
Knowledge Book fair เทศกาลอ่านเต็มอิ่ม 
 

“Knowledge Book Fair เทศกาลอ่านเต็มอ่ิม” เทศกาล

หนังสือที่อยากชวนทุกคนออกมาสนุกกับสาระความรู ้ในวันที่ 18-

19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-21.00 ณ มิวเซียมสยาม โดย

เกิดขึน้จากความร่วมมือของ ส านักพิมพม์ติชน ร่วมกับ ส านักงาน

บริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน): OKMD, มิวเซียม

สยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ , หน่วยวิจัยแผนที่ และเอกสาร

ประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรม, Spaceth.co, MTEC ศนูยเ์ทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแห่งชาติ , ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สมาคมป้ายยาหนังสือ, สมาคม

การ์ตูนไทย, Sentangsedtee และศูนย์ข้อมูลมติชน(MIC) ด้วย

ความตระหนักถึงความส าคัญของ “ความรู้” ที่สอดแทรกอยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน และสิ่งรอบตัว การเรียนรูจ้ึงสามารถเกิดขึน้ได้ทุก

แห่ง ทัง้ยังแตกแขนงไปไดห้ลากหลายสาระ  ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม สารคดี วิทยาศาสตร ์วรรณกรรม การเมือง 

วิชาการ สขุภาพ และแรงบนัดาลใจ ที่ส  าคญัคือความรูไ้ม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดเสมอไป “Knowledge Book Fair เทศกาล

อ่านเต็มอิ่ม” ในครัง้นีจ้ึงเป็นดงัพืน้ที่ที่เปิดรบัความรูใ้หม่ๆ และการแบ่งปันสาระความรื่นเรงิเขา้ไวด้ว้ยกนั 

เริ่มตัง้แต่มินิบุ๊คแฟรท์ี่รวมกลุ่มส านกัพิมพแ์ละหน่วยงานส่งเสริมดา้นการเรียนรู้มาร่วมสรา้งสาระความรูภ้ายใน

งานกว่า 15 ส านกัพิมพ ์กิจกรรมกระตุน้การเรียนรูห้ลากหลายรูปแบบทัง้ Talk / Taste / Tour / Workshop / Music สนุก

กบัหลากสีสนัความรูแ้ละความบนัเทิง ตัง้แต่ใตดิ้นไปจนถึงอวกาศ รวมพลนกัเขียน นกัแปล นกัวิชาการ นกัชิม นกัเล่น 

นักวิ่ง นักสร้างสรรค์ มาพบปะกัน พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษ Book sharing ส่งต่อความรู้โดยการแจกหนังสือจาก

ส านกัพิมพม์ติชนฟรีตลอดทัง้สองวนั ไม่ว่าคณุจะเป็นใครก็สามารถมาร่วมแบ่งปันและรบัสาระความรูไ้ดใ้นงานนีอ้ย่าง

เต็มอ่ิม และพบกับกิจกรรมพิเศษอีกมากมายภาย ภายในงานยังเพิ่มสีสันด้วยนานารา้นดัง ไม่ว่าจะคาว หวาน หรือ

เครื่องด่ืมก็มีใหเ้ลือกชิมมากมายอ่ิมอร่อยตลอดทัง้งาน นอกจากนัน้ยงัมานั่งชิลๆ ด่ืมด ่าบรรยากาศสบายๆ พรอ้มดนตรี

เพราะๆ ไดใ้นงานนีแ้บบครบรสของเฟสติวลั จะมาเด่ียวแบบชิคๆ ควงแขนกนัมาเป็นคู่ ยกแกงคก์นัมาเป็นทีม ก็เอ็นจอย

กบัสาระควบคู่ความสนกุไดท้ี่งาน “Knowledge Book Fair เทศกาลอ่านเต็มอิ่ม”  

ส าหรบั “Knowledge Book Fair เทศกาลอ่านเต็มอ่ิม” นี ้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นพืน้ที่ที่ท าใหทุ้กวยัไดม้าสนุกกบั

การเรียนรู ้ตัง้แต่ เยาวชน คนรุ่นใหม่ วัยท างาน ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับงานนีไ้ด ้ที่ส  าคัญคือการสรา้งองคค์วามรู้



ใหก้บัคนในสงัคม ต่อยอดและกระตุน้การเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์พวกเรามุ่งหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผูร้่วมงานทุกท่านจะไดร้บั

อะไรกลบัไปอย่างแน่นอน อย่างนอ้ยที่สดุคือหนงัสือหนึ่งเลม่และรอยยิม้จากความสนกุภายในงาน 

ส านักพิมพม์ติชน 

 

 

1) รายชื่อเพ่ือนส านักพิมพ ์

 1.1 ส านกัพิมพม์ติชน 

 1.2 ส านกัพิมส์ารคดี-เมืองโบราณ 

 1.3 ส านกัพิมพแ์สงดาว 

 1.4 ส านกัพิมพต์น้ฉบบั 

 1.5 ส านกัพิมพร์เิวอรบ์ุ๊คส ์

 1.6 มลูนิธิโครงการต าราฯ 

 1.7 ส านกัพิมพ ์Salt 

 1.8 ส านกัพิมพ ์Salmon 

 1.9 ส านกัพิมพแ์อรโ์รว ์



 1.10 ส านกัพิมพย์ิปซี 

 1.11 ส านกัพิมพน์านมีบุ๊คส ์

 1.12 ส านกัพิมพอ์ะโวคาโด ้

 1.13 ส านกัพิมพ ์Bookscape 

 1.14ส านกัพิมพส์ขุภาพใจ 

 1.15 ส านกัพิมพ ์Sophia  

2) กิจกรรมภายในงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



วันที ่18 กุมภาพันธ ์2566 

เวลา รายการ วิทยากร-พิธีกร ส านักพิมพ ์ สถานที่ 
09.00-12.00 
 

Walking Tour: มหศัจรรยม์ิวเซียม
สยาม 

พีรศรี โพวาทอง มติชน บรเิวณในมิวเซียม
สยาม 
จดุนดัพบ: บธูมติชน 

13.00-14.30 
 

Sujit's Talk: จารกึพ่อขุนรามค าแหง 
วรรณกรรมการเมืองสมยั
รตันโกสินทร ์

สจุิตต ์วงษเ์ทศ 
เอกภทัร์ เชิดธรรมธร 
ด ำเนนิรำยกำร 

มติชน Book talk 1 ในอาคาร
มิวเซียมสยาม 

13.00-14.30 
 

ควอนตมั จากแมวพิศวง..สู่
ควอนตมั คอมพิวเตอร ์

ดร.บญัชา ธนบญุสมบติั สารคดี Book talk 2  

14.30-16.00 
 

Spaceth.co Club: เรื่องลีล้บัใน
จกัรวาล  

ชยภทัร อาชีวระงบัโรค  
และณฐันนท ์ดวงสงูเนิน 
แทนไท ประเสริฐกลุ 
ด ำเนนิรำยกำร 

มติชน Book talk  

14.30-16.00 
 

Book Club: พงศาวดารกระซิบ ธงทอง จนัทรางศ ุ
ชานนัท ์ยอดหงษ์ 

มติชน Book talk 1 

14.30-16.00 
 

Art Observed : ศิลปะพอสงัเกต ภาณ ุบญุพิพฒันาพงศ ์ มติชน จดุนดัพบ: บธูมติชน 

16.00-17.30 
 

จอมพลป. พิบลูสงคราม และท่าน
ผูห้ญิงละเอียด กบัการเมืองไทย
สมยัใหม่ 

อาจารยช์าญวิทย ์เกษตร
ศิริ 
อาจารยธ์ ารงศกัดิ ์เพชรเลิศ
อนนัต ์
อาจารยณ์ฐัพล ใจจรงิ 
คณุชานนัท ์ยอดหงษ์ 

มลูนิธิ
โครงการต ารา
ฯ 

Book talk 1  

16.00-17.30 
 

การรีวิวหนงัสือมีผลต่อการตดัสินใจ
ซือ้มากนอ้ยแค่ไหน 

สมาคมปา้ยยาหนงัสือ สมาคมปา้ย
ยาหนงัสือ 

Book talk 2  

16.30-18.00  
 

Playground: พบักระดาษ และ
ส ารวจทอ้งฟ้า 

บญัชา ธนบญุสมบติั 
 

มติชน Playground 

16.30-18.00 
 

Book Taste: Brewing for 
Masterpiece  

โตมร ศขุปรีชา 
ภชภร นิชชากร 
วกิรำนต ์ปอแกว้ ด ำเนนิ
รำยกำร 

มติชน Book Taste  



18.30-20.30  Music วง Roberto Uno 
 

 ลานอฒัจนัทร์
กลางแจง้ 
 

 

วันที ่19 กุมภาพันธ ์2566 
วัน-เวลา รายการ วิทยากร-พิธีกร ส านักพิมพ ์ สถานที่ 

09.00-12.00 Walking Tour: ประวติัศาสตร์
ชมุชนท่าเตียน 

รุง่โรจน ์ภิรมยอ์นกุลุ มติชน 
 

บรเิวณรอบมิวเซียม
สยาม และชมุชน
ท่าเตียน 
จดุนดัพบ: บธูมติ
ชน 

13.00-14.30 Book Launch: แกะรอยกรุงธน-
กรุงเทพฯ 

กรรณิการ ์สธีุรตันาภิรมย ์
และรชัดา โชติพานิช 
อนรรฆ พทิกัษ์ธำนนิ ด ำเนนิ
รำยกำร 

มติชน Book talk 1 พรอ้ม
เดินชมมิวเซียมใต้
ดินที่สถานีสนาม
ไชย 
 

14.30-16.00 Book Talk: แลว้ท าไมเราเป็นคน
แบบนี ้

น าชยั ชีววิวรรธน ์
ชชัพล เกียรตขิจรธำดำ 
ด ำเนนิรำยกำร 

มติชน Book talk 1  

14.30-16.00 Workshop: Shooting @Museum 
Siam  

พิชยั แกว้วิชิต มติชน บรเิวณรอบมิวเซียม
สยาม 
จดุนดัพบ: บธูมติ
ชน 

16.00-17.30 99% Invisible City: มองเมืองให้
เห็นคน มองคนใหเ้ห็นเมือง 

ชชัชาติ สิทธิพนัธุ ์ 
นิรมล เสรีสกลุ  

ยศพล บญุสม   
สราวธุ เฮง้สวสัดิ์ 

Bookscape Book talk 1  

16.30-17.30 วิทยานิพนธแ์ห่งชีวิต ของนายหน
หวย : เจา้ฟ้าประชาธิปก ราชนัผู้
นิราศ 

นรศิ จรสัจรรยาวงศ ์
เอกฉนัท ์ชาญเฉลิม 
กษิดิศ อนนัทนาธร 

แสงดาว Book talk 2 



16.30-18.00 Playground: พบักระดาษ และ
ส ารวจทอ้งฟ้า  

บญัชา ธนบญุสมบติั 
 

มติชน Playground 

16.30-18.00 Book Taste: รสไทยแท ้มีจริงหรือ อาสา ค าภา 
ค ำ ผกำ ด ำเนนิรำยกำร 

มติชน พาชมนิทรรศการ
หอ้งไทยวิทยา และ 
Book Taste  
จดุนดัพบ: บธูมติ
ชน 

16.30-18.00 Workshop: วิ่งเลาะวงั สถาวร จนัทรผ์่องศรี มติชน บรเิวณสนามหลวง 
จดุนดัพบ: บธูมติ
ชน 

18.30-20.30 Music วง Roberto Uno 
 

 ลานอฒัจนัทร์
กลางแจง้ 
 

 

3) Special activities : Knowledge sharing  

18-19 ก.พ. 66 15.00-21.00  

กิจกรรม รายละเอียด 
Book Sharing เพียงลงทะเบียนรว่มงาน และรว่มกิจกรรมพิเศษ รบัหนงัสือจากส านกัพิมพม์ติชน 1 เลม่  

หมายเหต*ุ  
- จ ากดัคนละ 1 สิทธิ์  
- หนงัสือมีจ านวนจ ากดั 

Sharing Board บอรด์แบ่งปัน แชรห์นงัสือเล่มไหนที่เปลี่ยนชีวิตคณุ เพื่อมอบความรูส้กึดีๆ และ
ประสบการณใ์หก้นั 

Magnet Booth แชะแชร์
แบ่งปัน 

ถ่ายภาพแม็กเน็ตในราคาพิเศษ เพื่อเป็นของที่ระลกึ และเป็นสว่นหนึ่งในการสง่ต่อความรู ้ 
รายไดจ้ากการถ่ายภาพสมทบทนุโครงการชมุชนอดุมปัญญา 

กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ พบกบักิจกรรมอีกมายมาย อาทิ เพนตก์ระเป๋า เขียนการต์นู พบกนัไดภ้ายในงานนีเ้ลย! 

 



 

4) Mini Food Fest  

พบกบัมินิเทศกาลอาหารอ่ิมอรอ่ยกบัรา้นดงัทั่วเมืองไทย มีใหเ้ลือกครบรสทัง้คาวหวานและเครื่องด่ืม 

- ฮ่องเต ้กุยช่ายบางกรอบ 

- แคลิฟอรเ์นียแซนดว์ิช 

- ไต่ไต๋ แกงกะหรี่ญ่ีปุ่ น 

- อาหารเวียดนาม รา้นบั๋นหมี่ สะใภเ้วียดนาม  

- สเต๊กคนกางแจง้ 

- ครอฟเฟิล Norchor Croffle 

- แม่ หมสูะเต๊ะ 

- พิซซ่าเห็ดทรฟัเฟิล EATORY 

- ทะเลดอง AAA บายคณุอัม้ 

- Fair Chocolate 

- Slow's Coffee 

- ขนมจีนทอดมนัน า้ยาป ูby พิม 

- เนือ้แคมป์ไฟ มาสเตอรเ์ชฟจเูนียร ์

- สมธูตีน้มหมีป่ัน 

- ลกูชิน้ปลา ลกูชิน้ชาวเรือ 

- จินหลง สกีุโ้บราณ 



ติดต่อสอบถามข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนพ.มติชน 

เบล - ธัญดา   โทร.1246, 091-995-6801 

แบม - ศิรินญา  โทร.1202, 080-484-0504 

- Charcuterie.Bkk ชีสบอรด์  

- Fatboy Craft&BBQ 

 

 

 

 


