บรรณนิทัศน์สื่อเสริมการเรียนรู้วชิ าภูมิศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ป.๓)
ประเภทสื่อแนะนา

ศิริลักษ์ พุทธโคตร และชื่นกมล อบอาย. ใครหนอ ใครกัน...? ทาบ้านฉันเลอะ. กรุงเทพฯ :
สานอักษร, ๒๕๕๖. ๖๐ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๒๙๐ บาท.

ใครหนอ ใครกัน...? ทาบ้านฉันเลอะ เป็นหนังสือชุด ใครหนอ ใครทา ซึ่งหนังสือเรื่องนี้
ผู้เขียนเล่าเรื่องเป็นคากลอน ผ่านตัวละครคือเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบในการดาเนินชีวิต
ทั้งจากปัญหาขยะ มลพิษต่าง ๆ โดยผู้ที่ทาให้เกิดปัญหาเหล่านั้นก็คือมนุษย์
หนังสือชุด ใครหนอ ใครทา จะนาพาเด็ก ๆ ให้ย้อนมองพฤติกรรม การกิน การใช้ ของ
ตนเองว่าส่งผลเช่นไรต่อธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในการเลือกใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติให้น้อยที่สุด ผู้เขียนแต่งเรื่องเป็นคากลอน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และกระตุ้นให้เด็ก ๆ
ได้คิดตาม การออกแบบรูปเล่มมีความน่าสนใจ ภาพประกอบสี่สีสวยงาม

ศิริลักษ์ พุทธโคตร และชื่นกมล อบอาย. ใครหนอ ใครกัน...? ทาบ้านฉันหาย. กรุงเทพฯ :
สานอักษร, ๒๕๕๗. ๗๒ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๒๙๐ บาท.

ใครหนอ ใครกัน...? ทาบ้านฉันหาย เป็นหนังสือชุด ใครหนอ ใครทา ซึ่งหนังสือเรื่องนี้
ผู้เขียนเล่าเรื่องเป็นคากลอน ผ่านตัวละครคือ ฝูงนกและสัตว์ป่า ที่ได้ รับผลกระทบจากการกระทา
ของมนุษย์ทาให้ไม่มีที่อยู่อาศัย
หนังสือชุด ใครหนอ ใครทา จะนาพาเด็ก ๆ ให้ย้อนมองพฤติกรรม การกิน การใช้ ของ
ตนเองว่าส่งผลเช่นไรต่อธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในการเลือกใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติให้น้อยที่สุด ผู้เขียนแต่งเรื่องเป็นคากลอน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และกระตุ้นให้เด็ก ๆ
ได้คิดตาม การออกแบบรูปเล่มมีความน่าสนใจ ภาพประกอบสี่สีสวยงาม

ศิริลักษ์ พุทธโคตร และชื่นกมล อบอาย. ใครหนอ ใครกัน...? ทาบ้านฉันละลาย. กรุงเทพฯ :
สานอักษร, ๒๕๕๗. ๖๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๒๙๐ บาท.

ใครหนอ ใครกัน...? ทาบ้านฉันละลาย เป็นหนังสือชุด ใครหนอ ใครทา ซึ่งหนังสือเรื่องนี้
ผู้เขียนเล่าเรื่องเป็นคากลอน ผ่านตัวละครคือ หมีขั้วโลก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้าแข็งละลาย
ซึ่งเกิดจากสภาวะโลกร้อน อันเป็นผลจากการกระทาของมนุษย์
หนังสือชุด ใครหนอ ใครทา จะนาพาเด็ก ๆ ให้ย้อนมองพฤติกรรม การกิน การใช้ ของ
ตนเองว่าส่งผลเช่นไรต่อธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในการเลือกใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติให้น้อยที่สุด ผู้เขียนแต่งเรื่องเป็นคากลอน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และกระตุ้นให้เด็ก ๆ
ได้คิดตาม การออกแบบรูปเล่มมีความน่าสนใจ ภาพประกอบสี่สีสวยงาม

ฉูเจียว. ความลับของโลกร้อ น. แปลโดย ประพฤทธิ์ รัตนวิฬาร์. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊ค ส์,
๒๕๕๕. ๓๖ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๑๐๐ บาท.

ความลับของโลกร้อน เป็นหนังสือในชุดวิทยาศาสตร์แสนสนุก ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาวะ
โลกร้อน โดยมีตัวละครดาเนินเรื่องคือ ลมน้อย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผล
ให้โลกร้อนขึ้น และผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ผู้เขียนยังแนะนาวิธีช่วยลดโลกร้อนที่
ทุกคนสามารถช่วยกันได้
หนังสือเล่มนี้นอกจากจะมีเนื้อหาที่ช่วยให้เด็กเข้าใจสภาวะโลกร้อนและกระตุ้นให้เด็กได้
คิดและเห็นความสาคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังมีภาพประกอบซึ่งเป็นภาพวาด
สี่สสี วยงาม กระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้ดี

ไพโรจน์ คงเกิ ด . ลม สิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว . กรุ ง เทพฯ : สถาพรบุ๊ ค ส์ , ๒๕๕๐. ๑๖ หน้ า .
ภาพประกอบ. ราคา ๔๙ บาท.

ลม สิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก เนื้อหาให้ความรู้เรื่องลมซึ่ง
เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ลมเกิดจากอะไร ลมบก ลมทะเลคืออะไร ลมบก ลมทะเล เกิดขึ้นได้อย่างไร
รวมถึงภัยที่เกิดจากลม
ผู้เขียนนาเสนอเนื้อหาช่วงต้นในรูปแบบคากลอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านได้คิดตามและสนุก
กับการเรียนรู้ และตอนท้ายจึงเป็นการให้ความรู้เรื่องลม

เดซี่ . ดาวน้ อ ยสี น าเงิ น . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๔. กรุ ง เทพฯ : แฮปปี้ คิ ด ส์ , ๒๕๕๕. ๔๐ หน้ า .
ภาพประกอบ. ราคา ๑๕๕ บาท.

ดาวน้อยสีนาเงิน เป็นหนังสือนิทานสาหรับเด็ก ดาเนินเรื่องผ่านตัวละครคือ ดาวน้อยสีน้าเงิน
ไม้ใหญ่ และเด็กชายสายรุ้งผู้ซุกซน เนื้อหาของนิทานให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และวิ ธีช่วย
ลดความร้อนของโลกอย่างง่าย ๆ และหลากหลาย เช่น ปลูกต้นไม้ช่วยคลายความร้อน ไม่เปิดปิด
ตู้เย็นบ่อย ๆ ปิดโทรทัศน์ที่เครื่องและดึงปลั๊กไฟออก เป็นต้น
ผู้เขียนเล่าเรื่องในรูปแบบนิทานที่แทรกด้วยความรู้เกี่ยวกับโลกร้อน ท้ายเล่มให้ความรู้
เรื่องสาเหตุที่ทาให้โลกร้อน วิธีลดโลกร้อน หนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบเป็นภาพวาดสี่สีสวยงาม

บรรณนิทัศน์สื่อเสริมการเรียนรู้วชิ าภูมิศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ป.๓)
ประเภทสื่อเสริม

อรรถพล อนันตวรสกุล และคณะ. GUESS WHERE IT IS! ทายซิ...อยู่ไหนเอ่ย !. กรุงเทพฯ :
โกลบอล เอ็ด, ๒๕๕๕. ราคา ๓,๒๐๐ บาท.

GUESS WHERE IT IS! ทายซิ...อยู่ไหนเอ่ย! เป็นชุดสื่อการเรียนรู้แผนที่แม่เหล็กอาเซียน
ประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อแผนที่แม่เหล็ก แผนที่แม่เหล็กอาเซียน ตัวการ์ตูน
แม่เหล็กสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ชุดธงชาติ ชุดคาทักทาย ชุดสถานที่สาคัญ ชุดชื่อเมืองหลวง ชุด
เงินตรา ชุดพืชเศรษฐกิจ ชุดทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าส่งออก ซึ่งครูผู้สอนอาจนาไปเป็นสื่อ
จัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาทั้งในด้านสภาพภูมิประเทศ ทาเลที่ตั้ง สัญลักษณ์ วัฒนธรรม
สถานที่และเมืองสาคัญ การแลกเปลี่ยนเงินตรา เศรษฐกิจและสังคม สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ช่วยให้
นักเรียนตระหนักในความสาคัญของอาเซียน

อรพิมพ์ จิระศรีปัญญา. เทพธิดาข้าว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สานอักษร, ๒๕๕๔.
๓๒ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

เทพธิดาข้าว เป็นหนังสือนิทานคากลอนที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการทานาที่มีพระแม่โพสพคอย
ปกปักรักษาต้นข้าวและช่วยเหลือชาวนา ตั้งแต่เริ่มการไถดินเตรียมที่นา การหว่านเมล็ด กลายเป็น
ต้นกล้า จนออกรวงเป็นข้าวที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ รวมทั้งยังปกป้องภัยร้ายต่าง ๆ ที่จะมาทาร้าย
ข้าวทีช่ าวนาช่วยกันเพาะปลูก
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้ผู้อ่านเห็น คุณค่าของข้าว รวมทั้งคติความเชื่อ ความเคารพ
ในธรรมชาติของคนไทย ผ่านนิทานคากลอนที่อ่านเข้าใจง่าย

เกื้อกมล นิยม. บิ๊กจี. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สานอักษร, ๒๕๕๔. ๓๖ หน้า. ภาพประกอบ.
ราคา ๑๒๕ บาท.

บิ๊กจี เป็นหนังสือบูรณาการสู่ชีวิต ชุด พืชพรรณไทย ให้ได้ไม่รู้จบ หนังสือนิทานคากลอนที่
มีเนื้อหากล่าวถึงการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวหนึ่ง เมื่อต้องการของกิน ของใช้อะไรก็สามารถหา
ได้จากบิ๊กจี (Big G) ซึ่งย่อมาจาก Big Garden หมายถึงสวนรอบบ้านที่ปลูกพืชผัก ต้นไม้ต่าง ๆ ไว้
ผู้เขียนเปรียบสวนรอบบ้านเป็นเหมือนซุปเปอร์มาเก็ต ที่สามารถหาของกิน ของใช้ ยา
รักษาโรค ได้จากพืชที่ปลูกไว้ เป็นการนาเสนอแนวคิดการกินอยู่แบบพึ่งพาตนเอง ไม่จาเป็น ต้อ ง
สิ้ น เปลื อ งเงิ น ทอง นอกจากเนื้ อ เรื่ อ งที่ เ ขี ย นเป็ น ค ากลอน อ่ า นสนุ ก เข้ า ใจง่ า ยแล้ ว ยั ง มี
ภาพประกอบที่เป็นภาพวาดสี่สีสวยงาม

ศิ ริ ลั ก ษ์ พุ ทธโคตร. ฤดู ฝ น ชุ่ ม ฉ่ าเบิ ก บาน. กรุ ง เทพฯ : สานอั ก ษร, ๒๕๕๖. ๒๔ หน้ า .
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

ฤดูฝน ชุ่มฉ่าเบิกบาน เป็นหนังสือนิทานสาหรับเด็กในชุด วันแสนสุข ทุกฤดูกาล ผู้เขียน
ต้ อ งการให้ เ ด็ ก รู้ จั ก สั ง เกต ซึ ม ซั บ รั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า และความงามของธรรมชาติ ใ นฤดู ต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และความเปลี่ยนแปลงไปไม่ คงที่ของฤดูกาล จะ
ช่วยให้เด็ก ๆ ยอมรับความจริงในธรรมชาติได้ง่ายขึ้น สามารถปรับตัวพร้อมรั บสภาวะต่าง ๆ ได้ดี
และมีจิตสานึกที่จะร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติ
หนังสือเล่มนี้เนื้อหากล่าวถึงฤดูฝนที่สร้างความชุ่มฉ่าให้กับโลก พืชผักต่าง ๆ เมื่อได้รับ
น้าฝนก็พากันแตกยอดอ่อนให้มนุษย์ได้เก็บกิน ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทานคากลอน
สั้น ๆ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สสี วยงาม

ศิ ริ ลั ก ษ์ พุ ท ธโคตร. ฤดู ร้ อ น อิ่ ม เอม สุ ข ล า. กรุ ง เทพฯ : สานอั ก ษร, ๒๕๕๖. ๒๘ หน้ า .
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

ฤดูร้อน อิ่มเอม สุขลา เป็นหนังสือนิทานในชุด วันแสนสุข ทุกฤดูกาล ผู้เขียนต้องการให้
เด็กรู้จักสังเกต ซึ มซับ รับรู้ถึงคุณค่าและความงามของธรรมชาติในฤดูต่า ง ๆ ความสัมพันธ์ ที่
หลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และความเปลี่ยนแปลงไปไม่ คงที่ของฤดูกาล จะช่วยให้เด็ก ๆ
ยอมรับความจริงในธรรมชาติได้ง่ายขึ้น สามารถปรับตัวพร้อมรับสภาวะต่าง ๆ ได้ดีและมีจิตสานึก
ที่จะร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติ
หนังสือเล่มนี้เนื้อหากล่าวถึงฤดูร้อน ที่เด็ก ๆ จะได้ชื่นชมดอกไม้สวย ๆ ผลไม้หลากหลาย
ผู้เขี ยนถ่ ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิ ทานค ากลอนสั้ น ๆ อ่ านเข้ าใจง่ าย พร้ อมภาพประกอบสี่ สี
สวยงาม

ศิริลักษ์ พุทธโคตร. ฤดูหนาว สาราญ ลมเย็น. กรุงเทพฯ : สานอักษร, ๒๕๕๖. ๒๘ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

ฤดูหนาว สาราญ ลมเย็น เป็นหนังสือนิทานในชุด วันแสนสุข ทุกฤดูกาล ผู้เขียนต้องการ
ให้เด็กรู้จักสังเกต ซึมซับ รับรู้ถึงคุณค่าและความงามของธรรมชาติในฤดูต่าง ๆ ความสัมพันธ์ที่
หลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และความเปลี่ยนแปลงไปไม่ คงที่ของฤดูกาล จะช่วยให้เด็ก ๆ
ยอมรับความจริงในธรรมชาติได้ง่ายขึ้น สามารถปรับตัวพร้อมรับสภาวะต่าง ๆ ได้ดีและมีจิตสานึก
ที่จะร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติ
หนัง สือเล่ม นี้เนื้ อหากล่ าวถึงฤดูห นาวที่อ ากาศหนาวเย็ นในตอนเช้ าและตอนกลางคื น
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ที่จะทาร่างกายให้อบอุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับฤดูหนาว ผู้เขียนถ่ายทอด
เรื่องราวในรูปแบบนิทานคากลอนสั้น ๆ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สสี วยงาม

จันทรา พีระขจร. บอนไซยอดประหยั ด . พิมพ์ ครั้ง ที่ ๕. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิ ดส์, ๒๕๕๖.
๒๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

บอนไซยอดประหยัด เป็นหนังสือในชุด ช้างน้อยรักษ์โลก หนังสือนิทานเล่มนี้ดาเนินเรื่อง
ผ่านตัวละครคือ ช้างน้อยชื่อบอนไซ ที่ได้รับของเล่นมาใหม่จึงนาไปเล่นกับเพื่อน ช้างน้อยทั้งหลาย
เล่นของเล่นจนพังเสียหาย พ่อช้างจึงนาของเล่นไปซ่อมให้พร้อมกับสอนเรื่องการใช้สิ่งของอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า
ผู้เขียนเล่าเรื่องราวด้วยคากลอนที่อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบเป็นภาพวาดสี่สี สวยงาม
หนั ง สือ เล่ม นี้ จะช่ วยส่ งเสริม พฤติก รรมสร้า งสรรค์ ปลูก จิ ตส านึ กให้ เด็ ก มีค วามรั บผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการฝึกการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวคิด 3R ได้แก่ Reduce (ลดการ
ใช้สิ่งของ) Reuse (นาสิ่งของกลับมาใช้ซ้าให้เกิดประโยชน์) Recycle (คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อ
นาไปผลิตสิ่งใหม่) เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนก็สามารถทาได้

จันทรา พีระขจร. ใบยอนักคิดสร้างสรรค์ . พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๘.
๒๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

ใบยอนักคิดสร้างสรรค์ เป็นหนังสือในชุด ช้างน้อยรักษ์โลก หนังสือนิทานเล่มนี้ดาเนิน
เรื่องผ่านตัวละครคือ ช้างน้อยชื่อใบยอที่ชื่น ชอบการประดิษฐ์ ได้นาขยะที่สามารถนามารีไซเคิล
ได้มาประดิษฐ์เป็นของเล่น
ผู้เขียนเล่าเรื่องราวด้วยคากลอนที่อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบเป็นภาพวาดสี่สีสวยงาม
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ เ ด็ ก มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการฝึกการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวคิด 3R ได้แก่ Reduce (ลดการ
ใช้สิ่งของ) Reuse (นาสิ่งของกลับมาใช้ซ้าให้เกิดประโยชน์) Recycle (คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่ อ
นาไปผลิตสิ่งใหม่) เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนสามารถทาได้

จันทรา พีระขจร. หญ้ามหัศจรรย์กับวันแสนสนุก . กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๖. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๘๕ บาท.

หญ้ามหัศจรรย์กับวันแสนสนุก เป็นหนังสือนิทานในชุด ช้างน้อยรักษ์โลก ผู้เขียนถ่ายทอด
เรื่องราวผ่านตัวละคร คือ ลูกช้าง ๓ ตัว ชื่อ บอนไซ ใบยอ ปอแก้ว โดยในวันที่อากาศร้อนมาก
ลูกช้างทั้งสามจึงชวนกันไปว่ายน้าในบึง แต่พอไปถึงเห็นต้นหญ้ามากมายขึ้นอยู่รอบบึง ทั้งสามจึง
ช่ ว ยกั น ถอนหญ้ า ทิ้ ง แต่ เ มื่ อ ลุ ง ช้ า งบอกว่ า หญ้ า นั้ น ไม่ ใ ช่ ห ญ้ า ทั่ ว ไปแต่ เ ป็ น หญ้ า แฝกที่ มี
คุณประโยชน์มากมาย ทั้งสามจึงช่วยกันปลูกหญ้าแฝกคืนให้
หนั ง สื อ นิ ท านเรื่ อ งนี้ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมอย่ า งสร้ า งสรรค์ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ เ ด็ ก ๆ รั ก
ธรรมชาติ และร่วมแรงร่วมใจดูแลรักษาโลกให้น่าอยู่ตลอดไป ผู้เขียนแต่งเรื่องเป็นนิทานคากลอน
ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีภาพประกอบสี่สีสวยงาม

พรอนงค์ นิยมค้า. แป้งร่าทาสวน. กรุงเทพฯ : แฮปปีค้ ิดส์, ๒๕๕๕. ๒๔ หน้า. ภาพประกอบ.
ราคา ๘๕ บาท.

แป้งร่าทาสวน เป็นหนังสือนิทาน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทาสวนผ่านตัวละคร คือ แป้งร่า
ที่ไ ด้ เรี ย นรู้ ก ารทาสวนตั้ ง แต่ ก ารผสมเกสร ได้ รู้จั ก ผลไม้ ห ลายชนิด เช่ น สละ ขนุ น ลางสาด
ลองกอง น้อยหน่า พุทรา มังคุด ละมุด ลาไย มะเฟือง มะไฟ มะพร้าว ส้มโอ แตงโม ทุเรียน
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับ
ใช้เป็นสื่อสอนเด็กให้เข้าใจเกี่ยวกับการทาสวนผลไม้

พรอนงค์ นิ ย มค้ า . แป้ ง ร่ าท านาเกลื อ . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒. กรุ ง เทพฯ : แฮปปี้ คิ ด ส์ , ๒๕๕๒.
๒๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๘๕ บาท.

แป้งร่าทานาเกลือ เป็นหนังสือนิทานที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการทานาเกลือ โดยมีตัวละคร
ดาเนินเรื่องคือแป้งร่า ที่เดินทางไปเที่ยวนาเกลือที่บ้านลุงผู้ใหญ่ตั้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้เห็นวิธีการ
ล้างเกลือ การทาขวัญนา การลงนาเกลือ และเก็บเกลือเข้ายุ้ ง ท้ายเล่มมีการแสดงผังการทานา
เกลือ และอุปกรณ์สาหรับใช้ทานาเกลือให้เข้าใจได้ง่าย ๆ อีกด้วย
หนังสือนิทานเล่มนี้ มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย มีภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะ
สาหรับใช้เป็นสือ่ สอนเด็กให้เข้าใจเกี่ยวกับการทานาเกลือ

มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. อะไรอยู่ใ นนา. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์ , ๒๕๕๖. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

อะไรอยู่ในนา เป็นหนังสือนิทานในชุด ไดโนน้อยรักษ์โลก หนังสือนิทานเรื่องนี้ดาเนินเรื่อง
ผ่านตัวละครคือ ไดโนเสาร์ ชื่อ หนุงหนิง ก๊อบแก๊บ และติ๊ดตี่ ที่ชวนกันไปเล่นน้าและดื่มน้าใน
หนองน้าจนไม่สบาย ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากไดโนเสาร์บางตัวทิ้งขยะและเศษอาหารลงหนองน้าทาให้
น้าเน่าเสีย ในตอนท้ายไดโนเสาร์ช่วยกันเก็บขยะในหนองน้าและไม่ทิ้งขยะลงหนองน้าอีก หนอง
น้าจึงกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ช่ ว ยปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ เ ด็ ก ๆ ได้ รู้ จั ก รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยั ง มี
ภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนสี่สีสวยงาม

มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. อะไรอยู่ในอากาศ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์,
๒๕๕๙. ๒๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

อะไรอยู่ในอากาศ เป็นหนังสือนิทานในชุด ไดโนน้อยรักษ์โลก หนังสือนิทานเรื่องนี้ ดาเนิน
เรื่องผ่านตัวละครคือ ไดโนเสาร์ ชื่อ นิ้งหน่อง โต๋เต๋ ปุ๊บปั๊บ และฟันแหลม โดยวันหนึ่ง นิ้งหน่อง
โต๋เต๋ และปุ๊บปั๊บ กาลังขุดหลุมฝังเศษอาหาร ฟันแหลม ก็เข้ามาทักทายและเสนอวิธีกาจัดเศษ
อาหารเหล่านั้นโดยการเผาไฟ แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงเกิดไฟไหม้ขึ้น จนผู้ใหญ่ต้องช่วยกัน
ดับไฟ ในตอนท้ายฟันแหลมได้เรียนรู้ว่าการจุดไฟเผาขยะนั้นเป็นสิ่งไม่ควรทา
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ช่ ว ยปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ เ ด็ ก ๆ ได้ รู้ จั ก รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยั ง มี
ภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนสี่สี แสดงอารมณ์ความรู้สึกเข้ากับเรื่องราวได้เป็นอย่างดี

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋งกิ๋งเที่ยวไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๙. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋ ง กิ๋ ง เที่ ย วไทย เป็ น หนั ง สื อ นิ ทาน ชุด กุ๋ ง กิ๋ ง เที่ ย วอาเซี ย น ผู้ เขี ย นถ่ า ยทอดเรื่ อ งราว
เกี่ยวกับประเทศไทยผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดในประเทศ
ไทย การทั ก ทายด้ ว ยค าว่ า “สวั ส ดี ” สี ข องธงชาติ ไ ทย อาชี พ หลั ก ของคนไทย อาหารไทย
การท่องเที่ยวและประเพณีสงกรานต์
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับ
ใช้เป็นสื่อสอนเด็กให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋งกิ๋งเที่ยวลาว. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๙. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋งกิ๋ง เที่ย วลาว เป็น หนังสือนิทาน ชุด กุ๋ง กิ๋ง เที่ยวอาเซียน ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง
ที่พาไปท่องเที่ยวสถานที่สาคัญต่าง ๆ โดยแนะนาตั้งแต่ตาแหน่งที่ตั้ง ภาษา การแต่งกาย สถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญของลาว เช่น หลวงพระบาง พระธาตุหลวง วัฒนธรรม รวมทั้งอาหารประจาชาติ
ของลาว
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับใช้เป็น
สื่อสอนเด็กให้รู้จักประเทศลาว

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋งกิ๋งเที่ยวเวียดนาม. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๙.
๒๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋งกิ๋งเที่ยวเวียดนาม เป็นหนังสือนิทาน ชุด กุ๋งกิ๋งเที่ยวอาเซียน ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง ที่พาไปท่องเที่ยวสถานที่
สาคัญต่าง ๆ ของประเทศเวียดนาม โดยแนะนาตั้งแต่ตาแหน่งที่ตั้ง เมืองหลวง สถานที่สาคัญใน
กรุงฮานอย เช่น ทะเลสาบคืนดาบและอ่าวฮาลอง นอกจากนี้ยังได้พาไปรู้จักสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ
เช่น อาหารประจาชาติ การแต่งกาย เมืองสาคัญ
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับใช้เป็น
สื่อสอนเด็กให้รู้จักประเทศเวียดนาม

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋งกิ๋งเที่ยวพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : แฮปปีค้ ิดส์, ๒๕๕๘. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋งกิ๋งเที่ยวพม่า เป็นหนังสือนิทาน ชุด กุ๋งกิ๋งเที่ยวอาเซียน ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับประเทศพม่าหรือชื่อปัจจุบันคือ “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” ผ่านการเล่าเรื่องของ
ตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง ที่พาไปท่องเที่ยวสถานที่สาคัญต่าง ๆ ของเมียนมา โดยแนะนาตั้งแต่ตาแหน่ง
ที่ตั้ง เมืองหลวง สถานที่สาคัญของเมียนมา เช่น เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน ทะเล
เจดีย์ รวมถึง ภาษาและการแต่งกาย
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับใช้เป็น
สื่อสอนเด็กให้รู้จักประเทศเมียนมา

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋ ง กิ๋ ง เที่ย วสิ ง คโปร์ . พิ ม พ์ค รั้ง ที่ ๕. กรุ งเทพฯ : แฮปปี้คิ ดส์ , ๒๕๕๙.
๒๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋งกิ๋งเที่ยวสิงคโปร์ เป็นหนังสือนิทาน ชุด กุ๋งกิ๋งเที่ยวอาเซียน ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง ที่พ าไปท่องเที่ยวสถานที่สาคัญ
ต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ โดยแนะนาตั้งแต่ตาแหน่งที่ตั้ง สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของสิงคโปร์
เช่น รูปปั้นเมอร์ไลออน การ์เด้นส์บายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนส์ เกาะเซนโทซ่า รวมถึงอาหาร
ประจาชาติ
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับใช้เป็น
สื่อสอนเด็กให้รู้จักประเทศสิงคโปร์

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋ ง กิ๋ งเที่ ย วมาเลเซี ย . พิม พ์ค รั้ งที่ ๔. กรุ งเทพฯ : แฮปปี้คิ ด ส์, ๒๕๕๙.
๒๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋งกิ๋งเที่ยวมาเลเซีย เป็นหนังสือนิทาน ชุด กุ๋งกิ๋ง เที่ยวอาเซียน ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง ที่พาไปท่องเที่ยวสถานที่สาคัญ
ต่ า ง ๆ ของประเทศมาเลเซี ย โดยแนะน าตั้ ง แต่ ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง เมื อ งหลวง สถานที่ ส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เมืองสาคัญ วัฒนธรรมประเพณี อาหารและเครื่องดื่มของประเทศมาเลเซียที่ขึ้นชื่อ
และอุทยานแห่งชาติที่สาคัญ
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับใช้เป็น
สื่อสอนเด็กให้รู้จักประเทศมาเลเซีย

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋งกิ๋งเที่ยวกัมพูชา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๙.
๒๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋งกิ๋งเที่ยวกัมพูชา เป็นหนังสือนิทาน ชุด กุ๋งกิ๋งเที่ยวอาเซียน ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง ที่พาไปท่องเที่ยวสถานที่สาคัญ
ต่าง ๆ ของประเทศกัมพูชา โดยแนะนาตั้งแต่ตาแหน่งที่ตั้ง เมืองหลวง สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
ของกัมพูชา เช่น เสียมราฐ นครวัด นครธม พระตะบอง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมระบาอัปสรา
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับใช้เป็น
สื่อสอนเด็กให้รู้จักประเทศกัมพูชา

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋งกิ๋งเที่ยวอินโดนีเซีย . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๙.
๒๔ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋ ง กิ๋ ง เที่ ย วอิ น โดนี เ ซี ย เป็ น หนั ง สื อ นิ ทาน ชุ ด กุ๋ ง กิ๋ ง เที่ ย วอาเซี ย น ผู้ เ ขี ย นถ่ า ยทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง ที่พ าไปท่องเที่ยว
สถานที่สาคัญต่าง ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย โดยแนะนาตั้งแต่ลักษณะภูมิประเทศ เมืองหลวง
สถานที่สาคัญ เช่น มัสยิดอิสติกลัล บุโรพุทโธ วิหารปรั มบานัน ยอดเขาเปอนันจากัน เกาะบาหลี
รวมถึงศิลปวัฒนธรรม เช่น ระบาบารองและอังกะลุง
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับใช้เป็น
สื่อสอนเด็กให้รู้จักประเทศอินโดนีเซีย

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋งกิ๋งเที่ยวบรูไน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๙. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋ง กิ๋ง เที่ ย วบรูไ น เป็น หนัง สือนิ ทาน ชุด กุ๋งกิ๋ งเที่ ยวอาเซีย น ผู้ เขีย นถ่ายทอดเรื่อ งราว
เกี่ยวกับประเทศบรูไน ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง ที่พ าไปท่องเที่ยวสถานที่สาคัญ
ต่าง ๆ ของประเทศบรูไน โดยแนะนาตั้งแต่ตาแหน่งที่ตั้ง เมืองหลวง สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของ
บรูไน เช่น มัสยิดจาเมร์ อัซซานัล โบลเกียร์ พระราชวังอิซตานา นูรุล อิมาน หมู่บ้านกลางน้า
กัมปงไอเยอร์ อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับใช้เป็น
สื่อสอนเด็กให้รู้จักประเทศบรูไน

มนฤดี ทองกลอย. กุ๋งกิ๋งเที่ยวฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ : แฮปปีค้ ิดส์, ๒๕๕๙. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

กุ๋งกิ๋งเที่ยวฟิลิปปินส์ เป็นหนังสือนิทาน ชุด กุ๋งกิ๋งเที่ยวอาเซียน ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครคือ กุ๋งกิ๋ง ที่พ าไปท่องเที่ยวสถานที่
สาคัญต่าง ๆ ของประเทศฟิลิปปินส์ โดยแนะนาตั้งแต่ตาแหน่งที่ตั้ง เมืองหลวง สถานที่ท่องเที่ยว
สาคั ญของฟิ ลิ ปปิ น ส์ เช่ น สวนรีซั ล อิ นทรามู ร อส เกาะโบโฮล รวมถึ งศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ได้แก่ การเต้นราตีนิกลิง เทศกาลอาตี อาตีฮัน รวมถึงอาหารประจาชาติ
หนังสือนิทานเล่มนี้มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับใช้
เป็นสื่อสอนเด็กให้รู้จักประเทศฟิลิปปินส์

ณิชาดา ทวี ศิลป์. หายไวไวนะ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๘. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

หายไวไวนะ เป็นหนังสือนิทานในชุด อาเซียน บ้านเธอ บ้านฉัน เราหนึ่งเดียวกัน ผู้เขียน
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ประจาชาติของประเทศอาเซียน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะของดอกไม้แต่ละชนิดและความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แฝงอยู่ในดอกไม้
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทานโดยมีตัวละคร คือ ช้างน้อยที่เป็นไข้ไม่สบาย
เพื่อน ๆ เป็นห่วงและอยากให้ช้างน้อยหายไวไว จึงนาดอกไม้ไปเยี่ยม เป็นการให้กาลังใจ หนังสือ
เล่มนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สสี วยงาม เหมาะสาหรับเด็ก ๆ

ณิ ช าดา ทวี ศิ ล ป์ . มื ออร่ อ ยกั บ เพื่ อ นรั ก . กรุ ง เทพฯ : แฮปปี้ คิ ด ส์ , ๒๕๕๖. ๒๔ หน้ า .
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

มื ออร่อ ยกั บ เพื่อ นรัก เป็ น หนั ง สื อ นิ ทานในชุ ด อาเซี ย น บ้ า นเธอ บ้ า นฉั น เราหนึ่ ง
เดี ย วกั น ผู้ เขี ย นน าเสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ อาหารในอาเซี ย นที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ไ ปด้ ว ยพื ช พรรณ
ธัญญาหารนานาชนิด โดยอาหารของแต่ละประเทศในอาเซียนมี รูปแบบและรสชาติหลากหลาย
มีเอกลักษณ์ทแี่ ตกต่างกันไป
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทาน มีตัวละครเป็นสัตว์ต่าง ๆ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เรื่อง
อาหารยอดนิยมของประเทศสมาชิก อาเซียน ตลอดจนเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร
ชนิดนั้น หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สสี วยงาม เหมาะสาหรับเด็ก ๆ

ณิชาดา ทวีศิลป์. สวัสดีปีใหม่ . กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๖. ๒๔ หน้า. ภาพประกอบ.
ราคา ๙๕ บาท.

สวัสดีปีใหม่ เป็นหนังสือนิทานในชุด อาเซียน บ้านเธอ บ้านฉัน เราหนึ่งเดียวกัน ผู้เขียน
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันปีใหม่ในอาเซียน ซึ่งโดยทั่วไปจะฉลองปีใหม่ในวันที่ ๑ มกราคม แต่ใน
ประเทศกัมพูชา ไทย ลาว และพม่า ยังฉลองปีใหม่ในเทศกาลสงกรานต์ด้วย นอกจากนี้ประเทศ
อืน่ ๆ ในอาเซียนก็ยังมีการฉลองปีใหม่ที่แตกต่างกัน
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทานมีตัวละครเป็นสัตว์ต่าง ๆ ที่สอดแทรกความรู้
เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี ใ นการฉลองปี ใ หม่ ข องแต่ ล ะประเทศได้ อ ย่ า งกลมกลื น พร้ อ ม
ภาพประกอบสี่สสี วยงาม เหมาะสาหรับเด็ก ๆ

จันทรา พีระขจร. เที่ ยวทะเล. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์ , ๒๕๕๘. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

เที่ยวทะเล เป็นหนังสือนิทานในชุด อาเซียน บ้านเธอ บ้านฉัน เราหนึ่งเดียวกัน ผู้เขียน
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทะเลสวยงามของแต่ละประเทศ ยกเว้นประเทศ
ลาวที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล แต่มีริมแม่น้าโขงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทน
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทานที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับทะเลที่สวยงามของ
แต่ละประเทศ และอันดับพื้นที่ของประเทศในอาเซียน พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม

จันทรา พีระขจร. เที่ยวบ้านเพื่อน. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๗. ๒๔ หน้า. ภาพประกอบ.
ราคา ๙๕ บาท.

เที่ย วบ้ านเพื่อน เป็นหนังสือ นิ ทานในชุด อาเซียน บ้านเธอ บ้านฉัน เราหนึ่งเดียวกั น
ผู้เขียนนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สาคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทานโดยมี “คาราบาว” เป็นตัวละคร โดยย้อนราลึก
ถึงความทรงจาเมื่อครั้งที่ออกเดินทางจากฟิลิปปินส์ไปเยี่ยมเพื่อน ๆ ใน ๙ ประเทศ และพาเพื่อน
มาเยี่ ย มฟิ ลิ ป ปิ น ส์ บ้ า นของคาราบาวด้ ว ย หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ผู้ เ ขี ย นใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ย พร้ อ ม
ภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะสาหรับเด็ก ๆ ที่เริ่มต้นทาความรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน

ณิชาดา ทวีศิลป์. 1 2 3...แอบอยู่ไหนนะ. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๙. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๙๕ บาท.

1 2 3...แอบอยู่ ไหนนะ เป็ น หนั ง สือ นิ ทานในชุด อาเซีย น บ้ านเธอ บ้า นฉั น เราหนึ่ ง
เดียวกัน ผู้เขียนนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการนับเลขเป็นภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศสมาชิก
อาเซียน
ผู้เขี ยนถ่ ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทานโดยมี สัตว์ ต่าง ๆ ที่เป็ นตัว แทนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เป็นตัวละคร ชวนกันเล่นเกมซ่อนแอบ โดยผลัดเปลี่ ยนกันเป็นผู้นับ สัตว์แต่ละ
ตัวนับเลขเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศของตนเอง เช่น ช้างน้อยนับเลขเป็นภาษาไทย ซ้างน่อยนับเลข
เป็นภาษาลาว จาร์นับเลขเป็นภาษาพม่า เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อม
ภาพประกอบสี่สีสวยงาม

ณิชาดา ทวีศิลป์. มาเล่นกันเถอะ. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, ๒๕๕๙. ๒๔ หน้า. ภาพประกอบ.
ราคา ๙๕ บาท.

มาเล่ น กั น เถอะ เป็ น หนั ง สือ นิ ทานในชุ ด อาเซี ยน บ้า นเธอ บ้ า นฉั น เราหนึ่ งเดี ยวกั น
ผู้เขียนนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการละเล่นของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทานโดยมี สัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นตัวละคร โดยฮารีเมา ลูกเสือจากประเทศบรูไนมีน้องมาพักอยู่ด้วยหนึ่งสัปดาห์
สัตว์ต่าง ๆ จึงนาเสนอการละเล่นของประเทศตนเอง เพื่อเล่นกับน้องของฮารีเมา เด็ก ๆ จะได้รู้จัก
การละเล่นต่าง ๆ เช่น เลียะ กอนแซง รีรีข้าวสาร จงกัก ไฟฟ์ สโตนส์ ฉ่วย ซุน โหญ่ เป็นต้น
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม

ชั ย ฤทธิ์ ศรี โ รจน์ ฤ ทธิ์ . โรงเรี ย นของฉั น . กรุ ง เทพฯ : เฮลโลคิ ด ส์ , ๒๕๕๖. ๒๔ หน้ า .
ภาพประกอบ. ราคา ๘๕ บาท.

โรงเรีย นของฉัน เป็ นหนัง สือสาหรับ เด็ก สอนให้ รู้จัก โรงเรียน คุณครู เพื่ อน ๆ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบกลอนสี่ ใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สี
สวยงาม

ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์. ชุมชนของฉัน. กรุงเทพฯ : เฮลโลคิดส์, ๒๕๕๖. ๒๔ หน้า.
ภาพประกอบ. ราคา ๘๕ บาท.

ชุมชนของฉัน เป็นหนังสือสาหรับเด็ก อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนที่อาศัยอยู่ ว่า
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น วัด โรงเรียน สถานีตารวจ โรงพยาบาล ตลาดสด ที่ทาการไปรษณีย์
ห้องสมุด สนามเด็กเล่น พร้อมอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนที่
พึ่งพาอาศัยกัน ถ้าทุกคนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ชุมชนที่อาศัยอยู่ก็จะเต็มไปด้วยความ
อบอุ่น และเป็นชุมชนที่มีความสุข
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบกลอนสี่ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สี
สวยงาม แฝงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต

ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์. กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของฉัน. กรุงเทพฯ : เฮลโลคิดส์, ๒๕๕๕.
๒๘ หน้า. ภาพประกอบ. ราคา ๘๕ บาท.

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของฉัน เป็นหนังสือสาหรับเด็ก กล่าวถึงเรื่องทั่วไป เช่น
พระราชวัง วัด สวนสาธารณะ การเดินทาง อาคารบ้านเรือน อาคารสานักงาน สนามกีฬา
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบกลอนสี่ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สี
สวยงาม

