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การประกวดหนังสือดีเด่น

 ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�
ข้ันพ้ืนฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมก�รผลิตหนังสือภ�ษ�ไทย ซ่ึงประพันธ์
และจัดทำ�ภ�พประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณ�ในประเทศไทย ให้มีคุณภ�พและส�รประโยชน์ มีปริม�ณ
ม�กข้ึน อันจะส่งผลดีต่อก�รสร้�งนิสัยรักก�รอ่�นให้แก่คนไทย และก�รสร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้ท่ีย่ังยืน
 หนังสือท่ีส่งเข้�ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เข้�ร่วมส่งหนังสือ รวมจำ�นวน
ทั้งสิ้น ๔๒๕ เรื่อง ดังนี้

 หนังสือส�รคดี    ๓๓ เรื่อง

 หนังสือนวนิย�ย    ๓๖ เรื่อง

 หนังสือกวีนิพนธ์    ๒๑ เรื่อง

 หนังสือรวมเรื่องสั้น    ๑๘ เรื่อง

 หนังสือสำ�หรับเด็กเล็ก อ�ยุ ๓ - ๕ ปี  ๑๑๐ เรื่อง

 หนังสือสำ�หรับเด็ก อ�ยุ ๖ - ๑๑ ปี (บันเทิงคดี)    ๑๓ เรื่อง

 หนังสือสำ�หรับเด็ก อ�ยุ ๖ - ๑๑ ปี (ส�รคดี)      ๘ เรื่อง

 หนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บันเทิงคดี)    ๑๕ เรื่อง

 หนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (ส�รคดี)    ๒๔ เรื่อง

 หนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง)    ๑๓ เรื่อง

 หนังสือก�ร์ตูน และ หรือนิย�ยภ�พทั่วไป    ๑๓ เรื่อง

 หนังสือก�ร์ตูน และ หรือนิย�ยภ�พสำ�หรับเด็ก   ๑๗ เรื่อง

 หนังสือสวยง�มทั่วไป    ๒๓ เรื่อง

 หนังสือสวยง�มสำ�หรับเด็ก    ๘๑ เรื่อง
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ผลการประกวดหนังสือดีเด่น 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ผลก�รพิจ�รณ�ตัดสินหนังสือให้ได้รับร�งวัลหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปร�กฏว่�มีหนังสือ
ได้รับร�งวัล จำ�นวน ๕๑ เร่ือง แยกเป็น ร�งวัลดีเด่น ๑๓ เร่ือง และร�งวัลชมเชย ๓๘ เร่ือง ดังร�ยช่ือต่อไปน้ี

หนังสือสารคดี

   รางวัลดีเด่น

 

  เรื่อง       ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา
  ผู้ประพันธ์       น�งมยุรี วีรประเสริฐ และคณะ
  ผู้จัดพิมพ์       พิพิธภัณฑ์ผ้�ในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

 

  เรื่อง        จารไว้ในภาพ ๑ - ๒
  ผู้ประพันธ์       อู่ทอง ประศ�สน์วินิจฉัย
  ผู้จัดพิมพ์       อู่ทอง ประศ�สน์วินิจฉัย (บ้�นเรียนนำ้�ริน)

 
  เรื่อง        ประวัติศาสตร์และศิลปะสุโขทัย
  ผู้ประพันธ์       ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ สุรพล ดำ�ริห์กุล
  ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ    ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ สุรพล ดำ�ริห์กุล
         และศูนย์ข้อมูลเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์
  ผู้จัดพิมพ์        สำ�นักพิมพ์เมืองโบร�ณ
         (ในน�มบริษัทวิริยะธุรกิจ จำ�กัด)

  เรื่อง       เรือเคร่ืองผูก ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นับพันปี
  ผู้ประพันธ์      เอิบเปรม และ ยุวดี วัชร�งกูร
  ผู้จัดพิมพ์            บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำ�กัด
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  หนังสือนวนิยาย

   รางวัลดีเด่น

 
 เรื่อง  วายัง อมฤต
 ผู้ประพันธ์  อนุสรณ์ ติปย�นนท์
 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท ดินแดนบุ๊ค จำ�กัด

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

 
 เรื่อง  ไต้ก๋ง
 ผู้ประพันธ์  ประช�คม ลุน�ชัย
 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท ดินแดนบุ๊ค จำ�กัด

 เรื่อง  ไม่มีเธออยู่ข้าง โลกนี้ก็กว้างเกิน
 ผู้ประพันธ์  ปะก�รัง
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์เช้�วันอ�ทิตย์

 

 เรื่อง  ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง
  Generation of Hopelessness
 ผู้ประพันธ์  จิด�นันท์ เหลืองเพียรสมุท
 ผู้จัดพิมพ์  แพรวสำ�นักพิมพ์ ในเครือบริษัท 
  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
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หนังสือกวีนิพนธ์ 

   รางวัลดีเด่น

 เรื่อง  ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ
 ผู้ประพันธ์       รินศรัทธ� ก�ญจนวตี
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์ออน อ�ร์ต

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

 เรื่อง  ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเปลี่ยนไป
 ผู้ประพันธ์  วิษณุ พุ่มสว่�ง
 ผู้จัดพิมพ์  มห�วิทย�ลัยรังสิต

 เรื่อง  ซึ่งปีกชีวิตหมายเหตุ
 ผู้ประพันธ์  ส�นิตย์ สีน�ค
 ผู้จัดพิมพ์  ส�นิตย์ สีน�ค

 เรื่อง  สองฝั่งแม่น�้าเก่า
 ผู้ประพันธ์  ลอง จ้องรวี
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์โรงน�บ้�นไร่
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หนังสือรวมเรื่องสั้น

   รางวัลดีเด่น

 เรื่อง  ๒๔ ชั่วโมง
 ผู้ประพันธ์  แพรพลอย วนัช
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์น�คร

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

 เรื่อง  กวีพูด : รวมสิบเรื่องสั้นของฟ้า
 ผู้ประพันธ์  ฟ้� พูลวรลักษณ์
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์สมมติ

 เรื่อง  เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ
 ผู้ประพันธ์  กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ
 ผู้จัดพิมพ์  กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ
 

 เรื่อง  อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�าและเรื่องราวอื่นๆ
 ผู้ประพันธ์  กำ�พล นิรวรรณ
 ผู้จัดพิมพ์  ผจญภัยสำ�นักพิมพ์
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หนังสือสำาหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี 

   รางวัลดีเด่น

    เรื่อง     เที่ยวบ้านเพื่อนสนุกจัง
    ผู้ประพันธ์     กฤษณะ ก�ญจน�ภ� และ วชิร�วรรณ ทับเสือ
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     กฤษณะ ก�ญจน�ภ� และ วชิร�วรรณ ทับเสือ
    ผู้จัดพิมพ์     บริษัท ส�นอักษร จำ�กัด

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

    เรื่อง     ครอบครัวของฮาม่ี
    ผู้ประพันธ์     กระติก
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     สุภัชช�
    ผู้จัดพิมพ์     บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำ�กัด

    เรื่อง     งานฉลองของไส้เดือน
    ผู้ประพันธ์     ชีวัน วิส�สะ
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     พัดช� ดิษยนันทน์
    ผู้จัดพิมพ์     มูลนิธิเอสซีจี

    เรื่อง     ประภาคารกับหิ่งห้อยตัวน้อย
    ผู้ประพันธ์     หิ่งห้อยในป่� (ช�ตรี แสงพุฒ)
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     อัญญ�
    ผู้จัดพิมพ์     บริษัท ประภ�ค�ร เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด
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หนังสือสำาหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี

๑. หนังสือบันเทิงคดี

   รางวัลดีเด่น

    เรื่อง     ก ไก่ไดโนเสาร์
    ผู้ประพันธ์     ชีวัน วิส�สะ
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     ชีวัน วิส�สะ
    ผู้จัดพิมพ์     สำ�นักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

   รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล

    เรื่อง     รออีกหน่อยนะ
    ผู้ประพันธ์     พี่ข้�วตู
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     พี่ข้�วตู
    ผู้จัดพิมพ์     สำ�นักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

    เรื่อง     โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)
     ตอน ความลับใต้ผืนทราย
    ผู้ประพันธ์     ง�มพรรณ เวชช�ชีวะ
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     ต้องก�ร
    ผู้จัดพิมพ์     บริษัท น�นมีบุ๊คส์ จำ�กัด

๒. หนังสือสารคดี

   รางวัลดีเด่น

    เรื่อง     พระพุทธเจ้า : พุทธปัญญาและชาดก
    ผู้ประพันธ์     ณิช�วีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     สิทธิพร พวงสุข และผองเพื่อน
    ผู้จัดพิมพ์     บริษัท สำ�นักพิมพ์ห้องเรียน จำ�กัด
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   รางวัลชมเชย มี ๑ รางวัล

    เรื่อง     ความปลอดภัยทางน�้า
    ผู้ประพันธ์     สุไลม�น เจะอุบง
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     ช�ญศิลป์ กิตติโชติพ�ณิชย์
    ผู้จัดพิมพ์     สภ�นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม
     จังหวัดช�ยแดนใต้ ร่วมกับ กองทุนพัฒน�สื่อ  
     ปลอดภัยและสร้�งสรรค์ และมูลนิธิสร้�งเสริม  
     วัฒนธรรมก�รอ่�น สสส.

หนังสือสำาหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี

๑. หนังสือบันเทิงคดี

   รางวัลดีเด่น     ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

   รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล

    เรื่อง     ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุด
    ผู้ประพันธ์     ปะก�รัง
    ผู้จัดพิมพ์     สำ�นักพิมพ์เช้�วันอ�ทิตย์

    เรื่อง     ลูกไม้กลายพันธุ์
    ผู้ประพันธ์     จันทร� รัศมีทอง

    ผู้จัดพิมพ์     บริษัท สำ�นักพิมพ์บรรณกิจ ๑๙๙๑ จำ�กัด

๒. หนังสือสารคดี

   รางวัลดีเด่น

    เรื่อง     ความสุขของเด็กสมาธิสั้น
    ผู้ประพันธ์     นักเขียนผีเสื้อเด็ก ๆ หม�ยเลข ๑๓
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     กรุณ� ตริย�นนท์
    ผู้จัดพิมพ์     สำ�นักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ
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   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

 เรื่อง  จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นก้ี 
  เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี
 ผู้ประพันธ์  ศ�สตร�จ�รย์สุเนตร ชุตินธร�นนท์
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์เมืองโบร�ณ (ในน�มบริษัทวิริยะธุรกิจ จำ�กัด)

 เรื่อง  หอยทากและดวงดาว
 ผู้ประพันธ์  ละเวง ปัญจสุนทร
 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  ละเวง ปัญจสุนทร
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์โล้พระจันทร์

 เรื่อง  WHY SO DEMOCRACY ประชาธิปไตยมีดีอะไร?
 ผู้ประพันธ์  พริษฐ์ วัชรสินธุ
 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  พิชช�กร วรสิทธิกร
 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำ�กัด

๓. หนังสือบทร้อยกรอง

   รางวัลดีเด่น

 เรื่อง  กวีน้อย
 ผู้ประพันธ์  รังสิมันต์ จุลหริก
 ผู้จัดพิมพ์  รังสิมันต์ จุลหริก

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

 เรื่อง  เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง
 ผู้ประพันธ์  กิตติ อัมพรมห�
 ผู้จัดพิมพ์  กิตติ อัมพรมห�
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 เรื่อง  ดอกสร้อยวรรณศิลป์
 ผู้ประพันธ์  สุป�ณี พัดทอง
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์ออน อ�ร์ต

 เรื่อง  เพียงรพิพรรณผ่องด้าว
 ผู้ประพันธ์  รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
 ผู้จัดพิมพ์  มห�วิทย�ลัยรังสิต

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ 

๑. หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป

   รางวัลดีเด่น

 เรื่อง  My Little Kitchen 2 : ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูร้อน
 ผู้ประพันธ์  Pittmomo
 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  Pittmomo   
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

 เรื่อง  ต�านานก�าเนิดพระพิฆเนศ
 ผู้ประพันธ์  โอม รัชเวทย์
 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  โอม รัชเวทย์ และคณะ  
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ ในเครือบริษัท
  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

 เรื่อง  JUICE 3 ARRIVALS
 ผู้ประพันธ์ ART JEENO
 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  ART JEENO
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์แซลมอน 
  ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำ�กัด
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  เรื่อง  Original Soundtrack 4 รักนี้...ไม่มีก�าหนดคืน
 ผู้ประพันธ์ มุนินฺ
 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  มุนินฺ   
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์ ๑๐ มิลลิเมตร

๒. หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำาหรับเด็ก

   รางวัลดีเด่น

 เรื่อง  นิทานพื้นบ้านภาคกลาง
 ผู้ประพันธ์ กฤษด� พึงปิติพรชัย
 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  กฤษด� พึงปิติพรชัย  
 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท สก�ยบุ๊กส์ จำ�กัด

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

 เร่ือง  การนิจูเนยีร์ ดาร์กไนท์ กพ็วกเราประหลาดแล้วจะท�าไม?
  เล่ม ๓ ท�าไมพวกเธอถึงท�าอะไรประหลาดล่ะ?
 ผู้ประพันธ์  สุธ�รส เนินปลอด
 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  ชนกพล สว่�งอ�รมณ์   
  นิช�ภ� แสงสว่�ง และ Noelrune
 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท ซีซีเอ็กซ์ จำ�กัด

 เรื่อง  นิทานพื้นบ้านภาคใต้
 ผู้ประพันธ์  กฤษด� พึงปิติพรชัย
 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  ทีมนักว�ดสก�ยบุ๊กส์  
 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท สก�ยบุ๊กส์ จำ�กัด

 เรื่อง  โรงเรียนโรบอท ถอดรหัสอัจฉริยะ การูด้าโค้ด
  ปะทะ ยัยจอมป่วนทิวา
 ผู้ประพันธ์  ดุนนีย� อับดุลก�เดร์
 ผู้เขียนก�ร์ตูนหรือผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  ธนะพัฒน์ จิรชัยโษภิต
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์ E.Q. Plus 
  ในเครือบริษัท อี.คิว. พลัส กรุ๊ป จำ�กัด
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หนังสือสวยงาม

๑. หนังสือสวยงามทั่วไป

   รางวัลดีเด่น

    เร่ือง  ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา
    ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ  น�งมยุรี วีรประเสริฐ และคณะ  
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  ณัฐ ประกอบสันติสุข และคณะ
    โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  บริษัท ๑๐๐๐ โพนีส์ จำ�กัด
    ผู้จัดพิมพ์  พิพิธภัณฑ์ผ้�ในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ 
  พระบรมร�ชินีน�ถ

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

    เรื่อง  ๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
    ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ  รองศ�สตร�จ�รย์ปรีดี พิศภูมิวิถี 
       ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  รองศ�สตร�จ�รย์ปรีดี พิศภูมิวิถี 
  และ ครูกุลช�ติ ชัยมงคล
    ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม  น�งส�วทิษฏย� น�คเนียม
    โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  บริษัท ศิริชัยก�รพิมพ์ จำ�กัด
    ผู้จัดพิมพ์  กระทรวงก�รต่�งประเทศ

    เรื่อง  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
    ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ  สิริพร มูฮำ�มัด 
   ภ�คภูมิ น้อยวัฒน์ และ ปิยะวรรณ วงศ์เจริญรัตน์  
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  อภินันท์ บัวหภักดี และคณะ
    ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม  ป�จรีย์ พุทธเจริญ 
   บุตรสิงห์ สมบุญ และ ละวิน แก้วโมลี 
    โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มห�ชน)
    ผู้จัดพิมพ์  ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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 เรื่อง  สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจ�า
  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒
 ผูป้ระพนัธ์หรอืผูจ้ดัทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ  หม่อมหลวงภัคภรจนัท์ เกษมศรี
 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  ปริญญ� สัญญะเดช
 ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม  นิรุติ กรุสวนสมบัติ  
 โรงพิมพ์ท่ีตีพิมพ์  บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน)
 ผู้จัดพิมพ์  บริษัท สำ�นักพิมพ์ สย�ม เรเนซองส์ จำ�กัด

๒. หนังสือสวยงามสำาหรับเด็ก

   รางวัลดีเด่น

 เรื่อง  โขนไทย
 ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ  ณิช�ด� ทวีศิลป์ 
 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ  เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก
 ผูอ้อกแบบจดัทำ�รปูเล่มหรอืศลิปกรรม  สรุยิะ อกัษรกลุ และ รตมิยั หงส์วสิทุธกิลุ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  บริษัท เพ�เวอร์ พรินท์ จำ�กัด
 ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำ�กัด

   รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล

 เรื่อง  ใคร ท�าอะไร ที่ไหนนะ
 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
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    เรื่อง     ใครนะอยู่ในป่า
    ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ  กุลวร�กร เอกอัคร�กุล  
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     na-ru
      ผูอ้อกแบบจดัทำ�รปูเล่มหรอืศลิปกรรม  วัชระ ธ�นวุฒัน์ และ อชัญ� พ�นทอง  
    ผู้จัดพิมพ์     บริษัท สำ�นักพิมพ์โลกหนังสือ จำ�กัด

    เรื่อง     ฝายคือชีวิต
    ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำ�คำ�บรรย�ยประกอบภ�พ  ปรีด� ปัญญ�จันทร์ 
     และ ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์  
    ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบ     ปรีด� ปัญญ�จันทร์
    ผู้ออกแบบจัดทำ�รูปเล่มหรือศิลปกรรม  ชมพูนุท ส�ม�รถ และ ชล�ลัย บัวเพ่ิม 
    โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์     บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด
    ผู้จัดพิมพ์     บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำ�กัด
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คำานิยม

รางวัลดีเด่น

หนังสือสารคดี
เรื่อง ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา

 “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ผู้ประพันธ์เรียบเรียงเพ่ือประกอบ
ก�รจัดแสดงนิทรรศก�ร เน้ือเร่ืองให้ข้อมูลเก่ียวกับก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินเยือนสิงคโปร์และชว� ๓ คร้ัง
ของพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ระหว่�ง พ.ศ. ๒๔๑๓ - พ.ศ. ๒๔๔๔ ครั้งที่ ๑ วันที่
๙ มีน�คม - วันท่ี ๑๕ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๔๑๓ คร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๙ พฤษภ�คม - วันท่ี ๑๒ สิงห�คม พ.ศ. ๒๔๓๙
และ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ พฤษภ�คม - วันที่ ๒๔ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๔๔๔ มีร�ยละเอียดก�รเสด็จเยือนเมือง
และสถ�นที่สำ�คัญพร้อมภ�พประกอบ
 นอกจ�กนี้ ผู้ประพันธ์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเขียนผ้�บ�ติกของน�งวิลเฮลมิน� เฟรเดริก� แวน
ล�วิก แวน แพบสต์ ซึ่งเป็นโรงเขียนผ้�บ�ติกที่มีชื่อเสียงก�รผลิตผ้�บ�ติก ตั้งอยู่ที่เมืองยอก ย�ก�ร์ต� 
ซ่ึงเป็นโรงเขียนผ้�บ�ติกท่ีพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ทรงเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปเย่ียมชม
ถึงสองครั้งและทรงซื้อผ้�บ�ติกจ�กโรงเขียนผ้�บ�ติกแห่งนี้จำ�นวนม�ก ผ้�จ�กโรงเขียนผ้�บ�ติกของ
น�งวิลเฮลมิน� เฟรเดริก� แวน ล�วิก แวน แพบสต์ ที่พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวทรงซื้อ
และทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ซื้อ มีลวดล�ยวิจิตรงดง�ม ส่วนใหญ่เป็นผ้�ที่เขียนลวดล�ยสำ�หรับ
เจ้�น�ยโดยเฉพ�ะ
 เนื้อห�มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเขียนผ้�บ�ติก และประวัติของน�งวิลเฮลมิน� เฟรเดริก� แวน ล�วิก
แวน แพบสต์ สถ�นท่ีตัง้ ปัจจัยสำ�คัญของกิจก�รโรงเขียนผ้�บ�ติก ง�นมหกรรมนิทรรศก�รโลกท่ีกรุงป�รีส
ชื่อเสียงผ้�บ�ติกของน�งวิลเฮลมิน� เฟรเดริก� แวน ล�วิก แวน แพบสต์ ผ้�บ�ติกลวดล�ยพิเศษ
สำ�หรับร�ชวงศ์ ล�ยพิเศษจ�กชุดผ้�สะสมของพระปิยมห�ร�ช คือ ล�ยตัมบัล มิริง และล�ยป�รัง รูสัก
ให้ร�ยละเอียดข้ันตอนก�รทำ�ผ้�บ�ติก ก�รตัดผ้� ก�รเตรียมผ้�บ�ติก ก�รลงข้ีผ้ึง ก�รย้อมสี และก�รขัดมัน
ผ้�บ�ติกสะสมของพระปิยมห�ร�ชซึ่งมีม�กกว่� ๓๐๐ ผืน ผ้�บ�ติกผืนสำ�คัญ ๑๐๕ ผืน ประวัติศ�สตร์
ผ้�บ�ติกในเก�ะชว� ผ้�บ�ติกจ�กพื้นที่ชว�ตะวันตกเมืองก�รุต เมืองท�สิกม�ล�ย�และเมืองปัตต�เวีย
และร�ยก�รผ้�บ�ติกทั้งหมดของพระปิยมห�ร�ช
 ก�รใช้ภ�ษ�สละสลวย ภ�พประกอบงดง�มมีคำ�อธิบ�ยภ�พประกอบทุกภ�พ ร�ยก�รอ้�งอิง
มีทั้งในเนื้อห�และท้�ยบททุกบท ในส่วนของก�รจัดพิมพ์ จัดพิมพ์ได้ดีม�ก หนังสือเรื่องนี้จึงมีคุณค่�
ท้ังในด้�นวิช�ก�รและด้�นประวัติศ�สตร์ของผ้�บ�ติก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นหลักฐ�นสำ�คัญต่อก�ร
ศึกษ�ค้นคว้�ต่อไป
 หนังสือเร่ือง ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ของ น�งมยุรี วีรประเสริฐ 
และคณะ จัดพิมพ์โดย พิพิธภัณฑ์ผ้�ในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ จึงได้รับร�งวัลดีเด่น
ประเภทหนังสือส�รคดี ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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คำานิยม

รางวัลดีเด่น
หนังสือนวนิยาย

เรื่อง วายัง อมฤต

 “วายัง อมฤต” หนังสือนวนิย�ยท่ีนำ�เสนอเร่ืองเล่�ของตัวละครเอกช�วตะวันตกซ่ึงผ่�นเหตุก�รณ์
ในสมรภูมิสงคร�มโลก ครั้งที่ ๒ ในยุโรป เข�เป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นภ�ษ� เดินท�งไปยังเมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อรับง�นแปลของเจ้�น�ยชั้นสูงของสย�มที่ต้องลี้ภัยท�งก�รเมืองไปที่นั่น ทำ�ให้เข�ต้อง
เข้�ไปอยู่ในเหตุก�รณ์ก�รต่อสู้เพื่อแผ่นดินแม่ของช�วอินโดนีเซีย เพื่อขับไล่เจ้�อ�ณ�นิคมช�วดัชต์และ
ก�รตกอยู่ใต้ก�รยึดครองของญ่ีปุ่นในช่วงสงคร�มโลก คร้ังท่ี ๒
 ผู้ประพันธ์นำ�เสนอแนวคิดสำ�คัญว่� ในสภ�วะสงคร�มและคว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง จิตวิญญ�ณ
ของก�รต่อสู้กับคว�มอยุติธรรมและอำ�น�จท่ีกดข่ี มีอยู่ในทุกแห่งและทุกยุคสมัย เป็นจิตวิญญ�ณอุดมคติ
อันแข็งแกร่งไม่มีวันต�ยของมนุษยช�ติ เฉกเช่น “ว�ยัง” ศิลปะก�รแสดงหนังตะลุงของชว� ซ่ึงแม้เป็นเพียง
แสงเง�ที่อ�จจับต้องไม่ได้ แต่ยังคงดำ�เนินอยู่อย่�ง “อมฤต” คือไม่มีวันต�ย เช่นเดียวกับเสียงร้องของ
นกบุหรงที่จะเปล่งเสียงเพื่อแสดงอุดมก�รณ์นั้น
 นวนิย�ยเรื่องนี้ผสมผส�นลักษณะของนวนิย�ยอิงประวัติศ�สตร์กับนวนิย�ยสืบสวนสอบสวน
ได้อย่�งกลมกลืน นำ�เสนอเนื้อเรื่องด้วยคว�มลึกลับ คลุมเครือ เหนือจริง และมีก�รใช้สัญญะที่แสดง
จิตวิญญ�ณก�รต่อสู้เพื่อแผ่นดินแม่ เพื่อคว�มเป็นธรรม และเพื่อมนุษยธรรม ด้�นวรรณศิลป์ มีกลวิธี
ก�รเล่�เรื่องที่โดดเด่น ซับซ้อน และชวนติดต�ม ผสมผส�นข้อมูลท�งประวัติศ�สตร์กับจินตน�ก�ร
ได้อย่�งลงตัว ผู้อ่�นจึงได้รับรู้เรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์ของอินโดนีเซียในช่วงหลังสงคร�มโลก ครั้งที่ ๒
ที ่หล�ยประเทศต่อสู ้เพื ่ออิสรภ�พ ทั ้งยังช่วยจุดประก�ยคว�มสนใจประวัติศ�สตร์ของประเทศ
เพื่อนบ้�นอีกด้วย
 ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นทั้งด้�นเนื้อห�และกลวิธีท�งวรรณศิลป์ นวนิย�ยเรื่อง วายัง อมฤต
ของ อนุสรณ์ ติปย�นนท์ จัดพิมพ์โดย บริษัท ดินแดนบุ๊ค จำ�กัด จึงได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือนวนิย�ย
ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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คำานิยม

รางวัลดีเด่น
หนังสือกวีนิพนธ์

เรื่อง ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ

 “ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ” หนังสือกวีนิพนธ์ท่ีมีเน้ือห�หล�กหล�ยและมีคว�มหม�ยน่�อ่�น
แม้ผู้ประพันธ์จะเป็นผู้พิก�รท�งส�ยต� แต่ส�ม�รถถ่�ยทอดเรื่องร�วอ�รมณ์ คว�มรู้สึก ผ่�นจ�กใจ
สู่ตัวอักษร แล้วบรรจงเรียงร้อยถ้อยคำ�อย่�งละเมียดละไมเป็นกลอนแปด ด้วยฉันทลักษณ์ที่ถูกต้อง
แม่นยำ� ไพเร�ะ และงดง�มด้วยวรรณศิลป์ ทุกถ้อยคำ�ที่ร้อยกรองมีทั้งคว�มเข้มแข็งแต่ทว่�อ่อนโยน
ไม่ท้อแท้ในโชคชะต� มีพลังท่ีเป่ียมไปด้วยคว�มหวัง เป็นกำ�ลังใจแก่ตนเองและผู้อ่ืน รับรู้ มองสังคมในแง่ดี
ด้วยคว�มงดง�มของจิตใจและจ�กคว�มสมบูรณ์แบบในทุกองค์ประกอบของบทกวี
 หนังสือเรื่อง ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ ของ รินศรัทธ� ก�ญจนวตีี จัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์
ออน อ�ร์ต จึงได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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คำานิยม

รางวัลดีเด่น
หนังสือรวมเรื่องสั้น

เรื่อง ๒๔ ชั่วโมง

 “๒๔ ชั่วโมง” หนังสือรวมเรื่องสั้น จำ�นวน ๑๔ เรื่อง นำ�เสนอเรื่องร�วคว�มสัมพันธ์ของผู้คน
ในสังคมสมัยใหม่ ก�รดำ�รงชีวิตอยู่ในห้วงเวล� ๒๔ ชั่วโมง ในสังคมที่หล�กหล�ยและซับซ้อน ทั้งในโลก
แห่งคว�มเป็นจริงและโลกเสมือนจริง ซ่ึงแต่ละคนต่�งด้ินรน ต่�งถูกกระทำ� ต่�งมีบ�ดแผล ต่�งให้คุณค่�
ในมุมมองที่แตกต่�งกัน อันเป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงแง่มุมคว�มสัมพันธ์ที่แปลกแยก หรือทุกข์ระทม 
หรือเห็นคุณค่�และคว�มหม�ยของชีวิตที่ส�ม�รถค้นพบได้ ด้�นกลวิธีก�รประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้
สัญลักษณ์ที่หล�กหล�ยเป็นสื่อแทนพฤติกรรมและคว�มสัมพันธ์ของคนในสังคมสมัยใหม่ ก�รผูกเรื่อง
ชวนติดต�ม และลีล�ก�รใช้ภ�ษ�บอกเล่�เรื่องร�วที่ดำ�เนินไปแต่ละวันและเวล� ที่ทำ�ให้ผู้อ่�นเห็นภ�พ
และเข้�ถึงส�ระสำ�คัญของเรื่อง
 ด้วยคุณลักษณะดังกล่�ว หนังสือรวมเร่ืองส้ันเร่ือง ๒๔ ช่ัวโมง ของ แพรพลอย วนัช จัดพิมพ์โดย
สำ�นักพิมพ์น�คร จึงได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น 
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓



หนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓20     

รางวัลดีเด่น
หนังสือสำาหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี

เรื่อง เที่ยวบ้านเพื่อนสนุกจัง

 “เท่ียวบ้านเพ่ือนสนุกจัง” หนังสือภ�พสำ�หรับเด็กเล็กท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รส�มส่ิงท่ีช่ืนชอบ
เหมือนกัน ได้แก่ เล่นสนุก กินสนุก และจินตน�ก�รสนุก ภ�ยในเล่มเป็นเร่ืองร�วท่ีเด็กทุกคนใฝ่ฝันได้ครบถ้วน
ตั้งแต่เริ่มเรื่องหน้�แรกเป็นก�รเดินท�งท่องเที่ยวด้วยรถสองแถว มีตัวละครเอกคือ พี่หมีและน้องแมว 
เพื่อให้ผู้อ่�นจินตน�ก�รเป็นตัวเอง ท่องเที่ยวผ่�นประสบก�รณ์จนถึงจุดนัดหม�ยที่โรงเรียนตรงกับเวล�
เลิกเรียน มีของค�วของหว�นท่ีเด็กเคยล้ิมรสช่ืนชอบว�งข�ย เม่ือไปถึงบ้�นได้เวล�อ�ห�รเย็นต่�งก็ช่วยกัน
ทำ�ครัวและรับประท�นอ�ห�รร่วมกัน รุ่งเช้�ไปเที่ยวที่ตล�ดพื้นเมืองภ�คเหนือ มีฝนตกแรงจนใบไม้
บังฝนไม่มิด จ�กน้ันไปช่วยคุณต�จับปล� แล้วไปเท่ียวเล่นผจญภัยในป่�กับเพ่ือนใหม่ เร่ืองจบลงด้วยอ�ห�ร
มื้อเย็นขันโตกอันแสนอร่อย
 เร่ืองร�วเหล่�น้ีทุกเหตุก�รณ์แสนสนุก บรรย�ยด้วยภ�พล�ยเส้นท่ีเด็กเล็กส�ม�รถใช้จินตน�ก�ร
ตีคว�ม สร้�งเรื่องร�วของตนเอง โดยปร�ศจ�กอุปสรรค ข้อคว�มบรรย�ยทุกคว�มคิดเชื่อมโยงและ
มีเหตุผลในตัวเอง เด็ก ๆ จึงเรียนรู้น�น�ส�ระที่แทรกอยู่ในเรื่องร�วโดยไม่ต้องมีข้อคว�มสอนสั่งใด ๆ 
เด็ก ๆ จะสนุกกับก�รดู และอ่�นภ�พด้วยตนเอง หรือฟังจ�กพ่อแม่ หรือครูอ่�นให้ฟังในห้องเรียน
 ผู้จัดทำ�ภ�พประกอบมีคว�มต้ังใจ บรรจงใช้ล�ยเส้นท่ีดูง่�ยไม่ซับซ้อน มีเอกลักษณ์แสดงอ�กัปกิริย�
ของตัวละครเหมือนท่ีเด็กในวัยน้ีชอบทำ� อีกท้ังก�รใช้สีสันสดใส สร้�งบรรย�ก�ศคว�มร่ืนรมย์สนุกสน�น
เพลิดเพลิน ก�รจัดว�งภ�พช่วยสร้�งเสริมจินตน�ก�ร โดยเฉพ�ะหน้�ท่ีแสดงภ�พกว้�งบริเวณตล�ดและ
ทิวทัศน์หมู่บ้�นชนบทส่ือคว�มหม�ยได้เป็นอย่�งดี และส�ม�รถนำ�ไปใช้ฝึกทักษะก�รกว�ดส�ยต�ของเด็กได้ดี
 หนังสือเรื่อง เที่ยวบ้านเพื่อนสนุกจัง ของ กฤษณะ ก�ญจน�ภ� และวชิร�วรรณ ทับเสือ 
จัดพิมพ์โดย บริษัท ส�นอักษร จำ�กัด จึงได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำ�หรับเด็กเล็ก อ�ยุ ๓ - ๕ ปี 
ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คำานิยม
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รางวัลดีเด่น
หนังสือสำาหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี (บันเทิงคดี)

เรื่อง ก ไก่ไดโนเสาร์

 “ก ไก่ไดโนเสาร์” หนังสือภ�พท่ีนำ�เสนอเร่ืองร�วเก่ียวกับก�รเรียนรู้พยัญชนะไทยท้ังส่ีสิบส่ีตัว
ในรูปแบบใหม่ ท่ีไม่ใช่หนังสือสำ�หรับหัดอ่�นพยัญชนะ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก แต่เป็นหนังสือท่ีสร้�งปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่�งเด็ก ภ�พประกอบ คว�มสนุกสน�นของเรื่องร�ว และมีจินตน�ก�รเชื่อมโยงพยัญชนะ
เข้�กับไดโนเส�ร์ส�ยพันธุ์ต่�ง ๆ
 หนังสือเร่ืองน้ีมีวิธีก�รนำ�เสนอท่ีน่�สนใจม�กไปกว่�ก�รเป็นแค่หนังสือภ�พสำ�หรับเด็ก นอกจ�ก
มีก�รออกแบบที่ชักชวนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้รูปร่�งพยัญชนะจ�กส่วนศีรษะและป�กของไดโนเส�ร์แล้ว 
ยังส�ม�รถอ่�นต�มตัวอักษร  ก - ฮ  อ่�นคำ�บรรย�ยภ�พด้�นล่�งท่ีเป็นเร่ืองร�วของเด็ก ๆ และเหตุก�รณ์
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหน้�ซ่ึงซ่อนเร้นก�รแนะนำ�ลักษณะนิสัยท่ีดีและไม่ดีไว้ให้เด็กได้เรียนรู้เช่น อย่�รังแกสัตว์
ก�รรับประท�นผัก ผลไม้และเน้ือสัตว์ ก�รไม่เอ�เปรียบเพ่ือน ๆ ก�รมีคว�มพย�ย�ม ก�รรู้จักระมัดระวัง
เมื่ออยู่บนที่สูง ตลอดจนก�รรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจ�กนี้เด็ก ๆ ยังจะได้รู้จักชื่อและลักษณะ
ของไดโนเส�ร์แต่ละส�ยพันธุ์อีกด้วย ซึ่งทำ�ให้ก�รอ่�นหนังสือสนุกม�กยิ่งข้ึน
 หนังสือเร่ือง ก ไก่ไดโนเสาร์ ของ ชีวัน วิส�สะ จัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์แพรวเพ่ือนเด็ก จึงได้รับ
ร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำ�หรับเด็ก อ�ยุ ๖ - ๑๑ ปี (บันเทิงคดี) ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น 
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คำานิยม
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 “พระพุทธเจ้า : พุทธปัญญาและชาดก” หนังสือส�รคดีสำ�หรับเด็กให้คว�มรู้เร่ืองพุทธประวัติ
ของพระสัมม�สัมพุทธเจ้� โดยแบ่งเนื้อห�ส�ระเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกเริ่มจ�กกำ�เนิดเจ้�ช�ยสิทธัตถะ
เหตุก�รณ์และบุคคลสำ�คัญในพุทธประวัติ เช่น ก�รบำ�เพ็ญทุกรกิริย� ผจญกองทัพม�ร พระญ�ติ
มีพระน�งยโสธร�พิมพ� ร�หุล น�งปช�บดีโคตมี องคุลิม�ล จนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพ�น กล่�วถึงวันสำ�คัญ
ท�งพุทธศ�สน� สังเวชนียสถ�น พระอัครส�วกและส�วกสำ�คัญในพุทธศ�สน� เป็นต้น ช่วงท่ีสองนำ�เสนอ
เรื่องธรรมะและช�ดกพุทธปัญญ� และเรื่องเล่�ในพระพุทธศ�สน� เนื้อห�ด้�นธรรมะ ได้แก่ อริยสัจ ๔
มรรคมีองค์ ๘ ไตรลักษณ์ ด้�นช�ดกผู้ประพันธ์เลือกช�ดกที่เหม�ะสำ�หรับเด็ก เช่น เรื่องกีส�โคตมี
มโหสถช�ดก สะเด�ใบเดียว สุวรรณส�มช�ดก เป็นต้น
 ก�รใช้สำ�นวนภ�ษ� ใช้ภ�ษ�สละสลวย เข้�ใจง่�ย เหม�ะสำ�หรับเด็ก ห�กในหน้�ใดที่มีคำ�ศัพท์
ย�กหรือคำ�ศัพท์ท�งพระพุทธศ�สน� จะอธิบ�ยคว�มหม�ยของคำ�ในหน้�น้ัน ๆ โดยมีเคร่ืองหม�ยดอกจัน
กำ�กับที่คำ� ทำ�ให้สะดวกในก�รอ่�นม�กยิ่งขึ้น
 ภ�พประกอบ มีสีสันสวยง�ม ภ�พมีชีวิตชีว�สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
 รูปเล่ม มีขน�ด ๙ x ๙ นิ้ว ซึ่งเป็นขน�ดที่เหม�ะกับหนังสือสำ�หรับเด็ก
 บรรณลักษณ์ของหนังสือ จัดพิมพ์ได้ถูกต้องต�มหลักของก�รจัดทำ�หนังสือส�รคดีสำ�หรับเด็ก
ตั้งแต่ หน้�ปก หน้�ปกใน คำ�นำ� ส�รบัญ เนื้อห� เชิงอรรถ (ในหน้�ที่ต้องอธิบ�ยคว�มหม�ยของคำ�)
ตลอดจนบรรณ�นุกรมท้�ยเล่ม ซึ่งอ้�งอิงทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
 หนังสือเรื่อง พระพุทธเจ้า : พุทธปัญญาและชาดก ของ ณิช�วีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์ จัดพิมพ์โดย
บริษัท สำ�นักพิมพ์ห้องเรียน จำ�กัด จึงเป็นเพชรเม็ดง�มในวงวรรณกรรมที่มีทั้งศ�สตร์และศิลป์สมบูรณ์
ครบถ้วนเหม�ะสำ�หรับปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก จึงได้รับร�งวัลดีเด่นประเภทหนังสือ
สำ�หรับเด็ก อ�ยุ ๖ - ๑๑ ปี (ส�รคดี) ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รางวัลดีเด่น

หนังสือสำาหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี (สารคดี)
เรื่อง พระพุทธเจ้า : พุทธปัญญาและชาดก

คำานิยม
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 “ความสุขของเด็กสมาธิส้ัน” หนังสือท่ีมีเน้ือห�ท่ีเป็นนวัตกรรมเก่ียวกับแนวท�งก�รพัฒน�เด็ก
พิเศษที่เรียกว่� “เด็กสม�ธิสั้น” เพร�ะเป็นก�รนำ�เสนอคว�มรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมของผู้ประพันธ์
ที่เป็นเด็กสม�ธิสั้น ซึ่งผ่�นกระบวนก�รพัฒน�ม�เป็นอย่�งดี สะท้อนให้เห็นว่� เด็กเหล่�นี้มีศักยภ�พ
ที่ส�ม�รถจะพัฒน�ได้เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป ถ้�ห�กได้รับก�รพัฒน�ที่ถูกต้องและถูกวิธี
 ผู้ประพันธ์ได้เล่�เรื่องร�วเกี่ยวกับชีวิตของเด็กสม�ธิสั้นผ่�นก�รเขียนบันทึกเรื่องร�วต่�ง ๆ 
ของตนเองที่เป็นก�รถ่�ยทอดคว�มคิด คว�มรู้สึก คว�มต้องก�ร ตลอดจนพฤติกรรมและประสบก�รณ์
ออกม�ด้วยภ�ษ�ท่ีง่�ย ๆ น่�ติดต�ม ทำ�ให้ผู้อ่�นรู้จัก และเข้�ใจเด็กสม�ธิส้ันม�กย่ิงข้ึน จึงเหม�ะสำ�หรับ
คนเป็นครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อน ๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ในก�รที่จะเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันและ
ช่วยกันพัฒน�เด็กสม�ธิสั้นให้ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต
 หนังสือเรื่อง ความสุขของเด็กสมาธิสั้น ของ นักเขียนผีเสื้อเด็ก ๆ หม�ยเลข ๑๓ จัดพิมพ์โดย
สำ�นักพิมพ์ผีเส้ือเด็ก ๆ มีก�รจัดรูปเล่มท่ีคำ�นึงถึงผู้อ่�นไม่ว่�จะเป็นขน�ดหนังสือ ขน�ดตัวอักษร ใช้กระด�ษ
ถนอมส�ยต�ที่อ่�นแล้วสบ�ยต� จัดขอบหนังสือโค้งมน ทำ�ให้สะดวกในก�รจับถือและเปิดอ่�น มีภ�พ
ล�ยเส้นท่ีสะท้อนลักษณะของเด็กสม�ธิส้ันได้ชัดเจน จึงได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น
อ�ยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (ส�รคดี) ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รางวัลดีเด่น
หนังสือสำาหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (สารคดี)

เรื่อง ความสุขของเด็กสมาธิสั้น

คำานิยม
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คำานิยม

รางวัลดีเด่น
หนังสือสำาหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง) 

เรื่อง กวีน้อย

 “กวีน้อย” หนังสือบทร้อยกรองสำ�หรับเด็กวัยรุ่น อ�ยุ ๑๒ - ๑๘ ปี นำ�เสนอด้วยคำ�ประพันธ์
ประเภทกลอน โคลง ฉันท์ ก�พย์ แบ่งเป็น ๔ มุมมอง ได้แก่ ใต้ร่มใบบุญ อุ่นอกไทย ใจกวีน้อย และรูปรอยชีวิต
เนื้อห�หล�กหล�ยสะท้อนภ�พของบ้�นเมือง สิ่งแวดล้อมท�งสังคม วิถีชีวิตคนไทย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
คว�มจงรักภักดีของช�วไทยที่มีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประช�ชน
 นอกจ�กนี้ เนื ้อห�ยังสอดแทรกแนวคิดและทัศนคติที่ดีในด้�นประวัติศ�สตร์ วัฒนธรรม 
อุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง อันเป็นแบบแผนท่ีดีต่อก�รดำ�เนินชีวิต ด้วยอรรถรสท่ีหล�กหล�ยและวรรณศิลป์
ที่ไพเร�ะเรียบง่�ย กระชับ ชัดเจน ก่อให้เกิดสุนทรียภ�พอันงดง�มในร้อยกรองทุกบทที่นำ�เสนอ 
ซึ่งเหม�ะสมกับวัยของผู้อ่�นเป็นอย่�งยิ่ง
 หนังสือเร่ือง กวีน้อย ของ รังสิมันต์ จุลหริก จึงได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำ�หรับเด็กวัยรุ่น 
อ�ยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง) ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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 “My Little Kitchen 2 : ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูร้อน” หนังสือท่ีนำ�เสนอเร่ืองร�วเก่ียวกับอ�ห�รเหนือ
ต�มฤดูก�ลซึ่งเป็นฤดูร้อน เน้นวัตถุดิบที่เป็นพืชผักในท้องถิ่นภ�คเหนือที่ส�ม�รถนำ�ม�ทำ�อ�ห�ร
เมนูต่�ง ๆ ได้ เช่น ผักหว�น ขนุน มะม่วง โดยสอดแทรกคว�มรู้เกี่ยวกับอ�ห�ร วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนภ�คเหนือได้อย่�งน่�สนใจ เช่น เรื่องร�วเกี่ยวกับอ�ห�รมงคลในง�น
แต่งง�น ก�รทำ�ตุง ๑๒ นักษัตร ผ่�นก�รร้อยเรียงเร่ืองร�วของตัวละครในเร่ืองซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของคนไทย
เป็นหนังสือที่ส�ม�รถอ่�นได้ทุกเพศ ทุกวัย
 ภ�พประกอบ มีก�รออกแบบและเล่�เร่ืองท่ีมีเน้ือห�หล�กหล�ยและมีร�ยละเอียดม�กได้อย่�ง
น่�สนใจ มีตัวก�ร์ตูนที่น่�รัก มีอ�รมณ์ขัน มีชีวิตชีว� และร่�เริง ผู้เขียนใช้ล�ยเส้นแบบง่�ย ๆ ดูสบ�ยต�
ส�ม�รถนำ�เสนอคว�มเป็นไทยได้อย่�งชัดเจน แต่ก็มีคว�มร่วมสมัย ชวนให้ติดต�ม เต็มเป่ียมไปด้วยพลัง
คว�มเคล่ือนไหว เชิญชวนให้ผู้อ่�นคล้อยต�มและทำ�ต�มอย่�งตัวละครในเร่ือง ทำ�ให้เป็นหนังสือท่ีมีส�ระ
และไม่น่�เบื่อ สะท้อนคว�มรู้สึกให้ผู้อ่�นเข้�ใจถึงคว�มเป็นอยู่แบบช�วไทยภ�คเหนือ คว�มสำ�คัญของ
ก�รรวมกลุ่มของช�วบ้�น และคว�มอบอุ่นในครอบครัวได้อย่�งดี
 หนังสือเร่ือง My Little Kitchen 2 : ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูร้อน ของ Pittmomo จัดพิมพ์โดย
สำ�นักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคช่ันส์ จึงได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือก�ร์ตูน และ หรือ
นิย�ยภ�พทั่วไป ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รางวัลดีเด่น

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพท่ัวไป
เรื่อง My Little Kitchen 2 : ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูร้อน

คำานิยม
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รางวัลดีเด่น

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำาหรับเด็ก
เรื่อง นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

 “นิทานพ้ืนบ้านภาคกลาง” หนังสือท่ีถ่�ยทอดวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของช�วบ้�น วัฒนธรรมประเพณี
ค่�นิยม และคว�มเช่ือ รวมท้ังเร่ืองร�วของสถ�นท่ีต่�ง ๆ ในท้องถ่ินภ�คกล�งท่ีเล่�ข�นสืบต่อกันม�น�น
ทั้งเรื่องที่ทร�บกันทั่วไปและบ�งเรื่องเป็นนิท�นคว�มเป็นม�ของโบร�ณสถ�น โบร�ณวัตถุ ที่ยังคงมี
ปร�กฏอยู่ในปัจจุบัน เช่น เส�ไห้ ชื่ออำ�เภอในจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีที่ม�จ�กต้นตะเคียนที่มิได้ใช้เป็น
เส�เอกของเมืองหลวง เพร�ะช�วไทยเชื่อว่�ต้นตะเคียนมีหญิงส�วสถิตอยู่ เรื่องพระย�กง –พระย�พ�น 
ส�ยเลือดผูกพันเป็นพ่อลูกกันแต่ต้องม�หำ้�หั่นกันเช่นอริร�ชศัตรู จนเป็นที่ม�ของก�รสร้�งมห�เจดีย์
เพื่อไถ่บ�ป
 ภ�พประกอบนำ�เสนอในรูปแบบก�ร์ตูน อ่�นง่�ย มีคว�มสนุกสน�น สอดแทรกข้อคิดคติสอนใจ
ปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักคว�มดี คว�มเสียสละ และคว�มกตัญญู ภ�พประกอบเป็นตัวก�ร์ตูนท่ีมีเอกลักษณ์
ว�ดโดยผู้ว�ดคนเดียวกันตลอดท้ังเล่ม ส�ม�รถเล่�เร่ืองร�วคว�มเป็นไทยให้มีคว�มร่วมสมัยได้อย่�งลงตัว
มีคว�มน่�รัก เป็นมิตร มีชีวิตชีว� ภ�พและฉ�กมีคว�มต่อเนื่อง เคลื่อนไหว มีหล�กหล�ยมุมมอง สนุก 
ชวนติดต�ม เสมือนชมภ�พยนตร์ก�ร์ตูน
 หนงัสอืเร่ือง นทิานพืน้บ้านภาคกลาง ของ กฤษด� พงึปิตพิรชยั จดัพมิพ์โดย บริษทั สก�ยบุก๊ส์ จำ�กดั 
จึงได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือก�ร์ตูน และ หรือนิย�ยภ�พสำ�หรับเด็ก ในก�รประกวดหนังสือ
ดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คำานิยม
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รางวัลดีเด่น
หนังสือสวยงามท่ัวไป

เรื่อง ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา

 “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” หนังสือประกอบนิทรรศก�ร
ผ้�บ�ติกในพระปิยมห�ร�ช ส�ยสัมพันธ์สย�มและชว� ซึ ่งกำ�หนดจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้�
ในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ ในพระบรมมห�ร�ชวัง ระหว่�งเดือนตุล�คม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ถึงเดือนพฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๖๓
 เนื้อห�ส�ระว่�ด้วย ศิลปะ “ผ้�บ�ติก” ของช�วอินโดนีเซียหรือชว�ที่ประดิษฐ์สร้�งสรรค์ขึ้น
ในสมัยรัชก�ลที่ ๕ เมื่อช่วงที่พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวเสด็จเยือนชว� ๓ ครั้ง ระหว่�ง
พุทธศักร�ช ๒๔๑๓ - ๒๔๔๔ ทรงพอพระร�ชหฤทัยจัดห�และนำ�กลับม�ยังประเทศไทย ปร�กฏอยู่ ใน
คลังหลวงม�กกว่� ๓๐๐ ผืน สี ลวดล�ย คว�มหม�ย แสดงเอกลักษณ์ประจำ�ช�ติ กรรมวิธีก�รประดิษฐ์สืบม�
แต่โบร�ณ ประณีตในก�รออกแบบและรักษ�ฝีมืออย่�งมีม�ตรฐ�น เพร�ะสร้�งโรงเขียนลวดล�ยศิลปะ
ผ้�บ�ติกของชว�ทุกท้องถิ่น จึงตร�ตรึงพระร�ชหฤทัยเป็นพย�นแห่งส�ยสัมพันธ์ แสดงพระอัจฉริยภ�พ
ในง�นศิลปะอย่�งลึกซึ้ง
 โอก�สนิทรรศก�รนี้ ได้นำ�ผ้�บ�ติก ๑๐๕ ผืน ซึ่งประดิษฐ์จ�กท้องถิ่นต่�ง ๆ ได้แก่ ชว�กล�ง
และแถบช�ยฝ่ัง เป็นผ้�ท่ีมีร�ยละเอียดอธิบ�ยข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีน่�สนใจท่ีสำ�คัญ ได้แก่ แสดงภ�พลวดล�ย
ในลักษณะภ�พเต็ม ย่อขย�ย พับทบ บอกชื่อ สื่อคว�มหม�ย เพื่อประโยชน์แก่ก�รศึกษ�ง�นศิลปะผ้�
อย่�งละเอียด เป็นลวดล�ยธรรมช�ติที่ให้คว�มรู้อย่�งลึกซึ้ง ตอนท้�ยเป็นอภิธ�นศัพท์ภ�พต่�ง ๆ 
ที่เกี่ยวกับผ้�บ�ติก ประกอบภ�พลวดล�ยผ้�บ�ติกสีและข�วดำ�ตลอดเล่ม
 ปกหน้� - ปกหลัง ผนึกด้วยผ้�บ�ติกพิมพ์ล�ยบนกระด�ษแข็ง เดินร้อยร้อนชื่อเรื่องด้วยฟอยล์
บนผ้�บ�ติกสีเขียวในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้� กลมกลืนกับพื้นที่มีลวดล�ยสีดำ� ข�วและส้ม
 ก�รพิมพ์ พิมพ์ด้วยกระด�ษอ�ร์ตด้�น ๑๒๐ แกรม ต่อต�ร�งเมตร ภ�พลวดล�ยผ้�บ�ติกพิมพ์ส่ีสี
มีเทคนิคก�รพิมพ์สูง ควบคุมสีได้ดีเย่ียม ละเอียดคมชัด รวมท้ังภ�พล�ยผ้�บ�ติกท่ีพิมพ์ด้วยกระด�ษท่ีมี
ก�รพับทบอย่�งต่อเนื่องแทรกอยู่เป็นระยะ ช่วยให้เห็นลวดล�ยผ้�ได้อย่�งชัดเจน
 ก�รจัดรูปเล่ม เป็นหนังสือ ขน�ด ๒๘.๕ x ๒๘.๕ เซนติเมตร ปกแข็ง ก�รเข้�เล่มแข็งแรงทนท�น
ด้วยก�รเย็บกี่เรียบร้อยแน่นหน�
 หนังสือเร่ือง ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ของ น�งมยุรี วีระประเสริฐ
และคณะ จัดพิมพ์โดย พิพิธภัณฑ์ผ้�ในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ จึงได้รับร�งวัลดีเด่น 
ประเภทหนังสือสวยง�มทั่วไป ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คำานิยม
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รางวัลดีเด่น
หนังสือสวยงามสำาหรับเด็ก

เรื่อง โขนไทย

 “โขนไทย” หนังสือภ�พจ�กวรรณกรรมไทยและก�รแสดงน�ฏศิลป์ช้ันสูงของช�ติเร่ืองร�มเกียรต์ิ
ซึ่งผู้สร้�งสรรค์มุ่งประสงค์จะถ่�ยทอดให้เด็กและเย�วชนเข้�ใจอย่�งถูกต้องลึกซึ้งตั้งแต่เย�ว์วัยอันเป็น
ก�รอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของช�ติ ก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รแสดง “โขน” มีหล�ยประก�ร ได้แก่ 
ก�รไหว้ครู ดนตรี บทพ�กย์ บทเจรจ� หัวโขน ก�รแต่งก�ย รวมท้ังก�รฝึกฝนก�รแสดง ล้วนเป็นภ�พประกอบ
สีสวยง�ม นอกจ�กน้ันยังส�ม�รถชมวีดิทัศน์ก�รแต่งก�ย ท่�ฝึก และท่�รำ�ต่�ง ๆ ผ่�นก�รสแกน QR Code
ได้ด้วย
 ภ�พประกอบ ได้นำ�ตัวละครเอกท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รดำ�เนินเร่ืองม�แสดงไว้ครบถ้วน ระบุช่ือ
และวงศ์กำ�กับไว้ มีคว�มวิจิตรสวยง�มทั้งเล่ม มีคว�มสมบูรณ์ในก�รให้ทั้งคว�มรู้ คว�มเพลิดเพลิน 
และสร้�งสุนทรียะแก่ผู้อ่�นอย่�งดียิ่ง
 ก�รพิมพ์ เป็นหนังสือขน�ด ๒๒.๘ x ๒๓ เซนติเมตร พิมพ์ด้วยกระด�ษอ�ร์ตมัน ๑๒๐ แกรม
ต่อต�ร�งเมตร จัดว�งรูปเล่มสวยง�ม ตัวอักษรมีขน�ดใหญ่เหม�ะสมกับผู้อ่�นวัยเด็ก ภ�พประกอบมีสีสัน
สวยง�มแสดงออกถึงคว�มเป็นไทยสอดคล้องกับเนื้อห�
 ภ�พปก พิมพ์สี่สีด้วยกระด�ษก�ร์ดอ�ร์ต มีก�รเคลือบเฉพ�ะจุดและก�รพิมพ์สีพิเศษที่เป็น
ประก�ยโดดเด่น ทำ�ให้ปกมีคว�มสวยง�มเป็นพิเศษม�กยิ่งขึ้น และเพิ่มคุณค่�ของหนังสือ
 ก�รเข้�เล่ม ด้วยวิธีไสสันท�ก�ว เหม�ะสมกับคว�มหน�ของหนังสือ
 หนังสือเร่ือง โขนไทย ของ ณิช�ด� ทวีศิลป์ จัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์ บริษัท แปลน 
ฟอร์ คิดส์ จำ�กัด จึงได้รับร�งวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยง�มสำ�หรับเด็ก ในก�รประกวดหนังสือดีเด่น 
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คำานิยม
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การประกวดหนังสือดีเด่น 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ปรึกษา
 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (น�ยอำ�น�จ วิชย�นุวัติ)
 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (น�งวัฒน�พร ระงับทุกข์)

ผู้ด�าเนินงาน
 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ� (น�งส�วรัตน� แสงบัวเผื่อน)
 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�และส่งเสริมวิทยบริก�ร (น�งเส�วภ� ศักด�)
 น�งส�วร�ตรี ธรรมโชติ 
 น�งส�วประนอม เพ็งพันธ์
 น�ยรัฐพงษ์ สงวนง�ม
 น�งส�ววร�ภรณ์ ศรีแสงฉ�ย
 น�งส�วศิริพร พรรณพัฒน์กุล
 น�งส�ววิจิตตร� ก�ฬภักดี
 น�งส�วณัฐชย� ซังบุดด�

ผู้พิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นและเขียนค�านิยม
 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตัดสินก�รประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้จัดท�าต้นฉบับและบรรณาธิการ
 น�งส�วประนอม เพ็งพันธ์
 น�งส�ววิจิตตร� ก�ฬภักดี

ผู้จัดพิมพ์เผยแพร่
 กลุ่มพัฒน�และส่งเสริมวิทยบริก�ร สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

พิมพ์ครั้งที่ ๑
 พุทธศักร�ช ๒๕๖๓ จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
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