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คำ นิยม

 เค้าว่ากันว่า ภาพยนตร์หรือสื่อต่างๆในโลกนี้ ถ้าเราได้กลับมาดูซ้ำ อีกครั้ง 
มันจะทำ ให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ไม่เห็นในการชมรอบแรก สำ หรับภาพยนตร์
เรื่องนี้ The Lion king ก็เป็นแบบที่กล่าวมานั่นล่ะครับ
 การ์ตูนสำ หรับเด็ก เนื้อเรื่องออกไปทางแนวต่อสู้ แต่เปลี่ยนจากการสู้ของ
คนเป็นสิงโตตัวแทน คำ เหล่านี้คงเป็นคำ ที่ผมคิดได้หลังจากการดูภาพยนตร์เรื่อง
นี้จบในรอบแรก ซึ่งเป็นสมัยเด็กมากๆ แต่พอได้กลับมาดูเรื่องราวของมันใหม่ 
พร้อมกับหาข้อมูลเพื่ออธิบายเรื่องราวนั้น คำ ที่ผมใช้อธิบายคงไม่พ้นคำ ว่า ‘สุด
ยอด’ แน่ๆ เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีการนำ เสนอสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน
และถูกต้องมาก ลายเส้นคลาสสิค เมื่อนำ ปัจจัยเหล่านี้มารวมกับบทประพันธ์ของ 
William Shakespeare ก็ทำ ให้คำ อธิบายที่ออกมาจากปากไม่พ้นคำ ว่า ‘สุด
ยอด’ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ถ้าการบรรยายแค่นี้ยังไม่ทำ ให้คุณได้รู้ถึงความสุดยอดแบบที่ผู้เขียนได้ประสบมา
แล้ว ผู้เขียนก็คงต้องเชิญผู้อ่านทุกท่านที่อ่านหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือเล่มนี้ขณะดู
ภาพยนตร์ที่สุดยอดเรื่องนี้แล้วล่ะครับ
                                    ขอให้สนุกนะครับ                                                                                    
                                       ผู้เขียน

คำ นำ 

 เนื่องจากภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สำ นักสื่อเพื่อสังคมและภาษาสร้างสรรค์ ได้ทำ การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของทวีป
ต่างๆในโลก โดยใช้ภาพยนตร์ animation เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลทาง
ด้าน ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ โดยจะนำ เสนอข้อมูลออกมาในรูป
แบบของ infographic และหนังสือ
 โดยกลุ่มของเรานั้น ได้เลือกภาพยนตร์เรื่อง Lion king เป็นหัวข้อใน
การศึกษาทวีปแอฟริกา นอกจากเนื้อหาทางด้านภูมิศาสตร์แล้ว ภายในหนังสือเล่มนี้ 
ยังมีข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับภาพยนตร์ Lion king อีกด้วย เช่น เรื่องย่อ แนะนำ 
ตัวละคร รวมถึงการวิเคราะห์ภาพยนตร์อีกด้วย
 สาเหตุที่เราเลือกภาพยนตร์The Lion king เป็นหัวข้อในการศึกษา
นั้นก็เพราะว่า ภาพยนตร์ The Lion king มีการแสดงให้เห็นถึงทวีปแอฟริกา
ชัดเจน เช่นทุ่งหญ้ากว้าง หรือชีวิตสัตว์ป่า นอกจากนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีชื่อเสียง
โด่งดังอีกด้วย จากเหตุผลข้างต้นนี้ ทำ ให้เราเลือกภาพยนตร์Lion king เป็นสื่อ
กลางในการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปต่างๆนั่นเอง
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ข้อมูลทั่วไป

 ภาพยนตร์เรื่อง The Lion King ผลิตโดย บริษัท Walts Disney 
Picture ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2537 โดยภาพยนตร์เรื่อง 
Lion kingนั้น ได้ดัดแปลงบทมาจากบทประพันธ์ของ William Shakespeare 
เรื่อง Hamlet ซึ่งเป็นบทละครโศกนาฏกรรมที่โด่งดังของโลก โดยทางผู้สร้างได้ลด
เนื้อหาความรุนแรงลงไปเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะกับเด็ก
 Hamlet เป็นบทละครแนวโศกนาฏกรรมเชื่อกันว่าประพันธ์ขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 
1599และ1601 บทละครนี้ฉากกำ หนดให้ดำ เนินเรื่องในประเทศเดนมาร์กและมีเรื่องราว
เกี่ยวกับความพยายามที่จะล้างแค้นลุง หรือกษัตริย์คลอดิอัสของเจ้าชายแฮมเล็ต เนื่องจาก
พระบิตุลาของเจ้าชายแฮมเล็ตเป็นผู้แอบลอบสังหารบิดาของเจ้าชาย เพื่อที่จะชิงราชบังลังก์
และพระราชมารดาของพระองค์ไปครอบครอง

เรื่องย่อ The Lion King

ซิมบา ลูกชายคนเดียวของมูฟาซาและซาราบี อาศัยอยู่ในดินแดนทรนง ในฐานะราชา
คนต่อไปของแผ่นดินทรนง แต่ซิมบามีนิสัยรักสนุก ชอบไปเล่นในที่ไกลๆซึ่งสร้าง
ปัญหาให้กับมูฟาซาอย่างมาก ครั้งหนึ่งซิมบาพานาลา เพื่อนสนิทของตนไปเที่ยว
ในสุสานช้างและพบกับหมาไฮยีน่าแต่ก็ถูกมูฟาซามาช่วยไว้ทัน จากจุดนี้ ทำ ให้สการ์ 
น้องชายของมูฟาซาที่อยากจะเป็นราชาแทนมูฟาซาได้คิดแผนร่วมกับหมาไฮยีน่าโดยลวง
ให้ซิมบาไปเดินเล่นในหุบเขาและให้หมาไฮยีน่าต้อนฝูงควายป่าเข้าไปในนั้นและให้ซิม
บาถูกทับตาย แต่มูฟาซามาช่วยซิมบาและตกลงไปโดนควายป่าเยียบตาย ซิมบาคิดว่า
เพราะตนเองทำ ให้พ่อของตนตายจึงหนีออกไปจากแดนทรนง ฝ่ายสการ์ก็ขึ้นเป็นราชา
ของแดนทรนงต่อไป เมื่อซิมบาออกมาแล้วก็ได้ถูกเลี้ยงดูโดยทีโมนและพุมบา เมียแคท
และหมูป่าซึ่งช่วยสอนซิมยาในการใช้ชีวิตให้สนุกจนซิมบาโตเป็นผู้ใหญ่ และได้พบกับ
นาลาโดยบังเอิญซึ่งนาลาได้เล่าเรื่องของแดนทรนงที่แห้งแล้งเพราะสการ์ ทำ ให้ซิมบาก
ลับไปแดนทรนงเพื่อล้มสการ์และขึ้นเป็นราชา ซึ่งท้ายที่สุด ซิมบาก็เอาชนะสการ์และได้
เป็นราชาของแดนทรนงต่อไป ส่วนสการ์กับหมาไฮยีน่าก็ถูกไล่ออกจากแดนทรนงไป
ตลอดกาล หลังจากนั้นสการ์ก็ตายเพราะไฮยีน่าที่ตนทำ งานด้วยรุมกัดกินเพราะไม่มี
อาหาร



ตัวละคร

ซิมบา สิงโตตัวเอกของเรื่อง
เป็นลูกของมูฟาซาและซาราบี
ราชาแห่งดินแดนทรนง ซิมบามีนิสัย
ซุกซนและรักสนุก หลังจากมูฟาซาตาย
แล้ว ซิมบาได้กลับมาฆ่าสการ์เพื่อทวง
ความสุขของแผ่นดินทรนงกลับมา

ซิมบา
นาลา

นาลา สิงโตสาว เป็นเพื่อนเล่นกับซิมบาตั้งแต่
สมัยเด็กๆ มีนิสัยคล้ายซิมบา คือ ซุกซนและรัก
สนุก ภายหลังได้เป็นราชินีของแดนทรนงคู่กับซิม
บา

มูฟาซา

ราชาแห่งดินแดนทรนง เป็นพ่อของซิมบา 
มีนิสัยเที่ยงธรรม ปกครองสัตว์ต่างๆด้วย
ความซื่อตรง ภายหลังโดนกลลวงของสกา
ร์ทำ ให้ตายไป

ซาราบี

ราชินีแห่งดินแดนทรนง เป็นแม่ของซิมบา



สการ์

สการ์เป็นอาของซิมบา มีนิสัยฉลาดแกมโกง 
และเห็นแก่ตัว ต้องการปกครองดินแดนทรนง
แทนมูฟาซาจึงวางแผนกับไฮยีนาเพื่อลวงฆ่ามูฟ
าซาและทำ สำ เร็จ แต่ภายหลังก็โดนเนรเทศออก
ไปโดยซิมบา

ทีโมน-พุมบา

เมียแคทและหมูป่าผู้อาศัยอยู่ในดินแดน
ทรนง ถือคติ ฮาคูนา-มาทาทา
มีความหมายว่า ไม่ต้องเครียด ให้สนุก
กับชีวิต ทีโมนและพุมบายังเป็นคนช่วย
เลี้ยงซิมบาในวัยเด็กอีกด้วย

ซาซู

นกเงือกแห่งดินแดนทรนง
เป็นเพื่อนสนิทกับมูฟาซา โดยมักจะ
เป็นคนแจ้งข่าวให้กับมูฟาซา

ราฟีกิ

ลิงแมนดริลผู้เป็นจอมมายา
แห่งดินแดนทรนง สามารถสื่อสารกับ
ธรรมชาติและดวงวิญญาณบรรพบุรุษได้



วิเคราะห์ภาพยนตร์

 ภาพยนตร์เรื่อง The Lion king นั้น ได้มีการสื่อถึงประเด็นต่างๆมากมาย
โดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของการเป็นผู้นำ  เช่น ทุกที่ที่แดดส่องถึงคือที่ของเจ้าป่า 
ประโยคนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้นำ  ที่จะต้องดูแลทุกชีวิตในอาณาเขตของตน 
หรือจะเป็นประเด็นการใช้ชีวิตอยู่ในสายใยอาหาร ที่เจ้าป่าจำ ต้องรักษาสมดุลของสัตว์ป่าทั้ง
หลายไว้ ไม่ใช่ให้นักล่าล่าสัตว์กินพืชได้ตามใจชอบ เนื่องจากว่า ทุกชีวิตล้วนมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน เช่นพืชเป็นอาหารให้กวาง กวางเป็นอาหารให้สิงโต เมื่อสิงโตตายก็จะย่อย
สลายกลับมาเป็นหญ้าให้กวางกิน วนอย่างนี้เป็นวัฏจักร
 จะเห็นได้ว่า ประเด็นที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น จะมีความเหมือนกันตรงที่ พ่อของ
ซิมบากำ ลังสอนซิมบาถึงการใช้ชีวิตแบบเข้าใจผู้อื่น ไม่ใช่นำ ตัวเองขึ้นเป็นใหญ่ ต้องรู้จัก
การดูแลสัตว์ต่างๆในการปกครองของตนดั่งนักปกครองที่เที่ยงธรรม ต้องรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศของพื้นที่ตนเองเพื่อให้สัตว์ในการปกครองอยู่ได้อย่างสงบสุข ซึ่งซิมบาก็เข้าใจ
และสามารถปกครองสัตว์ต่างๆได้ในตอนจบของภาพยนตร์นั่นเอง

บทที่2

บ้านสิงโต



แผนที่ทวีปแอฟริกา สภาพภูมิศาสตร์
 ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก ทั้งในด้าน
พื้นที่และจำ นวนประชากร โดยมีเนื้อที่โดยประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร
และมีประชากรกว่า 1.1 พันล้านคน
 ทวีปแอฟริกาล้อมรอมด้วยทะเลเมดิเตอเรเนียนทางเหนือ คลองสุเอซและ
ทะเลแดง บริเวณคาบสมุทรไซนายทางตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสมุทรอินเดียทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ และมหาสมุทรแอตแลนติก
ทางทิศตะวันตก

 ทวีปแอฟริกามีเทือกเขาสำ คัญอยู่ 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาแอตลาส ซึ่งตั้ง
อยู่ทางตอนเหนือของทวีป และ เทือกเขาดราเคนสเบิร์ก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
ทวีปแอฟริกา

เทือกเขาแอตลาส เทือกเขาดราเคนส์เบิร์ก



เทือกเขาแอตลาส หรือ Atlas Mountain มีความยาวประมาณ 2,400 
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,500 ไมล์ ยอดเขาสูงสุดมีชื่อว่า Jbel Toubkal มี่
ความสูง 4,167 เมตร จากระดับน้ำ ทะเล เทือกเขาแอตลาสนั้นเป็นเทือกเขาที่แบ่ง
ทะเลเมดิเตอเรเนียนและพื้นที่ชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกจากทะเลทรายซาฮารา

เทือกเขาดราเคนสเบิร์ก หรือ Drakensberg Mountain เป็นเทือกเขาซึ่งทอดตัวเป็น
แนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 1,000 
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 620 ไมล์ มีจุดยอดชื่อ Thabana Ntlenyana โดยอยู่
ที่ความสูง 3, 482 เมตรจากระดับน้ำ ทะเล เทือกเขาดราเคนสเบิร์กยังเคยปรากฏใน
นิทานของชาวบุชแมนว่าเป็น ภูเขามังกร อีกด้วย เนื่องจากเทือกเขานี้เป็นภูเขาไฟเก่าซึ่งมีการ
ปะทุของลาวาบ่อยครั้ง ซึ่งลาวาก็ได้ไหลออกมาจากรอยแตกของเปลือกโลกและเมื่อเย็นตัวลงก็
คลุมพื้นที่นี้เอาไว้

เทือกเขาแอตลาส

ทะเลทรายซาฮารา

เทือกเขาดราเคนส์เบิร์ก

เทือกเขาดราเคนส์เบิร์ก



ทะเลทรายซาฮารา (Sahara Desert) เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย  ทะเล
ทรายซาฮารามีความยาว 4,800 กิโลเมตร และมีความกว้าง 1,800 กิโลเมตร คิด
เป็นพื้นที่ราว 9.4 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 18 เท่า ทะเลทราย
ซาฮาราตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทวีปแอฟริกา กินพื้นที่ของประเทศเอริเทรีย, ซูดาน, อียิปต์, 
ชาด, ลิเบีย, ไนเจอร์, มาลี, แอลจีเรีย,   ตูนีเซีย, มอริเตเนีย, เวสเทิร์นซาฮารา และ 
โมร็อกโก
นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า ในอดีต ทะเลทรายซาฮาราเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก่อน 
เนื่องจากมีการพบรูปวาดในผนังถ้ำ เป็นรูปยีราฟและช้าง ส่วนการเกิดทะเลทรายซาฮารานั้น
ได้สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่แกนโลกมีองศาการเอียงที่ลดลงทำ ให้ฝนที่จะมาตกยังพื้นที่นี้
ลดลงอย่างมาก ทำ ให้สัตว์ใหญ่ทั้งหลายและต้นไม้ล้มตายด้วยความแห้งแล้ง สุดท้ายก็ทำ ให้
แผ่นดินนี้เป็นทะเลทรายนั่นเอง

 ในทวีปแอฟริกานั้นมีแม่น้ำ สำ คัญอยู่ทั้งหมด 3 สายด้วยกัน 
มี 1.แม่น้ำ คองโก 2.แม่น้ำ ไนเจอร์ และ3.แม่น้ำ แซมเบซี

กระแสน้ำ ในมหาสมุทรของทวีปแอฟริกานั้น แบ่งออกเป็น 4 กระแส มี
1.กระแสน้ำ เย็นคะแนรี 2 .กระแสน้ำ อุ่นกินี 3.กระแสน้ำ เย็นเบงเกลา และ4.กระแส
น้ำ เย็นโมซัมบิก

ทะเลทรายซาฮารา

แผนที่แสดงแม่น้ำ ในทวีปแอฟริกา



ทวีปแอฟริกา มีป่าครอบคลุมอยู่ถึง 1 ใน 6 จากสภาพพื้นที่ทั้งหมด โดยมีป่าดงดิบ
อยู่บริเวณแนวเส้นศูนย์สูตรตามลุ่มแม่น้ำ คองโก และป่าไม้อบอุ่นทางด้านตะวันตกและ
ตะวันออกของทวีป แต่ป่าไม้เหล่านี้ถูกตัดเพื่อใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมากกว่าใช้ประโยชน์
จากเนื้อไม้ ไม้สำ คัญของทวีปแอฟริกา มี ไม้มะฮอกกานี ไม้แอวอดิเร อิโรโคโอคูเม 
และ ไม้ลิมบา นอกจากนี้ทวีปแอฟริกายังมีแหล่งแร่ธาตุสำ คัญอยู่หลายชนิด คือ ทองคำ 
และเพชร นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอย่าง ทองแดง แมงกานีส ทังเสตน ฟอสเฟต เหล็ก 
ยูเรเนียม ดีบุก บอกไซด์ รวมไปถึง สังกะสี ตะกั่ว ถ่านหิน และ วุลแฟรม
 จากทรัพยากรที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ทำ ให้อาชีพของชาวแอฟริกาส่วนมากจะ
เป็นการทำ เกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการทำ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และทำ งานเหมืองอีกด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนที่การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ของ
ทวีปแอฟริกา



 การเลี้ยงสัตว์   เป็นอาชีพที่พบมากที่สุด เพราะแอฟริกาเป็นทวีปที่มีเขตทุ่งหญ้า
กว้างขวาง แต่การเลี้ยงสัตว์ก็ประสบปัญหาสำ คัญ คือ ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ทางตอนใต้ของ
ทะเลทรายสะฮารามีการเลี้ยงสัตว์มากเกินไป เป็นการทำ ลายทุ่งหญ้าอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ส่วนในเขตร้อนทางภาคกลางของทวีปมีแมลงเซตซี (Tsetse fly) ที่เป็นพาหะแพร่เชื้อ
โรคเหงาหลับ (Sleeping sickness) เข้าสู่สัตว์เลี้ยงจนบางแห่งไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้   
สัตว์เลี้ยงสำ คัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่ 
1. โคพันธุ์พื้นเมือง เป็นโคเขายาวที่นิยมเลี้ยงกันทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของทวีป การ
เลี้ยงโคของชาวแอฟริกานอกจากเพื่อใช้แรงงานและใช้เนื้อเป็นอาหารแล้ว ยังแสดงถึงฐานะทาง
สังคมด้วย กล่าวคือ ผู้มีจำ นวนโคมากแสดงถึงความมีฐานะดีและเป็นผู้มีหน้ามีตาในสังคม 
2. โคพันธุ์ต่างประเทศ เป็นโคที่นำ มาจากต่างประเทศเลี้ยงไว้ เพื่อใช้เนื้อและนม เลี้ยงกัน
มากทางตอนใต้และตอนเหนือของทวีป ในเขตอากาศอบอุ่นชื้นและเขตเมดิเตอร์เรเนียน
 3. แพะและแกะ ชาวแอฟริกานิยมเลี้ยงแบบเร่ร่อน ซึ่งพบในทุกประเทศที่มีลักษณะอากาศ
แบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย 
4. อูฐ เป็นสัตว์เลี้ยงในเขตแห้งแล้ง เพื่อใช้เป็นสัตว์พาหนะและใช้เนื้อเป็นอาหาร 5. ลา 
เลี้ยงไว้เป็นสัตว์พาหนะในเขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

 การเพาะปลูกในทวีปแอฟริกานั้นจะให้ผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของ
ประชากรในทวีปแอฟริกา เนื่องจากพื้นที่ของทวีปแอฟริกาไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่จึงได้
ผลผลิตที่น้อย ส่วนมากจึงจะเป็นการนำ เข้ามาจากต่างประเทศแต่การเพาะปลูกในทวีป
แอฟริกาก็ยังมีอยู่ โดยจะแบ่งการเพาะปลูกได้เป็น 4 เขต ดังนี้
1. เขตร้อนชื้น ได้แก่ แอฟริกาตะวันตก ลุ่มแม่น้ำ คองโกและชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกมี
อากาศร้อนชื้น เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเมืองร้อน เช่น โกโก้ ปลูกมากที่สุด ประเทศกานา
เป็นประเทศที่ส่งเมล็ดโกโก้ออกจำ หน่ายมากที่สุดในโลก พืชสำ คัญอื่นๆ ได้แก่ เผือก มัน 
ปาล์มน้ำ มัน กาแฟ ถั่วลิสง อ้อย ยางพารา
2. เขตลุ่มน้ำ ไนล์ มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแต่ได้รับน้ำ จากการชลประทาน พืชสำ คัญได้แก่ 
ฝ้าย ชา อินทผลัมและข้าวฟ่าง
3. เขตเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ ตอนเหนือสุดและใต้สุดของทวีป มีการปลูกพืชผล
เมดิเตอร์เรเนียน เช่น ส้ม องุ่น มะกอก ข้าวสาลี เป็นต้น
4. เขตอบอุ่นชื้น ได้แก่ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป มีการปลูกข้าวสาลี ข้าวโพด และ
ไม้ผล



มรดกโลกในทวีปแอฟริกา

ทะเลทรายนามิบ
ทะเลทรายนามิบเป็นทะเลทรายที่ตั้งอยู่
บริเวณชายฝั่งของประเทศนามิเบีย มีความยาว 2,000 
กิโลเมตร เป็นทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีอายุอย่าง
น้อย 55 ล้านปี นอกจากนี้ ทะเลทรายนามิบยังเป็นขุมเพชร
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

วงแหวนอัลดาบรา

เกาะวงแหวนปะการังนี้ประกอบด้วยเกาะปะการังใหญ่ ๔ เกาะล้อมรอบอ่าว
ตื้น ๆ กลุ่มเกาะนี้ล้อมรอบด้วยแนวปะการังอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากการเข้าถึงที่
ยากลำ บากและความโดดเดี่ยวของเกาะอัลดาบรา จึงได้รับการปกป้องจาก
อิทธิพลของมนุษย์และยังคงรักษาเต่ายักษ์จำ นวนราว ๑๕๒,๐๐๐ ตัวไว้ได้ 
ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกของสัตว์ประเภทนี้

น้ำ ตกวิกตอเรีย
น้ำ ตกวิกตอเรีย ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย
และประเทศซิมบับเว เป็นน้ำ ตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก ได้รับเลือกให้เป้ฯมรดกโลกในปีพ.ส.2532 
ปัจจุบันน้ำ ตกวิกตอเรียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งรายได้
สำ คัญของทั้งสองประเทศ

มหาสฟิงซ์

มหาสฟิงซ์ เป็นรูปสฟิงซ์แกะสลัก้วยหินที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศอียิปต์ โดยหันน้าไปทางทิศตะวันออก
ตามความเชื่อของชาวอียิปต์




