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ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  กระทรวงศกึษำธกิำร  ได้จดัประกวดหนงัสอื
ดเีด่นขึน้เป็นประจ�ำทกุปี  โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิกำรผลติหนงัสอืภำษำไทย ซึง่ประพนัธ์และ
จัดท�ำภำพประกอบโดย คนไทย พิมพ์โฆษณำในประเทศไทย ให้มีคุณภำพดี มีสำรประโยชน์ และ
มีปริมำณทวีขึ้นเพียงพอแก่ควำมต้องกำรของประชำชน อันจะส่งผลดีต่อกำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน
ให้กับคนไทย และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

กำรประกวดหนงัสอืดเีด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นกำรประกวดหนงัสอืทีต่พีมิพ์โฆษณำ
เป็นเล่มบรบูิรณ์ครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ส�ำหรบัปีนีม้ผีูป้ระพันธ์  ผูจ้ดัพมิพ์  และหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ร่วมส่งหนังสือเข้ำประกวด รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๖๔ เรื่อง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่ำง ๆ ดังนี้ 

    หนังสือสำรคดี      ๓๕ เรื่อง
    หนังสือนวนิยำย     ๒๖ เรื่อง
    หนังสือกวีนิพนธ์     ๒๙ เรื่อง
    หนังสือรวมเรื่องสั้น     ๑๑ เรื่อง
    หนังสือส�ำหรับเด็กเล็ก อำยุ ๓ - ๕ ปี                       ๑๒๔ เรื่อง
    หนังสือส�ำหรับเด็ก อำยุ ๖ - ๑๑ ปี (บันเทิงคดี)  ๒๙ เรื่อง
    หนังสือส�ำหรับเด็ก อำยุ ๖ - ๑๑ ปี (สำรคดี)   ๑๗ เรื่อง
    หนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น  อำยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บันเทิงคดี)  ๒๐ เรื่อง
    หนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น  อำยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (สำรคดี)  ๑๙ เรื่อง
    หนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น  อำยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง) ๑๑ เรื่อง
    หนังสือกำร์ตูน และ หรือนิยำยภำพทั่วไป   ๒๖ เรื่อง
    หนังสือกำร์ตูน และ หรือนิยำยภำพส�ำหรับเด็ก  ๑๑ เรื่อง
    หนังสือสวยงำมทั่วไป     ๑๔ เรื่อง
    หนังสือสวยงำมส�ำหรับเด็ก    ๙๒ เรื่อง

กำรพิจำรณำตัดสนิกำรประกวดหนงัสือดเีด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินกำรประกวดหนังสือดีเด่น  
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ดร. พนม  พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธำนกรรมกำร  ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกสถำบันทั้งภำครัฐและเอกชนเป็นกรรมกำร และนำงสุกัญญำ งำมบรรจง ผู้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

ผลกำรพจิำรณำตดัสนิหนงัสอืให้ได้รบัรำงวลัหนงัสอืดเีด่นประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ปรำกฏว่ำ
มีหนังสือได้รับรำงวัล ๕๑ เรื่อง แยกเป็น รำงวัลดีเด่น ๑๑ เรื่อง  รำงวัลชมเชย ๔๐ เรื่อง 

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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หนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น   

   เรื่อง  บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
  ผู้ประพันธ์ ระวิวรรณ  โอฬำรรัตน์มณี และคณะ
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  มันยากที่จะเป็นมลายู      
  ผู้ประพันธ์ ศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ  
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์มติชน

   เรื่อง  ลายสลักอักษรา
  ผู้ประพันธ์ กฤษณำ  อโศกสิน
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์เพื่อนดี ในเครือบริษัทอักษรโสภณ จ�ำกัด 

  
  เรื่อง  วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้
  ผู้ประพันธ์ รศ. ประพนธ์  เรืองณรงค์     
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์สถำพรบุ๊คส์

หนังสือนวนิยาย

รางวัลดีเด่น
   เรือ่ง  พทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกหุลาบด�า

  ผู้ประพันธ์ วีรพร  นิติประภำ
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์มติชน

รายช่ือหนังสอืชนะการประกวดหนังสอืดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  ชีวิตของประเทศ
  ผู้ประพันธ์ วิษณุ  เครืองำม
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์มติชน

  เรื่อง  ทางบุญ
  ผู้ประพันธ์ ชมัยพร  มำลัยทัต
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์เพื่อนดี ในเครือบริษัทอักษรโสภณ จ�ำกัด

   เรื่อง  บ้านในโคลน
  ผู้ประพันธ์ กิตติศักดิ์  คเชนทร์
  ผู้จัดพิมพ์ แมวบ้ำนส�ำนักพิมพ์

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลดีเด่น   

   เรื่อง  ทางจักรา
  ผู้ประพันธ์ ศิวกำนท์  ปทุมสูติ
  ผู้จัดพิมพ์ แพรวส�ำนักพิมพ์ 
    ในเครอืบริษทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ�ำกดั (มหำชน)

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  ธรรมชาติของหัวใจ  
  ผู้ประพันธ์ ‘กุดจี่’ พรชัย  แสนยะมูล
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์ไม้ยมก

  เรื่อง  บางคนอาจเดินสวนทางเราไป
  ผู้ประพันธ์ บัญชำ  อ่อนดี
  ผู้จัดพิมพ์ แพรวส�ำนักพิมพ์ 
    ในเครอืบริษทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ�ำกดั (มหำชน)
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  เรื่อง  หลากถ้อยในรอยทาง
  ผู้ประพันธ์ โชคชัย  บัณฑิต’ 
  ผู้จัดพิมพ์ แพรวส�ำนักพิมพ์
    ในเครอืบรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ�ำกดั (มหำชน)

หนังสือรวมเรื่องสั้น

รางวัลดีเด่น   

   เรื่อง  อาคเนย์คะนึง (Southeast Wind of Love)     
  ผู้ประพันธ์ อนุสรณ์  ติปยำนนท์
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์มติชน

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  กลับสู่โลกสมมุติ   
  ผู้ประพันธ์ รัชศักดิ์  จิรวัฒน์
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์มติชน

   เรื่อง  เมือง บ้าน ผม   
  ผู้ประพันธ์ จ�ำลอง  ฝั่งชลวิจิตร
  ผู้จัดพิมพ์ แมวบ้ำนส�ำนักพิมพ์  

   เรื่อง  สองอย่างห้า   
  ผู้ประพันธ์ ดมิตรี  สุธีมนต์
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์ศิรำภรณ์บุ๊คส์

หนังสือส�าหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี

รางวัลดีเด่น   ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล
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รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

  เรื่อง  ของขวัญวิเศษของโป๊งเหน่ง    
  ผู้ประพันธ์ มณิศำ  ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ รติมัย  หงส์วิสุทธิกุล
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ำกัด

   เรื่อง  นกน้อยไม่ยอมบิน   
  ผู้ประพันธ์ ทะเลดำว  เจริญสมบัติ (ตะเกียงดำว) 
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ อักษรสวรรค์  วุฒิวัช
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์คุณป้ำใจดี   

   เรื่อง  แมวแต้มห้าจุด      
  ผู้ประพันธ์ วิเชียร  ไชยบัง
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ ปรีดำ  ปัญญำจันทร์
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์เรียนนอกกะลำ   

หนังสือส�าหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี

๑.  หนังสือบันเทิงคดี

รางวัลดีเด่น     

   เรื่อง  อยู่วังสระปทุม
  ผู้ประพันธ์ สุมำลี
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ ณัฐวีร์  ลิมปนิลชำติ (หมำจ๋ำ)
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทนำนมีบุ๊คส์ จ�ำกัด

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)
   เรื่อง  ความในใจ     
  ผู้ประพันธ์ เด็กหญิงในใจ  เม็ทซกะ
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ เด็กหญิงในใจ  เม็ทซกะ
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ



หนังสือดีเด่น ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๐ 7

   เรื่อง  งานส�าคัญของหนูจี๊ด 
  ผู้ประพันธ์ ทวีวัฒน์  โพธิรัชต์
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ ทวีวัฒน์  โพธิรัชต์
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จ�ำกัด

   เรื่อง  อีเล้งเค้งโค้งเยือนอยุธยา  
  ผู้ประพันธ์ ชีวัน  วิสำสะ
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ ชีวัน  วิสำสะ
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

๒.  หนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น     

   เรื่อง  กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
  ผู้ประพันธ์ เด็กหญิงติณณำ  แดนเขตต์
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ เด็กหญิงติณณำ  แดนเขตต์
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ 

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  ช้างบุญ BOON 
  ผู้ประพันธ์ แสงเดือน “เล็ก” ชัยเลิศ
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ ศุภฤกษ์  ธนันท์วงศ์
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทนำนมีบุ๊คส์ จ�ำกัด

   เรื่อง  บัว
  ผู้ประพันธ์ ประพันธ์  ชำนนท์
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ นันทวัน  วำตะ
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทนำนมีบุ๊คส์ จ�ำกัด
  



หนังสือดีเด่น ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๐8

   เรื่อง  อาเซียน เรียนรู้และเปรียบเทียบ
  ผู้ประพันธ์ น.อ. เสริมสกุล  โทณะวณิก  
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ น.อ. เสรมิสกลุ โทณะวณกิ และโทณะวฒัน์  โทณะวณกิ
  ผู้จัดพิมพ์ องค์กำรค้ำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิสวสัดกิำร 

    และสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

หนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี

๑.  หนังสือบันเทิงคดี

รางวัลดีเด่น   ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  กระต่ายในพระจันทร์
  ผู้ประพันธ์ แพน  พงศ์พนรัตน์
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ  -
  ผู้จัดพิมพ์ แพรวส�ำนักพิมพ์ 
    ในเครอืบริษทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ�ำกดั (มหำชน)

   เรื่อง  ลูกนกจากคอน
  ผู้ประพันธ์ คำมิน  คมนีย์
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ  -
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์สถำพรบุ๊คส์

   เรื่อง  สี่ธาตุผงาดธรรม  
  ผู้ประพันธ์ จิตประภัสสร  
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ  -
  ผู้จัดพิมพ์  -
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๒.  หนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น   ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  ท�าไมไทเป
  ผู้ประพันธ์ น�้ำส้ม
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ ธัญญรัตน์  วิรุฬห์ชำตะพันธ์ และคณะ
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

   เรื่อง  โมร็อกโก โมเมนต์ Morocco Moment  
  ผู้ประพันธ์ นพ. วันฉัตร  ชินสุวำเทย์
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ กำญจนำ  โผนประสิทธิ์
  ผู้จัดพิมพ ์ ส�ำนกัพมิพ์บนัลอืบุค๊ส์ บรษิทับนัลอื พบัลเิคชัน่ส์ จ�ำกดั

   เรื่อง  หอมกลิ่นแผ่นดินเก่า     
  ผู้ประพันธ์ สัญญำ  พำนิชยเวช
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ สืบพงษ์  ถือมั่น และคณะ
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์โรงนำบ้ำนไร่

๓.  หนังสือบทร้อยกรอง

รางวัลดีเด่น  

   เรื่อง  ค�าสารภาพถึงพ่อขุนรามค�าแหง
  ผู้ประพันธ์ แมน  คล้ำยสุวรรณ
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ -
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรังสิต

รางวัลชมเชย  มี ๑ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

  เรื่อง  ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี
  ผู้ประพันธ์ สโรชำ  กิตติสิริพันธุ์
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ ‘สุกฤตยำ’       
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อ
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หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

๑.  หนังสือการ์ตูน  และ หรือนิยายภาพทั่วไป

รางวัลดีเด่น     

   เรื่อง  มุม • มอง • หมา DOG EYE VIEW
  ผู้ประพันธ์ PUCK ไตรภัค  สุภวัฒนำ 
  ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดท�ำภำพประกอบ  PUCK ไตรภัค  สุภวัฒนำ   
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทบันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ำกัด

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  ฝันสลายรายวัน   
  ผู้ประพันธ์ ไตรรงค์  ประสิทธิผล
  ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดท�ำภำพประกอบ  ไตรรงค์  ประสิทธิผล  
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

   เรื่อง  พระสีวลี  
  ผู้ประพันธ์ โอม  รัชเวทย์
  ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดท�ำภำพประกอบ  โอม  รัชเวทย์ และคณะ    
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
    ในเครอืบริษทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ�ำกดั (มหำชน)

   เรื่อง  “มากกว่าความข�า ล�า้กว่าความฮา” LAUGH IS MORE  
  ผู้ประพันธ์ ต่ำย  ขำยหัวเรำะ
  ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดท�ำภำพประกอบ  ต่ำย  ขำยหัวเรำะ 
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทบันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ำกัด  
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๒.  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพส�าหรับเด็ก

รางวัลดีเด่น     

   เรื่อง  จ�าปาและมากะเร็ต : ปฐมบทแห่งการเดินทาง 
Jumpa & Margaret The Pilgrimage

  ผู้ประพันธ์ กวิน ศิริ (Kavin Z. Siri)
  ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดท�ำภำพประกอบ  กวิน ศิริ (Kavin Z. Siri)   
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทบันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ำกัด  

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  ในหลวงของเรา    
  ผู้ประพันธ์ กองบรรณำธิกำร ส�ำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
  ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดท�ำภำพประกอบ  เปรมำ  จำตุกัญญำประทีป  
    และธนัท  ฟักอ่อน  
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ำกัด

   เรื่อง  ล่าขุมทรัพย์อาเซียน อินโดนีเซีย
  ผู้ประพันธ์ ป๋ำสนิท
  ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดท�ำภำพประกอบ  กฤษดำ  พึงปิติพรชัย และคณะ  
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทนำนมีบุ๊คส์ จ�ำกัด

   เรื่อง  อัศวินพิทักษ์ไดโนเสาร์ เล่ม ๔ 
    ตอน ผู้พิทักษ์หุ้มเกราะ  
  ผู้ประพันธ์ อินกับทรำย
  ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดท�ำภำพประกอบ  อินกับทรำย  
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทนำนมีบุ๊คส์ จ�ำกัด
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หนังสือสวยงาม

๑.  หนังสือสวยงามทั่วไป

รางวัลดีเด่น     

   เรื่อง  ราชผาติกานุสรณ์ 
    โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการาม
  ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดท�ำค�ำบรรยำยประกอบภำพ 
    ส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์  
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ  วัดรำชผำติกำรำม
  ผู้ออกแบบจัดท�ำรูปเล่มหรือศิลปกรรม  บริษัทดำวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์  

                             จ�ำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริษัททีม)    
  โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บรษัิทอมรนิทร์พริน้ต้ิงแอนด์พบัลชิช่ิง จ�ำกดั (มหำชน)
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  จิตรกรรมย้อนหลัง ๔๐ ปี สาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง     
    ศิลปะจินตทัศน์...เพื่อสังคม
  ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดท�ำค�ำบรรยำยประกอบภำพ 
                                รองศำสตรำจำรย์ ดร. สำธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง  
  ผู้จัดท�ำภำพประกอบ 
        รองศำสตรำจำรย์ ดร. สำธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง
  ผู้ออกแบบจัดท�ำรูปเล่มหรือศิลปกรรม 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร. สำธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง  
  โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัทกริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
  ผู้จัดพิมพ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร. สำธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง
    คณะศลิปกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
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   เรื่อง  ปฐมบทแห่ง สยาม – ไทย ณ ห้วงกาล
  ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดท�ำค�ำบรรยำยประกอบภำพ  ณัฐสุดำ  จันทระ  
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ  เกรียงไกร  ไวยกิจ และคณะ
  ผู้ออกแบบจัดท�ำรูปเล่มหรือศิลปกรรม  เกรียงไกร  ไวยกิจ  
  โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัทคอมม่ำดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จ�ำกัด
  ผู้จัดพิมพ์ สยำม - ไทย ณ ห้วงกำล

   เรื่อง  สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕
  ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดท�ำค�ำบรรยำยประกอบภำพ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปรีดี  พิศภูมิวิถี       
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ  ปริญญำ  สัญญะเดช และณธเดช  สุนทรักษ์
  ผู้ออกแบบจัดท�ำรูปเล่มหรือศิลปกรรม  
    นิรุติ  กรุสวนสมบัติ และศุภวิชญ์  วำนิชกร    
  โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บรษัิทอมรนิทร์พริน้ต้ิงแอนด์พบัลชิช่ิง จ�ำกดั (มหำชน)
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทส�ำนักพิมพ์สยำม เรเนซองส์ จ�ำกัด

๒.  หนังสือสวยงามส�าหรับเด็ก

รางวัลดีเด่น     
   เรื่อง  ก�าเนิดวานร ๑๘ มงกุฎ
  ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดท�ำค�ำบรรยำยประกอบภำพ  ปิติพร  วทำทิยำภรณ์  
  ผูจ้ดัท�ำภำพประกอบ    นรินทร์  เซียวพิบูลย์กิจ
  ผู้ออกแบบจัดท�ำรูปเล่มหรือศิลปกรรม  นรินทร์  เซียวพิบูลย์กิจ    
  โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัทศิริวัฒนำ อินเตอร์พริ้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์เก้ำแต้ม ในเครือบริษัทเคล็ดไทย จ�ำกัด

รางวัลชมเชย  มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมล�ำดับอักษรชื่อเรื่อง)

   เรื่อง  ง่ายนิดเดียว หนูท�าได้
  ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดท�ำค�ำบรรยำยประกอบภำพ  เกวลิน  ชุ่มช่ำงทอง
  ผู้จัดท�ำภำพประกอบ   รันจิ
  ผู้ออกแบบจัดท�ำรูปเล่มหรือศิลปกรรม  จิรำพร  หนองไม้งำม    
  โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ -
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทส�ำนักพิมพ์โลกหนังสือ จ�ำกัด
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   เรื่อง  พระอัจฉริยภาพของพ่อ (ชุด ๙ ตามรอยพ่อ)  
  ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดท�ำค�ำบรรยำยประกอบภำพ   ธัมม์  ศิริพรมรินทร์  
  ผู้จัดท�ำภำพประกอบ อัมรินทร์  เดชณรงค์
  ผู้ออกแบบจัดท�ำรูปเล่มหรือศิลปกรรม  ฤทธิเดช  พุ่มท้วม       
  โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  -
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัทสกำยบุ๊กส์ จ�ำกัด  

   เรื่อง  ลอย ลอย...ลอยกระทง
  ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดท�ำค�ำบรรยำยประกอบภำพ   รัตนำ  คชนำท  
  ผู้จัดท�ำภำพประกอบ รัตนำ  คชนำท  และภัทรวินท์  รัศมิแพทย์
  ผู้ออกแบบจัดท�ำรูปเล่มหรือศิลปกรรม  ชลำลัย  บัวเพิ่ม  
         และชมพูนุท  สำมำรถ       
  โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัทแปลน พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด
  ผู้จัดพิมพ์ ส�ำนกัพมิพ์ HELLO KIDS บรษิทัแปลน ฟอร์ คดิส์ จ�ำกดั
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เรื่อง  บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือสารคดี

คนไท คือกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่คล้ำยคลึงกับพวกเรำในเมืองไทย แต่คนไทย 
น ้อยคนที่ทรำบเรื่องรำวท่ีน ่ำสนใจและควรรู ้  คณะอำจำรย ์และนักศึกษำปริญญำโท 
ของคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้เดินทำงไปศึกษำและบันทึกเร่ือง
รำวของชำวไท ๖ กลุ่ม คือ  ไทพำเก  ไทค�ำตี่  ไทค�ำยัง  ไทตุรุง  ไทอ้ำยตอน  และไทอำหม 
ท�ำให้ได้รับองค์ควำมรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองซ่ึงท�ำให้ชำวไทต้องพำกัน 
ทิ้งถิ่นฐำนจำกรัฐฉำนในพม่ำเข้ำไปอยู่ในรัฐอัสสัมและรัฐอรุณำจัลประเทศของอินเดียวิถีชีวิต 
ของชำวไทเหล่ำนี้ช่วยให้คนไทยเห็นภำพอดีตของอำณำจักรสยำม  ทั้งเรื่องกำรเลือกถิ่นที่อยู่   
กำรสร้ำงบ้ำนเรอืน  ศลิปะแขนงต่ำง ๆ  ควำมเชือ่ ศำสนำ ภำษำ ประเพณ ีและวฒันธรรมด้ำนต่ำง ๆ  
อำทิ เรื่อง อำหำร ภำษำและกำรท�ำมำหำกิน

  ผู้ประพันธ์ใช้ภำษำเข้ำใจง่ำย มีสีสัน มีชีวิตชีวำ และภำพประกอบเหมำะสมกับเรื่อง        
หนังสือสำรคดีเรื่อง บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย  ของ ระวิวรรณ  โอฬำรรัตน์มณี และคณะ 
จงึสมควรได้รับรำงวลัดเีด่น ประเภทหนงัสอืสำรคด ีในกำรประกวดหนงัสอืดเีด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เรื่อง  พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำาของทรงจำาของแมวกุหลาบดำา

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือนวนิยาย

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า  ของ  วีรพร  นิติประภา  
น�ำเสนอเรื่องรำวครอบครัวชำวจีนอพยพท่ีเข้ำมำเมืองไทยรำวหนึ่งศตวรรษที่แล้ว ด้วยควำมหวัง
ที่จะแสวงหำ “บ้าน” ทั้งในควำมหมำยทำงกำยภำพคือสถำนที่ และบ้ำนในฐำนะพื้นที่ทำงจิตใจ
และอำรมณ์ควำมรู้สึก กำรต่อสู้ดิ้นรนของตัวละครแต่ละรุ่นในครอบครัวใหญ่ถูกเล่ำคู่ขนำนไปกับ
เหตกุำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืงและสงัคมทัง้ในประเทศไทยและประเทศจนีซึง่ส่งผลกระทบ 
ต่อวิถีชีวิตและควำมรักของตัวละครท�ำให้ต้องระหกระเหิน พลัดพรำก เจ็บปวดและไร้ทำงออก       
แต่ยงัไม่ส้ินหวงั  เหตกุำรณ์ทำงประวตัศิำสตร์คอืเรือ่งเล่ำแห่งควำมทรงจ�ำ  จึงมทีัง้เรือ่งทีเ่ลือกจะเล่ำ 
เรื่องที่เลือกจะเลือน และเรื่องที่เลือกจะลืมประวัติศำสตร์จึงแหว่งว่ินและคลุมเครือเช่นเดียวกับ 
ควำมทรงจ�ำที่ไม่ปะติดปะต่อและไม่ครบถ้วน ประวัติศำสตร์จำกมุมมองของปัจเจกบุคคล 
ในนวนิยำยเรื่องนี้เป็นประวัติศำสตร์ทำงควำมรู้สึกของยุคสมัยและเป็นเรื่องเล่ำผ่ำนประสบกำรณ์
ของบุคคล ที่อำจแตกต่ำงจำกประวัติศำสตร์ของภำครัฐ ผู้ประพันธ์ให้ควำมส�ำคัญกับเกร็ดของ
อดีตแต่ละยุคสมัย  รำยละเอียดของฉำกและบรรยำกำศรวมทั้งอำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้คน
ต่อเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์แต่ละช่วง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง 
ที่ไม่เพียงเกิดภำวะตกต�่ำทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองเท่ำนั้นแต่ยังเป็นควำมตกต�่ำหรือ 
ควำมว่ำงเปล่ำทำงควำมรู้สกึของผูค้นด้วยเสน่ห์อกีประกำรหนึง่ของนวนยิำยเรือ่งนี ้คือกำรสอดแทรก 
เรื่องรำวของอำหำร บทเพลง และรำยละเอียดของพืชพันธุ์และธรรมชำติซึ่งสร้ำงอรรถรส 
ในกำรอ่ำนให้มำกยิ่งขึ้น 
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ด้ำนกลวิธีกำรประพันธ์  มีควำมโดดเด่นด้วยชั้นเชิงทำงวรรณศิลป์ในกำรเล่ำเรื่องโดยใช้   
ขนบกำรเล่ำนิทำนที่ผู้ใหญ่เล่ำให้เด็กฟัง  กำรปรับใช้รูปแบบนิทำนที่มีลักษณะมหัศจรรย์เหนือจริง
มำใช้ในนวนิยำยท�ำให้เรื่องเล่ำท่ีมีโครงเรื่องขนำดใหญ่  ตัวละครจ�ำนวนมำกในช่วงเวลำยำวนำน
หลำยชั่วคน ชวนติดตำม กำรเล่ำเรื่องหลำกหลำยมุมมองทั้งมุมมองของคน  มุมมองของแมว และ 
มุมมองของสิ่งที่ไม่ใช่คนท�ำให้ชวนฉงน ท้ำทำยให้ผู ้อ่ำนหำค�ำตอบและค้นหำกำรคลี่คลำย 
ของเรือ่ง  ควำมโดดเด่นด้ำนศลิปะกำรใช้ภำษำ  ผูป้ระพนัธ์มท่ีวงท�ำนองเขียนและลลีำภำษำเฉพำะตน   
มศัีกยภำพในกำรใช้ภำพพจน์เปรยีบเทยีบและกำรพรรณนำท�ำให้นวนยิำยเรือ่งนีอ่้ำนได้หลำยระดบั 
ทั้งระดับกำรอ่ำนเพื่อควำมสนุกสนำน และกำรอ่ำนเพื่อครุ่นคิดและตั้งค�ำถำม

 ด้วยคุณสมบัติและควำมโดดเด่นดังกล่ำวข้ำงต้น นวนิยายเรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับ 
ทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า ของ วีรพร นิติประภา จึงสมควรได้รับรำงวัลดีเด่น  
ประเภทนวนิยำย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง  ทางจักรา

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือกวีนิพนธ์

ทางจักรา  ปรัชญนิยำยกวีนิพนธ์ท่ีประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์หลำกหลำยประเภท 
ทั้งกลอน กำพย์และโคลง ผู ้ประพันธ์สำมำรถเลือกใช้ฉันทลักษณ์มำสลับเรียงร ้อยได้ 
อย่ำงเหมำะเจำะลงตัวกับเนื้อเรื่อง ถ้อยค�ำส�ำนวนภำษำที่ผู้ประพันธ์เลือกสรรน�ำมำร้อยกรอง 
สัมผัสค�ำสัมผัสใจ ไพเรำะ ละเมียดละไมแต่ทรงพลัง ค่อยค่อยส่ือจินตนำกำรและควำมคิดของกวี 
ให้ไหลบ่ำออกมำอย่ำงต่อเน่ืองชัดเจนผ่ำนมุมมองของตัวละครส�ำคัญ ท้ังยังโดดเด่นด้วยกำรใช้ 
ควำมเปรียบและสัญลักษณ์ ที่ให้จินตภำพและสื่อควำมหมำยลึกซึ้งชวนครุ่นคิดติดตำมตั้งแต ่
ชื่อเรื่องจนกระทั่งจบเรื่อง

  เนื้อหำกล่ำวถึงเรื่องรำวกำรเดินทำงและสัมพันธภำพที่งดงำมของครูและศิษย ์
ทีด่�ำเนนิไปกบักงล้อจักรยำนและกงกรรมแห่งชวีติบนทำงจกัรำ  ผูป้ระพนัธ์บรรจงถ่ำยทอดเรือ่งรำว 
ควำมนกึคดิอำรมณ์ควำมรูส้กึ ทีด่�ำเนนิไปสมัพนัธ์กับชวิีต เวลำ และฤดกูำล ได้แก่ (๑) ปลำยฤดหูนำว 
(๒) เข้ำฤดูร้อน  (๓) สู่ฤดูฝน  และ (๔) ฟำกฤดูกำล โดยแบ่งเป็นตอนย่อย ๆ ๔๕ ตอน  ผู้ประพันธ์
ย้อนร�ำลึกเรื่องรำวในอดีตเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์ชีวิต และสิ่งที่ผ่ำนเผชิญในปัจจุบัน สะท้อน 
ให้เหน็ปัญหำ ควำมเข้ำใจสำเหตแุห่งปัญหำ กำรแก้ไขและหลดุพ้นจำกบ่วงแห่งปัญหำด้วยสตปัิญญำ 
ทั้งภูมิโลกและภูมิธรรมของตัวละคร 

 กวนีพินธ์เรือ่งนีม้เิพยีงน�ำเสนอให้เหน็ถงึปัญหำต่ำง ๆ  ผู้ประพนัธ์ยงัได้ชีแ้นะทำงออกหรอื      
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงลุม่ลกึและคมชดัตำมแนวคดิทำงพทุธธรรม ผ่ำนกระแสควำมคดิและ
บทสนทนำโต้ตอบของตัวละครท่ีลึกซึ้งและบริบูรณ์ด้วยควำมหมำยมีนัยชวนขบคิด ตีควำมหมำย 
ได้หลำยระดับ แสดงมุมมองด้ำนบวกอันเปี ่ยมไปด้วยควำมหวัง กำรพินิจนัยแห่งชีวิต 
ด้วยควำมเมตตำและควำมเข้ำใจมนุษย์ ทรงคุณค่ำในกำรจรรโลงใจ  หนังสือเรื่อง ทางจักรา   
ของ  ศิวกานท์  ปทุมสูติ  จึงสมควรได้รับรำงวัลดีเด่น ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ ในกำรประกวด
หนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง  อาคเนย์คะนึง (Southeast Wind of Love)

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือรวมเรื่องสั้น

อาคเนย์คะนึง  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผู้ประพันธ์น�ำประสบกำรณ์ชีวิตในภูมิภำคเอเชีย
อำคเนย์ ได้แก่ ไทย เวียดนำม ลำว และมำเลเซยี  มำสร้ำงสรรค์เป็นเรือ่งส้ันแนวสจันยิมและสัจนยิม
มหัศจรรย์ จ�ำนวน ๘ เรื่อง  ซึ่งมีแนวคิดส�ำคัญเกี่ยวกับควำมรักของมนุษย์ในมิติต่ำง ๆ    

สำรของเร่ืองสั้นชุดนี้ที่ผู้ประพันธ์สื่อมำยังผู้อ่ำนคือ แม้ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชีย
อำคเนย์จะมสีภำพภมูศิำสตร์ ต�ำนำน ประวตัศิำสตร์และวฒันธรรมทีแ่ตกต่ำงกนั ทว่ำดนิแดนแห่งนี ้
ผูกพันเชื่อมโยงผู้คนเข้ำไว้ด้วยกัน เอเชียอำคเนย์จึงเป็นดินแดนที่มีสำยลมแห่งควำมรักรวยริน  
เป็นมนต์เสน่ห์ให้หวนคะนึงอย่ำงไม่เสื่อมคลำย ผู้ประพันธ์สำมำรถน�ำเกร็ดของเรื่องเล่ำพื้นถิ่น 
มำผสมผสำนกับจินตนำกำรสอดร้อยกับวิถีชีวิตของผู ้คนท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 
เอเชยีอำคเนย์ยคุใหม่  ผูป้ระพันธ์เล่ำเรือ่งอย่ำงมชีัน้เชงิทำงวรรณศลิป์ ท�ำให้ผูอ่้ำนประหลำดใจและ
ตรำตรึงใจ ด้วยลีลำภำษำ ที่สละสลวย งดงำม และมีอรรถรส

 เรื่องส้ันชุดนี้มีคุณค่ำทำงสังคม จุดประกำยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจวัฒนธรรมอันหลำกหลำย 
ของผู้คนในเอเชียอำคเนย์ และตระหนักถึงควำมรักที่เติมเต็มชีวิตมนุษย์  

 ด้วยเหตนุีห้นงัสอืเรือ่ง อาคเนย์คะนงึ  ของ อนสุรณ์  ตปิยานนท์  จึงสมควรได้รบัรำงวลัดเีด่น 
ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ในกำรประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง  อยู่วังสระปทุม

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือสำาหรับเด็ก 

อายุ ๖ – ๑๑ ปี (บันเทิงคดี)

อยูว่งัสระปทมุ  เป็นเรื่องรำวที่เล่ำผ่ำน “แมวทรงเลีย้ง” ในวงัสระปทมุเป็นเรือ่งเลำ่สนุก ๆ  
จำกควำมซุกซนและควำมน่ำรักท่ีเล่ำประวัติควำมเป็นมำของวังสระปทุม  พระรำชกรณียกิจ   
และพระจริยวตัรของสมเดจ็พระศรสีวรนิทริำบรมรำชเทวีพระพนัวสัสำอยัยกิำเจ้ำ (สมเดจ็พระปัยยกิำ 
(ย่ำทวด) ของสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ  ฯ  สยำมบรมรำชกมุำร)ี  สมเดจ็พระศรนีครนิทรำบรมรำชชนนี 
(สมเด็จพระอัยยิกำของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี) และสมเด็จพระเทพ- 
รตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีทีม่ต่ีอพสกนกิรชำวไทย  ภำษำทีใ่ช้สละสลวย  เข้ำใจง่ำย  เรือ่งรำว 
สนกุสนำนชวนตดิตำม  ภำพประกอบสวยงำมมชีวีติชีวำ เป็นหนงัสอืทีอ่่ำนสนกุและได้สำระควำมรู ้
สอดแทรกพระอำรมณ์ขันของเจ้ำของวังสระปทุมไว้ด้วย

หนังสือเรื่อง อยู่วังสระปทุม  ของ สุมาลี  จึงสมควรได้รับรำงวัลดีเด่น ประเภทหนังสือ
บันเทิงคดีส�ำหรับเด็ก อำยุ ๖ - ๑๑ ปี ในกำรประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง  กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือสำาหรับเด็ก  

อายุ ๖ – ๑๑ ปี (สารคดี)

หนังสือที่บันทึกข้อเขียนของเด็กหญิงติณณา แดนเขตต์ หรือน้องตินติน อำยุ ๘ ปี   
ซึ่งเร่ิมเขียนบันทึกควำมรู ้สึกถึงพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ 
วนัที ่๙ ตุลำคม ๒๕๕๙ เมือ่ได้ทรำบข่ำวว่ำพระองค์ประชวร และเสดจ็สวรรคต เมือ่วนัที ่๑๓ ตลุำคม ๒๕๕๙ 
บันทึกเรื่อง กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ถ่ำยทอดออกมำเป็นตัวอักษรและภำพประกอบ 
จำกควำมใสซ่ือ และบริสุทธ์ิไร้เดียงสำ ภำยใต้ควำมรู้สึกควำมเศร้ำและกำรเทิดทูนตำมวัยและ 
ควำมคิดของเด็กคนหนึ่ง ดังประโยคท่ีว่ำ “...ฉันเห็นรูปในหลวงบ่อย ๆ ทุกรูปแขวนที่สูง ๆ  
ถ้ารูปในหลวงมีชีวิตก็เหมือนในหลวงอยู ่ทุกที่ของประเทศไทย ในหลวงเป็นเหมือนสมาชิก 
ในครอบครัวเพราะพวกเราจะเอาเฉพาะรูปคนท่ีเรารักมาไว้ในบ้าน  ถ้าบ้านที่ฉันไม่เคยเห็นว่า 
มีรูปในหลวงหรือเปล่า ฉันคิดว่าเขาต้องมีรูปในหลวงในใจแน่ ๆ...” หนังสือกรำบพระเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ ๙  นับเป็นจำรึกแห่งประวัติศำสตร์ชำติไทยในยุคของพระองค์และเป็นที่รวมใจของเด็ก
ตลอดไป

หนังสือเรื่อง กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ของ เด็กหญิงติณณา  แดนเขตต์  จึงสมควร
ได้รับรำงวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำรคดีส�ำหรับเด็ก อำยุ ๖ - ๑๑ ปี ในกำรประกวดหนังสือดีเด่น 
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง  คำาสารภาพถึงพ่อขุนรามคำาแหง

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือสำาหรับเด็กวัยรุ่น  

อายุ ๑๒ – ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง)

ค�าสารภาพถึงพ่อขุนรามค�าแหง  หนังสือรวมบทร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยกลอนแปด  
โคลงสี่สุภำพ และกำพย์ยำนี ตำมฉันทลักษณ์อย่ำงไพเรำะ มีกำรใช้กระทู้ในกำรประพันธ์  
ซึ่งช่วยส่ือควำมหมำยได้อย่ำงชัดเจน สร้ำงเสน่ห์ให้บทกลอนมีควำมน่ำสนใจชวนติดตำม 
ด้วยกลวิธีกำรประพันธ์และกำรใช้ภำษำที่มีวรรณศิลป์

เนื้อหำภำยในเล่มประกอบด้วย ๔ ภำค ได้แก่ ภำคที่ ๑ เทิดแผ่นดินถิ่นน้ียิ่งชีวิต   
ผูป้ระพนัธ์ถ่ำยทอดเนือ้หำทีแ่สดงถึงควำมรกัและควำมภกัดต่ีอสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ  ควำมรกัชำติ 
รักแผ่นดิน กำรประพฤติปฏิบัติตนตำมแนวพุทธศำสนำเพื่อควำมเป็นสุขและควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ของตนเองและประเทศชำติ กำรเห็นคุณค่ำ หวงแหนภำษำและภูมิปัญญำวัฒนธรรมไทยที่
บรรพบรุษุสร้ำงสมมำ ภำคที ่๒  ค�ำนงึคดิจำกใจเตมิไฟฝัน ผูป้ระพนัธ์กล่ำวถงึ ควำมหวงั กำรต่อสูช้วีติ 
และกำรเข้ำใจโลกโดยอำศัยหลักธรรม  ภำคที่ ๓ อวลไออุ่นครอบครัวรั้วสัมพันธ์  ผู้ประพันธ์เสนอ
ให้เห็นควำมส�ำคัญของควำมรัก ควำมผูกพัน กำรดูแลกันและกันของคนในครอบครัว  ภำคท่ี ๔  
คงสักวันมั่นประจักษ์รักครอบครอง  ผู้ประพันธ์ได้กล่ำวถึงกำรรักตนเอง กำรวำงตัวครองตน 
อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนภำพ  จนเมื่อถึงวัยและเวลำที่พร้อมแล้วจึงก้ำวเข้ำสู่กำรสร้ำงครอบครัว

 มโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ทีถ่่ำยทอดผ่ำนค�ำประพนัธ์มคีวำมโดดเด่นในเรือ่งของกำรมองโลก 
ในแง่ดี แม้สังคมไทยจะมีปัญหำต่ำง ๆ ให้ได้พบ ผู้ประพันธ์ได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุแห่งปัญหำและ 
ได้เสนอให้แนวทำงกำรแก้ปัญหำน้ันโดยอำศัยหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ อันเป็นกำรช่วยหำ
ทำงออกให้แก่สังคม 

 หนังสือเรื่อง ค�าสารภาพถึงพ่อขุนรามค�าแหง ของ แมน คล้ายสุวรรณ  จึงสมควรได้รับ
รำงวัลดีเด่น ประเภทหนังสือบทร้อยกรองส�ำหรับเด็กวัยรุ่น อำยุ ๑๒ – ๑๘ ปี ในกำรประกวด
หนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง  มุม • มอง • หมา DOG EYE VIEW

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป

มุม • มอง • หมา DOG EYE VIEW  น�ำเสนอเรื่องรำวของสุนัข สัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดมนุษย์ 
มำกทีส่ดุ หรือทีเ่รียกกนัตดิปำกว่ำ “หมา” หมำมพีฤตกิรรมในกำรแสดงควำมรูสึ้กด้วยวธิทีีห่ลำกหลำย 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเห่ำ ครำง ค�ำรำม กระดิกหำง เลีย กัด และอื่น ๆ อีกมำกมำย ผู้ประพันธ์สะท้อน 
ให้เห็นถึงธรรมชำติของหมำท่ีมีควำมซุกซนและชอบอยู่ใกล้ชิดเจ้ำของ ขณะเดียวกันก็ชอบมีอิสระ 
ที่จะได้วิ่งไปโน่นมำนี่ ได้ออกไปสังสรรค์กับหมำตัวอ่ืน ๆ ผู้ประพันธ์ส่ือให้เห็นว่ำกำรเล้ียงหมำ 
ต่ำงจำกกำรเล่นตุ๊กตำที่จะเล่นตำมใจตนอย่ำงไรก็ได้ แต่ผู้เลี้ยงต้องเข้ำใจธรรมชำติของหมำและ
ให้ควำมรักแก่พวกมันด้วย ท้ังน้ี ผู้ประพันธ์ยังบอกเล่ำถึงเรื่องของ “ความซ่ือสัตย์” ที่หมำมีต่อ
เจ้ำของ ไม่ว่ำเจ้ำของจะพบกับอันตรำยใดก็ตำม หมำจะเข้ำไปช่วยเจ้ำของอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
ถึงกับยอมตำยแทนได้ แต่ถ้ำหมำถูกท�ำร้ำยก่อน  มันจะจดจ�ำและแปรเปลี่ยนเป็นควำมดุร้ำย  
พร้อมแสดงออกด้วยกำรเห่ำ ไล่กวด กัด และจดจ�ำว่ำใครท�ำร้ำยมันได้ หนังสือเรื่องนี้แสดงให้เห็น 
มุมมองต่ำง ๆ ของคนที่รักหมำซ่ึงมีอยู่มำกมำยในสังคม รวมถึงควำมรักหมำแบบไม่ฉำบฉวย 
ว่ำเป็นอย่ำงไร ใช้ภำษำทีอ่่ำนเข้ำใจง่ำย สำมำรถเรยีบเรยีงเรือ่งรำวทีเ่กีย่วกบัหมำได้อย่ำงน่ำตดิตำม 
แสดงออกถึงอำรมณ์ ควำมผูกพัน ควำมรัก ควำมเอำใจใส่ของผู้เลี้ยงได้อย่ำงน่ำสนใจ  

กำรออกแบบตวัละคร ผูเ้ขียนกำร์ตนูสำมำรถถ่ำยทอดเร่ืองรำวด้วยภำพวำดให้ผูอ่้ำนสมัผสั
และเข้ำถงึทุกตวัละครในหนงัสอืซ่ึงโดดเด่น มชีวีติ มอีำรมณ์ และมจีติวญิญำณอยูใ่นตวัละครทกุตวั
ไม่ว่ำจะเป็นคนหรอืหมำ ถึงแม้ว่ำรปูร่ำงของตวักำร์ตูนจะไม่ได้สมส่วนตำมจรงิ เนือ่งจำกเป็นเทคนคิ
กำรเขยีนแบบกำร์ตนู แต่ท�ำให้ผูอ่้ำนได้สมัผสัและรับรูถ้งึควำมเคลือ่นไหว รวมถงึกำรแสดงอำรมณ์ได้
เหมอืนมนษุย์ ผูเ้ขียนใช้รปูแบบกำรเขียนแบบกำรขยำยเกนิจรงิ ทัง้โดยนยัยะ รปูร่ำง และรปูทรง ท�ำให้
เกดิควำมกระทบใจ กระเทอืนใจ ประทบัใจ ซำบซึง้ใจ และเชือ่ในเรือ่งรำวทีผู่เ้ขยีนต้องกำรน�ำเสนอ 
บำงเรือ่งมกีำรสร้ำงสรรค์ในรปูแบบแฟนตำซ ีท�ำให้เนือ้เรือ่งเกดิควำมสนกุ มคีวำมร่วมสมยั ทัง้ฉำก
และเหตุกำรณ์มีกำรเคลื่อนไหวต่อเนื่อง อ่ำนแล้วไม่เบื่อ น่ำติดตำม 
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ส�ำหรับส่วนที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือ คือ หน้ำปก เพรำะผู้ประพันธ์และผู้เขียนกำร์ตูน
สำมำรถออกแบบให้มคีวำมโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ สวยและมชีวีติ สอดคล้องกบัเนือ้หำภำยในเล่ม 
เมือ่วำงอยูบ่นแผงหนงัสอื หน้ำปกสำมำรถสร้ำงควำมสะดดุตำให้กบัผู้อ่ำน ให้ควำมรูสึ้กเหมอืนหมำ
ที่คอยจ้องหน้ำ เพื่อเรียกร้อง อ้อนวอน ให้หยุดมองที่มัน 

 หนังสือเรื่อง  มุม • มอง • หมา DOG EYE VIEW  ของ PUCK ไตรภัค  สุภวัฒนา   
จึงสมควรได้รับรำงวัลดีเด่น ประเภทหนังสือกำร์ตูน และ หรือนิยำยภำพทั่วไปในกำรประกวด
หนังสือดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง จำาปาและมากะเร็ต : ปฐมบทแห่งการเดินทาง  

Jumpa & Margaret The Pilgrimage

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำาหรับเด็ก

จ�าปาและมากะเร็ต : ปฐมบทแห่งการเดนิทาง Jumpa & Margaret The Pilgrimage   
เป็นหนงัสอืทีน่�ำเสนอเร่ืองรำวของ “จ�าปา” ตวักินมดทีกิ่นมดเป็นอำหำร และ “มากะเรต็” เจ้ำหญงิ 
ผู้ครองอำณำจักรมด ซึ่งพยำยำมปกป้องอำณำจักรของตน ทั้งสองเป็นสัตว์ต่ำงสำยพันธุ์และเป็น
ศัตรูกันตำมธรรมชำติ  แต่ผู้ประพันธ์กลับผูกเรื่องให้สัตว์ทั้งสองเป็นเพื่อนกัน ช่วยเหลือและเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน สำมำรถสะท้อนภำพเปรียบเช่นเดียวกับสังคมมนุษย์ที่แม้จะมีควำมแตกต่ำง แต่ก็
สำมำรถเป็นเพื่อนกันและอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ โดยมี “ตัวลิ่น” และ “สมเสร็จ” เพื่อนของจ�ำปำ 
ร่วมสร้ำงสีสัน ด�ำเนินเรื่องรำวได้อย่ำงสนุกสนำน มีควำมต่อเนื่อง ชวนติดตำม ผู้เขียนให้ควำมรู้
เกี่ยวกับธรรมชำติของมด ตัวกินมด และสัตว์อื่น ๆ ที่เป็นตัวละครในเรื่องได้อย่ำงแนบเนียน 

ภำพประกอบเป็นภำพขำวด�ำ มีกำรออกแบบตัวละครที่โดดเด่นและสอดคล้องกับ 
เนือ้เรือ่ง  ผูเ้ขยีนกำร์ตนูน�ำเสนอตวัละครในรปูแบบเหมือนจรงิและรปูแบบกึง่เหมอืนจริงผสมผสำนกนั  
โดยกำรน�ำโครงสร้ำงที่สมจริงและเป็นลักษณะเด่นของสัตว์ท่ีเป็นตัวละครมำใช้ในกำรออกแบบ 
ขณะเดียวกันก็สำมำรถประสำนกับควำมเป็นแฟนตำซี ซ่ึงผู้เขียนกำร์ตูนสำมำรถสร้ำงสรรค์งำน 
ได้อย่ำงดโีดยไม่ลบล้ำงข้อเท็จจรงิทีถู่กต้อง โดยเฉพำะกำรออกแบบตวัละครทีเ่ป็นสตัว์ให้มรีปูแบบ 
ลักษณะตำมธรรมชำติ ซึ่งดูเคลื่อนไหวและสำมำรถแสดงอำรมณ์ได้เหมือนมนุษย์ อำทิ ตัวละคร 
สำมำรถพูดคุยกันได้ ตัวลิ่นสำมำรถลุกขึ้นยืนสองขำได้ ถือเป็นกำรออกแบบที่สอดคล้องกับ 
ควำมสนใจของเดก็ ฉำกและภำพมคีวำมเคลือ่นไหวและต่อเนือ่งคล้ำยกบัภำพยนตร์ มมีมุมอง  ระยะภำพ 
และเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่อง แต่ละหน้ำ สอดคล้องกบัเนือ้หำ และมคีวำมต่อเนือ่งกันตลอด
ทั้งเล่ม รวมถึงตัวหนังสือที่มีกำรเคลื่อนไหวไปพร้อมกับภำพ  เช่น  มีกำรเปล่งเสียงตำมเหตุกำรณ์ 
เป็นต้น 

หนงัสอืเร่ือง  จ�าปาและมากะเรต็ : ปฐมบทแห่งการเดินทาง Jumpa & Margaret The Pilgrimage 
จึงสมควรได้รับรำงวัลดีเด่นหนังสือกำร์ตูน และ หรือนิยำยภำพส�ำหรับเด็ก ในกำรประกวด 
หนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง  ราชผาติกานุสรณ์

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการาม

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือสวยงามทั่วไป

ราชผาติกานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการาม ส�ำนักงำนทรัพย์สิน 
ส่วนพระมหำกษัตริย์ และวัดรำชผำติกำรำม (วัดส้มเกลี้ยง) จัดพิมพ์เนื่องจำกเป็นโครงกำรบูรณ-
ปฏสิงัขรณ์พระอำรำมหลวงเพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช  
ในมหำมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๘๔ พรรษำ ๕ ธนัวำคม ๒๕๕๔ และสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกติิ ์
พระบรมรำชินนีำถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ ๑๒ สงิหำคม ๒๕๕๔  เมือ่ส�ำเรจ็สมบรูณ์
งดงำมเพื่อกำรเผยแพร่ให้ปรำกฏ

 เน้ือหำกล่ำวถึงประวัติแต่เดิมก่อนกำรผำติกรรมมำเป็นอำรำมหลวงเช่นปัจจุบัน  
ซึง่มชีือ่เดมิว่ำ “วดัส้มเกลีย้ง” โดยเริม่สร้ำงตัง้แต่สมยัรชักำลพระบำทสมเดจ็พระนัง่เกล้ำเจ้ำอยูห่วั  
รชักำลที ่๓ เป็นต้นมำ และมชีือ่วดัตำมทีผ่ำตกิรรมมำ ในสมยัรชักำลที ่๘ เม่ือวดัร่วงโรยตำมกำลเวลำ 
จึงมีกำรบูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงำมสมบูรณ์ดังปรำกฏ วัดรำชผำติกำรำมมีศำสนสถำนท่ีเป็น 
งำนสถำปัตยกรรมไทยอนัมีคณุค่ำทำงศลิปกรรม นับตัง้แต่พระอโุบสถ  พระเจดย์ี  กฏุสิงฆ์  และรัว้รอบ 
ในพระอโุบสถมงีำนศลิปกรรม ด้ำนจติรกรรมฝำผนงั พระพทุธปฏิมำประธำน งำนปนูป้ัน และลวดลำย
ที่ประดิษฐ์ประดับไว้อย่ำงประณีตบรรจง ด้วยเส้นสำยและกำรให้สีที่งดงำม แสดงถึงศิลปะไทย 
ที่ควรแก่กำรศึกษำและชื่นชม โดยเฉพำะจิตรกรรมฝำผนังเรื่อง พระมหำชนก

 ภำพประกอบ เป็นภำพสถำนทีต่่ำง ๆ  ภำยในวดัและสถำนทีท่ีเ่กีย่วข้อง  เช่น  พระอโุบสถ   
หน้ำบันบำนประตูหน้ำต่ำง เพดำน เจดีย์ พระประธำนในพระอุโบสถ และภำพจิตรกรรมฝำผนัง 
จัดพิมพ์เป็นภำพสีซีเปียและภำพ ๕ สี จัดภำพในแต่ละหน้ำได้อย่ำงสวยงำมลงตัว ภำพเด่นชัด
สอดคล้องกับค�ำบรรยำย  จัดวำงค�ำบรรยำยไว้อย่ำงเหมำะสม
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 ปกหน้ำและปกหลัง เป็นภำพจิตรกรรมฝำผนังเรื่องพระมหำชนก ซึ่งพิมพ์ต่อเนื่องอย่ำง
งดงำม เน้นจุดเด่นด้วย Spot UV  จัดวำงภำพและชื่อเรื่องได้อย่ำงกลมกลืน มีใบรองปกทั้งปกหน้ำ
และปกหลัง เป็นลำยดอกไม้สีทองงดงำมยิ่งนัก

 ด้ำนกำรพมิพ์ พมิพ์ด้วยกระดำษอำร์ตอย่ำงด ีเป็นภำพ ๕ สีตลอดเล่ม ใช้เทคโนโลยชีัน้สูง 
ควบคุมสีได้อย่ำงดีเยี่ยม แต่ละภำพมีควำมละเอียดประณีตคมชัด สีเรียบสม�่ำเสมอ โดดเด่น 
ทั้งสี แสงและเงำ

 กำรเข้ำเล่ม แข็งแรงทนทำน ด้วยกำรเย็บกี่ ไสสัน ทำกำวอย่ำงเรียบร้อยแน่นหนำ  
รอยต่อของภำพหน้ำซ้ำยและหน้ำขวำตรงกันสนิท

 หนังสือเรื่อง รำชผำติกำนุสรณ์ โครงกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดรำชผำติกำรำม  
ของ ส�ำนกังำนทรพัย์สนิส่วนพระมหำกษตัรย์ิ  จึงสมควรได้รบัรำงวลัดีเด่น ประเภทหนงัสือสวยงำม
ทั่วไป ในกำรประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง  กำาเนิดวานร ๑๘ มงกุฎ

คำ�นิยม
รางวัลดีเด่นหนังสือสวยงามสำาหรับเด็ก

ก�าเนดิวานร ๑๘ มงกฎุ  มเีนือ้หำเกีย่วกบัวรรณคดไีทยเรือ่ง รำมเกยีรติ ์ กล่ำวถงึควำมเป็นมำ 
ของลิง ๑๘ มงกุฎ ซึ่งเป็นเทวดำ ๑๘ องค์ ที่อำสำแบ่งภำคลงมำบนโลกมนุษย์เพื่อช่วย 
พระรำมรบกับยักษ์ทศกัณฐ์ในศึกรำมเกียรต์ิเพรำะเห็นว่ำกองทัพของพระรำมมีไพร่พลน้อย   
ในกองทัพของพระรำมเรียกลิงเหล่ำนี้ว่ำ “วานร ๑๘ มงกุฎ”  เทวดำ ๑๘ องค์ ที่แบ่งภำคมำเป็นลิง  
เช่น ‘ท้าววิรุฬหก’ แบ่งภำคเป็น ‘เกยูร’ ‘ท้าววิรูปักษ์’ แบ่งภำคเป็น ‘มายูร’ ‘พระพุธ’  
แบ่งภำคเป็น ‘สุรเสน’  ‘พระราหู’ แบ่งภำคเป็น ‘นิลปานัน’ เป็นต้น โดยน�ำเสนอกำรแบ่งภำค
ของเทวดำแต่ละองค์ด้วยวิธีกำรปะภำพเทวดำทับบนภำพวำนรท่ีแบ่งภำคมำได้อย่ำงเรียบร้อย 
เนียนแนบสนิทปรำศจำกรอยเหลื่อมล�้ำ  ซึ่งเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมประณีตอย่ำงมำกในกำรจัดท�ำ
ประกอบค�ำบรรยำยที่ชัดเจน

 ภำพประกอบในเล่มเป็นภำพวำดที่สวยงำม สีสันสดใสน่ำรักเหมำะสมกับวัยเด็ก  
มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครในรูปแบบและเทคนิคร่วมสมัย ซึ่งสร้ำงสรรค์ด้วย
จินตนำกำรที่คงรักษำรูปลักษณ์ศิลปกรรมไทยได้อย่ำงกลมกลืนเหมำะสมกับเน้ือเรื่อง ค�ำบรรยำย
เนือ้หำใช้ตวัอกัษรในลกัษณะตวัเขยีนทีอ่่ำนง่ำย จัดวำงขนำดตวัอกัษรใหญ่เลก็ หนำบำงอย่ำงลงตวั

 ภำพปกหน้ำและปกหลังเป็นภำพวำนรไล่ยักษ์ในอิริยำบถเคลื่อนไหวสวยงำมน่ำรัก  
ได้อำรมณ์ควำมรู้สึกถึงกำรต่อสู ้ สอดคล้องกับเน้ือหำในเล่ม โดยจัดวำงองค์ประกอบอย่ำง 
เหมำะสม ทั้งภำพและชื่อเรื่อง 

 กำรพิมพ์ พิมพ์ด้วยกระดำษอำร์ตมัน พิมพ์สี่สีสวยงำมกลมกลืนกันทุกภำพตลอดเล่ม 
เทคนิคกำรพิมพ์ดีมำก ภำพคมชัด ตัวหนังสืออ่ำนง่ำยสบำยตำ ภำพแต่ละหน้ำเชื่อมต่อกันอย่ำงดี

 กำรจดัรปูเล่ม เป็นหนงัสอืสีเ่หลีย่มจตัรุสั ขนำด ๒๓ x ๒๓ เซนตเิมตร จดัวำงองค์ประกอบ
ภำพและเนื้อหำผสมผสำนกลมกลืนกันอย่ำงดี เข้ำเล่มแบบเย็บอกเรียบร้อยแข็งแรง

 หนังสือเรื่อง ก�าเนิดวานร ๑๘ มงกุฎ  ของ ปิติพร  วทาทิยาภรณ์  จึงสมควรได้รับรำงวัล
ดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงำมส�ำหรับเด็ก ในกำรประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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ที่ปรึกษา
 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (นำยกำรุณ  สกุลประดิษฐ์)
 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร) 

ผู้ด�าเนินงาน

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (นำงสุกัญญำ  งำมบรรจง)
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมวิทยบริกำร (นำงสำวนวภรณ์  ซังบุดดำ) 
นำงสำวรำตรี  ธรรมโชติ
นำงสำวประนอม  เพ็งพันธ์
นำงสำววรำภรณ์  ศรีแสงฉำย
นำงสำวศิริพร พรรณพัฒน์กุล 

ผู้พิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นและเขียนค�านิยม

คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินกำรประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้จัดท�าต้นฉบับและบรรณาธิการ

นำงสำวนวภรณ์  ซังบุดดำ
นำงสำวรำตรี  ธรรมโชติ
นำงสำวประนอม  เพ็งพันธ์

ผู้จัดพิมพ์เผยแพร่

 กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมวิทยบริกำร  ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร
 http://academic.obec.go.th

พิมพ์ครั้งที่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๖๐  จ�ำนวน ๓๓,๐๐๐ เล่ม

การประกวดหนังสอืดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดโดย
ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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