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โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop   

28 เมษายน – 9 มิถุนายน 2555 
ดําเนินงานโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
 

ท่ีมาของโครงการ 

แนวคิดของโครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop น้ันเช่ือมโยงจากวัตถุประสงคของ

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ในการใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมแกชุมชนและประชาชน ดวยองคความรูอัน

หลากหลาย โดยโครงการน้ีสงเสริมเรือ่งการอบรมวรรณกรรม โดยมีกลุมนักเขียนและวิทยากรผูมีความรูความเช่ียวชาญในแวด

วงวรรณกรรมมารวมกันสรางหลักสูตรสําหรับการอบรมท่ีครอบคลุมความรูดานวรรณกรรม เพ่ือสรางสรรคนักเขียนหนาใหมท่ี

จะรวมสรางสังคมแหงการอานและเขียน ในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย และบทกวี    

โดยการอบรมในครั้งน้ีจะสงเสริมใหเกิดการตอยอดความรูจากวิทยากร และนําผลงานของผูเขารวมการอบรมออกสู

สังคมผานรูปแบบของ e-book ท้ังน้ีเปนการนําเสนอผลงานดานศิลปวัฒนธรรมท่ีแวดลอมในชีวิตของคนในสังคมปจจุบัน และ

เกิดการเช่ือมโยงระหวางผูเขียนและผูอาน เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธกันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหน่ึง      

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปดโอกาสในการสรางผลงานจากนักเขียนหนาใหมท่ีจะรวมสรางสังคมแหงการอานและเขียน ในรูปแบบ

เรื่องสั้น นวนิยาย และบทกวี    

2. เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธกันระหวางกลุมนักเขียนและผูอาน ในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหน่ึงในรูปแบบ

งานวรรณกรรม      

3. เพ่ือใหกลุมผูเขารับการอบรมไดมาซึ่งแรงบันดาลใจจากผลงานสรางสรรคข้ึน และเกิดพัฒนาการทางการ

สรางสรรคผลงาน เมื่อเวลาไดดําเนินไปจนระยะหน่ึงแลว  

4. เพ่ือเปนพ้ืนท่ีใหกลุมนักเขียนไดมีโอกาสแลกเปลีย่นมมุมองและความคิดเห็นดานวรรณกรรม ซึ่งนําไปสูการเปด

กวางในการสรางสรรคผลงานใหมีความแตกตางหลากหลายอยางนาสนใจและมีคุณคามากยิ่งข้ึน  

5. เพ่ือเปนการนําเสนอผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของงานวรรณกรรมออกสูสังคม อันเปนพันธกิจของ

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ในการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศิลปนและประชาชน รวมท้ัง

การสรางคุณคา และแรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมใหแกสังคม    

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดกลุมนักเขียนหนาใหม ท่ีมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาและรูปแบบของงานเขียนประเภทตาง ๆ และเกิด

แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานเขียนเพ่ือเกิดผลผลิตท่ีมีคุณคาสูสังคม   

2. เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุมนักเขียนและประชาชนท่ัวไป ทําใหสังคมมีพลวัตในการ

สรางสรรคผลงานและสงเสริมใหเปนสังคมแหงการอานอยางแทจริง  

3. หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครเปนอีกพ้ืนท่ีหน่ึงในการเปนเวทีสําหรับการเช่ือมโยงผลงานจากผู

สรางสรรคและผูเสพงานดานศิลปวัฒนธรรม และเช่ือมโยงการสื่อสารจากผูเขียนไปสูผูอาน 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ฝายกิจกรรม  

สถานท่ี 

หองกระจก ช้ัน 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

28 เมษายน – 9 มิถุนายน 2555 (อบรมทุกวันเสาร รวม 7 ครั้ง ครั้งละ 6 ช่ัวโมง) เวลา 10.00-17.00 น. 

รูปแบบงาน  

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop เปดรับเยาวชนอายุ 18 – 30 ป เพ่ือเขาอบรมดาน

วรรณกรรมโดยเปดรับสมัครและใหผูสมัครสงผลงานเขียนเพ่ือรับการพิจารณา หลังจากคณะกรรมการพิจารณาและประกาศ

ผลแลวจะเริ่มดําเนินการอบรมในวันท่ี 28 เมษายน 2555 ในการอบรมแตละครั้งจะประกอบดวยการบรรยายหรือเสวนา

ในชวงเชา และชวงบายเปนการพิจารณางานเขียนของผูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาผลงานใหดียิ่งข้ึน ท้ังน้ีรายละเอียด

หลักสูตรประกอบดวย  

รายละเอียดหลักสูตร 

1. ศิลปะของการเขียน (Art of Writing)  

วาดวยแนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการเขียน อธิบายความหมายของศัพทตางๆ อาทิเชน จินตภาพ หรือ ภาพ (image) 

เสียง (voice) เรื่อง (story) ฯลฯ รวมถึงการหาแรงบันดาลใจสําหรับการเขียน (ประยุกตจากตําราของ The Routledge 

Creative Writing Coursebook ของ Paul Mills ในบทท่ี 1 Writing as Art และบทท่ี 2 Personal Narrative)  

2. เรื่องสั้นอเมริกันศึกษา (American Short Story Study)  

3. กลาวถึงเอกลักษณและความเปนมาของรูปแบบการเขียนเรื่องสั้นในอเมริกา นับจากทศวรรษท่ี 20-ปจจุ บัน 

ชวนอานงานของ Hemingway, Anderson, Barthelme, Carver ฯลฯ  

4. เรื่องสั้นยุโรปศึกษา (European Short Story Study)  

กลาวถึงภาพรวมของวรรณกรรมเรื่องสั้นในยุโรป นับจากงานคลาสสิกถึงสมัยใหม ชวนอานงานของ Boccaccio, Diderot, 

Kleist, Balzac, Thomas Mann, Camus, Beckett, Robbe-Grillet, Musil, Calvino ฯลฯ  

5. วรรณกรรมไทยรวมสมยั (Thai Contemporary Literature)  

กลาวถึงวรรณกรรมจําพวกเรือ่งสั้น นวนิยายนับจากยุคสุภาพบุรุษมาจนถึงปจจุบัน ชวนอานงานของมาลัย, ฮิวมอริสต, มนัส 

จรรยงค, กนกพงศ สงสมพันธุ ฯลฯ  

6. ศิลปะของงานสารคดี (Art of Non-Fiction)  

พูดถึงการเขียนในเชิงสารคดี การสัมภาษณ และงานเขียนเชิงบันทึก  

7. ปรัชญาในวรรณกรรม (Philosophy in Literature) ศึกษาความคิดทางปรัชญาในงานวรรณกรรมรวมสมัยท่ีนาสนใจ 

เชนวรรณกรรมในกลุมดาดา-เซอรเรียลิสต, นูโวโรม็อง(Nouveau Roman), อุยลิโป (OUILIPO) และเอ็กซิสเตนเชียลลิสม 

เปนตน 
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รายชื่อวิทยากร 

- ปราบดา หยุน  

- กิตติพล สรัคคานนท  

- วินทร เลียววาริณ  

- ซะกรียยา อมาตยา  

- อุทิศ เหมะมูล  

- วาด รวี  

- วรพจน พันธุพงศ  

- ธเนศ วงศยานนาวา   

 

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop   

นําเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ฝายกิจกรรม  

หัวหนาโครงการ 

กัณหรัตน เลี่ยมทอง  

ประสานงานโครงการ 

สรินดา นันทรุจิ  

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 

ปราบดา หยุน 

 

--------------  
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