
 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณนิทัศนส์ื่อเสริมการเรียนรู้วชิาภมูิศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น  

(ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓) 

ประเภทสื่อแนะน า 
 

  



กว ีวรกวิน.  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง.  พิมพ์ครั้งท่ี ๖.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพ 
วิชาการ (พว.), ๒๕๕๙.  ๑๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๙๕ บาท. 

 

 

 

  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนท่ีความรู้
ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีท้ังหมด ๖ เล่ม เหมาะส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของประเทศไทย
โดยสังเขป และให้รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศ รัฐกิจ ธรณีวิทยา ลุ่มน้ า ดิน ภูมิอากาศ       
พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง   
ภาพประกอบเป็นภาพสีส่ี  นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีประเทศไทย แผนที่ภาคกลาง และแผนที ่        
ทุกจังหวัดของภาคกลางซึ่งจัดท าอย่างประณีตสวยงามและให้รายละเอียดดีมาก ท้ังยังมี
ตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด 
 

 

 



กว ีวรกวิน.  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก.  พิมพ์ครั้งท่ี ๔.  กรุงเทพฯ : พัฒนา 
คุณภาพวิชาการ (พว.), ๒๕๕๘.  ๗๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๒๐ บาท. 

 

 
 

 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนท่ี
ความรู้ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีท้ังหมด ๖ เล่ม เหมาะส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
ประเทศไทย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของ
ประเทศไทยโดยสังเขป และให้รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศ รัฐกิจ ธรณีวิทยา ลุ่มน้ า ดิน 
ภูมิอากาศ พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง  ๆ ใน
ภาคตะวันออก  ภาพประกอบเป็นภาพสี่สี  นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีประเทศไทย แผนท่ีภาค
ตะวันออก และแผนท่ีทุกจังหวัดของภาคตะวันออกซึ่งจัดท าอย่างประณีตสวยงามและให้
รายละเอียดดีมาก ทั้งยังมีตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด 

 

 

 
  



กว ีวรกวิน.  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคใต้.  พิมพ์ครั้งท่ี ๕.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพ 
วิชาการ (พว.), ๒๕๕๙.  ๑๐๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๕๐ บาท. 
 

 
 
 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคใต้ เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนท่ีความรู้
ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีท้ังหมด ๖ เล่ม เหมาะส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของประเทศไทย
โดยสังเขป และให้รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศ รัฐกิจ ธรณีวิทยา ลุ่มน้ า ดิน ภูมิอากาศ       
พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง  ๆ ในภาคใต้   
ภาพประกอบเป็นภาพสี่สี  นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีประเทศไทย แผนท่ีภาคใต้ และแผนท่ีทุกจังหวัด
ของภาคใต้ซึ่งจัดท าอย่างประณีตสวยงามและให้รายละเอียดดีมาก ท้ังยังมีตารางข้อมูลต่าง  ๆ 
แผนภูมิความชื้นสัมพทัธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด 

 

 

  



กวี วรกวิน.  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ.  พิมพ์ครั้งท่ี ๕.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพ 
วิชาการ (พว.), ๒๕๕๙.  ๘๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๓๐ บาท. 
 

 
 

 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนท่ีความรู้
ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีท้ังหมด ๖ เล่ม เหมาะส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของประเทศไทย
โดยสังเขป และให้รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศ รัฐกิจ ธรณีวิทยา ลุ่มน้ า ดิน ภูมิอากาศ       
พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ   
ภาพประกอบเป็นภาพสี่สี  นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีประเทศไทย แผนท่ีภาคเหนือ และแผนท่ี         
ทุกจังหวัดของภาคเหนือซึ่งจัดท าอย่างประณีตสวยงามและให้รายละเอียดดีมาก ท้ังยังมี
ตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด 

 

  



กวี วรกวิน.  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพฯ : 
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), ๒๕๕๙.  ๑๒๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๘๐ บาท. 

 

 

 

 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม 
แผนท่ีความรู้ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีท้ังหมด ๖ เล่ม เหมาะส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทาง    
รัฐกิจของประเทศไทยโดยสังเขป และให้รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศ รัฐกิจ ธรณีวิทยา ลุ่มน้ า 
ดิน ภูมิอากาศ พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง  ๆ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาพประกอบเป็นภาพสี่สี  นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีประเทศไทย แผนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนท่ีทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดท าอย่าง
ประณีตสวยงามและให้รายละเอียดดีมาก ท้ังยังมีตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และ
อุณหภูมิของทุกจังหวัด 

 

  



กวี วรกวิน.  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันตก.  พิมพ์ครั้งท่ี ๖.  กรุงเทพฯ : พัฒนา 
คุณภาพวิชาการ (พว), ๒๕๕๙.  ๖๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๑๕ บาท.   

 

 
 

แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันตก เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนท่ี
ความรู้ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีท้ังหมด ๖ เล่ม เหมาะส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
ประเทศไทย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของ
ประเทศไทยโดยสังเขป และให้รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศ รัฐกิจ ธรณีวิทยา ลุ่มน้ า ดิน 
ภูมิอากาศ พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง  ๆ ใน
ภาคตะวันตก  ภาพประกอบเป็นภาพสี่สี  นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีประเทศไทย แผนท่ีภาคตะวันตก 
และแผนท่ีทุกจังหวัดของภาคตะวันตกซึ่งจัดท าอย่างประณีตสวยงามและให้รายละเอียดดีมาก   
ท้ังยังมีตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด 

 

  



สปิลสเบอรี่, หลุยส์ และสปิลสเบอรี่, ริชาร์ด.  พายุหมุนทอร์นาโด.  แปลโดย ดวงตา  ปาวา.  
พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  นนทบุรี : ดรีม พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๘.  ๓๒  หน้า.  ภาพประกอบ.   
ราคา ๙๕ บาท. 

 

                            
 

พายุหมุนทอร์นาโด เป็นหนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ชุด มหันตภัย
ล้างโลก เนื้อหาอธิบายลักษณะรูปร่างของพายุหมุนทอร์นาโด เงื่อนไขและฤดูกาลเกิดพายุ 
แหล่งก าเนิดพายุ  ระดับความรุนแรงของพายุ  ผลกระทบท่ีเกิดจากพายุและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  การเตรียมพร้อมรับมือและการเตือนภัยพายุ  และพายุทอร์นาโดท่ีเกิดรุนแรงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและบังกลาเทศที่ผ่านมา 

  



สปิลสเบอรี่, หลุยส์ และสปิลสเบอรี่, ริชาร์ด.  ภูเขาไฟระเบิด.  แปลโดย ดวงตา  ปาวา.  นนทบุรี :  
ดรีม พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๖.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๙๕ บาท. 

 

 
 

ภูเขาไฟระเบิด เป็นหนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ชุด มหันตภัยล้างโลก 
เนื้อหาอธิบายการเกิดภูเขาไฟ สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติภูเขาไฟปะทุ ความเชื่อมโยงกับภัย
ธรรมชาติอื่น ๆ ได้แก่ หิมะถล่ม แผ่นดินถล่ม และสึนามิ ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ การช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ท่ีประสบภัย และการเตรียมพร้อมรับมือภูเขาไฟปะทุ หนังสือมีภาพถ่ ายประกอบ
เนื้อหา และมีกรณีศึกษาในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ รวมท้ังสอดแทรกเกร็ดความรู้
เกี่ยวกับภูเขาไฟ 

  



สปิลสเบอรี่, หลุยส์ และสปิลสเบอรี่, ริชาร์ด.  แผ่นดินไหว.  แปลโดย ดวงตา  ปาวา.  นนทบุรี :  
ดรีม พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๖.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๙๕ บาท.  

 

 
 
แผ่นดินไหว เป็นหนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ชุด มหันตภัยล้างโลก 

เนื้อหาอธิบายถึงความหมาย สาเหตุ และสถานท่ีเกิดแผ่นดินไหวบริเวณต่าง  ๆ ของโลก เมื่อ
แผ่นดินไหวจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ท้ังด้านภูมิศาสตร์ ภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน วัตถุประสงค์
ของหนังสือเล่มนี้คือต้องการให้ประชาชนเตรียมพร้อมเมื่อมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น มีกรณีศึกษา 
เกร็ดความรู้แทรก มีภาพและแผนที่ประกอบ 

  



สปิลสเบอร่ี, หลุยส์ และสปิลสเบอร่ี, ริชาร์ด.  มหาพายุไต้ฝุ่น.  แปลโดย ดวงตา  ปาวา.  พิมพ์ 
ครั้งท่ี ๒.  นนทบุรี : ดรีม พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๘.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๙๕ บาท.  

 

 
 

 มหาพายุไต้ฝุ่น เป็นหนังสือเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ชุด มหันตภัยล้างโลก 
ท่ีให้ความรู้เร่ืองพายุไต้ฝุ่น ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความหมาย การเกิด  ตาของพายุ สถานท่ีเกิด 
และกรณีศึกษาของการเกิดพายุไต้ฝุ่นในบริเวณต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกล่าวถึง วิธีการช่วยเหลือ  
การพยากรณ์ การเตรียมการรับมือและป้องกัน ตลอดจนพายุไต้ฝุ่นท่ีรุนแรงในอดีต 

หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นมากยิ่งขึ้น มีการล าดับความส าคัญของ
เร่ืองท่ีดี ใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่าน 

  



สปิลสเบอรี่, หลุยส์ และสปิลสเบอรี่, ริชาร์ด.  มหาอุทกภัย.  แปลโดย ดวงตา  ปาวา.  นนทบุรี :  
ดรีม พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๖.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๙๕ บาท. 

 

 

 

 มหาอุทกภัย เป็นหนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ชุด มหันตภัยล้างโลก 
ระบุว่าเหมาะส าหรับเด็กวัย ๑๐ - ๑๕ ปี  

 หนังสือเล่มนี้ให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาการเกิดมหาอุทกภัยครั้งส าคัญท่ีเกิดบนโลก 
มีภาพประกอบ ศัพท์น่ารู้และเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งให้ค าตอบชัดแจ้งถึงสาเหตุการเกิดอุทกภัย 
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ีประสบภัย การด ารงชีวิตให้รอดพ้น 
จากมหันตภัยและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับมหาอุทกภัย ก่อนภัยนี้จะถึงตัว 

  



แบรช, นิโคลัส.  ฉลาดดูรู้แผนที่ : ชุมชน.  แปลโดย ดวงตา  ปาวา.  พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  นนทบุรี :  
ดรีม พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๗.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๙๘ บาท. 

 

 

 

ฉลาดดูรู้แผนที่ : ชุมชน เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องแผนท่ี ท่ีให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับแผนท่ีชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่องของประเภท การท าแผนท่ี องค์ประกอบ สัญลักษณ์ท่ี
ส าคัญของแผนท่ีชุมชน และให้ความรู้ถึงการอ่านแผนท่ีชุมชนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนมีกิจกรรม
และแบบทดสอบ เพ่ือกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์ของผู้ท่ีได้อ่านหนังสือเล่มดังกล่าว 

หนังสือเรื่องนี้ช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนท่ีชุมชน และมีทักษะการอ่าน
แผนท่ีชุมชนมากย่ิงขึ้น มีภาพสีสี่ประกอบ และใชภ้าษาท่ีเข้าใจง่าย 

  



แบรช, นิโคลัส.  ฉลาดดูรู้แผนที่ : ประเทศ.  แปลโดย ดวงตา  ปาวา.  พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  นนทบุรี :  
ดรีม พับลิชชิ่ง, ม.ป.ป.  ๓๑ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๙๘ บาท. 

 

 

 

 ฉลาดดูรู้แผนที่ : ประเทศ เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องแผนที่ ท่ีให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับแผนท่ีประเทศ สาระส าคัญประกอบด้วยกิจกรรมและสถานการณ์เสมือนจริง พร้อม
ภาพประกอบสี่สีสวยงาม นอกจากจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการเขียน การดูและการ
อ่านแผนท่ีประเทศท่ีฝังแน่นคงทนแล้ว ยังสามารถก าจัดจุดอ่อนของผู้เรียน หนังสือเรื่องนี้ช่วยให้
ผู้อ่านพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องแผนท่ีประเทศ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการด าเนินชีวิตของทุกคน
ใหเ้ป็นเร่ืองไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 

  



กัวหวางหมิ่น.  เน็ตตี้กับโนวี่ท่องโลกกว้าง.  แปลโดย ประพฤทธิ์  รัตนวิฬาร์.  กรุงเทพฯ :  
สถาพรบุ๊คส์, ๒๕๕๕.  ๔๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๓๐ บาท. 

 

 
 
เน็ตตี้กับโนวี่ท่องโลกกว้าง เป็นหนังสือในชุด ท่องโลกวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ เนื้อหา

กล่าวถึงเน็ตตี้กับโนวี่ ซึ่งเป็นนักส ารวจรุ่นจิ๋วพาเพื่อน ๆ ไปค้นหาประเทศต่าง ๆ รอบโลก เพื่อให้
ผู้อ่านมีความเข้าใจอันดีในเกร็ดความรู้ สถานท่ี ธงชาติ และค าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องส าคัญของ
ประเทศต่าง ๆ รอบโลก ๓๑ ประเทศ รวมท้ังความรู้เกี่ยวกับขั้วโลกใต้ ดินแดนสุดขอบโลก 

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ ใช้ภาพประกอบสวยงามแบบหน้าคู่ขนาดใหญ่ ฉากและ
เนื้อหาน่าสนใจ มีสาระครอบคลุมความรู้และข้อมูลท่ีหลากหลาย ตอบสนองความอยากรู้      
อยากเห็นของเด็ก ๆ และท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับแผนท่ีโลกเพื่อสรุปทบทวน 

  



เฉินซู.  เน็ตตี้กับโนวี่ท่องไปในลมฟ้าอากาศ.  แปลโดย ประพฤทธ์ิ รัตนวิฬาร์.  กรุงเทพฯ :  
สถาพรบุ๊คส์, ๒๕๕๕.  ๔๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๓๐ บาท. 

 

 
 

 เน็ตตี้กับโนวี่ท่องไปในลมฟ้าอากาศ เป็นหนังสือในชุด ท่องโลกวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ 
เนื้อหากล่าวถึงเน็ตตี้กับโนวี่  ซึ่งเป็นนักส ารวจรุ่นจิ๋วพาเพื่อน ๆ ส ารวจลมฟ้าอากาศอันเป็น
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส าคัญในวิชาภูมิศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องลม เมฆ หยาดน้ าฟ้า 
คลื่นความเย็น พายุทราย ภัยแล้ง  น้ าท่วม  สึนามิ สถานีตรวจอากาศและเครื่องมือต่าง ๆ การ
พยากรณ์อากาศ การใช้วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หนังสือมีเกร็ดความรู้และกิจกรรม
ห้องทดลองให้ผู้อ่านได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติและสร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาเป็นบันทึกสั้น ๆ   

 จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ ใช้ภาพประกอบสวยงามแบบหน้าคู่ขนาดใหญ่ ฉากและ
เนื้อหาน่าสนใจ มีสาระครอบคลุมความรู้และข้อมูลท่ีหลากหลาย ตอบสนองความอยากรู้      
อยากเห็นของเด็ก ๆ และท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศเพ่ือสรุปทบทวน 

 

 



มีเซียลินสกา, อเลคซันดรา และมีเซียลินสกา, แดเนียล.  แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม.   
แปลโดย ณัฐกิตติ์ ลีลากวีพัฒน์.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, ๒๕๕๘.  ๑๐๙ หน้า. 
ภาพประกอบ.  ราคา ๕๙๕ บาท. 

 

 
 

แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นหนังสือแผนท่ีท่ีถ่ายทอดลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ๔๒ ประเทศ ใน ๖ ทวีป เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดของ
ประเทศใน ๖ ทวีป ได้แก่ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของภูมิภาคอาร์กติกและทวีปแอนตาร์กติกา ประเทศท่ีผู้เขียนคัดเลือกมา
น าเสนอในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นประเทศท่ีมีความส าคัญหรือมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ 
รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ละประเทศมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ เขตแดนระหว่าง
ประเทศ ประชากร สถานท่ีท่ีน่าสนใจและบุคคลส าคัญ คนพื้นเมือง สัตว์และพืชท้องถิ่น เทศกาล
และวัฒนธรรม และอื่น ๆ 

หนังสือแผนท่ีเล่มนี้มีความน่าสนใจท่ีผู้เขียนและผู้วาดภาพประกอบใช้เวลาสร้างสรรค์นาน  
มีภาพประกอบกว่า ๔,๐๐๐ ภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์ และออกแบบตัวอักษรในเล่มเอง 

 



ฟริท, อเล็กซ์.  แผนที่โลก (ชุดนานมีบุ๊คส์ชวนเปิด-ปิด สนุกกบัการค้นหาความรู้ข้างใน).  
แปลโดย ณัฐกิตติ์ ลีลากวีพัฒน์.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๘.  ๑๔ หน้า. 
ภาพประกอบ.  ราคา ๕๙๕ บาท. 

 

 

 

 แผนที่โลก (ชุดนานมบีุ๊คส์ชวนเปิด-ปิด สนกุกับการค้นหาความรู้ข้างใน) เป็นสมุดภาพ
แผนที่โลกแสดงแผนท่ีทวีปต่าง ๆ ในโลกว่ามีส่ิงท่ีน่าสนใจอยู่ข้างใน ประกอบด้วยสถานท่ีสวยงาม 
สัตว์แปลกตาและทิวทัศน์อันงดงาม สิ่งเหล่านั้นอยู่ท่ีไหนในโลก  

สมุดภาพแผนท่ีโลกเล่มนี้เป็นหนังสือเสริมความรู้ในรูปแบบ pop-up ออกแบบมาให้ผู้อ่าน
ได้สนุกกับแผ่นเปิด-ปิดท่ีมีความลับของโลกซ่อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีส าคัญ แหล่ง
ท่องเท่ียว สัตว์ วัฒนธรรมประเพณี ท้ายเล่มยังมีแผนที่แผ่นใหญ่แสดงท่ีตั้งของประเทศต่าง ๆ และ
เมืองหลวง รวมท้ังธงชาติของทุกประเทศท่ัวโลก นอกจากนี้ภาพประกอบสี่สีสวยงามดูแล้วตื่นตา
ตื่นใจ อ่านเพลิดเพลิน 

 
 



ลี, กวางวุง.  Why? ขั้วโลก.  แปลโดย นริศร์ จิตปัญโญยศ.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,  
๒๕๕๔.  ๑๖๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๔๘ บาท. 

 

 
 

Why? ขั้วโลก เป็นหนังสือสารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน ชุด Why? เนื้อหา
กล่าวถึง บีม จี นาโร และ เพ็นเพ็นผู้ครองอาณาจักรน้ าแข็งแห่งขั้วโลกเหนือเป็นตัวละครท่ีตามล่า
สัตว์ประหลาดท่ีชอบกินน้ าแข็งเป็นอาหารท าให้น้ าแข็งขั้วโลกค่อย ๆ หมดไป ตัวละครท้ังสี่พา
ผู้อ่านเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับขั้วโลก ความแตกต่างระหว่างขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ หิ้งน้ าแข็ง
และภูเขาน้ าแข็ง การส ารวจขั้วโลกโดยสุดยอดนักส ารวจ การใช้เข็มทิศบริเวณขั้วโลก พืชและสัตว์
ท่ีอาศัยอยู่ท่ีขั้วโลก ศูนย์วิจัยของประเทศต่าง ๆ ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์เท่ียงคืน แสงเหนือแสง
ใต้  

หนังสือเรื่องนี้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์มาบอกเล่าในรูปแบบการ์ตูนโดย
สอดแทรกภาพประกอบจริงท่ีน่าสนใจ 

  



คิม, นัมซ็อก.  Why? รักษ์น้ า.  แปลโดย นริศร์  จิตปัญโญยศ.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,  
๒๕๕๓.  ๑๖๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๔๘ บาท. 

 

 
 

 Why? รักษ์น้ า เป็นหนังสือสารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูนชุด Why? เนื้อหา
กล่าวถึง ดอกเตอร์เชน ซึ่งเป็นนักวิจัยเรื่องน้ าได้สร้างหุ่นไฮโดรไว้ช่วยส ารวจวิจัยภาวะขาดแคลน
น้ า เคน ลูกชายของดร.เชน และมิน มิน เพ่ือนของเคน โดยตัวละครท้ังสี่ได้ไปส ารวจเรื่องน้ า ตั้งแต่
ก าเนิดของน้ า วัฏจักรและประเภทของน้ า ทะเลสาบ น้ าใต้ดิน  น้ าพุร้อน น้ าแร่ น้ าฝน ฝนกรด 
มลพิษ ทะเลแดง ธารน้ าแข็ง จุดเด่นของเรื่องนี้ คือ การอธิบายเรื่องท่ียากและซับซ้อนให้สามารถ
เข้าใจได้ง่าย ชวนอ่านและชวนติดตาม โดยสอดแทรกภาพประกอบจริงท่ีน่าสนใจ 

หนังสือเร่ืองนีส้อนให้เด็ก ๆ รู้จักการอนุรักษ์น้ า ส่งเสริมให้ใช้น้ าอย่างประหยัด และ
ตระหนักถึงความส าคัญของน้ า ถ้าเมื่อใดท่ีโลกปราศจากน้ า เมื่อนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งปวงก็จะหมดสิ้นไป  



กาเนริ, อะนิตา.  ยอดเขาเข่าอ่อน.  ภูมิศาสตร์ โหด มัน ฮา.  แปลโดย ชาคริต สีหโรหิจจ์.   
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๔.  ๑๒๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๙๘ บาท. 

 

 
 

ยอดเขาเข่าอ่อน เป็นหนังสือในชุด ภูมิศาสตร์ โหด มัน ฮา เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับ
ยอดเขาสูง ผ่านตัวละครชื่อ “คลิฟฟ์” ผู้บอกเล่าการพิชิตยอดเขาสูงท่ีสุดในโลก ก าเนิดของภูเขา 
การกร่อนของภูเขาโดยธารน้ าแข็ง สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เร่ืองเยติลึกลับ การด าเนินชีวิตบนภูเขา 
ต านานนักปีนเขา การเอาชีวิตรอดบนยอดเขา มีข้อมูลเสริมเรื่องยอดเขาเอเวอเรสต์ และเทือกเขา
ท่ีส าคัญของโลกในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา การเล่าเรื่องมี
ภาพวาดและการ์ตูนประกอบ มีค าถาม-ค าตอบแทรกเป็นเกร็ดความรู้ชวนคิดและสนุกสนาน  

หนังสือเล่มนี้นอกจากเหมาะสมส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้นแล้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถใช้ได้ 

  



กาเนริ, อะนิตา.  แม่น้ าหฤโหด.  ภูมิศาสตร์ โหด มัน ฮา.  แปลโดย พลอย  โจนส์.  กรุงเทพฯ :  
นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๔.  ๑๖๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๑๕ บาท. 

 

 

 แม่น้ าหฤโหด เป็นหนังสือในชุด ภูมิศาสตร์ โหด มัน ฮา ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวของการ
ก าเนิดมหันตภัยและประโยชน์ของแม่น้ า การเอาตัวรอดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากแม่น้ า เล่าเรื่องผ่านการ
ผจญภัยของนักส ารวจแม่น้ าสายส าคัญ ๆ ของโลก ว่าโหด มัน ฮา เพียงใด ท้ังประกอบด้วยอารมณ์
ขันและสอดแทรกค าถามท่ีท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของทุกคน 

หนังสือเรื่องนี้ช่วยให้การเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ผู้อ่านจะตื่นเต้น
เสมือนไปอยู่ในสถานการณ์จริง ได้สัมผัสความหฤโหดของแม่น้ าด้วยด้วยความมันและฮาจริง ๆ  

หนังสือเล่มนี้นอกจากเหมาะสมส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้นแล้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถใช้ได้ 

  



กาเนริ, อะนิตา.  พายุมหาประลัย.  ภูมิศาสตร์ โหด มัน ฮา.  แปลโดย ชาคริต สีหโรหิจจ.์  
พิมพ์ครั้งท่ี ๔.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๘.  ๑๖๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  
ราคา ๑๑๕ บาท. 

 

 
 

 พายุมหาประลัย เป็นหนังสือในชุด ภูมิศาสตร์ โหด มัน ฮา เนื้อหาเสริมความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับสภาพอากาศ เช่น การเกิดลม พายุ ภัยพิบัติท่ีเกิดจากพายุและพายุหมุน และ
ภัยพิบัติท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ตลอดจนวิธีในการเตรียมการและเอาตัวรอดจากภัย
ดังกล่าว  

หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยท่ีเกิดจากสภาพอากาศได้เป็น
อย่างดี ใช้การ์ตูนในการสื่อความหมาย และภาษาท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจ หนังสือเล่มนี้
นอกจากเหมาะสมส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถใช้ได้  

  



 

 

 

 

 

บรรณนิทัศนส์ื่อเสริมการเรียนรู้วชิาภมูิศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น  

(ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓) 

ประเภทสื่อเสริม 
  



กวี วรกวิน.  ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 
๒๕๕๘.  ๑๖๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๔๐ บาท. 

 

 
 

ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทย ได้แก่ ภูมิประเทศ ซึ่งน าเสนอในส่วนของทิวเขา หุบเขา ท่ีลาดดอน ท่ีราบ นอกจากนี้
ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางธรณี  ดิน เช่น ดินในพื้นท่ีภูเขาสูง ดินในพื้นท่ีลาดเชิงเขา ดินในท่ี
ดอน ดินในพื้นท่ีราบ ดินในพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหว ลักษณะภูมิอากาศ พืชพรรณ
ธรรมชาติในภูมิอากาศแบบต่าง ๆ ป่าไม้ ลุ่มน้ า และทะเล โดยน าเสนอเป็นรายภูมิภาค 
  



กวี วรกวิน.  แอตลาสประเทศไทย กายภาพ รายจังหวัด.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ  
 (พว.),  ๒๕๕๘.  ๑๗๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๔๕ บาท. 
 

 
 

แอตลาสประเทศไทย กายภาพ รายจังหวัด  เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาเร่ิมต้นด้วยค าแนะน า
การใช้ ได้แก่ ระบบบอกต าแหน่ง ระบบบอกระยะ ระบบบอกทิศ ระบบบอกระดับความสูงของ
พื้นท่ีและต าแหน่ง จากนั้นเป็นข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ในด้านท่ีตั้ง ลักษณะ
ทางธรณีวิทยา แร่และธาตุ ลักษณะภูมิประเทศและด้านอุทกศาสตร์  และให้ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพรายจังหวัด ประกอบด้วย ท่ีตั้ง ลักษณะภูมิอากาศ ภูเขาส าคัญ ดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ  
พืชพรรณธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณี  ท าให้เข้าใจพื้นท่ีในท้องถิ่นต่าง ๆ ของ
ไทย เข้าใจต าแหน่ง รู้ระยะ รู้ทิศทาง และเข้าใจมิติสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
 
  



กวี วรกวิน.  แอตลาสประเทศไทย รัฐกิจ รายจังหวัด.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ  
 (พว.),  ๒๕๕๘.  ๑๗๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๒๕ บาท. 
 

 
 

แอตลาสประเทศไทย รัฐกิจ รายจังหวัด  เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยค าแนะน าการใช้ 
ได้แก่ ระบบบอกต าแหน่ง ระบบบอกระยะ ระบบบอกทิศ ระบบบอกระดับความสูงของพื้นท่ีและ
ต าแหน่ง จากนั้นเป็นข้อมูลลักษณะทางรัฐกิจของประเทศไทยในด้านการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านวัฒนธรรม  และให้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพรายจังหวัด ประกอบด้วย ตราประจ าจังหวัด 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด ต้นไม้ประจ าจังหวัด อาณาเขต การปกครอง เนื้อท่ี ความหนาแน่นของ
ประชากร จ านวนประชากร พืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ อาชีพหลัก แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เทศกาลและประเพณี 
  



เสริมสกุล โทณะวณิก.  อาเซียน เรียนรู้และเปรียบเทียบ.  กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค., 
๒๕๕๘.  ๗๔ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 

 

 
 

อาเซียน เรียนรู้และเปรียบเทียบ เป็นหนังสือท่ีน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ในด้านต่าง ๆ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพ (แม่น้ า
ส าคัญ ลักษณะภูมิอากาศ) ต าแหน่งท่ีตั้ง เส้นแบ่งเวลา ขนาดพื้นท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน
ประชากร การเปรียบเทียบจ านวนประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ระบอบ
การปกครอง วันเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน ภาษาราชการและตัวอย่างภาษาเขียน ภาษาพูด   
ง่าย ๆ เช่น สวัสดี ใช่/ไม่ใช่ ดอกไม้ประจ าชาติ สถานท่ีส าคัญ เงินตรา ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ รายได้ประชาชาติ สินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้า ศาสนา การด าเนินชี วิต เช่น     
การแต่งกาย อาหาร  นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ท้ังด้านการเมือง
การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อจ ากัดของแต่ละประเทศ ภาพประกอบ แผนท่ี กราฟ ช่วยให้
เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 
  



ธัญญาภรณ ์อยู่ทองฐนินท์.  สิ่งส าคัญประจ าชาติประเทศสมาชิกอาเซียน.  กรุงเทพฯ : องค์การค้า 
ของ สกสค., ๒๕๕๘.  ๙๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๘๐ บาท. 
 

 
 
สิ่งส าคัญประจ าชาติประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นหนังสือส่งเสริมความรู้สู่ประชาคม 

สังคม-วัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
เช่น ธงอาเซียนและการประดับธง  ธงประจ าชาติ  ตราแผ่นดินประจ าชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ  
สัตว์ประจ าชาติ  ชุดแต่งกายประจ าชาติ  กีฬาประจ าชาติ และเพลงประจ าชาติ 

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ท าให้ผู้อ่านได้รู้ เข้าใจ 
ความเป็นตัวตน เอกลักษณ์ สัญลักษณ์ท่ีสร้างความโดดเด่นเฉพาะของแต่ละชาติเพื่อการเรียนรู้
และรู้จักซึ่งกันและกัน 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และพงษ์ศักดิ์ แคลว้เครือ.  บรูไนดารุสซาลาม.  หนังสือชุด 
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๒ หน้า.  ภาพประกอบ.   
ราคา ๒๙๕ บาท. 

 

 
 
 บรูไนดารุสซาลาม เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับ 
เนการาบรูไนดารุสซาลามในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมือง      
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับไทย สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของบรูไน-  
ดารุสซาลาม และบรูไนดารุสซาลามกับอาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักเนการาบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะ
หนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และกุสุมาวดี ชัยชูโชติ.  กัมพูชา.  หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคม 
อาเซียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๓ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๙๕ บาท. 

 

 
 
 กัมพูชา เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับราชอาณาจักร
กัมพูชาในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย 
สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของกัมพูชา และกัมพูชากับอาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะหนึ่ง
ในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และจุลพงษ์ อุดมพรพิบูล.  อินโดนีเซยี.  หนังสือชุด ก้าวสู่ 
ประชาคมอาเซียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๔ หน้า.  ภาพประกอบ.   
ราคา ๒๙๕ บาท. 
 

 
 
 อินโดนีเซีย เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคม
และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ
ไทย สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของอินโดนีเซีย และอินโดนีเซีย
กับอาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะหนึ่ง
ในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และนฤชภรณ์ กมลนฤเมธ.  ลาว.  หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคม 
อาเซียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๙๕ บาท. 
 

 
 
 ลาว เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมือง   
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับไทย สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของลาว 
และลาวกับอาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ในฐานะหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และบุญรัตน์ รอดตา.  มาเลเซยี.  หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคม 
อาเซียน. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๙๕ บาท. 

 

 
 
 มาเลเซีย เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศ
มาเลเซียในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย 
สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของมาเลเซีย และมาเลเซียกับ
อาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักประเทศมาเลเซีย ในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และบุญรัตน์ รอดตา.  เมียนมา.  หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคม 
อาเซียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๓ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๙๕ บาท. 
 

 
 
 เมียนมา เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง 
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กับไทย สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของเมียนมา และเมียนมากับ
อาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา    
ในฐานะหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และกุสุมาวดี ชัยชูโชติ.  ฟิลิปปินส์.  หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคม 
อาเซียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๓ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๙๕ บาท. 
 

 
 
 ฟิลิปปินส์ เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย 
สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของฟิลิปปินส์ และฟิลิปปินส์กับ
อาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และจุลพงษ์ อุดมพรพิบูล.  สิงคโปร์.  หนังสือชุด ก้าวสู่ 
ประชาคมอาเซียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๓ หน้า.  ภาพประกอบ.   
ราคา ๒๙๕ บาท. 

 

 
 
 สิงคโปร์ เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย 
สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของสิงคโปร์ และสิงคโปร์กับอาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และพงษ์ศักดิ์ แคลว้เครือ.  ไทย.  หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคม 
อาเซียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๓ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๙๕ บาท. 
 

 
 
 ไทย เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับราชอาณาจักรไทย 
ในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสมาชิกอาเซียน 
สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของไทย และไทยกับอาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักราชอาณาจักรไทย ในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม 
  



สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม และประจวบ ตรีภักดิ์.  เวียดนาม.  หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคม 
อาเซียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๓ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๙๕ บาท. 
 

 
 
 เวียดนาม เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามในด้านต่าง ๆ ท้ังสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง 
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กับไทย สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว บุคคลส าคัญ ข้อมูลเฉพาะของเวียดนาม และเวียดนาม
กับอาเซียน 

 หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระท่ีท าให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม     
ในฐานะหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม  
 

 
 

 


