
แผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน
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เคร่ืองมือทรงพลัง
ในการสร้างฐานการรักการอ่าน
และการเรียนรู้อย่างมีความสุข
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“หน้�ต่�งแห่งโอก�ส”

พ่อแม่ทกุคนย่อมอยากให้ลกูน้อยเตบิโตเป็นคนด ีมคีวามสขุ  
และเป็นที่รักของคนรอบข้าง หากพ่อแม่ได้เข้าใจพัฒนาการ 
ของเดก็แต่ละช่วงวยั จะสามารถสร้างเสรมิพฤตกิรรมที่เหมาะสม 
ให้แก่ลูกได้

หน้�ต่�ง คอื ก�รเปิดได้และปิดได้
โอก�ส คอื โอก�สในก�รพฒัน�

ดงันั้น “หน้�ต่�งแห่งโอก�ส” คอื ช่วงเวลาและโอกาส
ทองในการพฒันาเดก็

การที่สมองของเดก็แต่ละวยัมโีอกาสในการพฒันาหรอืสร้าง
คุณลักษณะบางอย่าง ให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้ง่าย หากพ่อแม ่
ไม่ทราบ อาจท�าให้พ่อแม่พลาดโอกาสนั้นไป และเมื่อหน้าต่าง
แห่งโอกาสนั้นปิดลง คณุลกัษณะนั้นๆ จะสร้างได้ยากขึ้น

ห้วงยามแห่งความสุขและโอกาสทอง
แห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หน้�ต่�งแห่งโอก�สของเดก็ ๐-๒ ปี

พ่อแม่และผู้แวดล้อมเด็กสามารถเสริมสร้างหน้าต่างนี้ได้ 
๒ บาน คือ

• สร้�งคว�มผกูพนั
คอืการได้เลี้ยงดลูกูอย่างใกล้ชดิ สร้างความผกูพนัแต่แรกเริ่ม  

ถ้าเดก็ถกูทอดทิ้งหรอืเดก็มปัีญหาเรื่องความผกูพนั เมื่อเดก็โตขึ้น 
ก็จะมีปัญหาต่อไป เช่น เป็นคนที่ไม่สามารถผูกพันกับคนอื่นได้ 
เมื่ออกหกัเขากจ็ะท�าร้ายตวัเอง

• คว�มไว้ว�งใจผูอ้ืน่
เด็กที่เติบโตเป็นคนรู ้จักไว้วางใจคนอื่นได้ เป็นเพราะมี

รากฐานที่มั่นคงตั้งแต่วยันี้ การได้รบัความรกั ความอบอุ่น ได้รบั 
การเลี้ยงดูอบรมอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่ ท�าให้เด็กเรียนรู้ที่จะ 
ไว้วางใจผู้อื่น รวมถงึรู้จกัผูกพนักบัคนอื่น 

คุณสมบัติ ๒ ประการนี้ เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของความ 
เป็นมนษุย์ หากเดก็ขาดคณุสมบตัทิั้ง ๒ ข้อ เมื่อโตขึ้น อาจท�า 
ให้ไม่สามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นให้มั่นคงได้
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หน้�ต่�งแห่งโอก�สของเดก็วยั ๓-๕ ปี

พ่อแม่และผู้แวดล้อมเด็กสามารถเสริมสร้างหน้าต่างเพิ่ม
อกี ๒ บาน คอื

• ก�รรูจ้กัถกูผดิ
วัย ๓-๕ ปี หรือวัยอนุบาล เป็นวัยที่เด็กรู ้จักความรู้สึก 

ถูกผิดได้ดี ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสที่พ่อแม่จะสอนลูกให้รู ้ว่า 
อะไรคอืสิ่งถกู ที่ควรน�าไปปฏบิตั ิเช่น การแบ่งปันให้เพื่อน เป็นต้น 
และอะไรคอืสิ่งผดิ ไม่ควรปฏบิตั ิเช่น การทะเลาะกบัเพื่อนแล้ว
ใช้ความรนุแรง เป็นต้น

การสอนให้ลูกรู้จักถูกผิดนี้จะกลายเป็นรากฐานให้เด็กรู้จัก
ผิดชอบชั่วดี หรือกลายเป็นคุณธรรมประจ�าตัวเมื่อเด็กเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ พื้นฐานนี้พ่อแม่ควรบ่มเพาะให้ลูกตั้งแต่วยันี้

• ก�รควบคมุอ�รมณ์
เด็กที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ มีสาเหตุใหญ่ๆ มาจากพ่อแม่

ตามใจลูกมากเกนิไป การใช้ความรนุแรงกบัเดก็ การลงโทษเดก็
อย่างรุนแรงด้วยอารมณ์ เด็กที่ถูกท�าร้ายตั้งแต่วัย ๓-๕ ปี จะมี
ปัญหาการควบคมุอารมณ์ที่ต่อเนื่องกนัไปอกีนาน

การเลี้ยงดูเด็กในวัยนี้ จะต้องมีความพอดีพอควร ไม่ควร
ลงโทษเด็กอย่างรุนแรง พ่อแม่อาจใช้วิธีการลงโทษ โดยการ 
ยึดของเล่น เป็นต้น และไม่ควรตามใจมากเกินไป ไม่ตามใจ
เด็กในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักที่จะควบคุมอารมณ ์
ตนเองอนัเป็นรากฐานส�าคญัต่อไปในอนาคต

หน้�ต่�งแห่งโอก�สของเดก็วยั ๖-๑๒ ปี

พ่อแม่และผู้แวดล้อมเด็กสามารถเสริมสร้างหน้าต่างเพิ่ม
อกี ๓ บาน คอื

• ประหยดั
วัยที่พ่อแม่จะปลูกฝังเรื่องความประหยัดให้แก่ลูกได้ดีที่สุด 

คือวัยประถมศึกษา เพราะวัยนี้เป็นวัยที่เด็กรู้จักคุณค่าของเงิน 
เริ่มทราบความแตกต่างของจ�านวน เด็กเริ่มรู้ว่าเงิน ๑๐ บาท 
กับ ๕ บาท ต่างกันอย่างไร พ่อแม่ควรสอนให้เด็กเรียนรู้ถึง
คุณค่าในการประหยัด อาจใช้วิธีการให้เงินค่าขนมเด็กในแต่ละ
วันไม่มากนัก เช่น วันละ ๕ บาท ๑๐ บาท วิธีการนี้เป็นวิธี
หนึ่งที่สอนให้เด็กรู้จักประหยัด เพราะเมื่อเด็กต้องการซื้อขนม  
เดก็กจ็ะได้คดิก่อนซื้อ

การสอนให้เดก็รูจ้กัคณุค่าเงนินั้น สอนโดยวธิปีฏบิตัจิรงิ ไม่ใช่ 
จากการพูด การบอกกล่าว แต่ต้องให้เดก็เรยีนรู้จากชวีติจรงิ

• มวีนิยั
การฝึกหรือสร้างให้เด็กมีวินัยนั้น ต้องให้เด็กมีส่วนร่วม 

รบัผดิชอบและมตีารางเวลาให้เดก็ได้ปฏบิตั ิซึ่งทั้ง ๒ ประการนี้  
เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการฝึกให้เด็กมีวินัย เช่น ตื่นนอนตอนเช้า  
เดก็ต้องเกบ็ที่นอนให้เรยีบร้อย ช่วยพ่อแม่ล้างจาน ท�างานบ้าน

ถ้าพ่อแม่ท�าทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูก ไม่ให้ลูกได้มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบก็จะเป็นการยากต่อการฝึกวินัย ส่วนตารางเวลา  
คือ ก�าหนดเวลาที่แน่นอนให้เด็กปฏิบัติตามตารางเวลา เช่น  
ตื่นนอน-เข้านอนกี่โมง หรือกลับจากโรงเรียนจะดูโทรทัศน์หรือ 
เล่นเกมได้ในเวลาใดบ้าง จะท�าให้เด็กเรียนรู้ว่าจะต้องบริหาร
จัดการเวลาและชีวิตอย่างเหมาะสม ซึ่งทั้งการให้เด็กมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบและการท�าตารางเวลาจะช่วยฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ 
วนิยัได้ดี
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• ใฝ่รู้
ความใฝ่รู ้หมายถงึ พหปัุญญา คอืการใฝ่เรยีนรูห้ลายๆ อย่าง  

ไม่เจาะจงว่าต้องเป็นเรื่องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว เช่น เดก็มคีวาม
สามารถในเชิงภาษา, ดนดรี, วาดภาพ, มีความสามารถทาง
ด้านกฬีา ฯลฯ

เด็กวัยนี้ พ่อแม่ควรส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
อาจเรียนรู ้จากกิจกรรมที่เด็กท�าด้วยความสนใจ เช่น เด็ก 
ชอบธรรมชาติ พ่อแม่อาจพาลูกไปเดินป่า หรือให้เด็กเข้าค่าย
ในกิจกรรมที่เขาสนใจ การส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาปัญญาใน
ด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ตามความถนัด ความชอบ จะท�าให้
เด็กรู้ว่าตนเองมีคุณค่า และสามารถใช้ปัญญาของตนในการ
ด�าเนนิชวีติได้

หน้�ต่�งแห่งโอก�สของเดก็วยั ๑๒ ปีขึน้ไป

พ่อแม่และผู้แวดล้อมเด็กสามารถเสริมสร้างหน้าต่างเพิ่ม
อกี ๒ บาน คอื

• ค่�นิยมท�งเพศ
วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง  

เป็นวยัที่ต้องการสร้างอตัลกัษณ์ ซึ่งพ่อแม่ควรสร้างค่านิยมทาง
เพศที่เหมาะสมให้แก่เดก็

ปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเรียนรู้ค่านิยมทางเพศในทางลบจากสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสืออีโรติก หรือ ซีดีโป๊ ฯลฯ ดังนั้นพ่อแม่ต้อง 
สร้างค่านิยมทางเพศในทางบวกให้แก่ลูก โดยอาจพยายาม 
จ�ากดัว่าที่บ้านจะไม่ดูหนงัโป๊เพราะยงัไม่เหมาะกบัวยัของลูก

ค่านิยมส่วนหนึ่งจะได้แบบอย่างจากพ่อแม่เอง ทั้งจากการ
พดูคยุ การหาหนงัสอืดีๆ  ให้เดก็อ่าน เขากจ็ะเกดิค่านยิมทางเพศ 
ในด้านบวก

• ค่�นยิมท�งสงัคม
เป็นอีกค่านิยมหนึ่งที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้แก่ลูกวัยรุ่น ซึ่ง

จะกลายเป็นอุดมคติในการด�าเนินชีวิตของเขาเมื่อเติบโตเป็น 
ผู้ใหญ่

การปลูกฝังอาจท�าได้โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและข่าวสารต่างให้ลูกท�ากิจกรรม กิจกรรมจะช่วยสอน
ให้ลูกรู้จักการร่วมมือกัน รู้จักประชาธิปไตย รู้จักท�าประโยชน ์
ให้สงัคม เป็นการเสรมิสร้างค่านยิมทางสงัคมที่ดใีห้กบัลูก
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โครงก�รคดัสรรหนงัสอืดี

โครงการคัดสรรหนังสือดีเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ของเด็กด้วยหนังสือ ภายใต้กรอบความคิดส�าคัญ
คือ พัฒนาการทางสมองที่เรียกว่า “หน้�ต่�งแห่งโอก�ส”  
ได้ริเริ่มด�าเนินการเมื่อปี ๒๕๕๓ และขยายผลให้เกิดการอ่าน 
การใช้หนังสืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงวัย ๐-๖ ปี, ๖-๙ ปี ซึ่ง
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยการสนับสนุนของ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไ 
ด้ด�าเนินการ กระทั่งมาสู่โครงการคัดสรรหนังสือส�าหรับเด็ก  
๙-๑๒ ปี นี้

ในการนี้ แผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน ได้ขอความ
ร่วมมอืจากส�านกัพมิพ์ต่างๆ ส่งหนงัสอืส�าหรบัเดก็ วยั ๙-๑๒ ปี 
เข้าร่วมการคัดสรรเพื่อเป็นตัวอย่าง “หนงัสอืด”ี ส�าหรับเดก็
ในช่วงวยันี้  มสี�านกัพมิพ์ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ร่วม รวม 
๕๐ แห่ง ส่งหนงัสอืมาเข้าร่วม รวมทั้งสิ้นกว่า ๙๐๐ เล่ม 

กระบวนการคัดสรรด�าเนินโดย “คณะกรรมก�รคดัสรร
หนงัสอืด ีสำ�หรบัเดก็วยั ๙-๑๒ ปี” ประกอบด้วยผู้ทรง
คณุวฒุด้ิานวชิาการวรณกรรม  ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการบรรณาธกิาร
หนังสือเด็กและวรรณกรรมเยาวชน นักเขียน บรรณารักษ์  
นกัวชิาการด้านบนัเทงิคดแีละการเล่าเรื่อง ประกอบด้วย 
 

รศ. ถรินนัท์ อนวชัศริวิงศ์   ประธานกรรมการ
คณุระพพีรรณ พฒันาเวช กรรมการ
คณุวรีะศกัดิ์ จนัทร์ส่งแสง  กรรมการ
อ.พเิชษฐ์ ปฤษณารณุ  กรรมการ
ผศ.ดร. สกุญัญา สมไพบูลย์  กรรมการ
ดร.ประภสัสร จนัทร์สถติย์พร  กรรมการ
อ. ธนพล เชาวน์วานชิย์  กรรมการ

เพ่ือสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาส
สำาหรับเด็ก ๙-๑๒ ปี

คณะกรรมคัดสรรร่วมกันคัดเลือกจากหนังสือที่ผ่านการ 
กลั่นกรองในเบื้องต้นมาแล้วจากคณะกรรมการคัดกรองใน
รอบแรก โดยยึดหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญคือ เป็นหนังสือที่ให้ความ
สุขและความสนุก มีองค์ประกอบทางวรรณศิลป์ การน�าเสนอ  
การสร้างสรรค์ภาพ และศิลปกรรมที่มีคุณภาพ พร้อมกับมี
ประเด็นน�าเสนอสอดคล้องกับกรอบแนวคิด “หน้�ต่�งแห่ง
โอก�ส” ในการพฒันาเดก็ วยั ๙-๑๒ ปี ได้ผลสรปุเป็นหนงัสอื 
จ�านวน ๑๐๘ เล่ม เช่นเดยีวกบัหนงัสอืคดัสรรส�าหรบัเดก็ปฐมวยั 
๐-๖ ปีเมื่อปี ๒๕๕๔ และส�าหรบัเดก็ประถมศกึษา ๖-๙ ปี เมื่อ
ปี ๒๕๕๖

หนังสือส�าหรับเด็กที่ผ่านการคัดสรรในฐานะ “หนงัสอืดี 
๑๐๘ เล่ม” ที่สามารถเปิด “หน้�ต่�งแห่งโอก�ส” หรือ
ปลูกฝังมิติในการพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 
ในการเรยีนรู้ในช่วงวยัเดก็อาย ุ๙-๑๒ ปี ที่ได้ด�าเนนิการคดัสรร
จนแล้วเสร็จนี้ แบ่งออกได้เป็น หนังสือของไทย ๖๒ เล่ม และ
หนงัสอืแปลจากต่างประเทศ ๔๖ เล่ม หรอืคดิเป็นร้อยละ ๕๗.๔ 
และร้อยละ ๔๒.๖ ตามล�าดบั
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แอนดรูว์ แมทธิวส์ (เรื่อง) / โทนี่ รอสล์ (ภาพ) / 
น็อตตี้ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๖๘ หน้า, ๘๕ บาท

แอนดรูว์ แมทธิวส์ (เรื่อง) / โทนี่ รอสล์ (ภาพ) / 
น็อตตี้ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๖๘ หน้า, ๘๕ บาท

แอนดรูว์ แมทธิวส์ (เรื่อง) / โทนี่ รอสล์ (ภาพ) / 
บีบี (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๖๘ หน้า, ๘๕ บาท

หนงัสอืโครงก�รคดัสรรหนงัสอืดี

โดย
คณะกรรมก�รคัดสรรหนังสือดีสำ�หรับเด็ก
แผนง�นสร้�งเสริมวัฒนธรรมก�รอ่�น

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

๕. หม�ป่�ใจดีกับลูกหมูส�มตัว

๖. ซินเดอเรลล�ปะทะร�ชินีจอมจุ้น

๔. โรมิโอกับจูเลียต

๘. เจ�ะตำ�น�นวัฒนธรรมไทย 
ตอน โขน ศึกประชันน�ฏกรรมบันลือโลก

๗. แจ็คผู้ร่ำ�รวยจ�กต้นถ่ัว

โทน่ี แบรดแมน (เร่ือง) / ซาร่า วอร์เบอร์ตัน (ภาพ) / 
ทิมมี่ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๕๒ หน้า, ๖๕ บาท

โทน่ี แบรดแมน (เร่ือง) / ซาร่า วอร์เบอร์ตัน (ภาพ) / 
ทิมมี่ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๕๒ หน้า, ๖๕ บาท

แอนดรูว์ แมทธิวส์ (เรื่อง) / โทนี่ รอสล์ (ภาพ) /  
น็อตตี้ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๖๘ หน้า, ๘๕ บาท

ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น (เรื่อง) / 
ทีมงาน อี.คิว.พลัส โปรดักชั่น (ภาพ)
ส�านักพิมพ์อี.คิว.พลัส, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๒
๑๖๐ หน้า, ๑๖๙ บาท

โทน่ี แบรดแมน (เร่ือง) / ซาร่า วอร์เบอร์ตัน (ภาพ) /  
โจอี้ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๕๒ หน้า, ๖๕ บาท

๑. กษัตริย์เฮนรีท่ี ๕ ผู้กล้�ห�ญ

๒. คิมหันต์ฝันหว�น

๓. แม็กเบธกับศึกชิงบัลลังก์

เพ่ือสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาส
สำาหรับเด็ก ๙-๑๒ ปี
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๑๑. นิท�นอ่�นอร่อย

๑๒. เด็กช�ยในเง�

๑๓. ฮัลโหล ขอส�ยแม่ครับ

๙. เจ�ะตำ�น�นวัฒนธรรมไทย
ตอน อ�ห�รไทยสุดยอดรสช�ติอ�ห�รโลก

๑๐. เจ�ะตำ�น�นวัฒนธรรมไทย
ตอน มวยไทย ศึกประลองยอดนักสู้ฝ่�สังเวียนเดือด

ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น (เรื่อง) / 
ทีมงาน อี.คิว.พลัส โปรดักชั่น (ภาพ)
ส�านักพิมพ์อี.คิว.พลัส, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๑๖๐ หน้า, ๑๖๙ บาท

ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น (เรื่อง) / 
ทีมงาน อี.คิว.พลัส โปรดักชั่น (ภาพ)
ส�านักพิมพ์อี.คิว.พลัส, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๑๖๐ หน้า, ๑๖๙ บาท

กรรณิการ์ พรมเสาร์ (เรื่อง) / ดอกรัก (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ครอบครัว, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๙
๑๖๐ หน้า, ๑๕๕ บาท (ปกอ่อน) / 
๑๘๕ บาท (ปกแข็ง)

ตวงทิพย์ ยุวชิต (เรื่อง) / นันทวัน วาตะ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๑๖๘ หน้า, ๑๓๕ บาท

โรว์แลนด์ โมโลนี (เรื่อง) / 
ปิยาพร จารุพันธุ์ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๓
๒๑๕ หน้า, ๑๖๕ บาท

๑๖. เมืองมนตร�

๑๗. พระจันทร์ท่ีไม่เคยโดนเหยียบ

๑๘. เส้นโค้งของหัวใจ

๑๔. วัยเย�ว์ท่ีช�ยแดน

ประพนธ์ เรืองณรงค์ (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์เรือนปัญญา, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๑๑๒ หน้า, ๑๒๐ บาท

แฟม (เรื่อง) / เดอะดวง (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๑๒๘ หน้า, ๑๐๕ บาท

๑๕. บันทึกก�รเดินท�งของจุด
The Memo of Fullstop

สมศักดิ์ มหามงคล (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๑๗๖ หน้า, ๑๗๐ บาท

คุณากร วรวรรณธนะชัย (เรื่อง) / 
เรืองศักดิ์ ดวงพลา (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๙
๑๘๔ หน้า, ๑๓๐ บาท

วราห์ชา (บรรณาธิการเรื่อง) / 
อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ (บรรณาธิการภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๑๖๐ หน้า, ๑๕๕ บาท
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๒๐. เร่ืองเล่นในวัยเย�ว์

๑๙. ล้ินชักคว�มทรงจำ�
Drawers of Memory

สรวงธร  นาวาผล (เรื่อง) / 
เข็มพร วิรุณราพันธ์ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ครอบครัว, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๙
๒๒๔ หน้า, ๒๒๕ บาท

อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๒
๑๖๐ หน้า, ๑๓๕ บาท

ไตรภัค สุภวัฒนา (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๘๐ หน้า, ๑๗๐ บาท

คังซุนเย (เรื่อง) / ซนแจซู (เรียบเรียง) / 
iwi (ภาพ) / สถิตชลาลัย (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, 
พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑ 
๒๐๑ หน้า, ๑๙๙ บาท

๒๑. เด็กช�ยตุ๊กต�
The Lesson of a Doll Boy

เดอะดวง (เรื่อง / ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๓
๑๔๔ หน้า, ๘๕ บาท

๒๒. ด�วถึงด�ว
Map of the Heaven

๒๓. เพศศึกษ�น่�สงสัย ๑ 
ร่�งก�ยฉันมีอะไรแปลกไป ๒๘. ถ้�ไม่มีผู้ใหญ่บนโลกใบน้ี

๒๔. อยู่ใต้ฟ้�อย่�กลัวฝน

๒๖. ขบวนก�รเด็ก
ชุดมิตรภ�พในธรรมช�ติ

เรืองศักดิ์ ดวงพลา (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๗๖ หน้า, ๑๔๐ บาท

ดอกรัก (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์ครอบครัว, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๑๗๖ หน้า, ๑๖๕ บาท

ริชาร์ด บาก (เรื่อง) / รัสเชลล์ มันสัน (ภาพ) / 
นิรุบล สิริมงคล (แปล/เรียบเรียง) / (สหรัฐอเมริกา)
ส�านักพิมพ์เรือนปัญญา, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๑๒๔ หน้า, ๑๕๐ บาท

ม.ย.ร. มะลิ (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์วงกลม, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๒๔๐ หน้า, ๒๕๐ บาท

เวนิช มิตรสันเทียะ - สงฟาง จรุงกิจอนันต์ (เร่ือง) / 
เวนิช มิตรสันเทียะ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๕๒ หน้า, ๑๔๐ บาท

๒๗. หนูน้อยคำ�แพง
ตอน ต�มรอยสยอง

๒๕. โจน�ท�น ลิฟวิงสตัน น�งนวล
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๓๓. เกรเกอร์ กับดินแดนใต้พิภพ

ซูซาน คอลลินส์ (เรื่อง) / วนาลี เศรษฐกุล (แปล)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๔
๑๙๗ หน้า, ๑๕๕ บาท

Gerry Bailey, Felicia Law (เรื่อง) /  
ราษิธร ทองมี (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์เนช่ัน เอ็กมอนท์ฯ, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๑
๔๘ หน้า, ๑๕๐ บาท

Gerry Bailey, Felicia Law (เรื่อง) / 
ราษิธร ทองมี (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์เนช่ัน เอ็กมอนท์ฯ, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๑
๔๘ หน้า, ๑๕๐ บาท

Gerry Bailey, Felicia Law (เรื่อง) / 
ราษิธร ทองมี (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์เนช่ัน เอ็กมอนท์ฯ, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๓
๔๘ หน้า, ๑๕๐ บาท

เอริค - เอ็มมานูเอล ชมิตต์ (เรื่อง) / 
งามพรรณ เวชชาชีวะ (แปล) / (ฝรั่งเศส)
ส�านักพิมพ์ตะวันส่อง, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๔
๘๖ หน้า, ๙๙ บาท

๒๙. ออสก�ร์ หนูน้อยหัวใจ 
(OSCAR ET LA DAME ROSE)

๓๐. ฉล�ดล้ำ�ทำ�อ�ชีพ 
(MY MONEY: CAREERS WITH MONEY)

๓๑. ฉล�ดใช้จ่�ยเป็น 
(MY MONEY: SPENDING POWER)

๓๒. ฉล�ดรู้เร่ืองเงิน 
(MY MONEY: YOUR MONEY) ๓๗. เจ้�หญิงน้อย

๓๘. วินนีเดอะพูห์

ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ต (เรื่อง) / 
เนื่องน้อย ศรัทธา (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๒๕๒ หน้า, ๒๓๕ บาท (ปกแข็ง)

ชินอึงซอบ (เรื่อง/ภาพ) /  
สิราภา เสริมสันติวาณิช (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๓
๑๕๙ หน้า, ๑๖๙ บาท

คิมชุงวอน (เรื่อง/ภาพ) /  
นาริฐา สุขประมาณ (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๔
๑๙๘ หน้า, ๑๖๙ บาท

คิมชุงวอน (เรื่อง/ภาพ) / 
อรกูล หาญกิจรุ่ง (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๔
๒๒๔ หน้า, ๑๖๙ บาท

เอ,เอ.มิลน์ (เรื่อง) / อี.เอช.เซปเฟิร์ด (ภาพ) /  
ธารพายุ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๕๒๔ หน้า, ๓๙๕ บาท (ปกแข็ง)

๓๔. ส�รพันปัญห�สัตว์โลก ๑
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม

๓๕. ส�รพันปัญห�สัตว์โลก ๔
ไดโนเส�ร์

๓๖. เซอร์ไววัลเกม ๒
Survival Game 2
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๔๓. เติบใหญ่ก้�วไปสู่วัยหนุ่ม

๓๙. ปีศ�จกับช�วประมง

Alex Frith (เรื่อง) / Adam Larkum (ภาพ) / 
จินตนา เวชสวัสดิ์ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์โลกหนังสือ, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๔๘ หน้า, ๘๕ บาท

ดีวัน พรหมมาณพ - สุดใจ พรหมเกิด (เรียบเรียง) / 
ดีวัน พรหมมาณพ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๙๖ หน้า, ๙๕ บาท

ดีวัน พรหมมาณพ - สุดใจ พรหมเกิด (เรียบเรียง) / 
ดีวัน พรหมมาณพ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๓
๙๖ หน้า, ๙๕ บาท

เทอร์รีย์ เดียรีย์ (เรื่อง) / เฮเลน ฟลูค (ภาพ) /  
จินตนา เวชสวัสดิ์ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์โลกหนังสือ, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๖๔ หน้า, ๕๘ บาท

แอนนา เคลย์บอร์น (เรื่อง) /  
คามิลลา เดอ ลา เบอร์โดแยร์ (ที่ปรึกษา) /  
ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๒
๔๗ หน้า, ๑๓๙ บาท

๔๐. ๑๐๐ เร่ืองน่�รู้เก่ียวกับ 
โลกแห่งคว�มสุดข้ัว

๔๑. ส่ิงประดิษฐ์ของโลก ๓
หมวดเคร่ืองครัว

๔๒. ส่ิงประดิษฐ์ของโลก ๔
หมวดขนม

๔๕. อุดมสุข ๑ ตอนล�ที...บ�งกอก

๔๖. อุดมสุข ๓

๔๗. สอนลูกให้ฉล�ดคิด

๔๘. บีต๊ัก ด�วดวงน้ันระหว่�งน้ำ�กับฟ้�

๔๔. เติบใหญ่ก้�วไปสู่วัยส�ว

เด็กดี (เรื่อง) / เด็กด�า (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ครอบครัว, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๒
๙๖ หน้า, ๘๕ บาท

อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๒
๑๖๐ หน้า, ๑๕๐ บาท

อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๑๖๐ หน้า, ๑๓๐ บาท

Susan Meredith (เร่ือง) / Nancy Leschnikoff (ภาพ) / 
จินตนา เวชสวัสดิ์ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์โลกหนังสือ, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๔๘ หน้า, ๘๕ บาท

กาย่า กล้าทะเล (เรื่อง) / 
นานะ ประโมงกิจ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๐
๘๐ หน้า, ๙๕ บาท
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๕๐. คว�มลับของเด็กเกเร

๕๑. พ่อน�ยกฯ ส�ยไหม บ้�นหนองฮี

๕๒. สห�ยต่�งมิติ ๑

๕๓. หมอชีวกโกม�รภัจจ์

๔๙. หอมหัวใหญ่ ฉบับกุมหัวใจผู้พิก�ร

โอม รัชเวทย์ (สร้างสรรค์งาน) / โอม รัชเวทย์,  
มังกร สรพล, ธนู อภิชาต, พรเทพ ชูกุล (ภาพ)
ส�านักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, ๒๕๕๓
๑๒๐ หน้า, ๑๓๙ บาท

เจน จอห์นสัน (เรื่อง) / อณิมา ทัศจันทร์ (แปล) / 
มณิศา ปาลกะวงศ์ (เรียบเรียง) / 
พรชนัน ดาราพงษ์ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๘๔ หน้า, ๑๑๕ บาท

สมคิด สิงสง (เรื่อง)
ส�านักพิมพ์มิ่งมิตร, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๙
๑๒๘ หน้า, ๑๐๐ บาท

ภานุมาศ ภูมิถาวร (เรื่อง) / 
ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มิ่งมิตร, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๘
๑๒๐ หน้า, ๘๕ บาท

อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ (บรรณาธิการ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๒๓๒ หน้า, ๑๘๐ บาท

๕๕. บันทึกลักนักสืบน้อย

๕๖. วันว�นในโลกกว้�ง

๕๗. ร�ช�สิงโตและเร่ืองสัตว์อ่ืนๆ

๕๘. ๑๔ ตุล� วันประช�ธิปไตย

๕๔. กินรี

แอร์วิน โมเซอร์ (เรื่อง/ภาพ) / 
อ�าภา โอตระกูล (แปล) / (เยอรมัน)
ส�านักพิมพ์เรือนปัญญา, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๖
๑๔๘ หน้า, ๑๓๕ บาท

ว.ณ.พนมยงค์ (เรื่อง) / เรืองศักดิ์ ดวงพลา, 
เชาว์ อัศวเรืองอนันต์ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๓
๓๐๐ หน้า, ๑๘๐ บาท

ชัยกร หาญไฟฟ้า (เรื่อง) / 
วชิราวรรณ ทับเสือ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๗๕ หน้า, ๑๒๕ บาท

อภิภา ณ ป้อมเพ็ชร์ (เรื่อง)
ส�านักพิมพ์เลมอนกรีน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๒๒๔ หน้า, ๑๖๙ บาท

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (เร่ือง) / 
กลุ่มเบญจรงค์ (ภาพ) / วีระชัย ดวงพลา (ภาพปก)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๑
๘๐ หน้า, ๙๐ บาท
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๖๐. มะเข่ืองแห่งเมืองโหวกเหวก

๖๑. ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้�น

๖๒. เร่ืองเล่�สยองของลุงมงต�กิว

๖๓. กว่�จะได้เป็นเด็กดี

๕๙. สุภ�พบุรุษช่ือกุหล�บ ส�ยประดิษฐ์

ลีโอนิค พันทีลีเยฟ (เรื่อง) / 
อนิวรรตน์ (แปล) / (รัสเซีย)
ส�านักพิมพ์โลกหนังสือ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๕๐
๑๒๐ หน้า, ๙๐ บาท

Chris Priestley (เรื่อง) / 
เจนจิรา เสรีโยธิน (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์ตะวันส่อง, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๑๔ หน้า, ๑๐๐ บาท

ระรินทิพย์ (เรื่อง)
ส�านักพิมพ์ตะวันส่อง, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๒๒๘ หน้า, ๑๗๐ บาท

อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๒๖ หน้า, ๑๓๐ บาท

ว.ณ.พนมยงค์ (เร่ือง) / เรืองศักด์ิ ดวงพลา (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๘
๑๑๐ หน้า, ๘๕ บาท

๖๕. ยูลิสซิส มัวร์ ประตูสู่ก�ลเวล�

๖๖. ยูลิสซิส มัวร์ แผนท่ีท่ีส�บสูญ

๖๗. อ�ณ�จักรขยะหรรษ�

๖๘. ด้วยรักบันด�ล นิท�นสีข�ว ๑

๖๔. สไปเดอร์ เด็กช�ยไล่ก�

พิณประภา ขันธวุธ (เรื่อง) / 
โกสินทร์ ขาวงาม (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ พับลิชช่ิง, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๒
๑๘๔ หน้า, ๑๘๕ บาท

ปิเอร์โดเมนิโก บัคคาลาริโอ (เรื่อง) / 
เอียโคโป บรูโน (ภาพ) / 
จัตวา สุขถนอมวงศ์ (แปล) / (อิตาลี)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๓
๒๐๓ หน้า, ๑๘๕ บาท

ปิเอร์โดเมนิโก บัคคาลาริโอ (เรื่อง) / 
เอียโคโป บรูโน (ภาพ) / 
จัตวา สุขถนอมวงศ์ (แปล) / (อิตาลี)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๕๓
๑๗๔ หน้า, ๑๖๕ บาท

Dick King-Smith (เรื่อง) / 
นภดล เวชสวัสดิ์ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์โลกหนังสือ, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๓๖ หน้า, ๑๒๐ บาท

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (เรื่อง) / 
สุพัตรา แซ่ล่ิม (เรียบเรียง) / จิติมา เฮงวินิจ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ พับลิชช่ิง, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, ๒๕๕๓
๒๒๔ หน้า, ๑๘๕ บาท
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๗๐. ถนนสู่ออซ

๗๑. ก้�วเศรษฐี

๗๒. เจ้�หญิงออซม�

๗๓. โดโรธีกับออซม�แห่งออซ

๖๙. เทพนิย�ยใต้สมุทร

แอล. แฟรงก์ โบม (เร่ือง) / จอห์น อาร์. นีลล์ (ภาพ) / 
น้�าค้าง (แปล/เรียบเรียง) / (สหรัฐอเมริกา)
ส�านักพิมพ์เรือนปัญญา, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๙
๒๙๐ หน้า, ๒๘๕ บาท

แอล. แฟรงก์ โบม (เร่ือง) / จอห์น อาร์. นีลล์ (ภาพ) / 
อ.สนิทวงศ์ (แปล/เรียบเรียง) / (สหรัฐอเมริกา)
ส�านักพิมพ์เรือนปัญญา, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๖
๓๗๖ หน้า, ๒๖๐ บาท (ปก
อ่อน) / ๓๖๐ บาท (ปกแข็ง)

สายฝน ศิลปะพรหม (เรื่อง)
ส�านักพิมพ์ครอบครัว, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๘
๒๒๑ หน้า, ๒๑๐ บาท (ปก
อ่อน) / ๒๖๐ บาท(ปกแข็ง)

แอล. แฟรงก์ โบม (เร่ือง) / จอห์น อาร์. นีลล์ (ภาพ) / 
ครูหนอนฯ (แปล/เรียบเรียง) / (จากเรื่อง 
The Road to Oz - สหรัฐอเมริกา)
ส�านักพิมพ์เรือนปัญญา, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๒๘๘ หน้า, ๒๘๕ บาท

แอล. แฟรงก์ โบม (เร่ือง) / จอห์น อาร์. นีลล์ (ภาพ) / 
เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร (แปล) / (สหรัฐอเมริกา)
ส�านักพิมพ์เรือนปัญญา, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๖
๒๗๔ หน้า, ๒๕๐ บาท (ปก
อ่อน) / ๓๕๐ บาท(ปกแข็ง)

๗๕. จักรว�ล ๑x๑ เมตร

๗๖. ๑๐๐ เร่ืองน่�รู้ เก่ียวกับก�รกู้โลก

๗๗. หัวโตแล้วไงม่ันใจซะอย่�ง

๗๘. ชนะใจเพ่ือนเร่ืองจ๊ิบๆ

Choi Kyung-Eun (เรื่อง/ภาพ) / 
มาลัยทิพย์ สิงห์โต (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๒๐๐ หน้า, ๑๕๙ บาท

แอนนา เคลย์บอร์น (เรื่อง) / 
คามิลลา เดอ ลา เบอร์โดแยร์ (ที่ปรึกษา) / 
ชวธีร์ รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๔๗ หน้า, ๑๓๕ บาท

ม.ย.ร.มะลิ (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์วงกลม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๒
๑๘๘ หน้า, ๑๙๐ บาท

คังซุนเย (เรื่อง) / ซนแจซู (ภาพ) / 
สถิตชลาลัย (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, ๒๕๕๒
๑๙๘ หน้า, ๑๙๙ บาท

Han Seon-Woo (เรื่อง) / Lee Dong-Hak (ภาพ) / 
พจณิชา ขัติยะวุฒิ (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๔
๒๐๐ หน้า, ๑๖๕ บาท

๗๔. เพศศึกษ�น่�สงสัย 
คำ�ถ�มเร่ืองเพศท่ีเด็กอย�กรู้
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๘๐. ขอหนูข้ึนเวที

๘๒. อัจฉริยะสร้�งโลก ๑

๘๓. มหันตภัย พลังง�นข�ดแคลน

๗๙. พ่อจ๋�แม่จ๋�หนูอย�กรวย

ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น (เรื่อง)
ส�านักพิมพ์อี.คิว.พลัส, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๖๐ หน้า, ๑๖๙ บาท

ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น (เรื่อง)
ส�านักพิมพ์อี.คิว.พลัส, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๒
๑๒๘ หน้า, ๑๒๙ บาท

ลูเธอร์ จาง (เรื่อง) / ภัทระ ลุนละคะ (แปล)
ส�านักพิมพ์เพอลังอิ พับลิชชิ่ง,  
พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๒
๑๒๘ หน้า, ๑๗๕ บาท

ชัยกร หาญไฟฟ้า (เร่ือง) / นันทวัน วาตะ (ภาพ)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๑
๒๐๔ หน้า, ๑๓๕ บาท

Im Woong Soon (เร่ือง) / Jeong Ho Yeong (ภาพ) / 
อุไร บุษบรรณ์ และ อก ซุน โด (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคช่ัน, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๐
๑๙๒ หน้า, ๑๖๕ บาท

๘๑. สุดยอดนักสืบรุ่นจ๋ิว
ไวรัสส�ยพันธ์ุนรก

๘๔. มหันตภัย โลกร้อน ๒

ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น (เรื่อง)
ส�านักพิมพ์อี.คิว.พลัส, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๒
๑๖๐ หน้า, ๑๖๙ บาท

Jong–Kyu, Park (เร่ือง) / Sun–Young, Kim (ภาพ) / 
ชเนตตี พงษ์เพชร (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์เนช่ันเอ็ดดูเทนเมนท์, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๑
๑๘๔ หน้า, ๑๗๕ บาท

Jong–Kyu, Park (เร่ือง) / Sun–Young, Kim (ภาพ) / 
ชเนตตี พงษ์เพชร (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์เนช่ันเอ็ดดูเทนเมนท์, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๑
๑๘๔ หน้า, ๑๗๕ บาท

ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น (เรื่อง)
ส�านักพิมพ์อี.คิว.พลัส, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๗๖ หน้า, ๑๗๙ บาท

ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น (เรื่อง)
ส�านักพิมพ์อี.คิว.พลัส, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๑๕๒ หน้า, ๑๖๙ บาท

๘๕. แฮร์ร่ี พอตต้ันกับโรงเรียนเวทมนตร์
วิทย�ศ�สตร์ ๑ Magic Science School 1

๘๖. แฮร์ร่ี พอตต้ันกับโรงเรียนเวทมนตร์
วิทย�ศ�สตร์ ๒ Magic Science School 2

๘๗. ว�ยร้�ยใกล้ตัว
ขยะว�ยร้�ยจอมสกปรก

๘๘. ว�ยร้�ยใกล้ตัว
มลพิษว�ยร้�ยปนเป้ือน
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๙๐. เข�เรียกฉันว่�วัยรุ่น

๙๑. ปล�ย่�ง

๙๒. แจ็คกับจิม

๙๓. ม�สเตอร์พีซ

๘๙. แฮปป้ีห�ยไปไหน

เอไลส์ บรอช (เรื่อง) / เคลลี เมอร์ฟี (ภาพ) / 
ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ (แปล) / (อังกฤษ)
ส�านักพิมพ์แพรวเยาวชน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๔
๒๙๒ หน้า, ๒๑๕ บาท

ปิยะพงษ์ โมกขพันธ์ (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์สานอักษร, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๒
๙๘ หน้า, ๙๕ บาท

โอกูม่า ฮิเดโอ (เรื่อง) / 
มนตรี อุมะวิชนี (แปล/เรียบเรียง) / (ญี่ปุ่น)
ส�านักพิมพ์เรือนปัญญา, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๕๖ หน้า, ๕๐ บาท

แจ๋น ดอทคอม (เร่ือง) / กัลยาภรณ์ เข็มทอง (ภาพ)
ส�านักพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา, 
พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๗
๓๙ หน้า, ๗๕ บาท

อโนรี (เรื่อง) / พี่อาร์ต (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ครอบครัว, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๓
๑๙๒ หน้า, ๑๖๕ บาท

๙๕. โต๋เต๋

๙๖. อุบ�ยเศรษฐี

๙๗. พิชิตศึกทศกัณฐ์

๙๘. ศึกกุมภกรรณ

ทศสิริ พูลนวล (เรื่อง) / ตีศม โพธิ์งาม (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๒
๒๔ หน้า, ๖๕ บาท

งามพรรณ เวชชาชีวะ (เรื่อง) / 
วัชราพร ศรีสุข (ภาพ) / 
อรยา สูตบุตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๖
๒๔ หน้า, ๖๕ บาท

เรืองศักดิ์ ดวงพลา (เรื่อง/ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๒
๑๖๐ หน้า, ๑๑๐ บาท

อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์ (เรื่อง) / 
กรองแก้ว สุขวาณิชวิชัย (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ พับลิชช่ิง, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๒
๑๕๒ หน้า, ๑๕๕ บาท

ทศสิริ พูลนวล (เรื่อง) / 
ชนัญญา กิจเจริญชัย (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๒๔ หน้า, ๖๕ บาท

๙๔. ห่ิงห้อยปีกบ�งกับก�รเดินท�ง
ของน้ำ�ใส
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๑๐๐. นนทกคิดแค้น

๑๐๑. สังข์ทอง

๑๐๒. พระสุธน-มโนห์ร�

๑๐๓. นิท�นลำ�น้ำ�

๙๙. ไมยร�พสะกดทัพ

พัชรี มีสุคนธ์, สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, 
รัตนา คชนาท (เรียบเรียง) / โกศล ทองด้วง, 
จันทร์เพ็ญ พงศ์นิวัตร, วินิจ ยีสมัน (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ห้องเรียน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๘
๔๘ หน้า, ๑๓๕ บาท

พัชรี มีสุคนธ์, สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, 
รัตนา คชนาท (เรื่อง) / โกศล ทองด้วง (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ห้องเรียน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๙
๓๒ หน้า, ๑๘๐ บาท

พัชรี มีสุคนธ์, สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, 
รัตนา คชนาท (เรื่อง) / โกศล ทองด้วง (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ห้องเรียน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๐
๓๖ หน้า, ๑๑๐ บาท

รัศมี เบื่อขุนทด (เรื่อง) / 
ฉัตรชฏา ปานเขียน (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๐
๒๔ หน้า, ๖๕ บาท

ทศสิริ พูลนวล (เรื่อง) / 
วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย (ภาพ)
ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, พิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๕๓
๒๔ หน้า, ๖๕ บาท

๑๐๖. ตำ�น�นภ�ษิตไทย

๑๐๗. ก�งเกงลิงไม่ใช่ของลิง

๑๐๘. แม่ลูกกุ๊กไก่หัวใจติดปีก (เล่ม ๑)

๑๐๔. นิท�นขุนเข�

สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, พัชรี มีสุคนธ์, 
รัตนา คชนาท (เรื่อง) / วินิจ ยีสมัน (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ห้องเรียน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๕๑
๔๘ หน้า, ๙๕ บาท

พัชรี มีสุคนธ์, สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, 
รัตนา คชนาท (เรื่อง) / สิทธิพร พวงสุข (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ห้องเรียน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๘
๔๐ หน้า, ๑๒๐ บาท

พัชรี มีสุคนธ์, สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล,  
รัตนา คชนาท (เรียบเรียง) / สิทธิพร พวงสุข,  
โกศล ทองด้วง, ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ห้องเรียน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๙
๔๘ หน้า, ๑๓๕ บาท

พัชรี มีสุคนธ์, สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, 
รัตนา คชนาท (เรียบเรียง) / สิทธิพร พวงสุข, 
โกศล ทองด้วง, จันทร์เพ็ญ พงศ์นิวัตร (ภาพ)
ส�านักพิมพ์ห้องเรียน, พิมพ์ครั้งแรก, ๒๕๔๘
๔๘ หน้า, ๑๓๕ บาท

นายูจิน (เรื่อง/ภาพ) / 
นาริฐา สุขประมาณ (แปล) / (เกาหลี)
ส�านักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, พิมพ์คร้ังแรก, ๒๕๕๔
๒๘๑ หน้า, ๒๘๙ บาท

๑๐๕. นิท�นเมืองโบร�ณ
และสถ�นท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
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คณะกรรมก�รคดัสรรหนงัสอืดี

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทีป่รกึษ�
คุณสุดใจ พรหมเกิด

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

ประธ�นคณะกรรมก�ร
รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมก�ร
คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช

บรรณาธกิารหนงัสอืเดก็อสิระ และ
นกัขบัเคลื่อนสงัคมเพื่อพฒันาเดก็ด้วยการอ่าน

คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
นกัเขยีน ประจ�ากองบรรณาธกิารนติยสารสารคดี

 อาจารย์พิเชษฐ์ ปฤษณารุณ
บรรณารกัษ์ช�านาญการ กลุ่มงานพฒันาห้องสมดุประชาชน 
ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเที่ยว กรงุเทพมหานคร

ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
อาจารย์คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสื่อสาร 
ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

อาจารย์คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการละคร 

อาจารย์ธนพล เชาวน์วานิชย์
นกัเขยีน-นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์  

หวัหน้าฝ่ายพฒันารายการ นวิทวีี

ตดิต่อ
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศพัท์ : ๐ ๒๒๑๘ ๙๘๗๒
โทรสาร :  ๐ ๒๒๕๔ ๙๔๙๕
www.chulabook.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด
โทรศพัท์ :  ๐ ๒๖๖๒ ๓๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๙
โทรสาร :  ๐ ๒๖๖๒ ๐๙๑๙
www.nanmeebooks.com

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ากัด
โทรศพัท์ :  ๐ ๒๕๗๕ ๒๕๕๙
โทรสาร :  ๐ ๒๕๗๕ ๒๖๕๙
www.planforkids.com

บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด
โทรศพัท์ :  ๐ ๒๘๘๑ ๒๘๔๐
โทรสาร :  ๐ ๒๔๓๔ ๔๕๗๒
www.passeducation.com

สนใจสนบัสนนุ
หนงัสอืชดุโครงก�รคดัสรรหนงัสอืดี

เพ่ือสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาส
สำาหรับเด็ก ๙-๑๒ ปี

เพ่ือสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาส
สำาหรับเด็ก ๙-๑๒ ปี
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หนงัสอืคดัสรร โครงก�รคดัสรรหนงัสอืดี
เพ่ือสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาส

สำาหรับเด็ก ๙-๑๒ ปี

พมิพ์ครั้งที่ ๑ :  พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
จ�านวนพมิพ์ :   ๒,๐๐๐ เล่ม 
บรรณาธกิาร :  สดุใจ พรหมเกดิ 
บรรณาธกิารฝ่ายศลิป์ : ปาจรยี์ พทุธเจรญิ 
กองบรรณาธกิาร :  เทอดศกัดิ์ จ�านงค์ศลิป์, ชตุมิา ฟูกลิ่น, 
 วลิาสนิ ีดอนเงนิ, คณติา แอตาล, 
 วไิล มแีก้วสขุ, จริะนนัท์ วงษ์มั่น,
 นศิารตัน์ อ�านาจอนนัต์, จนัทมิา อนิจร,
 ปนดัดา สงัฆทพิย์
ประสานการผลติ :  ชตุมิา ฟูกลิ่น
จดัพมิพ์และเผยแพร่ :  แผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน 
 ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุ 
 สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
 ๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ 
 ซอยจรญัสนทิวงศ์ ๖๗ แยก ๓ 
 ถนนจรญัสนทิวงศ์ 
 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
 กรงุเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 โทรศพัท์ : ๐ ๒๔๒๔ ๔๖๑๖-๗  
 โทรสาร : ๐ ๒๘๘๑ ๑๘๗๗  
E-mail :  info@happyreading.in.th  
Website :  www.happyreading.in.th, 
Facebook :  http://www.facebook.com/happy2reading  
Twitter :  http://www.twitter.com/happy2reading   
พมิพ์ที่ :  แปลนพริ้นท์ติ้ง จ�ากดั 
 โทรศพัท์ : ๐ ๒๒๗๗ ๒๒๒๒ 

ร่วมสนบัสนนุการขบัเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกจิกรรม
เพื่อสร้างเสรมิให้เกดิพฤตกิรรมและวฒันธรรมการอ่าน

เพื่อสงัคมสขุภาวะกบัเราได้ที่
แผนง�นสร้�งเสรมิวฒันธรรมก�รอ่�น

๔๒๔ หมูบ้่านเงาไม้ ซอยจรญัสนทิวงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนนจรญัสนทิวงศ์ 
แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

โทรศพัท์ : ๐ ๒๔๒๔ ๔๖๑๖-๗  โทรสาร : ๐ ๒๘๘๑ ๑๘๗๗
E-mail : info@happyreading.in.th  

website : http://www.happyreading.in.th 
Facebook : http://www.facebook.com/happy2reading  

Twitter : http://www.twitter.com/happy2reading

แผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน ได้รบัการสนบัสนนุ
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
มบีทบาทหน้าที่ในการประสานกลไก นโยบาย และปัจจยัขยายผล 
จากทั้งภาครฐั ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน ให้เอื้อต่อการ
ขบัเคลื่อนการสร้างเสรมิพฤตกิรรมและวฒันธรรมการอ่าน ให้เข้า 
ถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสใน 
การเข้าถงึหนงัสอื และกลุ่มที่มคีวามต้องการพเิศษ

คณะกรรมการกำากับทิศทาง
แผนง�นสร้�งเสรมิวฒันธรรมก�รอ่�น

กลุ่มแผนงานส่ือสร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ 
ในแผนส่ือสารสุขภาวะ และส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม

ที่ปรกึษา อาจารย์มานจิ สขุสมจติร  นพ.ยงยทุธ วงศ์ภริมย์ศานติ์
ประธาน รศ.จมุพล รอดค�าดี
กรรมการ นายมานพ แย้มอทุยั อาจารย์สรุนิทร์ กจินติย์ชวี์
 นางมทันา หอมลออ ดร.ชฎามาศ ธวุะเศรษฐกลุ
 รศ.ดร.อบุลรตัน์ ศริยิวุศกัดิ์ รศ.ดร.วลิาสนิ ีอดลุยานนท์
เลขานกุาร นางสาวเขม็พร วริฬุราพนัธุ์ นางสดุใจ พรหมเกดิ 
 นายดนยั หวงับญุชยั 
ผู้ช่วยเลขานกุาร นางญาน ีรชัต์บรริกัษ์  
………………………………………………………………………………………………………

ผู้จดัการแผนงานฯ :  นางสดุใจ พรหมเกดิ



มอบคว�มสุขทุกครั้งด้วยหนังสือ

พมิพ์ด้วย Soy Ink หมกึปลอดส�รพษิ
ไม่ใช้ระบบเคลอืบปกเพื่อร่วมกนัดูแลโลก


