บรรณนิทัศน์สื่อเสริมการเรียนรู้วชิ าภูมิศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น

(ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓)
ประเภทสื่อแนะนา

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

แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนที่ความรู้
ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีทั้งหมด ๖ เล่ม เหมาะสาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของประเทศไทย
โดยสั ง เขป และให้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ระเทศ รั ฐกิ จ ธรณีวิ ทยา ลุ่ ม น้ า ดิ น ภู มิ อ ากาศ
พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง
ภาพประกอบเป็นภาพสีส่ ี นอกจากนี้ยังมีแผนที่ประเทศไทย แผนที่ภาคกลาง และแผนที่
ทุ ก จั ง หวั ด ของภาคกลางซึ่ ง จั ด ท าอย่ า งประณี ต สวยงามและให้ ร ายละเอี ย ดดี ม าก ทั้ ง ยั ง มี
ตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด

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

แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนที่
ความรู้ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีทั้งหมด ๖ เล่ม เหมาะสาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
ประเทศไทย เนื้ อหาในหนังสือเล่มนี้กล่า วถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรั ฐกิจของ
ประเทศไทยโดยสังเขป และให้รายละเอี ยดเกี่ยวกั บภูมิประเทศ รัฐกิจ ธรณีวิทยา ลุ่มน้า ดิ น
ภูมิอากาศ พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง ๆ ใน
ภาคตะวั น ออก ภาพประกอบเป็ น ภาพสี่ สี นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนที่ ป ระเทศไทย แผนที่ ภ าค
ตะวั น ออก และแผนที่ ทุ ก จั ง หวั ด ของภาคตะวั น ออกซึ่ ง จั ด ท าอย่ า งประณี ต สวยงามและให้
รายละเอียดดีมาก ทั้งยังมีตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด

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

แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคใต้ เป็นหนังสือ ในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนที่ความรู้
ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีทั้งหมด ๖ เล่ม เหมาะสาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของประเทศไทย
โดยสั ง เขป และให้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ระเทศ รั ฐกิ จ ธรณีวิ ทยา ลุ่ ม น้ า ดิ น ภู มิ อ ากาศ
พืชพรรณ ตลอดจนลั กษณะทางกายภาพและลัก ษณะทางรั ฐกิ จของจังหวัด ต่า ง ๆ ในภาคใต้
ภาพประกอบเป็นภาพสี่สี นอกจากนี้ยังมีแผนที่ประเทศไทย แผนที่ภาคใต้ และแผนที่ทุกจังหวัด
ของภาคใต้ซึ่งจัดทาอย่างประณีตสวยงามและให้รายละเอียดดีมาก ทั้งยังมีตารางข้อมูลต่าง ๆ
แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด

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

แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนที่ความรู้
ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีทั้งหมด ๖ เล่ม เหมาะสาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิ ศาสตร์ประเทศ
ไทย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของประเทศไทย
โดยสั ง เขป และให้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ระเทศ รั ฐกิ จ ธรณีวิ ทยา ลุ่ ม น้ า ดิ น ภู มิ อ ากาศ
พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ
ภาพประกอบเป็ น ภาพสี่ สี นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนที่ ป ระเทศไทย แผนที่ ภ าคเหนื อ และแผนที่
ทุ ก จั ง หวั ด ของภาคเหนื อ ซึ่ ง จั ด ท าอย่ า งประณี ต สวยงามและให้ ร ายละเอี ย ดดี ม าก ทั้ ง ยั ง มี
ตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด

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

แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหนังสือในชุดพัฒนาทักษะสังคม
แผนที่ ค วามรู้ท้ อ งถิ่ น ไทย ซึ่ ง มี ทั้ง หมด ๖ เล่ ม เหมาะส าหรั บ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทาง
รัฐกิจของประเทศไทยโดยสังเขป และให้รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศ รัฐกิจ ธรณีวิทยา ลุ่มน้า
ดิน ภูมิอากาศ พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง ๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพประกอบเป็นภาพสี่สี นอกจากนี้ยังมีแผนที่ประเทศไทย แผนที่
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และแผนที่ ทุก จัง หวัด ของภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือ ซึ่ งจั ดทาอย่ าง
ประณีตสวยงามและให้รายละเอียดดีมาก ทั้งยังมีตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และ
อุณหภูมิของทุกจังหวัด

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

แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันตก เป็นหนังสือ ในชุดพัฒนาทักษะสังคม แผนที่
ความรู้ท้องถิ่นไทย ซึ่งมีทั้งหมด ๖ เล่ม เหมาะสาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
ประเทศไทย เนื้ อหาในหนังสือเล่มนี้กล่า วถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรั ฐกิจของ
ประเทศไทยโดยสังเขป และให้รายละเอี ยดเกี่ยวกั บภูมิประเทศ รัฐกิจ ธรณีวิทยา ลุ่มน้า ดิ น
ภูมิอากาศ พืชพรรณ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางรัฐกิจของจังหวัดต่าง ๆ ใน
ภาคตะวันตก ภาพประกอบเป็นภาพสี่สี นอกจากนี้ยังมีแผนที่ประเทศไทย แผนที่ภาคตะวันตก
และแผนที่ทุกจังหวัดของภาคตะวันตกซึ่งจัดทาอย่างประณีตสวยงามและให้รายละเอียดดีมาก
ทั้งยังมีตารางข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของทุกจังหวัด

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

พายุหมุนทอร์นาโด เป็นหนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ชุด มหันตภัย
ล้ า งโลก เนื้ อ หาอธิ บ ายลั ก ษณะรู ป ร่ างของพายุ ห มุ น ทอร์ น าโด เงื่ อ นไขและฤดู ก าลเกิ ด พายุ
แหล่ ง ก าเนิ ด พายุ ระดั บ ความรุน แรงของพายุ ผลกระทบที่ เกิ ด จากพายุ แ ละการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย การเตรียมพร้อมรับมือและการเตือนภัยพายุ และพายุทอร์นาโดที่เกิดรุนแรงใน
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
เพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัย และการเตรียมพร้อมรับมือภูเขาไฟปะทุ หนังสือมีภาพถ่ ายประกอบ
เนื้อหา และมีกรณีศึกษาในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ รวมทั้งสอดแทรกเกร็ดความรู้
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 และสถานที่เกิดแผ่ นดินไหวบริเวณต่า ง ๆ ของโลก เมื่ อ
แผ่นดินไหวจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน วัตถุประสงค์
ของหนั งสือเล่ มนี้คือต้ องการให้ประชาชนเตรียมพร้อมเมื่อมีแผ่ นดินไหวเกิดขึ้ น มีกรณีศึกษา
เกร็ดความรู้แทรก มีภาพและแผนที่ประกอบ

สปิลสเบอรี,่ หลุยส์ และสปิลสเบอรี่, ริชาร์ด. มหาพายุไต้ฝุ่น. แปลโดย ดวงตา ปาวา. พิมพ์
ครั้งที่ ๒. นนทบุรี : ดรีม พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๘. ๓๒ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

มหาพายุไต้ฝุ่น เป็นหนังสือเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ชุด มหันตภัยล้างโลก
ที่ให้ความรู้เรื่องพายุไต้ฝุ่น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหมาย การเกิด ตาของพายุ สถานที่เกิด
และกรณีศึกษาของการเกิดพายุไต้ฝุ่นในบริเวณต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกล่าวถึง วิธีการช่วยเหลือ
การพยากรณ์ การเตรียมการรับมือและป้องกัน ตลอดจนพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงในอดีต
หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นมากยิ่งขึ้น มีการลาดับความสาคัญของ
เรื่องที่ดี ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่าน

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

มหาอุทกภัย เป็นหนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ชุด มหันตภัยล้างโลก
ระบุว่าเหมาะสาหรับเด็กวัย ๑๐ - ๑๕ ปี
หนังสือเล่มนี้ให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาการเกิดมหาอุทกภัยครั้งสาคัญที่เกิดบนโลก
มี ภ าพประกอบ ศั พ ท์ น่ า รู้แ ละเรีย นรู้เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ให้ ค าตอบชั ด แจ้ ง ถึ ง สาเหตุ ก ารเกิ ด อุ ทกภั ย
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัย การดารงชีวิตให้รอดพ้น
จากมหันตภัยและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับมหาอุทกภัย ก่อนภัยนี้จะถึงตัว

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

ฉลาดดูรู้แผนที่ : ชุมชน เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องแผนที่ ที่ให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับแผนที่ชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่องของประเภท การทาแผนที่ องค์ประกอบ สัญลักษณ์ที่
สาคัญของแผนที่ชุมชน และให้ความรู้ถึงการอ่านแผนที่ชุมชนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนมีกิจกรรม
และแบบทดสอบ เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์ของผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มดังกล่าว
หนังสือเรื่องนี้ช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ชุมชน และมีทักษะการอ่าน
แผนที่ชุมชนมากยิ่งขึ้น มีภาพสีส่ ีประกอบ และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

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

ฉลาดดูรู้แผนที่ : ประเทศ เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องแผนที่ ที่ให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับแผนที่ประเทศ สาระสาคัญประกอบด้ วยกิจกรรมและสถานการณ์เสมือนจริง พร้อ ม
ภาพประกอบสี่สีสวยงาม นอกจากจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการเขียน การดูและการ
อ่านแผนที่ประเทศที่ฝังแน่นคงทนแล้ว ยังสามารถกาจัดจุดอ่อนของผู้เรียน หนังสือเรื่องนี้ช่วยให้
ผู้อ่านพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องแผนที่ประเทศ ซึ่งเป็นทักษะสาคัญในการดาเนินชีวิตของทุกคน
ให้เป็นเรื่องไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

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

เน็ตตี้กับ โนวี่ท่องโลกกว้าง เป็นหนังสือในชุด ท่องโลกวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ เนื้อหา
กล่าวถึงเน็ตตี้กับโนวี่ ซึ่งเป็นนักสารวจรุ่นจิ๋วพาเพื่อน ๆ ไปค้นหาประเทศต่าง ๆ รอบโลก เพื่อให้
ผู้อ่านมีความเข้าใจอันดีในเกร็ดความรู้ สถานที่ ธงชาติ และคาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสาคัญของ
ประเทศต่าง ๆ รอบโลก ๓๑ ประเทศ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับขั้วโลกใต้ ดินแดนสุดขอบโลก
จุดเด่น ของหนั งสือ เล่ มนี้ คือ ใช้ภาพประกอบสวยงามแบบหน้า คู่ขนาดใหญ่ ฉากและ
เนื้ อ หาน่ า สนใจ มี ส าระครอบคลุ ม ความรู้ แ ละข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย ตอบสนองความอยากรู้
อยากเห็นของเด็ก ๆ และท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับแผนที่โลกเพื่อสรุปทบทวน

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

เน็ตตี้กับโนวี่ท่องไปในลมฟ้าอากาศ เป็นหนังสือในชุด ท่องโลกวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์
เนื้ อ หากล่ า วถึ ง เน็ ต ตี้ กั บ โนวี่ ซึ่ ง เป็ น นั ก ส ารวจรุ่ น จิ๋ ว พาเพื่ อ น ๆ ส ารวจลมฟ้ า อากาศอั น เป็ น
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสาคัญในวิชาภูมิศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องลม เมฆ หยาดน้าฟ้า
คลื่นความเย็น พายุทราย ภัยแล้ง น้าท่ วม สึนามิ สถานีตรวจอากาศและเครื่องมือต่าง ๆ การ
พยากรณ์อากาศ การใช้วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หนังสือมีเกร็ดความรู้และกิจกรรม
ห้องทดลองให้ผู้อ่านได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติและสร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาเป็นบันทึกสั้น ๆ
จุดเด่น ของหนั งสือเล่ มนี้ คือ ใช้ภาพประกอบสวยงามแบบหน้า คู่ขนาดใหญ่ ฉากและ
เนื้ อ หาน่ า สนใจ มี ส าระครอบคลุ ม ความรู้ แ ละข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย ตอบสนองความอยากรู้
อยากเห็นของเด็ก ๆ และท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศเพื่อสรุปทบทวน

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

แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นหนังสือแผนที่ที่ถ่ายทอดลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ๔๒ ประเทศ ใน ๖ ทวีป เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดของ
ประเทศใน ๖ ทวีป ได้แก่ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของภูมิภาคอาร์กติก และทวีปแอนตาร์กติกา ประเทศที่ผู้เขียนคัดเลือกมา
นาเสนอในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นประเทศที่มีความสาคัญหรือมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ละประเทศมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ เขตแดนระหว่าง
ประเทศ ประชากร สถานที่ที่น่าสนใจและบุคคลสาคัญ คนพื้นเมือง สัตว์และพืชท้องถิ่น เทศกาล
และวัฒนธรรม และอื่น ๆ
หนังสือแผนที่เล่มนี้มีความน่าสนใจที่ผู้เขียนและผู้วาดภาพประกอบใช้เวลาสร้างสรรค์นาน
มีภาพประกอบกว่า ๔,๐๐๐ ภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และออกแบบตัวอักษรในเล่มเอง

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

แผนที่โลก (ชุดนานมีบุ๊คส์ชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างใน) เป็นสมุดภาพ
แผนที่โลกแสดงแผนที่ทวีปต่าง ๆ ในโลกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ข้างใน ประกอบด้วยสถานที่สวยงาม
สัตว์แปลกตาและทิวทัศน์อันงดงาม สิ่งเหล่านั้นอยู่ที่ไหนในโลก
สมุดภาพแผนที่โลกเล่มนี้เป็นหนังสือเสริมความรู้ในรูปแบบ pop-up ออกแบบมาให้ผู้อ่าน
ได้สนุกกับแผ่น เปิด -ปิดที่มีความลับของโลกซ่อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สาคัญ แหล่ง
ท่องเที่ยว สัตว์ วัฒนธรรมประเพณี ท้ายเล่มยังมีแผนที่แผ่นใหญ่แสดงที่ตั้งของประเทศต่าง ๆ และ
เมืองหลวง รวมทั้งธงชาติของทุกประเทศทั่วโลก 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 เพ็นเพ็นผู้ครองอาณาจักรน้าแข็งแห่งขั้วโลกเหนือเป็นตัวละครที่ตามล่า
สัตว์ประหลาดที่ชอบกินน้าแข็งเป็นอาหารทาให้น้าแข็งขั้วโลกค่อย ๆ หมดไป ตัวละครทั้งสี่พา
ผู้อ่านเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับขั้วโลก ความแตกต่างระหว่างขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ หิ้งน้าแข็ง
และภูเขาน้าแข็ง การสารวจขั้วโลกโดยสุดยอดนักสารวจ การใช้เข็มทิศบริเวณขั้วโลก พืชและสัตว์
ที่อาศัยอยู่ที่ขั้วโลก ศูนย์วิจัยของประเทศต่าง ๆ ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์เที่ยงคืน แสงเหนือแสง
ใต้
หนังสือเรื่องนี้นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์มาบอกเล่าในรูปแบบการ์ตูนโดย
สอดแทรกภาพประกอบจริงที่น่าสนใจ

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

Why? รักษ์น้า เป็นหนังสือสารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูนชุด Why? เนื้อหา
กล่าวถึง ดอกเตอร์เชน ซึ่งเป็นนักวิจัยเรื่องน้าได้สร้างหุ่นไฮโดรไว้ช่วยสารวจวิจัยภาวะขาดแคลน
น้า เคน ลูกชายของดร.เชน และมิน มิน เพื่อนของเคน โดยตัวละครทั้งสี่ได้ไปสารวจเรื่องน้า ตั้งแต่
กาเนิดของน้า วัฏจักรและประเภทของน้า ทะเลสาบ น้าใต้ดิน น้าพุร้อน น้าแร่ น้าฝน ฝนกรด
มลพิษ ทะเลแดง ธารน้าแข็ง จุดเด่นของเรื่องนี้ คือ การอธิบายเรื่องที่ยากและซับซ้อนให้สามารถ
เข้าใจได้ง่าย ชวนอ่านและชวนติดตาม โดยสอดแทรกภาพประกอบจริงที่น่าสนใจ
หนังสือเรื่องนีส้ อนให้เด็ก ๆ รู้จักการอนุรักษ์น้า ส่งเสริมให้ใช้น้าอย่างประหยัด และ
ตระหนักถึงความสาคัญของน้า ถ้าเมื่อใดที่โลกปราศจากน้า 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” ผู้บอกเล่าการพิชิตยอดเขาสูงที่สุดในโลก กาเนิดของภูเขา
การกร่อนของภูเขาโดยธารน้าแข็ง สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เรื่องเยติลึกลับ การดาเนินชีวิตบนภูเขา
ตานานนักปีนเขา การเอาชีวิตรอดบนยอดเขา มีข้อมูลเสริมเรื่องยอดเขาเอเวอเรสต์ และเทือกเขา
ที่สาคัญของโลกในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา การเล่าเรื่องมี
ภาพวาดและการ์ตูนประกอบ มีคาถาม-คาตอบแทรกเป็นเกร็ดความรู้ชวนคิดและสนุกสนาน
หนังสือเล่มนี้นอกจากเหมาะสมสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้นแล้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถใช้ได้

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

แม่น้าหฤโหด เป็นหนังสือในชุด ภูมิศาสตร์ โหด มัน ฮา ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวของการ
กาเนิดมหันตภัยและประโยชน์ของแม่น้า การเอาตัวรอดต่าง ๆ ที่เกิดจากแม่น้า เล่าเรื่องผ่านการ
ผจญภัยของนักสารวจแม่น้าสายสาคัญ ๆ ของโลก ว่าโหด มัน ฮา เพียงใด ทั้งประกอบด้วยอารมณ์
ขันและสอดแทรกคาถามที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของทุกคน
หนังสือเรื่องนี้ช่วยให้การเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ผู้อ่านจะตื่นเต้น
เสมือนไปอยู่ในสถานการณ์จริง ได้สัมผัสความหฤโหดของแม่น้าด้วยด้วยความมันและฮาจริง ๆ
หนังสือเล่มนี้นอกจากเหมาะสมสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้นแล้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถใช้ได้

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

พายุ ม หาประลั ย เป็ น หนั ง สื อ ในชุ ด ภู มิ ศ าสตร์ โหด มั น ฮา เนื้ อ หาเสริ ม ความรู้ ทาง
ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ เช่น การเกิดลม พายุ ภัยพิบัติที่เกิดจากพายุและพายุหมุน และ
ภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ตลอดจนวิธีในการเตรียมการและเอาตัวรอดจากภัย
ดังกล่าว
หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัย ที่เกิดจากสภาพอากาศได้เป็น
อย่ างดี ใช้ การ์ตูน ในการสื่ อความหมาย และภาษาที่ง่ า ยต่ อ การทาความเข้ าใจ หนั งสื อ เล่ ม นี้
นอกจากเหมาะสมสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถใช้ได้

บรรณนิทัศน์สื่อเสริมการเรียนรู้วชิ าภูมิศาสตร์
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 เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทย ได้แก่ ภูมิประเทศ ซึ่งนาเสนอในส่วนของทิวเขา หุบเขา ที่ลาดดอน ที่ราบ นอกจากนี้
ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางธรณี ดิน เช่น ดินในพื้นที่ภูเขาสูง ดินในพื้นที่ลาดเชิงเขา ดินในที่
ดอน ดินในพื้นที่ราบ ดินในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหว ลักษณะภูมิอากาศ พืชพรรณ
ธรรมชาติในภูมิอากาศแบบต่าง ๆ ป่าไม้ ลุ่มน้า และทะเล โดยนาเสนอเป็นรายภูมิภาค

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

แอตลาสประเทศไทย กายภาพ รายจังหวัด เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยคาแนะนา
การใช้ ได้แก่ ระบบบอกตาแหน่ง ระบบบอกระยะ ระบบบอกทิศ ระบบบอกระดับความสูงของ
พื้นที่และตาแหน่ง จากนั้นเป็นข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ในด้านที่ตั้ง ลักษณะ
ทางธรณีวิทยา แร่และธาตุ ลักษณะภูมิประเทศและด้านอุทกศาสตร์ และให้ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพรายจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้ง ลักษณะภูมิอากาศ ภูเขาสาคัญ ดิน แหล่ งน้าธรรมชาติ
พืชพรรณธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณี ทาให้เข้าใจพื้นที่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของ
ไทย เข้าใจตาแหน่ง รู้ระยะ รู้ทิศทาง และเข้าใจมิติสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

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

แอตลาสประเทศไทย รัฐกิจ รายจังหวัด เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยคาแนะนาการใช้
ได้แก่ ระบบบอกตาแหน่ง ระบบบอกระยะ ระบบบอกทิศ ระบบบอกระดับความสูงของพื้นที่และ
ตาแหน่ง จากนั้นเป็นข้อมูลลักษณะทางรัฐกิจของประเทศไทยในด้านการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านวัฒนธรรม และให้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพรายจังหวัด ประกอบด้วย ตราประจาจังหวัด
ดอกไม้ประจาจังหวัด ต้นไม้ประจาจังหวัด อาณาเขต การปกครอง เนื้อที่ ความหนาแน่นของ
ประชากร จานวนประชากร พืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ อาชีพหลัก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เทศกาลและประเพณี

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

อาเซียน เรียนรู้และเปรียบเทียบ เป็นหนังสือที่นาเสนอข้อมูลเปรียบเทียบของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ในด้านต่าง ๆ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพ (แม่น้า
สาคัญ ลักษณะภูมิอากาศ) ตาแหน่งที่ตั้ง เส้นแบ่งเวลา ขนาดพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ จานวน
ประชากร การเปรียบเทียบจานวนประชากรของประเทศสมาชิกอาเซี ยนกับภูมิภาคอื่น ระบอบ
การปกครอง วันเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน ภาษาราชการและตัวอย่างภาษาเขียน ภาษาพูด
ง่ า ย ๆ เช่ น สวั ส ดี ใช่ / ไม่ ใ ช่ ดอกไม้ ป ระจ าชาติ สถานที่ ส าคั ญ เงิ น ตรา ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศ รายได้ ประชาชาติ สินค้ าส่ งออกและสินค้าน าเข้ า ศาสนา การดาเนินชี วิต เช่ น
การแต่งกาย อาหาร นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ทั้งด้านการเมือง
การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อจากัดของแต่ละประเทศ ภาพประกอบ แผนที่ กราฟ ช่วยให้
เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

ธัญญาภรณ์ อยู่ทองฐนินท์. สิ่งสาคัญประจาชาติประเทศสมาชิกอาเซียน. กรุงเทพฯ : องค์การค้า
ของ สกสค., ๒๕๕๘. ๙๖ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๑๘๐ บาท.

สิ่งสาคัญประจาชาติประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นหนังสือส่งเสริมความรู้สู่ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
เช่น ธงอาเซียนและการประดับธง ธงประจาชาติ ตราแผ่นดินประจาชาติ ดอกไม้ประจาชาติ
สัตว์ประจาชาติ ชุดแต่งกายประจาชาติ กีฬาประจาชาติ และเพลงประจาชาติ
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทาให้ผู้อ่านได้รู้ เข้าใจ
ความเป็นตัวตน เอกลักษณ์ สัญลักษณ์ที่สร้างความโดดเด่นเฉพาะของแต่ละชาติเพื่อการเรียนรู้
และรู้จักซึ่งกันและกัน

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

บรูไนดารุสซาลาม เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับ
เนการาบรูไนดารุสซาลามในด้านต่าง ๆ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมือง
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับไทย สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลสาคัญ ข้อมูลเฉพาะของบรูไนดารุสซาลาม และบรูไนดารุสซาลามกับอาเซียน
หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักเนการาบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะ
หนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

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 ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย
สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลสาคัญ ข้อมูลเฉพาะของกัมพูชา และกัมพูชากับอาเซียน
หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะหนึ่ง
ในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

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

อินโดนีเซีย เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียในด้านต่าง ๆ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคม
และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ
ไทย สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลสาคัญ ข้อมูลเฉพาะของอินโดนีเซีย และอินโดนีเซีย
กับอาเซียน
หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะหนึ่ง
ในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

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

ลาว เป็ น หนั ง สื อ ในชุ ด ก้ าวสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น เนื้อหาให้ ความรู้ เกี่ ยวกับสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในด้านต่าง ๆ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมือง
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับไทย สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลสาคัญ ข้อมูลเฉพาะของลาว
และลาวกับอาเซียน
หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ในฐานะหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

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

มาเลเซีย เป็นหนังสือ ในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศ
มาเลเซียในด้านต่าง ๆ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย
สถานที่ส าคั ญและแหล่ง ท่อ งเที่ย ว บุค คลสาคัญ ข้ อมู ลเฉพาะของมาเลเซีย และมาเลเซี ยกั บ
อาเซียน
หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักประเทศมาเลเซีย ในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

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 ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กับไทย สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลสาคัญ ข้อมูลเฉพาะของเมียนมา และเมียนมากับ
อาเซียน
หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในฐานะหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

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 ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย
สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลสาคัญ ข้อมูลเฉพาะของฟิลิปปินส์ และฟิลิปปินส์กับ
อาเซียน
หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

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 ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย
สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลสาคัญ ข้อมูลเฉพาะของสิงคโปร์ และสิงคโปร์กับอาเซียน
หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

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

ไทย เป็นหนังสือในชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับราชอาณาจักรไทย
ในด้านต่าง ๆ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสมาชิกอาเซียน
สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลสาคัญ ข้อมูลเฉพาะของไทย และไทยกับอาเซียน
หนังสือเล่มนี้นอกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักราชอาณาจักรไทย ในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

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 ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กับไทย สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยว บุคคลสาคัญ ข้อมูลเฉพาะของเวียดนาม และเวียดนาม
กับอาเซียน
หนังสือ เล่มนี้น อกจากมีเนื้อหาสาระที่ทาให้ผู้อ่านรู้จักสาธารณรั ฐสังคมนิยมเวี ยดนาม
ในฐานะหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

