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: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญของหนังสือและก�รอ่�นว่�เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะช่วยพัฒน�คว�มคิด 

สติปัญญ� ให้เกิดก�รเรียนรู้ และพัฒน�คุณภ�พชีวิตทุกกลุ่มทุกวัย อันจะนำ�ไปสู่สังคม 

แห่งก�รเรียนรู้ที่ยั่งยืน จึงได้ดำ�เนินก�รจัดประกวดหนังสือดีเด่นม�อย่�งต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนก�รผลิต ก�รกระจ�ยหนังสือดี 

ที่มีคุณภ�พ และส�รประโยชน์สู่ส�ธ�รณชนอย่�งแพร่หล�ยและกว้�งขว�งม�กยิ่งขึ้น 

รวมทั้งเพื่อกระตุ้นนิสัยรักก�รอ่�นของคนไทย

 หนังสือที่ส่งเข้�ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 

๓๙๗ เรื่อง ดังนี้

  หนังสือส�รคดี ๓๔ เรื่อง

  หนังสือนวนิย�ย ๒๕ เรื่อง

  หนังสือกวีนิพนธ์ ๑๕ เรื่อง

  หนังสือรวมเรื่องสั้น ๙ เรื่อง

  หนังสือสำ�หรับเด็กเล็ก อ�ยุ ๓-๕ ปี ๙๗ เรื่อง

   หนังสือสำ�หรับเด็ก อ�ยุ ๖-๑๑ ปี (บันเทิงคดี) ๒๖ เรื่อง

   หนังสือสำ�หรับเด็ก อ�ยุ ๖-๑๑ ปี (ส�รคดี) ๑๑ เรื่อง

   หนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒-๑๘ ปี (บันเทิงคดี) ๒๘ เรื่อง

   หนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒-๑๘ ปี (ส�รคดี) ๒๘ เรื่อง

   หนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒-๑๘ ปี (บทร้อยกรอง)  ๘ เรื่อง

   หนังสือก�ร์ตูน และ หรือนิย�ยภ�พทั่วไป ๒๐ เรื่อง

   หนังสือก�ร์ตูน และ หรือนิย�ยภ�พสำ�หรับเด็ก ๑๔ เรื่อง

   หนังสือสวยง�มทั่วไป ๑๑ เรื่อง

   หนังสือสวยง�มสำ�หรับเด็ก ๗๑ เรื่อง

 ผลก�รพจิ�รณ�ตดัสนิก�รประกวดหนงัสอืดเีดน่ ประจำ�ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ ปร�กฏว�่ 

มีหนังสือได้รับร�งวัล จำ�นวน ๕๓ เรื่อง แยกเป็น ร�งวัลดีเด่น ๑๒ เรื่อง และร�งวัลชมเชย  

๔๑ เรื่อง ดังร�ยชื่อต่อไปนี้

๒



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ :

รางวัลดีเด่น 
  

 เรื่อง นวมินทรบรมนาถราชไมตรี

 ผู้ประพันธ์ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วงเดือน น�ร�สัจจ์ 

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ชมพูนุท น�คีรักษ์ 

  และ สุวรรณ� สัจจวีรวรรณ 

 ผู้จัดพิมพ์ ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล
  

 เรื่อง ๑๔๐ ปี “การ์ตูน” เมืองไทย

  (ประวัติและตำานาน พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๕๕๗)

 ผู้ประพันธ์ ไพศ�ล ธีรพงศ์วิษณุพร 

 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำ�นักพิมพ์ศรีปัญญ� จำ�กัด

  

เรื่อง คนสำาคัญในราชสำานัก : 

 จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์

ผู้ประพันธ์ พินิจ หุตะจินด� 

ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์แสงด�ว

  

 เรื่อง ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา

 ผู้ประพันธ์ ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณสุรพล ดำ�ริห์กุล

 ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์เมืองโบร�ณ 

  ในน�มบริษัทวิริยะธุรกิจ จำ�กัด

หนังสือสารคดี

๓



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รางวัลดีเด่น 

 เรื่อง ใต้ฝุ่น

 ผู้ประพันธ์ โกล�บ จัน 

 ผู้จัดพิมพ์ แพรวสำ�นักพิมพ์ ในเครือบริษัท

  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

เรื่อง ณ ที่ซึ่งความจริงไม่อาจดำารงอยู่

ผู้ประพันธ์ ปองวุฒิ รุจิระช�คร

ผู้จัดพิมพ์ แพรวสำ�นักพิมพ์ ในเครือบริษัท 

 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

 เรื่อง ในกับดักและกลางวงล้อม

 ผู้ประพันธ์ ประช�คม ลุน�ชัย

 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำ�นักพิมพ์ศรีปัญญ� จำ�กัด

 

เรื่อง ฝากไว้ในแผ่นดิน IN THE KINGDOM

ผู้ประพันธ์ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท น�นมีบุ๊คส์ จำ�กัด

๔

หนังสือนวนิยาย



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ :

 รางวัลดีเด่น 

  เรื่อง ร่ายฟ้าแรฝัน บทกลอนสั้น แต่ฝันไกล

 ผู้ประพันธ์ นภ�ลัย สุวรรณธ�ด� 

 ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยรังสิต

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

เรื่อง ดอกสร้อยร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย  Vol.1

ผู้ประพันธ์ สัจภูมิ ละออ

ผู้จัดพิมพ์ มูลนิธิโรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภัยภูเบศร 

 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�ภคินีเธอ 

 เจ้�ฟ้�เพชรรัตนร�ชสุด� สิริโสภ�พัณณวดี

 เรื่อง นิราศนรกานต์ และเรื่องอื่น ๆ

 ผู้ประพันธ์ จ�มรี ตันไพฑูรย์ดิถี

 ผู้จัดพิมพ์ จ�มรี ตันไพฑูรย์ดิถี

เรื่อง วรรณกรรมนำ้าตา

ผู้ประพันธ์ ปิยะพันธ์ จัมป�สุต

ผู้จัดพิมพ์ ไพสิฐ ปวิณวิวัฒน์

๕

หนังสือกวีนิพนธ์



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 รางวัลดีเด่น 

 ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

เรื่อง  ตรอกคนบ้าและเรื่องสั้นอื่น ๆ 

ผู้ประพันธ์  ธ�ร ยุทธชัยบดินทร์

ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์ศิร�ภรณ์บุ๊คส์

 

 เรื่อง  ผีตากผ้าอ้อม 

 ผู้ประพันธ์  สมใจ สมคิด

 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์น�คร

เรื่อง  หางนกยูง HAANGNOKYOONG 

ผู้ประพันธ์  สุธีร์ พุ่มกุม�ร

ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์สมุดไทย

๖

หนังสือรวมเรื่องสั้น



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๗

 รางวัลดีเด่น 

  เรื่อง ขอบคุณ

 ผู้ประพันธ์ ตุ๊บปอง 

 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ ปรีด� ปัญญ�จันทร์ 

 ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์ Hello Kids 

  ในเครือบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำ�กัด

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

เรื่อง แก้มใครหอมจัง 

ผู้ประพันธ์ ทิพย์วรรณ แสวงศรี และ Paboo  

ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  รัชนี ยังสุข

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำ�นักพิมพ์โลกหนังสือ จำ�กัด

 เรื่อง ความรักของแม่ค้างคาว 

 ผู้ประพันธ์ หิ่งห้อยในป่�

 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  อัญญ�

 ผู้จัดพิมพ์ ประภ�ค�ร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือบริษัท 

  สำ�นักพิมพ์วัฒน�พ�นิช จำ�กัด 

เรื่อง พรวิเศษของแจ๋วแหวว 

ผู้ประพันธ์ มณิศ� ป�ลกะวงศ์ ณ อยุธย�

ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  รติมัย หงส์วิสุทธิกุล

ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ ในเครือบริษัท 

 แปลน ฟอร์ คิดส์ จำ�กัด

หนังสือสำ หรับเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒๘

หนังสือบันเทิงคดี

รางวัลดีเด่น  

 เรื่อง  สี่สหายกับต้นไม้ ๑๐๐ ต้น

 ผู้ประพันธ์  กฤษณะ ก�ญจน�ภ� และ วชริ�วรรณ ทบัเสอื

 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  กฤษณะ ก�ญจน�ภ� และ วชริ�วรรณ ทบัเสอื

 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

เรื่อง  พวกเราขอเล่าบ้าง อยู่วังสระปทุม ๒

ผู้ประพันธ์ สุม�ลี

ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ หม�จ๋�

ผู้จัดพิมพ์  บริษัท น�นมีบุ๊คส์ จำ�กัด

 เรื่อง เรื่องเล่าขานผ่านฮูปแต้ม 

 ผู้ประพันธ์  อู่ทอง ประศ�สน์วินิจฉัย

 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  อู่ทอง ประศ�สน์วินิจฉัย

 ผู้จัดพิมพ์  อู่ทอง ประศ�สน์วินิจฉัย (บ้�นเรียนนำ้�ริน)

เรื่อง  โลกดวงนี้ก็เป็นของหนอนด้วย 

ผู้ประพันธ์  เด็กหญิงติณณ� แดนเขตต์

ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ ‘สุกฤตย�’ และ อภิชัย วิจิตรปิยะกุล 

ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ

หนังสือสำ หรับเด็ก อายุ ๖-๑๑ ปี



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙

หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น  

 ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล
 เรื่อง  ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

 ผู้ประพันธ์  ศิริวรรตน์

 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ ลูกจันทร์

 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ ในเครือบริษัท

  อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน)

เรื่อง  แสงอาทิตย์

ผู้ประพันธ์  ครูเชียร์ 

ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ ทศพล คงพิพัฒน�ก�ร 

ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ ในเครือบริษัท

 แปลน ฟอร์ คิดส์ จำ�กัด

 เรื่อง  Pirate Academy คู่มือล่าสมบัติ 

  ฉบับโจรสลัดนามกระฉ่อน

 ผู้ประพันธ์  ณัฐชนัน โฆษิต�ภรณ์

 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช และ สห�ย

 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท สำ�นักพิมพ์ห้องเรียน จำ�กัด

หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเด่น  

 

 เรื่อง พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก (สาว) นักร้อง 

 ผู้ประพันธ์ โชติ ศรีสุวรรณ

 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ อภิช� แย้มสำ�รวล

 ผู้จัดพิมพ์ บริษัทสถ�พรบุ๊คส์ จำ�กัด

หนังสือสำ หรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล
เรื่อง แค่เราเข้าใจ

ผู้ประพันธ์ ครูภู

ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์สปริงบุ๊กส์ ในเครือบริษัท 

 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

 เรื่อง ม้านำ้าสีทอง

 ผู้ประพันธ์ เอกอรุณ

 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ นันทวัน ว�ตะ

 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท น�นมีบุ๊คส์ จำ�กัด 

เรื่อง วันเกิดของเค้าโมง 

ผู้ประพันธ์ จันทรังสิ์ 

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท น�นมีบุ๊คส์ จำ�กัด 

หนังสือสารคดี 
รางวัลดีเด่น 

  เรื่อง ๒๓๑๐ กรงุธนบรุผีงาด “ตากสนิมหาราช” 

  ประวัติศาสตร์นอกตำารา 

 ผู้ประพันธ์ สุเจน กรรพฤทธิ์

 ผู้จัดพิมพ์ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำ�กัด (สำ�นักพิมพ์ส�รคดี)

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล
เรื่อง เกมนอกสนาม SPORTLIGHT

ผู้ประพันธ์ วิศรุต

ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์แซลมอน 

 ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำ�กัด

๑๐



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ :

 เรื่อง เหตเุกดิจากความเหงา Theory of Loneliness 

 ผู้ประพันธ์ น�ยแพทย์ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์ 

 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำ�กัด

  

เรื่อง AUS / STAY / LIA 

ผู้ประพันธ์ แพร ฉัตรพร

ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์บัน ในเครือ 

 บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

หนังสือบทร้อยกรอง
รางวัลดีเด่น 

  เรื่อง โลกประจำาตัว

 ผู้ประพันธ์ รัฐ ปัญเจียง

 ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยรังสิต

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล
เรื่อง  เกียรติยศแห่งดอกไม้

ผู้ประพันธ์  นิวรรฒก์ ทองจำ�ป�

ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์ภูผ�วรรณกรรม

 เรื่อง  รวมบทร้อยกรอง แผ่นดินเดียว
 ผู้ประพันธ์  แมน คล้�ยสุวรรณ
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยรังสิต

เรื่อง  สัมผัสใน
ผู้ประพันธ์  ธ�ร ธรรมโฆษณ์
ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์ Artbook

๑๑



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป
รางวัลดีเด่น 

  เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  (รัชกาลที่ ๕) พระปิยมหาราช กษัตริย์ผู้ทรง 

  นำาสยามสู่สากล

 ผู้ประพันธ์  สละ น�คบำ�รุง

 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ สละ น�คบำ�รุง และคณะ 

 ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์  ในเครือบริษัท

  อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน)

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล
เรื่อง ครัวบ้านบ้าน My Little Kitchen 

ผู้ประพันธ์ Pittmomo

ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ Pittmomo

ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

 เรื่อง พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ เล่ม ๒ 

 ผู้ประพันธ์ โอม รัชเวทย์ และคณะ

 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ โอม รัชเวทย์ และคณะ 

 ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ ในเครือบริษัท 

  อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน) 

เรื่อง เส้นทางสู่เหมืองแร่ 

ผู้ประพันธ์ ศักด� วิมลจันทร์ 

ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  ศักด� วิมลจันทร์ 

ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักพิมพ์พื้นฐ�น

๑๒



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ :

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำ หรับเด็ก
รางวัลดีเด่น 

  เรื่อง สิบภพสยบอสูร NARAI AVATAR

 ผู้ประพันธ์ เฟน สตูดิโอ

 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  เฟน สตูดิโอ

 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำ�กัด

รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล
เรื่อง  ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน ท่องแดน...จูแรสสิก

ผู้ประพันธ์  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์

 และ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์อำ�พวรรณ ทิวไผ่ง�ม

ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  นงคร�ญ ใจแก้ว

ผู้จัดพิมพ์  บริษัท สำ�นักพิมพ์ เวิลด์คิดส์ จำ�กัด

 เรื่อง  หิมพานต์ผจญภัย ตอน นารีผลที่หายไป

 ผู้ประพันธ์  ด�ร�ย� บัวทอง

 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ ด�ร�ย� บัวทอง

 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำ�กัด

หนังสือสวยงาม

หนังสือสวยงามทั่วไป
รางวัลดีเด่น 

  เรื่อง  พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์
 ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ 
  อรวรรณ ทรัพย์พลอย และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม 
  ยอดขวัญ สวัสดี และ สุนทรี รมณียกุล
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน)
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นกัวรรณกรรมและประวตัศิ�สตร ์กรมศลิป�กร

๑๓



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล
เรื่อง  ๘๔ พรรษา นางแก้วคู่พระบารมี

ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ 

 พลอ�ก�ศเอกไพโรจน์ รัตนพล

 อนงคณ� ม�นิตพิสิฐกุล และ อพฤฤดี รี้พล

ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม 

 เลิศลักษณ� ยอดอ�วุธ และคณะ

โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  บริษัท รุ่งศิลป์ก�รพิมพ์ (๑๙๗๗) จำ�กัด

ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

 กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

 

 เรื่อง  ในดินแดนแห่งความสุข

  Real of Happiness

 ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ 

  หรรษ� ตั้งมั่นภูวดล

 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ หรรษ� ตั้งมั่นภูวดล

 ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม 

  หรรษ� ตั้งมั่นภูวดล

 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำ�กัด

 ผู้จัดพิมพ์  หรรษ� ตั้งมั่นภูวดล

เรื่อง  เหรียญรัชกาลที่ ๙

ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ 

 ศรีรัตน์ วัฒนลำ้�เลิศ และคณะ

ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม 

 บริษัท ด�วฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำ�กัด

ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักทรัพย์สินมีค่�ของแผ่นดิน กรมธน�รักษ์

๑๔



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ :

หนังสือสวยงามสำ หรับเด็ก
รางวัลดีเด่น 
  เรื่อง  แก้มใครหอมจัง
 ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ 
  ทิพย์วรรณ แสวงศรี และ Paboo
 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ รัชนี ยังสุข
 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท สำ�นักพิมพ์โลกหนังสือ จำ�กัด

รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล
เรื่อง  ช้างย้อยไม่มีเพื่อน
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ 
 อุศนัน ขันส�คร, ประภ�ศรี อยู่จุ้ย 
 และ ท�ริก� ไกรยะถ�
ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ ชนัญญ� กิจเจริญชัย
ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม 
 ณัฐพล ชัยวัฒน์ และคณะ
ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์คิดบวก ในเครือบริษัท
 เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด

 เรื่อง  เป็ดกิ๊บกั๊บนับ ๑ ๒ ๓
 ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ Paboo และ Taew
 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ อโนช� ช้�เบ็ญจ�
 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท สำ�นักพิมพ์โลกหนังสือ จำ�กัด

เรื่อง  หัวฉัน ตัวใคร
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ ณิช�วีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์
ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ วริษ� พูลเพิ่มทรัพย์
ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม 
 กัลย� ภูอ่อน และ ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  บริษัท แฮนดีเวิร์คส์ จำ�กัด
ผู้จัดพิมพ์  บริษัท สำ�นักพิมพ์ห้องเรียน จำ�กัด

๑๕



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒๑๖

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่นหนังสือสารคดี

เรื่อง นวมินทรบรมนาถราชไมตรี 

 นวมินทรบรมนาถราชไมตรี หนังสือในโครงก�รของธน�ค�รกสิกรไทย

จำ�กัด (มห�ชน) ที่สำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�

ภูมิพลอดุลยเดชบรมน�ถบพิตร มีเนื้อห�เรื่องร�วเกี่ยวกับก�รเจริญพระร�ชไมตรีกับ

ต่�งประเทศในรัชสมัยของพระองค์ ซึ่งทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกรณียกิจเพื่อคว�มเป็นอยู่ที่

ดีของพสกนิกรช�วไทยนับเป็นพระมห�กรุณ�ธิคุณอย่�งห�ที่สุดมิได้ ด้วยพระวิสัยทัศน์ 

ที่กว้�งไกลตลอดระยะเวล�แห่งก�รครองร�ชสมบัติ ๗๐ ปี พระองค์เสด็จเจริญ 

พระร�ชไมตรีกับน�น�ประเทศทำ�ให้พระมห�กษัตริย์ไทยและประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ

ของน�น�อ�รยประเทศและประช�คมโลก หลักฐ�นเอกส�รนี้มีอยู่ต�มหน่วยง�นร�ชก�ร 

และหน่วยง�นเอกชน ห�กแต่ผู้ประสงค์จะศึกษ�ค้นคว้�ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงเอกส�รดังกล่�ว 

ไดท้ัง้หมดในระยะเวล�อนัสัน้ ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รยว์งเดอืน น�ร�สจัจ ์และคณะ จงึไดศ้กึษ�

คน้คว�้รวบรวมและเรยีบเรยีง ซึง่ใชร้ะยะเวล�น�นกว�่ ๑ ป ีดว้ยภ�ษ�เชงิวรรณศลิปท์ีอ่�่นง�่ย 

ภ�พประกอบ และข้อมูลอ้�งอิงสมบูรณ์ หลักฐ�นเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเสด็จ 

ไปเจริญพระร�ชไมตรีกับน�น�ประเทศตลอดระยะเวล�ที่ครองสิริร�ชสมบัติเริ่มตั้งแต่

พุทธศักร�ช ๒๕๐๒ จนถึง พุทธศักร�ช ๒๕๓๗ รวมทั้งสิ้น ๓๓ ครั้ง ๒๘ ประเทศ 

ซึ่งทรงปฏิบัติในต่�งแดนด้วยพระวิริยะอุตส�หะอย่�งยิ่ง พระองค์ได้ทรงนำ�คว�มรู้

และประสบก�รณ์จ�กประเทศที่พัฒน�แล้วม�ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่อ�ณ� 

ประช�ร�ษฎร์ในประเทศไทย อันเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

อย่�งหล�กหล�ย หนังสือเรื่องนี้นับเป็นบันทึกท�งประวัติศ�สตร์พระร�ชกรณียกิจในก�ร

เสดจ็ไปเจรญิพระร�ชไมตรกีบัน�น�ประเทศ รวมทัง้บนัทกึพระปรชี�ส�ม�รถของพระบ�ท

สมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช บรมน�ถบพติร ใหเ้ปน็พระเกยีรตยิศ เปน็ทีป่ร�กฏ

สถิตอยู่ในคว�มทรงจำ�ของช�วไทยและประช�คมโลกตลอดไป 

 

 หนังสือเรื่อง นวมินทรบรมน�ถร�ชไมตรี จึงสมควรได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภท

หนังสือส�รคดี ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๗

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่นหนังสือนวนิยาย

เรื่อง ใต้ฝุ่น

 ใต้ฝุ่น หนังสือนวนิย�ยอิงประวัติศ�สตร์และก�รเมือง นำ�เสนอเรื่องร�วของ

นักเขียนคอลัมน์ส�วลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ที่ประสบเหตุทำ�ให้ได้ไปเผชิญชีวิตในประเทศ

อัฟก�นิสถ�น โดยย้อนเวล�กลับไปเกือบสี่ทศวรรษ ตั้งแต่ช่วงที่อัฟก�นิสถ�นยังเป็น 

ดินแดนที่รุ่งเรือง สงบสุข และงดง�ม จนถึงช่วงสงคร�มทำ�ล�ยล้�งครั้งใหญ่ที่สุด จนผู้คน

และบ้�นเมืองล่มสล�ย ผู้ประพันธ์ค้นคว้�ข้อมูลของประเทศอัฟก�นิสถ�นหล�กหล�ยมิติ  

ทั้งด้�นประวัติศ�สตร์ ภูมิศ�สตร์ สังคม ก�รเมือง วัฒนธรรม และคว�มรู้สึกนึกคิด 

ของผู้คน ทำ�ให้ผู้อ่�นได้เรียนรู้สังคมต่�งวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กับตัวละครที่ต้องปรับตัว

เพือ่คว�มอยูร่อด ทำ�ใหเ้ข�้ใจและเหน็อกเหน็ใจชะต�กรรมของเพือ่นมนษุยใ์นภ�วะสงคร�ม 

แม้จะต่�งช�ติ ต่�งภ�ษ� และต่�งวัฒนธรรม

 

 กลวิธีก�รประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีก�รเล่�เรื่องที่คู่ขน�นกันไประหว่�ง 

คว�มรกัและสงคร�ม ผ�่นมมุมองของผูห้ญงิซึง่อยูใ่นสถ�นะภรรย�และแม ่ก�รดำ�เนนิเรือ่ง

กระชบั ชวนตดิต�ม ก�รเดนิท�งผ�่นตวัอกัษรนอกจ�กจะทำ�ใหผู้อ้�่นเกดิอ�รมณส์ะเทอืนใจ 

และตระหนักถึงคว�มเลวร้�ยของภัยสงคร�ม ซึ่งล้วนเกิดจ�กนำ้�มือมนุษย์ กระนั้นก็ต�ม 

ภ�ยใต้ซ�กปรักหักพังและฝุ่นของสงคร�ม มนุษยช�ติยังอ�จดำ�รงอยู่ได้ ห�กมีคว�มรัก

และคว�มหวังในหัวใจ 

 

 คุณลักษณะที่โดดเด่นทั้งเนื้อเรื่องและชั้นเชิงท�งวรรณศิลป์ หนังสือเรื่อง ใต้ฝุ่น 

จึงสมควรได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือนวนิย�ย ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น 

ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒๑๘

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่นหนังสือกวีนิพนธ์

เรื่อง ร่ายฟ้าแรฝัน บทกลอนสั้น แต่ฝันไกล

 รา่ยฟา้แรฝนั บทกลอนสัน้ แตฝ่นัไกล หนงัสอืรวบรวมบทกวนีพินธห์ล�กหล�ย

เรื่องร�วต�มโอก�ส สถ�นก�รณ์ และสถ�นที่ต่�ง ๆ แยกเป็นประเภทของเหตุก�รณ์ 

คว�มรูส้กึต�มเนือ้ห� รวม ๑๑ ชดุ สอดแทรกคว�มรูท้ีม่สี�ระประวตัศิ�สตรข์องสถ�นทีน่ัน้ ๆ  

ตลอดจนเหตุก�รณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้น 

 ลกัษณะฉนัทลกัษณ ์ประพนัธด์ว้ยกลอนแปด ก�พยย์�น ี๑๑ ก�รใชภ้�ษ�สำ�นวน

วรรณศิลป์ไพเร�ะงดง�มและสละสลวย คงเอกลักษณ์ของฉันทลักษณ์ได้อย่�งลงตัว

สมบูรณ์แบบ ให้คว�มสุนทรียภ�พ และอ�รมณ์สะเทือนใจอย่�งลึกซึ้ง 

 

 หนังสือเรื่อง ร่�ยฟ้�แรฝัน บทกลอนสั้น แต่ฝันไกล จึงสมควรได้รับร�งวัลดีเด่น 

ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๙

เรื่อง�ขอบคุณ

 ขอบคุณ หนังสือสำ�หรับเด็กเล็กที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับคว�มรู้สึกขอบคุณสรรพสิ่ง
รอบตัวเด็ก เริ่มจ�กดวงอ�ทิตย์ ส�ยฝน แผ่นดิน ส�ยลม ธรรมช�ติ และจบลง 
ด้วยคว�มรู้สึกขอบคุณพ่อ แม่ ปู่ ย่� ต� ย�ย ที่มีบุญคุณ อบรม เลี้ยงดู สั่งสอนให้เป็นคนดี 
ด้วยคว�มรักและคว�มปร�รถน�ดี 

 เนื้อเรื่องมีคุณค่�ในแง่ที่ให้เด็กรู้จักบุญคุณของสิ่งรอบตัวเร� โดยเฉพ�ะ 
ธรรมช�ติ ซึ่งเด็กคุ้นชินจนมองไม่เห็นประโยชน์และคุณค่�มห�ศ�ล นอกจ�กให้ตระหนักรู้
ถงึประโยชนอ์เนกอนนัตแ์ละรูส้กึกตญัญรููค้ณุแลว้ เนือ้เรือ่งยงัเนน้ใหเ้ดก็หวงแหนดแูลรกัษ�
ธรรมช�ติอีกด้วย รวมถึงคุณค่�ของปู่ ย่� ต� ย�ย ที่ควรกตัญญูรู้คุณต่อท่�น ก�รดำ�เนิน
เรื่องมีคว�มเกี่ยวพันเชื่อมโยงเป็นอย่�งดี เริ่มจ�กธรรมช�ติแวดล้อมใกล้ตัว และจบด้วย
ผูค้นในครอบครวัของเดก็ คว�มสอดคลอ้งนีย้งัโยงไปถงึรปูภ�พและโทนสทีีใ่หค้ว�มรูส้กึทีด่ ี

 สำ�นวนภ�ษ� ใชค้ำ�ประพนัธป์ระเภทคำ�คลอ้งจองทีไ่พเร�ะ คำ�ทีเ่ลอืกใชส้ละสลวย 
เหม�ะสมกับเรื่องและวัย โดยเฉพ�ะใช้ภ�ษ�ที่สร้�งจินตน�ก�ร เช่น ...รักถักทอก่อเกิด
เป็นก�ย ขอบคุณปู่ ย่� ต�ย�ย กล่อมเกลี้ยงไกวอุ่นใจทุกวัน...ฯลฯ ก�รจัดหน้�ทำ�ได้ 
ดีเยี่ยม ใช้ภ�พสองหน้� ว�งภ�พได้ดี มีจุดเด่นสะดุดต� และมีคว�มริเริ่มดีม�ก โดยเฉพ�ะ 
ภ�พต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเง�ชีวิตนก ผู้ว�ดภ�พใช้คู่นกนี้เป็นตัวนำ�เรื่องร�วจนจบเรื่อง 
โดยกำ�หนดตัวละครมีนกสีข�ว ๒ ตัวดำ�เนินเรื่อง ธรรมช�ติของนก ส�ม�รถมองสิ่งต่�ง ๆ 
ได้ในมุมกว้�ง และเป็นก�รมองลงม�จ�กที่สูง ซึ่งเป็นคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รออกแบบ 
ตัวละคร ส่วนก�รออกแบบรูปเล่มในแต่ละหน้�มีคว�มสัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้ดี ทั้งก�ร
ใช้สีสันของภ�พ บอกได้ว่�เป็นช่วงเวล�ใด โดยเริ่มเรื่องในบรรย�ก�ศย�มเช้� และจบใน
บรรย�ก�ศย�มคำ�่คืน ก�รใช้ตวัอกัษร มีขน�ดทีเ่หม�ะสมกบัช่วงวยัของผู้อ่�น ตวัอกัษรดำ� 
จัดว�งบนพื้นสีอ่อน และตัวอักษรเจ�ะข�วจัดว�งบนพื้นสีเข้ม ทำ�ให้อ่�นง่�ยและชัดเจน 

 หนงัสอืเรือ่ง ขอบคณุ จงึสมควรไดร้บัร�งวลัดเีดน่ ประเภทหนงัสอืสำ�หรบัเดก็เลก็ 

อ�ยุ ๓-๕ ปี ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่นหนังสือสำ�หรับเด็กเล็ก
อายุ ๓-๕ ปี



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒๒๐

เรื่อง สี่สหายกับต้นไม้ ๑๐๐ ต้น

 สี่สหายกับต้นไม้ ๑๐๐ ต้น หนังสือนิท�นภ�พที่นำ�เสนอเรื่องร�วของสี่สห�ย 
ไดแ้ก ่ลกูหม� ลกูหม ีลกูหม ูและเสอืนอ้ย ทีช่วนกนัไปเดนิเลน่ในถิน่ทีไ่มม่ตีน้ไม ้ทำ�ใหอ้�ก�ศ
ร้อนอบอ้�ว สี่สห�ยได้พบกับพี่หมีและพี่แมวกำ�ลังปลูกต้นไม้ พี่หมีและพี่แมวชวนสี่สห�ย 
ไปเทีย่วทีห่มูบ่�้น ซึง่มตีน้ไมร้ม่รืน่ทำ�ใหม้อี�ก�ศด ีเยน็สบ�ย มสีตัวต์�่ง ๆ  อ�ศยัอยูม่�กม�ย 

 พีห่มชีอบเพ�ะตน้ไมเ้พือ่แจกใหเ้พือ่น ๆ  นำ�ไปปลกู สีส่ห�ยจงึอ�ส�นำ�ตน้ไม ้๑๐๐ ตน้ 
ไปแจกเพื่อน ๆ จนได้พบเหตุก�รณ์น่�ตื่นเต้น สนุกสน�น ชวนติดต�มตลอดก�รเดินท�ง

 หนังสือเรื่องนี้ใช้เทคนิคที่น่�สนใจ คือ ก�รซ่อนตัวละครไว้ต�มซอกมุมต่�ง ๆ 
ของภ�พเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ค้นห� ทำ�ให้เด็ก ๆ ได้พินิจพิเคร�ะห์ภ�พ รู้จักสังเกต ตลอดจน 
คว�มเพลิดเพลินไปกับก�รห�ตัวละครในแต่ละหน้�ของหนังสือ ผู้อ่�นนอกจ�กจะได้ 
ส�รประโยชน์แล้วยังเพิ่มคว�มสนุกฝึกคว�มอดทน รู้จักรอคอย และฝึกสม�ธิม�กขึ้น 
อีกทั้งจะเห็นคุณค่�และคว�มสำ�คัญของก�รปลูกต้นไม้ ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และก�ร
รักษ�ธรรมช�ติ

 หนังสือเรื่อง สี่สห�ยกับต้นไม้ ๑๐๐ ต้น จึงสมควรได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภท
หนังสือสำ�หรับเด็ก อ�ยุ ๖–๑๑ ปี (บันเทิงคดี) ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่นหนังสือสำ�หรับเด็ก
อายุ ๖-๑๑ ป�ี(บันเทิงคดี)



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ :

เรื่อง�พ่อมหา�แม่หางเครื่อง�ลูก�(สาว)�นักร้อง

 พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก (สาว) นักร้อง หนังสือบันเทิงคดีสำ�หรับเด็กวัยรุ่น
สะท้อนสังคมชนบทอีส�นในสมัยปัจจุบันที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงต�มกระแสวัตถุนิยมที่แพร่
อย่�งกว้�งขว�งรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อชุมชนโดยเฉพ�ะวัยรุ่น ทั้งด้�นดีและ 
ด้�นเสื่อม ผู้ประพันธ์นำ�เสนอเรื่องร�วสนุกสน�นแฝงด้วยส�ระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินชีวิต 
ของช�วบ้�น ปัญห�ในครอบครัว และคว�มขัดแย้งระหว่�งเพื่อนในวัยรุ่น ซึ่งมีคว�ม 
ออ่นไหวโดยเฉพ�ะในสถ�นก�รณท์ีม่กี�รแขง่ขนักนั แตใ่นทีส่ดุกค็ลีค่ล�ยลงไดเ้พร�ะคว�ม
เข้�ใจและมิตรภ�พที่มีต่อกันย�วน�น

 เรื่องร�วต่�ง ๆ ของชุมชนชนบทแห่งหนึ่งในภ�คอีส�น กล่�วถึงครอบครัวของ 
พ่อมห� อดีตพระนักเทศน์รูปง�มที่ล�สิกข�ม�สร้�งครอบครัวกับส�วห�งเครื่องลูกส�ว
ผู้ใหญ่บ้�นและมีบุตรช�ยหญิงวัยรุ่น ‘พ่อมห�’ เป็นหัวหน้�ครอบครัวที่มีคว�มรู้และ
คุณธรรม มีคว�มขยัน อดทน และรักครอบครัว ในขณะที่ ‘เอี้ยง’ ภรรย�ส�วสวยผู้ละทิ้ง
อ�ชีพห�งเครื่องวงหมอลำ�ซิ่งที่ผันตัวม�เป็นแม่บ้�น แต่ก็ยังรักเสียงเพลงและก�รแสดง 
ทัง้ยงัมุง่มัน่สง่เสรมิ ‘อิว๋’ ลกูส�ววยัรุน่ใหก้�้วหน�้บนเสน้ท�งนกัรอ้ง สว่น ‘อิว๋’ เปน็ส�วนอ้ย 
ที่เรียนดี มีคว�มส�ม�รถในก�รร้องเพลงและก�รแสดง เป็นนักร้องประจำ�วงดนตรีของ
โรงเรียน อิ๋วมุ่งหวังจะเป็นนักร้องลูกทุ่งดังในอน�คตโดยไม่ทิ้งก�รเรียน จึงร่วมส�นฝัน 
ของแมโ่ดยเข�้ประกวดรอ้งเพลงในง�นประจำ�ปขีองจงัหวดั แตก่เ็กดิคว�มขดัแยง้กบั ‘เดอืน’ 
เพื่อนสนิทที่กล�ยม�เป็นคู่แข่งจนเกือบจะเสียมิตรภ�พที่ดี แต่ในที่สุดปัญห�ต่�ง ๆ  ทั้งของ
เด็กและผู้ใหญ่ก็คลี่คล�ยลงด้วยคว�มเข้�ใจกัน

 ผู้ประพันธ์นำ�เสนอเนื้อห�ด้วยสำ�นวนภ�ษ�เรียบง่�ย สละสลวย ชัดเจน สร้�ง
ตัวละครได้สมจริงทั้งบทบ�ทและบทสนทน� สอดแทรกข้อคิดและคุณธรรมไว้ในเนื้อเรื่อง 
อย่�งเหม�ะสม ภ�พประกอบของหนังสือที่เป็นล�ยเส้นข�วดำ� คมชัด สวยง�ม สอดคล้อง
กับเรื่องร�วแต่ละตอน ช่วยเพิ่มคว�มเข้�ใจและอ�รมณ์ต�มเนื้อเรื่อง

 หนังสือเรื่อง พ่อมห� แม่ห�งเครื่อง ลูก (ส�ว) นักร้อง จึงสมควรได้รับร�งวัล
ดีเด่น ประเภทหนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒-๑๘ ปี (บันเทิงคดี) ในก�รประกวด 
หนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่นหนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น
อายุ ๑๒-๑๘ ป�ี(บันเทิงคดี)

๒๑



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒๒๒

เรื่อง ๒๓๑๐ กรุงธนบุรีผงาด “ตากสินมหาราช” 
ประวัติศาสตร์นอกตำ รา

 ๒๓๑๐ กรุงธนบุรีผงาด “ตากสินมหาราช” ประวัติศาสตร์นอกตำารา 

หนังสือส�รคดีสำ�หรับเด็กวัยรุ่นให้คว�มรู้เชิงประวัติศ�สตร์ นำ�เสนอพระร�ชประวัติของ

สมเดจ็พระเจ้�ต�กสินมห�ร�ชในมิติทีต่่�งไปจ�กทีไ่ด้เรียนรู้ในวิช�ประวตัิศ�สตร์ทีผ่่�นม� 

เพร�ะผู้ประพันธ์มิได้นำ�เสนอพระร�ชประวัติของสมเด็จพระเจ้�ต�กสินมห�ร�ชในมิติ 

“ก�รกู้บ้�นกู้เมือง” เพียงด้�นเดียว แต่มุ่งเน้นก�รต�มรอยเส้นท�งชีวิตของพระองค์ท่�น  

นับตั้งแต่พระร�ชสมภพในสมัยกรุงศรีอยุธย�ตอนปล�ยจนว�ระสุดท้�ยของพระชนม์ชีพ 

ซึง่ถอืเปน็จดุสิน้สดุของสมยักรงุธนบรุ ีโดยก�รนำ�เสนอในลกัษณะ “ทะลวงกรอบ ทล�ยกรงุ” 

ชวนใหผู้อ้�่นไดค้ดิและตดิต�มจ�กเอกส�ร หลกัฐ�น ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้คน้พบของบคุคลต�่ง ๆ  

ที่ศึกษ�ในเรื่องนั้น ๆ ม�ประกอบ เพื่อให้ผู้อ่�นได้ศึกษ�สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก�ร

วิเคร�ะห์ สรุป ซึ่งเป็นวิธีก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ที่ถูกต้องม�กกว่�ก�รให้ผู้อ่�นท่องจำ�

 ผู้ประพันธ์ใช้ภ�ษ�อ่�นแล้วเข้�ใจง่�ย สนุกสน�น ชวนติดต�มด้วยก�รเชื่อมโยง 

ข้อมูลปัจจุบันกับหลักฐ�นในอดีตได้ดี มีภ�พประกอบให้วิเคร�ะห์ต�ม พร้อมแผนที่  

หรือหลักฐ�นเชิงประจักษ์ อันจะเป็นร�กฐ�นของก�รปลูกจิตสำ�นึกให้คนรุ่นใหม่ 

ได้ภ�คภูมิใจในประวัติศ�สตร์ช�ติไทย 

 หนงัสอืเรือ่ง ๒๓๑๐ กรงุธนบรุผีง�ด “ต�กสนิมห�ร�ช” ประวตัศิ�สตรน์อกตำ�ร� 

จึงสมควรได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒-๑๘ ปี (ส�รคดี) 

ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๒

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่นหนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น
อายุ ๑๒-๑๘ ป�ี(สารคดี)



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๒๓

เรื่อง โลกประจำ ตัว

 โลกประจำาตัว หนังสือบทร้อยกรองสำ�หรับเด็กวัยรุ่น ซึ่งผู้ประพันธ์ได้สะท้อน

คว�มคิด คว�มหลังครั้งวัยเย�ว์ ด้วยแง่คิดและมุมมองต่อเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ ที่ผ่�นม� 

ในชีวิต เนื้อห�ส�ระสร้�งแรงบันด�ลใจโดยเชื่อมโยงเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ ในสังคม ผนวกกับ 

เสนอแนวคิดของตนเองได้อย่�งลงตัวและน่�สนใจ ทั้งเรื่องก�รศึกษ� ก�รดำ�รงชีวิต 

คว�มผูกพันของครอบครัว และเหตุก�รณ์ท�งสังคมที่ปร�กฏสำ�นวน ภ�ษ� วรรณศิลป์ 

ไพเร�ะสละสลวย

 หนังสือเรื่อง โลกประจำ�ตัว จึงสมควรได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือ

สำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒-๑๘ ปี (บทร้อยกรอง) ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่นหนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น
อายุ ๑๒-๑๘ ป�ี(บทร้อยกรอง)



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒๒๔

เรื่อง�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว�(รัชกาลที่�๕)
� พระปิยมหาราช�กษัตริย์ผู้ทรงนำ�สยามสู่สากล

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระปิยมหาราช 

กษัตริย์ผู้ทรงนำาสยามสู่สากล หนังสือที่นำ�เสนอพระร�ชกรณียกิจของพระมห�กษัตริย์

ของไทยอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนช�วไทย หนังสือเล่มนี้มุ่งสร้�งคว�มตระหนักใน 

พระมห�กรุณ�ธิคุณของพระองค์ที่ทรงสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงประเทศ “สย�ม” ให้เข้�

สู่ก�รเป็นประเทศที่ทัดเทียมน�น�อ�รยประเทศ ก�รเตรียมก�รและสร้�ง “คน” นับแต่ 

พระร�ชโอรสและพระร�ชธดิ� เพือ่เปน็กำ�ลงัสำ�คญัในก�รพฒัน�ประเทศ ก�รเข�้ถงึสภ�พ

คว�มเป็นอยู่ของประช�ชนภ�ยใต้พระบรมโพธิสมภ�รด้วยพระองค์เอง พระร�ชกรณียกิจ

น�นปัก�รของพระองคส์ะทอ้นใหเ้หน็ถงึพระร�ชวริยิะอตุส�หะ คว�มใกลช้ดิ รว่มทกุขร์ว่มสขุ 

ของพระมห�กษัตริย์กับประช�ชน จึงทรงเป็น “พระปิยมห�ร�ช” ของประช�ชนช�วไทย

สืบไป 
 

 ก�รว�งเค้�โครงเรื่อง มีคว�มร�บรื่น ชวนให้ติดต�ม และสนุกสน�นกับอรรถรส 

ที่แทรกคว�มตลกขบขันในบ�งตอน ภ�พว�ดมีคว�มสวยง�มร่วมสมัย องค์ประกอบ 

ด้�นภ�พมีคว�มสมบูรณ์แบบ ทั้งก�รออกแบบตัวละครที่สมจริง มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว 

มบีคุลกิภ�พชดัเจน แสดงอ�รมณแ์ละท่�ท�งสอดคลอ้งกบัเรือ่งไดอ้ย่�งมชีวีติชวี� นำ�้หนกั

ภ�พและฉ�กมีคว�มละเอียด สวยง�ม เสมือนจริง มุมมองของภ�พหล�กหล�ย มีก�ร 

เคลื่อนไหวอย่�งต่อเนื่อง ช่วยเสริมคว�มสนุกเพลิดเพลิน ก�รออกแบบและจัดรูปเล่ม 

มีคว�มสวยง�มลงตัว ตัวอักษรอ่�นง่�ย สอดคล้องกับภ�พและเรื่อง

 หนังสือเรื่อง พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว (รัชก�ลที่  ๕) 

พระปยิมห�ร�ช กษตัรยิผ์ูท้รงนำ�สย�มสูส่�กล จงึสมควรไดร้บัร�งวลัดเีดน่ ประเภทหนงัสอื

ก�ร์ตูน และ หรือนิย�ยภ�พทั่วไป ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่น
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๒๕

เรื่อง สิบภพสยบอสูร NARAI AVATAR

 สบิภพสยบอสรู NARAI AVATAR หนงัสอืทีน่ำ�เสนอป�งอวต�รของพระน�ร�ยณ ์

รวม ๑๐ ป�ง ต�มคติธรรมของพร�หมณ์ – ฮินดู โดยผูกเรื่องให้เด็ก ๆ ที่รักก�รอ่�นได้รับ

บัตรสม�ชิกจ�กห้องสมุดมหัศจรรย์ ทำ�ให้ส�ม�รถทะลุมิติก�ลเวล�ในหนังสือที่เลือกอ่�น 

ซึ่งก็คือเรื่องร�วในตำ�น�นของพระน�ร�ยณ์อวต�ร หรือเทพเจ้�ผู้ปกป้องคุ้มครองช�วโลก

ใหพ้น้ภยัพบิตัดิว้ยก�รแบง่ภ�คลงม�จตุยิงัโลกมนษุย ์เพือ่ม�ตอ่สูป้ร�บปร�มเหล�่อสรูร�้ย 

ที่ทรงพลังมีฤทธิ์เดชเหนือเทพทั้งหล�ย มีก�รไขปมปัญห� ก�รเอ�ชนะอสูรด้วยปฏิภ�ณ 

ไหวพรบิซึง่แสดงถงึคว�มกล�้ห�ญ คว�มเสยีสละ และคว�มรกัอนัยิง่ใหญข่องพระน�ร�ยณ์

ต่อช�วโลก อ�ทิ ป�ง “มัตสย�วต�ร” ได้ลงม�จุติเป็นปล�สีทองเพื่อปร�บ “หัยครีพ” 

อสรูทะเลทีต่อ้งก�รเปน็จอมอสรูดว้ยก�รกลนืกนิคมัภรีพ์ระเวทของพระพรหมขณะบรรทม 

แต่มัตสย�วต�รก็ส�ม�รถปร�บอสูรร้�ยสำ�เร็จลงได้ และช่วยช�วโลกให้พ้นก�ลวิบัติ คือ 

นำ�้ทว่มโลก พรอ้มทัง้นำ�พระเวทศกัดิส์ทิธิก์ลบัไปคนืพระพรหม ผูเ้ขยีนสะทอ้นแกน่ของเรือ่ง 

ให้ผู้อ่�นได้ข้อคิดว่� ผู้มีคว�มดีและยอมเสียสละอย่�งแท้จริงย่อมเอ�ชนะอุปสรรคและ 

คว�มย�กลำ�บ�กทั้งปวงได้ในที่สุด ดังที่มักกล่�วกันว่�ธรรมะย่อมชนะอธรรมนั่นเอง 

เสนห่ข์องหนงัสอืเลม่นีค้อื ก�รยอ่เนือ้ห�ทีม่คีว�มย�วใหก้ระชบัโดยมรี�ยละเอยีดสำ�คญั ๆ  

ในตำ�น�นอยู่ครบถ้วน สำ�นวนภ�ษ�ที่ใช้และก�รดำ�เนินเรื่องมีคว�มสอดคล้องกลมกลืน 

ต�มเนือ้เรือ่ง ภ�พมคีว�มน�่รกั สสีนัสดใส ชว่ยในก�รเล�่เรือ่งไดอ้ย�่งสนกุสน�น ตวัละคร

น�่รกัสมวยั มอี�รมณข์นั มชีวีติชวี� และมจีนิตน�ก�ร แบง่ชอ่งภ�พใหอ้�่นง�่ยและตอ่เนือ่ง  

ชวนติดต�ม ตัวอักษรชัดเจน สอดคล้องกับภ�พและเรื่อง เป็นก�ร์ตูนไทยที่สมควรเป็น 

แบบอย่�งในก�รส่งเสริมให้มีนักเขียนก�ร์ตูนที่สร้�งเอกลักษณ์คว�มเป็นไทยให้ม�กขึ้น 

 

 หนงัสอืเรือ่ง สบิภพสยบอสรู NARAI AVATAR จงึสมควรไดร้บัร�งวลัดเีดน่ ประเภท

หนังสือก�ร์ตูน และ หรือนิย�ยภ�พสำ�หรับเด็ก ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่น
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำ หรับเด็ก



: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง  พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ 

 พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือที่ระลึกและจดหม�ยเหตุ เนื่องใน

พระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 

บรมน�ถบพิตร รัชก�ลที่ ๙ ณ พระเมรุม�ศ ท้องสน�มหลวง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุล�คม 

พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ 
 

 ส�ระของเรื่อง เป็นก�รประมวลทั้งเอกส�รประวัติศ�สตร์ก�รสร้�งพระเมรุม�ศ

ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธย� ต้นแบบของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีก�รสร้�งพระเมรุม�ศ 

ระหว�่งรชัก�ลที ่๑ ถงึรชัก�ลปจัจบุนั รวมทัง้สิน้ ๒๕ องค ์ประกอบดว้ย ภ�พ แผนผงั ริว้ขบวน 

เหตุก�รณ์สำ�คัญในขั้นตอนต่�ง ๆ ได้แก่ ก�รแต่งตั้งพระโกศพระบรมศพ ณ พระที่นั่ง

ดุสิตมห�ปร�ส�ทในพระบรมมห�ร�ชวังเพื่อบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล ก�รเตรียมก่อสร้�ง 

พระเมรุม�ศพระมห�กษัตริย์ พระร�ชินี ณ ท้องสน�มหลวง และสถ�นที่สำ�คัญอื่น ๆ 

ของพระร�ชวงศ์ชั้นสูง เพื่อถว�ยพระเพลิง มีรูปแบบ แผนผัง เครื่องประดับตกแต่งทั้ง

อ�ค�รพระเมรมุ�ศ ภมูิทศัน์และผงับริเวณ ก�รสร้�งพระโกศไม้จนัทน์ เพือ่ถว�ยพระเพลิง 

และพระโกศบรรจุพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ก�รนำ�แผนผัง ขบวนพระร�ชอิสริยยศเมื่อ

อัญเชิญพระบรมศพและพระศพจ�กพระบรมมห�ร�ชวังม�สู่พระเมรุม�ศ อันเป็นโบร�ณ 

ร�ชประเพณ ีประกอบดว้ย พระมห�พชิยัร�ชรถ พระร�ชย�น กรมกองเกยีรตยิศ หนว่ยร�ชก�ร 

เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรค�ลัย ขบวนอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้�สู่พระวิม�นในพระบรมมห�ร�ชวัง 

และอญัเชญิพระบรมร�ชสรรี�งค�รประดษิฐ�น ณ พระประธ�นพระอโุบสถพระอ�ร�มหลวง 

และ ณ สุส�นหลวง วัดร�ชบพิธสถิตมห�สีม�ร�ม คว�มงดง�มของพระเมรุม�ศวิจิตรด้วย

ศิลปกรรมทุกประเภท แสดงภูมิปัญญ�ไทยอย่�งสูง มีคุณค่�ท�งวัฒนธรรมอันสืบเนื่อง 

ม�จ�กร�ชประเพณีโบร�ณ สะท้อนคว�มเป็นช�ติอ�รยะที่เจริญรุ่งเรืองม�ย�วน�น 

ซึ่งบรรพชนได้สร้�งสรรค์สืบทอดให้ปร�กฏอย่�งสง่�ง�มเป็นช�ติเดียวในภูมิภ�คเอเชีย 

ก�รว�งภ�พต�มเนื้อห� จัดองค์ประกอบเหม�ะสม กลมกลืนสวยง�ม สอดคล้องกับ 

คำ�บรรย�ย 

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่น
หนังสือสวยงามทั่วไป

๒๖



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ :

 ปกหน้�-หลัง คือ ภ�พพระเมรุม�ศพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล- 

อดุลยเดช บรมน�ถบพิตร เฉพ�ะปกหน้� พิมพ์ด้วยสีทองบนพื้นดำ� ใช้เทคนิคพิเศษที่มีแสง

และเง�เหลือบสะท้อนมิติให้เห็นรูปลักษณ์ของพระเมรุม�ศในมุมต่�ง ๆ ทำ�ให้ภ�พโดดเด่น

ออกม�อย่�งสง่�สวยง�ม 

 ก�รพิมพ์ พิมพ์ด้วยกระด�ษอ�ร์ตด้�น ๑๑๕ แกรม ภ�พสี่สีและภ�พสีซีเปีย 

มีเทคนิคก�รพิมพ์สูง ควบคุมสีได้ดีเยี่ยม แต่งภ�พละเอียดคมชัด
 

 ก�รจดัรปูเลม่ เปน็หนงัสอืใหญ ่ขน�ด ๒๔ x ๓๔ เซนตเิมตร ปกแขง็ ผนกึปกด�้นใน 

ทั้งปกหน้�และปกหลังด้วยกระด�ษอ�ร์ต ๑๑๕ แกรม สีทอง ก�รเข้�เล่มแข็งแรงทนท�น 

ด้วยก�รเย็บกี่เรียบร้อยแน่นหน�
 

 หนังสือเรื่อง พระเมรุม�ศสมัยรัตนโกสินทร์ จึงสมควรได้รับร�งวัลดีเด่น 

ประเภทหนังสือสวยง�มทั่วไป ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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: หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง�แก้มใครหอมจัง

 แกม้ใครหอมจงั หนงัสือภ�พสำ�หรบัเดก็เลก็ทีแ่สดงเรือ่งร�วคว�มรกัของแม่กบั

ลกูของคนและสตัว ์ไดแ้ก ่หม ูแมว ช้�ง ววั และคน ซึง่ชว่ยสร�้งคว�มสมัพนัธใ์นครอบครวัให ้

ใกลช้ดิม�กขึน้ ก�รจดัรปูเลม่ตัง้แตป่กหน�้ตอ่เนือ่งกบัภ�พภ�ยในเลม่จนถงึปกหลงั ส�ม�รถ 

จัดว�งองค์ประกอบของภ�พ ตัวอักษร ตลอดจนก�รใช้สีได้อย่�งกลมกลืนเป็นเอกภ�พ 

สอีอ่นหว�นทำ�ใหเ้กดิจนิตน�ก�รและอ�รมณค์ว�มรูส้กึทีอ่บอุน่ มกี�รเลน่ท�ยภ�พสำ�หรบั

เด็กให้เกิดคว�มสนุกสน�น 
  

 ก�รพมิพ ์เปน็หนงัสอืขน�ด ๒๒ x ๒๒ เซนตเิมตร ลกัษณะหนงัสอืเปน็แบบ พลกิ – พบั 

(FLIP – FLAP BOOK) ซึง่ส�ม�รถจดัว�งภ�พไดต้รงตอ่เนือ่งทกุภ�พ และจดัว�งองคป์ระกอบ

ในพืน้ทีห่น�้เดยีวกนัไดอ้ย�่งกลมกลนื พมิพส์ีส่ทีัง้ภ�พ และสิง่ต�่ง ๆ  มคีว�มสดใส สวยง�ม

น่�สนใจตลอดทั้งเล่ม ก�รควบคุมคุณภ�พก�รพิมพ์ดีทุกขั้นตอน ภ�พคมชัด ขน�ดและ 

รูปแบบอักษรขน�ดใหญ่และเป็นไปในทิศท�งเดียวกันเหม�ะกับวัย อ่�นง่�ย สบ�ยต� 
 

 ก�รเข้�เล่ม ปกแข็ง เย็บด้วยด้�ยอย่�งละเอียดแน่นหน�เรียบร้อย และแข็งแรง

ทนท�น
  

 หนงัสอืเรือ่ง แกม้ใครหอมจงั จงึสมควรไดร้บัร�งวลัดเีดน่ ประเภทหนงัสอืสวยง�ม 

สำ�หรับเด็ก ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คำ�นิยม�รางวัลดีเด่น
หนังสือสวยงามสำ หรับเด็ก
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รางวัลดีเด่น
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   จัดโดย สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
     สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษา
 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (น�ยบุญรักษ์ ยอดเพชร)
 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (น�ยพีระ รัตนวิจิตร)

ผู้ดำาเนินงาน
 ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัวชิ�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศกึษ� (น�งส�วนจิสดุ� อภนินัท�ภรณ)์ 
 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�และส่งเสริมวิทยบริก�ร (น�งเส�วภ� ศักด�)  
 น�งส�วประนอม เพ็งพันธ์ 
 น�งส�วร�ตรี ธรรมโชติ
 น�งส�ววร�ภรณ์ ศรีแสงฉ�ย
 น�งส�วศิริพร พรรณพัฒน์กุล

ผู้พิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นและเขียนคำานิยม
 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตัดสินก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้จัดทำาต้นฉบับและบรรณาธิการ
 น�งส�วศิริพร พรรณพัฒน์กุล
 น�งส�วประนอม เพ็งพันธ์

ผู้จัดพิมพ์เผยแพร่
 กลุ่มพัฒน�และส่งเสริมวิทยบริก�ร สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
 http://academic.obec.go.th

พิมพ์ครั้งที่ ๑ 
 ปีพุทธศักร�ช ๒๕๖๒ จำ�นวน ๘,๐๐๐ เล่ม

๓๑



หนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ




