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วรรณกรรม : 
สะพานข้ามของสองฝั่ง 

 
 
สมคิด สิงสง 
ศิลปินมรดกอีสาน 
ประธานสโมสรนักเขียนภาค
อีสานคนแรก 

 
 
 

ปี พ.ศ.๒๕๓๒ วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน 
 ระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวรรณกรรมสัญจร โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กร
ภาคเอกชนและจังหวัดชัยภูมิ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าภูเขียว กลุ่มนักเขียนจ านวนหนึ่งได้ร่วมกันลงชื่อใน “ค า
ประกาศของคณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสโมสรนักเขียนภาคอีสาน” 
           “ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของภูมิภาค กระแสธารแห่งศิลปวรรณคดีอีสาน รินไหลไม่ขาดสาย แผ่นดินนี้
ได้ให้ก าเนิดนักปราชญ์ นักคิด และนักเขียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ประหนึ่งแม่น้ าโขง แม่น้ าซี แม่น้ ามูล แม่น้ าสงคราม ฯลฯ 
ยังความชุ่มชื้นแก่พืชพันธุ์ ธัญญาหาร บ ารุงเลี้ยงชีวิตผู้คนในแผ่นดิน จนสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ยืนนานมาจนทุกวันนี้ 
           นักคิดนักเขียนได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสรรค์และจรรโลงศิลปวรรณคดี เป็นผู้จดจารความเป็นอยู่ ความเป็นไป
ในแผ่นดิน เผยแผ่สู่สายตาสายใจสาธารณชน ด้วยรูปลักษณ์และวิธีการต่างๆ อันควรถือได้ว่ามีค่ายิ่งต่อ
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติในด้านการสร้างสรรค์และจรรโลงศิลปวัฒนธรรมด้วยอักขรวิธี เป็นบทบาทยิ่งใหญ่หาน้อย
ไม่ 
           ในประวัติศาสตร์แห่งภูมิภาค นักปราชญ์ นักคิดนักเขียนแต่ละท่านต่างก้มหน้าก้มตาสร้างสรรค์ผลงานตาม
ทางท่ีตนถนัด ในท านองต่างคนต่างคิดและต่างคนต่างท า เมื่อสิ้นอายุขัยก็ล้มตายหายสูญไปในแผ่นดิน ประหนึ่งดัง
สายน้ าน้อยใหญ่ที่เหือดแห้งระเหยหายไปตามกาลเวลาแห่งฤดูเดือน ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏมีแม่น้ าลางสายได้ไหลลง
สู่จุดบรรจบ ก่อให้เกิดเป็นท้องทะเลและมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ยังประโยชน์แก่แผ่นดินยิ่งขึ้น เป็นอุทาหรณ์ให้แก่
เราผู้ท างานสร้างสรรค์จรรโลงศิลปวัฒนธรรมทั้งหลาย 
           จึงเมื่อสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและบุคคลในองค์กรท้องถิ่นกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา
เรื่อง “วรรณกรรมปัจจุบันและบทบาทนักเขียนภูมิภาค” ขึ้น ณ ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อ าเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันส าคัญยิ่ง ที่ผู้ท างาน
ด้านศลิปวรรณคดีในภาคอีสานได้มาประชุมกัน ประดุจดังแม่น้ าโขง-ซี-มูล ไหลไปบรรจบกันเป็นท้องทะเลและ
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มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ 
           ดังนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีรายชื่อท้ายนี้จึงเห็นสมควรให้สถาปนา “สโมสรนักเขียนภาคอีสาน” ขึ้น เพ่ือ
ด าเนินกิจการภายใต้เจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น 

ทุ่งกะมัง 
๑๖ กันยายน ๒๕๓๒” 

           นี่คือค าประกาศในวันนั้น! มีผู้ลงนามท้ายประกาศถึง ๓๗ คน ผ่านมาถึงปีนี้ พ.ศ.๒๕๕๖ ระยะเวลาย่างเข้า
สู่ขวบปีที่ ๒๔ อันหมายถึง ๒ รอบปีนักษัตรตามปฏิทินสุริยคติไทย ถ้าเป็นช่วงชีวิตของคนก็อยู่ในวัยหนุ่มแรกรุ่นที่
เต็มไปด้วยพลก าลัง 
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๓๗ รายชือ่ผูล้งนามทา้ยประกาศสถาปนาสโมสรนักเขยีนภาคอสีาน เมือ่วนัที ่๑๖ กันยายน ๒๕๓๒ 
ทีเ่ขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าภเูขยีว ทุง่กะมัง อ.คอนสาร จ.ชยัภมู ิ

           ภาพนี้เป็นประวัติศาสตร์ของการก่อเกิด
สโมสรนักเขียนภาคอีสานในวันนั้น คนที่ก าลังถือ
เอกสารอ่านอยู่นั้นคือคุณลุงอาจินต์ ปัญจพรรค์ 
ขวามือในภาพคืออาจารย์จันทน์แดง ค าลือหาญ 
มหาบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์(อักษรโบราณ) จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้ายมือในภาพคือผมและ
วงเดือน ทองเจียว 
          วันนั้นผมได้รับอุปโลกน์ให้เป็นประธาน
สโมสรนักเขียนภาคอีสานคนแรก! 

 

ถัดมาอีก ๑ ปี ระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๓ 
          สโมสรนักเขียนภาคอีสาน (แห่ง
ประเทศไทย) ได้ให้การต้อนรับ “คะนะขน
ขวยส้างตั้งสะมาคมนักปะพันลาว” 
          นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์ ปีที่ ๔ ฉบับ
ที่ ๒๐๓ ประจ าวันที่ ๒๒-๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ 
อุทิศเนื้อที่เต็มหน้า ๖๙ รายงานข่าวภายใต้
หัวข้อเรื่องว่า “วันดอกไม้อักษรหลากพันธุ์
บานทั่วอุทยานวรรณกรรมสองฝั่งโขง” พร้อม
กับตีพิมพ์ภาพ ๔ สีของคณะผู้แทนนักเขียนลาว 
๙ คนกับ สมคิด สิงสง ประธานสโมสรนักเขียน
ภาคอีสาน ค าบรรยายใต้ภาพบอกว่าเป็น
ผู้กระท าพิธีเปิดจุกขวด“เหล้าเทวดา” ที่
นักเขียนฝั่งซ้ายน ามาฝาก  เป็นการโหมโรงการ
สัมมนา โดยมีไพทูรย์ ธัญญา นักเขียนรางวัลซี
ไรท์คอยลุ้นอยู่ด้านหลัง 
          ลีดของข่าวดังกล่าวเขียนว่า “เปิดตัว 
๙ คนวรรณกรรมฝั่งซ้าย เป็นครั้งแรกในรอบ 
๑๕ ปีที่ดวงดอกไม้หลากสีสันเบ่งบานและส่ง
กลิ่นหอมอบอวลทั่วอุทยานวรรณคดีสองฝั่งโขง 
ในอดีตมีก าแพงทางการเมืองขวาง อยู่ใกล้
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เหมือนไกล  ผู้จัดการรายสัปดาห์พบ ๓ นักเขียนหนุ่มลาวเลียนแบบนักเขียนหนุ่มไทย เขียนเองพิมพ์เอง แล้วก็แบก
หนี้ไว้เองคนละล้าน เพราะว่าค่าปากกายังมิได้รับการคุ้มครอง เลยต้องลงทุนวัดดวงกัน เป็นบททดลองเบื้องแรก” 

บา้นปรารถนา : สมัยทีน่าย มานติ เพชรล ้า เป็น

หัวหนา้อทุยานแหง่ชาตติาดโตน ไดข้ึน้ป้าย “ศาลา
นกัเขยีน” ไวห้นา้บา้นปรารถนา เพือ่รับรองนักเขยีน

ทีม่าเยีย่มชมอทุยานแหง่ชาตติาดโตน ในภาพเป็น
คนืวนัเปิดขวด “เหลา้เทวดา” ทีนั่กเขยีนฝ่ัง สปป.

ลาว น ามาเชือ่มโยงสายสมัพันธพ์ีน่อ้ง 
 

           ครั้งนั้น บ้านปรารถนา ซึ่งข้ึนป้ายไว้งาม
เด่นว่า ศาลานักเขียน ได้กลายเป็นบ้านพักรับรอง
คณะนักเขียนลาว ๙ คน ก่อนหน้านั้นเรือนรับรอง
ของอุทยานแห่งชาติตาดโตนหลังนี้เคยต้อนรับ
นักเขียนไทยชื่อดังมาแล้วหลายท่าน อาทิ “ลาวค า

หอม”  สุวัฒน์ วรดิลก (รพีพร) พร้อมด้วยเพ็ญศรี พุ่มชูศรี เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ และใครต่อใครอีกมากหน้าหลาย
ตา โดยเฉพาะนักเขียนในสังกัดสโมสรนักเขียนภาคอีสาน ได้ใช้เรือนรับรองหลังนี้เสมอมา จนทางการอุทยานต้องยก
ให้เป็น ศาลานักเขียน 

และนี่คือท่ีมาของ... 
แถลงการณ์ร่วมนักเขียนสองฝั่งโขง 
          “ในช่วงบุญออกพรรษาปีนี้ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ สโมสรนักเขียนภาคอีสาน และคณะผู้แทน
นักประพันธ์ลาวได้ร่วมกันเปิดการสัมมนา วรรณกรรมสองฝั่งโขง ซึ่งเป็นครั้งปฐมฤกษ์ ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในท่ามกลางภูผาป่าไม้ 
สายน้ า และบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ด้วยความรักฉัน
พ่ีน้อง 

ถึงแม้ว่าจะเป็นคืนวันอันไม่ยาวนาน แต่ก็
เปี่ยมด้วยน้ าใสใจจริงแห่งสันติภาพ มิตรภาพ และ
ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
          มรดกทางวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ าโขง ซึ่งบรรพ
บุรุษได้สร้างสรรค์อย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระ 

และรูปแบบอันหลากหลาย สมควรแก่การพิทักษ์รักษา ฟ้ืนฟูบูรณะ และพัฒนาให้งอกงามสืบไป 
          ศิลปวรรณกรรมนั้นมีความเป็นสากล ผู้ท างานสร้างสรรค์จรรโลงศิลปวรรณคดี จึงเป็นผู้มีจิตใจสากลนิยม 
โดยเฉพาะผลงานที่เกิดจากความคิดระดับสร้างสรรค์ย่อมต้องถือว่าเป็นสมบัติร่วมกันของมวลมนุษยชาติ 
          ศิลปวรรณคดีนั้นแสดงออกถึงความเป็นอารยะของมนุษยชาติควรค่าแก่การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
บทบาทในการพัฒนาสังคม 
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          ในการสัมมนานักเขียนสองฝั่งโขงครั้งนี้ พวก
เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียน ทรรศนะ
ต่างๆ ทางสังคม และวัฒนธรรม อันจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและความคิด
จิตส านึก 
          ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่ามีความ
จ าเป็นต้องให้นักเขียนมีโอกาสไปมาหาสู่กัน ร่วมมือกัน 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานการเขียน รวมทั้งการแปลเพ่ือตีพิมพ์เผยแผ่อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความ
เข้าใจอันดีและยอมรับนับถือซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนไทย-ลาว  
          ผลส าเร็จของการสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากองค์การปกครองของทั้งสองประเทศ และ
องค์กรต่างๆ ทั้งส่วนราชการ และเอกชน  จึงขอขอบคุณไว้  ณ  ที่นี ้
          แม่น้ าโขง, สายเลือดเลี้ยงคนสองฝั่ง น้ าใจไหลหลั่งด้วยกระแสวรรณกรรมที่หอมหวนไม่เหือดหาย อันจะ
น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าชั่วกาลนาน 
                                      ที่บ้านซับแดง, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ 

(ลงนาม) โสมสี  เดชาก าพู   (ลงนาม) สมคิด  สิงสง 
ผู้แทนคณะนักเขียนสปป.ลาว     ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน” 

 
: คนืวนัที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๓๓ คณะยกร่างแถลงการณ์
ร่วมนักเขยีนสองฝ่ังโขงเร่งมอืท างานกนัเต็มที ่หลงัอิม่

หน าส าราญอาหารมือ้ค า่ทีก่ระทอ่มลายสอื บา้นซบัแดง 
จังหวดัขอนแกน่ ในภาพ (จากซา้ย) ไชสวุนั แพงพง 

สมคดิ สงิสง ทีเ่ห็นขา้งหลงัคอืบนุทะนอง ชมไชผน 

สว่น ดร.ทองค า ออ่นมะนีสอน คอยเพิม่เตมิและตรวจ
แกอ้ยูห่า่งๆ 
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          นั่นเป็นพันธสัญญารากเหง้าท่ีวางอยู่บนบ่าของพวกเราโดยเฉพาะผม หลังน าคณะนักเขียนชาวไทยจาก
สโมสรนักเขียนภาคอีสาน ไปเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ และได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ พูมี วงวิจิด ถึง ๒ ครั้ง ท่าน
ผู้นี้นอกจากเป็นปัญญาชนที่อุทิศตนเข้าร่วมต่อสู้กู้ชาติในยุคสงครามเย็นอย่างเอาการเอางานแล้ว ท่านยังเป็น
นักปราชญ์ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของลาว 
          ครั้งแรกเป็นการเยือนนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการ ตามค าเชิญของสมาคมนักปะพันลาว กระ-
ทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ระหว่าง ๘-๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๔ 

พวกเราได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ พูมี วงวิจิด ในวัน
สุดท้ายที่ท่านอยู่ในต าแหน่งผู้ว่าการประธานประเทศ
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว)เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ ณ ห้องรับรอง
แนวลาวฮักชาด ในภาพ (จากซ้าย) สุรสีห์ ผาธรรม 
ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง “ครูบ้านนอก” และผู้ผลิต
รายการสารคดีโทรทัศน์ และผม (สมคิด สิง
สง) ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน ฯพณฯ พูมี วง
วิจิด สมสี เดชาก าพู และ ดร.ทองค า อ่อนมะนีสอน 

อธิบดีกรมวัฒนธรรมมหาชน ในฐานะประธานสมาคมนักประพันธ์ลาว 
          ครั้งที่ ๒ ผมจ าวันเดือนปีไม่ได้ ครั้งหลังนี้ไม่ได้ไปอย่างเป็นทางการ แต่ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านพูมีที่บ้านพัก
ของท่าน ปรากฏว่าท่านผู้เฒ่าล้มป่วยจนต้องนอนให้หมอหยอดน้ าเกลือ แต่เมื่อทราบว่าคณะของพวกผมขอเข้าเยี่ยม 
ฯพณฯ สั่งให้หมอถอดเข็มน้ าเกลือ แล้วลงมาพูดคุยกับพวกเรานานนับชั่วโมง 
          “บ่ส าคัญเท่าพี่น้องมายาม!” 
วรรณกรรม : สะพานเช่ือมของสองฝั่ง 

 “แม่โขงมิอาจขวางกั้น  
ความสัมพันธ์มิอาจขวางได้  
ก าแพงเบอร์ลินยังพังทลาย  
เพราะหัวใจของเราเสรีฯ” 
(พระไม้) 
 หลังการไปมาหาสู่กันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
สายสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนสองฝั่งโขง ก็ด าเนินสืบต่อมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการแปลผลงานวรรณกรรมตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและลาว
แลกเปลี่ยนกันเรื่อยมา ขณะเดียวกัน องค์กรนักเขียนภาคอีสานของ
ไทย และสมาคมนักประพันธ์ลาว ต่างก็มีพัฒนาการไปตามกาลสมัย
ที่ผ่านพ้นไป 
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บรรยากาศทีซ่บัแดง ๑๒ ตลุาคม ๒๕๓๓  
ลงุ ส. เดชา ก าลงัร่ายกลอนสด.. 

“..โอนอ ฟังเสยีงน ้าลน้ฟ้า! โตนตาดตกคอน  

เป็นเสยีง เพลงอวยพร  โชคชยัเจรญิกา้ว  
ลาว- ไทย  ใจใสแจง้     แพงถนอมนอ้งพี่ 

น ้าโตนตาดเป็นดนตร ีส าเนยีงเสยีงปากเวา้  
เป็นเพลงฮอ้งฮว่มกนั  

ภาษาลาวค าไทย- ภาษาไทยค าลาว!  

ฮว่มประพันธเ์นือ้ฮอ้ง   ใหส้อดคอ่งดนตร ี
มสี าเนยีงเสยีงลาว      ฮว่มอสีานใสเกีย้ง 

ประสานเสยีงชาวใต ้    ไทยกรุงเมอืงลา่ง  
ตา่งก็มาปากเวา้ โฮมเตา้เผา่พงษ์ฯ 

 โสมส ีเดชาก าพู (ส. เดชา)

 

หนังสอืพมิพเ์วยีงจันใหมร่ายวัน ฉบับวนัที ่๙ สงิหา ปี 
๑๙๙๑ (๒๕๓๔) ตพีมิพข์า่วและภาพไวก้ลางหนา้ ๑ 

ภายใตห้ัวขอ้ขา่ววา่ “นักเขยีนไทยเดนิทางมาถงึนคร

เวยีงจันทน์” มเีนือ้ความวา่ “ตอนแลงวนัที ่๘ สงิหานี ้
กระทรวงแถลงขา่วและวัฒนธรรม ทา่นปะเสดิ สี

ชานน รองรัฐมนตรกีระทรวงดงักลา่ว ไดต้อ้นรับคณะ
นักเขยีนสโมสรนักเขยีนภาคอสีานแหง่ประเทศไทย 

จ านวน ๑๒ คนซึง่น าโดยทา่นสมคดิ สงิสง ประธาน

สโมสรนักเขยีนภาคอสีานของไทย การโอล้ม 
(สนทนา) ระหวา่งแขกกบัเจา้ภาพด าเนนิไปดว้ยไมตรี

จติฐานบา้นพีเ่มอืงนอ้ง การเดนิทางมาเคลือ่นไหว
เยีย่มยาม สปป.ลาว ของสโมสรนักเขยีนภาคอสีาน

ของไทยในครัง้นี ้แมน่เป็นการรัดแน่นความสามัคค ี
ทัง้พบปะแลกเปลีย่นบทเรยีนระหวา่งนักเขยีนสอง

ประเทศ และทัง้จะพรอ้มกนัศกึษาคน้ควา้ดา้นเวยี

กงาน (การงาน) วฒันธรรม และศลิปะวรรณคดอียู่
ลาวจ านวนหนึง่ คณะผูแ้ทนสโมสรนักเขยีนภาคอสีาน

ของไทยไดเ้ดนิทางมาถงึนครหลวงเวยีงจันทรใ์นตอน
เชา้ของวนัเดยีวกนันี ้โดยตอบสนองตามค าเชญิของ

สมาคมนักประพันธล์(สปล.) และจะอยูเ่คลือ่นไหว

 เยีย่มยามลาวเป็นเวลา ๘ วนั”

 
ระหว่างวันที ่๒๔- ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ สโมสรนักเขียนภาค

อีสาน ศูนย์ข้อมูลลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานสนับสนุน
ต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วรรณกรรม ดนตรี กวี ศิลป์ สองฝั่งโขง” 
ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น 

จากนั้นก็มีกิจกรรมต่างๆ สืบเนื่องต่อมา โดยมีงานวรรณกรรม
เป็นเสมือนสะพานทองเชื่อม “ของ” สองฟากฝั่ง “ให้ได้เทียวหย่องยื้อ 
เสมอผ้าแผ่นเดียว กันนาฯ” 

Somkhit SINGSONG 
http://www.somkhitsin.net 
e-mail: somkhitsin@hotmail.com 
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