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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

   

 นิสิต ม. ศรีนครินทรวโิรฒ คว้าวรรณกรรมเดก็ดเีด่นรางวัล  

วนิน่ี เดอะ ปุ๊ ได้แรงบันดาลใจจากซุปเปอร์ฮีโร่ 

กลัยรัตน์ 

กาญจน

เศรษฐ์  

 

 
รัฐธนินท์ วร

กมลวิวฒัน์  

 

 
ดร.ชยัวฒัน์ 

“ณ ดาวเคราะห์เพรียมอนัหา่งไกล มีเร่ืองเลา่กนัวา่ “เม่ือใดใจของผู้นัน้มีฝัน

มืดมน ขอให้ผู้นัน้จงเช่ือมัน่ไว้ แล้วแสงท่ีงดงาม อบอุน่ จะเจิดจ้าในใจ ชว่ยให้

ผู้นัน้สวา่งไสว อยา่งไมมี่ดาวดวงใดเสมอเหมือน” ถ่านหินน้อยก้อนหนึง่เช่ือมัน่

เชน่นัน้ จงึสร้างสิง่ไมค่าดฝันเกิดขึน้ได้”  

น่ีเป็นเร่ืองราวจากหนงัสือภาพเร่ือง “แสงวิเศษจากถ่านหิน” ผลงานของ น.ส.

กลัยรัตน์ กาญจนเศรษฐ์ ซึง่ได้รับรางวลัวินน่ี เดอะปุ๊  ประเภทสารนิพนธ์

วรรณกรรมสําหรับเดก็ดีเดน่ ประจําปีการศกึษา 2554 จากนิทรรศการ “เร่ือง

เลา่ระหวา่งทางสูกิ่โลเมตรท่ี 15”  

 

“เร่ืองเล่าระหว่างทางส่กโิลเมตรที่ ู 15 ” เป็นนิทรรศการแสดงต้นฉบับ
สารนิพนธ์ ของนิสิตชัน้ปีที่ 4 รุ่นที่ 15 สาขาวชิาวรรณกรรมสาํหรับเดก็ 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ถือเป็นเส้นทางของการเดนิทางร่วมกัน
มาตลอด 4 ปี ในชีวติของการเป็นนิสิตสาขาวรรณกรรมสาํหรับเดก็ ซึง่

พวกเขาค้นพบวา่ “ระหวา่งทาง” มีเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีน่าจดจํา ดงันัน้ สารนิพนธ์

ข่าวจากหนังสือพมิพ์มตชิน ฉบบัประจาํวันที่  ๙  เดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า  ๒๒ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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วิบลูสวสัดิ ์ ท่ีจดัแสดง เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้สําหรับเดก็และเยาวชน โดยใช้หลกักิโม

เมตรท่ี 15 สื่อแทนอายขุองกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ ซึง่แตล่ะหลกักิโลเมตรมี

ผลงานมีเนือ้หาท่ีเหมาะกบัวยันัน้ๆ เสมือนได้เดินอยูบ่นถนนสายวยัเยาว์ 

 

น.ส.กลัยรัตน์ กาญจนเศรษฐ์ หรือ เอิร์น นิสติสาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเดก็ 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าของผลงาน “แสงวิเศษ

จากถ่านหิน”กลา่ววา่ แสงวิเศษจากถ่านหิน เป็นหนงัสือภาพสําหรับเดก็อาย ุ

9-12 ปี ได้รับแรงบนัดาลใจจากหลายสว่น ทัง้จากชีวิตซปุเปอร์ฮีโร่อยา่ง เรเวน 

ในหนงัสือการ์ตนูเร่ือง ทีน ไททัน่ส์ ซึง่เป็นหนงัสือการ์ตนูท่ีได้อา่นตอนอายุ

ประมาณ 14 ปี นอกจากนีย้งัมาจากประสบการณ์สว่นตวัท่ีมีคนชอบเอา

ตวัเองไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน จนเกิดความน้อยเนือ้ต่ําใจ และใช้เวลาหลา

ปีกวา่จะทําใจได้ จงึอยากนําประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เดก็ได้อา่นใน

รูปแบบของหนงัสือนิทาน 

 

“อยา่งตวัหนก็ูใช้เวลาหลายปีกวา่จะทําใจได้และเรียนรู้วา่ควรจะเห็นคณุคา่ใน

ตวัเอง มุง่มัน่ทําสิง่ท่ีเราชอบและเป็นตวัของตวัเองตอ่ไป แล้วสกัวนัจะมีคน

มองเหน็ เพราะวา่เดก็ในชว่งนีกํ้าลงัต้องการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ต้องการมี

เพ่ือนมากๆ และเป็นท่ียอมรับ อยากจะบอกน้องๆวา่ การเป็นตวัของตวัเอง

ไมใ่ชส่ิง่ท่ีผิด การเป็นตวัของตวัเองก็สามารถเป็นท่ียอมรับได้” 

 

ด้าน นายรัฐธนินท์ วรกมลวิวฒัน์ หรือ โอ เจ้าของผลงาน “The Girl Who 

Hates Pigeons” ซึง่ได้รับรางวลั ประเภทสารนิพนธ์วรรณกรรมสําหรับเดก็

ยอดนิยม กลา่ววา่ The Girl Who Hates Pigeons เป็นหนงัสือภาพสําหรับ

เดก็อาย ุ13 ปี เป็นเร่ืองราวของหญิงสาวรักสนัโดษคนหนึง่ และแล้ววนัหนึง่

นกพิราบคูห่นึง่มาทํารังท่ีระเบียงห้อง ซึง่เพ่ือนร่วมห้องตวัเลก็ๆ นีทํ้าให้ชีวิต
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และความคิดของเธอเปล่ียนไป เป็นเร่ืองราวท่ีแฝงไว้ด้วยแงค่ิด การรู้จกัเปิดใจ

ยอมรับและการเรียนรู้สิง่ตา่งๆรอบตวั 

 

ดร.ชยัวฒัน์ วิบลูสวสัดิ เจ้าของนามปากกา ์ "วินน่ี เดอะ ปุ๊ " กลา่ววา่ ประทบัใจ

มากท่ีเห็นผลงานของนิสติมีความหลากหลาย ซึง่เป็นผลงานท่ีดปูระทบัใจและ

น่าสนใจทัง้เนือ้หา แนวคิด รวมทัง้การจดัรูปเลม่ รวมทัง้การนําเอา

ประสบการณ์หรือเร่ืองใกล้ตวัออกมาถ่ายทอดได้อยา่งมีจินตนาการและมีชัน้

เชิง และมีการสอดแทรกแงค่ิดตา่งๆ ลงในเนือ้เร่ืองอีกด้วย 

 

สําหรับรางวลัวินน่ี เดอะ ปุ๊  ประเภทสารนิพนธ์วรรณกรรมสําหรับเดก็ยอดนิยม

มีผู้ ท่ีได้รับรางวลั ได้แก่ น.ส.กลัยา ทบัอไุร ผลงานวรรณกรรมเยาวชนรวมเร่ือง

สัน้ สําหรับเดก็อาย ุ15 ปีขึน้ไป เร่ือง “กระดาษทดความคิด”, น.ส.ณฐัชนนั 

โฆษิตาภรณ์ ผลงานวรรณกรรมเยาวชนรวมเร่ืองสัน้สําหรับเดก็อาย ุ15 ปีขึน้

ไป เร่ือง “สิง่เลก็ๆท่ีลืมสงัเกต”, นายรุฐธนินท์ วรกมลวิวฒัน์ ผลงานหนงัสือ

ภาพกราฟฟิกโนเวล สําหรับเดก็อาย ุ13 ปีขึน้ไป เร่ือง “The Girl Who Hates 

Pigeons” และ น.ส.อิสรา บญุถงึ ผลงานวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองสัน้สําหรับ

เดก็อาย ุ12 ปีขึน้ไป เร่ือง “ลกูสาวร้านข้าวมนัไก่” 

นอกจากนีย้งัมี ‘รางวลัสามทหารเสือ’มอบโดยอาจารย์เกริก ยุ้นพนัธ์, อาจารย์

ชีวนั วิสาสะ และอาจารย์ปรีดา ปัญญาจนัทร์ ซึง่ผู้ ได้รับรางวลัได้แก่ น.ส.

ติณณา โชคจารุเนตร ผลงานนิทานภาพสําหรับเดก็อาย ุ5 -6 ปี เร่ือง “แสนสขุ

ปลกูผกั”, น.ส.นิทาน ชนุหชา ผลงานหนงัสือการ์ตนู สําหรับเดก็อาย ุ14 ปีขึน้

ไป เร่ือง “The Story of Maya Jett” และ น.ส.ตรีหทยั สกลุนธัที ผลงาน

หนงัสือภาพ สําหรับเดก็อาย ุ6-9 ปี เร่ือง “ทองหยอดกบัฝอยทอง 
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