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¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¤³Ð ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 เนือ้หาตอบโจทยไดตรงกลุมเปาหมายอายรุะหวาง 9-15 ป มากทีส่ดุ เนือ่งจาก
เปนวัยที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เด็กผูชายเริ่มมีเสียงหาว เริ่มมีขนขึ้น
ในที่ลับ เริ่มมีอารมณทางเพศ ฯลฯ สวนเด็กผูหญิงเริ่มมีประจำเดือน หนาอกเริ่ม
โตขึ้น สะโพกผายขึ้น ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ชวนใหฉงนอยากหาคำตอบใหกับ
ตัวเอง หนังสือเลมนี้ใหคำตอบดวยภาพที่เขาใจงาย  ๆ และเน้ือหาครอบคลุมได
เกือบทั้งหมด
 พล็อตเรื่องสนุกชวนติดตาม มีอารมณขันสอดแทรกเขากับเนื้อหา ฝมือการ
เขียนภาพอยูในขั้นมืออาชีพ เสนสวย ออกแบบตัวละครนารัก มีชีวิตชีวา ไดอารมณ

คุณสมชัย กตัญุตานันท (ชัย ราชวัตร) 

 การตูนเร่ืองนี้มีเนื้อเร่ืองไมซับซอน อานแลวเขาใจงาย  เนื้อหาสาระตางๆ
เหมาะกับกลุมผูอานอายุ 9-15 ป ซึ่งอยูในวัยของการเปลี่ยนแปลง  พล็อตการดำเนิน
เรื่องชวนใหติดตาม มีความลื่นไหลของเนื้อเรื่อง ไมวกไปวนมา
 ภาพลายเสนของตัวละครแสดงถึงอารมณของตัวละครนั้น ๆ ไดดี

รศ. ดร.ธีรวัฒน มงคลอัศวรัตน

 เรื่องนี้เดินเรื่องอยางฉับไว  มีจินตนาการสูง พรอมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับ
เพศศกึษาไวไดอยางแนบเนยีน สนกุสนาน  นาจะโดนใจวยัรุนทีก่ำลงัสนใจเพศตรงขาม 
และการเปลีย่นแปลงทางรางกายและอารมณของตนเอง  ตวัการตนูยงัมหีนาตาสดใส
และทะเลนยียวน

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ
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¤Ó¹ÓÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�
 วัยรุนเปนชวงหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนตองเจอ นอง ๆ อาจกำลังอยูในชวงน้ี หรือ
อาจกำลังสงสัยวาวัยรุนเปนอยางไร พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
จิตใจอยางไรบาง หรือทำไมวัยรุนมักจะมีปญหาอยูเสมอ
 โจและนุน เด็กชายและเด็กหญิงชั้น ม.1 กำลังกาวเขาสูชวงวัยรุนที่เพศชาย
และเพศหญิงเริ่มมีความแตกตาง  วันหนึ่งอุบัติเหตุทำใหคูกัดทั้งสองตองสลับรางกัน 
โจไดเขาไปอยูในรางกายของนุน และนุนกเ็ขาไปอยูในรางกายของโจ  ในเมือ่ทัง้คูตาง
ไมเคยเขาใจเพศตรงขามมากอน เรือ่งวุนวายอลวนจงึเกดิขึน้   อาจารยหนงิผูเขาใจเดก็
จงึตองคอยมาชีแ้จงและทำใหทัง้คูเขาใจความความแตกตางของแตละเพศใหได เชน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางรางกายทั้งภายในและภายนอก การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ หรือการเขาใจจิตใจของเพศตรงขาม  มาดูกันวาโจและนุนจะยอมรับในสิ่งที่
เกิดขึ้นและเขาใจกันไดหรือไม
 อุยโหย ฉันเปนชาย นายเปนหญิง จะสอนใหทุกคนรูจักเรื่องเพศศึกษาท่ี
ละเอียดออน ไดอยางนารักและเขาใจงาย เพื่อเตรียมความพรอมการเขาสูวัยรุนได
อยางถูกตอง

รับรองวาเพศศึกษาจะไมใชเรื่องนาอายอีกตอไป
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส

รับรองวาเพศศึกษาจะไมใชเรื่องนาอายอีกตอไป
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¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃ�µÙ¹¤ÇÒÁÃÙŒ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

 วิทยาศาสตรเปนศาสตรที่มีองคความรูหลากหลายและครอบคลุมเกี่ยวของ
กับชีวิตประจำวันของมนุษย ทั้งยังมีสวนชวยพัฒนาวิทยาการ ความกาวหนา ตลอด
จนเทคโนโลยีของมนุษยอยางมาก 
 หลาย ๆ ประเทศจึงใหความสำคัญและทุมเทลงทุนเพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
ความสนใจในวิทยาศาสตร วิธีหนึ่งคือการสรางสรรคหนังสือวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็ก โดยสื่อประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเขาถึงเด็กมากคือ หนังสือการตูน
ความรู ซึ่งสามารถสรางนิสัยรักการอานและทำใหเด็กสนใจความรู ซึ่งจะนำไปสูการ
พัฒนาตัวเด็กตอไปไดในอนาคต
 ทางบริษัท นานมีบุคส จำกัด ไดเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู
ทางดานวทิยาศาสตรใหกบัเดก็ ๆ  จงึจดัโครงการประกวดการตนูความรูวิทยาศาสตร 
รางวลันานมบีุคสอะวอรด เพือ่สรรหาการตนูความรูวทิยาศาสตรทีเ่หมาะสำหรบัเดก็
อายุ 9-15 ป เพื่อชวยสงเสริมใหเด็กสนใจวิทยาศาสตรและเห็นความสำคัญของ
วิทยาศาสตร อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางพัฒนางานเขียนการตูนของไทยอีกดวย

นานมีบุคสพับลิเคชั่นสนานมีบุคสพับลิเคชั่นส
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ÊÒÇ¹ŒÍÂ¹‹ÒÃÑ¡Ê´ãÊÇÑÂ¡ÃÐàµÒÐ à¨ŒÒ¢Í§©ÒÂÒ 
“ÂÒÂáº¹” (â¨ŒàÃÕÂ¡) ÊØ´áÊ¹¨Ðâª¤ÃŒÒÂ àÁ×èÍ
µ¡ºÑ¹ä´ËÑÇâ¢¡¡Ñºâ¨Œ¨¹µŒÍ§ÊÅÑºÃ‹Ò§¡Ñ¹ ¹Ø‹¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ
ªÍºâÇÂÇÒÂ ¨ÙŒ¨Õé ¨Ø¡¨Ô¡ áÅÐ¤Ô´ÁÒ¡¨¹à¾×èÍ¹Í´Ê§ÊÑÂ
äÁ‹ä´ŒÇ‹Òà¸Íä»ä´Œ¾ÅÑ§§Ò¹¡ÒÃ¾Ù´ÁÒ¨Ò¡äË¹

Ë¹Ø‹Á¹ŒÍÂà¨ŒÒ¢Í§©ÒÂÒ “ÅÔ§¨ŽÍ” (¹Ø‹¹àÃÕÂ¡)
ªÍºá¡ÅŒ§à¾×èÍ¹ æ ¨¹¡ÃÃÁÊ¹Í§µŒÍ§µ¡ºÑ¹ä´
áÅŒÇÊÅÑºÃ‹Ò§¡Ñº¹Ø‹¹ â¨ŒÁÕ¹ÔÊÑÂäÁ‹¤Ô´ÍÐäÃÁÒ¡
ÁÍ§âÅ¡ã¹á§‹´Õ Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹ Ã‹ÒàÃÔ§
(¹ÕèÍÒ¨¨Ðà»š¹¢ŒÍ´Õ¡çä´Œ)

ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÒÇâÊ´ (Ê¹Ô·) à»š¹·Ñé§ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨Ó
ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅáÅÐÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨ÓªÑé¹¢Í§â¨ŒáÅÐ¹Ø‹¹
ªÍº¡Ô¹ºÐËÁÕèà»š¹ªÕÇÔµ¨Ôµã¨ à»š¹¤¹ã¨àÂç¹áÅÐ
àÍÒã¨ãÊ‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¶Ö§¨Ðº�Í§ æ ä»¹Ô´¡çà¶ÍÐ

�����0 (01-07) C.indd   6 9/16/08   2:08:53 PM



ËØ‹¹Â¹µ�Ê×èÍÊÒÃ½‚Á×Í¡ÒÃ»ÃÐ´ÔÉ°�¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�Ë¹Ô§
·Õè´Ùà¼Ô¹ æ àËÁ×Í¹äÁ‹¹‹Ò¨Ð·ÓÍÐäÃä´Œ áµ‹ÂÒÁ©Ø¡à©Ô¹
¡çÁÕ»ÃÐâÂª¹� (ÃÖà»Å‹Ò)

à¾×èÍ¹Ê¹Ô·¢Í§¹Ø‹¹ áÊ¹ÊØÀÒ¾ àÃÕÂºÃŒÍÂ
áµ‹àÇÅÒâ¡Ã¸¡ç¹‹Ò¡ÅÑÇäÁ‹àºÒ...

à¾×èÍ¹«ÕéÊØ´ÊÂÍ§¢Í§â¨Œ àËç¹Ë¹ŒÒµÒË§ÔÁ æ
áºº¹Õé áµ‹¾Í¾Ù´ÍÍ¡ÁÒ·Õ à¾×èÍ¹ æ
à§ÕÂº¡Ñ¹·Ø¡ÃÒÂ

ÍÒÃÂ�ÊÍ¹ÇÔªÒ´¹µÃÕ ÊÇÂ Ê´ãÊ ã¨´Õ
¤×ÍÊÁÞÒ¹ÒÁ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ� ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�ªÒÂ·Ø¡¤¹
ã¹âÃ§àÃÕÂ¹µÑé§ãËŒ äÁ‹ºÍ¡¡çÃÙŒÇ‹Ò»ˆÍ»»ÙÅÒÃ�
¢¹Ò´äË¹
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µÍ¹·Õè 1 

ÍØ�ÂâËÂ! ©Ñ¹à»š¹ªÒÂ 
¹ÒÂà»š¹ËÞÔ§

ÍÒ¨ÒÃÂ�¤‹Ò.. 
ÍÒ¨ÒÃÂ�¤ÃŒÒººº... 
ª‹ÇÂ´ŒÇÂÂÂ...

¡çºÍ¡ä» 2 ÃÍº
áÅŒÇÇ‹Ò¼Á¹‹Ðâ¨Œ ÍÒ¨ÒÃÂ�

Å×Áä´Œä§…

â¨é...¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÒÂ Á.µé¹

ÍÒ¨ÒÃÂìË¹Ô§ ÍÒ¨ÒÃÂì
»ÃÐ¨ÓªÑé¹¢Í§¹Øè¹áÅÐâ¨é

à»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂìËéÍ§¾ÂÒºÒÅ

ÍÒ¨ÒÃÂ�µŒÍ§ª‹ÇÂË¹Ù¹Ð¤Ð 
ãËŒµÔ´ÍÂÙ‹ã¹Ã‹Ò§µÒÅÔ§¹Õè 

Ë¹ÙäÁ‹àÍÒ¹Ð¤Ð

¹Øè¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÞÔ§ Á.µé¹

8

�����1 (08-15) C.indd   8 9/16/08   2:10:01 PM



ÍÐ...ÍÐäÃ¡Ñ¹à¹ÕèÂ §§ãª‹ÁÑéÂÅ‹Ð¤Ð·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹ 
¤¹à¢ÕÂ¹¤Ð ª‹ÇÂÍ¸ÔºÒÂàËµØ¡ÒÃ³�´ŒÇÂ

¶ŒÒ§Ñé¹àÃÒÁÒÂŒÍ¹´ÙàËµØ¡ÒÃ³�àÁ×èÍ 2 ªÑèÇâÁ§·ÕèáÅŒÇ¡Ñ¹...

àÁ×èÍ 2 ªÑèÇâÁ§·ÕèáÅŒÇ...

àÎŒ ¶Ø§ÍÐäÃà¹ÕèÂ 
¨ØŽÁ¡Ô¹¢¹Á

äÁ‹áº‹§à¾×èÍ¹àÅÂ¹Ð

áÅéÇ·Ó·èÒÍÂèÒ§¹Ñé¹·ÓäÁ 
´ÙÊÔÍÂèÒ§¡Ñº¼ÙéËÞÔ§

áÇé´! 
áÇé´! Î×Í... Î×Í... 

     ÃÑºäÁèä´é

ÁÖ¹áÅéÇ¨éÒ...

ÎÔéÇÇÇ! 
ÂÒÂÍŒÇ¹...

¡ÃÕê´! 
¤×¹ÁÒ¹Ð 

 ¡Ô¹äÁ‹áº‹§à¾×èÍ¹
(â´Âà©¾ÒÐ©Ñ¹)

ÃÐÇÑ§à»š¹
ËÁÙµÍ¹ 

äË¹´Ù«Ô àÁ×èÍ¡Õé·ÓÅÑº æ Å‹Í æ Ê‹§µ‹Í
¡Ñ¹ÍÂÙ‹ä´Œ ¢¹Á»˜§ÅÐÊÔ àËç¹
¾Ù´Ç‹Ò¢¹Á»˜§¶ÑèÇá´§

ÍèÐâ¨
ê! ÍèÐ

¨êÒ! 

¡ÃÕê´! 

¡ÃÕê´!

¡ÃÕê´! àÍÒ¤×¹ÁÒ¹Ð 
äÁ‹§Ñé¹¨ØŽÁä»¿‡Í§
¤Ø³¤ÃÙ¨ÃÔ§ æ ´ŒÇÂ

¹Ð¤ŒÒ

9
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