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11.30 
น. 

Walk Rally 

ตอบค าถามชิง
รางวลั เรียนรู้
เร่ือง 35 ปี ซีไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถามชิง
รางวลั เรียนรู้
เร่ือง 35 ปี ซี
ไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถาม
ชิงรางวลั 

เรียนรู้เร่ือง 
35 ปี ซีไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถาม
ชิงรางวลั 

เรียนรู้เร่ือง 
35 ปี ซีไรต์ 

Walk Rally ตอบ
ค าถามชิงรางวลั 

เรียนรู้เร่ือง 35 ปี ซี
ไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถามชิง
รางวลั เรียนรู้
เร่ือง 35 ปี ซี
ไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถาม
ชิงรางวลั 

เรียนรู้เร่ือง 
35 ปี ซีไรต์ 

Walk Rally ตอบค าถามชิง
รางวลั เรียนรู้เร่ือง 35 ปี ซีไรต์ 

12.00 
น. 

                

12.30 
น. 

                

13.00 
น. 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมีสว่น
ร่วมกบัผู้ชมด้วย
เกมตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมีสว่น
ร่วมกบัผู้ชม
ด้วยเกมตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมี
สว่นร่วมกบั
ผู้ชมด้วยเกม
ตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมี
สว่นร่วมกบั
ผู้ชมด้วยเกม
ตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ สร้าง
การมีสว่นร่วมกบั
ผู้ชมด้วยเกมตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมีสว่น
ร่วมกบัผู้ชม
ด้วยเกมตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมี
สว่นร่วมกบั
ผู้ชมด้วยเกม
ตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ สร้างการมีสว่น
ร่วมกบัผู้ชมด้วยเกมตา่งๆ 

13.30 
น. 
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14.00 
น. 

การสนทนา
วรรณกรรมสู่
ภาพยนตร์ "ค า
พิพากษาถงึไอ้
ฟัก" พบกบัคณุ
จรูญพร 
ปรปักษ์ประลัย 

นกัวิจารณ์
วรรณกรรม 
รางวลักองทนุ
หมอ่มหลวงบญุ
เหลอื เทพย
สวุรรณ และ
กรรมการซีไรต์
หลายสมยั 
อาจารย์ ดร.พร
ธาดา สุวัธนว
นิช อาจารย์
ภาควิชา
ภาษาไทย คณะ

เปิดโลก
วรรณกรรม
เพื่อนบ้าน 

จาก
วรรณกรรมซี
ไรต์มาเลเซีย
เป็นภาพยนต์
กัมพูชาเร่ือง 
Rice People 

พบกบั 

"กัลปพฤกษ์" 

นกัวิจารณ์
ภาพยนตร์ 
รางวลั
หมอ่มหลวง
บญุเหลอื 
เทพยสวุรรณ 

ด าเนินรายการ
โดย รศ. ดร. 
ตรีศิลป์ บุญ
ขจร  อาจารย์

พบกับ บนิ
หลา สนักา
ลาคีรี 

นกัเขียนซีไรต์ 
พ.ศ. 2548 

ผู้ประพนัธ์ 
เจ้าหงิญ 

พบนักเขียน
ซีไรต์ จาก
วรรณกรรมสู่
ภาพยนต์ สขุ
หรือทกุข์ของ
กะทิ พบงาม
พรรณ     

เวชชาชีวะ 

นกัเขียนซีไรต์ 
พ.ศ. 2549  

เปิดโลก
วรรณกรรมเพื่อน
บ้าน พดูคยุถึง
ผลงานของแคทเธอ
รีน ลมิ นกัเขียนซี
ไรต์ชาวสงิคโปร์ 
พ.ศ. 2542 เจ้าของ
ผลงานนิยายรัก
เร่ือง Leap of 

Love ซึง่ได้รับการ
น าไปสร้างเป็น
ภาพยนต์เร่ือง  The 

Leap years (หยดุ
หวัใจไว้รอเธอ) น า
แสดงโดย อนนัดา 
เอเวอร่ิงแฮม ดารา
ช่ือดงัของไทย โดย 

รัญวรัชญ์ พูลศรี 

นกัศกึษาปริญญา
เอก ภาควิชา

พบกวีซีไรต์ 

เร่ืองสัน้ซีไรต์...
ถึงหนงัสัน้ร่วม
สมยั เสวนา
เร่ืองการ
ดดัแปลงเร่ือง
สัน้ให้เป็นหนงั
สัน้ร่วมสมยั 
ฉายทางช่อง
ไทยพีบีเอส 

พบ เรวัตร์ 
พันธ์ุพิพัฒน์ 

กวีซีไรต์ พ.ศ. 
2547 

พบนักเขียน
ซีไรต์ จเด็จ 
ก าจรเดช 

นกัเขียนซีไรต์ 
พ.ศ. 2554 

กบั แรง
บนัดาลใจใน
การเขยีน  

โหมโรงซีไรต์ 2556 พดูคยุถึง
กวีนิพนธ์ซีไรต์ ประจ าปี 2556 

โดย อาจารย์ดร.สหะโรจน์ 

กิตติมหาเจริญ อาจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.พรธาดา สุวัธนว
นิช อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
สมาคมภาษาและหนงัสอืแหง่
ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์ และกรรมการซีไรต์ 

อาจารย์จิราภรณ์ อัจฉริยะ
ประสิทธ์ิ ภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา กรรมการ
สมาคมภาษาและหนงัสอืแหง่

14.30 
น. 

15.00 
น. 



มนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 

กรรมการสมาคม
ภาษาและหนงัสอื
แหง่ประเทศไทย
ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ และ
กรรมการซีไรต์ 

ด าเนินรายการ
โดย อาจารย์จิ
ราภรณ์ 
อัจฉริยะ
ประสิทธ์ิ 

ภาควิชา
ภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัราช
ภฎัสวนสนุนัทา 

กรรมการสมาคม
ภาษาและหนงัสอื
แหง่ประเทศไทย
ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

 

ภาควิชา
วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
และกรรมการซี
ไรต์ 

วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ที่
ศกึษาผลงานของ
แคทเธอรีน ลมิ  

ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์ รศ.ดร.สรณัฐ ไตลัง

คะ อดีตนายกสมาคมภาษาและ
หนงัสอื อาจารย์ประจ าภาควชิา
วรรณคดี คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ด าเนินรายการโดย รศ. ดร. ตรี

ศิลป์ บุญขจร  อาจารย์ภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
กรรมการซีไรต์  

 
 
 
 
 
 
 
 



15.00 
น. 

          อาทติย์ที่ 12 
พฤษภาคม 
2556 

การเผยแพร่
งานซีไรต์ผ่าน
สื่อออนไลน์ 

โดย ผศ.ดร.
อรองค์ ชาคร  

อาจารย์ประจ า
คณะภาษา
และการสือ่สาร 
นิด้า และ 

หวัหน้า
โครงการวิจยั
สร้างสือ่
วรรณศิลป์ 
เว็บไซต์ซีไรต์
ไทยสองภาษา 
(ไทย-องักฤษ) 
หน้าตา่ง
วรรณกรรมเพื่อ
ขบัเคลือ่น
วฒันธรรม
ฐานความรู้สู่
สากล 

    

15.30 
น. 
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16.00 
น. 

Walk Rally 

ตอบค าถามชิง
รางวลั เรียนรู้
เร่ือง 35 ปี ซีไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถามชิง
รางวลั เรียนรู้
เร่ือง 35 ปี ซี
ไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถาม
ชิงรางวลั 

เรียนรู้เร่ือง 
35 ปี ซีไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถาม
ชิงรางวลั 

เรียนรู้เร่ือง 
35 ปี ซีไรต์ 

Walk Rally ตอบ
ค าถามชิงรางวลั 

เรียนรู้เร่ือง 35 ปี ซี
ไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถามชิง
รางวลั เรียนรู้
เร่ือง 35 ปี ซี
ไรต์ 

Walk Rally 

ตอบค าถาม
ชิงรางวลั 

เรียนรู้เร่ือง 
35 ปี ซีไรต์ 

Walk Rally ตอบค าถามชิง
รางวลั เรียนรู้เร่ือง 35 ปี ซีไรต์ 

16.30 
น. 

                

17.00 
น. 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมีสว่น
ร่วมกบัผู้ชมด้วย
เกมตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมีสว่น
ร่วมกบัผู้ชม
ด้วยเกมตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมี
สว่นร่วมกบั
ผู้ชมด้วยเกม
ตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมี
สว่นร่วมกบั
ผู้ชมด้วยเกม
ตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ สร้าง
การมีสว่นร่วมกบั
ผู้ชมด้วยเกมตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมีสว่น
ร่วมกบัผู้ชม
ด้วยเกมตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ 

สร้างการมี
สว่นร่วมกบั
ผู้ชมด้วยเกม
ตา่งๆ 

รอบรู้ซีไรต์ สร้างการมีสว่น
ร่วมกบัผู้ชมด้วยเกมตา่งๆ 

 


