สารบัญ
1. โครงการหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2. รายชื่อหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย
ขอมูลประกอบการจัดทําโครงการ
3. รายชื่อศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป ป 2528 - 2550
4. รายชื่อหนังสือรางวัลวรรณกรรมซีไรต ป 2522 - 2551
5. รายชื่อหนังสือรางวัลประกวดหนังสือดีเดน ป 2546 - 2551
6. เอกสารอางอิง รายชื่อหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย
• สารานุกรม แนะนําหนังสือดี 100 เลม ทีค่ นไทยควรอาน (2542)
• สารานุกรม แนะนําหนังสือดี 100 ชื่อเรื่อง ที่เด็กและเยาวชนไทยควรอาน (2544)
• ปริทัศนหนังสือดีวิทยาศาสตร 88 เลม (2545)
• 500 เลมหนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน (2542)

โครงการหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางทุนทางปญญาใหแกเยาวชนไทย ธนาคาร
จึงไดมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social and Environment
Responsibility: CSER) มิติดานการศึกษา เพื่อมอบโอกาสใหแกเยาวชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
โดยไดจัดทําโครงการ “กรุงไทยสายฝน โรงเรียนดีใกลบาน” ขึ้น โดยมีเปาหมายสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ภายใตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนพันธมิตรที่สําคัญของธนาคารในโครงการดังกลาว ธนาคารไดเริ่มดําเนินโครงการนี้
มาตั้งแต ป ๒๕๔๘ โดยใหการสนับสนุนโรงเรียนตางๆ จํานวน ๖๐ โรงเรียน และในป ๒๕๕๑ ธนาคารไดขยาย
การสนับสนุนโรงเรียนใหมเพิ่มอีก ๓๓ โรงเรียน รวมเปน ๙๓ โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ
นอกเหนือจากสิ่งที่ธนาคารไดดําเนินการมาแลว ทั้งดานการพัฒนาระบบการเรียน การสอน รวมทั้ง
ดานวัสดุอุปกรณและบุคลากร เพื่อยกระดับโรงเรียนใหเกิดความเทาเทียมทางการศึกษาแลว ธนาคารไดจัด
กิจกรรมเสริมอืน่ ๆใหกบั โรงเรียนในโครงการอีกดวย โดยในครั้งนี้ ธนาคารไดจดั ทําโครงการหนังสือดีสาํ หรับเยาวชน
ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
ลักษณะของโครงการ
ธนาคารกรุงไทยจัดทําโครงการหนังสือดีสําหรับเยาวชนขึ้นเพื่อสงเสริมการอานและการเขียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา โดยดําเนินการคัดเลือกและจัดหาหนังสือดีจาํ นวนหนึง่ สงไปใหหองสมุดของโรงเรียน
พรอมทัง้ จัดทําโครงการสงเสริมการอานและการเขียนใหแกนกั เรียนของโรงเรียนเพือ่ ใหใชประโยชนสูงสุดจาก
มุมหนังสือดีทจี่ ัดไวให นอกจากนั้น ยังจะมีการเก็บขอมูลพฤติกรรมการอานหนังสือของเด็กนักเรียนเพื่อ
ประโยชนในการทําวิจัยตอไปดวย
การคัดเลือกหนังสือดีสาํ หรับเยาวชน โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย
หนังสือที่อยูในมุมหนังสือดีสําหรับเยาวชน นี้ คัดเลือกโดย ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
ของธนาคาร (ซึ่ง เคยเป น อุ ป นายกสมาคมนัก เขีย นแหง ประเทศไทยและเขี ย นหนั ง สื อ โดยใช
นามปากกา “วิ น นี่ เดอะ ปุ” ) การคัดเลือกพิจารณาจากรายชื่อหนังสือที่อยูในผลงานวิจยั แนะนําหนังสือดี
หนังสือที่ไดรับรางวัลดานวรรณกรรม หนังสือของนักเขียนอมตะและนักเขียนมีชื่อ และหนังสือในแนวที่
สงเสริมความคิด
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หนังสือที่ไดรับการคัดเลือกมีจํานวน ๑๒๑ เลม เปนประเภทสารคดีและบันเทิงคดี อัน
ประกอบดวย นวนิยาย เรื่องสั้น และกวีนพิ นธ หนังสือจํานวนหนึง่ เปนวรรณกรรมเยาวชนของไทยและ
วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ หนังสือบางเลมเหมาะกับผูอานที่เปนผูใหญ แตนํามารวมไวเพื่อใหเยาวชนได
เริ่มรูจักและกลับมาอานอยางจริงจังเมื่อเปนผูใหญ นอกจากนัน้ ยังไดคัดเลือกหนังสือที่มีอายุหลากหลาย
ตั้งแตรุนเกา รุนกลาง มาจนถึงหนังสือรวมสมัย และยังมีหนังสือในเชิงแนะนําและวิจารณผลงานวรรณกรรม
อีกดวยเพื่อกระตุนความสนใจใหแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดทําบรรณนิทัศนสาํ หรับหนังสือในโครงการหนังสือดีฯ นี้ดวย เพื่อเปนการ
แนะนําใหนกั เรียนและผูสนใจการอานไดรูจักหนังสือเหลานี้ โดยคณะผูจ ัดทําของธนาคารไดใชขอมูลสวน
หนึง่ จากบรรณนิทัศนหนังสือดีที่มีผลงานวิจัยทําไวแลว ขอมูลที่จัดทําโดยสํานักพิมพและศูนยจาํ หนายหนังสือ
และเรียบเรียงเพิ่มเติมขึ้นเองอีกสวนหนึ่ง และธนาคารขอขอบคุณ คุณชมัยภร แสงกระจาง นายกสมาคม
นักเขียนแหงประเทศไทย ที่ไดกรุณาปรับปรุงบรรณนิทัศนนี้ดว ย
หนังสือสมทบมุมหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย
นอกจากหนังสือดีสําหรับเยาวชนฯ ที่ธนาคารไดคัดเลือกจํานวน ๑๒๑ เลมแลว ธนาคารไดรับความ
รวมมือจากพันธมิตรที่เล็งเห็นถึงประโยชนของโครงการนี้ โดยการมอบหนังสือสมทบมุมหนังสือดีฯมา
เพิ่มเติมจํานวนหนึ่ง ในการนี้ ธนาคารจึงขอขอบคุณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย
และมูลนิธิซิเมนตไทย มา ณ โอกาสนี้ ที่รวมมอบโอกาสทางการศึกษาผานหนังสือดีใหแกเยาวชนไทย
(รายชื่อหนังสือสมทบโปรดดูในหนาที่ ๖ ของรายชื่อหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย)
การจัดทํามุมหนังสือและการคัดเลือกโรงเรียน
ธนาคารกรุงไทยทําการจัดหาหนังสือพรอมทั้งตูใสหนังสือและสงไปใหโรงเรียนในโครงการ โดยในชั้นแรก
จะเปนโรงเรียนที่ธนาคารกรุงไทยอุปถัมภในโครงการ”กรุงไทยสานฝน โรงเรียนดีใกลบา น” จํานวน ๕๙ โรงเรียน
แตจะมีการขยายผลในภายหลังโดยจัดทําโครงการรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดทํามุมหนังสือดีฯ เพิ่มให
โรงเรียนอืน่ จนครบจํานวน ๙๓ โรงเรียนที่ธนาคารอุปถัมภ
โครงการเสริมมุมหนังสือดีสําหรับเยาวชน
เพื่อใหนักเรียนและโรงเรียนใชประโยชนจากมุมหนังสือดีฯ อยางเต็มที่ ธนาคารจะจัดทําโครงการ
สงเสริมการอานและการเขียนดังนี้
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๑. โครงการสงเสริมการอาน
ธนาคารจะขอใหโรงเรียนที่ไดรับมุมหนังสือดีฯ จัดทําโครงการสงเสริมการอาน ทั้งในลักษณะ
โครงการที่แนะนําให และโครงการทีโ่ รงเรียนริเริ่มจัดทําเอง
สําหรับโครงการที่ธนาคารแนะนําไดแก
๑.๑ ขอใหโรงเรียนกําหนดจํานวนหนังสือขั้นต่ําที่จะใหนักเรียนอานในแตละป ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑
๒ ๓ ๔ ๕ ๖
จํานวนอาน
๔ เลม ๕ ๖ ๗
๘ ๑๐
รวมแลวนักเรียนจะอานหนังสือ ๑๕ เลมในชวงมัธยมตนและอีก ๒๕ เลมในชวงมัธยมปลาย
๑.๒ เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดอานหนังสืออยางพินิจพิเคราะห ภายในหนึ่งปหลังจากโรงเรียน
ไดรับหนังสือแลว ธนาคารจะจัดการประกวดการเขียนความเรียงแสดงความประทับใจหรือแนะนําหนังสือ
เหลานี้ โดยนักเรียนแตละคนจะสงผลงานเขาประกวดเพียงหนึ่งเรื่อง ผลงานชนะการแขงขันจะไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรและจะมีรางวัลใหนักเรียนในรูปของเงินสําหรับใหเลือกซื้อหนังสือเขาหองสมุดของโรงเรียน
๑.๓ โครงการนักเขียนเยี่ยมโรงเรียน ธนาคารโดยความชวยเหลือของสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย
จะจัดนักเขียนไปพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องราวดานวรรณกรรมเปนครั้งคราว
นอกจากนัน้ โรงเรียนตางๆสามารถจัดทําโครงการสงเสริมการอานไดโดยอิสระ โดยธนาคาร
จะจัดการประกวดโครงการเหลานี้เพื่อหาโครงการดีเดนสําหรับเปนตนแบบใหโรงเรียนอืน่ ไดใชประโยชน
ตอไป
๒. โครงการสงเสริมการเขียน
เพื่อสงเสริมนักเรียนที่รักการอานอยางจริงจังและสนใจที่จะหัดเปนนักเขียน ธนาคารและ
สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย จะจัดโครงการอบรมการเขียนหนังสือใหแกนักเรียนในโครงการ
๓. โครงการวิจัยพฤติกรรมการอานของนักเรียน
ธนาคารไดทําแบบสอบถามความสนใจอานหนังสือของนักเรียนและขอมูลเกี่ยวกับหนังสือและ
โครงการสงเสริมการอานการเขียนที่โรงเรียนมีอยูไวแลวกอนจัดสงมุมหนังสือดีฯไปให และธนาคารจะ
ติดตามผลหลังจากการสงมอบมุมหนังสือดีฯใหแกโรงเรียนแลวและจัดทําแบบสอบถามเพิ่มเติมทุกป เพื่อนํา
ขอมูลมาใชประโยชนในการคนควาวิจัยตอไป
โครงการเงินบริจาคเพื่อจัดทํามุมหนังสือดีฯ
เพื่อใหสามารถขยายผลโครงการมุมหนังสือดีฯ ไปยังโรงเรียนอืน่ ๆเพิม่ เติมจากที่ใชเงินงบประมาณ
ของธนาคารเอง ธนาคารยินดีรับเงินบริจาคจํานวน ๒๕,๐๐๐ บาทตอหนึง่ มุมหนังสือ โดยเงินบริจาคนี้
สามารถใชหักภาษีได ๒ เทา ธนาคารจะเปนผูจัดหาและจัดสงหนังสือใหแกโรงเรียน โดยจะจัดทํารายชื่อ
โรงเรียนใหผบู ริจาคคัดเลือกได ซึง่ ประกอบดวยโรงเรียนในความอุปถัมภของธนาคารที่ยงั ไมไดรับมุมหนังสือ
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และโรงเรียนเกาของนักเขียนมีชื่อซึ่งสมาคมนักเขียนฯจะคัดเลือกมาให โดยผูบริจาคเงินและตัวนักเขียนจะ
รวมกันไปมอบมุมหนังสือใหที่โรงเรียน
ธนาคารหวังเปนอยางยิง่ วา โครงการหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย นี้ จะเปน
อีกหนึ่งโครงการของธนาคารที่มีสวนชวยเสริมสรางทุนทางปญญาใหแกเยาวชนไทย เพราะธนาคารเล็งเห็น
แลววาทุนทางปญญานี้ เปนทุนที่ไมมวี ันหมด ยิ่งใชยิ่งมีคุณคา และชวยพัฒนาสังคมใหยงั่ ยืนอยางแทจริง
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รายชื่อหนังสือดีสําหรับเยาวชน
คัดเลือกโดย ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ (วินนี่ เดอะ ปุ)
สรุปหนังสือดีสําหรับเยาวชนคัดเลือก 121 เลม
• สารคดี บันเทิงคดี (นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ)
• หนังสือไทย และ ตางประเทศ
• วรรณกรรมเยาวชน
• วรรณกรรมนานาชาติ
• หนังสือไทยอายุมากกวา 40 ป / 11 – 40 ป / 1 – 10 ป
1. วรรณกรรมเยาวชน ( อายุ ๑๓-๑๘ ป )
• เรื่องของเด็กผูชาย
1. ผีเสื้อ และ ดอกไม - นิพพาน (2521)
2. บึงหญาปาใหญ - เทพศิริ สุขโสภา (2522)
: 3. ขนํานอยกลางทุงนา – จําลอง ฝงชลจิตร (2524)
4. วัยฝนวันเยาว – พิบูลยศักดิ์ ละครพล (2528)
5. มหกรรมในทองทุง - อัศศิริ ธรรมโชติ (2530)
: 6. เวลาในขวดแกว - ประภัสสร เสวิกุล (2528)
7. เด็กชายมะลิวัลย - ประภัสสร เสวิกุล (2530)
8. เพื่อนรักริมโขง - เขมชาติ (2548)
• เรื่องของเด็กผูหญิง
9. เพลงดวงดาว – วาวแพร ( 2537)
10. เด็กหญิงนางฟา - ดาราราย (2544 )
11. เด็กหญิงสวนกาแฟ - เม นอยนาเวศ (2546 )
12. ความสุขของกะทิ –งามพรรณ เวชชาชีวะ (2549)
13. ความสุขของกะทิ ตอน ตามหาพระจันทร–งามพรรณ เวชชาชีวะ (2550)
• นวนิยายแนวแฟนตาซี
14. ผูมาเยือน - กิ๊ตตี้ (2544 )
15. สมสีมวง – ดาวกระจาย (2544)
16. ประสาทกระตายจันทร – จันทรเจา (2545 )
17. เจาชายไมวิเศษ - ปรีดา อัครจันทโชติ (2546 )
• เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ
: 18 ชีวิตของฉันลูกกระทิง – นพ. บุญสง เลขะกุล (2520)
• ผลงานของชมัยภร แสงกระจาง ( ไพลิน รุงรัตน )
19 บันทึกจากลูก(ผู)ชาย (2534 )
หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ้ําไวในหมวดอื่นดวย

: หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จัดทํารายชื่อ

ปรับปรุงครั้งสุดทาย
(๑๒๑ เลม)
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
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20 คุณปูแวนตาโต (2543)
21 แมลูกปลูกตนไม (2546 )
22 กุหลาบแหงแผนดิน -ประวัติศรีบูรพา ฉบับเยาวชน (2548)
( บานหนังสือในหัวใจ / อานหนังสือเลมนี้เถอะที่รัก )
2. วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ
• อังกฤษ
1. วินนี่ เดอะ พูห - เอ เอ มิลน
2. Winnie The Pooh - A. A. Milne ( 1926)
3. ตูพิศวง (ชุดนารเนีย) – ซี เอส ลูอิส
4. The Lion, the Witch and the Wardrobe - C.S.Lewis (1950)
• อเมริกา
5 การผจญภัยของทอม ซอวเยอร –มารค ทเวน (1876)
6. พอมดมหัศจรรยแหงออซ –แอล แฟรงค โบม (1900)
7. บานเล็กในปาใหญ และบานเล็กในทุงกวาง – ลอรา อิงกิล ไวลเดอร (1935)
8.สี่ดรุณี -หลุยซา เมย อัลคอท (1869)
9. แมงมุมเพื่อนรัก - อี.บี.ไวท
10. Charlotte’s Web - E. B. White (1952)
• ฝรั่งเศส
11. เจาชายนอย – อังตวน เดอ แซงเต็กซูเปรี
12. The Little Prince - Antoine de Saint-Exupery (1943)
13. ติสตู - นั กปลูกตนไม –โมริส ดรูอง (1968)
• เยอรมัน
14. ตนสมแสนรัก – โจเซ วาสคอนเวลอส (1970)
15. โตะก็คือโตะ – เพเตอร บิคเซล ( 1969)
• ฟนแลนด
16. ดาวหางในเมืองมูมิน – ตูเว ยานซอน (1946)
• ญี่ปุน
17. โตะโตะจัง - เทตสิโกะ คุโรยานางิ ( 1981)
3. สารคดี
• ศาสนา/ปรัชญา/ธรรมชาติ
1. หวงมหรรณพ - ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (2502)
2. คูมือมนุษย - พุทธทาสภิกขุ (2517)
3. บุปผชาติแหงชีวิต - ระวี ภาวิไล (2530)
4. ชีวิตนี้มหัศจรรยและพิสดารยิ่งนัก - เฉก ธนะสิริ (2536 , 2550)
• ศิลปะ/ การประพันธ
5. มหัศจรรยแหงศิลปะ – พิษณุ ศุภนิมิต (2550)
6. สุนทรียภาพแหงชีวิต – รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2549)
7. สุนทรีรสแหงวรรณคดี – รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2549)
• หนังสือแนะนําหนังสือดี
8. บานหนังสือในหัวใจ - ไพลิน รุงรัตน (2533)
หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ้ําไวในหมวดอื่นดวย

: หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จัดทํารายชื่อ
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9. อานหนังสือเลมนี้เถอะที่รัก - ไพลิน รุงรัตน (2539)
10. วรรณกรรมจากแสตมป - วินนี่ เดอะ ปุ (2548)
11. สัตวนารักจากหนังสือยอดนิยม - วินนี่ เดอะ ปุ (2550)
4. บันเทิงคดี
4.1 ผลงานนักเขียนอมตะ
1. ขางหลังภาพ - ศรีบูรพา (2479)
: 2. ผูดี - ดอกไมสด (2480)
3. ละครแหงชีวิต - ม.จ. อากาศดําเกิง รพีพัฒน (2472)
: 4. บางระจัน - ไมเมืองเดิม (2481)
5. ทุงมหาราช - เรียมเอง (2497)
6. ปศาจ - เสนีย เสาวพงษ (2500)
7. ฟาบกั้น – ลาวคําหอม (2501)
: 8. นักเขียนเรื่องสั้นดีเดน วาระ 100 ปเรื่องสั้นไทย- สมาคมนักเขียน (2528)
4.2 นักเขียนคัดสรร
• มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
1. สี่แผนดิน (2494)
2. ไผแดง (2497)
3. หลายชีวิต (2494)
4. พมาเสียเมือง (2511)
5. เพื่อนนอน (2495)
6. โจโฉ นายกตลอดกาล - สามกกฉบับนายทุน (2493)
( หวงมหรรณพ )
• วินทร เลียววาริณ
1. ประชาธิปไตยบนเสนขนาน ( 2540)
2. สิ่งมีชีวิตที่เรียกวาคน ( 2542)
3. เดือนชวง ดวงเดนฟา ดาดาว (2538)
4. ปกแดง (2545)
5. ฆาตกรรมกลางทะเล (2547)
6. เดินไปใหสุดฝน (2551)
4.3 วรรณกรรมซีไรต –
- ๒๕ ปซีไรต รวมบทวิจารณคัดสรร (2547)
• กวีนิพนธ
1. เพียงความเคลื่อนไหว - เนาวรัตน พงษไพบูลย ( รางวัลป 2523)
2. ใบไมที่หายไป - จิรนันท พิตรปรีชา (รางวัลป 2532)
3. มือนั้นสีขาว - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ (รางวัลป 2535)
4. มากานกลวย - ไพวรินทร ขาวงาม (รางวัลป 2538)
หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ้ําไวในหมวดอื่นดวย

: หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จัดทํารายชื่อ

4

5. บานเกา - โชคชัย บัณฑิต (รางวัลป 2544)
6. แมน้ํารําลึก- เรวัตร พันธุพิพัฒน (รางวัลป 2547)
7. โลกในดวงตาขาพเจา – มนตรี ศรียงค (รางวัลป 2550)
• นวนิยาย
1. ลูกอีสาน - คําพูน (รางวัลป 2522)
2. คําพิพากษา - ชาติ กอบจิตติ (รางวัลป 2525)
: 3. ปูนปดทอง – กฤษณา อโศกสิน (รางวัลป 2528)
4. ตลิ่งสูง ซุงหนัก - นิคม รายยวา (รางวัลป 2531)
( ประชาธิปไตยบนเสนขนาน - วินทร เลียววาริณ (รางวัลป 2540) )
5. อมตะ - วิมล ไทรนิ่มนวล (รางวัลป 2543)
6. ชางสําราญ - เดือนวาด พิมวนา (รางวัลป 2546)
( ความสุขของกะทิ - งามพรรณ เวชชาชีวะ (รางวัลป 2549) )
• เรื่องสั้น
1. ขุนทองเจาจะกลับมาเมื่อฟาสาง - อัศศิริ ธรรมโชติ (รางวัลป 2524)
2. กอกองทราย - ไพฑูรย ธัญญา (รางวัลป 2530)
3. อัญมณีแหงชีวิต –อัญชัน (รางวัลป 2533)
( สิ่งมีชีวิตที่เรียกวาคน - วินทร เลียววาริณ (รางวัลป 2542) )
4. ความนาจะเปน - ปราบดา หยุน (รางวัลป 2545)
5. เจาหงิญ - บินหลา สันกะลาคีรี (รางวัลป 2548)
6. เราหลงลืมอะไรบางอยาง - วัชระ สัจจะสารสิน (รางวัลป 2551)
4.4 หนังสือเขารอบซีไรต/ รางวัลประกวดหนังสือดีเดน
• กวีนิพนธ
1. คือแรงใจและไฟฝน – ไพวรินทร ขาวงาม (2535)
: 2. เงียบสะทอน - โกศล กลมกลอม (2541)
: 3. ความแตกตางของสรรพสิ่ง - ธัญญา ธัญญามาศ (2547)
• นิยาย
1. เขี้ยวเสือไฟ - มาลา คําจันทร (2531)
2. คนขามฝน - ประชาคม ลุนาชัย (2543)
3. สิงหสาโท - วัฒน วัลยางกูร (2543)
4. โลกของจอม - ทินกร หุตางกูร (2545)
5. เขียนฝนดวยชีวิต - ประชาคม ลุนาชัย (2549)
• เรื่องสั้น
: 1. แมมดบนตึก - ปริทรรศ หุตางกูร (2545)
2. อานโลกกวาง – อัญชัน (2545)
3. เมืองใตอุโมงค - ประชาคม ลุนาชัย (2543)
4. นักเลาเรื่องโกหก - อุเทน พรมแดง (2548)
หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ้ําไวในหมวดอื่นดวย

: หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จัดทํารายชื่อ
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5. เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเปนเรื่องจริงมากกวา – จําลอง ฝงชลจิตร (2550)
6. ขาวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่นๆ – ศิริวร แกวกาญจน (2550)
4.5 นวนิยาย แนวอิงประวัติศาสตร
1. จดหมายจากเมืองไทย - โบตั๋น (2513)
2. ทวิภพ – ทมยันตี (2530)
3. รัตนโกสินทร - ว.วินิจฉัยกุล (2530)
4. จําหลักไวในแผนดิน –กฤษณา อโศกสิน (2542)
5. บูรพา - ว.วินิจฉัยกุล (2543)
( บางระจัน - ไมเมืองเดิม / สี่แผนดิน - มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช / ประชาธิปไตยบนเสนขนาน
- วินทร เลียววาริณ / ปกแดง - วินทร เลียววาริณ )
4.6 นวนิยาย แนววิทยาศาสตร
1. คําวิงวอนของมนุษยชาติ - นิรันศักดิ์ บุญจันทร (2533)
2. แดนดาว - แกวเกา (2539)
3. ผูพิทักษ - ชัยคุปต (2549)
( เดือนชวง ดวงเดนฟา ดาดาว - วินทร เลียววาริณ / จอมจักรวาล ( 2001 Space Odyssey )
- อาเธอร ซี คลาก )
4.7 เรื่องแปล
หนังสือคลาสสิก
1. กามนิต -เสถียร โกเศศ นาคะประทีป แปลเรียบเรียง ( 2473)
2. สิทธารถะ - แฮรมาน เฮสเส (1951)
3. ความรักของเจนแอร – ชารลอต บรองเต ( 1847)
4. มาแสนรู ( Black Beauty) – แอนนา ซีเวล (1877)
: 5. โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล - ริชารด บาค (1970)
6. จอมจักรวาล ( 2001 A Space Odyssey ) - อาเธอร ซี คลาก (1968)
นวนิยายแนวสืบสวน
7. แคนพยาบาท - คดีเปดตัวเชอรล็อคโฮลม ( A Study in Scarlet) - อาเธอร โคนาน ดอยล (1886)
8. พฤติการณหาญกลา ของ อาแซง ลูแปง ( 1907)
9. คดีแรกของปวโรต ( The Mysterious Affair at Styles) - อกาทา คริสตี (1920)
( ฆาตกรรมกลางทะเล - วินทร เลียววาริณ)
หนังสืออางอิง
งานวิจัยคัดเลือกหนังสือดี
1. สารานุกรม แนะนําหนังสือดี 100 เลม ที่คนไทยควรอาน (2542)
2. สารานุกรม แนะนําหนังสือดี 100 ชื่อเรื่อง ที่เด็กและเยาวชนไทยควรอาน (2544)
3. ปริทัศนหนังสือดีวิทยาศาสตร 88 เลม (2545)
4. 500 เลมหนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน (2542)

หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ้ําไวในหมวดอื่นดวย

: หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จัดทํารายชื่อ

6

หนังสือสมทบมุมหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย
หนังสือจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• หนังสือรวมเรือ่ งสั้นรางวัลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1. รูเก็บ รูใช –ระดับประชาชนทั่วไป (2548)
2. รูเก็บ รูใช -ระดับมัธยมศึกษา (2548)
3. แสงฉายแหงสายลม (2551)
4. กําแพงเม็ดทราย (2551)
• เงินทอง ของมีคา – คูมือการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร (2544)
หนังสือจัดทําโดยสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย
• รวมเรื่องสั้นเดนของนักเขียนดังระดับคุณภาพ
1. ดาวสองเมือง (2541)
2. เรืองแสงดาว (2541)
• รวมเรื่องสั้นชนะประกวดรางวัลสุภาว เทวกุลฯ
1. พราวสายรุง (2541)
หนังสือจัดทําโดยมูลนิธิซิเมนตไทย
• วรรณกรรมที่ชนะการประกวด Young Thai Artist Award 2006
1. ตุกตาไลฝน
2. เด็กทารกแหงเมืองหมองหมน
3. ดั่งฝนโปรยไฟ
4. โลกนิทาน
5. ลํานําหกพิภพ
6. กวีนิพนธของคนบา
หนังสือเขียนโดย ดร.ถนอมวงศ ล้ํายอดมรรคผล รองประธานสมาพันธองคกรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอาน
1. การอานใหเกง (พิมพครั้งที่ 12 พ.ศ. 2550)
หนังสือมือทําจัดทําโดยบมจ. ธนาคารกรุงไทย
1. คุยเรื่องการเรียนรูและหนังสือ – วินนี่ เดอะ ปุ (2548)
2. บรรณนิทัศนหนังสือในมุมหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย (2551)
3. คูมือโครงการหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย (2551)

หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ้ําไวในหมวดอื่นดวย

: หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จัดทํารายชื่อ

ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป ป ๒๕๒๘ – ๒๕๕๐ จํานวน ๒๙ คน

File:รายชื่อศิลปน.doc

รายชื่อหนังสือรางวัลวรรณกรรมซีไรต
เครื่องหมาย * หมายถึง ประเภทนวนิยาย x หมายถึง ประเภทกวีนิพนธ 9 หมายถึง ประเภทเรื่องสั้น
ประเภท
ป
ชื่อหนังสือ
ชื่อผูแตง
นวนิยาย กวีนิพนธ
2522 ลูกอีสาน
คําพูน บุญทวี
*
2523 เพียงความเคลื่อนไหว
เนาวรัตน พงษไพบูลย
x
2524 ขุนทอง...เจาจะกลับมาเมื่อฟาสาง
อัศศิริ ธรรมโชติ
2525 คําพิพากษา
ชาติ กอบจิตติ
*
2526 นาฏกรรมบนลานกวาง
คมทวน คันธนู
x
2527 ซอยเดียวกัน
วาณิช จรุงกิจอนันต
2528 ปูนปดทอง
กฤษณา อโศกสิน
*
2529 ปณิธานกวี
อังคาร กัลยาณพงศ
x
2530 กอกองทราย
ไพฑูรย ธัญญา
2531 ตลิ่งสูง ซุงหนัก
นิคม รายยวา
*
2532 ใบไมที่หายไป
จิระนันท พิตรปรีชา
x
2533 อัญมณีแหงชีวิต
อัญชัน
2534 เจาจันทผมหอม นิราศพระธาตุอินทรแขวน มาลา คําจันทร
*
2535 มือนั้นสีขาว
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
x
2536 ครอบครัวกลางถนน
ศิลา โคมฉาย
2537 เวลา
ชาติ กอบจิตติ
*
2538 มากานกลวย
ไพวรินทร ขาวงาม
x
2539 แผนดินอื่น
กนกพงศ สงสมพันธุ
2540 ประชาธิปไตยบนเสนขนาน
วินทร เลียววาริณ (# 1)
*
2541 ในเวลา
แรคํา ประโดยคํา
x
2542 สิ่งมีชีวิตที่เรียกวาคน
วินทร เลียววาริณ (# 2)
2543 อมตะ
วิมล ไทรนิ่มนวล
*
2544 บานเกา
โชคชัย บัณฑิต
x
2545 ความนาจะเปน
ปราบดา หยุน
2546 ชางสําราญ
เดือนวาด พิมวนา
*
2547 แมน้ํารําลึก
เรวัตร พันธุพิพัฒน
x
2548 เจาหงิญ
บินหลา สันกะลาคีรี
2549 ความสุขของกะทิ
งามพรรณ เวชชาชีวะ
*
2550 โลกในดวงตาของขาพเจา
มนตรี ศรียงต
x
2551 เราหลงลืมอะไรบางอยาง
วัชระ สัจจะสารสิน

เรื่องสั้น
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รายชื่อหนังสือรางวัลประกวดหนังสือดีเดน
ประจําป พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๑
โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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รายชื่อหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๔๖
กลุมหนังสือสําหรับเด็กวัยรุน อายุ ๑๒ - ๑๘ ป
๑. หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเดน
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล
พยานปากเอก
รางวัลชมเชย ไดแก
ผูประพันธ
ภานุมาศ ภูมถิ าวร
ผูจัดทําภาพประกอบ
ศิลปวัตร วิศาลศักดิ์
ผูจัดพิมพ
สํานักพิมพมงิ่ มิตร
๒. หนังสือสารคดี
ดอกไมบานที่เกาะใต
รางวัลดีเดน ไดแก
ผูประพันธ
ธีรพร คงพูล
ผูจัดพิมพ
สํานักพิมพมติชน
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล (เรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง)
๑. แมลกู ปลูกตนไม
ผูประพันธ
ชมัยภร แสงกระจาง
สํานักพิมพคมบาง
ผูจัดพิมพ
๒. ๑๘ ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปญญาโบราณกรุงเทพมหานคร
ผูประพันธ
อังคาร
ผูจัดพิมพ
สํานักพิมพบรรณกิจ
๓. หนังสือบทรอยกรอง
รางวัลดีเดน ไดแก
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล
เกมทายคํา นําใหรกั หลักภาษา ๑
รางวัลชมเชย มี ๑ รางวัล ไดแก
ผูประพันธ
จงจิต นิมมานนรเทพ
ผูจัดพิมพ
องคการคาของคุรุสภา
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รายชื่อหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๔๗
กลุมหนังสือสําหรับเด็กวัยรุน อายุ ๑๒ - ๑๘ ป
๑. หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเดน
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล (เรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง)
๑. ย่ําสวนปา
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพ
๒. สวัสดี...ขางถนน
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพ
๒. หนังสือสารคดี
รางวัลดีเดน ไดแก
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล (เรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง)
๑. บานเล็ก สวนใหญ คุณยายที่รกั
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพ
๒. สุโขทัย อุทยานประวัตศิ าสตร มรดกโลก
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพ
๓. หนังสือคําประพันธ
รางวัลดีเดน
รางวัลชมเชย มี ๑ รางวัล ไดแก
ผูประพันธ
ผูจัดพิมพ

ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล

รัศมี เบื่อขุนทด
SIMON
สํานักพิมพมติชน
ชมัยภร แสงกระจาง
อุบลเดช พันธุเ พ็ง
สํานักพิมพคมบาง
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล

กริ่มกมล มหัทธนวิศัลย
จิราพร รอดมา
สํานักพิมพมติชน
มานพ ถนอมศรี
มานพ ถนอมศรี
บริษัท พี พี เวิลด มีเดีย จํากัด
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล
ทางแยกที่แตกตาง
วันรวี รุงแสง
สํานักพิมพไวลาย
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รายชื่อหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๔๘
กลุมหนังสือสําหรับเด็กวัยรุน อายุ ๑๒ – ๑๘ ป
๑. หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเดน ไดแก
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล (เรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง)
๑. เจาหนูขลุย ผิว
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
๒. ทายาทขนมตม
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
๓. สายฝนบนถนนคอนกรีต
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
๒. หนังสือสารคดี
รางวัลดีเดน ไดแก
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
รางวัลชมเชย มี ๑ รางวัล ไดแก
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
๓. หนังสือคําประพันธ
รางวัลดีเดน ไดแก
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
รางวัลชมเชย

เพื่อนรักริมโขง
เขมชาติ
สํานักพิมพเพือ่ นดี

สุริยัน สุดศรีวงศ
สุพาภรณ โกมารพิมพ
บริษัท นานมีบุคสพับลิเคชัน่ ส จํากัด
ชิด ชยากร
สํานักพิมพมงิ่ มิตร
วันทนีย วิบูลกีรติ
สุวีริยาสาสน
ชีวิตไพรหวยขาแขง
ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ
ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ
สํานักพิมพสารคดี
ดึกแลวคุณขา
ชุมสาย มีสมสืบ
ชุมสาย มีสมสืบ
สํานักพิมพวงกลม
เรืองแสงอรุณ
วรวุฒิ ภักดีบุรษุ
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล
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รายชื่อหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๔๙
กลุมหนังสือสําหรับเด็กวัยรุน อายุ ๑๒ – ๑๘ ป
๑. หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเดน
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล (เรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง)
๑. ความลับของเด็กเกเร
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพ
๒. เด็กหญิงแหงกลางคืน
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพ
๓. ตันโยงในสายลม
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพ
๒. หนังสือสารคดี
รางวัลดีเดน ไดแก
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพ
รางวัลชมเชย มี ๑ รางวัล ไดแก
ผูประพันธ
ผูจัดพิมพ
๓. หนังสือคําประพันธ
รางวัลดีเดน
รางวัลชมเชย มี ๑ รางวัล ไดแก
ผูประพันธ

ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล

ภาณุมาศ ภูมถิ าวร
ศิลปวัตร วิศาลศักดิ์
สํานักพิมพมงิ่ มิตร
ชมัยภร แสงกระจาง
อุบลเดช พันธุเ พ็ง
สํานักพิมพคมบาง
วันเสาร เชิงศรี
กิติพงษ ผลาธัญญะ
สํานักพิมพวสี ครีเอชั่น
ที่บานยา
กริ่มกมล มหัทธนวิศัลย
มณีรัตน บัณฑุกัมพล
ศรีสารา
วรรณกรรมจากแสตมป
วินนี่ เดอะ ปุ
สํานักพิมพเพือ่ นดี
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล
รอยถอย ทายคํา เลม ๑ ก ไกกังขา
ดํารง ญาณจันทร
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รายชื่อหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๐
กลุมหนังสือสําหรับเด็กวัยรุน อายุ ๑๒ – ๑๘ ป
๑. หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเดน
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล (เรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง)
๑. คุณยายหวานซาสสส 
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
๒. พอนายกฯ สายไหม บานหนองฮี
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
๓. ๒๕๘๙ : เราเพียงผูมาเยือน
ผูประพันธ
ผูจดั ทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
๒. หนังสือสารคดี
รางวัลดีเดน ไดแก
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
รางวัลชมเชย
๓. หนังสือบทรอยกรอง
รางวัลดีเดน
รางวัลชมเชย มี ๑ รางวัล ไดแก
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ

ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล

ชมัยภร แสงกระจาง
อาณัติ มาตรคําจันทร
สํานักพิมพคมบาง
สมคิด สิงสง
Chonniyom Graphic
สํานักพิมพมงิ่ มิตร
เชตวัน เตือประโคน
อนุศักดิ์ จินดา
บริษัท นานมีบุคสพับลิเคชัน่ จํากัด
แนวทางสูความสุข บทเรียนแหงชีวิตในโลก
ยุคใหม
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
รัตนา บุณยศรีสวัสดิ์
สํานักพิมพฟรีมายด
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล
ธรรมรักษา
สุวัฒน ไวจรรยา
ศรีประไพ ไวจรรยา
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รายชื่อหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑
กลุมหนังสือสําหรับเด็ก อายุ ๑๒ – ๑๘ ป
๑.หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเดน ไดแก
บันทึกสี่เทา จากหัวใจผูไรบาน
ผูประพันธ
ชนประเสริฐ คินทรักษ
ผูจัดทําภาพประกอบ
เขี้ยว
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
สํานักพิมพพมิ พบูรพา
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล (เรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) ดวยปก....และถั่วพู
ผูประพันธ
รมณา โรชา
ผูจัดทําภาพประกอบ
จักรพันธ หวยเพชร
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
สํานักพิมพนานมีบุคสทนี
(๒) ฟงเสียงดอกไมทักทายกัน
ผูประพันธ
รอมแพง อริยมาศ
ผูจัดทําภาพประกอบ
แพรวสํานักพิมพ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
(๓) มิตรภาพสองฝงโขง
ผูประพันธ
เขมชาติ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
สํานักพิมพเพือ่ นดี บริษทั อักษรโสภณ จํากัด
๒.หนังสือสารคดี
รางวัลดีเดน ไดแก
ช ชาง กับ ค คน
ผูประพันธ
ศรัณย ทองปาน
ผูจัดทําภาพประกอบ
ศูนยขอมูลเมืองโบราณ ศูนยขอมูลสารคดี และประเวช ตันตราวิบูลย
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
สํานักพิมพสารคดี ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด
รางวัลชมเชย
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล
๓.หนังสือบทรอยกรอง
รางวัลดีเดน
ไมมีหนังสือเลมใดสมควรไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล (เรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) ดอกเอยดอกสรอย
ผูประพันธ
สุวัฒน ไวจรรยา
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
ศรีประไพร ไวจรรยา
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ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ
ผูประพันธ
ผูจัดทําภาพประกอบ
ผูจัดพิมพหรือสํานักพิมพ

(๒) นิทานอีสปคํากลอน ๒๐๐๗
ไพลิน รุง รัตน
สุชีรา จัดละ (item)
นะเพชรเผ็ดสํานักพิมพ บริษัท เฌ. เดียมอง จํากัด
(๓) สองใจ
ศรีสุภางค อินทรไทร
ศรีสุภางค อินทรไทร
-

เอกสารอางอิง รายชื่อหนังสือจากงานวิจัยคัดเลือกหนังสือดี
• สารานุกรม แนะนําหนังสือดี 100 เลม ที่คนไทยควรอาน (2542)
• สารานุกรม แนะนําหนังสือดี 100 ชื่อเรื่อง ที่เด็กและเยาวชนไทย
ควรอาน (2544)
• ปริทัศนหนังสือดีวิทยาศาสตร 88 เลม (2545)
• 500 เลมหนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน (2542)

สารานุกรมแนะนําหนังสือดี

100 เลม
ที่คนไทยควรอาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
คณะผูวิจัย
วิทยากร เชียงกูล
ทวีป วรดิลก
ชลธิรา สัตยาวัฒนา
ไชยันต รัชชกูล
พรภิรมณ เชียงกูล
ธรรมเกียรติ กันอริ
ธัญญา ผลอนันต
พิทยา วองกุล
กมล กมลตระกูล
พรพิไล เลิศวิชา และ
พิมล เมฆสวัสดิ์
มีนาคม 2542
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ประเภทบันเทิงคดี (FICTION)
ก. กวีนิพนธ และบทละคร
ชื่อเรื่อง
๑. ประชุมโคลงโลกนิติ
๒. เสภาศรีธนญไชยหรือเซียงเมี่ยง
๓. นิราศหนองคาย
๔. สามัคคีเภทคําฉันท
๕. มัทนะพาธา
๖. โคลงกลอนของครูเทพ
๗. บทละครเรื่องพระลอ
๘. ขอบฟาขลิบทอง
๙. เราชะนะแลว, แมจา
๑๐. บทกวีของเปลื้อง วรรณศรี
๑๑. บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์
๑๒. จงเปนอาทิตยเมื่ออุทัย
๑๓. กวีนพิ นธ
๑๔. ขอบกรุง
๑๕. เพียงความเคลื่อนไหว

ชื่อผูแตง
สมเด็กพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร
-

หลวงพัฒนพงศภักดี
ชิต บุรทัต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ
อุชเชนี
นายผี
เปลื้อง วรรณศรี
จิตร ภูมิศักดิ์
ทวีปวร
อังคาร กัลยาณพงศ
ราช รังรอง
เนาวรัตน พงษไพบูลย

ข. นิยาย
ชื่อเรื่อง
๑๖. ละครแหงชีวิต
๑๗. กามนิต
๑๘. ดํารงประเทศ
๑๙. ผูชนะสิบทิศ
๒๐. หนึ่งในรอย
๒๑. บางระจัน
๒๒. หญิงคนชั่ว
๒๓. พล นิกร กิมหงวน
๒๔. ปกกิ่ง-นครแหงความหลัง
๒๕. เราลิขิต-บทหลุมศพวาสิฎฐี
๒๖. เมืองนิมติ ร
๒๗. แมสายสะอื้น
File: 6-1.doc

ชื่อผูแตง
ม.จ.อากาศดําเกิง รพีพัฒน
เสถียรโกเศศ, นาคะประทีป
เวทางค
ยาขอบ
ดอกไมสด
ไม เมืองเดิม
ก.สุรางคนางค
ป. อินทรปาลิต
สด กูรมะโรหิต
ร. จันทพิมพะ
ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน
อ.ไชยวรศิลป
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ชื่อเรื่อง
๒๘. พัทยา
๒๙. แผนดินนีข้ องใคร
๓๐. มหาบัณฑิตแหงมิถิลานคร
๓๑. ปศาจ
๓๒. สี่แผนดิน
๓๓. ทุงมหาราช
๓๔. แลไปขางหนา
๓๕. เสเพลบอยชาวไร
๓๖. จดหมายจากเมืองไทย
๓๗. เขาชื่อกานต
๓๘. สรางชีวติ
๓๙. ตะวันตกดิน
๔๐. สรอยทอง
๔๑. พิราบแดง
๔๒. ลูกอีสาน

ชื่อผูแตง
ดาวหาง
ศรีรัตน สถาปนวัฒน
แยม ประพัฒนทอง
เสนีย เสาวพงศ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
มาลัย ชูพนิ ิจ
ศรีบูรพา
รงค วงษสวรรค
โบตั๋น
สุวรรณี สุคนธา
หลวงวิจิตรวาทการ
กฤษณา อโศกสิน
นิมิต ภูมิถาวร
สุวัฒน วรดิลก
คําพูน บุญทวี

ค. เรื่องสั้น
ชื่อเรื่อง
๔๓. นิทานเวตาล
๔๔. จับตาย : รวมเรื่องเอก
๔๕. เรื่องสัน้ ของ ป. บูรณปกรณ (ชีวิตจากมุมมืด, ดาวเงิน)
๔๖. เสาชิงชา, เอแลนบารอง และเรื่องสัน้ อื่น ๆ
ของ ส. ธรรมยศ
๔๗. พลายมลิวัลลิ์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง ของ
ถนอม มหาเปารยะ
๔๘. ผูดับดวงอาทิตย และเรือ่ งสั้นอืน่ ๆ
๔๙. ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นอืน่ ๆ
๕๐. เรื่องสัน้ ชุดเหมืองแร
๕๑. ฟาบกนั้
๕๒. ชุดเพื่อนนักเรียนเกา “เพื่อนเกา”
๕๓. รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอรริสต
๕๔. ฉันจึงมาหาความหมาย

File: 6-1.doc

ชื่อผูแตง
น.ม.ส.
มนัส จรรยงค
ป. บูรณปกรณ
ส. ธรรมยศ
ถนอม มหาเปารยะ
จันตรี ศิริบุญรอด
อิศรา อมันตกุล
อาจินต ปญจพรรค
ลาว คําหอม
เสนอ อินทรสุขศรี
ฮิวเมอรริสต
วิทยากร เชียงกูล

ประเภทสารคดี/บทความ (NON FICTION)
ก. ประวัตศิ าสตร
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ชื่อเรื่อง
๕๖. ประวัติกฎหมายไทย
๕๗. นิทานโบราณคดี
๕๘. โฉมหนาศักดินาไทย
๕๙. กบฏ ร.ศ.๑๓๐
๖๐. เจาชีวิต
๖๑. ศาลไทยในอดีต
๖๒. ประวัติศาสตรไทยสมัย ๒๓๕๒ – ๒๔๕๓ ดานสังคม
๖๓. สังคมไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร ๒๓๒๕ – ๒๔๑๖

ชื่อผูแตง
ร. แลงกาต
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
จิตร ภูมิศักดิ์
เหรียญ ศรีจันทร, ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ
ประยุทธ สิทธิพันธ
ชัย เรืองศิลป
ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน

ข. การเมือง, ประวัติศาสตรรวมสมัย, เศรษฐศาสตร
ชื่อเรื่อง
๖๔. ทรัพยศาสตร
๖๕. เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕
๖๖. ความเปนอนิจจังของสังคม
๖๗. ทานปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผูวางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก
๖๘. โอวา อาณาประชาราษฎร
๖๙. ไทยกับสงครามโลกครัง้ ที่สอง
๗๐. สันติประชาธรรม
๗๑. หาปปริทศั น
๗๒. “วันมหาปติ” วารสาร อมธ.ฉบับพิเศษ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

ชื่อผูแตง
พระยาสุรยิ านุวัตร
กุหลาบ สายประดิษฐ
ปรีดี พนมยงค
เดือน บุนนาค
สนิท เจริญรัฐ
ดิเรก ชัยนาม
ปวย อึง๊ ภากรณ
ส. ศิวรักษ
องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ค. ศิลปะ ภาษา และวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ
ชื่อเรื่อง
๗๓. วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ
๗๔. ประติมากรรมไทย
๗๕. วรรณสาสนสํานึก
๗๖. วิทยาวรรณกรรม
๗๗. ความงามในศิลปไทย
๗๘. ภาษากฎหมายไทย

File: 6-1.doc

ชื่อผูแตง
วิทย ศิวะศิริยานนท
ศิลปะ พีระศรี
สุภา ศิริมานนท
พระเจาวรวงศเธอ กรมหมืน่ นราธิปพงศประพันธ
น. ณ ปากน้าํ
ธานินทร กรัยวิเชียร
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ชื่อเรื่อง
ชื่อผูแตง
๗๙. วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการฉบับวรรณคดี เจตนา นาควัชระ และมล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
๘๐. แสงอรุณ ๒
แสงอรุณ รัตกสิกร

ง. สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตรสังคม
ชื่อเรื่อง
๘๑. พระราชพิธีสิบสองเดือน
๘๒. สาสนสมเด็จ
๘๓. ๓๐ ชาติในเชียงราย
๘๔. เทียนวรรณ
๘๕. กาเลหมานไต
๘๖. นิทานชาวไร
๘๗. ภารตวิทยา
๘๘. ฟนความหลัง
๘๙. ความเปนมาของคําสยาม ไทย, ลาว และขอม
และลักษณะทางสังคมของชือ่ ชนชาติ
๙๐. อัตชีวประวัติ หมอมศรีพรหมา กฤดากร
๙๑. ๘๐ ปในชีวิตขาพเจา

ชื่อผูแตง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
และ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ
บุญชวย ศรีสวัสดิ์
สงบ สุริยนิ ทร
บรรจบ พันธุเมธา
น.อ.สวัสดิ์ จันทนี
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
พระยาอนุมานราชธน
จิตร ภูมิศักดิ์
หมอมศรีพรหมา กฤดากร
กาญจนาคพันธ

จ. ศาสนา, ปรัชญา
ชื่อเรื่อง
๙๒. พระประวัติตรัสเลา
๙๓. พระไตรปฏก ฉบับสําหรับประชาชน
๙๔. ปญญาวิวัฒน
๙๕. พุทธธรรม
๙๖. อิทัปปจจยตา

ชื่อผูแตง
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สุชีพ ปุญญานุภาพ
สมัคร บุราวาศ
พระธรรมปฏก
พุทธทาสภิกขุ

ฉ. ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร
ชื่อเรื่อง
๙๗. หนังสือแสดงกิจจานุกจิ
๙๘. แพทยศาสตรสงเคราะห
๙๙. ธรรมชาตินานาสัตว
๑๐๐. ขบวนการแกจน
File: 6-1.doc

ชื่อผูแตง
เจาพระยาทิพากรวงษ
คณะกรรมการแพทยหลวงในรัชการที่ ๕
บุญสง เลขะกุล
ประยูร จรรยาวงษ

สารานุกรมแนะนําหนังสือดี

๑๐๐
ชื่อเรื่อง
ที่เด็กและเยาวชนไทย
ควรอาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
วิทยากร เชียงกูล
กุลวรา ชูพงศไพโรจน
รื่นฤทัย สัจจพันธุ
พรพิไล เลิศวิชา
เกริก ยุนพันธ
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๑) กลุมเด็กวัย ๓ – ๖ ป
ชื่อเรื่อง
๑. กระตายนอยกับหินวิเศษ
๒. ขอแมใหลกู นก
๓. ตนไมในสวน
๔. บทดอกสรอยสุภาษิตประกอบภาพ
๕. ปลาบูทอง
๖. ผีเสื้อกับผึ้งนอย
๗. ฟาจาอยารอง
๘. ยายกะตา ปลูกถั่วปลูกงา
๙. รถไม...ของขวัญ
๑๐. เสือโค
๑๑. สํานึกของปลาทอง
๑๒. หนูมากับหนูมี
๑๓. หนูออกวาดบาน
๑๔. เอื้องแซะสีทอง นิยายการตูนชาวเขา
๑๕. อําเภออึกทึก

ชื่อผูแตง
สมบูรณ ศิงฆมานันท
บุญสม เอราวารพ
ชีวัน วิสาสะ
กรมศิลปากร
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
อํานาจ เย็นสบาย
ส.พุมพรรณ
บุญสม เอรวารพ
อิทธิพล วาทะวัฒนะ
หมอมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, รัตนา อัตถากร
วิรุณ ตั้งเจริญ
สมใจ ทิพยชยั เมธา
อุไร ฟาคุม
วิชา พรหมจันทน
ดํารงศักดิ์ บุญสู

๒) กลุมเด็กวัย ๗ – ๑๒ ป (แบงตามประเภท เปนนิทานภาพกับนิยายเรื่อง)
๒.๑) กลุมนิทานภาพ
ชื่อเรื่อง
๑๖. การตูน ประวัติบุคคลสําคัญ ปวย อึ๊งภากรณ
๑๗. ขาวเขียวผูเสียสละ
๑๘. เด็กชายผูไมยอมเปดหนาตาง
๑๙. ตนไม
๒๐. ตาอิน-ตานา
๒๑. นโมแหงบานไม
๒๒. นางในวรรณคดี
๒๓. นิทานชาวเขา
๒๔. นิยายภาพ ๔ เรื่อง ๔ รส
๒๕. นิทานภาพ พุทธรักษา
๒๖. เปลือกหอยกับความสุข
๒๗. ผึง้ นอยในสวน
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ชื่อผูแตง
พรชมพู ราชทา, รุง โรจน แสงพันธุ
วิริยะ สิริสิงห
กานติ ณ ศรัทธา
จารุพงษ จันทรเพชร
เนาวรัตน พงษไพบูลย
อรุณ วัชระสวัสดิ์
“มาลัย”
สมศักดิ์ ศรีมาโนชน, สุนทร สุนันทชัย
เตรียม ชาชุมพร
ฐะปะนีย นาครทรรพ และคณะ
มานิต ประภาษานนท, สุธีรา สาธิตภัทร
สิรินทร ชวงโชติ
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ชื่อเรื่อง
๒๘. พระเวสสันดร
๒๙. ไมอยากเปนควาย
๓๐. “เรณู-ปญญา” เที่ยวรถไฟ
๓๑. ลูกหงสกตัญู
๓๒. เลนกลางแจง
๓๓. สิงโตเจาปญญา
๓๔. สุดสาคร และวีรชนในประวัติศาสตรไทย
๓๕. โสนนอยเรือนงาม
๓๖. หนังสือชุดภาพประกอบคําบรรยาย และหนังสือชุดภาพและการตูน
๓๗. หนังสือชุดภาพและการตูน
๓๘. หนังสือภาพชุดภาพวิจติ รวรรณคดี
๓๙. หนังสือภาพประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร
๒.๒) กลุมนิทาน/นิยายเรือ่ ง
ชื่อเรื่อง
๔๐. เขาชื่อเดช
๔๑. ครูไหวใจราย
๔๒. เซียงเหมีย้ ง
๔๓. นกกางเขน
๔๔. นิทานคติธรรม
๔๕. นิทานชาดก ระดับประถม
๔๖. นิทานไทย
๔๗.นิทานพื้นบาน
๔๘. นิทานรอยบรรทัด
๔๙. นิทานสุภาษิต
๕๐. นิทานอีสป
๕๑.นิยายดาว
๕๒. พระพุทธเจาของฉัน
๕๓. พอแมรังแกฉัน
๕๔. เรื่องของมาเหมี่ยว
๕๕. ลูกสัตวตา งๆ
๕๖. โลกของหนูแหวน
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ชื่อผูแตง
ปณยา ไชยะคํา
สายสุรีย จุตกิ ลุ , แสงอรุณ รัตกสิกร
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พรจันทร จันทวิมล
ปรีดา ปญญาจันทร
ถวัลย มาศจรัส
ประยุต เงากระจาง
มล.มณีรัตน บุนนาค
เหม เวชกร
สมควร สกุลทอง และประเทือง มุทิตาเจริญ
นายตํารา ณ เมืองใต
กาญจนาคพันธุ
ชื่อผูแตง
กาญจนา นาคนันท
ผกาวดี อุตโมทย
คําหมาน คนไค
หลวงกีรติ วิทโยฬาร และอราม สิทธิสารีบตุ ร
แปลก สนธิรกั ษ
ฉบับกรมวิชาการ
พระยาอุปกิตศิลปสาร และหลวงศรีอมรญาณ
เต็มสิริ บุญยสิงห
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
สามัคยาจารยสมาคม
พระยาเมธาบดี
สิงโต ปุกหุต
สันติสุข โสภณศิริ
พระยาอุปกิตศิลปสาร
สุมาลี
ขุนสรรคเวทย, นายกี่ กิรติ วิทโยฬาร,
ขุนศึกษากิจพิสัณห
ศราวก
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ชื่อเรื่อง
๕๗. หนังสือชุดนิทาน
๕๘. หนังสือผจญภัยชุดคนพบตนเอง (๖ เลม)
๕๙. หนังสือชุด เลาเรื่องวรรณคดีไทย
๖๐. อาณาจักรปลาทอง
๖๑. อุดมเด็กดี

ชื่อผูแตง
ส.พลายนอย
นิคม รายยวา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนัดกิจ ปณินทรีย
กีฬา พรรธนะแพทย

๓) กลุมเด็กและเยาวชนวัย ๑๓ – ๑๘ ป (แบงตามประเภท กวีนิพนธ, เรื่องสั้น นิยาย)
๓.๑) กวีนิพนธ
ชื่อเรื่อง
๖๒. ก็พอใจอยากจะรักใหนกั หนา
๖๓. คําหยาด
๖๔. นักฝนขางถนน
๖๕. ใบไมทหี่ ายไป
๖๖. มากานกลวย
๖๗. มีรังไวรักอุน
๓.๒) เรื่องสัน้
๖๘. ๑๐๐ ป เรื่องสั้นไทย
๖๙. คือหญิงอยางยิ่งนี้ รวมเรื่องสั้นบทกวีเกี่ยวกับผูห ญิง
๗๐. ทําไดดี ทําชั่วไดชั่ว
๗๑. รวมเรื่องสั้น คึกฤทธิ์ ปราโมช
๗๒. เรื่องสัน้ คัดสรร
๗๓. สิง่ มีชวี ิตที่เรียกวาคน
๗๔. เสาหินแหงกาลเวลา รวมเรื่องสัน้ ศิลปนแหงชาติ
๓.๓) นวนิยาย
๗๕. ขาวนอกนา
๗๖. เขี้ยวเสือไฟ
๗๗. คนขามฝน
๗๘. คือรักและหวัง
๗๙. คุณชาย
๘๐. คําอาย
๘๑. เจาพอ-เจาเมือง
๘๒. ชีวิตของฉันลูกกระทิง
๘๓. เชิงผาหิมพานต
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ชื่อผูแตง
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
เนาวรัตน พงษไพบูลย
วารี วายุ
จิระนันท พิตรปรีชา
ไพวรินทร ขาวงาม
ศุ บุญเลี้ยง
สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย
สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย
ท.เลียงพิบูลย
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เสกสรร ประเสริฐกุล
วินทร เลียววาริณ
สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย
สีฟา
มาลา คําจันทร
ประชาคม ลุนาชัย
วัฒน วรรลยางกูร
ว. วนิจฉัยกุล
ยงค ยโสธร
อาจินต ปญจพรรค
บุญสง เลขะกุล
สุชีพ ปุญญานุภาพ
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ชื่อเรื่อง
๘๔. ดอกไมบนภูเขา
๘๕. เด็กชายจากดาวอื่น
๘๖. เด็กชายชาวเล
๘๗. บึงหญาปาใหญ
๘๘. บูโนคนกลิ่นหญา
๘๙. ปูนปดทอง
๙๐. ผีเสื้อและดอกไม
๙๑. พระจันทรสีน้ําเงิน
๙๒. มหกรรมในทองทุง
๙๓. เมืองนิมติ
๙๔. ไมดัด
๙๕. เรือกับรัว้
๙๖. เรื่องเลาจากดาวดวงหนึ่ง
๙๗. ลําเนาปา
๙๘. เวลาในขวดแกว
๙๙. องคุลิมาล
๑๐๐. อมตะ
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ชื่อผูแตง
สองขา
วาวแพร
พนม นันทพฤกษ
เทพศิริ สุขโสภา
ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
กฤษณา อโศกสิน
นิพพานฯ
สุวรรณี สุคนธา
อัศศิริ ธรรมโชติ
เรียมเอง
โบตั๋น
เทพศิริ สุขโสภา
พิษณุ ศุภ
ศิเรมอร อุณหธูป
ประภัสสร เสวิกุล
สมัคร บุราวาศ
วิมล ไทรนิ่มนวล

ปริทัศน

หนังสือดีวิทยาศาสตร
88 เลม
รศ.ดร.ชัยวัฒน คุประตกุล และคณะ
รวบรวมแนะนําหนังสือบันเทิงคดี สารคดี
และความรูทั่วไปทางวิทยาศาสตรที่ควรอาน

พฤศจิกายน 2545
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(ก) ประเภทบันเทิงคดี
ชื่อเรื่อง
กรุงเทพ 2550

ชื่อผูแตง
เนาวรัตน พงษไพบูลย

กาลาปาโกส

จันทรําไพ

คําวิงวอนของมนุษยชาติ

นิรันศักดิ์ บุญจันทร

จอนทองพิภพมหัศจรรย

เจตน เจริญโท

จินตนาการยอนศร

ฉัตรเฉลิม ตันติสุข

ซุเปอรปอง

กิ๊ตตี้

ดั่งหนึ่งเม็ดทราย

โบตั๋น

ดีเอ็นเอ

วีรวัฒน กนกนุเคราะห

เดือนชวงดวงเดนฟา ดาดาว

วินทร เลียววาริณ

แดนดาว

แกวเกา

แดนศิวิไลซ

วิมล เดชาเลิศ

นครโลหะหนาว

นันท นันทคุณ

บานยานเหาะ

แพรวา พานิชกิจ

ปลาวาฬของนอย

วิริยะ สิริสิงห

ผูดับดวงอาทิตย

จันตรี ศิริบุญรอด

ผูสืบทอด

ณัฐ ศาสตรสองวิทย

ฟากฟา, นิรันดร, บั้งไฟ

บุญถึง แนนหนา

มนุษยกลายพันธุ

ธรรมดา ประทีปสิต

มิติเรน

จินตวีร วิวัธน

เมืองนิมิตร

ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน

ลองหน (ชุดสามเกลอ)

ป.อินทรปาลิต

โลกของหนูแหวน

ศราวก

สวนสัตว

สุวรรณี สุคนธา

สัมผัสแหงอารยะ (ออบิต 7)

สมเกียรติ เจิง่ ประภากร (บก.)

สุดขอบจักรวาล

จุฑารัตน
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ชื่อเรื่อง
สูสรวงสวรรค

ชื่อผูแตง
โกศล อนุสมิ

อาณาจักรปลาทอง

ถนัดกิจ ปณิยทรัพย

อุบัติจากดวงดาว

นันทนา วีระชน

แอนโดรมีดา

ชัยคุปต

(ข) ประเภทสารคดี
ชื่อเรื่อง
กอนจะไมมีลมหายใจสําหรับพรุงนี้

ชื่อผูแตง
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ

การแพทยแผนไทย

สุวิทย วิบูลยผลประเสริฐ

คูมือมนุษย

พุทธทาสภิกขุ

ชมดาว

พระนิรนั ตรญาณมุนี

ชะละชา ภิธาน

จินดา เทียมเมฆ

ชีวจิต

สาทิส อินทรกําแหง

ชีวิตนี้มหัศจรรยยิ่งนัก

เฉก ธนะสิริ

ดูนก

รุงโรจน จุกมงคล

ตึก ตนไม และแสงอรุณ

แสงอรุณ รัตกสิกร

ทะเล ปา ภูเขา

ไมตรี ลิมปชาติ

ธรรมชาติเจาเอย

อํานวย คอวนิช

ธรรมชาตินานาสัตว (เลม 1, 2, 3)

นพ.บุญสง เลขะกุล

บันทึกวิชา (72 ปของนักธรณีคนหนึ่ง)

วิชา เศรษฐบุตร

บุปผชาติแหงชาติ

ระวี ภาวิไล

ประวัติศาสตรอนาคต

ชัยวัฒน คุประตกุล

ปญญาวิวฒ
ั น

สมัคร บุราวาศ

ปาระบัด สัตวสลวย

คมทวน คันธนู

ผูพบแผนดิน

จันตรี ศิริบุญรอด

พงศาวดารธรรมชาติของสัตว

เสฐียรโกเศศ

พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร

พระธรรมปฎก
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ชื่อเรื่อง
ไพรหมน

ชื่อผูแตง
นพ.ชัยชน โลวเจริญกูล

เรื่องนารูเกี่ยวกับสัตวทะเล (เลม 1, 2, 3)

สุรินทร มัจฉาชีพ

โลกสีคราม

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

วิทยาศาสตรสญ
ั จร (นิราศรอยวัน)

เจริญ ธรรมพานิช

วิทยุในประเทศไทย

เสงี่ยม เผาทองสุข

สูดุลยภาพ

สุวัฒน อัศวไชยชาญ (บก.)

หนังสือแสดงกิจจานุกิจ

เจาพระยาทิพากรวงษ

หวงมหรรณพ

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

หอมกลิน่ กลวยไม

ระพี สาคริก

อยูอยางรักธรรมชาติ

ม.ล.ตุย ชุมสาย

(ค) ประเภทความรูทวั่ ไป
ชื่อเรื่อง
กสิกรรมบนดอน

ชื่อผูแตง
มจ.สิทธิพร กฤษดากร

(หลักวิทยาศาสตรและคําแนะนําสําหรับทําจริง)
การปลูกอุบลชาติเปนไมดอกและประดับ

เสริมลาภ วสุวัต

ความรูเรื่องสิง่ แวดลอม

สนง.คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

คูมือดาว

กนก จันทรขจร

จักรวาลและอวกาศ

นิพนธ ทรายเพชร

จากลูกคิดสูคอมพิวเตอร

ครรชิต มาลัยวงศ

ชีวิตแมลง

สิรินทร ชวงโชติ

ดาราศาสตรและอวกาศ

ระวี ภาวิไล

ตํารายา (วัดโพธิ์)

ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ

ไตรภูมิพระรวง

พระญาลิไทย

ทรัพยากรแรในประเทศไทย

งามพิศ แยมนิยม

นักวิทยาศาสตรไทย

สมบัติ จําปาเงิน

นักวิทยาศาสตรหนุม

บุญภักดิ์ ขวัญเจริญ
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ชื่อเรื่อง
นิยายดาว

ชื่อผูแตง
สิงโต ปุกหุต

ปาเขตรอน

อรวรรณ คูหเจริญ

พรรณไมในวรรณกรรมสุนทรภู

เสวตร เปยมพงศสานต

พลังงานกับชีวิต

วิจิตร คงพูล (2524)

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พลาสติค

จงดี แสงเพชร

พืชกินไดและพืชมีพษิ ในปาเมืองไทย

สมจิตร พงศพงัน

รูไวใชวา ประสาวิทยาศาสตร (เลม 1, 2)

กฤษณา ชุติมา

เราเกิดมาจากไหน

วิริยะ สิริสิงห

วาโย

วิชัย หโยดม

วิทยาการแหงอารยะ

สุทัศน ยกสาน

วิทยาศาสตร 200 ป

สิริวัฒน วงศสริ ิ (บก.)

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

ปุย โรจนะบุรานนท

วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม

เกษม จันทรแกว

หมอไทย ยาไทย

โครงการเผยแพรเอกลักษณไทย

300 ป ดาราศาสตรไทย

ไชยันต ภาคอุทัย, สาลิน วีรบุตร (บก.)
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กลุมที่ 2 (อายุ 13 – 15 ป : บันเทิงคดี)
ชื่อเรื่อง
กุชโฉ

ชื่อผูแตง
โอไลยโซลา, โฆเซ หลุยส

เกิดแลวตองสู

บุญโชค เจียมวิริยะ

ขนํานอยกลางทุง นา

จําลอง ฝง ชลจิตร

เขี้ยวเสือไฟ

มาลา คําจันทร

คนตัวจิ๋ว

นอรตั้น, แมรี่

ความฝนของรามัน

อโรลา, เชอรี่

ความภูมิใจของลอย

โชติ ศรีสุวรรณ

คาราวานนางฟา

พ็อตเตอร, บีทริกช

เจาชายนอย

เดอ แซงเตกซูเปรี, อองตวน

ฉากหนึง่ ในชีวติ

บุญเหลือ (นามแฝง)

ชายแดน

ทํานุ อนประเสริฐ

ดอกเตอรครก

ไมตรี ลิมปชาติ

เด็กกระปอง

เนอสลิงเงอร, คริสทีเนอ

เด็กชายชาวเล

พนม นันทพฤกษ

เด็กชายมะลิวลั ย

ประภัสสร เสวิกุล

เด็กบานสวน

พ.เนตรรังษี

เด็กยอดเกง

ดาหล, โรอัลด

เด็กหญิงอีดะ

มิโยโกะ, มัตสุทานิ

ตามลา

วอลเดค, ธีโอดอร เจ

ตํานานแหงดาวเคราะหอัศจรรย

ทะจิมะ , ชินจิ

ติสตู นักปลูกตนไม

ดรูอง, โมรีส

โตะโตะจัง เด็กหญิงขางหนาตาง

เท็ตสึโกะ, คุโรยานางิ

ทองแดนละคร

ศูนยวฒ
ั นธรรมแหงเอเชียของยูเนสโก

ทุงหญาสีน้ําเงิน

พิบูลศักดิ์ ละครพล

นักสืบจําเปน

โรเบิรตส, วิลโล เดวิส

นิกกับพิม

ว.ณ ประมวณมารค (นามแฝง)
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ชื่อเรื่อง
บทเพลงแหงนกกางเขน

ชื่อผูแตง
อุดม วิเศษสาธร

บทเรียนชีวิต

นายตํารา ณ เมืองใต (นามแฝง)

บรัดเลย เด็กเกเรหลังหองเรียน

ซาชาร, หลุยส

บองหลา

พนม นันทพฤกษ (นามแฝง)

บันทึกจากลูก(ผู)ชาย

ชมัยพร แสงกระจาง

บันทึกถึงวันพรุงนี้

ละเวง ปญจสุนทร (นามแฝง)

บานสีขาว

พิษณุ ศุภ (นามแฝง)

บานใหม

เบนารี่ – อิสเบอรท, มารกอท

บินสุดขอบฟา

ส. พุม สุวรรณ (นามแฝง)

บึงหญาปาใหญ

เทพศิริ สุขโสภา

ปลูกฝนไวในแผนดิน

บาเกดาโน, ลูเซีย

ผีเสื้อปา

โกศล อนุสมิ

ฝนไวที่ปลายทาง

ยูร กมลเสรีรัตน

พอสอนลูก

ทวี บุญยเกตุ

เพลงดวงดาว

วาวแพร (นามแฝง)

มหกรรมในทองทุง

อัศศิริ ธรรมโชติ

มหาสมุทรของโกดี

ทะจิมะ , ชินจิ

มาหัวเราะกันเถิด

ศูนยวฒ
ั นธรรมแหงเอเชียของยูเนสโก

มิตรครองใจ

เดอฟรอมองท, จอง มิแชล

เมาคลีลูกหมาปา (ฉบับสมบูรณ)

คิปลิง, ริดยารด

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เลม 3 – 4

ทิพยวาณี สนิทวงศ ณ อยุธยา

แม...ไตฝุนมาแลว

กาญจนา นาคนันทน (นามแฝง)

แมงมุมเพื่อนรัก

ไวท, อี.บี.

โมโม

เอ็นเด, มิฆาเอ็ล

ยายของเอื้อ

ศรี เกศมณี

รวมเรื่องสั้นชุดคนอยูวัด

ไมตรี ลิมปชาติ

เรื่องของชางพลายมงคล ผูอาภัพและเบื้องหลังชีวิต

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

พลายมงคล
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ชื่อเรื่อง
เรื่องของน้าํ พุ

ชื่อผูแตง
สุวรรณ สุคนธา (นามแฝง)

เรื่องเลาจากดาวดวงหนึง่

พิษณุ ศุภ (นามแฝง)

ลอดรดนอยฟอนเติ้ลรอย

เบอรเนทท, แฟรนซิส เอช

ลูกปา

มาลา คําจันทร (นามแฝง)

โลกสีนา้ํ เงิน

อัศศิริ ธรรมโชติ

สมุดพกของแม

ฮิโร, มิยาคาวะ

เสียงกองจากโรงเรียนเชิงเขา

คอลฟลด, เจเนเวียฟ และมิชิโกะ คิมูรา

หนิง่ งุน โน

มาเตโอส, ปลาร

หนุมชาวนา

นิมิต ภูมิถาวร

หนูนอยหลังคอม

เดอ เซกูร กงแตส

หมอแมว

เฮอรเรียต, เจมส

หมูบานอาบจันทร

มาลา คําจันทร (นามแฝง)

หุนจอมซา

ท็อดด, บารบารา ยูแฟน

หุบเขากินคน

มาลา คําจันทร (นามแฝง)

เหยีย่ วขาดวน

ส.พุมสุวรรณ(นามแฝง)

อานหัก

อัลดริดจ, เจมส

อิกกี้หนุมนอยนักดนตรี

ซัลลิวาน, แมรี่ ดับเบิ้ลยู

อี.ที. เพื่อนรักจากตางดาว

คอตชวิงเคิล วิลเลียม

บานเล็กในปาใหญ

ไวลเดอร, ลอรา อิงกัลส

เด็กชายชาวนา

ไวลเดอร, ลอรา อิงกัลส

บานเล็กริมหวย

ไวลเดอร, ลอรา อิงกัลส

ริมทะเลสาบสีเงิน

ไวลเดอร, ลอรา อิงกัลส

ฤดูหนาวอันแสนนาน

ไวลเดอร, ลอรา อิงกัลส

เมืองเล็กในทุง กวาง

ไวลเดอร, ลอรา อิงกัลส

ปทองอันแสนสุข

ไวลเดอร, ลอรา อิงกัลส

สีปแรกและตามทางสูเหยา

ไวลเดอร, ลอรา อิงกัลส

กําไรจากรอยเทา

ศิวกานต ปทุมสูติ

ขวัญฟาทะเลฝน

กานติ ณ ศรัทธา (นามแฝง)
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กลุมที่ 3 (อายุ 16 – 18 ป : นวนิยาย)
ชื่อเรื่อง
กตัญูพิศวาส
กระทอมแสงตะวัน
กองทัพธรรม
ขอหมอนใบนัน้ ...ที่เธอฝนยามหนุน
ขางหลังภาพ
ขามสีทนั ดร
ขาวนอกนา
คนเผาถาน
คําพิพากษา
คืนฟาหนาว
คือรักและหวัง
คุณพอขายาว
คูกรรม
เงา
จดหมายจากเมืองไทย
โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
จําหลักไวในแผนดิน
เจาจันทผมหอม นิราศพระธาตุอินทรแขวน
เจาพอ-เจาเมือง
ชั่วนิรนั ดร
ชีวิตบานปา
เชิงผาหิมพานต
ดวงใจ
ดอกไมปลายสวน
เด็กชายจากดาวอืน่
แดคุณครูที่รัก
ตนสมแสนรักภาค 1
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใตรมกาสาวพัสตร
ถนนนอกเมือง
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ชื่อผูแตง
หยก บูรพา (นามแฝง)
ถวัลย มาศจรัส
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ประภัสสร เสวิกุล
ศรีบูรพา (นามแฝง)
กฤษณา อโศกสิน (นามแฝง)
สีฟา (นามแฝง)
นิมิตร ภูมิถาวร
ชาติ กอบจิตติ
อํานาจ เย็นสบาย
วัฒน วรรลยางกูร (นามแฝง)
เว็บสเตอร, จีน
ทมยันตี (นามแฝง)
โรสลาเรน (นามแฝง)
โบตั๋น (นามแฝง)
บาค, ริชารด
กฤษณา อโศกสิน (นามแฝง)
มาลา คําจันทร (นามแฝง)
อาจินต ปญจพรรค
แบบบิตต, นาตาลี
ประสิทธิ์ มุสิกเกษม
สุขีพ ปุญญานุภาพ
De Amicis, Edmondo
สิริมา อภิจาริน
วาวแพร (นามแฝง)
เบรธเวท, อี.อาร.
วาสคอนเซลอส, โจเซ
นิคม รายยวา
สุชีโว ภิกขุ (นามแฝง)
นิเวศน กันไทยราษฎร
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ชื่อเรื่อง
ทางโคง
ทุงมหาราช
นางสาวโตะโตะ
นายขนมตม
นิรมิต
ในฝน
บึงหญาปาใหญ
บุษบกใบไม
ประคําลูกโอค
ประชาธิปไตยบนเสนขนาน
ปกความฝน
ปศาจ
ปุลากง
ผีเสื้อ
ผีเสื้อและดอกไม
ผูดี
ผูใหญลีกับนางมา
ไผแดง
ฝงแสงจันทร
พระจันทรสีนา้ํ เงิน
พลัดบาน
ฟาสางที่กลางใจ
เมฆหินน้าํ ไหล
เมื่อฉันติดยา
รัตนโกสินทร เลม 1-2
รัตนาวดี
รากนครา
ลองไพร ตอนทางชางเผือก
ลอดลายมังกร
ละครแหงชีวิต
ลากอนบานเกิด
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ชื่อผูแตง
สีฟา (นามแฝง)
เรียมเอง (นามแฝง)
คุโรยานางิ, เท็ตสึโกะ
คมทวน คันธนู (นามแฝง)
แกวเกา (นามแฝง)
โรสลาเรน (นามแฝง)
เทพศิริ สุขโสภา
กฤษณา อโศกสิน (นามแฝง)
ไมปรากฏชื่อผูแตง
วินทร เลียววาริน (นามแฝง)
นิพพาน (นามแฝง)
เสนีย เสาวพงษ (นามแฝง)
โสภาค สุวรรณ (นามแฝง)
หวางเหมิง
นิพพานฯ (นามแฝง)
ดอกไมสด (นามแฝง)
กาญจนา นาคนันท (นามแฝง)
หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประชาคม ลุนาชัย
สุวรรณี สุคนธา (นามแฝง)
เครน วารทสกี, มัวรีน
นราวด (นามแฝง)
ฟง ฟง
สิงห รวินทรา
ว.วินิจฉัยกุล (นามแฝง)
ว.ณ. ประมวลมารค (นามแฝง)
ปยะพร ศักดิ์เกษม
นอย อินทนนท (นามแฝง)
ประภัสสร เสวิกุล
หมอมเจาอากาศดําเกิง
เอลแกรซง, มารี-คริสตีน
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ชื่อเรื่อง
ลูกอีสาน
วงเวียนชีวิต เลม 1-2
วัยรุนหมุนตัว
เวลา
เวลาในขวดแกว
สมการวัย เลม 1-2
สรอยทอง
สัตวรัฐ
สายใยแหงความรัก
สายลมเสียงซอ
สี่แผนดิน เลม 1 – 2
สุดแตใจจะไขวควา
แสงโสม
หนึง่ ในรอย
หนูนอยจอมทระนง
หมูบานทาเข็น
หลายชีวิต
หิมาลายัน
เหี้ย หา สารพัดสัตว
อยูกับกง
อํานาจ
อุดมการณบนเสนขนาน

ชื่อผูแตง
คําพูน บุญทวี
สีฟา (นามแฝง)
ลาวัณย โชตามระ
ชาติ กอบจิตติ
ประภัสสร เสวิกุล
ศรีฟา ลดาวัลย
นิมิต ภูมิถาวร
ออรเวลล, จอรจ
อุดม วิเศษสาธร
นิมิตร ภูมิถาวร
หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช
โบตั๋น (นามแฝง)
บอทเวลล, ยีน
ดอกไมสด (นามแฝง)
มาโลท, เฮคเตอร
อุดม วิเศษสาธร
หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประภัสสร เสวิกุล
หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล
หยก บูรพา (นามแฝง)
ประภัสสร เสวิกุล
อรุณมัย (นามแฝง)

กลุมที่ 3 (อายุ 16 – 18 ป : เรื่องสั้น)
ชื่อเรื่อง
ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง
ฉันจึงมาหาความหมาย
วัยฝนวันเยาว
ดวยรักและช็อกโกแลต
นักเขียนเรื่องสั้นดีเดน วาระครบรอบ 100 ป เรื่องสั้นไทย
มองออกไปนอกหนาตางบานขาว
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ชื่อผูแตง
อัศศิริ ธรรมโชติ
วิทยากร เชียงกูล
พิบูลยศักดิ์ ละครพล
ลาช, เมดารด
สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย
ศิเรมอร อุณหธูป
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ชื่อเรื่อง
รวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ ปราโมช
ชุดเรื่องสั้นสํานวนไทย
หนังสืออานนอกเวลาวิชาภาษาไทยประเภทเรื่องสั้น

ชื่อผูแตง
หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช
สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

กลุมที่ 3 (อายุ 16 – 18 ป : กวีนิพนธ)
ชื่อเรื่อง
กษัตริยานุสรณ
กาพยเจี้ยจามเทวีและวิรังคะ
คําหยาด
คือแรงใจและไฟฝน
เงียบสะทอน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
ชักมาชมเมือง
ดอกไมไฟ
ดอกเสี้ยวแหงดอยสูง
ตากรุงเรืองโพยม
บันไดกระดาษ
ปนมากับมือ
พระจันทรเสี้ยว
เพลงขลุยผิว
เพื่อนแกวคํากาพย
มากานกลวย
มือนั้นสีขาว
รวมบทกลอนดอกไม ใกลหมอน
รอยกรองกาญจนาภิเษก
รอยทราย
ราชสดุดีสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ลานชเล
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ชื่อผูแตง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
ไกรศรี นิมมานเหมินทร
เนาวรัตน พงษไพบูลย
ไพวรินทร ขาวงาม
โกศล กลมกลอม
สมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา
เนาวรัตน พงษไพบูลย
อัคนี หฤทัย
วิลักษณ ศรีปา ซาง
เนาวรัตน พงษไพบูลย
สายพร ปทมเรขา
เตือนใจ บัวคลี่
ระพินทรนาถ ฐากูร
เนาวรัตน พงษไพบูลย
ศิวกานท ปทุมสูติ
ไพวรินทร ขาวงาม
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
นภาลัย (กฤษชนะ) สุวรรณธาดา
กรมศิลปากร
วันเนาว ยูเด็น
กรมศิลปากร
แรคํา ประโดยดํา (นามแฝง)
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ชื่อเรื่อง
ลายปกผีเสื้อ
ลิลิตภควตี
ศรีจุฬาลักษณ
สมเด็จพระภัทรมหาราชคําฉันท
อยุธยาวสาน
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ชื่อผูแตง
เดือนแรม ประกายเรือง
วันเพ็ญ เซ็นตระกูล
จินตนา ปน เฉลียว
ศิวกานท ปทุมสูติ
จินตนา ปน เฉลียว

