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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 

รายงานวรรณกรรม  
คอลัมน รายงานวรรณกรรม  

++ เขมานันทะ นักเขียนอมตะคนลาสุด:แนะนําเปดตัวหนังสือ 3 เลม:กลาวรรณกรรม 

 

 
 
ประกาศไปแลวสําหรับรางวัลนักเขียนอมตะ ขอมูลนิธิอมตะ โดยประธานมลูนิธิ วิกรม กรมดิษฐ ซึ่งจดัตอเนื่องกัน
เปนปที่ 3 ที่จัดข้ึนตั้งแตป พ.ศ.2547 โดยมี ศักดิ์ชยั บํารุงพงศ หรือที่เรารูจกัในนามปากกา เสนีย เสาวพงศ เปน
นักเขียนอมตะคนแรก และตามติดมาดวยเปลว สีเงิน นักคดิ นักเขียน เจาของคอลัมน “คนปลายซอย” จาก
หนังสือพิมพไทยโพสต  
 
เม่ือวันที่ 18 กันยายนทีผ่านณ.ทีท่ําการมูลนิธิอมตะ อาคารกรมดิษฐ ถนนเพชรบุรตีัดใหม คณะกรรมการพิจารณา
คัดสรรครางวัลนักเขียนอมตะโดยมี ศ.คุณหญงิแมมาส ชวลติ ในฐานะประธานกรรมการตดัสนิ เปนประธานในการ
แถลงขาว พรอมดวยคณะกรรมการอีก 6 ทาน ประกอบไปดวย ลอม เพ็งแกว, รศ.เฉลียว พันธุสีดา ,ชมัยพร แสง
กระจาง, ผศ.ดร.ตรศีิลป บุญขจร, ผศ.ดร.วรีะ สมบูรณ และ ภิญโญ ไตรสุรยิธรรมา  
 
ไดประกาศให โกวิท เอนกชัย หรือ นามปากกา เขมานันทะ เปนผูเหมาะสมที่ไดรับรางวัลนักเขียนอมตะ ประจําป 
2549 -2550 คนที่ 3  
 
โกวิท เอกนชัย (เขมานันทะ) วัย 69 ป เปนชาวจังหวัดสงขลา แตเน่ืองจากภารกิจหนาทีท่ํางานจึงตองจากถิ่นฐาน
บานเกิดมาตั้งรกรากอยูที่กรุงเทพฯ  
 
เขมานันทะ ถือไดวาเปนบุคคลทีท่ํางานเขียนมาอยางตอเนือ่งยาวนานถึง 37 ป มีประสบการณทางดานการศึกษา
ปฏิบัติธรรม ที่ไดเรียนรูโดยตรงจาก พระธรรมโกษาจารย หรอืหลวงพอพุทธทาสภกิขุ สวนโมกขลาราม อ.ไชยา 
และหลวงพอเทียน จติตสุโภ จึงทําใหผลงานของทานมีมุมมองพิเศษและลุมลึกในทางจติวิญญาณจากรากฐาน
ศาสนา ศิลปวฒันธรรมไทย  
 
มีผลงานทั้งรอยแกวและรอยกรองกวา 60 ปก  
 
ดานทศันศลิปของ โกวิท เอนกชัย ซึ่งปรากฏเชน รูปปนพระอวโลกิเตศวร หนาโรงมหรพทางวิญญาณที่สวนโมก
ขลารามรวมทั้งภาพจติรกรรมในสวนโมกข  
 
ผลงานของอาจารยเขมานันทะที่มีความเปนวรรณกรรมอยางชัดแจงก็คือหนงัสือ “สดุปลายแผนดินโลก” สองสาม
คํารําพึงถึงสายธาร” แตผลงานที่โดดเดนมากที่สดุ คือ การนําเสนอแนวคดิการอานและตคีวามวรรณกรรมพื้นบาน
ไทยในหนังสือ “เคาขวัญวรรณกรรม”  
 
สําหรับนักเขียนอมตะจะไดรับเงินรางวัล 1,000,000 (หนึ่งลานบาท) พรอม เหรีญยทองคําตรามุลนิธิอมตะ ซึ่งจะ
มีพิธีมอบรางวลัอันทรงเกียรตน้ีิ ที่มูลนิธิอมตะ อาคารกรมดษิฐ ชั้น 6 ถนนเพชรบุรตีัดใหม แขวงบางกะป เขตหวย
ขวาง วันที่อังคารที ่16 ตุลาคม 2550 เวลา 17.00-19.00 น. โดยไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอานันท ปนยา
รชุน อดีตนายกรัฐมนตรี มาเปนประธานในพิธี  
 

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับประจําวันที่  23  เดือนกันยายน  พ.ศ.2550  หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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อาศรมสยามจดับรรยายหัวขอ วันศุกรที่ 28 กันยายน “ซานจื้อจิง” ตําราสอนเด็กแนวขงจือ๊ โดย อ.ทองแถม นาถ
จํานง เวลา 14.00-16.00 น.ณ หองประชุม 301 ตึกคณะศิลปศาสตร ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร  
 
“วรรณคดีจีนในวรรณคดีเขมร” โดย อ.ศานติ ภักดีคาํ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วันศกุรที่ 26 ตลุาคม สถานที่
เดียวกัน  
 
นับเปนรุนที่ 4 แลวสําหรับ “กลาวรรณกรรมและคาย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการตูนในฝน”โดย บริษัท ซ.ีพี. เซเวน
อีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) รวมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย สมาคมครู
ภาษาไทยแหงประเทศไทย สมาคมการตูนไทย คายรุนที่ 4 น้ีจัดที่โรงแรมริเวอรแคววิลเลจ จังหวดักาญจนบุรี 

ตั้งแตวันที่ 2-5 ตุลาคม โดยมีวิทยากรมามอบความรูอยางมากมายอาทิ คณุเนาวรัตน พงษไพบูลย, ผศ.
อํานาจ เย็นสบาย, คุณชมยัภร แสงกระจาง ,อ.พัชรี ลินิฐฎา ,คุณนิเวศน กันไทยราษฎร,คณุยุทธ โต
อดิเทพย,คุณวัฒน วรรลยางกูร,คุณโชคชัย บัณฑิต, คุณศกัดา แซเอียว, คุณดํารง บุตรด ีรวมถายทอด
ประสบการณ  
 
 
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ จดัประกวดเรียงความ เน่ืองในวันคนพิการแหงชาติประจําป 2550 ระดับ
ประถมศึกษา เขียนหัวขอ คนพิการที่ขาพเจารูจัก ความยาว 1 2 หนากระดาษ A 4 ระดับมัธยมศึกษา เขียนหัวขอ 
สังคมไทยใหอะไรกับคนพิการ ความยาว 2 3 หนากระดาษ A 4 ระดับอุดมศึกษาและประชาชน เขียนหัวขอ คน
พิการในวันแหงอนาคต ความยาว 2-3 หนากระดาษ A 4 สงไดคนละ 1 สาํนวนตอหนึ่งระดับ มีระดับละ 8 รางวลั
เทากัน สงผลงานไปประกวดไดที่ นายสุนทร การบรรจง สาํนกัพัฒนาสังคมฯ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะหฯ 
ถนนราชวิถี เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวนัที่ 20 ตุลาคม 2550 ประกาศผลภายในวนัที่ 31 
ตุลาคม 2550 มอบรางวลัในงานวันคนพิการแหงชาติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ณ อาคารใหม สวนอมัพร 
กรุงเทพมหานคร  
 
เม่ือเสาร อาทติยที่ 15-16 ทีผ่านมา งาน 1 ศตวรรษปริทศัน : รัฐธรรมนญูและรัฐประหาร กับการการเมืองสยาม
ประเทศไทยสมัยใหม (พ.ศ. 2454 2550) ณ หอประชุมศรีบูรพามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร มี
หนังสือชดุจําหนายนาอาน นาศึกษาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับประวตัิศาสตร ทัศนะสังคม การเมืองมี 2 
ชุดดวยกัน  
 
ชุดแรก การเมอืงสยามประเทศไทย หลังขิงแก ? I-IX มี 10 ปกดวยกันประกอบดวย ทหารกับการเมืองนุษาคเนย
,เมืองไทย:หลงัขิงแก1,2,พฤษภา 35,จากสยามเปนไทย:นามนั้นสําคัญมากฉะนี้หรือ ?,ขออางการปฏิวตั ิ
รัฐประหาร,รัฐประหารกับประชาธิปไตยไทย,บทบาททางประวัตศิาสตรของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยไทย 
และความคิดประชาธิปไตยแบบไทยจากยุคซอยราชครูถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  
 
ชุดที่ 2 เมืองไทย:หลังทักษิณ ? มี 5 ปก ซึ่งสามารถตดิตอสอบถามราคาโดยตรงไดที ่มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
 
และขณะเดยีวกันเชิญรวมงานเสวนา / เปดตวัหนังสือ Booklaunch The Rise of China and East Asia
เอเชียตะวันออกยุคใหม : จีน ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน (ศ. เพ็ชร ีสุมิตร และคณะ แปลจาก John K. Fairbank , 
Edwin O. Reischauer , Albert M. Craig East Asia : The Modern Transformation)วันศกุรที่ 28 
กันยายน 2550 เวลา 13.00 17.00 ณ หองประชมุ สยามสมาคม สุขุมวทิ 21 (ซอยอโศก) กรุงเทพฯ  
 
กิจกรรมในงาน เริ่มจากฉายภาพยนตร “เปลี่ยนสยามเปนไทย นามนั้นสาํคญัไฉน” โดย บรษัิท เบริด์ อายวิว 
เน็ตเวิรค จํากัด และขับรองหมู -เพลงชาติสยาม เพลงชาติไทย”โดย นักศึกษาอุษาคเนย มธ. เปดโดย พล.ต.อ.
เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย  
 
หลังจากนั้นเปนรายการเสวนา “เอเชียตะวันออกยุคใหม : จนี ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน” วรศกัดิ์ มหัทธโนบล ,พิมพ
ประไพพิศาลบตุร,วิโรจน ตั้งวาณิชย พิธีกรโดย สมฤทธิ์ ลือชัย  
 
ปดงาน ขับรองหมู -รักกันไวเถอะ” และ งานเลี้ยงรับรอง งานนี้จัดโดย มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร,มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย ,บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ในวันงานเปดตัวหนังสือ
จําหนายหนังสอื ราคาพิเศษ สนใจติดตอสอบถามที่ มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โทร. 02-
433-8713 , 02-424-5768 e-mail : kitsunee_tai@yahoo.com  

  


