1

รายชื่อหนังสือดีสาหรับเยาวชน
คัดเลือกโดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ ์ (วินนี่ เดอะ ปุ๊ )

สรุปหนังสือดีสาหรับเยาวชนคัดเลือก 124 เล่ม
 สารคดี บันเทิงคดี (นวนิยาย เรือ่ งสัน้ กวีนิพนธ์)
 หนังสือไทย 98 เล่ม ต่างประเทศ 26 เล่ม
 วรรณกรรมเยาวชน 23 เล่ม
 วรรณกรรมนานาชาติ 17 เล่ม
 หนังสือไทยอายุมากกว่า 40 ปี
=
15 เล่ม
11 – 40 ปี =
31 เล่ม
1 – 10 ปี =
52 เล่ม
1. วรรณกรรมเยาวชน ( อายุ ๑๓-๑๘ ปี )
 เรือ่ งของเด็กผูช้ าย
1. ผีเสือ้ และ ดอกไม้ - นิพพาน (2521)
2. บึงหญ้าป่ าใหญ่ - เทพศิร ิ สุขโสภา (2522)
 3. ขนาน้อยกลางทุ่งนา – จาลอง ฝั ง่ ชลจิตร (2524)
4. วัยฝั นวันเยาว์ – พิบลู ย์ศกั ดิ ์ ละครพล (2528)
5. มหกรรมในท้องทุ่ง - อัศศิร ิ ธรรมโชติ (2530)
 6. เวลาในขวดแก้ว - ประภัสสร เสวิกุล (2528)
7. เด็กชายมะลิวลั ย์ - ประภัสสร เสวิกุล (2530)
8. เพื่อนรักริมโขง - เขมชาติ (2548)
 เรือ่ งของเด็กผูห้ ญิง
9. เพลงดวงดาว – วาวแพร ( 2537)
10. เด็กหญิงนางฟ้ า - ดาราราย (2544 )
11. เด็กหญิงสวนกาแฟ - เม น้อยนาเวศ (2546 )
12. ความสุขของกะทิ –งามพรรณ เวชชาชีวะ (2549)
13. ความสุขของกะทิ ตอน ตามหาพระจันทร์–งามพรรณ เวชชาชีวะ (2550)
หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ ้าไว้ ในหมวดอื่นด้ วย

 หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จดั ทารายชื่อ
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 นวนิยายแนวแฟนตาซี
14. ผูม้ าเยือน - กิต๊ ตี้ (2544 )
15. ส้มสีมว่ ง – ดาวกระจาย (2544)
16. ประสาทกระต่ายจันทร์ – จันทร์เจ้า (2545 )
17. เจ้าชายไม่วเิ ศษ - ปรีดา อัครจันทโชติ (2546 )
 เรือ่ งเกีย่ วกับธรรมชาติ
 18. ชีวติ ของฉันลูกกระทิง – นพ. บุญส่ง เลขะกุล (2520)
 ผลงานของชมัยภร แสงกระจ่าง ( ไพลิ น รุ้งรัตน์ )
19. บันทึกจากลูก(ผู)้ ชาย (2534 )
20. คุณปู่ แว่นตาโต (2543)
21. แม่ลกู ปลูกต้นไม้ (2546 )
22. กุหลาบแห่งแผ่นดิน -ประวัตศิ รีบรู พา ฉบับเยาวชน (2548)
( บ้านหนังสือในหัวใจ / อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะทีร่ กั )
23. ขวัญสงฆ์ (2551)
2. วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ
 อังกฤษ
1. วินนี่ เดอะ พูห์ - เอ เอ มิลน์
2. Winnie The Pooh - A. A. Milne ( 1926)
3. ตูพ้ ศิ วง (ชุดนาร์เนีย) – ซี เอส ลูอสิ
4. The Lion, the Witch and the Wardrobe - C.S.Lewis (1950)
 อเมริกา
5 การผจญภัยของทอม ซอว์เยอร์ –มาร์ค ทเวน (1876)
6. พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ –แอล แฟรงค์ โบม (1900)
7. บ้านเล็กในป่ าใหญ่ และบ้านเล็กในทุ่งกว้าง – ลอรา อิงกิล ไวล์เดอร์
(1935)
8.สีด่ รุณี -หลุยซ่า เมย์ อัลคอท (1869)
9. แมงมุมเพื่อนรัก - อี.บี.ไวท์
10. Charlotte’s Web - E. B. White (1952)
 ฝรังเศส
่
11. เจ้าชายน้อย – อังตวน เดอ แซงเต็กซูเปรี
12. The Little Prince - Antoine de Saint-Exupery (1943)
13. ติสตู - นั กปลูกต้นไม้ –โมริส ดรูอง (1968)
 เยอรมัน
14. ต้นส้มแสนรัก – โจเซ่ วาสคอนเวลอส (1970)
15. โต๊ะก็คอื โต๊ะ – เพเตอร์ บิคเซล ( 1969)
 ฟิ นแลนด์ 16. ดาวหางในเมืองมูมนิ – ตูเว ยานซอน (1946)
 ญีป่ ่ นุ
17. โต๊ะโต๊ะจัง - เทตสิโกะ คุโรยานางิ ( 1981)
หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ ้าไว้ ในหมวดอื่นด้ วย

 หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จดั ทารายชื่อ
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3. สารคดี
 ศาสนา/ปรัชญา/ธรรมชาติ
1. ห้วงมหรรณพ - ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช (2502)
2. คู่มอื มนุษย์ - พุทธทาสภิกขุ (2517)
3. บุปผชาติแห่งชีวติ - ระวี ภาวิไล (2530)
4. ชีวติ นี้มหัศจรรย์และพิสดารยิง่ นัก - เฉก ธนะสิร ิ (2536 , 2550)
5. เดินสู่อสิ รภาพ – ประมวล เพ็งจันทร์ (2550)
 ศิ ลปะ/ การประพันธ์
6. มหัศจรรย์แห่งศิลปะ – พิษณุ ศุภนิมติ (2550)
7. สุนทรียภาพแห่งชีวติ – รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ์ (2549)
8. สุนทรีรสแห่งวรรณคดี – รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ์ (2549)
 หนังสือแนะนาหนังสือดี
9. บ้านหนังสือในหัวใจ - ไพลิน รุง้ รัตน์ (2533)
10. อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะทีร่ กั - ไพลิน รุง้ รัตน์ (2539)
11. วรรณกรรมจากแสตมป์ - วินนี่ เดอะ ปุ๊ (2548)
12. สัตว์น่ารักจากหนังสือยอดนิยม - วินนี่ เดอะ ปุ๊ (2550)
4. บันเทิ งคดี
4.1 ผลงานนักเขียนอมตะ
1. ข้างหลังภาพ - ศรีบรู พา (2479)
 2. ผูด้ ี - ดอกไม้สด (2480)
3. ละครแห่งชีวติ - ม.จ. อากาศดาเกิง รพีพฒ
ั น์ (2472)
 4. บางระจัน - ไม้เมืองเดิม (2481)
5. ทุ่งมหาราช - เรียมเอง (2497)
6. ปี ศาจ - เสนีย์ เสาวพงษ์ (2500)
7. ฟ้ าบ่กนั ้ – ลาวคาหอม (2501)
 8. นักเขียนเรือ่ งสัน้ ดีเด่น วาระ 100 ปี เรือ่ งสัน้ ไทย- สมาคมนักเขียน (2528)
4.2 นักเขียนคัดสรร
 มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
1. สีแ่ ผ่นดิน (2494)
2. ไผ่แดง (2497)
3. หลายชีวติ (2494)
4. พม่าเสียเมือง (2511)
5. เพื่อนนอน (2495)
6. โจโฉ นายกตลอดกาล - สามก๊กฉบับนายทุน (2493)
( ห้วงมหรรณพ )
หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ ้าไว้ ในหมวดอื่นด้ วย

 หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จดั ทารายชื่อ
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 วิ นทร์ เลียววาริ ณ
1. ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ( 2540)
2. สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่าคน ( 2542)
3. เดือนช่วง ดวงเด่นฟ้ า ดาดาว (2538)
4. ปี กแดง (2545)
5. ฆาตกรรมกลางทะเล (2547)
6. เดินไปให้สุดฝั น (2551)
4.3 วรรณกรรมซีไรต์
- ๒๕ ปี ซไี รต์ รวมบทวิจารณ์คดั สรร (2547)
 กวีนิพนธ์
1. เพียงความเคลื่อนไหว - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ( รางวัลปี 2523)
2. ใบไม้ทห่ี ายไป - จิรนันท์ พิตรปรีชา (รางวัลปี 2532)
3. มือนัน้ สีขาว - ศักดิ ์สิร ิ มีสมสืบ (รางวัลปี 2535)
4. ม้าก้านกล้วย - ไพวรินทร์ ขาวงาม (รางวัลปี 2538)
5. บ้านเก่า - โชคชัย บัณฑิต (รางวัลปี 2544)
6. แม่น้ าราลึก- เรวัตร์ พันธุพ์ พิ ฒ
ั น์ (รางวัลปี 2547)
7. โลกในดวงตาข้าพเจ้า – มนตรี ศรียงค์ (รางวัลปี 2550)
 นวนิ ยาย
1. ลูกอีสาน - คาพูน (รางวัลปี 2522)
2. คาพิพากษา - ชาติ กอบจิตติ (รางวัลปี 2525)
 3. ปูนปิ ดทอง – กฤษณา อโศกสิน (รางวัลปี 2528)
4. ตลิง่ สูง ซุงหนัก - นิคม รายยวา (รางวัลปี 2531)
( ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน - วินทร์ เลียววาริณ (รางวัลปี 2540) )
5. อมตะ - วิมล ไทรนิ่มนวล (รางวัลปี 2543)
6. ช่างสาราญ - เดือนวาด พิมวนา (รางวัลปี 2546)
( ความสุขของกะทิ - งามพรรณ เวชชาชีวะ (รางวัลปี 2549) )
 เรื่องสัน้
1. ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมือ่ ฟ้ าสาง - อัศศิร ิ ธรรมโชติ (รางวัลปี 2524)
2. ก่อกองทราย - ไพฑูรย์ ธัญญา (รางวัลปี 2530)
3. อัญมณีแห่งชีวติ –อัญชัน (รางวัลปี 2533)
4. แผ่นดินอื่น - กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ (รางวัลปี 2539)
( สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่าคน - วินทร์ เลียววาริณ (รางวัลปี 2542) )
5. ความน่าจะเป็ น - ปราบดา หยุ่น (รางวัลปี 2545)
6. เจ้าหงิญ - บินหลา สันกะลาคีร ี (รางวัลปี 2548)
7. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง - วัชระ สัจจะสารสิน (รางวัลปี 2551)
หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ ้าไว้ ในหมวดอื่นด้ วย

 หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จดั ทารายชื่อ
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4.4 หนังสือเข้ารอบซีไรต์/ รางวัลประกวดหนังสือดีเด่น
 กวีนิพนธ์
1. คือแรงใจและไฟฝั น – ไพวรินทร์ ขาวงาม (2535)
 2. เงียบสะท้อน - โกศล กลมกล่อม (2541)
 3. ความแตกต่างของสรรพสิง่ - ธัญญา ธัญญามาศ (2547)
 นิ ยาย
1. เขีย้ วเสือไฟ - มาลา คาจันทร์ (2531)
2. คนข้ามฝั น - ประชาคม ลุนาชัย (2543)
3. สิงห์สาโท - วัฒน์ วัลยางกูร (2543)
4. โลกของจอม - ทินกร หุตางกูร (2545)
5. เขียนฝั นด้วยชีวติ - ประชาคม ลุนาชัย (2549)
 เรื่องสัน้
 1. แม่มดบนตึก - ปริทรรศ หุตางกูร (2545)
2. อ่านโลกกว้าง – อัญชัน (2545)
3. เมืองใต้อุโมงค์ - ประชาคม ลุนาชัย (2543)
4. นักเล่าเรือ่ งโกหก - อุเทน พรมแดง (2548)
5. เรือ่ งบางเรือ่ งเหมาะทีจ่ ะเป็ นเรือ่ งจริงมากกว่า – จาลอง ฝั ง่ ชลจิตร (2550)
6. ข่าวการหายไปของอาริญาและเรือ่ งราวอื่นๆ – ศิรวิ ร แก้วกาญจน์ (2550)
4.5 นวนิ ยาย แนวอิ งประวัติศาสตร์
1. จดหมายจากเมืองไทย - โบตั ๋น (2513)
2. ทวิภพ – ทมยันตี (2530)
3. รัตนโกสินทร์ - ว.วินิจฉัยกุล (2530)
4. จาหลักไว้ในแผ่นดิน –กฤษณา อโศกสิน (2542)
5. บูรพา - ว.วินิจฉัยกุล (2543)
( บางระจัน - ไม้เมืองเดิม / สีแ่ ผ่นดิน - มรว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช / ประชาธิปไตยบนเส้น
ขนาน
- วินทร์ เลียววาริณ / ปี กแดง - วินทร์ เลียววาริณ )
4.6 นวนิ ยาย แนววิ ทยาศาสตร์
1. คาวิงวอนของมนุษยชาติ - นิรนั ศักดิ ์ บุญจันทร์ (2533)
2. แดนดาว - แก้วเก้า (2539)
3. ผูพ้ ทิ กั ษ์ - ชัยคุปต์ (2549)
( เดือนช่วง ดวงเด่นฟ้ า ดาดาว - วินทร์ เลียววาริณ / จอมจักรวาล ( 2001 Space
Odyssey ) - อาเธอร์ ซี คล้าก )
4.7 เรื่องแปล
หนังสือคลาสสิ ก
หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ ้าไว้ ในหมวดอื่นด้ วย

 หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จดั ทารายชื่อ
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1. กามนิต -เสถียร โกเศศ นาคะประทีป แปลเรียบเรียง (2473)
2. สิทธารถะ - แฮร์มาน เฮสเส (1951)
3. ความรักของเจนแอร์ – ชาร์ลอต บรองเต ( 1847)
4. ม้าแสนรู้ ( Black Beauty) – แอนนา ซีเวล (1877)
 5. โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล - ริชาร์ด บาค (1970)
6. จอมจักรวาล ( 2001 A Space Odyssey ) - อาเธอร์ ซี คล้าก (1968)
นวนิ ยายแนวสืบสวน
7. แค้นพยาบาท - คดีเปิ ดตัวเชอร์ลอ็ คโฮล์ม ( A Study in Scarlet) - อาเธอร์ โคนาน
ดอยล์ (1886)
8. พฤติการณ์หาญกล้า ของ อาแซง ลูแปง ( 1907)
9. คดีแรกของปั วโรต์ ( The Mysterious Affair at Styles) - อกาทา คริสตี (1920)
( ฆาตกรรมกลางทะเล - วินทร์ เลียววาริณ)

หมายเหตุ: ( ) หมายถึง ระบุชื่อหนังสือซ ้าไว้ ในหมวดอื่นด้ วย

 หมายถึง หนังสือขาดตลาดในขณะที่จดั ทารายชื่อ

