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๐๙.๐๐ น.[30 m]

๐๙.๓๐ น.[10 m]

๐๙.๔๐ น.[20 m]

๑๐.๐๐ น.[10 m]

๑๐.๒๐ น.[10 m]***

๑๐.๓๐ น.[30 m]

๑๑.๐๐ น.[10 m]

๑๑.๑๐ น.[10 m]

กำ�หนดก�ร

ชุมคน ชุมชนคนใต้ ครั้งที่ ๙
[เหมือนลืมใครไว้ข้างหน้า] & [เราต่างมุ่งไปข้างหลัง]

ณ หอ้งประชุมคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ [สงขลา]
[เสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]

[เปดิมา่น] นกัเขยีน กว ีอาจารย์ นกัศกึษา และผูส้นใจ ทยอยลงทะเบยีน
สัมมนา

[ชุมคนฯยินดตีอ้นรบั] กลา่วเปดิและบทกวโีดย รศ.ดร.ณฐพงศ ์จิตรนริตัน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

[ลมหายใจกวี] บทกวีในเสียงเพลงโดย ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม เจ้าของ
เสียงเพลง ‘หัวใจปลาตีน’

ประกาศเกียรติคุณนักเขียนเรื่องสั้นเกียรติยศ มานพ แก้วสนิท ศิลปิน
ดีเด่นจังหวัดสงขลาสาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๕ โดย ไพฑูรย์ ธัญญา 
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี ๒๕๕๙

[ลมหายใจกวี] บทกวีโดย สุธาทิพย์ โมราลาย และ คำาแก้ว มณีโรจน์

อวลกลิ่นกาแฟยามสาย

[อนาคตอันเก่าแก่] มอบรางวัล ‘เยาวกวี ม.ทักษิณ’ โดย รศ.ดร.ณฐ
พงศ ์จติรนิรตัน ์คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ทกัษณิ และ มานพ แกว้สนทิ ศลิปนิดเีดน่จงัหวดัสงขลา สาขาวรรณศลิป ์
ปี ๒๕๔๕

[ลมหายใจกวี] วิสุทธิ์ ขาวเนียม และบทกวีของ อังคาร จันทาทิพย์  
[อ่านโดยวิสุทธิ์ ขาวเนียม]

[ลมหายใจกวี] บทกวีโดย ‘เยาวกวี ม.ทักษิณ’   



๑๑.๒๐ น.[30 m]่

๑๑.๕๐ น.[10 m]

๑๒.๐๐ น.[60 m]***

๑๓.๐๐ น.[20 m]

๑๓.๒๐ น.[10 m]

๑๓.๓๐ น.[30 m]

๑๔.๐๐ น.[10 m]

๑๔.๑๐ น.[90 m]

๑๕.๔๐ น.[20 m]
 

๑๖.๐๐ น.[10 m]***

[แรงปรารถนา ความคาดหวัง และคำาขอบคุณ] ปาฐกโดย รศ.ดร.
ธัญญา สังขพันธานนท์ [ไพฑูรย์ ธัญญา] ศิลปินแห่งชาติสาขา
วรรณศิลป์ปี ๒๕๕๙

[ลมหายใจกวี] บทกวีโดย ‘เยาวกวี ม.ทักษิณ’

ผ่อนลมหายใจกับมื้อกลางวัน

[ลมหายใจกวี] สำาแดงกวีโดย สมศักดิ์ ขุนชำานาญ และ หินสีครีม 

[ลมหายใจกวี] บทกวีโดย กลุ่มขนำาใบไม้ ทุ่งใหญ่-นครศรีธรรมราช

[เราต่างมุ่งไปข้างหลัง] ชวนสนทนา : ตามไปในแถวของเรื่องสั้น  
ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ลมหายใจกวี] บทกวีโดย สายธารสิโป และ วิศิษฐ์ ปรียานนท์

[ลึกลงไปในเรื่องเล่า] เวทีนำาเสนอ พิธีกรเวทีโดย ชูเกียรติ สุทิน 
วิทยาลัยศิลปะและหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
 นำาเสนอผลงานโดย ๕ นักเขียนรุ่นใหม่  
 ๑) จเด็จ กำาจรเดช นักเขียนรางวัลซีไรท์ ปี ๒๕๕๔
 ๒) สุนันทวงศ์ เทพช ู นักเขียนรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ 
 ปี ๒๕๕๖
 ๓) อภิชาติ จันทร์แดง นักเขียนรางวัลเซเว่นบุคส์อะวอร์ด
 ปี ๒๕๕๔ และ ปี ๒๕๕๙
 ๔) โสพล โสภณอักษรเนียม นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า 
 ปี ๒๕๔๗
 ๕) พิณพิพิัฒน ศรีทวี นักเขียนรางวัลสมาคมภาษา
 และหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ปี ๒๕๖๑

[ลมหายใจกวี] บทกวีโดย ‘กลุุ่ม write style’ และ และ ‘เยาวกวี 
ม.ทักษิณ’

อวลกลิ่นกาแฟยามบ่าย



[สายธารกวี] บางบทเพลงจาก ผบ.โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี
สุราษฎร์ธานี และ ‘บางมุมของมหากวีประชาชน-นายผีหรืออัศนี พล
จันทร์ จากปากคำาของหลานปู่’ โดย สายฟ้า พลจันทร์

[ลมหายใจกวี] บทกวีโดย ‘กลุุ่ม write style’ และ ‘เยาวกวี 
ม.ทักษิณ’

[ก้อนอิฐ ดอกไม้ และสายลม] เปิดเวทีทัศนะ พิธีกรโดย ผศ.ดร.พร
ไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ

[ลีลาอิสระ] บทเพลงบทกวีโดยแรงปรารถนา นักเพลง คนกวี คีตกร 
และอิสระชน

[ปิดม่าน เปิดงานเลี้ยง]

หมายเหตุ ๑ : ดนตรีประกอบบทกวี
  สายฟ้า พลจันทร์
  พิณพิพัฒน แมททิว ศรีทวี

หมายเหตุ ๒ : พิธีกรเวที ภาคเช้า : คุณ
  ภาคบ่าย : คุณ

๑๖.๑๐ น.[30 m]

๑๖.๔๐ น.[10 m]

๑๖.๕๐ น.[20 m]

๑๗.๑๐ น.[50 m]

๑๘.๐๐ น.


