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เลือกหนังสือดีสําหรับเด็ก 

 

 เด็กในชวงวัยแรกเกิดถึง ๖ ป เปนชวงที่มีพัฒนาการสูงสุดในชีวิตทุกดาน เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางรางกายตามวัย 

เร่ิมต้ังแต การเคล่ือนไหว ไดยิน มองเห็น การพลิกควํ่า-หงาย กระดืบ คืบคลาน การรูจักใชอวัยวะ นั่ง ยืนและเดิน ฯลฯ 

พัฒนาการที่กาวหนาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาชวงเวลาเพียงไมถึงหนึ่งปสําหรับเด็กที่มีรางกายสมบูรณแข็งแรง ไดรับสารอาหาร
อยางเพียงพอ ไดรับการโอบอุมดูแลและสงเสริม 

 สมองของเด็กแรกเกิดก็เติบโตและมีพัฒนาการอยางรวดเร็วในชวงเวลานี ้ หากไดรับการกระตุนสงเสริมใหถูกทาง จึง
จะเกิดการพัฒนาไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ปจจุบันมีการศึกษาเร่ืองการทํางานของสมองอยางแพรหลายและมีขอมูล
ความรูใหมๆอยูเสมอ ลาสุดนักวิชาการดานสมองเผยวา เซลลสมองของมนุษย จะเติบโตงอกงามไดมากนับลานลานเซลล หาก
ถูกกระตุนอยางสมํ่าเสมอ นอกจากเปนการเพิ่มเซลลสมองแลว แรงสงเสริมจากภายนอก จะชวยทําใหเสนใยของสมอง
เช่ือมโยงติดตอกันเปนโครงขายอันทรงพลังเอื้อตอการใชงาน  

 การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง เปนวิธีหนึ่งที่งาย ในการกระตุนเซลลสมองใหเติบโต เกาะเก่ียวเช่ือมโยงกัน อันจะ
สงผลตอพัฒนาการในทุกๆดานของเด็ก เพราะขณะเด็กๆฟงนิทาน พวกเขาตองใชความคิด จินตนาการ สมาธิและความต้ังอก
ต้ังใจ ตองนึกภาพตามไปดวย ฯลฯ ส่ิงที่เกิดขึ้นขณะฟงนิทานเหลานี้ลวนสงผลตอการเติบโตของสมองทั้งส้ิน 

 เม่ือเด็กๆเติบโตขึ้น เปนคนที่มีรางกายและสติปญญาที่พรอม อีกทั้งยังไดรับการปูลกฝงนิสัยรักการอานมาต้ังแตเล็กๆ 

การสงเสริมนิสัยรักการอานก็ยังเปนส่ิงสําคัญที่ไมอาจละเลย ในขณะที่เด็กมีอายุมากขึ้น หนังสืออาจจะมีบทบาทเปล่ียนแปลง
ไป เด็กโตตองการความสนุกสนานต่ืนเตน เรียนรูโลกกวาง อยากคนควาดวยตัวเอง อยากที่จะรูจักและเขาใจผูอื่น ฯลฯ ส่ิงตาง
เหลานี้ลวนมีอยูใน “หนังสือ” 

  

รูจักหนังสือเด็ก 

 

 หนังสือเด็กเล็ก เปนหนังสือที่เลาเร่ืองงาย ๆ  มักเปนเร่ืองใกลตัวเด็ก อยางเชน รางกาย ของเลน ผลไม เปนตน มีภาพ
ชัดเจนเหมือนจริง ไมมีฉากหลังรกรุงรัง ใชคํานอยแตส่ือความหมายไดชัดเจน เหมาะสําหรับเด็กเล็กแรกเกิดจนถึง ๑ ขวบหรือ
มากกวาเล็กนอย 

 หนังสือกลุมนี้ มักทําจากวัสดุที่มีความนุมนิ่ม เชน ผา หรือ ฟองน้ํา และอีกประเภทหนึ่งคือ กระดาษอัดแข็งที่เรียกวา 

Board Book ซ่ึงมีจํานวนหนาไมมากนัก 

   

• หนังสือรอยกรองสําหรับเด็ก รวมถึงหนังสือบทเพลงกลอมเด็ก เปนหนังสือที่ใชคําสัมผัสคลองจอง ใชภาษาที่มี
ทวงทํานอง สําหรับรองหรือเลาใหเด็กฟง หนังสือประเภทนี้เหมาะกับเด็กทุกวัย เพราะเด็กสวนใหญช่ืนชอบความเปน
ทวงทํานอง ในหนึ่งเลมอาจจะมีหลายบท 

 

• หนังสือสามมิติ (Pop-up books) เปนหนังสือก่ึงของเลน ที่สรางความต่ืนตาต่ืนใจใหแกเด็ก หนังสือประเภทนี้มักให
ความสําคัญกับเทคนิคและความหวือหวามากกวาเนื้อหา ลักษณะเดนของหนังสือประเภทนี้อยูที่ความนาต่ืนเตน การมีกลไกที่
ซับซอนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กไดในระยะส้ัน แตความนาต่ืนเตนหวือหวาเชนนี้ก็มักจะลบเลือนเนื้อหาของหนังสือไป
ส้ิน เด็กๆจะมองหนังสือประเภทนี้เปนของเลน จึงมักไมคอยรูสึกซาบซ้ึงกับเนื้อหา 
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• หนังสือสอนตัวอักษร เปนหนังสือที่เนนใหเด็กไดรูจักพยัญชนะ ก - ฮ หรือ A - Z โดยใหพยัญชนะเปนตัวเลาเร่ือง และ
เปนภาพที่มีชีวิตชีวา เพื่อใหเด็กๆสนุกและจดจําไดงายขึ้น  หนังสืออีกประเภทหนึ่งที่มีมากในรานขายหนังสือคือ สมุดฝกหัด
เขียนพยัญชนะ ประเภทนี้เราไมเรียกวา หนังสือภาพ 

 

• หนังสือสอนตัวเลข เปนหนังสือภาพทีเ่นนใหความรูคณิตศาสตร มุงเนนที่เร่ืองของจํานวน สัญลักษณตัวเลข  

นําเสนอดวยเร่ืองและภาพที่เช่ือมโยงกับตัวเลข มีทั้งที่เลาเร่ืองแบบนิทาน และพูดถึงแตตัวเลขอยางเดียว เหมาะกับเด็กเล็ก
จนถึง ๕ ขวบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการนําเสนอเร่ืองราวของหนังสือแตละแบบ 

  

• หนังสือเสริมความรู และสงเสริมพฤติกรรมที่ดี หนังสือประเภทนี้มีอยูมากในทองตลาด เพราะผูปกครองช่ืนชอบ 

อยากใหเด็กไดรับความรู และสงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี หนังสือกลุมนี้ผลิตขึ้นเพื่อเด็กหลายวัย ผูปกครองตองเลือกใหเหมาะกับ
อายุของลูก เพื่อใหเหมาะสมกับพัฒนาการและความเขาใจ 

  

• หนังสือภาพที่ไมมีคําบรรยาย เปนหนังสือที่ส่ือดวยภาพ เลาเร่ืองดวยภาพ ต้ังแตตนจนจบ แมไมมีคําอานแตก็
สามารถเขาใจเร่ืองราวได หนังสือกลุมนี้ในเมืองไทยยังมีนอยมาก  

  

• หนังสือนิทานภาพ มีเนื้อเร่ืองและภาพประกอบเพื่อเลาเร่ือง และมีตัวละคร เหตุการณตางๆ มีเร่ืองของอารมณ
ความรูสึก เปนหนังสือสวนใหญในรานหนังสือ  เหมาะสําหรับเด็กอายุ ๓ ขวบขึ้นไปจนกระทั่งถึงเด็กโต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหา 

เร่ืองราวและความซับซอนของเนื้อเร่ือง 
   

 อยางไรก็ตาม หนังสือภาพบางเลมก็นําเอาคุณสมบัติและลักษณะตางๆมารวมกันเขาอยูในเลมเดียวกัน การเลือก
หนังสือภาพสําหรับเด็กนั้นขอใหมุงหวังเพื่ออานใหเด็กๆฟงอยางมีความสุขเปนอันดับแรก  

 

หนังสือสําหรับเด็กอาย ุ๑ ป 
 

 เด็กที่มีอายุอยูระหวาง ๐ - ๑ ป จะสนใจเร่ืองราวของตัวเองเปนหลัก อยางเชนรางกายของตัวเอง หรือสนใจส่ิงตางๆที่
อยูรอบตัวในระยะใกลๆ รวมถึงผูคนที่อยูใกลชิด เชน พอแม พี่นอง ญาติที่รูจักใกลชิด ภาพของเลน สัตวเล้ียง เปนตน 

 หนังสือสําหรับเด็กวัยนี้จะเก่ียวของกับเร่ืองของตัวเด็กเอง และส่ิงใกลตัวเปนสวนใหญ  มีวิธีการเลาเร่ืองราวอยาง
งายๆ ไมซับซอน ใชคํานอยไมมีการอธิบายความ มีภาพประกอบชัดเจนใกลเคียงกับของจริงหรือภาพถายที่เขาใจงาย ไมรก
รุงรัง อยูบนพื้นสีสะอาดตา  

 อยางไรก็ดี หนังสือภาพสําหรับเด็กเล็กมีลักษณะการนําเสนอคลายบัตรคํา แตความแตกตางอยูตรงที่หนังสือภาพ มี
การคิดและการออกแบบใหรอยเรียงกันต้ังแตเร่ิมเร่ืองจนจบเลม มีหลักเกณฑการดําเนินเร่ือง หรือบางคร้ังอาจจะมีตัวเอก
ดําเนินเร่ืองราว ซ่ึงตัวละครและการเลาเร่ืองนี้เองเปนเสนห และเปนความแตกตางระหวางหนังสือภาพกับบัตรคํา เด็กสวนใหญ
ช่ืนชอบหนังสือภาพมากกวาบัตรคํา เพราะหนังสือภาพนัน้นําเสนอเร่ืองราวอยางมีอารมณที่เขาถึงเด็กเล็กมากกวาบัตรคํา 
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หนังสือสําหรับเด็กอาย ุ๒ ป 
 

 เด็กในวัย ๒ ปยังถือเปนวัยเด็กเล็ก ความสนใจของเด็กวัยนี้ยังวนเวียนอยูกับเร่ืองรอบๆ ตัว และเร่ิมสนอกสนใจ
ส่ิงมีชีวิตมากขึ้นกวาตอนอายุ ๑ ป สนใจส่ิงของที่เคล่ือนที่ได หนังสือสําหรับเด็กอายุ ๒ ปมักเก่ียวของกับส่ิงรอบตัว สัตวเล้ียง
และสัตวอื่นๆ ยวดยานพาหนะ ของเลน และหนังสืออีกประเภทที่เด็กวัยนี้ช่ืนชอบคือ หนังสือคํากลอน หนังสือที่มีภาษาเปน
จังหวะ ใชคําสัมผัสคลองจอง 
 สําหรับหนังสือประเภทคํากลอน คําคลองจองอาจจะมีขอจํากัดในเร่ืองภาพประกอบ ภาพในหนังสือประเภทนี้สวน
ใหญจึงเปนภาพประกอบสําหรับตอนใดตอนหนึ่งของเนื้อเร่ืองที่กลาวถึงในหนานั้นๆ  

 

หนังสือสําหรับเด็กอาย ุ๓ - ๔ ป 
 

 เด็กวัย ๓ - ๔ ปเปนวัยที่สนุก ต่ืนเตน ชอบเรียนรูเร่ืองราวใหมๆ ชางสงสัยชางซัก ชางถามวาอะไร ทําไม อยางไร 
กําลังต่ืนตัวที่จะพัฒนาทักษะในดานตางๆ เร่ิมมีความคิดตอโลกรอบตัวมากขึ้น พวกเขาเร่ิมที่จะสนใจคนอื่น ส่ิงตางๆ ที่อยูไกล
ออกไปจากตัวเอง เร่ิมอยากรูจักเพื่อนใหม สนใจส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดลอมใหมๆ เร่ิมมีจินตนาการที่นาต่ืนเตน  

 เด็กวัย ๓ - ๔ ปมีหนังสือใหเลือกมากมายและหลากหลาย  เนื่องจากเด็กวัยนี้เร่ิมมีบุคลิกภาพ เร่ิมแสดงออกถึงความ
เปนตัวของตัวเอง การเลือกหาหนังสือสําหรับเด็กที่อยูในวัยนี้ จึงตองดูความชอบ ความสนใจของเขาเปนหลัก บางคนชอบเร่ือง
จริง บางคนชอบเร่ืองแตง เร่ืองนาต่ืนเตนผจญภัย รวมทั้งเร่ืองตลก โดยเฉพาะเด็กวัย ๔ ป มีพลังขับมากมาย คลองแคลววองไว 

กระตือรือรน เปล่ียนแปลงตลอดเวลา บางคร้ังชอบเร่ืองราวที่เกินจริงมากๆ เด็กผูชายวัยนี้สวนใหญช่ืนชอบหนังสือเก่ียวกับ
ยวดยานพาหนะชนิดตางๆ  และเคร่ืองยนตกลไก ขณะที่เด็กผูหญิงมักจะชอบเร่ืองราวของส่ิงมีชีวิตมากกวา 

 

หนังสือสําหรับเด็กวัย ๕ ป 
 

 เด็กวัย ๕ ป แตกตางจากเด็กวัย ๔ ปอยางมาก เขาสามารถเลือกไดแลววาตัวเองชอบหรือไมชอบอะไร เด็กๆ วัยนี้มี
สมาธิที่ยาวนานขึ้น จดจอกับส่ิงที่ตัวสนใจไดมากขึ้น คิดภาพเองได สามารถเช่ือมโยงส่ิงตางๆ เขาดวยกันไดอยางซับซอน มี
ความตองการที่จะเรียนรูโลกกวาง เปนวัยที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมากมาย 

 เด็กวัย ๕ ปตองเขาช้ันเรียนอนุบาลแลว ถึงแมจะไมไดมีการเรียนการสอนอยางเขมขน แตเด็กๆ เร่ิมรับรูแลววา 

ตนเองตอง “เรียน” ถึงแมจะเปนการเรียนที่มาในรูปแบบของการเลนก็ตาม เด็กวัยนี้เร่ิมรูจักการรับผิดชอบ มีความสนใจเฉพาะ
ตัวอยางชัดเจน เร่ิมปฏิเสธในส่ิงที่ไมชอบหรือไมถูกใจ และยอมรับกฎเกณฑ กติกาในการอยูรวมกับผูอื่นได พรอมกับรับรูไดถึง
ความเปนนามธรรม รูจักอารมณความรูสึกของผูอื่น รูจักความเมตตา สงสาร เห็นใจ รูจักรัก ชอบผูอื่นเปน 

 การเลือกหนังสือสําหรับเด็กวัย ๕ ป ขึ้นอยูกับความชอบ ความสนใจของเด็กๆ เปนหลัก เนื่องจากเขาตัดสินใจเองได
แลววา หนังสือเลมนั้นๆ ใชหรือไมใชส่ิงที่ตัวเองช่ืนชอบ และเด็กๆ วัยนี้อยากฟงเร่ืองราวที่ลึกลับ  ซับซอน ต่ืนเตน เต็มไปดวย
อารมณความรูสึก  

 ดวยความสามารถในการคิดภาพไดแลว บางคร้ังไมจําเปนตองอานหนังสือภาพใหฟงอยางเดียว การเลานิทานปาก
เปลาอยางนิทานพื้นบาน นิทานปรัมปรา เทพนิยาย นิทานกริมส ใหเด็กๆ ฟงก็เปนหนทางที่นาสนใจ เพราะเด็กๆ จะไดฝกใช
ความสามารถในการจินตนาการ สรางภาพเองได 
 



 

 ๔

หนังสือสําหรับเด็กวัย ๖ - ๗ ป 
 

 เด็กวัย ๖ - ๗ ป อยูในวัยที่กําลังเร่ิมอานหนังสือเอง เด็กวัยนี้อาจจะไมชอบอานหนังสือเองตามลําพัง แตอยากอาน
อวดผูใหญดวยความภาคภูมิใจ ที่สําคัญผูใหญก็ควรแสดงความสนใจและช่ืนชมดวย 

 เด็กๆ วัยนี้มีความเปนตัวของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ชอบที่จะมีเพื่อนเลน หนังสือไมไดเปนแคเคร่ืองมือสงเสริมพัฒนา
ทักษะการอานเทานั้น แตยังเปนส่ิงที่ทําใหพวกเขารูจักและเขาใจผูอื่นที่มีปญหา มีอารมณและความรูสึกคลายๆ กับตัวเอง 
 ผูใหญตองไมเลือกหนังสือที่งายเกินไปสําหรับเด็กอายุ ๖ - ๗ ป เด็กๆ กลุมนี้สามารถเขาใจเร่ืองราวที่ซับซอนได 
แยกแยะส่ิงดีส่ิงไมดีไดแลว และบางคนก็ชอบหนังสือประเภทเร่ืองจริง  
 

หนังสือสําหรับเด็กวัย ๗ - ๙ ป 
 

 เด็กในวัยนี้จะเปล่ียนส่ิงแวดลอมจากบานเปนโรงเรียน ตองปรับตัวใหเขากับคนแปลกหนาและระเบียบของโรงเรียน 

เปนวัยที่ชอบความสนุกสนาน จึงยังสนใจหนังสือภาพและชอบเร่ืองที่ชวนใหคิดเก่ียวกับชีวิตจริงมากขึ้น ซ่ึงอาจเปนเร่ืองจริงที่
เลาส้ันๆ งายๆ มีบุคลิกลักษณะผูนําของตัวละคร สนใจอานเร่ืองสัตวตางๆ ไมคอยชอบเร่ืองหวาดเสียว หรือต่ืนเตนจนเกินไป 

ชอบเร่ืองเก่ียวกับชีวิตประจําวัน ส่ิงที่พบเห็นและเกิดความคิดริเร่ิม อยากทดลอง อยากคนควาและอยากทํา เด็กผูชายและ
เด็กผูหญิงเร่ิมมีความสนใจตางกัน เพราะเด็กผูหญิงชอบตุกตา ของเลนสวยๆ งามๆ สวนเด็กผูชายชอบเลนปน รถยนต 
เคร่ืองยนตตางๆ  

 เด็กจะมีพัฒนาการทางดานภาษาดีขึ้น  รูคําศัพทเพิ่มขึ้น  ใชภาษาแสดงความคิดความรูสึกไดอยางดี  ความรูสึกดาน
จริยธรรมเร่ิมพัฒนา มีความรับผิดชอบไดบาง  เร่ิมสนใจส่ิงถูกหรือส่ิงผิดแตไมมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงเร่ืองความถูกตอง  
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยนี้จะดูไดจากการอาน  เด็กชายชอบอานหนังสือเก่ียวกับวิทยาศาสตร  ประวัติศาสตรและ
ชีวประวัติตางๆ  สวนเด็กหญิงชอบนิยายเก่ียวกับอารมณ  ความสนใจในการอานจะทําใหเด็กสามารถรูจักคนควา  ลงมือทํา
เอง  และสงผลใหเด็กสามารถพึ่งตนเองมากขึ้น  นอกจากนี้การสะสมของตางๆ  เปนกิจกรรมที่เด็กวัยนี้ชอบมาก แมยังไมรูจัก
แยกประเภทของที่เก็บมา  เชน  ตราไปรษณียากร  แตจะใชวิธีเก็บรวบรวมโดยไมแยกประเภท  เปนตน  มีความสนใจในส่ิง
แปลกๆ  ใหมๆ  สีสันสะดุดตา  สัตวเล้ียง  ภาพระบายสี  การเลนที่ใชกําลังแขนขา  พัฒนาการทางปญญาที่เห็นไดชัดคือ  มี
จินตนาการสูงขึ้น  เพราะไดรากฐานจากการอาน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  คิดที่จะทําและประดิษฐส่ิงตางๆ  ทั้งที่เปนงาน
อดิเรกและกิจกรรมในช้ันเรียน หนังสือที่เหมาะสําหรับเด็กวัยนี้ ไดแก หนังสือภาพ หนังสือนิทาน หนังสือนวนิยายขนาดส้ัน 

หนังสือบทรอยกรอง หนังสือการตูน หนังสือความรูทั่วไป เปนตน 

 

หนังสือสําหรับเด็กวัย ๑๐ - ๑๒ ป 
 

เด็กในวัย  ๑๐ - ๑๒ ป เปนวัยคาบเก่ียวระหวางวัยเด็กกับระยะกอนวัยรุน วัยนี้ไมแตกตางจากเด็กวัย ๗ - ๙ ปมาก
นัก แตเกิดการเปล่ียนแปลงในรางกายเนื่องจากการทํางานของตอมตางๆ มีการเปล่ียนแปลงของโครงกระดูกและสัดสวนของ
รางกายเพื่อเตรียมเขาสูวัยรุน 

วัยเด็กตอนปลายสามารถคิดและแกปญหาไดมากขึ้น  เร่ิมสนใจอานหนังสือตางๆ  เพื่อที่จะรวมอภิปราย  หรือพูดคุย
กับเพื่อนฝูง  มีความคิดริเร่ิมที่จะทําส่ิงใหมๆ  ทําใหเกิดความม่ันคงและเช่ือม่ันในตนเอง  สนใจเร่ืองที่เปนจริง  ธรรมชาติและ
การเดินทาง  เด็กหญิงสนใจอานเร่ืองประเภทรักเร็วกวาเด็กชาย  เด็กเร่ิมคิดและตัดสินใจเอง  รูจักรับผิดชอบ  รูจักใชเหตุผล  มี
ความอยากรูอยากเห็น  เขาใจส่ิงตางๆ  ไดเร็วลักษณะเดนทางสติปญญาของวัยนี ้  คือมีความกระตือรือรน  รูจักใชเหตุผลและ



 

 ๕

รับฟงความคิดของผูอื่น  มีการวางแผนการไวลวงหนา  รักษาความลับได  และรักษาสัญญาที่ใหไว  เด็กผูชายสนใจเร่ือง
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ดาราศาสตร  เด็กผูหญิงสนใจเร่ืองการครัว  ตัดเย็บเพราะมีรากฐานจากการสนใจรูปรางของ
ตนเอง  ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะสนใจเล้ียงสัตว ดูภาพยนตร เที่ยวไกลๆ  และนอยรายที่จะสนใจเร่ืองของอาชีพ 

 

การคัดสรรหนังสือสําหรับเด็ก 

 

 การคัดสรรหนังสือสําหรับเด็กแตละชวงวัย ส่ิงที่ควรคํานึงถึงและสามารถนํามาใชเปนวิธีการหรือหลักการในการ
พิจารณาได ดังนี้ 
 

๑. พัฒนาการเด็ก 

หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงดานวุฒิภาวะของอวัยวะระบบตางๆและตัวบุคคล ทําใหเพิ่มความสามารถของ
ระบบและบุคคลใหทําหนาที่ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําส่ิงที่ยากและซับซอนย่ิงขึ้นได ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม
และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหมของบุคคลนั้น พัฒนาการของเด็กแบบองครวม มี ๔ ดาน ประกอบดวย 

 

๑.๑ พัฒนาการทางรางกาย  

การพัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ (กลามเนื้อแขน-ขา-ลําตัว) กลามเนื้อเล็ก (กลามเนื้อมือ-นิ้วมือ) และการ
ประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท(กลามเนื้อมือ-ประสาทตา) ในการทํากิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรม
ตางๆ เชน การเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของรางกายตามจังหวะดนตรี การเลนเคร่ืองเลนสัมผัส การเลนออกกําลังกลางแจง เปน
ตน ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริมประกอบดวย การเคล่ือนไหวและการทรงตัว การประสานสัมพันธของกลามเนื้อและ
ระบบประสาท เด็กควรมีโอกาสเรียนรูผานกิจกรรมและการเลนในสภาพแวดลอมใกลตัว ไดรับประสบการณการใชกลามเนื้อ
ใหญ กลามเนื้อเล็ก และฝกการประสานสัมพันธระหวางแขนกับขา มือกับปาก มือกับตาไปดวยกัน 

 

๑.๒ พัฒนาการทางอารมณและจิตใจ 

การแสดงออกทางอารมณและความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ราเริง แจมใส ไดพัฒนาความรูสึกที่ดี
ตอตนเอง และความเช่ือม่ันในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน เลน ฟงนิทาน ทองคําคลองจอง รอง
เพลง เปนตน ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริมประกอบดวย การรับรูอารมณหรือความรูสึกของตนเอง การแสดงอารมณที่
เปนสุข การควบคุมอารมณและการแสดงออก พอแมหรือผูเล้ียงดูเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญอยางย่ิงในการทําใหเด็กรูสึกเปนที่
รัก อบอุน ม่ันคง เกิดความรูสึกปลอดภัยไววางใจ ซ่ึงจะสงผลใหเด็กสรางความรูสึกที่ดีตอตนเองและเรียนรูที่จะสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

 

๑.๓ พัฒนาการทางสังคม 

การสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและส่ิงแวดลอมตางๆ รอบตัวในชีวิตประจําวัน ได
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน เลนอยางอิสระ เลนรวมกลุมกับผูอื่น แบงปนหรือให รูจักรอคอย ใชภาษาบอกความตองการ 
ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริมประกอบดวย การชวยเหลือตนเอง การปรับตัว อยูใน
สังคม เด็กควรมีโอกาสไดเลนรวมกลุมหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไมวาจะเปนเด็กวัยเดียวกันหรือตางวัย เพศเดียวกันหรือตาง
เพศหรือผูใหญอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนฝกใหชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันตามวัยที่เด็กสามารถทําได 

 



 

 ๖

๑.๔ พัฒนาการทางสติปญญา  

เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรูและเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัวในชีวิตประจําวันผานประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และ
การเคล่ือนไหว ไดพัฒนาการใชภาษาส่ือความหมายและความคิด รูจักสังเกตคุณลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนสี ขนาด รูปราง 
รูปทรง ผิวสัมผัส จดจําช่ือเรียกส่ิงตางๆ รอบตัว มีการฝกการใชอวัยวะรับสัมผัสตางๆ ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนังในการ
แยกแยะส่ิงที่รับรูและเรียนรูเก่ียวกับความเหมือน ความแตกตาง และมิติสัมพันธ ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริม 

ประกอบดวย การสังเกต การฟง การคิด การแกปญหา และภาษา เด็กควรไดรับการช้ีแนะใหรูจักคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของส่ิงตางๆ รอบตัว สังเกตวัตถุหรือส่ิงของที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกตางกัน เด็กควรไดฝกการฟงเสียงตางๆ รอบตัว โดยเฉพาะ
เสียงพูดหยอกลอโตตอบของพอแมหรือผูเล้ียงดู เพื่อกระตุนใหเด็กออกเสียงและเลียนเสียงจนพัฒนาเปนคําพูดที่ ส่ือ
ความหมายไดมากขึ้น เด็กควรมีโอกาสสํารวจ คนควา ทดสอบ ทดลองวัตถุส่ิงของที่เปนของจริง ส่ิงของที่เลียนแบบของจริง 
และส่ิงของที่ไมมีรูปแบบชัดเจน ตลอดจนฝกใหเด็กไดคิดวางแผน คิดตัดสินใจ หรือ คิดแกปญหาในเร่ืองที่งายๆ ดวยตนเอง 
และใหเด็กไดแสดงออกถึงจินตนาการ ความคิดสรางสรรคตางๆ ออกมาเปนภาพวาดหรือบอกเลาเร่ืองราวตางๆ ตาม
ความสามารถของวัย 

 

นอกจากพัฒนาการในดานตางๆ ขางตนแลว เด็กควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรมควบคูไปกับการเรียนรู
พื้นฐานอื่นๆ อันไดแก ๘ คุณธรรมพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

ขยัน คือ ผูที่มีความต้ังใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางจริงจังและตอเนื่องในเร่ืองที่ถูกที่ควร สูงาน 

มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทําหนาที่อยางจริงจัง 
  ประหยัด คือ ผูที่ดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซ้ือ 

เก็บออมถนอมใชทรัพยสินส่ิงของอยางคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ รูจักทําบัญชีรายรับ – รายจาย ของตนเองอยูเสมอ 

  ซ่ือสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรงทั้งตอเวลา ตอหนาที ่และตอวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจาก
ความรูสึกลําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติอยางเต็มที่และถูกตอง 

มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องคกร และประเทศ โดยที่ตน
ยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจยึดม่ันในระเบียบแบบแผนขอบังคับและขอปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งตอตนเองและ
สังคม 

  สุภาพ คือ ผูที่มีความออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบรอยไมกาวราว 

รุนแรง หรือวางอํานาจขมผูอื่นทั้งโดยวาจาและทาทาง เปนผูมีมารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

  สะอาด คือ ผูที่รักษารางกาย ที่อยูอาศัย และส่ิงแวดลอมไดอยางถูกตองตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตไมให 
ขุนมัว มีความแจมใสอยูเสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจและสภาพแวดลอม มีความผองใสเปนที่เจริญตาทําใหเกิด
ความสบายใจแกผูพบเห็น 

  สามัคคี คือ ผูที่เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทของตนทั้งในฐานะผูนําและผูตามที่ดี มี
ความมุงม่ันตอการรวมพลัง ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมี
เหตุมีผล ยอมรับความแตกตาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเช่ือ พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยาง
สันติและสมานฉันท 
  มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนใหแก
ผูอื่น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณคาในเพื่อนมนุษยและผูที่มีความเดือดรอน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส อาสาชวยเหลือสังคม
ดวยแรงกายและสติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคส่ิงดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน 



 

 ๗

๒. หลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ของกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู ประกอบดวย 

๒.๑   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๒.๒   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๒.๓   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
๒.๔   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒.๕   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

๒.๖   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

๒.๗   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒.๘   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมเปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยจัดเปนสองกลุม คือ กลุมแรก 

ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตอง
ใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง
ประกอบดวย สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสราง
พื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
 ตัวอยางหนังสือสําหรับเด็กชวง ๗-๙ ป และ ๑๐-๑๒ ป จะจัดกลุมเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรู เพื่อความสะดวก
สําหรับครู ในการสงเสริมและแนะนําหนังสือที่เหมาะสม 

 

การแบงกลุมอายุหนังสือสําหรับเด็ก 

 

๑. กลุมอายุ ๐ – ๓ ป : หนังสือที่พอแมอานใหฟง 
๒. กลุมอายุ ๔ – ๖ ป : หนังสือที่พอแมและลูกอานดวยกัน 

๓. กลุมอายุ ๗ – ๙ ป : หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียนชวงช้ันที่ ๑ 

๔. กลุมอายุ ๑๐ – ๑๒ ป : หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียนชวงช้ันที ่๒ 
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หลักเกณฑในการคัดสรรหนังสือสําหรบัเด็กวัย ๐ – ๖ ป 
 

๑. เนื้อหา 

๑.๑ สนุก นาอาน ชวนติดตาม 

๑.๒ เร่ืองราวเหมาะสมกับความรูสึกของเด็ก สอดคลองกับชีวิตประจําวันและการเรียนรูตามวัย 

๑.๓ สงเสริมและกระตุนจินตนาการ 
๑.๔ สงเสริมพัฒนาการของเด็กแบบองครวม (รางกาย อารมณและจิตใจ สังคม สติปญญา) 

๑.๕ สงเสริมคุณคาทางจิตใจและอารมณ 
๑.๖ สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กไทย 

๑.๗ เด็กไดความรูและความเขาใจจากเร่ืองนั้นในระดับที่เหมาะสม 

๑.๘ เนื้อหามีความหลากหลาย สอดคลองกับยุคสมัย 

๑.๙ หากเปนสารคดี ตองส่ือสาระที่ถูกตองและชัดเจน 

 

๒. ภาษา 

๒.๑ ประโยคส้ัน เขาใจงาย เปนภาษาที่เหมาะสมกับการส่ือสารของเด็ก 

๒.๒ ภาษาสละสลวย อานหรือฟงแลวร่ืนหู ไมสะดุด ไมติดขัด 

๒.๓ มีจังหวะ คําคลองจอง คําซํ้า ชวนใหเด็กติดตาม และจํางาย 

๒.๔ จัดวรรคตอนถูกตอง 
๒.๕ ภาษาและภาพนําเสนอไดอยางสอดคลองเขากันไดดี 

๒.๖ ภาษาจูงใจใหเด็กสนใจติดตามเร่ืองลําดับถัดไป 

๒.๗ ลักษณะและขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก อานแลวสบายตา 

 

๓. แนวการเขียนและวรรณศิลป 
๓.๑ การนําเสนอนาสนใจ ชวนฟงและชวนอานตาม 

๓.๒ ลีลาสนุก เราใหอยากอาน มีลูกเลนภาษา 

๓.๓ แฝงอารมณขันและสรางความต่ืนเตน สรางความรูสึกพึงพอใจและประทับใจ 

๓.๔ มีความคิดสรางสรรค นําเสนอดวยวิธีแปลกใหม 
๓.๕ ชวนใหเด็กรูจักต้ังคําถาม หรือสนใจคิดคนตอเนื่อง 
๓.๖ สรางเสริมนิสัยรักการอานได 
 

๔. ภาพประกอบ 

๔.๑ ภาพมีขนาดใหญ สวยงาม ดึงดูดใหอยากดู และชวยเสริมจินตนาการ 
๔.๒ ภาพสวยงามเหมาะสมกับวัยของเด็ก ลายเสนไมซับซอนจนเขาใจยาก 

๔.๓ สัดสวนภาพมากกวาคร่ึงของรูปเลมหรือเนื้อเร่ือง 
๔.๔ มีมุมในการนําเสนอภาพ หากเปนภาพวาดตองสามารถเช่ือมโยงกับของจริงได 
๔.๕ คําอธิบายมีนอย หรืออาจไมมีเลยก็ได แตส่ือความไดเหมาะสม 



 

 ๙

๕. ภาพและองคประกอบอื่นๆ 

๕.๑ ออกแบบและจัดวางสวนประกอบตางๆ ลงในหนาหนังสือไดดี 

๕.๒ สีสันสดใสสวยงาม ชวยสงเสริมจินตนาการของเด็ก 

๕.๓ รูปเลมขนาดเหมาะสม หยิบจับอานไดสะดวก การเขาเลมแข็งแรงคงทน 

๕.๔ วัสดุที่ใชไมกออันตราย เชน กระดาษไมบางหรือคมจนอาจบาดมือเด็ก 

๕.๕ มีเทคนิคพิเศษ ชวนใหเด็กอานและรักการอานมากขึ้น 

๕.๖ การพิมพชัดเจน กระจางตา ตัวอักษรอานงาย 

๕.๗ ราคาเหมาะสมกับรูปเลมและเนื้อหา 

๕.๘ สีของกระดาษพื้นและสีของตัวอักษรไมเปนอันตรายตอสุขภาพตาของผูอาน 

 

หลักเกณฑการคัดสรรหนังสือสําหรับเด็กวัย ๗-๙ ป 
 

๑. เนื้อหา 

๑.๑ สงเสริมและสรางจินตนาการ 
๑.๒ สงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เชน ความคิดสรางสรรค, ความคิดวิเคราะห 
๑.๓ สนุกสนานเพลิดเพลิน ชวนติดตาม 

๑.๔ เปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต สงเสริมคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ไมเปนเร่ืองที่โหดรายรุนแรง ไมสราง
คานิยมในทางที่ผิด ไมนําเสนอเนื้อหาในทางลบ  

๑.๕ นําเสนอเนื้อหาไดตามวัตถุประสงค ส่ือความเขาใจไดตรงกัน 

 

๒. ภาษา 

๒.๑ ราบร่ืน สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้นๆ เปนภาษาที่เหมาะสมกับวัย และส่ือความหมายได
เขาใจโดยทั่วกัน 

๒.๒ ไมมีถอยคําหยาบคาย ถาเปนรอยกรองและบทกวีตางๆ มีการเลือกสรรภาษาไดอยางงดงาม มีอรรถรสทาง
วรรณศิลป และใหความสุนทรีตอผูอาน 

๒.๓ ใชประโยคที่ไมซับซอน เขาใจงาย 

๒.๔ ถูกตองตามหลักภาษา 

 

๓. ภาพประกอบ 

๓.๑ มีสีสันสดใส สวยงาม เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อเร่ือง  
๓.๒ ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสําคัญเทาเทียมกัน 

๓.๓ สามารถส่ือความหมายไดชัดเจน  

๓.๔ ตอบสนองความสนใจ 

๓.๕ สีที่พิมพไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใช 
 

 



 

 ๑๐

๔. องคประกอบอื่นๆ 

๔.๑ เปนหนังสือที่เด็กอานและสามารถเขาใจไดเอง 
๔.๒ ขนาดและสีของตัวอักษรชัดเจน อานงาย ถูกตองตามรูปแบบพยัญชนะไทย  

๔.๓ สีของกระดาษพื้นและสีของตัวอักษรไมเปนอันตรายตอสุขภาพตาของผูอาน 

๔.๔ ตัวละคร อาจเกิดจากจินตนาการ มีพฤติกรรมที่เหนือจริงได เชน สัตวพูดได ตนไมพูดได ถาเปนขอมูล
ทางดานวิชาการตองเปนขอมูลที่ถูกตอง 

๔.๕ ถาตัวละครเปนคน ควรอยูในวัยเดียวกับผูอาน 

๔.๖ การจบของเร่ืองตองจบดวยความสุข 

 

หลักเกณฑการคัดสรรหนังสือสําหรับเด็กวัย (๑๐-๑๒ ป)  
 

๑. เนื้อหา 
๑.๑ สงเสริมและสรางจินตนาการ 
๑.๒ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด เชน ความคิดสรางสรรค, การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๑.๓ สนุกสนานเพลิดเพลิน ชวนติดตาม หากเปนหนังสือประเภทสารคดีควรมีเนื้อหาถูกตองตามความเปนจริง 
๑.๔ เปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต และสรางคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเปนเร่ืองที่โหดรายรุนแรง ไม

สรางคานิยมในทางที่ผิด ไมนําเสนอเนื้อหาในทางลบ หรือลอแหลมตอศีลธรรม 

๑.๕ นําเสนอเนื้อหาไดตามวัตถุประสงค ส่ือความเขาใจตรงกัน 

 

๒. ภาษา 

๒.๑ ราบร่ืน สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้นๆ เปนภาษาที่เหมาะสมกับวัย และส่ือความหมายได
เขาใจโดยทั่วกัน 

๒.๒ ไมมีถอยคําหยาบคาย ถาเปนรอยกรองและบทกวีตางๆ เลือกสรรภาษาไดอยางงดงาม มีอรรถรสทาง
วรรณศิลป และใหความสุนทรีตอผูอาน 

๒.๓ ใชประโยคที่ยาวขึ้นและมีความซับซอนมากขึ้น แตสามารถส่ือความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคของ
ผูเขียน 

๒.๔ ถูกตองตามหลักภาษา 

 

๓. ภาพประกอบ 

๓.๑ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อเร่ือง ถาเปนขอมูลทางดานวิชาการ ภาพประกอบตองเปนภาพที่
ถูกตอง 

๓.๒ ไมเนนภาพประกอบมากนัก 

๓.๓ สามารถส่ือความหมายไดชัดเจน  

๓.๔ ตอบสนองความสนใจ 

๓.๕ สีที่พิมพไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใช 
 

 



 

 ๑๑

๔. องคประกอบอื่นๆ 

๔.๑ เปนหนังสือที่เด็กอานแลวสามารถเขาใจไดเอง 
๔.๒ ขนาดและสีของตัวอักษรชัดเจน อานงาย ถูกตองตามรูปแบบพยัญชนะไทย  

๔.๓ สีของกระดาษพื้นและสีของตัวอักษรไมเปนอันตรายตอสุขภาพตาของผูอาน 

๔.๔ ตัวละครสมจริงมากขึ้น  

๔.๕ ขอมูลถูกตองตามความเปนจริง 
๔.๖ เนื้อหาควรใหกําลังใจ ใหความหวังแกผูอาน เสริมสรางใหเกิดปญญา และกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน 

 

รายช่ือหนังสือสําหรับเด็กกลุมอายุ ๐-๑๒ ปที่ยกมาแนะนําไวในคูมือการเลือกหนังสือเขาหองสมุดชุดนี้ เปนเพียง
หนังสือสวนหนึ่งที่เจาหนาที่คณะทํางาน สํานักงานอุทยานการเรียนรู (TK Park) ไดคัดเลือกมาจากเกณฑที่คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไดต้ังไว โดยจัดแบงตามการเรียนรู และกลุมอายุของเด็ก กลาวคือ หนังสือสําหรับเด็กเล็กอายุ ๐-๓ ป ๔-๖ ป ๗-๙ 

ป และ ๑๐-๑๒ ป โดยหนังสือสําหรับทุกกลุมอายุ เนนใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัย รวมทั้งสอดรับกับหนวยการเรียนของ
เด็กในระดับช้ันอนุบาล และสาระการเรียนรูในกลุมเด็กช้ันประถมศึกษา 

 ดังนั้น หนังสือสําหรับเด็กเล็ก (อายุ ๐-๖ ป) ที่นํามาแนะนําทั้งหมดนี้ จึงมีลักษณะกระจายใหเขากับหนวยการเรียน
ของเด็กในระดับอนุบาล ซ่ึงรายช่ือของหนังสือจึงไมไดจํากัดอยูที่หนังสือนิทานเทานั้น  

 สวนระดับประถมศึกษา (อายุ ๗-๑๒ ป) ก็เชนเดียวกัน เปนรายช่ือหนังสือที่สวนใหญถูกจัดใหอยูในกลุมที่สามารถ
เช่ือมโยงเขากับสาระการเรียนรูของเด็กครบทุกหนวยสาระการเรียนรู โดยมิไดเนนที่หนังสือประเภทวรรณกรรม ซ่ึงเปนหนังสือ
อีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญไมแพหนังสือกลุมความรู  
 คณะผูจัดทํามีความประสงคจะใหขอมูลทั้งหมดอันประกอบดวย แนวทางการวิเคราะหหนังสือเพื่อนํามาใช ภาษาที่
ใชในหนังสือ และการนําเสนอภาพประกอบของหนังสือในคูมือฉบับนี้ เปนขอมูลประกอบแกครู หรือบรรณารักษ  ที่มีหนาที่
คัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด และเพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเลมอื่น ๆเขาหองสมุดตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือสําหรับเด็กชวงวัยตางๆ พรอมบทวิเคราะห 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเด็กวัย ๐ – ๓ ป 
หนังสือท่ีพอแมอานใหฟง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๔

ชุดพอแมลูก 

ช่ือหนังสือ นองหมีเลนกับพอ    

ผูแตง ชิเงโอะ  วาทานาเบะ 

ผูแปล                            พรอนงค  นิยมคา 

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๑๔๐ บาท 

นองหมีเลนกับพอ เปนหนังสือที่ไดรับคัดเลือกใหในโครงการ “หนังสือเลมแรก” และถูกจัดอยูในชุดหนังสือเร่ืองเอก
ของโลกของสํานักพิมพแพรวเพื่อนเด็ก  

นองหมีเลนกับพอ ถูกใจเด็กเล็กดวยภาษาและกริยาทาทางของตัวละครอยาง “นองหมี” เนื้อหาใหความรูสึกที่อบอุน 

และบอกเลาเร่ืองความสัมพันธอันงดงามระหวางพอกับลูกไดอยางดี เร่ืองเลาถึงนองหมีตัวเล็กๆกําลังเลนสนุกกับพอ ซ่ึงบาง
กิจกรรมที่เลนอาจจะดูเหมือนโลดโผนสําหรับเด็กเล็ก แตเม่ือเด็กไดอยูกับพอ เลนกับพอ (หรือแม) จะทําใหเด็กรูสึกปลอดภัย 

ซ่ึงเด็กๆมักจะชอบและรูสึกสนุกทุกคร้ังที่ไดเห็นภาพนองหมีเลนกับพอ 

ในหนังสือเลมนี้ ใชภาษางายๆ เพียงหนาละหนึ่งประโยคเทานั้น เชน ประโยค นองหมียืนบนเทาพอ โยกเยก โยกเยก 

หรือ พอเหว่ียงนองหมี ตุบ แตสามารถทําใหเด็กรูสึกสนุกไดดวยภาพที่มีชีวิตชีวา ใบหนาของตัวละครที่บงบอกถึงความสุข 

ขณะที่อานหนังสือเลมนี้ใหเด็กฟง เด็กๆมักอยากจะเลนเลียนแบบตัวละครเสมอ และพอแมผูปกครองก็ไมควรปลอยโอกาสนี้ให
ผานไป 

หนังสือสําหรับเด็กเล็ก ควรมีภาพทีชั่ดเจน ไมมีฉากรกรุงรัง ใชคํานอยแตสามารถส่ือความหมายไดดี ซ่ึงเร่ืองนองหมี
เลนกับพอ มีคุณสมบัติที่ดีของหนังสือภาพสําหรับเด็กอยางครบถวน 

สวนตัวอักษรที่ใชในเลมเปนตัวเขียน ซ่ึงใหอารมณที่แตกตางจากตัวพิมพ เด็กๆที่ดูหนังสือเลมนี้จะมองวาตัวอักษรที่
ปรากฏอยูในหนาเปนภาพไปดวย เด็กเล็กๆจะไมแยกวาสวนใดเปนตัวหนังสือ สวนใดคือภาพ จึงทําใหหนังสือเลมนี้มีความ
สมบูรณอยูในทุกๆหนา เทคนิคในการวาดภาพเปนเทคนิคสีไมที่มีใหความรูสึกที่นุมนวล ดวยโทนสีสะอาด ไมมีสีสันฉูดฉาด
บาดตา ภาพประกอบจึงเขากันไดเปนอยางดีกับเนื้อเร่ืองที่อบอุนและออนโยน 

การที่หนังสือมีพื้นที่โลงขาวสะอาด ไมไดหมายความวาพื้นกระดาษสีขาวๆนี้เปนความวางเปลา แตเด็กๆที่ดูจะรูสึกได
ถึงพื้นที่เลนที่มีความโลงมากพอสําหรับใหนองหมีไดเลนสนุกกับพออยางการเลนรถไฟ เลนเคร่ืองบิน และกวางขวางมาก
พอที่จะนอนเหยียดอยางสบายฟงพออานหนังสือนิทาน 

และส่ิงสําคัญในหนังสือเด็ก คือตอนจบ นองหมีเลนกับพอ จบลงอยางมีความสุขคือ พออานนิทานใหนองหมีฟง และ
ภาพสุดทายเปนภาพพอกับนองหมีนอนหลับไปดวยกันอยางมีความสุข 

เม่ืออานเร่ือง นองหมีเลนกับพอ จบลงควรใหเด็กไดมีโอกาสเลนแบบนองหมีบาง เพราะจะทําใหเด็กไดฝกเช่ือมโยง
ภาพทีเ่ห็นในหนังสือกับความเปนจริงที่กําลังกระทําอยู การทําเชนนี้จะชวยใหหนังสือมีชีวิตชีวามากขึ้น และเปนการสงเสริม
นิสัยรักการหนังสือและรักการอานใหแกเด็กๆ  

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕

ช่ือหนังสือ                   เพราะวาแมรักลูกมากจะ   

ผูแตง                           กิโด  ฟาน  เกเน็ตเทน   

ผูแปล                          ประวี  ศรีนอก 

สํานักพิมพ                  แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๒๒๐ บาท 

 “เพราะวาแมรักลูกมาจะ” เปนหนังสือสําหรับเด็กเล็กที่มีขนาดคอนขางใหญ ซ่ึงอาจจะใหญเกินไปสักหนอยสําหรับให
เด็กๆเปดดูเอง หนังสือเลมนี้จึงเหมาะอยางย่ิงที่จะใชดวยกันระหวางผูใหญกับเด็ก หรือระหวางแมกับลูก 

 เนื้อหาในเลมนําเสนอดวยประโยคถาม-ตอบ ซ่ึงนําเด็กเล็กๆไปสูความรูความเขาใจตอโลก และชวยเพิ่มพูน
ประสบการณใหแกเด็กไดเปนอยางดี 

 หนังสือเลมนี้นําเสนอดวยภาพวาดสีสะอาดตา เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองที่เกิดขึ้นที่ขั้วโลก เปนเร่ืองราวของลูกหมีขั้วโลก
แสนฉลาดและซุกซน เนื้อเร่ืองบอกเลาเร่ืองราวชีวิตของลูกหมีขั้วโลกที่อยูในวัยกําลังเรียนรู เชน ลูกหมีรูวาหิมะเย็นและละลาย
ไดในปาก รูวาพระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก รูจักวิธีจับปลาเปนอาหาร รูจักวิธีการเดินและล่ืนไถล
บนพื้นหิมะอยางปลอดภัย ลูกหมีขั้วโลกตัวนี้รูจักเกือบทุกส่ิงที่อยูรอบๆตัว แตมีเพียงส่ิงเดียวที่มันไมคอยแนใจนัก คือ มันอยาก
รูวาถาลูกหมีขั้วโลกตัวนี้ ไมไดเปนลูกหมีสีขาวสะอาดและนารักแลว แมหมีจะยังคงรักมันอยูหรือเปลา และลูกหมีก็ไดรับ
คําตอบที่ทําใหมันพอใจและรูสึกอบอุนใจอยางที่สุด 

 หนังสือที่เก่ียวกับหมีขั้วโลกและความหนาวเย็นของหิมะขั้วโลก มีตีพิมพไมมากนักในเมืองไทย การอานหนังสือที่มี
ภาพบรรยากาศที่แตกตางกับเมืองรอนอยางเมืองไทยใหเด็กๆฟง จะชวยใหเด็กไดเปดโลกทัศน และไดรูจักโลกกวาง การ
นําเสนอเร่ืองราวของแมหมีกับลูกหมีขั้วโลก เปนการนําตัวละครที่เด็กๆช่ืนชอบโดยธรรมชาติมาผูกเปนเร่ืองราวที่อบอุนและนา
ประทับใจ 

 เด็กๆจะไดเรียนรูเร่ืองราวมากมายจากหนังสือภาพสําหรับเด็กเลมโตเลมนี้ เม่ืออานเร่ือง “เพราะวาแมรักลูกมากจะ” 

จบแลว คุณพอคุณแมอาจจะพาลูกทํากิจกรรมเพื่อกระตุนการพัฒนาประสาทสัมผัส เชน ประสาทสัมผัสทางผิวกาย แนะนําให
เด็กๆรูจักและเขาใจคําวา รอน เย็น และอุน หรือ การใหเด็กๆทดลองอมน้ําแข็งกอนเล็กๆ เหมือนกับที่ลูกหมีขั้วโลกไดเลียหิมะ 

แลวรอใหมันละลายอยูในปาก กิจกรรมเชนนี้จะทําใหเด็กๆรูสึกสนุกพรอมๆกับไดพัฒนาการเรียนรูไปดวย 

 ภาษาที่ใชในหนังสือเลมนี ้เปนภาษาที่เรียบงาย เหมาะสมกับวัยของเด็กเล็กหรือวัยของลูกหมีขั้วโลก การต้ังคําถาม
โดยใชรูปประโยคแบบเด็กๆของลูกหมี ชวยในการส่ือสารเร่ืองราวตางๆที่ดูเหมือนจะเปนเร่ืองยาก ใหเขาใจไดอยางงายๆ ใน
เนื้อเร่ืองแฝงการใหขอมูลความรูแกเด็กโดยที่ไมมีลักษณะยัดเยียด เด็กๆจึงสามารถเรียนรูไดอยางสนุกสนาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๖

ช่ือหนังสือ                     เคาโมงหลบมุม  

ผูแตง                            ภาพพิมพ    

สํานักพิมพ                ไทยวัฒนาพานิช 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ราคา ๕๐ บาท 

เคาโมงหลบมุม เปนหนังสือภาพที่เลาเร่ืองความสัมพันธของเด็กกับครอบครัว ซ่ึงเปนเร่ืองราวที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ครอบครัวใดก็ได เคาโมงเปนนกเคาแมวตัวเล็กๆที่เรียกรองความสนใจดวยการพาตัวเองหลบไปอยูตามลําพัง แตเม่ือถึงที่สุด
เคาโมง ก็เปนเชนเดียวกับเด็กๆทุกคน คือ ไมมีที่ไหนจะทําใหรูสึกอบอุนไดเทากับที่บาน ที่มีพอแมพี่นองอยูรวมกัน 

เทคนิคในการทําภาพประกอบของ”เคาโมงหลบมุม” เปนงานที่มีช้ันเชิงทางศิลปะ สรางภาพดวยเทคนิคภาพพิมพ ดวย
สีโทนอบอุนใหความรูสึกที่เขากันไดดีกับเนื้อเร่ือง ดวยขอจํากัดของเทคนิคภาพพิมพที่ไมสามารถสรางภาพใหมีรายละเอียด
ไดมากนัก แต “เคาโมงหลบมุม” ก็ดึงดูดความสนใจของเด็กๆดวยดวงตาที่โดดเดนของนกฮูกตัวนอย  

 เม่ือวิเคราะหถึงเนื้อหาหรือแกนของหนังสือเร่ืองเคาโมงหลบมุม จะเห็นวา ผูเขียนหนังสือเลมนี้มีความเขาใจ
ความรูสึกนึกคิดของเด็กไดดี การที่ “เคาโมง” พยายามยึดตัวเองเปนศูนยกลางนี้ เปนพฤติกรรมตามวัยของเด็กเล็ก และ
โดยเฉพาะการเกิดมาเปนลูกคนเล็กของครอบครัว เด็กจะไดเรียนรูประสบการณจากเคาโมง ขณะที่ผูใหญเองก็จะไดเรียนรูและ
ทําความเขาใจตอความรูสึกนึกคิดของเด็กๆดวยเชนกัน 

 

 

หมวดคุณธรรม 

ช่ือหนังสือ                     ขอบคุณ  ขอบคุณ        

ผูแตง                             สิริลักษณ รัตนสุวัจน     

สํานักพิมพ                 พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๔๕ บาท 

หนังสือเร่ือง “ขอบคุณ ขอบคุณ” อยูในชุดหนังสือเลมแรกของสํานักพิมพ และยังมีอีก ๒ เลมคือ “สวัสดี สวัสดี” และ 

“ขอโทษ ขอโทษ” เปนหนังสือที่สอนใหเด็กไดรูจักแสดงกริยาขอบคุณ สวัดสดีทักทายและกลาวคําขอโทษ 

หนังสือชุดนี้เหมาะสําหรับเด็กเล็ก เพราะเนื้อหาของเร่ืองต้ังใจส่ือสารกับเด็กเล็ก ใหคําคลองจองในการเลาเร่ือง ทํา
ใหเด็กๆ สามารถจดจําและทองตามได 

เนื่องจากเนื้อหาในเลมมีความต้ังใจสอนเด็กในเร่ืองการของคุณเทานั้น จึงไมไดใหความสําคัญตอความสมจริงของ
เนื้อเร่ือง เชน หนังสือเลมนี้ระบุวา เหมาะสําหรับเด็กอายุ ๐-๓ ขวบ หากแตการดําเนินเร่ืองราวดูจะเหมาะสําหรับเด็กที่โตกวานี ้
เพราะลูกหมีที่เปนตัวแทนเด็กวัยสามขวบ ซ่ึงโดยปกติจะไมแสดงพฤติกรรมเชนเดียวกับตัวละคร เชน การชวยคนแกขามถนน 

การซ้ือของเอง การคืนของที่เก็บได เหลานี้เปนพฤติกรรมที่ดีที่ควรปลูกฝงแกเด็ก แตยังไมเหมาะสําหรับเด็กเล็กๆ วัย๐-๓ ขวบ 

สําหรับภาพประกอบที่แมจะสรางขึ้นดวยเทคนิคคอมพิวเตอร  แมผูทําภาพปรพกอบไดพยายามสรางสรรคใหดูคลาย
กับเปนการวาดดวยมือ ใหสีสะอาดดูสบายตา ตัวละครหลักคือลูกหมี มีบุคคลิกที่นารักสมวัย  

หนังสือ “ขอบคุณ ขอบคุณ” มีคําลงทายในทุกหนาดวยคําวา ขอบคุณ ขอบคุณ  ในขณะที่อานหนังสือเลมนี้ใหเด็กๆ 

ฟง ควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในหนังสือ ดวยการเวนจังหวะเพื่อใหเด็กไดตอคําวา “ขอบคุณ ขอบคุณ” 

 

 

 



 

 ๑๗

ช่ือหนังสือ                     เพื่อนนอยนารัก       
ผูแตง                             เกริก  ยุนพันธ    

สํานักพิมพ                 เกริกยุนพันธ 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๕๐ บาท 

 “เพื่อนนอยนารัก” เปนผลงานของรศ.เกริก ยุนพันธ อาจารยประจําสาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก มศว ประสาน
มิตร ผูมีผลงานโดดเดนเปนเอกลักษณดวยการใชสีสันสดใสและมีความฉูดฉาด 

 เร่ืองเพื่อนนอยนารักเลมนี ้นอกจากมีสีสันที่ดูสะดุดตาแลว ยังมีการออกแบบใหปากสัตวแตละตัวในทุกหนาใหมีปาก
ย่ืนแหลมออกมาใหลักษณะ pop up 

 การใชภาษาในหนังสือเลมนี้ ก็มีรูปแบบเฉพาะของตัวแตง คือ ใชคําคลองจองและเปนคําซํ้าๆ ตลอดเร่ือง เชน 

กระตายขนฟ ูยืนดูเจาของ กระตายไมสงเสียงรอง แตทําจมูก ฟุดฟด ฟุดฟุด....ฟุดฟด ฟุดฟด...ฟุดฟด ฟุดฟด ภาพตัวละครที่
นอกจากจะใชสีฉูดฉาดสะดุดตาแลว ตัวละครทุกตัวยังหันหนาเขาหาเด็กผูอาน และดึงดูดสายตาของผูอานดวย 

 สาระหลักของเร่ืองตองการเสนอใหเด็กไดรูจักเสียงรองของสัตว แตก็ไมไดจงใจสอนมากเกินไปจนทําใหหนังสือขาด
เสนห 
 การใชหนังสือเร่ืองเพื่อนนอยนารักกับเด็กๆ นั้น ควรอานตามตัวอักษร และเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสงเสียงตาม และ
ควรทิ้งภาพใหเด็กๆ ไดดูสักชวงเวลาหนึ่ง ไมควรรีบเปดผานไป หรืออธิบายความเพิ่มเติมมากมายจนเด็กๆ ไมมีโอกาสใช
จินตนาการของตนเอง 

 

 

หมวดภาษา (การเลนคํา คําคลองจอง) 
ช่ือหนงัสือ                 อีเลงเคงโคง   

ผูแตง                             ชีวัน  วิสาสะ 

สํานักพิมพ                 แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๑๒๕ บาท 

 เปนหนังสือประเภทคํากลอน คําคลองจองสําหรับเด็ก เด็กทุกวัยช่ืนชอบหนังสือคํากลอน โดยเฉพาะเร่ืองอีเลงเคงโคง
เลมนี้ ลักษณะเดนของอีเลงเคงโคงอยูที่การเลาเร่ืองในรูปแบบคํากลอน และการใชคําเรียบงาย สนุก และมีคําแปลกคือ อีเลง
เคงโคง ลงทายในทุกหนา 
 การอานอีเลงเคงโคงในเด็กๆฟงนั้นงายและสนุก ซ่ึงเด็กๆเองก็รูสึกเชนนั้นดวยเหมือนกัน เด็กๆฟงเร่ืองนี้เพียงไมก่ีคร้ัง
ก็สามารถอานเองได ทั้งที่ในความจริงแลวเด็กๆใชการจดจําไมใชการอาน อีเลงเคงโคงจึงเปนหนังสือสรางแรงจูงใจใหเด็กๆ
อยากอานหนังสือ 

  ผูใหญโดยเฉพาะคุณครูมักจะคิดวา ไมอยากใหเด็กๆฟงสนุกเทานั้น ในหนังสือควรตองใหอะไรแกเด็กดวย แลว
คําถามที่ตามมาก็คือ อีเลงเคงโคงเลมนี้ใหการเรียนรูอะไรแกเด็กๆ...ยกตัวอยางงายๆอยางคําวา หนาบึ้งหนาบูด สําหรับเด็ก
นั้นเปนคําที่มีเสียงใหความรูสึกสนุก แมเด็กเล็กๆอาจจะยังไมเขาใจความหมาย แตภาพของหานแสดงอาการหนาบึ้งหนาบูด
ใหเห็น ตรงนี้ชวยใหเด็กๆไดเขาใจความหมายของคําจากหนังสือภาพไดไมยาก ขอยกตัวอยางอีกคําหนึ่งคือคําวา โฆษณา ซ่ึง
เด็กๆบางคนอาจจะรูจัก แตสวนใหญยังไมไดสนใจคํานี ้ซ่ึงเปนคําใหมและเปนคํายาก ที่เด็กๆจะมีโอกาสไดรูจัก 

 

 



 

 ๑๘

 เด็กๆที่มีคนอานหนังสือใหฟงอยางหลากหลายและสมํ่าเสมอนั้น จะมีคําศัพทสะสมอยูในหัวมากมายกวาเด็กที่ไมมี
คนอานหนังสือใหฟง เพราะภาษาในหนังสือนั้นเปนภาษาวรรณกรรมที่เราอาจจะไมคอยไดใชพูดในชีวิตประจําวัน การอาน
หนังสือที่มีภาษาดีๆ ใหเด็กฟงจะเปนการเพิ่มพูนคําศัพทใหแกเด็กๆ เม่ือถึงเวลาที่มีความพรอมในการพูด เขาก็จะดึงเอา
คําศัพทที่สะสมอยูในหัวออกมาใช เปนลักษณะเดียวกันกับคนที่พูดภาษาอังกฤษไดดี นั่นเปนเพราะวาเขามีคําศัพท
ภาษาอังกฤษมากมายสะสมอยู สามารถดึงออกมาใชไดทันทีที่ตองการ 
 การอานหนังสือที่มีความโดดเดนเห็นไดชัดเจนอยางเร่ืองอีเลงเคงโคงนี้ จริงอยูที่เด็กๆรูสึกสนุกและช่ืนชอบมาก แตขอ
ที่ผูใหญควรสนใจและแนะนําตอเด็กๆ คือ สาระที่มีอยูในหนังสือ  

 

  

ช่ือหนังสือ                  กระตายต่ืนตูม   

ผูแตง                           ตุบปอง 
สํานักพิมพ               แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๔๙๕ บาท (Big Book) 

  

 นิทานอีสปที่ถูกนํามาเรียบเรียงใหมในรูปแบบคํากลอน อานสนุกฟงสนุก มีความโดดเดนอยูที่การใชภาษาที่มีลูกเลน 

มีเสียงสูงเสียงตํ่าที่เด็กๆ จะรูสึกสนุกขณะที่ฟง เชน กระรอก กระแต ตัวตุน ว่ิงชุลมุน กระแตะ กระเตาะ กระโดด กระดุง 
กระดุง หัวเราะ ตีพุง ในปาละเมาะ 

 ความเปนนิทานอิสปมีเนื้อหาที่ลงตัวอยูแลว ฉะนั้น หนังสือเลมนี้จึงแทบจะไมตองบอกกลาวกันวา สาระหลักในเลอ
คืออะไร แตหนังสือเลมนี้ทําใหเด็กๆ ไดคําศัพทใหมจากการฟงผูใหญอานใหฟง การอาน”กระตายต่ืนตูม” ควรอานอยางมี
จังหวะ ไมตองรีบเพราะมิเชนนั้นแลวจะฟงไมรูเร่ือง  
 การอานหนังสือเลมนี้ใหเด็กๆ ฟงคร้ังแรก เด็กอาจจะรูสึกเพียงสนุกที่ไดฟงเสียงวรรณยุกตที่สูงๆ ตํ่าๆ แมเม่ืออานให
ฟงซํ้าหลายๆ รอบ เด็กๆ จะเร่ิมคุนเคยและจดจําคําที่ออกเสียงยากๆ ได และพวกเขาจะสามารถทองไดเองอยางสนุกสนานใน
ที่สุด 

 ภาพประกอบที่ดูแปลกตานี้ เกิดจากการปนตัวละครดวยแปงปน ซ่ึงผูใหญสามารถชักชวนเด็กๆ ใหทํากิจกรรมปน
แปงโดยใหหนังสือเร่ือง กระตายต่ืนตูม เปนแรงบันดาลใจสําหรับเด็กๆ  

 สําหรับเด็กเล็ก อาจจะยังไมสามารถปนแปงเปนรูปรางไดตามตองการ แตการปนแปงมีประโยชนอยางย่ิงตอเด็กๆ 

เพราะกิจกรรมนี้จะชวยฝกทักษะในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก  

 “กระตายต่ืนตูม” เลมที่นํามาแนะนํานี ้เปนหนังสือ Big Book มีขนาดใหญโต เหมาะสมใชเลาใหเด็กกลุมใหญฟง แต
ควรมีขาต้ังเพื่อชวยรับน้ําหนักของหนังสือดวย แตสําหรับการอานใหเด็กฟงในครอบครัว หรือสําหรับเด็กกลุมเล็ก “กระตายต่ืน
ตูม” ก็มีเลมเล็กดวย 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๙

 

สรางเสริมลักษณะนิสัย (ในชีวิตประจําวัน) 

ช่ือหนังสือ            คุณฟองนักแปรงฟน 

ผูแตง                  ชีวัน  วิสาสะ   

สํานักพิมพ                 แพรวเพื่อนเด็ก 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๗๐ บาท 

  “คุณฟอง” ตัวละครในเร่ืองคุณฟองนักแปรงฟน นับเปนตัวละครขวัญใจตัวหนึ่งในโลกของหนังสือภาพสําหรับเด็ก 

เพราะคุณฟองคือตัวกระตุนใหเด็กๆ รูสึกสนุกกับการแปรงฟน  

 คุณฟองนักแปรงฟน เปนหนังสือที่ใหทัศนคติเชิงบวกในการสงเสริมใหเด็กๆ มีพฤติกรรมอันพึงประสงค หนังสือเร่ือง 
คุณฟองฯ จึงเปนตัวอยางที่ดีในการคัดเลือกหนังสือประเภทสงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีใหแกเด็ก 

 แนนอนวาในเร่ืองคุณฟองนักแปรงฟน ตองเปนเร่ืองราวเก่ียวกับการแปรงฟน แตผูเขียนก็ไมไดนําเสนอการแปรงฟน
ในรูปแบบเดิมๆที่เด็กเคยเห็น เร่ิมจากคุณฟองต่ืนเชา แปรงฟนเอง (ผูแตงไมไดเนนตรงนี้ เพื่อจะใหเด็กเห็นวาการแปรงฟนเปน
เร่ืองธรรมดา ใครๆเขาก็ทํากัน) กอนจะออกเดินทางไปแปรงฟนใหกับเพื่อน ! (เร่ิมไมธรรมดาแลว) ความสนุกเร่ิมขึ้น  เพราะ
เพื่อนของคุณฟองแตละตัว ไมธรรมดาทั้งนั้น คุณฟองตองขึ้นภูเขาไปแปรงฟนใหคุณหมีที่นอนหลับอยู ลงน้ําเพื่อแปรงฟนให
คุณปลาต้ังสองตัว แถมยังมีคุณฮิปโป คุณจระเข คุณชางเขาไปอีก การแปรงฟนธรรมดาๆกลับกลายเปนการผจญภัยสําหรับ
เด็กๆ ที่นาสนุกและต่ืนเตนทันที  
 นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ยังมีสาระอะไรแฝงอยูอีก เม่ือคุณฟองเตรียมจะแปรงฟนใหคุณชาง แตคุณชางกลับ
บอกวา ชางโตแลว แปรงฟนเองไดแลว ประโยคนี้เปนดังประโยคทาทายและเชิญชวนเด็กๆ วา ถาใครอยากโตก็ตองแปรงฟน
เอง นับวาผูเขียนเขาใจธรรมชาติของเด็กไดดี เพราะเด็กทุกคนอยากโตดวยกันทั้งนั้น 

 ในเร่ืองคุณฟองนักแปรง มีภาพทีดู่สะอาดตา ไมมีฉากหลังใดๆ มีเพียงภาพตัวละครที่ใชเทคนิคสีผสม ตัดเสนดําบน
พื้นกระดาษขาวเทานั้น เปนการนําเสนออยางเรียบงายไมมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตา แตทําไมเด็กๆจึงไดติดใจคุณฟองกันมาก  

 นอกจากเนื้อเร่ือง และภาษาที่สนุก ภาพก็มีอารมณสนุก ตัวละครทุกตัวแสดงออกถึงความอารมณดี  

การเลาเร่ืองคุณฟองฯ ดําเนินไปอยางเรียบงาย ใชภาษางายๆ ไมมีอะไรซับซอน ภาพก็ดูเรียบงายเขากันกับเนื้อ ลองคิดดูเลนๆ
วา ถาหากภาพในเร่ืองนี้ใชสีสดใส ใสเทคนิคแพรวพราวใหดูหวาหวือดึงดูดสายตา มีฉากรกรุงรัง หนังสือจะมีหนาตาเปน
อยางไร แตที่แนนอนก็คือ เร่ืองกับภาพจะไปกันคนละทิศละทางขาดความเปนเอกภาพ 

 

 

ช่ือหนังสือ                      ฟนไมไดมีไวกัด  

ผูแตง                             เอลิซาเบท เวอรดิก   

ผูแปล นานกฮูก 

สํานักพิมพ                แปลนฟอรคิด 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็ก ที่บอกเด็กๆ อยางตรงไปตรงมาวา “ฟนไมไดมีไวกัด” ดวยภาษา
งายๆ เปนหนังสือกระดาษแข็ง มีจํานวนหนานอยจึงเหมาะอยางย่ิงสําหรับเด็กเล็ก   

 

 



 

 ๒๐

“ฟนไมไดมีไวกัด” จัดอยูในหนังสือประเภทสารคดีสําหรับเด็ก ตัวละครที่นํามาเสนอตอผูอานมีหลายชนชาติและ
หลายวัยทั้งเด็กเล็กเด็กโต หนังสือเลมนี้จึงใชไดกับเด็กทุกวัย ต้ังแตวัยที่ฟนน้ํานมกําลังจะขึ้น และวัยที่ฟนแทกําลังจะขึ้น 

การนําเสนอตัวละครที่ใชเด็กนานาชาติเชนนี ้จะชวยใหเด็กที่ดูภาพรูจักวา ในโลกนี้มีคนที่แตกตางหลากหลาย เด็กๆ 

ตัวละครในเร่ืองมีทั้งเด็กผิวขาวและผิวสี แตผูใหญไมตองกังวลวา เด็กๆ ดูภาพแลวจะไมเขาใจ เพราะความจริงแลว เด็กและ
หนังสือเด็กมีความเปนสากล หนังสือเด็กที่ดีทุกเลมในโลกนี้สามารถส่ือสารกับเด็กๆ ที่อยูทั่วทุกมุมโลกไดเชนกัน 

เนื้อหาภายในเลม นอกจากบอกเด็กวา “ฟนไมไดมีไวกัด” แลว ยังมีวิธีชวยคุณพอคุณแมผูปกครองแกปญหา ในกรณี
ที่เด็กๆ อาจจะรูสึกมันเขี้ยวและอยากกัด ในหนังสือเลมนี้มีขอแนะนํางายๆ และไดผลอยางชะงัด นั่นคือ การอุมแลวกอดเด็กๆ 

เอาไวเม่ือรูสึกวา พวกเขาเร่ิมมันเขี้ยวและอยากกัด 

หนังสือเลมนี้สามารถเปดอานที่หนาใดกอนก็ได เพราะวาเนื้อหาจบลงในหนาคูนั้นๆ หรือจะอานหนาแรกไลไปถึงหนา
สุดทายเชนหนังสือปกติก็ไดเชนกัน เม่ืออานต้ังแตตนจนจบก็จะพบวา เนื้อหาที่ดูเหมือนจบในแตละหนานั้นรอยเรียงเปนเนื้อ
เดียวกันดวย 

  ภาพประกอบมีลักษณะเปนปอปอารต คือมีสีสันสดใส รูปแบบทันสมัย ดูสะดุดตา แตขอดอยของงานลักษณะนี้คือ 

ไมคอยมีรายละเอียด อยางไรก็ตาม การเลือกหนังสือสําหรับเด็ก ควรเลือกใหหลากหลายเขาไว เพราะเม่ือเด็กๆ เติบโตขึ้น จะ
เร่ิมมีแนวหนังสือที่ตัวเองช่ืนชอบชัดเจนขึ้น ดังนั้นเด็กๆ ควรมีโอกาสไดเห็นหนังสือใหหลากหลายเอาไวกอน 

 

 

ช่ือหนังสือ                  อ ึ  

ผูแตง                      ทาโร โกมิ    

ผูแปล                         พรอนงค  นิยมคา 

สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๔๕ บาท 

“อ”ึ เปนหนังสือที่พูดถึงเร่ืองวิทยาศาสตรใหเด็กเล็กเขาใจไดงายๆ ขอมูลในหนังสือบอกเลาถึงกริยาการ “อึ” ของสัตว
มากมายหลายชนิด รวมทั้งคนดวย หากมองกันอยางผิวเผินจะดูเหมือนวา หนังสือเลมนี้สอนใหเด็กรูจักการอึเทานั้น 

แตหากไดมีโอกาสอานเนื้อหาอยางละเอียด ดูภาพประกอบอยางพินิจพิเคราะหแลวจะเห็นวา ในหนังสือเด็กเล็กๆ ช่ือ
เร่ืองนาขําเลมนี้มีอะไรซอนอยูมากมาย 

เพียงแคหนาปกที่มีภาพ เด็กทําหนาเหยเก ภาพเปดกระดกกน ภาพผลแอปเปลที่ถูกกัดจนแหวง และภาพมากําลังยก
หาง ทุกภาพอยูในกรอบแยกกันแตทุกภาพกลับมีความหมายและมีความสัมพันธกัน ทุกภาพลวนเตรียมพาผูอานเขาสูเนื้อหา
ขางใน  

เร่ืองเร่ิมตนดวยประโยค “ชางตัวใหญ อึกอนใหญ หนูตัวเล็ก อึกอนเล็ก” พรอมภาพชางตัวโตเต็มสองหนาคู กับหนูตัว
เล็กจ๋ิว หากคุณครูอนุบาลเปนผูนําหนังสือเลมนี้ไปใช ก็จะบอกไดทันที่วาเพียงแคในหนานี้สามารถเช่ือมโยงสูหมวด
คณิตศาสตรได  

การเลาเร่ืองเปนไปอยางงายๆ ดวยภาษาที่เปนจังหวะ และมีลูกเลนไปตลอดทั้งเร่ือง หากอานใหเด็กๆ ฟงกันเพลินๆ 

ตามตัวอักษรและอานอยางมีจังหวะจะโคน เด็กๆ จะไมรูสึกเลยวา กําลังฟงหนังสือสารคดีที่ใหความรู กลับรูสึกคลายกับฟง
นิทานสนุกสักเลมหนึ่งเลยทีเดียว 

 



 

 ๒๑

ผูใหญจํานวนมากอาจจะมองวา หนังสือเลมนี้มีภาพประกอบไมสวย ดูทึบทึมและมีสีตุนๆ แตเม่ือพิจารณาถึงความ
เหมาะสมลงตัวระหวางเร่ืองกับภาพแลว (เทียบกับเร่ืองตด ที่อยูในชุดเดียวกัน) ก็จะเขาใจไดวา เหตุใดหนังสือเลมนี้จึงเสนอ
ดวยภาพลักษณะนี ้เพราะ “อ”ึ มีมวลจึงตางกับ “ตด” ที่เปนกาซนั่นเอง 

 

 

ช่ือหนังสือ    ตด  

ผูแตง       ชินตะ โช 

ผูแปล       พรอนงค  นิยมคา 

สํานักพิมพ   แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๔๕ บาท 

จัดเปนหนังสือภาพสารคดีสําหรับเด็ก เชนเดียวกับเร่ืองอึ แต “ตด” จะมีการเลาเร่ืองที่ซับซอนกวา มีขอมูลมากและยาก
กวา แมจะอยูในชุดเดียวกันกับเร่ือง “อึ” แตเม่ือพิจารณาจะเนื้อหาแลว “ตด “ควรถูกจัดวาเหมาะสําหรับเด็กวัย ๔-๖ ขวบ
มากกวา 

เพียงแคอานช่ือเร่ืองใหฟง เทานี้ก็สามารถเรียกรองความสนใจของเด็กๆ ไดแลว ประกอบกับภาพชางหันกนใหผูอาน 

ซ่ึงแตกตางจากหนังสือเลมอื่นๆ ที่ตัวละครมักจะหันหนามาหาผูอานเสมอ 

เร่ืองเร่ิมเลาต้ังแตปกหนา ปกรองจนกระทั่งเขาสูเนื้อหาภายใน ภาษาที่ใชเลาเร่ืองเปนภาษาที่ชวยเกิดความสนุกสนาน
ขณะที่เด็กๆ ฟงเร่ืองราว เนื่องจากมีเสียงประกอบไปตลอดทั้งเร่ือง ไมวาจะเปนเสียงแมวตดดัง ปุง ปุง ปุง ปุง ปุง เรียกวา ตด
ผันตามพยัญชนะ เพียงเทานี้เด็ก ๆก็รูสึกสนุกมาก ซ่ึงคุณครูสามารถนําจุดเดนเร่ืองเสียงจากหนังสือเลมนี้ชวนเด็กผันเสียง
ตางๆ ในภาษาไทยก็ยังได 

 เนื้อหาของหนังสือ “ตด” พูดถึงเร่ืองการตดเพียงเร่ืองเดียว แตผูเขียนมีทักษะอยางเย่ียมยอดในการส่ือสารเร่ืองที่
ซับซอนเชนนี้ใหเด็กเขาใจไดงายๆ หนังสือชุดนี้ประสบความสําเร็จอยางมากในหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยดวย 

ดังที่ไดเขียนเปรียบเทียบภาพประกอบระหวางเร่ือง “อึ” กับ “ตด” เอาไวแลววา หนังสือสองเลมมีการนําเสนอภาพที่
แตกตางกันอยางส้ินเชิงในเร่ืองของเทคนิค แมจะถูกจัดใหอยูในชุดเดียวกันก็ตาม 

 สําหรับภาพในเลม “ตด” ใชเสนที่ดูงายๆ ใหความรูสึกโปรงและเบา มีอากาศมากเนื่องจากมีสีนอย ภาพที่มีลักษณะ
ลายเสนคลายเสนของภาพการตูน กับลูกตาที่แสดงอารมณตางๆ ชวนใหเด็กสนุก จนกระทั่งอดไมไดที่จะหัวเราะออกมา 

 หนังสือทั้งนี้ ทั้งเร่ืองอึและตด เปนตัวอยางของหนังสือภาพสารคดีช้ันยอดสําหรับเด็ก เพราะส่ือสารงาย มี
ภาพประกอบที่มีช้ันเชิงทางศิลปะ มีการนําเสนอทั้งภาพและเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน จึงเปนหนังสือที่หองสมุดหรือคุณ
ครูผูสอนเด็กเล็กไมควรพลาดดวยประการทั้งปวง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๒๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเด็กวัย ๔ – ๖ ป 
หนังสือท่ีพอแมและลูกอานดวยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๒๓

ช่ือหนังสือ                     ผีเส้ือ  

ผูแตง                             นานกฮูก     

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา   ๒๕๐ บาท 

หนังสือชุดธรรมชาติหรรษาเร่ือง “ผีเส้ือ” เปนหนังสือสารคดีสําหรับเด็กเล็ก ที่ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทหนังสือ
สวยงาม จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปพ.ศ.๒๕๔๙ 

เนื้อหาของ “ผีเส้ือ” บอกเลาขอมูลทั่ว ๆของผีเส้ืออยางกวาง ๆ รวมถึงชนิดและการแพรพันธุของผีเส้ือ ชวยใหเด็ก ๆได
รูจักผีเส้ือมากขึ้น  

หนังสือเลมนี้ เลาเร่ืองในรูปแบบของสารคดีจริงจัง คือไมมีการแสดงอารมณใด ๆในเนื้อเร่ือง ไมมีประโยคคําพูดหรือ
แสดงถึงความสัมพันธของตัวละคร มีเพียงการบอกเลาดวยน้ําเสียงที่ราบเรียบ ทวางายแกการเขาใจ ดังตัวอยางเนื้อหาขอมูล
ของผีเส้ือในหนาแรก ผีเส้ือเปนแมลงแสนสวย โบยบินไปทุกหนทุกแหงในธรรมชาติ ทุงหญา ปาโปรง หุบเขา สวนผลไม 
สวนสาธารณะ และละแวกบานของเรา 

จากขอมูลเบื้องตนในหนาแรก ดวยภาษาทาทีที่ราบเรียบเชนนี้ มีจุดดีตรงที่ เด็ก ๆทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
และรวดเร็ว แทบจะไมมีเด็กคนใดปฏิเสธการรับฟง อีกทั้งตัวอักษรที่เลือกมาใชกเปนตัวอักษรที่โตพอที่จะเชิญชวนใหเด็กอยาก
อานเอง 

หนังสือเลมนี้ ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทสวยงาม ซ่ึงมอบใหแกหนังสือที่มีภาพประกอบที่คณะกรรมการตัดสินวา
สวยงาม หากเม่ือพิจารณาภาพอยางละเอียด และอานออกเสียงอยางตอเนื่องทั้งเลม จะพบวา ภาพประกอบทั้งเลม อยูในมุม
กวางแบบเดียวกันตลอดเลม ไมมีการใชระยะ(Zoom In, Zoom Out) เขามาชวย อยางเชนในเนื้อหาบางตอนที่กลาวถึงตัว
ผีเส้ือในระยะใกลชิด บอกรายละเอียดของ หนวด ปก และลําตัวของผีเส้ือ แตการนําเสนอภาพก็ไมไดเนนระยะเพื่อใหเห็น
รายละเอียดอยางชัดเจน มีเพียงการขยายภาพผีเส้ือใหใหญขึ้นกวาองคประกอบแวดลอมอื่น ๆเล็กนอย แตยังคงอยูในมุมกวาง
อยูเชนเดิม และไมไดคํานึงถึงระยะใกล-ไกล  

นอกจากเร่ืองระยะใกล-ไกลที่หนังสือเลมนี้ไมไดใหความสําคัญแลวนั้น  ภาพรวมของภาพประกอบ นับวานาสนใจ
ตรงที่ผูวาดภาพไดใหความสําคัญกับองคประกอบแวดลอมตาง ๆที่อยูรายรอบผีเส้ือ เชน ตนไม ก่ิงไม ใบไม ตนหญา เนินดิน 

แมลงและสัตวชนิดตางๆ ที่เนื้อเร่ืองมิไดกลาวถึง ซ่ึงเด็ก ๆจะคอย ๆพิจารณามองดูอยางชา ๆ นับวาเปนรายละเอียดที่สามารถ
ส่ือสารกับเด็กได 

การใชหนังสือเร่ือง “ผีเส้ือ” อยางมีชีวิตชีวา อาจจะทําไดโดยการพาเด็ก ๆออกนอกหองเรียน อานหนังสือทามกลาง
ตนไมและดอกไม เม่ืออานจบแลว พาเด็ก ๆเดินดูผีเส้ือ หรือแมลงชนิดตาง ๆรอบบริเวณ ก็ชวยใหเด็ก ๆรูจักเช่ือมโยงหนังสือ
และส่ิงแวดลอมรอบตัวเขาดวยกัน 

จากนั้น อาจจะพาเด็ก ๆทํากิจกรรมศิลปะ เชน พับคร่ึงกระดาษขนาด A4 แลวตัดใหเปนรูปทรงของปกผีเส้ือ จากนั้น
ใหเด็ก ๆระบายสีที่ปกผีเส้ือ กอนจะนําดานสันของกระดาษที่มีรอยพับคร่ึง ติดเขากับหลอดหรือตะเกียบสําหรับทําเปนลําตัว
ผีเส้ือ เทานี้เด็ก ๆก็จะไดผีเส้ือแสนสวยแลว 

 

 

 

 

 



 

 ๒๔

ช่ือหนังสือ                     ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร   
ผูแตง                             ตุลย สุวรรณกิจ   

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ราคา   ๑๔๙ บาท 

เนื้อหา ภาษาและภาพใน “ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร” 
“ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร” เปนหนังสือภาพประเภทสารคดีสําหรับเด็ก ที่ใหขอมูลจริงแกเด็กๆ สําหรับตัวสมเสร็จ

เปนสัตวที่ผูใหญสวนมากรูจักกันดีอยูแลว แตกับเด็กเล็กๆนั้น นับเปนเร่ืองที่นาทึ่งทีเดียวที่สัตวเพียงชนิดเดียวกลับมีลักษณะ
หลายอยางที่คลายคลึงกับสัตวอื่นๆอีกหลายชนิด 

แม “ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร” จะเปนหนังสือประเภทใหความรู แตดวยการเลาเร่ืองนาสนุก มีอารมณขัน และให
ขอมูลแปลกใหมแกเด็กๆ จึงทําใหหนังสือเลมนี้มีความแตกตางจากหนังสือความรูสําหรับเด็กโดยทั่วไป  

กอนที่เด็กๆจะไดรูจักกับสมเสร็จในตอนจบ เด็กๆก็ไดมีโอกาสรูจักกับสัตวหลายตอหลายชนิด ไมเพียงแคไดรูจัก
ช่ือ และรูปรางหนาตาเทานั้น แตยังไดรูจักลักษณะนิสัยตางๆ หรือบางตัวไดสังเกตเห็นลักษณะเดนของมัน หรือบางตัว เด็กๆจะ
ไดรูวาอวัยวะของสัตวเหลานี้มีเอาไวใชทําอะไร  

ดังนั้น เนื้อหาหลักของเร่ืองนี ้จึงไมใชการแนะนําใหเด็กรูจักสมเสร็จ แตผูเขียนใชกลวิธีที่แยบยลในการนําพาให
เด็กๆไดไปรูจักและสังเกตสัตวอีกนับสิบชนิด 

สวนการใชภาษาในเร่ืองนี้ ที่ดูเหมือนจะเปนคํากลอน แตก็ไมใช ควรจะเรียกกวา ใชภาษาที่เปนจังหวะมากกวา 

ในหนังสือสําหรับเด็กนั้น ควรจะมีคํายากปะปนอยูบาง เพื่อเปนการเพิ่มพูนคําศัพทใหแกเด็ก ซ่ึงในเร่ืองนี้ มีคําวา “ละมาย” ที่
เด็กๆอาจจะไมรูจัก บางคนอาจจะไมเคยไดยินมากอนดวยซํ้า แตเม่ือเห็นคําวา “ละมาย” อยูในบริบทของประโยคและภาพใน
หนานั้นๆ คือ สวนหูของฉัน นั้นก็ละมาย กระตายหูดี ใกลไกลแคไหน ฉันยังไดยิน ชัดเจนทุกที่ เด็กๆจะสามารถเขาใจ
ความหมายของคําวา “ละมาย” ไดเอง โดยไมตองอธิบาย ซ่ึงเปนการเรียนรูคําศัพทโดยธรรมชาติ  

การเลาเร่ืองดวยอารมณขันก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจสําหรับหนังสือเลมนี้ เพราะเด็กๆจะไดยินเร่ือง
ธรรมดาๆ ในรูปแบบที่ไมธรรมดาจากหนังสือเลมนี้ ตัวอยางในหนาที่เขียนไววา ฉันดมกล่ินได ดีเย่ียมและไว ไมแพสุนัข  เอะ! 
ใครตดเหม็น เปนเธอใชไหม คุณลุงเตายักษ เพราะเด็กๆไมเคยคิดวา จะมีใครไดกล่ินตดของเตา และเด็กๆคงไมเคยคิดวา เตา
ก็ตดดวย !! 

“ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร” ไดรับรางวัลที่ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทหนังสือสวยงาม จากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปพ.ศ.๒๕๕๑  

การวาดภาพสัตวสําหรับหนังสือสารคดีนั้นเปนงานที่ยาก ผูวาดภาพจะตองศึกษารายละเอียดของสัตวมาเปน
อยางดี และย่ิงเม่ือมีสัตวหลายชนิดรวมอยูในเลมเดียว ย่ิงเปนงานที่ไมงายเลย เพราะงานสารคดีตองการภาพที่สมจริง 
ขณะเดียวกันก็ตองไมแข็ง หรือดูแลงแหง แตจะตองมีชีวิตชีวา มีรายละเอียดซ่ึงจะตองเปนขอมูลที่ดีและถูกตองสําหรับเด็กอีก
ดวย  

นับวาภาพสัตวทุกตัวใน “ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร” ทําออกมาไดอยางดีครบถวน 

 

 

 

 

 



 

 ๒๕

หนวยสรางเสริมลักษณะนิสัย (ในชีวิตประจําวัน) 

ช่ือหนังสือ                     ความลับของสะเก็ดแผล   

ผูแตง                             เกนอิชิโร ยางิว   

ผูแปล   มารินา โฮริคาวา   

สํานักพิมพ                 วาดดาว 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๒๘๐ บาท 

 เด็กๆ ทุกคนมีประสบการณในการมีสะเก็ดแผลกันทั้งนั้น ดังนั้น เร่ืองเล็กๆ อยางเร่ืองของสะเก็ดแผล จึงไมใชเร่ืองเล็ก
สําหรับเด็กๆ 

 “ความลับของสะเก็ดแผล” เปนเร่ืองที่ไมลับ และเปนเร่ืองที่เด็กๆ ควรรู  
 หนังสือ “ความลับของสะเก็ดแผล” เปนหนังสือภาพที่แปลมาจากหนังสือตนฉบับภาษาญ่ีปุน ในชุด ความลับของ
รางกาย นําเสนอเร่ืองราวใกลตัวเด็ก และส่ือสารดวยภาษาที่เขาใจงาย ใชประโยคถาม-ตอบ และการพูดคุยกับผูอาน เพื่อนํา
เด็กๆ ที่อานเขาสูเนื้อหาสาระที่ผูเขียนตองการนําเสนอ  

 กลวิธีการนําเสนอเชนนี้ นับเปนกลยุทธที่ใชไดผลในหนังสือเด็ก ทําใหเด็กๆ ผูอานเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับเนื้อเร่ือง ผูเขียนเลือกใชประโยคส้ันๆ กระชับไดใจความ จึงชวยใหเร่ืองที่ดูเหมือนยาก กลับกลายเปนเร่ืองที่สามารถ
เขาใจไดงายสําหรับเด็ก 

 ภาพบนหนาปกสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ไดดี ดวยการใชสีสมตัดดวยเสนดํา และเปนภาพที่เหมือนกับไม
สมบูรณเพราะมีใหเห็นเพียงใบหนา มือและหัวเขาเทานั้น แตผูดูก็สามารถสรางภาพตอเติมไดเองในหัว จากประสบการณ เด็ก 

ๆหรือผูใหญทุกคนที่มองดูภาพก็จะเขาใจไดทันทีวา เปนภาพของเด็กนั่งยอง ๆมองดูสะเก็ดแผลบนหัวเขาของตัวเอง  
 เม่ือเปดมาที่หนาปกรอง พบประโยคส้ันๆ คือ อยากแกะจัง อยากแกะจัง สะเก็ดแผล อยากแกะจังเลย เพียงเทานี้ก็
เราความสนใจของเด็กๆไดแลว 
 เนื้อหาภายในเลม ลวนเปนขอมูลทางวิทยาศาสตร แตภาพประกอบภายในเลมเปนภาพลายเสนที่แสดงอารมณสนุก 

และดูนาขํา จากนั้นจึงใชเทคนิคการส่ังสีเพื่อใหเกิดรูปทรง เปนเทคนิคหนึ่งในการทําประกอบในสไตลหนังสือภาพสําหรับเด็ก
ของญ่ีปุน 

 หนังสือเลมนี้ เหมาะสําหรับอานหรือเลาเร่ืองใหเด็กๆ ฟง หรือใหเด็กเปดภาพเอง เนื่องจากเนื้อหาและตัวหนังสือใน
เร่ือง “ความลับของสะเก็ดแผล” มีอยูมากสักหนอย หากอานตามหนังสือก็จะใชเวลาพอสมควร และเด็กๆ อาจจะไมมีสมาธิ
มากพอที่จะจดจออยูเปนเวลานาน จึงควรใชวิธีเปดอานไปสักคร่ึงเลม แลวเวนเพื่อทํากิจกรรมอื่น กอนจะกลับมาอานตอก็ไมได
ทําใหเสียอรรถรสในการฟงแตอยางใด 

 เสนหที่พบมากในหนังสือความรูจากประเทศญ่ีปุนคือความรูสึกมีอารมณรวมในขณะอาน ราวกับกําลังอานหนังสือ
ภาพนทิาน หรือหนังสือวรรณกรรมเลยทีเดียว เชน “ความลับของสะเก็ดแผล” เลมนี้ แมจะเปนหนังสือที่เนนการใหสาระความรู 
แตก็ไมละเลยความสําคัญในการออกแบบภาพและจัดวางรูปเลมที่สวยงาม มีความลงตัวในดานศิลปะ แมเร่ืองราวจะไมได
เจาะจงหรือเอยพาดพิงถึงเร่ืองของเวลา สถานที่ แตดวยความภาษา ทาทางและคําพูดของตัวละคร ก็ทําใหเราทราบวา 

เหตุการณนี้กําลังเกิดอยูที่ใด โดยมิตองอาศัยฉากหรือคําบรรยาย 

 

 

 

 



 

 ๒๖

ช่ือหนังสือ                   หนูนิดไมอยากกินผัก                   

ผูแตง                           ลําพู  แสงลภ      

สํานักพิมพ                อักษรา ฟอร คิดส   
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ราคา ๓๐ บาท 

 หนังสือชุด “หนูนิด” มีอยูดวยถึง ๖ เลม ลวนแตจัดอยูในกลุมหนังสือสงเสริมลักษณะนิสัย เชน เร่ือง หนูนิดไมอยาก
ไปโรงเรียน หนูนิดไมอยากมีนอง หนูนิด..เด็กดีไมด้ือร้ัน หนูนิดไมอยากแปรงฟน หนูนิดไมอยากไปหาหมอ และหนูนิดไมอยาก
กินผัก  

 “หนูนิด” เปนตัวละครขวัญใจของเด็กๆ ที่อยูในวัย ๔-๕ ขวบ เพราะหนูนิดเปนเหมือนกับเด็กสวนใหญ คือไมชอบและ
ไมอยากทําอะไรก็ตามที่ผูใหญอยากใหทํา หรือผูใหญเห็นวาเปนส่ิงที่ดี หนูนิดไมเขาใจหรือไมรูสึกสนุกที่จะทําตาม จนกระทั่ง
หนูนิดตองไดรับบทเรียนดวยตัวเอง  
 ช่ือหนังสือทั้ง ๖ เลมนี้ เกือบจะบอกเนื้อหาขางในทั้งหมดอยูแลว ผูใหญคงจะเดาไดวา เร่ืองราวของหนูนิดจะเปน
อยางไร และจะจบอยางไร แตทําไมหนูนิดจึงเปนที่ติดอกติดใจของเด็กๆ ? 

 สําหรับ “หนูนิดไมอยากกินผัก” เพียงแคภาพบนหนาปกก็เรียกรองความสนใจจากเด็กไดแลว ภาพหนูนิดรองไหจาอยู
หนาโตะอาหารซ่ึงมีจากอาหาร แกวน้ําและขวดนมวางอยู แมเด็กที่ยังอานหนังสือเองไมได ก็สามารถเดาไดวา หนูนิดตองไม
พอใจอะไรสักอยางเปนแน (ไมพอใจมากดวย จึงรองไหน้ําตาไหลพรากขนาดนั้น) และย่ิงกับเด็กๆ ที่มีประสบการณเดียวกับหนู
นิด ตองรูสึกทันทีวา เร่ืองนี้ตองเก่ียวของกับการกินแนนอน  

 เม่ือเห็นหนาปก เด็กเร่ิมเช่ือมโยงหนูนิดเขาหาตัวเอง ก็ย่ิงอยากรูเร่ืองขางใน จึงไมยากที่เขาจะสนใจจดจอฟงเร่ืองราว
ของหนูนิด เม่ือเด็กๆ ไดรูจักกับหนูนิดในหนังสือเลมใดเลมหนึ่งในชุดนี้แลว พวกเขาก็อยากจะรูจักเพิ่ม อยากรูวาหนูนิดจะ
แผลงฤทธิ์อะไรอีก แลวหนูนิดจะไดรับบทเรียนอะไร 
 หนังสือชุด “หนูนิด” จึงเปนทั้งหนังสือที่เปนอานแลวเด็กจะรูสึกชอบ เขาใจ และรูสึกเห็นใจหนูนิด พรอมกับรูสึกวา
ตัวเองเกงกวา และไมตองการเปนแบบหนูนิด นับวาหนังสือชุดนี้เปนหนังสือเสริมแรงใหแกเด็ก  

 ภาพประกอบเร่ืองหนูนิดทั้ง ๖ เลม เปนภาพในสไตลที่มองปุบสวยปบ เนื่องจากไมไดมีความซับซอนในแงของงาน
ศิลปะ ภาพดูสะอาด ตัวละครมีหนาตาจ้ิมล้ิม ผูใหญก็ดูใจดี การออกแบบจัดวางองคประกอบและตัวหนังสือก็ดูงาย แม
เร่ืองราวในบางตอนจะยาวไปหนอย แตก็ไมไดทําใหรูสึกวาเยอะเกินไป  เพราะตัวหนังสือโตทําใหอานไดงาย 

 ดวยเหตุนี้เอง หนูนิดจึงเปนขวัญใจของเด็กๆ จํานวนมาก 

 

 

ช่ือหนังสือ                     หนูเกิดมาไดอยางไร  

ผูแตง                            คริสตอป อูบเลต     

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๗๕ บาท 

 หนูเกิดมาไดอยางไร เปนหนังสือที่อยูในชุด โลกนารูของหนูนอย มีอยูดวยกันทั้งหมด ๖ เลม ไดแกเร่ือง ประสาท
สัมผัสทั้งหา ยานพาหนะของหนู โลกไดโนเสาร รางกายของหน ูสํารวจทองฟาและหนูเกิดมาไดอยางไร  

 

 



 

 ๒๗

 หนังสือชุดนี้เปนหนังสือประเภทเสริมความรูใหแกเด็ก เหมาะสําหรับเด็กระดับช้ันประถมศึกษาขึ้นไป เพราะมี
ตัวหนังสือคอนขางมาก ใหขอมูลรายละเอียดมาก และเปนในเชิงกวางมากกวาการใหขอมูลเชิงลึก มีการกลาวถึงเร่ืองราวตางๆ 

ในแบบแตะๆ จนบางคร้ังอาจจะทําใหรูสึกอึดอัด เพราะบอกไมหมด  

 การเลาเร่ืองในหนังสือชุดนี้ เปนการเลาเร่ืองไปเร่ือยๆ คลายการบอกขอมูลตามปกติ มีลักษณะการเลาเร่ืองแบบ
หนังสือเรียน สวนภาพประกอบก็ทําหนาที่เพียงเปนภาพประกอบ ที่ดูนารักแตขาดอารมณสนุก ตางจากหนังสือเสริมความรู
บางเลมที่ไดแนะนําในเอกสารชุดนี ้
 แตบางคร้ังการบอกไมหมดก็มีขอดี อยูตรงที่ผูใหญสามารถกระตุนใหเด็กไปคนควาหาอานหนังสือเลมอื่นตอไป ซ่ึง
หนังสือชุดนี้ มีลักษณะเชนนั้นคือ เปนหนังสือที่กระตุนความอยากรูของเด็ก  

 เนื้อหาที่มีอยูในหนังสือทั้ง ๖ เลม ส่ือสารในวิธีของผูใหญ (ที่ปลอมตัวเปนเด็ก) ส่ือสารกับเด็ก ทําใหเนื้อหาบางตอน
ไมราบร่ืนเทาที่ควร เพราะเม่ืออานแลวทําใหรูสึกวาบางขอมูลเหมาะสําหรับผูใหญ หรือเด็กโต แตวิธีการเขียนกลับเหมือนกําลัง
ส่ือสารกับเด็กเล็กๆ  

 อยางไรก็ดี หนังสือชุดนี้ ต้ังใจผลิตขึ้นสําหรับเด็กประถม สังเกตไดจากเนื้อหาโดยรวมและภาพตัวละครที่มีอายุอยูใน
วัยเดียวกัน และหนังสือไดรับการจัดพิมพในรูปเลมที่แข็งแรงทนทานตอมือของเด็กๆ กลาวคือ พิมพในรูปแบบปกแข็งพิเศษ 

สวนเนื้อในใชกระดาษหนาและเคลือบมันอีกคร้ัง จะทําใหทนตอความเปยกช้ืนไดดี จึงเหมาะอยางย่ิงสําหรับการใชงานหนัก 

หากเด็กๆ เปดดู เปดอานบอยๆ หนังสือก็ยังคงสภาพดีอยูเสมอ 

 หนังสือในชุดนี้ ก็เปนเชนดวยกับหนังสือเสริมความรูชุดอื่นๆ ที่ไมใชหนังสือประเภทหลักที่เด็กอยากดูอยากเปดทุกวัน 

หนังสือประเภทนี้จําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการกระตุนสงเสริมใหมีการเปดอาน ฉะนั้น หนังสือกลุมนี้จึงนาจะจัดใหอยูใน
ประเภท “หนังสือชวนคุย ชวนคน”  

 ในการจะใชหนังสือกลุม “ชวนคุย ชวนคน” นี้ คุณครูจําเปนตองเลือกหาหนังสือที่มีขอมูลเก่ียวของสัมพันธหรือ
สงเสริมกันและกันมาจัดเตรียม รอเด็กๆ ไวหลายๆ เลม หลายๆ เร่ือง โดยคุณครูจะเปนผูเปดประเด็น เพื่อกระตุนใหเด็กๆ ได
เปดอานขอมูลภายในเลม กอนจะกระตุนใหเด็กไดพูดคุยแลกเปล่ียน หรือจัดกิจกรรมสงเสริมความเขาใจใหแกเด็กตอไป 

 

 

หนวยสิ่งของใกลตัว 

ช่ือหนังสือ                     หนังสือสัมผัส ชุด ส่ิงของใกลตัว     

ผูแตง                             เอื้อพร สัมมาทิพย (โอนพรัตนวิบูล) 

สํานักพิมพ                พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๒๕ บาท 

หนังสือสัมผัส เปนหนังสือสําหรับเด็กเล็กอีกรูปแบบหนึ่ง เปนหนังสือที่ใชเทคนิคซับซอนในการจัดพิมพ กลาวคือ 

ไมไดใชเฉพาะกระดาษเชนหนงัสือทั่วไป แตหนังสือสัมผัสมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กๆ ไดฝกประสาทสัมผัสไปดวย เพื่อใหเด็กได
รูจักแยกแยะผิวสัมผัสใหออก จึงตองเสริมดวยวัสดุอื่นๆ ที่ไมใชกระดาษดวย 

เปดเร่ืองดวย ทรายละเอียด ทรายหยาบ เราทราบได ..........ในภาพประกอบไดมีการนํากระดาษทรายมาสอดไว
เพื่อใหเด็กไดสัมผัส หรือใหหนาถัดไป แนะนําใหเด็กๆ ไดรูจักผิวของไม ภาพประกอบบางสวนก็มีไมอัดบางๆสอดอยูภายใน
เพื่อใหเด็กไดสัมผัส 

เร่ืองราวนําเสนอดวยคําคลองจอง จบความในหนาเดียวแลวเร่ิมผิวสัมผัสใหม กับวัสดุชนิดใหม พรอมกับบอกถึง
ประโยชนการใชสอย เรียกไดวา เลมเดียวมีครบเกือบทุกเร่ืองที่ผูใหญมีความต้ังใจอยากสอนเด็ก 

 



 

 ๒๘

แตในหนังสือสําหรับเด็ก โดยเฉพาะสําหรับเด็กเล็กนั้น การใสเนื้อหาสาระและเร่ืองราวลงไปมากมาย หลากหลาย
ประเด็น อาจจะไมใชส่ิงที่เหมาะสมสําหรับเด็กมากนัก ทําใหรูสึกคลายการยัดเยียดความรู จนกระทั่งความสนุกที่เด็กควรจะ
รูสึกอาจจางหายไป อีกทั้งยังไมกลมกลืนกับธรรมชาติตามวัยของเด็ก 

 ขณะที่ผูใหญใชหนังสือเลมนี้กับเด็กๆ จึงไมควรพยายามส่ังสอนเพิ่มเติมเขาไปอีก ควรเสริมสรางความสุขและความ
สนุกจากการอานหนังสือดวยกันกอน เชน เม่ืออานจบแลว ผูใหญอาจจะชักชวนเด็กๆ ผลัดกันปดตา แลวเลนทายผิววัสดุวา ส่ิง
ที่ลูบนั้นคือผิวของอะไร ซ่ึงกิจกรรมเชนนี้ผูใหญอาจจะเปนคนที่ถูกปดตาบางเพื่อใหเด็กเปนผูเฉลย และอาจจะลุกลามเลยไปถึง
วัสดุอื่นๆ ที่ไมไดอยูในหนังสือ เพื่อฝกประสาทสัมผัสของเด็ก  

 การเรียนรูในเด็กเล็กนั้น ประสาทสัมผัสเปนส่ิงจําเปน ดังนั้น การฝกใหเด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแต 
ตา หู จมูก ล้ินและผิวสัมผัส บอยๆ เปนส่ิงที่ดี ขณะเดียวกันตองใหเด็กๆ ไดใชความรูสึก และรูจักที่ส่ือสารความรูสึกออกมา แต
ตองไมลืมวา กิจกรรมการพัฒนาทักษะ หรือการฝกฝนพัฒนาประสาทสัมผัสตางๆ ของเด็กนี้ จะตองเกิดขึ้นและเปนไปดวย
ความสนุกสนาน และอยางเปนธรรมชาติ 

 

 

หนวยคุณธรรม 

ช่ือหนังสือ                     แบง “ฉัน” บางสิ      

ผูแตง                            ศักด์ิชัย ศรีวัฒนาปติกุล   

สํานักพิมพ                พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๕๐ บาท 

 “แบง ‘ฉัน’ บางสิ” เปนหนังสือภาพที่ไมมีตัวอักษร (Wordless) ซ่ึงสามารถนํามาใชกับเด็กหลายๆวัย ต้ังแตเด็กเล็ก
จนกระทั่งถึงเด็กโต แมในระดับประถมตนก็ยังสามารถใหเด็กๆแตงเร่ืองและเขียนลงบนหนังสือเองได 
 เนื้อหาของ “แบง ‘ฉัน’ บางสิ” ตรงไปตรงมาตามช่ือเร่ือง แตความสนุกต่ืนเตน และความนาติดตามอยูที่ขบวนสัตว
ตางๆ ที่พากันว่ิงไลตามผลแอปเปลที่รวงหลนลงจากตน 

 ภาพแรกในหนังสือ เปนภาพผลแอปเปลสีแดงสดหลุดจากขั้ว ลอยล่ิวผานหนานกสีแดงไปอยางเฉียดฉิวแลวรวงผาน
หนากระรอกนอยสีแดงที่พยายามเอื้อมสองขาหนาไปควาแอปเปล แตมันก็ควาเอาไวไมได เจากระตายหูยาวตัวสีแดงกําลังรอ
รับผลไมสีแดงสดนากินอยูโคนตน แตปรากฏวา แอปเปลสีแดงกลับไมตกลงมาใสมือกระตาย มันเบี่ยงผลหลบ รวงหลนไปบน
พื้น แลวกล้ิงหนีทั้งนก กระรอกและกระตายที่หมายจะความากิน 

 แอปเปลกล้ิงล่ิวๆ ผานแมวตัวโตที่ควาแอปเปลไวไมทัน มันกล้ิงไปถนนทองถนนที่มีรถราว่ิงผานไปมา กระทั่งผาน
หนาเจาหมาซ่ึงก็ไมสามารถควาจับแอปเปลไวไดทัน ผลแอปเปลสีแดงและขวบวนสัตวตัวเล็กตัวใหญสีแดงทุกตัวทั้งกล้ิงทั้งว่ิง
ออกไปนอกเมือง กระทั่งทั้งหมดมาหยุดกึกตรงที่เทาของใครคนหนึ่ง... 
 วิธีเลาเร่ืองของ “แบง ‘ฉัน’ บางสิ” มีความนาสนใจอยางย่ิง ผูแตงสามารถชักชวนใหเด็กๆ คอยลุน คอยติดตามเร่ือง
ไปตลอดต้ังแตตนจนจบ โดยมีภาพนาํสายตาคือ “ผลแอปเปลสีแดง”  
 ใชหนังสือเลมนี้อยางไร 

 เม่ือคุณพอคุณแม หรือคุณครูไดหนังสือเลมนี้มาเปนคร้ังแรก ไมตองตกใจวา ไมมีตัวหนังสือแบบนี้ แลวเด็กๆ จะดูรู
เร่ืองหรือไม พวกเขาจะเขาใจหรือเปลา ซ่ึงในความเปนจริงแลว เด็กๆ สามารถเขาใจเร่ืองราวตางๆ ในหนังสือภาพสําหรับเด็ก
ไดมากกวาที่ผูใหญคิด หรือที่ผูใหญเขาใจ เนื่องจากเด็กๆ ไมเคยมีขอจํากัดในการจินตนาการ เร่ือง “แบง ‘ฉัน’ บางสิ” เปน
หนังสืออีกเลมหนึ่งที่เปดโอกาสใหเด็กๆ ใชจินตนาการไดอยางไมจํากัด 

 



 

 ๒๙

 การใชหนังสือเร่ืองนี้กับเด็กๆ จึงเปนอิสระอยางย่ิง ไมมีภาษาหรือตัวอักษรมาคอยกํากับ ผูอานสามารถแตงเร่ือง เลา
เร่ืองเองไดตามในนึก หากเปนเด็กเล็กๆ ผูใหญอาจจะชวยนําเร่ืองดวยการต้ังคําถาม เพื่อใหเร่ืองราวดําเนินตอไป เชน “ที่เมือง
แสนงามเมืองหนึ่ง มีตนไมใหญออกผลอยูเต็มตน วันหนึ่งผลไมสุกสีแดงสดลูกหนึ่งปลิดรวงลงจากตนไม นกตัวหนึ่งบินโฉบมา
เห็นเขา จึงทิ้งตัวด่ิงลงตามผลไม....เอ นกตัวนี้จะไดกินผลไมผลนี้ไหมนะ...เปดหนาถัดไปดูกวา...เม่ือถึงตรงนี้ เร่ิมชักชวนให
เด็กๆชวยแตงเติมเร่ืองราว อาจจะใชเสียง ใชภาษาที่ชวยใหเกิดความสนุกสนาน และยังไดเปนการชวยกระตุนใหเด็กไดนึกคํา 

ไดมีโอกาสนําภาษาที่เคยไดยินไดฟง ออกมาใชอีกดวย  

 เม่ือถึงตอนจบ ผลแอปเปลมาหยุดกึกที่เทาของคุณแม และคุณแมก็ตัดแบงแอปเปลออกเปนช้ินเล็กๆ แบงใหทุกตัวได
กินดวยกัน ในภาพนี้ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับเอาไว เผ่ือวาใครอยากจะชักชวนใหเด็กๆนับจํานวนยังได แตเช่ือแนวา แมผูใหญ
ไมเอยชวน เด็กๆเขาก็จะมองเห็นตัวเลขไดเอง และสามารถรูไดในทันทีวา ทั้งสัตวและคนรวมกันทั้งหมดมีจํานวนเทาไร 
 สําหรับภาพปก ผูวาดจงใจใชแดงเพื่อใหดูเดนสะดุดตา ภาพทีห่นามีผลไมผลใหญสีแดงดูฉํ่านากิน แวดลอมดวยสัตว
ตัวเล็กตัวนอยรวมทั้งเด็กผูหญิง ช่ือเร่ืองใชตัวลายมือเขียนตัวโตวา “แบง ‘ฉัน’ บางสิ” เหมือนเปนประโยคเชิญชวน เพราะ “ฉัน” 

ในที่นี้ ไมไดบอกวาเปนใครคนใดหรือตัวใดตัวหนึ่ง ดังนั้น เด็กๆ ที่อานหนังสือเลมนี้ก็สามารถเปน “ฉัน” ไดเหมือนกัน เพียงแค
ช่ือเร่ือง กับภาพประกอบบนหนาปก ก็เชิญชวนใหอยากติดตามเร่ืองขางในแลว และย่ิงเม่ือหนังสือเลมนี้ไดรับการออกแบบมา
เปนพิเศษ คือ ใหเด็กๆไดแตงเร่ืองเอง จึงไมอยากเลย ที่หนังสือเลมนี้จะเปนเลมโปรดอีกเลมของเด็กๆ 

 

 

ช่ือหนังสือ                     ปลาสายรุง  
ผูแตง                             มารคัส ฟสเตอร 
ผูแปล   ปานแกว 

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ราคา   ๓๔๕ บาท 

“ปลายสายรุง” เปนหนังสือภาพทีส่วยงาม แพรวพราวดวยเทคนิคการพิมพสีเงิน และ”ปลาสายรุง” เปนที่ช่ืนชอบของ
เด็กๆ อยางย่ิง โดยเฉพาะเด็กผูหญิง ปลาสายรุงไดรับการตีพิมพเปนภาษาตางๆ ทั่วโลกมากกวา ๒๐ ภาษา 

ปลาสายรุงเปนปลาแสนสวย ทวาเยอหย่ิง แมปลาตัวอื่นๆ ในทองทะเลจะพยายามเขามาชักชวนใหปลาสายรุงไปเลน
ดวยกัน หรือบางตัวถึงขั้นกลามาขอเกล็ดแสนสวยของปลาสายรุง แตทั้งหมดก็ถูกปลาสายรุงไลตะเพิดไปทุกตัว ดังนั้น จึงไมมี
ปลาตัวใดเขาใกลปลาสวยอีกตอไป 

เด็กๆ จะไดเรียนรูสาระจากบทเรียนที่ปลาสายรุงไดรับ และการเลาเร่ืองดวยภาษาช้ันวรรณกรรมที่เด็กๆ จะสามารถ
ซาบซ้ึงกับภาษาไปพรอมๆ กับการดูภาพทีส่วยงามในหนังสือดังประโยคที่วา แมจะมีเกล็ดสวยงามสักเพียงใด หากไมมีใครช่ืน
ชม ไมมีใครเขาใกล มันจะไปดีไดอยางไร ปลาสายรุงจึงกลายเปนปลาที่เหงาที่สุดในทะเลแหงนั้น  

“ปลาสายรุง” ถือวาเปนหนังสือภาพสําหรับเด็กที่ใชภาษาไทยไดอยางงดงามถึงขัน้วรรณกรรม เหมาะอยางย่ิงสําหรับ
อานใหเด็กฟงเพื่อใหเด็กไดรับฟงภาษาที่ดี ไดเสพภาพทีง่าม แมเร่ืองจะยาวไปสักหนอย แตดวยความสวยงามนาต่ืนตาต่ืนใจ 

ก็ชวยทําใหเด็กๆ สนใจติดตามอยางใจจดใจจอ 

เม่ืออานหนังสือเร่ืองปลาสายรุงแลว ผูใหญไมจําเปนตองสรุปความตอนทายใหเด็ก เพราะเราตองเช่ือม่ันวา เด็กจะ
สามารถเรียนรูไดดวยตัวเองเชนเดียวกับปลาสายรุง 

 

 



 

 ๓๐

กลุมสงเสริมภาษา การเลนคํา คําคลองจอง 
ช่ือหนังสือ             บองแบว     

ผูแตง                       พรรณทิพย  บริบูรณ / ทวี  ศิริธนชัย          
สํานกัพิมพ     แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

หนังสือภาพสําหรับเด็ก รางวัลนายอินทรอะวอรด เร่ือง บองแบว  เปนหนังสือภาพประเภทคํากลอนที่อานสนุก ขึ้นตน
ดวยเสียงที่ชวนใหเด็กอยากติดตาม เชน ตะแงว ตะแงว เจาแมวลงพุง หรือ ฮิกฮู ฮิกฮู นกฮูกตาโต หรือ วิบวับ วิบวับ ดาวกับ
พระจันทร เปนตน  

ตลอดทั้งเร่ืองดูแลวคลายกับจะจบในหนาเดียว ไมมีความตอเนื่อง แตเม่ืออานอยางตอเนื่องไปพรอมๆ กับการดูภาพ
จะพบวา บองแบวมีความตอเนื่องและมีการเคล่ือนไหวอยูตลอดทั้งเร่ือง เด็กๆ ที่ฟงเร่ืองบองแบวจะเกิดคําถามในทุกๆ หนาวา 

แทที่จริงแลวบองแบวคืออะไร แมในตอนจบก็ไมไดเฉลยหรือเปดเผยวา บองแบวคืออะไรกันแน หนังสือประเภทนี้จะเปดโอกาส
ใหเด็กไดคิดและใชจินตนาการอยางเต็มที ่คําตอบที่ไดไมมีถูกหรือผิด เด็กๆบางคนอาจจะบอกวา บองแบวเปนสัตวประหลาด 

บางคนบอกวาบองแบวเปนความมืด ซ่ึงไมวาบองแบวจะเปนอะไรก็ตามในความคิดของเด็กๆ แตสารที่เด็กไดรับก็คือ ถาไม
นอนบองแบวก็จะมาหา 

ผูใหญหลายคนอาจจะไมอยากหยิบหนังสือเลมนี้มาอานใหเด็กๆฟง เนื่องจากเกรงวาเด็กจะกลัว แตอยาลืมวาเด็กๆ 

เกือบทุกคนชอบเร่ืองที่ต่ืนเตน ลึกลับแตไมโหดราย ขณะที่ผูใหญอานเร่ืองบองแบวใหเด็กๆ ฟง พวกเขาจะรูสึกสนุก ต่ืนเตน 

ขณะเดียวกันก็รูสึกหว่ันๆ ไปดวย แตความรูสึกหว่ันเกรงเชนนี้จะไมสามารถส่ันคลอนเด็กๆ ได ถาพวกเขากําลังฟงอยูกับผูใหญ
ที่เขาไววางใจ และรูสึกไดถึงความปลอดภัยขณะที่นั่งฟงอยู 

ภาพประกอบในบองแบว ไดรับการออกแบบมาใหดูแปลกตา โดยใชสีดําที่แทนความมืดของยามคํ่าเปนหลัก ตัดดวย
สีสันสดใสนาต่ืนตาต่ืนใจ ประกอบกับการเวนพื้นที่สีขาวไวคอนขางมาก จึงทําใหไมรูสึกอึดอัดแมเนื้อเร่ืองจะลึกลับก็ตาม การ
ใชสีน้ําก็ชวยไดมากในการทําใหภาพนัน้ไมหนักทึบ แมจะดูเหมือนสีสันฉูดฉาดแตไมบาดตา กลับมองดูออนนุมลง  

การอาน “บองแบว” ใหเด็กๆฟงจะไดบรรยากาศที่สนุกสนาน เพราะในทุกๆ หนาเปดโอกาสใหเด็กๆไดมีสวนรวมใน
การออกเสียง ในวลี “โครกคราก โครกคราก” ตัวอยางเชน 

 บองแบวเอย อยูในโพรงไม ตกคํ่าเม่ือไร ก็ออกหากิน 

ทองรองโครกคราก อาปากแลบล้ิน ถาใครไดยิน ตองหนีใหไกล 

  โครกคราก โครกคราก 

 ก๊ับแก ก๊ับแก ตุกแกหัวโต ผลุบๆ โผลๆ ไมยอมหลับใหล 

บองแบวมาเจอ ตองรีบหลบไป แตหนีไมไหว บองแบวจับกิน 

  โครกคราก โครกคราก 

 เด็กๆ ไดอะไรจากหนังสือเร่ือง บองแบว 

 ความโดดเดนของ “บองแบว” มีเห็นไดอยางชัดเจน คือ ภาษาที่มีความคลองจองเปนจังหวะ ใชภาษาที่
เรียบงายแตสรางใหเกิดภาพไดชัดเจน เด็กๆ ที่ไดยินไดฟงเร่ืองนี้เพียงไมก่ีคร้ัง ก็จะสามารถทองตามไดทั้งเร่ือง แมเด็กๆจะอาน
หนังสือไมออก แตการที่พวกเขาสามารถทองตามไดตลอดทั้ง จะชวยสรางความรูสึกภาคภูมิใจ คลายกับวาตัวเองอานหนังสือ
ไดแลว ซ่ึงจะชวยสงเสริมเจตคติทางบวกตอหนังสือ กระตุนใหพวกเขาอยากหัดอานหนังสือเอง  
 

 



 

 ๓๑

ช่ือหนังสือ                     คางคาว คางคืน   

ผูแตง                             ขัตติยดา ไชยโย   

ผูวาดภาพ  เยาวภา จีราระร่ืนศักด์ิ  

   อรรถพล ดุมใหม 
สํานักพิมพ                แปลนสารา 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๗๕ บาท 

คางคาวคางคืน นิทานคุณธรรมที่ผูแตงไดรับแรงบันดาลใจมาจาก คํากลอนสอนเร่ืองหนาที ่ของทานพุทธทาสภิกขุ  
 คางคาวคางคืน เปนหนังสือนิทานคํากลอนสําหรับเด็กเล็ก เลาเร่ืองราวของคางคาว  ช่ือ คางคืน เปนคางคาวนอยที่
ไมรูจักหนาที่ของตน และในทายที่สุด คางคาวคางคืนก็ไดรับบทเรียน และเร่ิมสํานึกในการทําหนาที่ของตนในตอนจบ 

 นิทานที่มีเร่ืองราวทํานองนี้ มีอยูไมนอยในตลาดหนังสือเด็กบานเรา แตก็มีจํานวนไมมากนักที่สอนใหเด็กไดรูจัก
หนาที่ของตนต้ังแตยังเล็กๆ เชน “คางคาวคางคืน” เลมนี้  
 ภาษาที่ใชในหนังสือเลมนี้ เปนคําคลองจองที่ไมมีคํายาก ใหเด็กๆ จึงจดจําไดงาย และการเลนคําวา คางคาว กับ 

คางคืน ชวยใหเกิดเสียงที่ฟงแลวชวนสนุก  

 ในสวนของภาพประกอบที่ใชเทคนิคคอมพิวเตอร จึงเปนขอจํากัดอยางมากในเร่ืองของการนําเสนอรายละเอียดตางๆ 

ในแตละภาพ แตละตอน จึงทําใหหนังสือเลมนี้ขาดเสนหของหนังสือภาพสําหรับเด็กไปอยางนาเสียดาย  

 ชวนคิดกิจกรรมสําหรบัเด็ก หลังอาน “คางคาวคางคืน”  

 คางคาว เปนสัตวที่นาต่ืนเตนสําหรับเด็ก เนื่องจากเปนสัตวที่มีลักษณะคลายทั้งนกและหนู การใชชีวิตของคางคาวก็
นามหัศจรรยสําหรับเด็กเล็กๆ เพราะคางคาวออกหากินตอนกลางคืน มิหนําซํ้ายังเกาะก่ิงไมหอยหัวลง คุณครูจึงสามารถนํา
จุดเดนเหลานี้ของคางคาว มานําเสนอแกเด็กเพื่อเช่ือมโยงใหเด็กเขาสูกระบวนการเรียนรู เร่ืองกลางวันกลางคืน เร่ืองชนิดของ
สัตวตางๆ เปนตน 
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สําหรับเด็กวัย ๗ - ๙ ป 
หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียน 

ชวงชั้นท่ี ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๓๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      

ช่ือหนังสือ   โสนนอยเรือนงาม  

ผูแตง   นานกฮูก      

สํานักพิมพ    แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา     ๕๕  บาท  

โสนนอยเรือนงาม เปนนิทานไทยที่ผูใหญรูจักกันดีหรือบางคนอาจจะหลงลืมไปแลว โสนนอยเรือนงาม เปนเร่ืองราว
ของเจาหญิงโสนนอย ลูกสาวจาเมือง ผูเกิดมาพรอมกับเรือนไทยแสนงามอยูในมือ และเปนเรือนไทยมีนาอัศจรรยเพราะ
สามารถขยายใหญโตกวางขวางไดตามตองการ เม่ือเจาหญิงโสนนอยอายุใกลครบสิบหาป โหรหลวงทํานายทายทัก เจาหญิง
โสนนอยจึงตองปลอมตัวเปนสาวชาวบานออกจากเมืองเปนการแกเคล็ด ระหวางทางโสนนอยไดประกอบคุณงามความดี จึง
ไดรับของวิเศษที่ชุบชีวิตคนตายใหฟน และไดชวยเหลือหญิงชาวบาน ช่ือวานางกุลาใหฟน นางกุลาจึงติดตามเปนทาสคอยรับ
ใช  

และเม่ือทั้งคูเดินทางมายังเมืองๆ หนึ่งซ่ึงมีเจาชายองคหนึ่งไดส้ินพระชนม แนนอนวาเจาหญิงโสนนอยผูมีของวิเศษ
ไดชุบชีวิตของเจาชายได แตกาลกลับเปนวา เจาหญิงโสนนอยถูกนางกุลาหักหลัง ปลอมตัวเปนเจาหญิงเสียเอง เร่ืองราว
ดําเนินไปตามแบบฉบับของนิทานไทย ที่ตัวรายไดรับผลของการกระทํา และเจาหญิงก็ยังรักษาความดีงามไวดวยการยกโทษ
ใหนางกุลา 

 ไมใชเร่ืองงายที่จะนํานิทานไทยมีเลาใหมดวยภาษาปจจุบัน โดยใหอานงาย มีเนื้อความส้ันและกระชับ ซ่ึง”โสนนอย
เรือนงาม” เลมนี้สามารถทําได แมวาบางตอนที่อานแลวใหเกิดความสงสัยใครรูอยูบาง ที่จูๆ ความมหัศจรรยก็บังเกิดขึ้นโดยไม
รูที่มาที่ไป จึงเขาใจวาผูเขียนพยายามเขียนใหเนื้อหาส้ัน กระชับจึงไมอธิบายขยายความ 

สําหรับภาพประกอบในเลม ดูโดดเดน ฉูดฉาดสะดุดตา เนื่องจากตองการใหมีความทันสมัย หลุดกรอบความเปน
นิทานโบราณ ภาพตัวละครทั้งเจาหญิงและเจาชายใชรูปแบบการวาดภาพการตูนคือหัวโต ตัวเล็ก แตแสดงความเปนไทยดวย
เส้ือผา และฉาก รวมทั้งการใหสี 

แมวานิทานไทยเร่ือง โสนนอยเรือนงาม จะมีความยาว และมีเร่ืองราวที่คอนขางซับซอนตามแบบฉบับของนิทานไทย 

มีความอิจฉาริษยา แกงแยงชิงดี แตภาพประกอบของเร่ือง มาชวยลดความคิดขัดแยงแบบผูใหญลงไดมาก จนแทบจะไมเหลือ
เลย  

เม่ือ “โสนนอยเรือนงาม” ถูกจัดใหอยูในหมวดสาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับเด็กประถม การจะใหเด็กอานเร่ืองเอง 
ก็เปนเร่ืองยาก เพราะมีเนื้อหายาว มีศัพทบางคําที่ไมคุนเคย คุณครูจึงควรถือโอกาสนี้ อานใหเด็กฟงพรอมกับชักชวนใหเด็ก
คนหาคําศัพทที่ยากหรือที่ไมคุนเคย เชน คําวา ชีปะผา ผูมีบุญญาธิการ จากนั้นก็ถือโอกาสนํานิทานไทยเร่ืองอื่นๆ มาเลา มา
อานใหเด็กฟงตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๓๔

ช่ือหนังสือ   ทองโลกจินตนาการแสนสนุก   

ผูแตง   Emille Beaumont   

สํานักพิมพ   นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา   ๒๔๕  บาท  

หนังสือ “ทองโลกจินตนาการแสนสนุก” เปนหนังสือภาพที่นําเด็ก ๆไปรูจักเหลาตัวละครในเทพนิยาย ในนิทาน 

ตํานานเทพและวีรบุรุษ เร่ืองลึกลับชวนพิศวง และบรรดาสัตวประหลาดทั้งหลายวาบรรดาผูคน หรือสัตว หรือเทพเหลานี้ถือ
กําเนิดขึ้นมาไดอยางไร มีนิสัยอยางไร ชอบหรือไมชอบอะไร  

  หนังสือเลมนี้ ไมจัดอยูในประเภทหนังสือนิทาน แตเปนหนังสือคูมือรูจักตัวละครในนิทาน ในตํานานและเร่ืองเลา
มากกวา เชน เร่ืองของพอแมเมอรลินผูโดงดัง รวมไปถึงแมมดและนางฟา 

เร่ืองราวของตัวละครหรือแตละเหตุการณ เขียนเลาส้ันๆ ไมเกินสองหนา พรอมภาพประกอบที่มีรายละเอียด ดูสนุก 

มีลีลาความเคล่ือนไหวอยูตลอดทั้งเลม แตไมไดทําใหภาพดูยุงเหยิง เนื่องจากมีการออกแบบจัดวางภาพอยางเปนระเบียบ ใน
หนึ่งหนาแบงเปนภาพเล็กส่ีภาพ ชวยใหดูงาย ไมละลานตาจนเกินไป 

 ภาษาและทาทีการนําเสนอทําใหเนื้อหาดูขึงขังและจริงจัง ทําใหเด็ก ๆที่กําลังอานอยูอาจจะรูสึกต่ืนเตนตามไปดวย
ทั้งที่ความจริงแลว เร่ืองหาทั้งหมดเปนเพียงเร่ืองราวที่บอกเลาตอๆ กันมา  

สําหรับบางเร่ืองราว อาจจะดูคลายกับเปนเร่ืองที่รับรูและเขาใจไดเฉพาะกลุมเด็กโลกตะวันตกเทานั้น เชน เร่ืองของ 
“พอคาทราย” ที่คอยเอาทรายวิเศษมาโปรยใสบานที่มีเด็กไมยอมนอน หรือยักษโขมดที่รอคอยโทรศัพทจากพอแมใหมารับตัว
เด็กไมนอน  แตทั้งนี้และทั้งนั้น มิใชวา เร่ืองที่เลากันในประเทศตะวันตกจะไมเหมาะสําหรับเด็กบานเรา ในทางตรงกันขาม 

เด็กๆ ทุกคนลวนแตมีจินตนาการ โดยเฉพาะเร่ืองที่นาต่ืนเตน และเก่ียวของกับวัยของตัวเอง ยอมดึงดูดใหเด็ก ๆสนใจไดไม
ยาก 

 ในการใชหนังสือ “ทองโลกจินตนาการแสนสนุก” ใหสนุกจริงๆ คุณครูควรเลาเร่ืองราวตํานานของตัวละครที่ปรากฏ
อยูในเร่ืองราวของไทย หรือจากเร่ืองราวใกลตัวใหเด็กไดฟงกอน เพื่อปูพื้นและโนมนาวความสนใจ กอนจะนําเสนอหนังสือเลม
นี้ โดยคุณครูยังคงเปนผูเลาเร่ืองในตอนตน จากนั้นจึงใหเด็กใชหนังสือ  

 สําหรับกิจกรรมหลังการอาน ไมควรบังคับใหเด็กๆ เขียน แตควรจะเสนอใหเด็กออกมาเลาใหเพื่อนฟงมากกวา หรือ
บางคนอาจจะแตงเร่ืองราวขึ้นเอง โดยคุณครูอาจจะต้ังโจทย กําหนดตัวละคร กําหนดตอนจบ แลวใหเด็กแบงกลุม ผลัดกัน
ออกมาเลาเร่ืองราวที่กลุมแตงใหเพื่อนฟง เชนนี้นาจะเปนกิจกรรมที่นาสนุกกวาการส่ังใหเด็กอานและเขียนสรุปเหตุการณเพื่อ
ประเมินการอาน ซ่ึงไมใชวิธีที่เด็กๆ จะรูสึกสนุกดวยเลย และอาจจะทําใหกิจกรรม "สงเสริมการอาน” ดอยประสิทธิภาพลงไป 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช่ือหนังสือ   ตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร  เลม ๑-๓    

ผูแตง     Tori  Jung    

สํานักพิมพ    se-ed Kiddy Book 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๐    

ราคา     ๑๔๕  บาท 

 

 



 

 ๓๕

 หนังสือชุดตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร มีทั้งหมด ๓ เลม เปนหนังสือการูตูนความรูเร่ืองเก่ียวกับคณิตศาสตรที่
มีเนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปสูคณิตศาสตรที่ซับซอนขึ้น 

 เนื้อหานําเสนอในรูปแบบและเร่ืองราวของการตูน มีตัวละครอยูหนึ่งชุด มีตัวเอก ตัวราย และการฝาผานผจญภัย 

และการตองไขปริศนาโจทยทางคณิตศาสตร เร่ิมดวยเลมแรก เพื่อนําผูอานใหไดรูจักเร่ืองเก่ียวกับจํานวน ตัวเลขโรมัน จํานวน
คู-ค่ี  

 จากเนื้อเร่ือง อลิซ สาวนอยนารักของกลุมเพื่อนๆถูกปศาจเจาแหงคณิตศาสตรจับตัวไป ดังนั้น ทั้งจิมมี โคลบีและ
แซม ตองปฏิบัติภารกิจตลุยฝาดานปศาจ ตองตอสูกับโจทยตางๆทางคณิตศาสตร เพื่อใหบรรลุเปาหมาย นั่นคือการ
ชวยเหลืออลิซ ใหพนจากเง้ือมมือของปศาจคณิตศาสตร 
 เพียงเลม ๑ เลมเดียว หรือการรูจักเร่ืองจํานวนเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ จิมมี โคลบีและแซม ยังไมสามารถ
ชวยเหลืออลิซได เด็กๆ จะตองอานทั้งเลม ๒ ซ่ึงนอกจากมีเนื้อหาการแกโจทยเร่ืองจํานวนคู-ค่ี พวกเขาทั้งสามยังตองแกโจทย
เร่ืองเศษสวน ทศนิยม การบวบและการลบ ซ่ึงกวาจะชวยเหลือเพื่อนรักได ก็ตองอานเลม ๓ ดวย ซ่ึงมีโจทยที่ยุงยากและ
ซับซอนขึ้นไป นั่นคือ เร่ืองเก่ียวกับพื้นที่ และสัดสวน  

 การนําเร่ืองราวความรูเชิงคณิตศาสตรมานําเสนอในรูปแบบที่เด็กๆ ชอบอยูแลว คือ การตูน เปนกลวิธีหนึ่งในการ
ชวยใหเด็กรูสึกสนุกกับการเรียนรู และไมนาเบื่อ จึงเห็นไดวา ในปจจุบันนี้ มีหนังสือประเภทนี้ออกมาวางจําหนายมากมาย  

 จริงอยูที่เด็กๆ จะช่ืนชอบอานหนังสือการตูน เพราะมีเร่ืองราวที่อานงาย ตัวหนังสือนอย มีภาพประกอบมาก แตก็ควร
ที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กๆ ไดอานหนังสือประเภทวรรณกรรมที่มีแตตัวหนังสือควบคูไปดวย เพื่อใหเด็กไดรูสึกซาบซ้ึง
กับความงดงามของภาษา ที่หนังสือการตูนเพียงอยางเดียวไมมีให 

 

 

ช่ือหนังสือ   ก๊ิบก๊ิบ กาบกาบ ตามขาพเจามา      

ผูแตง   แชร อึน คิว    

สํานักพิมพ   ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

 หนังสือชุดคณิตศาสตรหรรษา ประกอบดวยหนังสือภาพนิทานหลายเลม เชนเร่ือง คืนหวาน วันดาวเต็มฟา หมวก
วิเศษ เตเต เพื่อนใหมขี่ไมกวาด และเร่ืองก๊ีบก๊ีบ กาบกาบ ตามขาพเจามา หนังสือในชุดนี้เปนหนังสือนิทานสอนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กเล็ก คือสอนใหเด็กเขาใจเร่ืองตําแหนงที่ต้ัง ขนาดและระยะทางมากกวาการพูดเร่ืองตัวเลข 

 “ก๊ีบก๊ีบ กาบกาบ ตามขาพเจามา” เปนหนังสือภาพนทิาน ที่แปลมาจากหนังสือของประเทศเกาหลี เปนหนังสือภาพ
สําหรับเด็กที่อานสนุก เปนเร่ืองราวของเปดสามตัว ที่ช่ือวา ก๊ีบก๊ีบ กาบกาบ และแกบแกบ ทั้งสามอาศัยอยูในบานบนเนินเขา 

และที่นี่เองที่มีเจาหมีตัวโตมารบกวน บุกรุกเขามาทําลายขาวของของพวกเปด ก๊ีบก๊ีบ กาบกาบ และแกบแกบจึงตัดสินใจ
อพยพ ยายหนีเขามายังหมูบานที่อยูไกลออกไป 

 ระหวางทางที่พวกเปดพากันต่ืนเตนวาจะหนีเจาหมีทันหรือไม ขณะนั้นเองเจาหมีตัวโตก็โผลหัวออกมาใหเห็นวา มัน
กําลังไลตามพวกเปดมาไมหาง และมันยางเขามาใกลเร่ือยๆ ใกลเร่ือยๆ จนกระทั่งเกือบจะจับเปดทั้งสามตัวได แตชาวบานได
เขามาชวยเอาไวไดทัน และไลหมีตัวโตใหหนีไป 

 เด็กๆเรียนรูอะไรจาก “ก๊ีบก๊ีบ กาบกาบ ตามขาพเจามา” 

 



 

 ๓๖

 เม่ือก๊ีบก๊ีบ กาบกาบ และแกบแกบ พากันอพยพออกจากบาน ทั้งสามขนขาวขนของแลวออกเดินทาง ในหนังสือใช
ประโยค ทั้งสามเร่ิมตนการเดินทางที่ยาวไกล โดยเดิมตามกันไปเปนแถว ประกอบกับภาพที่ใหเด็ก ๆเห็นวาระยะทางที่เปดทั้ง
สามเดินหางออกจากบานเพียงใด และลักษณะการเดินเปนแถวเปนอยางไร  ในการอานหนังสือเร่ืองนี้ใหเด็กฟง เม่ือผูอาน 

อานถึงประโยคขางตนนี ้ควรถือหนังสือนิ่ง นานสักนิดเพื่อใหเด็กไดสังเกตเห็นภาพระยะทาง และเปดเดินเปนแถว 

 หรือเม่ือถึงเหตุการณที่เปดทั้งสามเดิมมาถึงบนเนินเขาลูกหนึ่ง แลวพากันพูดดวยความดีใจวา “เฮ ฉันเห็นหมูบาน
แลว โนนไง !” แกบแกบสงเสียงล่ัน ที่จริงแลวหมูบานนั่นต้ังอยูไกลลิบ ซ่ึงในภาพแสดงใหเด็กระยะใกล-ไกลอยางชัดเจน  

 หนังสือเลมนี้ใชไดทั้งกับเด็กเล็กและเด็กโต ดวยเร่ืองส่ือสารงายๆ มีเหตุการณชวนติดตาม แมวาในตอนจะจบลงงาย 

และไมคอยจะเก่ียวของกับตอนตนมากนักก็ตาม 

  

 

ช่ือหนังสือ    โดเรมอนสอนคณิตศาสตร  ปริมาณ-รูปทรง 
ผูแตง    -      

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๑    

ราคา     ๙๕  บาท  

โดเรมอนสอนคณิตศาสตร แบงออกเปน ๒ เลม คือ สอนเร่ืองปริมาณ-รูปทรง ที่อธิบายเร่ืองของความยาว ความกวาง 
ปริมาณ น้ําหนักและเวลา สวนอีกเลมคือ สอนเร่ืองจํานวน เพื่อใหเด็กๆ ไดเขาใจเร่ืองเก่ียวกับจํานวน ต้ังแต ๑-๑๐๐ ที่มิใช
เขาใจเพียงสัญญาลักษณตัวเลข 

โดเรมอนสอนเร่ืองปริมาณ-รูปทรงเลมนี ้จัดพิมพในรูปเลมที่ใหญกวาหนังสือการตูนทั่วไป จึงทําใหอานงาย รูปภาพ
และตัวอักษรมีขนาดใหญเหมาะสมสําหรับเด็กวัยนี ้การนําเสนอเร่ืองราวก็เปนอยางสนุกสนานตามวัย  

เนื้อเร่ืองเปนแนวผจญภัย เร่ิมตนจากการที่โดเรมอนและเพื่อน ๆ ต้ังใจไปปคนิค ขณะที่จักรพรรดิจอมเบื่อและ
ลูกสมุนก็กําลังเบื่อและอยากจะหาเร่ืองสนุกๆเลนกันอยูพอดี ทั้งหมดจึงไดเผชิญหนากัน ไดฝกสมองประลองปญญาในเร่ืองที่
เก่ียวกับคณิตศาสตร ทั้งการวัดความยาว ความกวาง ความจุดวยวิธีตางๆ  

ในการประลองปญญานี้เอง ที่เด็กผูอานจะไดทั้งความสนุกและความรู เพราะทั้งโดเรมอน โนบิตะ ซุเนโอะ ไจแอนท
และชิซูกะตางไดลองผิดลองถูก และไดมีโอกาสต้ังโจทยคณิตศาสตรใหลุกสมุนของจักรพรรดิจอมเบื่อใหตอบอีกดวย  

การที่เด็กๆ ไดอานหนังสือการตูนคณิตศาสตรเลมนี ้พวกเขาจะมีสวนรวมในการคิดและแกโจทยไปดวยโดยธรรมชาติ 

เพราะโจทยที่ตัวละครถาม-ตอบกันนั้น ไมยากและไมงายจนเกินไป อีกทั้งยังมีการอธิบายทั้งวิธีคํานวณเสริมเขามาดวย นับวา
หนังสือการตูนโดเรมอนสอนคณิตศาสตรชุดนี้เปนหนังสือนาสนุก เหมาะสําหรับเด็กอยางย่ิง 

การใชหนังสือการตูนเลมนี้กับเด็กๆ ใชไดทั้งวิธีใหเด็กอานเอง หรือคุณครูจําลองสถานการณจากหนังสือเพื่อมาใชฝก
ถาม-ตอบโจทยสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรวมกับเด็กๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๓๗

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช่ือหนังสือ   ชุดหนูนอยนักสํารวจ “ทะเล”    

ผูออกแบบจัดทํา  โคลด เดอลาโฟส     - 

สํานักพิมพ    แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๓๕๐  บาท   

หนังสือชุด หนูนอยนักสํารวจ ประกอบดวยเร่ืองราวที่นาสนใจและเด็กๆ ควรรูอยูถึง ๖ เลม คือเร่ือง ทะเล ไดโนเสาร 
รางกาย ภาพยนตร ทองฟาและอวกาศ สุสานอียิปตโบราณ ทั้งหมดเปนหนังสือนาสนุก เปนหนังสือความรูก่ึงเลน ใชเทคนิค
พิเศษในการพิมพ มีการออกแบบมาเปนพิเศษ คือ ทายเลมใชการพื้นขาว สมมุติวาเปนไฟฉายวิเศษ ใหเด็กๆ ไดฉายคนหาภาพ
ส่ิงตางๆ ที่ตีพิมพเปนพิเศษบนพื้นพลาสติคที่มีสีเขม ทําใหภาพดูกลืนไปกับพื้น แตเม่ือเด็กๆ ใชไฟฉายวิเศษที่ติดมากับเลม 

ฉายไปที่ภาพทึบทึมก็จะปรากฏภาพใหเห็นอยางชัดเจน   

หนังสือประเภทใหความรูสําหรับเด็ก มีตีพิมพออกมามากมายในโลกของหนังสือเด็ก ดวยเนื้อหาการเรียนรูที่
ใกลเคียงกัน ดังนั้น แตละสํานักพิมพจึงพยายามคิดคนและออกแบบรูปเลม รวมทั้งการนําเสนอใหดูแตกตางและนาต่ืนเตน 

ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆ และนับวา หนังสือชุดหนูนอยนักสํารวจสามารถทําไดดีในการดึงความสนใจของเด็ก 

สําหรับเลมที่ไดรับการคัดเลือกมานําเสนอในที่นี้ คือ ทะเล เร่ิมเร่ืองดวยการแนะนําและชักชวนใหเด็ก ๆลองใชไฟฉาย
วิเศษจากทายเลม พลิกหนาหนังสือเพื่อติดตามลงสูใตทะเลลึกลงไป ลึกลงไป ไดเห็นปลาทะเลหลากหลายชนิด ต้ังแตสัตว
ทะเลชายฝง ปลาน้ําต้ืน ปลากลางทองทะเล ปลากนทะเล และส่ิงมีชีวิตตามแนวปะการัง  

สําหรับขอมูลที่ใหไวในเลม ถือวาเปนขอมูลเชิงกวาง คือ การแนะนําใหเด็กๆ ไดรูจักช่ือ แหลงที่อยูอาศัย และมี
ภาพประกอบที่สวยงามเทานั้น หากเด็กๆ ตองการขอมูลเพิ่มเติมในแนวลึก คุณครูหรือบรรณารักษสามารถแนะนําหนังสือเลม
อื่นๆ ที่มีขอมูลเพิ่มเติมใหแกเด็กๆ ได จึงนับวา หนังสือชุดหนูนอยนักสํารวจนี้ เปนหนังสือกลุมที่มีไวจุดประกายความสนอก
สนใจของเด็กๆ ตอเร่ืองราวตางๆ ที่ควรรู 

 

 

ช่ือหนังสือ   วินนีเดอะพูหเปดโลกการเรียนรู   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา     ๙๕  บาท   

วินนีเดอะพูห เปนตัวละครจากวรรณกรรมสําหรับเด็กจากประเทศอังกฤษที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก สําหรับวินนี
เดอะพูหหรือหมีพูห และเพื่อนๆ ทุกตัวของมันที่ปรากฏภาพอยูในหนังสือชุดนี้ เปนหมีพูหและผองเพื่อนที่ไดรับการนํามาวาด
ภาพใหม และมีการออกแบบดัดแปลงใหดูเปนเด็กลงดวยเทคนิคการวาดภาพที่แตกตางไปจากหมีพูหในรูปแบบด้ังเดิม โดย
บริษัทวอลทดิสนีย บริษัทผลิตภาพยนตรช่ือดัง ฉะนั้นหมีพูหและเพื่อนของมันที่เราเห็นในหนังสือชุดนี้ จึงไมใชหมีพูห ตัวละคร
ตนแบบด้ังเดิม ที่เรียกกันวา พูหคลาสสิค 

ในชุด วินนีเดอะพูห เปดโลกการเรียนรู มีหนังสืออยูดวยกันหลายเลม แตในที่นี้จะยกมาเปนตัวอยางพอสังเขปเพียง 
๔ เลม ไดแก สัตวทะเล น้ํา แมลงและนก โดยในแตละเลม แตละตอนจะมีตัวละครคือ หมีพูห และผองเพื่อน เปนตัวละครนํา
เด็กๆ ใหไปรูจักกับส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิตที่เด็กๆ ควรไดรูจัก ในรูปแบบที่เรียบงายหากแตนาสนใจ 

 

 



 

 ๓๘

ความแตกตางที่โดดเดนของหนังสือชุด วินนีเดอะพูห เปดโลกการเรียนรู นี้คือ การใชภาพถายที่คมชัด เห็น
รายละเอียดและมีความสวยงามมาเปนภาพประกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสมเปนอยางย่ิงสําหรับหนังสือประเภทสารคดีสําหรับ
เด็ก 

สําหรับวินนีเดอะพูห เปดโลกการเรียนรูสัตว เชน แมลง นก และสัตวทะเล นอกจากการบอกเลาเร่ืองราวชีวิตจริงของ
สัตวชนิดนั้นๆ แลว ภายในเลมไดแบงหัวขอไวอยางชัดเจน ๓ หัวขอหลัก คือ ออกจากไข (แรกเกิด) เติบโต (คืบคลานและโผ
บิน) และหัวขอสุดทายคือ ที่อยูอาศัย (บานของมัน)  

เม่ือมีการแบงหัวขอที่ชัดเจนเชนนี ้จึงเปนเร่ืองงายสําหรับเด็ก ที่จะซึมซับขอมูลจากการอาน ทําใหไมสับสน และงาย
ตอการจดจํา สวนในเลม น้ํา ที่ไมใชส่ิงมีชีวิต ไดจัดแบงหัวขอเอาไววา มันเปนอยางไรนะ มันอยูรอบๆ ตัวเรา และมีตัวอะไร
อาศัยอยูหรือมันอยูที่ไหน 

ในสวนของเลม “น้ํา” มีการใหขอมูลที่เก่ียวกับน้ําทั้งหมดที่เด็กๆควรรูจัก ทั้งมหาสมุทร ฝน น้ําตก แมน้ํา ขั้วโลกเหนือ
และใต หนองน้ํา ทั้งหมดนี้ส่ือสารดวยภาษาที่เขาใจงายเหมือนการเลาเร่ืองใหเด็กฟง มีตัวหนังสือไมมากและพิมพตัวหนังสือ
ใหญพอที่จะเด็กเร่ิมหัดอานเองได ใชภาพประกอบใหญดูไดเต็มตา ในบางตอนยังใชตัวละครในวินนีเดอะพูห ที่มีทั้งพิกเล็ต 

แคงกา เบบี้รู อียอร และอารวซ่ึงเปนบรรดาเพื่อนของหมีพูห มาเปนผูต้ังคําถาม เปนผูใหคําตอบ หรือบางคร้ังมาตัวดําเนินเร่ือง 
ทําใหเด็กๆ รูสึกเพลิดเพลิน เหมือนกับกําลังอานหนังสือนิทานแสนสนุก ไมใชกําลังอานหนังสือความรูที่นาเบื่อ 

หนังสือชุดวินนีเดอะพูห เปดโลกการเรียนรู จัดเปนหนังสือประเภทความรู จึงมีการนําเสนอที่แตกตางจากหนังสืออาน
เลนประเภทหนังสือภาพนิทาน ซ่ึงหนังสือประเภทนี้จะเนนความสําคัญของขอมูลเร่ืองราวที่นาสนุก ชวนติดตาม แตหนังสือชุด
นี้ก็ทําไดดีเพราะมีวิธีการเลาเร่ืองที่สนุกและชวนใหติดตาม  

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช่ือหนังสือ    อัศวินดอกหญา     

ผูแตง     วรรณรินทร วินิจกิจเจริญ 

สํานักพิมพ   มูลนิธิเพื่อเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๔๐ บาท 

หนังสือรางวัลภาพประกอบดีเดนจากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก คร้ังที่ ๘ หนังสือเลมนี้จึงมีภาพประกอบที่ดูสดใส
และโดดเดนเปนพิเศษ ดวยเทคนิคสีหมึก ซ่ึงมีความสดและใส มีการออกแบบจัดวางภาพมาเปนอยางดี ทําใหรูสึกไดถึงความ
เคล่ือนไหว และการเดินทางของตัวละคร หากแตยังมีจุดที่นาสังเกตคือ ดอกไมเกือบทุกดอกไม ดูแข็งราวกับตนไม กลีบดอก
ไมไดออนหวานดังที่กลีบดอกไมควรจะเปน 

เนื้อหาสาระหรือประเด็นหลักของเร่ือง คือ ดอกหญาเปนพืชที่สวยงามที่ไมควรมองขาม นิทานเร่ืองนี้เร่ิมเร่ืองเม่ือ
เจาชายแหงความมืดหลงรักดอกไมบนโลก แตเพราะเปนเจาชายแหงความมืดจึงไมเคยมีโอกาสไดพบกับดอกไมบานในยามคํ่า 
เจาชายจึงตัดสินใจรวบดอกไมบนโลกทั้งหมดมาไวกับตัวเอง เพื่อวาเม่ือถึงเวลากลางคืน จะไดเห็นดอกไมบานที่วังอยางสบาย
ใจ เม่ือไมมีดอกไม ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายบนโลกก็เดือดรอน จึงพากันออกตามหาดอกไม นําขบวนโดยบรรดาดอกหญาทั้งหลาย 

ทั้งหมดตองผจญกับทหารแหงความมืด และสุดทายก็ผานดานมาได ขณะที่เจาชายก็สํานึกไดเชนกัน เพราะดอกไมที่เจาชาย
รวบมานั้นก็ไมไดเบงบานอยางใจนึก เจาชายจึงปลดปลอยบรรดาดอกไมทั้งหมดใหเปนอิสระ โดยเจาหญิงแหงรุงเชาไดมอบ
ดอกแกวและดอกราตรี ที่บานตอนกลางคืนใหแกเจาชายเปนการตอบแทน สวนบรรดาดอกหญาที่กลาหาญนั้น ยังยินดีที่จะยืน

 



 

 ๓๙

หยัดอยูตามริมทางตอไป แมวาเจาหญิงจะเสนอเขามาอยูรวมกับแปลงดอกไมแสนสวย และในตอนทายเร่ืองไดบอกไววา ดวย
เหตุนี้เอง ดอกหญานานาชนิดจึงยังคงขึ้นอยูตามขางทางและที่รกราง 
 การเลาเร่ือง “อัศวินดอกหญา” ผูแตงไดเร่ิมสรางปมเล็ก ๆเอาไวต้ังแตเร่ิมเร่ืองวา แมดอกหญาหัวยุง (วาดแลวดู
เหมือนดอกชบา) ที่เปนดอกไมเชนกัน แตเจาชายก็ไมไดรวบเอาไปดวย นั่นก็เพราะ เจาชายมองขามดอกหญาไปแลวต้ังแตเร่ิม
เร่ือง แตสุดทายบรรดาดอกหญาเหลานี้ก็ไดมีบทบาทสําคัญในการนําพาดอกไมกลับคืนมา  
 ภาษาที่ใชในนิทานเร่ืองนี้ ไมมีจุดเดนเปนพิเศษ มีเพียงการเลาเร่ืองแบบนิทานเจาหญิงเจาชาย เราจึงไดเห็นรูป
ประโยคที่มีอารมณฝนหวาน อยาง เจาชายแหงความมืด เจาหญิงแหงรุงเชา ดอกหญาขนสีฟูฟองปลิวไปกับสายลม ดอกไมที่
หลับใหลอยูในออมแขน ดอกไมจะไมบานในความมืด เหลานี้เปนภาษาที่ใหอารมณฝน มากกวาเลาเร่ืองสนุกในแบบนิทาน
สําหรับเด็ก จึงนับวา “อัศวินดอกหญา” เปนหนังสืออีกกลุมหนึ่งที่มีรูปแบบการใชภาษาที่ตางออกไปจากหนังสือเด็กโดยทั่วไป 

และเพื่อใหเกิดความหลากหลายทางภาษา จึงควรมีใชใหเด็ก ๆไดอานในหองสมุด 

 

 

ช่ือหนังสือ    ราหุลกุมาร    

ผูแตง     หมูอวน  

สํานักพิมพ   เบบี้แกงค 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

    ราหุลกุมาร เปนโอรสของเจาชายสิทธัตถะ และถือเปนสามเณรองคแรกในพุทธศาสนา ได รับการยกยองจาก
พระพุทธเจาวาเปน “เอตทัคคะ” หรือมีความเปนเลิศในดานใฝการศึกษา  

 หนังสือเร่ือง ราหุลกุมาร เสนอประวัติและคุณงามความดีของตัวราหุลกุมาร ในรูปแบบหนังสือที่มีภาพประกอบ ใชคํา
นอย เลาเร่ืองกระชับ มีคําราชาศัพทมากและมีคําแปลอยูในวงเล็บ ซ่ึงทําใหดูยาก ไมชวนอาน บางจุดมีคําแปล บางจุดไมมีคํา
แปล เชน เร่ิมเร่ืองดวย เจาชายสิทธัตถะเปนพระโอรสของ...เม่ือประสูติได 7 วัน พระมารดาก็ส้ินพระชนม (ความในหนาแรกนี้
ไมมีคําแปลราชาศัพท) ในหนาถัดมา เม่ือเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุ (อายุ) ได 16 พรรษา ก็อภิเษกสมรส (แตงงาน) กับ.... 

หรือในหนาถัดมา เจาสิทธัตถะทรงตรัส (พูด) วา.... 
 การอานตัวหนังสือที่เต็มไปดวยวงเล็บนั้น เปนความลําบากมากสําหรับเด็ก ซ่ึงหากตองการใหเด็กไดรูจัก ความหมาย
ของคําราชาศัพท ควรแยกไปไวทายเลม นาจะเหมาะสมและสะดวกกวาสําหรับการอาน 

 การออกแบบภาพประกอบ และจัดวางรูปเลมนับวาเรียบงาย อานงาย จัดแยกตัวหนังสืออยูหนาซาย ภาพประกอบ
อยูขวา เปนเชนนี้ไปตลอดจนจบ 

 สาระหลักของ “ราหุลกุมาร” คือ การยึดม่ันอยูในคําส่ังสอน และการเปนคนที่มีความประพฤติดียอมสงผลดีแกตน ซ่ึง
สาระหลักนี ้คนหาไมยากในหนังสือเลมนี้ กระทั่งเด็กในระดับช้ันประถมตนก็สามารถสรุปเองได โดยคุณครูหรือผูใหญไมตอง
ยํ้าเตือน 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๐

ช่ือหนังสือ   แมวดําจอมตะกละ    

ผูแตง     จามิเลห  ฟาราฮาน ี    

สํานักพิมพ   แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๖๕ บาท 

“แมวดําจอมตะกละ” เปนนิทานอิหราน มีรูปแบบการเลาเร่ืองแบบเพิ่มตัวละครและสะสมถอยคํา (cumulative 

story) เปนการเลาดวยภาษาซํ้า ๆ และเติมประโยคเขามาเร่ือย ๆตลอดเร่ืองจนจบ เปนรูปแบบหนึ่งของนิทานที่ใชแพรหลายทั่ว
โลก 

เปนเร่ืองของแมวดํา ที่มาขโมยกินนมแพะของคุณยาย เม่ือคุณยายจับไดจึงมีการย้ืดยุดฉุดหาง จนหางของเจาแมว
ดําหลุด เม่ือมันรองขอหางคืน คุณแมจึงบอกมันวา ใหไปเอานมแพะมาคืนกอน แลวจึงจะคืนหางให เม่ือเจาแมวดําไปหาแพะ
เพื่อขอนม ดวยประโยควา “แพะจา แพะเพื่อนรัก ขอนมไปคืนคุณยายหนอยเถอะนะ แลวคุณยายจะไดคืนหางใหฉัน” เม่ือแพะ
ถามเจาแมววา เคยเอาหญามาใหมันกินบางไหมละ 

เจาแมวจึงไปที่ทุงหญา แลวบอกวา “ทุงหญาจา ขอหญาไปใหแพะหนอยเถอะนะ แพะจะไดใหนม ฉันจะไดเอานมไป
คืนคุณยาย แลวคุณยายจะไดคืนหางใหฉัน” ตนหญาจึงถามแพะวา เคยเอาน้ํามารดทุงหญาบางไหมละ 

เจาเมวจึงรีบไปที่แมน้ํา แลวพูดวา “แมน้ําจา ขอน้ําไปใหทุงหญาหนอยเถอะนะ ทุงหญาจะไดใหหญา ฉันจะไดเอา
หญาไปใหแพะ แพะจะไดใหนม ฉันจะไดเอานมไปคืนคุณยาย แลวคุณยายจะไดคืนหางใหฉัน” แมน้ําก็ตามแมววา มันเคยมา
รองเพลงเพราะใหแมน้ําฟงบางหรือเปลาละ แมวจึงไปหาเด็กนอยใหมาชวยรองเพลง โดยใหคําพูดประโยคซํ้าเดิม เพียงแตเพิ่ม
ประโยคเขามา 

แตก็ไมมีใครชวยแมวได เพราะแมวไมเคยชวยใครเลย ในที่สุดมันตองชวยเหลือตัวเอง และมันจึงไดหางกลับคืนมา
จากคุณยาย 

เนื้อหาของนิทานเร่ืองนี้ มีประเด็นหลักอยูที่การชวยเหลือตนเอง การเลาเร่ืองเปนไปในทํานองสงเสริมการจัดการ
แกปญหาดวยตัวเอง แมเจาแมวจะทําความผิด แตคุณยายก็ใหโอกาส รวมทั้งบรรดาสัตวหรือส่ิงตาง ๆที่เจาแมวไดขอความ
ชวยเหลือก็ใหโอกาส แมทุกตัว ทุกส่ิงไมไดออกแรงชวยเหลือ แตจะต้ังคําถามกลับมาเพื่อใหเจาแมวไดคิด และทายที่สุดมันก็
คิดไดดวยตัวเอง จัดการแกปญหาดวยตัวเอง นิทานเร่ืองนี้จึงเปนตัวอยางที่ดีของการใหโอกาส 

“แมวดําจอมตะกละ” มีภาพประกอบที่สวยงาม ดูแปลกตาไปจากหนังสือที่มีแนวเร่ืองทํานองนี้ (การเลาเร่ืองดวยการ
เพิ่มพูนประโยค) การลงสีน้ําใหมีความเขม และการปลอยใหเห็น Texture (รองรอยของเนื้อกระดาษ) ปรากฏขึ้นมานั้น ชวยให
ภาพไดอารมณมากย่ิงขึ้นแมวางอยูบนพื้นขาว ไมมีฉากหลังรกรุงรังเพราะในเนื้อเร่ืองนั้นมีความยุงวุนวายพออยูแลว จะสังเกต
วาทั้งเร่ืองไมมีใครใหความชวยเหลือแกเจาแมวเลย แตทุกตัวก็ไมไดปฏิเสธโดยส้ินเชิง มีเพียงคําถามกลับมาใหเจาแมวไดคิด
ดวยตัวเอง ฉะนั้นเราจึงเห็นภาพประกอบที่เปนตัวละครแสดงทาทีก่ึงใจดี ก่ึงเฉยเมยตอเจาแมว เพื่อใหภาพกับเร่ืองเขากันไดดี  

การจัดวางองคประกอบนั้นชวยใหภาพทีดู่เหมือนไมมีอะไรมากนี ้ดูโดดเดนสะดุดตา ใหอารมณที่นาต่ืนเตน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๑

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 
ช่ือหนังสือ    เลนกลางแจง 
ผูวาดภาพ  ปรีดา ปญญาจันทร  

ผูเขียนคํา   ชีวัน วิสาสะ 

 สํานักพิมพ    แพรวเพื่อนเด็ก 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๕  

ราคา    ๑๗๐ บาท 

หนังสือชุด “เลม” มีทั้งหมด ๓ เลมคือ เลนกลางแจง เลนริมน้ํา เลนในปา ทั้งสามเลมนี้มีวิธีการนําเสนอเร่ืองราวและ
ภาพประกอบที่เอกลักษณ แสดงถึงใหเห็นบรรยากาศของเมืองไทยในชนบทไดดี แมวาปจจุบันการละเลนบางอยางที่เสนอใน
เลม เด็กๆ อาจจะไมคอยไดเลนกันแลวก็ตาม แตหนังสือชุดนี้อาจจะเปนแรงบันดาลใจใหทั้งผูใหญและเด็กอีกคร้ัง 

การเลนกลางแจงเปนโอกาสที่เด็กๆ ควรจะไดรับอยางย่ิง โดยเฉพาะเด็กๆ ในยุคปจจุบันที่ตองครํ่าเครงรํ่าเรียนกัน
อยางหนักเกินควร ประกอบกับส่ืออิเลคทรอนิคตางๆที่ดึงใหเด็กอยูแตในหอง ไมไดออกไปสูดอากาศและออกกําลังกายนอก
อาคาร  

หนังสือชุดนี้ จะสงเสริมและกระตุนใหเด็กไดออกนอกหองเรียนกันอีกคร้ัง  
ภาพประกอบในหนังสือชุด “เลน” มีรายละเอียดที่นาสนใจมาก เด็กๆ ตัวละครมีหลากหลายวัย ทั้งเด็กผูหญิงและ

เด็กผูชาย อีกทั้งภาษาในเร่ืองก็เปนภาษาเชิญชวน และสรางใหเกิดภาพ เชน  

      คุณตาตัดไม ใหเด็กตอขา 

 ไมสูงเดินมา โถกเถกโถกเถก 

ในบทนี้บรรยายการเลนเดินไมโถกเถก ที่บางโรงเรียนโดยเฉพาะในตางจังหวัดยังมีใหเห็นกันอยู และเด็กๆ เองก็ได
สนุกสนานกับภูมิปญญาด้ังเดิมของไทย และยังไดออกกําลังกายอีกดวย หรือในบทว่ิงเปยวและขี่มาสงเมือง  

      คนไหนว่ิงไว ไปเลนวิ่งเปยว 

 ฟากผาเฟยวเฟยว ว่ิงเล้ียวไลตี 

      เมืองอยูขางหนา   เปนมาใหที 
 เกาะหลังใหดี     ข่ีมาสงเมือง 

เนื้อหาทุกบททุกตอนและภาพประกอบในหนังสือเลมนี ้มีความลงตัวอยางย่ิง ทั้งภาพก็ดูสนุก คําก็อานสนุก เม่ืออาน
หนังสือเลมนี้ดวยกันจบแลว จึงไมควรนั่งนิ่งอยูแตในหองเรียน ชักชวนใหเด็กๆ ไดออกเลนกลางแจง เลียนแบบตัวละครเด็กใน
หนังสือ 

และทายเลม ไดเขียนบอกรายละเอียดเก่ียวกับวิธ ีรวมถึงกติกาในการละเลนแตละชนิดดวย 

ในโรงเรียนทางภาคอิสาน ไดมีกิจกรรมเชิญชวนใหผูปกครองมารวมกันทําของเลนสําหรับใหเด็กๆ ไดเลนกลางแจง
ตามหนังสือเลมนี้ ซ่ึงกิจกรรมเชนนี้เกิดขึ้นไดดวยคุณครูที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะทางรางกายของเด็ก และเห็น
ถึงความสําคัญของภูมิปญญาไทย  

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๒

ช่ือหนังสือ    สามนักสู     

ผูแตง     วิริยะ สิริสิงห      

สํานักพิมพ    สุวีริยาสาสน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๘๐ บาท 

“สามนักสู” เปนหนังสือนิทานที่มีเร่ืองราวเก่ียวกับการสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคสําหรับเด็ก นั่นคือ สงเสริมให
เด็ก ๆอยากแปรงฟน และชวยใหเขาใจการเร่ืองสุขภาวะในชองปาก 

สามนักสู ไดแก ขนเมน ฟองขาวและถวยโถ ช่ือเรียกของสามนักสูนี้ เด็ก ๆสามารถเช่ือมโยงเขากับส่ิงของเคร่ืองใชที่
จําเปนสําหรับการแปรงฟนไดอยางไมลําบาก ประกอบกับมีภาพที่แสดงใหเห็นชัดเจนอยูดวย ซ่ึงขนเมนก็คือ แปรงสีฟน ฟอง
ขาวคือยาสีฟน และถวยโถคือถวยน้ําใชสําหรับปวนปาก นั่นเอง 

เนื้อเร่ืองของ “สามนักสู” เลาดวยภาษาทีฟ่งดูนาต่ืนเตน เชน ขนเมนรองส่ังผูกําลังขุดเจาะภูเขาดวยเสียงดังกังวานไป
ทั้งหุบเขา หรือ “พวกเราบุก ! “ ฟองขาวประกาศกอง พรอมกับแปลงกายเปนของเหลวสีขาวติดที่ขนเมน ประกอบกับภาพซ่ึง
วาดในมุมระยะใกล (Close Up) ย่ิงเสริมเร่ืองและภาพย่ิงดูนาต่ืนเตน แตการนําเสนอภาพในมุมระยะใกลเพียงมุมเดียวตลอด
เลมเชนนี้ ก็เปนจุดออนดวยเชนกัน เพราะทําใหมองภาพในอารมณเดียวกันตลอดทั้งเร่ือง ไมมีการผอนหนักผอนเบา และทําให
ภาพขาดรายละเอียดไปอยางนาเสียดาย 

ภาพประกอบในหนังสือเลมนี้ สรางสรรคขึ้นจากเทคนิคสีไม คลุมโทนสีรอนและสีเย็นสลับกันไปในแตละชวงของ
เหตุการณ เม่ือเร่ืองราวเลาถึงการตอสูระหวาง “สามนักสู” กับ พวกวายรายทําลายภูเขา (ฟน) ก็มีการเนนสีโทนรอนอยาง
ชัดเจน และเม่ือเหตุการณการตอสูสงบลง ก็จะเห็นสีฟาที่แสดงใหเห็นถึงความสงบเย็นและรูสึกสบาย  

หนังสือที่มีเร่ืองราวสงเสริมใหเด็กอยากแปรงฟนในลักษณะนี้ มีอยูมากในตลาดหนังสือเด็กของเมืองไทย แตการเลา
เร่ืองราวที่เกิดขึ้นภายในชองปากเชนนี้มีไมมากนักและสวนใหญจะเปนหนังสือที่แปลมาจากภาษา ตางประเทศ  

“สามนักสู” เปนหนังสือที่เหมาะสําหรับอานใหเด็ก ๆฟงเปนกลุมใหญ ผูอานสามารถใชลีลาและทาทางไดอยางเต็มที่ 
เพราะตัวละครมีการเคล่ือนไหวอยูตลอดทั้งเร่ือง และภาพประกอบในลักษณะนี้เหมาะสําหรับมองดูในระยะหางมากกวา จึงจะ
เห็นถึงความงามและเกิดความรูสึกรวม 

ในขณะที่อานเร่ือง “สามนักสู” ใหเด็ก ๆฟง ผูอานอาจจะเตรียมอุปกรณเสริมเชน แปรงสีฟนซ่ึงเปน “ขนเมน” ในเร่ือง 
หลอดยาสีฟน และถวยน้ํา ที่เปนฟองขาว และถวยโถตามลําดับ เพื่อใหเปนสีสันในการนําเสนอเร่ืองราว และถาจะไดผลดี ควร
เลากอนที่เด็กๆ จะไปรับประทานอาหาร เพราะหลังรับประทานแลว เด็กๆจะไดสนุกกับการกําจัดพวกวายรายในชองปาก ดวย
การใชอุปกรณอยาง ขนเมน ฟองขาวและถวยโถ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๓

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช่ือหนังสือ   ART PROJECTS    

ผูแตง   Flona Watt 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส      
ปที่พิมพ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๒๙๕ บาท 

 หนังสือชุด ชวนเด็ก ๆสูโลกศิลปะ มีทั้งหมด ๓ เลม คือ Art Ideas, Art Skills และ Art Projects ทั้งสามเลมเปน
หนังสือที่ไดรับการออกแบบมาอยางสวยงาม นาเปดอาน นาลงมือทําตาม 

 ในการเรียนรูศิลปะนั้น บางคร้ังเด็ก ๆตองมีโอกาสลงมือสรางสรรคผลงานจากความคิดของตัวเอง หนังสือ Art 

Project จะเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเด็กไดคนหาเทคนิคตาง ๆเพื่อมาใชในสาระการเรียนรูศิลปะ แตขณะเดียวกันคุณครูก็ไมควร
ปลอยใหเด็กใชหนังสือเลมนี้ เพื่อเปดดูแลวทําตามเทานั้น หนังสือเลมนี้ควรถูกใชเปนคูมือศึกษาเทคนิคการสรางงาน สวน
จินตนาการและความคิดสรางสรรค จะตองเกิดจากการกระตุนกอนลงมือ 

 ภายในเลมประกอบดวยกิจกรรมและเทคนิคการทําผลงานศิลปะหลากหลาย มีมากถึง ๘๐ ผลงานซ่ึงมีคําอธิบาย
ส้ันๆ ถึงขั้นตอนการลงมือ พรอมภาพประกอบทุกขั้นตอน ดวยการออกแบบจัดวาง และการออกแบบสีสันเพื่อใหสวยงาม
นาสนใจ  

 หนังสือศิลปะชุดนี้ ในความเปนจริงแลวนาจะเหมาะสําหรับคุณครูผูสอนมากเทาๆ กับเหมาะสําหรับเด็ก และไม
เพียงแตเด็กระดับช้ันประถมเทานั้น หากแตเด็กโตในระดับช้ันมัธยมก็สามารถใชได เพราะหลายเทคนิค หลายกิจกรรมที่
นําเสนอในหนังสือเลมนี้ มีความซับซอน และยังตองการผูที่มีประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณทางศิลปะมาไมนอย จึงจะได
ประโยชนอยางแทจริง 
  

 

ช่ือหนังสือ    เสนลายแสนสนุก     

ผูแตง     สิทธิพร  กุลวโรตตมะ    

สํานักพิมพ   มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๓๕ บาท 

เสนสายแสนสนุก เปนแบบฝกหัดการพื้นฐานการวาดการตูน โดยใหเด็กไดเขาใจเร่ืองเสน และการใชเสนใหเกิด
อารมณความรูสึก เหมาะสําหรับใหเด็กๆ ไดฝกมือ ฝกฝนการลากเสน ตอเติมเสนควบคูไปกับการใชจินตนาการและความคิด
สรางสรรค  

แบบฝกหัดเลมนี ้จะชวยใหเด็กที่ไมชอบวาดรูปหรือไมสนุกกับการวาดรูปเลย ไดรูสึกวาการรูปภาพนั้นสนุกมากขึ้น 

เพราะในเลมไดแนะนําอยางเปนขั้นเปนตอน กระทั่งไดเห็นผลงานที่เสร็จเปนรูปรางหรือรูปทรงดังใจ อีกทั้งแบบฝกหัดเลมนี้ยัง
ชวยเปนแนวทางสําหรับคุณครูในการแนะนําใหเด็กรูจักเทคนิคการวาดการตูนอยางงาย รวมทั้งอาจจะเปนเคร่ืองมือชวยเหลือ
นักจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก หรือแมแตคุณพอคุณแมหลายคนใหทํากิจกรรมวาดเสนแสนสนุกกับลูกๆ ได โดยจะเห็นวา ไม
จําเปนตองเปนคนวาดภาพหรือคนทํางานศิลปะเทานั้น ที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะกับลูกๆ ในครอบครัวได 

แบบฝกหัดเลมนี้จึงเหมาะสําหรับทั้งเด็กและผูใหญ และหากตองการสนุกกับการใชแบบฝกหัดเลมนี้มากขึ้น ควร
เตรียมอุปกรณประเภทสีไวดวย เม่ือวาดเสนเสร็จอาจจะลงสีเพื่อความสวยงามไดทันท ี

 

 



 

 ๔๔

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ช่ือหนังสือ    ยักษตัวใหญๆ กับของช้ินเล็กๆ  

   คนธรรมดาๆ ตัวไมใหญไมเล็ก   

ผูแตง     นองฟา  

สํานักพิมพ    เบบี้แกงค 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

หนังสือสองเลมที่อยูในชุดเดียวกันนี้ ช่ือเร่ืองที่ “ไมธรรมดา” เพื่อเรียกรองความสนใจของคนอาน ทั้งสองเลมเปน
หนังสือใหขอมูลและประโยชนของมะพราว สําหรับประโยชนของเนื้อมะพราวและน้ํามะพราว มีอยูในเลม “คนธรรมดาๆ ตัวไม
ใหญไมเล็ก” และประโยชนจากกะลามะพราวในเลม “ยักษตัวใหญๆ กับของช้ินเล็กๆ” 

เนื้อหาของหนังสือทั้งเลม กลาวถึงประโยชนอยางตรงไปตรงมาของมะพราว ดังในเร่ือง “ยักษตัวใหญๆ กับของช้ิน
เล็กๆ” เลาถึงยักษตนหนึง่ อาศัยอยูในบานหลังเล็ก ขาวของเคร่ืองใชก็ช้ินเล็กๆ ยักษจึงตองใชความระมัดระวังอยางมากในการ
ใชของขาว ในทางกลับกันเจายักษก็มีของใชที่ทําจากกะลา เชน กระบวยตักน้ํา กระจาซ่ึงทั้งหมดทํามาจากกะลามะพราว มี
ความเข็งแรงทนทาน เจายักษจึงไมตองใชความระมัดระวังมากนัก (จบ) ทายเลมนําเสนอวิธีทํากระบวย และ กระจา 

สวนเลม “คนธรรมดาๆ ตัวไมใหญไมเล็ก” ก็มีวิธีการนําเสนอในแบบเดียวกัน คือเร่ิมเร่ืองที่คนธรรมดาๆตัวไมใหญไม
เล็ก อาศัยอยูในบานหลังไมใหญไมเล็ก มีขาวของเคร่ืองใชขนาดกําลังพอดี คนธรรมดาคนนี้อาศัยอยูในดินแดนที่มีตนมะพราว
ขึ้นเต็มไปหมด ยามกระหายน้ํา คนธรรมดาก็ด่ืมน้ํามะพราว ยามหิว คนธรรมดาคนนี้ก็ใชมะพราวมาค้ันกะทิสําหรับทําอาหาร
หลายอยาง เชน ตนขาไก แกงเขียวหวาน หรือเม่ืออยากกินขนม คนธรรมดาคนนี้ก็ใชมะพราวมาทําขนม เชน ตะโก มะราว 

พรอมเสนอวิธีทํามะพราวแกว ในตอนทาย 

แมวาสํานักพิมพจะจัดหนังสือทั้ง ๒ เลมนี้ใหอยูในชุด “กะโหลกกะลา” เพื่อใหเห็นชัดเจนวา ต้ังใจใหขอมูลถึง
ประโยชนของมะพราวและกะลาเปนหลัก แตวิธีการนําเสนอทั้งเร่ือง ทั้งภาษาและภาพ ขาดความพิถีพิถัน ไมมีการรอย
เรียงลําดับความ การเลาเร่ืองที่เร่ิมตนเหมือนจะใหเปนนิทาน แตสุดทายกลายเปนหนังสือใหขอมูลพื้นฐานที่สุดของมะพราว   

เม่ือหนังสือชุดนี้ ไดรับการจัดใหอยูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ คุณครูอาจจะเปนผูแนะนําใหเด็กๆ ไดใช
หนังสือชุดนี้อานประกอบ ควบคูไปกับหนังสือที่เก่ียวของกับการเสริมสรางอาชีพจากกะลามะพราวเลมอื่นๆ ประกอบดวย  

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช่ือหนังสือ   โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เลม ๑  

ผูแตง      -     

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา    ๙๕  บาท  

 การตูนโดเรมอน เปนตัวการตูนขวัญใจเด็ก ๆจํานวนมาก การนําตัวการตูนที่เด็ก ๆรูสึกช่ืนชอบอยูแลว มานําใหเด็กได
เรียนรูเร่ืองราวตาง ๆนั้น เปนเร่ืองที่ชาญฉลาดมาก โดยเฉพาะเรียนรูการสนทนาภาษาอังกฤษ หนังสือเลมนี้ไดรับการแปลมา
จากภาษาญ่ีปุน ซ่ึงเปนเประเทศที่ใชภาษาอังกฤษไมคลองเชนเดียวกับชาวไทย 

 

 



 

 ๔๕

 เนื้อหาภายในเลมนี ้เนนเฉพาะการออกเสียง และการใชประโยคงายๆ เทานั้น ไมไดใชหลักไวยากรณ วัตถุประสงค
คือ เพื่อใหเด็กกลาที่จะสนทนาภาษาอังกฤษ เร่ิมต้ังแตการแนะนําตัว การทักทาย การบอกส่ิงที่ชอบและไมชอบ การบอก
ความรูสึก อารมณ การบอกเวลาและสภาพอากาศ ฯลฯ  ในทายบทไดเสริมขอมูลที่เปนประโยชนเขามาดวย 

 เร่ืองราวการนําเสนอเปนเชนเดียวกับเร่ือง โดเรมอนในภาคปกติ มีตัวเอก คือ โดเรมอน โนบิตะ ไจแอน ชิซูกะ และยัง
มีของวิเศษของโดเรมอนเชนเคย 

 คุณครู หรือบรรณารักษสามารถใชหนังสือเลมนี้กับเด็กเปนกลุมไดอยางสนุกสนาน เพียงเปดหนังสือและสมมุติ
บทบาทใหนักเรียนเปนตัวละครในเร่ือง แลวโตตอบกันดวยประโยคภาษาอังกฤษเชนเดียวกับตัวละครในเร่ือง จากนั้นคุณครู
สามารถตอยอดการเรียนรูใหกับเด็กๆ ไดในเวลาเดียวกัน ซ่ึงวิธีนี้จะชวยใหเด็กไมตองกลัวภาษาอังกฤษ และไมตองการออก
เสียงภาษาอังกฤษ เพราะการจําลองสถานการณและแสดงบทบาทตัวละคร จะชวยใหเด็กสนุกจนกระทั่งลืมความกังวล 

 ภายในเลมยังไดแทรกเกล็ดเล็กเกล็ดนอยในการฝกสนทนาภาษาอังกฤษดวย เชน การฟงภาษาอังกฤษจากส่ือวิทยุ
หรือโทรทัศนบอยๆ เพื่อใหคุนเคย และมีการอธิบายขยายความเร่ืองการใชประโยคเพิ่มเติมในทายบท 

 

 

ช่ือหนังสือ  แมไกกับเมล็ดขาวสาลี  

ผูแตง     มณฑิรา  พานิชย่ิง   

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๔๐  บาท   

 นิทานเร่ือง แมไกกับเมล็ดขาวสาลี เปนนิทานที่ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบานของยุโรปเร่ือง The Little Red Hen 

หรือที่คุณหญิงแมนมาส ชวลิตนํามาแปลงเปนภาษาไทยในเร่ือง แมไกสีแดง วาดภาพประกอบโดย คุณประยูร จรรยาวงศ 
นักเขียนการตูนช่ือดังในอดีต  เคยตีพิมพเม่ือกวาย่ีสิบปมาแลว และพิมพคร้ังสุดทายเม่ือเกือบสิบปมานี้ 
 “แมไกกับเมล็ดขาวสาร” มีการเลาเร่ืองแบบนิทานลูกโซ คือใชคําซํ้าๆ กับเหตุการณที่คลายเดิมตอกันไปจนจบเร่ือง  
 เร่ืองเลาถึงแมไกตัวหนึ่ง ที่ตระเตรียมทําขนมปง จึงชักชวนเพื่อนสัตวใหมาชวยกันทํางาน เร่ิมตนดวยประโยค “ใครจะ
ชวยฉันนําเมล็ดขาวสาลีไปปูลกบาง” สุนัข แมวและแมเปด ตางตอบเหมือนกันทุกตัววา “ฉันไมไปหรอก” 

 เร่ืองราวดําเนินตอมา โดยแมไกคอยต้ังคําถามกับเพื่อน ๆทุกคร้ัง กอนลงมือทํางานวา “ใครจะชวยฉัน บาง” ขณะที่
เพื่อนทุกตัวตางตอบเหมือนกันทุกคร้ังวา “ฉันไมไปหรอก” และแมไกก็พดูดวยประโยคเดิมซํ้าทุกสถานการณวา “เอาละ ฉันจะ
นําไป....เอง” จนกระทั่งทายที่สุด เม่ือขนมปงอบเสร็จพรอมกิน  

 แมไกจึงถามเพื่อน ๆ อีกคร้ังวา “ใครจะชวยจะกินขนมปงบาง” สุนัข แมวและแมเปด ตางตอบพรอมกับวา “ฉันกิน” 

“ฉันกิน” “ฉันกิน” แตแมไกบอกกลับไปวา “โอ..ไมละ ฉันกินกับลูก ๆของฉันดีกวา” 
 เด็กๆ สวนมากชอบฟงนิทานแบบลูกโซ เพราะนิทานลักษณะนี้พวกเขาสามารถคาดเดาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไป
ไดไมยาก และเปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดมีสวนรวมในนิทาน จึงทําใหรูสึกสนุกสนานทั้งผูเลาและผูฟง 
 สําหรับ “แมไกกับเมล็ดขาวสาลี” ซ่ึงนํามาเลาใหม พรอมบทแปลเปนภาษาอังกฤษดวย ในการเลาหรืออานหนังสือ
สองภาษานั้น ควรอานใหเด็กๆฟงทีละภาษาไปจนจบเร่ือง ไมควรอานทั้งสองภาษาแบบหนาตอหนา เพราะจะทําใหอารมณ
ของเร่ืองไมตอเนื่อง ไมเอื้อตอการฟงหรือการติดตามเร่ืองราว และที่สําคัญไปกวานั้น คือ ผูอานควรมีอานภาษาที่สองอยาง
คลองปาก เหมือนการอานภาษาแม มิเชนนั้นแลว การฟงนิทานในภาษาที่สองก็ไมตางอะไรกับการฟงคนที่พูดจาติดขัด ซํ้ายัง
เปนตัวอยางที่ไมดีแกเด็ก ๆอีกดวย 

 



 

 ๔๖

 สวนภาพประกอบในเลมนี้ ดูคอนขางรกตา เพราะไมมีการแบงหนาใหชัดเจนในหนาซายหรือขวา ทําใหทุกภาพดู
ติดตอเปนภาพเดียวกัน ทั้งที่ไมใชภาพเดียวกัน และไมใชเหตุการณเดียวกัน ประกอบเสนสายที่มีอยูในภาพนั้นมากมาย จึงย่ิง
ทําใหดูรกมากย่ิงขึ้นไปอีก 

 อาน “แมไกกับเมล็ดขาวสาล”ี อยางไร 

 ในการอานหนังสือใหเด็กๆ ฟงนั้น ควรอานต้ังแตช่ือเร่ือง ช่ือผูแตง ช่ือผูวาดภาพประกอบ (เร่ืองนี้อาจจะทําใหเกิดการ
เขาใจผิด เพราะไมไดแตงเอง ควรใชคําวา ผูเลาเร่ือง จึงจะถูกตอง)  
 เร่ืองเร่ิมดวย วันหนึ่งขณะที่แมไกตัวหนึ่งกําลังคุยเขี่ยหาอาหารกินอยูนั้น มันก็เหลือบไปพบเมล็ดขาวสาลีเขา “ใครจะ
นําเมล็ดขาวสาลีนี้ไปปลูกบาง” แมไกรองถามเพื่อนสัตวที่อยูในทุงนานั้น  

 “ฉันไมปลูกหรอก” เปดตอบ “ฉันไมปลูกหรอก” แมวตอบ “ฉันไมปลูกหรอก” สุนัขตอบ 

 ต้ังแตเร่ิมเร่ืองบรรทัดแรก ควรอานวา วันหนึ่ง (หยุดส้ันๆ แมการพิมพในเลมจะไมเวนวรรคก็ตาม) กอนจะอานตอไป 

เพื่อโนมนาวความสนใจใหเด็กๆ ไดรับรูวา วันหนึ่ง ในที่นี้ กําลังจะมีเหตุการณที่ไมธรรมดาเกิดขึ้น 

 เม่ืออานมาถึงที่สัตวแตละตัวพูด ผูเลาก็ควรใหผูฟงไดมีสวนรวม เชน “ฉันไมปลูกหรอก” เปดตอบ  

“ฉันไมปลูกหรอก” แมว..... (เวนคําวา “ตอบ” ใหเด็กพูด) “ฉันไมปลูกหรอก” สุนัข.... เปนตน 

 ในการเปดโอกาสใหเด็กๆ ผูฟงไดมีสวนรวมในการเลาเร่ือง เปนเทคนิคที่ตองคอยๆ ฝกฝน คอยหาจังหวะใหดี เม่ือใช
บอยๆ ผูเลาจะสามารถหาจังหวะไดเอง เพราะหากไมชํานาญหรือมีประสบการณนอย ชวงเวลาที่เราตองการใหเด็กมีสวนรวม 

กลับทําใหเด็กๆ ไมรวมก็เปนได เพราะจังหวะไมดีนั่นเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเด็กวัย ๑๐ - ๑๒ ป 
หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียน 

ชวงชั้นท่ี ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๘

เสริมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช่ือหนงัสือ    ตํานานภาษิตไทย 

ผูแตง     พัชรี  มีสุคนธ    

สํานักพิมพ    หองเรียน  

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๑๒๐ บาท  

เปนหนังสือสําหรับอานเสริม เพิ่มเติมในวิชาภาษาไทย ไดรวบรวมตํานาน เร่ืองเลา ตนเคาของสุภาษิต คําพังเพย 

และสํานวนโวหารหลายรูปแบบรวมอยูในเลมเดียวกัน 

หนังสืออานเสริมในวิชาภาษาไทยสําหรับเด็กระดับประถม ซ่ึงมีอยูมากมายในทองตลาด แต “ตํานาน ภาษิตไทย” 

เลมนี้ จัดวามีรูปแบบและการเลาเร่ืองที่ทันสมัย นาสนใจ นาติดตาม มีการจัดหมวดหมูของคําภาษิต พังเพยหรือสํานวนโวหาร 
เชน หมวดของ “กระตาย” ในบทแรก  

เร่ิมตนดวยภาษิต “กระตายต่ืนตูม” พรอมใหความหมาย กอนจะเลาตํานานที่มาของภาษิต กระตายต่ืนตูม จากนั้น
ไดมีการนําเสนอคําภาษิต และคําพังเพยที่มีคําวา “กระตาย” เขามาเก่ียวของ ตัวอยางเชน กระตายหมายจันทร พรอมอธิบาย
ความหมาย และ ยืนกระตายขาเดียว ยืนกระตายสามขา พรอมอธิบายความหมายและภาพประกอบที่ออกแบบมาดวยการใช
ลายเสนแบบกราฟฟคมาชวย และลงดวยสีอะคริลิค แมภาพสวนใหญจะเลาเร่ืองอยางตรงไปตรงมา แตก็นับวาเปนเสนหอยาง
หนึ่งของหนังสือเลมนี ้

ในการใชหนังสือเลมนี้ในหองเรียน หรือในหองสมุดอาจจะทําไดหลายวิธ ี 

สําหรับคุณครูบรรณารักษ อาจจะใชหนังสือเลมนี้ เร่ิมตนเพื่อนําเด็กไปสูหนังสือนิทาน หนังสือตํานานพื้นบานเร่ือง
อื่นๆ หรือแมแตใชหนังสือเลมนี้เพื่อกระตุนใหเด็กๆ ไดคนควาหนังสือความรูเลมอื่นตอไป  

ตัวอยางวิธีการใช คุณครูบรรณารักษจัดเตรียมหนังสือกลุมที่เก่ียวของกับชางเอาไว ทั้งหนังสือนิทาน สารานุกรม 

วรรณกรรมและอื่นๆ ที่มีในหองสมุด และใหเหมาะสมตามวัยของเด็กดวย จากนั้นจึงแนะนําหนังสือเลมนี้ต้ังแตหนาปก บอก
เลาใหเด็กๆ สนใจวา ภายในเลมมีเร่ืองราวเก่ียวกับอะไรบาง กอนจะเปดไปที ่“ชาง” อานตํานานเร่ืองเลา สํานวน “ตาบอดคลํา
ชาง” จากหนังสือใหเด็กฟงจนจบ กอนจะใหเด็กๆ ชวยกันอธิบายความหมายของสํานวน และคําพังเพยที่ปรากฏอยูในหนา
ถัดไป คือ ชางตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปด ฆาชางเอางา เห็นชางเทาหมู ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม ขี่ชางจับต๊ักแตน  

เม่ือทั้งเด็กและคุณครูบรรณารักษไดอานหนังสือดวยกัน ในกลุมเด็กๆก็ไดพูดคุย อธิบายแลกเปล่ียนกันแลว จากนั้น
คุณครูจึงเร่ิมแนะนําหนังสือเลมอื่นๆ ที่เก่ียวกับ “ชาง” ที่จัดเตรียมเอาไวแลว เพื่อใหเด็กไดรูจักหนังสือหลายเลมที่เก่ียวกับชาง 
ที่มีอยูในหองสมุด โดยหวังวา เด็กๆ จะมีโอกาสไดเห็นปกหนังสือหลายๆ เลม และในเวลานี้เด็กก็เร่ิมใหความสนใจในหนังสือที่
ตัวเองไมเคยคิดหยิบ หรือจับมาพลิกเปดดูมากอนเลย 

การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยกระตุนใหการอานหนังสือนั้นสนุก และมีมิติมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการฝกการสนทนาหรือ
การแลกเปล่ียนความคิด มุมมองที่ไดจากหนังสือเลมเดียวกัน เชนนี้คงนาสนุกกวา การใหเด็กๆ แยกกันไปอานหนังสือของตน 

แลวจดบันทึกการอานที่อาจจะกลับกลายเปนเร่ืองไมนาสนุกไปสําหรับเด็กๆ 

หนังสือ “ตํานาน ภาษิตไทย” มีคําที่เปนตนความคิด (Key Word) อยูมากถึง ๑๕ คํา ซ่ึงมีทั้งที่เปนคํานาม คําบุพบท
และคํากริยา คุณครูจึงสามารถใชหนังสือเลมนี้ไดหลายตอหลายคร้ัง และยังใชสําหรับกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กๆ 

โดยนําพวกเขาไปสูหนังสือเลมอื่นๆ อีกจํานวนนับไมถวน 

 

 

 

 



 

 ๔๙

ช่ือหนังสือ   ผจญภัยสุดปลายรุง กับนางฟาสายรุงสีแดง 
ผูแตง     Daisy  Mesdows   

สํานักพิมพ    นานมีบุคส Young Reading 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๔๘ บาท  

หนังสือชุดผจญภัยสุดปลายรุง เปนหนังสือสําหรับเด็กเร่ิมอานเอง ในชุดนี้มีอยูทั้งหมด ๗ เลม ครบตามสีรุง เปน
เร่ืองราวเก่ียวเด็กผูหญิงเล็กๆ สองคน ที่ไปเที่ยวพักผอนกับพรอมครอบครัว และเร่ิมตนการผจญภัยกันบนเกาะที่ไปพักผอน
นั้นเอง 

หนังสือชุดนี ้แบงแยกเพศผูอานอยางชัดเจน ต้ังแตการออกแบบปก ตัวละครและวิธีการที่เด็กทั้งสองออกผจญภัย ซ่ึง
หนังสือสําหรับเด็กอานเองในลักษณะนี้มีไมมากนักในบานเรา แมจะเปนหนังสือที่เหมาะสําหรับใหเด็กก็ตาม เนื่องมาจาก
ผูใหญจํานวนมากตองการใหเด็กๆ ไดอานหนังสือประเภทเสริมความรูเพียงอยาง ไมวาจะมาในรูปแบบใดก็ตาม ซ่ึงผูใหญ
จํานวนมากนี้เองไมทันไดนึกวา เนื้อหาภายในเลมเลาเร่ืองในลักษณะนิยายสําหรับเด็กนี้ ก็ไดสอดแทรกความรู คุณธรรม
จริยธรรมและการแกปญหา การพัฒนาทักษะความคิดใหแกเด็กผูอาน ผานการกระทําของละครนั่นเอง 

เร่ือง ผจญภัยสุดปลารุงก็เชนกัน ที่ราเชลกับคริสต้ี ตัวละครหลักไดออกตามหา และชวยเหลือนางฟารุงใหกลับคืนสู
ทองฟาได ทั้งคูตองใชทักษะในการคิดแกปญหา และฟนฝาอุปสรรคมากมาย กอนที่จะไดชวยเหลือนางฟาทั้งเจ็ดองคใน ๗ เลม 

การเปดโอกาสใหเด็กไดอานหนังสือที่เหมาะสมตามวัย เปนการชวยสรางนิสัยรักการอานใหแกเด็กไปดวย และ
กิจกรรมหนึ่งที่จะชวยใหเด็ก ๆ อยากอานหนังสือ คือผูใหญจะตองอานใหเห็นเปนตัวอยางดวย 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช่ือหนังสือ   นิทานเกงเลข  เลม ๒ 

ผูแตง     Yong-Ran Kim  และ  Hyang-Sook Choi  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙    

ราคา     ๑๐๕  บาท  

เปนหนังสือที่ระบุอยางชัดเจนวาเหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที ่๓ และ ๔ เปนหนังสือที่แปลมาจาก
ภาษาเกาหลี ซ่ึงช่ือเลมในฉบับภาษาไทยบอกอยางตรงไปตรงมาวา เปน “นิทานเกงเลข” มีทั้งหมด ๓ เลมในชุดเดียวกันนี้  

ในแตละเลมประกอบดวยนิทานเร่ืองส้ันๆ ซ่ึงสวนใหญแตงเติม หรือใชตัวละครจากนทิานบางเร่ือง จากบางฉากที่เด็ก
รูสึกกันดีอยูแลว เชน เร่ือง ๘๐ วันรอบโลก เรือโอนาร เชอล็อคโฮม รวมทั้งนิทานพื้นบานของเกาหลี เพียงแตผูแตงวางเง่ือนไข
ทางคณิตศาสตรเอาไว แลวผูกโยงตัวละครเขาดวยกัน นับเปนกลวิธีที่ชาญฉลาดเพื่อดึงดูดใหเด็ก ๆสนใจในการคํานวณ 

ไมเพียงแตนิทานที่แตงเติมจากของเดิมเทานั้น ที่ถูกบรรจุอยูในเลม แตหนังสือชุดนี้มีรูปแบบเปนหนังสือแบบฝกหัด
วิชาคณิตศาสตรควบคูไปดวย ซ่ึงออกจะดูนาสับสนอยูสักหนอยสําหรับเด็ก ๆที่ตองการเพียงเนื้อหานาสนุกของนิทาน 

คณิตศาสตรที่แฝงมาในรูปของนิทานชุดนี ้ไดรวบรวมคณิตศาสตรทุกสาขาที่เด็กประถมจะตองเรียน จึงมีทั้งเร่ืองของ
จุดทศนิยม ที่อยูในเร่ืองชายเขี้เหนียวที่สุดในโลก เร่ืองของเศษสวนที่มากับนิทานเร่ืองโซโลมอน นอกจากนี้ยังมีเรขาคณิต และ
การคาดคะเนที่มาพรอมกับนักสืบเชอล็อคโฮม และเร่ืองของการคํานวณระยะทางในเร่ือง ๘๐ วันรอบโลก 

เนื่องจากหนังสือในชุดนี้ จัดพิมพขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน นั่นคือ การใหความรูเร่ืองคณิตศาสตร ดังนั้นจึงไม
ควรคาดหวังความสนุก หรือการเลาเร่ืองที่ราบร่ืนแบบนิทาน เพราะความต้ังใจที่จะใหเด็ก ๆที่อานไดลงมือคิดคํานวณไปดวย 

 

 



 

 ๕๐

หนังสือชุดนี้จึงกลายเปนหนังสือโจทยคณิตศาสตรกลาย ๆ เพียงแตใชนิทานมาเดินเร่ือง แตไมไดใหความสําคัญแกเนื้อเร่ืองแต
อยางใด 

หนังสือไดรับการการออกแบบใหเปนแบบฝกไปพรอมดวย จึงเหมาะสําหรับเปนหนังสือสวนตัวมากกวาจะเปน
หนังสือสําหรับหองสมุด เพราะเม่ือเด็ก ๆอานแลวเกิดอาการคันไมคันมือ เนื่องจากถูกทาทายดวยเนื้อเร่ือง และโจทย พรอมกับ
มีพื้นที่วางรอการเขียนวิธีทําและเติมคําตอบอยูแลว จึงแทบจะไมมีเด็กคนไหนยอมพลาด หากสามารถคิดคําตอบ หรือหาวิธีทํา
ได แตในทางตรงกันขาม หากเด็ก ๆไมไดรูสึกอยากทําแบบฝกหัดในขณะนั้น ก็อาจจะไมรูสึกอยากอานหนังสือเลมนี้ไปดวย 

เพราะเร่ืองราวไมปะติดปะตอ หากไมลงมือคิดคํานวณ 

 

 

ช่ือหนังสือ   พิชิตอาณาจักรเรขาคณิต เลม ๑  

ตอน ดาวหาแฉกแหงองคจักรพรรดิ 

ผูแตง   Papyrus 

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๐   

ราคา     ๑๗๕  บาท  

พิชิตอาณาจักรเรขาคณิตมีทั้งหมด ๒ เลม เปนหนังสือการตูนความรูเร่ืองคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองรูปทรงเรขา โดย
สรางเร่ืองใหเกิดขึ้นในดินแดนรูปทรงสามเหล่ียม วงกลมและเมืองส่ีเหล่ียม ซ่ึงแตละเร่ืองก็มีประชากรและเจาผูครองเมือง มี
นิสัยที่แตกตางกัน เชน ชาวเมืองสามเหล่ียมมีนิสัยใจรอน ขี้โมโหและเจาเลหแสนกล ชาวเมืองส่ีเหล่ียมนั้นมีเหตุผล มีนิสัย
ตรงไปตรงมาซ่ึงเขากันดีกับรูปทรงคือ เปนแทง กล้ิงไปมาไมได สวนชาวเมืองวงกลมนั้น แมจะกล้ิงไดแตก็มีนิสัยรักสงบ และมี
ความออนโยน 

เร่ืองราวการพิชิตอาณาจักรฯนี ้ชาวเมืองทั้งสามรูปทรงตางตองชิงไหวชิงพริบ ศึกษากลยุทธและคุณสมบัติของรูปทรง
ของเมืองฝายตรงขาม เพื่อการตอสูชวงชิงอาณาจักร 

และขณะตอสูนี้เอง ที่เด็กๆ ไดเกิดการเรียนรูควบคูไปกับความสนุกสนานของเร่ืองราว เนื้อหาภายในเร่ืองได
สอดแทรกคุณสมบัติของรูปทรงเอาไว เปนการเพิ่มขอมูลใหแกผูอาน และหากเด็กที่ช่ืนชอบเร่ืองรูปทรงโดยเฉพาะจะรูสึกติดอก
ติดใจมากเปนพิเศษ เพราะหนังสือทั้งสองเลมนี้มีโจทยเราขาคณิตใหเด็กๆ ไดขบคิดไปพรอมดวย 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช่ือหนังสือ   แพนดายอดนักสืบ 

ผูแตง     Ryu  Gi-Woon   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา     ๑๓๕ บาท   

“แพนดายอดนักสืบ” เปนหนังสือการตูนความรูทั่วไปเก่ียวกับสัตวนา ๆชนิด ที่มีวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ โดย
สามารถสอดแทรกขอมูลที่เปนประโยชนอื่น ๆเพิ่มเขามาใหเด็ก โดยไมรูสึกวาถูกยัดเยียด 

แพนดา หรือในเร่ืองใชช่ือวา ดา มาพรอมกับพื่อน ๆคือ จัมโบ ชิกก้ี และทัช ที่จะมาชวยกันสืบหาผูกระทําความผิดใน 

๑๙ คดี โดยวิธีการสอบสวนของแพนดาผูชาญฉลาดนี้เอง จะนําไปสูการจับกุมตัวผูกระทําความผิด 

 

 

  



 

 ๕๑

 เชนเดียวกับหนังสือการตูนทุกเลม คือ มีตัวอักษรไมมาก จึงไมสามารถอธิบายความไดอยางละเอียด ในหนังลือเลม
นี้จึงไดใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในทายบท 

สําหรับภาพการตูนในเลม ที่สรางสรรคดวยการวาดเสนแลวเติมสีในคอมพิวเตอร แมจะใหความรูสึกที่เหมือนกันไป
หมดทุกหนา แตก็มีความเรียบรอย อานงายไมรบกวนสายตา ซ่ึงแตกตางกับหนังสือการตูนบางเลม แมจะเปนประเภทความรูก็
ตาม แตการนําเสนอทั้งเร่ืองทั้งภาพนั้นออกจะโลดโผนและสรางเร่ืองใหดูสับสนวุนวาย จนกระทั่งภาพอาจจะรบกวนสายตา  
ประกอบกับเร่ืองราวที่ตนเตนเราอารมณไปตลอดทั้งเร่ือง หนังสือการตูนในลักษณะนี ้เม่ือเด็กอานมากๆ เขา ก็ไมไดชวยใหเกิด
ความรูสึกสงบนิ่ง หรือเกิดความซาบซ้ึงในอรรถรสของการอาน ส่ิงที่ไดจึงมีเพียงแตการรับรูขอมูล แตไมมีเวลาไดคิดหรือ
กล่ันกรอง อันจะนํามาซ่ึงสติ ปญญา 

ดังนั้น จึงมีประเด็นที่นาคิดวา แมการตูนความรูจะเปนหนังสือที่ดี แตก็ไมควรใหเด็กๆ อานมากจนเกินไป โดยเฉพาะ
ความรูประเภทที่ตองการอาศัยการตอสู ห้ําหั่นกันตลอดทั้งเร่ือง อยาคิดเพียงวา ขอใหเด็กอานก็เพียงพอแลว โดยไมสนใจวา
เด็กอานอะไร 
 

ช่ือหนังสือ   อาณาจักรสัตวโลก  การตูนชุด ทองโลกธรรมชาติกับ ดร.รอบรู 
ผูแตง     คิม ซู ฮัน   

สํานักพิมพ   ซีเอ็ดยูเคช่ัน  

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา     ๑๔๕ บาท   

 ในปจจุบันไดมีการจัดแปลและจัดพิมพหนังสือการตูนประเภทใหความรูในเร่ืองตาง ๆแกเด็กและเยาวชนออกมาเปน
จํานวนมาก และในหลายสํานักพิมพ เชนเดียวกับ หนังสือการตูนชุด ทองโลกธรรมชาติชุดนี้ ซ่ึงประกอบดวย เร่ือง อาณาจักร
สัตวโลก ชีวิตพิศวงของแมลง และเซลล มหัศจรรยแหงชีวิต ในการคัดเลือกหนังสือประเภทนี้เพื่อมาใหแกเด็ก จึงเปนเร่ืองไม
งายนัก เหตุเพราะมีหนังสือจํานวนมากมายมหาศาล และมีการพยายามคิดคนและสรางสรรคเนื้อหาและรูปแบบใหแตกตาง 
ดังนั้น อะไรจะเปนเคร่ืองชวยในการตัดสินใจเลือก  

 เนื้อหา ไดแก แกนแกนของเร่ืองวานําเสนอเร่ืองเก่ียวกับอะไร อยูในความสนใจของเด็กหรือไม ขอมูลนาเช่ือถือไดมา
นอยเพียงใด เชน การตูนความรูเร่ือง อาณาจักรสัตวโลก เลมนี้ มีเนื้อหาเจาะจงที่เร่ืองของสัตวหลากชนิด โดยพยายามให
ครอบคลุมเขาไว ทั้งสัตวน้ํา สัตวปา สัตวเล้ือยคลาน ใหขอมูลก่ึงจริงก่ึงเลนเพื่อใหเกิดความสนุกสนานตามรูปแบบของการตูน 

ขอมูลคอนขางละเอียดที่บางคร้ังบอกกันตรงๆ บางตอนใหขอมูลที่เด็กๆ จะไดรับรูเองจากการอานทั้งภาพทัง้ตัวหนังสือ  

 รูปแบบการนําเสนอของ “อาณาจักรสัตวโลก” เสนอในรูปแบบของการตูน ซ่ึงเด็ก ๆทุกคนใหความสนใจอยูแลว เลมนี้
มีการสรางและผูกโยงเร่ืองราว กําหนดบุคลิกและบทบาทของตัวละครเพื่อดําเนินเร่ือง มีการสรางอารมณสะเทือนใจใหแก
ผูอาน เชน ในเร่ือง “สิงโต” ที่เขียนขึ้นคลายเปนละครชีวิตเร่ืองหนึ่ง มีการสูญเสีย มีความสุข มีการตอสู ซ่ึงทั้งหมดเปนขอมูล
จริงจากชีวิตสัตวปา สวนเร่ือง “หอยทาย” เสนอใหผูอานไดเห็นถึงชีวิต การอยูอาศัย ศัตรูและส่ิงพิเศษของหอยทาก หรือในเร่ือง 
“ปลาแซลมอน” นําเสนอดวยภาพการตูนที่ลําตัวเปนปลา หัวเปนคนเลยทีเดียว ซ่ึงก็ดูนาขบขันดีสําหรับเด็ก 

 เม่ือแยกแยะเนื้อหาและการนําเสนอออกแลว จึงคอยพิจารณาตอมาวา เด็ก ๆของเราช่ืนชอบเนื้อหาในแบบของที่
หนังสือเลมนั้น ๆหรือไม การเลือกหนังสือเพียงเพราะวา เปนหนังสือความรู แตไมคํานึงถึงความสนใจของเด็ก ก็อาจจะทําให
เด็กไมอาน สําหรับการนําเสนอก็เชนเดียวกัน เด็กบางคนช่ืนชอบการเลาเร่ืองราวแบบสารคดีที่จริงจัง บางคนชอบแบบก่ึงจริง
ก่ึงเลน บางคนไมชอบรูปแบบหนังสือการตูน  ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเปาหมายเดียวเทานั้น คือ การใหเด็กๆ รูสึกอยากอานหนังสือ 

และไดรับความรูและไดปญญาจากการอาน 

 



 

 ๕๒

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช่ือหนังสือ    ชิบาวังโกะ หมานอยหัวใจญ่ีปุน เลม ๑ - ๓ 

ผูแตง     โยชิเอะ   คาวาอุระ  

สํานักพิมพ   ภาษาและวัฒนธรรม 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๒๙๐ บาท 

 ชิบาวังโกะ เปนช่ือของสุนัขที่เปนผูทําหนาที่เปนตัวเอกในการดําเนินการเลาเร่ืองเก่ียวกับ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ธรรมเนียมตางๆ ของชาวญ่ีปุน ชิบาวังโกะมาพรอมกับแมวนอยอีกหนึ่งที่เปนสัตวเล้ียงของเขา ชิบาวังโกะ ในหนังสือชุดนี้ จึง
มิใชสุนัขในแบบสุนัข แตมาทําหนาที่แทนมนุษย ชิบาวังโกะ ทํางานทุกอยางและใชชีวิต  เหมือนมนุษยประการ  
 การใชสุนัขเปนผูดําเนินเร่ืองราวแบบนี ้เปนกลวิธีที่ทําเร่ืองยาก ๆใหดูงายขึ้น และสามารถเขาถึงเด็ก ๆไดงายขึ้นดวย 

ซ่ึงหนังสือชุดนี้จะไมนาสนใจสําหรับเด็ก ๆเลย หากผูเลาเร่ืองนั้นเปน “คน” 

 เนื่องจากหนังสือชุด ชิบาวังโกะทั้ง ๓ เลมเปนหนังสือที่นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุน เราจึงได
เห็นความเปนญ่ีปุนกันต้ังแตการเปดหนังสือเลยทีเดียว ซ่ึงคนไทยจึงอาจจะไมคอยคุนนักกับการเปดหนังสือจากดานหลัง มา
ดานหนา และอานเนื้อหาจากขวาไปซาย อีกทั้งการนําเสนอเร่ืองราวในรูปแบบของหนังสือภาพ (Picture Book) ไมวาจะเปน
หนังสือสําหรับเด็ก หรือสําหรับผูใหญ การใชภาพวาดประกอบอยางละเอียดและใหความสําคัญเชนนี้ เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง
ในการจัดทําหนังสือของชาวญ่ีปุน 

 อยางไรก็ตาม การเปดหนาหนังสือหรือการอานยอนทิศทางที่คนไทยเคยชิน ก็ไมไดเปนอุปสรรคใดๆ เพราะชิงบา
วังโกะ เลาเร่ืองไดอยางนาสนใจ มีภาพประกอบสวยงาม และมีความนารักตามสไตลหนังสือญ่ีปุน แถมดวยมุกตลกเสริมเขา
มา เพื่อทําใหหนังสือเชิงวัฒนธรรมที่มีเนื้อหาคลายจะนาเบื่อ กลับกลายเปนเร่ืองนาสนุกไดราวหนังสือภาพนิทาน หรือหนังสือ
การตูน 

 ชิบาวังโกะ เลมที่ ๑ แบงเนื้อหาออกเปนชวงเปนตอน เร่ิมตนต้ังแตการแนะนําใหผูอานไดรู ไดเห็นธรรมเนียมของชาว
ญ่ีปุน ในตอนแรกมีช่ือวา “ชีวิตที่กลมกลืน” ชิบาวังโกะจะพาเราใหไดรูจักธรรมเนียมของชาวญ่ีปุนกันอยางละเอียด ต้ังแตเม่ือมี
แขกมาบาน เจาของบานจะตองทําตัวอยางไร จัดการสถานที่รับแขกอยางไร มีวิธีการตอนรับแขกอยางไร เร่ือยไปจนถึงบท
สุดทาย ช่ือวา “ฤดูที่ทุกอยางเหมือนสีทอง” อันหมายถึงฤดูใบไมรวง ซ่ึงในประเทศญ่ีปุนมีฤดูกาลที่แตกตางกันชัดเจน ชาว
ญ่ีปุนจึงใหความสําคัญตอฤดูกาลมากเปนพิเศษ  

 สําหรับ “ฤดูที่ทุกอยางเหมือนสีทอง” นี้ ชิบาวังโกะ ไดแนะนําใหผูอานไดรูจักกับบรรยากาศที่มีสีสันเจิดจาของใบไมสี
แดง สีทองกอนจะรวงหลน แลวเปล่ียนไปสูฤดูหนาว และการใชชีวิต การรับประทานอาหาร รวมไปถึงการถือ การจับตะเกียบ
แบบญ่ีปุนอีกดวย 

 ในชิบาวังโกะ เลมที่ ๑ ไดพูดถึงเร่ืองราวกวางๆ ในแตละฤดู สําหรับเลมที่ ๒ จะเจาะลึกลงใน ๔ ฤดู ในช่ือตอนวา พา
เพลินกับ ๔ ฤดู ชิบาวังโกะทําหนาที่พาผูอานไปรูจักกับ ชุดมิโมโน ละครคาบุกิ ขนมญ่ีปุน และเก้ียวโอมิโคชิ ฯลฯ 

 การอานหนังสือ ชิบาวังโกะ หมานอยหัวใจญ่ีปุน จําเปนตองคอยๆ อาน คอยๆ ดูภาพประกอบไปดวย เนื่องจากทั้ง
เร่ืองทั้งภาพมีรายละเอียดคอนขางมาก และทุกรายละเอียดลวนนาสนใจ จึงไมควรพลาดดวยประการทั้งปวง  
 ชิบาวังโกะ หมานอยหัวใจญ่ีปุนจัดอยูในกลุมหนังสือประเภทเสริมการเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงผูเรียนมีความจําเปนตองเรียนรูถึงศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกตางออกไปจากส่ิงที่ตัวเองยึดถือ

 



 

 ๕๓

ปฏิบัติอยู เพื่อความเขาใจในผูอื่น ดังนั้น หนังสือเร่ือง ชิบาวังโกะ หมานอยหัวใจญ่ีปุน ทั้ง ๓ เลม จึงเปนหนังสืออีกชุดหนึ่งที่
เหมาะสมสําหรับเด็กและผูใหญ เพื่อการเรียนรูเร่ืองราวของผูคนตางชาติ ตางภาษา ตางศาสนาและตางวัฒนธรรม  

 

  

ช่ือหนังสือ    นิทานโชคดี เลม๑ “พึ่งพาตน” 

ผูแตง     สายฝน   ศิลปพรหม  

สํานักพิมพ    ครอบครัว 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๕๕ บาท 

 นิทาน “โชคดี” ชุดนี้แบงเปน ๔ เลม ไดแก พึ่งพาตนเอง ฝกตนดี รูจักให และชนะใจได ทั้งช่ือชุด ช่ือตอนบอกผูอาน
อยางตรงไปตรงมาอยูแลว ดังนั้นเนื้อหาของนิทาน”โชคดี” ใน ๔ เลม ๓๘ เร่ืองนี้ ลวนเปนเร่ืองราวที่ดี สงเสริมการคิดดี ปฏิบัติ
ชอบตอตนเองและผูอื่น 

 นิทาน “โชคดี” ทั้ง ๔ เลมนี้เปนเร่ืองเลาต้ังแตสมัยพุทธกาล ซ่ึงมีตัวละครช่ืออานยาก แตผูเลาไดใชถอยคําส้ัน กระชับ 

เลาเร่ืองดวยภาษางายๆ เด็กๆ จึงสามารถเขาใจเร่ืองราวไดงายๆ โดยไมตองคอยกังวลกับช่ือยาก เนื่องจากบางคร้ังเด็กๆ 

อาจจะอานขามไปเลย  

 จุดเดนหนังสือเลมนี้ อยูที่การใชภาพประกอบที่ดูสนุกและมีอารมณขันอยางย่ิง ผูวาดภาพใชเทคนิคการนําเสนอภาพ
ใหมีลักษณะการตูน แตไมไดเสนอในรูปแบบของการตูนชอง หากไดใชวงคําพูด (Balloon) เอาไว เพื่อแสดงใหเห็นวาใครกําลัง
พูด และคําพูดนั้นลวนสนุก ตลก มีมุก เช่ือวาเม่ือเด็กๆ ไดอานแลวจะรูสึกถูกใจ 

 รูปแบบของนิทานในชุดนี้ เปนรูปแบบของนิทานสอนใจ กลาวถึงความคิด และการกระทําประเภททําดีไดดี ทําช่ัวได
ช่ัว นิทานบางเร่ืองที่รวมอยูในเลมเปนเร่ืองราวที่เด็กๆ อาจจะเคยไดยินไดฟงมาบางแลว แตการนําเสนอในรูปแบบที่นาสนใจ
เชนนี้ ทําใหเด็กๆ รูสึกราวกับเปนเร่ืองใหมที่ไมเคยไดยินไดฟงมากอน 

 ภาพประกอบที่ถือเปนเสนหสําหรับหนังสือนิทานโชคดีทั้ง ๔ เลมนี้ วาดดวยฝมือคลายเด็กวาด จึงสามารถเขาถึง
เด็กๆไดงาย และเด็กเองก็คงจะอยากวาดตาม จึงถือเปนประโยชนทางออม เม่ือเด็กๆไดอานหนังสือชุดนี้แลว เขาอยากจะวาด
ภาพตาม นั่นยอมหมายความวา เด็กๆจะหยิบหนังสือชุดนี้มาเปดแลว เปดอีก 

 เพียงแตมีจุดออนอยูบางในหนังสือนิทาน “โชคดี” ทั้ง ๔ เลมนี้ คือ ตัวอักษร (Font) ที่นํามาใช เปนตัวอักษรที่อานยาก 

เม่ือเด็กๆอานพบคําที่ไมคุนเคย อยางช่ือตัวละคร ช่ือเมืองเชน พระเจาจัณฑปชโชติ หรือ มฆมาณพ ชาวเมืองอจลคาม เพราะ
ตัวอักษรที่ผูจัดพิมพเลือกมาใชนั้น เปนตัวหนังสือประเภทที่เรียกกันภาษาปากวา “ตัวหัวถ่ัวงอก” ซ่ึงตัวอักษรบางตัวเขียนไม
เปนภาษาไทย เชน ป ส ณ ทําใหเปนเร่ืองยากและนาสับสนสําหรับเด็กๆ และทําใหพวกเขาอานขามไปดังที่ไดกลาวมาขางตน 

 

 

ช่ือหนังสือ    การตูนประวัติศาสตรของโลกเลม ๑ กําเนิดโลก 

ผูแตง     ฌาค ไบเล และ แม็ทธิว  ลิลล่ี  

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๑๙๕ บาท 

 

 



 

 ๕๔

หนังสือภาพการตูน ชุดประวัติศาสตรโลก ประกอบดวยหนังสือภาพการตูนที่มีเร่ืองราวนาสนใจ ๔ เลมไดแก กําเนิด
โลก กําเนิดส่ิงมีชีวิต ยุคทองของไดโนเสาร มนุษยยุคหิน ไลเรียงต้ังแตการกําเนิดดาวเคราะหสีน้ําเงิน ที่เราอาศัยอยูกันดวงนี้ 

หนังสือชุดประวัติศาสตรโลก “กําเนิดโลก” ไดอธิบายใหเราเห็นภาพของการกําเนิดโลกนี้อยางชาๆ เร่ิมจากเม่ือราว
พันลานป ยังไมมีอะไรเกิดขึ้นเลย ไมมีแสง ไมมีความรอน ไมมีดาวเคราะห ดาวฤกษ ไมมีส่ิงมีชีวิตชนิดใด มีเพียงแคจุดเล็กที่
เล็กมากๆ แลวทันใดนั้นเอง เจาจุดเล็กๆ นี้ก็เกิดระเบิดขึ้น นี่คือจุดเร่ิมตนของจักรวาล 

ขณะเปดอานหนังสือเลมนี้ ผูอานอาจจะรูสึกแปลกตา นั่นเปนเพราะวาเร่ืองราวตางๆ ในหนังสือเลมนี้ เร่ิมตนต้ังแตยัง
ไมมีส่ิงมีชีวิตชนิดใดเกิดขึ้นเลย ดังนั้นภาพประกอบทั้งเลมจึงมีแตรูปภาพดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล และมวลกาซตางๆ 

เทานั้น จึงทําใหบางคร้ังผูอานอาจจะรูสึกอึดอัดบาง แตก็เปนเพียงชวงเร่ิมตนเทานั้น 

หนังสือในชุดนี้ แมเปนหนังสือที่มีเนื้อหาวิชาการมากๆ แตการนําเสนอทําไดสนุก นาติดตาม มีการใชภาษาใน
ลักษณะของภาษาในหนังสือการตูน คือ ส้ัน งาย และมีมุกตลกคอยสอดแทรกอยูเสมอ จึงเปนหนังสือความรูที่ดูสนุก อานสนุก 

และเพื่อใหผูอานไดเกิดความเขาใจ สนใจติดตามอยางตอเนื่อง หองสมุดควรจัดใหมีหนังสือชุดนี้ใหครบทั้ง ๔ เลม 

เพราะเร่ืองราวเนื้อหาวิวัฒนาการของโลก ของส่ิงมีชีวิตต้ังแตยุคส่ิงมีชีวิตเซลเดียว ถึงยุคของไดโนเสาร จนมีวิวัฒนาการการสู
มนุษยยุคหิน จะชวยใหเด็ก ๆไดเห็นภาพทีชั่ดเจน แจมแจง  

หนังสือชุดนี้ เหมาะสําหรับใหเด็กๆ เปดคนควาอานเองตามใจชอบ โดยมีคุณครูหรือบรรณารักษคอยสนับสนุน
สงเสริม กระตุนใหเกิดความนาสนใจ เชน อาจจะมีการต้ังคําถามกันในกลุมกอน เพื่อโนมนาวความสนใจของเด็กๆ วา ใครรู
บางวา กอนจะมีโลกใบนี้ เคยเกิดอะไรขึ้นมากอน จากนั้นคุณครูเร่ิมตนเลาเร่ืองราวที่นาต่ืนใจนี้ใหเด็กๆ ฟงอยางคราวๆ กอนจะ
แนะนําใหเด็กไดคนหาอานเองตอไป 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 
ช่ือหนังสือ    รางกายของเราเติบโตอยางไรนะ 
ผูแตง     Jeon Mee Sook  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ัน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๑๙๕ บาท 

 

หนังสือประเภทสาระความรูสําหรับเด็กประถม ที่ส่ือสารดวยภาษางาย มีภาพประกอบที่ดูสนุก และชวยใหเขาใจ
เนื้อหาที่ซับซอนไดงายขึ้น หนังสือลักษณะนี้จึงเปนหนังสือที่เหมาะอยางย่ิงที่จะใหเปนหนังสืออานเสริมสําหรับเด็กๆ ไมวา
คุณครูจะนํามาเปดอานเปดเลาใหเด็กฟง หรือใหเด็กเปดอานเปดดูเอง  

เนื้อหาในเลมแบงออกเปน ๑๔ บท แยกจากกันอยางชัดเจน เร่ิมต้ังแตบท “ทารกเกิดมาแลว” ซ่ึงอธิบายถึงการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ ดวยภาพและภาษาที่เขาใจงาย นับต้ังแตทารกอายุ ๑ เดือนจนถึงทารกอายุ ๙ เดือนกอนจะ
คลอดออกมา พรอมมีเกล็ดเล็กเกล็ดนอยเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมในลอมกรอบ เชน สะดือมีไวทําไม ในบทของทารกเกิดมาแลว 

ในบทถัดๆ ไป เปนเร่ืองของอวัยวะตางๆ ทั้งอวัยวะภายในและภายนอก รวมถึงหนาที่การทํางานของอวัยวะเหลานั้น 

ไดแก ตา หู จมูก ปาก ระบบการยอยอาหาร อวัยวะสําหรับหายใจ สมอง มือ เทา ผิวหนัง หรือแมแตการนอนหลับ  

การเลาเร่ืองเปนไปในแบบของหนังสือความรู คือ จบในแตละเร่ือง แตละบท  จึงไมจําเปนที่เด็กๆ จะตองอานรวด
เดียวจบทั้งเลม แมจะเปนหนังสือเลมบางๆ ก็ตาม  

 



 

 ๕๕

หนังสือความรูนาสนุกเชนเร่ือง รางกายของเรา เติบโตอยางไรนะ เลมนี้ เปนหนังสือที่แปลมาจากหนังสือภาษาเกาหลี 

การเลาเร่ืองและภาพประกอบจึงเปนไปในสไตลของเกาหลี กลาวคือ ดูตลก นาขัน ส่ือสารแบบทีเลนทีจริง ทําใหดูไมขึงขังเปน
หนังสือวิชาการที่นากลัว แมแตในบทที่บอกถึงอวัยวะและหนาที่การทํางานที่คอนขางซับซอนอยางในบท อวัยวะยอยอาหาร ที่
อธิบายรายละเอียดไปถึงการขับถายของเสียออกจากรางกาย หนังสือเลมนี้ก็นําเสนอไดอยางนาสนใจ และสนุกสนาน เขาใจ
งาย 

หนังสือเลมนี้ สามารถใชไดทั้งกับเด็กเล็กและเด็กโต หากเปนเด็กเล็ก ๆ คุณครูสามารถเลาเร่ืองคราวๆ พรอมใหเด็กๆ 

ไดดูภาพประกอบไปดวย และสําหรับเด็กโตนั้น สามารถเลาเร่ืองหรืออานใหฟงอยางละเอียดทุกตัวอักษรได และควรใหเด็ก ๆ
ไดดูภาพชัดๆ ประกอบไปดวย และหากตองการใหเด็กๆ ไดขอมูลเพิ่มเติม หลังจากอานบทใดจบลงแลว คุณครูก็ควรนําส่ืออื่นๆ 

ที่เก่ียวของกันมาประกอบไปดวย เชน แผนโปสเตอรภาพรางกายที่เหมือนจริง เพื่อใหเด็กไดเห็นการเช่ือมโยงอวัยวะตางๆ ทุก
สวนในรางกายที่ทํางานเก่ียวของสัมพันธกัน แตคุณครูควรระมัดระวังไมใหขอมูลที่ยากและซับซอนเกินวัยของเด็กมากเกินไป 

 

 

ช่ือหนังสือ    รูไหม...อาหารที่เรากินไปไหน 

ผูแตง     Alastair,Smith 

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๗๕ บาท 

 หนังสือกลุมสาระความรูสําหรับเด็ก ที่นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับรางกายของมนุษย มีตีพิมพออกมาอยางหลากหลาย 

ทั้งที่ใหขอมูลรายละเอียดอยางกวางๆ และใหขอมูลแบบเจาะลึก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายที่เปนผูอาน 

 “รูไหม..อาหารที่เรากินไปไหน” จัดอยูในหนังสือชุด เปดหาความรูกับนานมี บุคส มีอยูดวยกัน ๔ เลม คือ รูไหม..เด็ก
เกิดมาจากไหน รูไหม..เรารูสึกไดอยางไร รูไหม...บานนี้มีอะไร และรูไหม..อาหารที่เรากินไปไหนเลมนี้ จากหนังสือในชุดนี้ เรา
จะเห็นไดวามีอยูเลมหนึ่งคือ รูไหม..บานนี้มีอะไร ที่ดูจะแตกตางออกไป ทั้งนี้เนื่องจาก หนังสือเลม รูไหม..บานนี้มีอะไร เปน
หนังสือที่มีเนื้อหาวาดวยส่ิงที่หางออกไปจากรางกายมนุษย คือการมองเจาะเขาภายในตัวบาน วาประกอบดวยอะไรบาง ซ่ึง
เม่ือเด็ก ๆไดอานแลว สามารถเช่ือมโยงเขากับเลมอื่น ๆไดวา เม่ือเรามองเห็นส่ิงใดจากภายนอกแลว เราสามารถสังเกตหรือ
มองใหลึกถึงภายในไดเชนกัน เพียงแตเราตองมีขอมูลและความรูเก่ียวกับส่ิงนั้น 

 หนังสือเลมนี้นําเสนอใหเห็นภาพอวัยวะภายในรางกายที่ทําหนาเก่ียวกับระบบการยอย และการลําเลียงอาหาร เร่ิม
ต้ังแต ชองปาก ฟน ล้ิน กระเพราะอาหาร ลําไส ซ่ึงไดมีการโยงใหเห็นถึงหนาที่และระบบประสาทสัมผัสอยางจมูกสําหรับดม
กล่ิน หลังจากใชสายตามองดู จากนั้นจึงลองชิม โดยอธิบายใหเห็นถึงการทํางานของปุมรับรสที่อยูบนล้ิน เปนตน  

 ภาพประกอบมีลักษณะก่ึงการตูน ซ่ึงใหรายละเอียดไมมาก และไมเนนความเหมือนจริง การนําเสนอภาพประกอบ
ลักษณะนี้จึงเหมาะสําหรับกลุมผูอานที่อยูในวัยประถมตน เพื่อใหเกิดความนาสนุกและใหเด็ก ๆที่อานสามารถจินตนาการถึง
อวัยวะภายในได ภายในเลมยังมีการออกแบบดวยเทคนิคบานพับ เพื่อใหผูอานเปดภาพออกแลวมองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งซ่ึง
ต้ังใจออกแบบใหเห็นการทํางานของอวัยวะภายใน แตเทคนิคนี้ก็ไมไดเปนสาระสําคัญเทาใดนัก เนื่องจากขาดการออกแบบที่
ประณีตบรรจง จึงทําใหผูอานไมไดรูสึกขาดอะไรไป หากไมไดใชเทคนิคนี ้
 หนังสือชุดนี้ นับวาเปนหนังสือที่อัดแนนไปดวยวสาระความรู แตขาดเสนหในการนําเสนอเชิงศิลปะ จึงจําเปนตองใช
ควบคูไปกับหนังสือเลมอื่นๆ ที่มีความงดงามทางศิลปะดวย 

  

 

 



 

 ๕๖

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช่ือหนังสือ    หนังสือจากปลายนิ้ว    

ผูแตง    กุลวรา ชูพงศไพโรจน และคณะ 

สํานักพิมพ   คิดคม  

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๔๘ บาท 

เปนหนังสือเสริมทักษะในการสรางสรรคงานศิลปะ ดวยเทคนิคที่นาสนใจและทําไดไมยาก แนะนําการสรางภาพตัว
ละครอยางเปนขั้นเปนตอน จึงดูงาย ทําตามงาย เหมาะสําหรับนํามาใชสรางสรรคตัวละคร ซ่ึงภายในเลมไดแนะนําวิธีนําภาพ
ไปใชประกอบการเลาเร่ือง สุภาษิตสอนใจ และคําพังเพย  

ภายในเลมแนะนําวิธีการสรางตัวละครสัตวมากถึง ๓๖ ชนิด ดอกไมและตนไม การสรางภาพดวยการใชเทคนิคพิมพ
นิ้วมือเชนนี ้จะชวยใหคนที่ไมกลา หรือคิดวาตัวเองวาดรูปไมเปนนั้น ลืมไปเลยวาตัวเองวาดรูปไมได เพราะการพิมพนิ้วมือนั้น 

ทําอยางไรก็ออกมาสวยงามเพราะนิ้วมือมีลวดลายกนหอย ซ่ึงเม่ือพิมพออกมาแลว จะไดลวดลายที่เกิดขึ้น จากนั้นเพียงเติม
เสน เติมจุดที่เปนอวัยวะเพิ่มเติมเทานั้น การสรางสรรคงานศิลปะที่ใคร ๆคิดวาเปนเร่ืองยากกลับกลายเปนเร่ืองงาย และ
นาสนใจในทันท ี

 

 

ช่ือหนังสือ    กิจกรรมยามวาง เที่ยวทะเล 

ผูแตง    แคลร  บีตัน  

สํานักพิมพ   สุวีริยาสาสน 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๐๐ บาท 

 หนังสือสงเสริมการทํางานศิลปะเลม “กิจกรรมยามวาง เที่ยวทะเล” เลมนี้ เปนหนังสือก่ึงคูมือการสรางสรรคงาน
ประดิษฐที่ไดรับการแปลมาจากภาษาตางประเทศที่เปนประเทศเมืองหวาน จึงใหความสําคัญตอฤดูรอนเปนอยางมาก 

เนื่องจากเปนฤดูแหงความสดใส ราเริงและสนุกสนาน ดังนั้นหลายกิจกรรมที่นําเสนอภายในเลม จึงดูเหมือนจะเปนส่ิงธรรมดา 

ๆไมนาสนใจเทาใดนัก แตเม่ือพิจารณาใหละเอียด แลวนํากิจกรรมบางอยางที่มีในหนังสือมาปรับใช ใหเขากับสภาพแวดลอม
ในเมืองไทย ก็จะทําใหนาสนุก นาสนใจมากขึ้น 

 เนื้อหาภายในเลม ประกอบดวยช่ือส่ิงที่จะประดิษฐ ขั้นตอนการประดิษฐ รูปประกอบที่ดูงาย ประโยชนการใชสอย 

รวมทั้งมีเกมคนหาขั้นอยูในบางชวงบางตอน เพื่อไมใหหนังสือมีแตขอแนะนําการประดิษฐเพียงอยางเดียว 
 นอกจากงานฝมือประดิษฐแลว ภายในเลมยังแนะนําวิธีทําของกินอยางงายๆ เพื่อคลายรอน เชน ไอศกรีมหรรษา อม
ย้ิมหวานเย็น หรือการสอนทําน้ําหอมดอกกุหลาบ  

 ผลงานจากการประดิษฐในหนังสือเลมนี้ หลายอยางเปนส่ิงของที่เด็ก ๆสามารถทําเองได หลายอยางเหมาะสําหรับ
ทําเปนของขวัญของฝากใหกับเพื่อนๆ เพื่อเปนของที่ระลึก เชน กรอบรูปความทรงจํา กลองสมบัติจากทะเล (ควรแนะนําใหใช
วัสดุอื่นแทนเปลือกหอย) 

  

 

 

 

 

 



 

 ๕๗

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ช่ือหนังสือ    ความรูนอกกะลา ๑ 

ผูเรียบเรียง   ปยบุตร หลอไกรเลิศ 

สํานักพิมพ    พิมพบูรพา 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๑๘๕ บาท 

ความรูนอกกะลา ๑ เปนหนังสือที่เรียบเรียงมาจากรายการสารคดีโทรทัศนที่ไดรับความนิยมมาก เม่ือมีการนํามา
เรียบเรียงในรูปของหนังสือ แบงออกเปนสองเลม คือสารคดีเร่ืองราวที่นาสนใจหลากหลายเร่ืองราว และความรูเร่ืองอาชีพที่
นาสนใจ  

เนื้อหาที่บรรจุอยูในหนังสือ เรียบเรียงดวยภาษาที่เขาใจงาย มองเห็นภาพแมไมไดชมจากโทรทัศน สาระที่บรรจุอยูใน 

“ความรูนอกกะลา เลม ๑” นี้ ชวยเปดโลกทัศนใหผูอานที่สนใจในอาชีพ ไดเห็นมิติที่ลึกของการงานในอาชีพนั้นๆ ตัวอยางเชน 

การทํานาเกลือ การเพาะเล้ียงกุงกุลา การปลูกและขยายพันธดอกกุหลาบ การทํากระจก เปนตน  

หลายคนอาจจะคิดวา เม่ือไดชมจากรายการโทรทัศนแลว ก็ไมตองอานหนังสืออีก ซ่ึงความจริงแลวกลับตรงกันขาม 

เพราะเม่ือเราไดชมรายการที่ใหสาระความรู อยางรายการ “กบนอกกะลา” จากโทรทัศนแลว การอานหนังสือจะเพิ่มขอมูลให
หนักแนนขึ้น การอานหนังสือทําใหเรามีเวลาใหไดคิดและตรึกตรอง อานทบทวนซํ้าแลวซํ้าอีกในสวนที่ไมเขาใจ และผูอานไดใช
ความคิดบวกการจินตนาการของตัวเองเขาไปดวย จึงใหความรูสึกและไดประโยชนที่แตกตางจากการชมจากจอโทรทัศน ที่เปน
การส่ือสารทางเดียว 

 หนังสือความรูนอกกะลา ยังไดแทรกเกร็ดความรูส้ัน ๆแตนาสนใจ เพิ่มเขามา ทําใหไดรับความรูแตกแขนงออกไปอีก 

ซ่ึงเราจะไมพบในรายการโทรทัศน 
 นับวาหนังสือชุดนี้ ซ่ึงมีอยูดวยกัน ๒ เลม เหมาะสําหรับเปนหนังสือประจําหองสมุด ใหเด็ก ๆและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ไดคนควา หรือแมแตอานเพื่อความบันเทิง หนังสือสุดนี้ก็มีให 
 

 

ช่ือหนังสือ    เล้ียงสัตวฉบับเด็กเด็ก เร่ืองแมว (ฉบับการตูน) 

ผูแตง     Buff   Toon 

สํานักพิมพ    สกายบุกส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

 เล้ียงสัตวฉบับเด็กเด็ก เปนหนังสือการตูนประเภทความรูเร่ืองสัตว มีเร่ืองเก่ียวกับแมว สุนัข และเร่ืองของปลา 

หนังสือทั้งสามเลมเสนอในรูปแบบของการตูน ทวาใหขอมูลเนื้อหาที่ละเอียด กระทั่งเรียกไดวา เปนคูมือแมว คูมือสุนัขและ
คูมือปลา ฉบับการตูนไดเลยทีเดียว จัดพิมพดวยภาพส่ีสีทั้งเลมและจําหนายในราคาประหยัด 

 เนื้อหาในเลมเปนรายละเอียดทั้งหมดที่ควรรูเก่ียวกับแมว สุนัขและปลา (อยูคนละเลม) โดยมีตัวละครหลักเปนผู
ดําเนินเร่ืองราว ส่ือสารโตตอบกันในรูปแบบการใชประโยคถาม-ตอบพรอมอธิบายความอยางยืดยาว จนบางคร้ังรูสึกเหมือนจะ
ยืดยาวเกินไป แตก็ไดสอดแทรกมุกขําขันบางเพื่อใหคลายความนาเบื่อ บางตอนที่จําเปนตองใหภาพเหมือนจริง ในหนังสือเลม
นี้ก็ใชภาพถายประกอบดวย สวนจุดดอยอยูตรงที่ใชการตัวอักษร (Font) ที่อานยาก ย่ิงเม่ือมีตัวหนังสือบรรยายความมากๆ ย่ิง
ทําใหอานยากมากย่ิงขึ้น 

 

 



 

 ๕๘

 ในที่นี้จัดกลุมหนังสือ เล้ียงสัตวฉบับเด็กเด็กใหอยูในกลุมผูอานอายุ ๑๐-๑๒ ป แตในความเปนจริงแลว หนังสือชุดนี้
ใชไดต้ังแตเด็กโต จนถึงเยาวชนและผูใหญ ซ่ึงสามารถนํามาเปนขอมูลสําหรับประกอบอาชีพได 
  

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช่ือหนังสือ    ศัพทหมวดชวนรู (Classified Words) 

ผูแตง     น็อตต้ี     

สํานักพิมพ    แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๙๕  บาท  

หนังสือรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยจัดแยกออกเปน ๑๐ หมวดอยางชัดเจน พรอมภาพประกอบคําศัพททุกคํา 

ไดแก หมวดผูคน (people) ประกอบดวย บุคลที่ทําหนาที่ตางๆ ภายในเลมใหคําศัพท ตัวสะกดภาษาอังกฤษ การอานออก
เสียงแบบ phonetic และการใชคําศัพทในรูปของประโยค 

นอกจากนี้ยังมีหมวดเส้ือผา (clothes)  หมวดของใชสวนตัว (personal articles) หมวดหนังสือและเคร่ืองเขียน 

(books and stationery) หมวดของใชในบาน (household things) หมวดอาหาร (food) หมวดสถานที่ (places) หมวด
ยานพาหนะ (vehicles) หมวดธรรมชาติ (natures) หมวดสัตว (animals)   และยังไดเพิ่มเกร็ดความรูตอยอดคําศัพทในหมวด
นั้นๆ ซ่ึงนับวาเปนคุณคาที่เพิ่มขึ้นจากหนังสือสอนคําศัพททั่วไป 

การจัดวางเนื้อหา มีความโลงวางอยางพอเหมาะพอดี แมจะมีทั้งประโยคและเกร็ดความรูแทรกอยูดวยก็ตาม ก็ไมได
ทําใหเกิดความรูสึกนาหวาดหว่ันสําหรับเด็กถึงแมจะอานพบคําหรือประโยคที่ไมคุนเคย ย่ิงเม่ือมีภาพประกอบที่ดูสบายตา ก็
ย่ิงชวยใหหนังสือนาอานขึ้น  

 

 

ช่ือหนังสือ   เมนนอยเพื่อนรัก 

ผูแตง     เตือนใจ  พรมสิงห   

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๔๐  บาท  

“เมนนอยเพื่อนรัก” เปนนิทานสองภาษา Thai-English ที่มีคําศัพทยากอยูเปนจํานวนมาก เหมาะสําหรับเด็กประถม
ขึ้นไป แตรูปแบบการนําเสนอมาอยูในแบบของหนังสือภาพที่มีเร่ืองราวงายๆ ไมซับซอน จัดพิมพหนังสือปกแข็ง จึงเปนความ
ขัดแยงกันเองระหวางคําศัพทยากที่เหมาะกับเด็กโต และรูปแบบการนําเสนอที่งายๆ ในลักษณะของหนังสือเด็กเล็ก 

 ดังนั้นหนังสือเลมนี้ อาจจะถูกเด็กโตมองขาม เพราะรูปแบบและรูปเลม ขณะที่เด็กเล็กจะเขาใจไดเพียงเนื้อเร่ืองใน
ภาษาไทยเทานั้น 

 เร่ืองเลาถึง เมนนอยตัวหนึ่งที่เขามาขออาศัยอยูในเขตปกครองของสิงโต แตบรรดาสัตวทั้งหลายที่ไมเคยรูจัก ไมเคย
เห็นเมนนอยมากอนตางก็ปฏิเสธความชวยเหลือ หรือการแบงปนอาหารแกเมนนอย มันจึงตองอยูตามลําพังอยางเศราสอย
และหิวโหย แตยังมีนกฮูกใจดีตัวหนึ่งที่คอยแบงปนและชวยเหลือเมนนอย  

 

 



 

 ๕๙

 วันหนึ่ง มีเสือทาทางดุรายตัวหนึ่งยางเขามาในเขตที่อยูของสัตวเล็กๆ ที่เคยขับไลเมนนอย หมายจะจับสัตวเล็ก ๆกิน
เปนอาหาร เมนนอยใชขนแหลมๆ ของมันชวยปกปองสัตวเล็กๆ เอาไวได จากนั้นมา สัตวทุกตัวที่เคยรังเกียจเมนนอย ก็หัน
กลับมาใหความสนใจ ใหความเปนเพื่อน และเลนดวยกัน 

 โดยเนื้อหาของเร่ืองแลว ไมมีอะไรแปลกใหม เปนเร่ืองที่สามารถคาดเดาเหตุการณตอนจบไดอยางงายดาย และผู
แตงไดหลงลืมสิงโต จาวปาไปเสียสนิท เพราะเม่ือตอนเปดเร่ืองดูเหมือนจะผูกปมไวเปนอยางดี สรางความเปนผูธํารงความ
ยุติธรรมของสิงโต ปูนพื้นฐานตัวละครมาจนดูเหมือนวา นาจะมีบทบาทที่โดดเดนในตอนตอๆ มา แตกลับกลายเปนวา สิงโต
จาวปาหายไปจากเร่ืองอยางไรรองรอย จนเกิดคําถามวา แลวเปดเผยตัวละครอยางสิงโตมาทําไม 

 หากหนังสือเลมนี ้ถูกใชเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ ก็จะเปนการเหมาะสมที่สุด ที่เด็ก ๆจะไดเรียนอานภาษาอังกฤษ
ที่มีเร่ืองราว ทั้งนี้ จุดสําคัญก็คือ ตองมีผูใหญอานใหฟง เชนเดียวกันกับหนังสือนิทานภาษาไทย เพราะการที่จะใหเด็ก ๆช้ัน
ประถม (กรณีที่ไมใชโรงเรียนนานาชาติ) นั่งอานหนังสือเลมนี้ในสวนเนื้อหาภาษาอังกฤษตามลําพัง คงไมใชเร่ืองงายหรือนา
สนุก จึงตองมีผูใหญอานใหฟงกอน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกอานรอบละภาษา จากนั้นจึงคอยกระตุนใหเด็ก ๆ
รูสึกอยากอานดวยตัวเอง เพราะในแตละหนาไดมีการดึงคําศัพทที่เดน ๆออกมาใหเด็กไดเรียนรูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ 

หนังสือสําหรับเด็กวัย ๐ – ๓ ป 
หนังสือท่ีพอแมอานใหฟง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๒

 

ช่ือเรื่อง   Shape & Colour 

ผูแตง   กองบรรณาธิการ เฮลโลคิดส 
สํานักพิมพ  เฮลโลคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๑๕ บาท 

 เรียนรูคําศัพททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเก่ียวกับสีและรูปทรง พรอมสัมผัสกับโคง เหล่ียม มุม ของรูปทรง
ลักษณะตาง ๆ ที่เจาะเปนชองใหเด็ก ๆ ไดสัมผัสในหนาหนังสือ 

 

 

ช่ือเรื่อง   สัมผัสรอบตัวหนู 
ผูแตง   ชัยฤทธ์ิ ศรโีรจนฤทธ์ิ 

สํานักพิมพ  เฮลโลคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๒๔๒ บาท 

 หนังสือฝกการสัมผัสที่ใหเด็ก ๆ ไดลองสัมผัสกับพืน้ผิวที่มีความแตกตางกันเชน เรียบ ล่ืน หยาบ ขรุขระ นุม เพื่อให
เกิดการพัฒนาการทางดานรางกายในการสัมผัส มาพรอมกับภาพสวย ๆ และคํากลอนงายเพื่อการจดจํา 
 

 

ช่ือเรื่อง   กลิ่นหอมรอบตัวหน ู

ผูแตง   ชัยฤทธ์ิ ศรโีรจนฤทธ์ิ 

สํานักพิมพ  เฮลโลคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๕๗ บาท 

 หนังสือฝกประสาทสัมผัสดานการดมกล่ิน ที่ใหเด็ก ๆ ไดถูกล่ินหอมจากหนังสือแลวลองจินตนาการวาเปนกล่ินจาก
ของส่ิงใด กระตุนการทํางานดานการดมกล่ิน พรอมคํากลอนนารัก ๆ ภายในเลม 

 

 

ช่ือเรื่อง   นาฬิกา ติ๊กตอก 

ผูแตง   จารุวรรณ นครจารุพงศ 
สํานักพิมพ  เฮลโลคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๒๑๓ บาท 

หนังสือนาฬิกาต๊ิกตอก จะชวยฝกทักษะทางคณิตศาสตร เร่ืองตัวเลข และเวลา อีกทั้งยังเปนการฝกนิสัยการตรงตอ
เวลาอีกดวย 

 

 

 



 

 ๖๓

 

ช่ือเรื่อง   จะเอ! อรอยจัง 

ผูแตง   Giovanna Mantegazza 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๒๕๐ บาท 

หนังสือชุดนี้เปน หนังสือวิเศษ เพียงแคดึงตรงลูกศรสีแดงออกมาปุบ...ภาพก็เปล่ียนปบ แลวพอเล่ือนกลับเขาไป...

ภาพก็เปล่ียนกลับเปนภาพเดิม เลนก็ได เรียนรูก็ดี  เปนเร่ืองราวนารัก ๆ ในธรรมชาติเก่ียวกับอาหารสุดโปรดของสัตวนอยใหญ
นานาชนิด เด็ก ๆ เคยสงสัยบางไหมวา สัตวแตละประเภทกินอะไร ติดตามและเรียนรูประโยชนของอาหารสุดวิเศษเหลานั้นไป
พรอมกัน หากใครไดชิมแลวจะรูวา จะเอ ! อรอยจัง 
 

 

ช่ือเรื่อง   เทงเตง ชุด พอแมลูกปลูกรัก 

ผูแตง   เรืองศักดิ ์ปนประทีป 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๒ บาท 

เพลิดเพลินกับเร่ืองราวนารัก ๆ ของครอบครัวมด ฮิปโป แพะ หมา นาก ตุดตู กระรอก ควาย คางแวน หมีแพนดา 
และครอบครัวของเรา 

 

 

ช่ือเรื่อง   โอละเห ชุด พอแมลูกปลูกรัก 

ผูแตง   เรืองศักดิ ์ปนประทีป 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๒ บาท 

เพลิดเพลินกับเร่ืองราวนารัก ๆ ของครอบครัวสุนัขจ้ิงจอก เสือ นกเขา ไกแจ นกกระทุง หนู วัว นกยูง หมู และ
ครอบครัวของเรา 

 

 

ช่ือเรื่อง   ดุกดิ๊ก ชุด พอแมลูกปลูกรัก 

ผูแตง   เรืองศักดิ ์ปนประทีป 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๒ บาท 

บทรองกลอมคาํคลองจอง ภาพประกอบสีหวานชวนฝน ภาษาเขาใจงาย ถายทอดชวงเวลาแหงความ
รัก ความอบอุน และความสนุกสนานของครอบครัวสัตวนานาชนิด มีทั้งครอบครัวกระตาย คางคาว แมว หมา 
นก กบ ลิง และครอบครัวของเรา 



 

 ๖๔

 

ช่ือเรื่อง   กุกไก ชุด พอแมลูกปลูกรัก 

ผูแตง   เรืองศักดิ ์ปนประทีป 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๒ บาท 

บทรองกลอมคําคลองจอง ภาพประกอบสีหวานชวนฝน ภาษาเขาใจงาย ถายทอดเร่ืองราวความรักความอบอุนของ
ครอบครัวสัตวนานาชนิด มีทั้งครอบครัวกุกไก แมวเหมียว นกกระจิบ ปูนา ปลาตะเพียน ชาง แมงมุม ลิง กระตาย นกขม้ิน และ
ครอบครัวของเรา 

 

 

ช่ือเรื่อง   จะไปไหน หนูไปดวย ชุด หวงใยวัยเยาว 
ผูแตง   เรืองศักดิ ์ปนประทีป 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๔๐ บาท 

หนังสือบอรดบุคสีสันสดใส ที่ถายทอดเร่ืองราวนารักของครอบครัว เม่ือไปเที่ยวที่หางสรรพสินคาดวยกัน ทั้งการลอง
ชุด ซ้ือหนังสือ ซ้ือลูกบอล ซ้ือไอศกรีม ซ้ือผักและผลไม และการขึ้นลงบันไดเล่ือน โดยมีคุณพอคุณแมดูแลอยางใกลชิด 

 

 

ช่ือเรื่อง   นอนนะจะคนดี 
ผูแตง   ศิราพร ณ ถลาง , สุกัญญา สุจฉายา 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี้ 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๔๕ บาท 

หนังสือรวบรวมเพลงกลอมเด็ก ๔ ภาคของไทย จํานวน ๕๘ เพลง พรอมซีดีเสียงรองครบทุกเพลง 
 

 

ช่ือเรื่อง   ถึงอยางไรแมก็รักหน ู/ ถึงอยางไรพอก็รักหนู 
ผูแตง   Cha, Bo-Geum  

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี้ 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๒๕ บาท 

หนังสือเลมนี้นําเสนอความรัก ความอบอุน ๒ ดานคือ ดานแรกนําเสนอเร่ืองความรัก ความอบอุนของลูกชายกับแม 

(ถึงอยางไรแมก็รักหน)ู อีกดานส่ือสารถึงความรัก ความอบอุนของลูกสาวกับพอ (ถึงอยางไรพอก็รักหนู) เร่ืองราวถายทอด
พฤติกรรมทีน่ารักแสนซนของเด็กเล็กๆ ผานเนื้อหาและภาพประกอบทีน่ารักดูออนโยน ทายเลมมีเนื้อหาเชิง
จิตวิทยาสําหรับคุณพอ คุณแมถึงการแสดงออกถึงความรักทีม่ีตอลูก 



 

 ๖๕

 

ช่ือเรื่อง   กอดหนูหนอยนะ นะ นะ กอดหนอย 

ผูแตง   Friedel Schmidt 

ผูแปล   หัทยา 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี้ 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๘๘ บาท 

ลูกสัตวตัวเล็กๆ ชอบเรียกรองความสนใจจากพอกับแมดวยการเลนเกมนารักๆ แตถาเลนจนเหนื่อยแลว พอกับแมยัง
ไมหันมาสนใจอีก พวกมันก็จะรองวา "กอดหนูหนอยนะ นะ นะ กอดหนอย" แลวพอกับแมก็จะรีบมากอดพวกมันเอาไว เด็กๆ 

อยากลองทําตามลูกสัตวเหลานี้ดูไหมจะ 

 

 

ช่ือเรื่อง   ลูกจะ ลูกจา 

ผูแตง   ปกาศิต สุดใจ 

สํานักพิมพ  พาส แอท คิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

เร่ืองราวสุดประทับใจที่พอแมมีตอลูกสุดที่รัก แสดงความหวงใย ความปลาบปล้ืมที่พอแมไดทําหนาที่อันย่ิงใหญใน
การเล้ียงดูใหลูกเติบโต และมีชีวิตที่ดีตอไปในสังคม 

 

 

ช่ือเรื่อง   พอจะ พอจา 

ผูแตง   ปกาศิต สุดใจ 

สํานักพิมพ  พาส แอท คิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

เร่ืองราวสุดประทับใจที่ลูกมีตอพอผูแสนอบอุนที่คอยดูแล และคุมครองลูกนอยอยางสุดความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๖

ช่ือเรื่อง   แมจะ แมจา 

ผูแตง   ปกาศิต สุดใจ 

สํานักพิมพ  พาส แอท คิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

เร่ืองราวสุดประทับใจที่ลูกมีตอแมผูแสนออนโยนที่คอยทะนุถนอม และดูแลลูกอยางใกลชิดทุกยางกาว 

 

 

ช่ือเรื่อง   จะจา นาฟง 

ผูแตง   พวงทิพย ศิลาสานต, วรางคณา กฤตสัมพันธ 
สํานักพิมพ  พาส แอท คิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

สิงโตไมสุภาพ หนาตาเกร้ียวกราดใสกระจกวิเศษ เขาใจวาเปนสิงโตตัวอื่นจะมาทําราย จึงหลอกเหลาสัตวใหไปพูด
กับกระจก ทุกตัวกลับไดส่ิงดีๆ เพราะวาจาไพเราะ เม่ือสิงโตกลับใจพูดสุภาพหนาตากลับงามสงา นิทานคํากลอนสงเสริม
คุณธรรมเร่ือง “ความสุภาพ” อานสนุกกับคํากลอนลงทายสระอา พรอมคุณธรรมสอนใจ 

 

 

ช่ือเรื่อง   อ้ันไมไหว ขอไปดวย 

ผูแตง   ลําพู แสงลภ 

สํานักพิมพ  พาส พับลิชช่ิง 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๐ 

ราคา   ๗๕ บาท 

หนังสือภาพคํากลอนสําหรับเด็กแรกเกิด - ๓ ป ฝกสุขนิสัยในการขับถาย ใหเด็กๆรูจักนั่งกระโถนผานเร่ืองราวนารัก
ของเด็กนอยที่กําลังเลนกองทรายกับชางนอย แมวเหมียว นองหมี หนูจอย นองกระตาย อยูดีๆ จูๆ เพื่อนก็หายไปทีละตัว เอะ! 

เพื่อนรีบไปไหนกันนะ 

 

 

ช่ือเรื่อง   มามะ มาเลนกันนะ 

ผูแตง   ไพโรจน คงเกิด 

สํานักพิมพ  พาส พับลิชช่ิง 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

 



 

 ๖๗

หนังสือภาพคํากลอน บอกเลาความสนุกสนานของเด็กๆ ที่เขามาเลนรวมกันในสนามเด็กเลนที่มีต้ังแตกระดานล่ืน 

อุโมงค รถไฟ ชิงชา มาหมุน กระดานหก ราวไต และกระบะทราย ทุกคนรวมแบงปนของเลนกันอยางมีความสุข สอนใหรูจัก
การแบงบันและการอยูรวมกับผูอื่น 

 

ช่ือเรื่อง   เลนกับเงา 

ผูแตง   ไพโรจน คงเกดิ 

สํานักพิมพ  พาส พับลิชช่ิง 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี สอนใหเด็กรูจักรูปราง  ความเหมือนและความตาง เสน สี ทักษะทางภาษา 

และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ  เลนทายภาพเงาแสนสนุกพรอมเรียนรูคําศัพทนารู 
 

 

ช่ือเรื่อง   มาซิ มาหมํ่า 

ผูแตง   กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส 
สํานักพิมพ  พาส พับลิชช่ิง 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี สงเสริมทักษะทางภาษา  รูจักช่ือผัก ผลไม  ขนม ความเหมือนความ
ตาง  สี  รูปราง  รูปทรง  และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ  ละลานตากับของกินแสนอรอยพรอม
เรียนรูคําศัพทนารู 
 

 

ช่ือเรื่อง   เรียกอะไรนะ 

ผูแตง   กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส 
สํานักพิมพ  พาส พับลิชช่ิง 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี ชวยสงเสริมทักษะทางภาษา รูจักช่ือสัตว  ส่ิงของใกลตัว  ความเหมือน
ความตาง สี  รูปราง รูปทรง และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ   สงเสริมจินตนาการสนุกกับสัตวนารัก
พรอมเรียนรูคําศัพทนารู 

 

 

 

 

 



 

 ๖๘

 

 

ช่ือเรื่อง   สีสันปารตี้ 
ผูแตง   กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส 
สํานักพิมพ  พาส พับลิชช่ิง 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี ชวยสงเสริมทักษะทางภาษา รูจักช่ือสัตว  ส่ิงของใกลตัว  ความเหมือน
ความตาง สี  รูปราง รูปทรง และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ   สงเสริมจินตนาการสนุกกับสัตวนารัก
พรอมเรียนรูคําศัพทนารู 
 

 

ช่ือเรื่อง   ขีดเสนเลนจํานวน 

ผูแตง   กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส 
สํานักพิมพ  พาส พับลิชช่ิง 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๕ บาท 

หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี ชวยสงเสริมทักษะทางภาษา รูจักช่ือสัตว  ส่ิงของใกลตัว  ความเหมือน
ความตาง สี  รูปราง รูปทรง และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ   สงเสริมจินตนาการสนุกกับสัตวนารัก
พรอมเรียนรูคําศัพทนารู 
 

 

ช่ือเรื่อง   แตชาแต เพลงปลอบลูกนอยใหอารมณดี 
ผูแตง   กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส 
สํานักพิมพ  พาส พับลิชช่ิง 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๙๙ บาท 

บทเพลงเล้ียงดูเด็กสมัยโบราณสืบสานมรดกอันลํ้าคา นํามาถายทอดใหมในรูปแบบหนังสือภาพสีสันสวยงาม เหมาะ
สําหรับกลอมลูกนอยใหนอนหลับฝนดี ปลอบลูกเม่ือโยเย และรองเลนกับลูกนอย  สรางความรักความอบอุนใน
ครอบครัว พรอมซีดีที่ต้ังใจทําทํานองใหมใหไพเราะเหมาะสมยุคสมัยของเด็กในปจจุบัน แถมฟรีภายในเลม 

 

 

 

 



 

 ๖๙

 

ช่ือเรื่อง   โอละเห เพลงกลอมลูกนอยนอนหลับฝนดี 
ผูแตง   กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส 
สํานกัพิมพ  พาส พับลิชช่ิง 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๙๙ บาท 

บทเพลงเล้ียงดูเด็กสมัยโบราณสืบสานมรดกอันลํ้าคา นํามาถายทอดใหมในรูปแบบหนังสือภาพสีสันสวยงาม เหมาะ
สําหรับกลอมลูกนอยใหนอนหลับฝนดี ปลอบลูกเม่ือโยเย และรองเลนกับลูกนอย  สรางความรักความอบอุนใน
ครอบครัว พรอมซีดีที่ต้ังใจทําทํานองใหมใหไพเราะเหมาะสมยุคสมัยของเด็กในปจจุบัน แถมฟรีภายในเลม 

ช่ือเรื่อง   ปลานอยอยูไหน 

ผูแตง   ทาโร โกมิ 

สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๗๕ บาท 

เร่ืองราวของปลานอยแอบหนีเที่ยว  แถมยังชวนเด็กๆ ใหชวยกันตามหาอีกดวย  ไมรูวาเด็กๆ จะตามหาเจาปลานอย
แสนซนไดหรือเปลานะ? “ปลานอยอยูไหน” นอกจากเด็กๆ จะไดสนุกกับการจดจําและเลนคนหาส่ิงคุนเคยใกลตัวแลว ยังชวย
เสริมใหเด็กๆ เรียนรูเร่ืองสี ขนาด และรูปรางจากสถานที่ตางๆ ที่ปลานอยไปซอนอยู แถมยังชวยสรางความภาคภูมิใจเล็กๆ 

ใหกับเด็กๆ เม่ือตามหาเจาปลานอยพบอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๗๐

ช่ือหนังสือ  จันทรเจาขา 
ผูรวบรวม  นานกฮูก   

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา   ๗๕ บาท 

รวมบทกลอนและบทรองเลน สําหรับพอแมที่จะใชอานเลนกับลูก หรือรองเลนเปนเพลงสนุกรวมกัน เปนหนังสือภาพ
ที่มีภาพประกอบสวยงามที่สรางสรรคจากผา 

 

ช่ือหนังสือ  แมงมุมลาย 

ผูรวบรวม นานกฮูก   

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา   ๗๕ บาท 

รวมบทกลอนและบทรองเลน สําหรับพอแมที่จะใชอานเลนกับลูก หรือรองเลนเปนเพลงสนุกรวมกัน เปนหนังสือภาพ
ที่มีภาพประกอบสวยงามที่สรางสรรคจากผา 

 

ช่ือหนังสือ                 รูไหมหนูชอบทําอะไรกับแม 
ผูแตง                         ตุบปอง 
สํานักพิมพ              แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา ๑๓๕ บาท 

ลูกสาวตัวนอยบอกแมเปนคําคลองจองที่ส้ัน ๆ งาย ๆ ประกอบกับภาพทีส่วยงาม สีสดใส ส่ือสารอยางชัดเจน วา
อยากอยูใกล ๆ แม  ชอบทําอะไรกับแมมากมายทั้งกอด หอม นั่งตัก  เลนจํ้าจ้ี รองรําทําเพลงและฟงแมเลานิทาน รวมถึงอยาก
ชวยแมทํางานบาน ทํากับขาวในครัว 

 

ช่ือหนังสือ           รูไหมหนูชอบทําอะไรกับพอ 

ผูแตง                             ตุบปอง 
สํานักพิมพ                 แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา ๑๓๕ บาท 

ลูกชายตัวนอยบอกพอเปนคําคลองจองที่ส้ัน ๆ งาย ๆ ประกอบกับภาพทีส่วยงาม สีสดใส ส่ือสารอยางชัดเจน วา
อยากอยูใกล ๆ พอ  ชอบทําอะไรกับพอมากมายทั้งอานหนังสือ  ลางรถ ฟงเพลง  ขี่มาควาดาว  ว่ิงไลจับ เลนโยกเยก และทาย
ปญหาอะไรเอย 

 

 

 



 

 ๗๑

ช่ือหนังสือ                   กุกไกปวดทอง 
ผูแตง                            ตุบปอง 
สํานักพิมพ                 แฮปปคิดส   

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

นิทานภาพที่รอยเรียงเร่ืองราวดวยถอยคํานารัก และภาพปนประกอบนาเอ็นดู    นําเสนอเร่ืองราวของกุกไกที่จะทําให
เด็กๆ ไดเรียนรูการเลือกส่ิงของที่มีประโยชน เพราะอาหารที่สีสันสดใส เชน   ลูกกวาดสีฉูดฉาดที่มีสารพิษเจือปน และสงผล
เสียตอสุขภาพของเด็กๆ 

 

ช่ือหนังสือ            คุณฟองนักแปรงฟน 

ผูแตง                  ชีวัน  วิสาสะ   

สํานักพิมพ                 แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๗๐ บาท 

คุณฟองเปนนักแปรงฟนจึงสนุกสนานกับการแปรงฟนใหเพื่อน ๆ เชนหมี  ปลาฟนแหลม ฮิปโป จระเข  และ ชาง  
เวลาแปรงฟนคุณฟองจะรองเพลงอยางสนุกสนาน  เด็ก ๆ จะเพลิดเพลินกับคําคลองจองงาย ๆ  หรือทายช่ือและเสียงรองของ
สัตวที่คุณฟองไปแปรงฟนให 
 

ช่ือหนังสือ              ลูกเจ๊ียบ ๕ ตัว 

ผูแตง                         วชิราวรรณ  ทับเสือ 

สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก          
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๒๐ บาท 

 ลูกเจ๊ียบ ๕ ตัว เปนหนังสือเหมาะสําหรับเด็กที่จะไดเรียนรูเร่ืองตัวเลข และการนับ ที่ไมไดมุงสอนอยางจงใจ แตสอน
ผานเร่ืองราวและภาพตัวละครที่สวยงามทําใหเด็กไมเบื่อที่จะเรียนรู 
 

ช่ือหนังสือ                  กระตายต่ืนตูม 

ผูแตง                          ตุบปอง 
สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

กระตายตื่นตูม ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม  อานงาย โดดเดนดานการใชคํา
ซํ้าและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา  เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาคนเราตองมีสติและ
รอบคอบ อยาต่ืนตกใจงายเหมือนกระตายตื่นตูม  

 

 



 

 ๗๒

ช่ือหนังสือ                โกะเล้ียงแกะ 

ผูแตง                      ตุบปอง 
สํานักพิมพ              แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

เด็กเลี้ยงแกะถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม  อานงาย โดดเดนดานการใชคําซํ้า
และคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา  เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาคนโกหกใคร ๆ ก็ไมรัก ใคร ๆ 

ก็ไมเช่ือถือ เชน โกะ..เด็กเลี้ยงแกะคนนี้ 
 

ช่ือหนังสือ                  ราชสีหขนปุยกับหนูจ๊ีดตัวจอย 

ผูแตง                           ตุบปอง 
สํานักพิมพ               แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๔๙๕ บาท 

ราชสีหกับหน ูถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม  อานงาย โดดเดนดานการใชคําซํ้า
และคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา  เด็กๆ จะสนุกกับคําและเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาอยาดูหม่ินวาคนตัวนอยนั้น
ดอยคา วันหนึ่งคนตัวนอยนี่แหละสามารถชวยคนตัวโตได  ส่ิงที่กระตุนความสนใจของเด็ก ๆ เปนอยางมาก คือหนังสือเลมนี้
เปนนิทานเลมใหญ (Big Book) 

 

ช่ือหนังสือ                    จอมขอจอ จอ เจ๊ียก เจ๊ียก 

ผูแตง                            ตุบปอง 
สํานักพิมพ               แฮปปคิดส  
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

ลิงจอมขอ ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม ส้ัน ๆ อานงาย โดดเดนดานการใชคํา
ซํ้าและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา  เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาการอยูรวมกันในสังคม  

ตองดํารงชีวิตในฐานะทั้งผูใหและผูรับ และอยูอยางไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

 

ช่ือหนังสือ                 กาดํากับหงสขาว 

ผูแตง                            ตุบปอง 
สํานักพิมพ               แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

กากับหงส ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม ส้ัน ๆ อานงาย โดดเดนดานการใชคํา
ซํ้าและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา  เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาจงพอใจในส่ิงที่ตนมี จงพึง
ใจในส่ิงที่ตนเปน ความงามของกากับหงสอยูที่การกระทํา ไมใชสีขน  

 



 

 ๗๓

ช่ือหนังสือ                   หาจ๊ีดเจ๊ียวจาว  กับแมวหงาวดุ  ดุ 

ผูแตง                           ตุบปอง 
สํานักพิมพ                  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

ใครจะเอากระดิ่งไปแขวนคอแมว ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม ส้ัน ๆ อาน
งาย โดดเดนดานการใชคําซํ้าและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา  เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวา
ไมมีใครตองการเส่ียงชีวิตของตน 

 

ช่ือหนังสือ   มดขยันกับจักจ่ันเสียงใส 

ผูแตง     ตุบปอง 
สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

จักจ่ันกับมด ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม ส้ัน ๆ อานงาย โดดเดนดานการใช
คําซํ้าและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา  เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาความอดทน ความ
ขยันหม่ันเพียร สามารถนําพาชีวิตใหอยูรอดไดแมในยามวิกฤติ 

 

ช่ือหนังสือ                 กระดองลายกับกระตายหูเรียว 

ผูแตง                      ตุบปอง 
สํานักพิมพ                  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

กระตายกับเตา ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาทีง่ดงาม ส้ัน ๆ อานงาย โดดเดนดานการใช
คําซํ้าและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา  เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาอยาทะนงตน   อยา
ดํารงชีวิตอยางประมาทขาดสติ  และอยาดูแคลนในความสามารถของคนอื่น 

 

 

ช่ือหนังสือ                   หงสนอยหัดบิน 

ผูแตง                   นานกฮูก 

สํานักพิมพ              แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

หงสนอยไมกลาบินเพราะกลัวตก กบสองตัวที่เปนเพื่อนเลนจึงอาสาชวยใหหงสนอยหัดบิน เปนหนังสือภาพสวยงาม 

เนื้อหาเขียนดวยคําคลองจองพูดถึงความนารักของสัตวหิมพานต โดยนําเสนอเร่ืองราวที่สะทอนลักษณะนิสัยของตัวละคร ซ่ึง
เปรียบเสมือนตัวแทนของเด็ก ๆ 

 



 

 ๗๔

ช่ือหนังสือ                 อีเลงเคงโคง 
ผูแตง                             ชีวัน  วิสาสะ 

สํานักพิมพ                 แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๑๒๕ บาท 

หนังสือภาพคํากลอนที่สวยงามทั้งภาพและเร่ือง หานนอยช่ือ อีเลงเคงโคงจะพาเด็ก ๆ ไปทองเที่ยวยังที่ตางๆ และ
เรียนรูรวมกับเด็ก ๆ วาไมมีที่ไหนปลอดภัยและมีความสุขเทากับที่บาน โดยมีการใชคําซํ้า ทําใหงายสําหรับเด็ก ๆ ที่จะรวมอาน
อยางสนุกสนานตามเสียงรองของเจาหาน “ อีเลงเคงโคง “ 
 

ช่ือหนังสือ                 เจาหมูหูหาย 

ผูแตง                            ตุบปอง 
สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๐๐ บาท 

ความสนุกสนานจากการใชคําคลองจองที่มีคําซํ้ามายํ้าทวน และภาพประกอบที่สวยงามจะทําใหเด็ก ๆ อานไปย้ิมไป
และไดบทเรียนสอนใจวาทําไมหูของเจาหมูตุยจอมเกเรจึงหายไป แลวตองทําอยางไรหมูตุยจึงจะไดหูกลับคืนมา เด็ก ๆ จะได
ชวยกัน “ โอมนะมะนะเม่ียง นกเอี้ยงเล้ียงควาย “ 

 

ช่ือหนังสือ                กอก กอก ขอคางคืนหนึ่งนะ 

ผูแตง                      ทัน  โออิเดะ          
ผูแปล                      พรอนงค  นิยมคา               
สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ราคา ๑๙๕ บาท 

 หนังสือภาพที่นารัก อบอุนและออนโยน สัตวตัวเล็ก ๆ ในเร่ืองที่เปรียบเสมือนเด็ก ๆ ที่ตองการความปลอดภัย โดยมี
หมีใจดีเปนตัวแทนผูใหญที่แบงปนให  เด็ก ๆ จะสนุกสนานกับการชวยพอแมเปลงเสียง “กอก กอก ขอคางคืนหนึ่งนะ“ 

 

ช่ือหนังสือ                 หนอนจอมหิว 

ผูแตง                          อีริค คารล 

ผูแปล                       อริยา  ไพฑูรย 
สํานักพิมพ                 แพรวเพื่อนเด็ก  
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๒๑๕ บาท 

หนอนจอมหิวสอนใหเด็กๆ ไดเรียนรูวงจรชีวิตของผีเส้ืออยางงาย ๆ  ไปพรอม ๆ กับการเรียนรูเร่ืองวันในแตละสัปดาห
ดวยเร่ืองที่ชวนติดตาม  ภาพที่มีสีสันสะดุดตา  

 



 

 ๗๕

ช่ือหนังสือ นองหมีเลนกับพอ 

ผูแตง ชิเงโอะ  วาทานาเบะ 

ผูแปล                            พรอนงค  นิยมคา 

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๑๔๐ บาท 

ความสัมพันธที่อบอุนในครอบครัวเกิดขึ้นไดงาย ๆ ดวยการเลนของลูกกับพอ เหมือนลูกหมีกับพอหมี ที่ชวนกันเลน 

โยกเยก ขี่คอ ขี่หลัง  ขี่มา  ตีลังกานั่งรถไฟและอานหนังสือ พอแมลูกสามารถเลาไปเลนไปไดอยางสนุกสนาน 

 

ช่ือหนังสือ               นองหมีสวัสดีครับ 

ผูแตง                       ชิเงโอะ วาทานาเบะ    

ผูแปล                  พรอนงค นิยมคา 
สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๔๐ บาท 

เปนหนังสือภาพชุดนองหมี ที่สอนให รูจักการ “สวัสดี” ทักทาย เด็กๆ เรียนรูการ “สวัสดี” กับนองหมีที่ทักทายสัตว
ตางๆ เชนสวัสดีคุณดอกไม คุณนก คุณแมว คุณหมา คุณแพะ คุณฮิปโป และสวัสดีคุณพอคุณแม 
 

ช่ือหนังสือ                  นองหมีขี่เปนนะ 

ผูแตง                       ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
ผูแปล                 พรอนงค นิยมคา 

สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๔๐ บาท 

 เปนหนังสือภาพชุดนองหมี ที่สงเสริมการเลนเสริมจินตนาการของเด็ก ผานการขับขี่ของนองหมี ทั้ง ขี่รถสามลอ 

รถจักรยาน เลนกระดานสเก็ต รองเทาสเก็ต ขับรถยนต รถเมล และเคร่ืองบิน  

 

ช่ือหนังสือ                 นองหมีมอมแมม 

ผูแตง                        ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
ผูแปล                   พรอนงค นิยมคา 

สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๔๐ บาท 

เปนหนังสือภาพชุดนองหมี ที่สงเสริมจินตนาการของเด็ก  ผานการเลนทรายที่นองหมี สรางทรายเปนภูเขา ขุมหลุม
ทําเปนบอน้ํา เอาน้ํามาเติมลงบอแลวเลนในบอ จนตัวนองหมีมอมแมมไปหมด 

 

 



 

 ๗๖

ช่ือหนังสือ               นองหมีหมํ่าหมํ่า 

ผูแตง                      ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
ผูแปล                      พรอนงค นิยมคา 

สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๔๐ บาท 

เปนหนังสือภาพชุดนองหมี ที่เด็กจะไดเรียนรูถึงการกินอาหารดวยตนเองและสนุกกับการกินอาหารที่มีหลากหลาย
ประเภทใหนองหมีเลือกทาน แตนองหมีทําหกเลอะเทอะไปหมด อีกทั้งใชชอน กับสอมไมถนัดดวย แตสุดทายนองหมีก็กินอยาง
เอร็ดอรอยดวยมือ 

 

ช่ือหนังสือ                   นองหมีสรางบาน 

ผูแตง                      ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
ผูแปล                       พรอนงค นิยมคา 

สํานักพิมพ              แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๔๐ บาท 

เปนหนังสือภาพชุดนองหมีที่สงเสริมจินตนาการที่เด็กจะไดเรียนรูจากนองหมีที่พยายามสรางบานจากตัวตอ เบาะ
รองนั่ง และลังกระดาษ  ซ่ึงกวาจะสรางไดตองลองผิดลองถูกหลายวิธี จนในที่สุดก็สรางบานไดสําเร็จ 

 

ช่ือหนังสือ                    นองหมีสู สู 
ผูแตง                       ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
ผูแปล                   พรอนงค นิยมคา 

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๔๐ บาท 

 เปนหนังสือภาพชุดนองหมี  ที่เด็ก ๆ จะไดเรียนรูถึงความพยายาม ผานการเลนเคร่ืองเลนตางๆ ที่นองหมีจะลง
แขงขันการเลนกีฬา  ซ่ึงนองหมีพยายามอยางเต็มที่ และในที่สุด  แมจะไมไดที ่๑ แตนองหมีก็ดีใจเพราะสามารถชนะใจตัวเอง 
 

ช่ือหนังสือ                มดสิบตัว (ชุดหนูอยากรู)   
ผูแตง                       ชีวัน  วิสาสะ           
สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๓๕ บาท 

เปนหนังสือภาพที่สอนจํานวนนับ ๑๐ และรูปทรงชนิดตาง ๆ อยางงาย ๆ ผานมดทั้งสิบตัวที่พากันเดินเปนขบวน ผาน
หอยทาก ขึ้นบันไดไปกินขนม ปนขึ้นไปบนกังหันลม เดินวนรอบสระน้ําเพื่อดูลูกออด และไตเชือกลูกโปง แลวกระโดดลงมาเพื่อ
กลับบาน 

 



 

 ๗๗

ช่ือหนังสือ                   มากินขาวดวยกันนะ 
ผูแตง                           วชิราวรรณ  ทับเสือ 

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๒๕ บาท 

เปนหนังสือภาพที่สดใส สะอาดตา ประกอบกับคําซํ้า ๆ เปนเร่ืองราวของเด็กคนหนึ่งไดรับการชักชวนจากแมว หมา 

กระตาย และหมีใหกินอาหารของพวกมัน ทําใหเด็กๆ สนุกสนานกับการเรียนรูและจําไดวาอาหารของสัตวแตละชนิดคืออะไร 
สุดทายเด็กคนนี้จึงชวนสัตวทุกตัวใหกินขาวพรอมๆกัน 

 

ช่ือหนังสือ                    อาบน้ําดวยกันนะ 

ผูแตง                           วชิราวรรณ  ทับเสือ 

สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๒๕ บาท 

 เปนหนังสือภาพที่สดใส สะอาดตา ประกอบกับคําซํ้าที่งาย ๆ  ในเร่ืองราวของเด็กชายตัวนอย ชวนหมา หมี เตา ชาง 
เปด โลมา ปลาหมึก แมวน้ํา ฉลาม และไดโนเสาร มาอาบน้ํารวมกันอยางมีความสุข  ทําใหเด็กๆ สนุกสนาน และไมเบื่อการ
อาบน้ํา  

 

ช่ือหนังสือ               ที่อยูของใคร (ชุดหนูอยากรู) 
ผูแตง                     สาธิตา  ทรงวิทยา           
สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๑๐ บาท 

เปนหนังสือภาพที่จะทําใหเด็กๆ จะสนุกสนานกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่จะกระตุนใหเด็ก ๆ สังเกต   เห็น และจําลักษณะ
ของสัตวไปพรอม ๆ กับการเรียนรูถึงที่อยูของสัตวแตละชนิด 

 

ช่ือหนังสือ                    ลายของใคร 
ผูแตง                            ระพีพรรณ  พัฒนาเวช 

สํานักพิมพ               แพรวเพือ่นเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๑๐ บาท 

 เด็กๆ จะสนุกสนานกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่ช้ีใหเห็นลวดลายของสัตวตางๆ คือ วัว ยีราฟ มาลาย ผ้ึง เสือ เตาทอง สุนัข 

และลายเส้ือของคุณแม ใหเด็กๆ ชวยทายวาเปนลายของใครดวยการสังเกตจากลวดลายและสีสันของหาง ทําใหเด็กไดคิด 

สังเกตและจําลักษณะของสัตวตัวนั้นได 
 

 



 

 ๗๘

ช่ือหนังสือ                     พระจันทรอยากมีเพื่อน 

ผูแตง                             ปรีดา  ปญญาจันทร 
สํานักพิมพ                   แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

เร่ืองราวสนุกสนานของพระจันทรที่พยายามหาเพื่อน โดยการขับยานอวกาศมายังโลกเพื่อหาเพื่อน พระจันทรปลุก
สัตวที่กําลังหลับจึงไมมีใครยอมเปนเพื่อน  พระจันทรลงไปหาเพื่อนในน้ําก็ถูกฝูงปลาปกเปาแทะจนแหวงเปนรูปดาว ปลาดาว
จึงคิดวาพระจันทรเปนเพื่อนและเขามาเลนกับพระจันทร พระจันทรจึงชวนปลาดาวไปอยูบนฟาดวยกัน พระจันทรจึงหายเหงา 
 

ช่ือหนังสือ   ทายซิ  ทายซิ  หนูรักพอมากแคไหน 

ผูแตง   แซม  แม็คบราทนีย 
ผูแปล   ธีรวงศ  ธนิษฐเวธน 
สํานักพิมพ   แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๒๑๐ บาท 

พอลูกกระตายสีน้ําตาลบอกผานเร่ืองราวที่นาสนใจ และภาพประกอบที่สวยงามวา บางคร้ังการบอกลูก ๆ วาพอรักลูก
มากแคไหนนั้นลูกอาจจะยังไมเขาใจ พอลูกกระตายสีน้ําตาลคูนี ้จึงนําเสนอวิธีอธิบายความรักที่มีตอกัน  ซ่ึงเปนเร่ืองยากที่จะ
เขาใจ   แตในที่สุดลูกกระตายก็รับรูและเขาใจไดวาพอรักลูกมากเพียงใด 

 

ช่ือหนังสือ                   กระดุกกระด๊ิก  กระดอกกระแด็ก 

ผูแตง                           เกริก  ยุนพันธ 
สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก  

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๒๑๐ บาท 

ยายเชาหาวปากกวางจนสัตวตาง ๆ กระโดดเขาไปในทอง ยายเชากลืนนก   ต๊ักแตน แมว เสือ และชาง ทําใหยายเชา
แนนทองมาก เด็ก ๆ จะใจจดใจจออยูกับสัตวตัวใหญตัวนอยที่เขาไปด้ินกระดุกกระด๊ิก กระดอกกระแดกในทองยายเชา 

 

ช่ือหนังสือ                   เพราะวาแมรักลูกมากจะ 

ผูแตง                           กิโด  ฟาน  เกเน็ตเทน 

ผูแปล                          ประวี  ศรีนอก 

สํานักพิมพ                  แพรวเพื่อนเด็ก 

 ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๒๒๐ บาท 

คําถามของเด็กๆ นําไปสูคําตอบที่ย่ิงใหญ เหมือนที่แมหมีผูออนโยนใชตอบคําถามลูกหมีชางซักชางถาม    คําตอบที่
ไดรับจากแมนั้น ชางย่ิงใหญและสําคัญย่ิงนักสําหรับหัวใจดวงนอย ๆ  ของลูก หนังสือเลมนี้ทําใหเห็นถึงความรักอันย่ิงใหญ
ของแมที่เด็กๆ จะเขาใจไดอยางงาย ๆ และลึกซ้ึง 
 



 

 ๗๙

ช่ือหนังสือ                  อ ึชุดหนูอยากรู 
ผูแตง                      ซินตะโข 

ผูแปล                         พรอนงค  นิยมคา 

สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๔๕ บาท 

เปนหนังสือภาพสารคดีที่ใหความรูเร่ืองการขับถายเร่ืองการอึ   เด็ก ๆ ไดเรียนรูวาเปนเร่ืองธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตทุก
ชนิดทั้งสัตวและคนตอง อ ึแตการอึของสัตวแตละชนิดนั้นตางกันไปตามขนาดตัว วิธีการอึก็ตางกันอีกดวย  

 

ช่ือหนังสือ    ตด ชุดหนูอยากรู   
ผูแตง       ซินตะโข 

ผูแปล       พรอนงค  นิยมคา 

สํานักพิมพ   แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๔๕ บาท 

เปนหนังสือภาพสารคดีที่ใหความรูเร่ืองการขับถายเร่ืองการตด เด็ก ๆ ไดเรียนรูวา ตด คือลมที่เขาไปทางปากผสมกับ
แกสในลําไสแลวออกทางกน คนเราทุกคนตด สัตวก็ตด ตดเปนเร่ืองธรรมดา เวลาปวดตด ไมควรกล้ัน เปนการใหความรูเร่ือง
ตดอยางงายๆ  

 

ช่ือหนังสือ                     หนูเตนระบํา สมตํา  ปอก  ปอก 

ผูแตง                             พรอนงค นิยมคา 

สํานักพิมพ                แปลน ฟอร คิดส จํากัด  

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๑๕๐ บาท 

ในวันที่ครอบครัวแมวไมอยูบาน  ครอบครัวหนูยกขบวนพากันไปทําสมตําในบานของแมวอยางเอร็ดอรอย และ
สนุกสนาน  เร่ืองราวนารัก มีคําซํ้าใหเด็ก ๆ ชวยอาน  ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส  อานเพลิน ๆ แลว เด็ก ๆ ยังไดความรู
เร่ืองการตําสมตํา ปอก..ปอกอีกดวย      

 

ช่ือหนังสือ                  คุณแมขา อุมหนอย       

ผูแตง                           เกวลิน  กายทอง  
สํานักพิมพ               บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๕๕ บาท 

เร่ืองราวสนุก ๆ ภาพสวย ๆ ของนองขาวลูกสาวขี้ออนที่ไมยอมเดินเอง มักขอใหคุณแมอุมอยูตลอดเวลา   คุณแมจึงหา
วิธีที่ออนโยนมาใช จนนองขาวเดินเองดวยความเต็มใจ  นิทานภาพสนุก ที่จะสรางนิสัยที่ดีใหเด็กๆ ในดานการรูจักชวยเหลือ
ตนเอง 



 

 ๘๐

ช่ือหนังสือ                     เคาโมงหลบมุม 

ผูแตง                            ภาพพิมพ 
สํานักพิมพ                ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ราคา ๕๐ บาท 

เด็ก ๆ จะไดเรียนรูถึงความรักของพอแมจาก “เคาโมง” นกเคาแมวตัวนอยที่ถูกลอวาไมใชลูกของพอแม จึงหนีไปหลบ
มุม แตพวกเพื่อน ๆ สัตวทั้งหลาย ไมยอมใหอยูดวย   ตกกลางคืนเคาโมงตัวนอยชวนเพื่อน ๆ ออกมาว่ิงเลน ก็ไมมีใครเลนดวย
เพราะตองนอน เคาโมงจึงบินกลับบานไปหาพอแม  
 

ช่ือหนังสือ                     ขอบคุณ  ขอบคุณ       

ผูแตง                             สิริลักษณ รัตนสุวัจน   
สํานักพิมพ                 พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๔๕ บาท 

เร่ืองราวแสนสนุกของหมีนอยที่สอนใหเด็ก ๆ รูจัก “ขอบคุณ”   ดวยถอยคําส้ัน ๆ ที่คุนเคย ที่คนไทยใชเม่ือเวลามีใคร
ทําอะไรดี ๆ ใหกับเรา เรียงรอยเปนคําคลองจองอยางไพเราะ มีภาพประกอบสีสวย เด็ก ๆ สามารถเขาใจเนื้อเร่ือง และสามารถ
“ขอบคุณ” ไดโดยการเรียนรูจากพฤติกรรมของลูกหมี 

 

ช่ือหนังสือ                     เพื่อนนอยนารัก       

ผูแตง                             เกริก  ยุนพันธ 
สํานักพิมพ                 เกริกยุนพันธ 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๕๐ บาท 

 ผูสรางภาพประกอบใชวิธีการนําเสนอตัวละครแบบมีมิตินาสนใจและเสียงรอง เอก อี้ เอก เอก  ฟุดฟด  ฟุดฟด บุง บุง   
แควก  แควก  เหมียว  เหมียว  โฮง โฮง จะทําใหเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเลียนเสียงไปพรอม ๆ กับการเรียนรูที่จะรักธรรมชาติ 

รักส่ิงแวดลอม และมีเมตตาตอส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ  

 

ช่ือหนังสือ                     ปากของใคร      
ผูแตง                             เกริก  ยุนพันธ 
ผูสรางภาพประกอบ      เกริก  ยุนพันธ 
สํานักพิมพ                 เกริกยุนพันธ 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ราคา ๑๕๐ บาท 

ปากที่ผูสรางภาพประกอบใชวิธีการนําเสนอแบบมีมิติและเสียงรอง ฮอ ฮอ  อบ  อบ  โฮก  โฮก  เจ๊ียก  เจ๊ียก  เหมียว 

เหมียว  เอก อี้ เอก เอก  จะทําใหเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเลียนเสียงไปพรอม ๆ กับการเรียนรูที่จะรักธรรมชาติ รักส่ิงแวดลอม 

และมีเมตตาตอส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 



 

 ๘๑

ช่ือหนังสือ                     ชาวนาของไทย       

ผูแตง                             เกริก  ยุนพันธ 
สํานักพิมพ                 เกริกยุนพันธ 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๗๕ บาท 

 เด็ก ๆ จะเห็นวิถีชีวิตของชาวนา วาเปนชีวิตแบบไทย  สุขใจทุกคน  ชีวิตสุขลน  ทุกคนสุขใจ นอกจากนี้ เด็ก ๆ จะได
เรียนรูถึงฤดูกาลของประเทศไทย และที่สําคัญเด็ก ๆ จะไดเรียนรูความมีน้ําใจไมตรีของชาวนา 

 

ช่ือหนังสือ                     ความรักอบอุน 

ผูแตง                             เกริก  ยุนพันธ 
สํานักพิมพ                 เกริกยุนพันธ 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ราคา ๗๕ บาท 

ทวงทํานองและจังหวะของคํากลอนจะทําใหเด็ก ๆ สนุกสนานกับการฟงและอานหนังสือ เด็ก ๆ ในหนังสือจะ
กลายเปนเพื่อนที่ดีของเด็ก ที่ไดฟงผูใหญอานแลวชวนกัน ว่ิงไปเร็วไว  พบใจอบอุน  เพื่อนรักว่ิงวุน  อบอุนสุขใจ 

 

ช่ือหนังสือ                     เอะ!  หางของใคร 
ผูแตง                             เกริก  ยุนพันธ 
สํานักพิมพ                 เกริกยุนพันธ 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ราคา ๗๕ บาท 

เด็ก ๆ จะรูจักคําอุทานที่เปลงออกมาจากตัวละครที่เปนสัตว เชน โอะ  อาว  อะ  อุย   อูฮู  และสนุกกับการเชิญ เชิญ 

เชิญ เชิญ  เดินไปดวยกัน  โอะหางใครนั้น  เร็วพลันรีบตอบ ...อุย หาง ยาว เรียว  ประ เด๋ียว ตอบ จะ  คง ใช หนู นะ ใช คะ หาง 
หนู 

 

ช่ือหนังสือ                     พอคนดีที่หนึ่งเลย! 

ผูแตง                             Alison Ritchie 

แปล รุงอรุณ  สัมปชชลิต 

สํานักพิมพ                นานมีบุคคิดด้ี 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๗๐ บาท 

เร่ืองราวความรักความผูกพันของพอหมีและลูกหมีที่ไดใชเวลารวมกัน ถูกรอยเรียงเปนคําคลองจอง  
ที่แสนอบอุน เร่ืองราวนารัก ๆ ของลูกหมีกับพอหมีจะทําใหพอลูกรักกันทุกวัน  ทําใหลูกรูวา ไมมีผูชายคนไหนที่ใจดี แข็งแรง 
เกง และฉลาดไปกวา “พอ” อีกแลว 

 

 



 

 ๘๒

ช่ือหนังสือ                     ผมรักแมที่สุดเลยครับ 

ผูแตง                             Ulrike Kaup 

แปล วาสนา 

สํานักพิมพ                นานมีบุคคิดด้ี 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา ๗๘ บาท 

แมหมีตองเขาปาไปหาฟน หมีนอยจึงตองอยูบานกับหมีใหญพี่ชาย หมีนอยรอแมจนพระอาทิตยตกดิน รอจนมืด แม
หมีก็ยังไมกลับมา  หมีนอยคิดถึงแมมาก  เด็ก ๆ จะเปนผูชวยที่ดีของหมีนอยที่จะคอยแมเปนเพื่อน และเลียนแบบหมีนอยวา   

“ผมรักแมที่สุดเลยครับ” 

 

ช่ือหนังสือ                     แมลูกรองเลน เลม ๑ - ๒ 

ผูแตง                             เฉลิม อัคคะพู   

สํานักพิมพ                พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๙๙ บาท 

สรางสายใยแมและลูกนอยใหอบอุน ดวยการอาน และรองเพลงประกอบทาทางรวมกัน เปนการเสริมพัฒนาการของ
ลูกนอยทั้งอารมณและสติปญญา เตรียมพรอมเรียนรู และรับส่ิงใหม ๆ คํารองภายในจะเปนคํารองกลอมเด็กในสมัยกอน 

นอกจากนี้ยังมีวิธีเลนสนุกกับลูกรัก มาแนะนําใหคุณแมไดนําไปปฏิบัติกับลูกรักอยางสนุกสนานและเสริมสรางพัฒนาการ
ความสัมพันธในครอบครัวไดอีกดวย 

 

ช่ือหนังสือ                     หอผาลาย 

ผูแตง                             เกวลิน กายทอง   

สํานักพิมพ                บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา   ๕๕ บาท 

เร่ืองราวของครอบครัวตัวกลมที่ซ้ือของมากมายใสหอผาลาย ชวนใหเด็กๆ รูจักส่ิงของใกลตัว 

 

ช่ือหนังสือ                     เทาไมไดมีไวเตะ 
ผูแตง                             เอลิซาเบท เวอรดิก   

ผูแปล นานกฮูก 

สํานักพิมพ                บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็ก ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนส่ิงไมดี หนังสือ
นารักชุดนี้ มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค เทา
ไมไดมีไวเตะ สอนใหเด็ก ๆ รูจักใชเทานอย ๆ ของเขาทําส่ิงดี ๆ ที่สรางสรรคไดมากมาย และเรียนรูวาเทาไมไดมีไวเตะ 

 



 

 ๘๓

ช่ือหนังสือ                      ฟนไมไดมีไวกัด 

ผูแตง                             เอลิซาเบท เวอรดิก   

ผูแปล นานกฮูก 

สํานักพิมพ                บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็ก ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนส่ิงไมดี หนังสือ
นารักชุดนี้ มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค ฟน
ไมไดมีไวกัด สอนใหหนูนอยนักกัดรูจักหลีกเล่ียงการกัดเม่ืออยูในภาวะคับของใจ เพราะการกัดเปนการทํารายรางกาย ทําให
คนอื่นเจ็บและเรียนรูวา ฟนไมไดมีไวกัด ทายเลมมีเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูดูแลเด็ก 

 

ช่ือหนังสือ                     มือไมไดมีไวตี 

ผูแตง                             เอลิซาเบท เวอรดิก   

ผูแปล นานกฮูก 

สํานักพิมพ                บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็ก ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนส่ิงไมดี หนังสือ
นารักชุดนี้ มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค มือ
ไมไดมีไวตี เนื้อหาสอนใหเด็ก ๆ รูจักที่จะใชมือนอย ๆ ของเขา ทําส่ิงดี ๆ ที่สรางสรรคไดมากมาย และเรียนรูวา มือไมไดมีไวตี 

ทายเลมมีเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูดูแลเด็ก 

 

ช่ือหนังสือ                     คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน 

ผูแตง                             เอลิซาเบท เวอรดิก   

ผูแปล นานกฮูก 

สํานกัพิมพ                บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็ก ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนส่ิงไมดี หนังสือ
นารักชุดนี้ มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค คําพูด
ไมไดมีไวทํารายกัน สอนใหเด็ก ๆ รูจักคิดกอนที่จะพูดใชคําพูดในทางสรางสรรคและเรียนรูวา คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน ทาย
เลมมีเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูดูแลเด็ก 

 

 

 

 

 



 

 ๘๔

ช่ือหนังสือ                     หางไมไดมีไวใหดึง 
ผูแตง                             เอลิซาเบท เวอรดิก   

ผูแปล นานกฮูก 

สํานักพิมพ                บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนส่ิงไมดี หนังสือนารักชุดนี้มี
เนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค หางไมไดมีไวใหดึง 
สอนใหเด็ก ๆ รูจักใชสองมือนอย ๆ ของเขาทนุถนอมสัตวเล้ียงแสนรัก ดวยการลูบหรือสัมผัสอยางออนโยน และเรียนรูวาหาง
ไมไดมีไวใหดึง พรอมเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูปกครองเก่ียวกับคําแนะนําที่จะสอนใหเด็ก ๆ ดูแลเอาใจใสสัตวเล้ียง 
 

ช่ือหนังสือ                     เช้ือโรคไมไดมีไวแบงปน 

ผูแตง                             เอลิซาเบท เวอรดิก   

ผูแปล นานกฮูก 

สํานักพิมพ                บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา เช้ือโรคทําใหเราและคนรอบขางไมสบายได หนังสือ
นารักชุดนี้มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค เช้ือโรคไมไดมีไว
แบงปน สอนใหเด็ก ๆ รูจักดูแลสุขอนามัยเบื้องตนของตนเอง และเรียนรูวาเช้ือโรคซ่ึงมีอยูทุก ๆ ที่นั้นไมไดมีไวแบงปน ดังนั้น 

เด็ก ๆ ไมควรไอหรือจามใสมือ เด็ก ๆ จะตองลางมือใหสะอาดทุกคร้ังหลังจากเขาหองน้ําหรือกอนกินอาหาร และอื่น ๆ อีก
มากมาย พรอมเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูปกครองเก่ียวกับคําแนะนําที่จะสอนใหเด็ก ๆ สนุกกับการดูแลรักษาความสะอาด
อยูเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๘๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ 

หนังสือสําหรับเด็กวัย ๔ – ๖ ป 
หนังสือท่ีพอแมและลูกอานดวยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๘๖

ช่ือเรื่อง   เปอเหลอข้ีกลัว ชุด ไดโนนอยพัฒนา EQ 

ผูแตง   มณิศา ปาลกะวงศ ณ อยธุยา 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

ยอนเวลาสูโลกลานปกับเร่ืองราวของเหลาไดโนเสารตัวนอยตางสายพันธุ ผานนิทานภาพสีสันสดใส ซ่ึงสะทอน
อุปนิสัยของเด็กผานลูกไดโนเสารตัวนอย ที่สรางปญหาใหกับพอแมและเพื่อน ๆ แตกตางกันไป แตบทเรียนที่เหลาไดโนนอย
ไดรับ ทําใหพวกเขากลับตัวกลับใจ และกลายเปนเด็กดีในที่สุด เร่ืองราวของลูกไดโนเสารขี้กลัวช่ือเปอเหลอ ที่ขวัญออน ขี้ตกใจ 

และชอบทึกทักวาถูกผีหลอก จนทําใหตองว่ิงหนีหัวซุกหัวซุน และหวาดผวาอยูตลอดเวลา สุดทายเขาก็ไดพบกับบทเรียน
สําคัญ ที่ทําใหเขาเอาชนะความกลัวไดสําเร็จ 
 

ช่ือเรื่อง   ติ๊ดตี่ข้ีแย ชุด ไดโนนอยพัฒนา EQ 

ผูแตง   มณิศา ปาลกะวงศ ณ อยธุยา 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

ยอนเวลาสูโลกลานปกับเร่ืองราวของเหลาไดโนเสารตัวนอยตางสายพันธุ ผานนิทานภาพสีสันสดใส ซ่ึงสะทอน
อุปนิสัยของเด็กผานลูกไดโนเสารตัวนอย ที่สรางปญหาใหกับพอแมและเพื่อน ๆ แตกตางกันไป แตบทเรียนที่เหลาไดโนนอย
ไดรับ ทําใหพวกเขากลับตัวกลับใจ และกลายเปนเด็กดีในที่สุด เร่ืองราวของลูกไดโนเสารตัวใหญ ช่ือ ต๊ิดต่ี ที่ขี้แยมาก จนโดน
เพื่อนจอมเกเรแกลงเปนประจํา แตสุดทายต๊ิดต่ีก็ชนะใจตัวเองได ดวยวิธีงายๆ ที่ใครก็คาดไมถึง 
 

ช่ือเรื่อง   จ๊ีดจาดข้ีอิจฉา ชุด ไดโนนอยพัฒนา EQ 

ผูแตง   มณิศา ปาลกะวงศ ณ อยธุยา 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

ยอนเวลาสูโลกลานปกับเร่ืองราวของเหลาไดโนเสารตัวนอยตางสายพันธุ ผานนิทานภาพสีสันสดใส ซ่ึงสะทอน
อุปนิสัยของเด็กผานลูกไดโนเสารตัวนอย ที่สรางปญหาใหกับพอแมและเพื่อน ๆ แตกตางกันไป แตบทเรียนที่เหลาไดโนนอย
ไดรับ ทําใหพวกเขากลับตัวกลับใจ และกลายเปนเด็กดีในที่สุด เร่ืองราวของลูกไดโนเสารช่ือจ๊ีดจาด ที่เกิดอาการอิจฉาลูก
ไดโนเสารตางพันธุที่พลัดหลงมา เพราะไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจากแมของเธอ จ๊ีดจาดจึงหาทางเรียกรองความสนใจ 

จนเปนเหตุใหตัวเองไดรับความเดือดรอน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๘๗

ช่ือเรื่อง   บ้ึกซาข้ีโมโห ชุด ไดโนนอยพัฒนา EQ 

ผูแตง   มณิศา ปาลกะวงศ ณ อยธุยา 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

ยอนเวลาสูโลกลานปกับเร่ืองราวของเหลาไดโนเสารตัวนอยตางสายพันธุ ผานนิทานภาพสีสันสดใส ซ่ึงสะทอน
อุปนิสัยของเด็กผานลูกไดโนเสารตัวนอย ที่สรางปญหาใหกับพอแมและเพื่อน ๆ แตกตางกันไป แตบทเรียนที่เหลาไดโนนอย
ไดรับ ทําใหพวกเขากลับตัวกลับใจ และกลายเปนเด็กดีในที่สุด เร่ืองราวของลูกไดโนเสารขี้โมโห ที่เวลาถูกขัดใจ จะอาละวาด
ทําลายทุกอยางที่ขวางหนา แตแลววันหนึ่ง ความไมรูจักควบคุมอารมณของบึ้กซา ก็เกือบทําใหเขาตองเสียใจไปตลอดชีวิต 

 

ช่ือเรื่อง   กุงกิ๋งรักพอแม ชุด สงเสริมทักษะทางสังคม 

ผูแตง   มนฤด ีทองกลอย 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๘๕ บาท 

วันหยุดกุงก๋ิงอยูบานกับคุณพอคุณแม กุงก๋ิงชวยเหลืองานบานและเลนสนุกสนานทั้งวัน กอนนอนคุณพอยังเลา
นิทานใหกุงก๋ิงฟงดวยละ กุงก๋ิงมีความสุขที่สุดเลย 

 

ช่ือเรื่อง   กุงกิ๋งรักญาต ิชุด สงเสริมทักษะทางสังคม 

ผูแตง   มนฤด ีทองกลอย 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๘๕ บาท 

กุงก๋ิงไปเย่ียมบานคุณปูคุณยาที่ตางจังหวัด ไดพบเจอญาติ ๆ มากมายทั้งคุณปู คุณยา คุณลุง คุณปา คุณอา และพี่
กอง กุงก๋ิงไดทําอะไรสนุก ๆ หลายอยาง ชวยคุณยาและคุณปาทําขนมบัวลอย ชวนพี่กองเลนขี่มากานกลวยฝมือคุณปูวันนี ้    
กุงก๋ิงมีความสุขที่สุดเลย 

 

ช่ือเรื่อง   กุงกิ๋งรักเพ่ือน ชุด สงเสริมทักษะทางสังคม 

ผูแตง   มนฤด ีทองกลอย 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๘๕ บาท 

วันนี้กุงก๋ิงไปโรงเรียนไดพบเพื่อน ๆ มากมาย กุงก๋ิงเปนเด็กดี มีน้ําใจ และชอบชวยเหลือผูอื่น เพื่อน ๆ รักกุงก๋ิงมาก กุ
งก๋ิงก็รักเพื่อน ๆ มากเหมือนกันจะ 

 

 

 

 

 



 

 ๘๘

ช่ือเรื่อง   กุงกิ๋งรักเพ่ือนบาน ชุด สงเสริมทักษะทางสังคม 

ผูแตง   มนฤด ีทองกลอย 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๘๕ บาท 

พบกับเร่ืองราวความนารักสดใสของหนูนอยกุงก๋ิง ที่จะทําใหเด็ก ๆ รูจักแบงปนความรัก และความรูสึกดี ๆ ใหกับ
บุคคลรอบตัวในชุด สงเสริมทักษะทางสังคม กุงก๋ิงมีเพื่อนบานที่นารักมากมาย กุงก๋ิงชอบชวยเหลือและมีน้ําใจใหกับเพื่อนบาน
ทุกคนเสมอ เพื่อนบานทุกคนก็รักกุงก๋ิง ทุกคนมีน้ําใจ ชวยเหลือ แบงปน พึ่งพาอาศัยกัน และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

ช่ือเรื่อง   เจาหมูหูหาย  

ผูแตง   เรืองศักดิ ์ปนประทีป 

สํานักพิมพ  แปลน ฟอร คิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๕๕๐ บาท 

หมูตุยมีนิสัยเกเรและชอบเอะอะโวยวายเสียงดัง ทําใหเพื่อน ๆ พากันเอือมระอาและเบื่อหนาย เม่ือนางฟาหมาจูรูเขา
ก็สาปหมูตุยวา ตอไปนี้ถาหมูตุยแกลงใคร ขอใหหูของหมูตุยหายไป เม่ือหมูตุยไปแกลงเพื่อน หูทั้งสองขางก็หายไป หมูตุยอับ
อายมากจึงไปหานางฟาหมาจูและขอใหชวยเสกหูกลับมาเหมือนเดิม นางฟาหมาจูบอกวาหมูตุยตองทําความดีใหครบสิบ
อยาง จึงจะคืนหูทั้งสองขางให หมูตุยรีบลงมือทําความดีตามที่นางฟาหมาจูบอกทันท ีแลวหมูตุยจะไดหูคืนไหมนะ 

 

ช่ือเรื่อง   ฉันชอบกินโอศกรีม 

ผูแตง   เรืองศักดิ ์ปนประทีป 

สํานักพิมพ  แปลน ฟอร คิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๕๕๐ บาท 

นกฮูกชอบกินไอศกรีม เพราะไอศกรีมหอม หวาน เย็นล้ิน กินแลวช่ืนใจ เพื่อน ๆ ของนกฮูกก็ชอบกินไอศกรีม
เชนกัน แตละตัวชอบกินไอศกรีมรสไมเหมือนกัน...ยีราฟชอบกินไอศกรีมรสแตงโม ฮิปโปชอบกินไอศกรีมรสมะมวง  เมนชอบ
กินไอศกรีมรสทุเรียน ชางนอยชอบกินไอศกรีมรสสับปะรด แลวนกฮูกละ ชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอย 

 

ช่ือเรื่อง   ฮูกนอยข้ีแย ชุด นิทานคัดสรรของนักอานตัวนอย 

ผูแตง   พอล ฟรีสเตอร 
สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๙๕ บาท 

ปาที่เคยสงบเงียบกลับมีเสียงประหลาดดังขึ้น ทําใหบรรดาสัตวในปาตางแปลกใจและพากันออกตามหาที่มาของ
เสียง จนพบวาเปนเสียงรองไหของเจานกฮูกนอยนั่นเอง วาแตนกฮูกนอยรองไหทําไมนะ บรรดาสัตวในปาก็ชวยกันหาสารพัด
วิธีที่จะทําใหนกฮูกนอยหยุดรองไหเสียท ีแตจะไดผลหรือเปลานะ 

 

 

 



 

 ๘๙

ช่ือเรื่อง   ตัวเล็ก ฉันรกัเธอนะ ชุด นิทานคัดสรรของนักอานตัวนอย 

ผูแตง   แอลัน ดิวแรนต 
สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๙๕ บาท 

ตัวเล็ก ลิงนอยแสนซนชอบเลนซน จนตัวใหญปวดหัวตองหามปรามอยูเสมอ วันหนึ่ง ขณะที่ตัวใหญกําลังนอนหลับ
พักผอนอยู ตัวเล็กเลนซนจนทําใหตัวใหญสะดุงต่ืน ตัวใหญทนไมไหวจึงตวาดตัวเล็ก ตัวเล็กรองไหเสียใจเพราะคิดวาตัวใหญ
ไมรัก แลวตัวใหญจะทําอยางไรดีละ 

 

ช่ือเรื่อง   ลูกแกะสามตัว ชุด นิทานคัดสรรของนักอานตัวนอย 

ผูแตง   อาแญส กาตาลา 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๙๕ บาท 

ลูกแกะทั้งสามถูกหมาปาจับตัวไป เจาลูกแกะทั้งสามก็คิดหาวิธีหนี โดยหลอกหมาปามาใหชวยตัดขนแกะ เพื่อจะได
นํามาถักเปนเส้ือแสนสวย หมาปาหลงเช่ือดีใจที่จะไดกินทั้งซุปแกะและไดเส้ือใหม แตเส้ือตัวนั้นกลับไมมีแขนและรัดตัวหมาปา
ไวแนน จนขยับไมได ลูกแกะจึงหนีรอดออกมาไดอยางปลอดภัย 

 

ช่ือเรื่อง   ซุปกอนหิน 

ผูแตง   จอน เจ มูธ 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๙๕ บาท 

นิทานภาพสีน้ําที่ถายทอดเร่ืองราวอันลุมลึกของนิทานพื้นบานประเทศจีน แฝงคติสอนใจเก่ียวกับความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ และความมีน้ําใจตอกัน 

 

ช่ือเรื่อง   ดิน สําคัญอยางไร ชุด หนูอยากรู 
ผูแตง   เอมานูเอลา บัสโซลาต ี

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๒๙๕ บาท 

สนุกกับเร่ืองราวอันนาพิศวงของธรรมชาติ ไดแก อากาศ ไฟ ดิน ดวงอาทิตย น้ํา และประสาทสัมผัสทั้งหา วาสําคัญ
ตอส่ิงมีชีวิตอยางไร เนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร ถายทอดดวยภาษาที่เขาใจงายไมซับซอน รูปเลมเปนบอรดบุคขนาดกะทัดรัด
เหมาะมือ ภาพประกอบสีสันสดใส และปกสามมิติดูสะดุดตา  
ดินเปนสวนประกอบสําคัญของโลก ใตดินมีเร่ืองลึกลับมากมายที่กอใหเกิดปรากฏการณอันเหลือเช่ือ มีใครรูบางวาใตดินมี
อะไรและดินมีประโยชนตอคน สัตว และพืชอยางไร หนังสือเลมนี้จะพาเด็ก ๆ ไปคนหาความลับอันแสนมหัศจรรยของดิน  

ชุด หนูอยากรู มี ๖ เร่ือง คือ ๑.ดิน สําคัญอยางไร   ๒.น้ํา สําคัญอยางไร ๓.อากาศ สําคัญอยางไร  ๔.ไฟ สําคัญ
อยางไร   ๕. ดวงอาทิตย สําคัญอยางไร  ๖.ประสาทสัมผัส สําคัญอยางไร 
 



 

 ๙๐

ช่ือเรื่อง   เพลงสดใสวัยอนุบาล 

ผูแตง   นราภร(อาภรณ) โชติกะมาศ 

สํานักพิมพ  แฮปป แฟมิลี ่
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

หนังสือพรอม CD เพลง ที่ชวยใหเด็กนอยวัยอนุบาล เรียนรูโลกรอบตัวเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัว ชีวิตสัตว มารยาท
ทางสังคม และมิตรภาพระหวางเพื่อน ไดอยางเพลิดเพลิน สงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และ
สติปญญา 

 

ช่ือเรื่อง   แบบนี้ตองปรบมือให / ทําแบบนี้ไมดีแน 
ผูแตง   Cha, Bo-Geum   

ผูแปล   สาริณี โพธ์ิเงิน 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๒๕ บาท 

เร่ืองราวจบลงในหนาคู อานสนุก ชวยกระตุนสงเสริมพฤติกรรมเด็ก ใชภาษาเรียบงาย บางคร้ังมีคํายากบาง แตไม
เปนปญหาสําหรับเด็กเพราะมีภาพประกอบที่ชวยอธิบายความหมายของคําหรือประโยคได 
 

ช่ือเรื่อง   รูไหมแบบนี้มันสกปรก / อยานะแบบนั้นมันอันตราย 

ผูแตง   Choi,yoon-jeo 

ผูแปล   สาริณี โพธ์ิเงิน 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๒๕ บาท 

เร่ืองราวจบลงในหนาคู อานสนุก ชวยกระตุนสงเสริมพฤติกรรมเด็กใชภาษาเรียบงาย บางคร้ังมีคํายากบาง แตไม
เปนปญหาสําหรับเด็กเพราะมีภาพประกอบที่ชวยอธิบายความหมายของคําหรือประโยคได 
 

ช่ือเรื่อง   เมล็ดแครอต 

ผูแตง   รูท ครอสส 
ผูแปล   งามพรรณ เวชชาชีวะ 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๔๐ บาท 

เด็กชายคนหนึ่งหยอดเมล็ดแครอตลงในดิน พอ แม และพี่ชายตางพูดวา มันคงปลูกไมขึ้นหรอก แตเด็กชายก็ไมยอม
ทอถอย เขาเฝารดน้ําพรวนดินเมล็ดแครอตทุกวัน ในที่สุดแลว เมล็ดแครอตของเขาจะงอกขึ้นมาไดหรือเปลานะ... 

 

 

 

 



 

 ๙๑

ช่ือเรื่อง   มีหมวกมาขายจา 

ผูแตง   แอสไฟร สโลบ็อดกินา 

ผูแปล   ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ 
สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๐ บาท 

มีหมวกมาขายจา เปนนิทานเกาแกของอินเดีย เร่ืองเลาถึงพอคาขายหมวกที่เดินขายหมวกไปตามถนน พอเหนื่อยจึง
นั่งพักงีบหลับที่ใตตนไม ระหวางนั้นฝูงลิงก็มาขโมยหมวก หนีขึ้นบนตนไม ไมวาพอคาจะขอหมวกคืนดวยวิธีใด ฝูงลิงก็เอาแต
ลอเลียนทาทางของเขา จึงตองตามดูตอนจบเร่ืองวา ในที่สุดพอคาไดหมวกคืนหรือไม 

ช่ือเรื่อง   ฉันไมกลัวเธอแลว 

ผูแตง   Guy Didelez 

ผูแปล   รุงอรุณ สัมปชชลิต 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๘ บาท 

แม็กนั่งดูการตูนเร่ืองสัตวประหลาดกับพอแม  เขากลัววาสัตวประหลาดจะมาหา พอจึงบอกใหแม็กนึกสัตวประหลาด
ที่ตลก พอตกดึกสัตวประหลาดก็มาหาเขาจริงๆ สัตวประหลาดตัวนี้จะนากลัวอยางที่แม็กคิด หรือวาจะนารักและตลกอยางที่
พอบอกกันแนนะ. 

 

ช่ือเรื่อง   คอรดูรอย 

ผูแตง   ดอน ฟรีแมน 

ผูแปล   อัจฉรา ประดิษฐ 
สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๕๐ บาท 

ตุกตาหมีช่ือคอรดูรอย ถูกวางขายอยูในหางสรรพสินคา ไมมีใครอยากเปนเจาของมันเพราะมันมีตําหนิ (กระดุมหลุด) 

มีเพียงเด็กหญิงลิซาที่อยากซ้ือมัน แตแมของเธอปฏิเสธ ตกกลางคืน คอรดูรอยออกเดินตามหากระดุมที่หายไปของตน 

จนกระทั่งยามมาพบเขา จึงพามันกลับมาวางที่ช้ัน วันตอมาลิซานําเงินที่เธอเก็บออมไว มาพามันกลับบาน คอรดูรอยดีใจมาก
ที่ไดเพื่อนใหมและบานหลังใหม 
 

ช่ือเรื่อง   แมวลานตัว 

ผูแตง   แวนดา ก็อก 

ผูแปล   ชีวัน วิสาสะ 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๔๐ บาท 



 

 ๙๒

สองตายายอยูกันตามลําพังดวยความเหงา วันหนึ่งยายบอกใหตาไปหาลูกแมวมาเล้ียงสักตัว ตาจึงเดินทางไปที่ภูเขา
ลูกหนึ่งที่มีแตแมวเต็มไปหมด ตาเลือกไมถูกวาจะนําแมวตัวไหนกลับมาเล้ียงดี ในที่สุดฝูงแมวนับลานตัว ก็เดินตามตากลับ
บานมาเปนขบวน แลวอยางนี้ตากับยายจะเล้ียงยังไงกันละนี่ 
 

ช่ือเรื่อง   เดินเลนในปา 

ผูแตง   มาร ีฮอลล เอ็ตส  
ผูแปล   อริยา ไพฑูรย 
สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๔๐ บาท 

เด็กชายคนหนึ่งจินตนาการวาตัวเองไดไปเลนในปา เขาไดพบกับเพื่อนๆ สัตวมากมาย เพื่อนบางตัวก็ตัวโต บางตัวก็
ตัวเล็ก บางตัวก็ขี้อาย เด็กชายชวนเพื่อน ๆ เดินแถว และตัวเขาก็เปาแตรไปเร่ือยๆ อยางสนุกสนาน จนกระทั่งพอมาเรียกกลับ
บาน เขาจึงอําลาเพื่อน ๆ และบอกวาวันพรุงนี้จะมาเลนใหม 
 

ช่ือเรื่อง   ขาวผองข้ีโมโห 

ผูแตง   Joseph Theobald 

ผูแปล   รุงอรุณ สัมปชชลิต 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๘๘ บาท 

แกะนอยขาวผอง เฝารอใหแอปเปลตกลงมาจากตนจนเผลอหลับไปพอต่ืนขึ้นมามันก็พบวาปุยนุนเพื่อนรักกําลังกิน
แอปเปลลูกที่มันหมายตาอยางเอร็ดอรอย ขาวผองโมโหมาก จนอาละวาดทุกอยางที่ขวางหนา จะมีวิธีไหนทําใหขาวผองหาย
โกรธไดละ 

 

ช่ือเรื่อง   ขาวผองจอมตะกละ  

ผูแตง   Joseph Theobald 

ผูแปล   รุงอรุณ สัมปชชลิต 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๘๘ บาท 

ขาวผอง แกะนอยที่อยากตัวโตเหมือนเพื่อนๆ มันจึงกินทุกส่ิงทุกอยางที่ขวางหนา ในที่สุดมันก็ตัวโตขึ้นสมใจ แตมัน
กลับไมเหลือเพื่อนรักหรือทุงหญาที่เคยเดินเลน(เพราะกลืนเขาไปหมดเรียบ) 

 

ช่ือเรื่อง   ขอหนูทาํดวยนะ 

ผูแตง   โจวอ้ีเฟน 

สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๔๕ บาท 



 

 ๙๓

เร่ืองราวการมองโลกในสายตาของเด็กๆ โดยแสดงถึงธรรมชาติของเด็กคือ “การชอบเลียนแบบ” นอกจากมิมิจะอยาก
ทําทุกอยางดวยตัวเองแลว มิมิยังชอบเลียนแบบเปนที่สุด แตก็ไมใชเร่ืองรายแรงอะไรหรอกนะเพราะบางทีพวกผูใหญก็แอบ
เลียนแบบส่ิงดี ๆ ที่มิมิทําเหมือนกัน 

 

ช่ือเรื่อง   หมีนอยแพนดา 

ผูแตง   เมตตา อุทกะพันธุ 
สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๙๕ บาท 

เร่ืองราวความรักความอบอุนระหวางแมหมีแพนดากับลูกนอยที่แสดงใหเห็นถึงความรักอันย่ิงใหญของแมที่มีตอลูก 

ผานภาพการดําเนินชีวิตของครอบครัวหมีแพนดา ต้ังแตหมีนอยแพนดาเพิ่งเกิดโดยมีแมหมีคอยดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 

จวบจนลูกหมีนอยเติบโตเปนหมีแพนดาที่สมบูรณ 
 

ช่ือเรื่อง   เมืองปลายกัษ 
ผูแตง   ปรีดา ปญญาจันทร 
สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

เร่ืองราวนาต่ืนเตนของเด็ก ๆ ในเมืองเล็กแสนสุข เม่ือวันหนึ่งมี "ปลายักษ" ตัวโตทาทางดุดันโผลออกมาวายวนอยู
รอบเมือง สงสัยเด็ก ๆ และชาวเมืองตองเดือดรอนกันแน ๆ เลย แตเอะ! หรือทุกคนจะรีบตัดสิน "เจาปลายักษ" เร็วเกินไป 

เพราะอันที่จริง "เจาปลายักษ" อาจไมนากลัวและพรอมที่จะเปนเพื่อนที่ดีของเด็ก ๆ และชาวเมืองทุกคนก็เปนได 
 

ช่ือเรื่อง   ใครๆ ก็เลนซอนหา 

ผูแตง   ทาโร โกมิ 

สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๙๕ บาท 

ธรรมชาติของเด็กๆ ชอบเลนซอนหาอยูแลว ย่ิงไดเพื่อนเลนอยาง "หนูนอย" และพวกพองใน "ใครๆ ก็ชอบเลนซอนหา" 

ก็ย่ิงเราความสนใจใหเด็ก ๆ ต่ืนเตนกับการทายวาจริง ๆ แลวที่ซอนของเจาหนูและเพื่อน ๆ คืออะไรกันแน เช่ือวาเด็ก ๆ จะตอง
ทึ่งและหวัเราะจนทองคัดทองแข็งแลวอยากจะรีบออกไป "เลนซอนหา" กับเพื่อน ๆ เลยทีเดียว 

 

ช่ือเรื่อง   ลูกหมีเลนลูกบอล 

ผูแตง   คลิฟฟ ไรท 
ผูแปล   สุภาวดี โกมารทัต 

สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๖๙ บาท 

หนังสือภาพสองภาษาสําหรับเด็กเล็กวัยเร่ิมเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 



 

 ๙๔

ช่ือเรื่อง   ลูกหมีไปเลนวาว 

ผูแตง   คลิฟฟ ไรท 
ผูแปล   สุภาวดี โกมารทัต 

สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๖๙ บาท 

เด็ก ๆ จะสนุกไปกับภาพเร่ืองราวของลูกหมีวัยซน ที่กําลังลองหัดเลนวาว ควบคูไปกับการเรียนรูศัพทงาย ๆ เพิ่มเติม
เก่ียวกับ ส่ิงตรงขาม จากกิจกรรมของลูกหมีตัวนอย 

 

ช่ือเรื่อง   ลูกหมีพายเรือ 

ผูแตง   คลิฟฟ ไรท 
ผูแปล   สุภาวดี โกมารทัต 

สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๖๙ บาท 

หนังสือภาพสองภาษาสําหรับเด็กเล็กวัยเร่ิมเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 

ช่ือเรื่อง   ลูกหมีเปดกลอง 
ผูแตง   คลิฟฟ ไรท 
ผูแปล   สุภาวดี โกมารทัต 

สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๖๙ บาท 

หนังสือภาพสองภาษาสําหรับเด็กเล็กวัยเร่ิมเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 

ช่ือเรื่อง   มดแดงแสดงพลัง 
ผูแตง   เอ้ือพร สัมมาทิพย ...[และคนอ่ืนๆ] 

สํานักพิมพ  พาส เอ็ดดูเคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๖๕ บาท 

มดแดงตางหนีเอาตัวรอดเม่ือถูกแมงมุมยักษไลจับกิน วิธีเดียวที่จะเอาชนะผูรุกรานไดก็คือตองรวมพลังกันสู ในที่สุด
มดทุกตัวจึงหันมารวมแรงรวมใจขับไลแมงมุมยักษเตลิดหนีไปได นิทานอานสนุก สอนใหรูรักสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๙๕

ช่ือเรื่อง   ลุงควายกับสหายเอ้ียง 
ผูแตง   เอ้ือพร สัมมาทิพย ...[และคนอ่ืนๆ] 

สํานักพิมพ  พาส เอ็ดดูเคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๖๕ บาท 

นกเอี้ยงบินไปหาแมลงบนตัวสัตวตาง ๆ แตเจออุปสรรคมากมายจึงจับแมลงไมไดสักที จนไดมาพบลุงควายใจดี นก
เอี้ยงจึงไดกินแมลงอิ่มแปล และลุงควายก็สบายตัวเพราะนกเอี้ยงชวยกําจัดแมลงให นิทานอานสนุก สอนใหรูจักการปรับตัว 

และการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัย 

 

ช่ือเรื่อง   เรียกเหมียวเดี๋ยวก็มา 

ผูแตง   เอ้ือพร สัมมาทิพย ...[และคนอ่ืนๆ] 

สํานักพิมพ  พาส เอ็ดดูเคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๖๕ บาท 

เหมียวลูกแมวมอมแมมที่มิวเก็บมาเล้ียงและทําแผลให ลูกแมวฉลาดแสนรูตอสูกับงูเพื่อปกปองมิวสุดชีวิตดวยความ
กลาหาญ แมเห็นความดีจึงอนุญาตใหมิวเล้ียงเหมียวไวที่บานได นิทานอานสนุก สอนใหมีความกตัญูรูคุณ และตอบแทน
คุณผูที่ชวยเหลือ 

 

ช่ือเรื่อง   เลอะเทอะอาบน้ําเถอะ 

ผูแตง   พวงทิพย ศิลาสานต 
สํานักพิมพ  พาส เอ็ดดูเคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๖๕ บาท 

หนังสือนิทานคํากลอน สงเสริมคุณธรรมในเร่ือง ความสะอาด เร่ืองราวของพวกหนูและลูกสัตวที่ไมยอมอาบน้ําดวย
ความกลัวหนาว ดวยเหตุที่เนื้อลูกสัตวสกปรกคือสวนผสมช้ันดีที่แมมดใชปรุงยาอมตะ นางจึงหลอกจับลูกสัตวไวไดทั้งหมด มี
เพียงชางแสนสะอาดเทานั้นที่จะชวยเพื่อนได นิทานเลมนี้สอดแทรกเนื้อหาใหเด็ก ๆ รักความสะอาด ดําเนินเร่ืองอยาง
สนุกสนานต่ืนเตนและแนบเนียนแฝงคุณธรรม เพลิดเพลินไปกับคํากลอนคลองจอง ดวยสระเสียงส้ัน สระ “เออะ” เด็ก ๆ จึง
อานเพลินสนุกสนาน ไดคุณธรรมสอนใจ 

 

ช่ือเรื่อง   โตข้ึนหนจูะเปน 

ผูแตง   เฉลิม อัคคะพู 

สํานักพิมพ  พาส เอ็ดดูเคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๖๕ บาท 

เด็กผูหญิงยอมมีความฝนถึงอาชีพที่อยากจะเปนในอนาคต หนังสือเลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปนแรงบันดาลใจใน
เร่ืองอาชีพแกเด็กผูหญิงทั้งหลาย เพราะภายในเลมเด็ก ๆ สามารถติดรูปของตนเองเพื่อแทนหนาตาตัวเองในอาชีพตาง ๆ 

นอกจากนี้ยังไดเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ อีกดวย 

 



 

 ๙๖

ช่ือเรื่อง   โตข้ึนผมจะเปน 

ผูแตง   เฉลิม อัคคะพู 

สํานักพิมพ  พาส เอ็ดดูเคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๖๕ บาท 

เด็กผูชายยอมมีความฝนถึงอาชีพที่อยากเปนในอนาคต หนังสือเลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปนแรงบันดาลใจในเร่ือง
อาชีพแกเด็กผูชายทั้งหลาย เพราะภายในเลมเด็ก ๆ สามารถติดรูปของตนเองเพื่อแทนหนาตัวเองในอาชีพตาง ๆ นอกจากนี้ยัง
ไดเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ อีกดวย 

 

ช่ือหนังสือ               ลูกบอลเที่ยวชายหาด 

ผูแตง                         วิภาวี  ฉกาจทรงศักด์ิ 

สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๑๗๕ บาท 

เร่ืองราวที่เรียบงายของลูกบอลนําเสนอประกอบภาพที่สดใส ภาษาที่เรียบงาย แตมีชีวิตชีวา ลูกบอลจะพาเด็กๆ ไป
เดินทางทองเที่ยวเชิงผจญภัยตามจินตนาการแบบเด็กๆ  

 

ช่ือหนังสือ                  ย้ิมของจืด 

ผูแตง                      เล็ก  มานนท   
สํานักพิมพ             อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

เร่ืองราวงาย ๆ ภาพสวย ๆ ของจืดจะทําใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูถึงการเปนคนไมฟุงเฟอ  รูจักประหยัด ดวยการขบคิด และ
ประดิษฐของเลนจากวัสดุเหลือใชขึ้นเองอยางสรางสรรค 
 

ช่ือหนังสือ             บองแบว 

ผูแตง                       พรรณทิพย  บริบูรณ / ทวี  ศิริธนชัย          

สํานักพิมพ     อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๖๐ บาท 

หนังสือนิทานภาพคํากลอนที่ภาพสวยงาม อานสนุก จดจํางาย ทําใหเด็ก ๆ สามารถจําไดทั้งเร่ือง  และรูสึกสนุกกับ
การไดผจญภัยในจินตนาการของตนเองได 

 

 

 

 

 



 

 ๙๗

ช่ือหนังสือ                 คุณฟองฟนหลอ 

ผูแตง                        ชีวัน  วิสาสะ 

สํานักพิมพ               แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๗๐ บาท 

คุณฟองต่ืนขึ้นมาแลวฟนหลอ  จึงตกใจมาก อายจนไมกลาออกไปไหน  เพื่อนสัตวที่คุณฟองเคยแปรงฟนใหจึงตอง
แปรงฟนกันเอง ทุกตัวพากันไปหาคุณฟอง ลองเอาฟนของตัวเองใหคุณฟองใส แตก็ไมได คุณฟองจึงบอกพวกสัตววาฟนที่หลุด
ไปเปนฟนน้ํานม อีกไมนานฟนแทก็จะขึ้นมาแทน 

 

ช่ือหนังสือ   ลูกเตาตวมเต้ียม 

ผูแตง     กุลวรา  ชูพงศไพโรจน 
สํานักพิมพ                    แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

ลูกเตาตวมเต้ียมออกจากไข ไมเคยเห็นหนาแมจึงเดินเตาะแตะตามหาแมใตทองทะเล  เห็นใครๆ ก็คิดวาเปนแม ทั้ง
ปลาดาว ปลาหมึกยักษ มาน้ํา   เด็กๆ จะสนุกสนานและจดจออยูกับการชวยลูกเตาหาแม   ลุนไปกับเสียงของลูกเตาที่รอง
เรียกหา “แมจา แมของหนูอยูไหน”  

 

ช่ือหนังสือ                  พระจันทรอรอยไหม 

ผูแตง                           ไมเคิล  เกรจเนียซ 

ผูแปลและเรียบเรียง   ปรีดา  ปญญาจันทร 
สํานักพิมพ                  แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๕๐ บาท 

เปนหนังสือภาพแนวจินตนาการ  ที่เกิดขึ้นในคืนพระจันทรเต็มดวง สัตวทั้งหลายพูดคุยถึงและอยากลองชิมรสชาติ
ของพระจันทร จึงตอตัวกันขึ้นไปเพื่อชิมพระจันทร แตพระจันทรก็ลอยหนีสูงขึ้นไปเร่ือยๆเพราะคิดวาสัตวทุกตัวกําลังเลนไลจับ 

จนในที่สุดสัตวทุกตัวก็จะรูวาพระจันทรนั้นอรอยหรือไม    

 

ช่ือหนังสือ                    กระรอกซุมซามกับแอปเปลยักษ 
ผูแตง                            รุจิรา  เชาวนดี 

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๑๔๐ บาท 

 กระรอกซุมซามสรางเร่ืองราวมากมาย กระตุนใหเด็กๆ ไดคิดตามและสรางจินตนาการของตนเองดวยเร่ืองราวที่
สนุกสนานชวนติดตามเหมือนจะไมรูจบ  ภาพประกอบที่มีสีสันสดใสสรางความสนใจใหเด็กไดเปนอยางดี ต้ังแตตนจนจบ 

 



 

 ๙๘

ช่ือหนังสือ                    ดนตรีไทยใจหรรษา          

ผูแตง                            ภัทรา  แสงดานุช   

สํานักพิมพ                ผักแวน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา ๑๔๙ บาท 

คํารอยกรองดวยถอยคําที่เหมาะกับเด็ก ประกอบกับการเขียนที่แทรกดวยเสียง และภาพลายเสนงาย ๆ สีนุมนวล 

สะอาดตาและตัวละครที่มีชีวิตชีวา ทําใหเด็กสนใจเร่ืองราวของสัตวในเมืองหรรษาที่มีใจรักในเสียงดนตรี จึงต้ังใจเรียนและ
ฝกซอมจนสามารถต้ังวงดนตรีไทย และเปดการแสดงจนมีช่ือเสียงโดงดัง  

 

ช่ือหนังสือ                   หนูนิดไมอยากกินผัก                   

ผูแตง                           ลําพู  แสงลภ   

สํานักพิมพ                อักษรา ฟอร คิดส   
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ราคา ๓๐ บาท 

หนูนิดไมชอบกินผักจึงไมแข็งแรงและโตไมทันเพื่อน  คุณแมจึงทําอาหารกล่ินหอมที่มีผักและนมใหหนูนิดกิน   ใน
ที่สุดหนูนิดก็แข็งแรงและโตทนัเพื่อนๆ  นิทานเลมนี้นอกจากจะมีภาพประกอบที่สวยงามแลวยังชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดี
ใหแกเด็กๆ อีกดวย  

 

ช่ือหนังสือ                   บานเรามีเงาประหลาด   

ผูแตง                            พัชรี  มีสุคนธ  
สํานักพิมพ               หองเรียน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา ๖๕ บาท 

เร่ืองราวที่เขาใจธรรมชาติของเด็กๆ ทุกคนที่มี “ความกลัว” อันเปนภาวะทางอารมณที่เกิดจากความคิดและ
จินตนาการของเด็กเอง เนื้อเร่ืองสนุกสนาน มีภาพประกอบที่นาสนใจ ทําใหเด็กไดเรียนรูถึงความกลาหาญและการมีสติ 

 

ช่ือหนังสือ                    ลิงนอยโอเอ 
ผูแตง                             เกวลิน  กายทอง 
สํานักพิมพ               บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๕๕ บาท 

ลิงนอยโอเอ เปนเด็กที่ขาดระเบียบวินัยชอบต่ืนสายเสมอๆ เทพแหงความมีวินัยจึงปลอมตัวมาสรางเร่ืองราว
ประหลาดๆ แตสนุกสนาน และชวนติดตาม เพื่อทําใหลิงนอยโอเอเปล่ียนนิสัยเปนเด็กที่มีระเบียบวินัย 

 

 

 

 



 

 ๙๙

ช่ือหนังสือ                    ลูกไมไกลตน    

ผูแตง                             ระวี  นิมมานะเกียรติ 

สํานักพิมพ                อุยโปสเตอร   
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา ๑๐๐ บาท 

เร่ืองราวสนุกสนานของลูกไมผลหนึ่ง อยากเติบใหญเหมือนพอตนไม แตตองการพึ่งตนเอง นกนอยจึงพามา
สวนสาธารณะแหงหนึ่ง  จนลูกไมเติบโตเปนตนไมใหญที่รมเย็น  นําเสนอดวยภาษาที่เขาใจไดงาย  ชวนติดตาม และภาพ
การตูนที่ใชเทคนิคคอมพิวเตอรที่มีสีสันสดใสจะทําใหเด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรูเร่ืองการพึ่งตนเอง  
 

ช่ือหนังสือ                  โอม...เพี้ยง 
ผูแตง                          เกวลิน  กายทอง 
สํานักพิมพ               บานแปลน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๕๕ บาท 

โอม...เพี้ยงที่คุณยายพูดดวยความรักและความหวงใย เปนเหมือนมนตวิเศษที่รายออกมาจากหัวใจ แทนความรูสึก
ดีๆ ที่มีใหหลานชายตัวนอย ที่เหมือนกับเด็ก ๆ ทุกคนที่ตองการใหพอ แม ปู ยา ตายาย และผูใหญทุกคนมา “ โอมเพี้ยง ไมเจ็บ
นะ  ไมเจ็บ “  

 

ช่ือหนังสือ                     ของขวัญมหัศจรรยจากภูต   

ผูแตง                             พัณณิดา ภูมิวัฒน    

สํานักพิมพ                มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ราคา   ๑๔๐ บาท 

นิทานแนวแฟนตาซี ของขวัญมหัศจรรยจากภูต เปนนิทานที่สงเสริมและสรางสรรคจินตนาการของเด็กๆ ไดเปนอยาง
ดี ผานการผจญภัยอันนาต่ืนเตนไปพรอมๆ กับตัวละครที่โลดแลนจับตา แฝงไวดวยคุณธรรมและความรักในหัวใจของเด็กนอย
คนหนึ่ง ที่ปรารถนาอยากใหผูอื่นมีความสุข หากเด็กไดเขาถึงคุณคาในความปรารถนาดีที่มีใหแกกัน เด็กจะเติบโตเปนคนที่
ออนโยนนารัก 

 

ช่ือหนังสือ                     โตมาเจาปลายักษ   
ผูแตง                             รัศมี เบื่อขุนทด    

สํานักพิมพ                มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ราคา   ๑๔๐ บาท 

โตมาเจาปลายักษอาศัยอยูใตทองทะเล หลับไปดวยความเหน็ดเหนื่อยจากการถูกกระแสน้ําวนเช่ียวพัดผาน ทําให
ทุกอยางใตทองทะเลเกิดความชุลมุนวุนวาย โตมาหลับไปเปนรอย ๆ พัน ๆ ป จึงทําใหมีมนุษยมาสรางบานเรือนบนหลังโตมา 

สุดทายโตมาก็เปนอิสระโดยความชวยเหลือของเหลาสัตวน้ํา 

 



 

 ๑๐๐

ช่ือหนังสือ                     ความลับของสะดือ   

ผูแตง                             เกนอิชิโร ยางิว   

ผูแปล   มารินา โฮริคาวา 
สํานักพิมพ                 วาดดาว 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๒๘๐ บาท 

เจาสะดือจุนๆ ... เด็กหลายคนคงสงสัยละสิวา เจาสะดือยาวๆ คืออะไรกันนะ...จะเปนเชือกที่ผูกติดกับทองแมเพื่อ
ไมใหเราหลงทางหรือเปลา แลวทําไมเวลาแคะขี้ไคลในสะดือถึงปวดทองละเนี่ย จริงหรือเปลาที่เวลาฝนตกเทพเจาสายฟาจะ
มากินสะดือเด็ก !!! หาคําตอบไดจาก “ความลับของสะดือ”  

 

ช่ือหนังสือ                     ความลับของสะเก็ดแผล   

ผูแตง                             เกนอิชิโร ยางิว   

ผูแปล   มารินา โฮริคาวา   

สํานักพิมพ                 วาดดาว 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๒๘๐ บาท 

“สะเก็ดแผลคืออะไรนะ” “เปนกอนเลือดหรือเปลา” “เปนกอนเนื้อตางหาก” “สะเก็ดแผลของผมบางเหมือนกระดาษ 

หรือวาจริงๆ แลวสะเก็ดแผลก็คือกระดาษ” “สะเก็ดแผลของฉันทั้งแข็งทั้งหนา เหมือนขาวตังเลย จะกินไดหรือเปลานะ” “สะเก็ด
แผลคืออะไรกันแน มันคันยิบๆ นาแกะจริงๆ เลย” “เราจะแกะสะเก็ดแผลไดไหม...” ถาอยากรูวา สะเก็ดแผลแทจริงคืออะไร จะ
กินไดไหม ตองพลิกหนากระดาษอานหนังสือ “ความลับของสะเก็ดแผล” แลวจะรูวา เราตองดูแลสะเก็ดแผลที่เกิดจากความ
ซุกซนของเด็กๆ อยางไรบาง 
 

ช่ือหนังสือ                     ความลับของเตานม   

ผูแตง                             เกนอิชิโร ยางิว   

ผูแปล   มารินา โฮริคาวา   

สํานักพิมพ                 วาดดาว 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๒๘๐ บาท 

ผูแตงบอกเลาความลับของเตานม การต้ังขอสงสัยวาทําไมมนุษยจึงมีเตานม  เตานมมีประโยชน มีลักษณะอยางไร 
แลวคอยๆ อธิบายขอสงสัยเหลานั้นเพื่อใหเด็กทั้งชายหญิงเขาใจ ดวยภาพประกอบเปนลายเสนงายๆ วาผูชายก็มีเตานม 

ผูหญิงก็มีเตานม บางคนเตานมโต บางคนเตานมเล็ก บางคร้ังผูแตงก็ใชภาพลายเสนแสดงอวัยวะของเตานมโดยละเอียดแต
เขาใจไดงายและกลมกลืนกับเนื้อหา และทําใหเด็กเขาใจความสําคัญของเตานมวามีไวเพื่อใหแมเล้ียงลูกเม่ือยังเล็ก ซ่ึงเปน
การขมวดเนื้อหาความรูเชิงสารคดีใหกลายเปนเร่ืองที่สะทอนสายสัมพันธแมลูกไดอยางนาประทับใจ 

 

 

 

 



 

 ๑๐๑

ช่ือหนังสือ                     ขนมของแม   
ผูแตง                             กฤษณะ กาญจนาภา   

สํานักพิมพ                 แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๒๑๕ บาท 

แมหมีบอกใหลูกหมีหิ้วตะกราใสขนมไปฝากลุงชาง ระหวางทางลูกหมีพบกับเพื่อนๆที่ตองการความชวยเหลือ กวาจะ
ถึงบานลุงชาง ขนมของแมก็หมดเกล้ียง ลูกหมีจะทําอยางไรละทีนี ้การแบงขนมกินกับเพื่อนๆ เปนกิจกรรมสนุกอยางหนึ่งของ
เด็กๆ นอกจากลูกหมีไดกินสนุกตามประสาเด็กแลว ยังไดเรียนรูการแบงปนและชวยเหลือผูอื่น ลูกหมีอาจจะไมเคยคิดถึงเร่ือง
ผลตอบแทน แตทายที่สุดแลว เม่ือทําใหผูอื่นมีความสุข แนนอน ลูกหมีก็ยอมมีความสุขดวยเชนกัน 

 

ช่ือหนังสือ                     หมูนอยขี้หวง   
ผูแตง                             ปติพร วทาทิยาภรณ    

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๕๕ บาท 

เร่ืองราวสนุกสนานที่สะทอนถึงพฤติกรรมของเด็กวัยซนถายทอดผานตัวละครที่เปนลิงนอย หมีนอย หมูนอย กระตาย
นอย กระรอกนอยและจ้ิงจอกนอย ซ่ึงจะชวยใหเด็กๆ เขาใจถึงผลการทําดีและไมดีดวยตัวเอง เพื่อจะไดปรับตัว เปล่ียน
พฤติกรรมใหเปนที่รักและเขากับสังคมไดดีย่ิงขึ้น นิทานกลุมนี้จึงเปนนิทานสรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดีเหมาะสําหรับเด็กๆ วัย 

๓-๖ ป 
 

ช่ือหนังสือ                     คุณแมพุงโต   

ผูแตง                             วิมล วงษวันทนีย – พริตชารต  

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

จอชนอยสงสัยทีคุ่ณแมทองโต และทาทางเหนื่อยๆ จึงถามคุณพอวาคุณแมเปนอะไร แลวจอชนอยก็ไดรูวามีนอง
เล็กๆ อยูในทองของคุณแมหนึ่งคน คุณแมอธิบายใหฟงวาจอชนอยก็เคยอยูในทองของคุณแมเหมือนกัน จอชนอยไดเรียนรู
เร่ืองการต้ังครรภ เชน นองกินอาหารอยางไร นองในทองทําอะไรไดบาง แลวอาหารอะไรนะที่จะชวยใหนองในทองและคุณแม
แข็งแรง หนังสือชุดโลกใบเล็กของหมีนอยเปนนิทานสองภาษา(ไทย-อังกฤษ) ภาพประกอบนารักสดใสถายทอดเร่ืองราวอัน
แสนสุขของลูกหมีที่ช่ือวา “จอชนอย” และครอบครัว เด็กๆ จะไดสนุกกับการเรียนรูคําศัพทและประโยคสนทนางายๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งยังเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดฝกใชความคิดรวบยอดจากการดําเนินเร่ืองแปลกใหมโดยคนหาคําตอบรวมกับคุณ
พอคุณแม 
 

 

 

 

 



 

 ๑๐๒

ช่ือหนังสือ                     ระฆังเบิกบาน   

ผูแตง                             ว.วชิรเมธี; ชีวัน วิสาสะ  

สํานักพิมพ                ครูชีวัน 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๑๕๐ บาท 

 เร่ืองราวของเณรนอยที่ตองทําหนาที่เคาะระฆังทุกๆ วัน จนวันหนึ่งระฆังเบื่อ จึงบอกใหเณรนอยหยุดเคาะไดแลว เณร
นอยจึงหยุด แตพอนานไประฆังที่ไมไดสงเสียงก็รูสึกวาชีวิตขาดอะไรไปบางอยาง รูสึกไรคา ระฆังจึงเรียกรองเณรนอยใหชวย
กลับมาเคาะระฆังอีก...อานหนังสือภาพระฆังเบิกบานใหเด็กๆ ฟง เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูความเบิกบาน และความสุขในการ
ทํางาน ทําหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น 

 

ช่ือหนังสือ                     เจ๊ียบ เจ๊ียบ อยากเหมือนแม   
ผูแตง                             ชีวัน วิสาสะ  

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๑๔๙ บาท 

ลูกเจ๊ียบตัวนอยมีแมไกเปนแรงบันดาลใจในการเติบโต เพราะลูกเจ๊ียบช่ืนชมในความเกงกาจของแม ทั้งจากการใช
เทาคุยเขี่ยหาอาหาร ใชปกและจะงอยปากปกปอง หรือใชหลังและอกอุนๆ เปนที่ซุกนอน นอกจากนี้ลูกเจ๊ียบยังสัมผัสไดถึงการ
เอาใจใส รวมทั้งความรักที่แมไกมีใหเสมอ เชนเดียวกับเด็กๆ ที่มีแมคอยมอบความอบอุนและหวงใยตลอดมา เร่ืองราวแสน
อบอุนที่จะทําใหเด็กๆ นอนหลับฝนดี...และฝนอยากเปนเหมือนแม จากภาพจําลองความรักและการเอาใจใสดูแลของแมไกตัว
โตที่มีตอลูกเจ๊ียบตัวนอยทั้งเจ็ด ซ่ึงจะสรางความประทับใจใหกับเด็กๆ จนอยากกลับไปนอนในออมอกอุนๆ ของแมทุกคืน 

เหมือนกับลูกเจ๊ียบตัวนอย 

 

ช่ือหนังสือ                     ส่ีสหายผจญภัย   

ผูแตง                             กฤษณะ กาญจนาภา  

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๑๘๕ บาท 

นองหมา นองหมู นองหมีและเสือนอยไดรับจดหมายจากคุณตาใหนําใบพัด ๔ อันไปใหคุณตาที่บาน ระหวางทางทั้ง
ส่ีสหายเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยตามที่ตางๆ จนเผลอทําใบพัดอันหนึ่งหลนหาย แตโชคดีที่ลูกแมวนอยเห็นเขาจึงเก็บไว
และต้ังใจจะนําใบพัดตามไปคืนใหแกส่ีสหาย.... สุดทายแลวส่ีสหายจะปฏิบัติภารกิจที่คุณตามอบหมายสําเร็จหรือไม แลวลูก
แมวนอยจะสามารถนําใบพัดไปคืนใหแกส่ีสหายไดทันเวลาหรือเปลา...ตองติดตามและรอลุนใน “ส่ีสหายผจญภัย” 

ส่ีสหายผจญภัย เปนหนังสือภาพสําหรับเด็กอีกเลมหนึ่งที่จัดอยูในประเภทหนังสือชวนคนหา เพื่อใหเด็กๆ ไดฝกการ
ใชสายตาและรูจักสังเกต อันจะสงผลใหเกิดสมาธิจดจอตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดไดนานย่ิงขึ้น หนังสือภาพประเภทนี้จะเปนผูชวยคุณ
พอ คุณแมและผูปกครองไดอยางดี สําหรับการใหเด็กไดอยูนิ่ง แตขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูและสนุกสนานไปดวย 

 

 



 

 ๑๐๓

ช่ือหนังสือ                     หนังสือสัมผัส ชุด ส่ิงของใกลตัว   

ผูแตง                             เอื้อพร สัมมาทิพย (โอนพรัตนวิบูล) 

สํานักพิมพ                พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๒๕ บาท 

หนังสือภาพสําหรับเด็ก ชวยใหเด็กไดรูจักส่ิงของที่ติดอยูภายในเลมไดแก ทราย ไม ยาง ผาฝาย ไหมพรม ขนสัตว ที่
เปนส่ิงของใกลตัวที่เด็กๆ มีโอกาสสัมผัสไดในชีวิตประจําวัน ทั้งยังไดเพลิดเพลินกับคํากลอนส้ันๆ ชวยใหจดจําประโยชนของ
ส่ิงของเหลานั้นไดดีย่ิงขึ้นอีกดวย 

 

ช่ือหนังสือ                     หนังสือสัมผัส ชุด ของใชใกลมือ   

ผูแตง                             เอื้อพร สัมมาทิพย (โอนพรัตนวิบูล) 

สํานักพิมพ                พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๒๕ บาท 

หนังสือภาพสําหรับเด็ก ชวยใหเด็กไดรูจักส่ิงของที่ติดอยูภายในเลมไดแก ขนไก เคร่ืองหนัง ถุงพลาสติก สกอตไบรท 

ทิชชู ฟองน้ํา อันเปนส่ิงของใชใกลมือที่เด็กๆ มีโอกาสไดสัมผัสในแตละวัน ทั้งยังไดเพลิดเพลินกับคํากลอนส้ันๆ ชวยใหจดจํา
ประโยชนของส่ิงของเหลานั้นไดดีย่ิงขึ้นอีกดวย 

 

ช่ือหนังสือ                     ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร   
ผูแตง                             ตุลย สุวรรณกิจ   

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ราคา   ๑๔๙ บาท 

เปนหนังสือภาพประเภทสารคดีสําหรับเด็ก ผูเขียนใชลูกเลนในการนําเสนอสาระดวยกลวิธ ี “การทาย” ใหเด็กๆ ได
ต่ืนเตนและสนุกสนานไปพรอมๆ กับการสอดแทรกความรูเก่ียวกับสัตวชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษ เพราะมีลักษณะคลายกับการ
นําลักษณะเดนของสัตวหลายตอหลายชนิดมาผสมผสานกันจนไดช่ือวา “สมเสร็จ” หรือ “ผสมเสร็จ” นั่นเอง 
 

ช่ือหนังสือ                     กากระหายกับเหยือกน้ําใสใบโต   

ผูแตง                             ตุลย สุวรรณกิจ   

สํานักพิมพ                แพรวเพือ่นเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

จากเร่ืองเลาแฝงคติสอนใจสุดอมตะของอีสป สูนิทานอีสปคํากลอนแสนสนุกของนาตุบปอง ที่เรียบเรียงเปนคําคลอง
จองมาใหเด็กๆ อานสนุก ชวยฝกทักษะดานภาษา ใหเรียนรูอยางเพลิดเพลิน และยังต่ืนตาต่ืนใจไปกับภาพประกอบของ
สิงสาราสัตวนารักนานาชนิดที่สรางสรรคจากงานปนและงานประดิษฐ 

 



 

 ๑๐๔

 

ช่ือหนังสือ                     คางคาว คางคืน   

ผูแตง                             ขัตติยดา ไชยโย   

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๗๕ บาท 

จากคํากลอนสอนธรรมของทานพุทธทาส มาเปนนิทานนารัก คางคาวคางคืน นิทานคุณธรรมนํานิสัย เรียนรูการรูจัก
หนาที่ตนเอง เร่ืองราวของคางคาวนอยที่ไมยอมไปโรงเรียน เอาแตหอยหัวเลนซน จนเจอเร่ืองเจ็บตัว 

 

ช่ือหนังสือ                     ขาว ชุด ธรรมชาติหรรษา   

ผูแตง                             นานกฮูก 

สํานักพิมพ                 แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา ๑๒๕ บาท 

นอกจากเด็ก ๆ จะไดเรียนรูถึงขาวเมล็ดนอย ๆ ที่มีคุณคาย่ิงใหญตอคนไทยมานานแสนนานแลว ภาพสวย ๆ ดูอบอุน 

กับเนื้อหาที่ยอยใหงายสําหรับเด็ก จะทําใหเด็กไดเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของขาว เชน การปลูกขาว ลักษณะของตนขาว สัตว
ตาง ๆ ในนาขาว รวมถึงพระราชพิธีที่เก่ียวกับขาวไดอยางนาสนใจ 

 

ช่ือหนังสือ                     กบ ชุด ธรรมชาติหรรษา   

ผูแตง                             นานกฮูก   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๕๐ บาท 

หนังสือชุดธรรมชาติหรรษา ที่จะพาเด็กๆ ไปเรียนรูชีวิตอันนาอัศจรรยของสัตวตัวนอยๆ ที่สรางสรรคใหเกิดธรรมชาติ
ที่งดงามบนผืนโลก ธรรมชาติหรรษา เร่ือง "กบ" จะพาเด็กๆ ไปรูจัก กบ สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา ที่มีวงจรชีวิตที่นาต่ืนตาต่ืนใจ เปนทั้ง
นักกระโดดไกลและนักรองแหงหนองน้ํา 

 

ช่ือหนังสือ                     นก ชุด ธรรมชาติหรรษา   

ผูแตง                             นานกฮูก   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๕๐ บาท 

ธรรมชาติหรรษา "นก" หนังสือภาพสวยงามซ่ึงเนื้อหาอานเขาใจงายเลมนี้ ชวยสงเสริมความรูในเร่ือง “นก” เด็กๆ จะ
ไดทราบวงจรชีวิต ที่อยูอาศัย รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เหมาะตอการดํารงชีวิตของนก นอกจากความรูดานธรรมชาติ เด็กๆ ยัง
จะไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอีกดวย 

 



 

 ๑๐๕

ช่ือหนังสือ                     ผีเส้ือ ชุด ธรรมชาติหรรษา   

ผูแตง                             นานกฮูก   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๕๐ บาท 

หนังสือชุดธรรมชาติหรรษา หนังสือที่จะพาเด็กๆ ไปเรียนรูชีวิตอันนาอัศจรรยของสัตวตัวนอยๆ ที่สรางสรรคใหเกิด
ธรรมชาติที่งดงามบนผืนโลก ธรรมชาติหรรษา "ผีเส้ือ" จะพาเด็กๆ ไปรูจักผีเส้ือ แมลงแสนสวย นักขยายพันธุพืช ผูสรางสรรค
ความงามอยางมีชีวิตชีวาแกโลกของเรา 

 

ช่ือหนังสือ                     นอนละนะ พระจันทร   
ผูแตง                             พรอนงค นิยมคา   

สํานักพิมพ                วาดดาว 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

นิทานคํากลอนที่แตงจากเพลงกลอมเด็ก " จันทรเอยจันทรเจา" กลาวถึงเด็กหญิงตัวนอยคนหนึ่ง ซ่ึงบอกลาดวงจันทร 
และส่ิงตางๆ ที่มีอยูในเพลง " จันทรเอยจันทรเจา" กอนเขานอน จนทําใหเธอนอนหลับไปอยางมีความสุข 

 

ช่ือหนังสือ                     แกวหนามา   

ผูแตง                             นานกฮูก   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

แกวหนามา เปนหญิงสาวที่เกิดมาหนาเหมือนมา ถูกพระปนทองหลอกสัญญาวาจะรับไปเปนมเหสี เม่ือนางเขาไปอยู
ในวังก็ถูกพระปนทองและพระบิดากล่ันแกลง แตโชคดีที่พระมารดานึกเอ็นดูคอยชวยเหลือ พระฤาษีตนหนึ่งใหอาวุธวิเศษแก
แกวหนามา และชวยถอดหนามาใหจึงกลายเปนหญิงสาวสวย แกวหนามาแอบมาชวยชีวิตพระปนทองไวหลายคร้ัง เม่ือพระ
ปนทองรูความจริงก็สํานึกไดและแตงงานกับแกวหนามา 

 

ช่ือหนังสือ                     พระรวง   
ผูแตง                             นานกฮูก   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

พระรวงเปนโอรสของธิดาพญานาค แตพระมารดาเกรงวาพระบิดาจะรูวานางไมใชคน จึงนําไขที่คลอดออกไปฝงดิน 

นายคงเครามาพบไขจึงนํากลับไปดูแล แลวต้ังช่ือวา “รวง” เม่ือนายคงเคราตาย รวงก็สืบทอดตําแหนงนายกองคุมการสงน้ํา
ศักด์ิสิทธิ์จากทะเลชุบศรไปสงสวยเจาเมืองขอม เม่ือเจาเมืองขอมรูวานายรวงมีวาจาสิทธิก็์สงทหารมากําจัด นายรวงจึง
หลบหนีแลวบวชเปนพระภิกษ ุทหารขอมคนหนึ่งดําดินมาจนพบพระรวง แตในที่สุดก็ถูกวาจาสิทธิ์ของพระรวงจนกลายเปนหิน 

อยูในวัดนั้น 



 

 ๑๐๖

ช่ือหนังสือ                     แบง “ฉัน” บางสิ  

ผูแตง                            ศักด์ิชัย ศรีวัฒนาปติกุล   

สํานักพิมพ                พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๕๐ บาท 

ความนาสนใจอยูที่การใชภาพดําเนินเร่ืองทั้งหมด โดยไมมีคําบรรยายใตภาพเลย เปนส่ิงดีที่พอแมจะใสเร่ืองราวตาม
สถานการณ นําพฤติกรรมของพอ แม ลูก ใสเปนพฤติกรรมของตัวละคร จึงเปนหนังสือที่สนุกกันไดทั้งครอบครัวอยางไมจํากัด 

 

ช่ือหนังสือ                     รองเทาสีแดง  
ผูแตง                             หนูรัตน สิงหสุวรรณ   

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา   ๙๙ บาท 

หนังสือที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กในวัยกําลังเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว โดยเฉพาะของใชใกลตัว รวมถึงเร่ืองของขนาด สีสัน 

และรูปทรงหรือรูปแบบ ในหนังสือเลมนี้ เด็กๆ จะสนุกไปกับการเดินทางของรองเทาสีแดงขางหนึ่ง ทั้งยังไดรูจักการเทียบเคียง 
ไดใชความคิดไปพรอมๆ กับการเอาใจชวยใหรองเทาสีแดงไดพบคูของมัน ดวยเนื้อหาที่ส้ัน กระชับ เขาใจงาย และภาพรองเทา
ที่นารัก มีชีวิตชีวาในเลมจะชวยใหเด็กๆ ไดเรียนรูอยางสนุกสนาน 

 

ช่ือหนังสือ                     เมนหลบฝน  

ผูแตง                             ปรีดา ปญญาจันทร  

สํานักพิมพ                แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๑๐ บาท 

 เปนหนังสือนิทานภาพที่สวยงาม เด็กๆ จะไดเรียนรูเร่ืองจํานวนนับผานหนังสือที่ไมมีตัวหนังสือหรือตัวเลขเลย พอแม
สามารถเลาเร่ืองราวใหเด็กๆ ฟง พรอมนับจุดที่จะบอกถึงจํานวนสัตวที่ว่ิงเขามาหลบฝน 

 

ช่ือหนังสือ                     หาพี่นองกับของเลนใหม  
ผูแตง                            วิภาวี ฉกาจทรงศักด์ิ   

สํานักพิมพ                ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ปทีพิ่มพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๙๐ บาท 

เปนหนังสือนิทานภาพที่ผานกระบวนการคิดอยางซับซอน กอนแตกยอยออกมาถายทอดใหเด็กๆไดเขาใจ และ
สามารถสนุกกับภาพได ผูประพันธสามารถใหขอมูลทางคณิตศาสตรแกเด็กไดอยางแยบยล มีชองวางใหเด็กไดมีโอกาสคิดตอ 

ทุกภาพมีรายละเอียด เพื่อใหเด็กๆ ไดดู ไดอานอยางพินิจพิจารณา 

 

 

 



 

 ๑๐๗

ช่ือหนังสือ                     สวนสัตวออมสิน  

ผูแตง                            วิภาวี ฉกาจทรงศักด์ิ   

สํานักพิมพ                ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๙๕ บาท 

สรางมุมมองที่ถูกตองเก่ียวกับการเก็บออมและใชจายอยางรูคาใหแกลูกนอยผานนิทานภาพโดยอานหนังสือเลมนี้
รวมกับลูกนอย สงเสริมและฝกฝนใหเก็บออมทีละเล็กทีละนอย เพื่อสรางสวนสัตวออมสินของตัวเอง ผลลัพธที่ย่ิงใหญจะเกิด
กับลูกนอยเม่ือเติบใหญ 
 

ช่ือหนังสือ                    รางกายของหน ูชุด โลกนารูของหนูนอย  

ผูแตง                            คริสตอป อูบเลต   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๗๕ บาท 

เขาใจระบบการทํางานของอวัยวะสําคัญของรางกายอยางลึกซ้ึง จากผิวหนังสูกลามเนื้อ จากระบบการหายใจไปยัง
ระบบประสาท และลึกลงไปถึงระบบขับถาย เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเร่ืองใกลตัวหรือเร่ืองเรนลับชวน
คนหา แลวยังเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน 

 

ช่ือหนังสือ                     หนูเกิดมาไดอยางไร ชุด โลกนารูของหนูนอย  

ผูแตง                            คริสตอป อูบเลต   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๗๕ บาท 

คนหาความมหัศจรรยของการกําเนิดชีวิตมนุษย ที่กวาจะเปนตัวออน และกวาจะเติบโตครบเกาเดือนในทองคุณแม 
จนกระทั่งเปนทารกนอยลืมตามาดูโลก เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเร่ืองใกลตัวหรือเร่ืองเรนลับชวนคนหา 

แลวยังเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน 

 

ช่ือหนังสือ                     ประสาทสัมผัสทั้งหา ชุด โลกนารูของหนูนอย  

ผูแตง                            คริสตอป อูบเลต   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๗๕ บาท 

ไขความลับของประสาทสัมผัสทั้งหาในตัวมนุษย ที่ในแตละวันจะตองใชตาดู หูฟง จมูกดมกล่ิน ล้ินล้ิมรส และสัมผัส
ทางผิวหนัง เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเร่ืองใกลตัวหรือเร่ืองเรนลับชวนคนหา แลวยังเพลิดเพลินไปกับ
ภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน 

 



 

 ๑๐๘

ช่ือหนังสือ                     สํารวจทองฟา ชุด โลกนารูของหนูนอย  

ผูแตง                            คริสตอป อูบเลต   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๗๕ บาท 

โบยบินไปในทองฟาและอวกาศอันกวางไกล พบปรากฏการณธรรมชาติอันนาพิศวง และรูจักทั้งหมูเมฆ สายรุง ดวง
อาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเร่ืองใกลตัวหรือเร่ืองเรนลับชวนคนหา แลวยัง
เพลิดเพลินไปกับภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน 

 

ช่ือหนังสือ                     ยานพาหนะของหนู ชุด โลกนารูของหนูนอย  

ผูแตง                            คริสตอป อูบเลต   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๗๕ บาท 

ทองเที่ยวไปในโลกกวางกับยานพาหนะนานาชนิด ว่ิงฉิวบนบก ลอยลองในทองทะเล โบยบินสูฟากฟา ไปถึงอวกาศ
อันไกลโพน เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเร่ืองใกลตัวหรือเร่ืองเรนลับชวนคนหา แลวยังเพลิดเพลินไปกับ
ภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน 

 

ช่ือหนังสือ                     โลกไดโนเสาร ชุด โลกนารูของหนูนอย  

ผูแตง                            คริสตอป อูบเลต   

สํานักพิมพ                แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา   ๒๗๕ บาท 

ยอนยุคไปตะลุยดินแดนดึกดําบรรพ พบกับสัตวโลกตัวมหึมาอายุหลายลานป ทั้งไดโนเสารกินเนื้อ ไดโนเสารกินพืช 

สัตวเล้ือยคลานบินได และสัตวเล้ือยคลานทะเล เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเร่ืองใกลตัวหรือเร่ืองเรนลับ
ชวนคนหา แลวยังเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๐๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ 

หนังสือสําหรับเด็กวัย ๗ - ๙ ป 
หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียน 

ชวงชั้นท่ี ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑๐

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง   นิทานไทยเรื่องเอก " สังขทอง" 
สํานักพิมพ  หองเรียน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๐ 

ราคา   ๑๑๐ บาท 

บางวานาชังเปนหนักหนา แลดูหูตาต่ืนทะล่ึง รูปรางอัปรียขี้ทึ้ง เหมือนหนึ่งภูตผีที่กลางนา อยาดูถูกลูกเขนคนนี้ ทั้งใน
ธานีไมมีสอง ผิวเนื้อเร่ือเหลืองเรืองรอง เปลงปล่ังดังทองนพคุณ เด็กนอยผูซอนกายในหอยสังข เม่ือเติบใหญ สวมใสรูปเจา
เงาะ ซอนรูปทองไวภายใน 

ช่ือเรื่อง   นิทานไทยเรื่องเอก " สุดสาคร" 

สํานักพิมพ  หองเรียน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๐ 

ราคา   ๑๑๐ 

หนึ่งกุมาร หนึ่งมากายสิทธิ ์เรืองฤทธิ์สยบส้ินทุกภัยพาล  “แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย มันแสนสุดลึกลํ้าเหลือกําหนด 

ถึงเถาวัลยพันเก่ียวที่เล้ียวลด ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน” 

ช่ือเรื่อง   หนูนอยเรียนศพัท คําที่มักอานผิด 

ผูแตง   คัทนีย แกวมณี 

สํานักพิมพ  บานแปลน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๙๕ บาท 

เสริมทักษะการเรียนรู ปูพื้นฐานทางภาษาดวยหนังสือพจนานุกรมภาพ เรียนรูคําศัพทภาษาไทยที่มักอานผิด เนน
คําศัพทที่นาสนใจใกลตัวเด็ก ถายทอดผานภาพสดใสนารัก ใหเด็กไดจดจําคําศัพทดวยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 

เตรียมเด็กใหพรอมสําหรับการเรียนรูการอานขั้นตอ ๆ ไป 

ช่ือเรื่อง   นิทานกินหางจับภาษาไทยใสทํานอง 
ผูแตง   นริศรา 

สํานักพิมพ  ธรรมดา 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๙๐ บาท 

เปนการเลานิทานในรูปของการอาน/ทองอาขยาน แตมีทวงทํานองในรูปของดนตรีผสมจินตนาการอยางงาย ๆ  ในแต
ละเลมแยกเปน ๒ ภาคใหญ แตละภาคแบงเปน ๓ ตอน รวมทั้งหมด ๖ ตอนเพื่อแบงเร่ืองเปนชวง ๆ ทําใหเห็นความตอเนื่องใน
ลักษณะของนิทานกินหาง 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑๑

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช่ือเรื่อง  สนุกกับตัวเลขในชีวิตประจําวัน 

ผูแตง   Jo litchfield และ Felicity Brooks 

ผูแปล   สุนันท ลีลาผาสุข 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ัน 

ปที่พิมพ  ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๒๕ บาท 

สนุกกับตัวเลขในชีวิตประจําวัน ชวยในการเรียนรูฝกใหเด็กเล็กและเด็กเร่ิมหัดอานไดพัฒนาทักษะเร่ืองตัวเลขใน
ชีวิตประจําวันที่งายและสนุกสนาน เชน การนับเลข การเรียงลําดับ ลบและคูณเลขอยางงาย ๆ 

ช่ือเรื่อง   เกงเลข เกงคณิต 

ผูแตง   Peter Patilla 

ผูแปล   นายเกง 
สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๔๙ 

ราคา   ๕๙๕ บาท 

คณิตศาสตรสําหรับช้ันประถมศึกษาปที ่๑-๓ เด็ก ๆ จะไดทดลอง บวก ลบ คูณ และหาร ในรูปแบบ ตาง ๆ กัน ทําให
ไดเรียนรู และคนพบความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งของคณิตศาสตร 
 

ช่ือเรื่อง   นายคณิตมาแลว 

ผูแตง   ทาโร โกมิ 

สํานักพิมพ  บุกนุก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๘๐ บาท 

เพลิดเพลินกับเร่ืองราวของนายคณิตและเพื่อน ๆ พรอมเรียนรูคณิตศาสตรงาย ๆ จากส่ิงรอบตัว เด็กๆ จะไดทํา
ความคุนเคยกับคําศัพทตาง ๆ ทางคณิตศาสตร อันจะเปนการปูพื้นฐานสําหรับการเรียนในอนาคต 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช่ือเรื่อง   นกฮูกสรางครอบครัว 

ผูแตง   Anne Moller 

ผูแปล   หทัยา 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๙๕ บาท 

เรียนรูชีวิตใกลชิดเจานกฮูก ถึงเวลาที่นกฮูกหนุมตองจากครอบครัวมาใชชีวิตตามลําพัง วาแตมันจะตองเจอกับ
ปญหาตาง ๆ นานา อยาง...จะอยูที่ไหน ลาเหย่ืออยางไร กินอะไรเปนอาหาร 

นอกจากนี้ ยังตองเตรียมตัวสรางครอบครัวใหมที่กําลังจะเกิดขึ้น นกฮูกหนุมจะผานพนชวงเวลาเหลานี้ และสราง
ครอบครัวที่ดีไดไหมนะ รวมลุนกับการผจญภัยคร้ังนี้ พรอมสาระความรูที่ทําใหเด็ก ๆ รูจักการใชชีวิตของนกฮูกทุกแงมุม 

 
 
 
 



 

 ๑๑๒

ช่ือเรื่อง   ฉันปกปองธรรมชาติเพ่ืออนุรกัษสัตวและตนไม : รวมพลังปกปองโลก 

ผูแตง   Jean-Rene Gombert 

ผูแปล   ธนธัช ไชยแสน 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๕ บาท 

รวมพลังปกปองโลก คือ ชุดหนังสือภาพสําหรับเด็กที่สํานักพิมพนานมีบุคสคิดด้ี ต้ังใจนําเสนอ โดยหวังจะกระตุนให
เด็ก ๆ ไดเขาใจและตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม เพื่อเด็ก ๆ จะกลายเปนผูพิทักษส่ิงแวดลอมตอไปในอนาคต ทําไมอาหารจึง
เปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม กินอยางไรไมใหเปนมลพิษ เราจะเล้ียงปากทองคนทั่วโลกไดอยางไร ใครผลิตอาหารโดยใสใจ
ส่ิงแวดลอม หนังสือเลมนี้จะพาเด็กๆ ไปดูผลกระทบจากอาหารที่มีตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมและแนะนําวิธีเลือกกินอาหาร 
โดยไมเปนอันตรายตอสุขภาพและไมเปนมลพิษตอโลก  ธรรมชาติคืออะไร ธรรมชาติเกิดมลพิษขึ้นไดอยางไร ใครทําให
ธรรมชาติตกอยูในอันตราย เราจะอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางไร หนังสือเลมนี้จะพาเด็ก ๆ ไปพบกับวิธีปกปองธรรมชาติอยาง
งาย ๆ เพื่อใหธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่สวยงาม ยังคงอยูกับเราตลอดไป 

 

ช่ือเรื่อง   ฉันปดกอกน้ําเพ่ือประหยัดน้ํา : รวมพลังปกปองโลก 

ผูแตง   Jean-Rene Gombert 

ผูแปล   ธนธัช ไชยแสน 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๕ บาท 

รวมพลังปกปองโลก คือ ชุดหนังสือภาพสําหรับเด็กที่สํานักพิมพนานมีบุคสคิดด้ี ต้ังใจนําเสนอ โดยหวังจะกระตุนให
เด็กๆ ไดเขาใจและตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม เพื่อเด็ก ๆ จะกลายเปนผูพิทักษส่ิงแวดลอมตอไปในอนาคต ทําไมอาหารจึง
เปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม กินอยางไรไมใหเปนมลพิษ เราจะเล้ียงปากทองคนทั่วโลกไดอยางไร ใครผลิตอาหารโดยใสใจ
ส่ิงแวดลอม หนังสือเลมนี้จะพาเด็ก ๆ ไปดูผลกระทบจากอาหารที่มีตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม และแนะนําวิธีเลือกกินอาหาร 
โดยไมอันตรายตอสุขภาพและไมเปนมลพิษตอโลก 

ทําไมเราจึงตองการน้ํา น้ําเกิดมลพิษขึ้นไดอยางไร ใครใชน้ําอยางส้ินเปลือง เราจะชวยกันประหยัดไดอยางไร หนังสือ
เลมนี้จะพาเด็ก ๆ ไปพบกับวิธีประหยัดน้ํา ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนอยางย่ิง แตมีอยูอยางจํากัด 

ช่ือเรื่อง  ฉันคัดแยกขยะเพ่ือนําไปรีไซเคิล : รวมพลังปกปอง โลก 

ผูแตง   Jean-Rene Gombert 

ผูแปล   ธนธัช ไชยแสน 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ  ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๕ บาท 

ไปคัดแยกขยะอยางงาย ๆ เพื่อนําไปรีไซเคิล และชวยประหยัดทรัพยากร พรอมรวมกันคนหาคําตอบวาทําไมขยะจึงมี
มากมายมหาศาล  เราจะกําจัดขยะไดอยางไร  ทําไมตองคัดแยกขยะ  เราจะชวยลดปริมาณขยะไดอยางไร และอื่น ๆ อีก
มากมายใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูโดยเฉพาะ แลวเด็ก ๆ จะไดรูจักขยะและวิธีการจัดการกับขยะที่พบเห็นอยูในชีวิตประจําวันมากขึ้น
เลยทีเดียว 

 



 

 ๑๑๓

 

ช่ือเรื่อง   ฉันปดไฟเพ่ือประหยัดพลังงาน : รวมพลังปกปองโลก 

ผูแตง   Jean-Rene Gombert 

ผูแปล   ธนธัช ไชยแสน 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๕ บาท 

ทําไมเราจึงตองการพลังงาน พลังงานมาจากไหน ใครใชพลังงานอยางส้ินเปลือง เราจะชวยประหยัดพลังงานได
อยางไร หนังสือเลมนี้จะพาเด็กๆ ไปพบกับวิธีประหยัดพลังงานอยางงายๆ เพื่อปกปองส่ิงแวดลอมของเราใหคงอยูตอไป 

 

ช่ือเรื่อง   ฉันรกัษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน : รวมพลังปกปองโลก 

ผูแตง   Jean-Rene Gombert 

ผูแปล   ธนธัช ไชยแสน 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๗๕ บาท 

ใครใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง และทําลายส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ทําอยางไรใหโรงเรียนของเรา เปนโรงเรียนที่รักษา
ส่ิงแวดลอม หนังสือเลมนี้ จะพาเด็ก ๆ ไปดูวิธีรักษาส่ิงแวดลอมในโรงเรียนอยางงาย ๆ และรูจักใชทรัพยากรในโรงเรียน ให
คุมคามากที่สุด 

 

ช่ือเรื่อง   นักสืบพิทักษสิ่งแวดลอม 

ผูแตง   Andreas Schlumberger 

ผูแปล   ธนรตัน เบญจวัฒนานันท 
สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๒๕ บาท 

เรียนรูวิธีเพื่อปกปองโลกของทิม และเลนา คูหูนักสืบพิทักษส่ิงแวดลอม ต้ังแตเร่ืองรอบตัวอยางการเลือกซ้ือแบตเตอร่ี 
หลอดประหยัดไฟ ปดสวิตซไฟ ชวยประหยัดเงินไปจนถึงการทําปุยชีวภาพดวยตัวเอง วิธีการเปล่ียนสนามกลางแจงใหเปนที่รม 

ตลอดจนการเลือกซ้ือผลไมตามฤดูกาล 

ช่ือเรื่อง   ดร.กระเต็นไขปญหาชีวิตสัตว 
ผูแตง   แคลร เลเวลลีน 

ผูแปล   ชวธีร รัตนดิลก ณ ภเูก็ต 

สํานักพิมพ  แพรวเยาวชน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๒๙ บาท 



 

 ๑๑๔

ขอเชิญนอง ๆ พบกับ ดร.กระเต็น นักไขปญหาของเหลาสรรพสัตว ซ่ึงมีประสบการณในการตอบปญหาชีวิตใหแก
บรรดาสัตวปาทั้งหลายอยูทุกเม่ือเช่ือวัน ไมวาจะเปนเร่ืองของดวงเตาลายที่กังวลเร่ืองจุดบนปก ลูกออดที่วิตกกับการ
เปล่ียนแปลงของรางกาย เร่ืองของวงจรชีวิต หวงโซอาหาร อาหารการกิน หรือแมแตปญหาหัวใจ 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช่ือเรื่อง   พระอาทิตยสิบดวง 
ผูแตง   ชีวัน วิสาสะ 

สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๒๓๕ บาท 

พระอาทิตยสิบดวง นอกจากจะเปนนิทานตํานานของจังหวัดนครศรีธรรมราชแลวยังเปนนิทานที่บอกถึงความพอดี 

ส่ิงใดมากเกินไปหรือนอยเกินไปก็ทําใหเกิดความเดือดรอนได ส่ิงใดที่ต้ังอยูบนความพอเหมาะพอดี ก็จะทําใหทุกอยางราบร่ืน
และสงบสุข 

 

ช่ือเรื่อง   ราชาหนูกับแมว 

ผูแตง   สุธาสิน ีศุภศิรสิินธุ 
สํานักพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๒๓๕ บาท 

ราชาหนูดูแลฝูงหนูดวยความผาสุกมาเปนเวลานาน จนกระทั่งมีแมวปาหิวโซเดินผานมาแลวอยากจับฝูงหนูเปน
อาหาร จึงใชเลหเพทุบายทําตนเปนผูทรงศีลทําใหราชาหนูเล่ือมใสแลวนําฝูงหนูไปทําความเคารพแมวปาทุกวัน แตทุกคร้ังที่
ราชาหนูพาฝูงไปนั้นฝูงหนูก็จะลดจํานวนลงเร่ือย ๆ จนผิดสังเกต วันหนึ่งราชาหนูจึงวางแผนเดินร้ังทายฝูงหนูหลังจากที่ทํา
ความเคารพแมวปาเสร็จ ราชาหนูจึงไดเผชิญหนากับแมวปาที่กําลังจะจับหนูเปนอาหาร ราชาหนูและฝูงรวมแรงรวมใจกันตอสู
กับแมวปา จนแมวปาตองถอยหนีและไมกลับมาหาราชาหนูและฝูงอีกเลย 

 

ช่ือเรื่อง   พระบารมีแหงเจาชายสิทธัตถะ กําเนิดมหาบุรุษของโลก 

ผูแตง   อิสรีย อชพงศสิน 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๓๕ บาท 

เร่ืองราวพุทธประวัติและพระบารมีอันย่ิงใหญของเจาชายแหงศากยวงศนามวา "สิทธัตถะ" ที่ใคร ๆ ตางขนานนามวา 
"มหาบุรุษของโลก" ผูเปนสุดยอดบุคคลตนแบบในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑๕

 

ช่ือเรื่อง   พระบารมีแหงเจาชายสิทธัตถะ ศึกชิงหงส 
ผูแตง   อิสรีย อชพงศสิน 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๓๕ บาท 

หงสนอยตัวหนึ่งถูกเจาชายเทวทัตยิงดวยธนูจนบาดเจ็บ เม่ือเจาชายสิทธัตถะมาพบเขา จึงชวยชีวิตมันเอาไว แตแลว
ปญหาก็เกิดขึ้น เม่ือทั้งสองฝายตกลงกันไมไดวา ใครคือเจาของหงสที่แทจริง 
 

ช่ือเรื่อง   พระบารมีแหงเจาชายสิทธัตถะ อัศจรรยวันแรกนาขวัญ 

ผูแตง   อิสรีย อชพงศสิน 

สํานักพิมพ  แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๓๕ 

ขณะที่ชาวบานกําลังร่ืนเริงกับงานมหรสพในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เจาชายสิทธัตถะกลับพบสัจธรรม
บางอยางของชีวิต อันนํามาซ่ึงเหตุอัศจรรยที่ทุกคนตางตกตะลึง 

ชุด พระบารมีแหงเจาชายสิทธัตถะ มี ๕ เร่ือง คือ ๑.กําเนิดมหาบุรุษของโลก ๒.อัศจรรยวันแรกนาขวัญ ๓.ศึกชิงหงส 
๔.สยบมาพยศ ๕.สูเพศบรรพชิต  

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช่ือเรื่อง   อยากรูจัง ฉันเกิดมาไดอยางไร 

ผูแตง   Katerina Janouch 

ผูแปล   ปริญญ ปราชญานุพร 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๓๕ บาท 

หนังสือภาพแสนนารักที่คุณพอคุณแมสามารถใชไขขอของใจเร่ืองกําเนิดชีวิตและเพศศึกษาใหกับเจาตัวนอยวัย ๗ ป
ขึ้นไป ซ้ึงคุณพอคุณแมบางทานยังไมรูจะตอบคําถามเจาตัวเล็กไดอยางไรวา “หนูเกิดมาจากไหน เกิดมาไดอยางไร ทําไม

ตองเกิดมา แลวกอนหนานี้หนเูคยอยูที่ไหน...” และยังมีอีกหลายคําถามที่ผูใหญจํานวนมากไมอาจตอบเด็ก ๆ ได 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช่ือเรื่อง   ครอบครัวไข 
ผูแตง   สุมนรตัน นุชองค 
สํานกัพิมพ  แพรวเพ่ือนเด็ก 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๖๙ บาท 

คูมือพอแมและคุณครูยุคใหมที่รูจักนําส่ิงของใกลตัวมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสอดแทรกทั้งเกร็ดความรูที่
นาสนใจ และความบันเทิงจากการเลานิทานแบบไข..ไข และการประดิษฐของเลนแบบไข...ไข รับรองวาจะชวยสะกดเด็กนอย
ในทุกครอบครัว และทุกหองเรียนใหสนุกสนานเพลิดเพลิน เสริมความรูและความคิดสรางสรรค รวมทั้งฝกสมาธิใหเด็ก ๆ ได



 

 ๑๑๖

เปนอยางดีดวย และที่สําคัญย่ิงก็คือ หากเม่ือใดที่คุณพอคุณแมและคุณครู หันมาใหความสนใจและรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ใน 

"ครอบครัวไข" ไปพรอมกับเด็ก ๆ แลวละก็...เช่ือแนวา "ครอบครัวไข" จะเปนกิจกรรมบันเทิงในครอบครัวและในหองเรียนที ่   
เด็ก ๆ เฝารอคอยอยางใจจดใจจอเลยทีเดียว 

ช่ือเรื่อง   เขาวงกตนิทานโบราณ ๒๔ 

ผูแตง   Yumi Hiyama 

ผูแปล   วรุณยพุา จันทโรจนวงศ 
สํานักพิมพ  comm kids 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๒๑๐ บาท 

หนังสือนิทานประกอบภาพวาดที่จะทาทายฝมือลูกนอยของคุณ ลองแลวจะรูวามัน...นาต่ืนเตนมากแคไหน!!! 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ช่ือเรื่อง   ทําเอง เกงประดิษฐ 
ผูแตง   สุภลักษณ พูนสินบูรณะกุล...[และคนอ่ืนๆ] 

สํานักพิมพ  หองเรียน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๐ 

ราคา   ๕๕ บาท 

ฝกทักษะกับงานประดิษฐ ของเลนกระดาษ แสนสนุก ของเลนกระดาษ ประดิษฐงาย เลนสนุก แสนเพลิน ของเลน
ถูกใจ ของเลนกระดาษหรรษา สรางกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณคาใหเด็ก ๆ เลนกับเพื่อน ๆ 

ช่ือเรื่อง   คิดเปน เลนฉลาด 

ผูแตง   สุภลักษณ พูนสินบูรณะกุล...[และคนอ่ืนๆ] 

สํานักพิมพ  หองเรียน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๐ 

ราคา   ๕๕ บาท 

ฝกทักษะกับงานประดิษฐ ของเลนกระดาษ แสนสนุก ของเลนกระดาษ ประดิษฐงาย เลนสนุก แสนเพลิน ของเลน
ถูกใจ ของเลนกระดาษหรรษา สรางกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณคาใหเด็ก ๆ เลนกับเพื่อน ๆ 

ช่ือเรื่อง   นักประดิษฐจอมยุง 
ผูแตง   Neil Morris 

ผูแปล   ธิติมา สัมปชชลิต 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสคิดดี ้
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๔๕ บาท 

สนุกกับกิจกรรมและงานประดิษฐที่ทําเองงาย ๆ ดวยอุปกรณเหลือใชใกล ๆ ตัว พรอมแนะนําขั้นตอนอยางละเอียด 

สามารถทําตามไดทันท ีดวยภาพประกอบ ๔ สี สวยงาม เนื้อหาเหมาะสําหรับเด็กและผูใหญที่ชอบการประดิษฐ มีการทดลอง
กวาแปดสิบกิจกรรม 



 

 ๑๑๗

 

ช่ือเรื่อง   ตวงเอยตวงขาว 

ผูแตง   ศิริลักษ พุทธโคตร 

สํานักพิมพ  สารอักษร 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๐ บาท 

 หนังสือบูรณาการสูชีวิต ชุด “ขาว” ระดับประถมศึกษาตอนตน ที่จะชวยเปดโอกาสแหงการเรียนรูใหกับเด็ก ๆ และ
สรางสรรคจินตนาการใหงอกงาม มีชีวิตชีวา โดยเด็ก ๆ จะไดเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับ “ขาว” อยางสนุกสนานเพลิดเพลิน พรอม
ทั้งรูคุณคาและเห็นความสําคัญของขาวมากย่ิงขึ้น 

ช่ือเรื่อง   เลน รอง ทํานองขาว 

ผูแตง   ศิริลักษ พุทธโคตร 

สํานักพิมพ  สารอักษร 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๕๐ บาท 

 หนังสือบูรณาการสูชีวิต ชุด “ขาว” ระดับประถมศึกษาตอนตน ที่จะชวยเปดโอกาสแหงการเรียนรูใหกับเด็ก ๆ และ
สรางสรรคจินตนาการใหงอกงาม มีชีวิตชีวา โดยเด็กๆ จะไดเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับ “ขาว” อยางสนุกสนานเพลิดเพลิน พรอม
ทั้งรูคุณคาและเห็นความสําคัญของขาวมากย่ิงขึ้น 

 

ช่ือเรื่อง   ขนมแยะ 

ผูแตง   ศิริลักษ พุทธโคตร 

สํานักพิมพ  สารอักษร 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๐ บาท 

หนังสือภาพแสนสวยพรอมคํากลอนที่อานสบาย ๆ ใหความรูเก่ียวกับขนมนานาชนิด ที่บางคนอาจเคยเห็น แตไมรูวา
คืออะไร นอกจากจะไดเพลิดเพลินไปกับภาพส่ีสีสวยงามแลว ยังไดรับสาระความรูไปพรอม ๆ กันอีกดวย 

 

ช่ือเรื่อง   ขาวเยอะ 

ผูแตง   ศิริลกัษ พุทธโคตร 

สํานักพิมพ  สารอักษร 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๗๐ บาท 

หนังสือภาพแสนสวยพรอมคํากลอนที่อานสบาย ๆ ใหความรูเก่ียวกับขาวพรอมเมนูเก่ียวกับขาวนานาชนิดที่บางคน
อาจเคยเห็น แตไมรูวาคืออะไร นอกจากจะไดเพลิดเพลินไปกับภาพส่ีสีสวยงามแลว ยังไดรับสาระความรูไปพรอม ๆ กันอีกดวย 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑๘

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช่ือเรื่อง   กองทุนแมไก 
ผูแตง   Katie Smith Milway 

สํานักพิมพ  ปาเจรา 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๒๖๕ บาท 

หนังสือเร่ืองนี้เปนเร่ืองเล็ก ๆ ที่ย่ิงใหญสําหรับเด็กและผูใหญทุกคน ที่ไมหยุดคิดอยางสรางสรรคในการหาหนทางและ
ไมยอมพายแพกับความยากลําบากและความขาดแคลน ในขณะเดียวกันก็สอนใหรูจักการเปนทั้งผูใหและผูรับอยางมีศักด์ิศรี 
และช้ีใหเห็นวาการชวยเหลือผูอื่นแมจะเปนการชวยเหลือเพียงเล็กนอย ก็สามารถตอชีวิตใหกับคนหลายคนได ในเวลาเดียวกัน
ก็สอดแทรกตัวอยางการทําหนาที่พลเมืองที่ดีไวอยาง แยบยล 

 

ช่ือเรื่อง   พจนานุกรมรูปภาพแสนสนุก  

แรกเริ่มเรียนรูภาษาอังกฤษ ศัพท ๑๐๐๐ คํา 

ผูแตง   ทีมงานขนิษฐรัฐ 

สํานักพิมพ  ณัฎฐธนัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๗๕ บาท 

พจนานุกรมรูปภาพแสนสนุก ชวยใหเด็ก ๆ สามารถเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษจํานวน ๑,๐๐๐ คํา  จากส่ิงรอบตัว 

คําเรียกส่ิงของตาง ๆ ในหางสรรพสินคา โรงเรียน พิพิธภัณฑ สวนสนุก ตลอดจนคําศัพทที่เก่ียวของกับประเทศไทยที่ใชพูด  

บอย ๆ และคําศัพทอีกมากมาย ที่พบไดในชีวิตประจําวัน พรอมภาพประกอบสีสันสดใส 

 

ช่ือเรื่อง   แผนลับประหลาด 

ผูแตง   สุดไผท เมืองไทย 

สํานักพิมพ  ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๒๐ บาท 

“แผนลับประหลาด” หนังสือนิทานภาพ ๒ ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ เปนเลมที่ ๔ เลมสุดทายของหนังสือชุด
วรรณกรรม “ขุมทรัพยเงินออม” ซ่ึงเด็ก ๆ จะไดต่ืนเตนกับแผนลับประหลาดสุดยอดของเด็ก ๆ ตัวละครทั้ง ๔ คน ที่สามารถทํา
ใหฝนของเขาเปนจริงไดดวยการลงทุนทั้งกาย ทั้งใจ ทั้งปญญา และทั้งเงินลงทุนที่หาไดเอง ผสานกับความสามัคคีในการให
ความรวมมือซ่ึงกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑๙

กลุมสาระ “ภาษาไทย” 

ช่ือหนงัสือ    แมไกไขหาย    

ผูแตง   ไพโรจน  คงเกิด    

สํานักพิมพ  สุวีริยาสาสน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา   ๑๕  บาท  

นิทานเก่ียวกับแมไกตัวหนึ่งที่ออกไขทุกวันจนกระทั่งมีไขส่ีฟอง  แตพอวันที่หาแมไกหาไขใบสุดทายไมเจอเธอจึงออก
ตามหา 

 

ช่ือหนังสือ    ดาวจอมซน  

ผูแตง   โซยฮังสุก    

สํานักพิมพ   สุวีริยาสาสน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา   ๙๐  บาท  

เด็กๆ รูไหม  ทําไมดวงดาวถึงชอบสองแสงระยิบระยับ  เพราะความซนของดวงดาวจ๋ิว ที่ไมยอมทําตามคําส่ังของดวง
จันทรนั้นเอง 
 

ช่ือหนังสือ    ซิมชองลูกสาวกตัญู 

ผูแตง   โชรกเกกูรี    

สํานักพิมพ   สุวีริยาสาสน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา   ๑๘๐  บาท  

ซิมชองลูกสาวกตัญู  เด็กหญิงกําพรามารดาอาศัยอยูกับบิดาตาบอด  เด็กหญิงโตขึ้น  ก็ชวยบิดาทํางาน  วันหนึ่ง
บิดาไดทราบขาววาตนเองจะหายจากตาบอดถาถวายขาว ๓๐๐ กระสอบ  ซิมชองไดยินก็อยากจะใหบิดาหายจากตาบอด  

เธอจึงยอมสละชีวิตบูชาถวายเจาสมุทร โดยขอของตอบแทนเปนขาว ๓๐๐ กระสอบ  เธอกระโดดลงทะเลและไดพบเจาสมุทร  
เจาสมุทรประทับใจในความกตัญูจึงอนุญาตใหหญิงสาวกลับขึ้นไปได 

 

ช่ือหนังสือ   โฮบารต 

ผูแตง   Anita  Briggs   

สํานกัพิมพ   นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา   ๓๐  บาท  

โฮบารตเปนหมูที่อาจจะดูเหมือนหมูธรรมดา  แตจริงๆ แลวมันไมธรรมดาเลย  โฮบารตเปนหมูที่มีความหวังมันมอง
โลกในแงดีเสมอ  เร่ืองราวสนุกสนานนาประทับใจ  และภาพประกอบจากลายเสนสวยๆ ที่จะนําคุณไปสูโลกของหมูนอยตัว
หนึ่งที่ไมเคยยอมแพและทําอะไรไดมากกวาที่คุณคิด 

 

 



 

 ๑๒๐

ช่ือหนังสือ   ทองโลกจินตนาการแสนสนุก 

ผูแตง   Emille Beaumont   

สํานักพิมพ   นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา   ๒๔๕  บาท  

สนุกสนานไปกับหลากหลายเร่ืองราวจากจินตนาการ  ไปรูจักกับตัวละครในเทพนิยายทั้ง พอมด แมมด นางฟา 

มนุษยหมาปา และผีดูดเลือด  ดูซิวาหนาตาเปนอยางไร ชอบทําอะไรและทําอยางไรจะไดเห็นตัวจริง  รวมเร่ืองเลาเก่ียวกับสัตว
ประหลาดตางๆ ในเทพนิยาย  สนุก ต่ืนเตนไปกับความเกงกาจ กลาหาญของเหลาวีรบุรุษที่ย่ิงใหญ  คนหาคําตอบของปริศนา
แหงธรรมชาติ  ทําไมภูเขาไฟจึงระเบิด  แผนดินไหวเกิดจากอะไร  ทําไมตองมีกลางวันกลางคืน  รุงกินน้ําเกิดไดอยางไร 
 

ช่ือหนังสือ   นิทานพระจันทร  ชุด นิทานกอนฝนดี 

ผูแตง   -  

สํานักพิมพ   นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปทีพิ่มพ   พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา   ๙๕  บาท  

หนังสือแบงเปน ๕ ตอน แตละตอนพูดถึงพระจันทร ผานมุมมองของเด็ก มีทั้งเปนคํากลอนและเร่ืองเลา ทายเลมยังมี
เกมหาเส้ียวพระจันทร ใหเลนดวย 

 

ช่ือหนังสือ   จมูกเจาปญหา ชุด นิทานอิหราน 

ผูแตง   นาฮิด มะหดาวี อัลล   

สํานักพิมพ   แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา    ๖๕  บาท  

จมูกมันบนวาเหงาเพราะไมมีคูเหมือนตา หู แขน ขา  แตเม่ือจมูกปวย  อวัยวะตางๆ   ก็ชวยกันดูแลจนจมูกหายปวย  

จมูกจึงไดรูวาเขามีเพื่อนที่ดีอยูรอบตัวเสมอมา  นิทานแฝงขอคิดสอนใจ ปลูกฝงส่ิงดีงาม และเสริมสรางจินตนาการ ความคิด
สรางสรรคแกเด็กๆ พรอมซึมซับความสวยงามของภาพประกอบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปะอิหรานและชวยใหเด็กๆ ได
เรียนรูอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย  และความมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น 

 

ช่ือหนังสือ   แม  
ผูแตง     ตุลย  สุวรรณกิจ    

สํานักพิมพ    แพรวเพื่อนเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา   ๑๖๕  บาท  

เปนหนังสือภาพใหความรูเร่ืองแม-ลูกสัตวหลากหลายชนิด  บอกลักษณะการโอบอุม  เล้ียงดูลูกนอยดวยคําอธิบาย
ส้ันๆ กระชับ ส่ือความหมายถึงความรัก ความหวงใยที่แมมีตอลูกนอย  และในภาพสุดทายส่ือถึงความรักของแมทั้งหมดที่มีตอ
ลูก แมใหความรัก โอบอุม ปกปอง และเล้ียงดูลูก  แมทําทุกอยางเพื่อใหลูกเติบใหญและแข็งแรง  แมทําทุกอยางเพื่อให ลูกรักกิน
อิ่มและอุนสบาย  แมสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของลูก 



 

 ๑๒๑

ช่ือหนังสือ   เสียงอะไรเอย ชุด นิทานอิหราน 

ผูแตง   ไลลา  ฮาคิม  เอลาฮี   

สํานักพิมพ   แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๖๕  บาท  

เด็กหญิงตัวนอยนอนไมหลับจึงนอนนับลูกแกะตามคําแนะนําของคุณแม  แตมีเสียงประหลาดดังขึ้น  ทําใหเด็กนอย
คิดไปตางๆ นานาวาเปนเสียงอะไร  เสียงนั้นดังขึ้นทุกทีๆ จนเธอตองขอใหคุณแมมาอยูเปนเพื่อน  ในที่สุดเธอก็รูวาเสียงลึกลับ
นั้นเปนเสียงฟารองนั่นเอง  นิทานแฝงขอคิดสอนใจปลูกฝงความดีงามและเสริมสรางจินตนาการ  ความคิดสรางสรรคแกเด็กๆ   

พรอมซึมซับความสวยงามของภาพประกอบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปะอหิราน 

 

ช่ือหนังสือ   โสนนอยเรือนงาม ชุด นิทานไทย  

ผูแตง   นานกฮูก    

สํานักพิมพ    แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา     ๕๕  บาท  

เจาหญิงโสนนอยเกิดมาพรอมเรือนไมอันสวยงาม  และเปนผูชวยชีวิตนางกุลาดวยยาวิเศษ  ตอมาเจาหญิงไดชวย
ชุบชีวิตเจาชายวิจิตรจินดา  แตเจาชายถูกนางกุลาหลอกวาเปนเจาหญิง สวนโสนนอยเปนทาสรับใช  ในที่สุดเจาชายก็ไดรูวา
โสนนอยคือเจาหญิงตัวจริง พาเด็กๆ ยอนยุคไปกับเร่ืองราวอมตะของไทย  ใหความเพลิดเพลินและแฝงขอคิดสอนใจ เนื้อหา  

อานงาย  ภาพประกอบสวยงาม 

 

ช่ือหนังสือ   พิกุลทอง ชุด นิทานไทย  

ผูแตง   นานกฮูก    

สํานักพิมพ   แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา   ๕๕  บาท  

พิกุลเปนหญิงสาวที่มีจิตใจดีจึงไดรับพรจากนางไมวา  เวลาที่พูดจะมีดอกพิกุลทองรวงออกมาจากปาก  เม่ือแมเล้ียง
ใจรายรูเขาก็วางแผนใหมะลิ ซ่ึงเปนลูกสาวของตนไดรับพรนั้นบาง  แตมะลิเปนคนใจดําและพูดจาหยาบคายจึงถูกนางไมสาบ
ใหมีสัตวนาเกลียดรวงจากปากแทน    พาเด็กๆ ยอนยุคไปกับเร่ืองราวอมตะของไทย  ใหความเพลิดเพลินและแฝงขอคิด
สอนใจ เนื้อหาอานงาย  ภาพประกอบสวยงาม 

 

ช่ือหนังสือ   ชาวนากับงูเหา  

ผูแตง   สุดใจ  พรหมเกิด   

สํานักพิมพ   มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๕๐  บาท  



 

 ๑๒๒

ชาวนาคนหนึ่งผานไปพบงูเหากําลังนอนขดตัวดวยความหนาว  ดวยความเมตตา   จึงอุมงูไวในออมกอด  แตแลว
กลับถูกงูเหากัดจนเสียชีวิต  ชาวนากับงูเหาเปนนิทานอีสปที่ไดรับการเลาขานและนํามายกตัวอยางเปรียบเปรยถึงคนที่ไมรู
บุญคุณคนอยูเสมอๆ  แนบสนิทกับสังคมไทย   จนกลายเปนนิทานไทยเร่ืองหนึ่งเลยทีเดียว 

 

ช่ือหนังสือ   เจาชายกบ 

ผูแตง   สุดใจ  พรหมเกิด   

สํานักพิมพ    มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๕๐  บาท  

เจาหญิงพระองคหนึ่งทําลูกบอลทองคําตกลงไปในสระน้ํา  ทรงใหคําม่ันสัญญา ๓ ขอ กับกบในสระจนไดลูกบอลคืน  

และไดชวยแกคําสาปจนกบนอยกลายเปนเจาชายที่สงางาม  นิทานไมเพียงเปนส่ือที่ชวยสรางความสุข ความเบิกบาน และ
จินตนาการใหกับเด็กๆ เทานั้น  หากแตเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยสรางเสริมลักษณะนิสัยอันพึงประสงคใหกับเด็กๆ ดวย  

เจาชายกบเปนหนึ่งในนิทานอมตะของโลกที่สองพี่นองตระกูลกริมมบันทึกไว  เปนนิทานที่สอดแทรกการอบรมบมเพาะนิสัย
ของการมีวาจาสัตย การรักษาคําม่ันสัญญา  จึงเปนนิทานอีกเลมที่คุณพอคุณแมวางใจ 

 

ช่ือหนังสือ   จอมเกเร 
ผูแตง     สุดใจ  พรหมเกิด   

สํานักพิมพ   มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา   ๖๐  บาท  

มะขามเปนเด็กนักเรียนที่ชอบเยาแหยและเลนแรงๆ  เม่ือแตงโมเด็กพิการในหองหกลม  ทุกคนเขาใจผิดคิดวามะขาม
แกลง มะขามโมโหมากที่ไมมีใครเช่ือจึงกลายเปนจอมเกเรไปจริงๆ แตสุดทายดวยความดีงามของมะขามก็ทําใหเพื่อนๆ เขาใจ
จนได  เร่ืองในวัยเด็กมักเปนความทรงจําที่งดงามเม่ือเราโตขึ้น งดงามในเนื้อเร่ือง งดงามในบรรยากาศ งดงามในความอารี มี
เมตตา เม่ืออาน “จอมเกเร” คุณพอคุณแมหลายคนคงอมย้ิม ดวยเห็นภาพตัวเองและเพื่อนฝูงวัยเด็ก บรรยากาศแบบนั้น  

อารมณประมาณนั้น  โมโหโกรธา และอภัยกันไดอยางหมดจด  ควรแกการถายทอดใหเด็กๆ รุนใหมไดซึมซับเม่ือโตขึ้น  เขาจะ
ไดบมเพาะตัวเองหลุดจากความเคียดแคนชิงชัง ซ่ึงนับวันจะรุนแรงขึ้นทุกที เปนงานการตูนไทยอีกเลม ที่มีบรรยากาศ
วัฒนธรรมไทย ทองทุง วัดวาอาราม  อยางไมคอยจะเห็นนักในหนังสือภาพสําหรับเด็กทั่วไป  

 

กลุมสาระ “ภาษาตางประเทศ” 

ช่ือหนังสือ   เกงอังกฤษกับพิ้งคก้ี  ตอน หัดอาน ABC  

ผูแตง   นิสัย  แกวแสนไชย   

สํานักพิมพ   ดอกหญาวิชาการ 
ปทีพิ่มพ   พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา   ๑๕๐  บาท  

สําหรับเด็กที่เพิ่งเร่ิมเรียนหรือประถมศึกษาตอนตน  มีตัวสัทอักษร (Phonetic Symbols) กํากับ ทําใหเด็กๆ ออก
เสียงไดอยางถูกตองต้ังแตเร่ิมเรียน โดยฟงเสียงไดจาก CD ที่ออกเสียงโดยชาวอังกฤษแลวอานตาม โดยพยายามเลียนเสียงให



 

 ๑๒๓

เหมือนกับเจาของภาษา สามารถศึกษาความหมายไดจากคําแปลหรือรูปภาพทางขวามือดวย พรอมแบบฝกหัดทายเลมใหฝก
สมอง เปนการเรียนที่สนุกสนานไมเครียด เปนการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

ช่ือหนังสือ   พีนาพบเพื่อน  

ผูแตง     ฟรานเชสคา  วิกนากา   

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๑๗๕  บาท  

 เปนเร่ืองเก่ียวกับตุกตาไขลานเพศเมียตัวหนึ่งถูกเจาของทําหลนไวที่สถานีรถไฟ เธอมองไปรอบๆ เห็นแตภูเขากับราง
รถไฟ ไมเห็นมีใครที่ชวยเธอได เธอกลัว และรูดีวาเธอเปนแคของเลน ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได เธอจึงไดแตรอ รอจนมืด 

เธอจึงไดเห็นหนูจริงๆ ที่ช่ือวาพีโน แมพีโนจะเปนหนูจริงๆ แตก็ไมรังเกียจที่จะใหความชวยเหลือหนูของเลน ทั้งยังต้ังช่ือใหหนู
ของเลนวาพีนา และทั้งสองก็กลายเปนเพื่อนกันในที่สุด 

 

ช่ือหนังสือ    เจามาจอมซน  

ผูแตง   Brlan  Morse    

สํานักพิมพ   นานมีบุคสยังรีดด้ิง 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๖๘  บาท  

วันนี้ซาราหอยูบานทําความสะอาดบานกับพอของเธอ  แตมีมาตัวหนึ่งเขามาทําบานรก สกปรกไปหมด  พอไมเช่ือที่
ซาราหบอกวามีมาอยูในบาน  เม่ือมาไปแลวซาราหจึงตองรีบเขาไปทําความสะอาดบานกอนที่แมจะกลับมา 

 

ช่ือหนังสือ   เบอรนี เหมียวมีโชค  

ผูแตง     แอนนา  พิลอตโต   

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๑๗๕  บาท  

นิทานภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)  เหมียวเบอรนีกําลังหิวโซ  มันหิวจนตาลาย เห็นอะไรก็กลายเปนปลาไปหมด  

กระทั่งไดพบและเปนเพื่อนกับเด็กหญิงตัวนอย  ชีวิตของเบอรนีก็เปล่ียนไป 

 

ช่ือหนังสือ    อัลเฟรด  

ผูแตง     ฟรานเชสคา  วิกนากา   

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๑๗๕  บาท  

อัลเฟรดเปนชางนอยอยูในสวนสัตว  มันมีหนาตาไมเหมือนชางตัวอื่นๆ  เพราะงวงของมันยาวมาก  จึงทําทุกอยาง
เพื่อซอนงวงของมันแตก็ไรผล  กระทั่งไดเกิดเหตุการณที่ทําใหรูวางวงของมันนั้นพิเศษกวาของใคร 

  



 

 ๑๒๔

ช่ือหนังสือ   จระเขย้ิมแฉง 
ผูแตง   อัน  วรอมเบาต    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๒๒๕  บาท  

พบกับแกงผองเพื่อนแหงบานตนมะมวง ๕ ตัว  หนึ่งในนั้นคือจระเขคลาราเบลลา  ที่มีฟนมากมายหลายซ่ีที่ตองคอย
ทําความสะอาด  จึงแทบไมมีเวลาทําอยางอื่นเลย  จนกระทั่งผองเพื่อนของเธอตองชวยกันจัดการ 

 

ช่ือหนังสือ   ลูกตาสัตวประหลาด  

ผูแตง     Jacquellne Wilson     

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๖๘  บาท  

เคทชอบไปโรงเรียน  ชอบวาดรูป  ชอบศิลปะ  แตมารคชอบแกลงเธอ เม่ือเธอบอกร็อบบี้พี่ชายใหเขาไปจัดการกับ
มารค แตเขากลับไปเปนเพื่อนกับแอนดริวพี่ชายมารคเสียนี ่  แลวยังชวนสองคนนั่นไปงานวันเกิดที่บานอีก  แลวเคทก็ไดรูวาใน
เกมปดตาคลําของ  มารคกลัวการคลําหาลูกตาสัตวประหลาดมากที่สุด ทั้งที่มันก็แคองุนเทานั้น  แตมารคก็ไดรูวาการแกลงคน
อื่นนั้นมันไมดีอยางไร 

  

ช่ือหนังสือ   โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เลม ๑  

ผูแตง      -     

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๙๕  บาท  

โดเรมอนและเพื่อนๆ จะมาสอนนองๆ ฝกภาษาอังกฤษอยางงาย  ไมวาจะเปน  การแนะนําตัว การทักทาย การบอก
ส่ิงที่ชอบและไมชอบ การบอกความรูสึก อารมณ การบอกเวลาและสภาพอากาศ ฯลฯ  พรอมความรูเพิ่มเติมตางๆ 

 

ช่ือหนังสือ    เวทมนตรเปร้ียวจ๊ีด  

ผูแตง   Joyce  Dunbar    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสยังรีดด้ิง 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๖๘  บาท  

โซอี้จะเปนเจาหญิง  เธอใสรองเทาสนสูง  ใชผาปูโตะทําเปนชุด  ใชที่หนีบผาทํามงกุฎ  บันไดเปนบัลลังก  แตไมมีใคร
ยอมทําตามเธอ  เธอจึงเสกน้ํามะนาววิเศษใหเพื่อนๆ  ตอมาเธอเปล่ียนใจไมเปนเจาหญิงแลว  แตจะเปน... 

 

 

 

 



 

 ๑๒๕

ช่ือหนังสือ    ผักมีวิตามิน  ชุด ศัพทแรกของฉัน  

ผูแตง     ชาคร  รุจิระชาคร   

สํานักพิมพ    พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๖๕  บาท  

หนังสือ ๓ ภาษา  เรียนรูคําศัพททั้งไทย จีน และองักฤษ  เก่ียวกับผักหลากหลายชนิดจากภาพประกอบปนดวยดิน
น้ํามัน สีสันสวยงาม 

 

ช่ือหนังสือ    กิริยาทาทาง  ชุด ศัพทแรกของฉัน  

ผูแตง     ชาคร  รุจิระชาคร   

สํานักพิมพ    พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๖๕  บาท  

หนังสือ ๓ ภาษา  เรียนรูคําศัพททั้งไทย จีน และอังกฤษ  เก่ียวกับกิริยาทาทางจากภาพประกอบปนดวยดินน้ํามัน 

สีสันสวยงาม 

 

ช่ือหนังสือ   คนนี้ใครเอย ?  ชุด ศัพทแรกของฉัน  

ผูแตง     ชาคร  รุจิระชาคร   

สํานักพิมพ    พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๖๕  บาท   

หนังสือ ๓ ภาษา  เรียนรูคําศัพททั้งไทย จีน และอังกฤษ  เก่ียวกับอาชีพจากภาพประกอบปนดวยดินน้ํามัน สีสัน
สวยงาม 

  

ช่ือหนังสือ  แมไกกับเมล็ดขาวสาลี  

ผูแตง     มณฑิรา  พานิชย่ิง   

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๔๐  บาท   

นิทานลูกโซเปนนิทานที่เลาสืบตอกันมามีลักษณะพิเศษที่เลาตอเนื่องดวยการเลาซํ้าๆ พูดตอเปนลูกโซ สวนใหญจะ
วนกลับมาที่เดิม ในเร่ืองจะแฝงแงคิดบางอยางไว เด็กๆ จะชอบฟงอยางไมรูเบื่อ ถาผูเลาผิดหรือตกหลนก็จะทวง นอกจากจะได
ความสนุกสนานแลว นิทานชุดนี้จะชวยใหรูศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ครูอาจารยสามารถนําไปบูรณาการ
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

 

 

 

  



 

 ๑๒๖

ช่ือหนังสือ   ยายกะตา  

ผูแตง   มณฑิรา  พานิชย่ิง   

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๔๐  บาท   

นิทานลูกโซเปนนิทานที่เลาสืบตอกันมามีลักษณะพิเศษที่เลาตอเนื่องดวยการเลาซํ้าๆ พูดตอเปนลูกโซ สวนใหญจะ
วนกลับมาที่เดิม ในเร่ืองจะแฝงแงคิดบางอยางไว เด็กๆ จะชอบฟงอยางไมรูเบื่อ ถาผูเลาผิดหรือตกหลนก็จะทวง นอกจากจะได
ความสนุกสนานแลว นิทานชุดนี้จะชวยใหรูศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ครูอาจารยสามารถนําไปบูรณาการ
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  

 

ช่ือหนังสือ   วันฟาใส   

ผูแตง     มณฑิรา  พานิชย่ิง   

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๔๐  บาท   

นิทานลูกโซเปนนิทานที่เลาสืบตอกันมามีลักษณะพิเศษที่เลาตอเนื่องดวยการเลาซํ้าๆ พูดตอเปนลูกโซ สวนใหญจะ
วนกลับมาที่เดิม ในเร่ืองจะแฝงแงคิดบางอยางไว เด็กๆ จะชอบฟงอยางไมรูเบื่อ ถาผูเลาผิดหรือตกหลนก็จะทวง นอกจากจะได
ความสนุกสนานแลว นิทานชุดนี้จะชวยใหรูศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ครูอาจารยสามารถนําไปบูรณาการ
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  

 

กลุมสาระ “คณิตศาสตร” 
ช่ือหนังสือ   ก๊ิบก๊ิบ กาบกาบ ตามขาพเจามา   

 ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง   แชร อึน คิว    

สํานักพิมพ   ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองระยะทาง “ใกล-ไกล” รวมทั้งการแบงแยกระหวาง “ขางใน-ขางนอก”  

 

ช่ือหนังสือ   คืนหวานวันดาวเต็มฟา   

 ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง     อ ีซัง โคว    

สํานักพิมพ   ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองการใชตัวเลข  รวมทั้งความเขาใจความหมายของตัวเลขแตละตัวที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 



 

 ๑๒๗

ช่ือหนังสือ    หมวกวิเศษ  ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง    ยู ยัง โซ    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองแผนภูมิรูปภาพ  จัดกลุมกิจกรรมที่ทําสรางเปนแผนภูมิรูปภาพ  โดยนํา
ภาพวาดมาเรียงกันตามกลุมกิจกรรมที่ทํา 

 

ช่ือหนังสือ   เตเต เพื่อนใหมขี่ไมกวาด   

 ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง     ยู ยัง โซ    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองลําดับของเวลา  รับรูความหมายและเขาใจธรรมชาติของมัน 

 

ช่ือหนังสือ   ถุงเทาของคุณตะขาบ   

 ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง     ฮอ อึน มี    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองรูปแบบหรือลวดลาย อันกอใหเกิดความกลมกลืนและผสานเปนหนึ่ง
เดียวกันดวยการซํ้าอยางมีกฏเกณฑ 

 

ช่ือหนังสือ   ตอดโตยายบาน   

 ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง     อ ีซัง โคว    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองบางสวนและทั้งหมด  ผานกิจกรรม การแบงขนาดหรือปริมาณวัตถุส่ิงของ  
และการนํามารวมกัน 

 

 

 



 

 ๑๒๘

ช่ือหนังสือ   น้ําผลไมแสนกล   

 ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง     เบก มี ซุก    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองปริมาตร  โดยใชกระบวยเปนหนวยวัด หรือตวงน้ําผลไม  เทใสถวยที่
ตางกันแลวเปรียบเทียบปริมาณน้ําผลไมที่อยูในถวย 

 

ช่ือหนังสือ    ตุดตูอยากบิน   

ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง     ฮอ อึน มี    

สํานักพิมพ   ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองการคัดแยกประเภทวัตถุ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติอันเปนพื้นฐานของ
การทําความเขาใจตัวเลข 

 

ช่ือหนังสือ   คุณครูขา หนูอยากเลนไมกระดานหก   

ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง     เบก มี ซุก    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา    ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองน้ําหนัก  โดยใชวัตถุชนิดหนึ่งมาเปนหนวยในการวัดหรือช่ังและนํามา
เปรียบเทียบกัน 

 

ช่ือหนังสือ   แลวพบกันเม่ือฟนใหมขึ้น   

ชุด คณิตศาสตรหรรษา  

ผูแตง    ยู ยัง โซ    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๒๘๐  บาท  

เก่ียวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเร่ืองการวางแผน  เขาใจความสัมพันธ ของส่ิงที่ควรทํากอน - หลัง และหนวย
การนับเวลา 

 

 



 

 ๑๒๙

ช่ือหนังสือ   นิทานเกงเลข  เลม ๑  

ผูแตง     Yong-Ran Kim  และ  Hyang-Sook Choi  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปทีพิ่มพ    พ.ศ. ๒๕๔๙    

ราคา     ๙๘  บาท  

นิทานสอนหลักคณิตศาสตร  สําหรับระดับประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๒  ทองโลกจินตนาการพรอมเรียนรูและทําความ
เขาใจหลักคณิตศาสตร สนุกสนานไปกับนิทานเสริมปญญา ไขปญหาโจทยคณิตศาสตรและเกร็ดความรูมากมาย  เนื้อหา
ภายในเลมประกอบดวย การนับ ตัวเลขแบบตางๆ การวัด การช่ัง การตวงและเวลา การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

ตารางและแผนภูมิแทง ฯลฯ 

 

ช่ือหนังสือ   ตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร  เลม ๑  

ผูแตง     Tori  Jung  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๐    

ราคา     ๑๗๕  บาท  

ปศาจแหงคณิตศาสตรไดจับตัวอลิชไป เพื่อนของเธอ จิมมี โคลบี และแซม จึงตองเดินทางไปยังเมืองคณิตศาสตรเพื่อ
ชวยชีวิตเพื่อน คนเฝาดานแตละดานของเมืองคณิตศาสตรจะถามโจทยคณิตศาสตร ซ่ึงพวกเขาตองตอบใหได ในการหา
คําตอบเหลานี ้เพื่อนๆ ของอลิชจะตองเรียนรูเก่ียวกับจํานวนถวน เลข ๐ เลข ๑ เลขโรมัน และจํานวนคูจํานวนค่ี 

 

ช่ือหนังสือ    ตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร  เลม ๒ 

ผูแตง     Tori  Jung  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๐    

ราคา     ๑๗๕  บาท  

จิมมี โคลบี และแซม ยังตองเดินทางไปยังเมืองคณิตศาสตรเพื่อชวยอลิซ ระหวางทางพวกเขาตองแกโจทยคณิตศาสตร
เก่ียวกับจํานวนธรรมชาติ จํานวนคูและจํานวนค่ี เศษสวน ทศนิยม จํานวนเฉพาะและการบวกลบ  ซ่ึงโจทยนั้นจะคอยๆ ยากขึ้น
ทุกที  หนึ่งในหนังสือชุดตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตรที่ไมไดเปนแคหนังสือการตูนธรรมดา แตนําเสนอวิธีใหมในการเรียนรู
หลักคณิตศาสตรอยางสนุกสนานและกระตุนใหเด็กสนใจคณิตศาสตรมากขึ้น 

 

ช่ือหนังสือ   ตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร  เลม ๓ 

ผูแตง     Tori  Jung  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปทีพิ่มพ    พ.ศ. ๒๕๕๐    

ราคา     ๑๗๕  บาท  

หนังสือการตูนเพื่อการศึกษา นําเสนอวิธี ใหมในการเรียนรูหลักคณิตศาสตรอยางสนุกสนานและกระตุนใหเด็กสนใจ
มากขึ้น ดวยตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร เลม ๓ นี้ นอกจากจิมมี โคลบี และแซมแลว คราวนี้โทนีกับโฮแกนยังไดรวม



 

 ๑๓๐

เดินทางเขาไปเมืองคณิตศาสตรดวย เด็กทั้งหาตองรวมมือกันแกโจทยคณิตศาสตรเพื่อตะลุยดานตางๆ ไปชวยอลิซใหได เด็กๆ 

จะไดเรียนรูเก่ียวกับจัตุรัสกล สัดสวน และลําดับฟโบนักชีไปพรอมกับพวกเขา 

 

ช่ือหนังสือ   โดเรมอนสอนคณิตศาสตร  ปริมาณ-รูปทรง 
ผูแตง    -  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๑    

ราคา     ๙๕  บาท  

นําเสนอสถานการณและคําถามที่นาสนใจผานตัวการตูน ซ่ึงขณะที่เ ด็กๆ อานและทําความเขาใจกับแตละ
สถานการณก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรูเก่ียวกับปริมาณและรูปทรงได  ตอนทายของแตละบทจะมีแบบฝกหัดทบทวน 

 

กลุมสาระ “วิทยาศาสตร” 
ช่ือหนังสือ   ยักษยุน  

ผูแตง     ธานี  ชินชูศักด์ิ    

สํานักพิมพ    ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา     ๙๕  บาท  

เปนหนังสือการตูนภาพสีสวยงาม  ใหความรูรอบตัวหลายประเภท  ทั้งวิทยาศาสตร  ดาราศาสตร  การทองเที่ยว  

วัฒนธรรมไทย 

 

ช่ือหนังสือ   เธอคือหอยทากใชไหม?   

ชุด  ในสวนหลังบาน 

ผูแตง     จูลี  อัลเลน  และ  ทิวดอร  ฮัมฟรีส 

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๒๐๗  บาท  

หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)  ที่จะพาเราไปรูจักโลกของหอยทาก  เพลิดเพลินกับการเรียนรูธรรมชาติของชีวิต
นอยๆ ที่พบเห็นไดในสวนหลังบานของเด็กๆ เอง  ดวยเนื้อหาที่เขาใจงาย  ใหความรูและภาพวาดสีสวยงาม  

 

ช่ือหนังสือ  รากดินนอยผจญภัย 

ผูแตง     วรวรรณ  ชายไพฑูรย   

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๖๙  บาท  

เร่ืองราวของรากดินหรือเจาไสเดือนนอยที่ไมพอใจในความเปนอยูของตนเอง จึงเกิดเร่ืองราวการผจญภัยไปในที่
ตางๆ  

 



 

 ๑๓๑

ช่ือหนังสือ   สมบัติของแสง  ชุด ครอบครัวนักคิด 

ผูแตง     ชาตรี  เกิดธรรม    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๖๐  บาท  

นิทานภาพวิทยาศาสตร  นิดและนอยแหงครอบครัวนักคิด มักจะมีปญหาและคําถามตางๆ ทางวิทยาศาสตรมาถาม
ลุงโตงอยูเสมอ  นอกจากนี้ยังมีการทดลองและการอธิบายตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เปนการ
กระตุนตอมคิดอีกดวย 

 

ช่ือหนังสือ   ดวงดาวและดาวเคราะห   
ชุด  สนุกกับวิทยาศาสตร  

ผูแตง     Lorraine  Horsiey   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๖๕  บาท  

ดวงดาว ระบบสุริยะ ลักษณะและจุดเดนของดาวเคราะหแตละดวง  เนื้อหาในหนาซายและหนาขวามีความยากงาย
แตกตางกัน  ทายเร่ืองมีภาพดาวเคราะหทั้งเกาดวง ใหเด็กเลาเร่ืองดาวเคราะหที่เขาสนใจ  พรอมศัพทนารู  วิธีอานและคําแปล  

เปนพื้นฐาน ที่จะกระตุนใหเด็กๆ คนหาขอมูลใหมของอวกาศที่มีการคนพบตลอดเวลา 

 

ช่ือหนังสือ   เรือลอยน้ําไดอยางไร   
ชุด  อะไร ทําไม อยางไร 

ผูแตง     Jim  Pipe    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๙๘  บาท  

หนังสือวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาตอนตน  ซ่ึงนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับวิทยาศาสตรผานตัว
การตูน ๔ สหายชางคิด  บอย แอน แซม เจน  ชวนเด็กๆ มารวมคนหาความจริงทางวิทยาศาสตรดวยการคิดต้ังคําถามและ
คนควาหาคําตอบจากการทําโครงงานงายๆ ที่สนุกและทาทายจนไมอยากหยุดคิด  โครงงานเก่ียวกับเร่ืองการลอยและการจม
ของวัตถุ  เด็กๆ เคยสงสัยหรือไมวา  อะไรทําใหกอนหินจมน้ํา แตทอนไมลอย ถาเด็กๆ มีดินน้ํามันอยูหนึ่งกอนจะมีวิธีอยางไร
ทําใหดินน้ํามันกอนนั้นลอยได  และเคยรูสึกวาตัวเองตัวเบาเวลาอยูในน้ําหรือไม  ลองคนหาคําตอบไดในหนังสือเลมนี้ 
 

ช่ือหนังสือ   เงาคืออะไร   
ชุด  อะไร ทําไม อยางไร 

ผูแตง     Jackle  Holderness    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๙๘  บาท  



 

 ๑๓๒

หนังสือวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาตอนตน  ซ่ึงนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับวิทยาศาสตรผานตัว
การตูน ๔ สหายชางคิด  บอย แอน แซม เจน  ชวนเด็กๆ มารวมคนหาความจริงทางวิทยาศาสตรดวยการคิดต้ังคําถามและ
คนควาหาคําตอบจากการทําโครงงานงายๆ ที่สนุกและทาทายจนไมอยากหยุดคิด   

  

ช่ือหนังสือ   หมีนอยกับสายลอฟา  

ผูแตง     Chris  d’Lacey   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา     ๙๘  บาท   

นิทาน ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)  เท็ดด้ีหมีของเบนจามิน แฟรงกลินชอบทําวาวจากไมซีดารและผาไหม  มันไมชอบ
เสียงฟารองเลย แตเม่ือมีพายุเจานายจะพามันไปทดสอบกระแสไฟฟาในอากาศ เพื่อคิดหาวิธีนํามาใชประโยชน  และประดิษฐ
สายลอฟาขึ้น ทําใหบานเรือนไมถูกฟาผาและยังจับไฟมาใชงานไดดวย 

  

ช่ือหนังสือ   พืช  ชุด  วินนีเดอะพูหเปดโลกการเรียนรู  
ผูแตง     -    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา     ๙๕  บาท   

วินนีเดอะพูหและเพื่อนๆ จะบอกเลาเร่ืองราวนารูเก่ียวกับพชื เชน ดอกไม ใบไม ผลไม หรือไมยืนตน หรือพืชชนิด
ตางๆ เชน ขาว แครอต ดอกทานตะวัน พรอมภาพถายประกอบที่สวยงาม ทายเลมมีเกมและคําถามใหเด็กๆ ไดลองตอบกัน 

  

ช่ือหนังสือ   ทองฟา  ชุด  วินนีเดอะพูหเปดโลกการเรียนรู  
ผูแตง     -    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา     ๙๕  บาท   

วินนีเดอะพูหและเพื่อนๆ จะบอกเลาเร่ืองราวนารูเก่ียวกับทองฟา  เชน  เมฆ  ดาว  พระอาทิตย  พระจันทร  กลางวัน
และกลางคืน  พรอมภาพถายประกอบที่สวยงาม  ทายเลมมีเกมและคําถามใหเด็กๆ ไดลองตอบกัน  

 

ช่ือหนังสือ   ทะเล  ชุดหนูนอยนักสํารวจ 

ผูแตง     - 

สํานักพิมพ    แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๓๕๐  บาท   



 

 ๑๓๓

ดําด่ิงสูอาณาจักรแหงทองทะเล  พบกับฝูงปลาสวยงามหลากสีและสัตวทะเลหนาตาแปลกประหลาดนานาชนิด  เปด
โลกแหงการเรียนรูอันมหัศจรรยใหกับนักสํารวจตัวนอย ดวยหนังสือที่มีภาพประกอบส่ีสี สมจริง  พรอมเทคนิคพิเศษที่สราง
ความต่ืนตาต่ืนใจเพราะมีไฟฉายวิเศษแนบมาพรอมกับหนังสือ ใหเด็กๆ สองดูภาพทีซ่อนอยูในแผนใสไดอยางชัดเจน 

  

ช่ือหนังสือ   ไดโนเสาร  ชุดหนูนอยนักสํารวจ  

ผูแตง     -  

สํานักพิมพ    แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา     ๓๕๐  บาท   

เดินทางยอนเวลาสูยุคไดโนเสาร  พบกับสัตวดึกดําบรรพหลากหลายชนิด  ลักษณะเดนและอาหารการกินของมัน  

ใครอยูในยุคใด? เปดโลกแหงการเรียนรูอันมหัศจรรยใหกับนักสํารวจตัวนอย ดวยหนังสือที่มีภาพประกอบส่ีสี สมจริง  พรอม
เทคนิคพิเศษที่สรางความต่ืนตาต่ืนใจเพราะมีไฟฉายวิเศษแนบมาพรอมกับหนังสือ ใหเด็กๆ สองดูภาพทีซ่อนอยูในแผนใสได
อยางชัดเจน 

 

ช่ือหนังสือ    บานใครเอย 

ผูแตง    ไพโรจน  คงเกิด    

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๔๙  บาท  

หนังสือสงเสริมการอานบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและวิทยาศาสตร  เปนคํากลอนใหเด็กทายวาส่ิงนั้น
เปนที่อยูอาศัยของสัตวชนิดใด  

 

ช่ือหนังสือ   ลูกใครเอย 

ผูแตง     ไพโรจน  คงเกิด    

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส 
ปทีพิ่มพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๔๙  บาท  

หนังสือปริศนาคําทายที่แตงดวยคําคลองจองงายๆ ส้ันๆ โดยกลาวถึงลักษณะของลูกสัตวชนิดตางๆ ที่มีลักษณะ
แตกตางจากพอแมโดยส้ินเชิง เด็กๆ จะไดทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและความรูเก่ียวกับวงจรชีวิตของสัตวนั้นๆ ดวย  

 

กลุมสาระ “ศิลปะ” 

ช่ือหนังสือ   ART PROJECTS 

ผูแตง    Flona Watt 

สํานักพิมพ   นานมีบุคสพับลิเคช่ันส      
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๒๙๕ บาท 



 

 ๑๓๔

ศิลปะประดิษฐรูปแบบงายๆ ที่เด็กๆ สามารถทําเลนเองไดที่บานกับคุณพอคุณแมหรือเพื่อนที่โรงเรียน เปนการเรียนรู
สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค   

 

ช่ือหนังสือ    หุนมือนิทานเจาหญิง 
ผูแตง     จิราทิตย  บุญลาโภ 

สํานักพิมพ   ศิลปาบรรณาคาร      
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๗๕ บาท 

 หนังสือหุนมือนิทานเจาหญิงเลมนี ้ เสนอแนะวิธีการทําหุนมือดวยผาและวัสดุอื่นๆ พรอมทั้งมีนิทานประกอบอัน
กอใหเกิดกิจกรรมสนุกๆ ที่ชวยในการสงเสริมพัฒนาการและจินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี 

 

ช่ือหนังสือ    มังคุดกับจุดแตม ตอน เวทมนตรของแมมดจ๊ิดริด 

ผูแตง     สุภาพรรณ  ศรีสุข 

สํานักพิมพ   พาส พับลิชช่ิง      
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๘๕ บาท 

เม่ือแมมดนอยเสกคาถาผิด ทําใหผมของเด็กชายมังคุดหายไป หูของเจาจุดแตมก็หายไปดวย มังคุดกับจุดแตมจึง
ออกตามหาผมกับหูที่หายไป ทําใหมังคุดกับจุดแตมไดทํากิจกรรมฉีก ปะ กระดาษหลายรูปแบบ เพื่อลองทําเปนผมและหู 
เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับนิทานและยังไดสนุกกับงานศิลปะไปพรอมๆ กัน 

 

ช่ือหนังสือ    มังคุดกับจุดแตม ตอน โพรงไมวิเศษ 

ผูแตง     สุภาพรรณ  ศรีสุข  

สํานักพิมพ   พาส พับลิชช่ิง      
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๘๕ บาท 

เด็กชายมังคุดว่ิงตามเจาแตมเขาไปในโพรงวิเศษ ซ่ึงเปนประตูไปสูดินแดนแสนมหัศจรรย ทําใหมังคุดกับจุดแตมได
ทํากิจกรรมศิลปะหลายรูปแบบ ทั้งวาด ปม และระบายสี เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับนิทานและยังไดสนุกกับงานศิลปะพรอมๆ กัน 

 

ช่ือหนังสือ   มังคุดกับจุดแตม ตอน ผาคลุมมหัศจรรย 
ผูแตง   สุภาพรรณ  ศรีสุข  

สํานักพิมพ  พาส พับลิชช่ิง      
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๘๕ บาท 

นางฟานอยไดมอบผาคลุมมหัศจรรยแกมังคุด เพื่อใชตามหาจุดแตมซ่ึงหายออกไปจากบาน เม่ือมังคุดใชผาคลุม
มหัศจรรยคลุมส่ิงใด ๆ พรอมกับเสกคาถา ส่ิงของเหลานั้นก็จะแปลงกายได เด็ก ๆ สามารถชวยมังคุดไดดวยการใชจินตนาการ



 

 ๑๓๕

ตามอิสระของเด็กๆ ที่จะคิดวาส่ิงที่มังคุดเสกจะมีลักษณะอยางไร แลววาดลงในหนังสือไดเลย เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับนิทาน
และยังไดสนุกกับงานศิลปะไปพรอมๆ กัน 

 

ช่ือหนังสือ   สีสันหรรษา แบบฝกหัดการตูน ศิลปะ เกงคิดเกงวาด ชุดความลับของเสน 

ผูแตง   สิทธิพร  กุลวโรตตมะ 
สํานักพิมพ   มูลนิธิเด็ก  

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๔๕ บาท 

   สมุดแบบฝกหัดที่มีตัวอยางพรอมใหนองๆ ไดทดลองฝกฝนตนเอง ทั้งเร่ืองการระบายสี การเลือกโทนสีใหเหมาะสม
กับภาพ การแปลงเสนสีในลักษณะตางๆ ใหเปนรูปการตูนที่แปลกตา เพื่อการฝกสมาธิ กลอมเกลาอารมณ และสรางสรรค
จินตนาการในวัยเยาว สีมีอิทธิพลตออารมณของคนเรา แมแตเด็กตัวเล็กๆ ครูอาไดแปลงหนังสือ “ความลับของเสนสี นิรมิตร
การตูน” ฉบับใหญ ใหกลายเปน “สีสันหรรษา” สมุดแบบฝกหัดการตูนสําหรับนองนอย ที่จะชวยใหคุณพอคุณแม คุณครู หรือ
แมแตนักจัดกิจกรรมสําหรับเด็กไดใชเปนคูมือเบื้องตนที่จะเรียนรูอารมณและพัฒนาการของเด็ก ผานเทคนิคการใชสีในรูปแบบ
ตาง ๆ เทคนิคการระบายสี การไลโทนสี การขดสีเปนภาพตาง ๆ ฯลฯ ลวนเปนกลวิธีในการฝกสมาธิ กลอมเกลาจิตใจ และเปน
ความสุขที่สรางไดเองแตเยาววัย ยังไมนับความเขาใจเร่ืองสีที่มีอิทธิพลตอตัวเอง ฯลฯ 

 

ช่ือหนังสือ    เสนลายแสนสนุก แบบฝกหัดการตูน ศิลปะ เกงคิดเกงวาด ชุดความลับของเสน 

ผูแตง     สิทธิพร  กุลวโรตตมะ  

สํานักพิมพ   มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๓๕ บาท 

เสนสายแสนสนุก : สมุดแบบฝกหัดการตูนที่เดินทางตอจากหนังสือ “ ความลับของเสนสีนิรมิตรการตูน” ฉบับผูใหญ 
กลายมาเปนหนังสือเลมนี้ ที่เหมาะสําหรับเปนของขวัญสําหรับนองนอย เปนคูมือสรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กเพื่อฝกฝน การ
ขีดเขียน การลากเสน การตอเติมเสน บวกดวยจินตนาการและความคิดสรางสรรค จนกลายเปนตัวการตูนในเวลาตอมา 

แบบฝกหัดเลมนี ้เปนแนวทางแกครู นักจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก แมแตพอแมหลายคนที่บนวา สอนศิลปะ สอนการตูนลูกไมเปน 

ครูอาตองการพิสูจนใหผูใหญเห็นวากิจกรรมการตูน ลงทุนดวยเงินตรานอยนิด แตตองการคุณคาของเวลาที่ผูใหญใหกับเด็ก 

ซ่ึงจะเห็นการเติบโตงอกงาม ทั้งอารมณและพัฒนาการของเด็กอยางเดนชัด   

 

ช่ือหนังสือ    อักษรซอนจินตนาการ 
ผูแตง     สิทธิพร  กุลวโรตตมะ  

สํานักพิมพ   มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๓๕ บาท 

แบบฝกหัด “อักษรซอนจินตนาการ” เฉลยเคล็ดลับวิธีการแปลงตัวอักษรไทย ก - ฮ เปนรูปการตูนนารักตางๆ เพื่อ
ฝกฝนจินตนาการ ความคิดสรางสรรคแกสมองนอยๆ ของวัยเยาว พอแมแมกระทั่งครูศิลปะ ตางทราบวาเด็กๆ ชอบขีดๆ 

เขียนๆ การตูน บางทีก็อยากจะใหคุณพอ คุณแม หรือคุณครู ชวยสอนการวาดรูปสัตว รูปการตูนตางๆ ซ่ึงนําความหนักใจมาให



 

 ๑๓๖

พอแมและครูที่ไมถนัดงานศิลปะนัก หนังสือเลมนี้ฝกฝนความคิดและลับคมจินตนาการดวยการฝกวาดการตูนงายๆ จาก
พยัญชนะอักษรไทยใกลตัวที่เด็กๆ คุนเคย ต้ังแต ก - ฮ เคล็ดลับตางๆ ที่เด็กไดทดลองทํา จะทําใหเหน็มุมมองแปลกๆ แตก
ความคิดไปไดไมรูจบ เปนกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ในช้ันเรียน ที่ชวยเสริมความสนุกสนานแกผูวาด เปนบทพิสูจนที่ทําให
เห็นวา ศิลปะการตูนเปนเร่ืองใกลตัวที่เติมความเบิกบานของจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
 

ช่ือหนังสือ    ทองแดนอักษรมหัศจรรย 
ผูแตง     สิทธิพร  กุลวโรตตมะ   
สํานักพิมพ   มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๙๕ บาท 

ครูอา จึงไดใชอักษรไทยทุกตัวต้ังแต ก - ฮ มาแปลงเปนตัวละครการตูน และเลานิทานดี ที่มีนัยยะแยบยลของการ
คนหาส่ิงเล็กๆ แตมีคุณคาทางใจเหนือความย่ิงใหญอื่นใด ทองแดนอักษรมหัศจรรยไมเพียงกระตุกความคิดใหครอบครัว ให
คุณครูไดใชนิทานดีๆ เพื่อบมเพราะจิตใจของเยาวชนรุนใหมใหงดงาม มองขามความแตกตางทางเผาพันธุเทานั้น ครูอายังได
เพียรพยายามชักชวนใหคนทุกวัยไดลองใชประโยชนจากหนังสือเลมนี้ สงเสริมพัฒนาการความคิดสรางสรรคการยอมรับ
ความคิดและผลงานของผูอื่น ดวยการตูนงายๆ ใกลตัว ที่ไมตองลงทุนราคาแพง เพียงแตเจียดแบงเวลาใหลงตัวเทานั้น 

  

กลุมสาระ “สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม” 

ช่ือหนังสือ    นักวาดพูกันวิเศษ 

ผูแตง     สุริยัน  สุดศรีวงศ 
สํานักพิมพ   มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๔๐ บาท  

ทําใหเด็กๆ รูสึกไดถึงจินตนาการที่หวือหวาเหมือนหนังอภินิหาร มีการผจญภัยโลดโผนไปตามดินแดนตางๆ ทั้งดําด่ิง
ลงใตมหาสมุทร พุงขึ้นฟาขึ้นภูเขา ทะลุไปยังหวงอวกาศอีกดวย ภาพประกอบที่ใชสีสันจัดจาน ทําใหเด็กๆ ถูกดึงเขาไปสูโลก
ของจินตนาการที่คิดวาตนเอง คือ นักวาดพูกันวิเศษที่สามารถจะเนรมิตอะไรๆ ก็ไดด่ังที่ฝนไว  
 

ช่ือหนังสือ    ลิงนอยโอเอ 
ผูแตง     เกวลิน  กายทอง  
สํานักพิมพ   บานแปลน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๕๕ บาท 

ลิงนอยโอเอไมมีระเบียบวินัย เทพแหงความมีวินัยจึงปลอมตัวเปนแมคาขายผลไม เพื่อสรางเหตุการณทําใหโอเอรูวา
การขาดระเบียบวินัยจะมีผลอยางไร  
 

 

 



 

 ๑๓๗

ช่ือหนังสือ    ลูกหมีจอมซน 

ผูแตง     รัศมี  เบื่อขุดทด  

สํานักพิมพ   บานแปลน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๕๕ บาท 

คุณแมดุลูกหมีกับเพื่อนๆ เพราะเลนซุกซนจนของในบานตกกระจายเกล่ือนพื้น ทั้งหมดจึงเขาไปเลนในหองเก็บของที่
มีของไมไดใชมากมายหลายช้ิน ลูกหมีกับพื่อนๆ เลยนําของเหลานั้นมาใชประโยชนเลนกันไดสนุกสนานทุกช้ิน แมกระทั่งอาง
บัวที่มีรู ลูกหมีก็จัดดอกไมใสจนสวยงามแลวนําไปมอบใหคุณแมเปนการขอโทษ 

  

ช่ือหนังสือ    ราหุลกุมาร 
ผูแตง     หมูอวน  

สํานักพิมพ   เบบี้แกงค 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

    จิตใจที่เปยมสุข คือจิตใจที่ใฝรู พระราหุลกุมาร ไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปน “เอตทัคคะ” หรือมีความเปน
เลิศในดานใฝการศึกษา หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมความเปนมาของพระราหุล สามเณรองคแรกในพุทธศาสนา เพื่อเปน
แบบอยางอันดีงามแกเยาวชนสืบไป 

 

ช่ือหนังสือ    หมอชีวกโกมารภัจจ 
ผูแตง     หมูอวน  

สํานักพิมพ   เบบี้แกงค 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

หมอชีวกโกมารภัจจ ผูที่ไมเพียงเกงดานการรักษา หากมีความเฉลียวฉลาดและอุทิศตนเพื่อคนอื่นโดยไมเห็นแก
ความเหนื่อยยาก แมไมบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต แตไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปน “เอตทัคคะ” 

 

ช่ือหนังสือ    พระนางปชาบดีโคตมี 

ผูแตง     หมูอวน  

สํานักพิมพ   เบบี้แกงค 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

กลาวถึงพระนางปชาบดีโคตรมี ผู มีความวิริยะอุตสาหะที่จะบวช จนกระทั่งไดบวชเปนภิกษุณีองคแรกใน
พระพุทธศาสนา 

 

 

 



 

 ๑๓๘

ช่ือหนังสือ    จ๋ิวหลิวกับคําสาปสายน้ํา 
ผูแตง     รัศมี  เบื่อขุนทด 

สํานักพิมพ   บานแปลน 

ปทีพิ่มพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๕๕ บาท 

นิทานสงเสริมคุณธรรมตามพระราชดํารัสหัวขอ “พากเพียรอดทน” เร่ืองราวของจ๋ิวหลิวที่บังเอิญโยนกระดาษหอขนม
ใสศีรษะราชาสายน้ําโดยไมไดต้ังใจ แตราชาสายน้ําโกรธมาก ถึงกับสาปหมูบานของจ๋ิวหลิว จ๋ิวหลิวพยายามชวยหมูบานให
รอดพนจากคําสาป แตจะชวยไดหรือไม เด็ก ๆ เทานั้นที่ชวยจ๋ิวหลิวเลือกทางเดินที่เหมาะสม 

   

ช่ือหนังสือ    ตูมกับมังกรไฟ 

ผูแตง     วรรณศิริ  สุทธินนท 
สํานักพิมพ   บานแปลน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๕๕ บาท 

นิทานสงเสริมคุณธรรมตามพระราชดํารัสหัวขอ “หวังดีมีเมตตา” เร่ืองราวของอสูรนอยที่อยากมีเพื่อน แตใคร ๆ ก็พา
กันหวาดกลัว เม่ือมีมังกรไฟผูช่ัวรายแนะนําวิธีการใหมีเพื่อนมากมาย อสูรนอยจะหลงเช่ือยอมทําตามหรือไม เด็ก ๆ เทานั้นที่
จะชวยอสูรนอยเลือกทางเดินที่เหมาะสม  

 

ช่ือหนังสือ    บานฟกทอง 
ผูแตง     สุกัญญา  จันทรเพ็ญ  

สํานักพิมพ   มูลนิธิเพื่อเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๔๐ บาท 

เปนนิทานสงเสริมจินตนาการสําหรับเด็ก ที่ใหความรูเก่ียวกับฟกทองวาเปนอยางไร ปลูกอยางไร และมีประโยชน
อะไรบาง เปนการใหความรูและความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับภาพวาดสีสดสวย และภาพบรรยากาศของชนบท ทองทุง 
และโรงเรียน ที่เต็มไปดวยความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความอบอุนของครอบครัวและความรัก ความสามัคคีของตัวละครในเร่ือง  

 

ช่ือหนังสือ    อัศวินดอกหญา 
ผูแตง     วรรณรินทร วินิจกิจเจริญ 

สํานักพิมพ   มูลนิธิเพื่อเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๔๐ บาท 

เปนนิทานที่มีเนื้อเร่ืองนารักแบบเจาหญิงเจาชาย สงเสริมจินตนาการและความรูใหเยาวชนไดเปนอยางดี  ออกแบบ
ตัวละครไดนารัก และมีภาพประกอบสีสันสดใส เชน ภาพทุงหญาที่มีดอกไมบานสะพร่ัง และเร่ืองราวความรัก ความสดใส เนื้อ
เร่ืองสอนด็กใหรูจักการใหอภัย และการขอโทษ  

 



 

 ๑๓๙

ช่ือหนังสือ   เทพจอมบึ้งแหงวังสายรุง 
ผูแตง     วรรณรินทร วินิจกิจเจริญ  

สํานักพิมพ   มูลนิธิเพื่อเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๔๐ บาท 

เร่ืองราวนารักของเทพ ๓ องค ที่ชอบบึ้งตึงใสกันและแขงขันกันตลอดเวลา อยางเทพอาทิตย เทพวารี และเทพปฐพี 
จนราชินีสายรุงตองลงมาแกปญหาดวยตัวเอง ดวยการมอบหมายใหทํางานรวมกัน ในทายที่สุดเร่ืองของเทพทั้งสามจะเปน
อยางไรตอไป แลวเร่ืองราวจะดําเนินอยางไรตอไป นองๆ และเพื่อนๆ ตองติดตาม   

 

ช่ือหนังสือ   แมวดําจอมตะกละ ชุด นิทานอิหราน  

ผูแตง     จามิเลห  ฟาราฮานี 
สํานักพิมพ   แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๖๕ บาท 

แมวดําแอบกินนมแพะของคุณยาย จึงถูกคุณยายดึงหางจนหลุด แมวดําตองไปหาแพะและขอรองใหแพะนํานมมา
คืนคุณยาย แตแพะขอกินหญากอน แมวดําไปขอรองหญา แตหญาขอใหรดน้ําใหตนกอน น้ําก็ขอฟงเพลง คนรองเพลงก็ขอไข
ไก แมไกก็ขอเมล็ดพืช แตในที่สุดแมวดําก็ไดหางคืนมาจนได จุดเดนของเร่ืองอยูที่การเลาเร่ืองแบบซํ้าคําซํ้าความ เพื่อใหเด็ก
จดจําเร่ืองราวไดงายขึ้น และยังชวยฝกทักษะดานภาษา เด็กๆ จะไดเรียนรูเร่ืองการชวยเหลือตนเองกอนที่จะขอความชวยเหลือ
จากผูอื่น นิทานแฝงขอคิดสอนใจ ปลูกฝงความดีงามและเสริมสรางจินตนาการ ความคิดสรางสรรคแกเด็กๆ พรอมซึมซับความ
สวยงามของภาพประกอบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปะอิหราน 

 

ช่ือหนังสือ    มนุษยหิมะกับหุนไลกา ชุด นิทานอิหราน 

ผูแตง     มะซูเมห  นาวาซานี 
สํานักพิมพ   แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๗๕ บาท 

มนุษยหิมะผูใจดี เสียสละส่ิงตาง ๆ บนตัวเอง เพื่อใหผูอื่นไดนําไปใชประโยชน แมหุนไลกาจะเตือนเขาวา ถาใหของ
แกผูอื่นจนหมด ตัวเองก็จะเสียประโยชน แตมนุษยหิมะไมเช่ือ เพราะเขารูสึกมีความสุขกับการให นิทานแฝงขอคิดสอนใจ
ปลูกฝงความดีงาม และเสริมสรางจินตนาการ ความคิดสรางสรรคแกเด็ก ๆ พรอมซึบซับความสวยงามของภาพประกอบที่เปน
เอกลักษณเฉพาะของศิลปะอิหราน เด็กๆ จะไดเรียนรูเร่ืองความมีน้ําใจและความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
 

ช่ือหนังสือ    นกกระจอกเทศหาเพื่อน ชุด นิทานอิหราน 

ผูแตง     โมจกัน  โมชตัก 

สํานักพิมพ   แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๗๕ บาท 



 

 ๑๔๐

นกกระจอกเทศขี้เหงาขนของฝากมากมายเดินทางไปหากระรอกเพื่อนรัก ระหวางทางไดพบสัตวหลายตัวที่กําลังไม
สบายใจ นกกระจอกเทศจึงรองเพลงปลอบใจ เม่ือไปถึงบานกระรอก นกกระจอกเทศพบวาของฝากที่นํามาหลนหายหมด
เพราะกระเปามีรูร่ัว ทําใหเธอเสียใจมาก เม่ือนกกระจอกเทศเดินทางกลับบาน เธอไดพบกับพวกสัตวที่เธอเคยพบตอนขามาอีก
คร้ัง สัตวตางๆ ขอบคุณนกกระจอกเทศที่ทิ้งของขวัญไวให ทําใหเธอมีเพื่อนใหมและไมเหงาอีกตอไป นิทานแฝงขอคิดสอนใจ 

ปลูกฝงความดีงาม และเสริมสรางจินตนาการความคิดสรางสรรคแกเด็กๆ พรอมซึมซับความสวยงามของภาพประกอบที่เปน
เอกลักษณเฉพาะของศิลปะอิหราน และชวยใหเด็กๆ เรียนรูเร่ืองความมีน้ําใจและมิตรภาพระหวางเพื่อน 

 

ช่ือหนังสือ    ปาแสนสุข  ชุดอนุรักษธรรมชาติ 

ผูแตง     ลักขณา  ประภาวิชา 

สํานักพิมพ   ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา     ๖๐ บาท 

นิทานคํากลอนที่นําเสนอเร่ืองราวการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของบรรดาสัตวทั้งหลายกับธรรมชาติ เพื่อใหเด็กๆ 

เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ 

 

กลุมสาระ “สุขศึกษา และพลศึกษา” 

ช่ือหนังสือ    สามนักสู 
ผูแตง     วิริยะ สิริสิงห      

สํานักพิมพ    สุวีริยาสาสน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๘๐ บาท 

เร่ืองราวของสามสหายที่ชวยกันปราบเหลารายในดินแดนสีขาว รวมผจญภัยไปกับสามนักสู นิทานเร่ืองนี้สอนให
เด็กๆ รูจักการรักษาความสะอาดของฟน รักการแปรงฟน 

 

ช่ือหนังสือ    ลูกอมในเมืองผลไม ชุด นิทานพัฒนาอีคิว เลม ๒ 

ผูแตง     รัศมี  เบื่อขุนทด  

สํานักพิมพ   บานแปลน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา    ๕๕ บาท 

วันหนึ่งลูกอมเม็ดใหญใสๆ หลากสี พากันรวงหลนลงมาจากทองฟา มาแจกลูกอมเม็ดเล็กๆ ใหชาวเมืองกินจนปวด
ฟน ชาวเมืองโกรธจึงขับไลลูกอมออกจากหมูบาน ลูกอมรองไหจนชาวเมืองสงสาร และบอกวา ถายอมใหสอดไสกลวยบดลงไป
ในลูกอมทุกเม็ดก็จะยอมใหอยูในเมืองได ลูกอมยอมทําตามและก็อยูรวมกันกับชาวเมืองอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 



 

 ๑๔๑

ช่ือหนังสือ    ความลับของตัวหนู 
ผูแตง     กองบรรณาธิการสํานักพิมพหองเรียน  

สํานักพิมพ    หองเรียน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗  

ราคา    ๘๕ บาท 

รวบรวมสารพันคําถามนาสงสัยเก่ียวกับรางกายของเรา เชน ทําไมตองอ ึทําไมตองตด ทําไมงวงนอน ทําไมถึงมีน้ําตา 

ฯลฯ สนุกสนานกับคําตอบตลกๆ ที่เกิดจากจินตนาการของเด็กๆ พรอมเฉลยคําตอบที่ใหความรูมากมายแกเด็กๆ ภาพประกอบ
สุดประทับใจ เสริมจินตนาการ 
 

กลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี” 
ช่ือหนังสือ    ยักษตัวใหญๆ กับของช้ินเล็กๆ 

ผูแตง     นองฟา  

สํานักพิมพ    เบบี้แกงค 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

นําเสนอเร่ืองการนํามะพราวมาทําของใชในครัวเรือน เชน การทํากระบวย กระจา เปนตน 

 

ช่ือหนังสือ    คนธรรมดาๆ ตัวไมใหญไมเล็ก 

ผูแตง     นองฟา  

สํานักพิมพ    เบบี้แกงค 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

นําเสนอเร่ืองการนํามะพราวมาประกอบอาหารและทําขนม เชน มะพราวแกวสีสวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๔๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ 

หนังสือสําหรับเด็กวัย ๑๐ - ๑๒ ป 
หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียน 

ชวงชั้นท่ี ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๔๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง   นทิานภูผา 

สํานักพิมพ  หองเรียน 

ปที่พิมพ   ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๓๕ บาท 

 

ผืนดิน แผนหิน ภูผาชัน กอกําเนิดนิทานพื้นบาน ตํานานชีวิตเปยมคุณคา และพลังแหงจินตนาการ 
 

ช่ือเรื่อง   นิทานลําน้ํา นิทานพ้ืนบาน ตํานานแผนดิน 

สํานักพิมพ  หองเรียน 

ปที่พิมพ   ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๓๕ บาท 

 

ลําน้ํากลางไพรไกลโพน เปนแหลงกําเนิดของนิทานพื้นบาน ตํานานชีวิตที่ผูกพันกับแผนดินเกิด เปยมพลังแหง
จินตนาการ 
 

ช่ือเรื่อง   นิทานขุนเขา 

สํานักพิมพ  หองเรียน 

ปที่พิมพ   ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๓๕ บาท 

ณ ขุนเขายาวเหยียดฟา คือถนกําเนิดของนิทานพื้นบาน ตํานานชีวิตที่ผูกพันกับแผนดินเกิด เปยมพลังแหง
จินตนาการ นอง ๆ จะไดเรียนรูเร่ืองราวจากตํานาน เชน เรือพระที่นั่ง เสือสมิง วาว เมืองลับแล วามีความเปนมาอยางไร เปน
ตน 

ช่ือเรื่อง   ตํานาน ภาษิตไทย 

ผูแตง   พัชร ีมีสุคนธ 
สํานักพิมพ  หองเรียน 

ปที่พิมพ   ๒๕๔๘ 

ราคา   ๑๒๐ บาท 

 

ใหนอง ๆ ไดเรียนรู ความหมายของภาษิตไทย พรอมภาพประกอบ  ทั้งตํานานและเร่ืองเลา ตนเคาภาษิต คําพังเพย 

สํานวนไทย 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๔๔

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช่ือเรื่อง   เอรากอน ปริศนาเกมคณิตศาสตร  
ผูแตง   Fuzz 

สํานักพิมพ  บุคเวฟ 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๖๙ บาท 

ผจญภัยสุดระทึกในดินแดนเอรากอน แกโจทยคณิตเพื่อเอาชีวิตรอด ผจญภัยไปในดินแดนเอรากอน ตอสูกับความช่ัว
ราย ดวยการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ไมใชแคการบวก ลบ คูณ หาร แตเปนการพลิกแพลงที่ตองใชเชาวปญญา เด็ก ๆ 

จะไดเรียนรูที่จะฝกทักษะเก่ียวกับตัวเลข ฝกมองโจทยในมุมที่แตกตางกันไป วิธีการในการแกปญหาอาจมีหลากหลายวิธี แต
ส่ิงสําคัญเพียงหนึ่งเดียว คือ ความเขาใจ และความสนุกในการแกปญหา 

 

ช่ือเรื่อง   ผจญพอมดคณิตศาสตร Z ล.๑ ตอนผจญภัยสวนเศษสวนและทศนิยม 

ผูแตง   Kim Rin 

ผูแปล   อรษา สิทธิโชติอนันต 
สํานักพิมพ  ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

โซดามิ เพื่อนรวมช้ันของ กิลบก หายตัวไปอยางลึกลับ กิลบกกับชุนชิกจึงออกตามหาทําใหถูก      เวทยมนตของพอ
มดคณิตศาสตรดูดเขาไปยังโลกคณิตศาสตรอีกคร้ัง คราวนี้ทั้งคูตองเจอกับปศาจตัวเลข     คนสวนรางยักษ และเจดียบวกลบ
คูณหารเศษสวน ซ่ึงกิลบกตองแกโจทยใหถูกจึงจะผานดานเหลานี้ได กิลบกจะตามหาโซดามิเจอหรือไม...มีส่ิงนาสะพรึงกลัว
อะไรรอพวกเขาอยู...ไปติดตามความต่ืนเตนและเร่ืองมัน ๆ พรอมกับกิลบกกันไดเลย 

 

ช่ือเรื่อง   ผจญพอมดคณิตศาสตร Z ล.๒ ตอนไขปริศนาเศษสวนพิชิตยกัษเซท 

ผูแตง   Kim Rin 

ผูแปล   อรษา สิทธิโชติอนันต 
สํานักพิมพ  ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

 

กิลบกและชุนชิก ชวย โซดามิหรืออาซือโมด ออกมาไดแตกลายเปนกับดักใหพอมดคณิตศาสตร ปลุกยักษเซทขึ้นมา
เผาทําลายสวนคณิตศาสตรสําเร็จ กิลบกตองตอสูกับยักษเซทแกปริศนาโจทยเศษสวนและทศนิยม พวกเขาจะยับย้ังแผนการ
อันแสนช่ัวรายของพอมดคณิตศาสตรไดหรือไม มารวมลุนและหาคําตอบกันเลย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๔๕

ช่ือเรื่อง   ผจญพอมดคณิตศาสตร Z ล.๓ ตอนอะเล็กซานเดอรกับปริศนาเรขาคณิต 

ผูแตง   Kim Rin 

ผูแปล   อรษา สิทธิโชติอนันต 
สํานักพิมพ  ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๖๙ บาท 

 

เหตุการณปนปวนอีกคร้ังเพราะเจาหญิงเปอรเซียขโมยเวลาชีวิตของคุณแมกิลบกไป สวนพอมดคณิตศาสตรวางแผน
ทํารายเจาชายอะเล็กซานเดอร ลางสมองนักปราชญอาริสโตเติล กิลบกจะทําอยางไรเม่ือตองไขปริศนาเรขาคณิตชิงเวลาชีวิต
คุณแมคืนมา แถมยังตองขัดขวางไมใหพอมดคณิตศาสตรเปล่ียนแปลงประวัติศาสตรอีกดวย นอง ๆ เอาใจชวยเจาหนูกิลบก
ดวยนะ 

 

ช่ือเรื่อง   ผจญพอมดคณิตศาสตร Z ล.๔ ตอนอารคิมีดีสกับความลับของปริมาตร 

ผูแตง   Kim Rin 

ผูแปล   อรษา สิทธิโชติอนันต 
สํานักพิมพ  ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๖๙ บาท 

 

กิลบก ขามเวลามาอยูที่เมืองอะเล็กซานเดรียในอียิปต แตโชครายพลัดหลงกับ ชุนชิกและอาซือโมด แถมถูกลูกสมุน
ของพอมดคณิตศาสตรตามเลนงาน โชคดีที่ อารกี นักศึกษาจากมิวไซออนมาชวยไวทันเวลา พอหาชุนชิกกับอาซือโมดเจอแลว
กิลบกยังตองเผชิญกับดานปริศนาของพอมดคณิตศาสตรที่ยากย่ิงกวาเดิมและตองตามหานักคณิตศาสตรที่จะพาพวกเขากลับ
บานดวย นอง ๆ มาเอาใจชวยใหกิลบกและเพื่อน ๆ ไดกลับบานดวยนะ 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช่ือเรื่อง   จุกจิกปวนใจ ทําไมหามกินฟาสตฟูด : ทําไมตองรักโลก 

ผูแตง   Adam Larkum , Kate Knighton 

ผูแปล   นุชนาฏ เนตรประเสริฐศร ี

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๑๕ บาท 

เปนหนังสือ ๒ เลม ในเลมเดียว คือหนังสือใหความรูและปลูกฝงใหรักส่ิงแวดลอมกับอีกเลมจะเก่ียวกับการบริโภค
อาหารใหถูกหลักโภชนาการ 

 

 

 

 

 



 

 ๑๔๖

 

ช่ือเรื่อง   ศาสตราจารยพลุย คุยเรื่องสุขภาพ 

ผูแตง   Steve Parker  

ผูแปล   ธนวัต นิยมวัน 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๓๕ บาท 

หนังสือเสริมความรูเก่ียวกับการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกาย รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับการดูแลสุขอนามัย
ของรางกาย การออกกําลังกาย การกินอาหารใหถูกหลักโภชนาการ 
 

ช่ือเรื่อง   ประดิษฐของเลนวิทยาศาสตรสุดสรางสรรค 
ผูแตง   Leonie Pratt , Rebecca Gilpin  

ผูแปล   นฤมล ตัญญพงศปรัชญ 
สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๒๔๕ บาท 

๑.หนังสือภาพการประดิษฐของเลนวิทยาศาสตรนารักและการทดลองสนุกมากกวา ๕๐ ช้ิน  ดวยอุปกรณ หางาย
ใกลตัว  

๒.แนะนําอุปกรณและมีภาพประกอบ ๔ สี พรอมวิธีการทําอยางละเอียดทุกขั้นตอนจึงทําเองได 
๓.อธิบายหลักวิทยาศาสตรอยางงายที่ควรรูเก่ียวกับของเลนและการทดลอง 
๔.เนื้อหาหลากหลาย เชน อากาศและการบิน การหมุน การลอย การจม สถานะของสาร แสงกับภาพสะทอน แรง
ดึงดูดภาพลวงตา แรงตึงผิวเปนตน 

 

ช่ือเรื่อง   วิทยาศาสตร : สนุกกับการคนหาความรูขางใน 

ผูแตง   Alex Frith  

ผูแปล   พลอย สืบวิเศษ 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๔๙๕ บาท 

๑.หนังสือภาพความรูสําหรับเด็กที่มีขอมูลเก่ียวกับวิทยาศาสตรสาขาตางๆ การทดลอง การคนพบ ความกาวหนา 

และเทคโนโลยีใหม ๆ อยางละเอียด มีขอมูลเจาะลึกนารูมากมาย 

๒.อธิบายจุดเร่ิมตนการคนพบ ประโยชน และความกาวหนาของวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ทั้ง ดาราศาสตร ส่ิงมีชีวิต 

พลังงาน สสาร ธาตุ เทคโนโลยี การคนควาของนักวิทยาศาสตร 
๓.มีคําศัพทนารูเก่ียวกับการศึกษาวิทยาศาสตรสาขาตางๆ 

 

 

 



 

 ๑๔๗

ช่ือเรื่อง   รางกาย : สนุกกับการคนหาความรูขางใน 

ผูแตง   Katie Daynes  

ผูแปล   พลอย สืบวิเศษ 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๔๙๕ บาท 

๑.หนังสือภาพความรูสําหรับเด็กที่มีขอมูลเก่ียวกับอวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกายอยางละเอียด 

๒.อธิบายการทํางานของทุกระบบทั้งการยอยอาหาร การหายใจ การหมุนเวียนของเลือด กลามเนื้อกระดูก สมอง 
ประสาทสัมผัสและการขับถายอยางเปนขั้นตอน  

๓.มีคําศัพทนารูเก่ียวกับอวัยวะตาง ๆ ที่สําคัญของรางกาย 

 

ช่ือเรื่อง   สมอง : สนุกกับการคนหาความรูขางใน 

ผูแตง   Alex Frith , Colin King 

ผูแปล   พลอย สืบวิเศษ 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๔๙๕ บาท 

๑.หนังสือภาพความรูสําหรับเด็กที่มีขอมูลเก่ียวกับสวนตาง ๆ หนาที่และการทํางานของสมองอยางละเอียด มีขอมูล
เจาะลึกนารูมากมาย 

๒.อธิบายการทํางานของสมองแยกเปนสวน ๆ ใหเห็นหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน  

๓.มีคําศัพทนารูเก่ียวกับสวนตาง ๆ ของสมองและเกมทดสอบการทํางานของสมอง 
 

ช่ือเรื่อง   ๕ ยอดอัจฉริยะ 

ผูแตง   Li-Jung Yin , Si-Yuan Liu  

ผูแปล   ประทุมพร ตั้งกุลธวัช, อรินทรา ตั้งสถิตเกียรติ์ 
สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๙๕ บาท 

เลาเร่ืองราวประวัติชีวิตของบุคคลสําคัญระดับโลก ๕ คน คือ อารคีมีดีส , ไอแซก นิวตัน , ฮันส คริสเตียน แอนเดอร
เชน , ชาลส ดารวิน , แอลเบิรต ไอนสไตน สะทอนใหเห็นปญหาและอุปสรรคที่เขามาในชีวิตของพวกเขา แตก็สามารถฝาฟน
จนประสบความสําเร็จ 

 

ช่ือเรื่อง   วิทยาศาสตรฉลาดรู ตอน ภูเขาไฟ 

ผูแตง   กวอนชันโฮ 

ผูแปล   ศิวัสว สุรกิจบวร 

สํานักพิมพ  อมรินทรคอมมิกส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๙๙ บาท 



 

 ๑๔๘

หนังสือชุดนี้เปนหนังสือที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรูหลักการ ขอเท็จจริง หรือความรูทางดานวิทยาศาสตรที่พบเห็นไดใน
ชีวิตประจําวัน กฏขอแรกของวิทยาศาสตรคือการต้ังคําถามหรือปญหา ดังนั้นหากเราตองการศึกษาวิทยาศาสตร คุณสมบัติที่
จะขาดไปไมไดเลยก็คือความอยากรูอยากเห็น ความกระหายใครรูในคําตอบของธรรมชาติ ความกระตือรือรนที่จะสังเกตส่ิง
ตาง ๆ รอบตัว 

วิทยาศาสตรฉลาดรู เลม ๒๔ ตอน “ภูเขาไฟ” มีคําถามนาสนใจมากมาย อาทิเชน 

- ใตพื้นโลกมีหินรอนที่หลอมเหลวอยูดวยหรือ 

- มีขนมปงลอยออกมาจากภูเขาไฟดวยหรือ 

- ภูเขาไฟระเบิดสามารถทําใหทองฟามืดมิดไดดวยหรือ 

 

ช่ือเรื่อง   ๙๙ คําถามเด็ดพิชิตคะแนนวิทยาศาสตร 
ผูแตง   ฝายวิชาการ E.Q. Plus 

สํานักพิมพ  มอนสเตอรบุค 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๘๙ บาท  

 การตูนความรูแนวใหมที่จะชวยใหเด็ก ๆ เขาใจและจดจําคําตอบของขอสอบวิชาวิทยาศาสตรในเร่ืองตาง ๆ 

ครอบคลุมต้ังแตประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาไดอยางงายดาย ตรงจุด โดยนําเสนอเนื้อหาแบบการ     ต้ังคําถาม พรอมเฉลย
ดวยการตูนส้ันขํา ๆ ที่รับรองวาเด็ก ๆ จะจดจําไดไมลืม แถมยังมีคําอธิบายงาย ๆ ใหเขาใจถึงที่มาของคําตอบนั้น ๆ นอกจากนี้
เด็ก ๆ จะยังไดสนุกกับการเลนประลองถาม-ตอบ ทดสอบความรูกับเพื่อนหรือผูปกครอง เปนการสงเสริมความสัมพันธกับคน
รอบขางอีกทางหนึ่งดวย 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช่ือเรื่อง   แผนที่วัฒนธรรมรอบโลก 

ผูแตง   Lee, Jung-Hwa  

ผูแปล   กัญญารัตน จิราสวัสดิ ์
สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๗๕ บาท 

แผนที่ภาพนารักใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมที่ทั้งแปลกและนาสนใจของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ทั้งการทักทาย การ
กิน การขับถาย ชนกลุมนอย การใหของขวัญ ภาษา ประวัติศาสตร ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๔๙

ช่ือเรื่อง   สอนลูกใหกตัญู 

ผูแตง   เด็กดี 
สํานักพิมพ  ครอบครัว 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๘๕ บาท 

สนุกอยางสรางสรรคกับนิทานชาดกเพื่อสงเสริมใหเด็กมีความกตัญู รวม ๖ เร่ือง คือ 

-     พญานกแขกเตายอดกตัญู 

-     ลูกศิษยคิดเนรคุณ 

-    ชาวนาลืมคุณ 

-    นกแรงเล้ียงมารดา 

-    คนอกตัญู 

-    ความกตัญูของพญาเนื้อ 

 

ช่ือเรื่อง   แผนดินพระเจาอูทอง: "จุดเริ่มตนของการรวมไทย" 

ผูแตง   สละ นาคบํารุง 
สํานักพิมพ  อมรินทรคอมมิกส 
ปที่พิมพ  ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๕๙ บาท 

 พบกับการตูนความรูแสนสนุก เร่ืองราวสมัยของพระเจาอูทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ที่ทรงเปนปฐมกษัตริยที่
ย่ิงใหญของอโยธยา หรือกรุงศรีอยุธยา ทรงรวมไทยใหเปนแผนดินเดียวกัน ใหแผนดินไทยม่ันคงเพียงพอที่ประชาชนจะมีชีวิต
อยูอยางมีความสุข ทรงใชนโยบายทั้งดานการทหารและการรวมญาติ รวมทั้งการสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ การเมือง ให
ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการดําเนินเร่ืองและสาระความรูไปพรอม ๆ กัน 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช่ือเรื่อง   เพศศกึษานาสงสัย เลม ๑ "รางกายฉันมีอะไรแปลกไป" 

ผูแตง   ปารคคยองอึน 

ผูแปล   ศิวัสว สุรกิจบวร 

สํานักพิมพ  อมรินทรคอมมิกส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๙๙ บาท 

โลกยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะดานการส่ือสารและอินเทอรเน็ต ซ่ึงเขาถึงเด็ก 

ๆ อยางกวางขวาง จนบางคร้ังทําใหเด็ก ๆ มีโอกาสไดพบเห็นส่ือลามกอยางงายดายจนพอแมคาดไมถึง และอาจทําใหเด็ก ๆ มี
ทัศนคติตอเร่ืองเพศที่ผิดพลาดได 
            เด็กนอยในวันนี้คือนอง ๆ ที่จะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจในวันหนา หากไดรับการปลูกฝง
ความรูความเขาใจในเร่ืองเพศแบบผิด ๆ ก็อาจสงผลเสียทั้งตอตัวเองและผูอื่น แตหากไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองแลว 

เราก็จะพบวาชวงวัยแหงความเปล่ียนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจของวัยรุนนั้นชางเปนชวงเวลาที่งดงามเหลือเกิน 

 

 



 

 ๑๕๐

ช่ือเรื่อง   เพศศกึษานาสงสัย เลม ๒ "ความสําคัญ ของรางกาย" 

ผูแตง   ปารคคยองอึน 

ผูแปล   ศิวัสว สุรกิจบวร 

สํานักพิมพ  อมรินทรคอมมิกส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๙๙ บาท 

อีกหนึ่งเคร่ืองมือที่จะชวยคุณพอ คุณแมสอนลูกใหเรียนรูเร่ืองเพศอยางงายดายไมวาจะเปนภัยที่เกิดจากการเลน
อินเตอรเน็ต รวมถึงวิธีปองกันโรคที่เกิดจาการมีเพศสัมพันธ การคุมกําเนิดแบบธรรมชาติและปลอดภัย ระยะเวลากอนต้ังครรภ
ไปจนถึงการคลอดลูกที่ควรรู ตบทายที่เร่ืองฮิตสุด ๆ ในกลุมเด็กนอยคือการลดน้ําหนัก ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่จะทําใหลูก ๆ 

ของคุณ รูจักคุณคาของตัวเองมากขึน้ 

 

ช่ือเรื่อง   เพศศกึษานาสงสัย เลม ๓ "คําถามเรื่องเพศทีอ่ยากรู" 
ผูแตง   ปารคคยองอึน 

ผูแปล   ศิวัสว สุรกิจบวร 

สํานักพิมพ  อมรินทรคอมมิกส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๙๙ บาท 

"เซ็กส" คืออะไร ถามีแลวผลที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้น ควรทําตัวอยางไรเม่ือมีเซ็กสในวัยรุน การปฏิสนธิเกิดไดอยางไร 
โอกาสต้ังทองของผูหญิงใน ๑ เดือนมีมากแคไหน หลากหลายคําถามที่เด็กไมกลาถามและพอแมไมกลาตอบ คําถามใกลตัว
และคําพูดที่ควรตอบมีมากมายที่จะทําใหลูก ๆ ของคุณเขาใจ และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปลอดภัยถูกตอง ถูก
วิธ ี 

 

ช่ือเรื่อง   เพศศกึษานาสงสัย เลม ๔ "มาดูแลรางกายของเรากันเถอะ" 

ผูแตง   ปารคคยองอึน 

ผูแปล   ศิวัสว สุรกิจบวร 

สํานักพิมพ  อมรินทรคอมมิกส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๙๙ บาท 

เร่ืองราวเก่ียวกับการกาวสูวัยรุนอยางเต็มตัว หลายอยางในรางการเร่ิมเปล่ียนแปลง วิธีรับมืออยางฉลาดเพื่อความ
สมบูรณของรางกาย  เชน การขริบคือวัฒนธรรมที่ตองทําเหรอ / การเดินทางของตัวอสุจิในทอนําไข / ฮอรโมน / กล่ินเพศเมีย(ฟ
โรโมน) / ส่ือลามกกับการลวงละเมิดทางเพศ คืออะไร มีขอบเขตแคไหน ทําแลวไมดีตอตัวผูกระทําผิดอยางไร ไมดีตอเหย่ือ
อยางไร แลวถาประสบพบเห็นเหตุการณแบบนี้จะทํายังไง     ส่ิงเหลานี้จําเปนตองรูเพื่อการใชชีวิตอยางปลอดภัยและอยู
รวมกับสังคมแบบถูกวิธ ี

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕๑

ช่ือเรื่อง   รูวิทยาศาสตรฉลาดกอนเพ่ือน ตอน อึกับฉ่ี 

ผูแตง   สี่มิติ 
ผูแปล   วิทิยา จันทรพันธ 
สํานักพิมพ  อมรินทรคอมมิกส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๘๙ บาท 

ปดเทอมนี้ สองพี่นองบีกับบอย ไปบานคุณยาย แลวก็เกิดเร่ืองประหลาดขึ้น เม่ือผีอึกับผีฉ่ีโผลมาหาเด็กสองคน!!! 

บอยไมอยากเจอผีเลยกล้ันอุจจาระจนทองผูก แถมยังฉ่ีรดที่นอนจนผีฉ่ีตองมาบอกทางแกให สวนบีก็อายกล่ินตดเลยกล้ันไวจน
ทรมาน ทั้งผีอึและผีฉ่ีจึงตองตามเลาระบบขับถายใหทั้งสองฟง วาที่จริงอุจจาระและปสสาวะก็มีประโยชน อุจจาระเปนยา
รักษาโรคได... ปสสาวะเตือนใหเรารูวากําลังปวยอยูหรือเปลา... อุจจาระเปนอาหารสัตวไดดวยนะ...และยังมีประโยชนอีก
มากมายที่เม่ือบีกับบอยไดฟงแลวก็รูวาอุจจาระกับปสสาวะไมใชเร่ืองนารังเกียจสักนิดเลย 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช่ือเรื่อง   นักสืบเจาปญญา ไขปริศนาศิลปะ 

ผูแตง   ชิน คยองแอ  

ผูแปล   ชลาลัย สายบุตร 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๒๔๕ บาท 

ภารกิจของนักสืบยูเร่ิมตนอีกคร้ัง คราวนี้คดีสืบสวนสอบสวนเก่ียวของกับงานศิลปะระดับโลก พาผูอานไปรูจักกับจิตร
กรช่ือกองโลก พบกับภาพวาดสวยงาม แสนมหัศจรรย ต้ังแตภาพวาดบนผนังถํ้า ไปจนถึงภาพบนเพดานโบสถ ทั้งงาน
สถาปตยกรรมและประติมากรรมมากมาย 

 

ช่ือเรื่อง   ไมยากถาอยากแตงตัวดี 
ผูแตง   Jeon, Young-sin 

ผูแปล   อภิศร ีนิรตุติปญญากุล 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๔๕ บาท 

มาลุนกันดีกวาวา เอม่ี จะเปล่ียนแปลงรูปแบบการแตงตัวใหดูเปนสาวนอยที่ดูดีเหมือนนางแบบไดอยางไร 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ช่ือเรื่อง   ๕๑ คําถามเพ่ิมความรูเรื่องอาชีพ 

ผูแตง   Kim Hyun Suk  

ผูแปล   วรรณวรา จิราภัฑร 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๕๕ บาท 



 

 ๑๕๒

เด็ก ๆ มักมีขอสงสัยในใจเสมอ หนังสือเลมนี้ไดรวบรวม ๕๑ คําถามที่เด็กประถมกวา ๕๐๐ คน ที่สนใจใครรูเก่ียวกับ
เร่ืองอาชีพมาตอบใหฟง โดยผูเชียวชาญดานอาชีพจากกรมแรงงานของเกาหลี เชน ทําไมผูใหญถึงมีอาชีพแตกตางกัน ทําไม
ใคร ๆ อยากเปนวิศวกร ไมทํางานไดเงินหรือไม เปนหมอไดอยางไร ทํางานอยางไรไดเงินมากที่สุด ในอนาคตจะมีอาชีพใหม ๆ 

อะไรบาง และอีกหลากหลายคําถามนารู ที่บางคร้ังผูใหญใกลตัวก็ตอบไมได 
 

ช่ือเรื่อง   น้ําตาลหวานๆ กับเกลือเค็มๆ 

ผูแตง   ทีมงานกบนอกกะลา 

สํานักพิมพ  ทีวีบูรพา 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๘๐ บาท 

ประโยชนของเกลือนั้นมีมากกวาความเค็ม เพราะเกลือเปนสวนประกอบในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี ฟอกยอม ฯลฯ 

สวนน้ําตาลที่เปนสวนผสมของอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมมากมาย และเปนสินคาที่ตองถูกควบคุมโดยรัฐบาล ทั้งราคาและ
คุณภาพ ทั้งเกลือและน้ําตาลผลิตขึ้นไดอยางไร ติดตามไดที่นี ่
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช่ือเรื่อง   อัศวินภาษาอังกฤษพิชิตปศาจหมู ๑ ตอน เปดตํานานการดเวทมนตร 
ผูแตง   Lee Kyung-Tark 

ผูแปล   ทิพยวิมล เจริญลิ้ม 

สํานักพิมพ  ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๕๕ บาท 

ฮวารัง ถูกปศาจหมูตามลา เพราะเขาใจผิดวาเขาคือ อัศวินการดเวทมนตร แทจริงแลวคือคุณปูของ ฮวารัง ปศาจหมู
ขโมยการดปศาจเพื่อปลดปลอยปศาจช่ัวรายทั้งส่ี ฮวารังและฮานาตองเดินทางไปโลก       มอนสเตอรแทนคุณปูผูชรา ชวยชีวิต
โมโมเทพแหงเห็ด และพบพระราชาแหงความกลาหาญ ชวยโมโมและครอบครัว 
 

ช่ือเรื่อง   อัศวินภาษาอังกฤษพิชิตปศาจหมู ๒ ตอน สงครามชิงการดราชา 
ผูแตง   Lee Kyung-Tark 

ผูแปล   ทิพยวิมล เจริญลิ้ม 

สํานักพิมพ  ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๑ 

ราคา   ๑๕๕ บาท 

ฮวารังและฮานาสามารถปราบกองทัพหนูลงได ไดรับเชิญจากพระราชาแหงความกลาหาญใหไปพักผอนในปราสาท 

ทั้งคูไดเห็นการดราชาที่ใชสะกดปศาจไมใหรวมรางเปนราชาปศาจ แตไมมีใครดึงมันออกไดยกเวนอัศวินการดเวทมนตรใน
ตํานาน ขณะเดียวกันปศาจหมูก็ไดปลุกปศาจหินใหคืนชีพ เพื่อแยงชิงการดราชา 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕๓

ช่ือเรื่อง   ศึกอังกฤษดับฤทธ์ิปศาจตอง เลม ๑ ตอน ปงปงกับคํานามตามลาปศาจ 

ผูแตง   YOU YOUNG-SOO 

ผูแปล   อภิศร ีนิรตุติปญญากุล 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๔๘ บาท 

ปงปง เจาชายแหงวันเดอรแลนด ถูกเจาจอไมก้ี ยุใหเปดหีบนางแพนตอรา ทําใหปศาจที่ถูกขังอยูหลายรอยปหลุด
ออกมา ปงปง ตองทําภารกิจจับปศาจทั้งหมดมาลงหีบดังเดิมตามคําบัญชาของพระราชา ดวยความบังเอิญทําใหเปเปและด็
อกก้ีตองรวมทําภารกิจนี้อยางไมเต็มใจ การจับปศาจตองใชเวทมนตรภาษาอังกฤษ แตเปเปไมชอบภาษาอังกฤษเอาเสียเลย 

เม่ือ “นานา” คุณครูสอนภาษาอังกฤษแสนสวยยอมเปนติวเตอร เปเปก็ชอบภาษาอังกฤษขึ้นมาทันใด และเม่ือเจาปศาจราย
ตองการทําลายหางสรรพสินคาไซโคลน ปงปงก็ไปทันเวลาสามารถชวยใหคนที่อยูภายในหางรอดมาไดอยางหวุดหวิด เม่ือแผน
แรกไมสําเร็จเจาปศาจก็ยังไมยอมหยุดงาย ๆ ติดตามตอนตอไปเลม ๒นะคะ 

ช่ือเรื่อง   ศึกอังกฤษดับฤทธ์ิปศาจตอง เลม ๒ ตอน ปงปงกับคํากริยาแสนวิเศษ 

ผูแตง   YOU YOUNG-SOO 

ผูแปล   อภิศร ีนิรตุติปญญากุล 

สํานักพิมพ  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๔๘ บาท 

หลังจากที่ปงปง เจาชายแหงวันเดอรแลนด สามารถเอาชนะปศาจไซโคลนไดดวยเวทมนตรคํากิริยาภาษาอังกฤษ 

และสงปศาจไซโคลนกลับไปยังผูคุมปศาจแหงวันเดอรแลนดเปนที่เรียบรอย แตความต่ืนเตนยังไมจบลงเทานั้น เม่ือปศาจจาว
สมุทรกําลังคิดแผนการช่ัวรายหวังจะทําลายสะพานขามแมน้ํา และกอกวนความสงบสุขของพระราชวังดวยการพยายามลักพา
ตัวเจาหญิง ปงปงและเปเป จึงเขาขัดขวางดวยเวทมนตรคําถาม คํากิริยา รวมทั้งมีนายพลแองโกราองครักษของพระราชาเขา
รวมปกปองเจาหญิงดวยแมสะพานจะพังลงก็ตามแตอยางนอยปงปงก็สามารถชวยผูบริสุทธิ์จากเหตุการณในคร้ังนี้ได และ
ทายที่สุด พระราชวังมังกรก็กลับสูความสงบสุขดวยฤทธิ์เวทมนตรภาษาอังกฤษนั่นเอง 

ช่ือเรื่อง   สนุกกับนิทานอีสป ฉบับ ๒ ภาษา 

ผูแตง   ครูแคท 

สํานักพิมพ  เพชรประกาย 

ปที่พิมพ   ๒๕๕๒ 

ราคา   ๑๖๐ บาท 

เร่ืองราวของนิทานอีสปแตละเร่ือง ลวนสอดแทรกคติสอนใจ ซ่ึงเปนการปลูกฟงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก ๆ 

 

 

 



 

 ๑๕๔

กลุมสาระ “ภาษาไทย” 

ช่ือหนังสือ   แผนโจรกรรมกระเปาเหลือง  
ชุด สารวัตรยอดนักสืบ 

ผูแตง     Ursel  Schefflor   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา     ๗๕ บาท  

สารวัตรคาเบไดรับแจงจากเจาของรานอัญมณีคนหนึ่งวา กระเปาหนังสีเหลืองภายในบรรจุเคร่ืองประดับเพชรลํ้าคา
ของเขาถูกขโมยไประหวางการตกลงทําสัญญาประกันภัย  พรอมกับรถจากัวรสีเหลืองคันหนึ่ง  สารวัตรคนเกงจะจัดการกับคดี
นี้อยางไร  และของสีเหลืองทั้งสองส่ิงนั้นเก่ียวของกันหรือไม 
 

ช่ือหนังสือ   ผจญภัยสุดปลายรุง กับนางฟาสายรุงสีแดง 
ผูแตง     Daisy  Mesdows   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสยังรีดด้ิง  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๔๘ บาท  

ราเชลกับคริสต้ีมาพักผอนที่เกาะเรนสเปล  ทั้งสองเจอรูบี้นางฟาสีแดงติดอยูในหมอที่สุดปลายรุงกินน้ํา  พวกเธอชวย
รูบี้ออกมาได  รูบี้พาพวกเธอไปดินแดนนางฟาและเลาเร่ืองที่เกิดขึ้นใหฟงวา นางฟารุงกินน้ําทั้งเจ็ดถูกมนุษยหิมะสาปใหไปอยู
ทั่วเจ็ดมุมโลกเพราะพวกเธอลืมเชิญมนุษยหิมะมางานเล้ียงฤดูรอน ราเชลและเคิรสต้ีตองตามหาเหลานางฟาองคที่เหลือให
ครบเพื่อนําสีสันกลับไปยังดินแดนนางฟา 

 

ช่ือหนังสือ   ลิลล่ีแมมดมือใหม  ตอน อัศวินขามเวลา 

ผูแตง     Kmister    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๗๕ บาท  

ลิลล่ี เด็กหญิงในยุคปจจุบันผูครอบครองตําราเวทมนตรตองรับหนาที่พาดอน กีโฮเต อัศวินในนิยายช่ือดังกลับเขาไป
ในโลกของนวนิยายอยางเดิมใหได  เพราะอยูๆ อัศวินผอมๆ คนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นกลางหางสรรพสินคาทําตัวแปลกๆ จนผูคน
ตกใจ และยังนึกวาหางสรรพสินคาขนาดใหญนัน้คือปราสาทมหึมา  เร่ืองกลายเปนขาวดังถึงกับออกขาวโทรทัศน  ลิลล่ีรูวาเปน
เพราะความผิดพลาดบางอยางเก่ียวกับหนังสือเวทมนตรทําใหอัศวินจอมปวนมาอยูในโลกปจจุบัน 

 

ช่ือหนังสือ   ชุดสามสหายผจญภัย : กุญแจปริศนา 

ผูแตง     Jorg  Hagemann   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๕๘ บาท  



 

 ๑๕๕

เม่ือคารลเพื่อนใหมถูกจับตัวไป ถึงจะไมชอบหนากัน มาเรียและมารคุสก็ตองเดินทางไปยังปราสาทรางแหงหนึ่ง เพื่อ
ชวยเหลือเขาจากแกงคสามแฝด  ซ่ึงชอบไปขโมยของไมมีคามาขายในตลาดขายของเกา  พวกเขาถูกจับขังในหองมืดกับ
ส่ิงของชํารุดทั้งหลาย  คารลตองหาทางสงสัญญาณขอความชวยเหลือจากเพื่อนคนอื่นๆ ใหได 
 

ช่ือหนังสือ   แซมเพื่อนรักมหัศจรรย  ตอนทุกวันเปนวันเสาร 
ผูแตง     บอล  มาร    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๘๘ บาท  

“แซม” ไมใชคน ไมใชสัตว แซมจอมกวน จอมปวน ชอบพูดเปนกลอน แซมเปนส่ิงมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่ปรากฏขึ้น
ทามกลางความสงสัยของทุกคน และมันเรียกนายทัชเชนเบีย วาพอดวยเหตุผลประหลาดของแซม สุดทายทั้งสองก็เขากันไดดี
และมีความสุข 

 

ช่ือหนังสือ   เพื่อนรักตัวประหลาด  ตอนโยโกหายไป 

ผูแตง     Knister   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา     ๙๕ บาท   

เร่ืองราวของโยโก สัตวประหลาดหนาตาแปลก  กินอาหารแชแข็งและพูดภาษาของตัวเอง  แตหัวเราะและรองไหได
เหมือนมนุษย  พบเร่ืองราวผจญภัยที่สนุกต่ืนเตนของโยโกไดเปนตอนๆ และใหแงคิด 

 

ช่ือหนังสือ   หกสหายไขปริศนา เลม ๑  ไขปริศนาคดีวางเพลิง 
ผูแตง     Enid  Blyton   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา     ๙๘ บาท   

เปนวรรณกรรมชุดนักสืบเด็ก ๕ คน และสุนัข ๑ ตัว  กลุมเด็กๆ ช่ืนชอบการสืบสวนสอบสวนและคอยมองหาคดี
ปริศนามาสืบทุกคร้ังที่มีโอกาส  และเด็กๆ สามารถคล่ีคลายคดีปริศนาไดดวยความเฉลียวฉลาด ชางสังเกตและความสามัคคี 

 

ช่ือหนังสือ   เร่ืองพิสดารของเด็กชายโนริยาสึ  

 ตอนที ่๑  อากาศดี บางทีมีหมูตก 

ผูแตง     ยามาดะ  ชิโร   

สํานักพิมพ    เจบุคส   
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๗  

ราคา     ๑๑๐ บาท  

เร่ืองราวของเด็กชายโนริยาสึ เรียนอยูช้ันประถม ๓ มีการบานปดเทอมคือการเขียนบันทึกประจําวัน  ซ่ึงคุณครูบอก
เขาวาใหเขียนตามความจริงเพราะเปนของสวนตัว  แตตอมาเขาจับไดวาแมแอบอานบันทึก ดวยความโมโหโนริยาสึจึงคิด



 

 ๑๕๖

แกลงแม ดวยการแตงเร่ืองโกหกขึ้นแถมยังเขียนลวงหนาใหเปนบันทึกของวันพรุงนี้  บันทึกการโกหกของโนริยาสึเปนเร่ืองที่
แปลกประหลาดไมนาเกิดขึ้นจริง  เชน  แมทําดินสอชุบแปงทอด  จูๆ ปลาทองที่เล้ียงไวก็บินหนี  มีหมูตกลงมาจากทองฟาแทน
ฝน  คอของแมยืดออกเหมือนยางยืด  ซ่ึงหลังจากโนริยาสึบันทึกส่ิงเหลานี้ลงไป เชาวันตอมาปรากฏวาทุกอยางที่โนริยาสึ
บันทึกลงไปกลายเปนเร่ืองจริง แลวอยางนี้โนริยาสึจะทําอยางไร 
 

ช่ือหนังสือ    ซันจิ ตุนจอมพลัง 
ผูแตง     โอคะดะ จุน   

สํานักพิมพ    เจบุคส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา     ๑๔๕ บาท  

ซันจิเปนตุนพิเศษที่ไมเหมือนใคร  เขาเปนตุนจอมพลังที่เขมือบไมเลือก  ทั้งไสเดือน ดิน หิน เหล็ก ไมเวนแมแต
ดวงดาว ซันจิขุดดินเกงกวาใคร ขุด ขุด ขุด จนทะลุลงไปในน้ําและพุงขึ้นไปถึงทองฟา  วีรกรรมทั้งกินทั้งขุดทุกอยางที่ขวางหนา
ของเขานี่เองที่ชวยรักษาเผาพันธุตุนไว แถมยังชวยโลกมนุษยไวอีกตางหาก  อีกหนึ่งผลงานจากผูเขียน “โคะโสะอาโดะ ปานี้
นั้นโนนไหน” ในเร่ืองนี้โอคาดะ จุนเลือกใชตัวตุนที่ไมเหมือนตัวตุนตัวไหนในโลกเปนพระเอก เนื้อเร่ืองที่ดําเนินอยางสนุกสนาน 

การผูกเร่ืองที่เปยมดวยจินตนาการและเสนหของโครงสรางการเลาเร่ืองแบบซอนที่มีเร่ืองหนึ่งซอนอยูในโครงเร่ืองหลัก 

 

ช่ือหนังสือ   ๑๐๐ นิทานอีสป 

ผูแตง     กองบรรณาธิการสํานักพิมพแฮปปคิดส   

สํานักพิมพ    แฮปปคิดส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๗    

ราคา     ๗๕ บาท  

สนุกสนานกับเร่ืองราวนาอาน ๑๐๐ เร่ือง  แฝงแงคิดและคติสอนใจที่มีประโยชนจากนิทานอมตะของอีสป นักเลา
นิทานที่ครองใจคนทั่วโลกมานับพันป 
 

ช่ือหนังสือ    ตํานานภาษิตไทย 

ผูแตง     พัชรี  มีสุคนธ    

สํานักพิมพ    หองเรียน  

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๑๒๐ บาท  

ตํานานเร่ืองเลาตนเคาของสุภาษิต คําพังเพย สํานวนโวหาร  แฝงความหมายลึกซ้ึง  จากภูมิปญญาแหลมคม  เพื่อ
เตือนสติใหคิดและใชปญญาในการดําเนินชีวิตสืบทอดคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 

ช่ือหนังสือ   ความสุขของกะท ิ ตอน ตามหาพระจันทร 
ผูแตง     งามพรรณ  เวชชาชีวะ   

สํานักพิมพ    แพรวสํานักพิมพ  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๔๙ บาท  



 

 ๑๕๗

ภาคตอของหนังสือเร่ือง ความสุขของกะท ิ  นวนิยายที่ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซียน 

ประจําป ๒๕๔๙ (ซีไรท)  เร่ืองราวของกะทิเด็กหญิงที่ตองสูญเสียแมซ่ึงปวยเปนโรคกลามเนื้อออนแรง  หัวใจดวงเล็กๆ ที่บอบ
ชํ้าจากความโศกเศราเพราะสูญเสียผูที่เปนที่รักยอมตองใชเวลาถนอมรักษาและแนนอนวาตองมี “ยาใจ” ที่ถูกตอง การรับมือ
และจัดหาที่ทางใหความเศราอยูรวมกับเนื้อชีวิตไดอยางลงตัวจะชวยใหชีวิตดําเนินตอไปอยางไมชํ้าตรมนัก ซ่ึงแนนอนวาไมใช
เร่ืองงายไมวาเปนเด็กหรือผูใหญ สัมผัสโลกของกะทิที่ยังใหความสุขกับผูอานอีกเชนเคย 

 

ช่ือหนังสือ    ขบวนการนิทานและสหาย 

ผูแตง    ปรีดา  อัครจันทโชติ   

สํานักพิมพ    แพรวเยาวชน 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๓๐ บาท  

และแลวเวลานี้เองพวกหนังสือตางก็กรูเขามารุมลอมฉันและพูดคุยกับฉัน ดังนั้นความลับที่ฉันอยากบอกก็คือ “เธอรู
ไหม พวกหนังสือมีชีวิตนะ” พวกเขาตางผลัดกันเลาเร่ืองราวตางๆ ใหฉันฟงทําใหฉันไดรูจักพวกเขาเพิ่มขึ้น ทั้งกับเลมที่ฉันเคย
อานเม่ือนานมาแลวและกับเลมที่ฉันไมเคยอานมากอน ดังนั้นเร่ืองราวที่พวกเธอจะไดอานตอจากนี้ไป จึงเปนเร่ืองของพวกเขา
ที่เลาใหฉันฟงนั่นเอง เธอจะไดรูวาพวกเขาแตละเลมมีนิสัยอยางไร มีชีวิตความเปนอยูอยางไร และเม่ือพวกเขาอยูดวยกันตาม
ลําพังนั้นมีเร่ืองราวสนุกสนานเพียงไร 
 

กลุมสาระ “ภาษาตางประเทศ” 

ช่ือหนังสือ   เกงอังกฤษกับพิ้งคก้ี  ตอน My Body 

ผูแตง     ภาสจุฑา  รัตนศุกล  และสุภาสินี  รัตนศุกล 

สํานักพิมพ    ดอกหญาวิชาการ  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘    

ราคา     ๑๕๐  บาท  

รวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษที่ควรรูเก่ียวกับรางกาย  มีการบูรณาการคําศัพทอื่นอยางงายๆ  ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาแผนใหมที่มุงใหเด็กๆ ไดเรียนไปเลนไปโดยไมมีความเครียด และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน คําศัพทนําไปใชใน
บริบททําใหการเรียนภาษาอังกฤษมีความหมายมากขึ้น มิใชเรียนแบบทองจํา 

 

ช่ือหนังสือ   เกงศัพทอังกฤษ ๑,๐๐๐ คํา กับพิ้งคก้ี   

English for young learners 

ผูแตง     ภาสจุฑา  รัตนศุกล  และสุภาสินี  รัตนศุกล 

สํานักพิมพ    ดอกหญาวิชาการ  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘    

ราคา     ๑๙๐  บาท  

รวบรวมคําศัพททีพ่บบอยในชีวิตประจําวันของเรา  โดยแบงเปนหมวดบาน ครอบครัว โรงเรียน รางกาย เคร่ืองแตง
กาย และหมวดอื่นๆ อีกมากมาย  เรียงตามตัวอักษรพรอมมีรูปภาพประกอบคําศัพท ส่ีสีสวยงาม  ชวยใหงายแกการเขาใจและ
การคนหา  จะเปนประโยชนใหกับผูที่สนใจและใฝรูในภาษาอังกฤษ  และชวยใหประสบความสําเร็จในการใชภาษาอังกฤษ
ตอไป 



 

 ๑๕๘

ช่ือหนังสือ   วินนีหวนคืนเวหา : แมมดวินนี 
ผูแตง     กอรกี พอล  และวาเลอรี โทมัส  

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช  

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๒๒๕  บาท  

แมมดวินนีไปไหนมาไหนโดยใชไมกวาดกายสิทธิ์พาเหินเวหา  แตแลวเธอก็เร่ิมพบอุปสรรค  เธอจึงตองพึ่งพาคทา
วิเศษเสกไมกวาดกายสิทธิ์พาหนะคูใจใหกลายเปนอะไรตออะไรมากมายหลายอยาง 

 

ช่ือหนังสือ   พยาบาลแนนซ่ี 

ผูแตง    Ronne  Randall   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๖๕  บาท  

วันนี้พยาบาลแนนซ่ีตองตรวจสุขภาพของหนูนอยเชอร่ี  เย่ียมไขคุณนายโกรน   ปอนยาใหคุณกรัมเบิล  และทําแผล
ใหชางกอสรางบิลล  รวมทั้งผูปวยอื่นๆ ดวย  ชางเปนวันที่ยาวและยุงอะไรเชนนี้  มาดูซิวาคุณพยาบาลทํางานอยางไร  พรอม
รูจักคําศัพทนารู    วิธีอาน และคําแปล 

  

ช่ือหนังสือ   ผจญภัยไปกับโจรสลัด 

ผูแตง     Russel  Punter   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา     ๖๘  บาท   

อานนิทานแสนสนุกและฝกภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน  ปฏิบัติการลาสมบัติของเหลาโจรสลัดกําลังจะเร่ิม  แลวนี่คือ
เร่ืองราวของการผจญภัยแปลกประหลาดของเหลาโจรสลัดที่นองๆ ตองไมเคยไดยินมากอน  โจรสลัดมือใหมที่พยายามกําจัด
นกแกวจอมยุง  เด็กหญิงแสนสวยกับโจรสลัดนักลักพาตัว  และแผนที่แยบยลเพื่อที่จะสลัดหนากาก  เตรียมใหพรอมแลวลงเรือ
กันไดเลย 

 

ช่ือหนังสือ   ขางบานผมมีไดโนเสาร 
ผูแตง     ฮารเรียต  คาสเตอร   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๖๘  บาท  

 

อานนิทานแสนสนุกและฝกภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน  จูๆ ก็มีไดโนเสารมาอยูขางๆ บานแซม  ก็ฝมือคุณพัฟนัก
ประดิษฐสมองใสนะสิ  ทีแรกแซมคิดวาของพวกนั้นเปนไขธรรมดาๆ ที่ฟองใหญเปนพิเศษ  แตพอมันฟกออกมาเปนตัว  เร่ือง
วุนวายและปญหาก็คอยๆ เพิ่มขึ้นเหมือนขนาดตัวของไดโนเสารนั่นแหละ  คุณพัฟกับแซมตองทําอะไรกันสักอยางแลว และ
ตองเร็วดวย 



 

 ๑๕๙

ช่ือหนังสือ    ชวยกลัวผมหนอย 

ผูแตง     เฟลิซิต้ี  เอเวอเรต  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา     ๙๘  บาท   

นิทาน ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) อานนิทานแสนสนุกและฝกภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน  เจาผีนอยจะทําอยางไรดี  เม่ือ
ถูกมองวา “นาขัน” แทนที่จะ “นากลัว”  

 

ช่ือหนังสือ   คุณครูทีนา 

ผูแตง     Mandy  Ross    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๖๕  บาท  

คุณครูทีนาพานักเรียนทั้งช้ันไปทัศนศึกษาที่ปราสาท  พวกเขาไดดูสวนตางๆ ของปราสาทโดยไมมีใครพลัดหลง  แต
คุณครูไปติดอยูในคุกใตดินและไดพบส่ิงสําคัญที่หายไป   จึงไดพบพระราชิน ี  มาเที่ยวสนุกกับเด็กๆ ในเร่ือง  และรูจักคําศัพท
นารู วิธีอาน และคําแปล 

  

ช่ือหนังสือ   เร่ืองวุนวายของเจาชาย เจาหญิง 
ผูแตง     Christopher  Rawson  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา     ๖๘  บาท   

ในโลกนี้มีเจาชาย เจาหญิงมากมายหลายแบบ  นี่คือหนังสือที่รวบรวมเร่ืองราวแปลกๆ ของเจาชายเจาหญิงในแบบที่
เราไมเคยรูจักมากอน  ผจญภัยไปในดินแดนเทพนิยาย  ดูสิวาเร่ืองราววุนวายของบรรดาเจาชายเจาหญิงที่ไมเหมือนใครนี้จะ
ลงเอยอยางไร 

  

ช่ือหนังสือ   อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ 

ผูแตง     Katle  Daynes   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา     ๖๘  บาท   

นิทาน ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)  อะลาดินถูกจอมเวทผูช่ัวรายขังอยูในหองลับ   พรอมแหวนและตะเกียงเกาๆ  เขาจึงถู
มือเขาดวยกัน  พลันความมหัศจรรยก็บังเกิดขึ้น    จินนีประจําแหวนชวยพาเขากลับบาน  จินนีประจําตะเกียงชวยดลบันดาล
ทุกความปรารถนาใหสมหวัง  แตจอมเวทสองพี่นองก็คอยตามราวี  อะลาดินจะรอดพนจากอันตราย และไดแตงงานกับเจา
หญิงหรือไม  มาเปนกําลังใจใหอาละดินกันเถอะ 

  

 



 

 ๑๖๐

ช่ือหนังสือ    สถานที่กอสรางแสนวุน  สนุกกับสถานที่ 
ผูแตง     Melanie  Joyce   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๖๕  บาท  

วันอันวุนวายในสถานที่กอสรางแสนวุนของไบรอัน บรูช   แจก เดนนิส มีกิจกรรมหลากหลายที่สัตวตางๆ ตองชวยกัน
ทําเพื่อสรางสระวายน้ําในรม พรอมศัพทนารู วิธีอาน และคําแปล 

 

ช่ือหนังสือ    ศัพทหมวดชวนรู (Classified Words) 

ผูแตง     น็อตต้ี     

สํานักพิมพ    แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๙๕  บาท  

หนังสือพจนานุกรมภาพรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษที่นารูจํานวน ๑๐ หมวด   เชน  หมวดเคร่ืองแตงกาย  อาหาร  
ยานพาหนะ  ซ่ึงมีคําศัพทมากกวา ๕๐๐ คํา  คําศัพททุกคํามีคําอานสําหรับฝกออกเสียง  มีตัวอยางประโยคและภาพประกอบ  

แถมทายดวยเกร็ดความรูหลากหลายเร่ืองที่สอดคลองกับคําศัพท 
  

ช่ือหนังสือ   เมนนอยเพื่อนรัก 

ผูแตง     เตือนใจ  พรมสิงห   

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๔๐  บาท  

นอกจากเนื้อเร่ืองอันสนุกสนานแลว นิทานสองภาษา Thai-English เลมนี้จะชวยใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูศัพททั้งไทยและ
อังกฤษเพิ่มมากขึ้น ครู-อาจารยสามารถนําไปใชบูรณาการการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

 

ช่ือหนังสือ   หญิงชรากับลูกหมู 

ผูแตง     มณฑิรา  พานิชย่ิง   

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๔๐  บาท   

หญิงชรากับลูกหมู เปนนิทานลูกโซซ่ึงเปนนิทานที่มีลักษณะที่พิเศษคือ เปนเร่ืองที่เลาตอเนื่องดวยวิธีการเลาซํ้าๆ ผูก
ตอกันเปนลูกโซ ซ่ึงสวนใหญจะวนกลับมาที่เดิม แตบางคร้ังอาจตอเนื่องซํ้าๆ จนพบจุดจบ หนังสือจัดทําเปนสองภาษาไทย - 

อังกฤษ เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูคําศัพทไปพรอมกัน จัดพิมพเปนหนังสือปกแข็ง พิมพส่ีสีตลอดเลม 

 

 

 



 

 ๑๖๑

ช่ือหนังสือ   เจาหิ่งหอยรอยแสง 
ผูแตง     พนอ  ธรรมเนียมอินทร   

สํานักพิมพ    สถาพรบุคส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๔๐  บาท   

หนูพัดรองไหเสียใจกับหิ่งหอยและสัตวน้ําทั้งหลาย เธอเสียดายที่จะไมไดเห็นภาพสวยงามนั้นอีก เธอรองไหสะอื้นจน
น้ําตาไหลเปยกชุมหมอน เด็กๆ ไดเรียนรูศัพททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ภาพประกอบสีสวยสดพิมพดวย
กระดาษอารต ปกแข็ง นิทานลูกโซสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)  เปนเร่ืองที่เลาตอเนื่องดวยวิธกีารเลาซํ้าๆ   ผูกตอเปนลูกโซ  ใน
เร่ืองจะแฝงแงคิดบางอยางไว  

 

กลุมสาระ “คณิตศาสตร” 
ช่ือหนังสือ   ปริศนาพาเพลิน  สําหรับเด็กและคนอื่นดวย 

ผูแตง     ธิดาสิริ  ภัทรากาญจน  และคณะ  

สํานักพิมพ    สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๗   

ราคา     ๘๐  บาท  

เปนหนังสือทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กระดับช้ันประถมศึกษาขึ้นไป  รวมทั้งพอแม และผูอานทั่วไป  ปริศนาใหความสนุก
และฝกเชาวนปญญาในการคิด  อันเปนพื้นฐานสําหรับการคํานวณที่ซับซอนมากขึ้นได  ผูเขียนไมไดเนนเนื้อหาแบบในตําราทาง
คณิตศาสตร แตนําเสนอดวยภาพปริศนาและตัวเลข  พรอมสอดแทรกเกร็ดความรูเพื่อเสริมสรางเชาวนปญญาอีกดวย  

 

ช่ือหนังสือ   คณิตคิดคํ่าละขอ :  

อยารอชา เด๋ียวตามเพื่อนไมทัน (ป.๔-๕-๖) 

ผูแตง     ธิดาสิริ  ภัทรากาญจน  และคณะ  

สํานักพิมพ    สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๓๕  บาท  

เปนหนังสือโจทยคณิตศาสตรที่ไดรวบรวมจากวารสาร  ขอสอบแขงขันและขอสอบคัดเลือก  โดยใชวันที่และเดือนเปนเลข
ขอพรอมคําเฉลย  สําหรับนักเรียนช้ัน ป. ๔-๕-๖  ไดเสริมความรูเก่ียวกับระบบตัวเลขของชาติตางๆ และพื้นฐานสําหรับเรียน
พีชคณิต เรขาคณิต  เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักเรียนไดมีมานะในการทําโจทยคณิตศาสตรตอไป  

 

ช่ือหนังสือ   คณิตคิดสนุก  ระดับประถมศึกษา 

ผูแตง     James Rlley Marge Eberts.   

สํานักพิมพ    สุวีริยาสาสน 

ปทีพิ่มพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๗๕  บาท   

หนังสือที่รวบรวมปญหาทาทายความคิดและความรูรอบตัวสําหรับเด็กประถมศึกษาภายในเลมมีปญหาคณิตศาสตร
มากมาย ๑๙๐ ปญหา ซ่ึงเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ทั้งในและนอกโรงเรียน 



 

 ๑๖๒

ช่ือหนังสือ    สนุกกับเกมคณิตพิศวง 
 Opening the Magic Math Box   

ผูแตง     ซง มยอง-จิน    

สํานักพิมพ    ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๖๕  บาท  

เกมคณิตศาสตรสําหรับใหเด็กๆ ฝกฝนการคํานวณพื้นฐานแบบงายๆ และคนหาความสนุกสนานที่ซอนอยูในตัวเลข 

ซ่ึงพบเห็นกันในชีวิตประจําวัน โดยผานเร่ืองราวที่ทําใหรูสึกเหมือนกําลังเขาไปในดินแดนมหัศจรรย เพื่อเรียนรูเวทมนตรจาก
ผูวิเศษ นอกจากความสนุกสนานแลวยังจะไดเกร็ดความรูที่นาสนใจเก่ียวกับคณิตศาสตรและความมหัศจรรยเก่ียวกับตัวเลข
อีกมากมาย 

 

ช่ือหนังสือ   เลขคณิตคิดเร็ว   

ชุดโดเรมอนสอนคณิตศาสตร 
ผูแตง     Nichlnouken    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๒๕  บาท  

หนังสือเสริมความรูคณิตศาสตรที่นําเสนอในรูปแบบการตูนโดเรมอน ภายในเลมจะสอนการคํานวณต้ังแตขั้นพื้นฐาน
สําหรับเด็กช้ันประถมศึกษา เชน การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวน ทศนิยม ในแตละบทจะแทรกเคล็ดลับและอธิบาย
จุดที่มักทําผิดบอยๆ รวมถึงแนะนําวิธีคํานวณอยางงายๆ 

 

ช่ือหนังสือ   นิทานเกงเลข  เลม ๒ 

ผูแตง     Yong-Ran Kim  และ  Hyang-Sook Choi  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙    

ราคา     ๑๐๕  บาท  

นิทานสอนหลักคณิตศาสตร สําหรับระดับประถมศึกษาปที ่๓ และ ๔ ทองโลกจินตนาการพรอมเรียนรูและทําความ
เขาใจหลักคณิตศาสตร สนุกสนานไปกับนิทานเสริมปญญา ไขปญหาโจทยคณิตศาสตร  และเกร็ดความรูมากมาย  

 

ช่ือหนังสือ   โดเรมอนตะลุยโลกคณิตศาสตร 
ผูแตง     Jin  Aklyama    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๒๙๕  บาท  

หนังสือเสริมความรูคณิตศาสตร นําเสนอในรูปแบบการตูนโดเรมอน ภายในเลมจะสอนคณิตศาสตรต้ังแตพื้นฐานไป
จนถึงเร่ืองที่ยาก  โดยเด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยของโดเรมอนและผองเพื่อนในเมืองที่เต็มไปดวยตัวเลขและรูปทรง



 

 ๑๖๓

แปลกๆ  เนื้อหาแตละบทเปนการรวบรวมส่ิงที่เด็กๆ เคยเรียนหรือจะเรียนในระดับประถมศึกษา   จึงไมจําเปนตองอานเรียงไปที
ละบท  สามารถอานจากตรงไหนก็ได  ในแตละบทจะมีเกมปริศนาใหเด็กๆ ไดเลน  มีคําอธิบาย ขอสังเกต แบบฝกหัดและเฉลย 

 

ช่ือหนังสือ   ไขปริศนาเลขคณิตกับอลิซในแดนมหัศจรรย 
ผูแตง     Naomi  Yamazaki   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๗๕  บาท  

จากวรรณกรรมอมตะ “อลิซในแดนมหัศจรรย”  ถายทอดเร่ืองราวออกมาในแงมุมของคณิตศาสตร  เร่ืองราวการผจญ
ภัยของอลิซเร่ิมตนขึ้นเม่ือเธอว่ิงตามกระตายเขาไปยังโพรงไม  กระทั่งตกลงไปในหลุมที่ลึกมาก  กระทั่งเธอมาเจอกับคุกก้ีและ
เคร่ืองด่ืมที่ทําใหตัวของเธอยืดขยายหรือหดลงได  ถาเธอกินคุกก้ีรูปหัวใจ ๑ ช้ิน  สวนสูงจะลดลง ½  ถากินคุกก้ีรูปส่ีเหล่ียมหรือ
รูปดอกไม  สวนสูงจะลดลง ๑/๓ และ ๑/๕ ตามลําดับ  ถาเดิมอลิซสูง ๑ เมตร ๒๐ เซนติเมตร  แตตอนนี้เธอสูงเพียง ๑๐ 

เซนติเมตร  จะมีวิธีไหนนะที่จะรูไดวาอลิซกินคุกก้ีแบบไหนไปบาง  รวมไขปริศนาคณิตศาสตรที่ซอนอยูในการผจญภัยแสน
มหัศจรรยนี้ 
 

ช่ือหนังสือ   พกสูตรคณิตประถม  ชวงช้ันที ่๑ - ๒ 

ผูแตง     ฝายวิชาการ  บริษัทสกายบุกส จํากัด  

สํานักพิมพ    สกายบุกส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙    

ราคา     ๗๐  บาท  

เนื้อหาประกอบดวย  จํานวนนับ เศษสวน ทศนิยม ตัวประกอบจํานวนเฉพาะ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. สมการและการแก
สมการ มาตราวัด การอานเวลา เรขาคณิต และคูอันดับ แผนภูมิและกราฟ  พรอมดวยสูตรตางๆ  รวมทั้งเทคนิคอยางงายที่จะ
ทําใหนองๆ เขาใจอยางรวดเร็วและเกงคณิตศาสตรอยางแนนอน 

 

ช่ือหนังสือ    สนุกคิดคณิตศาสตร 
ผูแตง     เชอร่ี  อยูดี   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๐   

ราคา     ๔๐  บาท  

รวมโจทยคณิตศาสตร ผูที่อานตองใชทักษะคณิตศาสตรดานตาง ๆ รวมถึงเชาวน และไหวพริบแกปญหาโจทยอยาง
สนุกสนาน ทายเลมมีเฉลยดวย 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๖๔

ช่ือหนังสือ   เคล็ดลับ ๗๗ วิธีเปล่ียนคณิตศาสตรใหเปนเร่ืองงาย 

ผูแตง     Kim, Jung Han  

สํานักพิมพ   นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๐   

ราคา     ๒๒๕  บาท  

หลายคนคงสงสัยวาทําไมเราตองเรียนคณิตศาสตร เพราะคณิตศาสตร ยุงยาก นาเบื่อ และไมสนุก แตจริงๆแลว ไม
วาเราจะหลับตาหรือลืมตาคณิตศาสตรลวนอยูรอบตัวเรา เพราะคณิตศาสตรเปนวิธีการฝกคิดวิธีหนึ่ง ลองใชสมองจินตนาการ
ถึงตัวเลขแลวมองดูโลกและธรรมชาติสิ แลวเราก็จะเห็นกฎเหลานั้นเอง ลองมองคณิตศาสตรใหมีความสนุกสนาน ลองคิดวา
ความยากเปนเร่ืองของความทาทาย ถาเราคิดแบบนีเ้ราก็จะรูวา คณิตศาสตรนั้นสนุกขนาดไหน ถาเรารูถึงกฎและความ
สนุกสนานของคณิตศาสตรแลว ก็จะทําใหเราเรียนคณิตศาสตรไดสนิทสนมดีย่ิงขึ้น 

 

ช่ือหนังสือ    นักสืบคณิตศาสตร 
ผูแตง     ชิน  คยองแอ 

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๑๖๕  บาท  

สืบคดีปริศนาลึกลับใหสนุกดวยคณิตศาสตร หนังสือเลมนี้ยังมีเร่ืองราวปริศนาคณิตศาสตรสนุกๆ ซอนไวอีกมากมาย 

เชน คดีลักพาตัวกับภาพปริศนา ปริศนาตัวเลขในภาพวาดชวยชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งไวได แลวตัวเลขมาเก่ียวอะไรดวย หรือจะ
เปนจดหมายปริศนา จดหมายรหัสซีซารที่เขียนโดยใชตัวเลข  ตัวเลขเหลานั้นมีความหมายอะไรซอนอยู 
 

ช่ือหนังสือ   พิชิตอาณาจักรเรขาคณิต เลม ๑  

ตอน ดาวหาแฉกแหงองคจักรพรรดิ 

ผูแตง   Papyrus 

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๐   

ราคา     ๑๗๕  บาท  

อาณาจักรเรขาคณิตที่เคยอยูกันอยางสงบสุขกลับตองมาวุนวายสับสน เม่ือเชโมเจาเมืองสามเหล่ียมคิดจะเปนใหญ 
ยูรีนักวางแผนเมืองสามเหล่ียมคิดอุบายใหเมืองวงกลมเขาใจผิดวาเมืองส่ีเหล่ียมหักหลังและเปนผูสังหารเจาเมืองวงกลม ใน
ขณะเดียวกันเมืองสามเหล่ียมก็สงกองทัพไปบุกเมืองส่ีเหล่ียมและสังหารเจาเมืองส่ีเหล่ียม ปอมปราการเมืองส่ีเหล่ียมไดช่ือวา
เปนปอมปราการที่แข็งแกรงที่สุด จึงไมใชเร่ืองงายนักที่ยูรีจะบุกทําลายได 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๖๕

ช่ือหนังสือ   เกมคณิตคิดสนุก 

ผูแตง     - 

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๑   

ราคา     ๗๐  บาท  

เกมฝกคิดที่ชวยพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญาและการสังเกต นําเสนอในลักษณะถาม-ตอบ พรอมเฉลยละเอียด
ทายเลม 

 

ช่ือหนังสือ   เกงคณิตพิชิตโจทย 
ผูแตง     รัชนิกร ชลไชยะ 

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๑   

ราคา     ๔๐  บาท  

รวมโจทยคณิตศาสตร ผูที่อานตองใชทักษะคณิตศาสตรดานตางๆ รวมถึงเชาวนและไหวพริบแกปญหาโจทยอยาง
สนุกสนาน ทายเลมมีเฉลยดวย 

 

กลุมสาระ “วิทยาศาสตร” 
ช่ือหนังสือ   ชีวิตสัตว ๗ ทวีป 

ผูแตง     เอนิตา  แกเนอรี    

สํานกัพิมพ    สุวีริยาสาสน 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๒๐๐ บาท  

หนังสือภาพที่จะอธิบายใหเด็กๆ รูจักโลกของเราและสัตวตางๆ ที่อาศัยอยูบนโลก  ภายในเลมมีรูปประกอบส่ีสี  และ
ขอมูลที่อธิบายใหทราบถึงความเปนอยูของสัตวที่ดํารงชีวิตอยูแถบทวีปตางๆ  ทั้งขั้วโลกอันหนาวเหน็บ  ทะเลทรายที่รอนระอุ  
ปาดิบช้ืน  ปาฝน   ใหไดทราบวาสัตวตางๆ อาศัยอยูไดอยางไร  มีการปรับตัวหรือไม 
 

ช่ือหนังสือ   อาณาจักรสัตวโลก   

การตูนชุด ทองโลกธรรมชาติกับ ดร.รอบรู 
ผูแตง     คิม ซู ฮัน   

สํานักพิมพ   ซีเอ็ดยูเคช่ัน  

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา     ๑๔๕ บาท   

เร่ืองราวการดํารงชีวิตและการผจญภัยของสัตวนารู ๖ ชนิด  ไดแก  สุนัขซับซารี   (สุนัขโบราณของเกาหลี)  สิงโต  

ปลาฉลาม  ปลาแซลมอนและหอยทาก  เพื่อใหเกิดความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของชีวิตสัตวที่มีตอส่ิงแวดลอมใน
แงมุมแตกตางกัน 

 

 



 

 ๑๖๖

ช่ือหนังสือ   ชีวิตพิศวงของแมลง   
การตูนชุด ทองโลกธรรมชาติกับ ดร.รอบรู 

ผูแตง     คิม ซู ฮัน   

สํานักพิมพ    ซีเอ็ดยูเคช่ัน  

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา     ๑๔๕ บาท   

รวบรวมเกร็ดความรูเก่ียวกับแมลง ๕ ชนิดที่มีเอกลักษณโดดเดน  ซ่ึงประกอบดวยผ้ึง แมลงปอ มด ต๊ักแตนตําขาว
และหิ่งหอย  โดยศึกษาความมหัศจรรยของแมลงเหลานี้วามีวงจรชีวิตอยางไร  และบทบาทหนาที่อะไรในธรรมชาติ 

 

ช่ือหนังสือ   อยูอยางไรเม่ือแหลงพลังงานใกลหมดโลก 

ผูแตง     ธนกานต  วงศหลิว   

สํานักพิมพ    ดอกหญาวิชาการ 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๙๕ บาท  

พลังงานเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษยและส่ิงมีชีวิตทั้งโลก  พลังงาน
เกิดขึ้นจากแหลงตางๆ มากมายซ่ึงมีอยูอยางจํากัดและไมจํากัด  ในปจจุบันแนวโนมการใชพลังงานในประเทศตางๆ ทั่วโลก 

รวมถึงประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ  และมีแนวโนมที่จะเกิดภาวะขาดแคลนพลังงานในอนาคต  เพื่อความอยูรอดของ
เหลามนุษยชาติและส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูบนโลกใบนี ้  เราทุกคนควรตระหนักปญหาขอนี ้ ดวยการรวมใจกันลดการใชพลังงาน 

หรือหันมาเอาใจใสที่จะใชพลังงานที่มีอยูใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  รวมทั้งการหาพลังงานอื่นมาทดแทน
เปนการลดภาระคาใชจายใหกับครอบครัว  เปนการชวยชาติทางออมและยังชวยรักษาส่ิงแวดลอมของโลกใหอยูในภาวะสมดุล  

ไมถูกทําลาย  ทําใหโลกของเรานาอยู 
 

ช่ือหนังสือ   ครอบครัวนักคิด  ตอน ดอกไมแสนสวย 

ผูแตง     ชาตรี  เกิดธรรม    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๖๐ บาท  

นิดและนอยแหงครอบครัวนักคิด มักจะมีปญหาและคําถามตางๆ  ทางวิทยาศาสตร มาถามลุงโตงอยู เสมอ 

นอกจากนี้ยังมีการทดลองและการอธิบายตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนการกระตุนตอมคิดอีก
ดวย 

 

ช่ือหนังสือ   ครอบครัวนักคิด  ตอน ดินดีดินเสีย 

ผูแตง    ชาตรี  เกิดธรรม    

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๖๐ บาท  



 

 ๑๖๗

นิดและนอยแหงครอบครัวนักคิด มักจะมีปญหาและคําถามตางๆ  ทางวิทยาศาสตร มาถามลุงโตงอยู เสมอ 

นอกจากนี้ยังมีการทดลองและการอธิบายตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนการกระตุนตอมคิดอีก
ดวย 

 

ช่ือหนังสือ    ไขปริศนา ๑๐๐ คําถาม  รางกายของเรา 

ผูแตง     Hong Sung Tae   

สํานกัพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๒๔๕ บาท  

๑๐๐ คําถามตางๆ เก่ียวกับรางกายที่เด็กหรือคนทั่วไปมักจะสงสัย  เชน  ถาหัวโต จะเรียนเกงจริงหรือ  ทําไมบางคน
หัวลาน  ทําไมเม่ือนอนหลับเราจึงฝน  ทําไมเวลาหิวทองจึงรอง  เราเกิดขึ้นมาไดอยางไร  ทําไมจึงเปนสิว  และอื่นๆ อีกมากมาย
เก่ียวกับทุกซอกทุกมุมของรางกาย 

 

ช่ือหนังสือ   แพนดายอดนักสืบ 

ผูแตง     Ryu  Gi-Woon   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา     ๑๓๕ บาท   

มาชวยนักสืบแพนไขคดีกันเถอะ  แมจะเปนแพนดาจอมขี้เกียจ แตดวยความรูดานวิทยาศาสตรของเขา  ไมมีคดีไหน
ที่แพนนักสืบเกงที่สุดในอาณาจักรสัตวจะแกไมได การตูนวิทยาศาสตรที่มีตัวละครเปนสัตว  ตัวเอกเปนแพนดายอดนักสืบที่ใช
ความรูทางวิทยาศาสตรไขคดีตางๆ  โดยมีเพื่อนๆ ที่จะมาชวยสรางความสนุกสนาน  ตอนทายของแตละตอนจะมีหนาขอมูล
เพื่ออธิบายความรูเพิ่มเติม 

 

ช่ือหนังสือ   มหัศจรรยครบเคร่ือง  เร่ืองวิทยาศาสตรโหดมันฮา 

ผูแตง    Nick  Arnold    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๔๕๐ บาท  

พาคุณไปคนพบเร่ืองนาทึ่งของปรากฏการณบิ๊กแบง  แมลงกระหายเลือด  ไดโนเสาร  อะตอมและสารเคมี  โลกของ
เรา  เอกภพอันกวางใหญและจุลินทรีย 
 

ช่ือหนังสือ   เที่ยวปากับนาเกรียง 
ผูแตง     เกรียงไกร  สุวรรณภักด์ิ   

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๙๕ บาท  



 

 ๑๖๘

เร่ืองเลาสนุกๆ ของการเที่ยวปาจากปลายปากกานาเกรียงถึงหลานๆ ผูรักธรรมชาติทุกคน  รวมเร่ืองขวัญใจเด็กๆ 

จากคอลัมนเที่ยวปากับนาเกรียงในหนังสือพิมพขาวสด 

 

ช่ือหนังสือ   นักสืบวิทยาศาสตร  ชุด  ไขความลับปริศนาดวยวิทยาศาสตร 
ผูแตง     ชิน  คยองแอ    

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา   ๑๗๕ บาท  

รวมคนหาความจริงของวิทยาศาสตรใกลๆ ตัวไปกับการไขคดีปริศนาของนักสืบยู และยอนกลับไปดูการไขปริศนา
ยากๆ ในอดีตของเหลาผองเพื่อนนักวิทยาศาสตรขี้สงสัย ชางสังเกต และชอบคนควาทดลอง  เชน  ความลับในกอนน้ําแข็ง   
ซินแบดผจญภัยกับการพยากรณอากาศ 

 

ช่ือหนังสือ   ความลับของธรรมชาติ 

ผูแตง     ปราการเกียรติ  ยังคง   

สํานักพิมพ    ปาเจรา  

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๕๙๐ บาท  

สนุกไปกับคําถามและคําตอบเก่ียวกับความเปนไปในธรรมชาติ ที่ใหสาระความรูขอเท็จจริงที่ชวนใหคนหา  ถอยคําที่
มีชีวิต  รูปภาพสีสันสดใสและตัวการตูนแสนสนุก  จะชวยใหเด็กๆ เขาใจโลกและสภาพแวดลอมของสัตวไดดีย่ิงขึ้น 

 

ช่ือหนังสือ   โลกของเรา  ชุด เรียนรูโลกรอบตัว ชุดที่ ๒ 

ผูแตง     จิโอวานนา  แมนเตกาซซา  

สํานักพิมพ    แฮปปคิดส 
ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๘   

ราคา     ๓๕๐ บาท  

สารานุกรมภาพรูปเลมบอรดบุค แข็งแรงและมีเทคนิคการนําเสนอตัดเจาะ ที่กระตุนความสนใจ  ชวยใหเด็กไดรูจัก
โลกของเรา  ซ่ึงมีเร่ืองนาพิศวงมากมายใหเรียนรู ทั้งสวนประกอบตางๆ  ปรากฏการณธรรมชาติและสาระนารูมากมาย  

ภาพประกอบสวยงาม  พรอมคําอธิบายที่เขาใจงาย  ชวยกระตุนใหนักอานตัวนอยใฝหาความรูดวยตัวเอง 
 

ช่ือหนังสือ   ๑๐๐ เร่ืองนารูเก่ียวกับโลกของเรา 

ผูแตง     ปเตอร  ไรลีย    

สํานักพิมพ    แพรวเยาวชน 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๔๙   

ราคา     ๑๓๙ บาท   

“โลกของเรา” จากชุด “๑๐๐ เร่ืองนารู” เลมนี้จะพาเด็กๆ ไปสํารวจและเรียนรูธรรมชาติอันนาทึ่งในโลกของเรา ต้ังแต
กําเนิดโลก ภูเขาไฟทรงพลัง เทือกเขาสูงตระหงาน  สภาพ-ภูมิอากาศ  และภูมิทัศนอันนาต่ืนตาต่ืนใจของปาเขตรอนและ



 

 ๑๖๙

ทะเลทราย  รวมถึงวิธีที่เด็กๆ   จะสามารถดูแลรักษาสภาพแวดลอมอันสวยงามนี้ไวไดพรอมเกร็ดความรูและภาพประกอบ
สวยงาม 

 

ช่ือหนังสือ    สนุกกับ ๕๐ การทดลองวิทยาศาสตรแบบงายๆ 

ผูแตง   Science  Museum  และ  Japan  Science  Foundation 

สํานักพิมพ    สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๐   

ราคา     ๑๕๕ บาท   

๕๐ การทดลองวิทยาศาสตรแบบงาย ๆ ที่สามารถลองทําและเรียนรูไดดวยตัวเอง เหมาะสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมตน 

มัธยมปลาย อาจารย และผูที่สนใจในความพิศวงของวิทยาศาสตร เนื้อหาในเลมเขาใจไดทันที และทําตามไดงายๆ ดวยรูป
ภาพประกอบ การอธิบายทุกขั้นตอนอยางละเอียด เชน การสรางฟาผาจ๋ิว การบีบกระปองเบียรโดยไมใชมือ การทําใหอุณหภูมิ
ตํ่าลงกวา ๐ºC การใชประโยชนจากน้ํามันที่กําลังจะทิ้ง ฯลฯ  

กลุมสาระ “ศิลปะ”  

 

ช่ือหนังสือ   สราง (สรรค) ส่ือจากของใชใกลตัว 

ผูแตง    กุลวรา ชูพงศไพโรจนและคณะ 

สํานักพิมพ   คิดคม  

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๓๐ บาท 

มองรอบๆ ตัวเรา จะเห็นวามีของใชใกลตัวมากมาย ไมวาจะเปนของใชในบาน เชน ผาเช็ดหนา ผาออม ที่จับหูกระทะ 

ที่จับตูเย็น พวงกุญแจ ถุงมือ ถุงเทา ผากันเปอน ฯลฯ ของใชในสํานักงาน เชน กระดาษใชแลว ที่หนีบกระดาษ กลองเปลา เรา
สามารถนํามาสรางสรรคเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน ประกอบการเลานิทาน และจัดกิจกรรมสงเสริมการอานได ซ่ึงทั้ง
ผูปกครอง ลูกหลาน ลูกศิษย ครู อาจารยจะไดชวยกันสรางสรรคเปนส่ือ สามารถประหยัดคาใชจายได และเสริมความคิด
สรางสรรคไดเปนอยางดี 

 

ช่ือหนังสือ   กลองยาว  ศิลปะพื้นบานของไทยทุกภาค 

ผูแตง    มนตรี  ถิรวิทยวรกุล 

สํานักพิมพ   สุวีริยาสาสน  
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

ตามการเรียนการสอนของหลักสูตรใหม  ที่กําหนดใหโรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อสงเสริมใหมีสวนรวมในการเรียน
การสอน กลองยาวก็เปนวิชาหนึ่งที่เปนเอกลักษณของทองถ่ินทุกภาค ภายในหนังสือเลมนี้จะเลาถึงความเปนมาของศิลปะ
พื้นบานและความรูทั่วไปของกลองยาว ประวัติความเปนมาของกลองยาว ตลอดจนเคร่ืองแตงกายของผูเลนกลองยาว  

 

 

 

 



 

 ๑๗๐

ช่ือหนังสือ   วาดเกงเร่ืองกลวยๆ เลม ๑ ใบหนาและอารมณ 
ผูแตง    ธัญญา  ผลอนันต 
สํานักพิมพ   ขวัญขาว ๙๔  

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๓๕ บาท 

เรียนรูการวาดภาพ จุดประกายจินตนาการ แลวจะรูวาการวาดภาพใบหนาคนนั้นไมไดยากอยางที่คิด หนังสือเลมนี้
ไดรวบรวมเทคนิคการวาดใบหนาในหลากหลายรูปแบบอารมณ โดยการสอนแบบ Step By Step งายตอการเขาใจและทําตาม
ไดโดยทันท ี 

 

ช่ือหนังสือ   โดเรมอนสอนเคล็ดลับศิลปะ :  

วาดภาพและออกแบบ 

ผูแตง    Tatsuyuki Sasakl    

สํานักพิมพ   นานมีบุคสพับลเิคช่ันส 

ปที่พิมพ    พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ราคา    ๑๑๕ บาท 

เรียนรูศิลปะการวาดภาพและการออกแบบ ต้ังแตการใชอุปกรณตางๆ เทคนิคในการวาดภาพลายเสน การวาดภาพ
เลาเร่ือง การใชสี การตัดแปะโดยใชกระดาษและวัสดุอื่นๆ เคล็ดลับการวาดภาพใหเกง การแกไขขอผิดพลาด ช้ีแนะจุดสําคัญ 

ฯลฯ เพื่อใหนองๆ สนุกกับการสรางสรรคงานศิลปะโดยใชจินตนาการไดอยางเต็มที่และสามารถส่ือความเปนตัวเองผานการ
วาดภาพและออกแบบ วาดรูปสวยในลักษณะที่แตกตางกัน รูจักงานภาพของศิลปนคนสําคัญ เลโอนารโด ดา วินชี เรอนัวร 
แวนโกะ ปคัสโซ 

 

ช่ือหนังสือ    ART IDEAS 

ผูแตง    Flona Watt 

สํานักพิมพ   นานมีบุคสพับลิเคช่ันส      
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๒๙๕ บาท 

ART IDEAS เปนหนังสือที่จุดประกายความคิดสรางสรรคในการทําผลงานศิลปะ ซ่ึงเปนการใชเทคนิคตาง ๆ ในการ
วาดภาพระบายสี ไมวาจะเปนการทําภาพพิมพ การดีดสี การเปาสี การใชอุปกรณตางๆ เขามาผสมผสานในการทําช้ินงาน
ศิลปะ 

 

ช่ือหนังสือ    ดินกระดาษปนฝน 

ผูแตง    ภุชงค  แกวเมืองทอง 
สํานักพิมพ   พาส พับลิชช่ิง 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๙๙ บาท  



 

 ๑๗๑

หนังสือศิลปะอธิบายวิธีการนํากระดาษเกา ๆ ที่เปนวัสดุเหลือใชมาแปรรูปเปนดินกระดาษ ซ่ึงสามารถนํามาปนเปน
งานศิลปะไดในราคาประหยัด และแนะนําวิธีปนดินกระดาษหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปนแนวทางใหเกิดการสรางสรรคผลงาน
ปนตามจินตนาการของตนเองตอไป 

 

ช่ือหนังสือ    กระดาษกลายราง 
ผูแตง    กุลวรา ชูพงศไพโรจน และคณะ 
สํานักพิมพ   คิดคม 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๓๐ บาท 

“กระดาษกลายราง” เปนศิลปะการสรางสรรคส่ือรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนส่ือการเรียนการสอน ประกอบการจัดปาย
นิทรรศการ ประกอบการเลานิทาน ทําเปนภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็ก บัตรอวยพร เปนของประดับ เปนของใชทําเอง ใช
สอนศิลปะประดิษฐ ทําเปนของชํารวย ของขวัญ ของฝาก ฯลฯ การนําเศษวัสดุเหลือใชมาใชประโยชนกอใหเกิดความคิด
สรางสรรค และใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวย 

 

ช่ือหนังสือ    หนังสือจากปลายนิ้ว    

ผูแตง    กุลวรา ชูพงศไพโรจน และคณะ 

สํานักพิมพ   คิดคม  

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๔๘ บาท 

แนะนําวิธีการสรางภาพประกอบเร่ืองราวใหนาสนใจ ไมวาจะเปนนิทาน เร่ืองเลา หรือแมแตสุภาษิต คําพังเพย
สอนใจ ซ่ึงมีเทคนิคมากมายหลายรูปแบบ การสรางภาพจากปลายนิ้วเปนวิธีการงายๆ ไมตองใชอุปกรณอะไรมากมาย แคแทน
หมึกหรือสีผสมอาหารกับปลายนิ้วบวกกับจินตนาการ ก็สามารถสรางภาพนารักๆ ไดอยางไมจํากัด 

 

ช่ือหนังสือ    กิจกรรมยามวาง เที่ยวทะเล 

ผูแตง    แคลร  บีตัน  

สํานักพิมพ   สุวีริยาสาสน 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๐๐ บาท 

ปดเทอม ไปเที่ยวทะเลพรอมกิจกรรมยามวาง เปดเทอมเอาของเลนสวยๆ ไปอวดเพื่อน หนังสือรวบรวมกิจกรรมสนุก
ไวยามวางทั้งวิธีทําของเลน ขนมและเคร่ืองด่ืมแบบงายๆ ยามวางของหนูๆ  มีชีวิตชีวากับของเลนและของกินฝมือตนเอง ไมวา
ฝนจะตกหรือแดดจะออก ในหองนั่งเลน หรือริมทะเล ก็สนุกไดไมตางกัน  

 

ช่ือหนังสือ    กิจกรรมยามวาง สนุกยกแกง 
ผูแตง    แคลร  บีตัน  

สํานักพิมพ   สุวีริยาสาสน 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา    ๑๐๐ บาท 



 

 ๑๗๒

เฮยกกวน สนุกยกแกง รวบรวมกิจกรรมสําหรับทํารวมกับเพื่อนๆ ในยามวาง หรือเปนแนวทางจัดกิจกรรมในโรงเรียน 

เชน วิธีทําของขวัญเกไกไมเหมือนใคร กิจกรรมชมรมงานออกราน เพื่อนทางจดหมาย และกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย 

 

ช่ือหนังสือ    ปนกระดาษ...แสนสนุกเปนรูปสัตว เลม ๑, ๒ 

ผูแตง    นภาพร  โลนุชิต  

สํานักพิมพ   ศิลปาบรรณาคาร 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๒๐๐ บาท 

หนังสือ ปนกระดาษ...แสนสนุกเปนรูปสัตวนี้เสนอแนะนําวิธีการทํากระดาษทิชชูที่แสนจะธรรมดา ใหกลายมาเปนรูป
สัตวนารัก ๆ ไดดวยวิธีงาย ๆ สนุกสนาน และหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเด็ก ๆ สามารถดัดแปลงวิธีการปน ใชกับการปนรูปดวยดิน
น้ํามัน ดินไทย หรือดินญ่ีปุนก็ได อีกทั้งชวยในการสงเสริมพัฒนาการ และจินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี 

 

ช่ือหนังสือ    ทางจะเข  
ผูแตง    ภิชาติ เลณะสวัสด์ิ 

สํานักพิมพ   ศิลปาบรรณาคาร 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗  

ราคา    ๘๐ บาท 

หนังสือโนตเพลงไทย แยกทางเฉพาะเคร่ืองดนตรีจะเข 
 

ช่ือหนังสือ    ทางขิม 

ผูแตง    ภิชาติ เลณะสวัสด์ิ    

สํานักพิมพ   ศิลปาบรรณาคาร 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ราคา    ๘๐ บาท 

หนังสือโนตเพลงไทย แยกทางเฉพาะเคร่ืองดนตรีขิม 

 

กลุมสาระ “สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม” 

ช่ือหนังสือ    เร่ืองเลนในวัยเยาว 
ผูแตง     สรวงธร   นาวาผล  

สํานักพิมพ    ครอบครัว 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๒๒๕ บาท 

เปนเร่ืองเลาเก่ียวกับวิธีการเลนกับธรรมชาติและของเลนจากธรรมชาติของเด็กยุคกอน ที่อาจยังพอเห็นไดบางใน
ชนบทไทยปจจุบัน เชน การนําน้ําอัญชันมาทาแกมแตมปาก การทําปตอซังขาว การทําตุกตาจากลูกตาล การเลนลูกขาง
มะเขือ การเลนอีตักกับเม็ดนอยหนา เปนตน ซ่ึงของเลนเหลานี้ใชวัสดุจากธรรมชาติรอบตัว ไมตองส้ินเปลืองเงินในการซ้ือหา 

เพียงใชหัวประยุกตนิดหนอย ชวยใหเด็กเกิดจินตนาการสรางสรรคและมีจิตใจที่ออนโยน เปนมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 



 

 ๑๗๓

ช่ือหนังสือ    นิทานโชคดี เลม๑ “พึ่งพาตน” 

ผูแตง     สายฝน   ศิลปพรหม  

สํานักพิมพ    ครอบครัว 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๕๕ บาท 

เปนนิทานสนุกสนาน ภาพการตูนส่ีสีนารักสดใส อาศัยเคาเร่ืองจากมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ที่พระพุทธองคทรงให
แนวทางไว สําหรับผูที่ตองการประสบกับความโชคดีในชีวิตเลม ๑ “พึ่งพาตนเอง” ประกอบดวย ๑๐ เร่ือง คือ ชางมหิฬามุข 

ชางมงคลผูเปล่ียนนิสัย, สังกิจจสามเณร ผูกลาหาญ, นายสมุนมาลาการ ยอดนักจัดดอกไม,พระพาหิยะ ผูรูธรรมเร็ว, นาย
ควาญชาง ผูมีบุญ, โกสิยเศรษฐี ผูตระหนี,่ เสนกบัณฑิต ผูมีปญญาเปนเลิศ, บุรุษเปล้ีย (พิการ) อดีตกรวดผูแมนยํา, ธรรมปาล 

ผูไมตายตอนหนุม และพราหมณโกหก ผูรูมนตเสกมะมวง จุดเดนของหนังสือ ชวยใหเด็กเพลิดเพลินกับการอานจนไมรูสึกวา
คุณธรรม จริยธรรมเปนเร่ืองนาเบื่อหนาย  

 

ช่ือหนังสือ    นิทานโชคดี เลม ๒ “รูจักให” 
ผูแตง     สายฝน   ศิลปพรหม  

สํานักพิมพ    ครอบครัว 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๔๐ บาท 

เปนนิทานสนุกสนาน ภาพการตูนส่ีสีนารักสดใส อาศัยเคาเร่ืองจากมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ที่พระพุทธองคทรงให
แนวทางไว สําหรับผูที่ตองการประสบกับความโชคดีในชีวิต เลม ๒ “รูจักให” ประกอบดวย ๘ เร่ือง คือ เนื้อนันทิยะ ลูกกตัญู, 

คาถาไมเทาเตือนใจ, เนื้อคู ผูรวมทุกขรวมสุข, หนูตายใหลาภ หนุมจอมขยัน, โคปาลมารดาเทวี ผมงามนําโชค, พระมิลกะ หนี
นรกอเวจี, เศรษฐีขี้หวงเหมือนนกช่ือมัยหกะ และมฆมาณพและเพื่อน รวมทางสรางสวรรค จุดเดนของหนังสือ ชวยใหเด็ก
เพลิดเพลินกับการอานจนไมรูสึกวาคุณธรรม จริยธรรมเปนเร่ืองนาเบื่อหนาย 

 

ช่ือหนังสือ    นิทานโชคดี เลม ๓ “ฝกคนดี” 

ผูแตง     สายฝน   ศิลปพรหม  

สํานักพิมพ    ครอบครัว 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๖๕ บาท 

เปนนิทานสนุกสนาน ภาพการตูนส่ีสีนารักสดใส อาศัยเคาเร่ืองจากมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ที่พระพุทธองคทรงให
แนวทางไว สําหรับผูที่ตองการประสบกับความโชคดีในชีวิต เลม ๓ “ฝกคนดี” ประกอบดวย ๑๒ เร่ือง คือ นางยักษผูยอมกลับ
ใจไมจองเวร, พระราชาผูเห็นโทษของการด่ืมสุรา, พระจักขุบาลผูไมประมาทในธรรม, นกกระทาโพธิสัตวผูอาวุโส, พระสารีบุตร
ผูออนนอมถอมตน, นกแขกเตาผูม่ันคงในความสันโดษ, ราชสีหผูกตัญู, แมไกไดดีเพราะการฟงธรรม, รุกขเทวดาผูอดทนขม
ความโกรธ, พอคาสําเภาผจญนางยักษิณี, มัฏฐกุณฑลีผูไดเห็นพระพุทธองค และพระเจาปายาสิผูเปล่ียนความเช่ือ จุดเดนของ
หนังสือ ชวยใหเด็กเพลิดเพลินกับการอานจนไมรูสึกวาคุณธรรม จริยธรรมเปนเร่ืองนาเบื่อหนาย 

 

 



 

 ๑๗๔

ช่ือหนังสือ    ยอดเร่ืองเลาจากจีน 

ผูแตง     คีรีบูน  

สํานักพิมพ    คีรีบูน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา   ๑๔๕ บาท 

ยอดเร่ืองเลาจากจีน เลมนี้เปนการศึกษาวรรณกรรมจีน เพื่อความเขาใจความเปนจีน ที่มีความคิดลึกลํ้าและเฉียบคม 

โดยในเลมมีการเลาเร่ืองจํานวน ๗๕ เร่ืองที่ฉายภาพใหเกิดความรูความเขาใจเบื้องตนแหงความเปนจีน ที่อุดมดวยอารมณขัน
ชนิดทวีปญญา ความคิดที่ลึกลํ้าแบบจีนความรูเก่ียวกับขนบประเพณีและวัฒนธรรมจีน รวมทัง้ประวัติศาสตรจีนที่ยาวนาน
กวา ๓,๐๐๐ ป 
 

ช่ือหนังสือ    ยอดเร่ืองเลาจากอินเดีย  

ผูแตง     คีรีบูน  

สํานักพิมพ   คีรีบูน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๔๕ บาท 

ยอดเร่ืองเลาจากอินเดียจํานวน ๕๓ เร่ืองในเลมนี้ รวบรวมขอมูลจํานวนมากที่จะเปนพื้นฐานใหผูอานเรียนรู ความ
เปนอินเดีย เพราะสะทอนใหเห็นถึงส่ิงตางๆ ที่ดําเนินอยูในชีวิตของชาวอินเดียทั้งในอดีตและปจจุบันผานการเสนอตัวละคร
ผูอานจะไดรับความเบิกบานใจจากมุขตลกที่มีลักษณะแบบอินเดีย ทั้งยังไดรับความรูเก่ียวกับปจจัยตางๆ ที่เปนองคประกอบ
ของความเปนอินเดียอยางเปยมลน  

 

ช่ือหนังสือ    ยอดเร่ืองเลาจากลาว  

ผูแตง     คีรีบูน  

สํานักพิมพ    คีรีบูน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๑๔๕ บาท 

ประเทศลาวเปนประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิดประเทศไทยมาก มีความสัมพันธและความคลายคลึงกันหลายอยาง 
การศึกษาประเทศลาวจึงสามารถอานไดในยอดเร่ืองเลาจากลาว ซ่ึงรวบรวมยอดเร่ืองเลาจํานวน ๕๑ เร่ืองไวดวยกัน เพื่อให
เขาใจถึงสภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และเร่ืองราวเก่ียวกับประเทศลาวเพื่อนบานของเรามากขึ้น  

 

ช่ือหนังสือ    ยอดเร่ืองเลาจากรัสเซีย 

ผูแตง     คีรีบูน  

สํานักพิมพ    คีรีบูน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๔๕ บาท 

ยอดเร่ืองเลาจากรัสเซียจํานวน ๔๓ เร่ืองในหนังสือเลมนี้ทําใหเห็นวา องคประกอบอยางหนึ่งของความเปนรัสเซีย คือ
ความรํ่ารวยอารมณขันไมแพชนชาติอื่น เพราะแทจริงนั้นมีรอยย้ิมและเสียงหัวเราะอยางคร้ืนเครงอยูหลังมานเหล็ก อยู



 

 ๑๗๕

ทามกลางขุนเขาใหญนอย อากาศที่หนาวเย็น ดินแดนกวางใหญไพศาลที่แหงแลงอยูหลายสวนและดินแดนแหงประวัติศาสตร
การตอสูทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมายาวนานนี ้
 

ช่ือหนังสือ    ตัวเติมฝน 

ผูแตง     กองบรรณาธิการสํานักพิมพมูลนิธิเด็ก  

สํานักพิมพ    มูลนิธิเด็ก 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๕๐ บาท 

หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวม “นิทานดีเดนรางวัลมูลนิธิเด็ก”ต้ังแตเร่ิมจัดการประกวดคร้ังแรก เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๕ 

จนถึงคร้ังที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยคัดเลือกเฉพาะผลงานของนักเขียนรุนเยาว อายุระหวาง ๖-๑๒ ป ทั้งที่ไดรางวัลดีเดน และ
รางวัลชมเชย รวมทั้งส้ิน ๘ เร่ืองดวยกัน  

 

ช่ือหนังสือ    ชิบาวังโกะ หมานอยหัวใจญ่ีปุน เลม ๑ - ๓ 

ผูแตง     โยชิเอะ   คาวาอุระ  

สํานักพิมพ   ภาษาและวัฒนธรรม 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๒๙๐ บาท 

เร่ืองราวของหมานอยและนองเหมียว ที่จะมาบอกเลาวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุนใหทานไดรับรูอยางละเอียด เชน 

เทศกาลตางๆ วัฒนธรรมประเพณีที่คนญ่ีปุนนับถือและปฏิบัติกันมาชานานหรือแมแตเกร็ดเล็กเกร็ดนอย ความเช่ือ หรือโชค
ลางก็ตาม ดวยภาพสีประกอบที่ทําใหทานเขาใจงายขึ้น และเนื้อเร่ืองที่ชวนติดตาม ทําใหหนังสือเลมนี้ไดรับความนาสนใจมาก
ย่ิงขึ้น  

 

ช่ือหนังสือ    การตูนประวัติศาสตรของโลกเลม ๑ กําเนิดโลก 

ผูแตง     ฌาค ไบเล และ แม็ทธิว  ลิลล่ี  

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๑๙๕ บาท 

ใหความรูเก่ียวกับความเปนมาของโลก ต้ังแตจุดเร่ิมตนของจักรวาล การเปล่ียนแปลงของโลก การเกิดส่ิงมีชีวิตและ
การวิวัฒนาการ จนกระทั่งเม่ือมนุษยเร่ิมมีวิวัฒนาการขึ้น 

 

ช่ือหนังสือ    การตูนประวัติศาสตรของโลกเลม ๒ กําเนิดส่ิงมีชีวิต 

ผูแตง     ฌาค ไบเล และ แม็ทธิว  ลิลล่ี  

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๑๙๕ บาท 

ใหความรูเก่ียวกับความเปนมาของโลก ต้ังแตจุดเร่ิมตนของจักรวาล การเปล่ียนแปลงของโลก การเกิดส่ิงมีชีวิตและ
การวิวัฒนาการ จนกระทั่งเม่ือมนุษยเร่ิมมีวิวัฒนาการขึ้น 



 

 ๑๗๖

 

ช่ือหนังสือ    การตูนประวัติศาสตรของโลก เลม ๓ ยุคทองของไดโนเสาร 
ผูแตง     ฌาค ไบเล และ แม็ทธิว  ลิลล่ี 

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช  

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๑๙๕ บาท 

ใหความรูเก่ียวกับความเปนมาของโลก ต้ังแตจุดเร่ิมตนของจักรวาล การเปล่ียนแปลงของโลก การเกิดส่ิงมีชีวิตและ
การวิวัฒนาการ จนกระทั่งเม่ือมนุษยเร่ิมมีวิวัฒนาการขึ้น 

 

ช่ือหนังสือ    การตูนประวัติศาสตรของโลก เลม ๔ มนุษยยุคหิน 

ผูแตง     ฌาค ไบเล และ แม็ทธิว  ลิลล่ี 

สํานักพิมพ    ไทยวัฒนาพานิช  

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๙๕ บาท  

ใหความรูเก่ียวกับความเปนมาของโลก ต้ังแตจุดเร่ิมตนของจักรวาล การเปล่ียนแปลงของโลก การเกิดส่ิงมีชีวิตและ
การวิวัฒนาการ จนกระทั่งเม่ือมนุษยเร่ิมมีวิวัฒนาการขึ้น 

 

กลุมสาระ “สุขศึกษา และพลศึกษา”  

ช่ือหนังสือ    นิทานอานอรอย 

ผูแตง     กรรณิการ   พรมเสาร 
สํานักพิมพ    ครอบครัว  
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๕๕ บาท 

 

นิทานอานอรอย เปนหนังสือนิทานที่มีเร่ืองราวเก่ียวกับอาหารที่เด็กๆพบไดในชีวิตประจําวัน ในเลมประกอบดวย 

สวนที่ ๑ : “นิทานอานอรอย” มีนิทานจํานวน ๕ เร่ือง คือ สลัดนางฟา สายสืบไขพะโล หมอวิเศษ เจาชายลูกอม-เจาหญิงขนม
หวาน กัปตันจังคพลังเส่ือม นิทานแตละเร่ืองจะใหความบันเทิง การปลูกฝงนิสัยการรับประทานอาหารที่ถูกตองและเก่ียวกับ
อาหารที่เด็กคุนเคย เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหเด็กๆ ไดมีโอกาสใชในการเลือกรับประทานอาหารใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
   

ช่ือหนังสือ    ลับเฉพาะ ผูหญิงถึงผูหญิง ฉบับออนไลน 
ผูแตง     Myung  Oak  Ahn และ Mina  Hwang 

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๒๙๕ บาท 

 

หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นเพื่อใหความรูเร่ืองเพศศึกษาแกสาวนอยทั้งหลายที่มีอายุต้ังแต ๘-๑๘ ป อธิบายการ
เปล่ียนแปลงของรางกายและจิตใจของสาวนอยวัยแรกแยมไดอยางสมบูรณที่สุด ภาพประกอบมากมาย เหมาะกับวัยรุน



 

 ๑๗๗

สมัยใหมที่ไมชอบอานบทความที่อัดแนนไปดวยตัวหนังสือ นอกจากนั้นยังใชรูปการตูนในการดึงดูดความสนใจ ใหเด็กๆพลิก
อานอยางเพลิดเพลิน ประกอบกับการใชรูปแบบและภาษาที่ใชในการเลนอินเทอรเน็ตในการเรียบเรียง ซ่ึงเขากับรสนิยมของ
เด็กวัยรุนยุคปจจุบันเปนอยางดี  

 

ช่ือหนังสือ    รางกายของเราเติบโตอยางไรนะ 
ผูแตง     Jeon Mee Sook  

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ัน 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๑๙๕ บาท 

 

สาระความรูสําหรับเด็กตามแบบฉบับเกาหลี ที่จะทําใหเด็กๆ เขาใจในรางกายของตนเองต้ังแตอยูในทองแม 
ภาพประกอบนารัก สีสวยสดใส เนื้อหาภายในเลมจะอธิบายการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆ ในรางกาย ต้ังแตตอนยัง
เปนทารกอยูในครรภมารดา จนคลอดออกมาและเจริญเติบโต ช้ีใหเด็กๆเห็นวา อวัยวะตางๆ ในรางกายของเราทํางานเปน
ระบบสัมพันธกัน ทําใหเราเจริญเติบโต เนื้อหาทั้งหมดประกอบดวย ๑๔ บท เก่ียวกับอวัยวะและระบบตางๆ ไดแก พัฒนาการ
และการกําเนิดของอวัยวะของทารกในครรภ ตา หู จมูก ปาก อวัยวะในระบบยอยอาหาร อวัยวะในระบบหายใจ สมอง มือ เทา 

ผิวหนัง การเจริญเติบโต การนอนหลับ นอกจากนี้ในทายเลมยังไขขอสงสัยเก่ียวกับอาการทางรางกายตางๆ ที่เด็กๆหลายคน
อยากรู เชน ทําไมจึงไอ ทองรองเม่ือหิว ทําไมนอนกรน ทําไมจึงหาว ทําไมจึงตด เปนตน  

 

ช่ือหนังสือ    รูไหม...อาหารที่เรากินไปไหน 

ผูแตง     Alastair,Smith 

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๗๕ บาท 

 

ไดรูวาอาหารที่เรากินนั้นเดินทางไปในรางกายอยางไร ลองเปดแผนพับความรูที่ซอนอยูในหนังสือเลมนี้ แลวเด็กๆจะ
คนพบวา เกิดอะไรขึ้นในทองของเราบาง 
 

กลุมสาระ “การงานอาชีพและเทคโนโลยี”  
ช่ือหนังสือ    ไมเล้ือยกินได 
ผูแตง     วรากรณ   วิชูรัฐ  

สํานักพิมพ    สุวีริยสาสน 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๒๒๐ บาท 

ไดรูจักกับตนไมในหลายแงมุม ทั้งที่เปนอาหาร เปนยา หรือส่ิงที่เปนเร่ืองเลาสนุกๆ ที่ไดยินมาต้ังแตคร้ังเกากอนของ
พอ แม ปู ยา ตา ยายตลอดจนวิธีปลูกและความรูอื่นๆ เก่ียวกับไมเล้ือยกินไดเหลานั้น บางตนก็คุนเคย บางตนดูเหมือนไมนา
กินได บางตนเปนพืชสวนครัวหรือกระทั่งผลไม ไมเล้ือยกินไดเหลานี้สามารถใชเปนอาหาร ยารักษาโรค หรือเปนไมประดับก็ได 
 



 

 ๑๗๘

ช่ือหนังสือ    มันนียมอนสเตอรสอนใหหนูรวย 

ผูแตง     ชอง แจ อึน 

สํานักพิมพ    บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๕๐ บาท 

มีเนื้อหาที่เนนใหความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรสําหรับเด็ก เชน การขึ้นรถเมล การซ้ืออาหาร การจายคา
รักษาพยาบาล การไปธนาคาร ฯลฯ โดยใหขอคิดและแนวทางในการบริหารเงินอยางงายๆ ผานตัวเอกของเร่ืองที่ช่ือ “มันนีย
มอนสเตอร“ ใหเด็กๆ สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสมกับเด็ก 

 

ช่ือหนังสือ    ความรูนอกกะลา ๑ 

ผูแตง     สันทนา   ทักษะศุภการ 
สํานักพิมพ    พิมพบูรพา 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙  

ราคา    ๑๘๕ บาท 

ความรูนอกกะลา ๑ เปนหนังสือที่นําเสนอสาระความรูทั่วไปสําหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบคุคลทั่วไปที่
สนใจ เลาเร่ืองราวรอบๆ ตัว ที่หลายคนอาจเคยสงสัย และเปนส่ิงที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน รวมถึงเร่ืองการงานและอาชีพ
ตางๆ ที่นาสนใจ เชน เร่ืองของกุงกุลารองไหและการเพาะเล้ียง การปลูกและขยายพันธดอกกุหลาบ การทํากระจก การทํานา
เกลือจนกระทั่งมาเปนเกลือที่เราสามารถรับประทานได ฯลฯ และการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในกระบวนการผลิต
และการทํางานวากวาจะมาเปนสินคา เคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณตางๆ เหลานี้มีที่มาอยางไรบาง พรอมทั้งมีตัวการตูนกบนอก
กะลาที่จะคอยมาสอดแทรกขอคิดเห็นและเกร็ดความรูตางๆ และภาพประกอบที่สวยงามภายในเลม  “ความรูไมมีเกา มีแตย่ิง
เก็บย่ิงเกา ใชเทาไหรก็ไมเคยหมด“   

 

ช่ือหนังสือ    ความรูนอกกะลา ๒ 

ผูแตง     ปยบุตร   หลอไกรเลิศ 

สํานักพิมพ    พิมพบูรพา 

ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ราคา    ๑๘๕ บาท 

ความรูนอกกะลา ๒ เปนหนังสือที่นําเสนอสาระความรูทั่วไปสําหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่
สนใจ เลาเร่ืองราวส่ิงตางๆ รอบๆ ตัว และพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน อาจจะเปนเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ที่เราไมรู เร่ืองของการงาน
อาชีพหรือแมแตการเดินทาง เชน เร่ืองของรองเทามือสอง ขยะ รถไฟ ความรูก่ึงสําเร็จรูปแบบฉบับมามา ปฏิบัติการฝนหลวง 
ฯลฯ กวาจะมาเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองอุปโภคบริโภคตางๆ นั้นมีที่มาอยางไร รวมถึงการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยใน
กระบวนการทํางาน การผลิต นอกจากนี้ยังมีตัวการตูนกบนอกกะลาที่จะคอยมาสอดแทรกเกร็ดความรูตางๆ พรอม
ภาพประกอบที่สวยงาม และลีลาการเลาที่สนุกสนาน “ความรูไมใชการทองจํา แตความรูคือการทําความเขาใจ รูเล็ก รูใหญ ไม
เปนไรขอใหรูจริง“ 
   

 

 



 

 ๑๗๙

ช่ือหนังสือ    เคร่ืองบินกระดาษมหาสนุก 

ผูแตง     Tatsuo   Yoshida 

สํานักพิมพ    นานมีบุคสพับลิเคช่ันส  
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๗๕ บาท 

สอนวิธีพับเคร่ืองบินกระดาษกวา ๑๐ แบบ รวมทั้งเคร่ืองบินกระดาษสําหรับแขงรอน และยังแนะนําเกมการแขงขัน
เคร่ืองบิน ขอควรปฏิบัติสําหรับการเลนเคร่ืองบินกระดาษพรอมใหความรูวาทําไมเคร่ืองบินกระดาษจึงรอนได 
 

ช่ือหนังสือ    เล้ียงสัตวฉบับเด็กเด็ก เร่ืองแมว (ฉบับการตูน) 

ผูแตง     Buff   Toon 

สํานักพิมพ    สกายบุกส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๒๐ บาท 

     มีเนื้อหาสาระความบันเทิง โดยใชการตูนเปนตัวเลาเร่ือง สาระสําคัญไดกลาวถึงพฤติกรรมของแมว ที่อยูหลับ
นอน อาหารที่เหมาะกับแมวแตละชวงอายุ การดูแลรักษาความสะอาด โรคภัยไขเจ็บและการใหวัคซีนแมว รวมถึงประวัติแมว
ไทยและแมวมงคล ๑๗ ชนิด ตามหลักฐานบันทึกในสมุดขอยโบราณ  

 

ช่ือหนังสือ    เล้ียงสัตวฉบับเด็กเด็ก  เร่ืองสุนัข 

ผูแตง     Buff    Toon  

สํานักพิมพ    สกายบุกส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ราคา    ๑๑๒ บาท 

 

เล้ียงสัตวฉบับเด็กเด็ก เร่ืองสุนัข มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการศึกษาสุนัขแตละสายพันธุ  การดูแลเอาใจใสเร่ืองสุขภาพ 

โรคภัยไขเจ็บ ที่อยูหลับนอน อาหาร การศึกษานิสัยทาทางสุนัขและการฝกสุนัข โดยใชการตูนเปนตัวเลาเร่ืองนอกจากผูอานที่
จะไดความรูเก่ียวกับการเล้ียงสุนัขแลวยังไดความบันเทิงอีกดวย 

 

ช่ือหนังสือ    เล้ียงสัตวฉบับเด็กเด็ก เร่ืองปลา 

ผูแตง     Buff   Toon 

สํานักพิมพ   สกายบุกส 
ปที่พิมพ   พ.ศ. ๒๕๔๘  

ราคา    ๑๒๐ บาท 

 

มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการเล้ียงปลาตู ซ่ึงมีวิธีการเลือกซ้ือตูใหเหมาะกับปลาที่จะเล้ียง อุปกรณตกแตง อุปกรณดัก
ปลา การดูแลเอาใจใส การรักษาปองกันโรคของปลา การศึกษานิสัยของปลาแตละชนิดและแตละสายพันธุ เปนตน โดยใช
การตูนเปนตัวเลาเร่ือง นอกจากผูอานจะมีความรูแลวยังไดความบันเทิงอีกดวย 



 

 ๑๘๐

 

รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑในการคัดสรรหนังสือสําหรบัเด็กวัย ๐ – ๖ ป 
 

๑. คุณกุลวรา  ชูพงษไพโรจน อาจารยสาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒. คุณเรืองศักด์ิ  ปนประทีป กรรมการผูจัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

๓. คุณระพีพรรณ  พัฒนาเวช บรรณาธิการอิสระ 

๔. คุณสุวรรณา  ชีวพฤกษ  ผูชวยผูจัดการโครงการหนังสือเลมแรก 

 

รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑในการคัดสรรหนังสือสําหรบัเด็กวัย ๗ - ๑๒ ป 
 

๑. คุณพจมาน  พงษไพบูลย ผูเช่ียวชาญดานติดตามตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. คุณดาลัด  มุกดาอุดม อาจารยประจําโปรแกรมบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

๓. คุณปรียนันทนา  พงษไพบูลย นักเขียนอิสระ 

๔. คุณอรอร  ฤทธิ์กลาง นักวิชาการการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

๕. คุณนงคราญ  สุขเวชชวรกิจ อาจารยโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๖. คุณวราวุธ  วดีวรวิทย นักวิชาการศึกษา ๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๗. คุณวิรัช  ตันตระกูล ศึกษานิเทศก เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

๘. คุณประทีป  โชติเวศยศิลป ศึกษานิเทศก เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

๙. คุณอรวรรณ  งามดี  ครูชํานาญการ คศ.๒ โรงเรียนวัดบานพระ จ.ปราจีนบุรี 
๑๐. คุณนิสา  ปอมภู  ครูชํานาญการ คศ.๒ โรงเรียนวัดสระมะเขือ จ.ปราจีนบุรี 
๑๑. คุณวิภา  เอียวสวัสด์ิ ครูชํานาญการ โรงเรียนศรีบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

๑๒. คุณเบญจวรรณ เกิดทรัพย ครูชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช และคณะทํางานหองสมุดไทยคิด 


