TEDxChiangMai 2019

...
through
the eyes
of women

7.9.2019

At Northern Science
Park, Chiang Mai

Welcome

สวัสดีเจ้า

สวัสดีเจ้า Welcome to TEDxChiangMai 2019 “Shake and Shift”.
If this is your first time at a TEDx event, this is our time to open our minds to new ideas, to shift perspective
and to move forward together. Try to truly connect with what is happening and what is being said; try not
to look at small screens; rather, look at people, introduce yourself, listen and connect.
Joining an actual event is different from watching the talks online. The talks are still key, but we encourage
you to wander around and explore our activities, panels and exhibitions, enjoy meeting new people and
savoring the food. Dive into the event and explore what we have to offer. For those who are familiar with
TEDx events, there are a lot of things to explore in the different rooms and buildings at our awesome venue.
Our goal is to keep you excited, inspired and well-fed. What we would like you to take home from the
event is more than ideas. We hope that our event will enhance your conversation with other people, and
in turn, create communities where creative ideas spread and lead to real actions that have greater positive
impact beyond borders.
TEDxChiangMai is an independently-organized TEDx event under license from TED. It is organized by
volunteers and is a not-for-profit event. We started organizing our first event in Chiang Mai in 2011.
Preparation of today’s event took over 10 months. We have received support from volunteers, sponsors,
partners and speakers who are passionate about ideas and what we do. We would like to send our
sincerest gratitude to all of them.
To our audience, thank you for showing up. There is an exciting day and journey ahead of us.
Annette, Bo, Bhummy, Lookkaew, Pop, Sally, Guide and Martin
TEDxChiangMai 2019 Organizing Team
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About TED
TED

About the x in TEDx

TED is a nonpartisan nonprofit devoted to
spreading ideas, usually in the form of short,
powerful talks. TED began in 1984 as a conference
where Technology, Entertainment and Design
converged, and today covers almost all topics
— from science to business to global issues
— in more than 110 languages. Meanwhile,
independently run TEDx events help share ideas
in communities around the world.

x = independently organized TED-like events

TED เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรที่มีเป้าหมายส่งต่อ
ความคิดทีค่ วรค่าแก่การเผยแพร่ ในรูปแบบการพูดทีส่ นั้
และทรงพลัง เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 หัวข้อด้าน
เทคโนโลยี สาระบันเทิง และการออกแบบ (ที่มาของคำ�ว่า
TED) ในปัจจุบัน TED มีหัวข้อที่หลากหลายครบทุกด้าน
ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ถึงธุรกิจ ครอบคลุมทั่วโลกกว่า 110
ภาษา เช่นเดียวกับ TEDx คือองค์กรที่ดำ�เนินงานอย่าง
อิสระในแต่ละชุมชน เพื่อจุดประกายความคิด และช่วยส่ง
ต่อเรื่องราวไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วโลก

It is important that you understand the difference
between TED and TEDx. The ‘x’ in TEDx indicates
an independently organized TED event (under
license) – so while this event complies with and is
inspired by TED’s philosophy and guidelines, it has
been organized over many months by volunteers
in our community. Our hope is that by bringing
you this event, the ideas presented will spark
discussions, actions and new connections in our
community.
ความแตกต่างระหว่าง TED กับ TEDx คือ การทีต่ วั อักษร
x ต่อท้ายนัน้ มีความหมาย ในเชิงการเป็นสัญลักษณ์ของ
การจัด TED ที่ ดำ�เนินการอย่างอิสระ ภายใต้ลิขสิทธิ์และ
กรอบ แนวความคิดของ TED ทำ�ให้ TEDx สามารถ
สะท้อนความเป็นตัวตนในแต่ละพื้นที่ โดยหวัง ว่าการ
ดำ�เนินงานจะทำ�ให้เกิดพลังสร้างสรรค์ ใน สังคม หรือแม้
กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์ ใน ชุมชนได้อย่างลงตัว
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TEDxChiangMai is an independently organized
TEDx event, operated under license from TED.
Entering its 8th year, TEDxChiangMai is more than
an event — it is a platform for ideas worth spreading,
a dialogue, a call for action, and a community of
people who believe in ideas, creativity, innovation
and collaboration. Organized by a diverse group
of volunteers and individuals, TEDxChiangMai
is the largest TEDx event in Thailand. Apart
from the large annual forum for creativity and
ideas, TEDxChiangMai also organizes smaller
events and activities throughout the year. Today,
TEDxChiangMai 2019 ‘Shake and Shift... through
the eyes of women’ has up to 600 participants.

หัวข้อของงานในปีนคี้ อื Shake & Shift โดยการ “Shake”
หมายถึงการเขย่าทีท่ �ำ ให้เกิดการ “ตืน่ รู”้ ทัง้ ทางความคิด
มุมมอง บทบาทและหน้าที่ จนนำ�ไปสู่การลงมือปฏิบัติที่
สามารถ “Shift” คือ การปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อนำ�ไปสู่
การยกระดับการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ระดับประเทศจนถึงระดับโลก
โดยเริ่มจากการปลุกกระแสในตนเอง นำ�ไปสู่การเชื่อม
โยงให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรจน
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และในท้ายที่สุดเกิดการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เลือกทอล์กและ
การแสดงอย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและเปิดใจถึง
ความแตกต่างทั้งทางความคิดและทัศนคติ มาตื่นเต้น
ไปพร้อมกับเราในการรับฟังความคิด เข้าร่วมกิจกรรม
และชมการแสดงในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อนไป
พร้อมๆกับเราในงาน TEDxChiangMai 2019 ที่จะถึงนี้

TEDxChiangMai เป็นงาน TEDx ที่จุดประกาย ความ
คิดให้แก่ผู้คนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำ�เนินงานอย่าง
อิสระ และไม่หวังผลกำ�ไร ภายใต้ลิขสิทธิ์ ของ TED ที่จัด
มายาวนานกว่า 8 ปี โดยความร่วมมือ และการขับเคลือ่ น
จากกลุ่มอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ และคนรุ่นใหม่ท่ีมี
ความตั้งใจ เพื่อสร้างพื้นที่แห่ง ความคิดสร้างสรรค์ การ
แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้คนที่ หลากหลาย มุ่งเน้นการ
พัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เปิดรับแนวคิดใหม่
นำ�ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนการช่วยเหลือ
สนับสนุน ผลักดันงาน และกิจกรรมขนาดเล็กอืน่ ๆ ตลอด
ทัง้ ปี ในปีนี้ TEDxChiangMai 2019 กลับมาพร้อมกับธีม
‘เขย่าความคิด ปรับเปลีย่ นมุมมอง ด้วยพลังของผูห้ ญิง’
ที่มีผู้ร่วมงานกว่า 600 คน

TEDxChiangMai 2019 comes in the theme “Shake
& Shift”. With this event, we explore how ideas and
actions have the power to “shake” things up, “shift”
perspectives, and lead to actions to make changes
in personal, family, and community, national and
international levels. TEDxChiangMai 2019 will
feature a line-up of inspiring speakers, workshops,
and activities that call for meaningful change, help
us find common ground, turn small ideas into big
ones, and give a voice to those with ideas worth
spreading. We are looking forward to sharing
a selection of topics, activities, speakers, and
performers, with a slightly different perspective.

TEDxChiangMai
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TEDxChiangMai 2019 จะพาคุณไป เขยาความคิด - ปรับเปลี่ยนมุมมองดวยพลังของผูหญิง
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More information and updates at

สอบถามรายละเอียดและขอมูลเพ��มเติมไดที่
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www.tedxchiangmai.com
TEDxChiangMai
TEDxChiangMai

Chiang MICE

The Intelligence Centre for Business Events in Chiang Mai

TEDxChiangMai 2019
Shake and shift, through the eyes of women

5

Design & Sculpture
ดีไซน์ของใบหน้าและโปสเตอร์ที่ใช้ ในงานนี้ ออกแบบโดย
คุณณัฐกานต์ ทาจันทร์ อาสาสมัครคนหนึ่งของเรา โดย
มีความตั้งใจที่จะสื่อถึงการเขย่าความคิดและปรับเปลี่ยน
มุมมองซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของงานในปีนี้
The key visual of two faces facing different ways is
designed by Nuttakarn Thachan. It is aimed to convey
the shaking of thoughts and shifting inperspective,
which is the concept of this year’s event.
Link: https://nuttakarnth.myportfolio.com/
ในส่วนของประติมากรรมรูปใบหน้าที่เป็นส่วนประกอบ
ของเวทีนั้น สร้างขึ้นโดยคุณสกล ลือฤทธิ์ ซึ่งเป็นศิลปิน
ผู้สร้างประติมากรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เหล็ก
เป็นวัตถุดิบหลักของงาน
The sculpture which is part of our stage is built by
Sagon Luerit. Sakon is the artist who is specialised
in creating sculpture from metal.
Link: https://www.facebook.com/SOFTasMETAL/

Our Wow! Venue
TEDxChiangMai 2019 takes place at the Northern
Science Park. Not only is it a “Wow” venue
because of its modern design, it is the incubator
that also supports research and development
projects in science, technology and innovation.
With collaboration among academic, industrial
and government sectors, the goal is to push each
project to be commercially sustainable, which in turn
helps to increase the product’s value and maximizes
the capacity to compete in the market, which will lift
the economy and quality of life in local communities.
TEDxChiangMai2019 จะจัดขึน้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ ซึ่งนอกจากจะมีความ Wow! ด้วยดีไซน์ท่ลี ำ�้
สมัยแล้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือยังเป็นสถานที่ท่ี
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม
และภาครัฐบาล เพือ่ ออกสูเ่ ชิงพาณิชย์โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ มูลค่าการผลิตภัณฑ์ และเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเอกชนนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวติ ของคนในพืน้ ทีแ่ ละประเทศ
6
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Chiang Mai Focus
12 ปีของปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ
่ น” ได้หรือยัง?
ถึง “จุดเปลีย
นั บ แต่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ อาเรื่ อ งหมอกควั น ภาคเหนื อ เข้ า
พิจารณาเมื่อปี พ.ศ. 2550 จนบัดนี้เป็นเวลา 12 ปีแล้ว
แต่ปัญหานี้ยิ่งอยู่กลับยิ่งเลวร้ายลง สถิติการเกิดไฟและ
พื้นที่ไหม้ ในช่วงหน้าแล้ง (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) มาก
ขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นสาธารณภัยตาม
ฤดูกาลที่กลายเป็นวงจรปฏิบัติที่ผู้คนคุ้นเคย พอถึงเวลา
ใกล้เข้ามา แต่ละจังหวัดจะมีประกาศระยะเวลา 60 วันห้าม
เผาที่แทบไม่มีใครเชื่อในประกาศนั้น มีภาพข่าวการระดม
นักผจญเพลิงเข้าแถวออกไปปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็มีการ
ระดมฉีดน้ำ�ขึ้นฟ้า พร้อมกับการออกข่าวปลอบประโลม
ว่าอีกไม่นานปัญหานี้จะได้รับการแก้ ไข ขอให้ผู้คนอดทน
และใจเย็นไว้ ในระหว่างนัน้ ประชาชนทีต่ นื่ ตัวจะหาซือ้ เครือ่ ง
ฟอกอากาศและอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ซึ่งก็น่าแปลกใจไม่
น้อยที่มีประชาชนอีกจำ�นวนมากยังคงใช้ชีวิตตามปกติใน
วันที่ค่าฝุ่นละอองขนาด 2.5 pm เกินมาตรฐานไปเท่าตัว
โดยไม่รู้สึกว่านี่คือภยันตรายร้ายแรง การผจญกับพิบัติ
ภัยประจำ�ปีเป็นวงจรจำ�เจเช่นนี้มาหลายปี

หลังจากวิกฤตฝุ่นละอองที่หนักหน่วงที่สุดในรอบ 12 ปี
ผ่านพ้นไป ได้เกิดมีสัญญาณบ่งบอกว่าทั้งภาคราชการ
และภาคประชาชนพลเมือง ภาควิชาการในสถาบันการ
ศึกษาตื่นตัวขึ้น หน่วยราชการจัดประชุมถอดบทเรียน
บ่อยครั้งกว่าที่เคยเกิด มีการเคลื่อนไหวจากแพทย์และ
บุคลากรสาธารณสุขเสนอให้ ใช้มาตรฐานมลพิษอากาศ
ที่เข้มงวดขึ้น นักการเมืองและนักวิชาการประกาศผลัก
ดันพรบ.//อากาศสะอาด ประชาชนรวมกลุ่มสร้างพื้นที่
สีเขียว และพยายามผลักดันข้อเสนอใหม่ๆ
บรรยากาศที่คึกคักขึ้นมาเช่นนี้ ก่อให้เกิดความคาดหวัง
ว่า วิกฤตใหญ่ทห่ี นักหนารอบนีอ้ าจจะนำ�มาสู่ “จุดเปลีย่ น”
ครัง้ สำ�คัญของการแก้ปญ
ั หาวิกฤตการณ์ฝนุ่ ควันปัญหา
มลพิษอากาศในพืน้ ทีภ่ าคเหนือประเทศไทย หรือไม่?
เชียงใหม่จะไม่ทน ประชาคมสนทนา

TEDxChiangMai 2019
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ขยะ ในเชียงใหม่ไปอยู่ในทะเลได้อย่างไร?
How can your waste in
Chiang Mai end up in the ocean?
ขยะทะเล หมายถึง เศษวัสดุและขยะต่างๆ ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นและอยู่ในทะเล/ชายฝั่ง ขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม คือขยะที่ย่อยสลายนานมากหรือไม่ได้ เช่น
พลาสติก เชือก อวน ฯลฯ ขยะทะเลร้อยละ 80 เกิดบน
แผ่นดิน จากขยะบกทีล่ งมาตามแม่น�้ำ ลำ�คลองสูท่ อ้ งทะเล
ส่งผลกระทบทัง้ ต่อสัตว์หายาก ระบบนิเวศ และพลาสติก
ยังแตกตัวเป็นไมโครพลาสติก เข้าสูห่ ว่ งโซ่อาหาร และกลับ
มามีผลต่อสุขภาพของมนุษย์

8
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ประเทศไทยทิง้ ขยะพลาสติกลงทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก
สร้างผลกระทบมากมาย การจัดการปัญหาดีที่สุดคือ
การลดพลาสติกใช้แล้วทิ้งตั้งแต่ต้นทาง ทุกคนจึงมีส่วน
ช่วยทะเลได้ ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน โดยช่วยกันรับผิดชอบ
ต่อขยะที่เราสร้างขึ้น และพยายามใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้ง
ให้น้อยที่สุด
ผศ.ดร.ธรณ์ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์
รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© unsplash/ World Bank - East Asia and Pacific

การมาถึงของสังคมผูส้ งู อายุ

Aging Population on the Rise
จากปัจจัยอันเอื้ออำ�นวยให้โครงสร้างประชากรของไทย
และของโลก ไม่ว่าจะป็น เด็กที่เกิดในยุค baby bloomer
ย่างเข้า สู่วัยชรา คนอายุยืนยาวขึ้ นจากพั ฒ นาการ
ทางการแพทย์ หรือว่าอัตราในการเกิดของมนุษย์ลดน้อย
ลง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือคลืน่ ประชากรผูส้ งู อายุก�ำ ลังถาโถมเข้า
สูส่ งั คม และมันไม่ใช่คลืน่ ธรรมดา แต่เป็นคลืน่ สึนามิ โดยที่
ในปลายปี 2018 ตัวเลขผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะพุ่ง
สูงกว่าเด็กที่อายุต่ำ�กว่า 5 ขวบ เป็นครั้งแรก และภายใน
ปี 2050 สัดส่วนคนอายุมากกว่า 65 ปี ต่อ คนอายุ 0-4
ขวบ จะอยู่ที่ 2:1

เพือ่ รองรับการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุให้อยูไ่ ด้ปกติสขุ ตัง้ แต่
ถนน บ้าน การจับจ่ายใช้สอย ยังขยับตัวไปอย่างเนิบช้า
การพัฒนาผลผลิตทางการแพทย์เพื่อสร้างนวัตกรรม
รองรับผู้สูงอายุเพิ่งจะอยู่ในช่วงตั้งไข่ โดยความท้าทาย
ยังอยู่ในการพยายามป้องกันภาวะเสื่อมของวัย (antiaging) และป้องกันการเป็นไปของโรค เช่น โรคอัลไซเม
อร์ การเตรียมการด้านบุคลากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุยังอยู่
ในภาวะขาดแคลน และการรับมือกับปัญหาเหล่านี้ สิ่งที่
สำ�คัญที่สุดคงเป็นความร่วมมือและประสานงานกันของ
ภาคีจากหลาย ๆ ภาคส่วน

แม้ว่ากระแสสังคมผู้สูงอายุจะกลายเป็นประเด็นร้อนของ
ทุกประเทศและทั่วโลก แต่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรครัง้ มโหฬารอาจไม่งา่ ยนัก เหตุเพราะ
มันกระทบถึงสังคมในทุก ๆ มิติ ทัง้ ในเรือ่ งของการขาดวัย
ทำ�งานอันเป็นฟันเฟืองสำ�คัญเพื่อขับเคลื่อนสังคม การ
เพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้านสุขภาพของคนสูงอายุ การ
เพิ่มขึ้นของคนในภาวะพึ่งพิง จะกระทบสังคมตั้งแต่ระดับ
จุลภาคถึงมหภาค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

การเขย่าโลก ด้วยสังคมผูส้ งู อายุพร้อมด้วยการเปลีย่ นแปลง
อันมหาศาลทีก่ �ำ ลังจะมาถึงนี้ เป็นความท้าทายและบทพิสจู น์
หนึง่ ของมนุษย์เหลือเกินว่า จะขยับรับมือได้อย่างไร
นพ.สุรัตน์ ตันประเวช
ผู้อำ�นวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (GMC)
TEDxChiangMai 2019
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งาน TEDxChiangMai จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 แล้ว แต่
เราก็ ไม่เคยหยุดนิ่งด้านไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์
ในการจัดงาน เรายังคงทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเรา
ขออภัยทุกท่าน หากมีสิ่งใดไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
รวมถึงหากคุณมีข้อกังวลใดที่ทีมงานไม่สามารถแก้ ไขได้
ในขณะนัน้ โดยทีผ่ า่ นมา ทีมผูจ้ ดั งาน และอาสาสมัครของ
เราต่างทำ�งานหนักกันมาตลอดทั้งปี เราหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะไม่เกิดปัญหา หรือเหตุขัดข้องใดๆ เราพร้อมช่วย
เหลือทุกท่านอย่างสุดความสามารถ
Even though this is the eighth event of its kind, we
always try new things with all our events. Please
be patient if things do not go quite as planned.
We apologize in advance if any concerns are not
dealt with in time, our volunteer team of organizers
work tirelessly to assist you, but please help them
in understanding your needs too. Thank you and
enjoy your time at TEDxChiangMai 2019.
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Auditorium | Ground
Rules

ข อ้ ปฏิบตั ภิ ายในหอ้ งประชุม

พวกเราได้เตรียมงาน TEDxChiangMai 2019 มากัน
อย่าง ยาวนาน เพื่อให้มั่นใจว่างานในครั้งนี้ จะสร้าง
ประสบการณ์แห่งความสุข และแรงบันดาลใจแก่ทุกท่าน
จึงขอความกรุณาทุกท่านทำ�ตามข้อตกลงของเราใน
ระหว่างที่อยู่ในงาน
งานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน ด้วยมีผู้ร่วมงาน
จำ�นวนมาก เราขอให้คุณเลือกที่นั่งก่อนเริ่มงานตาม
กำ�หนดการ ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการบันทึกวีดีโอ และ
การถ่ายทอดสด โปรดทำ�ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่าง
เคร่งครัด
• โปรดปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยนเป็นโหมด
ไม่มีเสียง และลดแสงสว่างของหน้าจอของคุณ
• ประตูจะปิดระหว่างช่วงของการทอล์ก ทั้งนี้ หากคุณ
อยู่นอกห้องประชุม คุณสามารถรับชมการถ่ายทอด
สดทอล์กได้ที่ห้อง The Brick X
• โปรดงดการยืน ลุกออก หรือพูดคุยในแต่ละช่วงของ
การทอล์ก และการแสดง
• แต่ละช่วงของการทอล์ก และการโปรดรักษาความเงียบ
งดใช้อปุ กรณ์ทม่ี เี สียง ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการรักษาบรรยากาศ
หากคุณไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามข้อตกลงนี้ได้ พวกเรา
ต้องขอเชิญคุณออกจากบริเวณดังกล่าวทันที
• งดการใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือ
ถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• ไม่อนุญาตให้บันทึกวีดีโอ ทั้งนี้ คุณสามารถถ่ายรูป
ได้ โดยงดใช้แฟลช
We have worked all year to make this TEDxChiangMai
the best TEDx ever and to make your experience with
us enjoyable and inspiring. Please follow our few
simple rules to keep this day fun!
We have an audience of almost 600 people and
we understand that finding your seat takes time.
Please help us stay on schedule by taking your
seat punctually before the start of each session.

Due to the live transmission, video recording and
our speakers’ and performers’ timing, we apply
rules similar to that of a theatre performance or
live studio show.
• Please turn off your phone or put it on silent.
• Doors must remain closed during a session.
Screens in the lobby area will show a live stream
at the Brick X room for those unable to take a
seat before a talk starts.
• As we are filming, please refrain from standing and
moving during a session, particularly during a talk.
• Please help keep the auditorium as quiet as
possible during talks. Please refrain from using
or talking on mobile phones, tablets, and other
devices that cause disruptive noises and light.
Devices should be put on silent at all times
during a talk. Violating this rule may result in you
being asked to leave the auditorium.
• Use of laptops, tablet, PDA or smart phones is
not permitted in the auditorium.
• Photos are most welcome, but no flashes
please. Videoing is prohibited.

Name Tag

ป ้ายชือ่

ป้ายชือ่ ของคุณ คือทุกอย่างสำ�หรับงานนี้ไม่วา่ จะเป็นการ
รับของว่าง รับประทานอาหารกลางวัน ปาร์ตี้หลังจาก
อีเว้นท์ และ อื่นๆอีกมากมาย หากป้ายชื่อของคุณชำ�รุด
หรือสูญหาย โปรดติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์
Your name tag is your passport for everything
today, so keep it visible at all times. Your name tag
will be needed during breaks, lunch, the Post Event
Party and so forth. If you damage or lose your name
tag, please seek help from the Registration Desk.

TEDxChiangMai 2019
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Simultaneous
Translations

การแปลภาษาสด

ทุกทอล์กนั้นจะมีการแปลภาษา ทั้งภาษาไทยเป็นภาษา
อังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หากคุณต้องการ
รับบริการดังกล่าว กรุณาติดต่อรับเครื่องแปล โดยแลก
บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ณ บริเวณจุดประชาสัมพันธ์
Translation devices: Each talk will be accompanied
by simultaneous translations from either Thai
to English, or English to Thai. You can obtain a
wireless receiver upon deposit of an original
valid I.D. card or passport (driver’s licenses are
not accepted) at the Infomation Desk in the NSP
Reception Hall.

Lunch and Breaks

อาหารกลางวันและอาหารว่าง

Seating Arrangement

การจัดทีน่ งั่
ทีน่ งั่ สำ�หรับนักเรียน และนักศึกษาจัดไว้บริเวณทีน่ งั่ ที่ไม่มี
โต๊ะ หรือด้านหลังห้องประชุม ส่วนที่นั่งอื่นจะจัดสรรผ่าน
ระบบ ‘มาก่อนเลือกที่นั่งก่อน’ นอกจากนี้ ภายในงานยัง
มีที่นั่งบริเวณด้านหลังของห้องประชุม หรือด้านนอกใน
ห้อง Brick X ตรงข้ามหอประชุมได้จดั เป็นทีน่ งั่ ลุกนัง่ ตาม
สะดวก ทัง้ นี้ ขอสงวนทีน่ งั่ สำ�หรับแขกพิเศษ และสปีกเกอร์
ทัว่ บริเวณงานได้จดั จอภาพรับชมการถ่ายทอดสดทอล์ก
และการแสดง ในกรณีทตี่ อ้ งการความช่วยเหลือสำ�หรับผู้
พิการ กรุณาติดต่อบริเวณลงทะเบียนหรืออาสาสมัคร
We ask students to co-operate by sitting in the
area towards the rear of the auditorium.
Apart from the seats reserved for V.I.P.s and speakers,
seats are available on a first-come first-served basis.
A variety of seating options are available, including an
informal area at the Brick X adjacent to the auditorium.
Screens and audio speakers provide live-streaming
throughout the event area. If you need handicap
assistance, please notify the registration desk or staff.

Social Media Guidelines
อาหารกลางวันของเราเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ ที่รวมเอา
อาหารหลากหลายประเภทมาให้คุณได้เลือกรับประทาน
ตามชอบ และเราจะเสิร์ฟอาหารว่างในระหว่างช่วงพัก
สัน้ ๆ ระหว่างทอล์ก ท่านจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับสถานทีร่ บั
อาหารกลางวันและอาหารว่างจากทีมงานภายในวันงาน
กรุณานำ�ขวดน้�ำ หรือแก้วน้�ำ ทีใ่ ช้ซ�ำ้ ได้ของท่านมาใช้ในวันงาน
เรามีจดุ บริการน้�ำ ดืม่ ในบริเวณงาน ท่านสามารถสังเกตป้าย
สัญลักษณ์และนำ�ภาชนะของท่านมาบรรจุน�ำ้ ดืม่ ได้ฟรี
For our lunch buffet, we have selected various
types of food for you choose from. We will also
serve snacks between talks. You will receive
information about where and how to get your lunch
and snacks on event day.
Please bring your own reusable cup or bottle. We
will provide drinking water for you to refill for free.
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โซเชียลมีเดีย

ชุมชน TEDxChiangMai เป็นหนึ่งในชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วย
การแชร์เรื่องราวระหว่างกัน ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับ
ชุมชนของเราได้งา่ ย ๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น อินสตาแกรม
เฟสบุ๊ก หรือ ทวิตเตอร์ โดยการใช้ แฮชแท็ก #tedxchiangmai
ในโพสต์ของคุณเกี่ยวกับงานนี้
Our TEDxChiangMai community is driven by the sharing
of stories with one another and with those further afield.
Everybody can be a part of our community through
social media by using this hashtag: #tedxchiangmai,
in your posts about this event on Instagram, Facebook,
Twitter, or other social media you are using.

In Case of Emergency,
First Aid, Lost and
Found

กรณีฉกุ เฉิน การปฐมพยาบาล
และกรณีของหาย
In Case of Emergency, First Aid, Lost and Found
ในกรณีฉกุ เฉิน หรือพบเห็นพฤติกรรมทีน่ า่ สงสัยเกิดขึน้ โปรด
แจ้งเจ้าหน้าทีข่ องอุทยานวิทยาศาสตร์ หรืออาสาสมัครภายใน
งานโดยทันที ในกรณีไฟไหม้ โปรดอยูใ่ นความสงบ ไม่แตกตืน่
และเคลือ่ นย้ายออกจากอาคารผ่านทางหนีไฟอย่างมีระเบียบ
ห้ามใช้ลฟิ ท์โดยเด็ดขาด

และหากคุณมีปญ
ั หาสุขภาพระหว่างงาน หรือต้องการ
ความช่วยเหลือใดๆเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับกรณีที่มี
สิ่งของสูญหาย ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา
ได้ทันที
In case of emergency or if you see suspicious
activities, please notify the nearest Northern
Science Park’s staff, or TEDx staff immediately.
In case of a fire, calmly and quickly exit the
building through the fire exits. Do not use
the elevators.
Most activities throughout the day do not require
much physical effort, so there is no First Aid
station in the event. However, if you feel sick,
uncomfortable or need any medical help, please
contact our Staff immediately. Lost and Found
is located at the Information Desk in the NSP
Reception Hall.

NORTHERN SCIENCE PARK (NSP)
FLOOR PLAN LAYOUT
No Access

No Access

NSP Rice Grain
Auditorium
440 seats

NSP Parking Zone
NSP Temporary
Parking Zone

Entrance

Exit
ST

OVERVIEW OF 1 FLOOR
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Activities and
Exhibitions
นอกจากทอล์กต่าง ๆ แล้ว ทีมงาน TEDxChiangMai และพาร์ทเนอร์ยงั
ร่วมกันจัดกิจกรรมและนิทรรศการภายในงาน กิจกรรมทีย่ กตัวอย่างในเล่ม
นีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ เราหวังว่าทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเพือ่
สนุกไปกับทุกกิจกรรมของเรา
Other than talks, TEDxChiangMai and our partners have prepared
activities and exhibitions for you to enjoy at the event. Activities listed
in this booklet are only examples, please go and explore all of them.

Lunch Panels,
workshops and
activities
ช่วงพักกลางวัน กิจกรรมจะเริ่มประมาณ 30 นาที
หลังจากเริ่มช่วงพักกลางวัน The lunch panels,
workshops and activities start about 30 minutes
after the beginning of the lunchbreak.
• North-South Craft Panel Discussion (40-60 people)
การเสวนาในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ร่วม จัดโดย
British Council, Gift & Life Style (STeP), Salahmade
และ Chiang MICE ในการเสวนาเราได้รบั เกียรติจาก
วิทยากรพิเศษทีเ่ ดินทาง มาจากภาคใต้ ได้แก่ คุณอา
มีเนาะห์ หะยิมะแซ ประธาน วิสาหกิจชุมชนเพือ่ สังคมวา
นิตา ผลิตภัณฑ์ของวานิตาเป็น งานที่สร้างสรรค์โดย
กลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบหรือสูญ เสียสามีจาก
เหตุการณ์ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Our North South Craft Panel, welcomes as a
special guest from the deep South of Thailand, Ms.
Ameenoh Hayimasae, Head of Wanita Enterprise for
Communities (Pattani). http://www.wanita.in.th (C1)
• Board Games for Social Change - Panel
& Workshop by FNST บอรด์เกมส์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคม การเสวนาและเวิรค์ชอบโดย
FNST (40-70 people)
14
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ร่วมเล่นเกมส์ แนวทางจัดการความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วม
กันอย่างสันติ และร่วมพูดคุยกับนักสร้างเกมส Come play
PeaceSoCracy game - a game about conflict resolution
and talk with the game designers Ruttikorn Vuttikorn
and Sukumal Joy Surichamorn at TEDxChiangMai. Play
the game and discuss its impact on society. (C1 BX)
• Technology Luncheon with speakers,
special guests, and you all (40-60 people)
ร่วมงานเสวนาด้านเทคโนโลยีพร้อมรับประทานอาหาร
กลางวัน กับเหล่าสปีคเกอร์ และแขกรับเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านไอที กิจกรรมนีเ้ ป็นทีน่ ยิ มในงานมาตัง้ แต่ปี 2013
แนะนำ�ให้จับจองที่น่ังล่วงหน้ากัน โดยในปีน้ีเราเน้น
ด้านBig Data และ AI
The Technology Luncheon has been a regular
feature at TEDxChiangMai since 2013. Always
overbooked, we bring together our speakers,
audiences, special guests to discuss carefully
chosen topics and connect. This year we will

focus on big data and artificial intelligence, and
what it means for the people. (D2)
• Panel Discussion on Social Media Awareness
by AIS (15-20 people)
การเสวนาเรือ่ งการใช้โซเชียลมีเดีย โดยมีสปีกเกอร์หลาย
ท่านทีใ่ ช้ประโยชน์จากสือ่ โซเชียลยุคปัจจุบนั เข้าร่วมเสวนา
กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ ทีบ่ ธู๊ เอไอเอส อาคาร C1 This panel
discussion is joined by selected speakers who use
social media as part of their lifestyle and career.
The activity will be held at the AIS booth. (C1)
• Alternative fitness exercises by Highlandner
(2 x 20)
เรี ย นรู้ แ ละทดลองการออกกำ � ลั ง กายแนวใหม่ กั บ
Highlandner พาร์ทเนอร์ของเรา Learn and try the
alternative fitness exercises with our partner,
Highlandner (Highlandner Shop).
• Stretching, yoga and other exercises by
ChivaCare. ท่าออกกำ�ลังกายยืดเส้นสาย และโยคะ
โดย ชีวาแคร์์ (2 x 30)
ชีวาแคร์จะจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดด้วยท่า
ยืดเส้นยืดสาย ท่าออกกำ�ลังกาย และโยคะ ChivaCare
will run two rounds of stretching, yoga, and
relaxing exercises. For all ages and suitable for
various levels. (D2 but please check)

All day activities &
exhibitions
• Craft Exhibition
พบกับนิทรรศการผลงานคราฟท์ จากภาคเหนือ
และภาคใต้ โดยบริติช เคาน์ซิล ร่วมกับ สล่าเมด และ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ Craft exhibition with products from
North and South Thailand co-organized by
the British Council, Gift & Life Style (STeP),
Salahmade and Chiang MICE (C1)
• STeP Innovation and start-up exhibition
STeP: งานแสดงผลงานของผูป้ ระกอบการของโครงการ
ต่างๆ รวมถึง technology start-ups. STeP will
showcase its services for SMEs, start-ups, and
different projects. Various technology start-ups
from STeP’s incubator will be exhibiting. (A1)
• North South Craft Exhibition (British Council
and salahmade) and Fashion & Life Style
Design showcase (STeP) (C1)

• Chiang MICE: สาธิตการชงชาจากดอยปู่หมื่น
ดริ ป กาแฟจากหมู่ บ้ า นละอู บ งานแสดงผลสิ น ค้ า
หัตถกรรมชุมชนพัฒนา และ7 อัศจรรย์แห่งล้านนา |
Tea Tasting and Demonstration, Coffee Drip and
Chiang Mai 7 Wonders (C1)
• Blackmores: ชิมเครื่องดื่มสุขภาพใหม่ รับบัตร
ส่วนลดและถุงผ้า | Health drink tasting, get free
bag and discount voucher (B1)
• CMEx & ChivaCare: ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
แพทย์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ กิจกรรมสุขภาพ ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย | Health Check Up • ฝึกการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น | First Aid Training (B1)
• ChivaCare: ชวนทดสอบสมรรถภาพร่างกายและ
ผ่อนคลายด้วยการยืดเส้นสายและนวดบำ�บัดอาการ
ปวด | Physical and cognitive tests, games and
exercises. Relaxing massage and stretching. (B1)
• TCELS: Booth and discussion about เชียงใหม่
เมืองสุขภาพ | Medicopolis and Digital Health
start-up opportunities (A1)
• FNST: ฝึกคิดแก้ปัญหาการเมืองผ่านบอร์ดเกม์
สนุกๆ Peace So Cracy Board Games (C1 BX)
• นิทรรศการเกร็ดความรูด้ า้ นนโยบายสาธารณะ by SPP
Policy Market from the School of Public
Policy เป็น Interactive Exhibition ที่แสดงให้เห็นถึง
ความ เชื่อมโยง ของวิถีชีวิต ความเป็นจริงและความ
เป็นไป ได้ ผ่านมุมมองและประสบการณ์รว่ มของความ
เป็นผู้ หญิง (Build Our Connected World) และภาพ
จำ� ลอง สามมิติของเมืองเชียงใหม่ ที่ยังไม่สมบูรณ์ แต่
เปิดให้ทุก ท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็ม
ประเด็นของเมืองเชียงใหม่ (CNX 3DMaps)
This is an interactive exhibition which conveys
connections between way of life, truth, and
possibilities, through the perspective and
experience of women (Build Our Connected
World). It also includes Chiang Mai 3D Map
(work in progress). (A1 Reception)
• B Grimm: มาร่วมอนุรักษเสือโคร่งกันกับกิจกรรม
สนุกๆ | Tiger Conservation Awareness (B1)
• AIS: อุ่นใจไซเบอร์ สร้างสังคมดิจิตอลอย่างยั่งยืน |
Digital Intelligence, E-Waste Program (C1)
• Many other activities such as chocolate
making, 3D printing, AQI air pollution sensor
technology, music, etc. Delicious Food. Food.
Food. We are still adding as we went to print.
TEDxChiangMai 2019
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(indicative)
กำ�หนดการนีเ้ ป็นเพียงกำ�หนดการพอสังเขป ทีมงานจะ
แจกกำ�หนดการให้อีกครั้งในวันงาน
Please refer to the final agenda that will be
handed out on the day

08:55 Introduction
09:15 Session I
--10:45 Break
--11:15 Session II
--12.30 Lunch
--14:30 Session III
--16:00 Break
--16:45 Session IV
18:30 Closing
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Cities That Care

ใส่ใจ ให้เมือง

Assistant Professor Dr. Antika Sawadsri

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
Inclusive Design Architect
https://www.facebook.com/view.antika

อันธิกา สวัสดิ์ศรี ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประธานสภาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

Dr. Antika Sawadsri is the Dean of the Faculty of
Architecture at KMITL and is the President of the
Council of Deans of the Architecture Schools of
Thailand (CDAST).

ผลงานทางวิชาการทีโ่ ดดเด่นของอันธิกาให้ความสำ�คัญ
กับการออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อผู้ ใช้งานที่มีความ
หลากหลาย ในการศึกษาปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย
นิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร นั้น เธอได้ทำ�วิทยานิพนธ์
เกี่ ย วกั บ อำ � นาจต่ อ รองของผู้ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
ร่างกายต่อสิ่งอำ�นวยความสะดวกสาธารณะ หลังจาก
นั้นอันธิกาก็นำ�หลักความคิดในการออกแบบเพื่อผู้ ใช้
งานที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ ใช้ ในการสอนด้าน
สถาปัตยกรรม ในบริบทของประเทศไทย และเมื่อไม่นาน
มานี้ผลงานโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้าพระยา
ซึง่ อันธิกาเป็นหนึง่ ในผูจ้ ดั ทำ�ก็ยงั ได้รบั รางวัลเหรียญทอง
จากสมาคม Universal Design นานาชาติอีกด้วย

Her academic background concerning the design
process on inclusive design in public places,
her PhD research at Newcastle University, UK,
focusing on how disabled people negotiate with
public facilities. She is continuously involved
in learning and teaching how to implement
universal or inclusive design concepts in the Thai
context. Recently, Antika won the Gold Award
from the International Association for Universal
Design for the government adopting the inclusive
design process for the development of the Chao
Phraya riverfront.

Note
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Let’s Not Accept a New Normal

เชียงใหม่จะไม่ทน

Bunnaroth Buaklee

บัณรส บัวคลี่
Activist

https://bunnarothwrite.blogspot.com/
บัณรส บัวคลี่ เป็นคนปักษ์ ใต้ที่ย้ายทะเบียนบ้านอยู่
เชียงใหม่มา 24 ปีแล้ว เขาเคยเป็นสื่อมวลชนสังกัดเครือ
ผูจ้ ดั การ ปัจจุบนั บัณรสเขียนหนังสือ เป็นคอลัมนิสต์ และ
เป็นเกษตรกรมือใหม่ รวมทั้งเป็นหนึ่งในภาคีคนฮักเจียง
ใหม่เครือข่ายประชาชนที่ร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมเมือง
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 บัณรสเชื่อในสิทธิชุมชนจึงมีความ
รู้สึกจริงจังเป็นพิเศษหากมีการทำ�อะไรกับทรัพยากรดิน
น้ำ�ป่าภูเขาสิ่งแวดล้อมของเมืองโดยไม่บอกกล่าว

A former journalist, Bunnaroth Buaklee is an
activist and one of the members of the Hug Chiang
Mai Association. Moving to Chiang Mai from the
south in 2004, he became involved in community
activities and has developed a deep connection
with the city. He strongly believes in human rights
and has an intense passion for environmental
issues, especially the smog pollution problem.

บัณรสเริ่มรู้ถึงอันตรายปัญหาฝุ่นควันของเมืองในหุบเขา
เขาเริม่ เขียนถึงและร่วมรณรงค์ปญ
ั หาฝุน่ ควันมาตัง้ แต่ พ.ศ.
2546 ในยุคแรกเริม่ ของปัญหา แต่ยง่ิ อยูไ่ ปยิง่ ทวีความรุนแรง
ถึงขัน้ วิกฤต ตลอดหลายปีเขาสังเกตเห็นว่าปัญหานีก้ �ำ ลังจะ
ถูกทำ�ให้เป็นความชาชิน กลายเป็นเรือ่ งปกติทผ่ี คู้ นยอมรับ
สภาพโดยจำ�ใจ จึงเกิดมีความพยายามรอบใหม่ #เชียงใหม่
จะไม่ทน ร่วมกันตัง้ เป้าหมายผลักดันให้ปญ
ั หาดังกล่าวต้อง
ถูกขจัดหมดไปภายในรุน่ อายุของพวกเรา

Bunnaroth began to tackle and write about this
problem as it began becoming more noticeable than
when he first moved to Chiang Mai. In the years since,
he has witnessed the issue becoming normalized as
people became increasingly used to it. Because of
this, to eliminate the problem, he decided to initiate a
new project #เชียงใหม่จะไม่ทน (Chiang Mai ja mai thon,
Chiang Mai will not endure this).

Note
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The Cannabis Flower

แม่ดอกกัญชา

Chokwan Kitty Chopaka

ช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา
Cannabis Nerd

www.highlandnetwork.asia
คิตตี้เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารคนปัจจุบันของ Elevated
Estate องค์กรที่ให้การสนับสนุนและให้คำ�ปรึกษาธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกัญชา รวมทั้งเป็นศูนย์รวม
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ กั ญ ชาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
ด้วยประสบการณ์ด้านกฎหมาย กลยุทธ์ทางดิจิทัล และ
เทคโนโลยี ทำ�ให้คิตตี้กลายเป็นหนึ่งในกระบอกเสียง
สำ�คัญในบรรดาผู้สนับสนุนกัญชา นอกจากนี้คิตตี้ยัง
เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเครือข่าย “กัญชาชน” ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีเป้าประสงค์ ในการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ
กัญชาอีกด้วย

Kitty is the founder & CEO of Elevated Estate, an
industry-leading Cannabis-focused exponent,
incubator, fund and consulting firm. Elevated
Estate is an authoritative source of information and
a vital community hub for the cannabis industry in
Thailand and beyond.
Kitty’s background in corporate law, digital
strategy and technology has enabled her to be
a unique voice for cannabis advocacy. She is
also part of The Highland Network core team, an
organization dedicated to the goal of legalizing
cannabis in Thailand.

Note
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The Paradox of AI Ethics:
Why Rule-based AI Ethics Will Fail

วัฒนธรรม - จริยธรรม ของปัญญาประดิษฐ์
Dr. De Kai

ดร. เดอ ไค

AI Scientist & Musician
www.dekai.org
ดร. เดอ ไค ผูเ้ ขียนทีก่ �ำ ลังจะตีพมิ พ์หนังสือ ชือ่ “Artificial
Children” เขาทำ�งานในหลากหลายสาขา ทั้งด้านภาษา
ดนตรี ปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการรับรู้ ทั้งยังได้รับทุน
การศึกษาพิเศษทีม่ หาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แห่งเบิรก์ ลีย์
เขาได้เขียนวิทยานิพนธ์ หนึ่งในบุคคลที่สร้างเครื่องมือ
โมเดลความน่าจะเป็นเพื่อให้เรียนรู้ที่จะเข้าใจภาษามนุษย์
เขาเป็นหนึ่งใน 17 นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ได้ชื่อว่าเป็น
Founding Fellow ของ Association for Computational
Linguistics หรือสมาคมภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ดร. เดอ ไค ได้รับการยกย่องเป็นนักวิจัยดีเด่นของ
Berkeley และที่ Hong Kong University of Science
and Technology เขาได้ก่อตั้ง Human Language
Technology Center ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างกรอบ
ภาษาใหม่และดนตรีปัญญาประดิษฐ์
นอกจากนี้ ดร. เดอไค ยังเป็น 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรง
อิทธิพลในฮ่องกงของ Debrett และเป็น 1 ใน 8 สมาชิก
อันดับต้น ๆ ที่ได้รับเลือกจาก Google ในปี 2019 ให้อยู่
ในสภาจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า Advanced
Technology External Advisory Council (ATEAC)

Note

Author of the forthcoming book “Artificial Children”,
Dr. De Kai works across disciplines in language,
music, artificial intelligence and cognition. A
distinguished research scholar at the University
of California at Berkeley, he wrote a PhD thesis
that was one of the first to construct probabilistic
machines that learn to understand human
languages. He became one of 17 scientists
worldwide named as a Founding Fellow by the
Association for Computational Linguistics.
Recruited directly from Berkeley as founding
faculty of the now world-ranked Hong Kong
University of Science and Technology, he started
HKUST’s internationally-funded Human Language
Technology Center, shaping new language and
music AI paradigms.
Recognized as one of the 100 most influential
figures in Hong Kong by Debrett’s, he is also one
of eight inaugural members selected by Google
in 2019 for its AI ethics council ATEAC (Advanced
Technology External Advisory Council).
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Saranghae

ซารางเฮ

Embrace Studio. Chiang Mai by MIKE

เอ็มเบรส สตูดิโอ เชียงใหม่ โดยคุณธนดล พัฒน์ทอง
Performers

https://www.facebook.com/embracestudio
สถาบันสอนเต้น Embrace Studio เชียงใหม่เป็นทีส่ �ำ หรับ
ผู้รักการเปิดสอนด้วยหลักสูตร UDO Street Dance
Syllabus จากประเทศอังกฤษ คุณครูของสถาบันเป็นผู้
ผ่านการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
เกาหลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ทีมเต้นของ Embrace
Studio ได้รับรางวัลที่การันตีความสามารถจากการ
แข่งขันระดับประเทศ และระดับเอเชีย รวมทั้งได้เข้ารอบ
36 ทีมสุดท้ายของ Thailand’s Got Talent 4 และเข้า
รอบ 8 ทีมสุดท้ายของรายการ Thailand Dance Now
ทีมซารางเฮ ทีมเต้น Kpop Cover dance ทีมนีเ้ คยได้รบั
รางวัลชนะเลิศ Chiang Mai Dance Festival 2018 และ
รางวัล Yokoan Cover Dance 2016 มีสมาชิก 9 คน
ออม โอปอล รัน โมเดล พิ้งกี้ แครี่ สตางค์ พลอย เฟรชชี่
เอกลักษณ์คือ ทีมผู้หญิงที่มีแนวการเต้นแบบผู้ชาย

Saranghae performing artists are Aom, Opal,
Run, Model, Pinky, Carry, Stang, Ploy and Freshy.
Embrace Studio Chiang Mai is the dance school
for anyone who is passionate about dancing.
Our teachers and trainers received training in
Thailand and internationally, in countries such
as Japan, Korea, and USA. Dancing team from
Embrace Studio have won awards in national and
international competitions in Asia. They were also
selected as one of the 36 finalists of Thailand Got
Talent 4 and in the top 8 of Thailand Dance Now.
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There is a Book for All of Us

ยังมีหนังสือสำ�หรับทุกคน

Jidanun Lueangpiansamut

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
Novelist

www.facebook/aldaruza/
จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เริ่มต้นเขียนนิยายตั้งแต่
อายุ 12 ปี//และมีผลงานตีพิมพ์ เป็นครั้งแรก เมื่อเข้า
มหาวิทยาลัยเธอได้สง่ ผลงานเข้าประกวดและได้รบั รางวัล
วรรณกรรมมากมาย โดยในปี พศ. 2561 ชื่อของเธอได้
เป็นที่กล่าวถึง เมื่อผลงานรวมเรื่องสั้น “สิงโตนอกคอก”
ของเธอได้รับรางวัลวรรณกรรม สร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน (S.E.A. Write) ในขณะนัน้ เธอมีอายุ 25 ปี ซึง่
นับเป็นนักเขียนอายุนอ้ ยทีส่ ดุ ในประเทศไทยที่ได้รบั รางวัล
นี้ และเป็นนักเขียนหญิงหนึ่งในสองคนที่ได้รับรางวัลนี้ใน
รอบสิบปีที่ผ่านมา
นอกจากงานเขียนด้านวรรณกรรมแล้ว จิดานันท์ยงั มีผล
งานนิยายแฟนตาซี นิยายสยองขวัญ และนิยายแนวชาย
รักชาย การทำ�งานในหลายแนวทางทำ�ให้จดิ านันท์ ได้พบ
กับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในวงการหนังสือ ซึ่งเกิดจาก
ช่วงวัยของคนในแต่ละวงการ ทัศนคติ รวมไปถึงวิธรี บั มือ
ต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของวงการหนังสือต่อ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

Jidanun Leuangpiangsamut started writing when she
was 12 years old; her first publication came out when
she was in university. Since then, she has gained
a number of literary awards and at the age of 25
became the youngest Thai honouree to be awarded
the S.E.A. Write Award for her collection of short
stories “สิงโตนอกคอก” (sing toh nohk kohk) in 2018.
Jidanan not only creates works of literary fiction
but also writes stories involving fantasy, horror
and gay affairs. From writing in different genres,
she has learned about the diversity of thought,
attitude and age inside the publishing industry,
and about coping with rapid change caused by
the digital revolution.
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Innovation with Right Brain
Perspective

สร้างนวัตกรรมด้วยสมองซีกขวา
Dr.Jittiporn Kruenate

ดร. จิตติ์พร เครือเนตร
Innovation Driver

จิตติ์พร เครือเนตร ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการหน่วยงาน
Corporate Innovation ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) เธอ
ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
พอลิเมอร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์และได้ร่วมงาน
กั บ สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ชาติ (สวทช.)ในการค้นคว้าวิจัยการใช้ ไบโอพลาสติก
เพื่อการเกษตรเป็นเวลากว่า 14 ปี

Dr. Jittiporn Kruenate is Vice President of the
Science and Innovation Center of PTT Global
Chemical PLC. She graduated with a PhD degree
in Polymer Science and Technology from the
University of Manchester and then worked for the
National Science and Technology Development
Agency (NSTDA) for 14 years, researching into the
use of new bioplastics for agricultural applications.

ทีมนักวิจัยของจิตติ์พรคว้าหลายรางวัลในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ เช่น รางวัล EUREKA เมื่อปี พ.ศ.
2547 รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจำ�ปี พ.ศ. 2548 จากสภาวิจัยแห่งชาติ และ รางวัล
เกียรติยศ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�
ปี พ.ศ. 2551 จาก มูลนิธิ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ความสำ�เร็จในผลงาน
ของเธอยังทำ�ให้เธอเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งใน “Young
Global Leader” หรือผู้นำ�โลกรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับคัดเลือก
จากสภาเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย

Her research team garnered national and
international awards such as the EUREKA award
(2004), and the Innovative Award by the National
Research Council of Thailand (NRCT, 2005). Her
success led her to be recognized as a “Young
Global Leader (YGL)” by the World Economic
Forum in 2009.
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Art for Social Change

ศิลปะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
Kawita Vatanajyankur

กวิตา วัฒนะชยังกูร
Artist

www.kawita-v.com
กวิตา วัฒนะชยังกูร สำ�เร็จการศึกษาจาก Royal
Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศ
ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2554 หลังจากนัน้ ผลงานของเธอ
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลีย
เอเชีย อเมริกาและยุโรป เธอได้รบั เลือกให้จดั แสดงผลงาน
ของเธอในหลากหลายโอกาส เช่น นิทรรศการ ‘Islands in
the Stream’ ในช่วงเดียวกับเทศกาลศิลปะร่วมสมัย เวนิส
เบียนนาเล่ ครัง้ ที่ 57 ที่ กรุงเวนิส,บางกอก อาร์ต เบียนนา
เล่, หอศิลป์ ซาทชี่ กรุงลอนดอน และ the Asia Triennale
of Performing Arts ณ หอศิลป์เมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2558 กวิตายังได้
ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของรางวัล Jaguar Asia Pacific
Tech Art Prize อีกด้วย
ปัจจุบนั กวิตาแสดงผลงานของเธอที่ โนวา คอนเทมโพรารี
(กรุงเทพฯ), the Alamak! Project, Clear Edition & Gallery
(โตเกียว) และthe Antidote Organisation (ออสเตรเลีย)
ผลงานของกวิตายังได้ร่วมจัดแสดงใน the National
Collection of Thailand, the Singapore Art Museum,
Dunedin Public Art Gallery, พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะร่วมสมัย
ใหม่เอีย่ ม รวมทัง้ ถูกจัดอยูใ่ นคอลเลคชัน่ ของมหาวิทยาลัย
และคอลเลคชัน่ ส่วนตัวทัว่ โลก

Kawita Vatanajyankur graduated from the Royal
Melbourne Institute of Technology in 2011 and
has since received recognition for her work
across Australia, Asia, the USA and Europe.
She has shown her work in The Island in the
Stream exhibition in the 57th Venice Biennale,
the Bangkok Art Biennale, the Saatchi Gallery in
London and the Asia Triennale of Performing Arts
at the Melbourne Arts Centre. In 2015, she was a
finalist in the Jaguar Asia Pacific Tech Art Prize.
Kawita is currently represented by Nova
Contemporary (Bangkok), the Alamak! Project,
Clear Edition & Gallery (Tokyo) and the Antidote
Organisation (Australia). Her work features in the
National Collection of Thailand, the Singapore
Art Museum, Dunedin Public Art Gallery, MAIIAM
Contemporary Art Museum and in university and
private collections worldwide.
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Rock Climbing is More Than a Sport

การปีนผาเป็นมากกว่ากีฬา
Khaetthaleeya Morris

แคทลียา มอริส
Rock Climber

www.thailandclimbing.com
แคทลี ย าได้ รู้ จั ก กี ฬ าปี น หน้ า ผา ซึ่ ง ทำ � ให้ เ ธอเปลี่ ย น
มุมมองของตนเอง นอกเหนือจากการแข่งขันและรางวัล
จากการแข่งขันมากมายให้กับประเทศ สิ่งที่มีคุณค่ากลับ
มามากกว่านั้นคือ การฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน กล้าที่
จะตกและลุกขึ้นสู้ ใหม่ รู้จักและเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่กับ
ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามาก
สำ�หรับเธอ ด้วยประสบการณ์ความรูท้ ี่ได้เริม่ จากกีฬาปีน
หน้าผาทำ�ให้เธอได้ท�ำ เพือ่ ตนเอง และได้ตอบแทนสังคม ซึง่
เธอเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่
อย่างยั่งยืนต่อไปได้

Rock climbing has helped Khaetthaleeya shift
her perspective. Winning a place in Thailand’s
national rock-climbing team, she has trained
her mind to concentrate and be patient. She has
learned how to fail and start right back up again,
how to live with nature and how to preserve it; she
says these have been valuable skills for her. With
her experience, Khaetthaleeya started “Chiang
Mai Rock Climbing”, believing that working with
communities has given her the opportunity to
help build a sustainable society and preserve
the environment.
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Beauty Redefined

ความงามในความหมายใหม่
Metinee Kingpayome

เมทินี กิ่งโพยม
Model & Actress

เมทินี กิ่งโพยม หรือลูกเกด เกิดในปี พ.ศ. 2515 ณ
กรุงวอชิงตัน ดีซี หลังจากนั้นได้อาศัยและเติบโตใน
มหานครนิวยอร์คเป็นเวลากว่า 20 ปี ลูกเกดย้ายมา
อยู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2535 ในปีเดียวกันนั้น ลูกเกด
ได้รับรางวัล Miss Thailand World และได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในการประกวด Miss World ซึ่งเธอได้รับ
มงกุฎ Miss Continental Queen of Asia มาครอง

Metinee Kingpayome, also known as Lukkade,
was born in 1972 in Washington DC and lived in
New York City for 20 years. She moved to Thailand
in 1992, the year she won the Miss Thailand World
Competition. She represented Thailand in the Miss
World pageant and was crowned Miss Continental
Queen of Asia.

จากนั้นลูกเกดได้เริ่มต้นการเป็นนางแบบมืออาชีพ และ
ได้เป็นซุปเปอร์โมเดลคนแรกของประเทศไทย นอกจาก
การเดินแบบและได้ลงปกนิตยสารบ่อยครั้ง ลูกเกดยัง
เป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์์และโทรทัศน์ เธอได้รับ
รางวัลตุ๊กตาทอง สาขาดารานำ�หญิงจากการแสดงใน
ภาพยนตร์์เรื่อง “กล่อง” นอกจากบทบาทดังกล่าวแล้ว
ลูกเกดยังเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะหนึง่ ใน “เมนเทอร์” ในรายการ
เดอะเฟสไทยแลนด์ ทั้ง 6 ภาค ซึ่งก็ทำ�ให้เธอได้ก้าวเข้าสู่
การเป็นเทรนเนอร์ ให้ผู้เข้าประกวด Miss Universe
Thailand ปี พ.ศ. 2562 โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะส่งนางงาม
จากประเทศไทยไปชิงมงกุฎ Miss Universe

She then began her modelling career and became
one of Thailand’s first supermodels. A fashion
runway and magazine cover regular, she became
well-known in the film and TV industry, winning a
Thai Oscar for best actress in a Thai movie called
“The Box”. She also became a regular television
host and guest and pioneered on the music
Channel [V] Thailand. Her recent role as a mentor
for six seasons on “The Face Thailand” prepared
her to be head for Miss Universe Thailand 2019
to win back the 2019 Miss Universe crown for
her country.
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Why Question Self-stigma

การตีตราตัวเอง

Nadine Ferris France

นาดีน เฟอร์ริส ฟร้านซ์
Health & Wellbeing Expert
www.theworkforchange.org

นาดีนจบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านการ
สาธารณสุขโลก เธอมีหลากหลายบทบาทด้วยกัน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม นักสื่อสาร นักเขียน ผู้
ฝึกสอน และนักรณรงค์ดา้ นสังคม ซึง่ เธอมีประสบการณ์
มากกว่า 25 ปีในด้านสุขภาพ เอชไอวี/เอดส์ วัณโรค การ
ศึกษาและเรื่องเพศ โดยเธอได้ร่วมงานกับสถาบันต่างๆ
อันได้แก่ องค์การสหประชาชาติ องค์กรเอ็นจีโอ สถาบัน
อุดมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป
นาดีนยังเป็นผูก้ อ่ ตัง้ “The Work for Change” ซึง่ เธอมี
ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบจากการตีตรา
ตัวเองและความละอายต่อสิ่งที่ตนเองเป็น โดยเธอก็ ได้
ทำ�การศึกษาและคิดค้นแนวทางเพือ่ ทำ�ความเข้าใจในเรือ่ ง
ของความเชื่อและแนวคิดอันเป็นต้นเหตุของการตีตราตัว
เองทีส่ ามารถพบได้ ในหลายประเทศทัง้ ในแถบเอเชียและแถบ
แอฟริกา โดยเธอได้ท�ำ งานร่วมกับเยาวชน ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ผูเ้ คยเป็นเหยือ่ ความรุนแรงทางเพศ และผูค้ า้ บริการทางเพศ
นาดีนเคยพำ�นักและทำ�งานอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะ
เวลา 12 ปี แต่ปัจจุบันนี้เธอได้ย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศ
ไอร์ แ ลนด์ กั บ ลู ก ทั้ ง สองคนของเธอที่ เ กิ ด ในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ และเธอได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้อำ�นวยการของ
องค์กร The Irish Forum for Global Health นอกจาก
นี้เธอยังได้รับการรับรองการเป็นกระบวนกรจาก The
Work of Byron Katie รวมถึงเป็นไลฟ์โค้ชด้วย

Holding a master’s degree in global health, Nadine is
a social entrepreneur, communicator, writer, trainer,
facilitator and civil society activist with over 25 years’
experience in health, HIV, education and gender
matters. She works with the United Nations, with
non-governmental organisations, universities and
individuals. Founder of The Work for Change, she
is particularly passionate about the power of selfstigma and shame and has carried out research and
designed programmes that strive to understand the
beliefs and thoughts that cause self-stigma across
many countries in Asia and Africa. She works with
young people, people living with HIV, survivors of
gender-based violence and sex workers.
After residing and working in Thailand for 12
years, she now lives with her two Chiang Mai born
children in Ireland, where she is the Executive
Director of the Irish Forum for Global Health.
She is a certified facilitator of The Work of Byron
Katie and an executive and life coach. and gives
workshops worldwide.
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Reaching New Heights with 3D
Drone Mapping

ก้าวไปข้างหน้ากับภาพถ่ายโดรน 3 มิติ
Natwilai Utoomprurkporn

นัตวิ ไล อุทุมพฤกษ์พร
Tech Entrepreneur
www.gettrik.com

นั ต วิ ไ ลสำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริญญาโทสาขาการออกแบบนวัตกรรมโลกจากสหราช
อาณาจักร นัตวิไลเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการบริหาร
ของ TRIK เจ้าของนวัตกรรมโดรนถ่ายภาพและระบบ
รายงานภาพ 3 มิติของสิ่งปลูกสร้าง

Natwilai has a bachelor’s degree in mechanical
engineering from chulalongkorn university and
a master in the UK in Global innovation design.
She is currently the founder and CEO of TRIK,
and award winning drone 3D mapping and 3D
reporting software for structural inspection.

นัตวิไลเป็นทั้งวิศวกร นักประดิษฐ์ และนักเทคโนโลยีที่
มีความสร้างสรรค์ นอกจากจะได้รับรางวัลทั้งในสาขา
นวัตกรรม การออกแบบ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์แล้ว เธอ
ยังได้รบั เลือกให้เป็น 1 ใน 100 ดาวรุง่ ชาวเอเชียในสหราช
อาณาจักรด้านเทคโนโลยี และการยกย่องจากนิตยสาร
ฟอร์บสให้เป็นหนึ่งในบุคคล ซึ่งอายุไม่เกิน 30 ปีแต่มีผล
งานเป็นแนวหน้าในธุรกิจต่างๆ ในยุโรป

Natwilai is an engineer, innovator, and creative
technologist. She has a long list of awards in
innovation, design and software engineering. On
top of being selected as one of the Top 100 Asian
Stars in UK Tech, she was also selected as one
of the Forbes 30 under 30 (of Europe in 2018) the
future leaders to watch.
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Energy Diary 02

เอเนอร์จี ไดอารี่ 02

Note Panayanggool & Melanie Giles-Clapp

นท พนายางกูร & เมลานี สุโกศล แคลปป์
Artist & Musician
http://www.notep.work/
นท พนายางกูร มีผลงานแสดงนิทรรศการหัวข้อเรื่อง
“Energy dairy 02” ในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการหายใจและ
การฝึกสมาธิ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมผลงานได้ย้อนกลับไป
มองตนเอง และเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านผลงานของเธอ
สังเกตได้ว่าเธอใช้ร่างกายในส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึก
ในการสร้างสรรค์ผลงานแทนที่ใช้ร่างกายที่เป็นกายภาพ
ในการสรรสร้างผลงาน เธออยากแสดงให้เห็นว่า ลมหายใจ
เป็นสิง่ ทีม่ พี ลังและบริสทุ ธิม์ ากทีส่ ดุ จากถ่ายผ่านพลังงาน
ผ่านการปล่อยลมหายใจ เราทุกคนสามารถอยู่รอดได้
หากไม่รับประทานอาหารและน้ำ� แต่เราไม่สามารถมีชีวิต
อยู่ได้เลยหากปราศจากลมหายใจ
ต่อด้วยการแสดงการบำ�บัดด้วยเสียง ที่ผสานเสียงจาก
โลกของจิตวิญญาณและโลกสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ผ่าน
การบรรเลงกลองโบราณ และขันทองจากธิเบต โดยเธอ
จะแสดงร่วมกับคุณเมลานี ไกล์สแคลป ซึง่ เสียงของดนตรี
สมัยใหม่นี้จะผสานเข้ากับการแสดงอย่างลงตัวโดยใช้
เสียงจากลูปเปอร์ (looper) เสียงจากตัวประสานเสียง
(synthesizer) และเสียงจากกีต้าร์ ไฟฟ้า เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าโลกของจิตวิญญาณและโลกสมัยใหม่สามารถประสาน
กันได้อย่างลงตัว

Note’s current solo exhibition “Energy diary 02” in
Bangkok is about breathing and meditation. Her
main purpose is to connect her audience back to
themselves and the divine nature through her work.
See how she uses her emotional body to paint,
instead of her physical body. She wants to show
how powerful breathing is and that the purest form
of energy we can release is breathing. We can live
without food, without water but we can never live
without breathing.
Following on, she will be giving a sound healing
performance integrating sounds from the spiritual
and modern worlds using the ancient gong and
Tibetan bowls collaborating with Melanie GilesClapp. Modern sounds will be blended into the
performance using a vocal looper, synthesizer and
electric guitar to show that it is possible to have
balance in both worlds.
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More Women in Tech - Why?

ทำ�ไมจึงควรมีผหู้ ญิงมากขึน้ ในวงการสตาร์ทอัพ
Oranuch Lerdsuwankij

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ
Tech Entrepreneur
https://techsauce.co/

อรนุ ช เป็ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและผู้ ร่ ว มก่ อ ตั้ ง
บริษัท เทคซอส มีเดีย จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแนวหน้า และเป็นผู้จัดงาน Techsauce
Global Summit งานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่
ที่ สุ ด ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เธอได้ รั บ เลื อ กเป็ น
หนึ่ ง ในนั ก ธุ ร กิ จ หญิ ง ของไทยในการจั ด อั น ดั บ ของ
top10asia.org และได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในผู้
บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพของประเทศไทย

Oranuch Lerdsuwankij is the CEO and co-founder
of Techsauce, a leading technology and innovation
media company that organizes the Techsauce
Global Summit, the largest technology conference
in Southeast Asia. Selected as one of Thailand’s
young female entrepreneurs by top10asia.org, she
is recognized as one of the pioneers in building the
Thai startup ecosystem.

อรนุ ช สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
วิศวกรรมสารสนเทศ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโทในสาขาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากเรียนจบเธอได้
ทำ�งานด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดในบริษัทเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชั้นนำ� เช่น dtac, TA Orange และ Atos Origin

Oranuch holds a master’s degree in information
technology management and graduated in
telecommunications engineering from the King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
(KMITL). After graduating, she worked for more
than 12 years in product and marketing for techrelated companies such as dtac, TA Orange and
Atos Origin.
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Songkran: Space of Liminality

สงกรานต์-ช่วงเวลาของการปลดปล่อย
Ploysri Porananond

พลอยศรี โปราณานนท์
Tourism Anthropologist

http://www.researchgate.net/profile/Ploysri_Porananond
รองศาสตราจารย์ ดร. พลอยศรี โปราณานนท์ สำ�เร็จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก จากมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศอังกฤษ เธอเล่าว่าในขณะที่กำ�ลังยืนเข้าแถวเพื่อ
จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท ด้านการ
จัดการ ของมหาวิทยาลัยอิสระแห่งเมืองบรัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยี่ยม เธอพบโปสเตอร์แนะนำ�หลักสูตรการท่องเที่ยว
แปะไว้ที่ผนังห้อง และนั่นทำ�ให้ชีวิตของเธอต้องผกผันมา
เป็นนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน
นอกจากจะเคยเป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการด้าน
การท่องเทีย่ ว Asian Journal of Tourism Research แล้ว
ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร. พลอยศรี โปราณานนท์
เป็นนักวิจัย สังกัดศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เธอได้ รั บ เชิ ญ เป็ น องค์ ป าฐกในงานสั ม มนาวิ ช าการ
นานาชาติด้านการท่องเที่ยวหลายครั้ง และได้รับเชิญไป
สอนและทำ�วิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศตลอดมา

Associate Professor Dr. Ploysri Porananond
obtained her PhD in cultural tourism studies from
Leeds Metropolitan University, UK, a program
she happened upon by chance when she saw a
poster on the wall advertising the tourism studies
program during registration for a master’s program
in management at the Free University of Brussels.
That casual glance was to put her career on the
path of tourism studies.
Ploysri Porananond used to be the Editor-inChief of the Asian Journal of Tourism Research.
At present she is a senior research fellow at the
Knowledge and Innovation Center, College of Arts,
Media and Technology, Chiang Mai University.
She lectures and conducts research in many
universities around Asia and frequently acts as
a keynote speaker in international conferences.
Her talk will focus on water blessing and throwing
during the Songkran Festival.
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ReOrientate feat. Puritad Arunkarn

รีโอเรียนเทท feat. ภูริทัต อรุณการ
Musicians

www.facebook.com/ReOrientate
รีโอเรียนเทท เป็นกลุม่ ดนตรีโซล/ป๊อป จากฮ่องกง ทีท่ �ำ ดนตรี
ทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ และสือ่ สารออก
มาเป็นงานเวิลด์มวิ สิค ทีด่ งึ เอาสำ�เนียงของเส้นทางสายไหม
มาร้อยเรียง ตีความ สร้างกรอบใหม่จากศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย แล้วผสมผสานเข้ากับดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ virtual reality
รีโอเรียนเทท ใช้ cognitive illusion ในเพลงของพวกเขา
สิ่งที่สื่อผ่านดนตรีนั้นจะได้รับการตีความแตกต่างกันไป
ตามภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมของผูฟ
้ งั แต่ละคน เพราะเหตุนี้
ผูฟ
้ งั จึงรูส้ กึ ว่าเป็นสิง่ ทีค่ นุ้ เคยตามวัฒนธรรมของตนเอง
และผูฟ้ งั สามารถใช้ความคุน้ เคยนัน้ ในการเชือ่ มโยงตนเอง
กับดนตรีและวัฒนธรรมในส่วนที่ไม่คุ้นเคย
ในขณะเดียวกัน รีโอเรียนเททไดผสมผสานการแสดงออก
ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี ค วามดิ บ และความดั้ ง เดิ ม ลงในดนตรี
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และ virtual reality การดำ�เนินชีวิต
ของมนุษย์ ในยุคของ AI จะเป็นการผนึกกันของความรู้
ความเข้าใจประดิษฐ์ และการสำ�นึกรู้ของมนุษย์ ซึ่งจะถูก
นำ�เสนอในงานดนตรีของรีโอเรียนเทท
ในการแสดงที่ TEDxChiangMai 2019 รีโอเรียนเทท
จะแสดงรวมกับแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ อาจารย์ภูริทัต
อรุณการ อาจารย์พิเศษดนตรี ไทยและดนตรีพื้นบ้าน
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

Note

ReOrientate is a Hong Kong based transcultural
soul/pop collective acclaimed for its signature
use of cross-cultural cognitive musical illusions
in unique world music that draws from Silk Road
idioms to interweave, translate, and reframe diverse
traditional heritages adventurously blended with
electronics, computer music, and virtual reality.
ReOrientate uses cognitive illusions in its music, so
the same musical idioms are perceived differently
depending on the hearer’s own cultural background.
Yet because of this, the music is immediately
culturally familiar, and the hearer uses the familiar
frame of reference as a bridge to relate to the many
unfamiliar musical idioms from other diverse cultures.
At the same time, ReOrientate organically blends
the rawest, traditional, primitive, human forms of
expression in acoustic music through the magical
cutting-edge possibilities of electronics and virtual
reality. Humanity’s path toward survival in the AI era
will be a merging of artificial cognition and human
consciousness, as represented in ReOrientate’s
cognitive science based blend of physical and
virtual realities.
ReOrientate’s performance at TEDxChiangMai2019
will also feature Puritad Arunkarn, Thai music
teacher and composer at College of Music, Payap
University, Chiang Mai.
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The Value of Elderly in Society

สูงวัย ลายคราม

Sawang Kaewkantha

สว่าง แก้วกันทา

Social Change Maker
www.fopdev.or.th/homecare
สว่างเกิดในจังหวัดลำ� ปาง และย้ายมาเรียนหนังสือที่
วิทยาลัยครูจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2508 หลังจาก
เรียนจบเขาเริ่มจากการสอนภาษาอังกฤษเป็นเวลากว่า
5 ปี จากนั้นจึงเข้าทำ�งานเป็นผู้ช่วยวิจัย ณ ศูนย์วิจัย
โลหิตวิทยาและทุพโภชนาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2535 เขาได้
ร่วมงานกับ International Rescue Committee ในการ
ปฏิบัติงานที่ชายแดนไทย-พม่า หลังจากนั้นในปี พ.ศ.
2536 เขาได้เข้าทำ�งานที่ Help//Age International
ในปี พ.ศ. 2542 สว่างได้กอ่ ตัง้ มูลนิธพิ ฒ
ั นางานผูส้ งู อายุ
และได้ด�ำ รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการมูลนิธเิ รือ่ ยมา โดยมูลนิธิ
ให้บริการในชุมชน มุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผสู้ งู อายุ
และชุมชนด้วยกิจกรรมทีส่ ร้างรายได้ เสริมสร้างการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ การดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น การเฝ้าระวัง
ความเสีย่ ง และการต่อต้านการมีอคติตอ่ ผูส้ งู วัย
ในปี พ.ศ. 2555 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้ก่อตั้ง
องค์กร “บั๊ดดี้โฮมแคร์” ขึ้นเพื่อฝึกหัดและจัดหางานดูแล
ผูส้ งู อายุให้แก่ผทู้ ดี่ อ้ ยโอกาส โดยจุดมุง่ หมายขององค์กร
คือการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ดี และพัฒนาบริการ
อาสาดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการคนดูแลแต่ขาดกำ�ลังทรัพย์

Note

Born to a farming family in Lampang, Sawang
moved to Chiang Mai in 1965 to study at Chiang
Mai Teacher’s College. After graduation, he
taught English for five years before becoming a
research assistant at the Anemia and Malnutrition
Research Centre in the Research Institute for
Health Sciences, Chiang Mai University. In 1992
he joined the International Rescue Committee’s
Thai-Burma border program before joining
HelpAge International in 1993, where he trained
in project identification and fulfilment as its project
coordinator for Thailand.
In 1999, he set up the Foundation for Older Persons’
Development (FOPDEV), becoming its executive
director. Using community-based services, FOPDEV
empowers older people and communities to provide
care and support through income-generating
activities, health-care accessibility, home care, risk
reduction and anti-ageism. In 2012, FOPDEV founded
BUDDY Homecare to provide disadvantaged people
(especially youths) with training and jobs caring for
older people. It aims to provide effective homecare
for the elderly and develop volunteer-based care
services for disadvantaged elders in need.
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Using Nano to Solve Big Problems

นาโน - เทคโนโลยีขนาดจิว๋ เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีย่ ง่ิ ใหญ่
Dr. Soracha Dechaumphai

อ.ดร.สรชา เดชะอำ�ไพ
Biomedical Researcher

https://sites.google.com/site/sorachathamphiwatana/home
ดร. สรชา เป็นอาจารย์ในสังกัดสถาบันวิศวกรรมชีวภาพ
การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เธอจบการ
ศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
เมืองซานดิเอโก้ ในปี พ.ศ. 2557 และหลังจากนั้นได้เข้า
รับการฝึกอบรมหลังจบปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรม
นาโนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เธอจบปริญญาโทด้าน
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ จาก Colorado State University
และเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์
ผลงานทางวิชาการของสรชาได้รับการเผยแพร่ผ่าน
วารสารที่ได้รับการอ้างอิงถึงบ่อยครั้ง เช่น PNAS และ
Nano Letters งานวิจัยของสรชาจะเน้นเรื่องการพัฒนา
biomimetic nanomaterials และ multifunctional
nanoparticles ในการรักษาและการตรวจหาโรคติดเชื้อ
และมะเร็ง สรชายังได้เป็นสมาชิกของ Global Young
Academy และได้รับทุนจาก American Association of
University Women (AAUW) ในปี พ.ศ. 2555 ทุนจาก
Frontiers of Innovation Scholars Program (FISP)
ในปี พ.ศ. 2558 และได้รับรางวัล วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 สรชา
เชือ่ ว่าการร่วมมือกันระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญในหลาย ๆ ด้าน
เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับนวัตกรรม และเธอตั้งเป้าพัฒนา
nano-biomaterials ชนิดใหม่ซึ่งช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
ให้แก่ผู้ป่วยที่กำ�ลังได้รับการรักษา

Note

Dr. Soracha is a professor at the Institute
of Biomedical Engineering in the Faculty of
Medicine at Prince of Songkla University. She
received her PhD in Nanoengineering from the
University of California, San Diego in 2014, and
undertook postdoctoral training in the university’s
Nanoengineering Department. She holds a M.E.
degree in Biomedical Engineering from Colorado
State University and B.Pharm. from the Pharmacy
School, Prince of Songkla University, Thailand.
With 25 papers published in highly-cited journals such
as PNAS and Nano Letters, her research focuses on
the development of biomimetic nanomaterials and
multifunctional nanoparticles in therapeutic treatment
and diagnostics of infectious diseases and cancer.
Currently a member of the Global Young Academy
(GYA), she received an International Fellowship
from the American Association of University Women
(AAUW) in 2012, a postdoctoral Fellowship in 2015
from the Frontiers of Innovation Scholars Program
(FISP) and the Thailand Toray Science Foundation
Award in 2017. Believing that cross-disciplinary
collaboration is vital for innovation, she aims to
develop new nano-biomaterials that improve patients’
health in clinical practice.
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Melting Polar Ice Should Shake
and Worry Us

ขั้วโลกเคลื่อนไหว เมืองไทยสะเทือน

Associate Professor Dr. Suchana
Chavanich

รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์
Environmentalist

https://www.facebook.com/suchana.chavanich
เป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห ญิ ง ไทยคนแรกที่ ไ ด้ เ ดิ น ทางไป
สำ�รวจ ทำ�วิจยั และดำ�น้�ำ ทีท่ วีปแอนตาร์กติกและอาร์กติก
ดร. สุชนา จึงถือว่าเป็น “นักวิจัยไทย 1 ใน 2 คนแรก
ที่พิชิตการดำ�น้ำ�สำ�รวจทั้งที่ขั้วโลกเหนือและใต้” จาก
การเป็นผู้ที่ทุ่มเทและมีความโดดเด่ นในการวิจัยเรื่อง
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลทั้งบริเวณขั้วโลกและเขตร้อน
ดร. สุชนา ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การสหประชาชาติ
เพื่อมหาสมุทรและองค์กร AFMA – FAO Annex แห่ง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เป็น “ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อ
ความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” อีกด้วย

Dr. Suchana Chavanich is the first female scientist
from Thailand to have explored and conducted
research in Antarctica and the Arctic, and to have
undertaken exploratory diving at both the north and
south poles. Her determination and outstanding
research on marine resources in polar and tropical
seas has also led Dr. Suchana to being appointed
the Sustainable Ocean Ambassador for the AsiaPacific Oceanic Area by the United Nations
Ocean Conference and Agricultural and Food
Marketing Association.
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How Do We Change Our
Energy Usage?

เมื่อลดการใช้ ความยั่งยืนก็เพิ่มขึ้น
Dr. Warathida Chaiyapa

อ.ดร.วรธิดา ไชยปะ
Policy Strategist

http://spp.cmu.ac.th/webspp/about/facultymember.php
วรธิดาเป็นอาจารย์ประจำ�สถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำ�หน้าทีส่ อนและวิจยั ในเรือ่ งความ
ยั่งยืน นโยบายพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ เธอมีประสบการณ์ทำ�งานในหลายองค์กร เช่น
NGO ระหว่างประเทศ สถาบันวิจัย และบริษัทพลังงาน
ในฐานะนักรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วรธิดา//สนใจประเด็นความท้าทายระดับโลกโดยเฉพาะ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการใช้พลังงานที่สะอาดและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อจัดการปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวข้องานที่ทำ�ใน
ปัจจุบัน เช่น บทบาทของบริษัทน้ำ�มันและก๊าซในการ
เปลีย่ นผ่านไปสูพ
่ ลังงานสะอาด ความรับรูข้ องประชาชน
ต่อเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนหรือหมุนเวียน ตลอด
จนกระบวนการร่างแผนและนโยบายพลังงาน

A lecturer at the School of Public Policy at
Chiang Mai University, Warathida specializes in
sustainability, energy and climate change. She has
worked with NGOs, research institutes and energy
companies. As a political scientist in international
relations, her interest is oriented toward global
challenges in sustainable development with a
focus on clean energy deployment and energy
efficiency as ways to mitigate climate change. Her
current work includes, but is not limited to, the role
of oil and gas companies in the energy transition
to low-carbon energy, the public perception of
disruptive energy technology and the energy policy
design process.
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Your Vulnerability is Your Strength

เมื่อความอ่อนแอ แปรเป็นพลัง
Yoshimi Horiuchi

โยชิมิ โฮริอุจิ

Social Change Maker
www.alwaysreadingcaravan.org
โยชิมเิ กิดทีเ่ มืองโคจิ ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2526 โยชิมิเกิดมาพร้อมกับดวงตาที่เกือบจะมืด
บอด และสูญเสียการมองเห็นทั้งหมดไปในที่สุดในช่วงวัย
รุ่น เธอได้เข้าเรียนในโรงเรียนสำ�หรับคนตาบอดจนจบ
ชั้นมัธยมศึกษา และได้ศึกษาต่อในด้านภาษาศาสตร์ ณ
International Christian University การดำ�เนินชีวิตของ
โยชิมิ ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากประสบการณ์จากการ
เรียนในต่างประเทศ เธอไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา
หนึ่งปีในช่วงวัยรุ่น หนึ่งปีในประเทศไทยในช่วงที่เธอเรียน
มหาวิทยาลัย และอีกหนึ่งปีในปี พ.ศ. 2552 ที่ Kanthari
International ซึง่ เป็นสถาบันนวัตกรรมตัง้ อยู่ ณ อินเดียใต้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 โยชิมิได้ก่อตั้ง “คาราวานหนอน
หนังสือ” ขึ้น ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหนอน
หนังสือใน พ.ศ. 2561 มูลนิธหิ นอนหนังสือมีพนั ธกิจหลัก
ในการส่งเสริมและสร้างความสุขในการอ่านและการเรียน
รู้ ให้แก่ผู้คนในอำ�เภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิมี
ห้องสมุดชุมชนซึง่ ให้บริการห้องห้องสมุดเคลือ่ นทีใ่ นพืน้ ที่
ชนบทและศูนย์การเรียนรู้สองแห่งสำ�หรับเด็ก ๆ ชาวชน
เผ่าในละแวกเดียวกันด้วย

Born in Kochi, Japan on July 12, 1983. Yoshimi
was born nearly blind, losing all sight in her late
teens. Educated in schools for the blind till grade
12, she went on to study language education at the
International Christian University. Yoshimi’s life has
been deeply influenced by her experience learning
abroad: a year in the USA in her high teens, a year
in Thailand during her university program, and a
year at Kanthari International, an innovative institute
in South India in 2009.
Yoshimi founded the Always Reading Caravan
in 2010, which was officially registered as the
Bookworm Foundation (BWF) in June 2018.
BWF is committed to promoting the joy of
reading and learning in Phrao District of Chiang
Mai Province. It has a community library offering
mobile library services in rural areas and two
early-learning centres for hill-tribe children in the
surrounding mountains.
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Crafting Communities

สานใจ ให้เป็นชุมชน
Yujarej Somana

ยุจเรศ สมนา
Designer

https://www.facebook.com/ethnica.thailand/
ยุจเรศ สมนา เป็นทั้งดีไซเนอร์ ที่ปรึกษาด้านดีไซน์
ผูร้ ว่ มก่อตัง้ องค์กรเพือ่ สังคมหลายองค์กร หนึง่ ในนัน้ คือ
Craft de Quarr นักพัฒนาและผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ทำ�โดยชาวเขาด้วยเป้าหมายในการพัฒนาดีไซน์ของ
ผลิตภัณฑ์และช่องทางของตลาด เพื่อเสริมสร้างอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนชาวเขา
นอกจากนั้น ยุจเรศยังเป็นผู้ก่อตั้ง Ethnica แบรนด์
ของเชี ย งใหม่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยมได้ แบรนด์ Ethnica มีความโดดเด่นทีด่ ไี ซน์และ
ขั้นตอนการผลิตที่ชาวเขามีส่วนร่วม
ยุจเรศ หรือ ซิลเวอร์ จบการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 เธอได้รับรางวัล
จากการเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมและงานของเธอก็ ได้เข้า
ร่วมจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคและ
งานนิทรรศการอื่น ๆ มากมาย

Yujarej Somana is a designer, design consultant,
and the co-founder of various social enterprises
including “Craft de Quarr”, a developer and
distributor of hill-tribe products that aims to
improve product design and market channels to
help generate sustainable income and careers for
the hill-tribe communities who make them.
She is also the founder-owner of Ethnica, a
Chiang Mai-based brand that is an example of
how traditional culture can be woven into popular
products. Ethnica stands out for its designs and
for its production process that involves hill-tribe
craftsmen as producers.
Yujarej—some people also call her Khun Zilver—
graduated from the Faculty of Fine Arts, Chiang
Mai University. In 2018, she won an award for her
social entrepreneurship and her works have been
featured in Chiang Mai Design Week and other
events and exhibitions.
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Science and Technology Park, Chiang Mai University (STeP)
STeP is an organization that links Chiang Mai University and industrial sectors to
enhance research commercialization under the concept of the Triple helix model,
the innovation system of collaboration between the private, academic and government
sectors. STeP is the headquarter of Northern Science Park (NSP), one of three Thailand
regional science parks supported by the Ministry of Higher Education, Science, Research
and Innovation (MHESI).
STeP runs the NSP project with six other main universities in Northern Thailand via
several platforms and services such as Technology Business Incubation (TBI),
collaborative research, intellectual property management, innovative design, etc.
NSP main building has been launche at Mae Hia campus of Chiang Mai University since
May 2018 for additional physical support to serve the area and create economy impact
to the region.
STeP has been the secretariat of Creative Chiang Mai (CCM) since 2012; CCM
is one of the key stakeholders creating and suppor ting regional innovation
e c o s y s t e m t h ro u g h p ro j e c t s a n d a c t i v i t i e s .
www.step.cmu.ac.th.

Creative Chiang Mai (CCM)
Creative Chiang Mai (CCM) is a government-endorsed but voluntary initiative and privatepublic-civil sector network that promotes Chiang Mai and creativity and innovation as a driver
of sustainable economic, social and urban development. The initiative is now in its ninth year
and is continuing to receive support from the community and from national and international
partners. The organization TEDxChiangMai was only possible because of support by members
of the Creative Chiang Mai initiative. Creative Chiang Mai also publishes reports, conduct studies,
manages awards, joins consultation meetings, and organizes workshops/events. The reports are
available on the website. There are also several websites and facebook pages related to specific
initiatives such as salahmade.com, Craft Connect, Chiang Mai Design Awards, Good Aging in
Place, Digital Chiang Mai, Southeast ASian Creative Cities Network, and others.
www.creativechiangmai.com

AUSTRALIA • SINCE 1932

Blackmores was founded more than 80 years ago in 1906 in Queensland, Australia, with the
determination and vision of a pioneering naturopath MauriceBlackmore who believed in the
health-giving properties of herbs and minerals led him to develop a whole system of healthcare
based on naturopathic principles. His view on natural health, preventive medicine, the environment
and recycling were nothing short of radical in the 1930s, and his work opened the doors to new
ways of treating illness and maximizing health. With brilliant vision decades ahead of his time
and was known in Australia as the father of natural health.
As a leader in drug and dietary supplement industries, Blackmores is always driving innovations.
Blackmores approaches health conditions and maintenance of wellbeing, drawing on the
traditional use of herbs as medicines and combining this with the latest knowledge in nutrition
to deliver standardized quality products and services to customers.
Blackmores is the brand that you can trust and have been confirmed with Superbrands awards
for 9 years.

Facebook
Founded in 2004, Facebook’s mission is to give people the power to build
community and bring the world closer together. People use our products to stay
connected with friends and family, to discover what’s going on in the world, and
to share and express what matters to them. In Thailand, our commitment is to help
catalyze the digital transformation by helping businesses embrace the journey to
digital, by contributing to the economic prosperity of the Kingdom, and by better
serving the needs of the Thai community through products and tools that help them
create meaningful connections and support one another.

Life sciences industry in Thailand is growing rapidly. With an
increased competitiveness and significant expansion of top-notch medical
services, Thailand attracts a large number of medical tourists every year.
In the past decade and a half, the number of private sector biotechnology
companies in Thailand has increased at an average annual rate of 11%.
With the remarkable paradigm shift envisaged in the ASEAN Plan of
Action for Science and Technology 2016-20, the life sciences industry in
Thailand is sure to scale unprecedented heights.

In this promising scenario Thailand Center of Excellence for Life

Sciences (Public Organization) was established in 2004 by the
government of Thailand with the core intention of providing the central link
between innovation and investment and facilitating domestic and
international partnerships in life sciences business in Thailand. It is a
public organization and functions under the auspices of the Ministry of
Higher Education, Science, Research and Innovation.

TCELS is positioned as the focal point for all life sciences business,
research and investment in Thailand. With its team of experts, TCELS is
ready to strategically captivate and streamline each emerging business
opportunity in the life sciences industry in Thailand and the entire
ASEAN region. The Medicopolis & Health Informatics (MEDICOPOLIS)
unit was established to promote the health and wellness city using a
holistic approach. With the concept of the integration of medical and
health innovations, world-class health services, pilot plants, business
incubators, education and research centers, accommodation and
tourism spots, the MEDICOPOLIS strives towards a sustainable health
development future for Thailand by reducing economic disparity,
increasing quality of life,

Network
Educator
Building immunity just like with vaccinations
This intelligent program is used to measure cyber immunity and to increase
children’s digital life skills, thereby building up an immune system-like defense,
just as is accomplished with vaccinations, so that Thai people are prepared
and ready to face any cyber threats that may come their way.
Digital Intelligence Quotient (DQ) is a combination of a person’s socio-emotional
intelligence and overall intelligence quotient that allows them to face the various
challenges and pressures of cyberspace society.

Network Protector

An armor protecting against cyber threats

An application that allows family members to connect with
each other and to strengthen cyber-use immunitywithin the family unit.
AIS is partnering with Google in support of the Family Link, an application
that allows family members to be connected, enabling parents to better care
for and more closely safeguard their children’s internet and mobile device usage
in order to strengthen digital immunity within the family unit
and to promote safe, creative internet usage.

Chiang MICE is the initiative by the MICE Excellence Centre, Faculty of Economics, Chiang Mai University.
Chiang MICE has three main mission:
• Capabilities and human resources for the MICE industry (Chiang MICE Academy)
• Data and informatics of the MICE industry in Chiang Mai and the Lanna Region of Thailand (Chiang
MICE Intelligence)
• Knowledge on MICE impacts to business and economy of Chiang Mai and the Lanna region of
• Thailand (Chiang MICE Economics)
Chiang MICE is showcasing its community
projects which they are working together with the
MICE partners (Thailand Convention and Exhibition
Bureau, Department of Community Development,
Ministry of Interior and Thailand Incentive and
Convention Association) at TEDxChiangMai today,
tea and coffee production, tea tasting which is
one of the Chiang MICE’s Seven Wonders project
initiated in 2018.

ChivaCare is a medical rehabilitation center located in
the center of Chiang Mai’s medical district. Visitors are
often surprised to find such a large, welcoming, and
modern facility outside hospitals by having doctors as
well as physical, occupational and massage t h e ra p i s t s
w o r k i n g a s a m u l t i d i s c i p l i n a r y t e a m u n d e r o n e ro o f .

C h i va C a r e i s a b l e to p rov i d e u n i q u e , c o m p r e h e n s i v e ,
and person-centered medical services and treatments.
C h i va C a r e s e t s a s e r v i c e s t a n d a r d t h a t i s f r i e n d l y ,
h o l i s t i c , ev i d e n c e - b a s e d , a n d c o n v e n i e n t . C h i va C a r e
s e r v i c e s l o c a l a n d i n t e r n a t i o n a l c u s to m e r s w i t h
p ro g ra m s a n d t h e ra p i e s s u c h a s p o s t - s t ro k e r e c ov e r y ,
p o s t - o p e ra t i v e r e h a b i l i t a t i o n a n d c h ro n i c p a i n t r e a t m e n t .
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• FNST “Friedrich Naumann Foundation” /
www.freiheit.org
• LiveEye / www.facebook.com/theliveeye
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Aware / www.aware.co.th
Bangkok Airways / www.bangkokair.com
British Council / www.britishcouncil.or.th
NSP “Northern Science Park” / www.nsp.or.th
One nimman / http://www.onenimman.com/
Iglu / www.iglu.net
Boonthavorn / www.boonthavorn.com
Lertwasin / www.lertwasin.com
Malada / www.malada.com

PICTURES TALK
www.picturestalk.net
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Artisan Digital / www.artisan.co.th
Highlandner / www.highlandner.com
Hype / www.facebook.com/hypechiangmai
Impact Media / www.impactmedia.co.th
KleanKanteen / www.kleankanteen.com
Le Meridien Chiang Mai /
www.lemeridienchiangmai.com/th
Makerspace Thailand /
makerspace-thailand.myshopify.com
Novotel / www.accorhotels.com/B4F8
Pictures Talk / www.picturestalk.net

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porkhun/www.porkhun.com
Rimping / www.rimping.com
S&P / www.snpfood.com
The Booksmith /
www.facebook.com/thebooksmithbookshop
V.Sign Media / www.vsignmedia.com
WEAVE Artisan Society /
www.weaveartisansociety.com
เขียวสวยหอม / www.greenbeautyscented.org
จิปาถะ / www.jipata.co.th
นานาฟรุ๊ต / www.nanafruit.com
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