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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 
  

ชานชาลานักเขียน : กวีซีไรต 'คมทวน' ผาตัดสมอง / 'พจนาถ-กุดจี่' กวีขาย
เสียง! 

3 มิถุนายน 2550 12:02 น. 
 

เนื่องใน 'วันสุนทรภู' (26 มิ.ย.) เวียนมาบรรจบอีกครั้ง บวกกับปนี้ "นิราศเมืองแก
ลง" หนึ่งในหลายผลงานของ มหากวีเอกของไทย ผูไดรับยกยองเปน บุคคล
สําคัญของโลก ทานนี้ ครบ 200 ป  

 ดังนั้น 2 ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป (กวีนิพนธ) เนาวรัตน พงษไพบูลย-สุ
จิตต วงษเทศ ผูกอตั้ง กองทุนสุนทรภู จึงจัดกิจกรรมฉลอง '200 ป นิราศเมืองแก
ลง' ข้ึนใน วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ บานกวีมหา
กวี-กุฎีสุนทรภู วัดเทพธิดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ...  

 มีกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง "สุนทรภูไปราชการลับเมืองแกลง" และเสวนาเรื่อง
อ่ืนๆ พรอมรายการแสดงครบเครื่อง มีองคกรรวมเปนเจาภาพสนับสนุนหลาย
องคกร เชน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ศูนยสังคีตศลิป 
ธนาคารกรุงเทพ, มูลนิธิซิเมนไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ฯลฯ ใคร
สนใจเชิญครับ ฟรี!...  

 สัปดาหกอนเกริ่นเรื่อง โครงการสัมมนานักเขียน 4 ภาค มิตรรักนักเขียนใหความสนใจถามไถเขามาเยอะ สัปดาหนี้ 
"วรรณฤกษ" มีความคืบหนามาฝากกัน โดยเฉพาะงานแรก ภาคกลาง ซ่ึง สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย (ท่ีมี นิเวศน 
กันไทยราษฎร อุปนายกสมาคมเปนผูรับผิดชอบโครงการ) จัดรวมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว ประสาน
มิตร) ใน วันเสารท่ี 30 มิถุนายน เวลา 08.30-17.00 น. ณ หองประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร มศว กรุงเทพฯ ไมเสีย
คาลงทะเบียนแตอยางใด เพราะ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหการสนับสนุน (อีกแลวครับทั่น)...  

 สัมมนากันหัวขอ "สถานการณนักเขียนไทยวันนี้ : คุณภาพหรือปริมาณ" ซ่ึงมีปาฐกถานํา "เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของ
นักเขียนไทยวันนี้" โดย เนาวรัตน พงษไพบูลย อภิปราย "สถานการณนักเขียนไทย-ในทามกลางกระแสสังคม" โดย 
อัศศิริ ธรรมโชติ, วัฒน วรรลยางกูร, โชคชยั บัณฑิต' และ เดือนวาด พมิวนา ดําเนินรายการโดย ผศ.อํานาจ เย็นสบาย 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร อีกท้ังสัมมนากลุมยอย "นักเขียนไทย-จะกาวไปทางไหนดี"  และ ฯลฯ โดยมี ศ.ดร.วิรุณ 
ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว กับ ชมัยภร แสงกระจาง นายกสมาคมนักเขียนฯ กลาวเปด/ปดงาน...  

 งานนี้รับจํานวนจํากัดไมเกิน 100 คน เพราะฉะนั้น นักเขียน-กวี ท่ีจะเขารวมสัมมนาครัง้ท่ี 1 : ภาคกลาง ตองแจงความ
จํานงไปยังสมาคมนักเขียนฯ โทร. 0-2910-9565 หรือท่ี อุปนายกนิเวศน โทร. 08-1803-2916 และ นายกชมัยภร โทร. 
08-9987-9980 โทรสาร 0-2275-8306 อีเมล chamaiporn246@gmail.com ภายในวันที่ 20 มิถนายน!...พูดถึงตรงนี้ขอ
อนุญาตกลาวคําวา "แฮปป เบิรธเดย" แกนายกจอมขยัน ชมัยภร แสงกระจาง ในโอกาสครบ 57 ป วันที่ 5 มิถุนายนนี้ 
ขอให สุขภาพแข็งแรง รับใชสมาคมนักเขียนฯ และแฟนๆ นักอานไปนานๆ...  

 ถึงแมงานสอนหนังสือจะเปนหลัก แต สุทัศน วงศกระบากถาวร ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 แหงคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ม.ราชภัฏพระนคร ก็ไมเคยปลอยใหนามปากกา ทัศนาวดี เห่ียวเฉา เขาทํางานเขียนใหเราทานไดอานอยู

ขาวจากหนงัสือพมิพคมชัดลึก       ฉบับประจําวันท่ี  3   เดอืนมิถุนายน  พ.ศ.2550    หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เสมอ เพื่อนๆ นักเขียนตางยอมรับวา ทัศนาวดี เปนนครู (อาจารย) ภาษาไทยที่เขียนเรื่องส้ันไมเชย! (เปลา...มิบังอาจ
กลาวหาวา "ครูภาษาไทย" เขียนหนังสือเชย!-อิ อิ)  

 "วรรณฤกษ" เองก็ยอมรับ ตัวหนังสือของ ทัศนาวดี มีเสนห โดยเฉพาะรวมเรื่องส้ัน "โลกใบเกา ยังเศราเหมือนเดิม" 
ชอบเปนพิเศษ และผลงานเลมใหมของเขาก็ยังคงเปนรวมเรื่องส้ัน แตพิเศษตรงที่เปนการรวม '12 เร่ืองส้ันไทยใน
เวียดนาม' ชุด "นางฟาในดวงจันทร" อะแฮม! ไมรูติดอกตดิใจอะไรนักหนา ถึงไดเขียนเรื่องเก่ียวกับประเทศเวียดนาม
ออกมา 2 เลม ติดตอกัน (เลมกอนหนานี้ "ความลับที่ซาปา" รวมเรื่องส้ันในเวียดนามเชนกัน) หลังจากเขาไปสอน
หนังสือในฐานะผูเชี่ยวชาญภาษาไทย ท่ี มหาวิทยาลัยแหงชาติฮานอย เปนเวลา 2 ป คอเรื่องส้ันก็ลองมาอานดู...  

 สวน ชูเกียรติ สุทิน อาจารยประจํา วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช อีกสถานะหนึ่งเขาคือ กวีท่ีนาจับตามอง เจาของ
นามปากกา ร, ปริศนา แตพอนํามาพิมพรวมเลมกลับใชชื่อจริง กับผลงานเลมแรกชุด "แรงเสียดทานในรูปทรงกลม"  ซ่ึง
เดินทางมาเทียบทา "ชานชาลานักเขียน" ใหมหมาด ไมวาจะใชชื่อจริงหรือนามปากกา 'คุณคาของเนื้องาน' ก็ไมได
หายไปไหน และในยุคท่ีกวีตกต่ํา (ต่ําสุดขีด) ลองเสพอรรถรสแหงถอยคํา น้ําเสียงกวีรุนใหมชื่อ ชูเกียรติ สุทิน ดูหนอย
เปนไร ผลงานเลมนี้ไดอาจารย ธัช ธาดา ทําหนาที่ บก. ใหเชียวนา...ออ! ลืมบอกไป สงชิงซีไรต ดวย...  

 สําหรับ พรชัย แสนยะมูล 'กุดจ่ี' กวีน้ําใจงาม ออก 'อัลบ้ัมเพลง' สลับกับ 'พ็อกเก็ตบุค' แต อยางหลัง ยังออกถ่ีกวา และ
จัดวาเขา เปนนักเขียน/กวีขายดีคนหนึ่ง! ถึงกระนั้น ลาสุด 'กุดจ่ี' ไดทําเพลงออกวางแผงอีกชุด! ท้ังท่ีอัลบ้ัมกอนลงทุน
ไปรวมๆ 3 แสนบาท! ไดคืนมาแค 5-6 หมื่น (ใจรักเกินรอยจริงๆ) คราวนี้หนักกวาเกา ตนทุนปาเขาไป 4 แสนบาท! กับ
อัลบ้ัม "กุดจ่ี ชุดยกทรงยกใจ เปนกําลังใจใหเธอเสมอ" แตคอยใจชื้นขึ้นหนอยเพราะขายคูหนังสือ SMS ฮาๆ ตามแนว
ถนัด เลมบางๆ นารักๆ...  

 ดังนั้น "ยกทรงยกใจ" ท่ีเจาตัวเพียรพยายามดวยใจรัก คงไมยากที่จะ 'ถอนทุนคืน' (โดยไมผิดกฎหมาย เพราะไดมา
โดยชอบ-ฮา) หรือถามี 'กําไร' ตอบแทนบาง เชื่อวาใครตอใครคงรวมยินดี งานชุดนี้เกือบ 20 เพลง 'กุดจ่ี' เขียนเอง-รอง
เอง มีบางบางเพลงเพื่อนๆ พี่ๆ ศิลปนชวยแจม คมสัน นันทจิต, พยัต ภูวชิัย เปนอาทิ เสียงรองและดนตรีดูกลมกลอมข้ึน
กวาชุดกอนๆ ขออวยพรใหขายได มีวางจําหนายที่ รานนายอินทร และ บุคสไมล เปนหลัก ออ...ผลงานกวีนิพนธชดุ 
"แมงมุมมอง" ของ 'กุดจ่ี' สงชิง 'ซีไรต' กะเขาดวย ขอบอก!...  

 ดานกวีรุนพี่ พจนาถ พจนาพิทักษ รายนี้หลังๆ ชักติดลมกบัการ 'รองเพลง' และคงไปไดสวย ทาจะรุงกวาเขียนบทกวี! 
ท้ังๆ ท่ีฝมือใน 'เชิงกวี' ดีในอันดับตนๆ ของบรรดา กวีหนารามฯ ผลงานเพลงชุดชื่อ "พจนาถ" ชุดถัดมา "อยูพรุงนี้" 
และ "ในรานหนังสือชื่อความหลัง" มาถึงอัลบ้ัมลาสุด ชุดท่ี 4 "ฝากเพลงไปบาน" นาฟงข้ึนเปนลําดับ...  

 และเชนเคย...เขา เขียนเอง-รองเอง ท้ังชุดครับ ใครเคยชื่นชอบเพลงไตเติ้ลรายการ 'คนคนฅน' กับ "ฝากใจไปบาน" 
เพลงประกอบละคร "เหนือทรายใตฟา" ของคายเปา จิน จง ท่ี "เอก พจนาถ" เขียนเอง-รองเอง คงไมพลาด "ฝาก
เพลงไปบาน" ขาววามีการ ถายทําคาราโอเกะดวย ท้ัง 10 เพลง! แฟนๆ หาดูชมไดไมนานเกินรอ และในขณะที่ชุดนี้วาง
แผง "เอก พจนาถ" ก็ เขาหองอัด ทําเพลงชุดใหมอีกแลว ออ! งานกวีนิพนธเลมลาสุดของเขา "เอยคําวารักบางก็ได" 
ท่ีออกเมื่อปกลาย ไมไดสงประกวด 'ซีไรต' (เก่ียวกันไหมเนี่ย?)...  

 ขาวลามาเร็ว คมทวน คันธน ูกวีซีไรตจากผลงาน "นาฏกรรมบนลานกวาง" ตองเขา ‘ผาตัดสมอง’ ตอนนี้นอนพักรักษา
ตัวอยูท่ี รพ.เกษมราษฎร ยานประชานิเวศน ขอสงกําลังใจ ให "พี่หนอย-คมทวน" แคลวคลาดปลอดภัยและหายเปน
ปกติไวๆ นะครับ...  

พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดี  

.........................................................................  

 


