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รางวัลชมเชย ประเภทนิทานภาพสงเสริมคุณธรรม

รางวัลแวนแกว ครั้งที่ 14

ความเห็นของคณะกรรมการ

 หนังสือภาพสําหรับเด็กเรื่อง ช ชางอยากเชียร เปนหนังสือที่มีเนื้อหาปลูกฝงใหเด็กเชื่อมั่น

ในตนเองและยอมรับความแตกตางของผูอื่น ทําใหใจเด็กรูสึกอบอุน สัมผัสถึงนํ้าใจไมตรีและมิตรภาพ

ที่งดงาม สรางอารมณความรูสึกที่อิ่มเอิบ เปนทรัพยสินทางปญญาที่นาดํารงรักษา 

 หนงัสอืสาํหรับเดก็ทีม่เีนือ้หาและภาพประกอบดเีปนสิง่สาํคญั เมือ่สองสิง่ทีส่มบรูณดเียีย่มมาเชือ่มกนั

ความพอดีก็จะเกิดขึ้น เด็ก ๆ ที่ได อ านหนังสือภาพดี  ๆ มีคุณภาพจะพบกับความสนุกและไดรับ

ความคิดที่แฝงมาของผูสรางสรรค เกิดความรู ความคิด และจินตนาการท่ีดี มีทัศนคติเชิงบวก และ

ช ชางอยากเชียร ก็เปนหนังสือเด็กที่ดีตามคํากลาวขางตนนั่นเอง 

รศ.เกริก ยุนพันธ
คณะกรรมการตัดสิน

ั



ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ ง ในวัน ที่ท้องฟ้าแจ่มใส สิงโตเจ้าป่า
ประกาศว่า “อีกหนึ่งเดือนจะมีงานกีฬาสีเฮฮา ปาสุขสนต์
ขอให้พวกเราฝึกซ้อมและเตรียมตัวกันให้พร้อมนะ”

ั
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“เย้ๆ” สัตว์ทุกตัวพากัน ตื่น เต้น 
มีเพียงช้างขมิ้น  ที่ทำาหน้างอ 
หลายปีมานี้ขมิ้น ลงแข่งซูโม่ 
เหมือน ช้างตัวอื่นๆใน ป่า 

แต่ก็แพ้ราบคาบทุกปี
ขมิ้นไม่ชอบความรุน แรงและการต่อสู้ 

แค่ยืน ต่อหน้าคู่แข่ง ขมิ้น ก็ตัวสั่น เหงื่อท่วมตัวแล้ว
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ระหว่างที่เพื่อนๆ ซ้อมซูโม่ ขมิ้นได้ยิน เสียง
“หนึ่งสอง หนึ่งสองสาม หนึ่งสอง หนึ่งสอง หนึ่ง”

เมื่อมองเลยพุ่มไม้ไป ก็เห็น กระต่ายตัวเล็กกลุ่มหนึ่ งกำาลังเต้น ส่ายเอวไปมา 

พวกกระต่ายเต้น กัน อย่างน่ารักและพร้อมเพรียง
ขมิ้น แอบดูไปพลาง ผงกหัวตามจังหวะเพลงไปพลาง 
และทำามือไม้เลียน แบบไปด้วย
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“อุ๊ย! ดูส ใครมาแอบดูพวกเราซ้อมเชียร์ลีดเดอร์กันนะ” กระต่ายตัวหนึ่ งพูดขึ้น
ขมิ้น ยิ้มกว้างก่อนจะถามเสียงค่อย “พวกเธอเต้นเก่งมากเลย 
ฉัน...อยาก...อยากจะขอให้พวกเธอสอนฉันเต้นบ้างได้ไหมจ๊ะ” 

กระต่ายหัวเราะดังลั่น “อะไรนะ เธออยากเต้น!” 
ขมิ้น พยักหน้าหงึกๆ กระต่ายตัวหนึ่ งบอกว่า 
“ถ้าเธอหมุนตัวแบบนี้ได้ ฉันจะสอนให้”

              ว่าแล้วก็หมุน ตัว       ขมิ้นรีบหมุน ตัวตาม!ว ว...
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พวกกระต่ายหัวเราะเสียงดังกว่าเดิม
“ฮ่า ๆ  ๆ  เธอนาจะกลับไปซ้อมซูโม่หรือยกน�้าหนักดีกว่านะขมิ้น”

พวกกระต่ายบอกแล้วเดินจากไป

!ต ุ้บ
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