Error! Number cannot be represented in specified format.

เลือกหนังสือดีสําหรับเด็ก
เด็กในชวงวัยแรกเกิดถึง ๖ ป เปนชวงที่มีพัฒนาการสูงสุดในชีวิตทุกดาน เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางรางกายตามวัย
เริ่มตั้งแต การเคลื่อนไหว ไดยิน มองเห็น การพลิกคว่ํา-หงาย กระดืบ คืบคลาน การรูจักใชอวัยวะ นั่ง ยืนและเดิน ฯลฯ
พัฒนาการที่กาวหนาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาชวงเวลาเพียงไมถึงหนึ่งปสําหรับเด็กที่มีรางกายสมบูรณแข็งแรง ไดรับสารอาหาร
อยางเพียงพอ ไดรับการโอบอุมดูแลและสงเสริม
สมองของเด็กแรกเกิดก็เติบโตและมีพัฒนาการอยางรวดเร็วในชวงเวลานี้ หากไดรับการกระตุนสงเสริมใหถูกทาง จึง
จะเกิดการพัฒนาไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ปจจุบันมีการศึกษาเรื่องการทํางานของสมองอยางแพรหลายและมีขอมูล
ความรูใหมๆอยูเสมอ ลาสุดนักวิชาการดานสมองเผยวา เซลลสมองของมนุษย จะเติบโตงอกงามไดมากนับลานลานเซลล หาก
ถูกกระตุนอยางสม่ําเสมอ นอกจากเปนการเพิ่มเซลลสมองแลว แรงสงเสริมจากภายนอก จะชวยทําใหเสนใยของสมอง
เชื่อมโยงติดตอกันเปนโครงขายอันทรงพลังเอื้อตอการใชงาน
การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง เปนวิธีหนึ่งที่งาย ในการกระตุนเซลลสมองใหเติบโต เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกัน อันจะ
สงผลตอพัฒนาการในทุกๆดานของเด็ก เพราะขณะเด็กๆฟงนิทาน พวกเขาตองใชความคิด จินตนาการ สมาธิและความตั้งอก
ตั้งใจ ตองนึกภาพตามไปดวย ฯลฯ สิ่งที่เกิดขึ้นขณะฟงนิทานเหลานี้ลวนสงผลตอการเติบโตของสมองทั้งสิ้น
เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้น เปนคนที่มีรางกายและสติปญญาที่พรอม อีกทั้งยังไดรับการปูลกฝงนิสัยรักการอานมาตั้งแตเล็กๆ
การสงเสริมนิสัยรักการอานก็ยังเปนสิ่งสําคัญที่ไมอาจละเลย ในขณะที่เด็กมีอายุมากขึ้น หนังสืออาจจะมีบทบาทเปลี่ยนแปลง
ไป เด็กโตตองการความสนุกสนานตื่นเตน เรียนรูโลกกวาง อยากคนควาดวยตัวเอง อยากที่จะรูจักและเขาใจผูอื่น ฯลฯ สิ่งตาง
เหลานี้ลวนมีอยูใน “หนังสือ”
รูจักหนังสือเด็ก
หนังสือเด็กเล็ก เปนหนังสือที่เลาเรื่องงาย ๆ มักเปนเรื่องใกลตัวเด็ก อยางเชน รางกาย ของเลน ผลไม เปนตน มีภาพ
ชัดเจนเหมือนจริง ไมมีฉากหลังรกรุงรัง ใชคํานอยแตสอื่ ความหมายไดชัดเจน เหมาะสําหรับเด็กเล็กแรกเกิดจนถึง ๑ ขวบหรือ
มากกวาเล็กนอย
หนังสือกลุมนี้ มักทําจากวัสดุที่มีความนุมนิ่ม เชน ผา หรือ ฟองน้ํา และอีกประเภทหนึ่งคือ กระดาษอัดแข็งที่เรียกวา
Board Book ซึ่งมีจํานวนหนาไมมากนัก
· หนังสือรอยกรองสําหรับเด็ก รวมถึงหนังสือบทเพลงกลอมเด็ก เปนหนังสือที่ใชคําสัมผัสคลองจอง ใชภาษาที่มี
ทวงทํานอง สําหรับรองหรือเลาใหเด็กฟง หนังสือประเภทนี้เหมาะกับเด็กทุกวัย เพราะเด็กสวนใหญชื่นชอบความเปน
ทวงทํานอง ในหนึ่งเลมอาจจะมีหลายบท
· หนังสือสามมิติ (Pop-up books) เปนหนังสือกึ่งของเลน ที่สรางความตื่นตาตื่นใจใหแกเด็ก หนังสือประเภทนีม้ ักให
ความสําคัญกับเทคนิคและความหวือหวามากกวาเนื้อหา ลักษณะเดนของหนังสือประเภทนี้อยูที่ความนาตื่นเตน การมีกลไกที่
ซับซอนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กไดในระยะสั้น แตความนาตื่นเตนหวือหวาเชนนี้ก็มักจะลบเลือนเนื้อหาของหนังสือไป
สิ้น เด็กๆจะมองหนังสือประเภทนี้เปนของเลน จึงมักไมคอยรูสึกซาบซึ้งกับเนื้อหา

๑

· หนังสือสอนตัวอักษร เปนหนังสือที่เนนใหเด็กไดรูจักพยัญชนะ ก - ฮ หรือ A - Z โดยใหพยัญชนะเปนตัวเลาเรื่อง และ
เปนภาพที่มีชีวิตชีวา เพื่อใหเด็กๆสนุกและจดจําไดงายขึ้น หนังสืออีกประเภทหนึ่งที่มีมากในรานขายหนังสือคือ สมุดฝกหัด
เขียนพยัญชนะ ประเภทนี้เราไมเรียกวา หนังสือภาพ
· หนังสือสอนตัวเลข เปนหนังสือภาพทีเ่ นนใหความรูคณิตศาสตร มุงเนนที่เรื่องของจํานวน สัญลักษณตัวเลข
นําเสนอดวยเรื่องและภาพที่เชื่อมโยงกับตัวเลข มีทั้งที่เลาเรื่องแบบนิทาน และพูดถึงแตตัวเลขอยางเดียว เหมาะกับเด็กเล็ก
จนถึง ๕ ขวบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการนําเสนอเรื่องราวของหนังสือแตละแบบ
· หนังสือเสริมความรู และสงเสริมพฤติกรรมที่ดี หนังสือประเภทนี้มีอยูมากในทองตลาด เพราะผูปกครองชื่นชอบ
อยากใหเด็กไดรับความรู และสงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี หนังสือกลุมนี้ผลิตขึ้นเพื่อเด็กหลายวัย ผูปกครองตองเลือกใหเหมาะกับ
อายุของลูก เพื่อใหเหมาะสมกับพัฒนาการและความเขาใจ
· หนังสือภาพที่ไมมีคําบรรยาย เปนหนังสือที่สื่อดวยภาพ เลาเรื่องดวยภาพ ตั้งแตตนจนจบ แมไมมีคําอานแตก็
สามารถเขาใจเรื่องราวได หนังสือกลุมนี้ในเมืองไทยยังมีนอยมาก
· หนังสือนิทานภาพ มีเนื้อเรื่องและภาพประกอบเพื่อเลาเรื่อง และมีตัวละคร เหตุการณตางๆ มีเรื่องของอารมณ
ความรูสึก เปนหนังสือสวนใหญในรานหนังสือ เหมาะสําหรับเด็กอายุ ๓ ขวบขึน้ ไปจนกระทั่งถึงเด็กโต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหา
เรื่องราวและความซับซอนของเนื้อเรื่อง
อยางไรก็ตาม หนังสือภาพบางเลมก็นําเอาคุณสมบัติและลักษณะตางๆมารวมกันเขาอยูในเลมเดียวกัน การเลือก
หนังสือภาพสําหรับเด็กนั้นขอใหมุงหวังเพื่ออานใหเด็กๆฟงอยางมีความสุขเปนอันดับแรก
หนังสือสําหรับเด็กอายุ ๑ ป
เด็กที่มีอายุอยูระหวาง ๐ - ๑ ป จะสนใจเรื่องราวของตัวเองเปนหลัก อยางเชนรางกายของตัวเอง หรือสนใจสิ่งตางๆที่
อยูรอบตัวในระยะใกลๆ รวมถึงผูคนที่อยูใกลชิด เชน พอแม พี่นอง ญาติที่รูจักใกลชิด ภาพของเลน สัตวเลี้ยง เปนตน
หนังสือสําหรับเด็กวัยนี้จะเกี่ยวของกับเรื่องของตัวเด็กเอง และสิ่งใกลตัวเปนสวนใหญ มีวิธีการเลาเรื่องราวอยาง
งายๆ ไมซับซอน ใชคํานอยไมมีการอธิบายความ มีภาพประกอบชัดเจนใกลเคียงกับของจริงหรือภาพถายที่เขาใจงาย ไมรก
รุงรัง อยูบนพื้นสีสะอาดตา
อยางไรก็ดี หนังสือภาพสําหรับเด็กเล็กมีลักษณะการนําเสนอคลายบัตรคํา แตความแตกตางอยูตรงที่หนังสือภาพ มี
การคิดและการออกแบบใหรอยเรียงกันตั้งแตเริ่มเรื่องจนจบเลม มีหลักเกณฑการดําเนินเรื่อง หรือบางครั้งอาจจะมีตัวเอก
ดําเนินเรื่องราว ซึ่งตัวละครและการเลาเรื่องนี้เองเปนเสนห และเปนความแตกตางระหวางหนังสือภาพกับบัตรคํา เด็กสวนใหญ
ชื่นชอบหนังสือภาพมากกวาบัตรคํา เพราะหนังสือภาพนัน้ นําเสนอเรื่องราวอยางมีอารมณที่เขาถึงเด็กเล็กมากกวาบัตรคํา

๒

หนังสือสําหรับเด็กอายุ ๒ ป
เด็กในวัย ๒ ปยังถือเปนวัยเด็กเล็ก ความสนใจของเด็กวัยนี้ยังวนเวียนอยูกับเรื่องรอบๆ ตัว และเริ่มสนอกสนใจ
สิ่งมีชีวิตมากขึ้นกวาตอนอายุ ๑ ป สนใจสิ่งของที่เคลือ่ นที่ได หนังสือสําหรับเด็กอายุ ๒ ปมักเกี่ยวของกับสิ่งรอบตัว สัตวเลี้ยง
และสัตวอื่นๆ ยวดยานพาหนะ ของเลน และหนังสืออีกประเภทที่เด็กวัยนี้ชื่นชอบคือ หนังสือคํากลอน หนังสือที่มีภาษาเปน
จังหวะ ใชคําสัมผัสคลองจอง
สําหรับหนังสือประเภทคํากลอน คําคลองจองอาจจะมีขอจํากัดในเรื่องภาพประกอบ ภาพในหนังสือประเภทนี้สวน
ใหญจึงเปนภาพประกอบสําหรับตอนใดตอนหนึ่งของเนื้อเรื่องที่กลาวถึงในหนานั้นๆ
หนังสือสําหรับเด็กอายุ ๓ - ๔ ป
เด็กวัย ๓ - ๔ ปเปนวัยที่สนุก ตื่นเตน ชอบเรียนรูเรื่องราวใหมๆ ชางสงสัยชางซัก ชางถามวาอะไร ทําไม อยางไร
กําลังตื่นตัวที่จะพัฒนาทักษะในดานตางๆ เริ่มมีความคิดตอโลกรอบตัวมากขึ้น พวกเขาเริ่มที่จะสนใจคนอื่น สิ่งตางๆ ทีอ่ ยูไกล
ออกไปจากตัวเอง เริ่มอยากรูจักเพื่อนใหม สนใจสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอมใหมๆ เริ่มมีจินตนาการที่นาตื่นเตน
เด็กวัย ๓ - ๔ ปมีหนังสือใหเลือกมากมายและหลากหลาย เนื่องจากเด็กวัยนี้เริ่มมีบุคลิกภาพ เริ่มแสดงออกถึงความ
เปนตัวของตัวเอง การเลือกหาหนังสือสําหรับเด็กที่อยูในวัยนี้ จึงตองดูความชอบ ความสนใจของเขาเปนหลัก บางคนชอบเรื่อง
จริง บางคนชอบเรื่องแตง เรื่องนาตื่นเตนผจญภัย รวมทั้งเรื่องตลก โดยเฉพาะเด็กวัย ๔ ป มีพลังขับมากมาย คลองแคลววองไว
กระตือรือรน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครั้งชอบเรื่องราวที่เกินจริงมากๆ เด็กผูชายวัยนี้สวนใหญชื่นชอบหนังสือเกี่ยวกับ
ยวดยานพาหนะชนิดตางๆ และเครื่องยนตกลไก ขณะที่เด็กผูหญิงมักจะชอบเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตมากกวา
หนังสือสําหรับเด็กวัย ๕ ป
เด็กวัย ๕ ป แตกตางจากเด็กวัย ๔ ปอยางมาก เขาสามารถเลือกไดแลววาตัวเองชอบหรือไมชอบอะไร เด็กๆ วัยนี้มี
สมาธิที่ยาวนานขึ้น จดจอกับสิ่งที่ตัวสนใจไดมากขึ้น คิดภาพเองได สามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆ เขาดวยกันไดอยางซับซอน มี
ความตองการที่จะเรียนรูโลกกวาง เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย
เด็กวัย ๕ ปตองเขาชั้นเรียนอนุบาลแลว ถึงแมจะไมไดมีการเรียนการสอนอยางเขมขน แตเด็กๆ เริ่มรับรูแลววา
ตนเองตอง “เรียน” ถึงแมจะเปนการเรียนที่มาในรูปแบบของการเลนก็ตาม เด็กวัยนี้เริ่มรูจักการรับผิดชอบ มีความสนใจเฉพาะ
ตัวอยางชัดเจน เริ่มปฏิเสธในสิ่งที่ไมชอบหรือไมถูกใจ และยอมรับกฎเกณฑ กติกาในการอยูรวมกับผูอื่นได พรอมกับรับรูไดถึง
ความเปนนามธรรม รูจักอารมณความรูสึกของผูอื่น รูจักความเมตตา สงสาร เห็นใจ รูจักรัก ชอบผูอื่นเปน
การเลือกหนังสือสําหรับเด็กวัย ๕ ป ขึ้นอยูกับความชอบ ความสนใจของเด็กๆ เปนหลัก เนื่องจากเขาตัดสินใจเองได
แลววา หนังสือเลมนั้นๆ ใชหรือไมใชสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ และเด็กๆ วัยนี้อยากฟงเรื่องราวที่ลึกลับ ซับซอน ตื่นเตน เต็มไปดวย
อารมณความรูสึก
ดวยความสามารถในการคิดภาพไดแลว บางครัง้ ไมจําเปนตองอานหนังสือภาพใหฟงอยางเดียว การเลานิทานปาก
เปลาอยางนิทานพื้นบาน นิทานปรัมปรา เทพนิยาย นิทานกริมส ใหเด็กๆ ฟงก็เปนหนทางที่นาสนใจ เพราะเด็กๆ จะไดฝกใช
ความสามารถในการจินตนาการ สรางภาพเองได

๓

หนังสือสําหรับเด็กวัย ๖ - ๗ ป
เด็กวัย ๖ - ๗ ป อยูในวัยที่กําลังเริ่มอานหนังสือเอง เด็กวัยนี้อาจจะไมชอบอานหนังสือเองตามลําพัง แตอยากอาน
อวดผูใหญดวยความภาคภูมิใจ ที่สําคัญผูใหญก็ควรแสดงความสนใจและชื่นชมดวย
เด็กๆ วัยนี้มีความเปนตัวของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ชอบที่จะมีเพื่อนเลน หนังสือไมไดเปนแคเครื่องมือสงเสริมพัฒนา
ทักษะการอานเทานั้น แตยังเปนสิ่งที่ทําใหพวกเขารูจักและเขาใจผูอื่นที่มีปญหา มีอารมณและความรูสึกคลายๆ กับตัวเอง
ผูใหญตองไมเลือกหนังสือที่งายเกินไปสําหรับเด็กอายุ ๖ - ๗ ป เด็กๆ กลุมนี้สามารถเขาใจเรื่องราวที่ซับซอนได
แยกแยะสิ่งดีสิ่งไมดีไดแลว และบางคนก็ชอบหนังสือประเภทเรื่องจริง
หนังสือสําหรับเด็กวัย ๗ - ๙ ป
เด็กในวัยนี้จะเปลี่ยนสิ่งแวดลอมจากบานเปนโรงเรียน ตองปรับตัวใหเขากับคนแปลกหนาและระเบียบของโรงเรียน
เปนวัยที่ชอบความสนุกสนาน จึงยังสนใจหนังสือภาพและชอบเรื่องที่ชวนใหคิดเกี่ยวกับชีวิตจริงมากขึ้น ซึ่งอาจเปนเรื่องจริงที่
เลาสั้นๆ งายๆ มีบุคลิกลักษณะผูนําของตัวละคร สนใจอานเรื่องสัตวตางๆ ไมคอยชอบเรื่องหวาดเสียว หรือตื่นเตนจนเกินไป
ชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน สิ่งที่พบเห็นและเกิดความคิดริเริ่ม อยากทดลอง อยากคนควาและอยากทํา เด็กผูชายและ
เด็กผูหญิงเริ่มมีความสนใจตางกัน เพราะเด็กผูหญิงชอบตุกตา ของเลนสวยๆ งามๆ สวนเด็กผูชายชอบเลนปน รถยนต
เครื่องยนตตางๆ
เด็กจะมีพัฒนาการทางดานภาษาดีขึ้น รูคําศัพทเพิ่มขึ้น ใชภาษาแสดงความคิดความรูสึกไดอยางดี ความรูสึกดาน
จริยธรรมเริ่มพัฒนา มีความรับผิดชอบไดบาง เริ่มสนใจสิ่งถูกหรือสิ่งผิดแตไมมีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงเรื่องความถูกตอง
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยนี้จะดูไดจากการอาน เด็กชายชอบอานหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ประวัติศาสตรและ
ชีวประวัติตางๆ สวนเด็กหญิงชอบนิยายเกี่ยวกับอารมณ ความสนใจในการอานจะทําใหเด็กสามารถรูจักคนควา ลงมือทํา
เอง และสงผลใหเด็กสามารถพึ่งตนเองมากขึ้น นอกจากนี้การสะสมของตางๆ เปนกิจกรรมที่เด็กวัยนี้ชอบมาก แมยังไมรูจัก
แยกประเภทของที่เก็บมา เชน ตราไปรษณียากร แตจะใชวิธีเก็บรวบรวมโดยไมแยกประเภท เปนตน มีความสนใจในสิ่ง
แปลกๆ ใหมๆ สีสันสะดุดตา สัตวเลี้ยง ภาพระบายสี การเลนที่ใชกําลังแขนขา พัฒนาการทางปญญาที่เห็นไดชัดคือ มี
จินตนาการสูงขึ้น เพราะไดรากฐานจากการอาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดที่จะทําและประดิษฐสิ่งตางๆ ทั้งที่เปนงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชั้นเรียน หนังสือที่เหมาะสําหรับเด็กวัยนี้ ไดแก หนังสือภาพ หนังสือนิทาน หนังสือนวนิยายขนาดสั้น
หนังสือบทรอยกรอง หนังสือการตูน หนังสือความรูทั่วไป เปนตน
หนังสือสําหรับเด็กวัย ๑๐ - ๑๒ ป
เด็กในวัย ๑๐ - ๑๒ ป เปนวัยคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็กกับระยะกอนวัยรุน วัยนี้ไมแตกตางจากเด็กวัย ๗ - ๙ ปมาก
นัก แตเกิดการเปลี่ยนแปลงในรางกายเนื่องจากการทํางานของตอมตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกและสัดสวนของ
รางกายเพื่อเตรียมเขาสูว ัยรุน
วัยเด็กตอนปลายสามารถคิดและแกปญหาไดมากขึ้น เริ่มสนใจอานหนังสือตางๆ เพื่อที่จะรวมอภิปราย หรือพูดคุย
กับเพื่อนฝูง มีความคิดริเริ่มที่จะทําสิ่งใหมๆ ทําใหเกิดความมั่นคงและเชื่อมั่นในตนเอง สนใจเรื่องที่เปนจริง ธรรมชาติและ
การเดินทาง เด็กหญิงสนใจอานเรื่องประเภทรักเร็วกวาเด็กชาย เด็กเริ่มคิดและตัดสินใจเอง รูจักรับผิดชอบ รูจักใชเหตุผล มี
ความอยากรูอยากเห็น เขาใจสิ่งตางๆ ไดเร็วลักษณะเดนทางสติปญญาของวัยนี้ คือมีความกระตือรือรน รูจักใชเหตุผลและ
๔

รับฟงความคิดของผูอื่น มีการวางแผนการไวลวงหนา รักษาความลับได และรักษาสัญญาที่ใหไว เด็กผูชายสนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ดาราศาสตร เด็กผูหญิงสนใจเรื่องการครัว ตัดเย็บเพราะมีรากฐานจากการสนใจรูปรางของ
ตนเอง ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะสนใจเลี้ยงสัตว ดูภาพยนตร เที่ยวไกลๆ และนอยรายที่จะสนใจเรื่องของอาชีพ
การคัดสรรหนังสือสําหรับเด็ก
การคัดสรรหนังสือสําหรับเด็กแตละชวงวัย
พิจารณาได ดังนี้

สิ่งที่ควรคํานึงถึงและสามารถนํามาใชเปนวิธีการหรือหลักการในการ

๑. พัฒนาการเด็ก
หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงดานวุฒิภาวะของอวัยวะระบบตางๆและตัวบุคคล ทําใหเพิ่มความสามารถของ
ระบบและบุคคลใหทําหนาที่ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําสิ่งที่ยากและซับซอนยิ่งขึ้นได ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม
และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหมของบุคคลนั้น พัฒนาการของเด็กแบบองครวม มี ๔ ดาน ประกอบดวย
๑.๑ พัฒนาการทางรางกาย
การพัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ (กลามเนื้อแขน-ขา-ลําตัว) กลามเนื้อเล็ก (กลามเนื้อมือ-นิ้วมือ) และการ
ประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท(กลามเนื้อมือ-ประสาทตา) ในการทํากิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรม
ตางๆ เชน การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายตามจังหวะดนตรี การเลนเครื่องเลนสัมผัส การเลนออกกําลังกลางแจง เปน
ตน ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริมประกอบดวย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การประสานสัมพันธของกลามเนื้อและ
ระบบประสาท เด็กควรมีโอกาสเรียนรูผานกิจกรรมและการเลนในสภาพแวดลอมใกลตัว ไดรับประสบการณการใชกลามเนื้อ
ใหญ กลามเนื้อเล็ก และฝกการประสานสัมพันธระหวางแขนกับขา มือกับปาก มือกับตาไปดวยกัน
๑.๒ พัฒนาการทางอารมณและจิตใจ
การแสดงออกทางอารมณและความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ราเริง แจมใส ไดพัฒนาความรูสึกที่ดี
ตอตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชีวติ ประจําวัน เชน เลน ฟงนิทาน ทองคําคลองจอง รอง
เพลง เปนตน ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริมประกอบดวย การรับรูอารมณหรือความรูสึกของตนเอง การแสดงอารมณที่
เปนสุข การควบคุมอารมณและการแสดงออก พอแมหรือผูเลี้ยงดูเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการทําใหเด็กรูสึกเปนที่
รัก อบอุน มั่นคง เกิดความรูสึกปลอดภัยไววางใจ ซึ่งจะสงผลใหเด็กสรางความรูสึกที่ดีตอตนเองและเรียนรูที่จะสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
๑.๓ พัฒนาการทางสังคม
การสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวในชีวิตประจําวัน ได
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน เลนอยางอิสระ เลนรวมกลุมกับผูอื่น แบงปนหรือให รูจักรอคอย ใชภาษาบอกความตองการ
ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริมประกอบดวย การชวยเหลือตนเอง การปรับตัว อยูใน
สังคม เด็กควรมีโอกาสไดเลนรวมกลุมหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไมวาจะเปนเด็กวัยเดียวกันหรือตางวัย เพศเดียวกันหรือตาง
เพศหรือผูใหญอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนฝกใหชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันตามวัยที่เด็กสามารถทําได
๕

๑.๔ พัฒนาการทางสติปญญา
เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรูและเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวในชีวิตประจําวันผานประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และ
การเคลื่อนไหว ไดพัฒนาการใชภาษาสื่อความหมายและความคิด รูจักสังเกตคุณลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนสี ขนาด รูปราง
รูปทรง ผิวสัมผัส จดจําชื่อเรียกสิ่งตางๆ รอบตัว มีการฝกการใชอวัยวะรับสัมผัสตางๆ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังในการ
แยกแยะสิ่ ง ที่ รับ รู แ ละเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ความเหมื อ น ความแตกต า ง และมิ ติ สัม พั น ธ ประสบการณ สํา คั ญที่ ค วรส ง เสริ ม
ประกอบดวย การสังเกต การฟง การคิด การแกปญหา และภาษา เด็กควรไดรับการชี้แนะใหรูจักคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสิ่งตางๆ รอบตัว สังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกตางกัน เด็กควรไดฝกการฟงเสียงตางๆ รอบตัว โดยเฉพาะ
เสี ย งพู ด หยอกล อ โต ต อบของพ อ แม ห รื อ ผู เ ลี้ ย งดู เพื่ อ กระตุ น ให เ ด็ ก ออกเสี ย งและเลี ย นเสี ย งจนพั ฒ นาเป น คํ า พู ด ที่ สื่ อ
ความหมายไดมากขึ้น เด็กควรมีโอกาสสํารวจ คนควา ทดสอบ ทดลองวัตถุสิ่งของที่เปนของจริง สิ่งของที่เลียนแบบของจริง
และสิ่งของที่ไมมีรูปแบบชัดเจน ตลอดจนฝกใหเด็กไดคิดวางแผน คิดตัดสินใจ หรือ คิดแกปญหาในเรื่องที่งายๆ ดวยตนเอง
และให เด็ ก ได แ สดงออกถึง จิ น ตนาการ ความคิ ด สร า งสรรค ตา งๆ ออกมาเป นภาพวาดหรื อ บอกเล า เรื่ องราวต างๆ ตาม
ความสามารถของวัย
นอกจากพัฒนาการในดานตางๆ ขางตนแลว เด็กควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรมควบคูไปกับการเรียนรู
พื้นฐานอื่นๆ อันไดแก ๘ คุณธรรมพื้นฐาน ประกอบดวย
ขยัน คือ ผูที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางจริงจังและตอเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร สูงาน
มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง
ประหยัด คือ ผูที่ดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซื้อ
เก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุง เฟอ รูจักทําบัญชีรายรับ – รายจาย ของตนเองอยูเสมอ
ซื่อสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรงทั้งตอเวลา ตอหนาที่ และตอวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจาก
ความรูสึกลําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติอยางเต็มที่และถูกตอง
มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องคกร และประเทศ โดยที่ตน
ยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนขอบังคับและขอปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งตอตนเองและ
สังคม
สุภาพ คือ ผูที่มีความออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบรอยไมกาวราว
รุนแรง หรือวางอํานาจขมผูอื่นทั้งโดยวาจาและทาทาง เปนผูมีมารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
สะอาด คือ ผูที่รักษารางกาย ที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตไมให
ขุนมัว มีความแจมใสอยูเสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจและสภาพแวดลอม มีความผองใสเปนที่เจริญตาทําใหเกิด
ความสบายใจแกผูพบเห็น
สามัคคี คือ ผูที่เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทของตนทั้งในฐานะผูนําและผูตามที่ดี มี
ความมุงมั่นตอการรวมพลัง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมี
เหตุมีผล ยอมรับความแตกตาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยาง
สันติและสมานฉันท
มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนใหแก
ผูอื่น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณคาในเพื่อนมนุษยและผูที่มีความเดือดรอน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส อาสาชวยเหลือสังคม
ดวยแรงกายและสติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน
๖

๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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.
๒.
๓.
๔.

กลุมอายุ ๐ – ๓ ป : หนังสือที่พอ แมอานใหฟง
กลุมอายุ ๔ – ๖ ป : หนังสือที่พอแมและลูกอานดวยกัน
กลุมอายุ ๗ – ๙ ป : หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียนชวงชั้นที่ ๑
กลุมอายุ ๑๐ – ๑๒ ป : หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียนชวงชั้นที่ ๒

๗

หลักเกณฑในการคัดสรรหนังสือสําหรับเด็กวัย ๐ – ๖ ป
๑. เนื้อหา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

สนุก นาอาน ชวนติดตาม
เรื่องราวเหมาะสมกับความรูสึกของเด็ก สอดคลองกับชีวิตประจําวันและการเรียนรูตามวัย
สงเสริมและกระตุนจินตนาการ
สงเสริมพัฒนาการของเด็กแบบองครวม (รางกาย อารมณและจิตใจ สังคม สติปญญา)
สงเสริมคุณคาทางจิตใจและอารมณ
สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กไทย
เด็กไดความรูและความเขาใจจากเรื่องนั้นในระดับที่เหมาะสม
เนื้อหามีความหลากหลาย สอดคลองกับยุคสมัย
หากเปนสารคดี ตองสื่อสาระที่ถูกตองและชัดเจน

๒. ภาษา
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗

ประโยคสั้น เขาใจงาย เปนภาษาที่เหมาะสมกับการสื่อสารของเด็ก
ภาษาสละสลวย อานหรือฟงแลวรื่นหู ไมสะดุด ไมติดขัด
มีจังหวะ คําคลองจอง คําซ้ํา ชวนใหเด็กติดตาม และจํางาย
จัดวรรคตอนถูกตอง
ภาษาและภาพนําเสนอไดอยางสอดคลองเขากันไดดี
ภาษาจูงใจใหเด็กสนใจติดตามเรื่องลําดับถัดไป
ลักษณะและขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก อานแลวสบายตา

๓. แนวการเขียนและวรรณศิลป
๓.๑ การนําเสนอนาสนใจ ชวนฟงและชวนอานตาม
๓.๒ ลีลาสนุก เราใหอยากอาน มีลูกเลนภาษา
๓.๓ แฝงอารมณขันและสรางความตื่นเตน สรางความรูสึกพึงพอใจและประทับใจ
๓.๔ มีความคิดสรางสรรค นําเสนอดวยวิธีแปลกใหม
๓.๕ ชวนใหเด็กรูจักตั้งคําถาม หรือสนใจคิดคนตอเนื่อง
๓.๖ สรางเสริมนิสัยรักการอานได
๔. ภาพประกอบ
๔.๑ ภาพมีขนาดใหญ สวยงาม ดึงดูดใหอยากดู และชวยเสริมจินตนาการ
๔.๒ ภาพสวยงามเหมาะสมกับวัยของเด็ก ลายเสนไมซับซอนจนเขาใจยาก
๔.๓ สัดสวนภาพมากกวาครึ่งของรูปเลมหรือเนื้อเรื่อง
๔.๔ มีมุมในการนําเสนอภาพ หากเปนภาพวาดตองสามารถเชื่อมโยงกับของจริงได
๔.๕ คําอธิบายมีนอย หรืออาจไมมีเลยก็ได แตสื่อความไดเหมาะสม
๘

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
๑.๒
๑.๓
๑.๔

สงเสริมและสรางจินตนาการ
สงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เชน ความคิดสรางสรรค, ความคิดวิเคราะห
สนุกสนานเพลิดเพลิน ชวนติดตาม
เปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต สงเสริมคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ไมเปนเรื่องที่โหดรายรุนแรง ไมสราง
คานิยมในทางที่ผิด ไมนําเสนอเนื้อหาในทางลบ
๑.๕ นําเสนอเนื้อหาไดตามวัตถุประสงค สื่อความเขาใจไดตรงกัน

๒. ภาษา
๒.๑ ราบรื่น สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้นๆ เปนภาษาที่เหมาะสมกับวัย และสื่อความหมายได
เขาใจโดยทั่วกัน
๒.๒ ไมมีถอยคําหยาบคาย ถาเปนรอยกรองและบทกวีตางๆ มีการเลือกสรรภาษาไดอยางงดงาม มีอรรถรสทาง
วรรณศิลป และใหความสุนทรีตอผูอาน
๒.๓ ใชประโยคที่ไมซับซอน เขาใจงาย
๒.๔ ถูกตองตามหลักภาษา
๓. ภาพประกอบ
๓.๑ มีสีสันสดใส สวยงาม เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
๓.๒ ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสําคัญเทาเทียมกัน
๓.๓ สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน
๓.๔ ตอบสนองความสนใจ
๓.๕ สีที่พิมพไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใช

๙

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 การจบของเรื่องตองจบดวยความสุข
หลักเกณฑการคัดสรรหนังสือสําหรับเด็กวัย (๑๐-๑๒ ป)
๑. เนื้อหา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

สงเสริมและสรางจินตนาการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด เชน ความคิดสรางสรรค, การคิดอยางมีวิจารณญาณ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ชวนติดตาม หากเปนหนังสือประเภทสารคดีควรมีเนื้อหาถูกตองตามความเปนจริง
เปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต และสรางคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเปนเรื่องที่โหดรายรุนแรง ไม
สรางคานิยมในทางที่ผิด ไมนําเสนอเนื้อหาในทางลบ หรือลอแหลมตอศีลธรรม
๑.๕ นําเสนอเนื้อหาไดตามวัตถุประสงค สื่อความเขาใจตรงกัน

๒. ภาษา
๒.๑ ราบรื่น สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้นๆ เปนภาษาที่เหมาะสมกับวัย และสื่อความหมายได
เขาใจโดยทั่วกัน
๒.๒ ไมมีถอยคําหยาบคาย ถาเปนรอยกรองและบทกวีตางๆ เลือกสรรภาษาไดอยางงดงาม มีอรรถรสทาง
วรรณศิลป และใหความสุนทรีตอผูอาน
๒.๓ ใชประโยคที่ยาวขึ้นและมีความซับซอนมากขึ้น แตสามารถสื่อความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคของ
ผูเขียน
๒.๔ ถูกตองตามหลักภาษา
๓. ภาพประกอบ
๓.๑ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ถาเปนขอมูลทางดานวิชาการ ภาพประกอบตองเปนภาพที่
ถูกตอง
๓.๒ ไมเนนภาพประกอบมากนัก
๓.๓ สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน
๓.๔ ตอบสนองความสนใจ
๓.๕ สีที่พิมพไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใช

๑๐

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
รายชื่อหนังสือสําหรับเด็กกลุมอายุ ๐-๑๒ ปที่ยกมาแนะนําไวในคูมือการเลื อกหนังสือเขาหองสมุดชุดนี้ เปนเพีย ง
หนังสือสวนหนึ่งที่เ จาหนาที่คณะทํางาน สํานักงานอุทยานการเรียนรู (TK Park) ได คัดเลือกมาจากเกณฑที่คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไดตั้งไว โดยจัดแบงตามการเรียนรู และกลุมอายุของเด็ก กลาวคือ หนังสือสําหรับเด็กเล็กอายุ ๐-๓ ป ๔-๖ ป ๗-๙
ป และ ๑๐-๑๒ ป โดยหนังสือสําหรับทุกกลุมอายุ เนนใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัย รวมทั้งสอดรับกับหนวยการเรียนของ
เด็กในระดับชั้นอนุบาล และสาระการเรียนรูในกลุมเด็กชั้นประถมศึกษา
ดังนั้น หนังสือสําหรับเด็กเล็ก (อายุ ๐-๖ ป) ที่นํามาแนะนําทั้งหมดนี้ จึงมีลักษณะกระจายใหเขากับหนวยการเรียน
ของเด็กในระดับอนุบาล ซึ่งรายชื่อของหนังสือจึงไมไดจํากัดอยูที่หนังสือนิทานเทานั้น
สวนระดับประถมศึกษา (อายุ ๗-๑๒ ป) ก็เชนเดียวกัน เปนรายชื่อหนังสือที่สวนใหญถูกจัดใหอยูในกลุมที่สามารถ
เชื่อมโยงเขากับสาระการเรียนรูของเด็กครบทุกหนวยสาระการเรียนรู โดยมิไดเนนที่หนังสือประเภทวรรณกรรม ซึ่งเปนหนังสือ
อีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญไมแพหนังสือกลุมความรู
คณะผูจัดทํามีความประสงคจะใหขอมูลทั้งหมดอันประกอบดวย แนวทางการวิเคราะหหนังสือเพื่อนํามาใช ภาษาที่
ใชในหนังสือ และการนําเสนอภาพประกอบของหนังสือในคูมือฉบับนี้ เปนขอมูลประกอบแกครู หรือบรรณารักษ ที่มีหนาที่
คัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด และเพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเลมอื่น ๆเขาหองสมุดตอไป

๑๑

หนังสือสําหรับเด็กชวงวัยตางๆ พรอมบทวิเคราะห

๑๒

สําหรับเด็กวัย ๐ – ๓ ป
หนังสือที่พอแมอานใหฟง

๑๓

ชุดพอแมลูก
ชื่อหนังสือ
นองหมีเลนกับพอ
ผูแตง
ชิเงโอะ วาทานาเบะ
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๑๔๐ บาท
นองหมีเลนกับพอ เปนหนังสือที่ไดรับคัดเลือกใหในโครงการ “หนังสือเลมแรก” และถูกจัดอยูในชุดหนังสือเรื่องเอก
ของโลกของสํานักพิมพแพรวเพื่อนเด็ก
นองหมีเลนกับพอ ถูกใจเด็กเล็กดวยภาษาและกริยาทาทางของตัวละครอยาง “นองหมี” เนื้อหาใหความรูสึกที่อบอุน
และบอกเลาเรื่องความสัมพันธอันงดงามระหวางพอกับลูกไดอยางดี เรื่องเลาถึงนองหมีตัวเล็กๆกําลังเลนสนุกกับพอ ซึ่งบาง
กิจกรรมที่เลนอาจจะดูเหมือนโลดโผนสําหรับเด็กเล็ก แตเมื่อเด็กไดอยูกับพอ เลนกับพอ (หรือแม) จะทําใหเด็กรูสึกปลอดภัย
ซึ่งเด็กๆมักจะชอบและรูสึกสนุกทุกครั้งที่ไดเห็นภาพนองหมีเลนกับพอ
ในหนังสือเลมนี้ ใชภาษางายๆ เพียงหนาละหนึ่งประโยคเทานั้น เชน ประโยค นองหมียืนบนเทาพอ โยกเยก โยกเยก
หรือ พอเหวี่ยงนอ งหมี ตุบ แตสามารถทําใหเด็กรูสึกสนุกไดดวยภาพที่มีชีวิตชีวา ใบหนาของตัวละครที่ บงบอกถึงความสุ ข
ขณะที่อานหนังสือเลมนี้ใหเด็กฟง เด็กๆมักอยากจะเลนเลียนแบบตัวละครเสมอ และพอแมผูปกครองก็ไมควรปลอยโอกาสนี้ให
ผานไป
หนังสือสําหรับเด็กเล็ก ควรมีภาพทีช่ ัดเจน ไมมีฉากรกรุงรัง ใชคํานอยแตสามารถสื่อความหมายไดดี ซึ่งเรื่องนองหมี
เลนกับพอ มีคุณสมบัติที่ดีของหนังสือภาพสําหรับเด็กอยางครบถวน
สวนตัวอักษรที่ใชในเลมเปนตัวเขียน ซึ่งใหอารมณที่แตกตางจากตัวพิมพ เด็กๆที่ดูหนังสือเลมนี้จะมองวาตัวอักษรที่
ปรากฏอยูใ นหนาเปนภาพไปดวย เด็กเล็กๆจะไมแยกวาสวนใดเปนตัวหนังสือ สวนใดคือภาพ จึงทําใหหนังสือเลมนี้มีความ
สมบูรณอยูในทุกๆหนา เทคนิคในการวาดภาพเปนเทคนิคสีไมที่มีใหความรูสึกที่นุมนวล ดวยโทนสีสะอาด ไมมีสีสันฉูดฉาด
บาดตา ภาพประกอบจึงเขากันไดเปนอยางดีกับเนื้อเรื่องที่อบอุนและออนโยน
การที่หนังสือมีพื้นที่โลงขาวสะอาด ไมไดหมายความวาพื้นกระดาษสีขาวๆนี้เปนความวางเปลา แตเด็กๆที่ดูจะรูสึกได
ถึงพื้ นที่เ ลนที่ มีความโลงมากพอสํา หรับ ใหน องหมีได เลน สนุก กับ พออยางการเลน รถไฟ เลนเครื่อ งบิน และกว างขวางมาก
พอที่จะนอนเหยียดอยางสบายฟงพออานหนังสือนิทาน
และสิ่งสําคัญในหนังสือเด็ก คือตอนจบ นองหมีเลนกับพอ จบลงอยางมีความสุขคือ พออานนิทานใหนองหมีฟง และ
ภาพสุดทายเปนภาพพอกับนองหมีนอนหลับไปดวยกันอยางมีความสุข
เมื่ออานเรื่อง นองหมีเลนกับพอ จบลงควรใหเด็กไดมีโอกาสเลนแบบนองหมีบาง เพราะจะทําใหเด็กไดฝกเชื่อมโยง
ภาพทีเ่ ห็นในหนังสือกับความเปนจริงที่กําลังกระทําอยู การทําเชนนี้จะชวยใหหนังสือมีชีวิตชีวามากขึ้น และเปนการสงเสริม
นิสัยรักการหนังสือและรักการอานใหแกเด็กๆ

๑๔

ชื่อหนังสือ
เพราะวาแมรักลูกมากจะ
ผูแตง
กิโด ฟาน เกเน็ตเทน
ผูแปล
ประวี ศรีนอก
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๒๐ บาท
“เพราะวาแมรักลูกมาจะ” เปนหนังสือสําหรับเด็กเล็กที่มีขนาดคอนขางใหญ ซึ่งอาจจะใหญเกินไปสักหนอยสําหรับให
เด็กๆเปดดูเอง หนังสือเลมนี้จึงเหมาะอยางยิ่งที่จะใชดวยกันระหวางผูใหญกับเด็ก หรือระหวางแมกับลูก
เนื้ อ หาในเล ม นํ า เสนอด ว ยประโยคถาม-ตอบ ซึ่ ง นํ า เด็ ก เล็ ก ๆไปสู ค วามรู ค วามเข า ใจต อ โลก และช ว ยเพิ่ ม พู น
ประสบการณใหแกเด็กไดเปนอยางดี
หนังสือเลมนี้นําเสนอดวยภาพวาดสีสะอาดตา เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นที่ขั้วโลก เปนเรื่องราวของลูกหมีขั้วโลก
แสนฉลาดและซุกซน เนื้อเรื่องบอกเลาเรื่องราวชีวิตของลูกหมีขั้วโลกที่อยูในวัยกําลังเรียนรู เชน ลูกหมีรูวาหิมะเย็นและละลาย
ไดในปาก รูวาพระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก รูจักวิธีจับปลาเปนอาหาร รูจักวิธีการเดินและลื่นไถล
บนพื้นหิมะอยางปลอดภัย ลูกหมีขั้วโลกตัวนี้รูจักเกือบทุกสิ่งที่อยูรอบๆตัว แตมีเพียงสิ่งเดียวที่มันไมคอยแนใจนัก คือ มันอยาก
รูว าถ าลู กหมีขั้ วโลกตัว นี้ ไม ได เป นลู กหมีสีขาวสะอาดและน า รัก แล ว แม หมี จะยัง คงรัก มัน อยู หรื อเปล า และลู กหมีก็ ได รับ
คําตอบที่ทําใหมันพอใจและรูสึกอบอุนใจอยางที่สุด
หนังสือที่เกี่ยวกับหมีขั้วโลกและความหนาวเย็นของหิมะขั้วโลก มีตีพิมพไมมากนักในเมืองไทย การอานหนังสือที่มี
ภาพบรรยากาศที่แ ตกตางกับ เมือ งร อนอยา งเมื องไทยให เด็ก ๆฟ ง จะช วยใหเ ด็กไดเ ปดโลกทัศน และไดรูจักโลกกวา ง การ
นําเสนอเรื่องราวของแมหมีกับลูกหมีขั้วโลก เปนการนําตัวละครที่เด็กๆชื่นชอบโดยธรรมชาติมาผูกเปนเรื่องราวที่อบอุนและนา
ประทับใจ
เด็กๆจะไดเรียนรูเรื่องราวมากมายจากหนังสือภาพสําหรับเด็กเลมโตเลมนี้ เมื่ออานเรื่อง “เพราะวาแมรักลูกมากจะ”
จบแลว คุณพอคุณแมอาจจะพาลูกทํากิจกรรมเพื่อกระตุนการพัฒนาประสาทสัมผัส เชน ประสาทสัมผัสทางผิวกาย แนะนําให
เด็กๆรูจักและเขาใจคําวา รอน เย็น และอุน หรือ การใหเด็กๆทดลองอมน้ําแข็งกอนเล็กๆ เหมือนกับที่ลูกหมีขั้วโลกไดเลียหิมะ
แลวรอใหมันละลายอยูในปาก กิจกรรมเชนนี้จะทําใหเด็กๆรูสึกสนุกพรอมๆกับไดพัฒนาการเรียนรูไปดวย
ภาษาที่ใชในหนังสือเลมนี้ เปนภาษาที่เรียบงาย เหมาะสมกับวัยของเด็กเล็กหรือวัยของลูกหมีขั้วโลก การตั้งคําถาม
โดยใชรูปประโยคแบบเด็กๆของลูกหมี ชวยในการสื่อสารเรื่องราวตางๆที่ดูเหมือนจะเปนเรื่องยาก ใหเขาใจไดอยางงายๆ ใน
เนื้อเรื่องแฝงการใหขอมูลความรูแกเด็กโดยที่ไมมีลักษณะยัดเยียด เด็กๆจึงสามารถเรียนรูไดอยางสนุกสนาน

๑๕

ชื่อหนังสือ
เคาโมงหลบมุม
ผูแตง
ภาพพิมพ
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
ราคา
๕๐ บาท
เคา โมงหลบมุ ม เป นหนังสื อภาพที่เล าเรื่อ งความสัม พัน ธของเด็ก กับ ครอบครัว ซึ่ง เป นเรื่อ งราวที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นกั บ
ครอบครัวใดก็ได เคาโมงเปนนกเคาแมวตัวเล็กๆที่เรียกรองความสนใจดวยการพาตัวเองหลบไปอยูตามลําพัง แตเมื่อถึงที่สุด
เคาโมง ก็เปนเชนเดียวกับเด็กๆทุกคน คือ ไมมีที่ไหนจะทําใหรูสึกอบอุนไดเทากับที่บาน ที่มีพอแมพี่นองอยูรวมกัน
เทคนิคในการทําภาพประกอบของ”เคาโมงหลบมุม” เปนงานที่มีชั้นเชิงทางศิลปะ สรางภาพดวยเทคนิคภาพพิมพ ดวย
สีโทนอบอุนใหความรูสึกที่เขากันไดดีกับเนื้อเรื่อง ดวยขอจํากัดของเทคนิคภาพพิมพที่ไมสามารถสรางภาพใหมีรายละเอียด
ไดมากนัก แต “เคาโมงหลบมุม” ก็ดึงดูดความสนใจของเด็กๆดวยดวงตาที่โดดเดนของนกฮูกตัวนอย
เมื่ อ วิ เ คราะห ถึ ง เนื้ อ หาหรื อ แก น ของหนั ง สื อ เรื่ อ งเค า โมงหลบมุ ม จะเห็ น ว า ผู เ ขี ย นหนั ง สื อ เล ม นี้ มี ค วามเข า ใจ
ความรูสึกนึ กคิ ดของเด็ ก ได ดี การที่ “เคา โมง” พยายามยึ ดตั วเองเป นศู น ยก ลางนี้ เปน พฤติก รรมตามวั ยของเด็ กเล็ก และ
โดยเฉพาะการเกิดมาเปนลูกคนเล็กของครอบครัว เด็กจะไดเรียนรูประสบการณจากเคาโมง ขณะที่ผูใหญเองก็จะไดเรียนรูและ
ทําความเขาใจตอความรูสึกนึกคิดของเด็กๆดวยเชนกัน

หมวดคุณธรรม
ชื่อหนังสือ
ขอบคุณ ขอบคุณ
ผูแตง
สิริลักษณ รัตนสุวัจน
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๔๕ บาท
หนังสือเรื่อง “ขอบคุณ ขอบคุณ” อยูในชุดหนังสือเลมแรกของสํานักพิมพ และยังมีอีก ๒ เลมคือ “สวัสดี สวัสดี” และ
“ขอโทษ ขอโทษ” เปนหนังสือที่สอนใหเด็กไดรูจักแสดงกริยาขอบคุณ สวัดสดีทักทายและกลาวคําขอโทษ
หนังสือชุดนี้เหมาะสําหรับเด็กเล็ก เพราะเนื้อหาของเรื่องตั้งใจสื่อสารกับเด็กเล็ก ใหคําคลองจองในการเลาเรื่อง ทํา
ใหเด็กๆ สามารถจดจําและทองตามได
เนื่องจากเนื้อหาในเลมมีความตั้งใจสอนเด็กในเรื่องการของคุณเทานั้น จึงไมไดใหความสําคัญตอความสมจริงของ
เนื้อเรื่อง เชน หนังสือเลมนี้ระบุวา เหมาะสําหรับเด็กอายุ ๐-๓ ขวบ หากแตการดําเนินเรื่องราวดูจะเหมาะสําหรับเด็กที่โตกวานี้
เพราะลูกหมีที่เปนตัวแทนเด็กวัยสามขวบ ซึ่งโดยปกติจะไมแสดงพฤติกรรมเชนเดียวกับตัวละคร เชน การชวยคนแกขามถนน
การซื้อของเอง การคืนของที่เก็บได เหลานี้เปนพฤติกรรมที่ดีที่ควรปลูกฝงแกเด็ก แตยังไมเหมาะสําหรับเด็กเล็กๆ วัย๐-๓ ขวบ
สําหรับภาพประกอบที่แมจะสรางขึ้นดวยเทคนิคคอมพิวเตอร แมผูทําภาพปรพกอบไดพยายามสรางสรรคใหดูคลาย
กับเปนการวาดดวยมือ ใหสีสะอาดดูสบายตา ตัวละครหลักคือลูกหมี มีบุคคลิกที่นารักสมวัย
หนังสือ “ขอบคุณ ขอบคุณ” มีคําลงทายในทุกหนาดวยคําวา ขอบคุณ ขอบคุณ ในขณะที่อานหนังสือเลมนี้ใหเด็กๆ
ฟง ควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในหนังสือ ดวยการเวนจังหวะเพื่อใหเด็กไดตอคําวา “ขอบคุณ ขอบคุณ”

๑๖

ชื่อหนังสือ
เพื่อนนอยนารัก
ผูแตง
เกริก ยุนพันธ
สํานักพิมพ
เกริกยุนพันธ
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๕๐ บาท
“เพื่อนนอยนารัก” เปนผลงานของรศ.เกริก ยุนพันธ อาจารยประจําสาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก มศว ประสาน
มิตร ผูมีผลงานโดดเดนเปนเอกลักษณดวยการใชสีสันสดใสและมีความฉูดฉาด
เรื่องเพื่อนนอยนารักเลมนี้ นอกจากมีสีสันที่ดูสะดุดตาแลว ยังมีการออกแบบใหปากสัตวแตละตัวในทุกหนาใหมีปาก
ยื่นแหลมออกมาใหลักษณะ pop up
การใช ภ าษาในหนัง สื อเล มนี้ ก็ มีรูป แบบเฉพาะของตั วแต ง คื อ ใช คํา คลอ งจองและเปน คํ าซ้ํ า ๆ ตลอดเรื่ อ ง เช น
กระตายขนฟู ยืนดูเจาของ กระตายไมสงเสียงรอง แตทําจมูก ฟุดฟด ฟุดฟุด....ฟุดฟด ฟุดฟด...ฟุดฟด ฟุดฟด ภาพตัวละครที่
นอกจากจะใชสีฉูดฉาดสะดุดตาแลว ตัวละครทุกตัวยังหันหนาเขาหาเด็กผูอาน และดึงดูดสายตาของผูอานดวย
สาระหลักของเรื่องตองการเสนอใหเด็กไดรูจักเสียงรองของสัตว แตก็ไมไดจงใจสอนมากเกินไปจนทําใหหนังสือขาด
เสนห
การใชหนังสือเรื่องเพื่อนนอยนารักกับเด็กๆ นั้น ควรอานตามตัวอักษร และเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสงเสียงตาม และ
ควรทิ้งภาพใหเด็ กๆ ไดดู สักช วงเวลาหนึ่ ง ไมควรรีบ เปด ผานไป หรือ อธิบ ายความเพิ่ มเติ มมากมายจนเด็ก ๆ ไมมีโ อกาสใช
จินตนาการของตนเอง

หมวดภาษา (การเลนคํา คําคลองจอง)
ชื่อหนังสือ
อีเลงเคงโคง
ผูแตง
ชีวัน วิสาสะ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๑๒๕ บาท
เปนหนังสือประเภทคํากลอน คําคลองจองสําหรับเด็ก เด็กทุกวัยชื่นชอบหนังสือคํากลอน โดยเฉพาะเรื่องอีเลงเคงโคง
เลมนี้ ลักษณะเดนของอีเลงเคงโคงอยูที่การเลาเรื่องในรูปแบบคํากลอน และการใชคําเรียบงาย สนุก และมีคําแปลกคือ อีเลง
เคงโคง ลงทายในทุกหนา
การอานอีเลงเคงโคงในเด็กๆฟงนั้นงายและสนุก ซึ่งเด็กๆเองก็รูสึกเชนนั้นดวยเหมือนกัน เด็กๆฟงเรื่องนี้เพียงไมกี่ครั้ง
ก็สามารถอานเองได ทั้งที่ในความจริงแลวเด็กๆใชการจดจําไมใชการอาน อีเลงเคงโคงจึงเปนหนังสือสรางแรงจูงใจใหเด็กๆ
อยากอานหนังสือ
ผูใหญโดยเฉพาะคุณครูมัก จะคิ ดวา ไมอยากใหเด็ กๆฟ งสนุ กเท านั้น ในหนั งสือ ควรตองใหอ ะไรแกเ ด็กด วย แล ว
คําถามที่ตามมาก็คือ อีเลงเคงโคงเลมนี้ใหการเรียนรูอะไรแกเด็กๆ...ยกตัวอยางงายๆอยางคําวา หนาบึ้งหนาบูด สําหรับเด็ก
นั้นเปนคําที่มีเสียงใหความรูสึกสนุก แมเด็กเล็กๆอาจจะยังไมเขาใจความหมาย แตภาพของหานแสดงอาการหนาบึ้งหนาบูด
ใหเห็น ตรงนี้ชวยใหเด็กๆไดเขาใจความหมายของคําจากหนังสือภาพไดไมยาก ขอยกตัวอยางอีกคําหนึ่งคือคําวา โฆษณา ซึ่ง
เด็กๆบางคนอาจจะรูจัก แตสวนใหญยังไมไดสนใจคํานี้ ซึ่งเปนคําใหมและเปนคํายาก ที่เด็กๆจะมีโอกาสไดรูจัก
๑๗

เด็กๆที่มีคนอานหนังสือใหฟงอยางหลากหลายและสม่ําเสมอนั้น จะมีคําศัพทสะสมอยูในหัวมากมายกวาเด็กที่ไมมี
คนอานหนังสือใหฟง เพราะภาษาในหนังสือนั้นเปนภาษาวรรณกรรมที่เราอาจจะไมคอยไดใชพูดในชีวิตประจําวัน การอาน
หนัง สือ ที่มี ภาษาดี ๆ ใหเ ด็ก ฟง จะเปน การเพิ่มพู นคํ าศั พทใ หแ กเ ด็ก ๆ เมื่อ ถึง เวลาที่ มีค วามพร อมในการพูด เขาก็ จะดึง เอา
คํ า ศั พ ท ที่ ส ะสมอยู ใ นหั ว ออกมาใช เป น ลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ คนที่ พู ด ภาษาอั ง กฤษได ดี นั่ น เป น เพราะว า เขามี คํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษมากมายสะสมอยู สามารถดึงออกมาใชไดทันทีที่ตองการ
การอานหนังสือที่มีความโดดเดนเห็นไดชัดเจนอยางเรื่องอีเลงเคงโคงนี้ จริงอยูที่เด็กๆรูสึกสนุกและชื่นชอบมาก แตขอ
ที่ผูใหญควรสนใจและแนะนําตอเด็กๆ คือ สาระที่มีอยูในหนังสือ

ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

กระตายตื่นตูม
ตุบปอง
แฮปปคิดส
พ.ศ. ๒๕๔๙
๔๙๕ บาท (Big Book)

นิทานอีสปที่ถูกนํามาเรียบเรียงใหมในรูปแบบคํากลอน อานสนุกฟงสนุก มีความโดดเดนอยูที่การใชภาษาที่มีลูกเลน
มีเสี ยงสู งเสียงต่ํา ที่เด็ กๆ จะรูสึกสนุ กขณะที่ ฟง เช น กระรอก กระแต ตัวตุ น วิ่งชุ ลมุน กระแตะ กระเตาะ กระโดด กระดุ ง
กระดุง หัวเราะ ตีพุง ในปาละเมาะ
ความเปนนิทานอิสปมีเนื้อหาที่ลงตัวอยูแลว ฉะนั้น หนังสือเลมนี้จึงแทบจะไมตองบอกกลาวกันวา สาระหลักในเลอ
คืออะไร แตหนั งสือเล มนี้ทําใหเด็กๆ ไดคําศั พทใหม จากการฟงผูใหญอานใหฟง การอาน”กระตายตื่นตูม” ควรอา นอยางมี
จังหวะ ไมตองรีบเพราะมิเชนนั้นแลวจะฟงไมรูเรื่อง
การอานหนังสือเลมนี้ใหเด็กๆ ฟงครั้งแรก เด็กอาจจะรูสึกเพียงสนุกที่ไดฟงเสียงวรรณยุกตที่สูงๆ ต่ําๆ แมเมื่ออานให
ฟงซ้ําหลายๆ รอบ เด็กๆ จะเริ่มคุนเคยและจดจําคําที่ออกเสียงยากๆ ได และพวกเขาจะสามารถทองไดเองอยางสนุกสนานใน
ที่สุด
ภาพประกอบที่ดูแปลกตานี้ เกิดจากการปนตัวละครดวยแปงปน ซึ่งผูใหญสามารถชักชวนเด็กๆ ใหทํากิจกรรมปน
แปงโดยใหหนังสือเรื่อง กระตายตื่นตูม เปนแรงบันดาลใจสําหรับเด็กๆ
สําหรับเด็กเล็ก อาจจะยังไมสามารถปนแปงเปนรูปรางไดตามตองการ แตการปนแปงมีประโยชนอยางยิ่งตอเด็กๆ
เพราะกิจกรรมนี้จะชวยฝกทักษะในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
“กระตายตื่นตูม” เลมที่นํามาแนะนํานี้ เปนหนังสือ Big Book มีขนาดใหญโต เหมาะสมใชเลาใหเด็กกลุมใหญฟง แต
ควรมีขาตั้งเพื่อชวยรับน้ําหนักของหนังสือดวย แตสําหรับการอานใหเด็กฟงในครอบครัว หรือสําหรับเด็กกลุมเล็ก “กระตายตื่น
ตูม” ก็มีเลมเล็กดวย

๑๘

สรางเสริมลักษณะนิสัย (ในชีวิตประจําวัน)
ชื่อหนังสือ
คุณฟองนักแปรงฟน
ผูแตง
ชีวัน วิสาสะ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๗๐ บาท
“คุณฟอง” ตัวละครในเรื่องคุณฟองนักแปรงฟน นั บเปนตัวละครขวัญใจตัวหนึ่งในโลกของหนังสือ ภาพสําหรับเด็ ก
เพราะคุณฟองคือตัวกระตุนใหเด็กๆ รูสึกสนุกกับการแปรงฟน
คุณฟองนักแปรงฟน เปนหนังสือที่ใหทัศนคติเชิงบวกในการสงเสริมใหเด็กๆ มีพฤติกรรมอันพึงประสงค หนังสือเรื่อง
คุณฟองฯ จึงเปนตัวอยางที่ดีในการคัดเลือกหนังสือประเภทสงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีใหแกเด็ก
แนนอนวาในเรื่องคุณฟองนักแปรงฟน ตองเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการแปรงฟน แตผูเขียนก็ไมไดนําเสนอการแปรงฟน
ในรูปแบบเดิมๆที่เด็กเคยเห็น เริ่มจากคุณฟองตื่นเชา แปรงฟนเอง (ผูแตงไมไดเนนตรงนี้ เพื่อจะใหเด็กเห็นวาการแปรงฟนเปน
เรื่องธรรมดา ใครๆเขาก็ทํากัน) กอนจะออกเดินทางไปแปรงฟนใหกับเพื่อน ! (เริ่มไมธรรมดาแลว) ความสนุกเริ่มขึ้น เพราะ
เพื่อนของคุณฟองแตละตัว ไมธรรมดาทั้งนั้น คุณฟองตองขึ้นภูเขาไปแปรงฟนใหคุณหมีที่นอนหลับอยู ลงน้ําเพื่อแปรงฟนให
คุณปลาตั้งสองตัว แถมยังมีคุณฮิปโป คุณจระเข คุณชางเขาไปอีก การแปรงฟนธรรมดาๆกลับกลายเปนการผจญภัยสําหรับ
เด็กๆ ที่นาสนุกและตื่นเตนทันที
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ยังมีสาระอะไรแฝงอยูอีก เมื่อคุณฟองเตรียมจะแปรงฟนให คุณชาง แตคุณชางกลั บ
บอกวา ชางโตแลว แปรงฟนเองไดแลว ประโยคนี้เปนดังประโยคทาทายและเชิญชวนเด็กๆ วา ถาใครอยากโตก็ตองแปรงฟน
เอง นับวาผูเขียนเขาใจธรรมชาติของเด็กไดดี เพราะเด็กทุกคนอยากโตดวยกันทั้งนั้น
ในเรื่องคุณฟองนักแปรง มีภาพทีด่ ูสะอาดตา ไมมีฉากหลังใดๆ มีเพียงภาพตัวละครที่ใชเทคนิคสีผสม ตัดเสนดําบน
พื้นกระดาษขาวเทานั้น เปนการนําเสนออยางเรียบงายไมมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตา แตทําไมเด็กๆจึงไดติดใจคุณฟองกันมาก
นอกจากเนื้อเรื่อง และภาษาที่สนุก ภาพก็มีอารมณสนุก ตัวละครทุกตัวแสดงออกถึงความอารมณดี
การเลาเรื่องคุณฟองฯ ดําเนินไปอยางเรียบงาย ใชภาษางายๆ ไมมีอะไรซับซอน ภาพก็ดูเรียบงายเขากันกับเนื้อ ลองคิดดูเลนๆ
วา ถา หากภาพในเรื่ องนี้ ใช สีสดใส ใส เทคนิ คแพรวพราวใหดูห วาหวือ ดึง ดูดสายตา มีฉากรกรุ งรั ง หนัง สือจะมี หนา ตาเป น
อยางไร แตที่แนนอนก็คือ เรื่องกับภาพจะไปกันคนละทิศละทางขาดความเปนเอกภาพ

ชื่อหนังสือ
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 มีจํานวนหนานอยจึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับเด็กเล็ก
๑๙

“ฟนไม ไดมีไ วกัด ” จัดอยูในหนังสื อประเภทสารคดีสําหรับเด็ก ตั วละครที่นํ ามาเสนอตอผูอ านมีห ลายชนชาติและ
หลายวัยทั้งเด็กเล็กเด็กโต หนังสือเลมนี้จึงใชไดกับเด็กทุกวัย ตั้งแตวัยที่ฟนน้ํานมกําลังจะขึ้น และวัยที่ฟนแทกําลังจะขึ้น
การนําเสนอตัวละครที่ใชเด็กนานาชาติเชนนี้ จะชวยใหเด็กที่ดูภาพรูจักวา ในโลกนี้มีคนที่แตกตางหลากหลาย เด็กๆ
ตัวละครในเรื่องมีทงั้ เด็กผิวขาวและผิวสี แตผูใหญไมตองกังวลวา เด็กๆ ดูภาพแลวจะไมเขาใจ เพราะความจริงแลว เด็กและ
หนังสือเด็กมีความเปนสากล หนังสือเด็กที่ดีทุกเลมในโลกนี้สามารถสื่อสารกับเด็กๆ ที่อยูทั่วทุกมุมโลกไดเชนกัน
เนื้อหาภายในเลม นอกจากบอกเด็กวา “ฟนไมไดมีไวกัด” แลว ยังมีวิธีชวยคุณพอคุณแมผูปกครองแกปญหา ในกรณี
ที่เด็กๆ อาจจะรูสึกมันเขี้ยวและอยากกัด ในหนังสือเลมนี้มีขอแนะนํางายๆ และไดผลอยางชะงัด นั่นคือ การอุมแลวกอดเด็กๆ
เอาไวเมื่อรูสึกวา พวกเขาเริ่มมันเขี้ยวและอยากกัด
หนังสือเลมนี้สามารถเปดอานที่หนาใดกอนก็ได เพราะวาเนื้อหาจบลงในหนาคูนั้นๆ หรือจะอานหนาแรกไลไปถึงหนา
สุดทายเชนหนังสือปกติก็ไดเชนกัน เมื่ออานตั้งแตตนจนจบก็จะพบวา เนื้อหาที่ดูเหมือนจบในแตละหนานั้นรอยเรียงเปนเนื้อ
เดียวกันดวย
ภาพประกอบมีลักษณะเปนปอปอารต คือมีสีสันสดใส รูปแบบทันสมัย ดูสะดุดตา แตขอดอยของงานลักษณะนี้คือ
ไมคอยมีรายละเอียด อยางไรก็ตาม การเลือกหนังสือสําหรับเด็ก ควรเลือกใหหลากหลายเขาไว เพราะเมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น จะ
เริ่มมีแนวหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบชัดเจนขึ้น ดังนั้นเด็กๆ ควรมีโอกาสไดเห็นหนังสือใหหลากหลายเอาไวกอน

ชื่อหนังสือ
อึ
ผูแตง
ทาโร โกมิ
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๕ บาท
“อึ” เปนหนังสือที่พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตรใหเด็กเล็กเขาใจไดงายๆ ขอมูลในหนังสือบอกเลาถึงกริยาการ “อึ” ของสัตว
มากมายหลายชนิด รวมทั้งคนดวย หากมองกันอยางผิวเผินจะดูเหมือนวา หนังสือเลมนี้สอนใหเด็กรูจักการอึเทานั้น
แตหากไดมีโอกาสอานเนื้อหาอยางละเอียด ดูภาพประกอบอยางพินิจพิเคราะหแลวจะเห็นวา ในหนังสือเด็กเล็กๆ ชื่อ
เรื่องนาขําเลมนี้มีอะไรซอนอยูมากมาย
เพียงแคหนาปกที่มีภาพ เด็กทําหนาเหยเก ภาพเปดกระดกกน ภาพผลแอปเปลที่ถูกกัดจนแหวง และภาพมากําลังยก
หาง ทุกภาพอยูในกรอบแยกกันแตทุกภาพกลับมีความหมายและมีความสัมพันธกัน ทุกภาพลวนเตรียมพาผูอานเขาสูเนื้อหา
ขางใน
เรื่องเริ่มตนดวยประโยค “ชางตัวใหญ อึกอนใหญ หนูตัวเล็ก อึกอนเล็ก” พรอมภาพชางตัวโตเต็มสองหนาคู กับหนูตัว
เล็ ก จิ๋ ว หากคุ ณ ครู อ นุ บ าลเป น ผู นํ า หนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ปใช ก็ จ ะบอกได ทั น ที่ ว า เพี ย งแค ใ นหน า นี้ สามารถเชื่ อ มโยงสู ห มวด
คณิตศาสตรได
การเลาเรื่องเปนไปอยางงายๆ ดวยภาษาที่เปนจังหวะ และมีลูกเลนไปตลอดทั้งเรื่อง หากอานใหเด็กๆ ฟงกันเพลินๆ
ตามตัวอักษรและอานอยางมีจังหวะจะโคน เด็กๆ จะไมรูสึกเลยวา กําลังฟงหนังสือสารคดีที่ใหความรู กลับรูสึกคลายกับฟง
นิทานสนุกสักเลมหนึ่งเลยทีเดียว

๒๐

ผูใหญจํานวนมากอาจจะมองวา หนังสือเลมนี้มีภาพประกอบไมสวย ดูทึบทึมและมีสีตุนๆ แตเมื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมลงตัวระหวางเรื่องกับภาพแลว (เทียบกับเรื่องตด ที่อยูในชุดเดียวกัน) ก็จะเขาใจไดวา เหตุใดหนังสือเลมนี้จึงเสนอ
ดวยภาพลักษณะนี้ เพราะ “อึ” มีมวลจึงตางกับ “ตด” ที่เปนกาซนั่นเอง

ชื่อหนังสือ
ตด
ผูแตง
ชินตะ โช
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๕ บาท
จัดเปนหนังสือภาพสารคดีสําหรับเด็ก เชนเดียวกับเรื่องอึ แต “ตด” จะมีการเลาเรื่องที่ซับซอนกวา มีขอมูลมากและยาก
กวา แมจะอยูในชุ ดเดีย วกันกั บเรื่อง “อึ” แตเมื่อ พิจารณาจะเนื้อหาแลว “ตด “ควรถูก จัดวา เหมาะสําหรั บเด็ก วัย ๔-๖ ขวบ
มากกวา
เพียงแคอานชื่อเรื่องใหฟง เทานี้ก็สามารถเรียกรองความสนใจของเด็กๆ ไดแลว ประกอบกับภาพชางหันกนใหผูอาน
ซึ่งแตกตางจากหนังสือเลมอื่นๆ ที่ตัวละครมักจะหันหนามาหาผูอานเสมอ
เรื่องเริ่มเลาตั้งแตปกหนา ปกรองจนกระทั่งเขาสูเนื้อหาภายใน ภาษาที่ใชเลาเรื่องเปนภาษาที่ชวยเกิดความสนุกสนาน
ขณะที่เด็กๆ ฟงเรื่องราว เนื่องจากมีเสียงประกอบไปตลอดทั้งเรื่อง ไมวาจะเปนเสียงแมวตดดัง ปุง ปุง ปุง ปุง ปุง เรียกวา ตด
ผันตามพยัญชนะ เพีย งเทานี้เด็ ก ๆก็รูสึก สนุกมาก ซึ่งคุณครูสามารถนําจุ ดเดนเรื่อ งเสียงจากหนังสือเลมนี้ชวนเด็กผันเสีย ง
ตางๆ ในภาษาไทยก็ยังได
เนื้อหาของหนัง สือ “ตด” พูดถึงเรื่องการตดเพี ยงเรื่องเดียว แตผูเขี ยนมีทักษะอยางเยี่ยมยอดในการสื่อสารเรื่องที่
ซับซอนเชนนี้ใหเด็กเขาใจไดงายๆ หนังสือชุดนี้ประสบความสําเร็จอยางมากในหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยดวย
ดังที่ไดเขียนเปรียบเทียบภาพประกอบระหวางเรื่อง “อึ” กับ “ตด” เอาไวแลววา หนังสือสองเลมมีการนําเสนอภาพที่
แตกตางกันอยางสิ้นเชิงในเรื่องของเทคนิค แมจะถูกจัดใหอยูในชุดเดียวกันก็ตาม
สําหรับภาพในเลม “ตด” ใชเสนที่ดูงายๆ ใหความรูสึกโปรงและเบา มีอากาศมากเนื่องจากมีสีนอย ภาพที่มีลักษณะ
ลายเสนคลายเสนของภาพการตูน กับลูกตาที่แสดงอารมณตางๆ ชวนใหเด็กสนุก จนกระทั่งอดไมไดที่จะหัวเราะออกมา
หนั ง สื อ ทั้ ง นี้ ทั้ ง เรื่ อ งอึ แ ละตด เป น ตั ว อย า งของหนั ง สื อ ภาพสารคดี ชั้ น ยอดสํ า หรั บ เด็ ก เพราะสื่ อ สารง า ย มี
ภาพประกอบที่มีชั้นเชิงทางศิลปะ มีการนําเสนอทั้งภาพและเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน จึงเปนหนังสือที่หองสมุดหรือคุ ณ
ครูผูสอนเด็กเล็กไมควรพลาดดวยประการทั้งปวง

๒๑

สําหรับเด็กวัย ๔ – ๖ ป
หนังสือที่พอแมและลูกอานดวยกัน

๒๒

ชื่อหนังสือ
ผีเสื้อ
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๒๕๐ บาท
หนัง สือ ชุด ธรรมชาติห รรษาเรื่ อง “ผี เสื้อ ” เปน หนั งสื อสารคดี สํา หรั บเด็ก เล็ ก ที่ ได รับ รางวั ลดี เด น ประเภทหนั งสื อ
สวยงาม จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปพ.ศ.๒๕๔๙
เนื้อหาของ “ผีเสื้อ” บอกเลาขอมูลทั่ว ๆของผีเสื้ออยางกวาง ๆ รวมถึงชนิดและการแพรพันธุของผีเสื้อ ชวยใหเด็ก ๆได
รูจักผีเสื้อมากขึ้น
หนังสือเลมนี้ เลาเรื่องในรูปแบบของสารคดีจริงจัง คือไมมีการแสดงอารมณใด ๆในเนื้อเรื่อง ไมมีประโยคคําพูดหรือ
แสดงถึงความสัมพันธของตัวละคร มีเพียงการบอกเลาดวยน้ําเสียงที่ราบเรียบ ทวางายแกการเขาใจ ดังตัวอยางเนื้อหาขอมูล
ของผี เสื้ อในหน าแรก ผี เสื้ อ เป นแมลงแสนสวย โบยบิ นไปทุ กหนทุ กแห งในธรรมชาติ ทุง หญ า ป าโปร ง หุบ เขา สวนผลไม
สวนสาธารณะ และละแวกบานของเรา
จากขอมูลเบื้องตนในหนาแรก ดวยภาษาทาทีที่ราบเรียบเชนนี้ มีจุดดีตรงที่ เด็ก ๆทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
และรวดเร็ว แทบจะไมมีเด็กคนใดปฏิเสธการรับฟง อีกทั้งตัวอักษรที่เลือกมาใชกเปนตัวอักษรที่โตพอที่จะเชิญชวนใหเด็กอยาก
อานเอง
หนังสือเล มนี้ ไดรับรางวัลดี เดน ประเภทสวยงาม ซึ่ง มอบใหแก หนังสือที่ มีภาพประกอบที่คณะกรรมการตัดสินว า
สวยงาม หากเมื่อพิจารณาภาพอยางละเอียด และอานออกเสียงอยางตอเนื่องทั้งเลม จะพบวา ภาพประกอบทั้งเลม อยูในมุม
กวางแบบเดียวกันตลอดเลม ไมมีการใชระยะ(Zoom In, Zoom Out) เขามาชวย อยางเชนในเนื้อหาบางตอนที่กลาวถึงตัว
ผีเสื้อในระยะใกลชิด บอกรายละเอียดของ หนวด ปก และลําตัว ของผีเสื้ อ แตการนําเสนอภาพก็ไ มไดเนน ระยะเพื่ อใหเห็ น
รายละเอียดอยางชัดเจน มีเพียงการขยายภาพผีเสื้อใหใหญขึ้นกวาองคประกอบแวดลอมอื่น ๆเล็กนอย แตยังคงอยูในมุมกวาง
อยูเชนเดิม และไมไดคํานึงถึงระยะใกล-ไกล
นอกจากเรื่องระยะใกล-ไกลที่หนังสือเลมนี้ไมไดใหความสําคัญแลวนั้น ภาพรวมของภาพประกอบ นับวานาสนใจ
ตรงที่ผูวาดภาพไดใหความสําคัญกับองคประกอบแวดลอมตาง ๆที่อยูรายรอบผีเสื้อ เชน ตนไม กิ่งไม ใบไม ตนหญา เนินดิน
แมลงและสัตวชนิดตางๆ ที่เนื้อเรื่องมิไดกลาวถึง ซึ่งเด็ก ๆจะคอย ๆพิจารณามองดูอยางชา ๆ นับวาเปนรายละเอียดที่สามารถ
สื่อสารกับเด็กได
การใชหนังสือเรื่อง “ผีเสื้อ” อยางมีชีวิตชีวา อาจจะทําไดโดยการพาเด็ก ๆออกนอกหองเรียน อานหนังสือทามกลาง
ตนไมและดอกไม เมื่ออานจบแลว พาเด็ก ๆเดินดูผีเสื้อ หรือแมลงชนิดตาง ๆรอบบริเวณ ก็ชวยใหเด็ก ๆรูจักเชื่อมโยงหนังสือ
และสิ่งแวดลอมรอบตัวเขาดวยกัน
จากนั้น อาจจะพาเด็ก ๆทํากิจกรรมศิลปะ เชน พับครึ่งกระดาษขนาด A4 แลวตัดใหเปนรูปทรงของปกผีเสื้อ จากนั้น
ใหเด็ก ๆระบายสีที่ปกผีเสื้อ กอนจะนําดานสันของกระดาษที่มีรอยพับครึ่ง ติดเขากับหลอดหรือตะเกียบสําหรับทําเปนลําตัว
ผีเสื้อ เทานี้เด็ก ๆก็จะไดผีเสื้อแสนสวยแลว
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ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร
ตุลย สุวรรณกิจ
แพรวเพื่อนเด็ก
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๔๙ บาท
เนื้อหา ภาษาและภาพใน “ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร”
“ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร” เปนหนังสือภาพประเภทสารคดีสําหรับเด็ก ที่ใหขอมูลจริงแกเด็กๆ สําหรับตัวสมเสร็จ
เปนสัตวที่ผูใหญสวนมากรูจักกันดีอยูแลว แตกับเด็กเล็กๆนั้น นับเปนเรื่องที่นาทึ่งทีเดียวที่สัตวเพียงชนิดเดียวกลับมีลักษณะ
หลายอยางที่คลายคลึงกับสัตวอื่นๆอีกหลายชนิด
แม “ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร” จะเปนหนังสือประเภทใหความรู แตดวยการเลาเรื่องนาสนุก มีอารมณขัน และให
ขอมูลแปลกใหมแกเด็กๆ จึงทําใหหนังสือเลมนี้มีความแตกตางจากหนังสือความรูสําหรับเด็กโดยทั่วไป
กอนที่เด็กๆจะไดรูจักกับสมเสร็จในตอนจบ เด็กๆก็ไดมีโอกาสรูจักกับสัตวหลายตอหลายชนิด ไมเพียงแคไดรูจัก
ชื่อ และรูปรางหนาตาเทานั้น แตยังไดรูจักลักษณะนิสัยตางๆ หรือบางตัวไดสังเกตเห็นลักษณะเดนของมัน หรือบางตัว เด็กๆจะ
ไดรูวาอวัยวะของสัตวเหลานี้มีเอาไวใชทําอะไร
ดังนั้น เนื้อหาหลักของเรื่องนี้ จึงไมใชการแนะนําใหเด็กรูจักสมเสร็จ แตผูเขียนใชกลวิธีที่แยบยลในการนําพาให
เด็กๆไดไปรูจักและสังเกตสัตวอีกนับสิบชนิด
สวนการใชภาษาในเรื่องนี้ ที่ดูเหมือนจะเปนคํากลอน แตก็ไมใช ควรจะเรียกกวา ใชภาษาที่เปนจังหวะมากกวา
ในหนังสือสําหรับเด็กนั้น ควรจะมีคํายากปะปนอยูบาง เพื่อเปนการเพิ่มพูนคําศัพทใหแกเด็ก ซึ่งในเรื่องนี้ มีคําวา “ละมาย” ที่
เด็กๆอาจจะไมรูจัก บางคนอาจจะไมเคยไดยินมากอนดวยซ้ํา แตเมื่อเห็นคําวา “ละมาย” อยูในบริบทของประโยคและภาพใน
หน า นั้ น ๆ คื อ ส ว นหู ข องฉั น นั้ น ก็ ล ะม าย กระต า ยหู ดี ใกล ไ กลแค ไ หน ฉั น ยั ง ได ยิ น ชั ดเจนทุ ก ที่ เด็ ก ๆจะสามารถเข า ใจ
ความหมายของคําวา “ละมาย” ไดเอง โดยไมตองอธิบาย ซึ่งเปนการเรียนรูคําศัพทโดยธรรมชาติ
การเล า เรื่ อ งด ว ยอารมณ ขัน ก็ เป น อีก ประเด็น หนึ่ง ที่ นา สนใจสํา หรับ หนัง สื อเล มนี้ เพราะเด็ก ๆจะไดยิ น เรื่ อ ง
ธรรมดาๆ ในรูปแบบที่ไมธรรมดาจากหนังสือเลมนี้ ตัวอยางในหนาที่เขียนไววา ฉันดมกลิ่นได ดีเยี่ยมและไว ไมแพสุนัข เอะ!
ใครตดเหม็น เปนเธอใชไหม คุณลุงเตายักษ เพราะเด็กๆไมเคยคิดวา จะมีใครไดกลิ่นตดของเตา และเด็กๆคงไมเคยคิดวา เตา
ก็ตดดวย !!
“ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร” ไดรับรางวัลที่ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทหนังสือสวยงาม จากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปพ.ศ.๒๕๕๑
การวาดภาพสัตวสําหรับหนังสือสารคดีนั้นเปนงานที่ยาก ผูวาดภาพจะตองศึกษารายละเอียดของสัตวมาเปน
อย างดี และยิ่ งเมื่อ มี สัต วห ลายชนิ ด รวมอยู ในเล ม เดี ยว ยิ่ง เป น งานที่ ไ มง ายเลย เพราะงานสารคดีต องการภาพที่สมจริ ง
ขณะเดียวกันก็ตองไมแข็ง หรือดูแลงแหง แตจะตองมีชีวิตชีวา มีรายละเอียดซึ่งจะตองเปนขอมูลที่ดีและถูกตองสําหรับเด็กอีก
ดวย
นับวาภาพสัตวทุกตัวใน “ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร” ทําออกมาไดอยางดีครบถวน
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา
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หนวยสรางเสริมลักษณะนิสัย (ในชีวิตประจําวัน)
ชื่อหนังสือ
ความลับของสะเก็ดแผล
ผูแตง
เกนอิชิโร ยางิว
ผูแปล
มารินา โฮริคาวา
สํานักพิมพ
วาดดาว
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๘๐ บาท
เด็กๆ ทุกคนมีประสบการณในการมีสะเก็ดแผลกันทั้งนั้น ดังนั้น เรื่องเล็กๆ อยางเรื่องของสะเก็ดแผล จึงไมใชเรื่องเล็ก
สําหรับเด็กๆ
“ความลับของสะเก็ดแผล” เปนเรื่องที่ไมลับ และเปนเรื่องที่เด็กๆ ควรรู
หนังสือ “ความลับของสะเก็ดแผล” เปนหนังสือภาพที่แปลมาจากหนังสือตนฉบับภาษาญี่ปุน ในชุด ความลับของ
รางกาย นําเสนอเรื่องราวใกลตัวเด็ก และสื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย ใชประโยคถาม-ตอบ และการพูดคุยกับผูอาน เพื่อนํา
เด็กๆ ที่อานเขาสูเนื้อหาสาระที่ผูเขียนตองการนําเสนอ
กลวิธี การนํ าเสนอเช นนี้ นั บเปน กลยุ ทธ ที่ใ ชไ ดผลในหนั งสื อเด็ก ทํ าใหเ ด็ กๆ ผู อา นเกิด ความรู สึก เป นอั นหนึ่ง อั น
เดียวกันกับเนื้อเรื่อง ผูเขียนเลือกใชประโยคสั้นๆ กระชับไดใจความ จึงชวยใหเรื่องที่ดูเหมือนยาก กลับกลายเปนเรื่องที่สามารถ
เขาใจไดงายสําหรับเด็ก
ภาพบนหนาปกสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ไดดี ดวยการใชสีสมตัดดวยเสนดํา และเปนภาพที่เหมือนกับไม
สมบูรณเพราะมีใหเห็นเพียงใบหนา มือและหัวเขาเทานั้น แตผูดูก็สามารถสรางภาพตอเติมไดเองในหัว จากประสบการณ เด็ก
ๆหรือผูใหญทุกคนที่มองดูภาพก็จะเขาใจไดทันทีวา เปนภาพของเด็กนั่งยอง ๆมองดูสะเก็ดแผลบนหัวเขาของตัวเอง
เมื่อเปดมาที่หนาปกรอง พบประโยคสั้นๆ คือ อยากแกะจัง อยากแกะจัง สะเก็ดแผล อยากแกะจังเลย เพียงเทานี้ก็
เราความสนใจของเด็กๆไดแลว
เนื้อหาภายในเลม ลวนเปนขอมูลทางวิทยาศาสตร แตภาพประกอบภายในเลมเปนภาพลายเสนที่แสดงอารมณสนุก
และดูนาขํา จากนั้นจึงใชเทคนิคการสั่งสีเพื่อใหเกิดรูปทรง เปนเทคนิคหนึ่งในการทําประกอบในสไตลหนังสือภาพสําหรับเด็ก
ของญี่ปุน
หนังสือเลมนี้ เหมาะสําหรับอานหรือเลาเรื่องใหเด็กๆ ฟง หรือใหเด็กเปดภาพเอง เนื่องจากเนื้อหาและตัวหนังสือใน
เรื่อง “ความลับของสะเก็ดแผล” มีอยูมากสักหนอย หากอานตามหนังสือก็จะใชเวลาพอสมควร และเด็กๆ อาจจะไมมีสมาธิ
มากพอที่จะจดจออยูเปนเวลานาน จึงควรใชวิธีเปดอานไปสักครึ่งเลม แลวเวนเพื่อทํากิจกรรมอื่น กอนจะกลับมาอานตอก็ไมได
ทําใหเสียอรรถรสในการฟงแตอยางใด
เสนหที่พบมากในหนังสือความรูจากประเทศญี่ปุนคือความรูสึกมีอารมณรวมในขณะอาน ราวกับกําลังอานหนังสือ
ภาพนิทาน หรือหนังสือวรรณกรรมเลยทีเดียว เชน “ความลับของสะเก็ดแผล” เลมนี้ แมจะเปนหนังสือที่เนนการใหสาระความรู
แตก็ไมละเลยความสําคัญในการออกแบบภาพและจัดวางรูปเลมที่สวยงาม มีความลงตัวในดานศิลปะ แมเรื่องราวจะไมได
เจาะจงหรื อเอ ยพาดพิ ง ถึง เรื่อ งของเวลา สถานที่ แตด ว ยความภาษา ท า ทางและคํา พู ดของตั ว ละคร ก็ ทํา ใหเ ราทราบว า
เหตุการณนี้กําลังเกิดอยูที่ใด โดยมิตองอาศัยฉากหรือคําบรรยาย
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ชื่อหนังสือ
หนูนิดไมอยากกินผัก
ผูแตง
ลําพู แสงลภ
สํานักพิมพ
อักษรา ฟอร คิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๒
ราคา
๓๐ บาท
หนังสือชุด “หนูนิด” มีอยูดวยถึง ๖ เลม ลวนแตจัดอยูในกลุมหนังสือสงเสริมลักษณะนิสัย เชน เรื่อง หนูนิดไมอยาก
ไปโรงเรียน หนูนิดไมอยากมีนอง หนูนิด..เด็กดีไมดื้อรั้น หนูนิดไมอยากแปรงฟน หนูนิดไมอยากไปหาหมอ และหนูนิดไมอยาก
กินผัก
“หนูนิด” เปนตัวละครขวัญใจของเด็กๆ ที่อยูในวัย ๔-๕ ขวบ เพราะหนูนิดเปนเหมือนกับเด็กสวนใหญ คือไมชอบและ
ไมอยากทําอะไรก็ตามที่ผูใหญอยากใหทํา หรือผูใหญเห็นวาเปนสิ่งที่ดี หนูนิดไมเขาใจหรือไมรูสึกสนุกที่จะทําตาม จนกระทั่ง
หนูนิดตองไดรับบทเรียนดวยตัวเอง
ชื่อหนังสือทั้ง ๖ เลมนี้ เกือบจะบอกเนื้อหาขางในทั้งหมดอยูแลว ผูใหญคงจะเดาไดวา เรื่องราวของหนูนิดจะเป น
อยางไร และจะจบอยางไร แตทําไมหนูนิดจึงเปนที่ติดอกติดใจของเด็กๆ ?
สําหรับ “หนูนิดไมอยากกินผัก” เพียงแคภาพบนหนาปกก็เรียกรองความสนใจจากเด็กไดแลว ภาพหนูนิดรองไหจาอยู
หนาโตะอาหารซึ่งมีจากอาหาร แกวน้ําและขวดนมวางอยู แมเด็กที่ยังอานหนังสือเองไมได ก็สามารถเดาไดวา หนูนิดตองไม
พอใจอะไรสักอยางเปนแน (ไมพอใจมากดวย จึงรองไหน้ําตาไหลพรากขนาดนั้น) และยิ่งกับเด็กๆ ที่มีประสบการณเดียวกับหนู
นิด ตองรูสึกทันทีวา เรื่องนี้ตองเกี่ยวของกับการกินแนนอน
เมื่อเห็นหนาปก เด็กเริ่มเชื่อมโยงหนูนิดเขาหาตัวเอง ก็ยิ่งอยากรูเรื่องขางใน จึงไมยากที่เขาจะสนใจจดจอฟงเรื่องราว
ของหนูนิด เมื่อเด็ กๆ ไดรูจักกับหนู นิดในหนั งสือเลม ใดเลมหนึ่งในชุดนี้ แลว พวกเขาก็อ ยากจะรู จักเพิ่ม อยากรูว าหนูนิดจะ
แผลงฤทธิ์อะไรอีก แลวหนูนิดจะไดรับบทเรียนอะไร
หนังสือชุด “หนูนิด” จึงเปนทั้งหนังสือที่เปนอานแลวเด็กจะรูสึกชอบ เขาใจ และรูสึกเห็นใจหนูนิด พรอมกับรูสึกวา
ตัวเองเกงกวา และไมตองการเปนแบบหนูนิด นับวาหนังสือชุดนี้เปนหนังสือเสริมแรงใหแกเด็ก
ภาพประกอบเรื่องหนูนิดทั้ง ๖ เลม เปนภาพในสไตลที่มองปุบสวยปบ เนื่องจากไมไดมีความซับซอนในแงของงาน
ศิลปะ ภาพดูสะอาด ตั วละครมีห น าตาจิ้ม ลิ้ ม ผูใ หญก็ ดู ใจดี การออกแบบจัด วางองค ป ระกอบและตัว หนัง สือ ก็ ดูง า ย แม
เรื่องราวในบางตอนจะยาวไปหนอย แตก็ไมไดทําใหรูสึกวาเยอะเกินไป เพราะตัวหนังสือโตทําใหอานไดงาย
ดวยเหตุนี้เอง หนูนิดจึงเปนขวัญใจของเด็กๆ จํานวนมาก

ชื่อหนังสือ
หนูเกิดมาไดอยางไร
ผูแตง
คริสตอป อูบเลต
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๗๕ บาท
หนูเกิดมาไดอยางไร เปน หนังสือที่อยูในชุด โลกนา รูของหนูนอย มีอยูดวยกันทั้งหมด ๖ เลม ไดแกเรื่อง ประสาท
สัมผัสทั้งหา ยานพาหนะของหนู โลกไดโนเสาร รางกายของหนู สํารวจทองฟาและหนูเกิดมาไดอยางไร

๒๖

หนั ง สื อชุ ด นี้ เป น หนัง สื อ ประเภทเสริม ความรู ใ หแ ก เ ด็ก เหมาะสํา หรั บเด็ ก ระดั บ ชั้น ประถมศึ กษาขึ้ นไป เพราะมี
ตัวหนังสือคอนขางมาก ใหขอมูลรายละเอียดมาก และเปนในเชิงกวางมากกวาการใหขอมูลเชิงลึก มีการกลาวถึงเรื่องราวตางๆ
ในแบบแตะๆ จนบางครั้งอาจจะทําใหรูสึกอึดอัด เพราะบอกไมหมด
การเล าเรื่องในหนัง สือชุดนี้ เปน การเล าเรื่องไปเรื่อ ยๆ คลายการบอกข อมูลตามปกติ มีลักษณะการเลาเรื่ องแบบ
หนังสือเรียน สวนภาพประกอบก็ทําหนาที่เพียงเปนภาพประกอบ ที่ดูนารักแตขาดอารมณสนุก ตางจากหนังสือเสริมความรู
บางเลมที่ไดแนะนําในเอกสารชุดนี้
แตบางครั้งการบอกไมหมดก็มีขอดี อยูตรงที่ผูใหญสามารถกระตุนใหเด็กไปคนควาหาอานหนังสือเลมอื่นตอไป ซึ่ง
หนังสือชุดนี้ มีลักษณะเชนนั้นคือ เปนหนังสือที่กระตุนความอยากรูของเด็ก
เนื้อหาที่มีอยูในหนังสือทั้ง ๖ เลม สื่อสารในวิธีของผูใหญ (ที่ปลอมตัวเปนเด็ก) สื่อสารกับเด็ก ทําใหเนื้อหาบางตอน
ไมราบรื่นเทาที่ควร เพราะเมื่ออานแลวทําใหรูสึกวาบางขอมูลเหมาะสําหรับผูใหญ หรือเด็กโต แตวิธีการเขียนกลับเหมือนกําลัง
สื่อสารกับเด็กเล็กๆ
อยางไรก็ดี หนังสือชุดนี้ ตั้งใจผลิตขึ้นสําหรับเด็กประถม สังเกตไดจากเนื้อหาโดยรวมและภาพตัวละครที่มีอายุอยูใน
วัยเดียวกัน และหนังสือไดรับการจัดพิมพในรูปเลมที่แข็งแรงทนทานตอมือของเด็กๆ กลาวคือ พิมพในรูปแบบปกแข็งพิเศษ
สวนเนื้อในใชกระดาษหนาและเคลือบมันอีกครั้ง จะทําใหทนตอความเปยกชื้นไดดี จึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานหนัก
หากเด็กๆ เปดดู เปดอานบอยๆ หนังสือก็ยังคงสภาพดีอยูเสมอ
หนังสือในชุดนี้ ก็เปนเชนดวยกับหนังสือเสริมความรูชุดอื่นๆ ที่ไมใชหนังสือประเภทหลักที่เด็กอยากดูอยากเปดทุกวัน
หนังสือประเภทนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการกระตุนสงเสริมใหมีการเปดอาน ฉะนั้น หนังสือกลุมนี้จึงนาจะจัดใหอยูใน
ประเภท “หนังสือชวนคุย ชวนคน”
ในการจะใชห นั งสื อกลุ ม “ชวนคุ ย ชวนคน ” นี้ คุ ณครู จํา เป น ตอ งเลื อ กหาหนั งสื อ ที่มี ข อมู ลเกี่ ยวข องสั มพั น ธห รื อ
สงเสริมกันและกันมาจัดเตรียม รอเด็กๆ ไวหลายๆ เลม หลายๆ เรื่อง โดยคุณครูจะเปนผูเปดประเด็น เพื่อกระตุนใหเด็กๆ ได
เปดอานขอมูลภายในเลม กอนจะกระตุนใหเด็กไดพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือจัดกิจกรรมสงเสริมความเขาใจใหแกเด็กตอไป

หนวยสิ่งของใกลตัว
ชื่อหนังสือ
หนังสือสัมผัส ชุด สิ่งของใกลตัว
ผูแตง
เอื้อพร สัมมาทิพย (โอนพรัตนวิบูล)
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๒๕ บาท
หนังสือ สัมผัส เปน หนังสือ สําหรั บเด็ก เล็กอี กรูปแบบหนึ่ง เปน หนังสือ ที่ใชเ ทคนิค ซับซอ นในการจัดพิ มพ กลาวคื อ
ไมไดใชเฉพาะกระดาษเชนหนังสือทั่วไป แตหนังสือสัมผัสมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กๆ ไดฝกประสาทสัมผัสไปดวย เพื่อใหเด็กได
รูจักแยกแยะผิวสัมผัสใหออก จึงตองเสริมดวยวัสดุอื่นๆ ที่ไมใชกระดาษดวย
เปดเรื่องดวย ทรายละเอียด ทรายหยาบ เราทราบได ..........ในภาพประกอบไดมีการนํากระดาษทรายมาสอดไว
เพื่อใหเด็กไดสัมผัส หรือใหหนาถัดไป แนะนําใหเด็กๆ ไดรูจักผิวของไม ภาพประกอบบางสวนก็มีไมอัดบางๆสอดอยูภายใน
เพื่อใหเด็กไดสัมผัส
เรื่องราวนําเสนอดวยคํ าคลองจอง จบความในหนาเดีย วแลวเริ่ มผิวสัม ผัสใหม กับวัสดุช นิดใหม พรอมกั บบอกถึ ง
ประโยชนการใชสอย เรียกไดวา เลมเดียวมีครบเกือบทุกเรื่องที่ผูใหญมีความตั้งใจอยากสอนเด็ก
๒๗

แตในหนังสือสําหรับเด็ก โดยเฉพาะสําหรับเด็กเล็กนั้น การใสเนื้อหาสาระและเรื่องราวลงไปมากมาย หลากหลาย
ประเด็น อาจจะไมใชสิ่งที่เหมาะสมสําหรับเด็กมากนัก ทําใหรูสึกคลายการยัดเยียดความรู จนกระทั่งความสนุกที่เด็กควรจะ
รูสึกอาจจางหายไป อีกทั้งยังไมกลมกลืนกับธรรมชาติตามวัยของเด็ก
ขณะที่ผูใหญใชหนังสือเลมนี้กับเด็กๆ จึงไมควรพยายามสั่งสอนเพิ่มเติมเขาไปอีก ควรเสริมสรางความสุขและความ
สนุกจากการอานหนังสือดวยกันกอน เชน เมื่ออานจบแลว ผูใหญอาจจะชักชวนเด็กๆ ผลัดกันปดตา แลวเลนทายผิววัสดุวา สิ่ง
ที่ลูบนั้นคือผิวของอะไร ซึ่งกิจกรรมเชนนี้ผูใหญอาจจะเปนคนที่ถูกปดตาบางเพื่อใหเด็กเปนผูเฉลย และอาจจะลุกลามเลยไปถึง
วัสดุอื่นๆ ที่ไมไดอยูในหนังสือ เพื่อฝกประสาทสัมผัสของเด็ก
การเรียนรูในเด็กเล็กนั้น ประสาทสัมผัสเปนสิ่งจําเปน ดังนั้น การฝกใหเด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแต
ตา หู จมูก ลิ้นและผิวสัมผัส บอยๆ เปนสิ่งที่ดี ขณะเดียวกันตองใหเด็กๆ ไดใชความรูสึก และรูจักที่สื่อสารความรูสึกออกมา แต
ตองไมลืมวา กิจกรรมการพัฒนาทักษะ หรือการฝกฝนพัฒนาประสาทสัมผัสตางๆ ของเด็กนี้ จะตองเกิดขึ้นและเปนไปดวย
ความสนุกสนาน และอยางเปนธรรมชาติ

หนวยคุณธรรม
ชื่อหนังสือ
แบง “ฉัน” บางสิ
ผูแตง
ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปติกุล
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๕๐ บาท
“แบง ‘ฉัน’ บางสิ” เปนหนังสือภาพที่ไมมีตัวอักษร (Wordless) ซึ่งสามารถนํามาใชกับเด็กหลายๆวัย ตั้งแตเด็กเล็ก
จนกระทั่งถึงเด็กโต แมในระดับประถมตนก็ยังสามารถใหเด็กๆแตงเรื่องและเขียนลงบนหนังสือเองได
เนื้อหาของ “แบง ‘ฉัน’ บางสิ” ตรงไปตรงมาตามชื่อเรื่อง แตความสนุกตื่นเตน และความนาติดตามอยูที่ขบวนสัตว
ตางๆ ที่พากันวิ่งไลตามผลแอปเปลที่รวงหลนลงจากตน
ภาพแรกในหนังสือ เปนภาพผลแอปเปลสีแดงสดหลุดจากขั้ว ลอยลิ่วผานหนานกสีแดงไปอยางเฉียดฉิวแลวรวงผาน
หนากระรอกนอยสีแดงที่พยายามเอื้อมสองขาหนาไปควาแอปเปล แตมันก็ควาเอาไวไมได เจากระตายหูยาวตัวสีแดงกําลังรอ
รับผลไมสีแดงสดนากินอยูโคนตน แตปรากฏวา แอปเปลสีแดงกลับไมตกลงมาใสมือกระตาย มันเบี่ยงผลหลบ รวงหลนไปบน
พื้น แลวกลิ้งหนีทั้งนก กระรอกและกระตายที่หมายจะความากิน
แอปเปลกลิ้งลิ่วๆ ผานแมวตัวโตที่ควาแอปเป ลไวไมทัน มันกลิ้งไปถนนทองถนนที่มีรถราวิ่ง ผานไปมา กระทั่งผา น
หนาเจาหมาซึ่งก็ไมสามารถควาจับแอปเปลไวไดทัน ผลแอปเปลสีแดงและขวบวนสัตวตัวเล็กตัวใหญสีแดงทุกตัวทั้งกลิ้งทั้งวิ่ง
ออกไปนอกเมือง กระทั่งทั้งหมดมาหยุดกึกตรงที่เทาของใครคนหนึ่ง...
วิธีเลาเรื่องของ “แบง ‘ฉัน’ บางสิ” มีความนาสนใจอยางยิ่ง ผูแตงสามารถชักชวนใหเด็กๆ คอยลุน คอยติดตามเรื่อง
ไปตลอดตั้งแตตนจนจบ โดยมีภาพนําสายตาคือ “ผลแอปเปลสีแดง”
ใชหนังสือเลมนี้อยางไร
เมื่อคุณพอคุณแม หรือคุณครูไดหนังสือเลมนี้มาเปนครั้งแรก ไมตองตกใจวา ไมมีตัวหนังสือแบบนี้ แลวเด็กๆ จะดูรู
เรื่องหรือไม พวกเขาจะเขาใจหรือเปลา ซึ่งในความเปนจริงแลว เด็กๆ สามารถเขาใจเรื่องราวตางๆ ในหนังสือภาพสําหรับเด็ก
ไดมากกวาที่ผูใหญคิด หรือที่ผูใหญเขาใจ เนื่องจากเด็กๆ ไมเคยมีข อจํากัดในการจินตนาการ เรื่อง “แบง ‘ฉัน’ บางสิ” เป น
หนังสืออีกเลมหนึ่งที่เปดโอกาสใหเด็กๆ ใชจินตนาการไดอยางไมจํากัด
๒๘

การใชหนังสือเรื่องนี้กับเด็กๆ จึงเปนอิสระอยางยิ่ง ไมมีภาษาหรือตัวอักษรมาคอยกํากับ ผูอานสามารถแตงเรื่อง เลา
เรื่องเองไดตามในนึก หากเปนเด็กเล็กๆ ผูใหญอาจจะชวยนําเรื่องดวยการตั้งคําถาม เพื่อใหเรื่องราวดําเนินตอไป เชน “ที่เมือง
แสนงามเมืองหนึ่ง มีตนไมใหญออกผลอยูเต็มตน วันหนึ่งผลไมสุกสีแดงสดลูกหนึ่งปลิดรวงลงจากตนไม นกตัวหนึ่งบินโฉบมา
เห็นเขา จึงทิ้งตัวดิ่งลงตามผลไม....เอ นกตัวนี้จะไดกินผลไมผลนี้ไหมนะ...เปดหนาถัดไปดูกวา...เมื่อถึงตรงนี้ เริ่มชักชวนให
เด็กๆชวยแตงเติมเรื่องราว อาจจะใชเสียง ใชภาษาที่ชวยใหเกิดความสนุกสนาน และยังไดเปนการชวยกระตุนใหเด็กไดนึกคํา
ไดมีโอกาสนําภาษาที่เคยไดยินไดฟง ออกมาใชอีกดวย
เมื่อถึงตอนจบ ผลแอปเปลมาหยุดกึกที่เทาของคุณแม และคุณแมก็ตัดแบงแอปเปลออกเปนชิ้นเล็กๆ แบงใหทุกตัวได
กินดวยกัน ในภาพนี้ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับเอาไว เผื่อวาใครอยากจะชักชวนใหเด็กๆนับจํานวนยังได แตเชื่อแนวา แมผูใหญ
ไมเอยชวน เด็กๆเขาก็จะมองเห็นตัวเลขไดเอง และสามารถรูไดในทันทีวา ทั้งสัตวและคนรวมกันทั้งหมดมีจํานวนเทาไร
สําหรับภาพปก ผูวาดจงใจใชแดงเพื่อใหดูเดนสะดุดตา ภาพทีห่ นามีผลไมผลใหญสีแดงดูฉ่ํานากิน แวดลอมดวยสัตว
ตัวเล็กตัวนอยรวมทั้งเด็กผูหญิง ชื่อเรื่องใชตัวลายมือเขียนตัวโตวา “แบง ‘ฉัน’ บางสิ” เหมือนเปนประโยคเชิญชวน เพราะ “ฉัน”
ในที่นี้ ไมไดบอกวาเปนใครคนใดหรือตัวใดตัวหนึ่ง ดังนั้น เด็กๆ ที่อานหนังสือเลมนี้ก็สามารถเปน “ฉัน” ไดเหมือนกัน เพียงแค
ชื่อเรื่อง กับภาพประกอบบนหนาปก ก็เชิญชวนใหอยากติดตามเรื่องขางในแลว และยิ่งเมื่อหนังสือเลมนี้ไดรับการออกแบบมา
เปนพิเศษ คือ ใหเด็กๆไดแตงเรื่องเอง จึงไมอยากเลย ที่หนังสือเลมนี้จะเปนเลมโปรดอีกเลมของเด็กๆ

ชื่อหนังสือ
ปลาสายรุง
ผูแตง
มารคัส ฟสเตอร
ผูแปล
ปานแกว
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ราคา
๓๔๕ บาท
“ปลายสายรุง” เปนหนังสือภาพทีส่ วยงาม แพรวพราวดวยเทคนิคการพิมพสีเงิน และ”ปลาสายรุง” เปนที่ชื่นชอบของ
เด็กๆ อยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็กผูหญิง ปลาสายรุงไดรับการตีพิมพเปนภาษาตางๆ ทั่วโลกมากกวา ๒๐ ภาษา
ปลาสายรุงเปนปลาแสนสวย ทวาเยอหยิ่ง แมปลาตัวอื่นๆ ในทองทะเลจะพยายามเขามาชักชวนใหปลาสายรุงไปเลน
ดวยกัน หรือบางตัวถึงขั้นกลามาขอเกล็ดแสนสวยของปลาสายรุง แตทั้งหมดก็ถูกปลาสายรุงไลตะเพิดไปทุกตัว ดังนั้น จึงไมมี
ปลาตัวใดเขาใกลปลาสวยอีกตอไป
เด็กๆ จะไดเรียนรูสาระจากบทเรียนที่ปลาสายรุงไดรับ และการเลาเรื่องดวยภาษาชั้นวรรณกรรมที่เด็กๆ จะสามารถ
ซาบซึ้งกับภาษาไปพรอมๆ กับการดูภาพทีส่ วยงามในหนังสือดังประโยคที่วา แมจะมีเกล็ดสวยงามสักเพียงใด หากไมมีใครชื่น
ชม ไมมีใครเขาใกล มันจะไปดีไดอยางไร ปลาสายรุงจึงกลายเปนปลาที่เหงาที่สุดในทะเลแหงนั้น
“ปลาสายรุง” ถือวาเปนหนังสือภาพสําหรับเด็กที่ใชภาษาไทยไดอยางงดงามถึงขัน้ วรรณกรรม เหมาะอยางยิ่งสําหรับ
อานใหเด็กฟงเพื่อใหเด็กไดรับฟงภาษาที่ดี ไดเสพภาพทีง่ าม แมเรื่องจะยาวไปสักหนอย แตดวยความสวยงามนาตื่นตาตื่นใจ
ก็ชวยทําใหเด็กๆ สนใจติดตามอยางใจจดใจจอ
เมื่ออานหนังสือเรื่องปลาสายรุงแลว ผูใหญไมจําเปนตองสรุปความตอนทายใหเด็ก เพราะเราตองเชื่อมั่นวา เด็กจะ
สามารถเรียนรูไดดวยตัวเองเชนเดียวกับปลาสายรุง

๒๙

กลุมสงเสริมภาษา การเลนคํา คําคลองจอง
ชื่อหนังสือ
บองแบว
ผูแตง
พรรณทิพย บริบูรณ / ทวี ศิริธนชัย
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๖๐ บาท
หนังสือภาพสําหรับเด็ก รางวัลนายอินทรอะวอรด เรื่อง บองแบว เปนหนังสือภาพประเภทคํากลอนที่อานสนุก ขึ้นตน
ดวยเสียงที่ชวนใหเด็กอยากติดตาม เชน ตะแงว ตะแงว เจาแมวลงพุง หรือ ฮิกฮู ฮิกฮู นกฮูกตาโต หรือ วิบวับ วิบวับ ดาวกับ
พระจันทร เปนตน
ตลอดทั้งเรื่องดูแลวคลายกับจะจบในหนาเดียว ไมมีความตอเนื่อง แตเมื่ออานอยางตอเนื่องไปพรอมๆ กับการดูภาพ
จะพบวา บองแบวมีความตอเนื่องและมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดทั้งเรื่อง เด็กๆ ที่ฟงเรื่องบองแบวจะเกิดคําถามในทุกๆ หนาวา
แทที่จริงแลวบองแบวคืออะไร แมในตอนจบก็ไมไดเฉลยหรือเปดเผยวา บองแบวคืออะไรกันแน หนังสือประเภทนี้จะเปดโอกาส
ใหเด็กไดคิดและใชจินตนาการอยางเต็มที่ คําตอบที่ไดไมมีถูกหรือผิด เด็กๆบางคนอาจจะบอกวา บองแบวเปนสัตวประหลาด
บางคนบอกวาบองแบวเปนความมืด ซึ่งไมวาบองแบวจะเปนอะไรก็ตามในความคิดของเด็กๆ แตสารที่เด็กไดรับก็คือ ถาไม
นอนบองแบวก็จะมาหา
ผูใหญหลายคนอาจจะไมอยากหยิบหนังสือเลมนี้มาอานใหเด็กๆฟง เนื่องจากเกรงวาเด็กจะกลัว แตอยาลืมวาเด็กๆ
เกือบทุกคนชอบเรื่องที่ตื่นเตน ลึกลับแตไมโหดราย ขณะที่ผูใหญอานเรื่องบองแบวใหเด็กๆ ฟง พวกเขาจะรูสึกสนุก ตื่นเตน
ขณะเดียวกันก็รูสึกหวั่นๆ ไปดวย แตความรูสึกหวั่นเกรงเชนนี้จะไมสามารถสั่นคลอนเด็กๆ ได ถาพวกเขากําลังฟงอยูกับผูใหญ
ที่เขาไววางใจ และรูสึกไดถึงความปลอดภัยขณะที่นั่งฟงอยู
ภาพประกอบในบองแบว ไดรับการออกแบบมาใหดูแปลกตา โดยใชสีดําที่แทนความมืดของยามค่ําเปนหลัก ตัดดวย
สีสันสดใสนาตื่นตาตื่นใจ ประกอบกับการเวนพื้นที่สีขาวไวคอนขางมาก จึงทําใหไมรูสึกอึดอัดแมเนื้อเรื่องจะลึกลับก็ตาม การ
ใชสีน้ําก็ชว ยไดมากในการทําใหภาพนัน้ ไมหนักทึบ แมจะดูเหมือนสีสันฉูดฉาดแตไมบาดตา กลับมองดูออนนุมลง
การอาน “บองแบว” ใหเด็กๆฟงจะไดบรรยากาศที่สนุกสนาน เพราะในทุกๆ หนาเปดโอกาสใหเด็กๆไดมีสวนรวมใน
การออกเสียง ในวลี “โครกคราก โครกคราก” ตัวอยางเชน
บองแบวเอย อยูในโพรงไม ตกค่ําเมื่อไร ก็ออกหากิน
ทองรองโครกคราก อาปากแลบลิ้น ถาใครไดยิน ตองหนีใหไกล
โครกคราก โครกคราก
กั๊บแก กั๊บแก ตุกแกหัวโต ผลุบๆ โผลๆ ไมยอมหลับใหล
บองแบวมาเจอ ตองรีบหลบไป
แตหนีไมไหว บองแบวจับกิน
โครกคราก โครกคราก
เด็กๆ ไดอะไรจากหนังสือเรื่อง บองแบว
ความโดดเดนของ “บ องแบว” มี เห็นไดอย างชัดเจน คือ ภาษาที่มีความคลองจองเปนจังหวะ ใชภาษาที่
เรียบงายแตสรางใหเกิดภาพไดชัดเจน เด็กๆ ที่ไดยินไดฟงเรื่องนี้เพียงไมกี่ครั้ง ก็จะสามารถทองตามไดทั้งเรื่อง แมเด็กๆจะอาน
หนังสือไมออก แตการที่พวกเขาสามารถทองตามไดตลอดทั้ง จะชวยสรางความรูสึกภาคภูมิใจ คลายกับวาตัวเองอานหนังสือ
ไดแลว ซึ่งจะชวยสงเสริมเจตคติทางบวกตอหนังสือ กระตุนใหพวกเขาอยากหัดอานหนังสือเอง

๓๐

คางคาว คางคืน
ขัตติยดา ไชยโย
เยาวภา จีราระรื่นศักดิ์
อรรถพล ดุมใหม
สํานักพิมพ
แปลนสารา
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๗๕ บาท
คางคาวคางคืน นิทานคุณธรรมที่ผูแตงไดรับแรงบันดาลใจมาจาก คํากลอนสอนเรื่องหนาที่ ของทานพุทธทาสภิกขุ
คางคาวคางคืน เปนหนังสือนิทานคํากลอนสําหรับเด็กเล็ก เลาเรื่องราวของคางคาว ชื่อ คางคืน เปนคางคาวนอยที่
ไมรูจักหนาที่ของตน และในทายที่สุด คางคาวคางคืนก็ไดรับบทเรียน และเริ่มสํานึกในการทําหนาที่ของตนในตอนจบ
นิทานที่มีเ รื่องราวทํานองนี้ มีอ ยูไม นอยในตลาดหนังสื อเด็ กบา นเรา แตก็มีจํ านวนไม มากนักที่ สอนใหเ ด็กไดรูจั ก
หนาที่ของตนตั้งแตยังเล็กๆ เชน “คางคาวคางคืน” เลมนี้
ภาษาที่ใชในหนังสือเลมนี้ เปนคําคลองจองที่ไมมีคํายาก ใหเด็กๆ จึงจดจําไดงาย และการเลนคําวา คางคาว กั บ
คางคืน ชวยใหเกิดเสียงที่ฟงแลวชวนสนุก
ในสวนของภาพประกอบที่ใชเทคนิคคอมพิวเตอร จึงเปนขอจํากัดอยางมากในเรื่องของการนําเสนอรายละเอียดตางๆ
ในแตละภาพ แตละตอน จึงทําใหหนังสือเลมนี้ขาดเสนหของหนังสือภาพสําหรับเด็กไปอยางนาเสียดาย
ชวนคิดกิจกรรมสําหรับเด็ก หลังอาน “คางคาวคางคืน”
คางคาว เปนสัตวที่นาตื่นเตนสําหรับเด็ก เนื่องจากเปนสัตวที่มีลักษณะคลายทั้งนกและหนู การใชชีวิตของคางคาวก็
นามหัศจรรยสําหรับเด็กเล็กๆ เพราะคางคาวออกหากินตอนกลางคืน มิหนําซ้ํายังเกาะกิ่งไมหอยหัวลง คุณครูจึงสามารถนํา
จุดเดนเหลานี้ของคางคาว มานําเสนอแกเด็กเพื่อเชื่อมโยงใหเด็กเขาสูกระบวนการเรียนรู เรื่องกลางวันกลางคืน เรื่องชนิดของ
สัตวตางๆ เปนตน
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
ผูวาดภาพ

๓๑

สําหรับเด็กวัย ๗ - ๙ ป
หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียน
ชวงชั้นที่ ๑

๓๒

กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชื่อหนังสือ
โสนนอยเรือนงาม
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๕๕ บาท
โสนนอยเรือนงาม เปนนิทานไทยที่ผูใหญรูจักกันดีหรือบางคนอาจจะหลงลืมไปแลว โสนนอยเรือนงาม เปนเรื่องราว
ของเจา หญิง โสนนอย ลูก สาวจาเมือง ผูเ กิดมาพร อมกั บเรื อนไทยแสนงามอยูในมือ และเปน เรือ นไทยมีน าอัศ จรรยเพราะ
สามารถขยายใหญโตกวางขวางไดตามตองการ เมื่อเจาหญิงโสนนอยอายุใกลครบสิบหาป โหรหลวงทํานายทายทัก เจาหญิง
โสนนอยจึงตองปลอมตัวเปนสาวชาวบานออกจากเมืองเปนการแกเคล็ด ระหวางทางโสนนอยไดประกอบคุณงามความดี จึง
ไดรับของวิเศษที่ชุบชีวติ คนตายใหฟน และไดชวยเหลือหญิงชาวบาน ชื่อวานางกุลาใหฟน นางกุลาจึงติดตามเปนทาสคอยรับ
ใช
และเมื่อทั้งคูเดินทางมายังเมืองๆ หนึ่งซึ่งมีเจาชายองคหนึ่งไดสิ้นพระชนม แนนอนวาเจาหญิงโสนนอยผูมีของวิเศษ
ไดชุบ ชีวิตของเจ าชายได แตกาลกลับ เปนว า เจ าหญิ งโสนนอยถู กนางกุลาหักหลั ง ปลอมตัว เปนเจาหญิงเสี ยเอง เรื่อ งราว
ดําเนินไปตามแบบฉบับของนิทานไทย ที่ตัวรายไดรับผลของการกระทํา และเจาหญิงก็ยังรักษาความดีงามไวดวยการยกโทษ
ใหนางกุลา
ไมใชเรื่องงายที่จะนํานิทานไทยมีเลาใหมดวยภาษาปจจุบัน โดยใหอานงาย มีเนื้อความสั้นและกระชับ ซึ่ง”โสนนอย
เรือนงาม” เลมนี้สามารถทําได แมวาบางตอนที่อานแลวใหเกิดความสงสัยใครรูอยูบาง ที่จูๆ ความมหัศจรรยก็บังเกิดขึ้นโดยไม
รูที่มาที่ไป จึงเขาใจวาผูเขียนพยายามเขียนใหเนื้อหาสั้น กระชับจึงไมอธิบายขยายความ
สําหรับภาพประกอบในเลม ดูโดดเดน ฉูดฉาดสะดุดตา เนื่องจากตองการใหมีความทันสมัย หลุดกรอบความเปน
นิทานโบราณ ภาพตัวละครทั้งเจาหญิงและเจาชายใชรูปแบบการวาดภาพการตูนคือหัวโต ตัวเล็ก แตแสดงความเปนไทยดวย
เสื้อผา และฉาก รวมทั้งการใหสี
แมวานิทานไทยเรื่อง โสนนอยเรือนงาม จะมีความยาว และมีเรื่องราวที่คอนขางซับซอนตามแบบฉบับของนิทานไทย
มีความอิจฉาริษยา แกงแยงชิงดี แตภาพประกอบของเรื่อง มาชวยลดความคิดขัดแยงแบบผูใหญลงไดมาก จนแทบจะไมเหลือ
เลย
เมื่อ “โสนนอยเรือนงาม” ถูกจัดใหอยูในหมวดสาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับเด็กประถม การจะใหเด็กอานเรื่องเอง
ก็เปนเรื่องยาก เพราะมีเนื้อหายาว มีศัพทบางคําที่ไมคุนเคย คุณครูจึงควรถือโอกาสนี้ อานใหเด็กฟงพรอมกับชักชวนใหเด็ก
คนหาคําศัพทที่ยากหรือที่ไมคุนเคย เชน คําวา ชีปะผา ผูมีบุญญาธิการ จากนั้นก็ถือโอกาสนํานิทานไทยเรื่องอื่นๆ มาเลา มา
อานใหเด็กฟงตอ
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ชื่อหนังสือ
ทองโลกจินตนาการแสนสนุก
ผูแตง
Emille Beaumont
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๒๔๕ บาท
หนั งสื อ “ทอ งโลกจิ นตนาการแสนสนุ ก ” เปน หนั งสื อภาพที่ นํา เด็ ก ๆไปรู จัก เหล าตั วละครในเทพนิ ยาย ในนิท าน
ตํานานเทพและวีรบุรุษ เรื่องลึกลับชวนพิศวง และบรรดาสัตวประหลาดทั้งหลายวาบรรดาผูคน หรือสัตว หรือเทพเหลานี้ถือ
กําเนิดขึ้นมาไดอยางไร มีนิสัยอยางไร ชอบหรือไมชอบอะไร
หนังสือเลมนี้ ไมจัดอยูในประเภทหนังสือนิทาน แตเปนหนังสือคูมือรูจักตัวละครในนิทาน ในตํานานและเรื่องเลา
มากกวา เชน เรื่องของพอแมเมอรลินผูโดงดัง รวมไปถึงแมมดและนางฟา
เรื่องราวของตัวละครหรือแตละเหตุการณ เขียนเลาสั้นๆ ไมเกินสองหนา พรอมภาพประกอบที่มีรายละเอียด ดูสนุก
มีลีลาความเคลื่อนไหวอยูตลอดทั้งเลม แตไมไดทําใหภาพดูยุงเหยิง เนื่องจากมีการออกแบบจัดวางภาพอยางเปนระเบียบ ใน
หนึ่งหนาแบงเปนภาพเล็กสี่ภาพ ชวยใหดูงาย ไมละลานตาจนเกินไป
ภาษาและทาทีการนําเสนอทําใหเนื้อหาดูขึงขังและจริงจัง ทําใหเด็ก ๆที่กําลังอานอยูอาจจะรูสึกตื่นเตนตามไปดวย
ทั้งที่ความจริงแลว เรื่องหาทั้งหมดเปนเพียงเรื่องราวที่บอกเลาตอๆ กันมา
สําหรับบางเรื่องราว อาจจะดูคลายกับเปนเรื่องที่รับรูและเขาใจไดเฉพาะกลุมเด็กโลกตะวันตกเทานั้น เชน เรื่องของ
“พอคาทราย” ที่คอยเอาทรายวิเศษมาโปรยใสบานที่มีเด็กไมยอมนอน หรือยักษโขมดที่รอคอยโทรศัพทจากพอแมใหมารับตัว
เด็กไมนอน แตทั้งนี้และทั้งนั้น มิใชวา เรื่องที่เลากันในประเทศตะวันตกจะไมเหมาะสําหรับเด็กบานเรา ในทางตรงกันขาม
เด็กๆ ทุกคนลวนแตมีจินตนาการ โดยเฉพาะเรื่องที่นาตื่นเตน และเกี่ยวของกับวัยของตัวเอง ยอมดึงดูดใหเด็ก ๆสนใจไดไม
ยาก
ในการใชหนังสือ “ทองโลกจินตนาการแสนสนุก” ใหสนุกจริงๆ คุณครูควรเลาเรื่องราวตํานานของตัวละครที่ปรากฏ
อยูในเรื่องราวของไทย หรือจากเรื่องราวใกลตัวใหเด็กไดฟงกอน เพื่อปูพื้นและโนมนาวความสนใจ กอนจะนําเสนอหนังสือเลม
นี้ โดยคุณครูยังคงเปนผูเลาเรื่องในตอนตน จากนั้นจึงใหเด็กใชหนังสือ
สําหรับกิจกรรมหลังการอาน ไมควรบังคับใหเด็กๆ เขียน แตควรจะเสนอใหเด็กออกมาเลาใหเพื่อนฟงมากกวา หรือ
บางคนอาจจะแตงเรื่องราวขึ้นเอง โดยคุณครูอาจจะตั้งโจทย กําหนดตัวละคร กําหนดตอนจบ แลวใหเด็กแบงกลุม ผลัดกัน
ออกมาเลาเรื่องราวที่กลุมแตงใหเพื่อนฟง เชนนี้นาจะเปนกิจกรรมที่นาสนุกกวาการสั่งใหเด็กอานและเขียนสรุปเหตุการณเพื่อ
ประเมินการอาน ซึ่งไมใชวิธีที่เด็กๆ จะรูสึกสนุกดวยเลย และอาจจะทําใหกิจกรรม "สงเสริมการอาน” ดอยประสิทธิภาพลงไป

กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ชื่อหนังสือ
ตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร เลม ๑-๓
ผูแตง
Tori Jung
สํานักพิมพ
se-ed Kiddy Book
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๔๕ บาท
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หนังสือชุดตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร มีทั้งหมด ๓ เลม เปนหนังสือการูตูนความรูเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่
มีเนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปสูคณิตศาสตรที่ซับซอนขึ้น
เนื้อหานําเสนอในรูปแบบและเรื่องราวของการตูน มีตัว ละครอยูหนึ่งชุ ด มีตัวเอก ตั วราย และการฝาผานผจญภั ย
และการตองไขปริศนาโจทยทางคณิตศาสตร เริ่มดวยเลมแรก เพื่อนําผูอานใหไดรูจักเรื่องเกี่ยวกับจํานวน ตัวเลขโรมัน จํานวน
คู-คี่
จากเนื้อเรื่อง อลิซ สาวนอยนารักของกลุมเพื่อนๆถูกปศาจเจาแหงคณิตศาสตรจับตัวไป ดังนั้น ทั้งจิมมี โคลบีและ
แซม ต อ งปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตลุ ย ฝ า ด า นป ศ าจ ต อ งต อ สู กั บ โจทย ต า งๆทางคณิ ต ศาสตร เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมาย นั่ น คื อ การ
ชวยเหลืออลิซ ใหพนจากเงื้อมมือของปศาจคณิตศาสตร
เพียงเลม ๑ เลมเดียว หรือการรูจักเรื่องจํา นวนเพียงอย างเดีย วยังไมเพียงพอ จิ มมี โคลบีและแซม ยังไมสามารถ
ชวยเหลืออลิซได เด็กๆ จะตองอานทั้งเลม ๒ ซึ่งนอกจากมีเนื้อหาการแกโจทยเรื่องจํานวนคู-คี่ พวกเขาทั้งสามยังตองแกโจทย
เรื่อ งเศษส วน ทศนิย ม การบวบและการลบ ซึ่ง กวา จะชวยเหลือ เพื่อ นรั กได ก็ ตอ งอา นเลม ๓ ดวย ซึ่ งมี โจทยที่ ยุงยากและ
ซับซอนขึ้นไป นั่นคือ เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ และสัดสวน
การนําเรื่องราวความรูเชิงคณิตศาสตรมานําเสนอในรูปแบบที่เด็กๆ ชอบอยูแลว คือ การตูน เปนกลวิธีหนึ่งในการ
ชวยใหเด็กรูสึกสนุกกับการเรียนรู และไมนาเบื่อ จึงเห็นไดวา ในปจจุบันนี้ มีหนังสือประเภทนี้ออกมาวางจําหนายมากมาย
จริงอยูที่เด็กๆ จะชื่นชอบอานหนังสือการตูน เพราะมีเรื่องราวที่อานงาย ตัวหนังสือนอย มีภาพประกอบมาก แตก็ควร
ที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กๆ ไดอานหนังสือประเภทวรรณกรรมที่มีแตตัวหนังสือควบคูไปดวย เพื่อใหเด็กไดรูสึกซาบซึ้ง
กับความงดงามของภาษา ที่หนังสือการตูนเพียงอยางเดียวไมมีให

ชื่อหนังสือ
กิ๊บกิ๊บ กาบกาบ ตามขาพเจามา
ผูแตง
แชร อึน คิว
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๘๐ บาท
หนังสือชุดคณิตศาสตรหรรษา ประกอบดวยหนังสือภาพนิทานหลายเลม เชนเรื่อง คืนหวาน วันดาวเต็มฟา หมวก
วิเศษ เตเต เพื่อนใหมขี่ไมกวาด และเรื่องกี๊บกี๊บ กาบกาบ ตามขาพเจามา หนังสือในชุดนี้เปนหนังสือนิทานสอนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กเล็ก คือสอนใหเด็กเขาใจเรื่องตําแหนงที่ตงั้ ขนาดและระยะทางมากกวาการพูดเรื่องตัวเลข
“กี๊บกี๊บ กาบกาบ ตามขาพเจามา” เปนหนังสือภาพนิทาน ที่แปลมาจากหนังสือของประเทศเกาหลี เปนหนังสือภาพ
สําหรับเด็กที่อานสนุก เปนเรื่องราวของเปดสามตัว ที่ชื่อวา กี๊บกี๊บ กาบกาบ และแกบแกบ ทั้งสามอาศัยอยูในบานบนเนินเขา
และที่นี่เ องที่มีเ จาหมีตั วโตมารบกวน บุกรุกเขามาทํา ลายขา วของของพวกเปด กี๊บ กี๊บ กา บกาบ และแกบ แกบจึง ตัดสินใจ
อพยพ ยายหนีเขามายังหมูบานที่อยูไกลออกไป
ระหวางทางที่พวกเปดพากันตื่นเตนวาจะหนีเจาหมีทันหรือไม ขณะนั้นเองเจาหมีตัวโตก็โผลหัวออกมาใหเห็นวา มัน
กําลังไลตามพวกเปดมาไมหาง และมันยางเขามาใกลเรื่อยๆ ใกลเรื่อยๆ จนกระทั่งเกือบจะจับเปดทั้งสามตัวได แตชาวบานได
เขามาชวยเอาไวไดทัน และไลหมีตัวโตใหหนีไป
เด็กๆเรียนรูอะไรจาก “กี๊บกี๊บ กาบกาบ ตามขาพเจามา”
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เมื่อกี๊บกี๊บ กาบกาบ และแกบแกบ พากันอพยพออกจากบาน ทั้งสามขนขาวขนของแลวออกเดินทาง ในหนังสือใช
ประโยค ทั้งสามเริ่มตนการเดินทางที่ยาวไกล โดยเดิมตามกันไปเปนแถว ประกอบกับภาพที่ใหเด็ก ๆเห็นวาระยะทางที่เปดทั้ง
สามเดินหางออกจากบานเพียงใด และลักษณะการเดินเปนแถวเปนอยางไร ในการอานหนังสือเรื่องนี้ใหเด็กฟง เมื่อผูอาน
อานถึงประโยคขางตนนี้ ควรถือหนังสือนิ่ง นานสักนิดเพื่อใหเด็กไดสังเกตเห็นภาพระยะทาง และเปดเดินเปนแถว
หรือเมื่อถึงเหตุการณที่เปดทั้งสามเดิมมาถึงบนเนินเขาลูกหนึ่ง แลวพากันพูดดวยความดีใจวา “เฮ ฉันเห็นหมูบาน
แลว โนนไง !” แกบแกบสงเสียงลั่น ที่จริงแลวหมูบานนั่นตั้งอยูไกลลิบ ซึ่งในภาพแสดงใหเด็กระยะใกล-ไกลอยางชัดเจน
หนังสือเลมนี้ใชไดทั้งกับเด็กเล็กและเด็กโต ดวยเรื่องสื่อสารงายๆ มีเหตุการณชวนติดตาม แมวาในตอนจะจบลงงาย
และไมคอยจะเกี่ยวของกับตอนตนมากนักก็ตาม

ชื่อหนังสือ
โดเรมอนสอนคณิตศาสตร ปริมาณ-รูปทรง
ผูแตง
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ราคา
๙๕ บาท
โดเรมอนสอนคณิตศาสตร แบงออกเปน ๒ เลม คือ สอนเรื่องปริมาณ-รูปทรง ที่อธิบายเรื่องของความยาว ความกวาง
ปริมาณ น้ําหนักและเวลา สวนอีกเลมคือ สอนเรื่องจํานวน เพื่อใหเด็กๆ ไดเขาใจเรื่องเกี่ยวกับจํานวน ตั้งแต ๑-๑๐๐ ที่มิใช
เขาใจเพียงสัญญาลักษณตัวเลข
โดเรมอนสอนเรื่องปริมาณ-รูปทรงเลมนี้ จัดพิมพในรูปเลมที่ใหญกวาหนังสือการตูนทั่วไป จึงทําใหอานงาย รูปภาพ
และตัวอักษรมีขนาดใหญเหมาะสมสําหรับเด็กวัยนี้ การนําเสนอเรื่องราวก็เปนอยางสนุกสนานตามวัย
เนื้ อ เรื่ อ งเป นแนวผจญภั ย เริ่ มต น จากการที่ โดเรมอนและเพื่ อน ๆ ตั้ งใจไปป ค นิค ขณะที่จั ก รพรรดิ จ อมเบื่อ และ
ลูกสมุนก็กําลังเบื่อและอยากจะหาเรื่องสนุกๆเลนกันอยูพอดี ทั้งหมดจึงไดเผชิญหนากัน ไดฝกสมองประลองปญญาในเรื่องที่
เกี่ยวกับคณิตศาสตร ทั้งการวัดความยาว ความกวาง ความจุดวยวิธีตางๆ
ในการประลองปญญานี้เอง ที่เด็กผูอานจะไดทั้งความสนุกและความรู เพราะทั้งโดเรมอน โนบิตะ ซุเนโอะ ไจแอนท
และชิซูกะตางไดลองผิดลองถูก และไดมีโอกาสตั้งโจทยคณิตศาสตรใหลุกสมุนของจักรพรรดิจอมเบื่อใหตอบอีกดวย
การที่เด็กๆ ไดอานหนังสือการตูนคณิตศาสตรเลมนี้ พวกเขาจะมีสวนรวมในการคิดและแกโจทยไปดวยโดยธรรมชาติ
เพราะโจทยที่ตัวละครถาม-ตอบกันนั้น ไมยากและไมงายจนเกินไป อีกทั้งยังมีการอธิบายทั้งวิธีคํานวณเสริมเขามาดวย นับวา
หนังสือการตูนโดเรมอนสอนคณิตศาสตรชุดนี้เปนหนังสือนาสนุก เหมาะสําหรับเด็กอยางยิ่ง
การใชหนังสือการตูนเลมนี้กับเด็กๆ ใชไดทั้งวิธีใหเด็กอานเอง หรือคุณครูจําลองสถานการณจากหนังสือเพื่อมาใชฝก
ถาม-ตอบโจทยสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรวมกับเด็กๆ

๓๖

กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ชื่อหนังสือ
ชุดหนูนอยนักสํารวจ “ทะเล”
ผูออกแบบจัดทํา
โคลด เดอลาโฟส
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๓๕๐ บาท
หนังสือชุด หนูนอยนักสํารวจ ประกอบดวยเรื่องราวที่นาสนใจและเด็กๆ ควรรูอยูถึง ๖ เลม คือเรื่อง ทะเล ไดโนเสาร
รางกาย ภาพยนตร ทองฟาและอวกาศ สุสานอียิปตโบราณ ทั้งหมดเปนหนังสือนาสนุก เปนหนังสือความรูกึ่งเลน ใชเทคนิค
พิเศษในการพิมพ มีการออกแบบมาเปนพิเศษ คือ ทายเลมใชการพื้นขาว สมมุติวาเปนไฟฉายวิเศษ ใหเด็กๆ ไดฉายคนหาภาพ
สิ่งตางๆ ที่ตีพิมพเปนพิเศษบนพื้นพลาสติคที่มีสีเขม ทําใหภาพดูกลืนไปกับพื้น แตเมื่อเด็กๆ ใชไฟฉายวิเศษที่ติดมากับเลม
ฉายไปที่ภาพทึบทึมก็จะปรากฏภาพใหเห็นอยางชัดเจน
หนั ง สื อ ประเภทให ค วามรู สํา หรั บ เด็ ก มี ตี พิ ม พ อ อกมามากมายในโลกของหนั ง สื อ เด็ ก ด ว ยเนื้ อ หาการเรี ย นรู ที่
ใกลเคียงกัน ดังนั้น แตละสํานักพิมพจึงพยายามคิดคนและออกแบบรูปเลม รวมทั้งการนําเสนอใหดูแตกตางและนาตื่นเตน
ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆ และนับวา หนังสือชุดหนูนอยนักสํารวจสามารถทําไดดีในการดึงความสนใจของเด็ก
สําหรับเลมที่ไดรับการคัดเลือกมานําเสนอในที่นี้ คือ ทะเล เริ่มเรื่องดวยการแนะนําและชักชวนใหเด็ก ๆลองใชไฟฉาย
วิเศษจากทายเลม พลิกหนาหนังสือเพื่อติ ดตามลงสูใตทะเลลึ กลงไป ลึกลงไป ได เห็นปลาทะเลหลากหลายชนิด ตั้งแตสัต ว
ทะเลชายฝง ปลาน้ําตื้น ปลากลางทองทะเล ปลากนทะเล และสิ่งมีชีวิตตามแนวปะการัง
สํา หรั บข อมู ลที่ ใ หไ วใ นเลม ถือ วา เป นข อมู ลเชิ งกวา ง คื อ การแนะนํา ใหเ ด็ก ๆ ได รูจัก ชื่อ แหล งที่ อ ยูอ าศั ย และมี
ภาพประกอบที่สวยงามเทานั้น หากเด็กๆ ตองการขอมูลเพิ่มเติมในแนวลึก คุณครูหรือบรรณารักษสามารถแนะนําหนังสือเลม
อื่นๆ ที่มีขอมูลเพิ่มเติมใหแกเด็กๆ ได จึงนับวา หนังสือชุดหนูนอยนักสํารวจนี้ เปนหนังสือกลุมที่มีไวจุดประกายความสนอก
สนใจของเด็กๆ ตอเรื่องราวตางๆ ที่ควรรู

ชื่อหนังสือ
วินนีเดอะพูหเปดโลกการเรียนรู
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๕ บาท
วินนีเดอะพูห เปนตัวละครจากวรรณกรรมสําหรับเด็กจากประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก สําหรับวินนี
เดอะพูหหรือหมีพูห และเพื่อนๆ ทุกตัวของมันที่ปรากฏภาพอยูในหนังสือชุดนี้ เปนหมีพูหและผองเพื่อนที่ไดรับการนํามาวาด
ภาพใหม และมีการออกแบบดัดแปลงใหดูเปนเด็กลงดวยเทคนิคการวาดภาพที่แตกตางไปจากหมีพูหในรูปแบบดั้งเดิม โดย
บริษัทวอลทดิสนีย บริษัทผลิตภาพยนตรชื่อดัง ฉะนั้นหมีพูหและเพื่อนของมันที่เราเห็นในหนังสือชุดนี้ จึงไมใชหมีพูห ตัวละคร
ตนแบบดั้งเดิม ที่เรียกกันวา พูหคลาสสิค
ในชุด วินนีเดอะพูห เปดโลกการเรียนรู มีหนังสืออยูดวยกันหลายเลม แตในที่นี้จะยกมาเปนตัวอยางพอสังเขปเพียง
๔ เลม ไดแก สัตวทะเล น้ํา แมลงและนก โดยในแตละเลม แตละตอนจะมีตัวละครคือ หมีพูห และผองเพื่อน เปนตัวละครนํา
เด็กๆ ใหไปรูจักกับสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวติ ที่เด็กๆ ควรไดรูจัก ในรูปแบบที่เรียบงายหากแตนาสนใจ

๓๗

ความแตกต า งที่ โ ดดเด น ของหนั ง สื อ ชุ ด วิ น นี เ ดอะพู ห เป ด โลกการเรี ย นรู นี้ คื อ การใช ภ าพถ า ยที่ ค มชั ด เห็ น
รายละเอียดและมีความสวยงามมาเปนภาพประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งสําหรับหนังสือประเภทสารคดีสําหรับ
เด็ก
สําหรับวินนีเดอะพูห เปดโลกการเรียนรูสัตว เชน แมลง นก และสัตวทะเล นอกจากการบอกเลาเรื่องราวชีวิตจริงของ
สัตวชนิดนั้นๆ แลว ภายในเลมไดแบงหัวขอไวอยางชัดเจน ๓ หัวขอหลัก คือ ออกจากไข (แรกเกิด) เติบโต (คืบคลานและโผ
บิน) และหัวขอสุดทายคือ ที่อยูอาศัย (บานของมัน)
เมื่อมีการแบงหัวขอที่ชัดเจนเชนนี้ จึงเปนเรื่องงายสําหรับเด็ก ที่จะซึมซับขอมูลจากการอาน ทําใหไมสับสน และงาย
ตอการจดจํา สวนในเลม น้ํา ที่ไมใชสิ่งมีชีวิต ไดจัดแบงหัวขอเอาไววา มันเปนอยางไรนะ มันอยูรอบๆ ตัวเรา และมีตัวอะไร
อาศัยอยูหรือมันอยูที่ไหน
ในสวนของเลม “น้ํา” มีการใหขอมูลที่เกี่ยวกับน้ําทั้งหมดที่เด็กๆควรรูจัก ทั้งมหาสมุทร ฝน น้ําตก แมน้ํา ขั้วโลกเหนือ
และใต หนองน้ํา ทั้งหมดนี้สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงายเหมือนการเลาเรื่องใหเด็กฟง มีตัวหนังสือไมมากและพิมพตัวหนังสือ
ใหญพอที่จะเด็กเริ่มหัดอานเองได ใชภาพประกอบใหญดูไดเต็มตา ในบางตอนยังใชตัวละครในวินนีเดอะพูห ที่มีทั้งพิกเล็ต
แคงกา เบบี้รู อียอร และอารวซึง่ เปนบรรดาเพื่อนของหมีพูห มาเปนผูตั้งคําถาม เปนผูใหคําตอบ หรือบางครั้งมาตัวดําเนินเรื่อง
ทําใหเด็กๆ รูสึกเพลิดเพลิน เหมือนกับกําลังอานหนังสือนิทานแสนสนุก ไมใชกําลังอานหนังสือความรูที่นาเบื่อ
หนังสือชุดวินนีเดอะพูห เปดโลกการเรียนรู จัดเปนหนังสือประเภทความรู จึงมีการนําเสนอที่แตกตางจากหนังสืออาน
เลนประเภทหนังสือภาพนิทาน ซึ่งหนังสือประเภทนี้จะเนนความสําคัญของขอมูลเรื่องราวที่นาสนุก ชวนติดตาม แตหนังสือชุด
นี้ก็ทําไดดีเพราะมีวธิ ีการเลาเรื่องที่สนุกและชวนใหติดตาม

กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อหนังสือ
อัศวินดอกหญา
ผูแตง
วรรณรินทร วินิจกิจเจริญ
สํานักพิมพ
มูลนิธิเพื่อเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๐ บาท
หนังสือรางวัลภาพประกอบดีเดนจากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ ๘ หนังสือเลมนี้จึงมีภาพประกอบที่ดูสดใส
และโดดเดนเปนพิเศษ ดวยเทคนิคสีหมึก ซึ่งมีความสดและใส มีการออกแบบจัดวางภาพมาเปนอยางดี ทําใหรูสึกไดถึงความ
เคลื่อนไหว และการเดินทางของตัวละคร หากแตยังมีจุดที่นาสังเกตคือ ดอกไมเกือบทุกดอกไม ดูแข็งราวกับตนไม กลีบดอก
ไมไดออนหวานดังที่กลีบดอกไมควรจะเปน
เนื้อหาสาระหรือประเด็น หลักของเรื่อ ง คือ ดอกหญาเปนพืชที่สวยงามที่ไมค วรมองขาม นิทานเรื่องนี้ เริ่มเรื่องเมื่ อ
เจาชายแหงความมืดหลงรักดอกไมบนโลก แตเพราะเปนเจาชายแหงความมืดจึงไมเคยมีโอกาสไดพบกับดอกไมบานในยามค่ํา
เจาชายจึงตัดสินใจรวบดอกไมบนโลกทั้งหมดมาไวกับตัวเอง เพื่อวาเมื่อถึงเวลากลางคืน จะไดเห็นดอกไมบานที่วังอยางสบาย
ใจ เมื่อไมมีดอกไม สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกก็เดือดรอน จึงพากันออกตามหาดอกไม นําขบวนโดยบรรดาดอกหญาทั้งหลาย
ทั้งหมดตองผจญกับทหารแหงความมืด และสุดทายก็ผานดานมาได ขณะที่เจาชายก็สํานึกไดเชนกัน เพราะดอกไมที่เจาชาย
รวบมานั้นก็ไมไดเบงบานอยางใจนึก เจาชายจึงปลดปลอยบรรดาดอกไมทั้งหมดใหเปนอิสระ โดยเจาหญิงแหงรุงเชาไดมอบ
ดอกแกวและดอกราตรี ที่บานตอนกลางคืนใหแกเจาชายเปนการตอบแทน สวนบรรดาดอกหญาที่กลาหาญนั้น ยังยินดีที่จะยืน
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หยัดอยูตามริมทางตอไป แมวา เจาหญิงจะเสนอเขามาอยูรวมกับแปลงดอกไมแสนสวย และในตอนทายเรื่องไดบอกไววา ดวย
เหตุนี้เอง ดอกหญานานาชนิดจึงยังคงขึ้นอยูตามขางทางและที่รกราง
การเลาเรื่อง “อัศ วินดอกหญา” ผูแต งไดเ ริ่มสรางปมเล็ก ๆเอาไว ตั้งแตเริ่ มเรื่อ งวา แม ดอกหญา หัวยุ ง (วาดแลว ดู
เหมือนดอกชบา) ที่เปนดอกไมเชนกัน แตเจาชายก็ไมไดรวบเอาไปดวย นั่นก็เพราะ เจาชายมองขามดอกหญาไปแลวตั้งแตเริ่ม
เรื่อง แตสุดทายบรรดาดอกหญาเหลานี้ก็ไดมีบทบาทสําคัญในการนําพาดอกไมกลับคืนมา
ภาษาที่ใ ชในนิทานเรื่ องนี้ ไม มีจุด เดน เป นพิเ ศษ มีเพี ยงการเลาเรื่องแบบนิท านเจาหญิงเจาชาย เราจึงไดเห็ นรู ป
ประโยคที่มีอารมณฝนหวาน อยาง เจาชายแหงความมืด เจาหญิงแหงรุงเชา ดอกหญาขนสีฟูฟองปลิวไปกับสายลม ดอกไมที่
หลับใหลอยูในออมแขน ดอกไมจะไมบานในความมืด เหลานี้เปนภาษาที่ใหอารมณฝน มากกวาเลาเรื่องสนุกในแบบนิทาน
สําหรับเด็ก จึงนับวา “อัศวินดอกหญา” เปนหนังสืออีกกลุมหนึ่งที่มีรูปแบบการใชภาษาที่ตางออกไปจากหนังสือเด็กโดยทั่วไป
และเพื่อใหเกิดความหลากหลายทางภาษา จึงควรมีใชใหเด็ก ๆไดอานในหองสมุด

ชื่อหนังสือ
ราหุลกุมาร
ผูแตง
หมูอวน
สํานักพิมพ
เบบี้แกงค
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๒๐ บาท
ราหุ ลกุ ม าร เป น โอรสของเจ า ชายสิ ท ธั ต ถะ และถื อ เป น สามเณรองค แ รกในพุ ท ธศาสนา ได รับ การยกย อ งจาก
พระพุทธเจาวาเปน “เอตทัคคะ” หรือมีความเปนเลิศในดานใฝการศึกษา
หนังสือเรื่อง ราหุลกุมาร เสนอประวัติและคุณงามความดีของตัวราหุลกุมาร ในรูปแบบหนังสือที่มีภาพประกอบ ใชคํา
นอย เลาเรื่องกระชับ มีคําราชาศัพทมากและมีคําแปลอยูในวงเล็บ ซึ่งทําใหดูยาก ไมชวนอาน บางจุดมีคําแปล บางจุดไมมีคํา
แปล เชน เริ่มเรื่องดวย เจาชายสิทธัตถะเปนพระโอรสของ...เมื่อประสูติได 7 วัน พระมารดาก็สิ้นพระชนม (ความในหนาแรกนี้
ไมมีคําแปลราชาศัพท) ในหนาถัดมา เมื่อเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุ (อายุ) ได 16 พรรษา ก็อภิเษกสมรส (แตงงาน) กับ....
หรือในหนาถัดมา เจาสิทธัตถะทรงตรัส (พูด) วา....
การอานตัวหนังสือที่เต็มไปดวยวงเล็บนั้น เปนความลําบากมากสําหรับเด็ก ซึ่งหากตองการใหเด็กไดรูจัก ความหมาย
ของคําราชาศัพท ควรแยกไปไวทายเลม นาจะเหมาะสมและสะดวกกวาสําหรับการอาน
การออกแบบภาพประกอบ และจัดวางรูปเลมนับวาเรียบงาย อานงาย จัดแยกตัวหนังสืออยูหนาซาย ภาพประกอบ
อยูขวา เปนเชนนี้ไปตลอดจนจบ
สาระหลักของ “ราหุลกุมาร” คือ การยึดมัน่ อยูในคําสั่งสอน และการเปนคนที่มีความประพฤติดียอมสงผลดีแกตน ซึ่ง
สาระหลักนี้ คนหาไมยากในหนังสือเลมนี้ กระทั่งเด็กในระดับชั้นประถมตนก็สามารถสรุปเองได โดยคุณครูหรือผูใหญไมตอง
ย้ําเตือน

๓๙

ชื่อหนังสือ
แมวดําจอมตะกละ
ผูแตง
จามิเลห ฟาราฮานี
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๕ บาท
“แมวดํ า จอมตะกละ” เป น นิท านอิ ห รา น มี รูป แบบการเลา เรื่อ งแบบเพิ่ มตั ว ละครและสะสมถ อยคํ า (cumulative
story) เปนการเลาดวยภาษาซ้ํา ๆ และเติมประโยคเขามาเรื่อย ๆตลอดเรื่องจนจบ เปนรูปแบบหนึ่งของนิทานที่ใชแพรหลายทั่ว
โลก
เปนเรื่องของแมวดํา ที่มาขโมยกินนมแพะของคุณยาย เมื่อคุณยายจับไดจึงมีการยื้ดยุดฉุดหาง จนหางของเจาแมว
ดําหลุด เมื่อมันรองขอหางคืน คุณแมจึงบอกมันวา ใหไปเอานมแพะมาคืนกอน แลวจึงจะคืนหางให เมื่อเจาแมวดําไปหาแพะ
เพื่อขอนม ดวยประโยควา “แพะจา แพะเพื่อนรัก ขอนมไปคืนคุณยายหนอยเถอะนะ แลวคุณยายจะไดคืนหางใหฉัน” เมื่อแพะ
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 โดยใหคําพูดประโยคซ้ําเดิม เพียงแตเพิ่ม
ประโยคเขามา
แตก็ไมมีใครชวยแมวได เพราะแมวไมเคยชวยใครเลย ในที่สุดมันตองชวยเหลือตัวเอง และมันจึงไดหางกลับคืนมา
จากคุณยาย
เนื้อหาของนิ ทานเรื่องนี้ มีประเด็น หลักอยูที่การชวยเหลือ ตนเอง การเลาเรื่องเปนไปในทํา นองสงเสริ มการจัดการ
แกปญหาดวยตัวเอง แมเจาแมวจะทําความผิด แตคุณยายก็ใหโอกาส รวมทั้งบรรดาสัตวหรือสิ่งตาง ๆที่เจาแมวไดขอความ
ชวยเหลือก็ใหโอกาส แมทุกตัว ทุกสิ่งไมไดออกแรงชวยเหลือ แตจะตั้งคําถามกลับมาเพื่อใหเจาแมวไดคิด และทายที่สุดมันก็
คิดไดดวยตัวเอง จัดการแกปญหาดวยตัวเอง นิทานเรื่องนี้จึงเปนตัวอยางที่ดีของการใหโอกาส
“แมวดําจอมตะกละ” มีภาพประกอบที่สวยงาม ดูแปลกตาไปจากหนังสือที่มีแนวเรื่องทํานองนี้ (การเลาเรื่องดวยการ
เพิ่มพูนประโยค) การลงสีน้ําใหมีความเขม และการปลอยใหเห็น Texture (รองรอยของเนื้อกระดาษ) ปรากฏขึ้นมานั้น ชวยให
ภาพไดอารมณมากยิ่งขึ้นแมวางอยูบนพื้นขาว ไมมีฉากหลังรกรุงรังเพราะในเนื้อเรื่องนั้นมีความยุงวุนวายพออยูแลว จะสังเกต
วาทั้งเรื่องไมมีใครใหความชวยเหลือแกเจาแมวเลย แตทุกตัวก็ไมไดปฏิเสธโดยสิ้นเชิง มีเพียงคําถามกลับมาใหเจาแมวไดคิด
ดวยตัวเอง ฉะนั้นเราจึงเห็นภาพประกอบที่เปนตัวละครแสดงทาทีกึ่งใจดี กึ่งเฉยเมยตอเจาแมว เพื่อใหภาพกับเรื่องเขากันไดดี
การจัดวางองคประกอบนั้นชวยใหภาพทีด่ ูเหมือนไมมีอะไรมากนี้ ดูโดดเดนสะดุดตา ใหอารมณที่นาตื่นเตน

๔๐

กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพละศึกษา
ชื่อหนังสือ
เลนกลางแจง
ผูวาดภาพ
ปรีดา ปญญาจันทร
ผูเขียนคํา
ชีวัน วิสาสะ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
ราคา
๑๗๐ บาท
หนังสือชุด “เลม” มีทั้งหมด ๓ เลมคือ เลนกลางแจง เลนริมน้ํา เลนในปา ทั้งสามเลมนี้มีวิธีการนําเสนอเรื่องราวและ
ภาพประกอบที่เอกลักษณ แสดงถึงใหเห็นบรรยากาศของเมืองไทยในชนบทไดดี แมวาปจจุบันการละเลนบางอยางที่เสนอใน
เลม เด็กๆ อาจจะไมคอยไดเลนกันแลวก็ตาม แตหนังสือชุดนี้อาจจะเปนแรงบันดาลใจใหทั้งผูใหญและเด็กอีกครั้ง
การเลนกลางแจงเปนโอกาสที่เด็กๆ ควรจะไดรับอยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็กๆ ในยุคปจจุบันที่ตองคร่ําเครงร่ําเรียนกัน
อยางหนักเกินควร ประกอบกับสื่ออิเลคทรอนิคตางๆที่ดึงใหเด็กอยูแตในหอง ไมไดออกไปสูดอากาศและออกกําลังกายนอก
อาคาร
หนังสือชุดนี้ จะสงเสริมและกระตุนใหเด็กไดออกนอกหองเรียนกันอีกครั้ง
ภาพประกอบในหนังสือชุด “เลน” มีรายละเอียดที่นาสนใจมาก เด็กๆ ตัวละครมีหลากหลายวัย ทั้งเด็กผูหญิงและ
เด็กผูชาย อีกทั้งภาษาในเรื่องก็เปนภาษาเชิญชวน และสรางใหเกิดภาพ เชน
คุณตาตัดไม ใหเด็กตอขา
ไมสูงเดินมา
โถกเถกโถกเถก
ในบทนี้บรรยายการเลนเดินไมโถกเถก ที่บางโรงเรียนโดยเฉพาะในตางจังหวัดยังมีใหเห็นกันอยู และเด็กๆ เองก็ได
สนุกสนานกับภูมิปญญาดั้งเดิมของไทย และยังไดออกกําลังกายอีกดวย หรือในบทวิ่งเปยวและขี่มาสงเมือง
คนไหนวิ่งไว ไปเลนวิ่งเปยว
ฟากผาเฟยวเฟยว วิ่งเลี้ยวไลตี
เมืองอยูขางหนา เปนมาใหที
เกาะหลังใหดี
ขี่มาสงเมือง
เนื้อหาทุกบททุกตอนและภาพประกอบในหนังสือเลมนี้ มีความลงตัวอยางยิ่ง ทั้งภาพก็ดูสนุก คําก็อานสนุก เมื่ออาน
หนังสือเลมนี้ดวยกันจบแลว จึงไมควรนั่งนิ่งอยูแตในหองเรียน ชักชวนใหเด็กๆ ไดออกเลนกลางแจง เลียนแบบตัวละครเด็กใน
หนังสือ
และทายเลม ไดเขียนบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี รวมถึงกติกาในการละเลนแตละชนิดดวย
ในโรงเรียนทางภาคอิสาน ไดมีกิจกรรมเชิญชวนใหผูปกครองมารวมกันทําของเลนสําหรับใหเด็กๆ ไดเลนกลางแจง
ตามหนังสือเลมนี้ ซึ่งกิจกรรมเชนนี้เกิดขึ้นไดดวยคุณครูที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะทางรางกายของเด็ก และเห็น
ถึงความสําคัญของภูมิปญญาไทย

๔๑

ชื่อหนังสือ
สามนักสู
ผูแตง
วิริยะ สิริสิงห
สํานักพิมพ
สุวรี ิยาสาสน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๘๐ บาท
“สามนักสู” เปนหนังสือนิทานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคสําหรับเด็ก นั่นคือ สงเสริมให
เด็ก ๆอยากแปรงฟน และชวยใหเขาใจการเรื่องสุขภาวะในชองปาก
สามนักสู ไดแก ขนเมน ฟองขาวและถวยโถ ชื่อเรียกของสามนักสูนี้ เด็ก ๆสามารถเชื่อมโยงเขากับสิ่งของเครื่องใชที่
จําเปนสําหรับการแปรงฟนไดอยางไมลําบาก ประกอบกับมีภาพที่แสดงใหเห็นชัดเจนอยูดวย ซึ่งขนเมนก็คือ แปรงสีฟน ฟอง
ขาวคือยาสีฟน และถวยโถคือถวยน้ําใชสําหรับปวนปาก นั่นเอง
เนื้อเรื่องของ “สามนักสู” เลาดวยภาษาทีฟ่ งดูนาตื่นเตน เชน ขนเมนรองสั่งผูกําลังขุดเจาะภูเขาดวยเสียงดังกังวานไป
ทั้งหุบเขา หรือ “พวกเราบุก ! “ ฟองขาวประกาศกอง พรอมกับแปลงกายเปนของเหลวสีขาวติดที่ขนเมน ประกอบกับภาพซึ่ง
วาดในมุมระยะใกล (Close Up) ยิ่งเสริมเรื่องและภาพยิ่งดูนาตื่นเตน แตการนําเสนอภาพในมุมระยะใกลเพียงมุมเดียวตลอด
เลมเชนนี้ ก็เปนจุดออนดวยเชนกัน เพราะทําใหมองภาพในอารมณเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง ไมมีการผอนหนักผอนเบา และทําให
ภาพขาดรายละเอียดไปอยางนาเสียดาย
ภาพประกอบในหนั งสือเล มนี้ สรางสรรคขึ้น จากเทคนิค สีไม คลุมโทนสีรอ นและสี เย็นสลับกัน ไปในแตละช วงของ
เหตุการณ เมื่ อเรื่อ งราวเลาถึงการตอ สูระหว าง “สามนักสู ” กับ พวกวายรายทํ าลายภู เขา (ฟน) ก็มีการเนนสี โทนรอ นอยา ง
ชัดเจน และเมื่อเหตุการณการตอสูสงบลง ก็จะเห็นสีฟาที่แสดงใหเห็นถึงความสงบเย็นและรูสึกสบาย
หนังสือที่มเี รื่องราวสงเสริมใหเด็กอยากแปรงฟนในลักษณะนี้ มีอยูมากในตลาดหนังสือเด็กของเมืองไทย แตการเลา
เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในชองปากเชนนี้มีไมมากนักและสวนใหญจะเปนหนังสือที่แปลมาจากภาษา ตางประเทศ
“สามนักสู” เปนหนังสือที่เหมาะสําหรับอานใหเด็ก ๆฟงเปนกลุมใหญ ผูอานสามารถใชลีลาและทาทางไดอยางเต็มที่
เพราะตัวละครมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดทั้งเรื่อง และภาพประกอบในลักษณะนี้เหมาะสําหรับมองดูในระยะหางมากกวา จึงจะ
เห็นถึงความงามและเกิดความรูสึกรวม
ในขณะที่อานเรื่อง “สามนักสู” ใหเด็ก ๆฟง ผูอานอาจจะเตรียมอุปกรณเสริมเชน แปรงสีฟนซึ่งเปน “ขนเมน” ในเรื่อง
หลอดยาสีฟน และถวยน้ํา ที่เปนฟองขาว และถวยโถตามลําดับ เพื่อใหเปนสีสันในการนําเสนอเรื่องราว และถาจะไดผลดี ควร
เลากอนที่เด็กๆ จะไปรับประทานอาหาร เพราะหลังรับประทานแลว เด็กๆจะไดสนุกกับการกําจัดพวกวายรายในชองปาก ดวย
การใชอุปกรณอยาง ขนเมน ฟองขาวและถวยโถ
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชื่อหนังสือ
ART PROJECTS
ผูแตง
Flona Watt
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
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
ในการเรี ย นรู ศิ ลปะนั้ น บางครั้ ง เด็ก ๆตอ งมี โอกาสลงมื อ สร า งสรรค ผลงานจากความคิด ของตั ว เอง หนัง สื อ Art
Project จะเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กไดคนหาเทคนิคตาง ๆเพื่อมาใชในสาระการเรียนรูศิลปะ แตขณะเดียวกันคุณครูก็ไมควร
ปลอยใหเด็ กใชหนังสือ เลมนี้ เพื่อ เปดดูแลวทํ าตามเทานั้ น หนังสือ เลมนี้ควรถู กใชเปนคูมื อศึกษาเทคนิคการสรา งงาน สว น
จินตนาการและความคิดสรางสรรค จะตองเกิดจากการกระตุนกอนลงมือ
ภายในเลมประกอบดวยกิจกรรมและเทคนิคการทําผลงานศิลปะหลากหลาย มีมากถึง ๘๐ ผลงานซึ่งมีคําอธิบาย
สั้นๆ ถึง ขั้นตอนการลงมือ พร อมภาพประกอบทุกขั้ นตอน ด วยการออกแบบจัดวาง และการออกแบบสีสันเพื่ อให สวยงาม
นาสนใจ
หนังสื อศิลปะชุด นี้ ในความเป นจริ งแลว นาจะเหมาะสํ าหรั บคุณครูผูสอนมากเท าๆ กับเหมาะสําหรับเด็ ก และไม
เพีย งแตเ ด็ก ระดับ ชั้น ประถมเทา นั้น หากแต เด็ กโตในระดั บชั้ นมั ธยมก็ สามารถใช ได เพราะหลายเทคนิ ค หลายกิจ กรรมที่
นําเสนอในหนังสือเลมนี้ มีความซับซอน และยังตองการผูที่มีประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณทางศิลปะมาไมนอย จึงจะได
ประโยชนอยางแทจริง

ชื่อหนังสือ
เสนลายแสนสนุก
ผูแตง
สิทธิพร กุลวโรตตมะ
สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๓๕ บาท
เสน สายแสนสนุก เป นแบบฝก หัดการพื้ นฐานการวาดการตู น โดยใหเด็ กได เข าใจเรื่อ งเส น และการใชเส นให เกิ ด
อารมณความรูสึก เหมาะสําหรับใหเด็กๆ ไดฝกมือ ฝกฝนการลากเสน ตอเติมเสนควบคูไปกับการใชจินตนาการและความคิด
สรางสรรค
แบบฝกหัดเลมนี้ จะชวยใหเด็กที่ไมชอบวาดรูปหรือไมสนุกกับการวาดรูปเลย ไดรูสึกวาการรูปภาพนั้นสนุกมากขึ้น
เพราะในเลมไดแนะนําอยางเปนขั้นเปนตอน กระทั่งไดเห็นผลงานที่เสร็จเปนรูปรางหรือรูปทรงดังใจ อีกทั้งแบบฝกหัดเลมนี้ยัง
ชวยเปนแนวทางสําหรับคุณครูในการแนะนําใหเด็กรูจักเทคนิคการวาดการตูนอยางงาย รวมทั้งอาจจะเปนเครื่องมือชวยเหลือ
นักจั ดกิ จกรรมสํ าหรั บเด็ก หรือ แมแ ตคุ ณพ อคุ ณแมห ลายคนให ทํา กิจ กรรมวาดเส นแสนสนุก กับ ลูก ๆ ได โดยจะเห็น วา ไม
จําเปนตองเปนคนวาดภาพหรือคนทํางานศิลปะเทานั้น ที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะกับลูกๆ ในครอบครัวได
แบบฝก หัดเล มนี้จึง เหมาะสําหรั บทั้งเด็กและผูใหญ และหากต องการสนุกกั บการใชแบบฝกหัด เลมนี้ มากขึ้ น ควร
เตรียมอุปกรณประเภทสีไวดวย เมื่อวาดเสนเสร็จอาจจะลงสีเพื่อความสวยงามไดทันที
๔๓

กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อหนังสือ
ยักษตัวใหญๆ กับของชิ้นเล็กๆ
คนธรรมดาๆ ตัวไมใหญไมเล็ก
ผูแตง
นองฟา
สํานักพิมพ
เบบี้แกงค
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๒๐ บาท
หนังสือสองเลมที่อ ยูในชุดเดียวกันนี้ ชื่อเรื่อ งที่ “ไมธ รรมดา” เพื่อเรียกรองความสนใจของคนอา น ทั้งสองเลมเป น
หนังสือใหขอมูลและประโยชนของมะพราว สําหรับประโยชนของเนื้อมะพราวและน้ํามะพราว มีอยูในเลม “คนธรรมดาๆ ตัวไม
ใหญไมเล็ก” และประโยชนจากกะลามะพราวในเลม “ยักษตัวใหญๆ กับของชิ้นเล็กๆ”
เนื้อหาของหนังสือทั้งเลม กลาวถึงประโยชนอยางตรงไปตรงมาของมะพราว ดังในเรื่อง “ยักษตัวใหญๆ กับของชิ้น
เล็กๆ” เลาถึงยักษตนหนึง่ อาศัยอยูในบานหลังเล็ก ขาวของเครื่องใชก็ชิ้นเล็กๆ ยักษจึงตองใชความระมัดระวังอยางมากในการ
ใชของขาว ในทางกลับกันเจายักษก็มีของใชที่ทําจากกะลา เชน กระบวยตักน้ํา กระจาซึ่งทั้งหมดทํามาจากกะลามะพราว มี
ความเข็งแรงทนทาน เจายักษจึงไมตองใชความระมัดระวังมากนัก (จบ) ทายเลมนําเสนอวิธีทํากระบวย และ กระจา
สวนเลม “คนธรรมดาๆ ตัวไมใหญไมเล็ก” ก็มีวิธีการนําเสนอในแบบเดียวกัน คือเริ่มเรื่องที่คนธรรมดาๆตัวไมใหญไม
เล็ก อาศัยอยูในบานหลังไมใหญไมเล็ก มีขาวของเครื่องใชขนาดกําลังพอดี คนธรรมดาคนนี้อาศัยอยูในดินแดนที่มีตนมะพราว
ขึ้นเต็มไปหมด ยามกระหายน้ํา คนธรรมดาก็ดื่มน้ํามะพราว ยามหิว คนธรรมดาคนนี้ก็ใชมะพราวมาคั้นกะทิสําหรับทําอาหาร
หลายอยาง เชน ตนขาไก แกงเขียวหวาน หรือเมื่ออยากกินขนม คนธรรมดาคนนี้ก็ใชมะพราวมาทําขนม เชน ตะโก มะรา ว
พรอมเสนอวิธีทํามะพราวแกว ในตอนทาย
แม ว า สํ า นั ก พิม พ จ ะจั ด หนัง สื อ ทั้ ง ๒ เล ม นี้ ใ ห อ ยู ในชุ ด “กะโหลกกะลา” เพื่อ ให เ ห็ น ชั ด เจนว า ตั้ ง ใจให ข อ มู ลถึ ง
ประโยชน ของมะพร าวและกะลาเป นหลั ก แต วิธี ก ารนํ า เสนอทั้ง เรื่ อง ทั้ งภาษาและภาพ ขาดความพิ ถี พิ ถัน ไม มี ก ารร อ ย
เรียงลําดับความ การเลาเรื่องที่เริ่มตนเหมือนจะใหเปนนิทาน แตสุดทายกลายเปนหนังสือใหขอมูลพื้นฐานที่สุดของมะพราว
เมื่อหนังสือชุดนี้ ไดรับการจัดใหอยูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ คุณครูอาจจะเปนผูแนะนําใหเด็กๆ ไดใช
หนังสือชุดนี้อานประกอบ ควบคูไปกับหนังสือที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางอาชีพจากกะลามะพราวเลมอื่นๆ ประกอบดวย

กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ชื่อหนังสือ
โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เลม ๑
ผูแตง
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๕ บาท
การตูนโดเรมอน เปนตัวการตูนขวัญใจเด็ก ๆจํานวนมาก การนําตัวการตูนที่เด็ก ๆรูสึกชื่นชอบอยูแลว มานําใหเด็กได
เรียนรูเรื่องราวตาง ๆนั้น เปนเรื่องที่ชาญฉลาดมาก โดยเฉพาะเรียนรูการสนทนาภาษาอังกฤษ หนังสือเลมนี้ไดรับการแปลมา
จากภาษาญี่ปุน ซึ่งเปนเประเทศที่ใชภาษาอังกฤษไมคลองเชนเดียวกับชาวไทย
๔๔

เนื้อหาภายในเลมนี้ เนนเฉพาะการออกเสียง และการใชประโยคงายๆ เทานั้น ไมไดใชหลักไวยากรณ วัตถุประสงค
คือ เพื่อใหเด็ กกลา ที่จะสนทนาภาษาอั งกฤษ เริ่มตั้ งแตก ารแนะนํ าตัว การทักทาย การบอกสิ่ งที่ช อบและไม ชอบ การบอก
ความรูสึก อารมณ การบอกเวลาและสภาพอากาศ ฯลฯ ในทายบทไดเสริมขอมูลที่เปนประโยชนเขามาดวย
เรื่องราวการนําเสนอเปนเชนเดียวกับเรื่อง โดเรมอนในภาคปกติ มีตัวเอก คือ โดเรมอน โนบิตะ ไจแอน ชิซูกะ และยัง
มีของวิเศษของโดเรมอนเชนเคย
คุณครู หรือ บรรณารั กษ สามารถใชห นัง สือ เล มนี้ กับ เด็ ก เป นกลุม ได อย างสนุ กสนาน เพีย งเปด หนั งสื อและสมมุ ติ
บทบาทใหนักเรียนเปนตัวละครในเรื่อง แลวโตตอบกันดวยประโยคภาษาอังกฤษเชนเดียวกับตัวละครในเรื่อง จากนั้นคุณครู
สามารถตอยอดการเรียนรูใหกับเด็กๆ ไดในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้จะชวยใหเด็กไมตองกลัวภาษาอังกฤษ และไมตองการออก
เสียงภาษาอังกฤษ เพราะการจําลองสถานการณและแสดงบทบาทตัวละคร จะชวยใหเด็กสนุกจนกระทั่งลืมความกังวล
ภายในเลมยังไดแทรกเกล็ดเล็กเกล็ดนอยในการฝกสนทนาภาษาอังกฤษดวย เชน การฟงภาษาอังกฤษจากสื่อวิทยุ
หรือโทรทัศนบอยๆ เพื่อใหคุนเคย และมีการอธิบายขยายความเรื่องการใชประโยคเพิ่มเติมในทายบท

ชื่อหนังสือ
แมไกกับเมล็ดขาวสาลี
ผูแตง
มณฑิรา พานิชยิ่ง
สํานักพิมพ
สถาพรบุคส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
นิทานเรื่อง แมไกกับเมล็ดขาวสาลี เปนนิทานที่ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบานของยุโรปเรื่อง The Little Red Hen
หรือที่คุณหญิงแมนมาส ชวลิต นํามาแปลงเปนภาษาไทยในเรื่อง แมไกสีแดง วาดภาพประกอบโดย คุณประยูร จรรยาวงศ
นักเขียนการตูนชื่อดังในอดีต
เคยตีพิมพเมื่อกวายี่สิบปมาแลว และพิมพครั้งสุดทายเมือ่ เกือบสิบปมานี้
“แมไกกับเมล็ดขาวสาร” มีการเลาเรื่องแบบนิทานลูกโซ คือใชคําซ้ําๆ กับเหตุการณที่คลายเดิมตอกันไปจนจบเรื่อง
เรื่องเลาถึงแมไกตัวหนึ่ง ที่ตระเตรียมทําขนมปง จึงชักชวนเพื่อนสัตวใหมาชวยกันทํางาน เริ่มตนดวยประโยค “ใครจะ
ชวยฉันนําเมล็ดขาวสาลีไปปูลกบาง” สุนัข แมวและแมเปด ตางตอบเหมือนกันทุกตัววา “ฉันไมไปหรอก”
เรื่องราวดําเนินตอมา โดยแมไกคอยตั้งคําถามกับเพื่อน ๆทุกครั้ง กอนลงมือทํางานวา “ใครจะชวยฉัน บาง” ขณะที่
เพื่อนทุกตัวตางตอบเหมือนกันทุกครั้งวา “ฉันไมไปหรอก” และแมไกก็พดู ดวยประโยคเดิมซ้ําทุกสถานการณวา “เอาละ ฉันจะ
นําไป....เอง” จนกระทั่งทายที่สุด เมื่อขนมปงอบเสร็จพรอมกิน
แมไกจึงถามเพื่อน ๆ อีกครั้งวา “ใครจะชวยจะกินขนมปงบาง” สุนัข แมวและแมเปด ตางตอบพรอมกับวา “ฉันกิน”
“ฉันกิน” “ฉันกิน” แตแมไกบอกกลับไปวา “โอ..ไมละ ฉันกินกับลูก ๆของฉันดีกวา”
เด็กๆ สวนมากชอบฟงนิทานแบบลูกโซ เพราะนิทานลักษณะนี้พวกเขาสามารถคาดเดาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไป
ไดไมยาก และเปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดมีสวนรวมในนิทาน จึงทําใหรูสึกสนุกสนานทั้งผูเลาและผูฟง
สําหรับ “แมไกกบั เมล็ดขาวสาลี” ซึ่งนํามาเลาใหม พรอมบทแปลเปนภาษาอังกฤษดวย ในการเลาหรืออานหนังสือ
สองภาษานั้น ควรอานใหเด็กๆฟงทีละภาษาไปจนจบเรื่อง ไมควรอานทั้งสองภาษาแบบหนาตอหนา เพราะจะทําใหอารมณ
ของเรื่องไมตอเนื่อง ไมเอื้อตอการฟงหรือการติดตามเรื่องราว และที่สําคัญไปกวานั้น คือ ผูอานควรมีอานภาษาที่สองอยาง
คลองปาก เหมือนการอานภาษาแม มิเชนนั้นแลว การฟงนิทานในภาษาที่สองก็ไมตางอะไรกับการฟงคนที่พูดจาติดขัด ซ้ํายัง
เปนตัวอยางที่ไมดีแกเด็ก ๆอีกดวย
๔๕

สวนภาพประกอบในเลมนี้ ดูคอนขางรกตา เพราะไมมีก ารแบงหนาใหชัดเจนในหนาซายหรือ ขวา ทําใหทุกภาพดู
ติดตอเปนภาพเดียวกัน ทั้งที่ไมใชภาพเดียวกัน และไมใชเหตุการณเดียวกัน ประกอบเสนสายที่มีอยูในภาพนั้นมากมาย จึงยิ่ง
ทําใหดูรกมากยิ่งขึ้นไปอีก
อาน “แมไกกับเมล็ดขาวสาลี” อยางไร
ในการอานหนังสือใหเด็กๆ ฟงนั้น ควรอานตั้งแตชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ชื่อผูวาดภาพประกอบ (เรื่องนี้อาจจะทําใหเกิดการ
เขาใจผิด เพราะไมไดแตงเอง ควรใชคําวา ผูเลาเรื่อง จึงจะถูกตอง)
เรื่องเริ่มดวย วันหนึ่งขณะที่แมไกตัวหนึ่งกําลังคุยเขี่ยหาอาหารกินอยูนั้น มันก็เหลือบไปพบเมล็ดขาวสาลีเขา “ใครจะ
นําเมล็ดขาวสาลีนี้ไปปลูกบาง” แมไกรองถามเพื่อนสัตวที่อยูในทุงนานั้น
“ฉันไมปลูกหรอก” เปดตอบ “ฉันไมปลูกหรอก” แมวตอบ “ฉันไมปลูกหรอก” สุนัขตอบ
ตั้งแตเริ่มเรื่องบรรทัดแรก ควรอานวา วันหนึ่ง (หยุดสั้นๆ แมการพิมพในเลมจะไมเวนวรรคก็ตาม) กอนจะอานตอไป
เพื่อโนมนาวความสนใจใหเด็กๆ ไดรับรูวา วันหนึ่ง ในที่นี้ กําลังจะมีเหตุการณที่ไมธรรมดาเกิดขึ้น
เมื่ออานมาถึงที่สัตวแตละตัวพูด ผูเลาก็ควรใหผูฟงไดมีสวนรวม เชน “ฉันไมปลูกหรอก” เปดตอบ
“ฉันไมปลูกหรอก” แมว..... (เวนคําวา “ตอบ” ใหเด็กพูด) “ฉันไมปลูกหรอก” สุนัข.... เปนตน
ในการเปดโอกาสใหเด็กๆ ผูฟงไดมีสวนรวมในการเลาเรื่อง เปนเทคนิคที่ตองคอยๆ ฝกฝน คอยหาจังหวะใหดี เมื่อใช
บอยๆ ผูเลาจะสามารถหาจังหวะไดเอง เพราะหากไมชํานาญหรือมีประสบการณนอย ชวงเวลาที่เราตองการใหเด็กมีสวนรวม
กลับทําใหเด็กๆ ไมรวมก็เปนได เพราะจังหวะไมดีนั่นเอง

๔๖

สําหรับเด็กวัย ๑๐ - ๑๒ ป
หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียน
ชวงชั้นที่ ๒

๔๗

เสริมกลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชื่อหนังสือ
ตํานานภาษิตไทย
ผูแตง
พัชรี มีสุคนธ
สํานักพิมพ
หองเรียน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๒๐ บาท
เปนหนังสือสําหรับอานเสริม เพิ่มเติมในวิชาภาษาไทย ไดรวบรวมตํานาน เรื่องเลา ตนเคาของสุภาษิต คําพังเพย
และสํานวนโวหารหลายรูปแบบรวมอยูใ นเลมเดียวกัน
หนังสืออานเสริมในวิชาภาษาไทยสําหรับเด็กระดับประถม ซึ่งมีอยูมากมายในทองตลาด แต “ตํานาน ภาษิตไทย”
เลมนี้ จัดวามีรูปแบบและการเลาเรื่องที่ทันสมัย นาสนใจ นาติดตาม มีการจัดหมวดหมูของคําภาษิต พังเพยหรือสํานวนโวหาร
เชน หมวดของ “กระตาย” ในบทแรก
เริ่มตนดวยภาษิต “กระตายตื่นตูม” พรอมใหความหมาย กอนจะเลาตํานานที่มาของภาษิต กระตายตื่นตูม จากนั้น
ไดมีการนําเสนอคําภาษิต และคําพังเพยที่มีคําวา “กระตาย” เขามาเกี่ยวของ ตัวอยางเชน กระตายหมายจันทร พรอมอธิบาย
ความหมาย และ ยืนกระตายขาเดียว ยืนกระตายสามขา พรอมอธิบายความหมายและภาพประกอบที่ออกแบบมาดวยการใช
ลายเสนแบบกราฟฟคมาชวย และลงดวยสีอะคริลิค แมภาพสวนใหญจะเลาเรื่องอยางตรงไปตรงมา แตก็นับวาเปนเสนหอยาง
หนึ่งของหนังสือเลมนี้
ในการใชหนังสือเลมนี้ในหองเรียน หรือในหองสมุดอาจจะทําไดหลายวิธี
สําหรับคุณครูบรรณารักษ อาจจะใชหนังสือเลมนี้ เริ่มตนเพื่อนําเด็กไปสูหนังสือนิทาน หนังสือตํานานพื้นบานเรื่อง
อื่นๆ หรือแมแตใชหนังสือเลมนี้เพื่อกระตุนใหเด็กๆ ไดคนควาหนังสือความรูเลมอื่นตอไป
ตัวอยา งวิธีก ารใช คุณครู บรรณารักษจั ดเตรี ยมหนัง สือกลุ มที่เกี่ ยวของกับชา งเอาไว ทั้ง หนังสื อนิทาน สารานุกรม
วรรณกรรมและอื่นๆ ที่มีในหองสมุด และใหเหมาะสมตามวัยของเด็กดวย จากนั้นจึงแนะนําหนังสือเลมนี้ตั้งแตหนาปก บอก
เลาใหเด็กๆ สนใจวา ภายในเลมมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบาง กอนจะเปดไปที่ “ชาง” อานตํานานเรื่องเลา สํานวน “ตาบอดคลํา
ชาง” จากหนังสือใหเด็กฟงจนจบ กอนจะใหเด็กๆ ชวยกันอธิบายความหมายของสํานวน และคําพังเพยที่ปรากฏอยูในหนา
ถัดไป คือ ชางตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปด ฆาชางเอางา เห็นชางเทาหมู ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม ขี่ชางจับตั๊กแตน
เมื่อทั้งเด็กและคุณครูบรรณารักษไดอานหนังสือดวยกัน ในกลุมเด็กๆก็ไดพูดคุย อธิบายแลกเปลี่ยนกันแลว จากนั้น
คุณครูจึงเริ่มแนะนําหนังสือเลมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ “ชาง” ที่จัดเตรียมเอาไวแลว เพื่อใหเด็กไดรูจักหนังสือหลายเลมที่เกี่ยวกับชาง
ที่มีอยูในหองสมุด โดยหวังวา เด็กๆ จะมีโอกาสไดเห็นปกหนังสือหลายๆ เลม และในเวลานี้เด็กก็เริ่มใหความสนใจในหนังสือที่
ตัวเองไมเคยคิดหยิบ หรือจับมาพลิกเปดดูมากอนเลย
การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยกระตุนใหการอานหนังสือนั้นสนุก และมีมิติมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการฝกการสนทนาหรือ
การแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองที่ไดจากหนังสือเลมเดียวกัน เชนนี้คงนาสนุกกวา การใหเด็กๆ แยกกันไปอานหนังสือของตน
แลวจดบันทึกการอานที่อาจจะกลับกลายเปนเรื่องไมนาสนุกไปสําหรับเด็กๆ
หนังสือ “ตํานาน ภาษิตไทย” มีคําที่เปนตนความคิด (Key Word) อยูมากถึง ๑๕ คํา ซึ่งมีทั้งที่เปนคํานาม คําบุพบท
และคํากริยา คุณครูจึงสามารถใชหนังสือเลมนี้ไดหลายตอหลายครั้ง และยังใชสําหรับกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กๆ
โดยนําพวกเขาไปสูหนังสือเลมอื่นๆ อีกจํานวนนับไมถวน

๔๘

ชื่อหนังสือ
ผจญภัยสุดปลายรุง กับนางฟาสายรุงสีแดง
ผูแตง
Daisy Mesdows
สํานักพิมพ
นานมีบุคส Young Reading
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๔๘ บาท
หนังสื อชุด ผจญภัยสุด ปลายรุง เปน หนัง สือสํ าหรั บเด็ก เริ่ม อานเอง ในชุ ดนี้มี อยูทั้ งหมด ๗ เลม ครบตามสีรุง เป น
เรื่องราวเกี่ยวเด็กผูหญิงเล็กๆ สองคน ที่ไปเที่ยวพักผอนกับพรอมครอบครัว และเริ่มตนการผจญภัยกันบนเกาะที่ไปพักผอน
นั้นเอง
หนังสือชุดนี้ แบงแยกเพศผูอานอยางชัดเจน ตั้งแตการออกแบบปก ตัวละครและวิธีการที่เด็กทั้งสองออกผจญภัย ซึ่ง
หนังสือสํา หรับเด็กอ านเองในลักษณะนี้ มีไมมากนักในบานเรา แม จะเปนหนั งสือที่เหมาะสําหรั บใหเด็ก ก็ตาม เนื่ องมาจาก
ผูใหญจํานวนมากตองการใหเด็ กๆ ไดอา นหนังสือประเภทเสริมความรูเ พียงอยาง ไมวาจะมาในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งผูใหญ
จํานวนมากนี้เ องไมทั นไดนึก วา เนื้ อหาภายในเลมเลา เรื่อ งในลัก ษณะนิ ยายสํา หรับ เด็ กนี้ ก็ไ ดสอดแทรกความรู คุ ณธรรม
จริยธรรมและการแกปญหา การพัฒนาทักษะความคิดใหแกเด็กผูอาน ผานการกระทําของละครนั่นเอง
เรื่อง ผจญภัยสุดปลารุงก็เชนกัน ที่ราเชลกับคริสตี้ ตัวละครหลักไดออกตามหา และชวยเหลือนางฟารุงใหกลับคืนสู
ทองฟาได ทั้งคูตองใชทักษะในการคิดแกปญหา และฟนฝาอุปสรรคมากมาย กอนที่จะไดชวยเหลือนางฟาทั้งเจ็ดองคใน ๗ เลม
การเปด โอกาสใหเ ด็ก ได อา นหนัง สือ ที่เ หมาะสมตามวั ย เป นการชว ยสรา งนิ สัย รัก การอ านให แก เด็ กไปด วย และ
กิจกรรมหนึ่งที่จะชวยใหเด็ก ๆ อยากอานหนังสือ คือผูใหญจะตองอานใหเห็นเปนตัวอยางดวย

กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ชื่อหนังสือ
นิทานเกงเลข เลม ๒
ผูแตง
Yong-Ran Kim และ Hyang-Sook Choi
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๐๕ บาท
เปนหนังสือที่ระบุอยางชัดเจนวาเหมาะสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๔ เปนหนังสือที่แปลมาจาก
ภาษาเกาหลี ซึ่งชื่อเลมในฉบับภาษาไทยบอกอยางตรงไปตรงมาวา เปน “นิทานเกงเลข” มีทั้งหมด ๓ เลมในชุดเดียวกันนี้
ในแตละเลมประกอบดวยนิทานเรื่องสั้นๆ ซึ่งสวนใหญแตงเติม หรือใชตัวละครจากนิทานบางเรื่อง จากบางฉากที่เด็ก
รูสึกกันดีอยูแลว เชน เรื่อง ๘๐ วันรอบโลก เรือโอนาร เชอล็อคโฮม รวมทั้งนิทานพื้นบานของเกาหลี เพียงแตผูแตงวางเงื่อนไข
ทางคณิตศาสตรเอาไว แลวผูกโยงตัวละครเขาดวยกัน นับเปนกลวิธีที่ชาญฉลาดเพื่อดึงดูดใหเด็ก ๆสนใจในการคํานวณ
ไมเพียงแตนิทานที่แตงเติมจากของเดิมเทานั้น ที่ถูกบรรจุอยูในเลม แตหนังสือชุดนี้มีรูปแบบเปนหนังสือแบบฝกหัด
วิชาคณิตศาสตรควบคูไปดวย ซึ่งออกจะดูนาสับสนอยูสักหนอยสําหรับเด็ก ๆที่ตองการเพียงเนื้อหานาสนุกของนิทาน
คณิตศาสตรที่แฝงมาในรูปของนิทานชุดนี้ ไดรวบรวมคณิตศาสตรทุกสาขาที่เด็กประถมจะตองเรียน จึงมีทั้งเรื่องของ
จุดทศนิยม ที่อยูในเรื่องชายเขี้เหนียวที่สุดในโลก เรื่องของเศษสวนที่มากับนิทานเรื่องโซโลมอน นอกจากนี้ยังมีเรขาคณิต และ
การคาดคะเนที่มาพรอมกับนักสืบเชอล็อคโฮม และเรื่องของการคํานวณระยะทางในเรื่อง ๘๐ วันรอบโลก
เนื่องจากหนังสือในชุดนี้ จัดพิมพขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน นั่นคือ การใหความรูเรื่องคณิตศาสตร ดังนั้นจึงไม
ควรคาดหวังความสนุก หรือการเลาเรื่องที่ราบรื่นแบบนิทาน เพราะความตั้งใจที่จะใหเด็ก ๆที่อานไดลงมือคิดคํานวณไปดวย
๔๙

หนังสือชุดนี้จึงกลายเปนหนังสือโจทยคณิตศาสตรกลาย ๆ เพียงแตใชนิทานมาเดินเรื่อง แตไมไดใหความสําคัญแกเนื้อเรื่องแต
อยางใด
หนั งสื อ ได รับการการออกแบบใหเ ป นแบบฝ กไปพร อ มด ว ย จึ งเหมาะสํ า หรั บ เป น หนั ง สือ สว นตัว มากกวา จะเป น
หนังสือสําหรับหองสมุด เพราะเมื่อเด็ก ๆอานแลวเกิดอาการคันไมคันมือ เนื่องจากถูกทาทายดวยเนื้อเรื่อง และโจทย พรอมกับ
มีพื้นที่วางรอการเขียนวิธีทําและเติมคําตอบอยูแลว จึงแทบจะไมมีเด็กคนไหนยอมพลาด หากสามารถคิดคําตอบ หรือหาวิธีทํา
ได แตในทางตรงกันขาม หากเด็ก ๆไมไดรูสึกอยากทําแบบฝกหัดในขณะนั้น ก็อาจจะไมรูสึกอยากอานหนังสือเลมนี้ไปดวย
เพราะเรื่องราวไมปะติดปะตอ หากไมลงมือคิดคํานวณ

พิชิตอาณาจักรเรขาคณิต เลม ๑
ตอน ดาวหาแฉกแหงองคจักรพรรดิ
ผูแตง
Papyrus
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๗๕ บาท
พิชิตอาณาจักรเรขาคณิตมีทั้งหมด ๒ เลม เปนหนังสือการตูนความรูเรื่องคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องรูปทรงเรขา โดย
สรางเรื่องใหเกิดขึ้นในดินแดนรูปทรงสามเหลี่ยม วงกลมและเมืองสี่เหลี่ยม ซึ่งแตละเรื่องก็มีประชากรและเจาผูครองเมือง มี
นิสัยที่แตกตางกัน เชน ชาวเมืองสามเหลี่ยมมีนิ สัยใจรอน ขี้โมโหและเจาเลหแสนกล ชาวเมื องสี่เหลี่ย มนั้นมีเหตุ ผล มีนิสัย
ตรงไปตรงมาซึ่งเขากันดีกับรูปทรงคือ เปนแทง กลิ้งไปมาไมได สวนชาวเมืองวงกลมนั้น แมจะกลิ้งไดแตก็มีนิสัยรักสงบ และมี
ความออนโยน
เรื่องราวการพิชิตอาณาจักรฯนี้ ชาวเมืองทัง้ สามรูปทรงตางตองชิงไหวชิงพริบ ศึกษากลยุทธและคุณสมบัติของรูปทรง
ของเมืองฝายตรงขาม เพื่อการตอสูชวงชิงอาณาจักร
และขณะต อ สู นี้ เ อง ที่ เ ด็ ก ๆ ได เ กิ ด การเรี ย นรู ค วบคู ไ ปกั บ ความสนุ ก สนานของเรื่ อ งราว เนื้ อ หาภายในเรื่ อ งได
สอดแทรกคุณสมบัติของรูปทรงเอาไว เปนการเพิ่มขอมูลใหแกผูอาน และหากเด็กที่ชื่นชอบเรื่องรูปทรงโดยเฉพาะจะรูสึกติดอก
ติดใจมากเปนพิเศษ เพราะหนังสือทั้งสองเลมนี้มีโจทยเราขาคณิตใหเด็กๆ ไดขบคิดไปพรอมดวย
ชื่อหนังสือ

กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ชื่อหนังสือ แพนดายอดนักสืบ
ผูแตง
Ryu Gi-Woon
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๓๕ บาท
“แพนด ายอดนั กสื บ ” เปน หนั งสื อ การตู น ความรู ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ สั ตว น า ๆชนิ ด ที่ มี วิ ธี การนํ าเสนอที่น า สนใจ โดย
สามารถสอดแทรกขอมูลที่เปนประโยชนอื่น ๆเพิ่มเขามาใหเด็ก โดยไมรูสึกวาถูกยัดเยียด
แพนดา หรือในเรื่องใชชื่อวา ดา มาพรอมกับพื่อน ๆคือ จัมโบ ชิกกี้ และทัช ที่จะมาชวยกันสืบหาผูกระทําความผิดใน
๑๙ คดี โดยวิธีการสอบสวนของแพนดาผูชาญฉลาดนี้เอง จะนําไปสูการจับกุมตัวผูกระทําความผิด
๕๐

เชนเดียวกับหนังสือการตูนทุกเลม คือ มีตัวอักษรไมมาก จึงไมสามารถอธิบายความไดอยางละเอียด ในหนังลือเลม
นี้จึงไดใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในทายบท
สําหรับภาพการตูนในเลม ที่สรางสรรคดวยการวาดเสนแลวเติมสีในคอมพิวเตอร แมจะใหความรูสึกที่เหมือนกันไป
หมดทุกหนา แตก็มีความเรียบรอย อานงายไมรบกวนสายตา ซึ่งแตกตางกับหนังสือการตูนบางเลม แมจะเปนประเภทความรูก็
ตาม แตการนําเสนอทั้งเรื่องทั้งภาพนั้นออกจะโลดโผนและสรางเรื่องใหดูสับสนวุนวาย จนกระทั่งภาพอาจจะรบกวนสายตา
ประกอบกับเรื่องราวที่ตนเตนเราอารมณไปตลอดทั้งเรื่อง หนังสือการตูนในลักษณะนี้ เมื่อเด็กอานมากๆ เขา ก็ไมไดชวยใหเกิด
ความรูสึกสงบนิ่ ง หรื อเกิ ดความซาบซึ้ งในอรรถรสของการอ าน สิ่ งที่ ได จึ งมี เพี ยงแต ก ารรับ รูข อมู ล แตไ มมี เวลาไดคิ ดหรื อ
กลั่นกรอง อันจะนํามาซึ่งสติ ปญญา
ดังนั้น จึงมีประเด็นที่นาคิดวา แมการตูนความรูจะเปนหนังสือที่ดี แตก็ไมควรใหเด็กๆ อานมากจนเกินไป โดยเฉพาะ
ความรูประเภทที่ตองการอาศัยการตอสู ห้ําหั่นกันตลอดทั้งเรื่อง อยาคิดเพียงวา ขอใหเด็กอานก็เพียงพอแลว โดยไมสนใจวา
เด็กอานอะไร
ชื่อหนังสือ
อาณาจักรสัตวโลก การตูนชุด ทองโลกธรรมชาติกับ ดร.รอบรู
ผูแตง
คิม ซู ฮัน
สํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๕ บาท
ในปจจุบันไดมีการจัดแปลและจัดพิมพหนังสือการตูนประเภทใหความรูในเรื่องตาง ๆแกเด็กและเยาวชนออกมาเปน
จํานวนมาก และในหลายสํานักพิมพ เชนเดียวกับ หนังสือการตูนชุด ทองโลกธรรมชาติชุดนี้ ซึ่งประกอบดวย เรื่อง อาณาจักร
สัตวโลก ชีวิตพิศวงของแมลง และเซลล มหัศจรรยแหงชีวิต ในการคัดเลือกหนังสือประเภทนี้เพื่อมาใหแกเด็ก จึงเปนเรื่องไม
งายนัก เหตุเพราะมีหนังสือจํานวนมากมายมหาศาล และมีการพยายามคิดคนและสรางสรรคเนื้อหาและรูปแบบใหแตกตาง
ดังนั้น อะไรจะเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจเลือก
เนื้อหา ไดแก แกนแกนของเรื่องวานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไร อยูในความสนใจของเด็กหรือไม ขอมูลนาเชื่อถือไดมา
นอยเพีย งใด เช น การตู นความรู เรื่อง อาณาจักรสัตวโลก เลมนี้ มีเนื้อหาเจาะจงที่เรื่องของสัตวห ลากชนิด โดยพยายามให
ครอบคลุมเขาไว ทั้งสัตวน้ํา สัตวปา สัตวเลื้อยคลาน ใหขอมูลกึ่งจริงกึ่งเลนเพื่อใหเกิดความสนุกสนานตามรูปแบบของการตูน
ขอมูลคอนขางละเอียดที่บางครั้งบอกกันตรงๆ บางตอนใหขอมูลที่เด็กๆ จะไดรับรูเองจากการอานทั้งภาพทัง้ ตัวหนังสือ
รูปแบบการนําเสนอของ “อาณาจักรสัตวโลก” เสนอในรูปแบบของการตูน ซึ่งเด็ก ๆทุกคนใหความสนใจอยูแลว เลมนี้
มีการสร างและผูกโยงเรื่องราว กําหนดบุคลิก และบทบาทของตัวละครเพื่อดํา เนินเรื่ อง มีการสรางอารมณสะเทือนใจใหแ ก
ผูอาน เชน ในเรื่อง “สิงโต” ที่เขียนขึ้นคลายเปนละครชีวิตเรื่องหนึ่ง มีการสูญเสีย มีความสุข มีการตอสู ซึ่งทั้งหมดเปนขอมูล
จริงจากชีวิตสัตวปา สวนเรื่อง “หอยทาย” เสนอใหผูอานไดเห็นถึงชีวิต การอยูอาศัย ศัตรูและสิ่งพิเศษของหอยทาก หรือในเรื่อง
“ปลาแซลมอน” นําเสนอดวยภาพการตูนที่ลําตัวเปนปลา หัวเปนคนเลยทีเดียว ซึ่งก็ดูนาขบขันดีสําหรับเด็ก
เมื่อแยกแยะเนื้อหาและการนําเสนอออกแลว จึงคอยพิจารณาตอมาวา เด็ก ๆของเราชื่นชอบเนื้อหาในแบบของที่
หนังสือเลมนั้น ๆหรือไม การเลือกหนังสือเพียงเพราะวา เปนหนังสือความรู แตไมคํานึงถึงความสนใจของเด็ก ก็อาจจะทําให
เด็กไมอาน สําหรับการนําเสนอก็เชนเดียวกัน เด็กบางคนชื่นชอบการเลาเรื่องราวแบบสารคดีที่จริงจัง บางคนชอบแบบกึ่งจริง
กึ่งเลน บางคนไมชอบรูปแบบหนังสือการตูน ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเปาหมายเดียวเทานั้น คือ การใหเด็กๆ รูสึกอยากอานหนังสือ
และไดรับความรูและไดปญญาจากการอาน
๕๑

กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อหนังสือ
ชิบาวังโกะ หมานอยหัวใจญี่ปุน เลม ๑ - ๓
ผูแตง
โยชิเอะ คาวาอุระ
สํานักพิมพ
ภาษาและวัฒนธรรม
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๙๐ บาท
ชิบาวังโกะ เปนชื่อของสุนัขที่เปนผูทําหนาที่เปนตัวเอกในการดําเนินการเลาเรื่องเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ธรรมเนียมตางๆ ของชาวญี่ปุน ชิบาวังโกะมาพรอมกับแมวนอยอีกหนึ่งที่เปนสัตวเลี้ยงของเขา ชิบาวังโกะ ในหนังสือชุดนี้ จึง
มิใชสุนัขในแบบสุนัข แตมาทําหนาที่แทนมนุษย ชิบาวังโกะ ทํางานทุกอยางและใชชีวิต เหมือนมนุษยประการ
การใชสุนัขเปนผูดําเนินเรื่องราวแบบนี้ เปนกลวิธีที่ทําเรื่องยาก ๆใหดูงายขึ้น และสามารถเขาถึงเด็ก ๆไดงายขึ้นดวย
ซึ่งหนังสือชุดนี้จะไมนาสนใจสําหรับเด็ก ๆเลย หากผูเลาเรื่องนั้นเปน “คน”
เนื่องจากหนังสือชุด ชิบาวังโกะทั้ง ๓ เลมเปนหนังสือที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวญี่ปุน เราจึงได
เห็นความเปนญีป่ ุนกันตั้งแตการเปดหนังสือเลยทีเดียว ซึ่งคนไทยจึงอาจจะไมคอยคุนนักกับการเปดหนังสือจากดานหลัง มา
ดานหนา และอานเนื้อหาจากขวาไปซาย อีกทั้งการนําเสนอเรื่องราวในรูปแบบของหนังสือภาพ (Picture Book) ไมวาจะเปน
หนังสือสําหรับเด็ก หรือสําหรับผูใหญ การใชภาพวาดประกอบอยางละเอียดและใหความสําคัญเชนนี้ เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง
ในการจัดทําหนังสือของชาวญีป่ ุน
อยางไรก็ ตาม การเปดหน าหนังสือ หรือการอานยอนทิศทางที่ค นไทยเคยชิน ก็ไ มไดเปน อุปสรรคใดๆ เพราะชิงบา
วังโกะ เลาเรื่องไดอยางนาสนใจ มีภาพประกอบสวยงาม และมีความนารักตามสไตลหนังสือญี่ปุน แถมดวยมุกตลกเสริมเขา
มา เพื่อทําใหหนังสือเชิงวัฒนธรรมที่มีเนื้อหาคลายจะนาเบื่อ กลับกลายเปนเรื่องนาสนุกไดราวหนังสือภาพนิทาน หรือหนังสือ
การตูน
ชิบาวังโกะ เลมที่ ๑ แบงเนื้อหาออกเปนชวงเปนตอน เริ่มตนตั้งแตการแนะนําใหผูอานไดรู ไดเห็นธรรมเนียมของชาว
ญี่ปุน ในตอนแรกมีชื่อวา “ชีวติ ที่กลมกลืน” ชิบาวังโกะจะพาเราใหไดรูจักธรรมเนียมของชาวญี่ปุนกันอยางละเอียด ตั้งแตเมื่อมี
แขกมาบาน เจาของบานจะตองทําตัวอยางไร จัดการสถานที่รับแขกอยางไร มีวิธีการตอนรับแขกอยางไร เรื่อยไปจนถึงบท
สุดทาย ชื่อว า “ฤดูที่ทุกอยางเหมือนสี ทอง” อันหมายถึงฤดูใบไมรวง ซึ่งในประเทศญี่ ปุนมีฤดูกาลที่ แตกตางกัน ชัดเจน ชาว
ญี่ปุนจึงใหความสําคัญตอฤดูกาลมากเปนพิเศษ
สําหรับ “ฤดูที่ทุกอยางเหมือนสีทอง” นี้ ชิบาวังโกะ ไดแนะนําใหผูอานไดรูจักกับบรรยากาศที่มีสีสันเจิดจาของใบไมสี
แดง สีทองกอนจะรวงหลน แลวเปลี่ยนไปสูฤดูหนาว และการใชชีวิต การรับประทานอาหาร รวมไปถึงการถือ การจับตะเกียบ
แบบญี่ปุนอีกดวย
ในชิบาวังโกะ เลมที่ ๑ ไดพูดถึงเรื่องราวกวางๆ ในแตละฤดู สําหรับเลมที่ ๒ จะเจาะลึกลงใน ๔ ฤดู ในชื่อตอนวา พา
เพลินกับ ๔ ฤดู ชิบาวังโกะทําหนาที่พาผูอานไปรูจักกับ ชุดมิโมโน ละครคาบุกิ ขนมญี่ปุน และเกี้ยวโอมิโคชิ ฯลฯ
การอานหนังสือ ชิบาวังโกะ หมานอยหัวใจญี่ปุน จําเปนตองคอยๆ อาน คอยๆ ดูภาพประกอบไปดวย เนื่องจากทั้ง
เรื่องทั้งภาพมีรายละเอียดคอนขางมาก และทุกรายละเอียดลวนนาสนใจ จึงไมควรพลาดดวยประการทั้งปวง
ชิบาวัง โกะ หมานอ ยหัว ใจญี่ปุ นจั ดอยู ในกลุ มหนั งสื อประเภทเสริม การเรี ยน ในกลุ มสาระการเรีย นรูสังคมศึ กษา
ศาสนาและวั ฒนธรรม ซึ่ งผูเ รียนมีความจําเปนต องเรียนรูถึ งศาสนาและวัฒนธรรมที่ แตกตางออกไปจากสิ่งที่ ตัวเองยึ ดถื อ
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ปฏิบัติอยู เพื่อความเขาใจในผูอื่น ดังนั้น หนังสือเรื่อง ชิบาวังโกะ หมานอยหัวใจญี่ปุน ทั้ง ๓ เลม จึงเปนหนังสืออีกชุดหนึ่งที่
เหมาะสมสําหรับเด็กและผูใหญ เพื่อการเรียนรูเรื่องราวของผูคนตางชาติ ตางภาษา ตางศาสนาและตางวัฒนธรรม
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นิทาน “โชคดี” ชุดนี้แบงเปน ๔ เลม ไดแก พึ่งพาตนเอง ฝกตนดี รูจักให และชนะใจได ทั้งชื่อชุด ชื่อตอนบอกผูอาน
อยางตรงไปตรงมาอยูแลว ดังนั้นเนื้อหาของนิทาน”โชคดี” ใน ๔ เลม ๓๘ เรื่องนี้ ลวนเปนเรื่องราวที่ดี สงเสริมการคิดดี ปฏิบัติ
ชอบตอตนเองและผูอื่น
นิทาน “โชคดี” ทั้ง ๔ เลมนี้เปนเรื่องเลาตั้งแตสมัยพุทธกาล ซึ่งมีตัวละครชื่ออานยาก แตผูเลาไดใชถอยคําสั้น กระชับ
เลาเรื่อ งดวยภาษางา ยๆ เด็ก ๆ จึงสามารถเขาใจเรื่องราวไดงา ยๆ โดยไมตอ งคอยกัง วลกับชื่ อยาก เนื่องจากบางครั้งเด็ก ๆ
อาจจะอานขามไปเลย
จุดเดนหนังสือเลมนี้ อยูที่การใชภาพประกอบที่ดูสนุกและมีอารมณขันอยางยิ่ง ผูวาดภาพใชเทคนิคการนําเสนอภาพ
ใหมีลักษณะการตูน แตไมไดเสนอในรูปแบบของการตูนชอง หากไดใชวงคําพูด (Balloon) เอาไว เพื่อแสดงใหเห็นวาใครกําลัง
พูด และคําพูดนั้นลวนสนุก ตลก มีมุก เชื่อวาเมื่อเด็กๆ ไดอานแลวจะรูสึกถูกใจ
รูปแบบของนิทานในชุดนี้ เปนรูปแบบของนิทานสอนใจ กลาวถึงความคิด และการกระทําประเภททําดีไดดี ทําชั่วได
ชั่ว นิทานบางเรื่องที่รวมอยูในเลมเปนเรื่องราวที่เด็กๆ อาจจะเคยไดยินไดฟงมาบางแลว แตการนําเสนอในรูปแบบที่นาสนใจ
เชนนี้ ทําใหเด็กๆ รูสึกราวกับเปนเรื่องใหมที่ไมเคยไดยินไดฟงมากอน
ภาพประกอบที่ถือเปนเสนหสําหรับ หนังสือนิทานโชคดีทั้ง ๔ เลมนี้ วาดดวยฝมือ คลายเด็กวาด จึงสามารถเขาถึ ง
เด็กๆไดงาย และเด็กเองก็คงจะอยากวาดตาม จึงถือเปนประโยชนทางออม เมื่อเด็กๆไดอานหนังสือชุดนี้แลว เขาอยากจะวาด
ภาพตาม นั่นยอมหมายความวา เด็กๆจะหยิบหนังสือชุดนี้มาเปดแลว เปดอีก
เพียงแตมีจุดออนอยูบางในหนังสือนิทาน “โชคดี” ทั้ง ๔ เลมนี้ คือ ตัวอักษร (Font) ที่นํามาใช เปนตัวอักษรที่อานยาก
เมื่อเด็กๆอานพบคําที่ไมคุนเคย อยางชื่อตัวละคร ชื่อเมืองเชน พระเจาจัณฑปชโชติ หรือ มฆมาณพ ชาวเมืองอจลคาม เพราะ
ตัวอักษรที่ผูจัดพิมพเลือกมาใชนั้น เปนตัวหนังสือประเภทที่เรียกกันภาษาปากวา “ตัวหัวถั่วงอก” ซึ่งตัวอักษรบางตัวเขียนไม
เปนภาษาไทย เชน ป ส ณ ทําใหเปนเรื่องยากและนาสับสนสําหรับเด็กๆ และทําใหพวกเขาอานขามไปดังที่ไดกลาวมาขางตน
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หนังสือภาพการตูน ชุดประวัติศาสตรโลก ประกอบดวยหนังสือภาพการตูนที่มีเรื่องราวนาสนใจ ๔ เลมไดแก กําเนิด
โลก กําเนิดสิ่งมีชีวิต ยุคทองของไดโนเสาร มนุษยยุคหิน ไลเรียงตั้งแตการกําเนิดดาวเคราะหสีน้ําเงิน ที่เราอาศัยอยูกันดวงนี้
หนังสือชุดประวัติศาสตรโลก “กําเนิดโลก” ไดอธิบายใหเราเห็นภาพของการกําเนิดโลกนี้อยางชาๆ เริ่มจากเมื่อราว
พันลานป ยังไมมีอะไรเกิดขึ้นเลย ไมมีแสง ไมมีความรอน ไมมีดาวเคราะห ดาวฤกษ ไมมีสิ่งมีชีวิตชนิดใด มีเพียงแคจุดเล็กที่
เล็กมากๆ แลวทันใดนั้นเอง เจาจุดเล็กๆ นี้ก็เกิดระเบิดขึ้น นี่คือจุดเริ่มตนของจักรวาล
ขณะเปดอานหนังสือเลมนี้ ผูอานอาจจะรูสึกแปลกตา นั่นเปนเพราะวาเรื่องราวตางๆ ในหนังสือเลมนี้ เริ่มตนตั้งแตยัง
ไมมีสิ่งมีชีวติ ชนิดใดเกิดขึ้นเลย ดังนั้นภาพประกอบทั้งเลมจึงมีแตรูปภาพดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล และมวลกาซตางๆ
เทานั้น จึงทําใหบางครั้งผูอานอาจจะรูสึกอึดอัดบาง แตก็เปนเพียงชวงเริ่มตนเทานั้น
หนั ง สือ ในชุ ด นี้ แมเ ป นหนั งสื อ ที่มี เ นื้อ หาวิ ช าการมากๆ แตก ารนํ า เสนอทํ า ได สนุก นา ติ ดตาม มี การใช ภ าษาใน
ลักษณะของภาษาในหนังสือการตูน คือ สั้น งาย และมีมุกตลกคอยสอดแทรกอยูเสมอ จึงเปนหนังสือความรูที่ดูสนุก อานสนุก
และเพื่อใหผูอานไดเกิดความเขาใจ สนใจติดตามอยางตอเนื่อง หองสมุดควรจัดใหมีหนังสือชุดนี้ใหครบทั้ง ๔ เลม
เพราะเรื่องราวเนื้อหาวิวัฒนาการของโลก ของสิ่งมีชีวิตตั้งแตยุคสิ่งมีชีวิตเซลเดียว ถึงยุคของไดโนเสาร จนมีวิวัฒนาการการสู
มนุษยยุคหิน จะชวยใหเด็ก ๆไดเห็นภาพทีช่ ัดเจน แจมแจง
หนั งสื อชุ ด นี้ เหมาะสํา หรั บ ให เด็ กๆ เป ดค นคว าอ านเองตามใจชอบ โดยมีคุ ณครู หรื อบรรณารั กษ คอยสนั บสนุ น
สงเสริม กระตุนใหเกิดความนาสนใจ เชน อาจจะมีการตั้งคําถามกันในกลุมกอน เพื่อโนมนาวความสนใจของเด็กๆ วา ใครรู
บางวา กอนจะมีโลกใบนี้ เคยเกิดอะไรขึ้นมากอน จากนั้นคุณครูเริ่มตนเลาเรื่องราวที่นาตื่นใจนี้ใหเด็กๆ ฟงอยางคราวๆ กอนจะ
แนะนําใหเด็กไดคนหาอานเองตอไป
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หนังสือประเภทสาระความรูสําหรับเด็ กประถม ที่สื่อสารดวยภาษางาย มีภ าพประกอบที่ดูสนุก และชวยใหเขาใจ
เนื้อหาที่ซับซอนไดงายขึ้ น หนังสือลักษณะนี้จึงเป นหนังสือที่เหมาะอยางยิ่ งที่จะใหเปนหนังสืออานเสริมสําหรับเด็กๆ ไมว า
คุณครูจะนํามาเปดอานเปดเลาใหเด็กฟง หรือใหเด็กเปดอานเปดดูเอง
เนื้ อหาในเล มแบง ออกเป น ๑๔ บท แยกจากกัน อย างชั ดเจน เริ่ม ตั้ งแตบ ท “ทารกเกิด มาแลว ” ซึ่ งอธิ บายถึ งการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ ดวยภาพและภาษาที่เขาใจงาย นับตั้งแตทารกอายุ ๑ เดือนจนถึงทารกอายุ ๙ เดือนกอนจะ
คลอดออกมา พรอมมีเกล็ดเล็กเกล็ดนอยเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมในลอมกรอบ เชน สะดือมีไวทําไม ในบทของทารกเกิดมาแลว
ในบทถัดๆ ไป เปนเรื่องของอวัยวะตางๆ ทั้งอวัยวะภายในและภายนอก รวมถึงหนาที่การทํางานของอวัยวะเหลานั้น
ไดแก ตา หู จมูก ปาก ระบบการยอยอาหาร อวัยวะสําหรับหายใจ สมอง มือ เทา ผิวหนัง หรือแมแตการนอนหลับ
การเลาเรื่องเปนไปในแบบของหนังสือความรู คือ จบในแตละเรื่อง แตละบท จึงไมจําเปนที่เด็กๆ จะตองอานรวด
เดียวจบทั้งเลม แมจะเปนหนังสือเลมบางๆ ก็ตาม
๕๔

หนังสือความรูนาสนุกเชนเรื่อง รางกายของเรา เติบโตอยางไรนะ เลมนี้ เปนหนังสือที่แปลมาจากหนังสือภาษาเกาหลี
การเลาเรื่องและภาพประกอบจึงเปนไปในสไตลของเกาหลี กลาวคือ ดูตลก นาขัน สื่อสารแบบทีเลนทีจริง ทําใหดูไมขึงขังเปน
หนังสือวิชาการที่นากลัว แมแตในบทที่บอกถึงอวัยวะและหนาที่การทํางานที่คอนขางซับซอนอยางในบท อวัยวะยอยอาหาร ที่
อธิบายรายละเอียดไปถึงการขับถายของเสียออกจากรางกาย หนังสือเลมนี้ก็นําเสนอไดอยางนาสนใจ และสนุกสนาน เขาใจ
งาย
หนังสือเลมนี้ สามารถใชไดทั้งกับเด็กเล็กและเด็กโต หากเปนเด็กเล็ก ๆ คุณครูสามารถเลาเรื่องคราวๆ พรอมใหเด็กๆ
ไดดูภาพประกอบไปดวย และสําหรับเด็กโตนั้น สามารถเลาเรื่องหรืออานใหฟงอยางละเอียดทุกตัวอักษรได และควรใหเด็ก ๆ
ไดดูภาพชัดๆ ประกอบไปดวย และหากตองการใหเด็กๆ ไดขอมูลเพิ่มเติม หลังจากอานบทใดจบลงแลว คุณครูก็ควรนําสื่ออื่นๆ
ที่เกี่ยวของกันมาประกอบไปดวย เชน แผนโปสเตอรภาพรางกายที่เหมือนจริง เพื่อใหเด็กไดเห็นการเชื่อมโยงอวัยวะตางๆ ทุก
สวนในรางกายที่ทํางานเกี่ยวของสัมพันธกัน แตคุณครูควรระมัดระวังไมใหขอมูลที่ยากและซับซอนเกินวัยของเด็กมากเกินไป

ชื่อหนังสือ
รูไหม...อาหารที่เรากินไปไหน
ผูแตง
Alastair,Smith
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๗๕ บาท
หนังสือกลุมสาระความรูสําหรับเด็ก ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรางกายของมนุษย 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
หนังสือที่มีเนื้อหาวาดวยสิ่งที่หางออกไปจากรางกายมนุษย คือการมองเจาะเขาภายในตัวบาน วาประกอบดวยอะไรบาง ซึ่ง
เมื่อเด็ก ๆไดอานแลว สามารถเชื่อมโยงเขากับเลมอื่น ๆไดวา เมื่อเรามองเห็นสิ่งใดจากภายนอกแลว เราสามารถสังเกตหรือ
มองใหลึกถึงภายในไดเชนกัน เพียงแตเราตองมีขอมูลและความรูเกี่ยวกับสิ่งนั้น
หนังสือเลมนี้นําเสนอใหเห็นภาพอวัยวะภายในรางกายที่ทําหนาเกี่ยวกับระบบการยอย และการลําเลียงอาหาร เริ่ม
ตั้งแต ชองปาก ฟน ลิ้น กระเพราะอาหาร ลําไส ซึ่งไดมีการโยงใหเห็นถึงหนาที่และระบบประสาทสัมผัสอยางจมูกสําหรับดม
กลิ่น หลังจากใชสายตามองดู จากนั้นจึงลองชิม โดยอธิบายใหเห็นถึงการทํางานของปุมรับรสที่อยูบนลิ้น เปนตน
ภาพประกอบมีลักษณะกึ่งการตูน ซึ่งใหรายละเอียดไมมาก และไมเนนความเหมือนจริง การนําเสนอภาพประกอบ
ลักษณะนี้จึงเหมาะสําหรับกลุมผูอานที่อยูในวัยประถมตน เพื่อใหเกิดความนาสนุกและใหเด็ก ๆที่อานสามารถจินตนาการถึง
อวัยวะภายในได ภายในเลมยังมีการออกแบบดวยเทคนิคบานพับ เพื่อใหผูอานเปดภาพออกแลวมองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่ง
ตั้งใจออกแบบใหเห็นการทํางานของอวัยวะภายใน แตเทคนิคนี้ก็ไมไดเปนสาระสําคัญเทาใดนัก เนื่องจากขาดการออกแบบที่
ประณีตบรรจง จึงทําใหผูอานไมไดรูสึกขาดอะไรไป หากไมไดใชเทคนิคนี้
หนังสือชุดนี้ นับวาเปนหนังสือที่อัดแนนไปดวยวสาระความรู แตขาดเสนหในการนําเสนอเชิงศิลปะ จึงจําเปนตองใช
ควบคูไปกับหนังสือเลมอื่นๆ ที่มีความงดงามทางศิลปะดวย

๕๕

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชื่อหนังสือ
หนังสือจากปลายนิ้ว
ผูแตง
กุลวรา ชูพงศไพโรจน และคณะ
สํานักพิมพ
คิดคม
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๘ บาท
เปนหนังสือเสริมทักษะในการสรางสรรคงานศิลปะ ดวยเทคนิคที่นาสนใจและทําไดไมยาก แนะนําการสรางภาพตัว
ละครอยางเปนขั้นเปนตอน จึงดูงาย ทําตามงาย เหมาะสําหรับนํามาใชสรางสรรคตัวละคร ซึ่งภายในเลมไดแนะนําวิธีนําภาพ
ไปใชประกอบการเลาเรื่อง สุภาษิตสอนใจ และคําพังเพย
ภายในเลมแนะนําวิธีการสรางตัวละครสัตวมากถึง ๓๖ ชนิด ดอกไมและตนไม การสรางภาพดวยการใชเทคนิคพิมพ
นิ้วมือเชนนี้ จะชวยใหคนที่ไมกลา หรือคิดวาตัวเองวาดรูปไมเปนนั้น ลืมไปเลยวาตัวเองวาดรูปไมได เพราะการพิมพนิ้วมือนั้น
ทําอยางไรก็ออกมาสวยงามเพราะนิ้วมือมีลวดลายกนหอย ซึ่งเมื่อพิมพออกมาแลว จะไดลวดลายที่เกิดขึ้น จากนั้นเพียงเติม
เสน เติ มจุ ดที่เ ปน อวัย วะเพิ่ม เติ มเท านั้ น การสรา งสรรค งานศิลปะที่ใคร ๆคิด วา เปน เรื่ องยากกลับ กลายเปน เรื่อ งง าย และ
นาสนใจในทันที

ชื่อหนังสือ
กิจกรรมยามวาง เที่ยวทะเล
ผูแตง
แคลร บีตัน
สํานักพิมพ
สุวีริยาสาสน
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๐๐ บาท
หนังสื อสงเสริมการทํา งานศิ ลปะเลม “กิ จกรรมยามวาง เที่ยวทะเล” เลม นี้ เป นหนัง สือกึ่ง คูมือการสร างสรรคงาน
ประดิ ษฐ ที่ ไ ดรับ การแปลมาจากภาษาต า งประเทศที่ เป น ประเทศเมื อ งหวาน จึ ง ใหค วามสํ า คั ญต อ ฤดูรอ นเป น อยา งมาก
เนื่องจากเปนฤดูแหงความสดใส ราเริงและสนุกสนาน ดังนั้นหลายกิจกรรมที่นําเสนอภายในเลม จึงดูเหมือนจะเปนสิ่งธรรมดา
ๆไมนาสนใจเทาใดนัก แตเมื่อพิจารณาใหละเอียด แลวนํากิจกรรมบางอยางที่มีในหนังสือมาปรับใช ใหเขากับสภาพแวดลอม
ในเมืองไทย ก็จะทําใหนาสนุก นาสนใจมากขึ้น
เนื้อหาภายในเลม ประกอบดวยชื่อสิ่งที่จะประดิษฐ ขั้นตอนการประดิษฐ รูปประกอบที่ดูงาย ประโยชนการใชสอย
รวมทั้งมีเกมคนหาขั้นอยูในบางชวงบางตอน เพื่อไมใหหนังสือมีแตขอแนะนําการประดิษฐเพียงอยางเดียว
นอกจากงานฝมือประดิษฐแลว ภายในเลมยังแนะนําวิธีทําของกินอยางงายๆ เพื่อคลายรอน เชน ไอศกรีมหรรษา อม
ยิ้มหวานเย็น หรือการสอนทําน้ําหอมดอกกุหลาบ
ผลงานจากการประดิษฐในหนังสือเลมนี้ หลายอยางเปนสิ่งของที่เด็ก ๆสามารถทําเองได หลายอยางเหมาะสําหรับ
ทําเปนของขวัญของฝากใหกับเพื่อนๆ เพื่อเปนของที่ระลึก เชน กรอบรูปความทรงจํา กลองสมบัติจากทะเล (ควรแนะนําใหใช
วัสดุอื่นแทนเปลือกหอย)

๕๖

กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อหนังสือ
ความรูนอกกะลา ๑
ผูเรียบเรียง
ปยบุตร หลอไกรเลิศ
สํานักพิมพ
พิมพบูรพา
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๘๕ บาท
ความรูนอกกะลา ๑ เปนหนังสือที่เรียบเรียงมาจากรายการสารคดี โทรทัศนที่ไดรับความนิ ยมมาก เมื่อมีการนํามา
เรียบเรียงในรูปของหนังสือ แบงออกเปนสองเลม คือสารคดีเรื่องราวที่นาสนใจหลากหลายเรื่องราว และความรูเรื่องอาชีพที่
นาสนใจ
เนื้อหาที่บรรจุอยูในหนังสือ เรียบเรียงดวยภาษาที่เขาใจงาย มองเห็นภาพแมไมไดชมจากโทรทัศน สาระที่บรรจุอยูใน
“ความรูนอกกะลา เลม ๑” นี้ ชวยเปดโลกทัศนใหผูอานที่สนใจในอาชีพ ไดเห็นมิติที่ลึกของการงานในอาชีพนั้นๆ ตัวอยางเชน
การทํานาเกลือ การเพาะเลี้ยงกุงกุลา การปลูกและขยายพันธดอกกุหลาบ การทํากระจก เปนตน
หลายคนอาจจะคิดวา เมื่อไดชมจากรายการโทรทัศนแลว ก็ไมตองอานหนังสืออีก ซึ่งความจริงแลวกลับตรงกันขาม
เพราะเมื่อเราไดชมรายการที่ใหสาระความรู อยางรายการ “กบนอกกะลา” จากโทรทัศนแลว การอานหนังสือจะเพิ่มขอมูลให
หนักแนนขึ้น การอานหนังสือทําใหเรามีเวลาใหไดคิดและตรึกตรอง อานทบทวนซ้ําแลวซ้ําอีกในสวนที่ไมเขาใจ และผูอานไดใช
ความคิดบวกการจินตนาการของตัวเองเขาไปดวย จึงใหความรูสึกและไดประโยชนที่แตกตางจากการชมจากจอโทรทัศน ที่เปน
การสื่อสารทางเดียว
หนังสือความรูนอกกะลา ยังไดแทรกเกร็ดความรูสั้น ๆแตนาสนใจ เพิ่มเขามา ทําใหไดรับความรูแตกแขนงออกไปอีก
ซึ่งเราจะไมพบในรายการโทรทัศน
นับวาหนังสือชุดนี้ ซึ่งมีอยูดวยกัน ๒ เลม เหมาะสําหรับเปนหนังสือประจําหองสมุด ใหเด็ก ๆและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ไดคนควา หรือแมแตอานเพื่อความบันเทิง หนังสือสุดนี้ก็มีให

ชื่อหนังสือ
เลี้ยงสัตวฉบับเด็กเด็ก เรื่องแมว (ฉบับการตูน)
ผูแตง
Buff Toon
สํานักพิมพ
สกายบุกส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๒๐ บาท
เลี้ ย งสั ต วฉบั บ เด็ ก เด็ ก เป น หนั ง สือ การ ตู น ประเภทความรูเ รื่ องสั ตว มี เรื่ อ งเกี่ ยวกั บ แมว สุ นั ข และเรื่ องของปลา
หนังสือทั้งสามเลมเสนอในรูปแบบของการตูน ทวาใหขอมูลเนื้อหาที่ละเอียด กระทั่งเรียกไดวา เปนคูมือแมว คูมือสุนัขและ
คูมือปลา ฉบับการตูนไดเลยทีเดียว จัดพิมพดวยภาพสี่สีทั้งเลมและจําหนายในราคาประหยัด
เนื้อหาในเลมเปนรายละเอียดทั้งหมดที่ควรรู เกี่ยวกับ แมว สุ นัขและปลา (อยูคนละเลม) โดยมีตัว ละครหลักเปน ผู
ดําเนินเรื่องราว สื่อสารโตตอบกันในรูปแบบการใชประโยคถาม-ตอบพรอมอธิบายความอยางยืดยาว จนบางครั้งรูสึกเหมือนจะ
ยืดยาวเกินไป แตก็ไดสอดแทรกมุกขําขันบางเพื่อใหคลายความนาเบื่อ บางตอนที่จําเปนตองใหภาพเหมือนจริง ในหนังสือเลม
นี้ก็ใชภาพถายประกอบดวย สวนจุดดอยอยูตรงที่ใชการตัวอักษร (Font) ที่อานยาก ยิ่งเมื่อมีตัวหนังสือบรรยายความมากๆ ยิ่ง
ทําใหอานยากมากยิ่งขึ้น
๕๗

ในที่นี้จัดกลุมหนังสือ เลี้ยงสัตวฉบับเด็กเด็กใหอยูในกลุมผูอานอายุ ๑๐-๑๒ ป แตในความเปนจริงแลว หนังสือชุดนี้
ใชไดตั้งแตเด็กโต จนถึงเยาวชนและผูใหญ ซึ่งสามารถนํามาเปนขอมูลสําหรับประกอบอาชีพได

กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ชื่อหนังสือ
ศัพทหมวดชวนรู (Classified Words)
ผูแตง
น็อตตี้
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
นอกจากนี้ยั งมี หมวดเสื้ อผ า (clothes) หมวดของใช สว นตั ว (personal articles) หมวดหนัง สือ และเครื่ องเขี ย น
(books and stationery) หมวดของใชใ นบ าน (household things) หมวดอาหาร (food) หมวดสถานที่ (places) หมวด
ยานพาหนะ (vehicles) หมวดธรรมชาติ (natures) หมวดสัตว (animals) และยังไดเพิ่มเกร็ดความรูตอยอดคําศัพทในหมวด
นั้นๆ ซึ่งนับวาเปนคุณคาที่เพิ่มขึ้นจากหนังสือสอนคําศัพททั่วไป
การจัดวางเนื้อหา มีความโลงวางอยางพอเหมาะพอดี แมจะมีทั้งประโยคและเกร็ดความรูแทรกอยูดวยก็ตาม ก็ไมได
ทําใหเกิดความรูสึกนาหวาดหวัน่ สําหรับเด็กถึงแมจะอานพบคําหรือประโยคที่ไมคุนเคย ยิ่งเมื่อมีภาพประกอบที่ดูสบายตา ก็
ยิ่งชวยใหหนังสือนาอานขึ้น

ชื่อหนังสือ
เมนนอยเพื่อนรัก
ผูแตง
เตือนใจ พรมสิงห
สํานักพิมพ
สถาพรบุคส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
“เมนนอยเพื่อนรัก” เปนนิทานสองภาษา Thai-English ที่มีคําศัพทยากอยูเปนจํานวนมาก เหมาะสําหรับเด็กประถม
ขึ้นไป แตรูปแบบการนําเสนอมาอยูในแบบของหนังสือภาพที่มีเรื่องราวงายๆ ไมซับซอน จัดพิมพหนังสือปกแข็ง จึงเปนความ
ขัดแยงกันเองระหวางคําศัพทยากที่เหมาะกับเด็กโต และรูปแบบการนําเสนอที่งายๆ ในลักษณะของหนังสือเด็กเล็ก
ดังนั้นหนังสือเลมนี้ อาจจะถูกเด็กโตมองขาม เพราะรูปแบบและรูปเลม ขณะที่เด็กเล็กจะเขาใจไดเพียงเนื้อเรื่องใน
ภาษาไทยเทานั้น
เรื่องเลาถึง เมนนอยตัวหนึ่งที่เขามาขออาศัยอยูในเขตปกครองของสิงโต แตบรรดาสัตวทั้งหลายที่ไมเคยรูจัก ไมเคย
เห็นเมนนอยมากอนตางก็ปฏิเสธความชวยเหลือ หรือการแบงปนอาหารแกเมนนอย มันจึงตองอยูตามลําพังอยางเศราสอย
และหิวโหย แตยังมีนกฮูกใจดีตัวหนึ่งที่คอยแบงปนและชวยเหลือเมนนอย

๕๘

วันหนึ่ง มีเสือทาทางดุรายตัวหนึ่งยางเขามาในเขตที่อยูของสัตวเล็กๆ ที่เคยขับไลเมนนอย หมายจะจับสัตวเล็ก ๆกิน
เปนอาหาร เมนนอยใชขนแหลมๆ ของมันชวยปกปองสัตวเล็กๆ เอาไวได จากนั้นมา สัตวทุกตัวที่เคยรังเกียจเมนนอย ก็หัน
กลับมาใหความสนใจ ใหความเปนเพื่อน และเลนดวยกัน
โดยเนื้อหาของเรื่องแลว ไมมีอะไรแปลกใหม เปนเรื่องที่สามารถคาดเดาเหตุการณตอนจบไดอยางงายดาย และผู
แตงไดหลงลืมสิงโต จาวปาไปเสียสนิท เพราะเมื่อตอนเปดเรื่องดูเหมือนจะผูกปมไวเปนอยางดี สรางความเปนผูธํารงความ
ยุติธรรมของสิงโต ปูนพื้นฐานตัวละครมาจนดูเหมือนวา นาจะมีบทบาทที่โดดเดนในตอนตอๆ มา แตกลับกลายเปนวา สิงโต
จาวปาหายไปจากเรื่องอยางไรรองรอย จนเกิดคําถามวา แลวเปดเผยตัวละครอยางสิงโตมาทําไม
หากหนังสือเลมนี้ ถูกใชเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ ก็จะเปนการเหมาะสมที่สุด ที่เด็ก ๆจะไดเรียนอานภาษาอังกฤษ
ที่มีเรื่องราว ทั้งนี้ จุดสําคัญก็คือ ตองมีผูใหญอานใหฟง เชนเดียวกันกับหนังสือนิทานภาษาไทย เพราะการที่จะใหเด็ก ๆชั้น
ประถม (กรณีที่ไมใชโรงเรียนนานาชาติ) นั่งอานหนังสือเลมนี้ในสวนเนื้อหาภาษาอังกฤษตามลําพัง คงไมใชเรื่องงายหรือนา
สนุก จึงตองมีผูใหญอานใหฟงกอน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกอานรอบละภาษา จากนั้นจึงคอยกระตุนใหเด็ก ๆ
รูสึกอยากอานดวยตัวเอง เพราะในแตละหนาไดมีการดึงคําศัพทที่เดน ๆออกมาใหเด็กไดเรียนรูดวย

๕๙

รายชื่อหนังสือ

๖๐

รายชื่อ
หนังสือสําหรับเด็กวัย ๐ – ๓ ป
หนังสือที่พอแมอานใหฟง

๖๑

ชื่อเรื่อง
Shape & Colour
ผูแตง
กองบรรณาธิการ เฮลโลคิดส
สํานักพิมพ
เฮลโลคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๑๑๕ บาท
เรียนรูคําศัพททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีและรูปทรง พรอมสัมผัสกับโคง เหลี่ยม มุม ของรูปทรง
ลักษณะตาง ๆ ที่เจาะเปนชองใหเด็ก ๆ ไดสัมผัสในหนาหนังสือ

ชื่อเรื่อง
สัมผัสรอบตัวหนู
ผูแตง
ชัยฤทธิ์ ศรีโรจนฤทธิ์
สํานักพิมพ
เฮลโลคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๒๔๒ บาท
หนังสือฝกการสัมผัสที่ใหเด็ก ๆ ไดลองสัมผัสกับพืน้ ผิวที่มีความแตกตางกันเชน เรียบ ลื่น หยาบ ขรุขระ นุม เพื่อให
เกิดการพัฒนาการทางดานรางกายในการสัมผัส มาพรอมกับภาพสวย ๆ และคํากลอนงายเพื่อการจดจํา

ชื่อเรื่อง
กลิ่นหอมรอบตัวหนู
ผูแตง
ชัยฤทธิ์ ศรีโรจนฤทธิ์
สํานักพิมพ
เฮลโลคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๕๗ บาท
หนังสือฝกประสาทสัมผัสดานการดมกลิ่น ที่ใหเด็ก ๆ ไดถูกลิ่นหอมจากหนังสือแลวลองจินตนาการวาเปนกลิ่นจาก
ของสิ่งใด กระตุนการทํางานดานการดมกลิ่น พรอมคํากลอนนารัก ๆ ภายในเลม

ชื่อเรื่อง
นาฬิกา ติ๊กตอก
ผูแตง
จารุวรรณ นครจารุพงศ
สํานักพิมพ
เฮลโลคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๒๑๓ บาท
หนังสือนาฬิกาติ๊กตอก จะชวยฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่องตัวเลข และเวลา อีกทั้งยังเปนการฝกนิสัยการตรงตอ
เวลาอีกดวย

๖๒

ชื่อเรื่อง
จะเอ! อรอยจัง
ผูแตง
Giovanna Mantegazza
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๒๕๐ บาท
หนังสือชุดนี้เปน หนังสือวิเศษ เพียงแคดึงตรงลูกศรสีแดงออกมาปุบ...ภาพก็เปลี่ยนปบ แลวพอเลื่อนกลับเขาไป...
ภาพก็เปลี่ยนกลับเปนภาพเดิม เลนก็ได เรียนรูก็ดี เปนเรื่องราวนารัก ๆ ในธรรมชาติเกี่ยวกับอาหารสุดโปรดของสัตวนอยใหญ
นานาชนิด เด็ก ๆ เคยสงสัยบางไหมวา สัตวแตละประเภทกินอะไร ติดตามและเรียนรูประโยชนของอาหารสุดวิเศษเหลานั้นไป
พรอมกัน หากใครไดชิมแลวจะรูวา จะเอ ! อรอยจัง

ชื่อเรื่อง
เทงเตง ชุด พอแมลูกปลูกรัก
ผูแตง
เรืองศักดิ์ ปนประทีป
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๗๒ บาท
เพลิดเพลินกับเรื่องราวนารัก ๆ ของครอบครัวมด ฮิปโป แพะ หมา นาก ตุดตู กระรอก ควาย คางแวน หมีแพนดา
และครอบครัวของเรา

ชื่อเรื่อง
โอละเห ชุด พอแมลูกปลูกรัก
ผูแตง
เรืองศักดิ์ ปนประทีป
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๒ บาท
เพลิดเพลินกับเรื่องราวนารัก ๆ ของครอบครัวสุนัขจิ้งจอก เสือ นกเขา ไกแจ นกกระทุง หนู วัว นกยูง หมู และ
ครอบครัวของเรา

ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ดุกดิ๊ก ชุด พอแมลูกปลูกรัก
เรืองศักดิ์ ปนประทีป
แฮปปคิดส
๒๕๕๑
๗๒ บาท

บทรองกลอมคําคลองจอง ภาพประกอบสีหวานชวนฝน ภาษาเขาใจงาย ถายทอดชวงเวลาแหงความ
รัก ความอบอุน และความสนุกสนานของครอบครัวสัตวนานาชนิด มีทั้งครอบครัวกระตาย คางคาว แมว หมา
นก กบ ลิง และครอบครัวของเรา
๖๓

ชื่อเรื่อง
กุกไก ชุด พอแมลูกปลูกรัก
ผูแตง
เรืองศักดิ์ ปนประทีป
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๗๒ บาท
บทรองกลอมคําคลองจอง ภาพประกอบสีหวานชวนฝน ภาษาเขาใจงาย ถายทอดเรื่องราวความรักความอบอุนของ
ครอบครัวสัตวนานาชนิด มีทั้งครอบครัวกุกไก แมวเหมียว นกกระจิบ ปูนา ปลาตะเพียน ชาง แมงมุม ลิง กระตาย นกขมิ้น และ
ครอบครัวของเรา

ชื่อเรื่อง
จะไปไหน หนูไปดวย ชุด หวงใยวัยเยาว
ผูแตง
เรืองศักดิ์ ปนประทีป
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๑๔๐ บาท
หนังสือบอรดบุค สีสันสดใส ที่ถายทอดเรื่องราวนารักของครอบครัว เมื่อไปเที่ยวที่หางสรรพสินคาดวยกัน ทั้งการลอง
ชุด ซื้อหนังสือ ซื้อลูกบอล ซื้อไอศกรีม ซื้อผักและผลไม และการขึ้นลงบันไดเลื่อน โดยมีคุณพอคุณแมดูแลอยางใกลชิด

ชื่อเรื่อง
นอนนะจะคนดี
ผูแตง
ศิราพร ณ ถลาง , สุกัญญา สุจฉายา
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๔๕ บาท
หนังสือรวบรวมเพลงกลอมเด็ก ๔ ภาคของไทย จํานวน ๕๘ เพลง พรอมซีดีเสียงรองครบทุกเพลง

ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ถึงอยางไรแมก็รักหนู / ถึงอยางไรพอก็รักหนู
Cha, Bo-Geum
นานมีบุคสคิดดี้
๒๕๕๒
๑๒๕ บาท

หนังสือเลมนี้นําเสนอความรัก ความอบอุน ๒ ดานคือ ดานแรกนําเสนอเรื่องความรัก ความอบอุนของลูกชายกับแม
(ถึงอยางไรแมก็รักหนู) อีกดานสื่อสารถึงความรัก ความอบอุนของลูกสาวกับพอ (ถึงอยางไรพอก็รักหนู) เรื่องราวถายทอด

พฤติกรรมทีน่ ารักแสนซนของเด็กเล็กๆ ผานเนื้อหาและภาพประกอบทีน่ ารักดูออนโยน ทายเลมมีเนื้อหาเชิง
จิตวิทยาสําหรับคุณพอ คุณแมถึงการแสดงออกถึงความรักทีม่ ีตอ ลูก
๖๔

ชื่อเรื่อง
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

ชื่อเรื่อง
ลูกจะ ลูกจา
ผูแตง
ปกาศิต สุดใจ
สํานักพิมพ
พาส แอท คิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๕ บาท
เรื่องราวสุดประทับใจที่พอแมมีตอลูกสุดที่รัก แสดงความหวงใย ความปลาบปลื้มที่พอแมไดทําหนาที่อันยิ่งใหญใน
การเลี้ยงดูใหลูกเติบโต และมีชีวิตที่ดีตอไปในสังคม

ชื่อเรื่อง
พอจะ พอจา
ผูแตง
ปกาศิต สุดใจ
สํานักพิมพ
พาส แอท คิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๕ บาท
เรื่องราวสุดประทับใจที่ลูกมีตอพอผูแสนอบอุนที่คอยดูแล และคุมครองลูกนอยอยางสุดความสามารถ

๖๕

ชื่อเรื่อง
แมจะ แมจา
ผูแตง
ปกาศิต สุดใจ
สํานักพิมพ
พาส แอท คิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๕ บาท
เรื่องราวสุดประทับใจที่ลูกมีตอแมผูแสนออนโยนที่คอยทะนุถนอม และดูแลลูกอยางใกลชิดทุกยางกาว

ชื่อเรื่อง
จะจา นาฟง
ผูแตง
พวงทิพย ศิลาสานต, วรางคณา กฤตสัมพันธ
สํานักพิมพ
พาส แอท คิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๕ บาท
สิงโตไมสุภาพ หนาตาเกรี้ยวกราดใสกระจกวิเศษ เขาใจวาเปนสิงโตตัวอื่นจะมาทําราย จึงหลอกเหลาสัตวใหไปพูด
กับกระจก ทุกตัวกลับไดสิ่งดีๆ เพราะวาจาไพเราะ เมื่อสิงโตกลับใจพูดสุภาพหนาตากลับงามสงา นิทานคํากลอนสงเสริม
คุณธรรมเรื่อง “ความสุภาพ” อานสนุกกับคํากลอนลงทายสระอา พรอมคุณธรรมสอนใจ

ชื่อเรื่อง
อั้นไมไหว ขอไปดวย
ผูแตง
ลําพู แสงลภ
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
๒๕๕๐
ราคา
๗๕ บาท
หนังสือภาพคํากลอนสําหรับเด็กแรกเกิด - ๓ ป ฝกสุขนิสัยในการขับถาย ใหเด็กๆรูจักนั่งกระโถนผานเรื่องราวนารัก
ของเด็กนอยที่กําลังเลนกองทรายกับชางนอย แมวเหมียว นองหมี หนูจอย นองกระตาย อยูดีๆ จูๆ เพื่อนก็หายไปทีละตัว เอะ!
เพื่อนรีบไปไหนกันนะ

ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

มามะ มาเลนกันนะ
ไพโรจน คงเกิด
พาส พับลิชชิ่ง
๒๕๕๒
๗๕ บาท

๖๖

หนังสือภาพคํากลอน บอกเลาความสนุกสนานของเด็กๆ ที่เขามาเลนรวมกันในสนามเด็กเลนที่มีตั้งแตกระดานลื่น
อุโมงค รถไฟ ชิงชา มาหมุน กระดานหก ราวไต และกระบะทราย ทุกคนรวมแบงปนของเลนกันอยางมีความสุข สอนใหรูจัก
การแบงบันและการอยูรวมกับผูอื่น

ชื่อเรื่อง
เลนกับเงา
ผูแตง
ไพโรจน คงเกิด
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๕ บาท
หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี สอนใหเด็กรูจักรูปราง ความเหมือนและความตาง เสน สี ทักษะทางภาษา
และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ เลนทายภาพเงาแสนสนุกพรอมเรียนรูคําศัพทนารู

ชื่อเรื่อง
มาซิ มาหม่ํา
ผูแตง
กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๕ บาท
หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี สงเสริมทักษะทางภาษา รูจักชื่อผัก ผลไม ขนม ความเหมือนความ
ตาง สี รูปราง รูปทรง และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ ละลานตากับของกินแสนอรอยพรอม
เรียนรูคําศัพทนารู

ชื่อเรื่อง
เรียกอะไรนะ
ผูแตง
กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๕ บาท
หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี ชวยสงเสริมทักษะทางภาษา รูจักชื่อสัตว สิ่งของใกลตัว ความเหมือน
ความตาง สี รูปราง รูปทรง และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ สงเสริมจินตนาการสนุกกับสัตวนารัก
พรอมเรียนรูคําศัพทนารู

๖๗

ชื่อเรื่อง
สีสันปารตี้
ผูแตง
กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๕ บาท
หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี ชวยสงเสริมทักษะทางภาษา รูจักชื่อสัตว สิ่งของใกลตัว ความเหมือน
ความตาง สี รูปราง รูปทรง และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ สงเสริมจินตนาการสนุกกับสัตวนารัก
พรอมเรียนรูคําศัพทนารู

ชื่อเรื่อง
ขีดเสนเลนจํานวน
ผูแตง
กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๕ บาท
หนังสือภาพสวยเสริมสรางพัฒนาการที่ดี ชวยสงเสริมทักษะทางภาษา รูจักชื่อสัตว สิ่งของใกลตัว ความเหมือน
ความตาง สี รูปราง รูปทรง และเพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูดานตางๆ ใหสมบูรณ สงเสริมจินตนาการสนุกกับสัตวนารัก
พรอมเรียนรูคําศัพทนารู

ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

แตชาแต เพลงปลอบลูกนอยใหอารมณดี
กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส
พาส พับลิชชิ่ง
๒๕๕๒
๙๙ บาท

บทเพลงเลี้ยงดูเด็กสมัยโบราณสืบสานมรดกอันล้ําคา นํามาถายทอดใหมในรูปแบบหนังสือภาพสีสันสวยงาม เหมาะ
สํ า หรั บ กล อ มลู ก น อ ยให น อนหลั บ ฝ น ดี ปลอบลู ก เมื่ อ โยเย และร อ งเล น กั บ ลู ก น อ ย สร า งความรั ก ความอบอุ น ใน
ครอบครัว พรอมซีดีที่ตั้งใจทําทํานองใหมใหไพเราะเหมาะสมยุคสมัยของเด็กในปจจุบัน แถมฟรีภายในเลม

๖๘

ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

โอละเห เพลงกลอมลูกนอยนอนหลับฝนดี
กองบรรณาธิการพาส แอท คิดส
พาส พับลิชชิ่ง
๒๕๕๒
๙๙ บาท

บทเพลงเลี้ยงดูเด็กสมัยโบราณสืบสานมรดกอันล้ําคา นํามาถายทอดใหมในรูปแบบหนังสือภาพสีสันสวยงาม เหมาะ
สํ า หรั บ กล อ มลู ก น อ ยให น อนหลั บ ฝ น ดี ปลอบลู ก เมื่ อ โยเย และร อ งเล น กั บ ลู ก น อ ย สร า งความรั ก ความอบอุ น ใน
ครอบครัว พรอมซีดีที่ตั้งใจทําทํานองใหมใหไพเราะเหมาะสมยุคสมัยของเด็กในปจจุบัน แถมฟรีภายในเลม
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ปลานอยอยูไ หน
ทาโร โกมิ
แพรวเพื่อนเด็ก
๒๕๕๒
๑๗๕ บาท

เรื่องราวของปลานอยแอบหนีเที่ยว แถมยังชวนเด็กๆ ใหชวยกันตามหาอีกดวย ไมรูวาเด็กๆ จะตามหาเจาปลานอย
แสนซนไดหรือเปลานะ? “ปลานอยอยูไหน” นอกจากเด็กๆ จะไดสนุกกับการจดจําและเลนคนหาสิ่งคุนเคยใกลตัวแลว ยังชวย
เสริมใหเด็กๆ เรียนรูเรื่องสี ขนาด และรูปรางจากสถานที่ตางๆ ที่ปลานอยไปซอนอยู แถมยังชวยสรางความภาคภูมิใจเล็กๆ
ใหกับเด็กๆ เมื่อตามหาเจาปลานอยพบอีกดวย

๖๙

ชื่อหนังสือ
จันทรเจาขา
ผูรวบรวม
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๗๕ บาท
รวมบทกลอนและบทรองเลน สําหรับพอแมที่จะใชอานเลนกับลูก หรือรองเลนเปนเพลงสนุกรวมกัน เปนหนังสือภาพ
ที่มีภาพประกอบสวยงามที่สรางสรรคจากผา
ชื่อหนังสือ
แมงมุมลาย
ผูรวบรวม
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๗๕ บาท
รวมบทกลอนและบทรองเลน สําหรับพอแมที่จะใชอานเลนกับลูก หรือรองเลนเปนเพลงสนุกรวมกัน เปนหนังสือภาพ
ที่มีภาพประกอบสวยงามที่สรางสรรคจากผา
ชื่อหนังสือ
รูไหมหนูชอบทําอะไรกับแม
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๓๕ บาท
ลูกสาวตัวนอยบอกแมเปนคําคลองจองที่สั้น ๆ งาย ๆ ประกอบกับภาพทีส่ วยงาม สีสดใส สื่อสารอยางชัดเจน วา
อยากอยูใกล ๆ แม ชอบทําอะไรกับแมมากมายทั้งกอด หอม นั่งตัก เลนจ้ําจี้ รองรําทําเพลงและฟงแมเลานิทาน รวมถึงอยาก
ชวยแมทํางานบาน ทํากับขาวในครัว
ชื่อหนังสือ
รูไหมหนูชอบทําอะไรกับพอ
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๓๕ บาท
ลูกชายตัวนอยบอกพอเปนคําคลองจองที่สั้น ๆ งาย ๆ ประกอบกับภาพทีส่ วยงาม สีสดใส สื่อสารอยางชัดเจน วา
อยากอยูใกล ๆ พอ ชอบทําอะไรกับพอมากมายทั้งอานหนังสือ ลางรถ ฟงเพลง ขี่มาควาดาว วิ่งไลจับ เลนโยกเยก และทาย
ปญหาอะไรเอย

๗๐

ชื่อหนังสือ
กุกไกปวดทอง
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๐ บาท
นิทานภาพที่รอยเรียงเรื่องราวดวยถอยคํานารัก และภาพปนประกอบนาเอ็นดู นําเสนอเรื่องราวของกุกไกที่จะทําให
เด็กๆ ไดเรียนรูการเลือกสิ่งของที่มีประโยชน เพราะอาหารที่สีสันสดใส เชน ลูกกวาดสีฉูดฉาดที่มีสารพิษเจือปน และสงผล
เสียตอสุขภาพของเด็กๆ
ชื่อหนังสือ
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 หรือทายชื่อและเสียงรองของ
สัตวที่คุณฟองไปแปรงฟนให
ชื่อหนังสือ
ลูกเจี๊ยบ ๕ ตัว
ผูแตง
วชิราวรรณ ทับเสือ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๒๐ บาท
ลูกเจี๊ยบ ๕ ตัว เปนหนังสือเหมาะสําหรับเด็กที่จะไดเรียนรูเรื่องตัวเลข และการนับ ที่ไมไดมุงสอนอยางจงใจ แตสอน
ผานเรื่องราวและภาพตัวละครที่สวยงามทําใหเด็กไมเบื่อที่จะเรียนรู
ชื่อหนังสือ
กระตายตื่นตูม
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๐ บาท
กระตายตื่นตูม ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม อานงาย โดดเดนดานการใชคํา
ซ้ํา และคํ าเลีย นเสี ยง ช วยฝก ทัก ษะด านภาษา เด็ ก ๆ จะสนุ กกั บคํ า และเนื้ อหาที่ ให ข อคิ ดเตือ นใจว าคนเราต องมีสติแ ละ
รอบคอบ อยาตื่นตกใจงายเหมือนกระตายตื่นตูม

๗๑

ชื่อหนังสือ
โกะเลี้ยงแกะ
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๐ บาท
เด็กเลี้ยงแกะถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม อานงาย โดดเดนดานการใชคําซ้ํา
และคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาคนโกหกใคร ๆ ก็ไมรัก ใคร ๆ
ก็ไมเชื่อถือ เชน โกะ..เด็กเลี้ยงแกะคนนี้
ชื่อหนังสือ
ราชสีหขนปุยกับหนูจี๊ดตัวจอย
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๔๙๕ บาท
ราชสีหกับหนู ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม อานงาย โดดเดนดานการใชคําซ้ํา
และคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา เด็กๆ จะสนุกกับคําและเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาอยาดูหมิ่นวาคนตัวนอยนั้น
ดอยคา วันหนึ่งคนตัวนอยนี่แหละสามารถชวยคนตัวโตได สิ่งที่กระตุนความสนใจของเด็ก ๆ เปนอยางมาก คือหนังสือเลมนี้
เปนนิทานเลมใหญ (Big Book)
ชื่อหนังสือ
จอมขอจอ จอ เจี๊ยก เจี๊ยก
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๐ บาท
ลิงจอมขอ ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม สั้น ๆ อานงาย โดดเดนดานการใชคํา
ซ้ําและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาการอยูรวมกันในสังคม
ตองดํารงชีวิตในฐานะทั้งผูใหและผูรับ และอยูอ ยางไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
ชื่อหนังสือ
กาดํากับหงสขาว
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๖๐ บาท
กากับหงส ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม สั้น ๆ อานงาย โดดเดนดานการใชคํา
ซ้ําและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาจงพอใจในสิ่งที่ตนมี จงพึง
ใจในสิ่งที่ตนเปน ความงามของกากับหงสอยูที่การกระทํา ไมใชสีขน
๗๒

ชื่อหนังสือ
หาจีด๊ เจี๊ยวจาว กับแมวหงาวดุ ดุ
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๖๐ บาท
ใครจะเอากระดิ่งไปแขวนคอแมว ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม สั้น ๆ อาน
งาย โดดเดนดานการใชคําซ้ําและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวา
ไมมีใครตองการเสี่ยงชีวิตของตน
ชื่อหนังสือ
มดขยันกับจักจั่นเสียงใส
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๖๐ บาท
จักจั่นกับมด ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาที่งดงาม สั้น ๆ อานงาย โดดเดนดานการใช
คําซ้ําและคําเลี ยนเสียง ชวยฝ กทักษะดานภาษา เด็ กๆ จะสนุกกับคํ า และเนื้อหาที่ ใหขอคิ ดเตือนใจวาความอดทน ความ
ขยันหมั่นเพียร สามารถนําพาชีวติ ใหอยูร อดไดแมในยามวิกฤติ
ชื่อหนังสือ
กระดองลายกับกระตายหูเรียว
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๐ บาท
กระตายกับเตา ถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคํากลอนดวยภาษาทีง่ ดงาม สั้น ๆ อานงาย โดดเดนดานการใช
คําซ้ําและคําเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา เด็กๆ จะสนุกกับคํา และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาอยาทะนงตน อยา
ดํารงชีวิตอยางประมาทขาดสติ และอยาดูแคลนในความสามารถของคนอื่น

ชื่อหนังสือ
หงสนอยหัดบิน
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๖๐ บาท
หงสนอยไมกลาบินเพราะกลัวตก กบสองตัวที่เปนเพื่อนเลนจึงอาสาชวยใหหงสนอยหัดบิน เปนหนังสือภาพสวยงาม
เนื้อหาเขียนดวยคําคลองจองพูดถึงความนารักของสัตวหิมพานต โดยนําเสนอเรื่องราวที่สะทอนลักษณะนิสัยของตัวละคร ซึ่ง
เปรียบเสมือนตัวแทนของเด็ก ๆ
๗๓

ชื่อหนังสือ
อีเลงเคงโคง
ผูแตง
ชีวัน วิสาสะ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๑๒๕ บาท
หนังสือภาพคํากลอนที่สวยงามทั้งภาพและเรื่อง หานนอยชื่อ อีเลงเคงโคงจะพาเด็ก ๆ ไปทองเที่ยวยังที่ตางๆ และ
เรียนรูรวมกับเด็ก ๆ วาไมมีที่ไหนปลอดภัยและมีความสุขเทากับที่บาน โดยมีการใชคําซ้ํา ทําใหงายสําหรับเด็ก ๆ ที่จะรวมอาน
อยางสนุกสนานตามเสียงรองของเจาหาน “ อีเลงเคงโคง “
ชื่อหนังสือ
เจาหมูหูหาย
ผูแตง
ตุบปอง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๐๐ บาท
ความสนุกสนานจากการใชคําคลองจองที่มีคําซ้ํามาย้ําทวน และภาพประกอบที่สวยงามจะทําใหเด็ก ๆ อานไปยิ้มไป
และไดบทเรียนสอนใจวาทําไมหูของเจาหมูตุยจอมเกเรจึงหายไป แลวตองทําอยางไรหมูตุยจึงจะไดหูกลับคืนมา เด็ก ๆ จะได
ชวยกัน “ โอมนะมะนะเมี่ยง นกเอี้ยงเลี้ยงควาย “
ชื่อหนังสือ
กอก กอก ขอคางคืนหนึ่งนะ
ผูแตง
ทัน โออิเดะ
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
ราคา
๑๙๕ บาท
หนังสือภาพที่นารัก อบอุนและออนโยน สัตวตัวเล็ก ๆ ในเรื่องที่เปรียบเสมือนเด็ก ๆ ที่ตองการความปลอดภัย โดยมี
หมีใจดีเปนตัวแทนผูใหญที่แบงปนให เด็ก ๆ จะสนุกสนานกับการชวยพอแมเปลงเสียง “กอก กอก ขอคางคืนหนึ่งนะ“
ชื่อหนังสือ
หนอนจอมหิว
ผูแตง
อีริค คารล
ผูแปล
อริยา ไพฑูรย
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๒๑๕ บาท
หนอนจอมหิวสอนใหเด็กๆ ไดเรียนรูวงจรชีวิตของผีเสื้ออยางงาย ๆ ไปพรอม ๆ กับการเรียนรูเรื่องวันในแตละสัปดาห
ดวยเรื่องที่ชวนติดตาม ภาพที่มีสีสันสะดุดตา

๗๔

ชื่อหนังสือ
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
ชื่อหนังสือ
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
ชื่อหนังสือ
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 และเครื่องบิน
ชื่อหนังสือ
นองหมีมอมแมม
ผูแตง
ชิเงโอะ วาทานาเบะ
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
เปนหนังสือภาพชุดนองหมี ที่สงเสริมจินตนาการของเด็ก ผานการเลนทรายที่นองหมี สรางทรายเปนภูเขา ขุมหลุม
ทําเปนบอน้ํา เอาน้ํามาเติมลงบอแลวเลนในบอ จนตัวนองหมีมอมแมมไปหมด

๗๕

ชื่อหนังสือ
นองหมีหม่ําหม่ํา
ผูแตง
ชิเงโอะ วาทานาเบะ
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๐ บาท
เปนหนังสือภาพชุดนองหมี ที่เด็กจะไดเรียนรูถึงการกินอาหารดวยตนเองและสนุกกับการกินอาหารที่มีหลากหลาย
ประเภทใหนองหมีเลือกทาน แตนองหมีทําหกเลอะเทอะไปหมด อีกทั้งใชชอน กับสอมไมถนัดดวย แตสุดทายนองหมีก็กินอยาง
เอร็ดอรอยดวยมือ
ชื่อหนังสือ
นองหมีสรางบาน
ผูแตง
ชิเงโอะ วาทานาเบะ
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
เปนหนังสือภาพชุดนองหมีที่สงเสริมจินตนาการที่เด็กจะไดเรียนรูจากนองหมีที่พยายามสรางบานจากตัวตอ เบาะ
รองนั่ง และลังกระดาษ ซึ่งกวาจะสรางไดตองลองผิดลองถูกหลายวิธี จนในที่สุดก็สรางบานไดสําเร็จ
ชื่อหนังสือ
นองหมีสู สู
ผูแตง
ชิเงโอะ วาทานาเบะ
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๐ บาท
เปนหนังสือภาพชุดนองหมี ที่เด็ก ๆ จะไดเรียนรูถึงความพยายาม ผานการเลนเครื่องเลนตางๆ ที่นองหมีจะลง
แขงขันการเลนกีฬา ซึ่งนองหมีพยายามอยางเต็มที่ และในที่สุด แมจะไมไดที่ ๑ แตนองหมีก็ดีใจเพราะสามารถชนะใจตัวเอง
ชื่อหนังสือ
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
๗๖

ชื่อหนังสือ
มากินขาวดวยกันนะ
ผูแตง
วชิราวรรณ ทับเสือ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๒๕ บาท
เปนหนังสือภาพที่สดใส สะอาดตา ประกอบกับคําซ้ํา ๆ เปนเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งไดรับการชักชวนจากแมว หมา
กระตาย และหมีใหกินอาหารของพวกมัน ทําใหเด็กๆ สนุกสนานกับการเรียนรูและจําไดวาอาหารของสัตวแตละชนิดคืออะไร
สุดทายเด็กคนนี้จึงชวนสัตวทุกตัวใหกินขาวพรอมๆกัน
ชื่อหนังสือ
อาบน้ําดวยกันนะ
ผูแตง
วชิราวรรณ ทับเสือ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๒๕ บาท
เปนหนังสือภาพที่สดใส สะอาดตา ประกอบกับคําซ้ําที่งาย ๆ ในเรื่องราวของเด็กชายตัวนอย ชวนหมา หมี เตา ชาง
เปด โลมา ปลาหมึก แมวน้ํา ฉลาม และไดโนเสาร มาอาบน้ํารวมกันอยางมีความสุข ทําใหเด็กๆ สนุกสนาน และไมเบื่อการ
อาบน้ํา
ชื่อหนังสือ
ที่อยูของใคร (ชุดหนูอยากรู)
ผูแตง
สาธิตา ทรงวิทยา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๑๐ บาท
เปนหนังสือภาพที่จะทําใหเด็กๆ จะสนุกสนานกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่จะกระตุนใหเด็ก ๆ สังเกต เห็น และจําลักษณะ
ของสัตวไปพรอม ๆ กับการเรียนรูถึงที่อยูของสัตวแตละชนิด
ชื่อหนังสือ
ลายของใคร
ผูแตง
ระพีพรรณ พัฒนาเวช
สํานักพิมพ
แพรวเพือ่ นเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๑๐ บาท
เด็กๆ จะสนุกสนานกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชี้ใหเห็นลวดลายของสัตวตางๆ คือ วัว ยีราฟ มาลาย ผึ้ง เสือ เตาทอง สุนัข
และลายเสื้อของคุณแม ใหเด็กๆ ชวยทายวาเปนลายของใครดวยการสังเกตจากลวดลายและสีสันของหาง ทําใหเด็กไดคิด
สังเกตและจําลักษณะของสัตวตัวนั้นได

๗๗

ชื่อหนังสือ
พระจันทรอยากมีเพื่อน
ผูแตง
ปรีดา ปญญาจันทร
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๖๐ บาท
เรื่องราวสนุกสนานของพระจันทรที่พยายามหาเพื่อน โดยการขับยานอวกาศมายังโลกเพื่อหาเพื่อน พระจันทรปลุก
สัตวที่กําลังหลับจึงไมมีใครยอมเปนเพื่อน พระจันทรลงไปหาเพื่อนในน้ําก็ถูกฝูงปลาปกเปาแทะจนแหวงเปนรูปดาว ปลาดาว
จึงคิดวาพระจันทรเปนเพื่อนและเขามาเลนกับพระจันทร พระจันทรจึงชวนปลาดาวไปอยูบนฟาดวยกัน พระจันทรจึงหายเหงา
ชื่อหนังสือ
ทายซิ ทายซิ หนูรักพอมากแคไหน
ผูแตง
แซม แม็คบราทนีย
ผูแปล
ธีรวงศ ธนิษฐเวธน
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๒๑๐ บาท
พอลูกกระตายสีน้ําตาลบอกผานเรื่องราวที่นาสนใจ และภาพประกอบที่สวยงามวา บางครั้งการบอกลูก ๆ วาพอรักลูก
มากแคไหนนั้นลูกอาจจะยังไมเขาใจ พอลูกกระตายสีน้ําตาลคูนี้ จึงนําเสนอวิธีอธิบายความรักที่มีตอกัน ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะ
เขาใจ แตในที่สุดลูกกระตายก็รับรูและเขาใจไดวาพอรักลูกมากเพียงใด
ชื่อหนังสือ
กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแด็ก
ผูแตง
เกริก ยุนพันธ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๑๐ บาท
ยายเชาหาวปากกวางจนสัตวตาง ๆ กระโดดเขาไปในทอง ยายเชากลืนนก ตั๊กแตน แมว เสือ และชาง ทําใหยายเชา
แนนทองมาก เด็ก ๆ จะใจจดใจจออยูกับสัตวตัวใหญตัวนอยที่เขาไปดิ้นกระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดกในทองยายเชา
ชื่อหนังสือ
เพราะวาแมรักลูกมากจะ
ผูแตง
กิโด ฟาน เกเน็ตเทน
ผูแปล
ประวี ศรีนอก
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๒๐ บาท
คําถามของเด็กๆ นําไปสูคําตอบที่ยิ่งใหญ เหมือนที่แมหมีผูออนโยนใชตอบคําถามลูกหมีชางซักชางถาม คําตอบที่
ไดรับจากแมนั้น ชางยิ่งใหญและสําคัญยิ่งนักสําหรับหัวใจดวงนอย ๆ ของลูก หนังสือเลมนี้ทําใหเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ
ของแมที่เด็กๆ จะเขาใจไดอยางงาย ๆ และลึกซึ้ง
๗๘

ชื่อหนังสือ
อึ ชุดหนูอยากรู
ผูแตง
ซินตะโข
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๕ บาท
เปนหนังสือภาพสารคดีที่ใหความรูเรื่องการขับถายเรื่องการอึ เด็ก ๆ ไดเรียนรูวาเปนเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทุก
ชนิดทั้งสัตวและคนตอง อึ แตการอึของสัตวแตละชนิดนั้นตางกันไปตามขนาดตัว วิธีการอึก็ตางกันอีกดวย
ชื่อหนังสือ
ตด ชุดหนูอยากรู
ผูแตง
ซินตะโข
ผูแปล
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๕ บาท
เปนหนังสือภาพสารคดีที่ใหความรูเรื่องการขับถายเรื่องการตด เด็ก ๆ ไดเรียนรูวา ตด คือลมที่เขาไปทางปากผสมกับ
แกสในลําไสแลวออกทางกน คนเราทุกคนตด สัตวก็ตด ตดเปนเรื่องธรรมดา เวลาปวดตด ไมควรกลั้น เปนการใหความรูเรื่อง
ตดอยางงายๆ
ชื่อหนังสือ
หนูเตนระบํา สมตํา ปอก ปอก
ผูแตง
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
แปลน ฟอร คิดส จํากัด
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๑๕๐ บาท
ในวันที่ครอบครัวแมวไมอยูบาน ครอบครัวหนูยกขบวนพากันไปทําสมตําในบานของแมวอยางเอร็ดอรอย และ
สนุกสนาน เรื่องราวนารัก มีคําซ้ําใหเด็ก ๆ ชวยอาน ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส อานเพลิน ๆ แลว เด็ก ๆ ยังไดความรู
เรื่องการตําสมตํา ปอก..ปอกอีกดวย
ชื่อหนังสือ
คุณแมขา อุมหนอย
ผูแตง
เกวลิน กายทอง
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๕๕ บาท
เรื่องราวสนุก ๆ ภาพสวย ๆ ของนองขาวลูกสาวขี้ออนที่ไมยอมเดินเอง มักขอใหคุณแมอุมอยูตลอดเวลา คุณแมจึงหา
วิธีที่ออนโยนมาใช จนนองขาวเดินเองดวยความเต็มใจ นิทานภาพสนุก ที่จะสรางนิสัยที่ดีใหเด็กๆ ในดานการรูจักชวยเหลือ
ตนเอง
๗๙

ชื่อหนังสือ
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 ออกมาวิง่ เลน ก็ไมมีใครเลนดวย
เพราะตองนอน เคาโมงจึงบินกลับบานไปหาพอแม
ชื่อหนังสือ
ขอบคุณ ขอบคุณ
ผูแตง
สิริลักษณ รัตนสุวัจน
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๔๕ บาท
เรื่องราวแสนสนุกของหมีนอยที่สอนใหเด็ก ๆ รูจัก “ขอบคุณ” ดวยถอยคําสั้น ๆ ที่คุนเคย ที่คนไทยใชเมื่อเวลามีใคร
ทําอะไรดี ๆ ใหกับเรา เรียงรอยเปนคําคลองจองอยางไพเราะ มีภาพประกอบสีสวย เด็ก ๆ สามารถเขาใจเนื้อเรื่อง และสามารถ
“ขอบคุณ” ไดโดยการเรียนรูจากพฤติกรรมของลูกหมี
ชื่อหนังสือ
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
รักสิ่งแวดลอม และมีเมตตาตอสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ชื่อหนังสือ
ปากของใคร
ผูแตง
เกริก ยุนพันธ
ผูสรางภาพประกอบ
เกริก ยุนพันธ
สํานักพิมพ
เกริกยุนพันธ
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ราคา
๑๕๐ บาท
ปากที่ผูสรางภาพประกอบใชวิธีการนําเสนอแบบมีมิติและเสียงรอง ฮอ ฮอ อบ อบ โฮก โฮก เจี๊ยก เจี๊ยก เหมียว
เหมียว เอก อี้ เอก เอก จะทําใหเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเลียนเสียงไปพรอม ๆ กับการเรียนรูที่จะรักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม
และมีเมตตาตอสิ่งมีชีวติ อื่น ๆ
๘๐

ชื่อหนังสือ
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
ชื่อหนังสือ
ความรักอบอุน
ผูแตง
เกริก ยุนพันธ
สํานักพิมพ
เกริกยุนพันธ
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๔
ราคา
๗๕ บาท
ทวงทํานองและจังหวะของคํากลอนจะทําใหเด็ก ๆ สนุกสนานกับการฟงและอานหนังสือ เด็ก ๆ ในหนังสือจะ
กลายเปนเพื่อนที่ดีของเด็ก ที่ไดฟงผูใหญอานแลวชวนกัน วิ่งไปเร็วไว พบใจอบอุน เพื่อนรักวิ่งวุน อบอุนสุขใจ
ชื่อหนังสือ
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 เดี๋ยว ตอบ จะ คง ใช หนู นะ ใช คะ หาง
หนู
พอคนดีที่หนึ่งเลย!
Alison Ritchie
รุงอรุณ สัมปชชลิต
นานมีบุคคิดดี้
พ.ศ. ๒๕๔๙
๗๐ บาท
เรื่องราวความรักความผูกพันของพอหมีและลูกหมีที่ไดใชเวลารวมกัน ถูกรอยเรียงเปนคําคลองจอง
ที่แสนอบอุน เรื่องราวนารัก ๆ ของลูกหมีกับพอหมีจะทําใหพอลูกรักกันทุกวัน ทําใหลูกรูวา ไมมีผูชายคนไหนที่ใจดี แข็งแรง
เกง และฉลาดไปกวา “พอ” อีกแลว

ชื่อหนังสือ
ผูแตง
แปล
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

๘๑

ชื่อหนังสือ
ผมรักแมที่สุดเลยครับ
ผูแตง
Ulrike Kaup
แปล
วาสนา
สํานักพิมพ
นานมีบุคคิดดี้
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๗๘ บาท
แมหมีตองเขาปาไปหาฟน หมีนอยจึงตองอยูบานกับหมีใหญพี่ชาย หมีนอยรอแมจนพระอาทิตยตกดิน รอจนมืด แม
หมีก็ยังไมกลับมา หมีนอยคิดถึงแมมาก เด็ก ๆ จะเปนผูชวยที่ดีของหมีนอยที่จะคอยแมเปนเพื่อน และเลียนแบบหมีนอยวา
“ผมรักแมที่สุดเลยครับ”
ชื่อหนังสือ
แมลูกรองเลน เลม ๑ - ๒
ผูแตง
เฉลิม อัคคะพู
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๙๙ บาท
สรางสายใยแมและลูกนอยใหอบอุน ดวยการอาน และรองเพลงประกอบทาทางรวมกัน เปนการเสริมพัฒนาการของ
ลูกนอยทั้งอารมณและสติปญญา เตรียมพรอมเรียนรู และรับสิ่งใหม ๆ คํารองภายในจะเปนคํารองกลอมเด็กในสมัยกอน
นอกจากนี้ยังมีวิธีเลนสนุกกับลูกรัก มาแนะนําใหคุณแมไดนําไปปฏิบัติกับลูกรักอยางสนุกสนานและเสริมสรางพัฒนาการ
ความสัมพันธในครอบครัวไดอีกดวย
ชื่อหนังสือ
หอผาลาย
ผูแตง
เกวลิน กายทอง
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๕๕ บาท
เรื่องราวของครอบครัวตัวกลมที่ซื้อของมากมายใสหอผาลาย ชวนใหเด็กๆ รูจักสิ่งของใกลตัว
ชื่อหนังสือ
เทาไมไดมีไวเตะ
ผูแตง
เอลิซาเบท เวอรดิก
ผูแปล
นานกฮูก
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๘๕ บาท
หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็ก ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนสิ่งไมดี หนังสือ
นารักชุดนี้ มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค เทา
ไมไดมีไวเตะ สอนใหเด็ก ๆ รูจักใชเทานอย ๆ ของเขาทําสิ่งดี ๆ ที่สรางสรรคไดมากมาย และเรียนรูวาเทาไมไดมีไวเตะ
๘๒

ชื่อหนังสือ
ฟนไมไดมีไวกัด
ผูแตง
เอลิซาเบท เวอรดิก
ผูแปล
นานกฮูก
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๘๕ บาท
หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็ก ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนสิ่งไมดี หนังสือ
นารักชุดนี้ มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค ฟน
ไมไดมีไวกัด สอนใหหนูนอยนักกัดรูจักหลีกเลี่ยงการกัดเมื่ออยูในภาวะคับของใจ เพราะการกัดเปนการทํารายรางกาย ทําให
คนอื่นเจ็บและเรียนรูวา ฟนไมไดมีไวกัด ทายเลมมีเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูดูแลเด็ก
ชื่อหนังสือ
มือไมไดมีไวตี
ผูแตง
เอลิซาเบท เวอรดิก
ผูแปล
นานกฮูก
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๘๕ บาท
หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็ก ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนสิ่งไมดี หนังสือ
นารักชุดนี้ มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค มือ
ไมไดมีไวตี เนื้อหาสอนใหเด็ก ๆ รูจักที่จะใชมือนอย ๆ ของเขา ทําสิ่งดี ๆ ที่สรางสรรคไดมากมาย และเรียนรูวา มือไมไดมีไวตี
ทายเลมมีเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูดูแลเด็ก
ชื่อหนังสือ
คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน
ผูแตง
เอลิซาเบท เวอรดิก
ผูแปล
นานกฮูก
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๘๕ บาท
หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็ก ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนสิ่งไมดี หนังสือ
นารักชุดนี้ มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค คําพูด
ไมไดมีไวทํารายกัน สอนใหเด็ก ๆ รูจักคิดกอนที่จะพูดใชคําพูดในทางสรางสรรคและเรียนรูวา คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน ทาย
เลมมีเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูดูแลเด็ก

๘๓

ชื่อหนังสือ
หางไมไดมีไวใหดึง
ผูแตง
เอลิซาเบท เวอรดิก
ผูแปล
นานกฮูก
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๘๕ บาท
หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา การใชความรุนแรงเปนสิ่งไมดี หนังสือนารักชุดนี้มี
เนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมกาวราวในเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค หางไมไดมีไวใหดึง
สอนใหเด็ก ๆ รูจักใชสองมือนอย ๆ ของเขาทนุถนอมสัตวเลี้ยงแสนรัก ดวยการลูบหรือสัมผัสอยางออนโยน และเรียนรูวาหาง
ไมไดมีไวใหดึง พรอมเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูปกครองเกี่ยวกับคําแนะนําที่จะสอนใหเด็ก ๆ ดูแลเอาใจใสสัตวเลี้ยง
ชื่อหนังสือ
เชื้อโรคไมไดมีไวแบงปน
ผูแตง
เอลิซาเบท เวอรดิก
ผูแปล
นานกฮูก
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๘๕ บาท
หนังสือภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่จะสอนใหเด็กเล็ก ๆ รูวา เชื้อโรคทําใหเราและคนรอบขางไมสบายได หนังสือ
นารักชุดนี้มีเนื้อหาอานเขาใจงายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชวยปรับพฤติกรรมเด็กเล็กไปในทางที่สรางสรรค เชื้อโรคไมไดมีไว
แบงปน สอนใหเด็ก ๆ รูจักดูแลสุขอนามัยเบื้องตนของตนเอง และเรียนรูวาเชื้อโรคซึ่งมีอยูทุก ๆ ที่นั้นไมไดมีไวแบงปน ดังนั้น
เด็ก ๆ ไมควรไอหรือจามใสมือ เด็ก ๆ จะตองลางมือใหสะอาดทุกครั้งหลังจากเขาหองน้ําหรือกอนกินอาหาร และอื่น ๆ อีก
มากมาย พรอมเคล็ดลับสําหรับพอแมและผูปกครองเกี่ยวกับคําแนะนําที่จะสอนใหเด็ก ๆ สนุกกับการดูแลรักษาความสะอาด
อยูเสมอ

๘๔

รายชื่อ
หนังสือสําหรับเด็กวัย ๔ – ๖ ป
หนังสือที่พอแมและลูกอานดวยกัน

๘๕

ชื่อเรื่อง
เปอเหลอขี้กลัว ชุด ไดโนนอยพัฒนา EQ
ผูแตง
มณิศา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๖๐ บาท
ยอนเวลาสูโ ลกล านป กับเรื่อ งราวของเหลาไดโนเสารตั วนอ ยตา งสายพัน ธุ ผา นนิท านภาพสีสัน สดใส ซึ่ งสะทอ น
อุปนิสัยของเด็กผานลูกไดโนเสารตัวนอย ที่สรางปญหาใหกับพอแมและเพื่อน ๆ แตกตางกันไป แตบทเรียนที่เหลาไดโนนอย
ไดรับ ทําใหพวกเขากลับตัวกลับใจ และกลายเปนเด็กดีในที่สุด เรื่องราวของลูกไดโนเสารขี้กลัวชื่อเปอเหลอ ที่ขวัญออน ขี้ตกใจ
และชอบทึก ทักวา ถูกผี หลอก จนทํ าใหต องวิ่ งหนีหั วซุกหั วซุน และหวาดผวาอยูตลอดเวลา สุด ทายเขาก็ ไดพบกับบทเรีย น
สําคัญ ที่ทําใหเขาเอาชนะความกลัวไดสําเร็จ
ชื่อเรื่อง
ติ๊ดตี่ขี้แย ชุด ไดโนนอยพัฒนา EQ
ผูแตง
มณิศา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๖๐ บาท
ยอนเวลาสูโ ลกล านป กับเรื่อ งราวของเหลาไดโนเสารตั วนอ ยตา งสายพัน ธุ ผา นนิท านภาพสีสัน สดใส ซึ่ งสะทอ น
อุปนิสัยของเด็กผานลูกไดโนเสารตัวนอย ที่สรางปญหาใหกับพอแมและเพื่อน ๆ แตกตางกันไป แตบทเรียนที่เหลาไดโนนอย
ไดรับ ทําใหพวกเขากลับตัวกลับใจ และกลายเปนเด็กดีในที่สุด เรื่องราวของลูกไดโนเสารตัวใหญ ชื่อ ติ๊ดตี่ ที่ขี้แยมาก จนโดน
เพื่อนจอมเกเรแกลงเปนประจํา แตสุดทายติ๊ดตี่ก็ชนะใจตัวเองได ดวยวิธีงายๆ ที่ใครก็คาดไมถึง
ชื่อเรื่อง
จี๊ดจาดขี้อิจฉา ชุด ไดโนนอยพัฒนา EQ
ผูแตง
มณิศา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๖๐ บาท
ยอนเวลาสูโ ลกล านป กับเรื่อ งราวของเหลาไดโนเสารตั วนอ ยตา งสายพัน ธุ ผา นนิท านภาพสีสัน สดใส ซึ่ งสะทอ น
อุปนิสัยของเด็กผานลูกไดโนเสารตัวนอย ที่สรางปญหาใหกับพอแมและเพื่อน ๆ แตกตางกันไป แตบทเรียนที่เหลาไดโนนอย
ไดรับ ทําใหพวกเขากลับตัวกลับใจ และกลายเปนเด็กดีในที่สุด เรื่องราวของลูกไดโนเสารชื่อจี๊ดจาด ที่เกิดอาการอิจฉาลูก
ไดโนเสารตางพันธุที่พลัดหลงมา เพราะไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจากแมของเธอ จี๊ดจาดจึงหาทางเรียกรองความสนใจ
จนเปนเหตุใหตัวเองไดรับความเดือดรอน

๘๖

ชื่อเรื่อง
บึ้กซาขี้โมโห ชุด ไดโนนอยพัฒนา EQ
ผูแตง
มณิศา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๖๐ บาท
ยอนเวลาสูโ ลกล านป กับเรื่อ งราวของเหลาไดโนเสารตั วนอ ยตา งสายพัน ธุ ผา นนิท านภาพสีสัน สดใส ซึ่ งสะทอ น
อุปนิสัยของเด็กผานลูกไดโนเสารตัวนอย ที่สรางปญหาใหกับพอแมและเพื่อน ๆ แตกตางกันไป แตบทเรียนที่เหลาไดโนนอย
ไดรับ ทําใหพวกเขากลับตัวกลับใจ และกลายเปนเด็กดีในที่สุด เรื่องราวของลูกไดโนเสารขี้โมโห ที่เวลาถูกขัดใจ จะอาละวาด
ทําลายทุกอยางที่ขวางหนา แตแลววันหนึ่ง ความไมรูจักควบคุมอารมณของบึ้กซา ก็เกือบทําใหเขาตองเสียใจไปตลอดชีวิต
ชื่อเรื่อง
กุงกิ๋งรักพอแม ชุด สงเสริมทักษะทางสังคม
ผูแตง
มนฤดี ทองกลอย
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๘๕ บาท
วันหยุดกุงกิ๋ งอยูบานกับ คุณพอคุณแม กุงกิ๋งช วยเหลืองานบานและเลนสนุกสนานทั้งวัน กอนนอนคุ ณพอยังเล า
นิทานใหกุงกิ๋งฟงดวยละ กุงกิ๋งมีความสุขที่สุดเลย
ชื่อเรื่อง
กุงกิ๋งรักญาติ ชุด สงเสริมทักษะทางสังคม
ผูแตง
มนฤดี ทองกลอย
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๘๕ บาท
กุงกิ๋งไปเยี่ยมบานคุณปูคุณยาที่ตางจังหวัด ไดพบเจอญาติ ๆ มากมายทั้งคุณปู คุณยา คุณลุง คุณปา คุณอา และพี่
กอง กุงกิ๋งไดทําอะไรสนุก ๆ หลายอยาง ชวยคุณยาและคุณปาทําขนมบัวลอย ชวนพี่กองเลนขี่มากานกลวยฝมือคุณปูวันนี้
กุงกิ๋งมีความสุขที่สุดเลย
ชื่อเรื่อง
กุงกิ๋งรักเพื่อน ชุด สงเสริมทักษะทางสังคม
ผูแตง
มนฤดี ทองกลอย
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๘๕ บาท
วันนี้กุงกิ๋งไปโรงเรียนไดพบเพื่อน ๆ มากมาย กุงกิ๋งเปนเด็กดี มีน้ําใจ และชอบชวยเหลือผูอื่น เพื่อน ๆ รักกุงกิ๋งมาก กุ
งกิ๋งก็รักเพื่อน ๆ มากเหมือนกันจะ

๘๗

ชื่อเรื่อง
กุงกิ๋งรักเพื่อนบาน ชุด สงเสริมทักษะทางสังคม
ผูแตง
มนฤดี ทองกลอย
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๘๕ บาท
พบกับเรื่องราวความนารักสดใสของหนูนอยกุงกิ๋ง ที่จะทําใหเด็ก ๆ รูจักแบงปนความรัก และความรูสึกดี ๆ ใหกับ
บุคคลรอบตัวในชุด สงเสริมทักษะทางสังคม กุงกิ๋งมีเพื่อนบานที่นารักมากมาย กุงกิ๋งชอบชวยเหลือและมีน้ําใจใหกับเพื่อนบาน
ทุกคนเสมอ เพื่อนบานทุกคนก็รักกุงกิ๋ง ทุกคนมีน้ําใจ ชวยเหลือ แบงปน พึ่งพาอาศัยกัน และอยูรวมกันอยางมีความสุข
ชื่อเรื่อง
เจาหมูหูหาย
ผูแตง
เรืองศักดิ์ ปนประทีป
สํานักพิมพ
แปลน ฟอร คิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๕๕๐ บาท
หมูตุยมีนิสัยเกเรและชอบเอะอะโวยวายเสียงดัง ทําใหเพื่อน ๆ พากันเอือมระอาและเบื่อหนาย เมื่อนางฟาหมาจูรูเขา
ก็สาปหมูตุยวา ตอไปนี้ถาหมูตุยแกลงใคร ขอใหหูของหมูตุยหายไป เมื่อหมูตุยไปแกลงเพื่อน หูทั้งสองขางก็หายไป หมูตุยอับ
อายมากจึงไปหานางฟาหมาจูและขอใหชวยเสกหูกลับมาเหมือนเดิ ม นางฟาหมาจูบอกวาหมูตุยตองทําความดีใหครบสิ บ
อยาง จึงจะคืนหูทั้งสองขางให หมูตุยรีบลงมือทําความดีตามที่นางฟาหมาจูบอกทันที แลวหมูตุยจะไดหูคืนไหมนะ
ชื่อเรื่อง
ฉันชอบกินโอศกรีม
ผูแตง
เรืองศักดิ์ ปนประทีป
สํานักพิมพ
แปลน ฟอร คิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๕๕๐ บาท
นกฮู ก ชอบกิ น ไอศกรี ม เพราะไอศกรี ม หอม หวาน เย็ นลิ้ น กิ นแล ว ชื่ นใจ เพื่อ น ๆ ของนกฮู ก ก็ ชอบกิ น ไอศกรี ม
เชนกัน แตละตัวชอบกินไอศกรีมรสไมเหมือนกัน...ยีราฟชอบกินไอศกรีมรสแตงโม ฮิปโปชอบกินไอศกรีมรสมะมวง เมนชอบ
กินไอศกรีมรสทุเรียน ชางนอยชอบกินไอศกรีมรสสับปะรด แลวนกฮูกละ ชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอย
ชื่อเรื่อง
ฮูกนอยขี้แย ชุด นิทานคัดสรรของนักอานตัวนอย
ผูแตง
พอล ฟรีสเตอร
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๙๕ บาท
ปาที่เคยสงบเงียบกลับมีเสียงประหลาดดังขึ้น ทําใหบรรดาสัตวในปาตางแปลกใจและพากันออกตามหาที่มาของ
เสียง จนพบวาเปนเสียงรองไหของเจานกฮูกนอยนั่นเอง วาแตนกฮูกนอยรองไหทําไมนะ บรรดาสัตวในปาก็ชวยกันหาสารพัด
วิธีที่จะทําใหนกฮูกนอยหยุดรองไหเสียที แตจะไดผลหรือเปลานะ

๘๘

ชื่อเรื่อง
ตัวเล็ก ฉันรักเธอนะ ชุด นิทานคัดสรรของนักอานตัวนอย
ผูแตง
แอลัน ดิวแรนต
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๙๕ บาท
ตัวเล็ก ลิงนอยแสนซนชอบเลนซน จนตัวใหญปวดหัวตองหามปรามอยูเสมอ วันหนึ่ง ขณะที่ตัวใหญกําลังนอนหลับ
พักผอนอยู ตัวเล็กเลนซนจนทําใหตัวใหญสะดุงตื่น ตัวใหญทนไมไหวจึงตวาดตัวเล็ก ตัวเล็กรองไหเสียใจเพราะคิดวาตัวใหญ
ไมรัก แลวตัวใหญจะทําอยางไรดีละ
ชื่อเรื่อง
ลูกแกะสามตัว ชุด นิทานคัดสรรของนักอานตัวนอย
ผูแตง
อาแญส กาตาลา
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๙๕ บาท
ลูกแกะทั้งสามถูกหมาปาจับตัวไป เจาลูกแกะทั้งสามก็คิดหาวิธีหนี โดยหลอกหมาปามาใหชวยตัดขนแกะ เพื่อจะได
นํามาถักเปนเสื้อแสนสวย หมาปาหลงเชื่อดีใจที่จะไดกินทั้งซุปแกะและไดเสื้อใหม แตเสื้อตัวนั้นกลับไมมีแขนและรัดตัวหมาปา
ไวแนน จนขยับไมได ลูกแกะจึงหนีรอดออกมาไดอยางปลอดภัย
ชื่อเรื่อง
ซุปกอนหิน
ผูแตง
จอน เจ มูธ
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๑๙๕ บาท
นิ ท านภาพสี น้ํ า ที่ ถ า ยทอดเรื่ อ งราวอั น ลุ ม ลึ ก ของนิ ท านพื้ น บ า นประเทศจี น แฝงคติ ส อนใจเกี่ ย วกั บ ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ และความมีน้ําใจตอกัน
ชื่อเรื่อง
ดิน สําคัญอยางไร ชุด หนูอยากรู
ผูแตง
เอมานูเอลา บัสโซลาตี
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๒๙๕ บาท
สนุกกับเรื่องราวอันนาพิศวงของธรรมชาติ ไดแก อากาศ ไฟ ดิน ดวงอาทิตย น้ํา และประสาทสัมผัสทั้งหา วาสําคัญ
ตอสิ่งมีชีวิตอยางไร เนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร ถายทอดดวยภาษาที่เขาใจงา ยไมซับซอน รูปเลมเป นบอรดบุคขนาดกะทัดรั ด
เหมาะมือ ภาพประกอบสีสันสดใส และปกสามมิติดูสะดุดตา
ดินเปนสวนประกอบสําคัญของโลก ใตดินมีเรื่องลึกลับมากมายที่กอใหเกิดปรากฏการณอันเหลือเชื่อ มีใครรูบางวาใตดินมี
อะไรและดินมีประโยชนตอคน สัตว และพืชอยางไร หนังสือเลมนี้จะพาเด็ก ๆ ไปคนหาความลับอันแสนมหัศจรรยของดิน
ชุด หนูอยากรู มี ๖ เรื่อง คือ ๑.ดิน สําคัญอยางไร ๒.น้ํา สําคัญอยางไร ๓.อากาศ สําคัญอยางไร ๔.ไฟ สําคัญ
อยางไร ๕. ดวงอาทิตย สําคัญอยางไร ๖.ประสาทสัมผัส สําคัญอยางไร
๘๙

ชื่อเรื่อง
เพลงสดใสวัยอนุบาล
ผูแตง
นราภร(อาภรณ) โชติกะมาศ
สํานักพิมพ
แฮปป แฟมิลี่
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๘๕ บาท
หนังสือพรอม CD เพลง ที่ชวยใหเด็กนอยวัยอนุบาล เรียนรูโลกรอบตัวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ชีวิตสัตว มารยาท
ทางสังคม และมิต รภาพระหวา งเพื่ อน ได อยา งเพลิดเพลิน ส งเสริมพั ฒนาการทั้งด านรางกาย อารมณจิ ตใจ สัง คม และ
สติปญญา
ชื่อเรื่อง
แบบนี้ตองปรบมือให / ทําแบบนี้ไมดีแน
Cha, Bo-Geum
ผูแตง
ผูแปล
สาริณี โพธิ์เงิน
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๒๕ บาท
เรื่องราวจบลงในหนาคู อานสนุก ชวยกระตุนสงเสริมพฤติกรรมเด็ก ใชภาษาเรียบงาย บางครั้งมีคํายากบาง แตไม
เปนปญหาสําหรับเด็กเพราะมีภาพประกอบที่ชวยอธิบายความหมายของคําหรือประโยคได
ชื่อเรื่อง
รูไหมแบบนี้มันสกปรก / อยานะแบบนั้นมันอันตราย
ผูแตง
Choi,yoon-jeo
ผูแปล
สาริณี โพธิ์เงิน
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๒๕ บาท
เรื่องราวจบลงในหนาคู อานสนุก ชวยกระตุนสงเสริมพฤติกรรมเด็กใชภาษาเรียบงาย บางครั้งมีคํายากบาง แตไม
เปนปญหาสําหรับเด็กเพราะมีภาพประกอบที่ชวยอธิบายความหมายของคําหรือประโยคได
ชื่อเรื่อง
เมล็ดแครอต
ผูแตง
รูท ครอสส
ผูแปล
งามพรรณ เวชชาชีวะ
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พมิ พ
๒๕๕๑
ราคา
๔๐ บาท
เด็กชายคนหนึ่งหยอดเมล็ดแครอตลงในดิน พอ แม และพี่ชายตางพูดวา มันคงปลูกไมขึ้นหรอก แตเด็กชายก็ไมยอม
ทอถอย เขาเฝารดน้ําพรวนดินเมล็ดแครอตทุกวัน ในที่สุดแลว เมล็ดแครอตของเขาจะงอกขึ้นมาไดหรือเปลานะ...

๙๐

ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

มีหมวกมาขายจา
แอสไฟร สโลบ็อดกินา
ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์
นานมีบุคสคิดดี้
๒๕๕๑
๗๐ บาท

มีหมวกมาขายจา เปนนิทานเกาแกของอินเดีย เรื่องเลาถึงพอคาขายหมวกที่เดินขายหมวกไปตามถนน พอเหนื่อยจึง
นั่งพักงีบหลับที่ใตตนไม ระหวางนั้นฝูงลิงก็มาขโมยหมวก หนีขึ้นบนตนไม ไมวาพอคาจะขอหมวกคืนดวยวิธีใด ฝูงลิงก็เอาแต
ลอเลียนทาทางของเขา จึงตองตามดูตอนจบเรื่องวา ในที่สุดพอคาไดหมวกคืนหรือไม
ชื่อเรื่อง
ฉันไมกลัวเธอแลว
ผูแตง
Guy Didelez
ผูแปล
รุงอรุณ สัมปชชลิต
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๗๘ บาท
แม็กนั่งดูการตูนเรื่องสัตวประหลาดกับพอแม เขากลัววาสัตวประหลาดจะมาหา พอจึงบอกใหแม็กนึกสัตวประหลาด
ที่ตลก พอตกดึกสัตวประหลาดก็มาหาเขาจริงๆ สัตวประหลาดตัวนี้จะนากลัวอยางที่แม็กคิด หรือวาจะนารักและตลกอยางที่
พอบอกกันแนนะ.
ชื่อเรื่อง
คอรดูรอย
ผูแตง
ดอน ฟรีแมน
ผูแปล
อัจฉรา ประดิษฐ
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๕๐ บาท
ตุกตาหมีชื่อคอรดูรอย ถูกวางขายอยูในหางสรรพสินคา ไมมีใครอยากเปนเจาของมันเพราะมันมีตําหนิ (กระดุมหลุด)
มีเ พีย งเด็ กหญิ งลิ ซ าที่ อยากซื้ อ มัน แต แม ของเธอปฏิ เสธ ตกกลางคื น คอร ดู รอยออกเดิน ตามหากระดุ มที่ ห ายไปของตน
จนกระทั่งยามมาพบเขา จึงพามันกลับมาวางที่ชั้น วันตอมาลิซานําเงินที่เธอเก็บออมไว มาพามันกลับบาน คอรดูรอยดีใจมาก
ที่ไดเพื่อนใหมและบานหลังใหม
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

แมวลานตัว
แวนดา ก็อก
ชีวัน วิสาสะ
นานมีบุคสคิดดี้
๒๕๕๑
๔๐ บาท

๙๑

สองตายายอยูกันตามลําพังดวยความเหงา วันหนึ่งยายบอกใหตาไปหาลูกแมวมาเลี้ยงสักตัว ตาจึงเดินทางไปที่ภูเขา
ลูกหนึ่งที่มีแตแมวเต็มไปหมด ตาเลือกไมถูกวาจะนําแมวตัวไหนกลับมาเลี้ยงดี ในที่สุดฝูงแมวนับลานตัว ก็เดินตามตากลับ
บานมาเปนขบวน แลวอยางนี้ตากับยายจะเลี้ยงยังไงกันละนี่
ชื่อเรื่อง
เดินเลนในปา
มารี ฮอลล เอ็ตส
ผูแตง
ผูแปล
อริยา ไพฑูรย
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พมิ พ
๒๕๕๑
ราคา
๔๐ บาท
เด็กชายคนหนึ่งจินตนาการวาตัวเองไดไปเลนในปา เขาไดพบกับเพื่อนๆ สัตวมากมาย เพื่อนบางตัวก็ตัวโต บางตัวก็
ตัวเล็ก บางตัวก็ขี้อาย เด็กชายชวนเพื่อน ๆ เดินแถว และตัวเขาก็เปาแตรไปเรื่อยๆ อยางสนุกสนาน จนกระทั่งพอมาเรียกกลับ
บาน เขาจึงอําลาเพื่อน ๆ และบอกวาวันพรุงนี้จะมาเลนใหม
ชื่อเรื่อง
ขาวผองขี้โมโห
ผูแตง
Joseph Theobald
ผูแปล
รุงอรุณ สัมปชชลิต
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๘๘ บาท
แกะนอยขาวผอง เฝารอใหแอปเปลตกลงมาจากตนจนเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมามันก็พบวาปุยนุนเพื่อนรักกําลังกิน
แอปเปลลูกที่มันหมายตาอยางเอร็ดอรอย ขาวผองโมโหมาก จนอาละวาดทุกอยางที่ขวางหนา จะมีวิธีไหนทําใหขาวผองหาย
โกรธไดละ
ชื่อเรื่อง
ขาวผองจอมตะกละ
ผูแตง
Joseph Theobald
ผูแปล
รุงอรุณ สัมปชชลิต
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๘๘ บาท
ขาวผอง แกะนอยที่อยากตัวโตเหมือนเพื่อนๆ มันจึงกินทุกสิ่งทุกอยางที่ขวางหนา ในที่สุดมันก็ตัวโตขึ้นสมใจ แตมัน
กลับไมเหลือเพื่อนรักหรือทุงหญาที่เคยเดินเลน(เพราะกลืนเขาไปหมดเรียบ)
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ขอหนูทาํ ดวยนะ
โจวอี้เฟน
แพรวเพื่อนเด็ก
๒๕๕๒
๑๔๕ บาท
๙๒

เรื่องราวการมองโลกในสายตาของเด็กๆ โดยแสดงถึงธรรมชาติของเด็กคือ “การชอบเลียนแบบ” นอกจากมิมิจะอยาก
ทําทุกอยางดวยตัวเองแลว มิมิยังชอบเลียนแบบเปนที่สุด แตก็ไมใชเรื่องรายแรงอะไรหรอกนะเพราะบางทีพวกผูใหญก็แอบ
เลียนแบบสิ่งดี ๆ ที่มิมิทําเหมือนกัน
ชื่อเรื่อง
หมีนอยแพนดา
เมตตา อุทกะพันธุ
ผูแตง
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๙๕ บาท
เรื่องราวความรักความอบอุนระหวางแมหมีแพนดากับลูกนอยที่แสดงใหเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญของแมที่มีตอลูก
ผานภาพการดําเนินชีวิตของครอบครัวหมีแพนดา ตั้งแตหมีนอยแพนดาเพิ่งเกิดโดยมีแมหมีคอยดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด
จวบจนลูกหมีนอยเติบโตเปนหมีแพนดาที่สมบูรณ
ชื่อเรื่อง
เมืองปลายักษ
ผูแตง
ปรีดา ปญญาจันทร
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๘๕ บาท
เรื่องราวนาตื่นเตนของเด็ก ๆ ในเมืองเล็กแสนสุข เมื่อวันหนึ่งมี "ปลายักษ" ตัวโตทาทางดุดันโผลออกมาวายวนอยู
รอบเมือง สงสัยเด็ก ๆ และชาวเมืองตองเดือดรอนกันแน ๆ เลย แตเอะ! หรือทุกคนจะรีบตัดสิน "เจาปลายักษ" เร็วเกินไป
เพราะอันที่จริง "เจาปลายักษ" อาจไมนากลัวและพรอมที่จะเปนเพื่อนที่ดีของเด็ก ๆ และชาวเมืองทุกคนก็เปนได
ชื่อเรื่อง
ใครๆ ก็เลนซอนหา
ทาโร โกมิ
ผูแตง
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๙๕ บาท
ธรรมชาติของเด็กๆ ชอบเลนซอนหาอยูแลว ยิ่งไดเพื่อนเลนอยาง "หนูนอย" และพวกพองใน "ใครๆ ก็ชอบเลนซอนหา"
ก็ยิ่งเราความสนใจใหเด็ก ๆ ตื่นเตนกับการทายวาจริง ๆ แลวที่ซอนของเจาหนูและเพื่อน ๆ คืออะไรกันแน เชื่อวาเด็ก ๆ จะตอง
ทึ่งและหัวเราะจนทองคัดทองแข็งแลวอยากจะรีบออกไป "เลนซอนหา" กับเพื่อน ๆ เลยทีเดียว
ชื่อเรื่อง
ลูกหมีเลนลูกบอล
ผูแตง
คลิฟฟ ไรท
ผูแปล
สุภาวดี โกมารทัต
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๖๙ บาท
หนังสือภาพสองภาษาสําหรับเด็กเล็กวัยเริ่มเรียนรูภาษาอังกฤษ
๙๓

ชื่อเรื่อง
ลูกหมีไปเลนวาว
คลิฟฟ ไรท
ผูแตง
ผูแปล
สุภาวดี โกมารทัต
แพรวเพื่อนเด็ก
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๖๙ บาท
เด็ก ๆ จะสนุกไปกับภาพเรื่องราวของลูกหมีวัยซน ที่กําลังลองหัดเลนวาว ควบคูไปกับการเรียนรูศัพทงาย ๆ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับ สิ่งตรงขาม จากกิจกรรมของลูกหมีตัวนอย
ชื่อเรื่อง
ลูกหมีพายเรือ
ผูแตง
คลิฟฟ ไรท
ผูแปล
สุภาวดี โกมารทัต
แพรวเพื่อนเด็ก
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๖๙ บาท
หนังสือภาพสองภาษาสําหรับเด็กเล็กวัยเริ่มเรียนรูภาษาอังกฤษ
ชื่อเรื่อง
ลูกหมีเปดกลอง
คลิฟฟ ไรท
ผูแตง
ผูแปล
สุภาวดี โกมารทัต
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๖๙ บาท
หนังสือภาพสองภาษาสําหรับเด็กเล็กวัยเริ่มเรียนรูภาษาอังกฤษ
ชื่อเรื่อง
มดแดงแสดงพลัง
ผูแตง
เอื้อพร สัมมาทิพย ...[และคนอื่นๆ]
สํานักพิมพ
พาส เอ็ดดูเคชั่น
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๖๕ บาท
มดแดงตางหนีเอาตัวรอดเมื่อถูกแมงมุมยักษไลจับกิน วิธีเดียวที่จะเอาชนะผูรุกรานไดก็คือตองรวมพลังกันสู ในที่สุด
มดทุกตัวจึงหันมารวมแรงรวมใจขับไลแมงมุมยักษเตลิดหนีไปได นิทานอานสนุก สอนใหรูรักสามัคคี

๙๔

ชื่อเรื่อง
ลุงควายกับสหายเอี้ยง
ผูแตง
เอื้อพร สัมมาทิพย ...[และคนอื่นๆ]
สํานักพิมพ
พาส เอ็ดดูเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๖๕ บาท
นกเอี้ยงบินไปหาแมลงบนตัวสัตวตาง ๆ แตเจออุปสรรคมากมายจึงจับแมลงไมไดสักที จนไดมาพบลุงควายใจดี นก
เอี้ยงจึงไดกินแมลงอิ่มแปล และลุงควายก็สบายตัวเพราะนกเอี้ยงชวยกําจัดแมลงให นิทานอานสนุก สอนใหรูจักการปรับตัว
และการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัย
ชื่อเรื่อง
เรียกเหมียวเดี๋ยวก็มา
ผูแตง
เอื้อพร สัมมาทิพย ...[และคนอื่นๆ]
สํานักพิมพ
พาส เอ็ดดูเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๑๖๕ บาท
เหมียวลูกแมวมอมแมมที่มิวเก็บมาเลี้ยงและทําแผลให ลูกแมวฉลาดแสนรูตอสูกับงูเพื่อปกปองมิวสุดชีวิตดวยความ
กลาหาญ แมเห็นความดีจึงอนุญาตใหมิวเลี้ยงเหมียวไวที่บานได นิทานอานสนุก สอนใหมีความกตัญูรูคุณ และตอบแทน
คุณผูที่ชวยเหลือ
ชื่อเรื่อง
เลอะเทอะอาบน้ําเถอะ
ผูแตง
พวงทิพย ศิลาสานต
สํานักพิมพ
พาส เอ็ดดูเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๑๖๕ บาท
หนังสือนิทานคํากลอน สงเสริมคุณธรรมในเรื่อง ความสะอาด เรื่องราวของพวกหนูและลูกสัตวที่ไมยอมอาบน้ําดวย
ความกลัวหนาว ดวยเหตุที่เนื้อลูกสัตวสกปรกคือสวนผสมชั้นดีที่แมมดใชปรุงยาอมตะ นางจึงหลอกจับลูกสัตวไวไดทั้งหมด มี
เพีย งช างแสนสะอาดเทา นั้น ที่จ ะช วยเพื่ อนได นิท านเลม นี้สอดแทรกเนื้ อหาให เด็ ก ๆ รัก ความสะอาด ดํา เนิ นเรื่อ งอยา ง
สนุกสนานตื่นเตนและแนบเนียนแฝงคุณธรรม เพลิดเพลินไปกับคํากลอนคลองจอง ดวยสระเสียงสั้น สระ “เออะ” เด็ก ๆ จึง
อานเพลินสนุกสนาน ไดคุณธรรมสอนใจ
ชื่อเรื่อง
โตขึ้นหนูจะเปน
ผูแตง
เฉลิม อัคคะพู
สํานักพิมพ
พาส เอ็ดดูเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๖๕ บาท
เด็กผูหญิงยอมมีความฝนถึงอาชีพที่อยากจะเปนในอนาคต หนังสือเลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปนแรงบันดาลใจใน
เรื่องอาชีพ แกเด็กผูห ญิงทั้งหลาย เพราะภายในเลมเด็ก ๆ สามารถติ ดรูปของตนเองเพื่อแทนหนาตาตั วเองในอาชีพตาง ๆ
นอกจากนี้ยังไดเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ อีกดวย

๙๕

ชื่อเรื่อง
โตขึ้นผมจะเปน
ผูแตง
เฉลิม อัคคะพู
สํานักพิมพ
พาส เอ็ดดูเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๖๕ บาท
เด็กผูชายยอมมีความฝนถึงอาชีพที่อยากเปนในอนาคต หนังสือเลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปนแรงบันดาลใจในเรื่อง
อาชีพแกเด็กผูชายทั้งหลาย เพราะภายในเลมเด็ก ๆ สามารถติดรูปของตนเองเพื่อแทนหนาตัวเองในอาชีพตาง ๆ นอกจากนี้ยัง
ไดเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ อีกดวย
ชื่อหนังสือ
ลูกบอลเที่ยวชายหาด
ผูแตง
วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๑๗๕ บาท
เรื่องราวที่เรียบงายของลูกบอลนําเสนอประกอบภาพที่สดใส ภาษาที่เรียบงาย แตมีชีวิตชีวา ลูกบอลจะพาเด็กๆ ไป
เดินทางทองเที่ยวเชิงผจญภัยตามจินตนาการแบบเด็กๆ
ชื่อหนังสือ
ยิ้มของจืด
ผูแตง
เล็ก มานนท
สํานักพิมพ
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
ราคา
๑๖๐ บาท
เรื่องราวงาย ๆ ภาพสวย ๆ ของจืดจะทําใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูถึงการเปนคนไมฟุงเฟอ รูจักประหยัด ดวยการขบคิด และ
ประดิษฐของเลนจากวัสดุเหลือใชขึ้นเองอยางสรางสรรค
ชื่อหนังสือ
บองแบว
ผูแตง
พรรณทิพย บริบูรณ / ทวี ศิริธนชัย
สํานักพิมพ
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๖๐ บาท
หนังสือนิทานภาพคํากลอนที่ภาพสวยงาม อานสนุก จดจํางาย ทําใหเด็ก ๆ สามารถจําไดทั้งเรื่อง และรูสึกสนุกกับ
การไดผจญภัยในจินตนาการของตนเองได

๙๖

ชื่อหนังสือ
คุณฟองฟนหลอ
ผูแตง
ชีวัน วิสาสะ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๗๐ บาท
คุณฟองตื่นขึ้นมาแลวฟนหลอ จึงตกใจมาก อายจนไมกลาออกไปไหน เพื่อนสัตวที่คุณฟองเคยแปรงฟนใหจึงตอง
แปรงฟนกันเอง ทุกตัวพากันไปหาคุณฟอง ลองเอาฟนของตัวเองใหคุณฟองใส แตก็ไมได คุณฟองจึงบอกพวกสัตววาฟนที่หลุด
ไปเปนฟนน้ํานม อีกไมนานฟนแทก็จะขึ้นมาแทน
ชื่อหนังสือ
ลูกเตาตวมเตี้ยม
ผูแตง
กุลวรา ชูพงศไพโรจน
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๖๐ บาท
ลูกเตาตวมเตี้ยมออกจากไข ไมเคยเห็นหนาแมจึงเดินเตาะแตะตามหาแมใตทองทะเล เห็นใครๆ ก็คิดวาเปนแม ทั้ง
ปลาดาว ปลาหมึกยักษ มาน้ํา เด็กๆ จะสนุกสนานและจดจออยูกับการชวยลูกเตาหาแม ลุนไปกับเสียงของลูกเตาที่รอง
เรียกหา “แมจา แมของหนูอยูไหน”
ชื่อหนังสือ
พระจันทรอรอยไหม
ผูแตง
ไมเคิล เกรจเนียซ
ผูแปลและเรียบเรียง
ปรีดา ปญญาจันทร
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๕๐ บาท
เปนหนังสือภาพแนวจินตนาการ ที่เกิดขึ้นในคืนพระจันทรเต็มดวง สัตวทั้งหลายพูดคุยถึงและอยากลองชิมรสชาติ
ของพระจันทร จึงตอตัวกันขึ้นไปเพื่อชิมพระจันทร แตพระจันทรก็ลอยหนีสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคิดวาสัตวทุกตัวกําลังเลนไลจับ
จนในที่สุดสัตวทุกตัวก็จะรูวาพระจันทรนั้นอรอยหรือไม
ชื่อหนังสือ
กระรอกซุมซามกับแอปเปลยักษ
ผูแตง
รุจิรา เชาวนดี
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๑๔๐ บาท
กระรอกซุมซามสรางเรื่องราวมากมาย กระตุนใหเด็กๆ ไดคิดตามและสรางจินตนาการของตนเองดวยเรื่องราวที่
สนุกสนานชวนติดตามเหมือนจะไมรูจบ ภาพประกอบที่มีสีสันสดใสสรางความสนใจใหเด็กไดเปนอยางดี ตั้งแตตนจนจบ

๙๗

ชื่อหนังสือ
ดนตรีไทยใจหรรษา
ผูแตง
ภัทรา แสงดานุช
สํานักพิมพ
ผักแวน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๙ บาท
คํารอยกรองดวยถอยคําที่เหมาะกับเด็ก ประกอบกับการเขียนที่แทรกดวยเสียง และภาพลายเสนงาย ๆ สีนมุ นวล
สะอาดตาและตัวละครที่มีชีวติ ชีวา ทําใหเด็กสนใจเรื่องราวของสัตวในเมืองหรรษาที่มีใจรักในเสียงดนตรี จึงตั้งใจเรียนและ
ฝกซอมจนสามารถตั้งวงดนตรีไทย และเปดการแสดงจนมีชื่อเสียงโดงดัง
ชื่อหนังสือ
หนูนิดไมอยากกินผัก
ผูแตง
ลําพู แสงลภ
สํานักพิมพ
อักษรา ฟอร คิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๒
ราคา
๓๐ บาท
หนูนิดไมชอบกินผักจึงไมแข็งแรงและโตไมทันเพื่อน คุณแมจึงทําอาหารกลิ่นหอมที่มีผักและนมใหหนูนิดกิน ใน
ที่สุดหนูนิดก็แข็งแรงและโตทันเพื่อนๆ นิทานเลมนี้นอกจากจะมีภาพประกอบที่สวยงามแลวยังชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดี
ใหแกเด็กๆ อีกดวย
ชื่อหนังสือ
บานเรามีเงาประหลาด
ผูแตง
พัชรี มีสุคนธ
สํานักพิมพ
หองเรียน
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๖๕ บาท
เรื่ อ งราวที่ เ ข า ใจธรรมชาติ ข องเด็ ก ๆ ทุก คนที่ มี “ความกลั ว ” อั น เปน ภาวะทางอารมณ ที่ เ กิ ด จากความคิ ด และ
จินตนาการของเด็กเอง เนื้อเรื่องสนุกสนาน มีภาพประกอบที่นาสนใจ ทําใหเด็กไดเรียนรูถึงความกลาหาญและการมีสติ
ชื่อหนังสือ
ลิงนอยโอเอ
ผูแตง
เกวลิน กายทอง
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๕๕ บาท
ลิ ง น อ ยโอ เ อ เป น เด็ ก ที่ ข าดระเบี ย บวิ นั ย ชอบตื่ น สายเสมอๆ เทพแห ง ความมี วิ นั ย จึ ง ปลอมตั ว มาสร า งเรื่ อ งราว
ประหลาดๆ แตสนุกสนาน และชวนติดตาม เพื่อทําใหลิงนอยโอเอเปลี่ยนนิสัยเปนเด็กที่มีระเบียบวินัย

๙๘

ชื่อหนังสือ
ลูกไมไกลตน
ผูแตง
ระวี นิมมานะเกียรติ
สํานักพิมพ
อุยโปสเตอร
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๐๐ บาท
เรื่ อ งราวสนุก สนานของลู ก ไมผลหนึ่ง อยากเติ บ ใหญ เ หมือ นพ อต น ไม แต ตอ งการพึ่ ง ตนเอง นกน อ ยจึง พามา
สวนสาธารณะแหงหนึ่ง จนลูกไมเติบโตเปนตนไมใหญที่รมเย็น นําเสนอดวยภาษาที่เขาใจไดงาย ชวนติดตาม และภาพ
การตูนที่ใชเทคนิคคอมพิวเตอรที่มีสีสันสดใสจะทําใหเด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรูเรื่องการพึ่งตนเอง
ชื่อหนังสือ
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 “
ชื่อหนังสือ
ของขวัญมหัศจรรยจากภูต
ผูแตง
พัณณิดา ภูมิวัฒน
สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ราคา
๑๔๐ บาท
นิทานแนวแฟนตาซี ของขวัญมหัศจรรยจากภูต เปนนิทานที่สงเสริมและสรางสรรคจินตนาการของเด็กๆ ไดเปนอยาง
ดี ผานการผจญภัยอันนาตื่นเตนไปพรอมๆ กับตัวละครที่โลดแลนจับตา แฝงไวดวยคุณธรรมและความรักในหัวใจของเด็กนอย
คนหนึ่ง ที่ปรารถนาอยากใหผูอื่นมีความสุข หากเด็กไดเขาถึงคุณคาในความปรารถนาดีที่มีใหแกกัน เด็กจะเติบโตเปนคนที่
ออนโยนนารัก
ชื่อหนังสือ
โตมาเจาปลายักษ
ผูแตง
รัศมี เบื่อขุนทด
สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ราคา
๑๔๐ บาท
โตมาเจาปลายักษอาศัยอยูใตทองทะเล หลับไปดวยความเหน็ดเหนื่อยจากการถูกกระแสน้ําวนเชี่ยวพัดผาน ทําให
ทุกอยางใตทองทะเลเกิดความชุลมุนวุนวาย โตมาหลับไปเปนรอย ๆ พัน ๆ ป จึงทําใหมีมนุษยมาสรางบานเรือนบนหลังโตมา
สุดทายโตมาก็เปนอิสระโดยความชวยเหลือของเหลาสัตวน้ํา
๙๙

ชื่อหนังสือ
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”
ชื่อหนังสือ
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
ชื่อหนังสือ
ความลับของเตานม
ผูแตง
เกนอิชิโร ยางิว
ผูแปล
มารินา โฮริคาวา
สํานักพิมพ
วาดดาว
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๘๐ บาท
ผูแตงบอกเลาความลับของเตานม การตั้งขอสงสัยวาทําไมมนุษยจึงมีเตานม เตานมมีประโยชน มีลักษณะอยางไร
แลวคอยๆ อธิบายขอสงสัยเหลานั้นเพื่อใหเด็กทั้งชายหญิงเขาใจ ดวยภาพประกอบเปนลายเสนงายๆ วาผูชายก็มีเตานม
ผูหญิงก็มีเตานม บางคนเตานมโต บางคนเตานมเล็ก บางครั้งผูแตงก็ใชภาพลายเสนแสดงอวัยวะของเตานมโดยละเอียดแต
เขาใจไดงายและกลมกลืนกับเนื้อหา และทําใหเด็กเขาใจความสําคัญของเตานมวามีไวเพื่อใหแมเลี้ยงลูกเมื่อยังเล็ก ซึ่งเปน
การขมวดเนื้อหาความรูเชิงสารคดีใหกลายเปนเรื่องที่สะทอนสายสัมพันธแมลูกไดอยางนาประทับใจ

๑๐๐

ชื่อหนังสือ
ขนมของแม
ผูแตง
กฤษณะ กาญจนาภา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๑๕ บาท
แมหมีบอกใหลูกหมีหิ้วตะกราใสขนมไปฝากลุงชาง ระหวางทางลูกหมีพบกับเพื่อนๆที่ตองการความชวยเหลือ กวาจะ
ถึงบานลุงชาง ขนมของแมก็หมดเกลี้ยง ลูกหมีจะทําอยางไรละทีนี้ การแบงขนมกินกับเพื่อนๆ เปนกิจกรรมสนุกอยางหนึง่ ของ
เด็กๆ นอกจากลูกหมีไดกินสนุกตามประสาเด็กแลว ยังไดเรียนรูการแบงปนและชวยเหลือผูอื่น ลูกหมีอาจจะไมเคยคิดถึงเรื่อง
ผลตอบแทน แตทายที่สุดแลว เมื่อทําใหผูอื่นมีความสุข แนนอน ลูกหมีก็ยอมมีความสุขดวยเชนกัน
ชื่อหนังสือ
หมูนอยขี้หวง
ผูแตง
ปติพร วทาทิยาภรณ
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๕๕ บาท
เรื่องราวสนุกสนานที่สะทอนถึงพฤติกรรมของเด็กวัยซนถายทอดผานตัวละครที่เปนลิงนอย หมีนอย หมูนอย กระตาย
นอย กระรอกนอยและจิ้งจอกนอย ซึ่งจะชวยใหเด็กๆ เขาใจถึงผลการทําดีและไมดีดวยตัวเอง เพื่อจะไดปรับตัว เปลี่ยน
พฤติกรรมใหเปนที่รักและเขากับสังคมไดดียิ่งขึ้น นิทานกลุมนี้จึงเปนนิทานสรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดีเหมาะสําหรับเด็กๆ วัย
๓-๖ ป
ชื่อหนังสือ
คุณแมพุงโต
ผูแตง
วิมล วงษวันทนีย – พริตชารต
สํานักพิมพ
แฮปปคดิ ส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๐ บาท
จอชนอยสงสัยทีค่ ุณแมทองโต และทาทางเหนื่อยๆ จึงถามคุณพอวาคุณแมเปนอะไร แลวจอชนอยก็ไดรูวามีนอง
เล็กๆ อยูในทองของคุณแมหนึ่งคน คุณแมอธิบายใหฟงวาจอชนอยก็เคยอยูในทองของคุณแมเหมือนกัน จอชนอยไดเรียนรู
เรื่องการตั้งครรภ เชน นองกินอาหารอยางไร นองในทองทําอะไรไดบาง แลวอาหารอะไรนะที่จะชวยใหนองในทองและคุณแม
แข็งแรง หนังสือชุดโลกใบเล็กของหมีนอยเปนนิทานสองภาษา(ไทย-อังกฤษ) ภาพประกอบนารักสดใสถายทอดเรื่องราวอัน
แสนสุขของลูกหมีที่ชื่อวา “จอชนอย” และครอบครัว เด็กๆ จะไดสนุกกับการเรียนรูคําศัพทและประโยคสนทนางายๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งยังเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดฝกใชความคิดรวบยอดจากการดําเนินเรื่องแปลกใหมโดยคนหาคําตอบรวมกับคุณ
พอคุณแม

๑๐๑

ชื่อหนังสือ
ระฆังเบิกบาน
ผูแตง
ว.วชิรเมธี; ชีวัน วิสาสะ
สํานักพิมพ
ครูชีวัน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๕๐ บาท
เรื่องราวของเณรนอยที่ตองทําหนาที่เคาะระฆังทุกๆ วัน จนวันหนึ่งระฆังเบื่อ จึงบอกใหเณรนอยหยุดเคาะไดแลว เณร
นอยจึงหยุด แตพอนานไประฆังที่ไมไดสงเสียงก็รูสึกวาชีวิตขาดอะไรไปบางอยาง รูสึกไรคา ระฆังจึงเรียกรองเณรนอยใหชวย
กลับมาเคาะระฆังอีก...อานหนังสือภาพระฆังเบิกบานใหเด็กๆ ฟง เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูความเบิกบาน และความสุขในการ
ทํางาน ทําหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น
ชื่อหนังสือ
เจี๊ยบ เจี๊ยบ อยากเหมือนแม
ผูแตง
ชีวัน วิสาสะ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๔๙ บาท
ลูกเจี๊ยบตัวนอยมีแมไกเปนแรงบันดาลใจในการเติบโต เพราะลูกเจี๊ยบชื่นชมในความเกงกาจของแม ทั้งจากการใช
เทาคุยเขี่ยหาอาหาร ใชปกและจะงอยปากปกปอง หรือใชหลังและอกอุนๆ เปนที่ซุกนอน นอกจากนี้ลูกเจี๊ยบยังสัมผัสไดถึงการ
เอาใจใส รวมทั้งความรักที่แมไกมีใหเสมอ เชนเดียวกับเด็กๆ ที่มีแมคอยมอบความอบอุนและหวงใยตลอดมา เรื่องราวแสน
อบอุนที่จะทําใหเด็กๆ นอนหลับฝนดี...และฝนอยากเปนเหมือนแม จากภาพจําลองความรักและการเอาใจใสดูแลของแมไกตัว
โตที่มีตอลูกเจี๊ยบตัวนอยทั้งเจ็ด ซึ่งจะสรางความประทับใจใหกับเด็กๆ จนอยากกลับไปนอนในออมอกอุนๆ ของแมทุกคืน
เหมือนกับลูกเจี๊ยบตัวนอย
ชื่อหนังสือ
สี่สหายผจญภัย
ผูแตง
กฤษณะ กาญจนาภา
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๘๕ บาท
นองหมา นองหมู นองหมีและเสือนอยไดรับจดหมายจากคุณตาใหนําใบพัด ๔ อันไปใหคุณตาที่บา น ระหวางทางทั้ง
สี่สหายเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยตามที่ตางๆ จนเผลอทําใบพัดอันหนึ่งหลนหาย แตโชคดีที่ลูกแมวนอยเห็นเขาจึงเก็บไว
และตั้งใจจะนําใบพัดตามไปคืนใหแกสี่สหาย.... สุดทายแลวสี่สหายจะปฏิบัติภารกิจที่คุณตามอบหมายสําเร็จหรือไม แลวลูก
แมวนอยจะสามารถนําใบพัดไปคืนใหแกสี่สหายไดทันเวลาหรือเปลา...ตองติดตามและรอลุนใน “สี่สหายผจญภัย”
สี่สหายผจญภัย เปนหนังสือภาพสําหรับเด็กอีกเลมหนึ่งที่จัดอยูในประเภทหนังสือชวนคนหา เพื่อใหเด็กๆ ไดฝกการ
ใชสายตาและรูจักสังเกต อันจะสงผลใหเกิดสมาธิจดจอตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดนานยิ่งขึ้น หนังสือภาพประเภทนี้จะเปนผูชวยคุณ
พอ คุณแมและผูปกครองไดอยางดี สําหรับการใหเด็กไดอยูนิ่ง แตขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูและสนุกสนานไปดวย

๑๐๒

ชื่อหนังสือ
หนังสือสัมผัส ชุด สิ่งของใกลตัว
ผูแตง
เอื้อพร สัมมาทิพย (โอนพรัตนวิบูล)
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๒๕ บาท
หนังสือภาพสําหรับเด็ก ชวยใหเด็กไดรูจักสิ่งของที่ติดอยูภายในเลมไดแก ทราย ไม ยาง ผาฝาย ไหมพรม ขนสัตว ที่
เปนสิ่งของใกลตัวที่เด็กๆ มีโอกาสสัมผัสไดในชีวิตประจําวัน ทั้งยังไดเพลิดเพลินกับคํากลอนสั้นๆ ชวยใหจดจําประโยชนของ
สิ่งของเหลานั้นไดดียิ่งขึ้นอีกดวย
ชื่อหนังสือ
หนังสือสัมผัส ชุด ของใชใกลมือ
ผูแตง
เอื้อพร สัมมาทิพย (โอนพรัตนวิบูล)
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๒๕ บาท
หนังสือภาพสําหรับเด็ก ชวยใหเด็กไดรูจักสิ่งของที่ติดอยูภายในเลมไดแก ขนไก เครื่องหนัง ถุงพลาสติก สกอตไบรท
ทิชชู ฟองน้ํา อันเปนสิ่งของใชใกลมือที่เด็กๆ มีโอกาสไดสัมผัสในแตละวัน ทั้งยังไดเพลิดเพลินกับคํากลอนสั้นๆ ชวยใหจดจํา
ประโยชนของสิ่งของเหลานั้นไดดียิ่งขึ้นอีกดวย
ชื่อหนังสือ
ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร
ผูแตง
ตุลย สุวรรณกิจ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๔๙ บาท
เปนหนังสือภาพประเภทสารคดีสําหรับเด็ก ผูเขียนใชลูกเลนในการนําเสนอสาระดวยกลวิธี “การทาย” ใหเด็กๆ ได
ตื่นเตนและสนุกสนานไปพรอมๆ กับการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับสัตวชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษ เพราะมีลักษณะคลายกับการ
นําลักษณะเดนของสัตวหลายตอหลายชนิดมาผสมผสานกันจนไดชื่อวา “สมเสร็จ” หรือ “ผสมเสร็จ” นั่นเอง
ชื่อหนังสือ
กากระหายกับเหยือกน้ําใสใบโต
ผูแตง
ตุลย สุวรรณกิจ
สํานักพิมพ
แพรวเพือ่ นเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๖๐ บาท
จากเรื่องเลาแฝงคติสอนใจสุดอมตะของอีสป สูนิทานอีสปคํากลอนแสนสนุกของนาตุบปอง ที่เรียบเรียงเปนคําคลอง
จองมาใหเด็กๆ อานสนุก ชวยฝกทักษะดานภาษา ใหเรียนรูอยางเพลิดเพลิน และยังตื่นตาตื่นใจไปกับภาพประกอบของ
สิงสาราสัตวนารักนานาชนิดที่สรางสรรคจากงานปนและงานประดิษฐ

๑๐๓

ชื่อหนังสือ
คางคาว คางคืน
ผูแตง
ขัตติยดา ไชยโย
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๗๕ บาท
จากคํากลอนสอนธรรมของทานพุทธทาส มาเปนนิทานนารัก คางคาวคางคืน นิทานคุณธรรมนํานิสัย เรียนรูการรูจัก
หนาที่ตนเอง เรื่องราวของคางคาวนอยที่ไมยอมไปโรงเรียน เอาแตหอยหัวเลนซน จนเจอเรื่องเจ็บตัว
ชื่อหนังสือ
ขาว ชุด ธรรมชาติหรรษา
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๒๕ บาท
นอกจากเด็ก ๆ จะไดเรียนรูถึงขาวเมล็ดนอย ๆ ที่มีคุณคายิ่งใหญตอคนไทยมานานแสนนานแลว ภาพสวย ๆ ดูอบอุน
กับเนื้อหาที่ยอยใหงายสําหรับเด็ก จะทําใหเด็กไดเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของขาว เชน การปลูกขาว ลักษณะของตนขาว สัตว
ตาง ๆ ในนาขาว รวมถึงพระราชพิธีที่เกี่ยวกับขาวไดอยางนาสนใจ
ชื่อหนังสือ
กบ ชุด ธรรมชาติหรรษา
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๕๐ บาท
หนังสือชุดธรรมชาติหรรษา ที่จะพาเด็กๆ ไปเรียนรูชีวิตอันนาอัศจรรยของสัตวตัวนอยๆ ที่สรางสรรคใหเกิดธรรมชาติ
ที่งดงามบนผืนโลก ธรรมชาติหรรษา เรื่อง "กบ" จะพาเด็กๆ ไปรูจัก กบ สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ที่มีวงจรชีวิตที่นาตื่นตาตื่นใจ เปนทั้ง
นักกระโดดไกลและนักรองแหงหนองน้ํา
ชื่อหนังสือ
นก ชุด ธรรมชาติหรรษา
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๕๐ บาท
ธรรมชาติหรรษา "นก" หนังสือภาพสวยงามซึ่งเนื้อหาอานเขาใจงายเลมนี้ ชวยสงเสริมความรูในเรื่อง “นก” เด็กๆ จะ
ไดทราบวงจรชีวิต ที่อยูอาศัย รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เหมาะตอการดํารงชีวิตของนก นอกจากความรูดานธรรมชาติ เด็กๆ ยัง
จะไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย

๑๐๔

ชื่อหนังสือ
ผีเสื้อ ชุด ธรรมชาติหรรษา
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๕๐ บาท
หนังสือชุดธรรมชาติหรรษา หนังสือที่จะพาเด็กๆ ไปเรียนรูชีวิตอันนาอัศจรรยของสัตวตัวนอยๆ ที่สรางสรรคใหเกิด
ธรรมชาติที่งดงามบนผืนโลก ธรรมชาติหรรษา "ผีเสื้อ" จะพาเด็กๆ ไปรูจักผีเสื้อ แมลงแสนสวย นักขยายพันธุพืช ผูสรางสรรค
ความงามอยางมีชีวติ ชีวาแกโลกของเรา
ชื่อหนังสือ
นอนละนะ พระจันทร
ผูแตง
พรอนงค นิยมคา
สํานักพิมพ
วาดดาว
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๖๐ บาท
นิทานคํากลอนที่แตงจากเพลงกลอมเด็ก " จันทรเอยจันทรเจา" กลาวถึงเด็กหญิงตัวนอยคนหนึ่ง ซึ่งบอกลาดวงจันทร
และสิ่งตางๆ ที่มีอยูในเพลง " จันทรเอยจันทรเจา" กอนเขานอน จนทําใหเธอนอนหลับไปอยางมีความสุข
ชื่อหนังสือ
แกวหนามา
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๐ บาท
แกวหนามา เปนหญิงสาวที่เกิดมาหนาเหมือนมา ถูกพระปนทองหลอกสัญญาวาจะรับไปเปนมเหสี เมื่อนางเขาไปอยู
ในวังก็ถูกพระปนทองและพระบิดากลั่นแกลง แตโชคดีที่พระมารดานึกเอ็นดูคอยชวยเหลือ พระฤาษีตนหนึ่งใหอาวุธวิเศษแก
แกวหนามา และชวยถอดหนามาใหจงึ กลายเปนหญิงสาวสวย แกวหนามาแอบมาชวยชีวิตพระปน ทองไวหลายครั้ง เมื่อพระ
ปนทองรูความจริงก็สํานึกไดและแตงงานกับแกวหนามา
ชื่อหนังสือ
พระรวง
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๐ บาท
พระรวงเปนโอรสของธิดาพญานาค แตพระมารดาเกรงวาพระบิดาจะรูวานางไมใชคน จึงนําไขที่คลอดออกไปฝงดิน
นายคงเครามาพบไขจึงนํากลับไปดูแล แลวตั้งชื่อวา “รวง” เมื่อนายคงเคราตาย รวงก็สืบทอดตําแหนงนายกองคุมการสงน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์จากทะเลชุบศรไปสงสวยเจาเมืองขอม เมื่อเจาเมืองขอมรูวานายรวงมีวาจาสิทธิก์ ็สงทหารมากําจัด นายรวงจึง
หลบหนีแลวบวชเปนพระภิกษุ ทหารขอมคนหนึ่งดําดินมาจนพบพระรวง แตในที่สุดก็ถูกวาจาสิทธิ์ของพระรวงจนกลายเปนหิน
อยูในวัดนั้น
๑๐๕

ชื่อหนังสือ
แบง “ฉัน” บางสิ
ผูแตง
ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปติกุล
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๕๐ บาท
ความนาสนใจอยูที่การใชภาพดําเนินเรื่องทั้งหมด โดยไมมีคําบรรยายใตภาพเลย เปนสิ่งดีที่พอ แมจะใสเรื่องราวตาม
สถานการณ นําพฤติกรรมของพอ แม ลูก ใสเปนพฤติกรรมของตัวละคร จึงเปนหนังสือที่สนุกกันไดทั้งครอบครัวอยางไมจํากัด
ชื่อหนังสือ
รองเทาสีแดง
ผูแตง
หนูรัตน สิงหสุวรรณ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๙ บาท
หนังสือที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กในวัยกําลังเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว โดยเฉพาะของใชใกลตัว รวมถึงเรื่องของขนาด สีสัน
และรูปทรงหรือรูปแบบ ในหนังสือเลมนี้ เด็กๆ จะสนุกไปกับการเดินทางของรองเทาสีแดงขางหนึ่ง ทั้งยังไดรูจักการเทียบเคียง
ไดใชความคิดไปพรอมๆ กับการเอาใจชวยใหรองเทาสีแดงไดพบคูของมัน ดวยเนื้อหาที่สั้น กระชับ เขาใจงาย และภาพรองเทา
ที่นารัก มีชีวิตชีวาในเลมจะชวยใหเด็กๆ ไดเรียนรูอยางสนุกสนาน
ชื่อหนังสือ
เมนหลบฝน
ผูแตง
ปรีดา ปญญาจันทร
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๑๐ บาท
เปนหนังสือนิทานภาพที่สวยงาม เด็กๆ จะไดเรียนรูเรื่องจํานวนนับผานหนังสือที่ไมมีตัวหนังสือหรือตัวเลขเลย พอแม
สามารถเลาเรื่องราวใหเด็กๆ ฟง พรอมนับจุดที่จะบอกถึงจํานวนสัตวที่วิ่งเขามาหลบฝน
ชื่อหนังสือ
หาพี่นองกับของเลนใหม
ผูแตง
วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
สํานักพิมพ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปทพ
ี่ ิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๙๐ บาท
เปนหนังสือนิทานภาพที่ผานกระบวนการคิดอยางซับซอน กอนแตกยอยออกมาถายทอดใหเด็กๆไดเขาใจ และ
สามารถสนุกกับภาพได ผูประพันธสามารถใหขอมูลทางคณิตศาสตรแกเด็กไดอยางแยบยล มีชองวางใหเด็กไดมีโอกาสคิดตอ
ทุกภาพมีรายละเอียด เพื่อใหเด็กๆ ไดดู ไดอานอยางพินิจพิจารณา

๑๐๖

ชื่อหนังสือ
สวนสัตวออมสิน
ผูแตง
วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
สํานักพิมพ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๙๕ บาท
สรางมุมมองที่ถูกตองเกี่ยวกับการเก็บออมและใชจายอยางรูคาใหแกลูกนอยผานนิทานภาพโดยอานหนังสือเลมนี้
รวมกับลูกนอย สงเสริมและฝกฝนใหเก็บออมทีละเล็กทีละนอย เพื่อสรางสวนสัตวออมสินของตัวเอง ผลลัพธที่ยิ่งใหญจะเกิด
กับลูกนอยเมื่อเติบใหญ
ชื่อหนังสือ
รางกายของหนู ชุด โลกนารูของหนูนอย
ผูแตง
คริสตอป อูบเลต
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๗๕ บาท
เขาใจระบบการทํางานของอวัยวะสําคัญของรางกายอยางลึกซึ้ง จากผิวหนังสูกลามเนื้อ จากระบบการหายใจไปยัง
ระบบประสาท และลึกลงไปถึงระบบขับถาย เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเรื่องใกลตัวหรือเรื่องเรนลับชวน
คนหา แลวยังเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน
ชื่อหนังสือ
หนูเกิดมาไดอยางไร ชุด โลกนารูของหนูนอย
ผูแตง
คริสตอป อูบเลต
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๗๕ บาท
คนหาความมหัศจรรยของการกําเนิดชีวิตมนุษย ที่กวาจะเปนตัวออน และกวาจะเติบโตครบเกาเดือนในทองคุณแม
จนกระทั่งเปนทารกนอยลืมตามาดูโลก เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเรื่องใกลตัวหรือเรื่องเรนลับชวนคนหา
แลวยังเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน
ชื่อหนังสือ
ประสาทสัมผัสทั้งหา ชุด โลกนารูของหนูนอย
ผูแตง
คริสตอป อูบเลต
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๗๕ บาท
ไขความลับของประสาทสัมผัสทั้งหาในตัวมนุษย ที่ในแตละวันจะตองใชตาดู หูฟง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส และสัมผัส
ทางผิวหนัง เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเรื่องใกลตัวหรือเรื่องเรนลับชวนคนหา แลวยังเพลิดเพลินไปกับ
ภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน

๑๐๗

ชื่อหนังสือ
สํารวจทองฟา ชุด โลกนารูของหนูนอย
ผูแตง
คริสตอป อูบเลต
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๗๕ บาท
โบยบินไปในทองฟาและอวกาศอันกวางไกล พบปรากฏการณธรรมชาติอันนาพิศวง และรูจักทั้งหมูเมฆ สายรุง ดวง
อาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเรื่องใกลตัวหรือเรื่องเรนลับชวนคนหา แลวยัง
เพลิดเพลินไปกับภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน
ชื่อหนังสือ
ยานพาหนะของหนู ชุด โลกนารูของหนูนอย
ผูแตง
คริสตอป อูบเลต
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๗๕ บาท
ทองเที่ยวไปในโลกกวางกับยานพาหนะนานาชนิด วิ่งฉิวบนบก ลอยลองในทองทะเล โบยบินสูฟากฟา ไปถึงอวกาศ
อันไกลโพน เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเรื่องใกลตัวหรือเรื่องเรนลับชวนคนหา แลวยังเพลิดเพลินไปกับ
ภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน
ชื่อหนังสือ
โลกไดโนเสาร ชุด โลกนารูของหนูนอย
ผูแตง
คริสตอป อูบเลต
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๗๕ บาท
ยอนยุคไปตะลุยดินแดนดึกดําบรรพ พบกับสัตวโลกตัวมหึมาอายุหลายลานป ทั้งไดโนเสารกินเนื้อ ไดโนเสารกินพืช
สัตวเลื้อยคลานบินได และสัตวเลื้อยคลานทะเล เปดโลกแหงการเรียนรูของนักอานตัวนอย ดวยเรื่องใกลตัวหรือเรื่องเรนลับ
ชวนคนหา แลวยังเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบนารัก ๆ หลากสีสัน

๑๐๘

รายชื่อ
หนังสือสําหรับเด็กวัย ๗ - ๙ ป
หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียน
ชวงชั้นที่ ๑

๑๐๙

กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชื่อเรื่อง
นิทานไทยเรื่องเอก " สังขทอง"
สํานักพิมพ
หองเรียน
ปที่พิมพ
๒๕๕๐
ราคา
๑๑๐ บาท
บางวานาชังเปนหนักหนา แลดูหูตาตื่นทะลึ่ง รูปรางอัปรียขี้ทึ้ง เหมือนหนึ่งภูตผีที่กลางนา อยาดูถูกลูกเขนคนนี้ ทั้งใน
ธานีไมมีสอง ผิวเนื้อเรื่อเหลืองเรืองรอง เปลงปลั่งดังทองนพคุณ เด็กนอยผูซอนกายในหอยสังข เมื่อเติบใหญ สวมใสรูปเจา
เงาะ ซอนรูปทองไวภายใน
ชื่อเรื่อง
นิทานไทยเรื่องเอก " สุดสาคร"
สํานักพิมพ
หองเรียน
ปที่พิมพ
๒๕๕๐
ราคา
๑๑๐
หนึ่งกุมาร หนึ่งมากายสิทธิ์ เรืองฤทธิ์สยบสิ้นทุกภัยพาล “แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด
ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน”
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

หนูนอ ยเรียนศัพท คําที่มักอานผิด
คัทนีย แกวมณี
บานแปลน
๒๕๕๑
๙๕ บาท

เสริมทักษะการเรียนรู ปูพื้นฐานทางภาษาดวยหนังสือพจนานุกรมภาพ เรียนรูคําศัพทภาษาไทยที่มักอานผิด เนน
คําศั พท ที่นา สนใจใกล ตัว เด็ก ถ ายทอดผา นภาพสดใสนา รัก ให เด็ กได จดจํา คําศั พท ดวยความเพลิ ดเพลิน และสนุ กสนาน
เตรียมเด็กใหพรอมสําหรับการเรียนรูการอานขั้นตอ ๆ ไป
ชื่อเรื่อง
นิทานกินหางจับภาษาไทยใสทํานอง
ผูแตง
นริศรา
สํานักพิมพ
ธรรมดา
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๙๐ บาท
เปนการเลานิทานในรูปของการอาน/ทองอาขยาน แตมีทวงทํานองในรูปของดนตรีผสมจินตนาการอยางงาย ๆ ในแต
ละเลมแยกเปน ๒ ภาคใหญ แตละภาคแบงเปน ๓ ตอน รวมทั้งหมด ๖ ตอนเพื่อแบงเรื่องเปนชวง ๆ ทําใหเห็นความตอเนื่องใน
ลักษณะของนิทานกินหาง

๑๑๐

กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ชื่อเรื่อง
สนุกกับตัวเลขในชีวิตประจําวัน
ผูแตง
Jo litchfield และ Felicity Brooks
ผูแปล
สุนันท ลีลาผาสุข
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๔๘
ราคา
๑๒๕ บาท
สนุกกับตัวเลขในชีวิตประจําวัน ชวยในการเรียนรูฝกใหเด็กเล็กและเด็กเริ่มหัดอานไดพัฒนาทักษะเรื่องตัวเลขใน
ชีวิตประจําวันที่งายและสนุกสนาน เชน การนับเลข การเรียงลําดับ ลบและคูณเลขอยางงาย ๆ
ชื่อเรื่อง
เกงเลข เกงคณิต
ผูแตง
Peter Patilla
ผูแปล
นายเกง
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๔๙
ราคา
๕๙๕ บาท
คณิตศาสตรสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ เด็ก ๆ จะไดทดลอง บวก ลบ คูณ และหาร ในรูปแบบ ตาง ๆ กัน ทําให
ไดเรียนรู และคนพบความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งของคณิตศาสตร
ชื่อเรื่อง
นายคณิตมาแลว
ผูแตง
ทาโร โกมิ
สํานักพิมพ
บุกนุก
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๘๐ บาท
เพลิดเพลินกั บเรื่อ งราวของนายคณิต และเพื่อน ๆ พรอ มเรีย นรูคณิต ศาสตรงาย ๆ จากสิ่ งรอบตั ว เด็ กๆ จะไดทํ า
ความคุนเคยกับคําศัพทตาง ๆ ทางคณิตศาสตร อันจะเปนการปูพื้นฐานสําหรับการเรียนในอนาคต
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ชื่อเรื่อง
นกฮูกสรางครอบครัว
ผูแตง
Anne Moller
ผูแปล
หัทยา
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๙๕ บาท
เรียนรูชีวิ ตใกลชิด เจา นกฮู ก ถึ งเวลาที่น กฮูก หนุม ตองจากครอบครัว มาใชชีวิ ตตามลํา พัง วาแตมัน จะต องเจอกั บ
ปญหาตาง ๆ นานา อยาง...จะอยูที่ไหน ลาเหยื่ออยางไร กินอะไรเปนอาหาร
นอกจากนี้ ยังตองเตรียมตัวสรางครอบครัวใหมที่กําลังจะเกิดขึ้น นกฮูกหนุมจะผานพนชวงเวลาเหลานี้ และสราง
ครอบครัวที่ดีไดไหมนะ รวมลุนกับการผจญภัยครั้งนี้ พรอมสาระความรูที่ทําใหเด็ก ๆ รูจักการใชชีวิตของนกฮูกทุกแงมุม

๑๑๑

ชื่อเรื่อง
ฉันปกปองธรรมชาติเพื่ออนุรกั ษสัตวและตนไม : รวมพลังปกปองโลก
ผูแตง
Jean-Rene Gombert
ผูแปล
ธนธัช ไชยแสน
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๗๕ บาท
รวมพลังปกปองโลก คือ ชุดหนังสือภาพสําหรับเด็กที่สํานักพิมพนานมีบุคสคิดดี้ ตั้งใจนําเสนอ โดยหวังจะกระตุนให
เด็ก ๆ ไดเขาใจและตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อเด็ก ๆ จะกลายเปนผูพิทักษสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต ทําไมอาหารจึง
เปน มลพิ ษต อสิ่ง แวดลอ ม กิ นอย างไรไมให เป นมลพิษ เราจะเลี้ย งปากทอ งคนทั่ว โลกได อยา งไร ใครผลิตอาหารโดยใสใ จ
สิ่งแวดลอม หนังสือเลมนี้จะพาเด็กๆ ไปดูผลกระทบจากอาหารที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมและแนะนําวิธีเลือกกินอาหาร
โดยไม เ ปน อั นตรายต อสุ ข ภาพและไมเ ป นมลพิษ ต อโลก ธรรมชาติ คือ อะไร ธรรมชาติ เ กิด มลพิษ ขึ้ นได อย า งไร ใครทํ า ให
ธรรมชาติตกอยูในอันตราย เราจะอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางไร หนังสือเลมนี้จะพาเด็ก ๆ ไปพบกับวิธีปกปองธรรมชาติอยาง
งาย ๆ เพื่อใหธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม ยังคงอยูกับเราตลอดไป
ชื่อเรื่อง
ฉันปดกอกน้ําเพื่อประหยัดน้ํา : รวมพลังปกปองโลก
ผูแตง
Jean-Rene Gombert
ผูแปล
ธนธัช ไชยแสน
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พมิ พ
๒๕๕๑
ราคา
๗๕ บาท
รวมพลังปกปองโลก คือ ชุดหนังสือภาพสําหรับเด็กที่สํานักพิมพนานมีบุคสคิดดี้ ตั้งใจนําเสนอ โดยหวังจะกระตุนให
เด็กๆ ไดเขาใจและตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อเด็ก ๆ จะกลายเปนผูพิทักษสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต ทําไมอาหารจึง
เปน มลพิ ษต อสิ่ง แวดลอ ม กิ นอย างไรไมให เป นมลพิษ เราจะเลี้ย งปากทอ งคนทั่ว โลกได อยา งไร ใครผลิตอาหารโดยใสใ จ
สิ่งแวดลอม หนังสือเลมนี้จะพาเด็ก ๆ ไปดูผลกระทบจากอาหารที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม และแนะนําวิธีเลือกกินอาหาร
โดยไมอันตรายตอสุขภาพและไมเปนมลพิษตอโลก
ทําไมเราจึงตองการน้ํา น้ําเกิดมลพิษขึ้นไดอยางไร ใครใชน้ําอยางสิ้นเปลือง เราจะชวยกันประหยัดไดอยางไร หนังสือ
เลมนีจ้ ะพาเด็ก ๆ ไปพบกับวิธีประหยัดน้ํา ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนอยางยิ่ง แตมีอยูอยางจํากัด
ชื่อเรื่อง
ฉันคัดแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล : รวมพลังปกปอง
โลก
ผูแตง
Jean-Rene Gombert
ผูแปล
ธนธัช ไชยแสน
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๗๕ บาท
ไปคัดแยกขยะอยางงาย ๆ เพื่อนําไปรีไซเคิล และชวยประหยัดทรัพยากร พรอมรวมกันคนหาคําตอบวาทําไมขยะจึงมี
มากมายมหาศาล เราจะกําจัด ขยะไดอย างไร ทํา ไมต องคัด แยกขยะ เราจะชว ยลดปริมาณขยะไดอย างไร และอื่น ๆ อี ก
มากมายใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูโดยเฉพาะ แลวเด็ก ๆ จะไดรูจักขยะและวิธีการจัดการกับขยะที่พบเห็นอยูในชีวิตประจําวันมากขึ้น
เลยทีเดียว
๑๑๒

ชื่อเรื่อง
ฉันปดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน : รวมพลังปกปองโลก
ผูแตง
Jean-Rene Gombert
ผูแปล
ธนธัช ไชยแสน
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๗๕ บาท
ทําไมเราจึงตองการพลัง งาน พลังงานมาจากไหน ใครใชพลังงานอยางสิ้นเปลื อง เราจะชวยประหยัดพลั งงานได
อยางไร หนังสือเลมนี้จะพาเด็กๆ ไปพบกับวิธีประหยัดพลังงานอยางงายๆ เพื่อปกปองสิ่งแวดลอมของเราใหคงอยูตอไป
ชื่อเรื่อง
ฉันรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน : รวมพลังปกปองโลก
ผูแตง
Jean-Rene Gombert
ผูแปล
ธนธัช ไชยแสน
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๗๕ บาท
ใครใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง และทําลายสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ทําอยางไรใหโรงเรียนของเรา เปนโรงเรียนที่รักษา
สิ่งแวดลอม หนังสือเลมนี้ จะพาเด็ก ๆ ไปดูวิธีรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยางงาย ๆ และรูจักใชทรัพยากรในโรงเรียน ให
คุมคามากที่สุด
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

นักสืบพิทักษสิ่งแวดลอม
Andreas Schlumberger
ธนรัตน เบญจวัฒนานันท
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
๒๕๕๑
๑๒๕ บาท

เรียนรูวธิ ีเพื่อปกปองโลกของทิม และเลนา คูหูนักสืบพิทักษสิ่งแวดลอม ตั้งแตเรื่องรอบตัวอยางการเลือกซื้อแบตเตอรี่
หลอดประหยัดไฟ ปดสวิตซไฟ ชวยประหยัดเงินไปจนถึงการทําปุยชีวภาพดวยตัวเอง วิธีการเปลี่ยนสนามกลางแจงใหเปนที่รม
ตลอดจนการเลือกซื้อผลไมตามฤดูกาล
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ดร.กระเต็นไขปญหาชีวิตสัตว
แคลร เลเวลลีน
ชวธีร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
แพรวเยาวชน
๒๕๕๒
๑๒๙ บาท

๑๑๓

ขอเชิญนอง ๆ พบกับ ดร.กระเต็น นักไขปญหาของเหลาสรรพสัตว ซึ่งมีประสบการณในการตอบปญหาชีวิตใหแก
บรรดาสั ตว ป าทั้ ง หลายอยู ทุ กเมื่ อ เชื่ อ วัน ไม ว า จะเปน เรื่อ งของด วงเตา ลายที่ กั งวลเรื่ อ งจุด บนป ก ลู ก อ อดที่ วิต กกับ การ
เปลี่ยนแปลงของรางกาย เรื่องของวงจรชีวิต หวงโซอาหาร อาหารการกิน หรือแมแตปญหาหัวใจ
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง
พระอาทิตยสิบดวง
ผูแตง
ชีวัน วิสาสะ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๒๓๕ บาท
พระอาทิตยสิบดวง นอกจากจะเปนนิทานตํานานของจังหวัดนครศรีธรรมราชแลวยังเปนนิทานที่บอกถึงความพอดี
สิ่งใดมากเกินไปหรือนอยเกินไปก็ทําใหเกิดความเดือดรอนได สิ่งใดที่ตั้งอยูบนความพอเหมาะพอดี ก็จะทําใหทุกอยางราบรื่น
และสงบสุข
ชื่อเรื่อง
ราชาหนูกับแมว
ผูแตง
สุธาสินี ศุภศิรสิ ินธุ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๒๓๕ บาท
ราชาหนูดู แลฝูงหนู ดวยความผาสุกมาเปนเวลานาน จนกระทั่งมีแ มวปาหิวโซเดินผา นมาแลว อยากจับ ฝูงหนูเป น
อาหาร จึงใชเลหเพทุบายทําตนเปนผูทรงศีลทําใหราชาหนูเลื่อมใสแลวนําฝูงหนูไปทําความเคารพแมวปาทุกวัน แตทุกครั้งที่
ราชาหนูพาฝูงไปนั้นฝูงหนูก็จะลดจํานวนลงเรื่อย ๆ จนผิดสังเกต วันหนึ่งราชาหนูจึงวางแผนเดินรั้งทายฝูงหนูหลังจากที่ทํา
ความเคารพแมวปาเสร็จ ราชาหนูจึงไดเผชิญหนากับแมวปาที่กําลังจะจับหนูเปนอาหาร ราชาหนูและฝูงรวมแรงรวมใจกันตอสู
กับแมวปา จนแมวปาตองถอยหนีและไมกลับมาหาราชาหนูและฝูงอีกเลย
ชื่อเรื่อง
พระบารมีแหงเจาชายสิทธัตถะ กําเนิดมหาบุรุษของโลก
ผูแตง
อิสรีย อชพงศสิน
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๓๕ บาท
เรื่องราวพุทธประวัติและพระบารมีอันยิ่งใหญของเจาชายแหงศากยวงศนามวา "สิทธัตถะ" ที่ใคร ๆ ตางขนานนามวา
"มหาบุรุษของโลก" ผูเปนสุดยอดบุคคลตนแบบในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม

๑๑๔

ชื่อเรื่อง
พระบารมีแหงเจาชายสิทธัตถะ ศึกชิงหงส
ผูแตง
อิสรีย อชพงศสิน
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๓๕ บาท
หงสนอยตัวหนึ่งถูกเจาชายเทวทัตยิงดวยธนูจนบาดเจ็บ เมื่อเจาชายสิทธัตถะมาพบเขา จึงชวยชีวิตมันเอาไว แตแลว
ปญหาก็เกิดขึ้น เมื่อทั้งสองฝายตกลงกันไมไดวา ใครคือเจาของหงสที่แทจริง
ชื่อเรื่อง
พระบารมีแหงเจาชายสิทธัตถะ อัศจรรยวันแรกนาขวัญ
ผูแตง
อิสรีย อชพงศสิน
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๓๕
ขณะที่ชาวบานกําลังรื่นเริงกับงานมหรสพในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เจาชายสิทธัตถะกลับพบสัจธรรม
บางอยางของชีวิต อันนํามาซึ่งเหตุอัศจรรยที่ทุกคนตางตกตะลึง
ชุด พระบารมีแหงเจาชายสิทธัตถะ มี ๕ เรื่อง คือ ๑.กําเนิดมหาบุรุษของโลก ๒.อัศจรรยวันแรกนาขวัญ ๓.ศึกชิงหงส
๔.สยบมาพยศ ๕.สูเพศบรรพชิต
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อเรื่อง
อยากรูจัง ฉันเกิดมาไดอยางไร
ผูแตง
Katerina Janouch
ผูแปล
ปริญญ ปราชญานุพร
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๓๕ บาท
หนังสือภาพแสนนารักที่คุณพอคุณแมสามารถใชไขขอของใจเรื่องกําเนิดชีวิตและเพศศึกษาใหกับเจาตัวนอยวัย ๗ ป
ขึ้นไป ซึ้งคุณพอคุณแมบางทานยังไมรูจะตอบคําถามเจาตัวเล็กไดอยางไรวา “หนูเกิดมาจากไหน เกิดมาไดอยางไร ทําไม
ตองเกิดมา แลวกอนหนานี้หนูเคยอยูที่ไหน...” และยังมีอีกหลายคําถามที่ผูใหญจํานวนมากไมอาจตอบเด็ก ๆ ได
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชื่อเรื่อง
ครอบครัวไข
ผูแตง
สุมนรัตน นุชองค
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๖๙ บาท
คูมือพ อแมแ ละคุ ณครูยุ คใหม ที่รูจั กนําสิ่ งของใกล ตัวมาใชใ หเกิด ประโยชน สูงสุด โดยสอดแทรกทั้ งเกร็ดความรู ที่
นาสนใจ และความบันเทิงจากการเลานิทานแบบไข..ไข และการประดิษฐของเลนแบบไข...ไข รับรองวาจะชวยสะกดเด็กนอย
ในทุกครอบครัว และทุกหองเรียนใหสนุกสนานเพลิดเพลิน เสริมความรูและความคิดสรางสรรค รวมทั้งฝกสมาธิใหเด็ก ๆ ได
๑๑๕

เปนอยางดีดวย และที่สําคัญยิ่งก็คือ หากเมื่อใดที่คุณพอคุณแมและคุณครู หันมาใหความสนใจและรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ใน
"ครอบครัวไข" ไปพรอมกับเด็ก ๆ แลวละก็...เชื่อแนวา "ครอบครัวไข" จะเปนกิจกรรมบันเทิงในครอบครัวและในหองเรียนที่
เด็ก ๆ เฝารอคอยอยางใจจดใจจอเลยทีเดียว
ชื่อเรื่อง
เขาวงกตนิทานโบราณ ๒๔
ผูแตง
Yumi Hiyama
ผูแปล
วรุณยุพา จันทโรจนวงศ
สํานักพิมพ
comm kids
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๒๑๐ บาท
หนังสือนิทานประกอบภาพวาดที่จะทาทายฝมือลูกนอยของคุณ ลองแลวจะรูวามัน...นาตื่นเตนมากแคไหน!!!
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง
ทําเอง เกงประดิษฐ
ผูแตง
สุภลักษณ พูนสินบูรณะกุล...[และคนอื่นๆ]
สํานักพิมพ
หองเรียน
ปที่พิมพ
๒๕๕๐
ราคา
๕๕ บาท
ฝกทักษะกับงานประดิษฐ ของเลนกระดาษ แสนสนุก ของเลนกระดาษ ประดิษฐงาย เลนสนุก แสนเพลิน ของเลน
ถูกใจ ของเลนกระดาษหรรษา สรางกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณคาใหเด็ก ๆ เลนกับเพื่อน ๆ
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

คิดเปน เลนฉลาด
สุภลักษณ พูนสินบูรณะกุล...[และคนอื่นๆ]
หองเรียน
๒๕๕๐
๕๕ บาท

ฝกทักษะกับงานประดิษฐ ของเลนกระดาษ แสนสนุก ของเลนกระดาษ ประดิษฐงาย เลนสนุก แสนเพลิน ของเลน
ถูกใจ ของเลนกระดาษหรรษา สรางกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณคาใหเด็ก ๆ เลนกับเพื่อน ๆ
ชื่อเรื่อง
นักประดิษฐจอมยุง
ผูแตง
Neil Morris
ผูแปล
ธิติมา สัมปชชลิต
สํานักพิมพ
นานมีบุคสคิดดี้
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๔๕ บาท
สนุกกับกิจกรรมและงานประดิษฐที่ทําเองงาย ๆ ดวยอุปกรณเหลือใชใกล ๆ ตัว พรอมแนะนําขั้นตอนอยางละเอียด
สามารถทําตามไดทันที ดวยภาพประกอบ ๔ สี สวยงาม เนื้อหาเหมาะสําหรับเด็กและผูใหญที่ชอบการประดิษฐ มีการทดลอง
กวาแปดสิบกิจกรรม
๑๑๖

ชื่อเรื่อง
ตวงเอยตวงขาว
ผูแตง
ศิริลักษ พุทธโคตร
สํานักพิมพ
สารอักษร
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๐ บาท
หนังสือบูรณาการสูชีวิต ชุด “ขาว” ระดับประถมศึกษาตอนตน ที่จะชวยเปดโอกาสแหงการเรียนรูใหกับเด็ก ๆ และ
สรางสรรคจินตนาการใหงอกงาม มีชีวิตชีวา โดยเด็ก ๆ จะไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับ “ขาว” อยางสนุกสนานเพลิดเพลิน พรอม
ทั้งรูคุณคาและเห็นความสําคัญของขาวมากยิ่งขึ้น
ชื่อเรื่อง
เลน รอง ทํานองขาว
ผูแตง
ศิริลักษ พุทธโคตร
สํานักพิมพ
สารอักษร
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๕๐ บาท
หนังสือบูรณาการสูชีวิต ชุด “ขาว” ระดับประถมศึกษาตอนตน ที่จะชวยเปดโอกาสแหงการเรียนรูใหกับเด็ก ๆ และ
สรางสรรคจินตนาการใหงอกงาม มีชีวิตชีวา โดยเด็กๆ จะไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับ “ขาว” อยางสนุกสนานเพลิดเพลิน พรอม
ทั้งรูคุณคาและเห็นความสําคัญของขาวมากยิ่งขึ้น
ชื่อเรื่อง
ขนมแยะ
ผูแตง
ศิริลักษ พุทธโคตร
สํานักพิมพ
สารอักษร
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๐ บาท
หนังสือภาพแสนสวยพรอมคํากลอนที่อานสบาย ๆ ใหความรูเกี่ยวกับขนมนานาชนิด ที่บางคนอาจเคยเห็น แตไมรูวา
คืออะไร นอกจากจะไดเพลิดเพลินไปกับภาพสี่สีสวยงามแลว ยังไดรับสาระความรูไปพรอม ๆ กันอีกดวย
ชื่อเรื่อง
ขาวเยอะ
ผูแตง
ศิริลกั ษ พุทธโคตร
สํานักพิมพ
สารอักษร
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๗๐ บาท
หนังสือภาพแสนสวยพรอมคํากลอนที่อานสบาย ๆ ใหความรูเกี่ยวกับขาวพรอมเมนูเกี่ยวกับขาวนานาชนิดที่บางคน
อาจเคยเห็น แตไมรูวาคืออะไร นอกจากจะไดเพลิดเพลินไปกับภาพสี่สีสวยงามแลว ยังไดรับสาระความรูไปพรอม ๆ กันอีกดวย

๑๑๗

กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ชื่อเรื่อง
กองทุนแมไก
ผูแตง
Katie Smith Milway
สํานักพิมพ
ปาเจรา
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๒๖๕ บาท
หนังสือเรื่องนี้เปนเรื่องเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญสําหรับเด็กและผูใหญทุกคน ที่ไมหยุดคิดอยางสรางสรรคในการหาหนทางและ
ไมยอมพายแพกับความยากลําบากและความขาดแคลน ในขณะเดียวกันก็สอนใหรูจักการเปนทั้งผูใหและผูรับอยางมีศักดิ์ศรี
และชี้ใหเห็นวาการชวยเหลือผูอื่นแมจะเปนการชวยเหลือเพียงเล็กนอย ก็สามารถตอชีวิตใหกับคนหลายคนได ในเวลาเดียวกัน
ก็สอดแทรกตัวอยางการทําหนาที่พลเมืองที่ดีไวอยาง แยบยล
ชื่อเรื่อง

พจนานุกรมรูปภาพแสนสนุก
แรกเริ่มเรียนรูภ าษาอังกฤษ ศัพท ๑๐๐๐ คํา
ผูแตง
ทีมงานขนิษฐรัฐ
สํานักพิมพ
ณัฎฐธนัน
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๗๕ บาท
พจนานุกรมรูปภาพแสนสนุก ชวยใหเด็ก ๆ สามารถเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษจํานวน ๑,๐๐๐ คํา จากสิ่งรอบตัว
คําเรียกสิ่งของตาง ๆ ในหางสรรพสินคา โรงเรียน พิพิธภัณฑ สวนสนุก ตลอดจนคําศัพทที่เกี่ยวของกับประเทศไทยที่ใชพูด
บอย ๆ และคําศัพทอีกมากมาย ที่พบไดในชีวิตประจําวัน พรอมภาพประกอบสีสันสดใส
ชื่อเรื่อง
แผนลับประหลาด
ผูแตง
สุดไผท เมืองไทย
สํานักพิมพ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๒๐ บาท
“แผนลับ ประหลาด” หนัง สือนิ ทานภาพ ๒ ภาษา ทั้ง ไทยและอัง กฤษ เปน เล มที่ ๔ เล มสุ ดทา ยของหนั งสื อชุ ด
วรรณกรรม “ขุมทรัพยเงินออม” ซึ่งเด็ก ๆ จะไดตื่นเตนกับแผนลับประหลาดสุดยอดของเด็ก ๆ ตัวละครทั้ง ๔ คน ที่สามารถทํา
ใหฝนของเขาเปนจริงไดดวยการลงทุนทั้งกาย ทั้งใจ ทั้งปญญา และทั้งเงินลงทุนที่หาไดเอง ผสานกับความสามัคคีในการให
ความรวมมือซึ่งกันและกัน

๑๑๘

กลุมสาระ “ภาษาไทย”
ชื่อหนังสือ
แมไกไขหาย
ผูแตง
ไพโรจน คงเกิด
สํานักพิมพ
สุวรี ิยาสาสน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๕ บาท
นิทานเกี่ยวกับแมไกตัวหนึ่งที่ออกไขทุกวันจนกระทั่งมีไขสี่ฟอง แตพอวันที่หาแมไกหาไขใบสุดทายไมเจอเธอจึงออก
ตามหา
ชื่อหนังสือ
ดาวจอมซน
ผูแตง
โซยฮังสุก
สํานักพิมพ
สุวีริยาสาสน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๐ บาท
เด็กๆ รูไหม ทําไมดวงดาวถึงชอบสองแสงระยิบระยับ เพราะความซนของดวงดาวจิ๋ว ที่ไมยอมทําตามคําสั่งของดวง
จันทรนั้นเอง
ชื่อหนังสือ
ซิมชองลูกสาวกตัญู
ผูแตง
โชรกเกกูรี
สํานักพิมพ
สุวรี ิยาสาสน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๑๘๐ บาท
ซิมชองลูกสาวกตัญู เด็กหญิงกําพรามารดาอาศัยอยูกับบิดาตาบอด เด็กหญิงโตขึ้น ก็ชวยบิดาทํางาน วันหนึ่ง
บิดาไดทราบขาววาตนเองจะหายจากตาบอดถาถวายขาว ๓๐๐ กระสอบ ซิมชองไดยินก็อยากจะใหบิดาหายจากตาบอด
เธอจึงยอมสละชีวิตบูชาถวายเจาสมุทร โดยขอของตอบแทนเปนขาว ๓๐๐ กระสอบ เธอกระโดดลงทะเลและไดพบเจาสมุทร
เจาสมุทรประทับใจในความกตัญูจึงอนุญาตใหหญิงสาวกลับขึ้นไปได
ชื่อหนังสือ
โฮบารต
ผูแตง
Anita Briggs
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๓๐ บาท
โฮบารตเปนหมูที่อาจจะดูเหมือนหมูธรรมดา แตจริงๆ แลวมันไมธรรมดาเลย โฮบารตเปนหมูที่มีความหวังมันมอง
โลกในแงดีเสมอ เรื่องราวสนุกสนานนาประทับใจ และภาพประกอบจากลายเสนสวยๆ ที่จะนําคุณไปสูโลกของหมูนอยตัว
หนึ่งที่ไมเคยยอมแพและทําอะไรไดมากกวาที่คุณคิด

๑๑๙

ชื่อหนังสือ
ทองโลกจินตนาการแสนสนุก
ผูแตง
Emille Beaumont
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๒๔๕ บาท
สนุกสนานไปกับหลากหลายเรื่องราวจากจินตนาการ ไปรูจักกับตัวละครในเทพนิยายทั้ง พอมด แมมด นางฟา
มนุษยหมาปา และผีดูดเลือด ดูซิวา หนาตาเปนอยางไร ชอบทําอะไรและทําอยางไรจะไดเห็นตัวจริง รวมเรื่องเลาเกี่ยวกับสัตว
ประหลาดตางๆ ในเทพนิยาย สนุก ตื่นเตนไปกับความเกงกาจ กลาหาญของเหลาวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ คนหาคําตอบของปริศนา
แหงธรรมชาติ ทําไมภูเขาไฟจึงระเบิด แผนดินไหวเกิดจากอะไร ทําไมตองมีกลางวันกลางคืน รุงกินน้ําเกิดไดอยางไร
ชื่อหนังสือ
นิทานพระจันทร ชุด นิทานกอนฝนดี
ผูแตง
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปทพ
ี่ ิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๙๕ บาท
หนังสือแบงเปน ๕ ตอน แตละตอนพูดถึงพระจันทร ผานมุมมองของเด็ก มีทั้งเปนคํากลอนและเรื่องเลา ทายเลมยังมี
เกมหาเสี้ยวพระจันทร ใหเลนดวย
ชื่อหนังสือ
จมูกเจาปญหา ชุด นิทานอิหราน
ผูแตง
นาฮิด มะหดาวี อัลล
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๕ บาท
จมูกมันบนวาเหงาเพราะไมมีคูเหมือนตา หู แขน ขา แตเมื่อจมูกปวย อวัยวะตางๆ ก็ชวยกันดูแลจนจมูกหายปวย
จมูกจึงไดรูวาเขามีเพื่อนที่ดีอยูรอบตัวเสมอมา นิทานแฝงขอคิดสอนใจ ปลูกฝงสิ่งดีงาม และเสริมสรางจินตนาการ ความคิด
สรางสรรคแกเด็กๆ พรอมซึมซับความสวยงามของภาพประกอบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปะอิหรานและชวยใหเด็กๆ ได
เรียนรูอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย และความมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น
ชื่อหนังสือ
แม
ผูแตง
ตุลย สุวรรณกิจ
สํานักพิมพ
แพรวเพื่อนเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๕ บาท
เปนหนังสือภาพใหความรูเรื่องแม-ลูกสัตวหลากหลายชนิด บอกลักษณะการโอบอุม เลี้ยงดูลูกนอยดวยคําอธิบาย
สั้นๆ กระชับ สื่อความหมายถึงความรัก ความหวงใยที่แมมีตอลูกนอย และในภาพสุดทายสื่อถึงความรักของแมทั้งหมดที่มีตอ
ลูก แมใหความรัก โอบอุม ปกปอง และเลี้ยงดูลูก แมทําทุกอยางเพื่อใหลูกเติบใหญและแข็งแรง แมทําทุกอยางเพื่อให ลูกรักกิน
อิ่มและอุนสบาย แมสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของลูก
๑๒๐

ชื่อหนังสือ
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
พรอมซึมซับความสวยงามของภาพประกอบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปะอิหราน
ชื่อหนังสือ
โสนนอยเรือนงาม ชุด นิทานไทย
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๕๕ บาท
เจาหญิงโสนนอยเกิดมาพรอมเรือนไมอันสวยงาม และเปนผูชวยชีวิตนางกุลาดวยยาวิเศษ ตอมาเจาหญิงไดชวย
ชุบชีวิตเจาชายวิจิตรจินดา แตเจาชายถูกนางกุลาหลอกวาเปนเจาหญิง สวนโสนนอยเปนทาสรับใช ในที่สุดเจาชายก็ไดรูวา
โสนนอยคือเจาหญิงตัวจริง พาเด็กๆ ยอนยุคไปกับเรื่องราวอมตะของไทย ใหความเพลิดเพลินและแฝงขอคิดสอนใจ เนื้อหา
อานงาย ภาพประกอบสวยงาม
ชื่อหนังสือ
พิกุลทอง ชุด นิทานไทย
ผูแตง
นานกฮูก
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๕๕ บาท
พิกุลเปนหญิงสาวที่มีจิตใจดีจึงไดรับพรจากนางไมวา เวลาที่พูดจะมีดอกพิกุลทองรวงออกมาจากปาก เมื่อแมเลี้ยง
ใจรายรูเขาก็วางแผนใหมะลิ ซึ่งเปนลูกสาวของตนไดรับพรนั้นบาง แตมะลิเปนคนใจดําและพูดจาหยาบคายจึงถูกนางไมสาบ
ใหมีสัตวนาเกลียดรวงจากปากแทน
พาเด็กๆ ยอนยุคไปกับเรื่องราวอมตะของไทย ใหความเพลิดเพลินและแฝงขอคิด
สอนใจ เนื้อหาอานงาย ภาพประกอบสวยงาม
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ชาวนากับงูเหา
สุดใจ พรหมเกิด
มูลนิธิเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๙
๕๐ บาท

๑๒๑

ชาวนาคนหนึ่งผานไปพบงูเหากําลังนอนขดตัวดวยความหนาว ดวยความเมตตา จึงอุมงูไวในออมกอด แตแลว
กลับถูกงูเหากัดจนเสียชีวิต ชาวนากับงูเหาเปนนิทานอีสปที่ไดรับการเลาขานและนํามายกตัวอยางเปรียบเปรยถึงคนที่ไมรู
บุญคุณคนอยูเสมอๆ แนบสนิทกับสังคมไทย จนกลายเปนนิทานไทยเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว
ชื่อหนังสือ
เจาชายกบ
ผูแตง
สุดใจ พรหมเกิด
สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๕๐ บาท
เจาหญิงพระองคหนึ่งทําลูกบอลทองคําตกลงไปในสระน้ํา ทรงใหคํามั่นสัญญา ๓ ขอ กับกบในสระจนไดลูกบอลคืน
และไดชวยแกคําสาปจนกบนอยกลายเปนเจาชายที่สงางาม นิทานไมเพียงเปนสื่อที่ชวยสรางความสุข ความเบิกบาน และ
จินตนาการใหกับเด็กๆ เทานั้น หากแตเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยสรางเสริมลักษณะนิสัยอันพึงประสงคใหกับเด็กๆ ดวย
เจาชายกบเปนหนึ่งในนิทานอมตะของโลกที่สองพี่นองตระกูลกริมมบันทึกไว เปนนิทานที่สอดแทรกการอบรมบมเพาะนิสัย
ของการมีวาจาสัตย การรักษาคํามั่นสัญญา จึงเปนนิทานอีกเลมที่คุณพอคุณแมวางใจ
ชื่อหนังสือ
จอมเกเร
ผูแตง
สุดใจ พรหมเกิด
สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๐ บาท
มะขามเปนเด็กนักเรียนที่ชอบเยาแหยและเลนแรงๆ เมื่อแตงโมเด็กพิการในหองหกลม ทุกคนเขาใจผิดคิดวามะขาม
แกลง มะขามโมโหมากที่ไมมีใครเชื่อจึงกลายเปนจอมเกเรไปจริงๆ แตสุดทายดวยความดีงามของมะขามก็ทําใหเพื่อนๆ เขาใจ
จนได เรื่องในวัยเด็กมักเปนความทรงจําที่งดงามเมื่อเราโตขึ้น งดงามในเนื้อเรื่อง งดงามในบรรยากาศ งดงามในความอารี มี
เมตตา เมื่ออาน “จอมเกเร” คุณพอคุณแมหลายคนคงอมยิ้ม ดวยเห็นภาพตัวเองและเพื่อนฝูงวัยเด็ก บรรยากาศแบบนั้น
อารมณประมาณนั้น โมโหโกรธา และอภัยกันไดอยางหมดจด ควรแกการถายทอดใหเด็กๆ รุนใหมไดซึมซับเมื่อโตขึ้น เขาจะ
ไดบมเพาะตัวเองหลุดจากความเคียดแคนชิงชัง ซึ่งนับวันจะรุนแรงขึ้นทุกที เปนงานการตูนไทยอีกเลม ที่มีบรรยากาศ
วัฒนธรรมไทย ทองทุง วัดวาอาราม อยางไมคอยจะเห็นนักในหนังสือภาพสําหรับเด็กทั่วไป
กลุมสาระ “ภาษาตางประเทศ”
ชื่อหนังสือ
เกงอังกฤษกับพิ้งคกี้ ตอน หัดอาน ABC
ผูแตง
นิสัย แกวแสนไชย
สํานักพิมพ
ดอกหญาวิชาการ
ปทพ
ี่ ิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๕๐ บาท
สําหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนหรือประถมศึกษาตอนตน มีตัวสัทอักษร (Phonetic Symbols) กํากับ ทําใหเด็กๆ ออก
เสียงไดอยางถูกตองตั้งแตเริ่มเรียน โดยฟงเสียงไดจาก CD ที่ออกเสียงโดยชาวอังกฤษแลวอานตาม โดยพยายามเลียนเสียงให
๑๒๒

เหมือนกับเจาของภาษา สามารถศึกษาความหมายไดจากคําแปลหรือรูปภาพทางขวามือดวย พรอมแบบฝกหัดทายเลมใหฝก
สมอง เปนการเรียนที่สนุกสนานไมเครียด เปนการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ
พีนาพบเพื่อน
ผูแตง
ฟรานเชสคา วิกนากา
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๗๕ บาท
เปนเรื่องเกี่ยวกับตุกตาไขลานเพศเมียตัวหนึ่งถูกเจาของทําหลนไวที่สถานีรถไฟ เธอมองไปรอบๆ เห็นแตภูเขากับราง
รถไฟ ไมเห็นมีใครที่ชวยเธอได เธอกลัว และรูดีวาเธอเปนแคของเลน ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได เธอจึงไดแตรอ รอจนมืด
เธอจึงไดเห็นหนูจริงๆ ที่ชื่อวาพีโน แมพีโนจะเปนหนูจริงๆ แตก็ไมรังเกียจที่จะใหความชวยเหลือหนูของเลน ทั้งยังตั้งชื่อใหหนู
ของเลนวาพีนา และทั้งสองก็กลายเปนเพื่อนกันในที่สุด
ชื่อหนังสือ
เจามาจอมซน
ผูแตง
Brlan Morse
สํานักพิมพ
นานมีบุคสยังรีดดิ้ง
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๖๘ บาท
วันนี้ซาราหอยูบานทําความสะอาดบานกับพอของเธอ แตมีมาตัวหนึ่งเขามาทําบานรก สกปรกไปหมด พอไมเชื่อที่
ซาราหบอกวามีมาอยูในบาน เมื่อมาไปแลวซาราหจึงตองรีบเขาไปทําความสะอาดบานกอนที่แมจะกลับมา
ชื่อหนังสือ
เบอรนี เหมียวมีโชค
ผูแตง
แอนนา พิลอตโต
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๗๕ บาท
นิทานภาพ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) เหมียวเบอรนีกําลังหิวโซ มันหิวจนตาลาย เห็นอะไรก็กลายเปนปลาไปหมด
กระทั่งไดพบและเปนเพื่อนกับเด็กหญิงตัวนอย ชีวิตของเบอรนีก็เปลี่ยนไป
ชื่อหนังสือ
อัลเฟรด
ผูแตง
ฟรานเชสคา วิกนากา
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๗๕ บาท
อัลเฟรดเปนชางนอยอยูในสวนสัตว มันมีหนาตาไมเหมือนชางตัวอื่นๆ เพราะงวงของมันยาวมาก จึงทําทุกอยาง
เพื่อซอนงวงของมันแตก็ไรผล กระทั่งไดเกิดเหตุการณที่ทําใหรูวา งวงของมันนั้นพิเศษกวาของใคร
๑๒๓

ชื่อหนังสือ
จระเขยิ้มแฉง
ผูแตง
อัน วรอมเบาต
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๒๕ บาท
พบกับแกงผองเพื่อนแหงบานตนมะมวง ๕ ตัว หนึ่งในนั้นคือจระเขคลาราเบลลา ที่มีฟนมากมายหลายซี่ที่ตองคอย
ทําความสะอาด จึงแทบไมมีเวลาทําอยางอื่นเลย จนกระทั่งผองเพื่อนของเธอตองชวยกันจัดการ
ชื่อหนังสือ
ลูกตาสัตวประหลาด
ผูแตง
Jacquellne Wilson
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๖๘ บาท
เคทชอบไปโรงเรียน ชอบวาดรูป ชอบศิลปะ แตมารคชอบแกลงเธอ เมื่อเธอบอกร็อบบี้พี่ชายใหเขาไปจัดการกับ
มารค แตเขากลับไปเปนเพื่อนกับแอนดริวพี่ชายมารคเสียนี่ แลวยังชวนสองคนนั่นไปงานวันเกิดที่บานอีก แลวเคทก็ไดรูวาใน
เกมปดตาคลําของ มารคกลัวการคลําหาลูกตาสัตวประหลาดมากที่สุด ทั้งที่มันก็แคองุนเทานั้น แตมารคก็ไดรูวาการแกลงคน
อื่นนั้นมันไมดีอยางไร
ชื่อหนังสือ
โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เลม ๑
ผูแตง
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๕ บาท
โดเรมอนและเพื่อนๆ จะมาสอนนองๆ ฝกภาษาอังกฤษอยางงาย ไมวาจะเปน การแนะนําตัว การทักทาย การบอก
สิ่งที่ชอบและไมชอบ การบอกความรูสึก อารมณ การบอกเวลาและสภาพอากาศ ฯลฯ พรอมความรูเพิ่มเติมตางๆ
ชื่อหนังสือ
เวทมนตรเปรี้ยวจี๊ด
ผูแตง
Joyce Dunbar
สํานักพิมพ
นานมีบุคสยังรีดดิ้ง
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๖๘ บาท
โซอี้จะเปนเจาหญิง เธอใสรองเทาสนสูง ใชผาปูโตะทําเปนชุด ใชที่หนีบผาทํามงกุฎ บันไดเปนบัลลังก แตไมมีใคร
ยอมทําตามเธอ เธอจึงเสกน้ํามะนาววิเศษใหเพื่อนๆ ตอมาเธอเปลี่ยนใจไมเปนเจาหญิงแลว แตจะเปน...

๑๒๔

ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา
หนังสือ ๓ ภาษา
น้ํามัน สีสันสวยงาม

ผักมีวิตามิน ชุด ศัพทแรกของฉัน
ชาคร รุจิระชาคร
พาส พับลิชชิ่ง
พ.ศ. ๒๕๔๘
๖๕ บาท
เรียนรูคําศัพททั้งไทย จีน และอังกฤษ เกี่ยวกับผักหลากหลายชนิดจากภาพประกอบปนดวยดิน

ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา
หนังสือ ๓ ภาษา
สีสันสวยงาม

กิริยาทาทาง ชุด ศัพทแรกของฉัน
ชาคร รุจิระชาคร
พาส พับลิชชิ่ง
พ.ศ. ๒๕๔๘
๖๕ บาท
เรียนรูคําศัพททั้งไทย จีน และอังกฤษ เกี่ยวกับกิริยาทาทางจากภาพประกอบปนดวยดินน้ํามัน

ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา
หนังสือ ๓ ภาษา
สวยงาม

คนนี้ใครเอย ? ชุด ศัพทแรกของฉัน
ชาคร รุจิระชาคร
พาส พับลิชชิ่ง
พ.ศ. ๒๕๔๘
๖๕ บาท
เรียนรูคําศัพททั้งไทย จีน และอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพจากภาพประกอบปนดวยดินน้ํามัน สีสัน

ชื่อหนังสือ
แมไกกับเมล็ดขาวสาลี
ผูแตง
มณฑิรา พานิชยิ่ง
สํานักพิมพ
สถาพรบุคส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
นิทานลูกโซเปนนิทานที่เลาสืบตอกันมามีลักษณะพิเศษที่เลาตอเนื่องดวยการเลาซ้ําๆ พูดตอเปนลูกโซ สวนใหญจะ
วนกลับมาที่เดิม ในเรื่องจะแฝงแงคิดบางอยางไว เด็กๆ จะชอบฟงอยางไมรูเบื่อ ถาผูเลาผิดหรือตกหลนก็จะทวง นอกจากจะได
ความสนุกสนานแลว นิทานชุดนี้จะชวยใหรูศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ครูอาจารยสามารถนําไปบูรณาการ
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

๑๒๕

ชื่อหนังสือ
ยายกะตา
ผูแตง
มณฑิรา พานิชยิ่ง
สํานักพิมพ
สถาพรบุคส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
นิทานลูกโซเปนนิทานที่เลาสืบตอกันมามีลักษณะพิเศษที่เลาตอเนื่องดวยการเลาซ้ําๆ พูดตอเปนลูกโซ สวนใหญจะ
วนกลับมาที่เดิม ในเรื่องจะแฝงแงคิดบางอยางไว เด็กๆ จะชอบฟงอยางไมรูเบื่อ ถาผูเลาผิดหรือตกหลนก็จะทวง นอกจากจะได
ความสนุกสนานแลว นิทานชุดนี้จะชวยใหรูศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ครูอาจารยสามารถนําไปบูรณาการ
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
ชื่อหนังสือ
วันฟาใส
ผูแตง
มณฑิรา พานิชยิ่ง
สํานักพิมพ
สถาพรบุคส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
นิทานลูกโซเปนนิทานที่เลาสืบตอกันมามีลักษณะพิเศษที่เลาตอเนื่องดวยการเลาซ้ําๆ พูดตอเปนลูกโซ สวนใหญจะ
วนกลับมาที่เดิม ในเรื่องจะแฝงแงคิดบางอยางไว เด็กๆ จะชอบฟงอยางไมรูเบื่อ ถาผูเลาผิดหรือตกหลนก็จะทวง นอกจากจะได
ความสนุกสนานแลว นิทานชุดนี้จะชวยใหรูศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ครูอาจารยสามารถนําไปบูรณาการ
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
กลุมสาระ “คณิตศาสตร”
ชื่อหนังสือ
กิ๊บกิ๊บ กาบกาบ ตามขาพเจามา
ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
แชร อึน คิว
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องระยะทาง “ใกล-ไกล” รวมทั้งการแบงแยกระหวาง “ขางใน-ขางนอก”
คืนหวานวันดาวเต็มฟา
ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
อี ซัง โคว
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องการใชตัวเลข
ชีวิตประจําวัน
ชื่อหนังสือ

รวมทั้งความเขาใจความหมายของตัวเลขแตละตัวที่ใชใน
๑๒๖

ชื่อหนังสือ
หมวกวิเศษ ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
ยู ยัง โซ
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องแผนภูมิรูปภาพ จัดกลุมกิจกรรมที่ทําสรางเปนแผนภูมิรูปภาพ โดยนํา
ภาพวาดมาเรียงกันตามกลุมกิจกรรมที่ทํา
เตเต เพื่อนใหมขี่ไมกวาด
ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
ยู ยัง โซ
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องลําดับของเวลา รับรูความหมายและเขาใจธรรมชาติของมัน
ชื่อหนังสือ

ถุงเทาของคุณตะขาบ
ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
ฮอ อึน มี
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องรูปแบบหรือลวดลาย
เดียวกันดวยการซ้ําอยางมีกฏเกณฑ
ชื่อหนังสือ

อันกอใหเกิดความกลมกลืนและผสานเปนหนึ่ง

ตอดโตยายบาน
ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
อี ซัง โคว
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องบางสวนและทั้งหมด ผานกิจกรรม การแบงขนาดหรือปริมาณวัตถุสิ่งของ
และการนํามารวมกัน
ชื่อหนังสือ

๑๒๗

น้ําผลไมแสนกล
ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
เบก มี ซุก
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องปริมาตร โดยใชกระบวยเปนหนวยวัด หรือตวงน้ําผลไม
ตางกันแลวเปรียบเทียบปริมาณน้ําผลไมที่อยูในถวย
ชื่อหนังสือ

เทใสถวยที่

ตุดตูอยากบิน
ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
ฮอ อึน มี
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องการคัดแยกประเภทวัตถุ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตอิ ันเปนพื้นฐานของ
การทําความเขาใจตัวเลข
ชื่อหนังสือ

คุณครูขา หนูอยากเลนไมกระดานหก
ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
เบก มี ซุก
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องน้ําหนัก
โดยใชวัตถุชนิดหนึ่งมาเปนหนวยในการวัดหรือชั่งและนํามา
เปรียบเทียบกัน
ชื่อหนังสือ

แลวพบกันเมื่อฟนใหมขึ้น
ชุด คณิตศาสตรหรรษา
ผูแตง
ยู ยัง โซ
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๘๐ บาท
เกี่ยวของกับหลักคณิตศาสตรที่วาดวยเรื่องการวางแผน เขาใจความสัมพันธ ของสิ่งที่ควรทํากอน - หลัง และหนวย
การนับเวลา
ชื่อหนังสือ

๑๒๘

ชื่อหนังสือ
นิทานเกงเลข เลม ๑
ผูแตง
Yong-Ran Kim และ Hyang-Sook Choi
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปทพ
ี่ มิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๙๘ บาท
นิทานสอนหลักคณิตศาสตร สําหรับระดับประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๒ ทองโลกจินตนาการพรอมเรียนรูและทําความ
เขาใจหลักคณิตศาสตร สนุกสนานไปกับนิทานเสริมปญญา ไขปญหาโจทยคณิตศาสตรและเกร็ดความรูมากมาย เนื้อหา
ภายในเลมประกอบดวย การนับ ตัวเลขแบบตางๆ การวัด การชั่ง การตวงและเวลา การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
ตารางและแผนภูมิแทง ฯลฯ
ชื่อหนังสือ
ตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร เลม ๑
ผูแตง
Tori Jung
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๗๕ บาท
ปศาจแหงคณิตศาสตรไดจับตัวอลิชไป เพื่อนของเธอ จิมมี โคลบี และแซม จึงตองเดินทางไปยังเมืองคณิตศาสตรเพื่อ
ชวยชีวิตเพื่อน คนเฝาดานแตละดานของเมืองคณิตศาสตรจะถามโจทยคณิตศาสตร ซึ่งพวกเขาตองตอบใหได ในการหา
คําตอบเหลานี้ เพื่อนๆ ของอลิชจะตองเรียนรูเกี่ยวกับจํานวนถวน เลข ๐ เลข ๑ เลขโรมัน และจํานวนคูจํานวนคี่
ชื่อหนังสือ
ตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร เลม ๒
ผูแตง
Tori Jung
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๗๕ บาท
จิมมี โคลบี และแซม ยังตองเดินทางไปยังเมืองคณิตศาสตรเพื่อชวยอลิซ ระหวางทางพวกเขาตองแกโจทยคณิตศาสตร
เกี่ยวกับจํานวนธรรมชาติ จํานวนคูและจํานวนคี่ เศษสวน ทศนิยม จํานวนเฉพาะและการบวกลบ ซึ่งโจทยนั้นจะคอยๆ ยากขึ้น
ทุกที หนึ่งในหนังสือชุดตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตรที่ไมไดเปนแคหนังสือการตูนธรรมดา แตนําเสนอวิธีใหมในการเรียนรู
หลักคณิตศาสตรอยางสนุกสนานและกระตุนใหเด็กสนใจคณิตศาสตรมากขึ้น
ชื่อหนังสือ
ตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร เลม ๓
ผูแตง
Tori Jung
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปทพ
ี่ มิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๗๕ บาท
หนังสือการตูนเพื่อการศึกษา นําเสนอวิธี ใหมในการเรียนรูหลักคณิตศาสตรอยางสนุกสนานและกระตุนใหเด็กสนใจ
มากขึ้น ดวยตะลุยดานปริศนาเมืองคณิตศาสตร เลม ๓ นี้ นอกจากจิมมี โคลบี และแซมแลว คราวนี้โทนีกับโฮแกนยังไดรว ม
๑๒๙

เดินทางเขาไปเมืองคณิตศาสตรดวย เด็กทั้งหาตองรวมมือกันแกโจทยคณิตศาสตรเพื่อตะลุยดานตางๆ ไปชวยอลิซใหได เด็กๆ
จะไดเรียนรูเกี่ยวกับจัตุรัสกล สัดสวน และลําดับฟโบนักชีไปพรอมกับพวกเขา
ชื่อหนังสือ
โดเรมอนสอนคณิตศาสตร ปริมาณ-รูปทรง
ผูแตง
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ราคา
๙๕ บาท
นํ า เสนอสถานการณ แ ละคํ า ถามที่ น า สนใจผ า นตั ว การ ตู น ซึ่ ง ขณะที่ เ ด็ ก ๆ อ า นและทํ า ความเข า ใจกั บ แต ล ะ
สถานการณก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับปริมาณและรูปทรงได ตอนทายของแตละบทจะมีแบบฝกหัดทบทวน
กลุมสาระ “วิทยาศาสตร”
ชื่อหนังสือ
ยักษยุน
ผูแตง
ธานี ชินชูศักดิ์
สํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๙๕ บาท
เปนหนังสือการตูนภาพสีสวยงาม ใหความรูรอบตัวหลายประเภท ทั้งวิทยาศาสตร ดาราศาสตร การทองเที่ยว
วัฒนธรรมไทย
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
ชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ
รากดินนอยผจญภัย
ผูแตง
วรวรรณ ชายไพฑูรย
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๙ บาท
เรื่องราวของรากดิน หรือเจ าไสเ ดือนนอ ยที่ไมพ อใจในความเปนอยู ของตนเอง จึ งเกิด เรื่องราวการผจญภัย ไปในที่
ตางๆ
๑๓๐

ชื่อหนังสือ
สมบัติของแสง ชุด ครอบครัวนักคิด
ผูแตง
ชาตรี เกิดธรรม
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๐ บาท
นิทานภาพวิทยาศาสตร นิดและนอยแหงครอบครัวนักคิด มักจะมีปญหาและคําถามตางๆ ทางวิทยาศาสตรมาถาม
ลุงโตงอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีการทดลองและการอธิบายตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนการ
กระตุนตอมคิดอีกดวย
ดวงดาวและดาวเคราะห
ชุด สนุกกับวิทยาศาสตร
ผูแตง
Lorraine Horsiey
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๖๕ บาท
ดวงดาว ระบบสุริยะ ลักษณะและจุดเดนของดาวเคราะหแตละดวง เนื้อหาในหนาซายและหนาขวามีความยากงาย
แตกตางกัน ทายเรื่องมีภาพดาวเคราะหทั้งเกาดวง ใหเด็กเลาเรื่องดาวเคราะหที่เขาสนใจ พรอมศัพทนารู วิธีอานและคําแปล
เปนพื้นฐาน ที่จะกระตุนใหเด็กๆ คนหาขอมูลใหมของอวกาศที่มีการคนพบตลอดเวลา
ชื่อหนังสือ

เรือลอยน้ําไดอยางไร
ชุด อะไร ทําไม อยางไร
ผูแตง
Jim Pipe
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๘ บาท
หนังสือวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาตอนตน ซึ่งนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตรผานตัว
การตูน ๔ สหายชางคิด บอย แอน แซม เจน ชวนเด็กๆ มารวมคนหาความจริงทางวิทยาศาสตรดวยการคิดตั้งคําถามและ
คนควาหาคําตอบจากการทําโครงงานงายๆ ที่สนุกและทาทายจนไมอยากหยุดคิด โครงงานเกี่ยวกับเรื่องการลอยและการจม
ของวัตถุ เด็กๆ เคยสงสัยหรือไมวา อะไรทําใหกอนหินจมน้ํา แตทอนไมลอย ถาเด็กๆ มีดินน้ํามันอยูหนึ่งกอนจะมีวธิ ีอยางไร
ทําใหดินน้ํามันกอนนั้นลอยได และเคยรูสึกวาตัวเองตัวเบาเวลาอยูในน้ําหรือไม ลองคนหาคําตอบไดในหนังสือเลมนี้
ชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

เงาคืออะไร
ชุด อะไร ทําไม อยางไร
Jackle Holderness
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
พ.ศ. ๒๕๔๘
๙๘ บาท
๑๓๑

หนังสือวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาตอนตน ซึ่งนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตรผานตัว
การตูน ๔ สหายชางคิด บอย แอน แซม เจน ชวนเด็กๆ มารวมคนหาความจริงทางวิทยาศาสตรดวยการคิดตั้งคําถามและ
คนควาหาคําตอบจากการทําโครงงานงายๆ ที่สนุกและทาทายจนไมอยากหยุดคิด
ชื่อหนังสือ
หมีนอยกับสายลอฟา
ผูแตง
Chris d’Lacey
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๙๘ บาท
นิทาน ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) เท็ดดี้หมีของเบนจามิน แฟรงกลินชอบทําวาวจากไมซีดารและผาไหม มันไมชอบ
เสียงฟารองเลย แตเมื่อมีพายุเจานายจะพามันไปทดสอบกระแสไฟฟาในอากาศ เพื่อคิดหาวิธีนํามาใชประโยชน และประดิษฐ
สายลอฟาขึ้น ทําใหบานเรือนไมถูกฟาผาและยังจับไฟมาใชงานไดดวย
ชื่อหนังสือ
พืช ชุด วินนีเดอะพูหเปดโลกการเรียนรู
ผูแตง
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๕ บาท
วินนีเดอะพูหและเพื่อนๆ จะบอกเลาเรื่องราวนารูเกี่ยวกับพืช เชน ดอกไม ใบไม ผลไม หรือไมยืนตน หรือพืชชนิด
ตางๆ เชน ขาว แครอต ดอกทานตะวัน พรอมภาพถายประกอบที่สวยงาม ทายเลมมีเกมและคําถามใหเด็กๆ ไดลองตอบกัน
ชื่อหนังสือ
ทองฟา ชุด วินนีเดอะพูหเปดโลกการเรียนรู
ผูแตง
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๕ บาท
วินนีเดอะพูหและเพื่อนๆ จะบอกเลาเรื่องราวนารูเกี่ยวกับทองฟา เชน เมฆ ดาว พระอาทิตย พระจันทร กลางวัน
และกลางคืน พรอมภาพถายประกอบที่สวยงาม ทายเลมมีเกมและคําถามใหเด็กๆ ไดลองตอบกัน
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ทะเล ชุดหนูนอยนักสํารวจ
แฮปปคิดส
พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๕๐ บาท

๑๓๒

ดําดิ่งสูอาณาจักรแหงทองทะเล พบกับฝูงปลาสวยงามหลากสีและสัตวทะเลหนาตาแปลกประหลาดนานาชนิด เปด
โลกแหงการเรียนรูอันมหัศจรรยใหกับนักสํารวจตัวนอย ดวยหนังสือที่มีภาพประกอบสี่สี สมจริง พรอมเทคนิคพิเศษที่สราง
ความตื่นตาตื่นใจเพราะมีไฟฉายวิเศษแนบมาพรอมกับหนังสือ ใหเด็กๆ สองดูภาพทีซ่ อนอยูในแผนใสไดอยางชัดเจน
ชื่อหนังสือ
ไดโนเสาร ชุดหนูนอยนักสํารวจ
ผูแตง
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๓๕๐ บาท
เดินทางยอนเวลาสูยุคไดโนเสาร พบกับสัตวดึกดําบรรพหลากหลายชนิด ลักษณะเดนและอาหารการกินของมัน
ใครอยูในยุคใด? เปดโลกแหงการเรียนรูอันมหัศจรรยใหกับนักสํารวจตัวนอย ดวยหนังสือที่มีภาพประกอบสี่สี สมจริง พรอม
เทคนิคพิเศษที่สรางความตื่นตาตื่นใจเพราะมีไฟฉายวิเศษแนบมาพรอมกับหนังสือ ใหเด็กๆ สองดูภาพทีซ่ อนอยูในแผนใสได
อยางชัดเจน
ชื่อหนังสือ
บานใครเอย
ผูแตง
ไพโรจน คงเกิด
สํานักพิมพ
สถาพรบุคส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๔๙ บาท
หนังสือสงเสริมการอานบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและวิทยาศาสตร เปนคํากลอนใหเด็กทายวาสิ่งนั้น
เปนที่อยูอาศัยของสัตวชนิดใด
ชื่อหนังสือ
ลูกใครเอย
ผูแตง
ไพโรจน คงเกิด
สํานักพิมพ
สถาพรบุคส
ปทพ
ี่ ิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๔๙ บาท
หนังสือปริศนาคําทายที่แตงดวยคําคลองจองงายๆ สั้นๆ โดยกลาวถึงลักษณะของลูกสัตวชนิดตางๆ ที่มีลักษณะ
แตกตางจากพอแมโดยสิ้นเชิง เด็กๆ จะไดทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและความรูเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัตวนั้นๆ ดวย
กลุมสาระ “ศิลปะ”
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ART PROJECTS
Flona Watt
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๙๕ บาท
๑๓๓

ศิลปะประดิษฐรูปแบบงายๆ ที่เด็กๆ สามารถทําเลนเองไดที่บานกับคุณพอคุณแมหรือเพื่อนที่โรงเรียน เปนการเรียนรู
สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ชื่อหนังสือ
หุนมือนิทานเจาหญิง
ผูแตง
จิราทิตย บุญลาโภ
สํานักพิมพ
ศิลปาบรรณาคาร
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๗๕ บาท
หนังสือหุนมือนิทานเจาหญิงเลมนี้ เสนอแนะวิธีการทําหุนมือดวยผาและวัสดุอื่นๆ พรอมทั้งมีนิทานประกอบอัน
กอใหเกิดกิจกรรมสนุกๆ ที่ชวยในการสงเสริมพัฒนาการและจินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี
ชื่อหนังสือ
มังคุดกับจุดแตม ตอน เวทมนตรของแมมดจิ๊ดริด
ผูแตง
สุภาพรรณ ศรีสุข
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๘๕ บาท
เมือ่ แมมดนอยเสกคาถาผิด ทําใหผมของเด็กชายมังคุดหายไป หูของเจาจุดแตมก็หายไปดวย มังคุดกับจุดแตมจึง
ออกตามหาผมกับหูที่หายไป ทําใหมังคุดกับจุดแตมไดทํากิจกรรมฉีก ปะ กระดาษหลายรูปแบบ เพื่อลองทําเปนผมและหู
เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับนิทานและยังไดสนุกกับงานศิลปะไปพรอมๆ กัน
ชื่อหนังสือ
มังคุดกับจุดแตม ตอน โพรงไมวิเศษ
ผูแตง
สุภาพรรณ ศรีสุข
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๘๕ บาท
เด็กชายมังคุดวิ่งตามเจาแตมเขาไปในโพรงวิเศษ ซึ่งเปนประตูไปสูดินแดนแสนมหัศจรรย ทําใหมังคุดกับจุดแตมได
ทํากิจกรรมศิลปะหลายรูปแบบ ทั้งวาด ปม และระบายสี เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับนิทานและยังไดสนุกกับงานศิลปะพรอมๆ กัน
ชื่อหนังสือ
มังคุดกับจุดแตม ตอน ผาคลุมมหัศจรรย
ผูแตง
สุภาพรรณ ศรีสุข
สํานักพิมพ
พาส พับลิชชิ่ง
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๘๕ บาท
นางฟานอยไดมอบผาคลุมมหัศจรรยแกมังคุด เพื่อใชตามหาจุดแตมซึ่งหายออกไปจากบาน เมื่อมังคุดใชผาคลุม
มหัศจรรยคลุมสิ่งใด ๆ พรอมกับเสกคาถา สิ่งของเหลานั้นก็จะแปลงกายได เด็ก ๆ สามารถชวยมังคุดไดดวยการใชจินตนาการ

๑๓๔

ตามอิสระของเด็กๆ ที่จะคิดวาสิ่งที่มังคุดเสกจะมีลักษณะอยางไร แลววาดลงในหนังสือไดเลย เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับนิทาน
และยังไดสนุกกับงานศิลปะไปพรอมๆ กัน
ชื่อหนังสือ
สีสันหรรษา แบบฝกหัดการตูน ศิลปะ เกงคิดเกงวาด ชุดความลับของเสน
ผูแตง
สิทธิพร กุลวโรตตมะ
สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๔๕ บาท
สมุดแบบฝกหัดที่มีตัวอยางพรอมใหนองๆ ไดทดลองฝกฝนตนเอง ทั้งเรื่องการระบายสี 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 ยังไมนับความเขาใจเรื่องสีที่มีอิทธิพลตอตัวเอง ฯลฯ
ชื่อหนังสือ
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
แบบฝกหัดเลมนี้ เปนแนวทางแกครู นักจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก แมแตพอแมหลายคนที่บนวา สอนศิลปะ สอนการตูนลูกไมเปน
ครูอาตองการพิสูจนใหผูใหญเห็นวากิจกรรมการตูน ลงทุนดวยเงินตรานอยนิด แตตองการคุณคาของเวลาที่ผูใหญใหกับเด็ก
ซึ่งจะเห็นการเติบโตงอกงาม ทั้งอารมณและพัฒนาการของเด็กอยางเดนชัด
ชื่อหนังสือ
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 ซึง่ นําความหนักใจมาให
๑๓๕

พอแมและครูที่ไมถนัดงานศิลปะนัก หนังสือเลมนี้ฝกฝนความคิดและลับคมจินตนาการดวยการฝกวาดการตูนงายๆ จาก
พยัญชนะอักษรไทยใกลตัวที่เด็กๆ คุนเคย ตั้งแต ก - ฮ เคล็ดลับตางๆ ที่เด็กไดทดลองทํา จะทําใหเห็นมุมมองแปลกๆ แตก
ความคิดไปไดไมรูจบ เปนกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ในชั้นเรียน ที่ชวยเสริมความสนุกสนานแกผูวาด เปนบทพิสูจนที่ทําให
เห็นวา ศิลปะการตูนเปนเรื่องใกลตัวที่เติมความเบิกบานของจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ชื่อหนังสือ
ทองแดนอักษรมหัศจรรย
ผูแตง
สิทธิพร กุลวโรตตมะ
สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๕ บาท
ครูอา จึงไดใชอักษรไทยทุกตัวตั้งแต ก - ฮ มาแปลงเปนตัวละครการตูน และเลานิทานดี ที่มีนัยยะแยบยลของการ
คนหาสิ่งเล็กๆ แตมีคุณคาทางใจเหนือความยิ่งใหญอื่นใด ทองแดนอักษรมหัศจรรยไมเพียงกระตุกความคิดใหครอบครัว ให
คุณครูไดใชนิทานดีๆ เพื่อบมเพราะจิตใจของเยาวชนรุนใหมใหงดงาม มองขามความแตกตางทางเผาพันธุเทานั้น ครูอายังได
เพียรพยายามชักชวนใหคนทุกวัยไดลองใชประโยชนจากหนังสือเลมนี้
สงเสริมพัฒนาการความคิดสรางสรรคการยอมรับ
ความคิดและผลงานของผูอื่น ดวยการตูนงายๆ ใกลตัว ที่ไมตองลงทุนราคาแพง เพียงแตเจียดแบงเวลาใหลงตัวเทานั้น
กลุมสาระ “สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม”
ชื่อหนังสือ
นักวาดพูกันวิเศษ
ผูแตง
สุริยัน สุดศรีวงศ
สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๐ บาท
ทําใหเด็กๆ รูสึกไดถึงจินตนาการที่หวือหวาเหมือนหนังอภินิหาร มีการผจญภัยโลดโผนไปตามดินแดนตางๆ ทั้งดําดิ่ง
ลงใตมหาสมุทร พุงขึ้นฟาขึ้นภูเขา ทะลุไปยังหวงอวกาศอีกดวย ภาพประกอบที่ใชสีสันจัดจาน ทําใหเด็กๆ ถูกดึงเขาไปสูโลก
ของจินตนาการที่คิดวาตนเอง คือ นักวาดพูกันวิเศษที่สามารถจะเนรมิตอะไรๆ ก็ไดดั่งที่ฝนไว
ชื่อหนังสือ
ลิงนอยโอเอ
ผูแตง
เกวลิน กายทอง
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๕๕ บาท
ลิงนอยโอเอไมมีระเบียบวินัย เทพแหงความมีวนิ ัยจึงปลอมตัวเปนแมคาขายผลไม เพื่อสรางเหตุการณทําใหโอเอรูวา
การขาดระเบียบวินัยจะมีผลอยางไร

๑๓๖

ชื่อหนังสือ
ลูกหมีจอมซน
ผูแตง
รัศมี เบื่อขุดทด
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๕๕ บาท
คุณแมดุลูกหมีกับเพื่อนๆ เพราะเลนซุกซนจนของในบานตกกระจายเกลื่อนพื้น ทั้งหมดจึงเขาไปเลนในหองเก็บของที่
มีของไมไดใชมากมายหลายชิ้น ลูกหมีกับพื่อนๆ เลยนําของเหลานั้นมาใชประโยชนเลนกันไดสนุกสนานทุกชิ้น แมกระทั่งอาง
บัวที่มีรู ลูกหมีก็จัดดอกไมใสจนสวยงามแลวนําไปมอบใหคุณแมเปนการขอโทษ
ชื่อหนังสือ
ราหุลกุมาร
ผูแตง
หมูอวน
สํานักพิมพ
เบบี้แกงค
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๒๐ บาท
จิตใจที่เปยมสุข คือจิตใจที่ใฝรู พระราหุลกุมาร ไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปน “เอตทัคคะ” หรือมีความเปน
เลิศในดานใฝการศึกษา หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมความเปนมาของพระราหุล สามเณรองคแรกในพุทธศาสนา เพื่อเปน
แบบอยางอันดีงามแกเยาวชนสืบไป
ชื่อหนังสือ
หมอชีวกโกมารภัจจ
ผูแตง
หมูอวน
สํานักพิมพ
เบบี้แกงค
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๒๐ บาท
หมอชีวกโกมารภัจจ ผูที่ไมเพียงเกงดานการรักษา หากมีความเฉลียวฉลาดและอุทิศตนเพื่อคนอื่นโดยไมเห็นแก
ความเหนื่อยยาก แมไมบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต แตไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปน “เอตทัคคะ”
ชื่อหนังสือ
พระนางปชาบดีโคตมี
ผูแตง
หมูอวน
สํานักพิมพ
เบบี้แกงค
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๒๐ บาท
กล า วถึ ง พระนางปชาบดี โ คตรมี ผู มี ค วามวิ ริย ะอุ ต สาหะที่ จ ะบวช จนกระทั่ ง ได บ วชเป น ภิ ก ษุ ณี อ งค แ รกใน
พระพุทธศาสนา

๑๓๗

ชื่อหนังสือ
จิ๋วหลิวกับคําสาปสายน้ํา
ผูแตง
รัศมี เบื่อขุนทด
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปทพ
ี่ ิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๕๕ บาท
นิทานสงเสริมคุณธรรมตามพระราชดํารัสหัวขอ “พากเพียรอดทน” เรื่องราวของจิ๋วหลิวที่บังเอิญโยนกระดาษหอขนม
ใสศีรษะราชาสายน้ําโดยไมไดตั้งใจ แตราชาสายน้ําโกรธมาก ถึงกับสาปหมูบานของจิ๋วหลิว จิ๋วหลิวพยายามชวยหมูบานให
รอดพนจากคําสาป แตจะชวยไดหรือไม เด็ก ๆ เทานั้นที่ชวยจิ๋วหลิวเลือกทางเดินที่เหมาะสม
ชื่อหนังสือ
ตูมกับมังกรไฟ
ผูแตง
วรรณศิริ สุทธินนท
สํานักพิมพ
บานแปลน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๕๕ บาท
นิทานสงเสริมคุณธรรมตามพระราชดํารัสหัวขอ “หวังดีมีเมตตา” เรื่องราวของอสูรนอยที่อยากมีเพื่อน แตใคร ๆ ก็พา
กันหวาดกลัว เมื่อมีมังกรไฟผูชั่วรายแนะนําวิธีการใหมีเพื่อนมากมาย อสูรนอยจะหลงเชื่อยอมทําตามหรือไม เด็ก ๆ เทานั้นที่
จะชวยอสูรนอยเลือกทางเดินที่เหมาะสม
ชื่อหนังสือ
บานฟกทอง
ผูแตง
สุกญ
ั ญา จันทรเพ็ญ
สํานักพิมพ
มูลนิธิเพื่อเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๐ บาท
เปนนิทานสงเสริมจินตนาการสําหรับเด็ก ที่ใหความรูเกี่ยวกับฟกทองวาเปนอยางไร ปลูกอยางไร และมีประโยชน
อะไรบาง เปนการใหความรูและความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับภาพวาดสีสดสวย และภาพบรรยากาศของชนบท ทองทุง
และโรงเรียน ที่เต็มไปดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความอบอุนของครอบครัวและความรัก ความสามัคคีของตัวละครในเรื่อง
ชื่อหนังสือ
อัศวินดอกหญา
ผูแตง
วรรณรินทร วินิจกิจเจริญ
สํานักพิมพ
มูลนิธิเพื่อเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๐ บาท
เปนนิทานที่มีเนื้อเรื่องนารักแบบเจาหญิงเจาชาย สงเสริมจินตนาการและความรูใหเยาวชนไดเปนอยางดี ออกแบบ
ตัวละครไดนารัก และมีภาพประกอบสีสันสดใส เชน ภาพทุง หญาที่มีดอกไมบานสะพรั่ง และเรื่องราวความรัก ความสดใส เนื้อ
เรื่องสอนด็กใหรูจักการใหอภัย และการขอโทษ

๑๓๘

ชื่อหนังสือ
เทพจอมบึ้งแหงวังสายรุง
ผูแตง
วรรณรินทร วินิจกิจเจริญ
สํานักพิมพ
มูลนิธิเพื่อเด็ก
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๔๐ บาท
เรื่องราวนารักของเทพ ๓ องค ที่ชอบบึ้งตึงใสกันและแขงขันกันตลอดเวลา อยางเทพอาทิตย เทพวารี และเทพปฐพี
จนราชินีสายรุงตองลงมาแกปญหาดวยตัวเอง ดวยการมอบหมายใหทํางานรวมกัน ในทายที่สุดเรื่องของเทพทั้งสามจะเปน
อยางไรตอไป แลวเรื่องราวจะดําเนินอยางไรตอไป นองๆ และเพื่อนๆ ตองติดตาม
ชื่อหนังสือ
แมวดําจอมตะกละ ชุด นิทานอิหราน
ผูแตง
จามิเลห ฟาราฮานี
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๕ บาท
แมวดําแอบกินนมแพะของคุณยาย จึงถูกคุณยายดึงหางจนหลุด แมวดําตองไปหาแพะและขอรองใหแพะนํานมมา
คืนคุณยาย แตแพะขอกินหญากอน แมวดําไปขอรองหญา แตหญาขอใหรดน้ําใหตนกอน น้ําก็ขอฟงเพลง คนรองเพลงก็ขอไข
ไก แมไกก็ขอเมล็ดพืช แตในที่สุดแมวดําก็ไดหางคืนมาจนได จุดเดนของเรื่องอยูที่การเลาเรื่องแบบซ้ําคําซ้ําความ เพื่อใหเด็ก
จดจําเรื่องราวไดงายขึ้น และยังชวยฝกทักษะดานภาษา เด็กๆ จะไดเรียนรูเรื่องการชวยเหลือตนเองกอนที่จะขอความชวยเหลือ
จากผูอื่น นิทานแฝงขอคิดสอนใจ ปลูกฝงความดีงามและเสริมสรางจินตนาการ ความคิดสรางสรรคแกเด็กๆ พรอมซึมซับความ
สวยงามของภาพประกอบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปะอิหราน
ชื่อหนังสือ
มนุษยหิมะกับหุนไลกา ชุด นิทานอิหราน
ผูแตง
มะซูเมห นาวาซานี
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๗๕ บาท
มนุษยหิมะผูใจดี เสียสละสิ่งตาง ๆ บนตัวเอง เพื่อใหผูอื่นไดนาํ ไปใชประโยชน แมหุนไลกาจะเตือนเขาวา ถาใหของ
แกผูอื่นจนหมด ตัวเองก็จะเสียประโยชน แตมนุษยหิมะไมเชื่อ เพราะเขารูสึกมีความสุขกับการให นิทานแฝงขอคิดสอนใจ
ปลูกฝงความดีงาม และเสริมสรางจินตนาการ ความคิดสรางสรรคแกเด็ก ๆ พรอมซึบซับความสวยงามของภาพประกอบที่เปน
เอกลักษณเฉพาะของศิลปะอิหราน เด็กๆ จะไดเรียนรูเรื่องความมีน้ําใจและความเอื้อเฟอเผือ่ แผ
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

นกกระจอกเทศหาเพื่อน ชุด นิทานอิหราน
โมจกัน โมชตัก
แฮปปคิดส
พ.ศ. ๒๕๔๘
๗๕ บาท
๑๓๙

นกกระจอกเทศขี้เหงาขนของฝากมากมายเดินทางไปหากระรอกเพื่อนรัก ระหวางทางไดพบสัตวหลายตัวที่กําลังไม
สบายใจ นกกระจอกเทศจึงรองเพลงปลอบใจ เมื่อไปถึงบานกระรอก นกกระจอกเทศพบวาของฝากที่นํามาหลนหายหมด
เพราะกระเปามีรูรั่ว ทําใหเธอเสียใจมาก เมื่อนกกระจอกเทศเดินทางกลับบาน เธอไดพบกับพวกสัตวที่เธอเคยพบตอนขามาอีก
ครั้ง สัตวตางๆ ขอบคุณนกกระจอกเทศที่ทิ้งของขวัญไวให ทําใหเธอมีเพื่อนใหมและไมเหงาอีกตอไป นิทานแฝงขอคิดสอนใจ
ปลูกฝงความดีงาม และเสริมสรางจินตนาการความคิดสรางสรรคแกเด็กๆ พรอมซึมซับความสวยงามของภาพประกอบที่เปน
เอกลักษณเฉพาะของศิลปะอิหราน และชวยใหเด็กๆ เรียนรูเรื่องความมีน้ําใจและมิตรภาพระหวางเพื่อน
ชื่อหนังสือ
ปาแสนสุข ชุดอนุรักษธรรมชาติ
ผูแตง
ลักขณา ประภาวิชา
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๐ บาท
นิทานคํากลอนที่นําเสนอเรื่องราวการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของบรรดาสัตวทั้งหลายกับธรรมชาติ เพื่อใหเด็ก ๆ
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ
กลุมสาระ “สุขศึกษา และพลศึกษา”
ชื่อหนังสือ
สามนักสู
ผูแตง
วิริยะ สิริสิงห
สํานักพิมพ
สุวรี ิยาสาสน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๘๐ บาท
เรื่องราวของสามสหายที่ชวยกันปราบเหลารายในดินแดนสีขาว รวมผจญภัยไปกับสามนักสู นิทานเรื่องนี้สอนให
เด็กๆ รูจักการรักษาความสะอาดของฟน รักการแปรงฟน
ชื่อหนังสือ
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

๑๔๐

ชื่อหนังสือ
ความลับของตัวหนู
ผูแตง
กองบรรณาธิการสํานักพิมพหองเรียน
สํานักพิมพ
หองเรียน
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๘๕ บาท
รวบรวมสารพันคําถามนาสงสัยเกี่ยวกับรางกายของเรา เชน ทําไมตองอึ ทําไมตองตด ทําไมงวงนอน ทําไมถึงมีน้ําตา
ฯลฯ สนุกสนานกับคําตอบตลกๆ ที่เกิดจากจินตนาการของเด็กๆ พรอมเฉลยคําตอบที่ใหความรูมากมายแกเด็กๆ ภาพประกอบ
สุดประทับใจ เสริมจินตนาการ
กลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี”
ชื่อหนังสือ
ยักษตัวใหญๆ กับของชิ้นเล็กๆ
ผูแตง
นองฟา
สํานักพิมพ
เบบี้แกงค
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๒๐ บาท
นําเสนอเรื่องการนํามะพราวมาทําของใชในครัวเรือน เชน การทํากระบวย กระจา เปนตน
ชื่อหนังสือ
คนธรรมดาๆ ตัวไมใหญไมเล็ก
ผูแตง
นองฟา
สํานักพิมพ
เบบี้แกงค
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๒๐ บาท
นําเสนอเรื่องการนํามะพราวมาประกอบอาหารและทําขนม เชน มะพราวแกวสีสวย

๑๔๑

รายชื่อ
หนังสือสําหรับเด็กวัย ๑๐ - ๑๒ ป
หนังสือเสริมการเรียนรูเด็กวัยเรียน
ชวงชั้นที่ ๒

๑๔๒

กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชื่อเรื่อง
นิทานภูผา
สํานักพิมพ
หองเรียน
ปที่พิมพ
๒๕๔๘
ราคา
๑๓๕ บาท
ผืนดิน แผนหิน ภูผาชัน กอกําเนิดนิทานพื้นบาน ตํานานชีวิตเปยมคุณคา และพลังแหงจินตนาการ
ชื่อเรื่อง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

นิทานลําน้ํา นิทานพื้นบาน ตํานานแผนดิน
หองเรียน
๒๕๔๘
๑๓๕ บาท

ลําน้ํ ากลางไพรไกลโพน เปน แหล งกํ าเนิดของนิท านพื้ นบ าน ตํ านานชี วิต ที่ผูกพัน กับ แผ นดิน เกิ ด เปย มพลัง แห ง
จินตนาการ
ชื่อเรื่อง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

นิทานขุนเขา
หองเรียน
๒๕๔๘
๑๓๕ บาท

ณ ขุ น เขายาวเหยี ย ดฟ า คื อ ถ น กํ า เนิ ด ของนิ ท านพื้ น บ า น ตํ า นานชี วิ ต ที่ ผู ก พั น กั บ แผ น ดิ น เกิ ด เป ย มพลั ง แห ง
จินตนาการ นอง ๆ จะไดเรียนรูเรื่องราวจากตํานาน เชน เรือพระที่นั่ง เสือสมิง วาว เมืองลับแล วามีความเปนมาอยางไร เปน
ตน
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ตํานาน ภาษิตไทย
พัชรี มีสุคนธ
หองเรียน
๒๕๔๘
๑๒๐ บาท

ใหนอง ๆ ไดเรียนรู ความหมายของภาษิตไทย พรอมภาพประกอบ ทั้งตํานานและเรื่องเลา ตนเคาภาษิต คําพังเพย
สํานวนไทย

๑๔๓

กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ชื่อเรื่อง
เอรากอน ปริศนาเกมคณิตศาสตร
ผูแตง
Fuzz
สํานักพิมพ
บุคเวฟ
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๖๙ บาท
ผจญภัยสุดระทึกในดินแดนเอรากอน แกโจทยคณิตเพื่อเอาชีวิตรอด ผจญภัยไปในดินแดนเอรากอน ตอสูกับความชั่ว
ราย ดวยการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ไมใชแคการบวก ลบ คูณ หาร แตเปนการพลิกแพลงที่ตองใชเชาวปญญา เด็ก ๆ
จะไดเรียนรูที่จะฝกทักษะเกี่ยวกับตัวเลข ฝกมองโจทยในมุมที่แตกตางกันไป วิธีการในการแกปญหาอาจมีหลากหลายวิธี แต
สิ่งสําคัญเพียงหนึ่งเดียว คือ ความเขาใจ และความสนุกในการแกปญหา
ชื่อเรื่อง
ผจญพอมดคณิตศาสตร Z ล.๑ ตอนผจญภัยสวนเศษสวนและทศนิยม
ผูแตง
Kim Rin
ผูแปล
อรษา สิทธิโชติอนันต
สํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๑๖๐ บาท
โซดามิ เพื่อนรวมชั้นของ กิลบก หายตัวไปอยางลึกลับ กิลบกกับชุนชิกจึงออกตามหาทําใหถูก เวทยมนตของพอ
มดคณิตศาสตรดูดเขาไปยังโลกคณิตศาสตรอีกครั้ง คราวนี้ทั้งคูตองเจอกับปศาจตัวเลข คนสวนรางยักษ และเจดียบวกลบ
คูณหารเศษสวน ซึ่งกิลบกตองแกโจทยใหถูกจึงจะผานดานเหลานี้ได กิลบกจะตามหาโซดามิเจอหรือไม...มีสิ่งนาสะพรึงกลัว
อะไรรอพวกเขาอยู. ..ไปติดตามความตื่นเตนและเรื่องมัน ๆ พรอมกับกิลบกกันไดเลย
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ผจญพอมดคณิตศาสตร Z ล.๒ ตอนไขปริศนาเศษสวนพิชิตยักษเซท
Kim Rin
อรษา สิทธิโชติอนันต
ซีเอ็ดยูเคชั่น
๒๕๕๑
๑๖๐ บาท

กิลบกและชุนชิก ชวย โซดามิหรืออาซือโมด ออกมาไดแตกลายเปนกับดักใหพอมดคณิตศาสตร ปลุกยักษเซทขึ้นมา
เผาทําลายสวนคณิตศาสตรสําเร็จ กิลบกตองตอสูกับยักษเซทแกปริศนาโจทยเศษสวนและทศนิยม พวกเขาจะยับยั้งแผนการ
อันแสนชั่วรายของพอมดคณิตศาสตรไดหรือไม มารวมลุนและหาคําตอบกันเลย

๑๔๔

ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ผจญพอมดคณิตศาสตร Z ล.๓ ตอนอะเล็กซานเดอรกับปริศนาเรขาคณิต
Kim Rin
อรษา สิทธิโชติอนันต
ซีเอ็ดยูเคชั่น
๒๕๕๑
๑๖๙ บาท

เหตุการณปนปวนอีกครั้งเพราะเจาหญิงเปอรเซียขโมยเวลาชีวิตของคุณแมกิลบกไป สวนพอมดคณิตศาสตรวางแผน
ทํารายเจาชายอะเล็กซานเดอร ลางสมองนักปราชญอาริสโตเติล กิลบกจะทําอยางไรเมื่อตองไขปริศนาเรขาคณิตชิงเวลาชีวิต
คุณแมคืนมา แถมยังตองขัดขวางไมใหพอมดคณิตศาสตรเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรอีกดวย นอง ๆ เอาใจชวยเจาหนูกิลบก
ดวยนะ
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ผจญพอมดคณิตศาสตร Z ล.๔ ตอนอารคิมีดีสกับความลับของปริมาตร
Kim Rin
อรษา สิทธิโชติอนันต
ซีเอ็ดยูเคชั่น
๒๕๕๑
๑๖๙ บาท

กิลบก ขามเวลามาอยูที่เมืองอะเล็กซานเดรียในอียิปต แตโชครายพลัดหลงกับ ชุนชิกและอาซือโมด แถมถูกลูกสมุน
ของพอมดคณิตศาสตรตามเลนงาน โชคดีที่ อารกี นักศึกษาจากมิวไซออนมาชวยไวทันเวลา พอหาชุนชิกกับอาซือโมดเจอแลว
กิลบกยังตองเผชิญกับดานปริศนาของพอมดคณิตศาสตรที่ยากยิ่งกวาเดิมและตองตามหานักคณิตศาสตรที่จะพาพวกเขากลับ
บานดวย นอง ๆ มาเอาใจชวยใหกิลบกและเพื่อน ๆ ไดกลับบานดวยนะ
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ชื่อเรื่อง
จุกจิกปวนใจ ทําไมหามกินฟาสตฟูด : ทําไมตองรักโลก
Adam Larkum , Kate Knighton
ผูแตง
ผูแปล
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๑๕ บาท
เปนหนังสือ ๒ เลม ในเลมเดียว คือหนังสือใหความรูและปลูกฝงใหรักสิ่งแวดลอมกับอีกเลมจะเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารใหถูกหลักโภชนาการ

๑๔๕

ชื่อเรื่อง
ศาสตราจารยพลุย คุยเรื่องสุขภาพ
Steve Parker
ผูแตง
ผูแปล
ธนวัต นิยมวัน
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๓๕ บาท
หนังสือเสริมความรูเกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกาย รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย
ของรางกาย การออกกําลังกาย การกินอาหารใหถูกหลักโภชนาการ
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ประดิษฐของเลนวิทยาศาสตรสุดสรางสรรค
Leonie Pratt , Rebecca Gilpin
นฤมล ตัญญพงศปรัชญ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
๒๕๕๒
๒๔๕ บาท
๑.หนังสือภาพการประดิษฐของเลนวิทยาศาสตรนารักและการทดลองสนุกมากกวา ๕๐ ชิ้น ดวยอุปกรณ หางาย
ใกลตัว
๒.แนะนําอุปกรณและมีภาพประกอบ ๔ สี พรอมวิธีการทําอยางละเอียดทุกขั้นตอนจึงทําเองได
๓.อธิบายหลักวิทยาศาสตรอยางงายที่ควรรูเกี่ยวกับของเลนและการทดลอง
๔.เนื้อหาหลากหลาย เชน อากาศและการบิน การหมุน การลอย การจม สถานะของสาร แสงกับภาพสะทอน แรง
ดึงดูดภาพลวงตา แรงตึงผิวเปนตน

ชื่อเรื่อง
วิทยาศาสตร : สนุกกับการคนหาความรูขางใน
ผูแตง
Alex Frith
ผูแปล
พลอย สืบวิเศษ
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๔๙๕ บาท
๑.หนังสือภาพความรูสําหรับเด็กที่มีขอมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตรสาขาตางๆ การทดลอง การคนพบ ความกาวหนา
และเทคโนโลยีใหม ๆ อยางละเอียด มีขอมูลเจาะลึกนารูมากมาย
๒.อธิบายจุดเริ่มตนการคนพบ ประโยชน และความกาวหนาของวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ทั้ง ดาราศาสตร สิ่งมีชีวิต
พลังงาน สสาร ธาตุ เทคโนโลยี การคนควาของนักวิทยาศาสตร
๓.มีคําศัพทนารูเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตรสาขาตางๆ

๑๔๖

ชื่อเรื่อง
รางกาย : สนุกกับการคนหาความรูขางใน
Katie Daynes
ผูแตง
ผูแปล
พลอย สืบวิเศษ
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๔๙๕ บาท
๑.หนังสือภาพความรูสําหรับเด็กที่มีขอมูลเกี่ยวกับอวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกายอยางละเอียด
๒.อธิบายการทํางานของทุกระบบทั้งการยอยอาหาร การหายใจ การหมุนเวียนของเลือด กลามเนื้อกระดูก สมอง
ประสาทสัมผัสและการขับถายอยางเปนขั้นตอน
๓.มีคําศัพทนารูเกี่ยวกับอวัยวะตาง ๆ ที่สําคัญของรางกาย
ชื่อเรื่อง
สมอง : สนุกกับการคนหาความรูขางใน
ผูแตง
Alex Frith , Colin King
ผูแปล
พลอย สืบวิเศษ
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๔๙๕ บาท
๑.หนังสือภาพความรูสําหรับเด็กที่มีขอมูลเกี่ยวกับสวนตาง ๆ หนาที่และการทํางานของสมองอยางละเอียด มีขอมูล
เจาะลึกนารูมากมาย
๒.อธิบายการทํางานของสมองแยกเปนสวน ๆ ใหเห็นหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
๓.มีคําศัพทนารูเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของสมองและเกมทดสอบการทํางานของสมอง
ชื่อเรื่อง
๕ ยอดอัจฉริยะ
ผูแตง
Li-Jung Yin , Si-Yuan Liu
ผูแปล
ประทุมพร ตั้งกุลธวัช, อรินทรา ตั้งสถิตเกียรติ์
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๙๕ บาท
เลาเรื่องราวประวัติชีวิตของบุคคลสําคัญระดับโลก ๕ คน คือ อารคีมีดีส , ไอแซก นิวตัน , ฮันส คริสเตียน แอนเดอร
เชน , ชาลส ดารวิน , แอลเบิรต ไอนสไตน สะทอนใหเห็นปญหาและอุปสรรคที่เขามาในชีวิตของพวกเขา แตก็สามารถฝาฟน
จนประสบความสําเร็จ
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

วิทยาศาสตรฉลาดรู ตอน ภูเขาไฟ
กวอนชันโฮ
ศิวัสว สุรกิจบวร
อมรินทรคอมมิกส
๒๕๕๒
๑๙๙ บาท
๑๔๗

หนังสือชุดนี้เปนหนังสือที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรูหลักการ ขอเท็จจริง หรือความรูทางดานวิทยาศาสตรที่พบเห็นไดใน
ชีวิตประจําวัน กฏขอแรกของวิทยาศาสตรคือการตั้งคําถามหรือปญหา ดังนั้นหากเราตองการศึกษาวิทยาศาสตร คุณสมบัติที่
จะขาดไปไมไดเลยก็คือความอยากรูอยากเห็น ความกระหายใครรูในคําตอบของธรรมชาติ ความกระตือรือรนที่จะสังเกตสิ่ง
ตาง ๆ รอบตัว
วิทยาศาสตรฉลาดรู เลม ๒๔ ตอน “ภูเขาไฟ” มีคําถามนาสนใจมากมาย อาทิเชน
- ใตพื้นโลกมีหินรอนที่หลอมเหลวอยูดวยหรือ
- มีขนมปงลอยออกมาจากภูเขาไฟดวยหรือ
- ภูเขาไฟระเบิดสามารถทําใหทองฟามืดมิดไดดวยหรือ
ชื่อเรื่อง
๙๙ คําถามเด็ดพิชิตคะแนนวิทยาศาสตร
ฝายวิชาการ E.Q. Plus
ผูแตง
สํานักพิมพ
มอนสเตอรบุค
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๘๙ บาท
การ ตู น ความรู แ นวใหม ที่ จ ะช ว ยให เ ด็ ก ๆ เข า ใจและจดจํ า คํ า ตอบของข อ สอบวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ใ นเรื่ อ งต า ง ๆ
ครอบคลุมตั้งแตประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาไดอยางงายดาย ตรงจุด โดยนําเสนอเนื้อหาแบบการ ตั้งคําถาม พรอมเฉลย
ดวยการตูนสั้นขํา ๆ ที่รับรองวาเด็ก ๆ จะจดจําไดไมลืม แถมยังมีคําอธิบายงาย ๆ ใหเขาใจถึงที่มาของคําตอบนั้น ๆ นอกจากนี้
เด็ก ๆ จะยังไดสนุกกับการเลนประลองถาม-ตอบ ทดสอบความรูกับเพื่อนหรือผูปกครอง เปนการสงเสริมความสัมพันธกับคน
รอบขางอีกทางหนึ่งดวย
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง
แผนที่วัฒนธรรมรอบโลก
Lee, Jung-Hwa
ผูแตง
ผูแปล
กัญญารัตน จิราสวัสดิ์
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่น
ปที่พมิ พ
๒๕๕๑
ราคา
๑๗๕ บาท
แผนที่ภาพนารักใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ทั้งแปลกและนาสนใจของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ทั้งการทักทาย การ
กิน การขับถาย ชนกลุมนอย การใหของขวัญ ภาษา ประวัติศาสตร ฯลฯ

๑๔๘

ชื่อเรื่อง
สอนลูกใหกตัญู
ผูแตง
เด็กดี
สํานักพิมพ
ครอบครัว
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๘๕ บาท
สนุกอยางสรางสรรคกับนิทานชาดกเพื่อสงเสริมใหเด็กมีความกตัญู รวม ๖ เรื่อง คือ
- พญานกแขกเตายอดกตัญู
- ลูกศิษยคิดเนรคุณ
- ชาวนาลืมคุณ
- นกแรงเลี้ยงมารดา
- คนอกตัญู
- ความกตัญูของพญาเนื้อ
ชื่อเรื่อง
แผนดินพระเจาอูทอง: "จุดเริ่มตนของการรวมไทย"
ผูแตง
สละ นาคบํารุง
สํานักพิมพ
อมรินทรคอมมิกส
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๕๙ บาท
พบกับการตูนความรูแสนสนุก เรื่องราวสมัยของพระเจาอูทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ที่ทรงเปนปฐมกษัตริยที่
ยิ่งใหญของอโยธยา หรือกรุงศรีอยุธยา ทรงรวมไทยใหเปนแผนดินเดียวกัน ใหแผนดินไทยมั่นคงเพียงพอที่ประชาชนจะมีชีวิต
อยูอยางมีความสุข ทรงใชนโยบายทั้งดานการทหารและการรวมญาติ รวมทั้งการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การเมือง ให
ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการดําเนินเรื่องและสาระความรูไปพรอม ๆ กัน
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อเรื่อง
เพศศึกษานาสงสัย เลม ๑ "รางกายฉันมีอะไรแปลกไป"
ปารคคยองอึน
ผูแตง
ศิวัสว สุรกิจบวร
ผูแปล
สํานักพิมพ
อมรินทรคอมมิกส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๑
ราคา
๑๙๙ บาท
โลกยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะดานการสื่อสารและอินเทอรเน็ต ซึ่งเขาถึงเด็ก
ๆ อยางกวางขวาง จนบางครั้งทําใหเด็ก ๆ มีโอกาสไดพบเห็นสื่อลามกอยางงายดายจนพอแมคาดไมถึง และอาจทําใหเด็ก ๆ มี
ทัศนคติตอเรื่องเพศที่ผิดพลาดได
เด็กนอยในวันนี้คือนอง ๆ ที่จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจในวันหนา หากไดรับการปลูกฝง
ความรูความเขาใจในเรื่องเพศแบบผิด ๆ ก็อาจสงผลเสียทั้งตอตัวเองและผูอื่น แตหากไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองแลว
เราก็จะพบวาชวงวัยแหงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจของวัยรุนนั้นชางเปนชวงเวลาที่งดงามเหลือเกิน

๑๔๙

ชื่อเรื่อง
เพศศึกษานาสงสัย เลม ๒ "ความสําคัญ ของรางกาย"
ปารคคยองอึน
ผูแตง
ผูแปล
ศิวัสว สุรกิจบวร
สํานักพิมพ
อมรินทรคอมมิกส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๑
ราคา
๑๙๙ บาท
อีกหนึ่งเครื่องมือที่จะชวยคุณพอ คุณแมสอนลูกใหเรียนรูเรื่องเพศอยางงายดายไมวาจะเปนภัยที่เกิดจากการเลน
อินเตอรเน็ต รวมถึงวิธีปองกันโรคที่เกิดจาการมีเพศสัมพันธ การคุมกําเนิดแบบธรรมชาติและปลอดภัย ระยะเวลากอนตั้งครรภ
ไปจนถึงการคลอดลูกที่ควรรู ตบทายที่เรื่องฮิตสุด ๆ ในกลุมเด็กนอยคือการลดน้ําหนัก ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่จะทําใหลูก ๆ
ของคุณ รูจักคุณคาของตัวเองมากขึน้
ชื่อเรื่อง
เพศศึกษานาสงสัย เลม ๓ "คําถามเรื่องเพศทีอ่ ยากรู"
ผูแตง
ปารคคยองอึน
ผูแปล
ศิวัสว สุรกิจบวร
สํานักพิมพ
อมรินทรคอมมิกส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๑
ราคา
๑๙๙ บาท
"เซ็กส" คืออะไร ถามีแลวผลที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้น ควรทําตัวอยางไรเมื่อมีเซ็กสในวัยรุน การปฏิสนธิเกิดไดอยางไร
โอกาสตั้งทองของผูหญิงใน ๑ เดือนมีมากแคไหน หลากหลายคําถามที่เด็กไมกลาถามและพอแมไมกลาตอบ คําถามใกลตัว
และคําพูดที่ควรตอบมีมากมายที่จะทําใหลูก ๆ ของคุณเขาใจ และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปลอดภัยถูกตอง ถูก
วิธี
ชื่อเรื่อง
เพศศึกษานาสงสัย เลม ๔ "มาดูแลรางกายของเรากันเถอะ"
ผูแตง
ปารคคยองอึน
ศิวัสว สุรกิจบวร
ผูแปล
สํานักพิมพ
อมรินทรคอมมิกส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๑
ราคา
๑๙๙ บาท
เรื่องราวเกี่ยวกับการกาวสูวัยรุนอยางเต็มตัว หลายอยางในรางการเริ่มเปลี่ยนแปลง วิธีรับมืออยางฉลาดเพื่อความ
สมบูรณของรางกาย เชน การขริบคือวัฒนธรรมที่ตองทําเหรอ / การเดินทางของตัวอสุจิในทอนําไข / ฮอรโมน / กลิ่นเพศเมีย(ฟ
โรโมน) / สื่อลามกกับการลวงละเมิดทางเพศ คืออะไร มีขอบเขตแคไหน ทําแลวไมดีตอตัวผูกระทําผิดอยางไร ไมดีตอเหยื่อ
อยางไร แลวถาประสบพบเห็ นเหตุการณแบบนี้จะทํ ายังไง สิ่งเหลานี้จําเป นตองรูเพื่อการใชชีวิ ตอยางปลอดภัยและอยู
รวมกับสังคมแบบถูกวิธี

๑๕๐

ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

รูวิทยาศาสตรฉลาดกอนเพื่อน ตอน อึกับฉี่
สี่มิติ
วิทิยา จันทรพันธ
อมรินทรคอมมิกส
๒๕๕๒
๘๙ บาท

ปดเทอมนี้ สองพี่นองบีกับบอย ไปบานคุณยาย แลวก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้น เมื่อผีอึกับผีฉี่โผลมาหาเด็กสองคน!!!
บอยไมอยากเจอผีเลยกลั้นอุจจาระจนทองผูก แถมยังฉี่รดที่นอนจนผีฉี่ตองมาบอกทางแกให สวนบีก็อายกลิ่นตดเลยกลั้นไวจน
ทรมาน ทั้งผีอึและผีฉี่จึงตองตามเลาระบบขับถายใหทั้งสองฟง วาที่จริงอุจจาระและปสสาวะก็มีประโยชน อุจจาระเปนยา
รักษาโรคได... ป สสาวะเตือนใหเรารูวากําลังปวยอยู หรือเปลา... อุจ จาระเปนอาหารสั ตวไดดวยนะ...และยังมีประโยชนอี ก
มากมายที่เมื่อบีกับบอยไดฟงแลวก็รวู า อุจจาระกับปสสาวะไมใชเรื่องนารังเกียจสักนิดเลย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชื่อเรื่อง
นักสืบเจาปญญา ไขปริศนาศิลปะ
ชิน คยองแอ
ผูแตง
ผูแปล
ชลาลัย สายบุตร
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๒๔๕ บาท
ภารกิจของนักสืบยูเริ่มตนอีกครั้ง คราวนี้คดีสืบสวนสอบสวนเกี่ยวของกับงานศิลปะระดับโลก พาผูอานไปรูจักกับจิตร
กรชื่อ กอ งโลก พบกั บภาพวาดสวยงาม แสนมหั ศ จรรย ตั้ ง แต ภาพวาดบนผนั งถ้ํ า ไปจนถึ งภาพบนเพดานโบสถ ทั้ งงาน
สถาปตยกรรมและประติมากรรมมากมาย
ชื่อเรื่อง
ไมยากถาอยากแตงตัวดี
ผูแตง
Jeon, Young-sin
ผูแปล
อภิศรี นิรตุ ติปญญากุล
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๔๕ บาท
มาลุนกันดีกวาวา เอมี่ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแตงตัวใหดูเปนสาวนอยที่ดูดีเหมือนนางแบบไดอยางไร
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง
๕๑ คําถามเพิ่มความรูเรื่องอาชีพ
Kim Hyun Suk
ผูแตง
ผูแปล
วรรณวรา จิราภัฑร
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
๒๕๕๒
ราคา
๑๕๕ บาท
๑๕๑

เด็ก ๆ มักมีขอสงสัยในใจเสมอ หนังสือเลมนี้ไดรวบรวม ๕๑ คําถามที่เด็กประถมกวา ๕๐๐ คน ที่สนใจใครรูเกี่ยวกับ
เรื่องอาชีพมาตอบใหฟง โดยผูเชียวชาญดานอาชีพจากกรมแรงงานของเกาหลี เชน ทําไมผูใหญถึงมีอาชีพแตกตางกัน ทําไม
ใคร ๆ อยากเปนวิศวกร ไมทํางานไดเงินหรือไม เปนหมอไดอยางไร ทํางานอยางไรไดเงินมากที่สุด ในอนาคตจะมีอาชีพใหม ๆ
อะไรบาง และอีกหลากหลายคําถามนารู ที่บางครั้งผูใหญใกลตัวก็ตอบไมได
ชื่อเรื่อง
น้ําตาลหวานๆ กับเกลือเค็มๆ
ผูแตง
ทีมงานกบนอกกะลา
สํานักพิมพ
ทีวีบูรพา
ปที่พิมพ
๒๕๕๒
ราคา
๑๘๐ บาท
ประโยชนของเกลือนั้นมีมากกวาความเค็ม เพราะเกลือเปนสวนประกอบในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี ฟอกยอม ฯลฯ
สวนน้ําตาลที่เปนสวนผสมของอาหาร ขนม และเครื่องดื่มมากมาย และเปนสินคาที่ตองถูกควบคุมโดยรัฐบาล ทั้งราคาและ
คุณภาพ ทั้งเกลือและน้ําตาลผลิตขึ้นไดอยางไร ติดตามไดที่นี่
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ชื่อเรื่อง
อัศวินภาษาอังกฤษพิชิตปศาจหมู ๑ ตอน เปดตํานานการดเวทมนตร
ผูแตง
Lee Kyung-Tark
ผูแปล
ทิพยวิมล เจริญลิ้ม
สํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๑๕๕ บาท
ฮวารัง ถูกปศาจหมูตามลา เพราะเขาใจผิดวาเขาคือ อัศวินการดเวทมนตร แทจริงแลวคือคุณปูของ ฮวารัง ปศาจหมู
ขโมยการดปศาจเพื่อปลดปลอยปศาจชั่วรายทั้งสี่ ฮวารังและฮานาตองเดินทางไปโลก มอนสเตอรแทนคุณปูผูชรา ชวยชีวิต
โมโมเทพแหงเห็ด และพบพระราชาแหงความกลาหาญ ชวยโมโมและครอบครัว
ชื่อเรื่อง
อัศวินภาษาอังกฤษพิชิตปศาจหมู ๒ ตอน สงครามชิงการดราชา
ผูแตง
Lee Kyung-Tark
ผูแปล
ทิพยวิมล เจริญลิ้ม
สํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปที่พิมพ
๒๕๕๑
ราคา
๑๕๕ บาท
ฮวารังและฮานาสามารถปราบกองทัพหนูลงได ไดรับเชิญจากพระราชาแหงความกลาหาญใหไปพักผอนในปราสาท
ทั้งคูไดเห็นการดราชาที่ใชสะกดปศาจไมใหรวมรางเปนราชาปศาจ แตไมมีใครดึงมันออกไดยกเวนอัศวินการดเวทมนตรใน
ตํานาน ขณะเดียวกันปศาจหมูก็ไดปลุกปศาจหินใหคืนชีพ เพื่อแยงชิงการดราชา

๑๕๒

ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ศึกอังกฤษดับฤทธิ์ปศาจตอง เลม ๑ ตอน ปงปงกับคํานามตามลาปศาจ
YOU YOUNG-SOO
อภิศรี นิรตุ ติปญญากุล
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
๒๕๕๒
๑๔๘ บาท

ปงปง เจาชายแหงวันเดอรแลนด ถูกเจาจอไมกี้ ยุใหเปดหีบนางแพนตอรา ทําใหปศาจที่ถูกขังอยูหลายรอยปหลุด
ออกมา ปงปง ตองทําภารกิจจับปศาจทั้งหมดมาลงหีบดังเดิมตามคําบัญชาของพระราชา ดวยความบังเอิญทําใหเปเปและด็
อกกี้ตองรวมทําภารกิจนี้อยางไมเต็มใจ การจับปศาจตองใชเวทมนตรภาษาอังกฤษ แตเปเปไมชอบภาษาอังกฤษเอาเสียเลย
เมื่อ “นานา” คุณครูสอนภาษาอังกฤษแสนสวยยอมเปนติวเตอร เปเปก็ชอบภาษาอังกฤษขึ้นมาทันใด และเมื่อเจาปศาจราย
ตองการทําลายหางสรรพสินคาไซโคลน ปงปงก็ไปทันเวลาสามารถชวยใหคนที่อยูภายในหางรอดมาไดอยางหวุดหวิด เมื่อแผน
แรกไมสําเร็จเจาปศาจก็ยังไมยอมหยุดงาย ๆ ติดตามตอนตอไปเลม ๒นะคะ
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
ผูแปล
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ศึกอังกฤษดับฤทธิ์ปศาจตอง เลม ๒ ตอน ปงปงกับคํากริยาแสนวิเศษ
YOU YOUNG-SOO
อภิศรี นิรตุ ติปญญากุล
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
๒๕๕๒
๑๔๘ บาท

หลังจากที่ปงปง เจาชายแหงวันเดอรแลนด สามารถเอาชนะปศาจไซโคลนไดดวยเวทมนตรคํากิริยาภาษาอังกฤษ
และสงปศาจไซโคลนกลับไปยังผูคุมปศาจแหงวันเดอรแลนดเปนที่เรียบรอย แตความตื่นเตนยังไมจบลงเทานั้น เมื่อปศาจจาว
สมุทรกําลังคิดแผนการชั่วรายหวังจะทําลายสะพานขามแมน้ํา และกอกวนความสงบสุขของพระราชวังดวยการพยายามลักพา
ตัวเจาหญิง ปงปงและเปเป จึงเขาขัดขวางดวยเวทมนตรคําถาม คํากิริยา รวมทั้งมีนายพลแองโกราองครักษของพระราชาเขา
รวมปกปองเจาหญิงดวยแมสะพานจะพังลงก็ตามแตอยางนอยปงปงก็สามารถชวยผูบริสุทธิ์จากเหตุการณในครั้งนี้ได และ
ทายที่สุด พระราชวังมังกรก็กลับสูความสงบสุขดวยฤทธิ์เวทมนตรภาษาอังกฤษนั่นเอง
ชื่อเรื่อง
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

สนุกกับนิทานอีสป ฉบับ ๒ ภาษา
ครูแคท
เพชรประกาย
๒๕๕๒
๑๖๐ บาท

เรื่องราวของนิทานอีสปแตละเรื่อง ลวนสอดแทรกคติสอนใจ ซึ่งเปนการปลูกฟงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก ๆ

๑๕๓

กลุมสาระ “ภาษาไทย”
ชื่อหนังสือ
แผนโจรกรรมกระเปาเหลือง
ชุด สารวัตรยอดนักสืบ
ผูแตง
Ursel Schefflor
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๗๕ บาท
สารวัตรคาเบไดรับแจงจากเจาของรานอัญมณีคนหนึ่งวา กระเปาหนังสีเหลืองภายในบรรจุเครื่องประดับเพชรล้ําคา
ของเขาถูกขโมยไประหวางการตกลงทําสัญญาประกันภัย พรอมกับรถจากัวรสีเหลืองคันหนึ่ง สารวัตรคนเกงจะจัดการกับคดี
นี้อยางไร และของสีเหลืองทั้งสองสิ่งนั้นเกี่ยวของกันหรือไม
ชื่อหนังสือ
ผจญภัยสุดปลายรุง กับนางฟาสายรุงสีแดง
ผูแตง
Daisy Mesdows
สํานักพิมพ
นานมีบุคสยังรีดดิ้ง
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๔๘ บาท
ราเชลกับคริสตี้มาพักผอนที่เกาะเรนสเปล ทั้งสองเจอรูบี้นางฟาสีแดงติดอยูในหมอที่สุดปลายรุงกินน้ํา พวกเธอชวย
รูบี้ออกมาได รูบี้พาพวกเธอไปดินแดนนางฟาและเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหฟงวา นางฟารุงกินน้ําทั้งเจ็ดถูกมนุษยหิมะสาปใหไปอยู
ทั่วเจ็ดมุมโลกเพราะพวกเธอลืมเชิญมนุษยหิมะมางานเลี้ยงฤดูรอน ราเชลและเคิรสตี้ตองตามหาเหลานางฟาองคที่เหลือให
ครบเพื่อนําสีสันกลับไปยังดินแดนนางฟา
ชื่อหนังสือ
ลิลลี่แมมดมือใหม ตอน อัศวินขามเวลา
ผูแตง
Kmister
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๗๕ บาท
ลิลลี่ เด็กหญิงในยุคปจจุบันผูครอบครองตําราเวทมนตรตองรับหนาที่พาดอน กีโฮเต อัศวินในนิยายชื่อดังกลับเขาไป
ในโลกของนวนิยายอยางเดิมใหได เพราะอยูๆ อัศวินผอมๆ คนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นกลางหางสรรพสินคาทําตัวแปลกๆ จนผูคน
ตกใจ และยังนึกวาหางสรรพสินคาขนาดใหญนนั้ คือปราสาทมหึมา เรื่องกลายเปนขาวดังถึงกับออกขาวโทรทัศน ลิลลี่รูวาเปน
เพราะความผิดพลาดบางอยางเกี่ยวกับหนังสือเวทมนตรทําใหอัศวินจอมปวนมาอยูในโลกปจจุบัน
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ชุดสามสหายผจญภัย : กุญแจปริศนา
Jorg Hagemann
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
พ.ศ. ๒๕๔๙
๕๘ บาท
๑๕๔

เมื่อคารลเพื่อนใหมถูกจับตัวไป ถึงจะไมชอบหนากัน มาเรียและมารคุสก็ตองเดินทางไปยังปราสาทรางแหงหนึ่ง เพื่อ
ชวยเหลื อเขาจากแกงค สามแฝด ซึ่ง ชอบไปขโมยของไม มีค ามาขายในตลาดขายของเกา พวกเขาถู กจับ ขัง ในห องมื ดกั บ
สิ่งของชํารุดทั้งหลาย คารลตองหาทางสงสัญญาณขอความชวยเหลือจากเพื่อนคนอื่นๆ ใหได
ชื่อหนังสือ
แซมเพื่อนรักมหัศจรรย ตอนทุกวันเปนวันเสาร
ผูแตง
บอล มาร
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๘๘ บาท
“แซม” ไมใชคน ไมใชสัตว แซมจอมกวน จอมปวน ชอบพูดเปนกลอน แซมเปนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่ปรากฏขึ้น
ทามกลางความสงสัยของทุกคน และมันเรียกนายทัชเชนเบีย วาพอดวยเหตุผลประหลาดของแซม สุดทายทั้งสองก็เขากันไดดี
และมีความสุข
ชื่อหนังสือ
เพื่อนรักตัวประหลาด ตอนโยโกหายไป
ผูแตง
Knister
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๕ บาท
เรื่องราวของโยโก สัตวประหลาดหนาตาแปลก กินอาหารแชแข็งและพูดภาษาของตัวเอง แตหัวเราะและรองไหได
เหมือนมนุษย พบเรื่องราวผจญภัยที่สนุกตื่นเตนของโยโกไดเปนตอนๆ และใหแงคิด
ชื่อหนังสือ
หกสหายไขปริศนา เลม ๑ ไขปริศนาคดีวางเพลิง
ผูแตง
Enid Blyton
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๘ บาท
เปนวรรณกรรมชุดนักสืบเด็ก ๕ คน และสุนัข ๑ ตัว กลุมเด็กๆ ชื่นชอบการสืบสวนสอบสวนและคอยมองหาคดี
ปริศนามาสืบทุกครั้งที่มีโอกาส และเด็กๆ สามารถคลี่คลายคดีปริศนาไดดวยความเฉลียวฉลาด ชางสังเกตและความสามัคคี
เรื่องพิสดารของเด็กชายโนริยาสึ
ตอนที่ ๑ อากาศดี บางทีมหี มูตก
ผูแตง
ยามาดะ ชิโร
สํานักพิมพ
เจบุคส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๑๑๐ บาท
เรื่องราวของเด็กชายโนริยาสึ เรียนอยูชั้นประถม ๓ มีการบานปดเทอมคือการเขียนบันทึกประจําวัน ซึ่งคุณครูบอก
เขาวาให เขียนตามความจริงเพราะเปนของสวนตัว แตตอมาเขาจับ ไดวาแม แอบอานบั นทึก ดว ยความโมโหโนริ ยาสึจึงคิ ด
ชื่อหนังสือ

๑๕๕

แกลงแม ดวยการแตงเรื่องโกหกขึ้นแถมยังเขียนลวงหนาใหเปนบันทึกของวันพรุงนี้ บันทึกการโกหกของโนริยาสึเปนเรื่องที่
แปลกประหลาดไมนาเกิดขึ้นจริง เชน แมทําดินสอชุบแปงทอด จูๆ ปลาทองที่เลี้ยงไวก็บินหนี มีหมูตกลงมาจากทองฟาแทน
ฝน คอของแมยืด ออกเหมือ นยางยืด ซึ่ งหลั งจากโนริ ยาสึ บันทึ กสิ่ง เหล านี้ลงไป เชา วันต อมาปรากฏวา ทุกอยางที่โนริยาสึ
บันทึกลงไปกลายเปนเรื่องจริง แลวอยางนี้โนริยาสึจะทําอยางไร
ชื่อหนังสือ
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” ในเรื่องนี้โอคาดะ จุนเลือกใชตัวตุนที่ไมเหมือนตัวตุนตัวไหนในโลกเปนพระเอก เนื้อเรื่องที่ดําเนินอยางสนุกสนาน
การผูกเรื่องที่เปยมดวยจินตนาการและเสนหของโครงสรางการเลาเรื่องแบบซอนที่มีเรื่องหนึ่งซอนอยูในโครงเรื่องหลัก
ชื่อหนังสือ
๑๐๐ นิทานอีสป
ผูแตง
กองบรรณาธิการสํานักพิมพแฮปปคิดส
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๗๕ บาท
สนุกสนานกับเรื่องราวนาอาน ๑๐๐ เรื่อง แฝงแงคิดและคติสอนใจที่มีประโยชนจากนิทานอมตะของอีสป นักเลา
นิทานที่ครองใจคนทั่วโลกมานับพันป
ชื่อหนังสือ
ตํานานภาษิตไทย
ผูแตง
พัชรี มีสุคนธ
สํานักพิมพ
หองเรียน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๒๐ บาท
ตํานานเรื่องเลาตนเคาของสุภาษิต คําพังเพย สํานวนโวหาร แฝงความหมายลึกซึ้ง จากภูมิปญญาแหลมคม เพื่อ
เตือนสติใหคิดและใชปญญาในการดําเนินชีวิตสืบทอดคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมไทย
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ความสุขของกะทิ ตอน ตามหาพระจันทร
งามพรรณ เวชชาชีวะ
แพรวสํานักพิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๔๙ บาท
๑๕๖

ภาคตอของหนังสือเรื่อง ความสุขของกะทิ
นวนิยายที่ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน
ประจําป ๒๕๔๙ (ซีไรท) เรื่องราวของกะทิเด็กหญิงที่ตองสูญเสียแมซึ่งปวยเปนโรคกลามเนื้อออนแรง หัวใจดวงเล็กๆ ที่บอบ
ช้ําจากความโศกเศราเพราะสูญเสียผูที่เปนที่รักยอมตองใชเวลาถนอมรักษาและแนนอนวาตองมี “ยาใจ” ที่ถูกตอง การรับมือ
และจัดหาที่ทางใหความเศราอยูรวมกับเนื้อชีวิตไดอยางลงตัวจะชวยใหชีวิตดําเนินตอไปอยางไมช้ําตรมนัก ซึ่งแนนอนวาไมใช
เรื่องงายไมวา เปนเด็กหรือผูใหญ สัมผัสโลกของกะทิที่ยังใหความสุขกับผูอานอีกเชนเคย
ชื่อหนังสือ
ขบวนการนิทานและสหาย
ผูแตง
ปรีดา อัครจันทโชติ
สํานักพิมพ
แพรวเยาวชน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๓๐ บาท
และแลวเวลานี้เองพวกหนังสือตางก็กรูเขามารุมลอมฉันและพูดคุยกับฉัน ดังนั้นความลับที่ฉันอยากบอกก็คือ “เธอรู
ไหม พวกหนังสือมีชีวิตนะ” พวกเขาตางผลัดกันเลาเรื่องราวตางๆ ใหฉันฟงทําใหฉันไดรูจักพวกเขาเพิ่มขึ้น ทั้งกับเลมที่ฉันเคย
อานเมื่อนานมาแลวและกับเลมที่ฉันไมเคยอานมากอน ดังนั้นเรื่องราวที่พวกเธอจะไดอานตอจากนี้ไป จึงเปนเรื่องของพวกเขา
ที่เลาใหฉนั ฟงนั่นเอง เธอจะไดรูวา พวกเขาแตละเลมมีนิสัยอยางไร มีชีวิตความเปนอยูอยางไร และเมื่อพวกเขาอยูดวยกันตาม
ลําพังนั้นมีเรื่องราวสนุกสนานเพียงไร
กลุมสาระ “ภาษาตางประเทศ”
ชื่อหนังสือ
เกงอังกฤษกับพิ้งคกี้ ตอน My Body
ผูแตง
ภาสจุฑา รัตนศุกล และสุภาสินี รัตนศุกล
สํานักพิมพ
ดอกหญาวิชาการ
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๕๐ บาท
รวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษที่ควรรูเกี่ยวกับรางกาย มีการบูรณาการคําศัพทอื่นอยางงายๆ ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาแผนใหมที่มุงใหเด็กๆ ไดเรียนไปเลนไปโดยไมมีความเครียด และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน คําศัพทนําไปใชใน
บริบททําใหการเรียนภาษาอังกฤษมีความหมายมากขึ้น มิใชเรียนแบบทองจํา
เกงศัพทอังกฤษ ๑,๐๐๐ คํา กับพิ้งคกี้
English for young learners
ผูแตง
ภาสจุฑา รัตนศุกล และสุภาสินี รัตนศุกล
สํานักพิมพ
ดอกหญาวิชาการ
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๙๐ บาท
รวบรวมคําศัพททพี่ บบอยในชีวติ ประจําวันของเรา โดยแบงเปนหมวดบาน ครอบครัว โรงเรียน รางกาย เครื่องแตง
กาย และหมวดอื่นๆ อีกมากมาย เรียงตามตัวอักษรพรอมมีรูปภาพประกอบคําศัพท สี่สีสวยงาม ชวยใหงายแกการเขาใจและ
การคนหา จะเปนประโยชนใหกับผูที่สนใจและใฝรูในภาษาอังกฤษ และชวยใหประสบความสําเร็จในการใชภาษาอังกฤษ
ตอไป
ชื่อหนังสือ

๑๕๗

ชื่อหนังสือ
วินนีหวนคืนเวหา : แมมดวินนี
ผูแตง
กอรกี พอล และวาเลอรี โทมัส
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๒๕ บาท
แมมดวินนีไปไหนมาไหนโดยใชไมกวาดกายสิทธิ์พาเหินเวหา แตแลวเธอก็เริ่มพบอุปสรรค เธอจึงตองพึ่งพาคทา
วิเศษเสกไมกวาดกายสิทธิ์พาหนะคูใจใหกลายเปนอะไรตออะไรมากมายหลายอยาง
ชื่อหนังสือ
พยาบาลแนนซี่
ผูแตง
Ronne Randall
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๖๕ บาท
วันนี้พยาบาลแนนซี่ตองตรวจสุขภาพของหนูนอยเชอรี่ เยี่ยมไขคุณนายโกรน ปอนยาใหคุณกรัมเบิล และทําแผล
ใหชางกอสรางบิลล รวมทั้งผูปวยอื่นๆ ดวย ชางเปนวันที่ยาวและยุงอะไรเชนนี้ มาดูซิวา คุณพยาบาลทํางานอยางไร พรอม
รูจักคําศัพทนารู วิธีอาน และคําแปล
ชื่อหนังสือ
ผจญภัยไปกับโจรสลัด
ผูแตง
Russel Punter
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๖๘ บาท
อานนิทานแสนสนุกและฝกภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน ปฏิบัติการลาสมบัตขิ องเหลาโจรสลัดกําลังจะเริ่ม แลวนี่คือ
เรื่องราวของการผจญภัยแปลกประหลาดของเหลาโจรสลัดที่นองๆ ตองไมเคยไดยินมากอน โจรสลัดมือใหมที่พยายามกําจัด
นกแกวจอมยุง เด็กหญิงแสนสวยกับโจรสลัดนักลักพาตัว และแผนที่แยบยลเพื่อที่จะสลัดหนากาก เตรียมใหพรอมแลวลงเรือ
กันไดเลย
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ขางบานผมมีไดโนเสาร
ฮารเรียต คาสเตอร
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
พ.ศ. ๒๕๔๘
๖๘ บาท

อานนิทานแสนสนุกและฝกภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน จูๆ ก็มีไดโนเสารมาอยูขางๆ บานแซม ก็ฝมือคุณพัฟนัก
ประดิษฐสมองใสนะสิ ทีแรกแซมคิดวาของพวกนั้นเปนไขธรรมดาๆ ที่ฟองใหญเปนพิเศษ แตพอมันฟกออกมาเปนตัว เรื่อง
วุนวายและปญหาก็คอยๆ เพิ่มขึ้นเหมือนขนาดตัวของไดโนเสารนั่นแหละ คุณพัฟกับแซมตองทําอะไรกันสักอยางแลว และ
ตองเร็วดวย
๑๕๘

ชื่อหนังสือ
ชวยกลัวผมหนอย
ผูแตง
เฟลิซิตี้ เอเวอเรต
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๘ บาท
นิทาน ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) อานนิทานแสนสนุกและฝกภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน เจาผีนอยจะทําอยางไรดี เมื่อ
ถูกมองวา “นาขัน” แทนที่จะ “นากลัว”
ชื่อหนังสือ
คุณครูทีนา
ผูแตง
Mandy Ross
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๖๕ บาท
คุณครูทีนาพานักเรียนทั้งชั้นไปทัศนศึกษาที่ปราสาท พวกเขาไดดูสวนตางๆ ของปราสาทโดยไมมีใครพลัดหลง แต
คุณครูไปติดอยูในคุกใตดินและไดพบสิ่งสําคัญที่หายไป จึงไดพบพระราชินี มาเที่ยวสนุกกับเด็กๆ ในเรื่อง และรูจักคําศัพท
นารู วิธีอาน และคําแปล
ชื่อหนังสือ
เรื่องวุนวายของเจาชาย เจาหญิง
ผูแตง
Christopher Rawson
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๘ บาท
ในโลกนี้มีเจาชาย เจาหญิงมากมายหลายแบบ นี่คือหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวแปลกๆ ของเจาชายเจาหญิงในแบบที่
เราไมเคยรูจักมากอน ผจญภัยไปในดินแดนเทพนิยาย ดูสิวาเรื่องราววุนวายของบรรดาเจาชายเจาหญิงที่ไมเหมือนใครนี้จะ
ลงเอยอยางไร
ชื่อหนังสือ
อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ
ผูแตง
Katle Daynes
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๘ บาท
นิทาน ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) อะลาดินถูกจอมเวทผูชั่วรายขังอยูในหองลับ พรอมแหวนและตะเกียงเกาๆ เขาจึงถู
มือเขาดวยกัน พลันความมหัศจรรยก็บังเกิดขึ้น จินนีประจําแหวนชวยพาเขากลับบาน จินนีประจําตะเกียงชวยดลบันดาล
ทุกความปรารถนาใหสมหวัง แตจอมเวทสองพี่นองก็คอยตามราวี อะลาดินจะรอดพนจากอันตราย และไดแตงงานกับเจา
หญิงหรือไม มาเปนกําลังใจใหอาละดินกันเถอะ

๑๕๙

ชื่อหนังสือ
สถานที่กอสรางแสนวุน สนุกกับสถานที่
ผูแตง
Melanie Joyce
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๖๕ บาท
วันอันวุน วายในสถานที่กอสรางแสนวุนของไบรอัน บรูช แจก เดนนิส มีกิจกรรมหลากหลายที่สัตวตางๆ ตองชวยกัน
ทําเพื่อสรางสระวายน้ําในรม พรอมศัพทนารู วิธีอาน และคําแปล
ชื่อหนังสือ
ศัพทหมวดชวนรู (Classified Words)
ผูแตง
น็อตตี้
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๙๕ บาท
หนังสือพจนานุกรมภาพรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษที่นารูจํานวน ๑๐ หมวด เชน หมวดเครื่องแตงกาย อาหาร
ยานพาหนะ ซึ่งมีคําศัพทมากกวา ๕๐๐ คํา คําศัพททุกคํามีคําอานสําหรับฝกออกเสียง มีตวั อยางประโยคและภาพประกอบ
แถมทายดวยเกร็ดความรูหลากหลายเรื่องที่สอดคลองกับคําศัพท
ชื่อหนังสือ
เมนนอยเพื่อนรัก
ผูแตง
เตือนใจ พรมสิงห
สํานักพิมพ
สถาพรบุคส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
นอกจากเนื้อเรื่องอันสนุกสนานแลว นิทานสองภาษา Thai-English เลมนี้จะชวยใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูศัพททั้งไทยและ
อังกฤษเพิ่มมากขึ้น ครู-อาจารยสามารถนําไปใชบูรณาการการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
ชื่อหนังสือ
หญิงชรากับลูกหมู
ผูแตง
มณฑิรา พานิชยิ่ง
สํานักพิมพ
สถาพรบุคส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
หญิงชรากับลูกหมู เปนนิทานลูกโซซึ่งเปนนิทานที่มีลักษณะที่พิเศษคือ เปนเรื่องที่เลาตอเนื่องดวยวิธีการเลาซ้ําๆ ผูก
ตอกันเปนลูกโซ ซึ่งสวนใหญจะวนกลับมาที่เดิม แตบางครั้งอาจตอเนื่องซ้ําๆ จนพบจุดจบ หนังสือจัดทําเปนสองภาษาไทย อังกฤษ เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูคําศัพทไปพรอมกัน จัดพิมพเปนหนังสือปกแข็ง พิมพสี่สีตลอดเลม

๑๖๐

ชื่อหนังสือ
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) เปนเรื่องที่เลาตอเนือ่ งดวยวิธกี ารเลาซ้ําๆ ผูกตอเปนลูกโซ ใน
เรื่องจะแฝงแงคิดบางอยางไว
กลุมสาระ “คณิตศาสตร”
ชื่อหนังสือ
ปริศนาพาเพลิน สําหรับเด็กและคนอื่นดวย
ผูแตง
ธิดาสิริ ภัทรากาญจน และคณะ
สํานักพิมพ
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๘๐ บาท
เปนหนังสือทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป รวมทั้งพอแม และผูอานทั่วไป ปริศนาใหความสนุก
และฝกเชาวนปญญาในการคิด อันเปนพื้นฐานสําหรับการคํานวณที่ซับซอนมากขึ้นได ผูเขียนไมไดเนนเนื้อหาแบบในตําราทาง
คณิตศาสตร แตนําเสนอดวยภาพปริศนาและตัวเลข พรอมสอดแทรกเกร็ดความรูเพื่อเสริมสรางเชาวนปญญาอีกดวย
คณิตคิดค่ําละขอ :
อยารอชา เดี๋ยวตามเพื่อนไมทัน (ป.๔-๕-๖)
ผูแตง
ธิดาสิริ ภัทรากาญจน และคณะ
สํานักพิมพ
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๓๕ บาท
เปนหนังสือโจทยคณิตศาสตรที่ไดรวบรวมจากวารสาร ขอสอบแขงขันและขอสอบคัดเลือก โดยใชวันที่และเดือนเปนเลข
ขอพรอมคําเฉลย สําหรับนักเรียนชั้น ป. ๔-๕-๖ ไดเสริมความรูเ กี่ยวกับระบบตัวเลขของชาติตางๆ และพื้นฐานสําหรับเรียน
พีชคณิต เรขาคณิต เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักเรียนไดมีมานะในการทําโจทยคณิตศาสตรตอไป
ชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ
คณิตคิดสนุก ระดับประถมศึกษา
ผูแตง
James Rlley Marge Eberts.
สํานักพิมพ
สุวีริยาสาสน
ปทพ
ี่ ิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๗๕ บาท
หนังสือที่รวบรวมปญหาทาทายความคิดและความรูรอบตัวสําหรับเด็กประถมศึกษาภายในเลมมีปญหาคณิตศาสตร
มากมาย ๑๙๐ ปญหา ซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ทั้งในและนอกโรงเรียน
๑๖๑

สนุกกับเกมคณิตพิศวง
Opening the Magic Math Box
ผูแตง
ซง มยอง-จิน
สํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๕ บาท
เกมคณิตศาสตรสําหรับใหเด็กๆ ฝกฝนการคํานวณพื้นฐานแบบงายๆ และคนหาความสนุกสนานที่ซอนอยูในตัวเลข
ซึ่งพบเห็นกันในชีวิตประจําวัน โดยผานเรื่องราวที่ทําใหรูสึกเหมือนกําลังเขาไปในดินแดนมหัศจรรย เพื่อเรียนรูเวทมนตรจาก
ผูวิเศษ นอกจากความสนุกสนานแลวยังจะไดเกร็ดความรูที่นาสนใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรและความมหัศจรรยเกี่ยวกับตัวเลข
อีกมากมาย
ชื่อหนังสือ

เลขคณิตคิดเร็ว
ชุดโดเรมอนสอนคณิตศาสตร
ผูแตง
Nichlnouken
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๒๕ บาท
หนังสือเสริมความรูคณิตศาสตรที่นําเสนอในรูปแบบการตูนโดเรมอน ภายในเลมจะสอนการคํานวณตั้งแตขั้นพื้นฐาน
สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษา เชน การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวน ทศนิยม ในแตละบทจะแทรกเคล็ดลับและอธิบาย
จุดที่มักทําผิดบอยๆ รวมถึงแนะนําวิธีคํานวณอยางงายๆ

ชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ
นิทานเกงเลข เลม ๒
ผูแตง
Yong-Ran Kim และ Hyang-Sook Choi
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๐๕ บาท
นิทานสอนหลักคณิตศาสตร สําหรับระดับประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๔ ทองโลกจินตนาการพรอมเรียนรูและทําความ
เขาใจหลักคณิตศาสตร สนุกสนานไปกับนิทานเสริมปญญา ไขปญหาโจทยคณิตศาสตร และเกร็ดความรูมากมาย
ชื่อหนังสือ
โดเรมอนตะลุยโลกคณิตศาสตร
ผูแตง
Jin Aklyama
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๙๕ บาท
หนังสือเสริมความรูคณิตศาสตร นําเสนอในรูปแบบการตูนโดเรมอน ภายในเลมจะสอนคณิตศาสตรตั้งแตพื้นฐานไป
จนถึงเรื่องที่ยาก โดยเด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยของโดเรมอนและผองเพื่อนในเมืองที่เต็มไปดวยตัวเลขและรูปทรง
๑๖๒

แปลกๆ เนื้อหาแตละบทเปนการรวบรวมสิ่งที่เด็กๆ เคยเรียนหรือจะเรียนในระดับประถมศึกษา จึงไมจําเปนตองอานเรียงไปที
ละบท สามารถอานจากตรงไหนก็ได ในแตละบทจะมีเกมปริศนาใหเด็กๆ ไดเลน มีคําอธิบาย ขอสังเกต แบบฝกหัดและเฉลย
ชื่อหนังสือ
ไขปริศนาเลขคณิตกับอลิซในแดนมหัศจรรย
ผูแตง
Naomi Yamazaki
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๗๕ บาท
จากวรรณกรรมอมตะ “อลิซในแดนมหัศจรรย” ถายทอดเรื่องราวออกมาในแงมุมของคณิตศาสตร เรื่องราวการผจญ
ภัยของอลิซเริ่มตนขึ้นเมื่อเธอวิ่งตามกระตายเขาไปยังโพรงไม กระทั่งตกลงไปในหลุมที่ลึกมาก กระทั่งเธอมาเจอกับคุกกี้และ
เครื่องดื่มที่ทําใหตัวของเธอยืดขยายหรือหดลงได ถาเธอกินคุกกี้รูปหัวใจ ๑ ชิ้น สวนสูงจะลดลง ½ ถากินคุกกี้รูปสี่เหลี่ยมหรือ
รูปดอกไม สวนสูงจะลดลง ๑/๓ และ ๑/๕ ตามลําดับ ถาเดิมอลิซสูง ๑ เมตร ๒๐ เซนติเมตร แตตอนนี้เธอสูงเพียง ๑๐
เซนติเมตร จะมีวธิ ีไหนนะที่จะรูไดวา อลิซกินคุกกี้แบบไหนไปบาง รวมไขปริศนาคณิตศาสตรที่ซอนอยูในการผจญภัยแสน
มหัศจรรยนี้
ชื่อหนังสือ
พกสูตรคณิตประถม ชวงชั้นที่ ๑ - ๒
ผูแตง
ฝายวิชาการ บริษัทสกายบุกส จํากัด
สํานักพิมพ
สกายบุกส
ปที่พมิ พ
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
ชื่อหนังสือ
สนุกคิดคณิตศาสตร
ผูแตง
เชอรี่ อยูดี
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๔๐ บาท
รวมโจทยคณิตศาสตร ผูที่อานตองใชทักษะคณิตศาสตรดานตาง ๆ รวมถึงเชาวน และไหวพริบแกปญหาโจทยอยาง
สนุกสนาน ทายเลมมีเฉลยดวย

๑๖๓

ชื่อหนังสือ
เคล็ดลับ ๗๗ วิธีเปลี่ยนคณิตศาสตรใหเปนเรื่องงาย
ผูแตง
Kim, Jung Han
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๒๒๕ บาท
หลายคนคงสงสัยวาทําไมเราตองเรียนคณิตศาสตร เพราะคณิตศาสตร ยุงยาก นาเบื่อ และไมสนุก แตจริงๆแลว ไม
วาเราจะหลับตาหรือลืมตาคณิตศาสตรลวนอยูรอบตัวเรา เพราะคณิตศาสตรเปนวิธีการฝกคิดวิธีหนึ่ง ลองใชสมองจินตนาการ
ถึงตัวเลขแลวมองดูโลกและธรรมชาติสิ แลวเราก็จะเห็นกฎเหลานั้นเอง ลองมองคณิตศาสตรใหมีความสนุกสนาน ลองคิดวา
ความยากเปนเรื่องของความทาทาย ถาเราคิดแบบนีเ้ ราก็จะรูวา คณิตศาสตรนั้นสนุกขนาดไหน ถาเรารูถึงกฎและความ
สนุกสนานของคณิตศาสตรแลว ก็จะทําใหเราเรียนคณิตศาสตรไดสนิทสนมดียิ่งขึ้น
ชื่อหนังสือ
นักสืบคณิตศาสตร
ผูแตง
ชิน คยองแอ
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๖๕ บาท
สืบคดีปริศนาลึกลับใหสนุกดวยคณิตศาสตร หนังสือเลมนี้ยังมีเรื่องราวปริศนาคณิตศาสตรสนุกๆ ซอนไวอีกมากมาย
เชน คดีลักพาตัวกับภาพปริศนา ปริศนาตัวเลขในภาพวาดชวยชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งไวได แลวตัวเลขมาเกี่ยวอะไรดวย หรือจะ
เปนจดหมายปริศนา จดหมายรหัสซีซารที่เขียนโดยใชตัวเลข ตัวเลขเหลานั้นมีความหมายอะไรซอนอยู
พิชิตอาณาจักรเรขาคณิต เลม ๑
ตอน ดาวหาแฉกแหงองคจักรพรรดิ
ผูแตง
Papyrus
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๗๕ บาท
อาณาจักรเรขาคณิตที่เคยอยูกันอยางสงบสุขกลับตองมาวุนวายสับสน เมื่อเชโมเจาเมืองสามเหลี่ยมคิดจะเปนใหญ
ยูรีนักวางแผนเมืองสามเหลี่ยมคิดอุบายใหเมืองวงกลมเขาใจผิดวาเมืองสี่เหลี่ยมหักหลังและเปนผูสังหารเจาเมืองวงกลม ใน
ขณะเดียวกันเมืองสามเหลี่ยมก็สงกองทัพไปบุกเมืองสี่เหลี่ยมและสังหารเจาเมืองสี่เหลี่ยม ปอมปราการเมืองสี่เหลี่ยมไดชื่อวา
เปนปอมปราการที่แข็งแกรงที่สุด จึงไมใชเรื่องงายนักที่ยูรีจะบุกทําลายได

ชื่อหนังสือ

๑๖๔

ชื่อหนังสือ
เกมคณิตคิดสนุก
ผูแตง
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ราคา
๗๐ บาท
เกมฝกคิดที่ชวยพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญาและการสังเกต นําเสนอในลักษณะถาม-ตอบ พรอมเฉลยละเอียด
ทายเลม
ชื่อหนังสือ
เกงคณิตพิชิตโจทย
ผูแตง
รัชนิกร ชลไชยะ
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ราคา
๔๐ บาท
รวมโจทยคณิตศาสตร ผูที่อานตองใชทักษะคณิตศาสตรดานตางๆ รวมถึงเชาวนและไหวพริบแกปญหาโจทยอยาง
สนุกสนาน ทายเลมมีเฉลยดวย
กลุมสาระ “วิทยาศาสตร”
ชื่อหนังสือ
ชีวิตสัตว ๗ ทวีป
ผูแตง
เอนิตา แกเนอรี
สํานักพิมพ
สุวีริยาสาสน
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๐๐ บาท
หนังสือภาพที่จะอธิบายใหเด็กๆ รูจักโลกของเราและสัตวตางๆ ที่อาศัยอยูบนโลก ภายในเลมมีรูปประกอบสี่สี และ
ขอมูลที่อธิบายใหทราบถึงความเปนอยูของสัตวที่ดํารงชีวิตอยูแถบทวีปตางๆ ทั้งขั้วโลกอันหนาวเหน็บ ทะเลทรายที่รอนระอุ
ปาดิบชื้น ปาฝน ใหไดทราบวาสัตวตางๆ อาศัยอยูไดอยางไร มีการปรับตัวหรือไม
อาณาจักรสัตวโลก
การตูนชุด ทองโลกธรรมชาติกับ ดร.รอบรู
ผูแตง
คิม ซู ฮัน
สํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๕ บาท
เรื่องราวการดํารงชีวิตและการผจญภัยของสัตวนารู ๖ ชนิด ไดแก สุนัขซับซารี (สุนัขโบราณของเกาหลี) สิงโต
ปลาฉลาม ปลาแซลมอนและหอยทาก เพื่อใหเกิดความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของชีวิตสัตวที่มีตอสิ่งแวดลอมใน
แงมุมแตกตางกัน
ชื่อหนังสือ

๑๖๕

ชีวติ พิศวงของแมลง
การตูนชุด ทองโลกธรรมชาติกับ ดร.รอบรู
ผูแตง
คิม ซู ฮัน
สํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๕ บาท
รวบรวมเกร็ดความรูเกี่ยวกับแมลง ๕ ชนิดที่มีเอกลักษณโดดเดน ซึ่งประกอบดวยผึ้ง แมลงปอ มด ตั๊กแตนตําขาว
และหิ่งหอย โดยศึกษาความมหัศจรรยของแมลงเหลานี้วามีวงจรชีวิตอยางไร และบทบาทหนาที่อะไรในธรรมชาติ
ชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ
อยูอยางไรเมื่อแหลงพลังงานใกลหมดโลก
ผูแตง
ธนกานต วงศหลิว
สํานักพิมพ
ดอกหญาวิชาการ
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๙๕ บาท
พลังงานเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั้งโลก พลังงาน
เกิดขึ้นจากแหลงตางๆ มากมายซึ่งมีอยูอยางจํากัดและไมจํากัด ในปจจุบันแนวโนมการใชพลังงานในประเทศตางๆ ทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโนมที่จะเกิดภาวะขาดแคลนพลังงานในอนาคต เพื่อความอยูรอดของ
เหลามนุษยชาติและสิ่งมีชีวติ ที่อาศัยอยูบนโลกใบนี้ เราทุกคนควรตระหนักปญหาขอนี้ ดวยการรวมใจกันลดการใชพลังงาน
หรือหันมาเอาใจใสที่จะใชพลังงานที่มีอยูใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งการหาพลังงานอื่นมาทดแทน
เปนการลดภาระคาใชจายใหกับครอบครัว เปนการชวยชาติทางออมและยังชวยรักษาสิง่ แวดลอมของโลกใหอยูในภาวะสมดุล
ไมถูกทําลาย ทําใหโลกของเรานาอยู
ชื่อหนังสือ
ครอบครัวนักคิด ตอน ดอกไมแสนสวย
ผูแตง
ชาตรี เกิดธรรม
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๖๐ บาท
นิ ด และน อ ยแห ง ครอบครั ว นั ก คิ ด มั ก จะมี ป ญ หาและคํ า ถามต า งๆ ทางวิ ท ยาศาสตร มาถามลุ ง โต ง อยู เ สมอ
นอกจากนี้ยังมีการทดลองและการอธิบายตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนการกระตุนตอมคิดอีก
ดวย
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ครอบครัวนักคิด ตอน ดินดีดินเสีย
ชาตรี เกิดธรรม
ไทยวัฒนาพานิช
พ.ศ. ๒๕๔๘
๖๐ บาท
๑๖๖

นิ ด และน อ ยแห ง ครอบครั ว นั ก คิ ด มั ก จะมี ป ญ หาและคํ า ถามต า งๆ ทางวิ ท ยาศาสตร มาถามลุ ง โต ง อยู เ สมอ
นอกจากนี้ยังมีการทดลองและการอธิบายตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนการกระตุนตอมคิดอีก
ดวย
ชื่อหนังสือ
ไขปริศนา ๑๐๐ คําถาม รางกายของเรา
ผูแตง
Hong Sung Tae
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๔๕ บาท
๑๐๐ คําถามตางๆ เกี่ยวกับรางกายที่เด็กหรือคนทั่วไปมักจะสงสัย เชน ถาหัวโต จะเรียนเกงจริงหรือ ทําไมบางคน
หัวลาน ทําไมเมื่อนอนหลับเราจึงฝน ทําไมเวลาหิวทองจึงรอง เราเกิดขึ้นมาไดอยางไร ทําไมจึงเปนสิว และอื่นๆ อีกมากมาย
เกี่ยวกับทุกซอกทุกมุมของรางกาย
ชื่อหนังสือ
แพนดายอดนักสืบ
ผูแตง
Ryu Gi-Woon
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๓๕ บาท
มาชวยนักสืบแพนไขคดีกันเถอะ แมจะเปนแพนดาจอมขี้เกียจ แตดวยความรูดานวิทยาศาสตรของเขา ไมมีคดีไหน
ที่แพนนักสืบเกงที่สุดในอาณาจักรสัตวจะแกไมได การตูนวิทยาศาสตรที่มีตัวละครเปนสัตว ตัวเอกเปนแพนดายอดนักสืบที่ใช
ความรูทางวิทยาศาสตรไขคดีตางๆ โดยมีเพื่อนๆ ที่จะมาชวยสรางความสนุกสนาน ตอนทายของแตละตอนจะมีหนาขอมูล
เพื่ออธิบายความรูเพิ่มเติม
ชื่อหนังสือ
มหัศจรรยครบเครื่อง เรื่องวิทยาศาสตรโหดมันฮา
ผูแตง
Nick Arnold
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๔๕๐ บาท
พาคุณไปคนพบเรื่องนาทึ่งของปรากฏการณบิ๊กแบง แมลงกระหายเลือด ไดโนเสาร อะตอมและสารเคมี โลกของ
เรา เอกภพอันกวางใหญและจุลินทรีย
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

เที่ยวปากับนาเกรียง
เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๙๕ บาท
๑๖๗

เรื่องเลาสนุกๆ ของการเที่ยวปาจากปลายปากกานาเกรียงถึงหลานๆ ผูรักธรรมชาติทุกคน
จากคอลัมนเที่ยวปากับนาเกรียงในหนังสือพิมพขาวสด

รวมเรื่องขวัญใจเด็กๆ

ชื่อหนังสือ
นักสืบวิทยาศาสตร ชุด ไขความลับปริศนาดวยวิทยาศาสตร
ผูแตง
ชิน คยองแอ
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๗๕ บาท
รวมคนหาความจริงของวิทยาศาสตรใกลๆ ตัวไปกับการไขคดีปริศนาของนักสืบยู และยอนกลับไปดูการไขปริศนา
ยากๆ ในอดีตของเหลาผองเพื่อนนักวิทยาศาสตรขี้สงสัย ชางสังเกต และชอบคนควาทดลอง เชน ความลับในกอนน้ําแข็ง
ซินแบดผจญภัยกับการพยากรณอากาศ
ชื่อหนังสือ
ความลับของธรรมชาติ
ผูแตง
ปราการเกียรติ ยังคง
สํานักพิมพ
ปาเจรา
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๕๙๐ บาท
สนุกไปกับคําถามและคําตอบเกี่ยวกับความเปนไปในธรรมชาติ ที่ใหสาระความรูขอเท็จจริงที่ชวนใหคนหา ถอยคําที่
มีชีวิต รูปภาพสีสันสดใสและตัวการตูนแสนสนุก จะชวยใหเด็กๆ เขาใจโลกและสภาพแวดลอมของสัตวไดดียิ่งขึ้น
ชื่อหนังสือ
โลกของเรา ชุด เรียนรูโลกรอบตัว ชุดที่ ๒
ผูแตง
จิโอวานนา แมนเตกาซซา
สํานักพิมพ
แฮปปคิดส
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๓๕๐ บาท
สารานุกรมภาพรูปเลมบอรดบุค แข็งแรงและมีเทคนิคการนําเสนอตัดเจาะ ที่กระตุนความสนใจ ชวยใหเด็กไดรูจัก
โลกของเรา ซึ่งมีเรื่องนาพิศวงมากมายใหเรียนรู ทั้งสวนประกอบตางๆ ปรากฏการณธรรมชาติและสาระนารูมากมาย
ภาพประกอบสวยงาม พรอมคําอธิบายที่เขาใจงาย ชวยกระตุนใหนักอานตัวนอยใฝหาความรูดวยตัวเอง
ชื่อหนังสือ
๑๐๐ เรื่องนารูเกี่ยวกับโลกของเรา
ผูแตง
ปเตอร ไรลีย
สํานักพิมพ
แพรวเยาวชน
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๓๙ บาท
“โลกของเรา” จากชุด “๑๐๐ เรื่องนารู” เลมนี้จะพาเด็กๆ ไปสํารวจและเรียนรูธรรมชาติอันนาทึ่งในโลกของเรา ตั้งแต
กําเนิ ดโลก ภูเขาไฟทรงพลัง เทือกเขาสู งตระหงาน สภาพ-ภู มิอากาศ และภู มิทัศ นอันน าตื่นตาตื่นใจของปาเขตรอ นและ
๑๖๘

ทะเลทราย รวมถึงวิธีที่ เด็กๆ จะสามารถดูแ ลรักษาสภาพแวดลอมอันสวยงามนี้ไวไดพรอมเกร็ ดความรูและภาพประกอบ
สวยงาม
ชื่อหนังสือ
สนุกกับ ๕๐ การทดลองวิทยาศาสตรแบบงายๆ
ผูแตง
Science Museum และ Japan Science Foundation
สํานักพิมพ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๕๕ บาท
๕๐ การทดลองวิทยาศาสตรแบบงาย ๆ ที่สามารถลองทําและเรียนรูไดดวยตัวเอง เหมาะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมตน
มัธยมปลาย อาจารย และผูที่สนใจในความพิศวงของวิทยาศาสตร เนื้อหาในเลมเขาใจไดทันที และทําตามไดงายๆ ดวยรูป
ภาพประกอบ การอธิบายทุกขั้นตอนอยางละเอียด เชน การสรางฟาผาจิ๋ว การบีบกระปองเบียรโดยไมใชมือ การทําใหอุณหภูมิ
ต่ําลงกวา ๐ºC การใชประโยชนจากน้ํามันที่กําลังจะทิ้ง ฯลฯ
กลุมสาระ “ศิลปะ”
ชื่อหนังสือ
สราง (สรรค) สื่อจากของใชใกลตัว
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
สามารถนํามาสรางสรรคเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน ประกอบการเลานิทาน และจัดกิจกรรมสงเสริมการอานได ซึ่งทั้ง
ผูปกครอง ลูกหลาน ลูกศิษย ครู อาจารยจะไดชวยกันสรางสรรคเปนสื่อ สามารถประหยัดคาใชจายได และเสริมความคิด
สรางสรรคไดเปนอยางดี
ชื่อหนังสือ
กลองยาว ศิลปะพื้นบานของไทยทุกภาค
ผูแตง
มนตรี ถิรวิทยวรกุล
สํานักพิมพ
สุวรี ิยาสาสน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๒๐ บาท
ตามการเรียนการสอนของหลักสูตรใหม ที่กําหนดใหโรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหมีสวนรวมในการเรียน
การสอน กลองยาวก็เปนวิชาหนึ่งที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นทุกภาค ภายในหนังสือเลมนี้จะเลาถึงความเปนมาของศิลปะ
พื้นบานและความรูทั่วไปของกลองยาว ประวัติความเปนมาของกลองยาว ตลอดจนเครื่องแตงกายของผูเลนกลองยาว

๑๖๙

ชื่อหนังสือ
วาดเกงเรื่องกลวยๆ 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
ไดโดยทันที
โดเรมอนสอนเคล็ดลับศิลปะ :
วาดภาพและออกแบบ
ผูแตง
Tatsuyuki Sasakl
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ราคา
๑๑๕ บาท
เรียนรูศิลปะการวาดภาพและการออกแบบ ตั้งแตการใชอุปกรณตางๆ เทคนิคในการวาดภาพลายเสน การวาดภาพ
เลาเรื่อง การใชสี การตัดแปะโดยใชกระดาษและวัสดุอื่นๆ เคล็ดลับการวาดภาพใหเกง การแกไขขอผิดพลาด ชี้แนะจุดสําคัญ
ฯลฯ เพื่อใหนองๆ สนุกกับการสรางสรรคงานศิลปะโดยใชจินตนาการไดอยางเต็มที่และสามารถสื่อความเปนตัวเองผานการ
วาดภาพและออกแบบ วาดรูปสวยในลักษณะที่แตกตางกัน รูจักงานภาพของศิลปนคนสําคัญ เลโอนารโด ดา วินชี เรอนัวร
แวนโกะ ปคัสโซ
ชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ
ART IDEAS
ผูแตง
Flona Watt
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๙๕ บาท
ART IDEAS เปนหนังสือที่จุดประกายความคิดสรางสรรคในการทําผลงานศิลปะ ซึ่งเปนการใชเทคนิคตาง ๆ ในการ
วาดภาพระบายสี ไมวา จะเปนการทําภาพพิมพ การดีดสี การเปาสี การใชอุปกรณตางๆ เขามาผสมผสานในการทําชิ้นงาน
ศิลปะ
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ดินกระดาษปนฝน
ภุชงค แกวเมืองทอง
พาส พับลิชชิ่ง
พ.ศ. ๒๕๔๙
๙๙ บาท

๑๗๐

หนังสือศิลปะอธิบายวิธีการนํากระดาษเกา ๆ ที่เปนวัสดุเหลือใชมาแปรรูปเปนดินกระดาษ ซึ่งสามารถนํามาปนเปน
งานศิลปะไดในราคาประหยัด และแนะนําวิธีปนดินกระดาษหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปนแนวทางใหเกิดการสรางสรรคผลงาน
ปนตามจินตนาการของตนเองตอไป
ชื่อหนังสือ
กระดาษกลายราง
ผูแตง
กุลวรา ชูพงศไพโรจน และคณะ
สํานักพิมพ
คิดคม
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๓๐ บาท
“กระดาษกลายราง” เปนศิลปะการสรางสรรคสื่อรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน ประกอบการจัดปาย
นิทรรศการ ประกอบการเลานิทาน ทําเปนภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็ก บัตรอวยพร เปนของประดับ เปนของใชทําเอง ใช
สอนศิลปะประดิษฐ ทําเปนของชํารวย ของขวัญ ของฝาก ฯลฯ การนําเศษวัสดุเหลือใชมาใชประโยชนกอใหเกิดความคิด
สรางสรรค และใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวย
ชื่อหนังสือ
หนังสือจากปลายนิ้ว
ผูแตง
กุลวรา ชูพงศไพโรจน และคณะ
สํานักพิมพ
คิดคม
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๘ บาท
แนะนําวิธีการสรางภาพประกอบเรื่องราวใหนาสนใจ ไมวาจะเปนนิทาน เรื่องเลา หรือแมแตสุภาษิต คําพังเพย
สอนใจ ซึ่งมีเทคนิคมากมายหลายรูปแบบ การสรางภาพจากปลายนิ้วเปนวิธีการงายๆ ไมตองใชอุปกรณอะไรมากมาย แคแทน
หมึกหรือสีผสมอาหารกับปลายนิ้วบวกกับจินตนาการ ก็สามารถสรางภาพนารักๆ ไดอยางไมจํากัด
ชื่อหนังสือ
กิจกรรมยามวาง เที่ยวทะเล
ผูแตง
แคลร บีตัน
สํานักพิมพ
สุวรี ิยาสาสน
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๑๐๐ บาท
ปดเทอม ไปเที่ยวทะเลพรอมกิจกรรมยามวาง เปดเทอมเอาของเลนสวยๆ ไปอวดเพื่อน หนังสือรวบรวมกิจกรรมสนุก
ไวยามวางทั้งวิธีทําของเลน ขนมและเครื่องดื่มแบบงายๆ ยามวางของหนูๆ มีชีวติ ชีวากับของเลนและของกินฝมือตนเอง ไมวา
ฝนจะตกหรือแดดจะออก ในหองนั่งเลน หรือริมทะเล ก็สนุกไดไมตางกัน
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

กิจกรรมยามวาง สนุกยกแกง
แคลร บีตัน
สุวรี ิยาสาสน
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๐๐ บาท
๑๗๑

เฮยกกวน สนุกยกแกง รวบรวมกิจกรรมสําหรับทํารวมกับเพื่อนๆ ในยามวาง หรือเปนแนวทางจัดกิจกรรมในโรงเรียน
เชน วิธีทําของขวัญเกไกไมเหมือนใคร กิจกรรมชมรมงานออกราน เพื่อนทางจดหมาย และกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย
ชื่อหนังสือ
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 ซึ่งเด็ก ๆ สามารถดัดแปลงวิธีการปน ใชกับการปนรูปดวยดิน
น้ํามัน ดินไทย หรือดินญีป่ ุนก็ได อีกทั้งชวยในการสงเสริมพัฒนาการ และจินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี
ชื่อหนังสือ
ทางจะเข
ผูแตง
ภิชาติ เลณะสวัสดิ์
สํานักพิมพ
ศิลปาบรรณาคาร
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๘๐ บาท
หนังสือโนตเพลงไทย แยกทางเฉพาะเครื่องดนตรีจะเข
ชื่อหนังสือ
ทางขิม
ผูแตง
ภิชาติ เลณะสวัสดิ์
สํานักพิมพ
ศิลปาบรรณาคาร
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ราคา
๘๐ บาท
หนังสือโนตเพลงไทย แยกทางเฉพาะเครื่องดนตรีขิม
กลุมสาระ “สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม”
ชื่อหนังสือ
เรื่องเลนในวัยเยาว
ผูแตง
สรวงธร นาวาผล
สํานักพิมพ
ครอบครัว
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๒๕ บาท
เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับวิธีการเลนกับธรรมชาติและของเลนจากธรรมชาติของเด็กยุคกอน ที่อาจยังพอเห็นไดบางใน
ชนบทไทยปจจุบัน เชน การนําน้ําอัญชันมาทาแกมแตมปาก การทําปตอซังขาว การทําตุกตาจากลูกตาล การเลนลูกขาง
มะเขือ การเลนอีตักกับเม็ดนอยหนา เปนตน ซึ่งของเลนเหลานี้ใชวัสดุจากธรรมชาติรอบตัว ไมตองสิ้นเปลืองเงินในการซื้อหา
เพียงใชหัวประยุกตนิดหนอย ชวยใหเด็กเกิดจินตนาการสรางสรรคและมีจิตใจที่ออนโยน เปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๗๒

ชื่อหนังสือ
นิทานโชคดี เลม๑ “พึ่งพาตน”
ผูแตง
สายฝน ศิลปพรหม
สํานักพิมพ
ครอบครัว
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๕๕ บาท
เปนนิทานสนุกสนาน ภาพการตูนสี่สีนารักสดใส อาศัยเคาเรื่องจากมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ที่พระพุทธองคทรงให
แนวทางไว สําหรับผูที่ตองการประสบกับความโชคดีในชีวิตเลม ๑ “พึ่งพาตนเอง” ประกอบดวย ๑๐ เรื่อง คือ ชางมหิฬามุข
ชางมงคลผูเปลี่ยนนิสัย, สังกิจจสามเณร ผูกลาหาญ, นายสมุนมาลาการ ยอดนักจัดดอกไม,พระพาหิยะ ผูรูธรรมเร็ว, นาย
ควาญชาง ผูมีบุญ, โกสิยเศรษฐี ผูตระหนี,่ เสนกบัณฑิต ผูมีปญญาเปนเลิศ, บุรุษเปลี้ย (พิการ) อดีตกรวดผูแมนยํา, ธรรมปาล
ผูไมตายตอนหนุม และพราหมณโกหก ผูรูมนตเสกมะมวง จุดเดนของหนังสือ ชวยใหเด็กเพลิดเพลินกับการอานจนไมรูสึกวา
คุณธรรม จริยธรรมเปนเรื่องนาเบื่อหนาย
ชื่อหนังสือ
นิทานโชคดี เลม ๒ “รูจักให”
ผูแตง
สายฝน ศิลปพรหม
สํานักพิมพ
ครอบครัว
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๐ บาท
เปนนิทานสนุกสนาน ภาพการตูนสี่สีนารักสดใส อาศัยเคาเรื่องจากมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ที่พระพุทธองคทรงให
แนวทางไว สําหรับผูที่ตองการประสบกับความโชคดีในชีวิต เลม ๒ “รูจักให” ประกอบดวย ๘ เรื่อง คือ เนื้อนันทิยะ ลูกกตัญู,
คาถาไมเทาเตือนใจ, เนื้อคู ผูรวมทุกขรวมสุข, หนูตายใหลาภ หนุมจอมขยัน, โคปาลมารดาเทวี ผมงามนําโชค, พระมิลกะ หนี
นรกอเวจี, เศรษฐีขี้หวงเหมือนนกชื่อมัยหกะ และมฆมาณพและเพื่อน รวมทางสรางสวรรค จุดเดนของหนังสือ ชวยใหเด็ก
เพลิดเพลินกับการอานจนไมรูสึกวาคุณธรรม จริยธรรมเปนเรื่องนาเบื่อหนาย
ชื่อหนังสือ
นิทานโชคดี เลม ๓ “ฝกคนดี”
ผูแตง
สายฝน ศิลปพรหม
สํานักพิมพ
ครอบครัว
ปที่พมิ พ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๖๕ บาท
เปนนิทานสนุกสนาน ภาพการตูนสี่สีนารักสดใส อาศัยเคาเรื่องจากมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ที่พระพุทธองคทรงให
แนวทางไว สําหรับผูที่ตองการประสบกับความโชคดีในชีวิต เลม ๓ “ฝกคนดี” ประกอบดวย ๑๒ เรื่อง คือ นางยักษผูยอมกลับ
ใจไมจองเวร, พระราชาผูเห็นโทษของการดื่มสุรา, พระจักขุบาลผูไมประมาทในธรรม, นกกระทาโพธิสัตวผูอาวุโส, พระสารีบุตร
ผูออนนอมถอมตน, นกแขกเตาผูมั่นคงในความสันโดษ, ราชสีหผูกตัญู, แมไกไดดีเพราะการฟงธรรม, รุกขเทวดาผูอดทนขม
ความโกรธ, พอคาสําเภาผจญนางยักษิณ,ี มัฏฐกุณฑลีผูไดเห็นพระพุทธองค และพระเจาปายาสิผูเปลี่ยนความเชื่อ จุดเดนของ
หนังสือ ชวยใหเด็กเพลิดเพลินกับการอานจนไมรูสึกวาคุณธรรม จริยธรรมเปนเรื่องนาเบื่อหนาย

๑๗๓

ชื่อหนังสือ
ยอดเรื่องเลาจากจีน
ผูแตง
คีรีบูน
สํานักพิมพ
คีรีบูน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๕ บาท
ยอดเรื่องเลาจากจีน เลมนี้เปนการศึกษาวรรณกรรมจีน เพื่อความเขาใจความเปนจีน ที่มีความคิดลึกล้ําและเฉียบคม
โดยในเลมมีการเลาเรื่องจํานวน ๗๕ เรื่องที่ฉายภาพใหเกิดความรูความเขาใจเบื้องตนแหงความเปนจีน ที่อุดมดวยอารมณขัน
ชนิดทวีปญญา ความคิดที่ลึกล้ําแบบจีนความรูเกี่ยวกับขนบประเพณีและวัฒนธรรมจีน รวมทัง้ ประวัติศาสตรจีนที่ยาวนาน
กวา ๓,๐๐๐ ป
ชื่อหนังสือ
ยอดเรื่องเลาจากอินเดีย
ผูแตง
คีรีบูน
สํานักพิมพ
คีรีบูน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๕ บาท
ยอดเรื่องเลาจากอินเดียจํานวน ๕๓ เรื่องในเลมนี้ รวบรวมขอมูลจํานวนมากที่จะเปนพื้นฐานใหผูอานเรียนรู ความ
เปนอินเดีย เพราะสะทอนใหเห็นถึงสิ่งตางๆ ที่ดําเนินอยูในชีวิตของชาวอินเดียทั้งในอดีตและปจจุบันผานการเสนอตัวละคร
ผูอานจะไดรับความเบิกบานใจจากมุขตลกที่มีลักษณะแบบอินเดีย ทั้งยังไดรับความรูเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่เปนองคประกอบ
ของความเปนอินเดียอยางเปยมลน
ชื่อหนังสือ
ยอดเรื่องเลาจากลาว
ผูแตง
คีรีบูน
สํานักพิมพ
คีรีบูน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๕ บาท
ประเทศลาวเปน ประเทศเพื่ อนบา นที่ใ กลชิด ประเทศไทยมาก มีความสัม พันธ และความคลายคลึงกัน หลายอยา ง
การศึกษาประเทศลาวจึงสามารถอานไดในยอดเรื่องเลาจากลาว ซึ่งรวบรวมยอดเรื่องเลาจํานวน ๕๑ เรื่องไวดวยกัน เพื่อให
เขาใจถึงสภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศลาวเพื่อนบานของเรามากขึ้น
ชื่อหนังสือ
ยอดเรื่องเลาจากรัสเซีย
ผูแตง
คีรีบูน
สํานักพิมพ
คีรีบูน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๔๕ บาท
ยอดเรื่องเลาจากรัสเซียจํานวน ๔๓ เรื่องในหนังสือเลมนี้ทําใหเห็นวา องคประกอบอยางหนึ่งของความเปนรัสเซีย คือ
ความร่ํา รวยอารมณ ขั น ไม แ พ ช นชาติ อื่น เพราะแท จ ริ งนั้ น มี รอยยิ้ ม และเสีย งหั วเราะอย า งครื้ น เครงอยูห ลั ง มา นเหล็ ก อยู
๑๗๔

ทามกลางขุนเขาใหญนอย อากาศที่หนาวเย็น ดินแดนกวางใหญไพศาลที่แหงแลงอยูหลายสวนและดินแดนแหงประวัติศาสตร
การตอสูทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมายาวนานนี้
ชื่อหนังสือ
ตัวเติมฝน
ผูแตง
กองบรรณาธิการสํานักพิมพมูลนิธิเด็ก
สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๕๐ บาท
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวม “นิทานดีเดนรางวัลมูลนิธิเด็ก”ตั้งแตเริ่มจัดการประกวดครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๕
จนถึงครั้งที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยคัดเลือกเฉพาะผลงานของนักเขียนรุนเยาว อายุระหวาง ๖-๑๒ ป ทั้งที่ไดรางวัลดีเดน และ
รางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น ๘ เรื่องดวยกัน
ชื่อหนังสือ
ชิบาวังโกะ หมานอยหัวใจญี่ปุน เลม ๑ - ๓
ผูแตง
โยชิเอะ คาวาอุระ
สํานักพิมพ
ภาษาและวัฒนธรรม
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๒๙๐ บาท
เรื่องราวของหมานอยและนองเหมียว ที่จะมาบอกเลาวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนใหทานไดรับรูอยางละเอียด เชน
เทศกาลตางๆ วัฒนธรรมประเพณีที่คนญีป่ ุนนับถือและปฏิบัติกันมาชานานหรือแมแตเกร็ดเล็กเกร็ดนอย ความเชื่อ หรือโชค
ลางก็ตาม ดวยภาพสีประกอบที่ทําใหทานเขาใจงายขึ้น และเนื้อเรื่องที่ชวนติดตาม ทําใหหนังสือเลมนี้ไดรับความนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น
ชื่อหนังสือ
การตูนประวัติศาสตรของโลกเลม ๑ กําเนิดโลก
ผูแตง
ฌาค ไบเล และ แม็ทธิว ลิลลี่
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๙๕ บาท
ใหความรูเกี่ยวกับความเปนมาของโลก ตั้งแตจุดเริ่มตนของจักรวาล การเปลี่ยนแปลงของโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตและ
การวิวัฒนาการ จนกระทั่งเมื่อมนุษยเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้น
ชื่อหนังสือ
การตูนประวัติศาสตรของโลกเลม ๒ กําเนิดสิ่งมีชีวิต
ผูแตง
ฌาค ไบเล และ แม็ทธิว ลิลลี่
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๙๕ บาท
ใหความรูเกี่ยวกับความเปนมาของโลก ตั้งแตจุดเริ่มตนของจักรวาล การเปลี่ยนแปลงของโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตและ
การวิวัฒนาการ จนกระทั่งเมื่อมนุษยเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้น
๑๗๕

ชื่อหนังสือ
การตูนประวัติศาสตรของโลก เลม ๓ ยุคทองของไดโนเสาร
ผูแตง
ฌาค ไบเล และ แม็ทธิว ลิลลี่
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๙๕ บาท
ใหความรูเกี่ยวกับความเปนมาของโลก ตั้งแตจุดเริ่มตนของจักรวาล การเปลี่ยนแปลงของโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตและ
การวิวัฒนาการ จนกระทั่งเมื่อมนุษยเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้น
ชื่อหนังสือ
การตูนประวัติศาสตรของโลก เลม ๔ มนุษยยุคหิน
ผูแตง
ฌาค ไบเล และ แม็ทธิว ลิลลี่
สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๙๕ บาท
ใหความรูเกี่ยวกับความเปนมาของโลก ตั้งแตจุดเริ่มตนของจักรวาล การเปลี่ยนแปลงของโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตและ
การวิวัฒนาการ จนกระทั่งเมื่อมนุษยเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้น
กลุมสาระ “สุขศึกษา และพลศึกษา”
ชื่อหนังสือ
นิทานอานอรอย
ผูแตง
กรรณิการ พรมเสาร
สํานักพิมพ
ครอบครัว
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๕๕ บาท
นิทานอานอรอย เปนหนังสือนิทานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆพบไดในชีวิตประจําวัน ในเลมประกอบดวย
สวนที่ ๑ : “นิทานอานอรอย” มีนิทานจํานวน ๕ เรื่อง คือ สลัดนางฟา สายสืบไขพะโล หมอวิเศษ เจาชายลูกอม-เจาหญิงขนม
หวาน กัปตันจังคพลังเสื่อม นิทานแตละเรื่องจะใหความบันเทิง การปลูกฝงนิสัยการรับประทานอาหารที่ถูกตองและเกี่ยวกับ
อาหารที่เด็กคุนเคย เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหเด็กๆ ไดมีโอกาสใชในการเลือกรับประทานอาหารใหเกิดประโยชนตอตนเอง
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พมิ พ
ราคา

ลับเฉพาะ ผูหญิงถึงผูหญิง ฉบับออนไลน
Myung Oak Ahn และ Mina Hwang
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๙๕ บาท

หนั ง สื อ เล ม นี้ จั ด พิ ม พ ขึ้ น เพื่ อ ให ค วามรู เ รื่ อ งเพศศึ ก ษาแก สาวน อ ยทั้ ง หลายที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต ๘-๑๘ ป อธิ บ ายการ
เปลี่ ยนแปลงของรา งกายและจิต ใจของสาวน อยวัย แรกแย มไดอ ยางสมบูรณที่ สุด ภาพประกอบมากมาย เหมาะกั บวั ยรุ น
๑๗๖

สมัยใหมที่ไมชอบอานบทความที่อัดแนนไปดวยตัวหนังสือ นอกจากนั้นยังใชรูปการตูนในการดึงดูดความสนใจ ใหเด็กๆพลิก
อานอยางเพลิดเพลิน ประกอบกับการใชรูปแบบและภาษาที่ใชในการเลนอินเทอรเน็ตในการเรียบเรียง ซึ่งเขากับรสนิยมของ
เด็กวัยรุนยุคปจจุบันเปนอยางดี
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

รางกายของเราเติบโตอยางไรนะ
Jeon Mee Sook
นานมีบุคสพับลิเคชั่น
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๙๕ บาท

สาระความรู สํา หรั บ เด็ ก ตามแบบฉบั บ เกาหลี ที่ จ ะทํ า ให เ ด็ ก ๆ เข า ใจในร า งกายของตนเองตั้ ง แต อ ยู ใ นท อ งแม
ภาพประกอบนารัก สีสวยสดใส เนื้อหาภายในเลมจะอธิบายการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆ ในรางกาย ตั้งแตตอนยัง
เปนทารกอยูในครรภมารดา จนคลอดออกมาและเจริญเติบโต ชี้ใหเด็กๆเห็นวา อวัยวะตางๆ ในรางกายของเราทํางานเป น
ระบบสัมพันธกัน ทําใหเราเจริญเติบโต เนื้อหาทั้งหมดประกอบดวย ๑๔ บท เกี่ยวกับอวัยวะและระบบตางๆ ไดแก พัฒนาการ
และการกําเนิดของอวัยวะของทารกในครรภ ตา หู จมูก ปาก อวัยวะในระบบยอยอาหาร อวัยวะในระบบหายใจ สมอง มือ เทา
ผิวหนัง การเจริญเติบโต การนอนหลับ นอกจากนี้ในทายเลมยังไขขอสงสัยเกี่ยวกับอาการทางรางกายตางๆ ที่เด็กๆหลายคน
อยากรู เชน ทําไมจึงไอ ทองรองเมื่อหิว ทําไมนอนกรน ทําไมจึงหาว ทําไมจึงตด เปนตน
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

รูไหม...อาหารที่เรากินไปไหน
Alastair,Smith
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
พ.ศ. ๒๕๔๙
๗๕ บาท

ไดรูวาอาหารที่เรากินนั้นเดินทางไปในรางกายอยางไร ลองเปดแผนพับความรูที่ซอนอยูในหนังสือเลมนี้ แลวเด็กๆจะ
คนพบวา เกิดอะไรขึ้นในทองของเราบาง
กลุมสาระ “การงานอาชีพและเทคโนโลยี”
ชื่อหนังสือ
ไมเลื้อยกินได
ผูแตง
วรากรณ วิชูรัฐ
สํานักพิมพ
สุวรี ิยสาสน
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๒๒๐ บาท
ไดรูจักกับตนไมในหลายแงมุม ทั้งที่เปนอาหาร เปนยา หรือสิ่งที่เปนเรื่องเลาสนุกๆ ที่ไดยินมาตั้งแตครั้งเกากอนของ
พอ แม ปู ยา ตา ยายตลอดจนวิธีปลูกและความรูอื่นๆ เกี่ยวกับไมเลื้อยกินไดเหลานั้น บางตนก็คุนเคย บางตนดูเหมือนไมนา
กินได บางตนเปนพืชสวนครัวหรือกระทั่งผลไม ไมเลื้อยกินไดเหลานี้สามารถใชเปนอาหาร ยารักษาโรค หรือเปนไมประดับก็ได
๑๗๗

ชื่อหนังสือ
มันนียมอนสเตอรสอนใหหนูรวย
ผูแตง
ชอง แจ อึน
สํานักพิมพ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๕๐ บาท
มีเนื้อหาที่เนนใหความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรสําหรับเด็ก เชน การขึ้นรถเมล การซื้ออาหาร การจายคา
รักษาพยาบาล การไปธนาคาร ฯลฯ โดยใหขอคิดและแนวทางในการบริหารเงินอยางงายๆ ผานตัวเอกของเรื่องที่ชื่อ “มันนีย
มอนสเตอร“ ใหเด็กๆ สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสมกับเด็ก
ชื่อหนังสือ
ความรูนอกกะลา ๑
ผูแตง
สันทนา ทักษะศุภการ
สํานักพิมพ
พิมพบูรพา
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๘๕ บาท
ความรูน อกกะลา ๑ เปนหนังสือที่นําเสนอสาระความรูทั่วไปสําหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่
สนใจ เลาเรื่องราวรอบๆ ตัว ที่หลายคนอาจเคยสงสัย และเปนสิ่งที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน รวมถึงเรื่องการงานและอาชีพ
ตางๆ ที่นาสนใจ เชน เรื่องของกุงกุลารองไหและการเพาะเลี้ยง การปลูกและขยายพันธดอกกุหลาบ การทํากระจก การทํานา
เกลือจนกระทั่งมาเปนเกลือที่เราสามารถรับประทานได ฯลฯ และการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในกระบวนการผลิต
และการทํางานวากวาจะมาเปนสินคา เครื่องมือเครื่องใชอุปกรณตางๆ เหลานี้มีที่มาอยางไรบาง พรอมทั้งมีตัวการตูนกบนอก
กะลาที่จะคอยมาสอดแทรกขอคิดเห็นและเกร็ดความรูตางๆ และภาพประกอบที่สวยงามภายในเลม “ความรูไมมีเกา มีแตยิ่ง
เก็บยิ่งเกา ใชเทาไหรก็ไมเคยหมด“
ชื่อหนังสือ
ความรูนอกกะลา ๒
ผูแตง
ปยบุตร หลอไกรเลิศ
สํานักพิมพ
พิมพบูรพา
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ราคา
๑๘๕ บาท
ความรูนอกกะลา ๒ เปนหนังสือที่นําเสนอสาระความรูทั่วไปสําหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่
สนใจ เลาเรื่องราวสิ่งตางๆ รอบๆ ตัว และพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน อาจจะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่เราไมรู เรื่องของการงาน
อาชีพหรือแมแตการเดินทาง เชน เรื่องของรองเทามือสอง ขยะ รถไฟ ความรูกึ่งสําเร็จรูปแบบฉบับมามา ปฏิบัติการฝนหลวง
ฯลฯ กวาจะมาเปนเครื่องมือเครื่องใช เครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ นั้นมีที่มาอยางไร รวมถึงการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยใน
กระบวนการทํางาน การผลิต นอกจากนี้ยังมีตัวการตูนกบนอกกะลาที่จะคอยมาสอดแทรกเกร็ดความรูตางๆ พรอม
ภาพประกอบที่สวยงาม และลีลาการเลาที่สนุกสนาน “ความรูไมใชการทองจํา แตความรูคือการทําความเขาใจ รูเล็ก รูใหญ ไม
เปนไรขอใหรูจริง“

๑๗๘

ชื่อหนังสือ
เครื่องบินกระดาษมหาสนุก
ผูแตง
Tatsuo Yoshida
สํานักพิมพ
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
ปที่พิมพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ราคา
๗๕ บาท
สอนวิธีพับเครือ่ งบินกระดาษกวา ๑๐ แบบ รวมทั้งเครื่องบินกระดาษสําหรับแขงรอน และยังแนะนําเกมการแขงขัน
เครื่องบิน ขอควรปฏิบัติสําหรับการเลนเครื่องบินกระดาษพรอมใหความรูวาทําไมเครื่องบินกระดาษจึงรอนได
เลี้ยงสัตวฉบับเด็กเด็ก เรื่องแมว (ฉบับการตูน)
Buff Toon
สกายบุกส
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒๐ บาท
มีเนื้อหาสาระความบันเทิง โดยใชการตูนเปนตัวเลาเรื่อง สาระสําคัญไดกลาวถึงพฤติกรรมของแมว ที่อยูหลับ
นอน อาหารที่เหมาะกับแมวแตละชวงอายุ การดูแลรักษาความสะอาด โรคภัยไขเจ็บและการใหวัคซีนแมว รวมถึงประวัติแมว
ไทยและแมวมงคล ๑๗ ชนิด ตามหลักฐานบันทึกในสมุดขอยโบราณ
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

เลี้ยงสัตวฉบับเด็กเด็ก เรื่องสุนัข
Buff Toon
สกายบุกส
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑๒ บาท

เลี้ยงสัตวฉบับเด็กเด็ก เรื่องสุนัข มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาสุนัขแตละสายพันธุ การดูแลเอาใจใสเรื่องสุขภาพ
โรคภัยไขเจ็บ ที่อยูหลับนอน อาหาร การศึกษานิสัยทาทางสุนัขและการฝกสุนัข โดยใชการตูนเปนตัวเลาเรื่องนอกจากผูอานที่
จะไดความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขแลวยังไดความบันเทิงอีกดวย
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
สํานักพิมพ
ปที่พิมพ
ราคา

เลี้ยงสัตวฉบับเด็กเด็ก เรื่องปลา
Buff Toon
สกายบุกส
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒๐ บาท

มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาตู ซึ่งมีวิธีการเลือกซื้อตูใหเหมาะกับปลาที่จะเลี้ยง อุปกรณตกแตง อุปกรณดัก
ปลา การดูแลเอาใจใส การรักษาปองกันโรคของปลา การศึกษานิสัยของปลาแตละชนิดและแตละสายพันธุ เปนตน โดยใช
การตูนเปนตัวเลาเรื่อง นอกจากผูอานจะมีความรูแลวยังไดความบันเทิงอีกดวย
๑๗๙

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑในการคัดสรรหนังสือสําหรับเด็กวัย ๐ – ๖ ป
๑. คุณกุลวรา

ชูพงษไพโรจน

๒. คุณเรืองศักดิ์
๓. คุณระพีพรรณ
๔. คุณสุวรรณา

ปนประทีป
พัฒนาเวช
ชีวพฤกษ

อาจารยสาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการผูจัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
บรรณาธิการอิสระ
ผูชวยผูจัดการโครงการหนังสือเลมแรก

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑในการคัดสรรหนังสือสําหรับเด็กวัย ๗ - ๑๒ ป
๑. คุณพจมาน
๒. คุณดาลัด

พงษไพบูลย
มุกดาอุดม

๓. คุณปรียนันทนา
๔. คุณอรอร
๕. คุณนงคราญ
๖. คุณวราวุธ
๗. คุณวิรัช
๘. คุณประทีป
๙. คุณอรวรรณ
๑๐. คุณนิสา
๑๑. คุณวิภา
๑๒. คุณเบญจวรรณ

พงษไพบูลย
ฤทธิ์กลาง
สุขเวชชวรกิจ
วดีวรวิทย
ตันตระกูล
โชติเวศยศิลป
งามดี
ปอมภู
เอียวสวัสดิ์
เกิดทรัพย

ผูเชี่ยวชาญดานติดตามตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาจารยประจําโปรแกรมบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นักเขียนอิสระ
นักวิชาการการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
อาจารยโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นักวิชาการศึกษา ๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ศึกษานิเทศก เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑
ศึกษานิเทศก เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ครูชํานาญการ คศ.๒ โรงเรียนวัดบานพระ จ.ปราจีนบุรี
ครูชํานาญการ คศ.๒ โรงเรียนวัดสระมะเขือ จ.ปราจีนบุรี
ครูชํานาญการ โรงเรียนศรีบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียบเรียงโดย คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช และคณะทํางานหองสมุดไทยคิด
๑๘๐

