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การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย
ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย และพิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้หนังสือ
มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปรักการอ่าน และสร้างสังคม
การอ่านที่ยั่งยืน
หนังสือที่ส่งเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำ
ภาพประกอบ และผู้จัดพิมพ์ ร่วมส่งหนังสือรวมจำนวน ๓๓๘ เรื่อง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่าง ๆ
´Ñ§¹Õé
หนังสือสารคดี
๓๓
เรื่อง
หนังสือนวนิยาย
๑๕
เรื่อง
หนังสือกวีนิพนธ์
๑๖
เรื่อง
หนังสือรวมเรื่องสั้น
๑๙
เรื่อง
หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี
๖๑
เรื่อง
หนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี (บันเทิงคดี)
๒๓
เรื่อง
หนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี (สารคดี)
๑๓
เรื่อง
หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บันเทิงคดี)
๑๘
เรื่อง
หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (สารคดี)
๓๔
เรื่อง
หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง)
๖
เรื่อง
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป
๑๖
เรื่อง
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก
๑๑
เรื่อง
หนังสือสวยงามทั่วไป
๑๒
เรื่อง
หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก
๖๑
เรื่อง
การพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการดังกล่าว
ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รบั รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏว่า
มีหนังสือได้รับรางวัล ๕๒ เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น ๑๑ เรื่อง รางวัลชมเชย ๔๑ เรื่อง
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หนังสือสารคดี

ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
นนทบุรีศรีมหานคร
ผู้ประพันธ์ พิศาล บุญผูก
ผู้จัดพิมพ์ สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เจดีย์ ã¹»ÃÐà·Èä·Â : ÃÙ»áºº ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
áÅÐ¾ÅÑ§ÈÃÑ·¸Ò
ผู้ประพันธ์และผู้จัดทำภาพประกอบ
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
เรื่อง

¨Ò¡ÃÑª¡ÒÅ·Õè õ ¶Ö§ÃÑª¡ÒÅ·Õè ù : ÍÕ¡Â‹Ò§¡ŒÒÇ¢Í§
¾ÃÐºÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾
ผู้ประพันธ์ สมโชติ อ๋องสกุล
ผู้จัดพิมพ์ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง

เรย์นลั โด อิเลโต้ : มวลชนคนชัน้ ล่าง ประวัตศิ าสตร์แห่งชาติ
และความรู้แบบอาณานิคม
ผู้ประพันธ์ ทวีศักดิ์ เผือกสม
ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สมมติ
เรื่อง
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Ë¹Ñ§Ê×Í¹Ç¹ÔÂÒÂ

ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เรื่อง
¡Ã§¡ÃÃÁ
ผู้ประพันธ์ จุฬามณี
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
เรื่อง
¡ÃÐË¹¡¹·Õ
ผู้ประพันธ์ ยุวดี มณีกุล
ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
เรื่อง
ม่านชีวิต
ผู้ประพันธ์ ธนายุทธ สีห์ขจร
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
หนังสือกวีนิพนธ์

ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เรื่อง
ใจธรรมชาติ
ผู้ประพันธ์ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล
ผู้จัดพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน
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เรื่อง
á¹ºà¡ÅŒÒà¹Ò¡ÒÅ ÃÇÁº·ÃŒÍÂ¡ÃÍ§
ผู้ประพันธ์ ชวิน พงษ์ผจญ
ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง
ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§¡ÅÑººŒÒ¹
ผู้ประพันธ์ อังคาร จันทาทิพย์
ผู้จัดพิมพ์ ผจญภัยสำนักพิมพ์
Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÇÁàÃ×èÍ§ÊÑé¹

ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
ลืมตาตื่นอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร
ผู้ประพันธ์ ปองวุฒิ รุจิระชาคร
ผู้จัดพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์

ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๒ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เรื่อง
¹Ñ¡áÊ´§Ê´
ผู้ประพันธ์ สาคร พูลสุข
ผู้จัดพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์

ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง
เสน่หานุสรณ์
ผู้ประพันธ์ เงาจันทร์
ผู้จัดพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์

ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
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ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

นกป่ากับปู่ต้นไม้
ปรีดา ปัญญาจันทร์ และสุดไผท เมืองไทย
ปรีดา ปัญญาจันทร์
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

คนนี้คือใคร
สุมาลี
สุทัศน์ ปาละมะ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์คิดดี้
ในเครือบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง
มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

ÅÙ¡©Ñ¹ËÒÂä»
ธารินี เหลืองอารีพร
สมบัติ คิ้วฮก
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
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๑. หนังสือบันเทิงคดี
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)
งามพรรณ เวชชาชีวะ
ต้องการ
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

ป่าต้องห้าม
พรชัย แสนยะมูล
กุลธวัช เจริญผล
สำนักพิมพ์เบสต์โฟร์คิดส์

เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

ผ่อผนัง ฟังนิทาน
อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน)

เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

àÃÒÃÑ¡ã¹ËÅÇ§
กองบรรณาธิการแพรวเพื่อนเด็ก
วชิราวรรณ ทับเสือ และกฤษณะ กาญจนาภา
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
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๒. หนังสือสารคดี
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง
สุทธิลักษณ์ น้อยหร่าย
เนติกร ชินโย
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์

ในเครือบริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำกัด (มหาชน)

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

ความลับของแมว
ณิชา พีชวณิชย์
ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

ติ๊ด ติ๊ด...สนุกคิดบ้านสวน
รัตนา คชนาท
รัตนา คชนาท และภัทรวินท์ รัศมิแพทย์
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

อมตะผีรอบโลก
ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์
ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช และผองเพื่อน
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓËÃÑºà´ç¡ÇÑÂÃØ‹¹ ÍÒÂØ ñò - ñø »‚

๑. หนังสือบันเทิงคดี
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
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ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

เด็กชายทีป่ ลอมตัวเป็นหนังสือ, ดอกไม้ และอืน่ ๆ
ปะการัง
ภูพเยีย
สำนักพิมพ์เช้าวันอาทิตย์

เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

บึงน้ำแห้ง
โชติ ศรีสุวรรณ
อภิชา แย้มสำรวล
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

อัศวินอุตุกับปีศาจทั้งแปด
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
noetta
สำนักพิมพ์ภูตะวัน

๒. หนังสือสารคดี
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
โชตวิชช์ สุวงศ์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

à·ã¨ãËŒÊà»¹ : Spain’s Great Time
นพ. วันฉัตร ชินสุวาเทย์
นพ. วันฉัตร ชินสุวาเทย์
บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
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เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่น
หมอจริง
สำนักพิมพ์สปริงบุ๊กส์

เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

How deep is your dream
สุดารัตน์ เทียรจักร์
สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

ในเครือบริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำกัด (มหาชน)

ò. Ë¹Ñ§Ê×Íº·ÃŒÍÂ¡ÃÍ§
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

ÃŒÍÂ¡ÅÍ¹
ชวิน พงษ์ผจญ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

เก็จแก้วกรองกานท์
สุปาณี พัดทอง
บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด

ดินแต้มดาว : ปณิธานตามรอยพ่อ
สานต่องานแผ่นดิน
ผู้ประพันธ์
อนุวัฒน์ แก้วลอย
ผู้จัดทำภาพประกอบ ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่ พุทธศักราช ๒๕๕๗
เรื่อง
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เรื่อง
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

àÃ×Í§áÊ§áË‹§ËÑÇã¨
นิวรรฒก์ ทองจำปา
-

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

๑. หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น
ผู้ประพันธ์
งามพรรณ เวชชาชีวะ
ผู้เขียนการ์ตูนหรือผู้จัดทำภาพประกอบ วิศุทธิ์ พรนิมิตร
ผู้จัดพิมพ์
แพรวสำนักพิมพ์

ในเครือบริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำกัด (มหาชน)

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
¡ÃÐºÕèËÂÒÁÂØ·¸À¾
เรื่อง
ผู้ประพันธ์
หมู นินจา
ผู้เขียนการ์ตูนหรือผู้จัดทำภาพประกอบ หมู นินจา
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
เรื่อง
พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ
ผู้ประพันธ์
โอม รัชเวทย์ และคณะ
ผู้เขียนการ์ตูนหรือผู้จัดทำภาพประกอบ โอม รัชเวทย์ และคณะ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์

ในเครือบริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำกัด (มหาชน)
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เรื่อง
หมาจ๋า Therapy หมาจ๋ารักษาใจ
ผู้ประพันธ์
ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ
ผู้เขียนการ์ตูนหรือผู้จัดทำภาพประกอบ ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

๒. หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : สิงคโปร์
ผู้ประพันธ์
ป๋าสนิท และกฤษดา พึงปิติพรชัย
ผู้เขียนการ์ตูนหรือผู้จัดทำภาพประกอบ
มนต์ชัย ภู่แสงสะอาด และสมภพ สมสา
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน แผ่นดินเปลีย่ นแปลง
ผศ. จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์
และอำพวรรณ ทิวไผ่งาม
ผู้เขียนการ์ตูนหรือผู้จัดทำภาพประกอบ นงคราญ ใจแก้ว
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สำนักพิมพ์ เวิลด์คิดส์ จำกัด
เรื่อง
ผู้ประพันธ์

เรื่อง
àÁ¦¢Í§¾ÃÐÃÒªÒ
ผู้ประพันธ์
กองบรรณาธิการ
ผู้เขียนการ์ตูนหรือผู้จัดทำภาพประกอบ
อัมรินทร์ เดชณรงค์ และศิริศักดิ์ เชาวน์ศิริ
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
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เรื่อง
เรื่องลี้ลับรอบโลก : มอนสเตอร์ ã¹à§ÒÁ×´
ผู้ประพันธ์
มนต์ชัย และสิริน
ผู้เขียนการ์ตูนหรือผู้จัดทำภาพประกอบ มนต์ชัย และสิริน
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÇÂ§ÒÁ

ñ. Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÇÂ§ÒÁ·ÑèÇä»
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
สมุดภาพสยามเรเนซองส์ ความทรงจำ
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ REMINISCENCE
OF RATTANAKOSIN I (1851 – 1911)
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ
ม.ล. ภัคภรจันท์ เกษมศรี
ผู้จัดทำภาพประกอบ ปริญญา สัญญะเดช
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม นิรุติ กรุสวนสมบัติ
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำกัด (มหาชน)
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ จำกัด
เรื่อง

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
ปฐมบทแห่งสยาม - ไทย ณ ห้วงกาล :
ถวายคารวาลัย
Siam - Thai Between Times : The Genesis
Homage to a Beloved Monarch
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ ณัฐสุดา จันทระ
ผู้จัดทำภาพประกอบ เกรียงไกร ไวยกิจ
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม เกรียงไกร ไวยกิจ และคณะ
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์
สยาม - ไทย ณ ห้วงกาล
เรื่อง
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เรื่อง
วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้จัดทำภาพประกอบ โชตวิชช์ สุวงศ์
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม
โชตวิชช์ สุวงศ์ และพรเพ็ญ บำรุงสิน
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำกัด (มหาชน)
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม
เรื่อง
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ วงเดือน นาราสัจจ์
ผู้จัดทำภาพประกอบ ธีราพร วิรุฬห์รักษ์ และคณะ
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๙๗) จำกัด
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๙๗) จำกัด
ผู้จัดพิมพ์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
และชมรมน้องใหม่จุฬา Ï òõñð

ò. Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÇÂ§ÒÁÊÓËÃÑºà´ç¡
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
เรื่อง
ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ ธัมม์ ศิริพรมรินทร์
ผู้จัดทำภาพประกอบ อัมรินทร์ เดชณรงค์
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม ฤทธิเดช พุ่มท้วม
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
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ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ มี ๓ รางวัล (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
ครอบครัวสุขสันต์ สงกรานต์สุขใจ
เรื่อง
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ ภัทรวลี นิ่มนวล
ผู้จัดทำภาพประกอบ อโนชา ช้าเบ็ญจา
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม จิราพร หนองไม้งาม และคณะ
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
เรื่อง
จุ๊ จุ๊...เงียบหน่อยนะจ๊ะ
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ รัตนา คชนาท
ผู้จัดทำภาพประกอบ รัชนี ยังสุข
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ HELLO KIDS
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
เรื่อง
พระมหาชนก วิริยะบารมี
ผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ ปรีดา ปัญญาจันทร์
ผู้จัดทำภาพประกอบ ธีระวัฒน์ คะนะมะ
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท นานมี จำกัด - สำนักพิมพ์ทองเกษม

Ë¹Ñ§Ê×Í´Õà´‹¹ »ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõöñ : ñõ

คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
หนังสือสารคดี

เรื่อง นนทบุรีศรีมหานคร
“นนทบุรศี รีมหานคร” หนังสือในโครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศจากภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวของ
จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น ๑๐ บท ได้แก่ ๑) ปฐมบท นนทบุรี ศรีมหานคร
๒) นนทบุรี มีสร้อยนาม ๓) นนทบุรีที่สองฝั่งเจ้าพระยา ๔) ลำลอง ครรลองชีวิตของนนทบุรี
๕) ความหลากหลายของผู้คนชุมชนนนทบุรีและอาชีพ ๖) สร้างมรรคา เข้าสู่อารยธรรมนนท์
๗) นนทบุรีมี ๖ อำเภอ ๘) พระบารมีมากล้นรำพัน ๙) ผู้ทำคุณประโยชน์ในจังหวัดนนทบุรี และ
๑๐) บทส่งท้าย
ผู้ประพันธ์เป็นปราชญ์ท้องถิ่นที่สำคัญยิ่งของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้เรียบเรียงขึ้นจาก
การศึกษาค้นคว้าและสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในพื้นที่ และถ่ายทอดเรื่องราวโดยการมองย้อนภาพ
ในอดี ต ที่ มี ป ระวั ติ ม ายาวนานตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ให้ ไ ด้ เ ห็ น และเข้ า ใจ
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของคนนนทบุรีที่ครั้งหนึ่งเป็นชุมชนเกษตรหรือแหล่งการค้าที่มีตลาดน้ำ
เรือนแพชีวติ ชาวน้ำสองฝัง่ แม่น้ำเจ้าพระยา อีกทัง้ ผูค้ นทีป่ ระกอบด้วยชนหลายชาติพนั ธุ์ ไทย มอญ
จีน ญวน ลาว และหลายศรัทธาความเชือ่ ทีม่ ที งั้ พุทธ คริสต์ อิสลาม เต๋า ขงจือ้ เป็นภูมวิ ฒ
ั นธรรม
ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของนนทบุรมี าจนถึงปัจจุบนั นนทบุรที มี่ อี าณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครจึงเป็น
ที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง ทำให้นนทบุรีเป็นย่านธุรกิจการค้า ที่อยู่อาศัย และสถานที่
สำคัญของราชการและเอกชน ขณะเดียวกันเส้นทางคมนาคมทางบก ถนนสายหลัก สะพาน
ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และรถไฟฟ้า ได้เข้ามาแทนเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่มีมาแต่ดั้งเดิม ชุมชน
ชาวนนทบุรีที่เคยอยู่สองฝั่งลำน้ำได้เปลี่ยนมาตั้งถิ่นฐานมาอยู่สองฝั่งถนนแทนสองฝั่งแม่น้ำ
ลำคลอง
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ผู้ประพันธ์ได้ชี้ ให้อนุชนรุ่นหลังมองเห็นภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสังคม
ในจังหวัดนนทบุรีได้เป็นอย่างดี ข้อมูลเหล่านี้ถ้าไม่มีการบันทึกไว้จะสูญหายไปจากความทรงจำ
ของมวลมนุษย์ตามกาลเวลา หนังสือเล่มนีจ้ งึ เป็นเสมือนคลังมหาสมบัตขิ องจังหวัดนนทบุรที บี่ รรจุ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เต็มเรือนคลัง ดังนั้น หนังสือเรื่อง นนทบุรีศรีมหานคร ของ พิศาล บุญผูก
จัดพิมพ์โดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้รับรางวัลดีเด่น
ประเภทหนังสือสารคดี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
หนังสือรวมเรื่องสั้น

เรื่อง ลืมตาตื่นอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร
“ลื ม ตาตื่ น อี ก ครั้ ง ...ในเวลาอั น สมควร” หนั ง สื อ รวมเรื่ อ งสั้ น จำ า นวน ๑๒ เรื่ อ ง
ที่ผู้ประพันธ์สะท้อนภาพปัญหาสังคมไทยร่วมสมัยที่มีทั้งความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่าง
โลกแห่งความจริงกับโลกแห่งเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ความเปลี่ยนแปลง อันสลับซับซ้อน
เหล่านี้ ทำให้เกิดการท้าทายต่อค่านิยม และคุณธรรมบางประการในการใช้ชีวิต
ผู้ประพันธ์ตั้งคำถามชวนให้หาคำตอบต่อปัญหาเหล่านี้ ด้วยการประพันธ์แบบสัจนิยม
ผสมกับแฟนตาซี ผ่านมุมมองการมองโลกในแง่ดี บางครั้งแฝงน้ำเสียงเสียดสีเย้ยหยัน รวมทั้ง
การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายหลายนัยอย่างแยบยล ทำให้ผู้อ่านเกิดอรรถรส รู้จักและเข้าใจชีวิต
มนุษย์ดีขึ้นว่าโลกปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มิใช่ความสูญเสีย อย่างไร
ก็ตามความรัก ความจริงใจ และอิสรภาพยังคงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อไปในโลกแห่งอนาคต
ด้วยคุณสมบัตดิ งั กล่าว หนังสือเรือ่ ง ลืมตาตืน่ อีกครัง้ ...ในเวลาอันสมควร ของ ปองวุฒิ
รุจิระชาคร จัดพิมพ์โดย แพรวสำนักพิมพ์ ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
(มหาชน) จึงได้รบั รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี
¾.È. òõöñ
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คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓËÃÑºà´ç¡àÅç¡ ÍÒÂØ ó - õ »‚
เรื่อง นกป่ากับปู่ต้นไม้

“นกป่ากับปู่ต้นไม้” หนังสือสอนให้เด็กรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ผ่านเรือ่ งราวรูปแบบนิทานภาพทีม่ ตี วั ละครสำคัญ คือ ปูต่ น้ ไม้ ซึง่ มีอายุยนื ยาวจนเป็นทีพ่ กั พิงอาศัย
ของสรรพสัตว์นานาชนิด ปู่ต้นไม้จึงเป็นเสมือนบ้าน รัง ที่วิ่งเล่น และที่หลบภัยอันอบอุ่น
แต่แล้วมนุษย์กลับเป็นผู้ทำลายความร่มเย็นและความผูกพันซึ่งกันและกัน เพราะปู่ต้นไม้ถูกขาย
พวกเขาได้ลดิ กิง่ ก้าน ขุดดินล้อมต้น และตัดรากของปูเ่ พือ่ นำเข้าไปในเมืองและปลูกในทีแ่ ห่งใหม่
ซึง่ ห้อมล้อมไปด้วยบ้านเรือนจำนวนมาก ปูย่ นื ต้นอย่างโดดเดีย่ วท่ามกลางแสงแดดและความเงียบ
โดยมีนกป่าเกาะอยู่เป็นเพื่อน แต่ในที่สุดปู่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ฝูงนกป่าเฝ้ามองใบแห้ง
ใบสุดท้ายของปู่ร่วงลงสู่พื้นดิน แล้วพากันบินจากไปอย่างไม่หวนกลับมาที่นั่นอีกเลย
ผู้ประพันธ์เลือกใช้ถ้อยคำภาษาได้อย่างไพเราะ สละสลวย อ่านเข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่าน
รู้สึกตรึงใจ สะเทือนใจได้อารมณ์ผสมอรรถรสภาษาเหมือนได้อ่านร้อยแก้ว จึงก่อเกิดอารมณ์
ความรู้สึกโดยเฉพาะหน้าสุดท้ายของเรื่องที่ใช้ภาพบรรยายฝูงนกป่าพากันบินหายลับไป
ภาพประกอบใช้สสี ดใสสวยงามและมีความหมาย โดยเปิดฉากนำเรือ่ งจากสีเขียวสดใส
แสดงความรู้สึกเบิกบาน ร่าเริง สนุกสนานของสรรพสัตว์นานาชนิด รูปทรงปู่ต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้าน
ร่มเย็นให้ความสง่างามแก่ผู้อ่าน อีกทั้งการจัดวางภาพดูแปลกตาและสร้างสรรค์ ทำให้เกิด
ความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของปู่ต้นไม้ ต่อจากนั้น สีสันภาพเริ่มนำไปสู่การกระทำของมนุษย์
ที่ใช้เครื่องมือ รถบรรทุกนำไปสู่การปลูกใหม่ในเมือง บรรยากาศภาพเริ่มปรับเปลี่ยนจาก
สีน้ำตาลที่แสดงความแห้งแล้ง จนกระทั่งในหน้าสุดท้ายภาพแสดงความอ้างว้าง พื้นสีขาวมี
ปู่ต้นไม้ยืนโดดเดี่ยว มีนกบางหมู่เกาะกิ่งเฝ้าดู บางหมู่บินลับหายไป ใช้มุมมองภาพจากสายตา
ของนก (bird eye’s view) ที่เฝ้าติดตามดูปู่ต้นไม้จากท้องฟ้าเบื้องบน ซึ่งผู้วาดภาพทำได้
โดดเด่นเป็นพิเศษ อีกทั้งรายละเอียดและจุดเน้นทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจ
หนังสือเรื่อง นกป่ากับปู่ต้นไม้ ของ ปรีดา ปัญญาจันทร์ และสุดไผท เมืองไทย
จัดพิมพ์โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จึงได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก
อายุ ๓ - ๕ ปี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
หนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี (บันเทิงคดี)
เรื่อง โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)

“โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)” หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของเด็ก ๆ
วัยสดใสบริสทุ ธิท์ เี่ ป็นเพือ่ นรักกัน มีน้ำใจไมตรีตอ่ กัน ให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และช่วยกัน
ปกป้องเพื่อนที่อ่อนแอกว่า พ่อแม่ของมดแดง แตงกวา และเอย เป็นเพื่อนบ้านติดกัน อาศัย
ในชุมชนที่ ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สุข สงบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก
ผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความลับเกี่ยวกับชีวิตของเอย เด็กหญิงพิการ เมื่อเป็น
เด็กเล็ก ๆ และเรื่องราวของพี่ดุจดาวจากโลกออนไลน์ที่มีข้อมูลเชื่อมโยงข่าวสารไปทั่วโลก
จนทำให้เกิดเรื่องตื่นเต้นชวนติดตาม เมื่อเด็ก ๆ ต้องเผชิญกับคนแปลกหน้าที่ไม่หวังดี เนื้อเรื่อง
สนุกสนาน ตื่นเต้น ชวนติดตาม สำนวนภาษาสละสลวย ภาพประกอบสีสันสวยงาม มีชีวิตชีวา
ด้วยการใช้เทคนิคสีน้ำออร์แกนิก เป็นการนำดอกไม้ ใบไม้ มาบดเป็นสีเพื่อระบายภาพปกและ
ภาพประกอบ รูปเล่มมีขนาดที่เหมาะสมกับเด็กวัย อายุ ๖ - ๑๑ ปี
หนังสือเรื่อง โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ของ งามพรรณ เวชชาชีวะ
จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ
๖ - ๑๑ ปี (บันเทิงคดี) ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
หนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี (สารคดี)
เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง

“พระพุทธเจ้ า ศาสดาผู้รู้ แจ้ง ด้วยตนเอง” หนั งสื อเล่ าเรื่ องราวพุท ธประวั ติของ
พระพุทธเจ้า ผู้ประพันธ์เรียบเรียงเนื้อหาด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยเข้าใจง่าย ตัวอักษรขนาด
ใหญ่ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ด้านเนือ้ หาได้รอ้ ยเรียงสัน้ ๆ กระชับ และชัดเจน โดยแบ่งเป็นตอน ๆ
เริม่ ตัง้ แต่ประสูตเิ จ้าชายสิทธัตถะ เทวทูตทัง้ สีท่ มี่ าทำนายดวงชะตา การเฉลิมพระนาม “สิทธัตถะ”
การเสด็จออกผนวช การบำเพ็ญทุกรกิรยิ า การได้พบกับนางสุชาดาผูถ้ วายข้าวมธุปายาส การพบ
กับมารผจญ การตรัสรู้ การแสดงปฐมเทศนา การแสดงธรรมเพื่อโปรดประยูรญาติ การเสด็จไป
แสดงธรรมบนสวรรค์ การได้พบกับจอมโจรองคุลีมาลผู้ล่านิ้วมือมนุษย์ และพระเทวทัตพระญาติ
ของพระพุทธเจ้าที่วางแผนดักทำร้าย การกำหนดวันปรินิพพาน และปรินิพพาน
ภาพประกอบ เป็นภาพสีสวยงามสอดคล้องกับเนือ้ เรือ่ ง สามารถพินจิ ความงามของภาพ
ได้จากหนังสือ หรือดาวน์โหลด และติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ คือโทรศัพท์มอื ถือ หรือ
แท็บเล็ต เพือ่ ดูภาพเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพุทธประวัติ ในรูปแบบภาพเสมือนจริง จำนวน ๕ ภาพ
รูปเล่มของหนังสือมีขนาดที่เหมาะสม รูปเล่มสวยงาม แข็งแรง สะดวกสำหรับเด็ก ๆ
ในการหยิบอ่านและดูภาพประกอบ
หนังสือเรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง ของสุทธิลักษณ์ น้อยหร่าย
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
(มหาชน) จึงได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี (สารคดี) ในการ
»ÃÐ¡Ç´Ë¹Ñ§Ê×Í´Õà´‹¹ »ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõöñ
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คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (สารคดี)
เรื่อง วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา

“วิ ถี แ ห่ ง ไทย...สายธารแห่ ง ปั ญ ญา” หนั ง สื อ รวบรวมเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยูข่ องสังคมและวัฒนธรรมไทยในหลากหลายบริบท ทีเ่ ป็นแบบแผนสืบเนือ่ งมาจากอดีต
นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านศาสนา จารีต ประเพณี ศิลปกรรม และภาษา ทั้งของ
เก่าและใหม่ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามยุคสมัย นำมาประมวลไว้อย่างหลากหลาย ประกอบ
ด้วยเนื้อหา ๓๑ บท โดยแต่ละบทให้ความรู้ในแต่ละเรื่องอย่างกระชับ สั้น ๆ สละสลวย เข้าใจ
ง่าย สำนวนภาษาเหมาะสม สุขุมลุ่มลึก มีภาพประกอบเป็นภาพวาดสีน้ำสวยงาม สอดคล้องกับ
เนื้อหาแต่ละเรื่อง จัดวางภาพได้อย่างเหมาะสม ชวนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ รูปเล่มแข็งแรง
ภาพปกสวยงามสบายตา เร้าใจอยากเปิดอ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ช่วยเปิดโลกทัศน์ ใช้สบื ค้นหาประวัตคิ วามเป็นมาของชาติไทย ทีม่ กี ารพัฒนาสืบเนือ่ งผ่านกาลเวลา
จนเป็นเอกลักษณ์ของไทย และหล่อหลอมร่วมกันจนกลายเป็นพลังยึดโยงความเป็นชาติมาจน
ปัจจุบัน
หนังสือเรื่อง วิ ถี แ ห่ ง ไทย...สายธารแห่ ง ปั ญ ญา ของ สำานักงานทรัพย์สิน
Ê‹Ç¹พระมหากษัตริย์ จัดพิมพ์โดย สำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ จึงได้รบั รางวัลหนังสือ
ดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ – ๑๘ ปี (สารคดี) ในการประกวดหนังสือดีเด่น
»ÃÐ¨Ó»‚ òõöñ
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คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง)
เรื่อง ร้อยกลอน

“ร้อยกลอน” หนังสือรวมบทร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยกลอนแปด มีทั้งกลอนสักวา
และกลอนดอกสร้อยอย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์ บทกลอนชวนให้ตดิ ตามด้วยกลวิธกี ารประพันธ์
ที่เลือกสรร ใช้คำได้อย่างมีวรรณศิลป์และลงตัว ส่งผลให้มีพลังในการถ่ายทอดและสื่อความคิด
ได้ลึกซึ้ง เกิดจินตภาพชัดเจนในแต่ละบทตอน ตลอดทั้งเล่มประกอบด้วยเนื้อหา ๘ ตอน ได้แก่
จงรักจักรีวงศ์ เจตน์จำนงธำรงไทย วัฒนธรรมน้อมนำใจ ใฝ่ความดีคู่ชีวา การเมืองเรื่องสำคัญ
สรรค์สังคมสมคุณค่า โลกใหญ่วัยศึกษา ทัศนาภาษิตงาม นอกจากนี้ ผู้ประพันธ์ยังสะท้อน
ให้เห็นถึงการมองโลกในแต่ละด้าน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เฉียบคม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ปญ
ั หาด้วยการคิดดี ปฏิบตั ดิ ี อันเป็นแนวทางในการดำรงชีวติ แก่เยาวชนได้อย่างดียงิ่
หนังสือเรือ่ ง ÃŒÍÂ¡ÅÍ¹ ของ ชวิน พงษ์ผจญ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
จึงได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง)
ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป
เรื่อง ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น

“ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น” หนังสือนิยายภาพที่นำเสนอเรื่องราวของเด็กหญิง
คนหนึ่ง ชื่อ “กะทิ” ที่แม่ของเขาเสียชีวิตและต้องไปอยู่บ้านในชนบท กะทิใช้ชีวิตที่บ้านตายาย
อย่างมีความสุขและสนุกสนานตามประสาเด็ก ได้พายเรือไปตามท้องทุ่ง เก็บสายบัว ได้เล่นน้ำ
อยู่กับธรรมชาติที่งดงาม เป็นชีวิตที่สดใสของเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ แต่ได้รับความอบอุ่นจาก
ตายายและญาติพี่น้องของแม่กะทิ ผู้ประพันธ์ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้เห็นว่าครอบครัว
มีความสำคัญต่อชีวติ ของเด็กทีข่ าดพ่อแม่ มีตา ยาย น้า ดูแลทัง้ เรือ่ งอาหารและความรูส้ กึ ของกะทิ
แม้กระทั่งการตอบคำถามของเด็กที่ถามตามประสาเด็ก ซึ่งมีคำถามมากมาย ผู้ประพันธ์เขียน
ได้อย่างแนบเนียนและระมัดระวัง การใช้คำพูดของตัวละครสะท้อนให้เห็นถึงความพิถีพิถัน
และละเมียดละไมในการสื่อสารต่อการรับรู้ของผู้อ่านและนำ ผู้อ่านไปสู่ความรู้สึกของ “กะทิ”
ทีม่ คี วามสุขกับครอบครัวแม้มใิ ช่กบั แม่ทจี่ ากไป ภาษาทีใ่ ช้สละสลวย อ่านง่าย เป็นแบบอย่างของ
วรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่า ทั้งในด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์ของภาษาไทย
ตัวการ์ตูน รูปแบบตัวละครมีเอกลักษณ์ มีลายเส้นที่เป็นสากล นำเสนอภาพวิถีชีวิต
แบบไทยได้อย่างกลมกลืน ตัวละครถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวได้อย่างเป็นธรรมชาติ มุมมองของ
ภาพและโทนสีสวยงาม อ่านง่ายสบายตา สอดคล้องกับเนื้อหา
หนังสือเรือ่ ง ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น ของ งามพรรณ เวชชาชีวะ จัดพิมพ์โดย
แพรวสำนักพิมพ์ ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงได้รับรางวัล
ดีเด่น ประเภทหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี
¾.È. òõöñ
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คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก
เรื่อง ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : สิงคโปร์

“ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : สิงคโปร์” หนังสือการ์ตูนที่ให้สาระบันเทิง ทำให้ผู้อ่านรู้จัก
ประเทศสิงคโปร์ ซึง่ เป็นประเทศเกาะเล็ก ๆ ทีแ่ ยกตัวออกจากประเทศมาเลเซีย ขนาดของประเทศ
สิงคโปร์หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็จะมีพื้นที่เพียงครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ประเทศ
สิงคโปร์ไม่มีน้ำจืดดื่ม ต้องซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ประเทศสิงคโปร์ก็สามารถพัฒนาตนเอง
ด้วยการเริม่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์กอ่ น แล้วจึงเริม่ พัฒนาด้านอืน่ ๆ จนทำให้ประเทศสิงคโปร์เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบอาเซียน นอกจากความบันเทิงในรูปแบบของ
การ์ตูนช่องที่ผู้อ่านจะได้รับ เนื้อหาของหนังสือยังโดดเด่นทั้งความรู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์
ที่ทันสมัย ความมีน้ำใจ ความเอื้ออารี สอดแทรกคติธรรมได้อย่างเหมาะเจาะตลอดทั้งเรื่อง
ผ่านการผจญภัยของนักเรียนที่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อไขปริศนาของนักเรียน ๒ กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม แต่อีกกลุ่มหนึ่งต่อสู้อย่างมีเล่ห์เหลี่ยม ออกอุบาย
กลั่นแกล้งคู่ต่อสู้ ทำให้เนื้อเรื่องสนุก ชวนติดตาม และแทรกข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้อ่านได้เรียนรู้
ทำให้เกิดความเข้าใจและรู้จักประเทศสิงคโปร์มากขึ้น
ภาพประกอบเป็นภาพสี่สี ตัวละครออกแบบได้น่ารัก มีชีวิตมีชีวาสมจริง แสดงอารมณ์
สอดคล้องกับเรือ่ งและเหตุการณ์ มีมมุ มองของภาพทีห่ ลากหลาย สร้างความน่าสนใจชวนติดตาม
มีรายละเอียดของภาพที่แสดงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้ชัดเจน
หนังสือเรื่อง ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : สิงคโปร์ ของ ป๋าสนิท และกฤษดา พึงปิติพรชัย
จัดพิมพ์โดย บริษทั นานมีบคุ๊ ส์ จำกัด จึงได้รบั รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือการ์ตนู และ หรือนิยายภาพ
สำหรับเด็ก ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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คำนิยม
ÃÒ§ÇÑÅ´Õà´‹¹
Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÇÂ§ÒÁ·ÑèÇä»

เรื่อง สมุดภาพสยามเรเนซองส์ ความทรงจำ
ความทรงจำแห่
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑
(REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN I (1851 – 1911)
“สมุดภาพสยามเรเนซองส์ ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ (REMINISCENCE
OF RATTANAKOSIN I (1851 – 1911)” หนังสือรวมภาพถ่ายและภาพพิมพ์จำนวนกว่า ๘๐ ภาพ
มีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ภาพข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายใน ภาพสถานที่สำคัญ
และประชาชน เป็นภาพในช่วงเวลาระหว่างรัชกาลที่ ๔ ถึงต้นรัชกาลที่ ๖ ซึ่งภาพที่นำมาลงพิมพ์
ทุกภาพ จะมีเนือ้ หาประกอบเป็นเอกสารปฐมภูมิ เช่น พระราชนิพนธ์ พระราชหัตถเลขา ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ท้ายเล่มมีบรรณานุกรม รายการเอกสารและหนังสือ
ซึ่งนำมาเป็นเนื้อหาในเล่ม ผู้อ่านสามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ภาพในเล่มทุกภาพเป็นภาพเก่าที่มีคุณค่าหายาก นำมาถ่ายใหม่ และพิมพ์เป็นภาพสี
ตามต้นฉบับ เช่น ภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีเนื้อหาประกอบเป็น
ลิขิตสมณสาส์นตอบหนังสือเสนาบดีพม่า พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔
ภาพเด่นชัดสอดคล้องกับคำบรรยาย จัดวางไว้อย่างเหมาะสม พิมพ์ตัวอักษรสีฟ้า และสีอื่น ๆ
อย่างกลมกลืน สวยงามลงตัว
ปกหน้าเป็นภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในอดีต ภาพมีความละเอียด คมชัด
เห็นลวดลายศิลปะงดงามยิ่ง ด้านบนเป็นชื่อหนังสือ พิมพ์สีทองแดงในลักษณะประทับรอยร้อน
(Hot Stamping) และสีฟ้าอมเขียวสวยงามกลมกลืน
การพิมพ์ พิมพ์ดว้ ยกระดาษอาร์ตอย่างดี เป็นภาพ ๔ สีตลอดเล่ม ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์
ชั้นสูง ควบคุมสีได้อย่างดีเยี่ยม แต่ละภาพมีความละเอียดคมชัด
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การจัดรูปเล่ม เป็นหนังสือขนาด ๒๕ x ๓๓.๕ เซนติเมตร ปกแข็ง ผนึกปกด้านใน
อย่างแข็งแรงและสวยงามด้วยภาพลายสีฟ้าขาวสดใส ทั้งปกหน้าและปกหลัง
การเข้าเล่มแข็งแรง ทนทาน ด้วยการเย็บกี่อย่างเรียบร้อยแน่นหนา
หนังสือเรื่อง สมุดภาพสยามเรเนซองส์ ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑
(REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN I (1851 – 1911) ของ ม.ล. ภัคภรจันท์ เกษมศรี
จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ จำกัด จึงได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือ
สวยงามทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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เรื่อง ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind
“ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)” หนังสือเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้แต่งได้รับแรงบันดาลใจ
จากภาพถ่ายและเรื่องเล่า ที่ประทับใจในพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ซึ่งเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วย
พระอารมณ์ขันและความอ่อนโยน จำนวน ๔๔ เรื่อง แต่ละเรื่องมีภาพการ์ตูนประกอบ เช่น
น้องของพี่ น้ำจากถัง เอา ฮ. ไปก่อน เปิดประตูวัง ผ้าไหมลายคุณทองแดง เป็นต้น
ภาพการ์ตูนทุกภาพเป็นภาพวาดที่มีชีวิตชีวา สีสันสวยงามอ่อนหวาน มีลักษณะโดด
เด่น ช่วยให้เกิดจินตนาการในการอ่านและความคิดเกีย่ วกับเนือ้ เรือ่ งได้ชดั เจน คำบรรยายเนือ้ หา
ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย และพิมพ์ด้วยสีสวยงามหลากหลาย
ภาพปกเป็นภาพวาดทิวทัศน์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงม้า
เพือ่ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎร เป็นภาพต่อเนือ่ งจากปกหน้าไปถึงปกหลังได้อารมณ์
ความรู้สึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนอย่าง
ยิง่ ยวด ซึง่ สอดคล้องกับเนือ้ หาในเล่ม โดยจัดวางองค์ประกอบอย่างเหมาะสมทัง้ ภาพและชือ่ เรือ่ ง
การพิมพ์ พิมพ์ดว้ ยกระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ ๔ สี สวยงาม กลมกลืนกันตลอดเล่ม เทคนิค
การพิมพ์ดีมาก ภาพคมชัด ตัวหนังสืออ่านง่ายสบายตา
การจัดรูปเล่ม เป็นหนังสือขนาดใหญ่ ๓๓.๕ x ๒๓ เซนติเมตร ปกแข็งพิมพ์ตามขวาง
จัดวางองค์ประกอบภาพอย่างสร้างสรรค์ มีความผสมกลมกลืนกันระหว่างภาพประกอบและเนือ้ หา
การเข้าเล่ม แข็งแรงทนทาน ด้วยการเย็บกี่อย่างเรียบร้อยแน่นหนา
หนังสือเรือ่ ง ในดวงใจนิรนั ดร์ (Still on My Mind) ของ ธัมม์ ศิรพิ รมรินทร์ จัดพิมพ์
โดย บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด จึงได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ในการ
»ÃÐ¡Ç´Ë¹Ñ§Ê×Í´Õà´‹¹»ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõöñ
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