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ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก    ฉบับประจําวันจันทรที่   1 เดือนตุลาคม    พ.ศ.2550  หนา  12 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

ชานชาลานักเขียน-4 องคกร "รัฐ-เอกชน" ประสานมือ "เพาะกลาวรรณกรรม"
 
สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย ท่ีมี ศ.กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล เปนนายก สมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย นําโดยนายก ชมัยภรแสงกระจาง  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว ประสานมิตร) รวมมือ
กับบริษัทซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ คายกลาวรรณกรรมรุนท่ี 4 ข้ึนระหวาง วันท่ี2-
5 ตุลาคมนี้ ณโรงแรมริเวอรแคววิลเลจ อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี...  

00 โครงการนี้ 3 ครั้งท่ีผานมา ประสบความสําเร็จอยางสูง เพราะจากการไดติดตามผล ตนกลา ท่ี4 องคกร
หลัก ท้ังภาครัฐและเอกชน ไดรวมกันบม เพาะ สามารถ แตกหนอตอยอด เจริญงอกงามไปทั่วทุกพื้นท่ี เยาวชน
ชาวคาย รักการอาน-เขียน และใชชีวิตไปในทาง สรางสรรครูจักตัวเองและรับผิดชอบตอสังคมอยางที่ควรจะ
เปน! แนนอนนอกจากคายกลาวรรณกรรม แลวยังมี คาย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการตูนในฝน ดวยจากการ
รวมมือของ สมาคมการตูนไทย อีก 1 องคกร ซ่ึงเคลื่อนขบวนโดยอุปนายก ศักดาแซเอียว หรือ เซียไทยรัฐ...  

00 คายกลาวรรณกรรมรุนท่ี 4 ท่ีจะเดินไป เรียนรู-หาประสบการณนอกหองเรียน ในเชาวันอังคารนี้ มีเยาวชน
ระดับ ม.ปลาย ท่ีไดรับการคัดเลือกจากทั่วประเทศจํานวน กวา60 คน ครู-อาจารย กวา 30 คน รวมกับ คาย
การตูน และ คณะวิทยากร คณะทํางาน สื่อมวลชน รวมทั้งส้ิน เกือบ250 คน ไปใชชีวิตรวมกัน4 วัน 3 คืน ถือวา
เปนคายใหญมากงานนี้ วันทนียนามะสนธิ ผูใหญในสํานักประชาสัมพันธและกิจกรรมสังคม บมจ.ซี.พี.อีเลฟเวน
ฯ ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ ส่ังลุยเต็มท่ี...  

00 สําหรับ คณะวิทยากรคายกลาวรรณกรรม นอกจาก นายก สองสมาคมแลว ก็มี เนาวรัตนพงษไพบูลย
, วัฒน วรรลยางกูร, อรสม สุทธิสาคร, กนกวล ีพจนปกรณ, กิ่งฉัตร, จตุพลบุญพรัด, ยุทธ โต
อดิเทพย (นายกสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย), โชคชัยบัณฑิต และอีกเพียบ รวมถึงอาจารย/นักเขียนผศ.
อํานาจเย็นสบาย รองอธิการบดีฝายเครือขายการเรียนรู มศวประสานมิตร ท่ีเตรียมไป เวิรคช็อป ใหแกคร-ูอาจารย
เปนกรณีพิเศษดวย...    

00วันอังคารที่2 ตุลาคม เชนเดียวกัน ณ สถาบันปรีดีพนมยงค ซอยทองหลอ (สุขุมวิท 55) มีงานเปดตัวหนังสือ
เลมสําคัญ คือ เรื่องเลาจากมหากาพยมหาภารตะ เลม 1 ตอน กําเนิดพี่นองเการพและปาณฑพ แปลและ
เรียบเรียงมาเลาใหมโดยวีระธีรภัทร พิมพปกแข็งอยางดี หนาเฉียด600 หนา ในวันเปดตัวเขามีเสวนา เรื่องเลา
จากมหากาพยมหาภารตะ: หลากมุมมองหลายความคิด โดย ดร.นิยะดาเหลาสุนทร, ดร.สุเนตร ชุตินธรา
นนท, ทรงยศ แววหงส และ สมฤทธิ์ ลือชัย พรอมทั้งเปดใจ วีระธีรภทัร วา ทําไมตองมหากาพยมหาภารตะ คน
รักวรรณคดีไมควรพลาดเริ่มบายโมง เปนตนไป...  

00 ตองยอมรับวานาทีนี้นอกจากบน หนากระดาษ แลวนักเขียน ยังสนุกกับการนําเสนอผลงานผาน อินเทอร
เน็ต อยางเปนล่ําเปนสัน หลายคนมี เวบไซต เปนของตัวเอง ขณะที่หลายคนเริ่มมี เวบบล็อก สวนตัว
เชนกัน! อยางในเวบไซตwww.oknation.net  มีนักเขียนนอยใหญเขาไปเปด บล็อก รวม 30 รายแลว! มิตรรักนัก
อานสามารถเขาไป เย่ียมชม และ แสดงความคิดเห็น ไดตามอัธยาศัย (ดูในลอมกรอบ)...  

00รางวัลซีไรต นี่มีเสนหเสียจริง ใครจะทุบจะตีอยางไร ก็ย่ิงหอมหวนทวนลมย่ิงตีย่ิงดังวางั้นเถอะ! คนไดซีไรตก็
กลายเปนคนดังชั่วขามคืน...เอออยากไดม่ังจัง! (แตมือยังไมถึง-อิอิ) สวนความเคลื่อนไหวของกวีซีไรตคน
ใหม มนตรีศรียงค ตอนนี้ตองทําใจ...เอย! ตองทํา หม่ีเปด ขายสลับการเดินสายรับ แสดงความยินดี และให
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สัมภาษณส่ือตางๆ ยังไมเสร็จ! ลาสุดถาใครอยากอานความคิดความเห็นของ กวีหม่ีเปด ตองไปดูนิตยสาร way...  

00 พูดถึง เวย ในฉบับเดียวกันนี้มีสัมภาษณยาวๆ เจาของตนคิดโครงการ สถาบันหนังสือแหงชาติ นาม มกุฏอร
ฤดี นาสนใจทีเดียว ผูท่ีพยายามผลักดันเรื่องการอาน ใหเปน วาระแหงชาติ ควรตองอาน! จําไดไหม4-5 ปกอน
เจาของผลงานนวนิยาย ผีเสื้อและดอกไม วรรณกรรมเยาวชน เด็กชายจากดาวอื่น รวมเรื่องส้ัน เพลงนก
เหย่ียว  และฯลฯ คนนี้ ยอมปรากฏตัว (เปลืองตัว) เพื่อผลักดัน ความฝน เร่ือง ระบบหนังสือ หรือ สถาบันหนังสอื
แหงชาติ ใหกลาย เปนจริงแตทายที่สุดถูกขโมยซีน ไปหนาตาเฉย!...   

00 นอกจากบทบาทสําคัญดังกลาว มกุฏอรฤดี หรือ วาวแพร และนิพพานฯ คนในวงการ ตางยอมรับเขา ในฐานะ
เจาของและบรรณาธิการ สํานักพิมพผีเสื้อ ผูผลิตหนังสือดี ออกมามากมายคงไมตองเจียระไนวา ดีแคไหนอยางไร
เปนวา ดอนกิโฆเตแหงลามันชา ขุนนางต่ําศักด์ินักฝน วรรณกรรมโลกสุดคลาสสิก นวนิยายท่ีกษัตริยทรงมอบ
กษัตริย นั่นก็ใชและเลมลาสดุเพิ่งอวดโฉม คือเร่ือง เด็ก200 ป วรรณกรรมแปลญี่ปุนฝมอื นักเขียนรางวัลโนเบล
ค.ศ. 1994 นาม เค็นซาบุโรโอเอะ แปลโดย มณฑาพิมพทอง ลองไปเดินดูตามรานหนังสือเถอะครับ...      

00 หลังจากเขียนหนังสือชื่อทาทาย คนตุลาตายแลว ออกวางแผงรับลมตุลา แคน สาริกา ก็เปดคอลัมนใหม
ใน เนช่ันสุดสปัดาห ตอทันทีเห็นชื่อคอลัมน วัยหนุมท่ีหายไป และอานชิ้นแรก มิทันไดรัก ก็ตองรบ ฉบับที่ผาน
มาแลวชวนติดตาม...  

00 ดานนักเขียนสารคดีแนวปา วัธนาบุญยัง ท่ียึดหัวหาดสนาม เนชั่นสดุสัปดาห มานานหลายปแมวาวันนี้จะเวน
วรรค พักเคร่ือง แตเร่ืองราว บันทึกของคนรักภูเขา (จากอินทนนทถึงหิมาลัย) ท่ีลงเปนตอนๆ 40 ตอนนั้น ลาสุด
พิมพรวมเลมเรียบรอยแลว...  

00 เชนเดียวกับ ปริญญาผดุงถิ่น นักเขียนแนวตกปลาแบบผจญภัย ไฟแรง แหงคอลัมน สะเทินน้ําสะเทิน
บก ใน มติชนสุดสัปดาห ท่ีตอนนี้ออกเลมท่ี5 ตามมาติดๆ ชื่อ สองปาสาละวิน ซ่ึงตางไปจากเรื่องกอนๆเจาตัวให
นิยามผลงานเลมนี้วาเปนสารคดีทองเท่ียว เชิงตอสู! (สุดซูซา)...  

00 คณะกรรมการ สมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย นําโดยนายก ยุทธโตอดิเทพย เดินทางไปประชุมสัญจรท่ี
หาดแมรําพึงจ.ระยอง เมื่อวันท่ี 22-23 กันยายน ไดรับการตอนรับขับสูดูแลอํานวยความสะดวกในทุกเร่ืองจากนัก
กลอนเจาของพื้นท่ี ธปกรณโสธนะ และ ชมรมศิลปนจ.ระยอง กลับมา 'นายกยุทธ' ยังปลื้มไมหาย เลยฝากคํา
วา ขอบคุณ-ขอบคุณกลับไป...   

พบกันใหมสัปดาหหนาสวัสดีครับ  

วรรณฤกษ  
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