทวีปอเมริกาใตมีที่ราบสําคัญอะไรบางคะ

พลอยใส : มีที่ราบลุมน้ําแอมะซอน ทราบยาโนส ที่ราบกรันชาโก ที่ราบปมปส

ดาว : แลวถาพวกเราอยากไปเที่ยวภูมิประเทศที่มีท้ังทะเล สัตวปา และสัตวน้ํานานาชนิด ควรไปที่ใดดีคะ

พลอยใส : ขอนําเสนอใหไปที่หมูเกาะกาลาปาโกส ซึ่งเปนลักษณะภูมิประเทศเขตเกาะและหมูเกาะ บริเวณนอกฝง
   ดานทิศตะวันตกที่สุดของทวีป เปนดินแดนของประเทศเอกวาดอรและอยูในแนวเสนศูนยสูตร      
   ประกอบดวย เกาะใหญนอยมากกวา 15 เกาะ มีพืช สัตวปา และสัตวน้ําหลายชนิด

ฝน : พวกเราจะนําขอมูลที่ไดวันนี้ไปประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว แลวพบกันนะคะ ขอบคุณคะ
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ใบงานที่ 3.2
เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ดูภาพ แลวเขียนอธิบายตามประเด็นที่กําหนด

1. 

     
     

2. 3.

     
   

อยูบริเวณหมายเลข             
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ

       

อยูบริเวณหมายเลข             
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ

       

อยูบริเวณหมายเลข             
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
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เฉลยใบงานที่ 3.2
เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ดูภาพ แลวเขียนอธิบายตามประเด็นที่กําหนด

1. 

     
     

2. 3.

     
   

อยูบริเวณหมายเลข 3             
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ลักษณะภูมิอากาศเขตแหงแลง แบบกึ่งแหง
แลง มีปริมาณ  ฝนนอย มีความแหงแลงที่
เกิดจากการเปนพ้ืนที่  อับฝน มีพรรณไม
เติบโตไดนอย เชน กระบองเพชร หญา ไม
พุม ไมหนาม

อยูบริเวณหมายเลข 2             
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ลักษณะภูมิอากาศเขตรอน แบบเขตมรสุม มี
อุณหภูมิทุกเดือนสูงกวา 18 องศาเซลเซียส 
และมีฝนตกชุก พืชพรรณมีใบเขียว ไมผลัดใบ 
มีสภาพเปนปาดิบชื้น มีไมหลายชนิด ขึ้น
หนาแนนและสูงใหญ

อยูบริเวณหมายเลข 1             
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ลักษณะภูมิอากาศเขตอบอุน แบบหนาวชื้น
ภาคพ้ืนสมุทร  มีอุณหภูมิปานกลาง เฉลี่ยต่ํา
กวา 18 ถึง -3 องศาเซลเซียส มีไมปาผสมทั้ง
ผลัดใบและไมผลัดใบ เชน เมเปล เฟอร 
เอลม เชสตนัต
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ใบงานที่ 3.3
เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ใหนักเรียนอานกรณีศึกษา สืบคนขอมูลเพ่ิมเติมแลวตอบคําถาม

1. เพราะเหตุใดทรัพยากรดินสวนใหญของทวีปอเมริกาใตจึงมีความอุดมสมบูรณต่ํา

2. จากขอ 1. สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรดินบริเวณดังกลาวไดอยางไร

3. เพราะเหตุใดทรัพยากรดินบริเวณท่ีราบริมน้ําจึงมีความอุดมสมบูรณ

4. บริษัทโยฮันควรเลือกบริเวณใดเปนแหลงเพาะปลูกพืชไรเพื่อการอุตสาหกรรม เพราะเหตุใด

5. บริเวณใดของทวีปอเมริกาใตท่ีประสบปญหาหนาดินขาดความอุดมสมบูรณจากการชะลางพังทลาย

        

กรณีศึกษาที่ 1
บริษัทโยฮันไดมอบหมายใหเฮนรีและคณะนักวิชาการของบริษัทสํารวจทรัพยากรดินของทวีปอเมริกาใต 

เพ่ือจะใชเปนขอมูลในการลงทุนเกี่ยวกับการปลูกพืชไรเ พ่ือการอุตสาหกรรม โดยจากการสํารวจสามารถสรุป
ใจความไดวา ทรัพยากรดินบริเวณตอนบน ตอนกลาง และทางตะวันออกของทวีปมีความอุดมสมบูรณตํ่า สวน
บริเวณที่ราบริมน้ํา ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ และพบปญหา คือ หนาดินของบางพ้ืนที่ผานการชะลาง
พังทลาย จึงทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ
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1. เพราะเหตุใดปาไมสวนใหญของทวีปอเมริกาใตจึงเปนปาดิบชื้น

    
2. ปาไมผลัดใบ ปาสน ปาชายเลน จะข้ึนอยูในบริเวณท่ีแตกตางกันอยางไร

3. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาใตจึงมีสัตวปาหายากจํานวนมาก

4. หากจะไปลงทุนเก่ียวกับการผลิตน้ํามันและแกสธรรมชาติควรไปที่ประเทศใด เพราะเหตุใด

5. แรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใตกระจายอยูในบริเวณใดบาง

    

กรณีศึกษาที่ 2
ปานและอิทธิ คนควาขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใตที่ตนเองสนใจ เพ่ือนํามา

จัดทําเปนคลิปวิดีโอ โดยปานเลือกคนควาทรัพยากรปาไมไดประเด็นสําคัญ คือ ปาไมแหลงใหญที่สุดของทวีป
อเมริกาใตคือปาฝนเขตรอน หรือปาดิบชื้นแถบลุมน้ําแอมะซอนและสาขา มีพันธุไมชนิดตาง ๆ มากมาย และยัง
มีปาไมผลัดใบ ปาสน ปาชายเลน นอกจากนั้นยังมีสัตวปาหายากอยูเปนจํานวนมาก 

สวนอิทธิไดเลือกคนควาทรัพยากรแรและแรพลังงาน โดยไดประเด็นสําคัญ คือ ในทวีปอเมริกาใตมี    
แรและแรพลังงานที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจกระจายอยูในหลายพ้ืนที่ทั่วทั้งทวีป โดยมีแรและแรพลังงานสําคัญ 
ไดแก เหล็ก ทองแดง เงิน ทองคํา บ็อกไซต ดีบุก ตะก่ัว เพชร ถานหิน น้ํามันดิบ และแกสธรรมชาติ โดยมีแหลง
สําคัญในประเทศเวเนซุเอลา นอกจากนี้ ประเทศที่มีการผลิตน้ํามันและแกสธรรมชาติเพ่ือการสงออกเพ่ิมมากขึ้น 
คือ ประเทศโคลอมเบีย
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เฉลยใบงานที่ 3.3
เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ใหนักเรียนอานกรณีศึกษา สืบคนขอมูลเพ่ิมเติมแลวตอบคําถาม

1. เพราะเหตุใดทรัพยากรดินสวนใหญของทวีปอเมริกาใตจึงมีความอุดมสมบูรณต่ํา
เนื่องจากเปนดินที่มีการผุพังอยูกับที่สูง มีแรเหล็กสะสมอยูมาก ทําใหดินมีสีน้ําตาลจนถึงแดงเขม และมีลักษณะ
เปนดินเหนียวถึงรวน
2. จากขอ 1 สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรดินบริเวณดังกลาวไดอยางไร
การใชประโยชนจากดินที่มีการผุพังอยูกับที่สูง คือเปนพ้ืนที่ปาไมและเปนแหลงใหผลิตผลจากปา ทั้งทางตรงและ
ทางออมจากพืชและสัตว
3. เพราะเหตุใดทรัพยากรดินบริเวณท่ีราบริมน้ําจึงมีความอุดมสมบูรณ
เนื่องจากมีการทับถมของตะกอนจากลําน้ํา บริเวณท่ีราบเนินตะกอนรูปพัดและที่ราบตะกอนน้ําพา มีอินทรียวัตถุอยู
มาก ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก
4. บริษัทโยฮันควรเลือกบริเวณใดเปนแหลงเพาะปลูกพืชไรเพื่อการอุตสาหกรรม เพราะเหตุใด
ควรเลือกบริเวณที่ราบริมน้ํา เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ และมีความสะดวกสบายของเสนทางคมนาคมขนสงและ
การผลิตที่ดีกวาพ้ืนที่ในบริเวณอ่ืน
5. บริเวณใดของทวีปอเมริกาใตท่ีประสบปญหาหนาดินขาดความอุดมสมบูรณจากการชะลางพังทลาย
พบบริเวณกวางในเขตที่ราบสูงบราซิล และท่ีราบชายฝงประเทศโคลอมเบีย

        

กรณีศึกษาที่ 1
บริษัทโยฮันไดมอบหมายใหเฮนรีและคณะนักวิชาการของบริษัทสํารวจทรัพยากรดินของทวีปอเมริกาใต 

เพ่ือจะใชเปนขอมูลในการลงทุนเกี่ยวกับการปลูกพืชไรเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยจากการสํารวจสามารถสรุป
ใจความไดวา ทรัพยากรดินบริเวณตอนบน ตอนกลาง และทางตะวันออกของทวีปมีความอุดมสมบูรณต่ํา สวน
บริเวณที่ราบริมน้ํา ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ และพบปญหา คือ หนาดินของบางพ้ืนที่ผานการชะลาง
พังทลาย จึงทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ
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1. เพราะเหตุใดปาไมสวนใหญของทวีปอเมริกาใตจึงเปนปาดิบชื้น
เนื่องจากทําเลที่ตั้งของทวีปอเมริกาใตตั้งอยูบริเวณเสนศูนยสูตร สงผลใหบริเวณดังกลาวมีอากาศรอนชื้น ฝนตกชุก 
และมีพืชพรรณธรรมชาติเปนปาดิบชื้น
2. ปาไมผลัดใบ ปาสน ปาชายเลน จะข้ึนอยูในบริเวณท่ีแตกตางกันอยางไร
ปาไมผลัดใบจะขึ้นกระจายทั่วไปเปนหยอม ๆ บริเวณท่ีราบสูง สวนปาสนจะขึ้นในบริเวณพ้ืนที่สูง และปาชายเลนจะ
ขึ้นอยูบริเวณพ้ืนที่ชายฝง
3. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาใตจึงมีสัตวปาหายากจํานวนมาก
เนื่องจากเปนบริเวณที่มีพ้ืนที่ปาไมอุดมสมบูรณจึงสงผลใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด รวมถึงเปน
บริเวณท่ีเสนทางคมนาคมยังไมเจริญ จึงไมถูกรบกวนจากมนุษย
4. หากจะไปลงทุนเก่ียวกับการผลิตน้ํามันและแกสธรรมชาติควรไปที่ประเทศใด เพราะเหตุใด
ควรไปลงทุนที่ประเทศเวเนซุเอลา เนื่องจากมีน้ํามันและแกสธรรมชาติปริมาณมาก หรืออาจไปลงทุนที่ประเทศ
โคลอมเบีย เนื่องจากมีการสงเสริมการผลิตน้ํามันและแกสธรรมชาติเพ่ือการสงออก
5. แรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใตกระจายอยูในบริเวณใดบาง
กระจายอยูในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาแอนดีส ตั้งแตตอนใตของประเทศโคลอมเบียไปจนถึงตอนกลาง
ของประเทศชิลี และบริเวณชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก

    

กรณีศึกษาที่ 2
ปานและอิทธิ คนควาขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใตที่ตนเองสนใจ เพ่ือนํามา

จัดทําเปนคลิปวิดีโอ โดยปานเลือกคนควาทรัพยากรปาไมไดประเด็นสําคัญ คือ ปาไมแหลงใหญที่สุดของทวีป
อเมริกาใตคือปาฝนเขตรอน หรือปาดิบชื้นแถบลุมน้ําแอมะซอนและสาขา มีพันธุไมชนิดตาง ๆ มากมาย และยัง
มีปาไมผลัดใบ ปาสน ปาชายเลน นอกจากนั้นยังมีสัตวปาหายากอยูเปนจํานวนมาก 

สวนอิทธิไดเลือกคนควาทรัพยากรแรและแรพลังงาน โดยไดประเด็นสําคัญ คือ ในทวีปอเมริกาใตมี    
แรและแรพลังงานที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจกระจายอยูในหลายพ้ืนที่ทั่วทั้งทวีป โดยมีแรและแรพลังงานสําคัญ 
ไดแก เหล็ก ทองแดง เงิน ทองคํา บ็อกไซต ดีบุก ตะก่ัว เพชร ถานหิน น้ํามันดิบ และแกสธรรมชาติ โดยมีแหลง
สําคัญในประเทศเวเนซุเอลา นอกจากนี้ ประเทศท่ีมีการผลิตน้ํามันและแกสธรรมชาติเพ่ือการสงออกเพ่ิมมากขึ้น 
คือ ประเทศโคลอมเบีย
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ใบงานที่ 3.4
เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ใหนักเรียนวิเคราะหกรณีศึกษา แลวตอบคําถามพรอมแสดงเหตุผลลงในชองวางที่กําหนด

ลําดับ กรณีศึกษา คําถาม คําตอบพรอมเหตุผล
1. บริษัทชารลตองการไปลงทุนทํา

อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาดาน
การเกษตร กาแฟสําเร็จรูป มันฝรั่ง
อบแหง และช็อกโกแลตในทวีป
อเมริกาใต

บริษัทชารลควรไปตั้ง
โรงงานที่ประเทศใด

2. ในการสัมนาวิชาการดานการเกษตร
ของประเทศในทวีปอเมริกาใต ไดมี
การสรุปผลวา แหลงเกษตรกรรม
สําคัญของทวีปจะกระจายอยูตั้งแต
ตอนบนของทวีปลงมาทางชายฝง
ตะวันตะวันตะวันตกจนถึงเปรูและชิลี

ปจจัยสําคัญท่ีทําให
การเกษตรในบริเวณ
ดังกลาวไดผลผลิตที่ดีคือ
อะไร

3. การประชุมผูนํากลุมอาชีพเลี้ยงสัตว
ในทวีป  อเมริกาใต มีสมาชิกจาก
ประเทศที่เลี้ยงสัตวเพ่ือการสงออกท่ีมี
ปริมาณมาก เชน โคเนื้อ โคนม สุกร   
สัตวปก แกะ ไดลงความเห็นวาจะ
รวมกันพัฒนาสินคาออกท่ีมีการแปร
รูปอาหารจากเนื้อสัตวตาง ๆ ใหมี
คุณภาพดีนอกเหนือจากการสงออกท่ี
มี  ปริมาณมาก

จะมีตัวแทนจากประเทศ
ใดเขารวมการประชุม
บาง

4. องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติไดใหขอมูลในป ค.ศ. 
2016 วาประเทศในทวีปอเมริกาใตที่
จับสัตวน้ําในปริมาณมาก คือ 
ประเทศเปรู รองลงมา คือ บราซิล 
อารเจนตินา และอุรุกวัย

เพราะเหตุใดประเทศ
เปรู อุรุกวัย บราซิล และ
อารเจนตินา จึงจับปลา
ไดเปนลําดับตน ๆ ของ
โลก

5. บริษัทโตโจตองการตั้งโรงงานผลิต
แอลกอฮอลเพื่อเปนพลังงานทดแทน
โดยใชวัตถุดิบจากพืช

บริษัทโตโจควรตั้ง
โรงงานในประเทศใด
ของทวีปอเมริกาใต
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เฉลยใบงานที่ 3.4
เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ใหนักเรียนวิเคราะหกรณีศึกษา แลวตอบคําถามพรอมแสดงเหตุผลลงในชองวางที่กําหนด

ลําดับ กรณีศึกษา คําถาม คําตอบพรอมเหตุผล
1. บริษัทชารลตองการไปลงทุนทํา

อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาดาน
การเกษตร กาแฟสําเร็จรูป มันฝรั่ง
อบแหง และช็อกโกแลตในทวีป
อเมริกาใต

บริษัทชารลควรไปตั้ง
โรงงานที่ประเทศใด

ประเทศบราซิล มีการปลูก
กาแฟ มันฝรั่ง และโกโกจํานวน
มาก จึงสามารถปอนวัตถุดิบเขา
สูโรงงานไดตามความตองการ

2. ในการสัมนาวิชาการดานการเกษตร
ของประเทศในทวีปอเมริกาใต ไดมี
การสรุปผลวา แหลงเกษตรกรรม
สําคัญของทวีปจะกระจายอยูตั้งแต
ตอนบนของทวีปลงมาทางชายฝง
ตะวันตกจนถึงเปรูและชิลี

ปจจัยสําคัญท่ีทําให
การเกษตรในบริเวณ
ดังกลาวไดผลผลิตที่ดีคือ
อะไร

เเพราะเปนบริเวณที่ราบลุมน้ํา 
รวมถึง มีฝนตกชุกในบริเวณ
ชายฝงตะวันตก จึงเปนสาเหตุ
สําคัญที่    ทําใหสามารถทํา
การเกษตรแลวไดผลผลิตที่ดี

3. การประชุมผูนํากลุมอาชีพเลี้ยงสัตว
ในทวีป  อเมริกาใต มีสมาชิกจาก
ประเทศที่เลี้ยงสัตวเพ่ือการสงออกท่ีมี
ปริมาณมาก เชน โคเนื้อ โคนม สุกร   
สัตวปก แกะ ไดลงความเห็นวาจะ
รวมกันพัฒนาสินคาออกท่ีมีการแปร
รูปอาหารจากเนื้อสัตวตาง ๆ ใหมี
คุณภาพดีนอกเหนือจากการสงออกท่ี
มี  ปริมาณมาก

จะมีตัวแทนจากประเทศ
ใดเขารวมการประชุม
บาง

ตตัวัแทนจากประเทศท่ีเขารวม
คือ บราซิล อารเจนตินา
อุรุกวัย เวเนซุเอลา โคลอมเบีย 
โบลิเวีย ชลิี เปรู เพราะมีการ
สงออกโคนม โคเนื้อ สุกร สัตว
ปก แกะ และมีการสงออก
สินคาผลิตภัณฑอาหารจากสัตว
ดังกลาวในปริมาณมากเชนกัน
สัตว

4. องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติไดใหขอมูลในป ค.ศ. 
2016 วาประเทศในทวีปอเมริกาใตที่
จับสัตวน้ําในปริมาณมาก คือ 
ประเทศเปรู รองลงมา คือ บราซิล 
อารเจนตินา และอุรุกวัย

เพราะเหตุใดประเทศ
เปรู อุรุกวัย บราซิล และ
อารเจนตินา จึงจับปลา
ไดเปนลําดับตน ๆ ของ
โลก

เพราะมีทําเลที่ตั้งของประเทศ
อยูริมชายฝงมหาสมุทร
แอตแลนติกและแปซิฟก ซึ่งมี
กระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็น
ไหลผาน ทําใหเกิดแพลงกตอน 
ซึ่งเปนอาหารปลา สงผลให
บริเวณนั้นมีปลาชุกชุม

5. บริษัทโตโจตองการตั้งโรงงานผลิต
แอลกอฮอลเพื่อเปนพลังงานทดแทน
โดยใชวัตถุดิบจากพืช

บริษัทโตโจควรตั้ง
โรงงานในประเทศใด
ของทวีปอเมริกาใต

ควรตั้งในประเทศบราซิล กาย
อานา อารเจนตินา โคลอมเบีย 
เพราะปลูกออยจํานวนมาก 
สามารถนํามาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตแอลกอฮอลเพ่ือเปน
พลังงานทดแทนได
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ใบงานที่ 3.5
เรื่อง ลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามจากภาพที่กําหนด

ภาพที่ 1

1. จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด

2. กลุมเชื้อชาติในภาพอาศัยอยูบริเวณใดในทวีปอเมริกาใต 

3. อารยธรรมสําคัญท่ีบรรพบุรุษของกลุมเชื้อชาติในภาพไดสรางสรรคไว ไดแกอะไรบาง

4. “เมสติโซ” มีความสัมพันธกับกลุมเชื้อชาติในภาพอยางไร

5. ปจจุบัน “เมสติโซ” เปนชนกลุมหลักในบริเวณใด

ภาพที่ 1

จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด
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ภาพที่ 2

1. จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด

2. กลุมเชื้อชาติในภาพมีที่มาจากที่ใด

3. กลุมเชื้อชาติในภาพอาศัยอยูบริเวณใดในทวีปอเมริกาใต 

    
4. บทบาทสําคัญของกลุมเชื้อชาติในภาพไดสรางสรรคไว ไดแกอะไรบาง

5. สายเลือดผสมที่มีมีความเก่ียวของกับกลุมเชื้อชาติในภาพไดแกกลุมใด

ภาพที่ 2
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ภาพที่ 3

1. จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด

2. กลุมเชื้อชาติในภาพมีที่มาจากที่ใด

3. กลุมเชื้อชาติในภาพอาศัยอยูบริเวณใดในทวีปอเมริกาใต 

4. กลุมเชื้อชาติในภาพมีความเก่ียวของกับ “ซัมโบ” อยางไร

5. กลุมเชื้อชาติในภาพมีความเก่ียวของกับ “มูลัตโต” อยางไร

ภาพที่ 3

จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด
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เฉลยใบงานที่ 3.5
เรื่อง ลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามจากภาพที่กําหนด

ภาพที่ 1

1. จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด
ชาวอินเดียน หรืออเมริเดียน

2. กลุมเชื้อชาติในภาพอาศัยอยูบริเวณใดในทวีปอเมริกาใต 
บริเวณเทือกเขาแอนดีส ที่ราบสูงบราซิล ชายฝงทะเลแคริบเบียน บริเวณปากแมน้ําแอมะซอน และที่ราบลุมน้ํา  ตาง 
ๆ ทางตอนใตของทวีป โดยเฉพาะในประเทศเปรู ชิลี และเอกวาดอร

3. อารยธรรมสําคัญท่ีบรรพบุรุษของกลุมเชื้อชาติในภาพไดสรางสรรคไว ไดแกอะไรบาง
การเพาะปลูก ระบบชลประทาน สถาปตยกรรม วิทยาศาสตร การแพทยแผนโบราณ ศาสนา ภาษา การจัดระบบ
การเมืองการปกครอง

4. “เมสติโซ” มีความสัมพันธกับกลุมเชื้อชาติในภาพอยางไร
เปนสายเลือดผสมที่เกิดจากการแตงงานระหวางชาวอินเดียนกับชาวผิวขาว

5. ปจจุบัน “เมสติโซ” เปนชนกลุมหลักในบริเวณใด
แถบประเทศปารากวัย เวเนซุเอลา เอกวาดอร โคลอมเบีย เปรู โบลิเวีย และชิลี

ภาพที่ 1

จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด
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ภาพที่ 2

1. จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด
กลุมเชื้อสายชาวยุโรป หรือชาวผิวขาว

2. กลุมเชื้อชาติในภาพมีที่มาจากที่ใด
ชาวผิวขาวอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานครั้งใหญตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 16 สวนใหญมาจากประเทศสเปน โปรตุเกส 
อิตาลี บางสวนของฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี เนเธอรแลนด โปแลนด

3. กลุมเชื้อชาติในภาพอาศัยอยูบริเวณใดในทวีปอเมริกาใต 
ปจจุบันเปนประชากรสวนใหญของประเทศอารเจนตินาและอุรุกวัย รวมทั้งเปนชนกลุมหลักในประเทศบราซิล ชิลี 
เวเนซุเอลา โคลอมเบีย เปรู และโบลิเวีย
    
4. บทบาทสําคัญของกลุมเชื้อชาติในภาพไดสรางสรรคไว ไดแกอะไรบาง
การพัฒนาทางดานการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

5. สายเลือดผสมที่มีมีความเก่ียวของกับกลุมเชื้อชาติในภาพไดแกกลุมใด
กลุมเมสตีโซ และ กลุมมูลัตโต

ภาพที่ 2
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ภาพที่ 3

1. จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด
กลุมเชื้อสายชาวแอฟริกา

2. กลุมเชื้อชาติในภาพมีที่มาจากที่ใด
เปนชาวผิวดําจากทวีปแอฟริกาที่ชาวยุโรปนํามาเปนแรงงานในไรขนาดใหญ เหมืองแร รวมถึงการกอสราง
สาธารณูปโภคตาง ๆ

3. กลุมเชื้อชาติในภาพอาศัยอยูบริเวณใดในทวีปอเมริกาใต 
ปจจุบันสวนใหญอาศัยอยูในประเทศบราซิล โคลอมเบีย และกายอานา

4. กลุมเชื้อชาติในภาพมีความเก่ียวของกับ “ซัมโบ” อยางไร
“ซัมโบ” เปนสายเลือดผสมระหวางชาวผิวดําและชาวอินเดียน

5. กลุมเชื้อชาติในภาพมีความเก่ียวของกับ “มูลัตโต” อยางไร
“มูลัตโต” เปนสายเลือดผสมระหวางชาวผิวดําและชาวผิวขาว

ภาพที่ 3

จากภาพเปนกลุมเชื้อชาติใด
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ใบงานที่ 3.6
เรื่อง ภัยพิบัติและแนวทางการจัดการในทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

ภัยพิบัติ สาเหตุ ผลกระทบ

1. อุทกภัย

2. ไฟปา

3. แผนดินไหว
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ตอนที่ 2 ใหนักเรียนอานขาวตอไปนี้แลวตอบคําถาม

1. ขาวนี้เปนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาใตดานใด
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ภัยพิบัตินี้มีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ภัยพิบัตินี้สงผลกระทบอยางไร
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สถานการณขาวที่ 1 : ทวีปอเมริกาใต หนาวจัด-อารเจนฯ ตายแลว
ประชาชนในอารเจนตินาเสียชีวิต 9 คน จากคลื่นความเย็นทวีปแอนตารกติกา ที่พัดปกคลุมประเทศ 

ดานประเทศในทวีปอเมริกาใตก็มีรายงานผูเสียชีวิตจากอากาศหนาวจัดเชนกัน แตไมระบุจํานวนที่แนชัด
สํานักขาวตางประเทศรายงานวา ประชาชนในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา เสียชีวิต 9 คน 

จากสภาวะอุณหภูมิรางกายต่ําเกินไป ซึ่งผูเสียชีวิตสวนใหญเปนคนไรที่อยูอาศัย โดยในรายงานระบุวา อากาศที่
เย็นจัดในชวงนี้ พัดมาจากทวีปแอนตารกติกา สงผลใหอุณหภูมิในประเทศแถบอเมริกาใตลดต่ําลง ดานกรม
อุตุนิยมวิทยาอารเจนตินาเผยวา คลื่นความเย็น อาจสงผลใหอารเจนตินาอากาศหนาวจัดท่ัวท้ังประเทศ และ
อุณหภูมิอาจลดต่ําถึง -14 องศาเซลเซียส ที่เมืองปาตาโกเนียทางตอนกลางของประเทศ สวนทางตอนเหนืออาจ
อยูระหวาง 0-3 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ รัฐบาลอารเจนตินายังเพิ่มการนําเขาอุปกรณไฟฟาทําความรอนจากบราซิล รวมถึงสั่งกําจัด
การใชพลังงานแกสธรรมชาติในวงการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความตองการของประชาชนในขณะนี้

ดานประเทศปารากวัย อุรุกวัย และโบลิเวีย มีรายงานผูเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอากาศหนาวจัดเชนกัน 
แตขาวไมระบุจํานวน และสงผลกระทบถึงชิลี บราซิล และเปรู

https://www.sanook.com/news/952879/
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1. ขาวนี้เปนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาใตดานใด
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ภัยพิบัตินี้มีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ภัยพิบัตินี้สงผลกระทบอยางไร
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สถานการณขาวที่ 2 : ช็อก ไฟไหมปาแอมะซอน สุดวิกฤติ ภาพเตือนเกิดไฟปาแดงโรทั่วบราซิล
เมื่อ 23 ส.ค.62 เว็บไซตเดอะซัน รายงานวา เผยสถานการณไฟไหมปาแอมะซอนในบราซลิ ยงัสุดนา

หวง ‘โกลบอล ฟอเรสต วอตช’ (Global Forest Watch) แสดงใหเห็นบริเวณที่เกิดไฟไหมปาแอมะซอน จนสี
แดงโรเกือบทั่วบราซิล ขณะที่ประเทศเพื่อนบานอยางโบลิเวีย เกิดไฟไหมปาเชนกัน ในชวง 13-22 ส.ค.62 เตือน
ใหเห็นวิกฤตการณไฟไหมปาแอมะซอนในประเทศบราซิลรุนแรงมาก หลังจากเกิดไฟไหมปาคร้ังใหมที่ผืนปา
แอมะซอนกวา 9,500 จุด ตั้งแตเมื่อ 15 ส.ค.ที่ผานมา สวนใหญไฟปาเกิดในบริเวณที่เรียกวา แองแอมะซอน 
(Amazon Basin) ซึ่งเปนผืนปาแอมะซอนบนภูมิประเทศที่มลีักษณะเปนแอง

ตัวเลขจากสถาบันวิจัยดานอวกาศแหงชาติของบราซิลไดแสดงใหเห็นวา ในเดือนกรกฎาคมที่ผาน
มา ไดเกิดไฟไหมปาแอมะซอน ซึ่งเปนผืนปาดิบชื้นที่ใหญที่สุดในโลก จนไดชื่อวาเปน ‘ปอดของโลก’ ได
สูญเสียปาเปนพื้นที่ถึง 519 ตารางไมล จนถือเปนการสูญเสียพ้ืนที่ปาแอมะซอนมากท่ีสุดในเวลาเดือนเดียว

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1644575
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เฉลยใบงานที่ 3.6
เรื่อง ภัยพิบัติและแนวทางการจัดการในทวีปอเมริกาใต

คําชี้แจง : ตอนที่ 1 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

ภัยพิบัติ สาเหตุ ผลกระทบ

1. อุทกภัย

2. ไฟปา

3. แผนดินไหว

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
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ตอนที่ 2 ใหนักเรียนอานขาวตอไปนี้แลวตอบคําถาม

1. ขาวนี้เปนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาใตดานใด
           

ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ภัยพิบัตินี้มีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ภัยพิบัตินี้สงผลกระทบอยางไร
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สถานการณขาวที่ 1 : ทวีปอเมริกาใต หนาวจัด-อารเจนฯ ตายแลว
ประชาชนในอารเจนตินาเสียชีวิต 9 คน จากคลื่นความเย็นทวีปแอนตารกติกา ที่พัดปกคลุมประเทศ 

ดานประเทศในทวีปอเมริกาใตก็มีรายงานผูเสียชีวิตจากอากาศหนาวจัดเชนกัน แตไมระบุจํานวนที่แนชัด
สํานักขาวตางประเทศรายงานวา ประชาชนในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา เสียชีวิต 9 คน 

จากสภาวะอุณหภูมิรางกายต่ําเกินไป ซึ่งผูเสียชีวิตสวนใหญเปนคนไรที่อยูอาศัย โดยในรายงานระบุวา อากาศที่
เย็นจัดในชวงนี้ พัดมาจากทวีปแอนตารกติกา สงผลใหอุณหภูมิในประเทศแถบอเมริกาใตลดต่ําลง ดานกรม
อุตุนิยมวิทยาอารเจนตินาเผยวา คลื่นความเย็น อาจสงผลใหอารเจนตินาอากาศหนาวจัดท่ัวท้ังประเทศ และ
อุณหภูมิอาจลดต่ําถึง -14 องศาเซลเซียส ที่เมืองปาตาโกเนียทางตอนกลางของประเทศ สวนทางตอนเหนืออาจ
อยูระหวาง 0-3 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ รัฐบาลอารเจนตินายังเพิ่มการนําเขาอุปกรณไฟฟาทําความรอนจากบราซิล รวมถึงสั่งกําจัด
การใชพลังงานแกสธรรมชาติในวงการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความตองการของประชาชนในขณะนี้

ดานประเทศปารากวัย อุรุกวัย และโบลิเวีย มีรายงานผูเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอากาศหนาวจัดเชนกัน 
แตขาวไมระบุจํานวน และสงผลกระทบถึงชิลี บราซิล และเปรู

https://www.sanook.com/news/952879/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เกิดจากสภาพอากาศที่เย็นจัด พัดมาจากแถบแอนตารกติกา สงผลใหอุณหภูมิของประเทศในแถบ
อเมริกาใตลดต่ําลงถึง -14 องศาเซลเซียส ที่เมืองปาตาโกเนีย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………กอใหเกิดผลกระทบตอประชากรในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา ที่ตองเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก
สภาวะอุณหภูมิรางกายต่ําเกินไป รวมไปถึงประชากรที่อาศัยอยูในประเทศปารากวัย อุรุกวัย และโบลิเวีย 
ก็มีรายงานขาวผูเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็นเชนกัน
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1. ขาวนี้เปนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาใตดานใด
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ภัยพิบัตินี้มีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ภัยพิบัตินี้สงผลกระทบอยางไร
    
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สถานการณขาวที่ 2 : ช็อก ไฟไหมปาแอมะซอน สุดวิกฤติ ภาพเตือนเกิดไฟปาแดงโรทั่วบราซิล
เมื่อ 23 ส.ค.62 เว็บไซตเดอะซัน รายงานวา เผยสถานการณไฟไหมปาแอมะซอนในบราซลิ ยงัสุดนา

หวง ‘โกลบอล ฟอเรสต วอตช’ (Global Forest Watch) แสดงใหเห็นบริเวณที่เกิดไฟไหมปาแอมะซอน จนสี
แดงโรเกือบทั่วบราซิล ขณะที่ประเทศเพื่อนบานอยางโบลิเวีย เกิดไฟไหมปาเชนกัน ในชวง 13-22 ส.ค.62 เตือน
ใหเห็นวิกฤตการณไฟไหมปาแอมะซอนในประเทศบราซิลรุนแรงมาก หลังจากเกิดไฟไหมปาคร้ังใหมที่ผืนปา
แอมะซอนกวา 9,500 จุด ตั้งแตเมื่อ 15 ส.ค.ที่ผานมา สวนใหญไฟปาเกิดในบริเวณที่เรียกวา แองแอมะซอน 
(Amazon Basin) ซึ่งเปนผืนปาแอมะซอนบนภูมิประเทศที่มลีักษณะเปนแอง

ตัวเลขจากสถาบันวิจัยดานอวกาศแหงชาติของบราซิลไดแสดงใหเห็นวา ในเดือนกรกฎาคมที่ผาน
มา ไดเกิดไฟไหมปาแอมะซอน ซึ่งเปนผืนปาดิบชื้นที่ใหญที่สุดในโลก จนไดชื่อวาเปน ‘ปอดของโลก’ ได
สูญเสียปาเปนพื้นท่ีถึง 519 ตารางไมล จนถือเปนการสูญเสียพ้ืนที่ปาแอมะซอนมากที่สุดในเวลาเดือนเดียว

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1644575

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ดานไฟปา

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภัยพิบัตินี้สงผลกระทบอยางไร

เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เชน การเก็บของปา การจุดไฟเพ่ือใหพ้ืนที่ปาโลง เดินสะดวก หรือใหแสงสวางใน
ระหวางการเดินทางผานปาในเวลากลางคืน การเผาไรเพ่ือกําจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลือจากการเก็บ
เกี่ยว และอาจเกิดจากความประมาทที่เขาไปพักแรมในปา แลวกอกองไฟทิ้งไว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทําใหโครงสรางพื้นที่ปาเปลี่ยนแปลง ขาดความอุดมสมบูรณ ลดอัตราการเจริญเติบโตและลดคุณภาพเนื้อ
ไมในปา รวมถึงทําใหดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ อันเนื่องมาจากการชะหนาดินและการพังทลายของดิน
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ใบงานที่ 3.7
เรื่อง ปญหาดานสิ่งแวดลอมและแนวทางการจัดการในทวีปอเมริกาใต

ตอนที่ 1
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนผังมโนทัศนแสดงปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของทวีปอเมริกาใต

ดินเสื่อมโทรม

ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ของทวีปอเมริกาใต

สาเหตุ

ปญหาพื้นที่ปาแอมะซอนลดลง

สาเหตุ

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ ปญหาการลดขนาดของธาร
น้ําแข็ง

สาเหตุ
สาเหตุ

ขยะและสิ่งปฏิกูล

สาเหตุ
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง : ใหนักเรียนนําขอมูลหรือขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีป
อเมริกาใต มาวิเคราะหและตอบคําถาม

ชื่อขาวหรือขอมูล

(สาระสําคัญ)

ที่มา : 

1. ขอมูลหรือขาวสารนี้เปนการแสดงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่องอะไร
เกี่ยวกับประเทศใด

2. การกระทําท่ีแสดงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแกอะไรบาง

3. ผลของการกระทํามีผลดีอยางไร

4. นักเรียนคิดวา ขอมูลหรือขาวสารในเรื่องนี้ มีผลดีตอประเทศไทยอยางไรบาง อธิบายเหตุผล
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เฉลยใบงานที่ 3.7
เรื่อง ปญหาดานสิ่งแวดลอมและแนวทางการจัดการในทวีปอเมริกาใต

ตอนที่ 1
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนผังมโนทัศนแสดงปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของทวีปอเมริกาใต

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)

ดินเสื่อมโทรม

ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ของทวีปอเมริกาใต

สาเหตุ

ปญหาพื้นที่ปาแอมะซอนลดลง

สาเหตุ

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ ปญหาการลดขนาดของธาร
น้ําแข็ง

สาเหตุ
สาเหตุ

ขยะและสิ่งปฏิกูล

สาเหตุ
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง : ใหนักเรียนนําขอมูลหรือขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีป
อเมริกาใต มาวิเคราะหและตอบคําถาม

ชื่อขาวหรือขอมูล

(สาระสําคัญ)

ที่มา : 

1. ขอมูลหรือขาวสารนี้เปนการแสดงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่องอะไร
เกี่ยวกับประเทศใด

2. การกระทําท่ีแสดงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแกอะไรบาง

3. ผลของการกระทํามีผลดีอยางไร

4. นักเรียนคิดวา ขอมูลหรือขาวสารในเรื่องนี้ มีผลดีตอประเทศไทยอยางไรบาง อธิบายเหตุผล

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)


