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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

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

 

“แสงวเิศษจากถ่านหนิ” คว้ารางวัล “วนิน่ี เดอะ ปุ๊”  
สารนิพนธ์ดเีด่น จาก “เร่ืองเล่าระหว่างทางส่กโิลเมตรที่ ู 15” 

 

 นิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด

นิทรรศการแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์ “เร่ืองเล่าระหว่างทางส่กิโลเมตรที่ ู 15” ซึ่งหนังสือภาพ “แสง

ข่าวจากหนังสือพมิพ์ประชาชาตธุิรกจิ ฉบบัประจาํวันที่  ๑๑  เดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า   

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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วิเศษจากถ่านหิน” คว้ารางวัลวินน่ี เดอะ ปุ๊ ประเภทสารนิพนธ์วรรณกรรมสําหรับเด็กดีเด่น 

ประจาํปีการศกึษา 2554 

“ณ ดาวเคราะห์เพรียมอนัห่างไกล มีเร่ืองเล่ากันว่า “เม่ือใดใจของผู้นัน้มีฝันมืดมน ขอให้ผู้นัน้จง

เช่ือมัน่ไว้ แล้วแสงท่ีงดงาม อบอุ่น จะเจิดจ้าในใจ ช่วยให้ผู้นัน้สวา่งไสว อย่างไม่มีดาวดวงใดเสมอเหมือน” 

ถ่านหินน้อยก้อนหนึ่งเช่ือมัน่เช่นนัน้ จึงสร้างสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึน้ได้” น่ีเป็นเร่ืองราวจากหนงัสือภาพเร่ือง 

“แสงวิเศษจากถ่านหิน” ผลงานของ น.ส.กลัยรัตน์ กาญจนเศรษฐ์ ซึง่ได้รับรางวลัวินน่ี เดอะปุ๊  ประเภทสาร

นิพนธ์วรรณกรรมสําหรับเด็กดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2554 จากนิทรรศการ “เร่ืองเล่าระหว่างทางสู่

กิโลเมตรท่ี 15” ซึง่จดัแสดงขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 30 มีนาคม – วนัอาทิตย์ท่ี 1 เมษายน 2555 ท่ีผ่านมา ณ 

อทุยานการเรียนรู้ TK park ชัน้ 8 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ 

น.ส.กลัยรัตน์ กาญจนเศรษฐ์ หรือ เอิร์น เจ้าของผลงาน “แสงวิเศษจากถ่านหิน” ผู้ ท่ีได้รับรางวลั ประเภท

สารนิพนธ์วรรณกรรมสําหรับเด็กดีเด่น ประจําปี 2554 กล่าวว่า นิทานเร่ืองแสงวิเศษจากถ่านหิน เป็น

หนงัสือภาพสําหรับเด็กอาย ุ9-12 ปี ได้รับแรงบนัดาลใจจากหลายสว่น ทัง้จากชีวิตซุปเปอร์ฮีโร่อย่าง เรเวน 

ในหนงัสือการ์ตนูเร่ือง ทีน ไททัน่ส์ ซึง่เป็นหนงัสือการ์ตนูท่ีได้อา่นตอนอายปุระมาณ 14 ปี นอกจากนีย้งัมา

จากประสบการณ์สว่นตวัท่ีมีคนชอบเอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน จนเกิดความน้อยเนือ้ต่ําใจ และใช

เวลาหลายปีกวา่จะทําใจได้ จงึอยากนําประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เดก็ได้อา่นในรูปแบบของหนงัสือนิทาน 

“อย่างตวัหนก็ูใช้เวลาหลายปีกวา่จะทําใจได้และเรียนรู้ว่าควรจะเห็นคณุคา่ในตวัเอง มุ่งมัน่ทําสิ่งท่ีเราชอบ

และเป็นตวัของตวัเองตอ่ไป แล้วสกัวนัจะมีคนมองเห็น เพราะวา่เดก็ในช่วงนีกํ้าลงัต้องการเป็นสว่นหนึง่ของ

สงัคม ต้องการมีเพ่ือนมากๆและเป็นท่ียอมรับ อยากจะบอกน้องๆว่า การเป็นตวัของตวัเองไม่ใช่สิ่งท่ีผิด 

การเป็นตวัของตวัเองก็สามารถเป็นท่ียอมรับได้” 

สว่น นายรัฐธนินท์ วรกมลวิวฒัน์ หรือ โอ เจ้าของผลงาน “The Girl Who Hates Pigeons” ซึง่ได้รับรางวลั 

ประเภทสารนิพนธ์วรรณกรรมสําหรับเด็กยอดนิยม กลา่ววา่ หนงัสือเร่ือง The Girl Who Hates Pigeons 

เป็นหนังสือภาพสําหรับเด็กอายุ 13 ปี เป็นเร่ืองราวของหญิงสาวรักสนัโดษคนหนึ่ง และแล้ววนัหนึ่ง

นกพิราบคู่หนึ่งมาทํารังท่ีระเบียงห้อง ซึง่เพ่ือนร่วมห้องตวัเล็กๆนีทํ้าให้ชีวิตและความคิดของเธอเปลี่ยนไป 

เป็นเร่ืองราวท่ีแฝงไว้ด้วยแงคิ่ด การรู้จกัเปิดใจยอมรับและการเรียนรู้สิ่งตา่งๆรอบตวั 

ด้าน อาจารย์ภดิส ศิสิตศิชศักดิ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ู ์
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ผลงานของนิสิตที่ได้จัดแสดงนัน้ มีความหลากหลายและ
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มีคุณค่าทัง้ทางด้านวรรณกรรมและจิตรกรรม รวมทัง้หลายผลงานก็แฝงไปด้วยปรัชญา ถือเป็น
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมาก ซึ่งวรรณกรรมสําหรับเด็กที่ได้นิสิตได้สร้างสรรค์ขึน้นี ้ไม่
เพียงแต่เหมาะสําหรับเด็กเท่านั ้น พ่อ แม่ ผ้ปกครองก็สามารถอ่านได้ด้วย ถือว่านิสิตไดู้
สร้างสรรค์วรรณกรรมสาํหรับทุกเพศทุกวัย 

อาจารย์ภดิูส กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในฐานะท่ีเป็นอาจารย์ก็รู้สกึภาคภมิูใจและตืน้ตนัใจ ท่ีนิสิตมีความสามารถ

มากขนาดนี  ้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพร้อมเดินเข้าสู่ถนนสาย

วรรณกรรมสําหรับเดก็และเยาวชน 

ดร.ทศันัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้ อํานวยการสํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) และ

ผู้ อํานวยการสํานกังานอทุยานการเรียนรู้ TK park กลา่ววา่ “ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งท่ีมีสว่นในการปลกูฝัง

นิสยัรักการอา่น และสนบัสนนุการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี ้TK park ยงัเป็นพืน้ท่ีเปิดสําหรับ

เยาวชนในการสานฝันการเรียนรู้ และตอ่ยอดจากในห้องเรียน ออกมานอกห้องเรียน ซึง่ผลงานจากการจดั

แสดงต้นฉบบัสารนิพนธ์ครัง้นี ้ได้แสดงให้เห็นถึงพฒันาการของนิสิตในแต่ละปีท่ีดีขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะปีนี ้

ท่ีต่างจากปีอ่ืนคือ มีวรรณกรรมสําหรับเยาวชนมากขึน้ ซึ่งเป็นวัยท่ีใกล้เคียงกับผู้ เขียน ทําให้ถ่ายทอด

ออกมาได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ยงัเป็นบทเรียนและให้แง่คิดแก่น้องๆ เยาวชนได้ ต้องขอบคณุทางสาขาวิชา

วรรณกรรมสําหรับเด็กท่ีให้ TK park ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประคบัประคอง ให้นิสิตกลุ่มนีส้ามารถก้าว

ตอ่ไปจากถนนสายวยัเยาว์ ออกสูถ่นนสายวรรณกรรมสําหรับเดก็และเยาวชน” 

ดร.ชยัวฒัน์ วิบูลสวสัดิ เจ้าของนามปากกา วินน่ี เดอะ ปุ๊  กล่าวว่า ประทบัใจมากท่ีเห็นผลงานของนิสิตมี์

ความหลากหลาย ซึง่เป็นผลงานท่ีดปูระทบัใจและน่าสนใจทัง้เนือ้หา แนวคิด รวมทัง้การจดัรูปเลม่ รวมทัง้

การนําเอาประสบการณ์หรือเร่ืองใกล้ตัวออกมาถ่ายทอดได้อย่างมีจินตนาการและมีชัน้เชิง และมีการ

สอดแทรกแงคิ่ดตา่งๆลงในเนือ้เร่ืองอีกด้วย 

“เร่ืองเลา่ระหวา่งทางสูกิ่โลเมตรท่ี 15 ” เป็นนิทรรศการแสดงต้นฉบบัสารนิพนธ์ ของนิสิตชัน้ปีท่ี 4 รุ่นท่ี 15 

สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นเส้นทางของการเดินทางร่วมกนัมาตลอด 4 ปี ในชีวิตของการเป็น

นิสิตสาขาวรรณกรรมสําหรับเดก็ ซึง่พวกเขาค้นพบวา่ “ระหวา่งทาง” มีเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีน่าจดจํา ดงันัน้ สาร

นิพนธ์ท่ีจดัแสดง เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้สําหรับเด็กและเยาวชน โดยใช้หลกักิโมเมตรท่ี 15 สื่อแทนอายุ

ของกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุ่ม ซึง่แต่ละหลกักิโลเมตรมีผลงานมีเนือ้หาท่ีเหมาะกบัวยันัน้ๆ เสมือนได้เดินอยู่

บนถนนสายวยัเยาว์ 
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สําหรับรางวลัวินน่ี เดอะ ปุ๊  ประเภทสารนิพนธ์วรรณกรรมสําหรับเด็กยอดนิยมมีผู้ ท่ีได้รับรางวลั ได้แก่  

น.ส.กลัยา ทบัอไุร ผลงานวรรณกรรมเยาวชนรวมเร่ืองสัน้ สําหรับเด็กอาย ุ15 ปีขึน้ไป เร่ือง “กระดาษทด

ความคิด”, น.ส.ณฐัชนนั โฆษิตาภรณ์ ผลงานวรรณกรรมเยาวชนรวมเร่ืองสัน้สําหรับเด็กอาย ุ15 ปีขึน้ไป 

เร่ือง “สิ่งเลก็ๆท่ีลืมสงัเกต”, นายรุฐธนินท์ วรกมลวิวฒัน์ ผลงานหนงัสือภาพกราฟฟิกโนเวล สําหรับเดก็อาย ุ

13 ปีขึน้ไป เร่ือง “The Girl Who Hates Pigeons” และ น.ส.อิสรา บญุถึง ผลงานวรรณกรรมเยาวชน เร่ือง

สัน้สําหรับเดก็อาย ุ12 ปีขึน้ไป เร่ือง “ลกูสาวร้านข้าวมนัไก่” 

นอกจากนีย้งัมี ‘รางวลัสามทหารเสือ’ มอบโดยอาจารย์เกริก ยุ้นพนัธ์, อาจารย์ชีวนั วิสาสะ และอาจารย์

ปรีดา ปัญญาจันทร์ ซึ่งผู้ ได้รับรางวลัได้แก่ น.ส.ติณณา โชคจารุเนตร ผลงานนิทานภาพสําหรับเด็กอาย ุ 

5 - 6 ปี เร่ือง “แสนสขุปลกูผกั”, น.ส.นิทาน ชนุหชา ผลงานหนงัสือการ์ตนู สําหรับเด็กอาย ุ14 ปีขึน้ไป เร่ือง 

“The Story of Maya Jett” และ น.ส.ตรีหทยั สกลุนธัที ผลงานหนงัสือภาพ สําหรับเด็กอาย ุ6-9 ปี เร่ือง 

“ทองหยอดกบัฝอยทอง” 
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ที่เก่ียวข้อง 
จฬุาฯ จดั Road Show เยือนมศว. 

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ รศ.ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย ประธานอนกุรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการ

ประกวดแผนธุรกิจใหมแ่หง่ชาติ บรรยายให้ความรู้กบันิสิตและนกัศกึษาปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ (SWU) กวา่ 200 คน ซึง่จดัขึน้โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี... 

มลูนิธิญ่ีปุ่ น กรุงเทพฯ จดันิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญ่ีปุ่ น 1950 - 1990" 

มลูนิธิญ่ีปุ่ น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลยับรูพาร่วมกนัจดั

นิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญ่ีปุ่ น 1950 - 1990" โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือแนะนําภาพพิมพ์ร่วมสมยัของประเทศ

ญ่ีปุ่ นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนีจ้ดัแสดงภาพพิมพ์ทัง้สิน้ 75 ภาพ ของ... 

หวัข้อข่าวที่เก่ียวข้อง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒแสงวิเศษจากถ่านหินมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลเัร่ืองเลา่ระหวา่งทางหนงัสือ

ภาพนิทรรศการมหาวิทยาลมหาวิทยา 

 


