
 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณนิทัศนส์ื่อเสริมการเรียนรู้วชิาภมูิศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.๑ - ม.๓) 

ประเภทสื่อแนะน า 
 

  



บุ๊กทิวิตี.  ภูมิศาสตร์โลก ฉบับการ์ตูนอารมณ์ดี.  แปลโดย สิราภา เสริมสันติวาณิช.  กรุงเทพฯ :  
นานมีบุ๊คสพ์ับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๗.  ๒๐๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๖๕ บาท.  

 

 
 

 ภูมิศาสตร์โลก ฉบับการ์ตูนอารมณ์ดี เป็นหนังสือการ์ตูนความรู้ท่ีจะพาผู้อ่านไปสนุกกับ
ภูมิศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แผนท่ีโลก ตัวการ์ตูนและเนื้อหาท่ีน่าสนใจจะช่วยให้เข้าใจภูมิศาสตร์ได้ดี
ขึ้น เอิร์ทแมนตัวการ์ตูนสุดน่ารักพาผู้อ่านไปดูสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความเป็นอยู่ของคน
ท่ัวโลกว่าด าเนินชีวิตอย่างไร ตลอดจนปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ศาสนา 
สังคมของทุกทวีปท่ัวโลก 

 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาและรูปแบบท่ีอ่านเข้าใจง่าย โดยมีภาพการ์ตูนสี่สีดึงดูดความสนใจ
ของผู้อ่านได้ดี 

  



สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์ และทวี หนูทอง.  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร  
มรดกโลกทางธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๓.  ๙๖ หน้า.  
ภาพประกอบ.  ราคา ๑๒๐ บาท.  
 

 
 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นหนังสือ
เสริมความรู้ทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพท่ีท าให้          
ห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย โดยให้รายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณค่า ตลอดจน
วิกฤตการณไ์ฟป่าท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีดังกล่าว 

หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการ
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีภาพประกอบสวยงาม 

  



แบรช, นิโคลัส.  ฉลาดดูรู้แผนที่ : พื้นดิน และทะเล.  แปลและเรียบเรียงโดย ดวงตา ปาวา.   
พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  นนทบุรี : ดรีม พับลิชชิ่ง, ม.ป.ป.  ๓๒  หน้า.  แผนท่ีและภาพประกอบ.   
ราคา ๙๘ บาท. 

 

 
 

ฉลาดดูรู้แผนที่ : พื้นดิน และทะเล เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องแผนท่ี ท่ีให้
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนท่ี การจ าแนกแผนท่ีภาคพื้นดินและแผนท่ีทางทะเล องค์ประกอบของ
แผนท่ีท่ีส าคัญ เช่น ทิศ ตารางหรือละติจูดและลองจิจูดอ้างอิง มาตราส่วน ระดับความสูงและ
ความลึก การใช้สี และสัญลักษณ์บนแผนท่ี 

  



แบรช, นิโคลัส.  ฉลาดดูรู้แผนที่ : โลก.  แปลและเรียบเรียงโดย ดวงตา ปาวา.  พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  
นนทบุรี : ดรีม พับลิชชิ่ง, ม.ป.ป.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๙๘ บาท. 

 

 
 

 ฉลาดดูรู้แผนที่ : โลก เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องแผนท่ี เนื้อหาแผนท่ีเล่มนี้
อธิบายประเภทของแผนท่ีโลก การใช้งาน วิธีเขียนแผนท่ีโลก แสดงองค์ประกอบของแผนท่ี 
สัญลักษณ์บนแผนท่ีโลก การอ่านแผนที่โลก ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้และทักษะการดูแผนท่ีโลก   

ท้ายเล่มยังมีกิจกรรมกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์เพื่อความเข้าใจพร้อม
แบบทดสอบ และมีอภิธานศัพท์ประกอบด้วย 

  



ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ.  WORLD ATLAS แผนที่ภูมิศาสตร-์ประวัติศาสตร์ สมบูรณ์แบบ.  
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๙๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๖๐๐ บาท. 

 

 
 
WORLD ATLAS แผนที่ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ สมบูรณ์แบบ เป็นแผนที่เล่มส าหรับอ้างอิงและ

ประกอบการเรียนการสอนจัดท าโดยใช้ข้อมูลทั้งด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เป็นฉบับสมบูรณ์แบบ
เนื่องจากมีเนื้อหาอธิบายภูมิศาสตร์กายภาพ รัฐกิจ ประชากร เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ ธงชาติ มีข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ของโลกและประเทศท่ัวโลกจาก The World Almanac และ World Population Data Sheet  
ส่วนแรกอธิบายเกี่ยวกับแผนที่และการอ่านแผนที่ในเล่ม แผนที่มีหลายมาตราส่วน ระดับทวีปมีแผนที่แสดง 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และรัฐกิจ  ส าหรับทวีปเอเชียมีแผนที่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยเน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก ระดับประเทศเป็นแผนที่รัฐกิจ  ส่วนที่สองเป็นแผนที่ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยแผนที่
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ถิ่นก าเนิดของชนชาติไทยจนถึงการเสียดินแดนให้อังกฤษและฝรั่งเศสในสมัย
รัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา   ส่วนท้ายเป็น
องค์การที่ส าคัญของโลกพร้อมแผนที้แสดงประเทศสมาชิก และธงชาติของประเทศต่าง ๆ พร้อมชื่อเมืองหลวง 

  



สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ และจุลพงษ์ อุดมพรพิบูล.  เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์.   
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๒๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๓๕๐ บาท. 

 

 
 

 เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์เทคนิค
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน 
เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดและประโยชน์ของเครื่องมือ ได้แก่ ลูกโลก การรับรู้จากระยะไกล 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก เครื่องมือทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ  
ภูมิศาสตร์กับระบบอินเทอร์เน็ต รวมท้ังตัวอย่างการใช้เครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้ 

  



สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ และคณะ.  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  
๑๕๔ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๔๙๐ บาท. 

 

 
 

 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เป็นหนังสือเสริมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ท่ีให้รายละเอียดทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ในบริบทของประเทศไทย ในเรื่องท่ีตั้ง ขนาด อาณาเขต 
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ปรากฏการณ์และภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ี
เกิดขึ้นในประเทศไทย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ รวมท้ังค าขวัญประจ าจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย 

 หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ได้อย่างดี และสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 

  



โคลส, เอ็ดเวิร์ด.  ทรัพยากรธรณี.  แปลโดย วารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์,  
๒๕๕๖.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๔๕ บาท. 

 

 
 

ทรัพยากรธรณี เป็นหนังสือในชุด Discovery Education มหัศจรรย์การเรียนรู้ โดยมี
เนื้อหากล่าวถึงโลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เปลือกโลกเป็นหินห่อหุ้มโลก ประกอบด้วย หิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร หินทุกชนิดเกิดจากแร่ แร่คือธาตุหรือสารประกอบธรรมชาติที่พบอยู่
ใต้ดิน แร่มีมากกว่า ๒,๕๐๐ ชนิด แร่มีมูลค่าสูงต้องเป็นแร่ที่มีความงาม ความแกร่ง และหายาก 

หนังสือเล่มนี้แสดงภาพตั้งแต่ก าเนิดโลก โครงสร้างภายในของโลก วัฏจักรของหิน หินและ
แร่ชนิดต่าง ๆ ท าให้เข้าใจเร่ืองต่าง ๆ ได้ดี 

  



อดัมส์, ไซม่อน; แอทคินสัน, แมรี่ และฟิลลิปส์, ซาร่าห์.  แผนที่โลกฉบับเยาวชน CHILDREN’S  
WORLD ATLAS.  แปลโดย เอมอร เอาฬาร.  พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : ปาเจรา,  
๒๕๕๓.  ๑๓๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๕๕๐ บาท. 

 

 
 

 แผนที่โลกฉบับเยาวชน CHILDREN’S WORLD ATLAS เป็นหนังสือแผนท่ีโดยละเอียด
พร้อมเนื้อหาด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ของประเทศต่าง ๆ ในแต่ละภาคพื้น
ทวีป เนื้อหาเริ่มต้นผู้อ่านจะได้รู้จักโลก ภูมิอากาศและพืชพรรณ ประชากร การท าแผนท่ีโลก 
จากนั้นจึงเป็นเนื้อหาแต่ละทวีป ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือ  ทวีปอเมริกากลางและใต้  ทวีปแอฟริกา  
ทวีปยุโรป  ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย   



กนก วีรวงศ ์และคณะ.  แผนที่ทวีปแอฟริกา.  กรุงเทพฯ : ปาเจรา, ๒๕๕๑.  ๑๒๘ หน้า.   
ภาพประกอบ.  ราคา ๓๐๐ บาท. 

 

 
 

 แผนที่ทวีปแอฟริกา เป็นหนังสือในชุด ภูมิภาคศึกษา มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน
ของแต่ละประเทศในทวีปแอฟริกา โดยแบ่งเป็นแอฟริกาเหนือ  แอฟริกากลาง  แอฟริกาใต้  
แอฟริกาตะวันออก  แอฟริกาตะวันตก  แผนท่ีกายภาพและภูมิภาค สภาพทางภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม พร้อมภาพประกอบสี่สีและค าบรรยาย 
  



กนก วีรวงศ์ และคณะ.  แผนที่ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย.  กรุงเทพฯ : ปาเจรา, ๒๕๔๘.   
๔๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๖๐ บาท. 

 

 
 

 แผนที่ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  เป็นหนังสือในชุด ภูมิภาคศึกษา มีเนื้อหา
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศในทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เช่น เครือรัฐ
ออสเตรเลีย  ตูวาลู  นิวซีแลนด์  ปาปัวนิวกีนี เป็นต้น แผนท่ีกายภาพและภูมิภาค สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม พร้อมภาพประกอบสี่สี และค า
บรรยาย  



 

 

 

 

บรรณนิทัศนส์ื่อเสริมการเรียนรู้วชิาภมูิศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) 

ประเภทสื่อเสริม 
  



เบลี, เจอร์ร.ี  SOS วิกฤตภัยธรรมชาติ.  แปลโดย ธวัชชัย ดุลยสุจริต.  นนทบุรี : ดรีม พับลิชชิ่ง,  
๒๕๕๕.  ๔๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๑๕ บาท. 

 

 
 
SOS วิกฤตภัยธรรมชาติ เป็นหนังสือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุด สัญญาณโลก

วิกฤต เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภัยภูเขาไฟ  แผ่นดินไหว 
หิมะถล่ม พายุกลางทะเล คลื่นสึนามิ ดินโคลนถล่ม ลมพายุ ฟ้าผ่า ท้ายเล่มยังให้ข้อมูลการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย กิจกรรมช่วยโลก รวมถึงศัพท์น่ารู้ 

หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะมีเนื้อหาท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติแล้ว ยังมีภาพประกอบ
สี่ส ีท่ีช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากย่ิงขึ้น 

  



เบลี, เจอร์รี.  SOS วิกฤตอากาศวิปริต.  แปลโดย ธวัชชัย ดุลยสุจริต.  นนทบุรี : ดรีม พับลิชชิ่ง,   
๒๕๕๕.  ๔๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๑๕ บาท. 

 

 

 

SOS วิกฤตอากาศวิปริต  เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิอากาศ เช่น
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภูมิอากาศ วัฏจักรสภาพอากาศ แผนท่ีแสดงภูมิอากาศของโลก ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ปรากฏการณ์เอลนีโญ ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ฝนกรด ผลกระทบของภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีมีต่อปริมาณน้ าบนโลก การขยายตัวของ
ทะเลทราย น้ าท่วม  และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยฟื้นฟูให้สภาพอากาศของ
โลกกลับมาดีดังเดิม 

  



วัชรินทร์ ยงศิริ.  The ASEAN Way : กัมพูชา .  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๙.   
๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๗๕ บาท. 

 

 

The ASEAN Way : กัมพูชา เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชา  
ครอบคลุมเนื้อหาท้ังด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครอง สัญลักษณ์ประจ าประเทศ 
ได้แก่ ตราประจ าแผ่นดิน ธงชาติ เพลงชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ  นอกจากนี้ได้น าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับเช้ือชาติของประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ เทศกาลและ
วันส าคัญ การแต่งกาย อาหาร ดนตรีและการละเล่น กีฬาและความบันเทิง ศิลปะและหัตถกรรม 
นิทานพื้นบ้าน  รวมท้ังสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถานท่ีท่องเท่ียว  การเดินทาง ภาษา
เขมรซึ่งเป็นภาษาราชการ ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในกัมพูชา ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา 
กัมพูชากับอาเซียน  ภาพประกอบท้ังภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และการ์ตูนสีสัน
สวยงามชวนอ่าน 

  



สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์.  The ASEAN Way : อินโดนีเซีย.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 
 พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๙.  ๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๗๕ บาท. 
 

 

 

The ASEAN Way : อินโดนีเซีย เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ครอบคลุมเนื้อหาท้ังด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครอง สัญลักษณ์ประจ าประเทศ 
ได้แก่ ตราประจ าแผ่นดิน ธงชาติ เพลงชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ  นอกจากนี้ได้น าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับเชื้อชาติของประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา เทศกาลส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 
ได้แก่ การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรม นิทานพื้นบ้าน  รวมท้ังสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
สถานท่ีท่องเท่ียว  การเดินทาง บาฮาซาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาราชการและภาษาประจ าชาติ ข้อ
ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในอินโดนีเซีย ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย อินโดนีเซียกับอาเซียน  
ภาพประกอบท้ังภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และการ์ตูนสีสันสวยงามชวนอ่าน 

  



ขนิษฐา คันธะวิชัย.  The ASEAN Way : ลาว.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๙.   
 ๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๗๕ บาท. 
 

 

 

The ASEAN Way : ลาว เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ครอบคลุมเนื้อหาท้ังด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครอง สัญลักษณ์
ประจ าประเทศ ได้แก่ ตราประจ าแผ่นดิน ธงชาติ เพลงชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ นอกจากนี้ได้
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อชาติของประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ 
เทศกาลและวันส าคัญ การแต่งกาย อาหาร ดนตรีและการละเล่น ศิลปหัตถกรรม นิทานพื้นบ้าน  
รวมท้ังสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถานท่ีท่องเท่ียว  การเดินทาง ภาษาลาวน่ารู้ ข้อควร
ปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในลาว ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ลาวกับอาเซียน  ภาพประกอบท้ังภาพจริง
เพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และการ์ตูนสีสันสวยงามชวนอ่าน 

  



ชปา จิตต์ประทุม.  The ASEAN Way : มาเลเซีย.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๙.   
๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๓๕ บาท. 

 

 
 

The ASEAN Way : มาเลเซีย เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้ เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย 
ครอบคลุมเนื้อหาท้ังด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครอง สัญลักษณ์ประจ าประเทศ 
ได้แก่ ตราประจ าแผ่นดิน ธงชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ เพลงชาติ นอกจากนี้ได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยว 
กับเชื้อชาติของประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ เทศกาลและวัน
ส าคัญ การแต่งกาย อาหาร ดนตรีและการละเล่น ศิลปะและหัตถกรรม นิทานพื้นบ้าน  รวมท้ัง 
สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถานท่ีท่องเท่ียว  การเดินทาง ภาษามลายูอย่างง่าย ๆ     
ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในมาเลเซีย ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย มาเลเซียกับอาเซียน  
ภาพประกอบท้ังภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และการ์ตูนสีสันสวยงามชวนอ่าน 

  



ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์.  The ASEAN Way : เมียนมาร์.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 
 พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๙.  ๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๗๕ บาท. 
 

 

 

The ASEAN Way : เมียนมาร์ เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา  ครอบคลุมเนื้อหาท้ังด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครอง สัญลักษณ์ประจ า
ประเทศ ได้แก่ ตราประจ าแผ่นดิน ธงชาติ เพลงชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ  นอกจากนี้ได้น าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อชาติของประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ 
เทศกาลและวันส าคัญ การแต่งกาย อาหาร ดนตรีและกิจกรรมยามว่าง กีฬาและความบันเทิง 
ศิลปะและหัตถกรรม นิทานพื้นบ้าน  รวมท้ังสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถานท่ีท่องเท่ียว  
การเดินทาง ภาษาพม่าซึ่งเป็นภาษาราชการ ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในเมียนมาร์ 
ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ เมียนมาร์กับอาเซียน  ภาพประกอบท้ังภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
เนื้อหาชัดเจน และการ์ตูนสีสันสวยงามชวนอ่าน 

 

 



จิตติมา คิ้มสุขศรี.  The ASEAN Way : ฟิลิปปินส์.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,  
 ๒๕๕๙.  ๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๗๕ บาท. 
 

 

The ASEAN Way : ฟิลปิปินส์ เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ครอบคลุม
เนื้อหาท้ังด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครอง สัญลักษณ์ประจ าประเทศ ได้แก่ ตรา
ประจ าแผ่นดิน ธงชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ เพลงชาติ นอกจากนี้ได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเช้ือชาติ
ของประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ เทศกาลและวันส าคัญ การ
แต่งกาย อาหาร ดนตรีและการละเล่น ศิลปะและหัตถกรรม นิทานพื้นบ้าน  รวมท้ัง สถานท่ีส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์และสถานท่ีท่องเท่ียว  การเดินทาง ภาษาฟิลิปิโนอย่างง่าย ๆ   ข้อควรปฏิบัติ
และไม่ควรปฏิบัติในฟิลิปปินส์ ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์กับอาเซียน  ภาพประกอบ
ท้ังภาพจริงเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และการ์ตูนสีสันสวยงามชวนอ่าน 

  



ณัฐพจน์ ยืนยง.  The ASEAN Way : สิงคโปร.์  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๙.   
 ๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๗๕ บาท. 
 

 

 

The ASEAN Way : สิงคโปร์ เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์  ครอบคลุม
เนื้อหาท้ังด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครอง สัญลักษณ์ประจ าประเทศ ได้แก่ ตรา
ประจ าแผ่นดิน  ธงชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ นอกจากนี้ได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อชาติของ
ประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ เทศกาลและวันส าคัญ การแต่งกาย 
อาหาร ดนตรีและการละเล่น ศิลปหัตถกรรม นิทานพื้นบ้าน รวมท้ังสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์
และสถานท่ีท่องเท่ียว  การเดินทาง ภาษาราชการและภาษาถิ่น ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติใน
สิงคโปร์ ความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ สิงคโปร์กับอาเซียน  ภาพประกอบท้ังภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจเนื้อหาชัดเจน และการ์ตูนสีสันสวยงามชวนอ่าน  



ขนิษฐา คันธะวิชัย.  The ASEAN Way : เวียดนาม.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,   
 ๒๕๕๙.  ๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๓๕ บาท. 
 

 
 

The ASEAN Way : เวียดนาม เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ครอบคลุมเนื้อหาท้ังด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครอง สัญลักษณ์ประจ า
ประเทศ ได้แก่ ตราประจ าแผ่นดิน ธงชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ เพลงชาติ นอกจากนี้ได้น าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับเช้ือชาติของประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและความเชื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ 
ได้แก่ เทศกาลและวันส าคัญ การแต่งกาย อาหาร ดนตรีและการละเล่น ศิลปะและหัตถกรรม 
นิทานพื้นบ้าน  รวมท้ังสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถานท่ีท่องเท่ียว  การเดินทาง ภาษา
เวียดนามอย่างง่าย ๆ ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในเวียดนาม ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม 
เวียดนามกับอาเซียน  ภาพประกอบท้ังภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และการ์ตูนสีสัน
สวยงามชวนอ่าน 

  



สุภาค์พรรณ  ตั้งตรงไพโรจน์.  The ASEAN Way : ติมอร-์เลสเต.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 
 พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๙.  ๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๓๕ บาท. 
 

 

The ASEAN Way :  ติมอร์ - เลสเต  เป็นหนังสือ ท่ีให้ความรู้ เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  ครอบคลุมเนื้อหาท้ังด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครอง 
สัญลักษณ์ประจ าประเทศ ได้แก่ ตราประจ าแผ่นดิน ธงชาติ เพลงชาติ นอกจากนี้ได้น าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับเช้ือชาติของประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและความเชื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ 
ได้แก่ เทศกาลและวันส าคัญ การแต่งกาย อาหาร ดนตรีและการละเล่น ศิลปะและหัตถกรรม 
นิทานพื้นบ้าน  รวมท้ังสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถานท่ีท่องเท่ียว การเดินทาง ภาษา   
เตตุมน่ารู้ ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในติมอร์-เลสเต ความสัมพันธ์ไทย-ติมอร์-เลสเต     
ติมอร์-เลสเตกับอาเซียน  ภาพประกอบท้ังภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และการ์ตูน
สีสันสวยงามชวนอ่าน 

  



นิวแมน, แคที, สมิท, รอฟฟ์ และวิชิลินด์, พริต.  ตามล่ามหาสมบัต.ิ  แปลโดย กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์.   
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔.  ๑๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา  
๔๕๐ บาท. 

 

 

 

 ตามล่ามหาสมบัติ  เป็นหนังสือท่ีรวบรวมเรื่องราวการค้นหามหาสมบัติจากอดีตถึง
ปัจจุบัน เชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติท่ีสาบสูญและอารยธรรมโบราณและอาณาจักรใน
อดีต  จนถึงเร่ืองราวของนักล่าสมบัติและโจรสลัด  และความลับท่ีเกี่ยวข้องกับการค้นพบขุมสมบัติ 
เช่น สมบัติท่ีพบในหลุมพระศพของฟาโรห์แห่งอียิปต์ เครื่องทองของกษัตริย์อินคา อัญมณีของ
ราชวงศ์โมกุลแห่งอินเดีย 

 นอกจากนี้ได้กล่าวถึงการค้นพบและเก็บรักษามหาสมบัติของไทย กรุเครื่องทองสมัย
อยุธยาและสมบัติท่ีจมอยู่ใต้น้ า  มรดกทางศิลปะและการอนุรักษ์  รวมท้ังภาพถ่ายเครื่องทองจาก
กรุวัดราชบูรณะ  ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับแผนที่ขุมสมบัติทั่วโลก ทอง แหล่งแร่และอัญมณี 

  



พิมสุดา วรพงศ์พิเชษฐ.  ก าเนิดเทศกาลส าคัญของโลก.  กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, ๒๕๕๔.   
๔๗ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๒๕ บาท. 

 

 

 

ก าเนิดเทศกาลส าคัญของโลก เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญของ
โลกท้ังของชาวตะวันตกและเอเชีย ๘ เทศกาล ได้แก่ เทศกาลตรุษจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์
ของประเทศจีน  เทศกาลวันเด็กผู้ชายของประเทศญี่ปุ่น  เทศกาลโฮลี่ของประเทศอินเดีย  
เทศกาลบูชาเทพีแมวแห่งอียิปต์  เทศกาลเอพริลฟูลส์เดย์  เทศกาลวันฮาโลวีน  และเทศกาลวัน
คริสต์มาส  ประกอบด้วยท่ีมา ความส าคัญ การปฏิบัติตน การละเล่น ขนมและสัญลักษณ์ของ   
แต่ละเทศกาล  ท าให้ผู้อ่านได้รู้จักวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง หนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบเป็นภาพวาด
สีสนัสดใส สวยงามชวนอ่าน 

  



พัชรี มีสุคนธ์.  ความลับของโลก.  กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, ๒๕๕๑.  ๒๔ หน้า.  ภาพประกอบ.   
ราคา ๘๕ บาท. 

 
 

ความลับของโลก เป็นหนังสือท่ีกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้สังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ
รอบตัวท่ีน่าค้นหา ด้วยค าถามดึงดูดความสนใจผู้อ่าน เช่น ท าไมน้ าทะเลจึงเค็มปี๋?  ท าไมภูเขาไฟ
ระเบิด?  ท าไมบนท้องฟ้ามีดวงดาว?  ลมมาจากไหน?  ท าไมจึงเกิดแผ่นดินไหว?  ท าไมมีกลางวัน
กับกลางคืน?  แม่น้ ามาจากไหน?  ท าไมฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า?  แสงสว่างมาจากไหน?  ฝนเอย
ท าไมจึงตก?  ท าไมรุ้งกินน้ า?   หนังสือเล่มนี้มภีาพประกอบเป็นภาพวาดสีสันสวยงาม 

  



ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์.  WOW! หนึ่งเดียวในโลก.  กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, ๒๕๕๙.  ๓๖ หน้า.   
ภาพประกอบ.  ราคา ๑๓๘ บาท. 

 

 

WOW! หนึ่งเดียวในโลก  เป็นหนังสือเสริมการเรียนรู ้ที ่จะพาผู้อ่านไปท าความรู้จัก
ประเทศต่าง ๆ รอบโลก ท้ังท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย ได้แก่  จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ทวีปออสเตรเลีย  
ทวีปยุโรป ได้แก่ อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี และประเทศแถบสแกนดิเนเวีย  ทวีปอเมริกา 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และเปรู  ผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดัง ท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้น  รวมท้ังอาหาร วัฒนธรรม ประเพณี และสัตว์ประจ าถิ่น  ผ่านภาพวาดสีสันสวยงาม และ
สติ๊กเกอร์กว่า ๑๐๐ ชิ้น ท่ีช่วยใหก้ารเรียนรู้สนุกสนาน 

  



ณิชา พีชวณิชย์.  WOW! สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.  กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, ๒๕๕๘.  ๓๖ หน้า.   
ภาพประกอบ.  ราคา ๑๓๘ บาท. 

 
 

WOW! สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นหนังสือเสริมการเรียนรู้ท่ีจะพาผู้อ่านไปท าความรู้จักกับ
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ท้ังท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย ได้แก่  ก าแพงเมืองจีน ก าแพงหมื่นลี้ ในประเทศจีน     
ทัชมาฮาล สุสานแห่งความรัก ในประเทศอินเดีย  เปตรา นครหินสีกุหลาบ ในประเทศจอร์แดน  
ทวีปแอฟริกา ได้แก่ มหาพีระมิดกีซา สุสานยักษ์สูงเทียมฟ้า ในประเทศอียิปต์  ทวีปยุโรป ได้แก่     
หอเอนปิซา หอเอนท่ีไม่ล้ม ในประเทศอิตาลี  สโตนเฮนจ์ กองหินปริศนา ในประเทศอังกฤษ  
โคลอสเซียม สนามกีฬาหฤโหด ในประเทศอิตาลี  ทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ มาชูปิกชู เมืองแห่ง
ความลับ ในประเทศเปรู  ชิเชนอิตซา ร่องรอยของชนเผ่าท่ีสาบสูญ ในประเทศเม็กซิโก  รูปปั้น
พระเยซูคริสต์ ความศรัทธาบนยอดเขา ในประเทศบราซิล 

  



จินตนา เวชสวัสดิ์.  การขนส่งรักษ์โลก.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๓.  ๖๔ หน้า.  
ภาพประกอบ.  ราคา ๒๕๐ บาท. 
 

 
 
การขนส่งรักษ์โลก เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการขนส่ง วิธีการน าผู้คนและสินค้า

เดินทางเคลื่อนท่ีไปท่ัวโลก การขนส่งสมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ และผลกระทบ
ของการขนส่งต่อสิ่งแวดล้อม  

หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการขนส่งด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น รถยนต์ 
จักรยานยนต์ รถบรรทุก  รถโดยสาร รถไฟ เรือเดินสมุทรและเรือขนาดเล็ก เครื่องบิน และ
แนวทางการลดมลพิษ รวมถึงบทบาทของภาครัฐและประชาชนท่ีจะช่วยกันลดภาวะมลพิษท่ีเกิด
จากการขนส่ง 

  



สมพร ผลากรกุล.  โลกของเรา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕.  ๖๔ หน้า.  ภาพประกอบ.  
ราคา ๔๐ บาท. 

 

 
 
 โลกของเรา เป็นหนังสือชุดวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับภายในโลกและ
เปลือกโลก ชีวิตบนโลก พลังงานภายในและนอกโลก ปิโตรเลียม สารส าคัญอย่างหนึ่งของโลก และ
โลกในอนาคต 

 หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าใจโครงสร้างและความเป็นมาของโลก 
ตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรบนโลก ชีวิตและพลังงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท้ายบท
ให้ผู้อ่านได้ฝึกฝน ท้ายเล่มมีค าศัพท์ 

  



วันฉัตร ชินสุวาเทย์.  Morocco Moment.  กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๙.  ๒๒๔ หน้า.  
ภาพประกอบ.  ราคา ๒๒๙ บาท.  
 

 
 
Morocco Moment เป็นหนังสือสารคดีท่ีบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศโมร็อกโก 

ประตูสู่อาหรับดินแดนท่ีเต็มไปด้วยศิลปะท่ีงดงามและทะเลทรายท่ีมีมนต์เสน่ห์  ผู้เขียนถ่ายทอด
เร่ืองราวในลักษณะบันทึกการเดินทางท่ีสอดแทรกความรู้ได้อย่างสนุก ชวนติดตาม 

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ สังคม ผ่านการเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางต่าง ๆ ของผู้เขียน ซึ่งเริ่มจาก มาร์ราเกช ทะเลทรายซาฮารา ต่อด้วยเมืองเฟส เมคเนส 
โวลูบิลิส มูเลย์ ไอดริส เชฟชาวเอ้น แทนเจียร์ อาสิลาห์ ราบัต และปิด ท้ายการเดินทางท่ีเมือง   
คาซาบลังกา 

  



ตินกานต์.  Australia Spring Ways ถนนสายฤดูใบไม้ผลิ.  กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๗.   
๒๕๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๖๙ บาท. 
 

 
 
Australia Spring Ways ถนนสายฤดูใบไม้ผลิ เป็นหนังสือบันทึกการเดินทางของ     

สองหนุ่มสาวชาวไทยท่ีมีความฝันจะไปสัมผัสนครเมลเบิร์นและการขับรถเท่ียวบนเกรทโอเช่ียนโรด 
หลังจากไปใช้ชีวิตและท างานเก็บเงินจนวีซ่าใกล้หมด จึงตัดสินใจน าเงินเก็บไปเช่ารถแคมเปอร์แวน
ขับท่องเท่ียว 

ผู้เขียนบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางท่ีเร่ิมต้นจากโกลด์โคสต์  ซิดนีย์  วูลลองกอง โกลเบิร์น  
แคนเบอร์รา  อัลบูรี่  จีลอง  เกรทโอเชี่ยนโรด และสิ้นสุดการเดินทางท่ีเมลเบิร์น ผู้เขียนได้น า
ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีมคีวามรู้สึกหลากหลายผ่านตัวอักษรและภาพประกอบท่ีสวยงาม 

  



ฟ้า บุณยะรัตเวช.  เที่ยวยุโรปแบบเหนือฟ้า.  กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๘.  ๑๙๒ หน้า.   
ภาพประกอบ.  ราคา ๑๙๙ บาท. 

 

 
 

เที่ยวยุโรปแบบเหนือฟ้า เป็นหนังสือบันทึกการเดินทางท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวการท่องเที่ยว
เมืองต่าง ๆ ในยุโรป ๖ เมือง ใน ๖ ประเทศ โดยน าเสนอมุมมองการท่องเที่ยวแตกต่างจากหนังสือ
ท่องเที่ยวอื่น ๆ 

ผู้เขียนบอกเล่าเรื่องราวความน่าสนใจของแต่ละเมืองด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีสีสัน ชวนให้
ผู้อ่านอยากเดินทางไปเท่ียวยุโรปในแบบเจาะลึก ท้ังยังให้ข้อมูลสรุปของแต่ละเมือง แนะน าเกี่ยวกับ
ท่ีพัก สถานท่ีท่ีควรไปเยี่ยมชม ร้านอาหารที่ควรไปชิม และแหล่งจับจ่ายซื้อของ 

  



วันฉัตร ชินสุวาเทย์.  ราชาสถาน.  กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๖.  ๒๐๘ หน้า.  ภาพประกอบ.   
ราคา ๒๓๙ บาท. 
 

 
 
ราชาสถาน เป็นหนังสือสารคดีในชุด NICE TO SEE YOU เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการ

เดินทางไปท่องเท่ียวใน ๘ เมือง ของรัฐราชาสถาน และกรุงนิวเดลี ของประเทศอินเดีย โดยได้
วิเคราะห์เจาะลึกทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการเปรียบเทียบ เช่น เรื่องชนชั้น การเล่า
ย้อนหลังไปถึงภาคภารตะ เป็นสารคดีเชิงท่องเท่ียว  

ผู้ เขียนใช้ภาษาเรียบง่ายแฝงด้วยอารมณ์ขัน ชวนติดตาม ท้ังยังเด่นในเรื่องส านวน
เปรียบเทียบ ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ มีภาพถ่ายและภาพวาดสีน้ าท าให้หนังสือเล่มนี้มีความ
น่าสนใจมากขึ้น 

  



เส้นน าสายตา.  เลห์ ลาดักห์.  กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๖.  ๒๐๘ หน้า.  ภาพประกอบ.   
ราคา ๒๓๙ บาท. 

 

 
 

เลห์ ลาดักห์ เป็นหนังสือสารคดีในชุด NICE TO SEE YOU ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับลาดักห์ ซึ่ง
อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวเริ่มตั้งแต่สัมผัสสนามบินท่ีนิวเดลี
จนถึงการเดินทางไปยังเมืองเลห์ ซึ่งเคยเป็นดินแดนยิ่งใหญ่ระดับอาณาจักรแต่ซ่อนตัวอยู่ ใน
เทือกเขาหิมาลัย แวดล้อมไปด้วยหุบเขาและสถานท่ีทางธรรมชาติหลายแห่ง การเดินทางไปยัง  
แต่ละที่ต้องผ่านเส้นทางท่ียากล าบากแต่ก็คุ้มค่ากับส่ิงท่ีได้ไปพบเห็น 

ผู้เขียนเล่าประสบการณ์การท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ในเมืองเลห์แฝงด้วยความรู้และ
ข้อคิดในการด าเนินชีวิตด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชวนติดตาม มีภาพประกอบท่ีสวยงาม ผู้อ่านจะได้
รู้จักและสัมผัสเมืองท่ีได้รับสมญานามว่า “ทิเบตน้อย” เสมือนได้ร่วมเดินทางไปกับผู้เขียนด้วย 

  



มังกร, อุ๊ซางิ และน้อยหน่า.  บรูไน.  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.  กรุงเทพฯ :  
บันลือบุ๊คส,์ ๒๕๕๕.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 
 

 
 

บรูไน เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ซึ่งแปลงต าราวิชาการมาอยู่ในรูปแบบ
การ์ตูนท่ีเข้าใจง่าย  น าเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไนดารุสซาลามท่ีเป็นประเทศมุสลิมอันได้
ชื่อว่ามั่งคั่งติดอันดับโลก อีกท้ังยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และยังรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบ
เรียบง่าย   เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย  ASEAN MAP   เยือนนครแห่งสันติสุข   เมืองท่าส าคัญ
แห่งบอร์เนียว  กัมปง อาเยอร์ เวนิสแห่งตะวันออก   บาจู กูรง เครื่องแต่งกายสตรีบรูไน   อาหาร
ฮาลาลในดินแดนมุสลิม   มินิทัชมาฮาล   มูรุต นักล่าหัวมนุษย์แห่งบอร์เนียว   เต็มบูรง ลมหายใจ
ของฝูงสัตว ์  อุทยานมรดกแห่งอาเซียน   ดินแดนแห่งเศรษฐกิจ   และเปิดประตูสู่อาเซียน 

  



กิติศักดิ์ เอสันเทียะ และน้อยหน่า.  กัมพูชา.  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.  กรุงเทพฯ :  
บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๕.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 
 

 
 

กัมพูชา เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ซึ่งแปลงต าราวิชาการมาอยู่ในรูปแบบ
การ์ตูนท่ีเข้าใจง่าย  เนื้อหาในเล่มน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาซึ่งมีวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีน่าเรียนรู้ ตลอดจนมรดกโลกท่ีน่าสนใจ อาทิ นครวัด นครธม อันเป็นสถาปัตยกรรม
โบราณท่ีสวยงาม  หัวข้อในเล่มประกอบด้วย  ASEAN MAP   เยือนนครแห่งสันติสุข   สู่กัมพูชา   
สัตว์ประจ าชาติกัมพูชา   ค าทักทายสไตล์กัมพูชา   โอกาสดีท่ีกัมพูชา   กัมพูชาใช้เงินอะไร?   
อาหารจานเด็ด   การศึกษาในกัมพูชา   ชื่นชมกัมพูชา   มหัศจรรย์กัมพูชา   เรื่องน่ารู้   และเปิด
ประตูสู่อาเซียน 

  



เต่านา และน้อยหน่า.  อินโดนีเซีย.  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.  กรุงเทพฯ :  
บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๕.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 
 

 
 

อินโดนีเซีย เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ซึ่งแปลงต าราวิชาการมาอยู่ในรูปแบบ
การ์ตูนท่ีเข้าใจง่าย   เนื้อหากล่าวถึงประเทศอินโดนีเซีย ดินแดนแห่งกลุ่มเกาะท่ีมีประชากรมาก
ท่ีสุดในอาเซียน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรธรรมชาติ   
หัวข้อในเล่มประกอบด้วย   ASEAN MAP   อยากรู้จัก...อินโดนีเซีย   กว่าจะเป็นอินโดนีเซีย   
สงครามเครื่องเทศ   กินอะไรกันดี   ของดีอินโดนีเซีย   เรื่องต้องห้ามในอินโดนีเซีย   อินโดนีเซีย
สไตล์  บ๊ายบายอินโดนีเซีย   เร่ืองน่ารู้   และเปิดประตูสู่อาเซียน 

  



ฉัตรชัย แก้วมีแสง และน้อยหน่า.  ลาว.  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.  กรุงเทพฯ :  
บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๖.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 
 

 
 

ลาว เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ซึ่งแปลงต าราวิชาการมาอยู่ในรูปแบบการ์ตูน
ท่ีเข้าใจง่าย   น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศลาวเพื่อนบ้านท่ีใกล้ชิดของประเทศไทย ท่ีอุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีวิถีชีวิตเรียบง่าย   หัวข้อประกอบด้วย   ASEAN MAP   พื้นท่ีตั้ง
และหน้าตาธงชาติ   สนุกกับภาษา   สถานท่ีส าคัญ ๑   อาหารประจ าชาติ   สถานท่ีส าคัญ ๒ และ
ค่าเงิน   สถานท่ีส าคัญ ๓   สถานท่ีส าคัญ ๔ และเศรษฐกิจ   ประวัติศาสตร์และการเมือง   
ศิลปวัฒนธรรม การแสดง และชุดประจ าชาติ   และเปิดประตูสู่อาเซียน 

  



Satita และน้อยหน่า.  มาเลเซีย.  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.  กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์,  
๒๕๕๖.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 
 

 
 

มาเลเซีย เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ท่ีแปลงต าราวิชาการมาอยู่ในรูปแบบ
การ์ตูนให้เข้าใจง่าย น าเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย เพื่อนบ้านทางตอนใต้ของประเทศ
ไทยท่ีมีความทันสมัยของเมืองใหม่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียว
หลากหลาย   เนื้อหาประกอบด้วย   ASEAN MAP   เพลงรักพาไป   เหตุผลของคนอกหัก   
กองทัพต้องเดินด้วยท้อง   ตามหาเลขเด็ด   เสือเหลือง   ธุรกิจติดดาว   รักนี้มีอุปสรรค   ผจญคน
ล่าหัว   เปิดศึกชิงเคร่ืองเซ่น   รักไม่ต้องการเวลา   เรื่องน่ารู้   และเปิดประตูสู่อาเซียน 

  



ฉัตรชัย แก้วมีแสง และน้อยหน่า.  พม่า.  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.  กรุงเทพฯ :     
บันลือบุ๊คส,์ ๒๕๕๕.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 
 

 
 

พม่า เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ซึ่งแปลงต าราวิชาการมาอยู่ในรูปแบบการ์ตูน
ท่ีเข้าใจง่าย เนื้อหาในเล่มน าเสนอความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาท่ีมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความสวยงามของ 
ศาสนสถาน  หัวข้อประกอบด้วย  ASEAN MAP   ผจญภัยในพม่า   เครื่องแต่งกายชนเผ่าน่ารู้   
อาหารอร่อยถูกใจ ค าศัพท์ถูกทาง   อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน  เยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวอร่ามตา   
นานมาแล้วก่อนเป็นพม่า   ตื่นตาเศรษฐกิจ อิ่มบุญยามราตรี   เปิดประเทศ สร้างกิจการ หนุน
แรงงาน   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคู่บ้านคู่เมือง   สามัคคี สงบ กล้าหาญ 
มั่นคง   เรื่องน่ารู้   และเปิดประตูสู่อาเซียน 

 

  



วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ และน้อยหน่า.  ฟิลิปปินส์.  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.   
กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๕.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 
 

 
 

ฟิลิปปินส์ เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ท่ีแปลงต าราวิชาการมาอยู่ในรูปแบบ
การ์ตูนให้เข้าใจง่าย น าเสนอเรื่องราวของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศในทวีปเอเชียแต่มีกลิ่น
อายตะวันตก มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ   
เนื้อหาประกอบด้วย   ASEAN MAP   ไปเท่ียวเมืองนอก   Go Philippines!    ภาษาตากาล็อก   
Welcome to Manila   รอบรู้มะนิลา   เอกราช ประวัติศาสตร ์  ลองล้ิม ชิมรส   ดื่มด่ าท้องทะเล   
Bye Bye Philippines   เร่ืองน่ารู้   และเปิดประตูสู่อาเซียน  

 

  



กิติศักดิ์ เอสันเทียะ และน้อยหน่า.  สิงคโปร.์  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.  กรุงเทพฯ :  
บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๖.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 

 

 
 

สิงคโปร์ เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ซึ่งแปลงต าราวิชาการมาอยู่ในรูปแบบ
การ์ตูนท่ีเข้าใจง่าย   เนื้อหาน าเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็ก มี
ทรัพยากรธรรมชาติจ ากัด แต่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เป็นท่ียอมรับในระดับโลก ท้ังยังผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน   
หัวข้อในเล่มประกอบด้วย   ASEAN MAP   Let’s go to สิงคโปร์   ไปสิงคโปร์ยังไงดีน้า?   ตะลุย
แดนสิงคโปร์   อร่อยลิ้นท่ีสิงคโปร์   แหล่งท่องเท่ียวสิงคโปร์   แหล่งความสิวิไลซ์ในสิงคโปร์   การแต่งกาย
ของชาวสิงคโปร์   เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์แห่งสิงคโปร์   เร่ืองน่ารู้   และเปิดประตูสู่อาเซียน 
  



วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ และน้อยหน่า.  ไทย.  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.  กรุงเทพฯ :  
บันลือบุ๊คส์, ๒๕๕๖.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 

 

 
 

ไทย เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ซึ่งแปลงต าราวิชาการมาอยู่ในรูปแบบการ์ตูนท่ี
เข้าใจง่าย  เนื้อหาในเล่มน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยท่ีผู้อ่านอาจไม่ทราบมาก่อน   หัวข้อ
ในเล่มประกอบด้วย  สวัสดีประเทศไทย    รู้จักกรุง เข้าใจพุทธ   King of Kings    สยามเมืองยิ้ม   ใต้
ฟ้าเมืองไทย   ขึ้นเหนือล่องใต้   มรดกโลก มรดกไทย   ไตรรงค์ ธงไทย   ส าเนียงภาษาไทย   และเรา
รักประเทศไทย 
  



MEAN MEAN และน้อยหน่า.  เวียดนาม.  การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก.  กรุงเทพฯ :  
บันลือบุ๊คส์,  ๒๕๕๕.  ๘๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๗๕ บาท. 

 

 
 

 เวียดนาม เป็นหนังสือในชุด “อาเซียนมหาสนุก” ซึ่งแปลงต าราวิชาการมาอยู่    
ในรูปแบบการ์ตูนที่เข้าใจง่าย  น าเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนามด้านวัฒนธรรม ผู้คน และ
สถานท่ีส าคัญต่าง ๆ  หัวข้อในเล่มประกอบด้วย  ASEAN MAP  ประเทศเวียดนามมีรูปร่างอย่างไรนะ  
ประเทศเวียดนามใช้ภาษาอะไรบ้าง  ค่าเงินของเวียดนาม  ประเทศเวียดนามมีความเป็นมา
อย่างไร  อิ่มอร่อยท่ัวเวียดนาม  สัญลักษณ์ของประเทศเวียดนาม  Do & Don’t ในประเทศ
เวียดนาม  งานสุดรุ่งในเวียดนาม  บทส่งท้าย  ก่อนกลับเมืองไทยแวะไปชมการแสดงก่อน  เรื่อง
น่ารู้  และเปิดประตูสู่อาเซียน 
  



พรชัย สุจิตต์.  แนะน าประเทศติมอร์เลสเต.  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๕๗.  ๑๑๒ หน้า.  
ภาพประกอบ.  ราคา ๑๕๐ บาท. 
 

 
 
แนะน าประเทศติมอร์เลสเต เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศติมอร์เลสเตในด้าน

ต่าง ๆ ตั้งแต่ความเป็นมาของชื่อและท่ีตั้ง สภาพแวดล้อม ประชากร ภาษา ประวัติศาสตร์ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน อุปสรรคของความมั่นคงทางการเมือง ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม สถานภาพ
ของสตรี งานศิลปหัตถกรรม ปัญหา และอนาคตของติมอร์เลสเต 

ผู้เขียนใช้ประสบการณ์จากการท างานและอาศัยอยู่ในประเทศนี้บอกเล่าเรื่องราวด้วย
มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รู้จักประเทศติมอร์เลสเตในหลากหลายแง่มุมเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการสร้าง
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างประเทศในอนาคต หนังสือเล่มนี้ครบครันด้วยเนื้อหาพร้อมด้วยแผนท่ีและ
ภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม 

  



กองบรรณาธิการหนังสือชุด “นายรอบรู้”.  แผนที่ ๗๗ จังหวัดเที่ยวทั่วไทย.  กรุงเทพฯ :  
สารคดี, ๒๕๕๖.  ๒๙๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๓๕๐ บาท. 
 

 
 
แผนที่ ๗๗ จังหวัดเที่ยวทั่วไทย เป็นหนังสือท่ีให้ข้อมูลแผนท่ี ๗๗ จังหวัดของประเทศไทย 

โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม ควบคู่ไปกับการส ารวจภาคสนามด้วยระบบ 
GPS อันทันสมัย ท าให้ได้ข้อมูลแผนที่ท่ีถูกต้องแม่นย า  

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลเส้นทางหลวงแผ่นดิน ท้ังสายหลัก สายรอง ถนน ทางด่วน 
ทางรถไฟ พร้อมจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ท้ังสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ท่าเรือ เครื่องบิน รวมไปถึง
ต าแหน่งสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีท่องเท่ียว ห้างสรรพสินค้า โรงแรม 
ธนาคารและข้อมูลอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจท่ัวไป สามารถใช้เป็นคู่มือส าหรับนักเดินทางได้ 
 

  



กองบรรณาธิการหนังสือชุด “นายรอบรู้”.  แผนที่ที่สุดเที่ยวทั่วไทย.  กรุงเทพฯ : วิริยะธุรกิจ,  
๒๕๕๗.  ๙๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๕๙ บาท. 
 

 
 
 แผนที่ที่สุดเที่ยวทั่วไทย เป็นหนังสือท่ีให้ข้อมูลแผนท่ี พร้อมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ครบ
ทุกภาคในประเทศไทย มีข้อมูล Top Ten ท่ีเท่ียว ๒๐๐ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเล น้ าตก วัด 
งานประเพณีต่าง ๆ  

หนังสือเล่มนี้ยังให้ข้อมูลแหล่งที่พัก ร้านอาหารแนะน า แหล่งซื้อของฝาก เหมาะที่จะเป็น
คู่มือส าหรับนักเดินทางท่องเท่ียว ภาพประกอบเป็นภาพถ่ายส่ีสีท้ังเล่ม 

  



ศิริวรรณ คุ้มโห้.  ทวีปเอเชีย.  กรุงเทพฯ : พีบีซี, ๒๕๕๒.  ๒๙๖ หน้า.  แผนท่ี.   
ราคา ๑๐๐ บาท.   

                                 

 
 

ทวีปเอเชีย เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและอาชีพ 
และทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ได้จ าแนกแบ่งทวีปเอเชียออกเป็น ๕ ภูมิภาค  แต่ละ
ภูมิภาคจะมีรายละเอียดของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ท่ีตั้ง อาณาเขต ลักษณะ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ประชากรและศาสนา ภาษา การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ 

 

 


