
 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณนิทัศนส์ื่อเสริมการเรียนรู้วชิาภมูิศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) 

ประเภทสื่อแนะน า 
 

  



จอห์น, คริส.  วิกฤติ ทางรอด และอนาคตพลังงาน.  แปลโดย ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.  กรุงเทพฯ :  
เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, ๒๕๕๒.  ๑๓๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๔๕๐ บาท. 

 

                         
 

วิกฤติ ทางรอด และอนาคตพลังงาน เป็นหนังสือแปลท่ีน าเสนอข้อมูลวิกฤติพลังงาน
เชื้อเพลิงฟอสซิล ด้านปริมาณการผลิต การใช้ การปล่อยก๊าซจากธุรกิจสาขาต่าง ๆ ของประเทศ
ต่าง ๆ ท่ัวโลก (รวมถึงประเทศไทย) กับปัญหาโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ประสบการณ์ 
แนวความคิด และความรู้สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ท่ีปรากฏผลในทางปฏิบัติ ท้ังวิธีการผลิตพลังงาน
ทางเลือกใหม่จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ  วิธีการใช้ท่ีประหยัดพลังงาน  เป็นทางรอด
อนาคตพลังงานท่ีสามารถน าไปปรับใช้ส าหรับสังคมไทย และประชาคมโลก 

  



กองบรรณาธิการเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก.  พลิกชะตามหานคร ทะยานสู่สหัสวรรษใหม่.   
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์.  กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, ๒๕๕๑.  ๑๖๘ หน้า. 
ภาพประกอบ.  ราคา ๔๕๐ บาท. 
 

 

 พลิกชะตามหานคร ทะยานสู่สหัสวรรษใหม่ เป็นหนังสือท่ีรวบรวมบทความท่ีเกี่ยวข้อง
กับเมือง โดยการให้ความเข้าใจถึงความเป็นมา และปัจจัยผลักดันของเมืองจ านวน ๘ เมืองในช่วง
ทศวรรษ ๑๙๙๐ ได้แก่ บาร์เซโลนา เบอร์ลิน มอสโก บัวโนสไอเรส ฮิโระชิมะ ลาสเวกัส อเล็กซานเดรีย 
และนิวยอร์ก ก่อนท่ีจะกลายเป็นมหานครท่ีส าคัญของโลกในปัจจุบัน และความเป็นไปในอนาคต 

หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงความเป็นมาของมหานครท่ีส าคัญในปัจจุบัน ด้วยการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวโดยละเอียด ในรูปแบบกึ่งสารคดี มีภาพประกอบสี่สสีวยงาม 

  



เฮย์เดน, ทอมัส.  ชีพจรโลกท่ามกลางวกิฤติโลกร้อน.  แปลโดย ลลิตา ผลผลา.  กรุงเทพฯ :  
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๑.  ๑๕๙ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๔๒๕ บาท. 
 

 
 
ชีพจรโลกท่ามกลางวิกฤติโลกร้อน เนื้อหากล่าวถึงภาวะโลกร้อนส่งสัญญาณดังข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งเกิดจาก

การกระท าของมนุษย์เกือบทั้งสิ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ยิ่งประชากรเพ่ิมมากขึ้นความ
ต้องการใช้ทรัพยากรพุ่งสูงขึ้นถึงขั้นวิกฤตด้วย เทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบนิเวศ ป่า แหล่งน้ าถูกคุกคามอย่างหนัก 
มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพครั้งใหญ่ของโลก การขาดแคลนทรัพยากรน้ า ระบบนิเวศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงในขั้นวิกฤต ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกมีการกระตุ้นเตือนให้สังคมทุก
ภาคส่วนหันมาเอาใจใส่ดูแลโลกมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

หนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบหลากหลาย ภาพจากดาวเทียม แผนที่แสดงสภาพภูมิอากาศในดินแดน
ต่าง ๆ ทั่วโลกที่วิกฤต ท าให้เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีมากข้ึน 

  



ปริศนา สิริอาชา.  ภูมิศาสตร์กายภาพ.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๘.  ๙๖ หน้า.  
ภาพประกอบ.  ราคา ๓๐๐ บาท. 

 

 

 ภูมิศาสตร์กายภาพ เป็นหนังสือแปลจากภาษาสเปน สาระส าคัญประกอบด้วยข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาค่อนข้างสมบูรณ์แบบ จุดเด่นของหนังสือคือ มีภาพประกอบ แผนที่ และแผนภูมิแสดง
รายละเอียดของภูมิศาสตร์กายภาพอย่างเหมาะสม มีหมายเหตุที่ท าให้เข้าใจถึงแนวคิดได้ง่าย และ
มีดัชนีหัวเร่ือง ท าให้ผู้อ่านเลือกศึกษาค้นคว้าเร่ืองท่ีสนใจได้ง่าย 

 หนังสือเล่มนี้จึงใช้เป็นสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพได้อย่างดี 
เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพว่ามี
ความส าคัญต่อความสมดุลทางนิเวศวิทยาของโลกด้วย 

  



โทลา โฆเซ.  นิเวศวิทยา.  แปลโดย กฤตยา รามโกมุท.  กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, ๒๕๕๐.  ๙๖ หน้า.  
ภาพประกอบ.  ราคา ๓๐๐ บาท. 
 

 
 

 นิเวศวิทยา เป็นหนังสือท่ีน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ท่ีมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม (ดิน อากาศ น้ า) รวมท้ังวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม โดย
เน้นอิทธิพลของกิจกรรมท่ีส่งผลเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเข้าใจกลไกของชีวภาคท่ียิ่งใหญ่
ของโลก มหาสมุทร ป่า ทะเลทราย ภูเขา แนวคิดป้องกันหรือลดการท าลายโลกของเรา ท าให้ได้
ความรู้และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

  



วิริยะ สิริสิงห.  น  าและแหล่งน  า.  กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, ๒๕๓๗.  ๔๐ หน้า.  ภาพประกอบ.   
ราคา ๒๐ บาท.  
 

    
       

น  าและแหล่งน  า เป็นหนังสือเรียบเรียงเรื่องน้ าท่ีมาจากฝน วัฏจักรของน้ าประกอบด้วย  
การระเหย การคายน้ า ไอน้ า เมฆฝน น้ าบนผิวดิน และน้ าท่ีซึมลงในดิน  แหล่งน้ าท่ีส าคัญประกอบ 
ด้วย น้ าใต้ดิน น ามาใช้ประโยชน์ได้จาก บ่อน้ าขุด บ่อบาดาล หรือน้ าตก  และน้ าบนผิวดิน ได้แก่ 
ล าธาร แม่น้ า บึง หนอง สระ และทะเลสาบ 

  



คีเบร์ต, มีเกล อันเคล.  ลมฟ้าอากาศ.  แปลโดย ปิยตา วนนันทน์.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น,  
๒๕๕๔.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 
 

 
 

ลมฟ้าอากาศ เป็นหนังสือในชุด โลกท่ีเราอาศัยอยู่ เนื้อหากล่าวถึงลมฟ้าอากาศในพื้นท่ี
ต่างๆ บนผิวโลกแตกต่างกันเพราะอิทธิพลความร้อนจากดวงอาทิตย์ท่ีส่องมายังโลกซึ่งมีลักษณะ
ทรงกลม ท าให้พื้นผิวโลกได้รับความร้อนไม่เท่ากัน บรรยากาศเหนือพื้นผิวโลกเปรียบเสมือนเกราะ
ปกป้องโลกไม่ให้ได้รับความร้อนมากเกินไป ความร้อนจากดวงอาทิตย์ท าให้เกิดอุณหภูมิ ความกด
อากาศ พลังของลม น้ าในอากาศ หยาดน้ าฟ้า  มวลอากาศ แนวปะทะอากาศ พายุ 

หนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบค าบรรยายสี่สีสวยงาม ท าให้เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและลมฟ้าอากาศ 

  



คีเบร์ต, มีเกล อันเคล.  แผ่นดิน.  แปลโดย ปิยตา วนนันทน์.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๔.  
๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 

 

 

 

 แผ่นดิน เป็นหนังสือในชุด โลกท่ีเราอาศัยอยู่ เนื้อหาของหนังสือจ าแนกความ
แตกต่างแผ่นดินโลกตามลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณ  ประกอบด้วย แผ่นดินป่าดิบชื้นใน
บริเวณแถบศูนย์สูตร แผ่นดินทุ่งหญ้าสะวันนา แผ่นดินทะเลทราย แผ่นดินทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 
แผ่นดินป่าไม้ผลัดใบ ป่าสน ป่าเมดิเตอร์เรเนียนในเขตอบอุ่น แผ่นดินทุนดรา และแผ่นดินท่ีลุ่มน้ า
ขัง ป่าชายเลน  แผ่นดินแต่ละประเภทจะมีลักษณะพืชพรรณธรรมชาติและสัตว์อาศัยอยู่ท่ีแตกต่าง
กัน ปัจจุบันมนุษย์ได้เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงแผ่นดินอย่างกว้างขวาง 

  



โรก้า, โนเรีย.  ดินแดนแล้งร้อนร้าย ทะเลทรายของโลก.  แปลโดย มะเขือเทศแก้มแดง.  
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๕.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 

 

 

  ดินแดนแล้งร้อนร้าย ทะเลทรายของโลก เป็นหนังสือในชุด โลกท่ีเราอาศัยอยู่ เนื้อหา
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับทะเลทรายท่ีส าคัญของโลกในทุกแง่มุม บทสรุปของเรื่องมีกิจกรรมให้
ท าเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น มีภาพวาดประกอบสีสันสวยงาม ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์และดัชนี 
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจค าศัพท์ทางภูมิศาสตร์และเลือกเร่ืองท่ีสนใจได้ง่ายขึ้น 

 ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตในทะเลทรายว่าสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมอัน
หฤโหดได้อย่างไร โดยไม่ยอมแพ้ 

  



เซร์ราโน, มาร์ตา.  ป่าฝน.  แปลโดย ปิยตา วนนันทน์.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๔.  
๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 
 

 
 

 ป่าฝน เป็นหนังสือในชุด โลกท่ีเราอาศัยอยู่ น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตท่ีหลากหลาย       
พืชพรรณ ดิน แม่น้ า และสัตว์ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศของป่าฝนหรือป่าดิบชื้นใน
เขตต่าง ๆ ของโลก ท าให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมของป่าฝนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ป่าฝนพื้นท่ีต่ า ป่าฝน
เมฆคลุม และป่ามรสุม ซึ่งแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 

  



เซร์ราโน, มาร์ตา.  ภูเขาไฟ.  แปลโดย ปิยตา วนนันทน์.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๕.  
๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 
 

 
 
ภูเขาไฟ เป็นหนังสือในชุด โลกท่ีเราอาศัยอยู่ น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของ

เปลือกโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเกิดภูเขาไฟ ประเภทของภูเขาไฟ การปะทุของภูเขาไฟ
แบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ การเกิดหินอัคนี แร่ แหล่งพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินในเขตภูเขาไฟ การปะทุของภูเขาไฟครั้งส าคัญ ๆ ของโลก 
รวมถึงภูเขาไฟบนดาวเคราะห์ดวงอื่น มีภาพประกอบสี่สีสวยงาม 

  



บาเรส มานูเอล, โจเซป มาเรีย.  ชีวภาค.  แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น,  
๒๕๕๒.  ๔๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๓๕๐ บาท. 
 

 
 

ชีวภาค เป็นหนังสือในชุด เรียนรู้ธรรมชาติ เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับชีวนิเวศและระบบ
นิเวศหลักของโลก สิ่งส าคัญท่ีท าให้โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่น  ๆ ในระบบสุริยะ คือ 
แหล่งน้ าอันอุดมสมบูรณ์ สองในสามส่วนของพื้นผิวโลกปกคลุมไปด้วยทะเลและมหาสมุทร ถึงแม้
ระบบนิเวศแต่ละแห่งจะประกอบไปด้วยพืชหรือสัตว์สายพันธ์ุต่าง ๆ แต่หากมีภูมิอากาศท่ีแตกต่าง
กัน พืชและสัตว์แต่ละแห่งก็แตกต่างกันตามระบบนิเวศ ความส าคัญของระบบนิเวศและการใช้
ประโยชน์ 

  



บาเรส, โจเซป มาเรีย.  ทะเลทราย.  แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น,  
๒๕๕๒.  ๔๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๓๕๐ บาท.  
 

 
 

 ทะเลทราย เป็นหนังสือในชุด เรียนรู้ธรรมชาติ ท่ีจะท าให้ผู้อ่านตื่นตาตื่นใจและได้ความรู้
เร่ืองทะเลทรายท่ัวโลก ลักษณะของทะเลทราย ประเภทของทะเลทราย สภาพภูมิประเทศ พรรณ
ไม้ สัตว์ การด าเนินชีวิตของผู้คนในทะเลทราย ๓ ประเภท ได้แก่ ทะเลทรายกึ่งแห้งแล้ง 
ทะเลทรายหิน และทะเลทรายทราย ข้อมูลทะเลทรายที่น่าสนใจในทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีป
อเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปออสเตรเลีย ภาพประกอบมีท้ังภาพถ่ายและภาพวาดช่วย
เสริมความเข้าใจและท าให้เห็นภาพทะเลทรายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  



รีชวิตี, เอ็ดเวิร์ด อาร์.  มหาสมุทร เกาะ และภูมิภาคขั วโลก.  แปลโดย จินตนา เวชสวัสดิ์.  
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๔.  ๖๔  หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๕๐ บาท. 

 

                           
 

มหาสมุทร เกาะ และภูมิภาคขั วโลก เป็นหนังสือในชุด วิถีชีวิตรักษ์โลก เนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศมหาสมุทร เกาะ และภูมิภาคขั้วโลก ท่ีแต่ละระบบนิเวศจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
และมีสิ่งแวดล้อมท่ีสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ท้ังพืชและสัตว์มีวิวัฒนาการและด ารงชีวิตอยู่  เมื่อกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ หรือธรรมชาติท่ีรุนแรงท าลายสมดุลของระบบนิเวศมหาสมุทรท่ีเป็นแหล่ง
น้ าเค็มกว้างใหญ่  ก็จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเกาะ ระบบนิเวศภูมิภาค     
ขั้วโลก และระบบนิเวศอื่น ๆ   โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ท่ีมี
สาเหตุหลักจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์

  



รีชวิตี, เอ็ดเวิร์ด อาร์.  ภูเขา ทะเลทรายและทุ่งหญ้า.  แปลโดย จินตนา เวชสวัสดิ์.  กรุงเทพฯ :  
สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๔.  ๖๔ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๕๐ บาท. 
 

 
 

 ภูเขา ทะเลทรายและทุ่งหญ้า เป็นหนังสือในชุด วิถีชีวิตรักษ์โลก เนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับ
การเกิดภูเขา ทะเลทรายและทุ่งหญ้า ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ สัตว์ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว 

 หนังสือเล่มนี้จะท าให้ผู้อ่านเรียนรู้ว่าภูเขา ทะเลทราย และทุ่งหญ้าต่างก็มีระบบนิเวศ
เฉพาะของตน แต่ก็มีการเชื่อมต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ย่อมมีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศของภูเขา ทะเลทราย และทุ่งหญ้าอย่างใหญ่หลวง 

  



เดบู, อานา.  ผลิตผลเพื่ออาหาร.  แปลโดย จินตนา เวชสวัสดิ์.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น,  
๒๕๕๔.  ๖๔ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๕๐ บาท. 
 

 
 

ผลิตผลเพื่ออาหาร เป็นหนังสือในชุด วิถีชีวิตรักษ์โลก เนื้อหากล่าวถึงการประมาณการว่า ค.ศ. 
๒๐๕๐ ทั่วโลกจะมีประชากรมากกว่า ๙,๐๐๐ ล้านคน ประชากรทั้งหมดนี้ต้องการปริมาณอาหารอย่าง
มหาศาล นี่คือเหตุผลที่ว่าท าไมผู้คนจึงตระหนักว่ามนุษย์จ าเป็นต้องอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกให้มากยิ่งขึ้น 
ผู้คนส่วนหนึ่งเลือกวิถี “รักษ์โลก” และได้รวบรวมเป็นค าขวัญของการรณรงค์รักษ์โลก ลดการใช้ ( reduce)   
ใช้ซ้ า (reuse) ใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุใช้แล้ว (recycle) หนังสือเล่มนี้น าเรื่องรักษ์โลกในการผลิตอาหารที่มีวิธี
ผลิตโดยใช้กรรมวิธีที่ท าลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า
กระบวนการผลิตอาหารที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร และจูงใจให้มนุษย์หันมาเลือกวิถี
อาหารรักษ์โลกด้วย  

หนังสือเล่มนี้มีสาระที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีภาพประกอบ
การอธิบายชัดเจน 

  



สมูซกีวิช, อัล.  ป่าไม้และพื นที่ชุ่มน  า.  แปลโดย จินตนา เวชสวัสดิ์.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น,  
๒๕๕๓.  ๖๔ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๕๐ บาท. 
 

 
 

 ป่าไม้และพื นที่ชุ่มน  า เป็นหนังสือในชุด วิถีชีวิตรักษ์โลก เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ป่าไม้และพื้นท่ีชุ่มน้ าส าคัญ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับป่าไม้ประเภทต่าง ๆ แต่
ละประเภท มีเนื้อหาอธิบายลักษณะของป่า ภูมิอากาศ แผนท่ีการกระจายของป่าไม้ ชีวิตพืชและ
ชีวิตสัตว์ ผลกระทบจากการท าไม้ การเกษตร อุตสาหกรรม การท าสงคราม ภาวะโลกร้อน และ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่วนท่ี ๒ เป็นเรื่องพื้นท่ีชุ่มน้ า ๔ ประเภท ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์ ภาวะมลพิษ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท่ีรุกราน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท้ายเล่มมีกิจกรรมและ
โครงงาน การน าเสนอมีภาพจริงประกอบเนื้อหาและเกร็ดความรู้สอดแทรกตลอดเล่ม 

  



ร้อยแก้ว สิริอาชา.  ภาวะมลพิษ.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๔.  ๖๔ หน้า.  ภาพประกอบ.  
ราคา ๒๕๐ บาท.   

 
 

 ภาวะมลพิษ เป็นหนังสือเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับภาวะ
มลพิษ ประเภท สาเหตุ และแนวทางการป้องกันและการก าจัดมลพิษประเภทต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
โลก เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน และมลพิษทางน้ า 

หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาวะมลพิษ ด้วยการใช้ภาษาท่ี
เข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบสวยงาม และมีแหล่งข้อมูลประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ 
ยังมีดัชนีท้ายเล่มท่ีใช้ประกอบการค้นหาข้อมูล 

  



ภาณุวรรณ ศิริสุข.  โลกทั งใบ ถนอมไว้ในมือเรา.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๒ หน้า. 
ภาพประกอบ.  ราคา ๑๔๕ บาท.   

 

 

 

 โลกทั งใบ ถนอมไว้ในมือเรา เป็นหนังสือท่ีกล่าวถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น ๙ ตอน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศ  
มลพิษสิ่งแวดล้อม  ดินและมลพิษทางดิน  แหล่งน้ าและมลพิษทางน้ า  อากาศและมลพิษทาง
อากาศ  เสียงและมลพิษทางเสียง  ขยะและมลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย  และการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมโลก  เนื้อหาค่อนข้างละเอียด มีแผนภูมิและตารางข้อมูลประกอบในแต่ละส่วน   
ท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

  



สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์, จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล และกุสุมาวดี ชัยชูโชติ.  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.  ๑๕๔ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๔๙๐ บาท. 

 

 
 

 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย เป็นหนังสือท่ีกล่าวถึงความหมายและความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ เน้นภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดย
แบ่งออกเป็น ๘ บท  บทแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  ๖ บทถัดไปให้
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  บทสุดท้ายให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย  ท้ายเล่มมี
อภิธานศัพท์  ภาพประกอบส่วนใหญ่เป็นภาพสีส่ี ท้ังท่ีเป็นภาพถ่าย แผนที่และแผนภูมิ  นอกจากนี้
ยังมีตารางข้อมูลของภาคต่าง ๆ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  



บัญชา ธนบุญสมบัติ.  รู้ทันฝนฟ้าอากาศ.  กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๕๓.  ๒๒๔ หน้า.   
ภาพประกอบ.  ราคา ๒๒๐ บาท. 
 

 
 
 รู้ทันฝนฟ้าอากาศ เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้ท้ังด้านลมฟ้าอากาศ ภูมิอากาศ ซึ่งล้วนส าคัญ
ในการก าหนดวิถีชีวิตมนุษย์ ผู้อ่านจะได้รู้จักเตรียมตัวไว้ก่อนภัยมาเยือน อธิบายการพยากรณ์
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างละเอียด ให้ความรู้เกี่ยวกับความชื้นสัมพัทธ์ การเกิดฝนชนิดต่าง ๆ 
ความกดอากาศ ให้เนื้อหาการเกิดพายุหมุนอย่างละเอียด การเกิดและการป้องกันสตอร์มเซิร์จ  
วินเชียร์ (Wind shear) ไมโครเบิสต์ (Microburst) ฟ้าผ่า น้ าท่วม ฮีตสโตรก ค าพังเพยเกี่ยวกับลม
ฟ้าอากาศ รวมท้ังแผนที่อย่างละเอียด 

  



บัญชา ธนบุญสมบัติ.  มหัศจรรย์  ฟ้าฝน.  กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๕๔.  ๑๙๒ หน้า.   
ภาพประกอบ.  ราคา ๒๒๐  บาท.   
 

 
 

มหัศจรรย์  ฟ้าฝน เป็นหนังสือท่ีเน้นอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับลมฟ้า
อากาศบนท้องฟ้า บนหลักพื้นฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  เช่น การเกิดปรากฏการณ์ในชั้น
บรรยากาศโลก สีสันของท้องฟ้า สีรุ้ง แสงและเงาท่ีพุ่งออกจากเมฆท่ีก าลังบังดวงอาทิตย์  อาทิตย์
ทรงกรด ดวงจันทร์ทรงกรด จันทร์สีเลือด ฝนตกหนึ่งห่า นาคเล่นน้ า ทอร์นาโด และศิลปะแห่ง
น้ าแข็งที่เกิดตามธรรมชาติ 

  



บัญชา ธนบุญสมบัติ.  รื่นรมย์ ชมเมฆ.  กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๕๕.  ๒๖๔ หน้า.  ภาพประกอบ. 
ราคา ๒๕๐ บาท. 

 

 

 

 รื่นรมย์ ชมเมฆ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ภาค ๑ กล่าวถึง เมฆและ
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับเมฆ ส่วนภาค ๒ กล่าวถึง เมฆและท้องฟ้าจากชมรมคนรักมวลเมฆ      
ท้ายเล่มมีแบบทดสอบ เรื่อง คุณ “ตกหลุมรัก” เมฆและท้องฟ้าเข้าแล้ว – ใช่หรือไม่ และดัชนี  
ค้นค า ภาพประกอบมีท้ังภาพถ่าย ภาพวาด และแผนภูมิ ท้ังภาพสีและภาพขาว-ด า ท่ีน่าสนใจมาก 
คือ ภาพเมฆชนิดต่าง ๆ และแผนภูมิอธิบายการเกิดเมฆ โดยเฉพาะท่ีเป็นภาพสี   

  



เบาเด็น, ร็อบ.  สิ่งแวดล้อม.  แปลโดย จารนัย พณิชยกุล.  พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : ปาเจรา,  
๒๕๕๑.  ๔๘ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๕๕ บาท. 
 

 
 
สิ่งแวดล้อม เป็นหนังสือท่ีกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก

การกระท าของมนุษย์ มนุษย์จึงต้องหาทางแก้ไขปัญหา แนวทางหนึ่ง คือ การพัฒนาท่ียั่งยืน 
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลว่าการพัฒนาท่ียั่งยืนจะสามารถช่วยให้มนุษย์ท างานกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์
หรือพืชท่ีอยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่ขัดแย้งได้อย่างไร  

ผู้เขียนน าเสนอเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ท าไมต้องเป็นสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  สู่สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนในทางปฏิบัติ  การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน  สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนและตัวคุณ  สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนและอนาคต ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์และ
ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้ผู้อ่านศึกษาเพิ่มเติมได้ 

  



ดอว์, คริสติน และดาว์นิ่ง, อี โทมัส.  การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ : ความอยู่รอดของมวลมนุษย์.   
แปลโดย จิรพล สินธุนาวา.  กรุงเทพฯ : ปาเจรา, ๒๕๕๑.  ๑๒๘ หน้า.  ภาพประกอบ.   
ราคา ๓๙๕ บาท. 

 

การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ : ความอยู่รอดของมวลมนุษย์ เป็นหนังสือท่ีผู้เขียนน าเสนอ
ข้อมูลจากการส ารวจ ตรวจสอบการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ี
เป็นไปได้ต่อประชากร สุขภาพ ทรัพยากรน้ า ระบบนิเวศ เมืองต่าง ๆ ตามชายฝั่งทะเล และสมบัติ
ทางด้านวัฒนธรรม  

ผู้เขียนน าเสนอเนื้อหา โดยแบ่งออกเป็น ๘ ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ สัญญาณการเปลี่ยนแปลง  
ส่วนท่ี ๒ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์  ส่วนท่ี ๓ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ภาวะอากาศ  ส่วนท่ี ๔ ผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  ส่วนท่ี ๕ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  ส่วน
ท่ี ๖ ความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ปัญหา  ส่วนท่ี ๗ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ และส่วนท่ี ๘ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศท่ีมีต่อประเทศไทย เนื้อหาแต่ละส่วนมีแผนภูมิและ
แผนที่ประกอบการอธิบายเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  

  



สเตราส์, รอชเชล.  น  าคือชีวิต One Well.  แปลโดย ปราการเกียรติ ยังคง.  พิมพ์ครั้งท่ี ๒.   
กรุงเทพฯ : ปาเจรา, ๒๕๕๔.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๖๕ บาท. 

 
 น  าคือชีวิต One Well เป็นหนังสือสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) มีเนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งน้ าบนโลก ซึ่ง
เปรียบเหมือนบ่อน้ าแห่งชีวิต ผู้เขียนน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์โดยถ่ายทอด
เป็นตัวเลขสถิติที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละประเทศ เช่น ปริมาณการใช้น้ าของแต่ละบุคคลในประเทศต่าง ๆ  

 เนื้อหาที่น าเสนอ ได้แก่ แหล่งน้ าบนโลก  น้ าในแหล่งน้ า  วัฏจักรของน้ า พืชในแหล่งน้ า  สัตว์นานา
ชนิดกับแหล่งน้ า  ถิ่นที่อยู่ของสัตว์น้ า  ผู้คนกับแหล่งน้ า  แหล่งน้ าจืด  การใช้น้ าจากแหล่งน้ า  ความต้องการ
น้ า มลพิษที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ า  มาช่วยกันดูแลแหล่งน้ ากันเถอะ  การสร้างจิตส านึกและการเพ่ิมจ านวนของ
แหล่งน้ า โดยผู้เขียนมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความส าคัญของบ่อน้ าแห่งชีวิตที่มีต่อชีวิตของมนุษย์ ความ
สมบูรณ์ของบ่อน้ าค่อย ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่ถูกท าลาย ดังนั้น มนุษย์จึงควรร่วมแรงร่วมใจ
กันที่จะท าให้บ่อน้ าแห่งชีวิตอยู่กับเราตลอดไป ท้ายเล่มมีสารถึงผู้ปกครองและครูอาจารย์ที่กล่าวถึงวิกฤติของ
แหล่งน้ า การสร้างจิตส านึกให้เยาวชน และเสนอแนะว่าเราสามารถช่วยกันท าอะไรได้บ้างในการปกป้องและ
ดูแลแหล่งน้ าเพ่ือปรับเปลี่ยนโลกให้สวยงามและน่าอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ยังมีดัชนีส าหรับค้นค าส าคัญต่างๆ 

  



สมิธ, เดวิด เจ.  หมู่บ้านที่ชื่อโลก If the World Were a Village.  แปลโดย ปราการเกียรติ  
ยังคง.  กรุงเทพฯ : ปาเจรา, ๒๕๕๒.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๖๕ บาท.  

 
 หมู่บ้านที่ช่ือโลก If the World Were a Village เป็นหนังสือสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) น าเสนอ
เรื่องราวการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับโลกผ่านมุมมองของการด าเนินชีวิต ด้วยการเปรียบเทียบโลกเข้ากับหมู่บ้าน 
ซึ่งทุกคนที่ร่วมอาศัยอยู่จะต้องรู้จักแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากหมู่บ้านขนาดเล็กอันทรงคุณค่าแห่ งนี้กับ  
เพ่ือนบ้าน จากข้อมูลใน ค.ศ. ๒๐๐๘ พบว่าประชากรโลกมีจ านวนประมาณ ๖,๖๖๐ ล้านคน การจะศึกษา
เกี่ยวกับประชากรโลกเหล่านี้ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงสมมุติให้ประชากรโลกมีทั้งหมด
เพียง ๑๐๐ คน เพราะฉะนั้นประชากรแต่ละคนในหมู่บ้านจึงเป็นตัวแทนของประชากรโลก ๖๗ ล้านคน  

 การศึกษาประชากรสมมุติจ านวน ๑๐๐ คนกลุ่มนี้ว่าพวกเขาเป็นใครและมีความเป็นอยู่อย่างไร จะท า
ให้ทราบสภาพความเป็นจริงของโลก เกี่ยวกับ สัญชาติ ภาษา อายุ ศาสนา อาหาร อากาศและน้ า การศึกษา
รายได้และทรัพย์สิน ไฟฟ้า และปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรับรู้ว่าเพ่ือนบ้านของเราเป็นใคร 
อาศัยอยู่ที่ไหนและมีความเป็นอยู่อย่างไรจะช่วยท าให้เราอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ท้ายเล่มกล่าวถึงการสอน
เด็กให้รู้จักหมู่บ้านโลก พร้อมระบุแหล่งข้อมูลและการค านวณที่เก่ียวข้อง 

 

 

 



เตรีย์, อีวอง.  สารานุกรมส าหรับเยาวชน โลกของเรา.  แปลโดย โคทม อารียา.  พิมพ์ครั้งท่ี ๓.   
กรุงเทพฯ : ปาเจรา, ๒๕๕๓.  ๗๗ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๓๗๕. 

 

สารานุกรมส าหรับเยาวชน โลกของเรา เป็นหนังสือท่ีน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของ
เรา ผู้อ่านจะได้รู้จักโลกของเรา ตั้งแต่ก าเนิดโลก ความสูงต่ าของผิวโลกและทัศนียภาพ ใต้ท้อง
ทะเล ภูเขาไฟ การเวียนไปของน้ า อากาศร้อนอากาศหนาว ภัยพิบัติทางภูมิอากาศ ตลอดจนการ
ปกป้องโลก ผู้เขียนน าเสนอเนื้อหาเป็นหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย โดยหัวข้อหลัก ได้แก่ โฉมหน้า
โลก  โลกนี้มีชีวิต  น้ าคือชีวิต  และภูมิอากาศ ท้ายเล่มมีประมวลค าศัพท์เกี่ยวกับโลก หนังสือเล่มนี้
มีภาพประกอบสี่สีสวยงาม พร้อมภาพการ์ตูนสอดแทรกตลอดทั้งเล่ม 

  



ศิวัช พงษ์เพียจันทร์.  รู้แล้วรอด คู่มือเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ.  กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พร้ินติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕.  ๒๓๕ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๘๙ บาท. 

 

 

 

รู้แล้วรอด คู่มือเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ หนังสือเล่มนี้อยู่ในชุดอมรินทร์ HOW-TO ซึ่ง
ผู้เขียนตั้งใจให้เป็นคู่มือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิด การป้องกัน แก้ไข ตลอดจนเอาตัวรอดจากภัย
พิบัติต่าง ๆ   บทน ากล่าวถึงวันสิ้นโลกว่าเป็น “มายาคติ” หรือ “ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์”   
บทอื่น ๆ อีก ๘ บท กล่าวถึง ภัยจากสึนามิ  อัคคีภัย  ภัยจากภูเขาไฟ  ภัยจากแผ่นดินไหว  วาตภัย  
อุทกภัย  ภัยจากลมสุริยะ  และภัยพิบัติในรูปแบบอื่น ๆ  มีภาพวาด ตารางข้อมูล และแผนภูมิ
ประกอบ   

 

  



 

 

 

 

บรรณนิทัศนส์ื่อเสริมการเรียนรู้วชิาภมูิศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)
ประเภทสื่อเสริม 

  



นาบาเรเต, เนสเตอร.์  เทคโนโลย ี: พลงังาน.  แปลโดย อดิศัย ณ ถลาง และอมรา พลอยสังวาลย์.   
 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๐.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๘๐ บาท. 
 

 
เทคโนโลยี : พลังงาน  เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหากล่าวถึงทรัพยากรในกลุ่มพลังงานและการ

น าทรัพยากรเหล่านี้มาผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า
พลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้ า
พลังลม ชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังน้ าขึ้นน้ าลง และเตาสุริยะ ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์และ  รู้ไว้ใช่ว่าเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติม 

  



โทลา, โฆเซ.  แร่และซากดึกด าบรรพ์.  แปลโดย ปริศนา สิริอาชา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น,  
 ๒๕๔๘.  ๙๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๓๐๐ บาท. 
 

 
แร่และซากดึกด าบรรพ์  น าเสนอเร่ืองราวท่ีน่าสนใจในอดีตและประวัติทางธรณีวิทยาของ

โลก ทบทวนเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของโลก สามารถใช้เป็นคู่มือในการเรียนรู้
เกี่ยวกับหิน แร่ และซากดึกด าบรรพ์ชนิดต่าง ๆ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น ๖ ตอน ตอนแรก
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเก็บสะสมแร่ ครอบคลุมส่วนประกอบของเปลือกโลก การเก็บสะสมแร่ 
การจัดเก็บตัวอย่าง ผลึกและระบบผลึก คุณสมบัติของผลึก และอัญมณี ตอนท่ี ๒ กล่าวถึงผลึก
และแร่ต่าง ๆ ตอนท่ี ๓ กล่าวถึงหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ตอนท่ี ๔ เป็นประวัติของซาก
ดึกด าบรรพ์ ตอนท่ี ๕ กล่าวถึงซากดึกด าบรรพ์ประเภทต่าง ๆ ตอนสุดท้าย กล่าวถึงการเตรียมการ
เก็บสะสมซากดึกด าบรรพ์ ท้ายเล่มมีดัชนีและเอกสารอ้างอิง 

  



ไพป์, จิม.  พลังลม พึ่งพาได้แค่ไหน?.  แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์,  
๒๕๕๗.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 
 

 
 

พลังลม พึ่งพาได้แค่ไหน? เป็นหนังสือในชุด พลังงานโลก ผู้เขียนให้ความรู้เรื่องพลังงาน
ลมอย่างละเอียด เนื้อหาท่ีน าเสนอ เช่น ท าไมใช้พลังลม พลังงานลมคืออะไร จับสายลม กังหันลม 
ฟาร์มกังหันลม พลังลมในท้องถิ่น ลมนั้นใช้ได้จริงหรือ แนวโน้มในอนาคต เป็นต้น 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีมีภาพแผนภูมิ และภาพถ่ายสี่สีประกอบ ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจย่ิงขึ้น ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และดัชนีค้นค า  

  



ไพป์, จิม.  พลังน  า มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือ?.  แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา. กรุงเทพฯ :          
สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๗.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 

 

 

พลังน  า มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือ? เป็นหนังสือในชุด พลังงานโลก ผู้เขียนให้ความรู้
เรื่องพลังน้ าอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความส าคัญของพลังน้ า เนื้อหาท่ีน าเสนอ 
เช่น  ท าไมจึงใช้พลังน้ า พลังน้ าคืออะไร ไฟฟ้าจากพลังน้ า การขนย้ายถ่านหิน ระบบไมโคร-
ไฮโดร และพลังน้ าขึ้นน้ าลง เป็นต้น 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีมีภาพแผนภูมิ และภาพถ่ายสี่สีประกอบ ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจย่ิงขึ้น ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และดัชนีค้นค า 

  



ไพป์, จิม.  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานฟรีจริงหรือ?.  แปลโดย สุทธิลักษณ์ จันทรศิริ. 
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๗.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 

 

 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานฟรีจริงหรือ? เป็นหนังสือในชุด พลังงานโลก ผู้เขียนให้
ความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์อย่างละเอียด เนื้อหาท่ีน าเสนอ เช่น ท าไมใช้แสงอาทิตย์ 
พลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร การให้ความร้อนเชิงรับ  การให้ความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ 
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวโน้มในอนาคต ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ใดบ้าง 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีมีภาพแผนภูมิ และภาพถ่ายสี่สีประกอบ ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจย่ิงขึ้น ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และดัชนีค้นค า 

  



ไพป์, จิม.  พลังงานนิวเคลียร์ เสี่ยงเกินไปหรือเปลา่?.  แปลโดย สุทธิลักษณ์ จันทรศิริ.     
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๗.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 

 

 
พลังงานนิวเคลียร์ เสี่ยงเกินไปหรือเปล่า ?  เป็นหนังสือในชุด พลังงานโลก เนื้อหา

อธิบายว่าถึงเวลาท่ีเราต้องหันไปใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถเปลี่ยน
พลังงานจากอะตอมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า งบประมาณในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และปัญหา
การจัดการกากกัมมันตรังสี  การท างานของพลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์
ประเภทต่าง ๆ  แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์ท่ัวโลก ความเสี่ยง เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รูปแบบ
ใหม่ ตลอดจนการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานลม ท้ายเล่มมี
อภิธานศัพท์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และดัชนีค้นค า 

  



ไพป์, จิม.  น  ามัน จะมีใช้ตลอดไปหรือ?.  แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น,   
 ๒๕๕๗.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 
 

 
น  ามัน จะมีใช้ตลอดไปหรือ? เป็นหนังสือในชุด พลังงานโลก เนื้อหากล่าวถึง น้ ามันว่าเป็น

ทรัพยากรท่ีส าคัญในการผลิตเชื้อเพลิง ท้ังส าหรับให้ความร้อนเเละผลิตกระเเสไฟฟ้า แต่การใช้
น้ ามันท าให้เกิดภาวะโลกร้อน มลพิษ ท้ังนี้การน าน้ ามันออกจากใต้ผืนดินก็ท าได้ยากขึ้นและมี
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จึงเกิดความพยายามในการหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น เช่น 
พลังลม เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร์ พร้อม ๆ กับการสนับสนุนให้ใช้พลังงานน้อยลงและใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และดัชนีค้นค า 

  



ไพป,์ จิม.  ถ่านหิน ตัวก่อมลภาวะส าคัญ.  แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๕๗.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 

 

 

ถ่านหิน ตัวก่อมลภาวะส าคัญ เป็นหนังสือในชุด พลังงานโลก ผู้เขียนให้ความรู้เรื่อง  
ถ่านหินอย่างละเอียด เช่น ท าไมใช้ถ่านหิน ถ่านหินคืออะไร การท าเหมืองถ่านหิน การขนย้าย
ถ่านหิน ไฟฟ้าจากถ่านหิน การใช้งานถ่านหิน ก๊าซจากถ่านหิน ถ่านหินตัวก่อมลพิษ เป็นต้น  

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีมีภาพแผนภูมิ และภาพถ่ายสี่สีประกอบ ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจย่ิงขึ้น ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และดัชนีค้นค า 

  



ไพป์, จิม.  เชื อเพลิงชีวภาพ ภัยคุกคามต่ออาหาร?.  แปลโดย สุทธิลักษณ์  จันทรศิริ.  กรุงเทพฯ :  
สุวีริยาสาสน์, ๒๕๕๗.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 

 

 

เชื อเพลิงชีวภาพ ภัยคุกคามต่ออาหาร? เป็นหนังสือในชุด พลังงานโลก ผู้เขียนให้ความรู้
เร่ืองพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพคืออะไร ท าไมต้องเชื้อเพลิงชีวภาพ ชนิดของ
เชื้อเพลิงชีวภาพ การเผาเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงชีวภาพเหลว ก๊าซชีวภาพ กระแสไฟฟ้าจากกาก
ของเสีย อนาคตของเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีมีภาพแผนภูมิ และภาพถ่ายสี่สีประกอบ ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจย่ิงขึ้น ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และดัชนีค้นค า 

  



ไพป์, จิม.  ก๊าซ เชื อเพลิงฟอสซิลสะอาดจริงหรือ?.  แปลโดย สุทธิลักษณ์ จันทรศิริ.  กรุงเทพฯ :  
สุวีริยาสาสน์, ๒๕๕๗.  ๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๐๐ บาท. 

 

 
ก๊าซ เชื อเพลิงฟอสซิลสะอาดจริงหรือ?  เป็นหนังสือในชุด พลังงานโลก ผู้เขียนให้

ความรู้เรื่องก๊าซอย่างละเอียด เช่น ก๊าซคืออะไร ท าไมใช้ก๊าซ การขุดเจาะก๊าซ การขนส่งก๊าซ 
พลังงานก๊าซ ก๊าซสารพัดประโยชน์ แหล่งพลังงานใหม่ ก๊าซชีวภาพ นอกจากนี้ยังน าเสนอ
ประเด็นร้อนท่ีเป็นข่าวเกี่ยวกับพลังงานก๊าซ  

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีมีภาพแผนภูมิ และภาพถ่ายสี่สีประกอบ ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจย่ิงขึ้น ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และดัชนีค้นค า 

  



มงคล เปลี่ยนบางช้าง.  ทรัพยากรถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช,  ม.ป.ป.   
๑๗๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๑๗๐ บาท. 

 

 
ทรัพยากรถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศไทย  เช่น ป่าไม้ พ้ืนท่ีชุ่มน้ า ป่าชายเลน พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทย และการน าผลผลิต
จากธรรมชาติมาคิดสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผสมพันธุ์ข้าวจนได้ข้าว
หอมมะลิ  การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร  และการจัดการทรัพยากรถิ่นโดยชุมชน 

  



ประเสริฐ วิทยารัฐ และน้อม งามนิสัย.  การป้องกันชีวิตจากภัยธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ : วัฒนา 
 พานิช, ๒๕๔๙.  ๒๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๒๐ บาท. 

 

 
 

 การป้องกันชีวิตจากภัยธรรมชาติ  เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะและ
เงื่อนไขของการเกิดภัยธรรมชาติ ผลกระทบของภัยธรรมชาติท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก การป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  ได้แก่ พายุ
ประจ าถิ่น พายุหมุนเขตร้อน พายุงวงช้าง ดินถล่มและน้ าท่วมฉับพลัน  ธรณีสูบ แผ่นดินไหว สึนามิ 
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท้ายเล่มมีภาคผนวกท่ีให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ภัยจากสัตว์มีพิษ ได้แก่ ผ้ึง งู แมงกะพรุน และภัยจากกระแสน้ าเลียบชายฝั่ง 
  



พัชรพิมพ์ เสถบุตร.  สารานุกรมสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, ๒๕๕๘.   
 ๓๐๔ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๔๐ บาท. 
 

 
 

สารานุกรมสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์  เป็นหนังสือท่ีรวบรวมศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยจัดเรียงศัพท์ตามล าดับตัวอักษร A – Z พร้อมท้ังอธิบายความหมาย 
ยกตัวอย่าง สาเหตุและผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และสัตว์หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เหมาะส าหรับใช้เป็นหนังสืออ้างอิง 

  



เบลต์, ดอน.  ท่องแดนศักดิ์สิทธิ์.  แปลโดย กรกฎ วสันตพร.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์ 
 พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔.  ๑๓๒ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๔๕๐ บาท. 
 

 

ท่องแดนศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์
รวมพลังศรัทธาของศาสนิกชนท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์  อิสลาม ฮินดู ยูดาห์ หรือ
ชินโต รวมไปถึงลัทธิเต๋าและขงจื๊อ ค้นลึกไปกับความเชื่อท่ีดึงดูดผู้คนมหาศาลให้ดั้นด้นเดินทางไปยัง
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ อาทิ นครรัฐวาติกัน พระธาตุอินทร์แขวนในเมียนมา เมืองเมกกะในซาอุดีอาระเบีย 
มาชูปิกชูในเปรู พระราชวังโปตาลาในทิเบต ตลอดจนเทศกาลส าคัญในแต่ละศาสนา อาทิ พิธี    
ล้างบาปในอินเดีย 

  



บัญชา ธนบุญสมบัติ.  Sky Always.  กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๕๘.  ๑๒๐ หน้า.  ภาพประกอบ.  
ราคา ๑๕๐ บาท.  
 

 
 
 Sky Always เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า 
เช่น เมฆหมั่นโถว เมฆสึนามิ โดมยอดเมฆ มหัศจรรย์รุ้งเผือก เป็นต้น เพ่ือจะได้เข้าใจสภาพอากาศ
ท่ีไม่อาจคาดเดาได้และการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เหล่านั้น 

 ผู้เขียนถ่ายทอดความรู้โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ผู้อ่านจะได้ความรู้และเข้าใจ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพ่ือให้สามารถปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้อย่างรู้เท่าทัน 

  



บัญชา ธนบุญสมบัติ.  Cloud Guidebook คู่มือเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า.  กรุงเทพฯ :  
สารคดี, ๒๕๕๘.  ๑๑๖ หน้า.  ภาพประกอบ.  ๑๙๙ บาท. 
 

 
 
Cloud Guidebook คู่มือเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้

เกี่ยวกับเมฆอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่รูปร่างลักษณะของเมฆ ระดับความสูงของเมฆ วงศ์ของเมฆ เมฆ
ดั้งเดิม ตัวอย่างชื่อเมฆเต็มรูปแบบ สกุลของเมฆ ชนิดของเมฆ พันธุ์ของเมฆ รวมท้ังปรากฏการณ์
เกี่ยวกับเมฆอื่น ๆ และปรากฏการณ์ทางแสงที่ควรรู้จัก 

นอกจากความรู้เกี่ยวกับเมฆแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีค าแนะน าและภาพประกอบส าหรับ 
การดูเมฆ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจธรรมชาติอันหลากหลายและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีแสน
อัศจรรย์ใจ 

  



วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.  อีสานบ้านเฮา.  กรุงเทพฯ : สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ ากัด),  
๒๕๕๕.  ๒๕๕ หน้า.  ภาพประกอบ.  ราคา ๒๔๐ บาท. 

 

อีสานบ้านเฮา เป็นหนังสือท่ีได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภท
หนังสือส าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี (สารคดี) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนจากแง่มุมหลากหลายท่ีเกิดขึ้น
บนแผ่นดินอีสาน  ตั้งแต่ประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จากอดีตถึงปัจจุบัน  รวมถึง
ผลกระทบของค่านิยมใหม่ ท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาซึ่งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียไว้อย่างละเอียด  

ผู้ประพันธ์เรียบเรียงเรื่องราวด้วยถ้อยค าส านวนท่ีสละสลวย มีภาพประกอบสวยงาม 
ชัดเจน ท าให้เนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องต้องชั่งน้ าหนักระหว่างการอนุรักษ์
และการพัฒนา ว่าจะพัฒนาอย่างไรจึงจะยังคงวิถีชีวิตท่ีดีงามของชาวอีสานไว้ได้ 

 

 


