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 ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 
เรียนทําหนงัสือเด็ก ท่ีมศวประสานมิตร 

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน 

 

หนังสือเด็กเลมบางๆ หนาตานารักๆ มีขั้นตอนการทํางานที่จริงจัง ไมแพวรรณกรรมเลม
เขมขลังของผูใหญ 

เมื่อไดลองแกะรอยเสนทางการผลิต ผานนิสิตสาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

 
แตละปสาขาวิชาวรรณกรรมเด็ก ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
และสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสาน
มิตร) จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา ซึ่งเปน
สารนิพนธของนิสิตชั้นปท่ี 4 เชนเดียวกับปน้ี (2552) ท่ีเพิ่งจัดเปน
เมื่อสัปดาหท่ีผานมา 

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกจิ  ฉบับประจําวันที่  6  เดือนมีนาคม พ.ศ.2552  หนา   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 นิสิต 2- 3 คน ปาน - ปาริชาติ ผลชีวิน, หลิน - กนกพร พีระวุฒิพงศ, พลอย - ชลิดา เจียม
พาณิชย และ แยม - สุรภา วงษโกวิท เปนตัวแทนของทั้งสาขาวิชาดังกลาว มาชวยเลาใหเห็น
ภาพการสรางสรรคผลงานชิ้นสําคัญของพวกเขา โดยไดประมวลจากความรูความสามารถที่ไดร่ํา
เรียนมาตลอด 4 ป 

 หนังสือเด็ก เลมบางๆ หนาตานารักๆ อยางที่เคยเห็นตามชั้นวางในรานขายหนังสือจะตองเริ่มตน
อยางไรบาง 

เลาเรื่องใหลงตัว 

 หลิน เริ่มตนเลาจากประสบการณในการทําหนังสือเรื่อง 'หัวใจพาลๆ' วา ตองเริ่มตนจากการคิดวา
จะทําเรื่องอะไรและเกี่ยวกับอะไร สําหรับตัวเธอเอง ตองการใชตัวละคร 'กระตาย' หนาตานารัก มา
อธิบายถึงธรรมะไดอยางลงตัว 

 "เรื่องหัวใจพาลๆ เปนเรื่องของตุกตากระตาย ที่มีหัวใจ ออกเดินทางไปตามเมืองตางๆ ไปผจญกับ
โลกที่มีความโกรธ ความโลภ ความทุกข ความเศรา แตเขาเกิดความสับสนวาไมมีที่ไหนที่เขาจะ
อยูไดอยางสงบสุขเลย คนที่มีแตความโกรธ ความโลภ มีความทุกขอยูในเมืองเดียวกัน เขาจะอยู
ไดอยางไร ก็ตองเอาสติมาชวยในการใชชีวิต ไดแนวคิดมาจากหนังสือธรรมะ ของพระไพศาล วิ
สาโล ไดอานสองสามเลม" หลิน เลา 

 วิธีนําเสนอก็สําคัญ บางเนนภาพ บางเนนเรื่อง โดยการเลาเรื่องทําไดหลายทางหลายวิธี แตละวิธี
มีความหมาย  ปาน เลือกการนําเสนอเรื่อง 'เรื่องของฉัน... เรื่องของขวัญ' ดวยการเขียนบันทึก 
เปนเรื่องราวของเด็กหญิงที่ช่ือของขวัญ ที่ตองยายไปอยูบานคุณตาที่ตางจังหวัด ตองปรับตัวอยาง
มากมายเพื่อจะไดอยูบานคุณตาอยางมีความสุข 

 "นําเสนอเปนการเขียนไดอารี่ มันมีการถายทอดความเปนตัวเองสูง มันเปนความคิดเห็นของเรา 
อาจจะถูกหรือผิดก็ได" ปาน บอก และไดเลือกหยิบเรื่องของญาติที่กําลังมีปญหาไมมั่นใจในตัวเอง 
จึงสมมุติตัวละครขึ้นมาผูกเปนเรื่องเพื่อใหตัวละครไดพบกับสถานการณที่ตองไดเรียนรู และปรับตัว 
ซึ่งแตละคนจะตองเผชิญกับสถานการณน้ีกันแทบทุกคนในชีวิตจริง 

 นอกจากนี้การนําเสนอในรูปแบบไดอารี่ ปานยังตองการทําเพื่อเปนแรงบันดาลใจเรื่องการเขียน
บันทึกดวย "เวลาที่ไมมีที่ระบาย การเขียนไดอารี่มันดีกวาทําอยางอื่น เขียนแลวทําใหไดอยูกับ
ตัวเองมากขึ้น สักพักความรูสึกแยๆ มันจะหาไปเอง" 

สนุกไดกับเรื่องราว 

 สวนพลอย นําเสนอผลงานเปนหนังสือภาพ และมีเกมใหเด็กๆ ซึ่งเปนผูอานไดเรียนรูไปดวยใน
หนังสือช่ือ 'ภารกิจเด็กดีกับเด็กชายมาวิน' 

 "หนังสือเลมน้ีจะไมไดเปนการเลาเรื่องแบบไปเรื่อยๆ แตจะมีเกมใหเลนเปนชวงๆ เปนเรื่อง
เกี่ยวกับเด็กที่ช่ือมาวิน เขามีเรื่องที่ไมอยากทํา อยาง ไมอยากกินนม ไมชอบทําการบาน ไมกินผัก 
แลวพอแมก็หนักใจ คุยกันวาทําไมลูกดื้อ แมเขาก็เสียใจ มาวินมาเห็นแมรองไห เขาก็คิดไดเองวา
ไมควรเปนอยางนี้ เขาควรปรับปรุงตัว แตจะทําอยางไรบาง อยางแรกคือจะเปนเด็กดี เปนที่หนังสือ
เปดโอกาสใหคนอานมีสวนรวมดวยกันทําชองวางไวเปนเด็กดีตองเปนอยางไร " พลอย อธิบาย 

 พลอย วา ที่เลือกทําหนังสือเปนเกมเพราะวาการที่บอกใหเด็กทําอะไรหรือเปล่ียนแปลงอะไรตรงๆ 
เด็กจะตอตาน แตถาใหเขารูสึกมีสวนรวมกับสิ่งที่เราพยายามบอก เขาก็จะรูสึกสนใจและพยายาม
เขาหาสิ่งที่มีประโยชนดวยตัวเอง เด็กวัยน้ีก็ชอบเลนเกม ตอนทดลองใชเด็กก็ชอบ 

 'Happy Family' เปนผลงานของ แยม สรางสรรคขึ้นมาดวยความเปนคนอารมณดีของตัวเอง 
"อยากใหคนอานไดคิดถึงแตละวันของเรา บางวันมันอาจจะดูเหมือนไมมีอะไรเลย แตบางทีมันจะมี
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อะไรเล็กๆ นอยๆ ในชีวิต ที่ใหความสุขแกเรา แตคนมักมองขามความสุขเล็กๆ นอยที่เกิดใน
ชีวิตประจําวัน แตไปตามหาความสุขกันยกใหญแลวก็ไมเจอกันสักที" 

 หนังสือของแยมจึงไดนําเสนอเปนการตูน มีตัวละคร 4 ตัว มีพอแมพี่สาว และนองสาว แตละตัว
ละครมีคาแรกเตอรของตัวเอง มีเน้ือเรื่องจบในตอน 

 "เรื่องละครหลังขาว ที่บานเราก็เปนที่แมชอบบนวาละครมันนํ้าเนาอยางนั้นอยางนี้ บนๆ แตพอเรา
บอกวาแมหนูเปล่ียนชองนะ แมก็วา อยาเปลี่ยน บางคนอาจไมรูสึกอะไร แตก็ทําใหรูสึกวาตลกนะ" 
ปาน ชวยเลาถึงเรื่องตลกที่ทําใหคนเรายิ้มนอยๆ เมื่อนึกถึง แตคนสวนใหญมักมองขามไป  
  
เรียนอะไรที่วรรณกรรมเด็ก 

 "ชอบตรงที่ไดเรียนวาดการตูน โดยท่ีไมตองมีพื้นฐานวาดรูปเกงๆ มากอนก็ได แลวดูรายชื่อวิชา
อื่นๆ ก็ดูสนุกดี ไมไดเรียนเขียนเรื่องอยางเดียว มีสอนวาดรูป ทําวารสาร สอนเลานิทาน จิตวิทยา
เด็ก หลายอยางผสมผสานกัน" สาวๆ ชวยกันเลา โดยบอกวา ตัวเองและเพื่อนๆ ที่เรียนดวยกันสวน
ใหญก็ชอบอานหนังสือ อานวรรณเยาวชน 

 สวนเรียนจบแลวสามารถเขาสูงานแบบไหนไดบาง 

 "แลวคนถนัด เพราะเราเรียนหลายอยาง บางคนไปเปนนักจัดกิจกรรมเด็ก บางคนก็ทํางานใน
สํานักพิมพ เราเรียนทุกอยางครอบคลุม" แยม บอก 

 อยางเชน หลินกับปานอยากทํางานในกองบรรณาธิการ ทํางานอยางการจัดหนา ไมเฉพาะหนังสือ
เด็กเทาน้ัน 

 "ตอนที่เรียนก็เรียนหลักการจัดหนา ทํางานตามเงื่อนไขตางๆ ได เหมือนกับวิชาเรียนไมไดสอน
เฉพาะแคกลุมเด็กกลุมเดียว เด็กก็ได วัยรุนก็ได  แลวก็ประยุกตไปใชกับวัยอื่นๆ ไดดวย" 

 สวนแยม อยากเปนนักวาดภาพประกอบ "มีความสุขที่ไดวาดรูป (ตองวาดรูปเกงไหม?) อาจารย
บอกวาคนที่วาดรูปไมเปนเลย แลวมาวาดรูปจะมีลายเสนเหมือนเด็ก ดูนารัก อาจารยจะสอน
ตลอดเวลาวาใหเราเชื่อมั่นในฝมือตัวเอง ไมตองคิดวามันสวยหรือไมสวย แตละคนจะมีลายเสนเปน
ของตัวเอง ไมตองพยายามไปวาดใหเหมือนใคร ใหเราฝกไปเรื่อยๆ มันตองไดกับตัวเองเรา วาด
ไมไดก็ตัดแปะได คือเราจะเลาเรื่อง วาดไดก็วาด ถาไมไดก็มีเทคนิคอื่นมากมาย อยาง ตัดแปะ 
หรือ ปนดินแลวถายรูป" 

 หยิบหนังสือเลมเล็กๆ นารักจากชั้นวางในรานหนังสือในครั้งใด จะไดเห็นเสนทางอันยาว
ไกลกอนสําเร็จเปนรูปเลม 
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