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“ In that single moment,
you have to decide whether
to create it or not to create
it. In that single moment,
you are the only person in
the whole universe with
that power. ”
- Somtow Sucharitkul
TEDxChiangMai 2016
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WELCOME

สวัสดีครับ

Brexit, walls, red and yellow, racial hate,
inequality, global warming, plastic pollution
... our event today was developed out of a
concern for our common (shared) future.
Whatever we do, or not do, the future
will be a shared one. Many talks and
activities today are driven by this concern
and are calls to work together to build a
better future that is more sustainable and
inclusive. We have some serious issues
to discuss, but we have also selected
talks and performances to inspire and
celebrate our human capacity for ideas.
I am glad that you decided to join today.
Many of you may have only watched TED
talks online, but coming to an event is
entirely different. Today you can immerse
yourself in an environment of creativity and
new ideas, make new connections, try out
new things, and gain new perspectives.
TEDxChiangMai is an independently
organized TEDx event under license
from TED. It is organized by volunteers
and not-for-profit. We started organizing
TEDx events in Chiang Mai in 2011. Our
main focus is to contribute to the local
community. Preparations for this event

started almost a year ago and over time
more sponsors, speakers and volunteers
joined up to help make today possible. We
are grateful to all of them. Every event is a
discovery journey since we do not know
how the event will look in the end.
I used to say that at the heart of the
event are the speakers and ideas worth
spreading. This is still true. However, this
year I have more than ever come to realize
that it is also the hard work, passion and
sacrifices by our volunteers, many of
whom are still very young, that make a
huge difference. Their spirit and dedication
has touched me deeply. I am deeply
grateful to them, and in particular to Khun
Ketsuphee (Pop), Ploy and my family for
their patience, support and inspiration.
Now enjoy yourself, but please pause from
time to time to reflect, connect, remember
and act. It is time for TEDxChiangMai.

Martin Venzky-Stalling
TEDxChiangMai License Holder
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we are

TED
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.

TED องค์กรไม่แสวงผลก�ำไรทีม่ เี ป้าหมายส่งต่อ
ความคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ ในรูปแบบ
การพูดทีส่ นั้ และทรงพลัง เกิดขึน้ ครัง้ แรกในปี
พ.ศ.2527 หัวข้อด้านเทคโนโลยี สาระบันเทิง
และการออกแบบ (ที่มาของค�ำว่า TED) ใน
ปัจจุบัน TED มีหัวข้อที่หลากหลายครบทุก
ด้าน ตัง้ แต่วทิ ยาศาสตร์ถงึ ธุรกิจ ครอบคลุมทัว่
โลกกว่า 110 ภาษา เช่นเดียวกับ TEDx คือ
องค์กรทีด่ ำ� เนินงานอย่างอิสระในแต่ละชุมชน
เพือ่ จุดประกายความคิด และช่วยส่งต่อเรือ่ ง
ราวไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆทัว่ โลก

About the x in TEDx
x = independently organized TED-like
events
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 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
การที่ตัวอักษร x ต่อท้ายนั้นมีความหมาย
ในเชิงการเป็นสัญลักษณ์ของการจัด TED ที่
ด�ำเนินการอย่างอิสระ ภายใต้ลขิ สิทธิแ์ ละกรอบ
แนวความคิดของ TED ท�ำให้ TEDx สามารถ
สะท้อนความเป็นตัวตนในแต่ละพืน้ ที่ โดยหวัง
ว่าการด�ำเนินงานจะท�ำให้เกิดพลังสร้างสรรค์ใน
สังคม หรือแม้กระทัง่ การสร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชนได้อย่างลงตัว
http://TEDxChiangMai.com/th_about.
php
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TEDxChiangMai is an independently organized
TEDx event operated under license from TED.
Entering its 7th 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.
TEDxChiangMai 2013 was the first large TEDx
event held in Thailand. Since then, Chiang Mai
ideas worth spreading and community action has
grown every year. Today, TEDxChiangMai 2018
‘Our Common Future’ has up to 1,000 participants.

TEDxChiangMai เป็ น งาน TEDx ที่ จุ ด ประกาย
ความคิ ด ให้ แ ก่ ผู ้ ค นที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย
ด�ำเนินงานอย่างอิสระ และไม่หวังผลก�ำไร ภายใต้ลขิ สิทธิ์
ของ TED ทีี่จัดมายาวนานกว่า 7 ปี โดยความร่วมมือ
และการขับเคลือ่ นจากกลุม่ อาสาสมัครทีม่ ปี ระสบการณ์
และคนรุ ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามตั้ ง ใจ เพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ แ ห่ ง
ความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้คนที่
หลากหลาย มุง่ เน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
เปิดรับแนวคิดใหม่นำ� ไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั จิ ริง ตลอดจน
การช่วยเหลือ สนับสนุน ผลักดันงาน และกิจกรรมขนาด
เล็กอืน่ ตลอดทัง้ ปี
TEDxChiangMai ในปีพ.ศ.2557 ถือได้ว่าเป็นงาน
TEDx ขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย หลังจากนัน้
ทางทีมงานจึงได้มีการจัดงานเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
จนในปีนี้ TEDxChiangMai 2018 กลับมาพร้อมกับธีม
‘Our Common Future’ ทีม่ ผี รู้ ว่ มงานกว่า 1,000 คน
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‘TEDxChiangMai is for
Chiang Mai, for Thailand.
However, it is also part
of a global community,
providing exposure and
a global audience for our
speakers and their ideas. ’

‘TEDxChiangMai เป็ น TEDx
เพื่ อ ชาวเชี ย งใหม่ แ ละทุ ก คนใน
ประเทศไทย รวมทัง้ ยังเป็นส่วนหนึง่
ของสังคมโลก เพื่อส่งต่อความคิดที่
ควรค่าแก่การเผยแพร่ให้แก่ผคู้ นทัว่
ทุกมุมโลก ผ่านทอล์กอันยอดเยี่ยม
ของสปีกเกอร์’
TEDxChiangMai is a pioneering
event that has led in the field of
ideas worth spreading in Thailand.
TEDxChiangMai’s reputation is
very strong internationally and
TEDxChiangMai is often referred to
and referenced by the main TED
organization.

TEDxChiangMai เป็ น ผู ้ บุ ก เบิ ก เวที
การสร้างแรงบันดาลใจและผลักดัน TEDx
ให้เกิดขึน้ หลายแห่งในประเทศไทย พวกเรา
ได้รบั การยกย่องจากชุมชน TEDx ทัว่ โลก
รวมทัง้ ได้รบั ยกย่องให้เป็นต้นแบบจาก TED
TEDxChiangMai 2018 - 5

OUR
COMMON
FUTURE
วิถีการกิน วิถีการเดินทาง วิถีแห่งความสุข
และชีวติ ประจ�ำวันทีแ่ สนธรรมดาก�ำลังน�ำพา
พวกเราไปสู่อนาคตแบบไหนกันแน่ แต่โลก
ก�ำลังเปลี่ยนไปอย่างไม่หวนกลับ แต่ส�ำหรับ
อนาคต วิ ถี ชี วิ ต ของเราจะยั ง คงเป็ น ปกติ
ธรรมดาดังเช่นทีม่ นั เคยเป็นหรือไม่
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โลกได้พฒ
ั นาอย่างไม่
หยุดยัง้ ด้วยการปะทะกันของผูค้ นมากมายที่
มีแนวคิดจนถึงวันนี้ เราก้าวไปข้างหน้าเร็วกว่า
ทุกก้าวทีเ่ คยเดินมา เราอาจก้าวไปข้างหน้าเร็ว
เกินกว่าจะมองเห็นมิตอิ นื่ ของชีวติ เร็วเกินกว่าที่
ธรรมชาติจะรับไหว และอาจเดินเร็วจนหลงลืม
เหล่าเพือ่ นร่วมทาง
TEDxChiangMai 2018 ในครั้งนี้มาพร้อม
กับธีม Our common future เพื่อเชิญชวน
ทุกคนมองไปยังอนาคตเบือ้ งหน้า โดยไม่หลงลืม
เส้นทางเบื้องหลัง ผ่านทอล์กของสปีกเกอร์
และการแสดงจากศิลปิน ผูม้ คี วามเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะ
สร้างอนาคตไปพร้อมกับการรักษาธรรมชาติ
การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมโดยไม่
แบ่งแยกฐานะ ขับเคลือ่ นโลกสูส่ นั ติภาพ และ
หนทางที่มนุษยชาติจะเดินไปร่วมกัน ผ่าน
กิจกรรมมากมายที่ชวนให้เราตั้งค�ำถาม และ
ลงมือท�ำ โดยเริ่มต้นจากการหันหน้าพูดคุย
แลกเปลีย่ นแนวคิด สร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนให้
เกิดขึ้นจริง เพราะอนาคตไม่ใช่ของใครคนใด
คนหนึง่ ทว่าพวกเราทุกคนต่างมีอนาคตร่วมกัน
6 - Our Common Future

How can our normal daily life take us
to the future and beyond? The way we
eat. our means of travel...our pursuit of
happiness — we already know the world
we live in and our history, but thinking
of the future seems to be a challenging
puzzle for us all.
From the past to the present, human
development has been relentless.
Countless interactions and clashes of
cultures and traditions have led us to the
present. With every step that we move
forward, our pace gets faster. We have
moved so quickly and seem to have
forgotten about the other beings that
share the same dimension with us. We
went too fast for Mother Nature and have
forgotten the fellow beings who share our
world.
TEDxChiangMai 2018 presents ‘Our
Common Future.’ The theme blends
social and environmental issues and
refers to our profound interdependence as
humans on earth. It highlights sustainable
development, inviting everyone to think of
the future but not forget our past. Through
our talks we raise levels of understanding
and create a stronger commitment to
action. Our talks aim to find common
ground by promoting peace, dismantling
discrimination and looking beyond the
status quo. Let’s start by talking with
each other, exchanging ideas and
discussing ways to sustainability, because
the future is not just for one individual
— it is our common future.

POSTER
DESIGN

โปสเตอร์ TEDxChiangMai 2018 นี้ ถูก
ออกแบบโดย กิตติ ไชยพาน อาจารย์ประจ�ำ
คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แรงบันดาลใจในการออกแบบโปสเตอร์ของกิตติ
ภายใต้ธมี งาน ‘อนาคตของเรา’ ถูกสือ่ ออกมา
ผ่านฟิกเกอร์ตวั เล็กทีแ่ สดงถึงความหลากหลาย
โดยไม่ค�ำนึงว่าเราจะเป็นใคร ผู้ใหญ่หรือเด็ก
เพศ เชือ้ ชาติ หรือศาสนาใดต่างมาร่วมกันปลูก
ต้นโคลเวอร์สี่แฉก สัญลักษณ์แห่งความโชค
ดี เปรียบเสมือนพวกเราทุกคนหากได้รว่ มแรง
ร่วมใจกัน ไม่วา่ จะท�ำสิง่ ใดก็ตามสามารถเกิดขึน้
และเป็นจริงได้จากความสามัคคีของเรา เพราะ
เราทุกคนต่างมีอนาคตร่วมกัน

The TEDxChiangMai 2018 Poster was
developed by Kitti Chaiyaparn, a lecturer
at the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai
University.
Kitti’s interpretation of our 2018 theme
‘Our Common Future’ is represented by
tiny figures who, regardless of gender,
age, race or creed, are planting a four
leafed clover — a representation of the
good fortune generated when we all
co-operate with a wholesome spirit of
unity.
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“ ถ้าเราคิดว่าปัญหาสิง่ แวดล้อม

ไม่ใช่เรือ่ งหรือหน้าทีข่ องเรา
แล้วเรา . . . มีหน้าทีอ่ ะไร ”

- จันทน์ปาย องค์ศริ วิ ทิ ยา
TEDxChiangMai 2016
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The Last Straw
ลดหลอด หยอดกระปุก

The Last Straw, or the campaign to
reduce single use plastic, is a project
to raise awareness under the slogan
‘Reduce straws, use stainless.’ Pharadon
Phonamnuai (Por), a former speaker in
our TEDxChiangMai 2016, founded the
campaign, joining forces with volunteers,
musicians and cafe owners across
Chiang Mai to collect the cost-saving
of plastic cups or straws unused by
customers each time they bring their
own reusable cups or stainless steel
straws. The fund is then donated to
environmental organizations to help build
eco-friendly public restrooms and libraries
and develop public areas.
Imagine sipping your favorite beverage
and feeling relieved that you are helping
the environment by simply bringing your
own clean reusable cup and straw and
not using single-use plastic materials.

ทีม่ าภาพ : https://www.facebook.com/
TheLastStrawCNX/

ทุ ก ครั้ ง ของการไปรั บ ประทานอาหารที่
ร้าน เราเคยชินกับเครื่องดื่มที่เสิร์ฟพร้อม
หลอดดูด เหมือนกับทั้งสองสิ่งเป็นของที่ต้อง
คู่กัน แต่ทราบหรือไม่ว่า หลอดพลาสติกที่
เราใช้ได้ส่งผลเสียให้กับสัตว์น�้ำแห่งท้องทะเล
อย่างคาดไม่ถงึ จึงชวนให้เราขบคิด และน�ำไป
สูค่ ำ� ถามทีว่ า่ แล้วมันเกีย่ วอะไรกับตัวเรา โดย
เฉพาะปัญหาขยะพลาสติกจ�ำนวนมหาศาลใน
ท้องทะเล ปัญหาการตายของสัตว์นำ�้ อย่างเต่า
และวาฬ รวมถึงสัตว์อนื่ ในทะเลอีกหลายชีวติ
สัตว์เหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องตาย จากการกินเศษขยะ
พลาสติกทีไ่ ม่มวี แี่ ววย่อยสลายหรือไม่
The Last Straw - 9

ขยะพลาสติกพวกนี้มาได้อย่างไรกัน หาก
เราลองสังเกตการใช้ชีวิตแต่ละวัน ลองมอง
ย้อนกลับว่า ตัวเราผลิตขยะพลาสติกให้โลก
มากน้อยแค่ไหน และจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า
หากเราน�ำแก้วของเรามาเองแทนการใช้แก้ว
พลาสติกทุกครัง้ ทีซ่ อื้ เครือ่ งดืม่ จากร้าน จะเป็น
ไปได้หรือไม่ หากเราปฏิเสธการใช้หลอดในร้าน
อาหาร เพือ่ เราจะได้รว่ มกันเป็นส่วนหนึง่ ของ
การลดขยะพลาสติก เพราะโลกใบนีไ้ ม่ได้มเี พียง
มนุษย์เท่านัน้ ยังมีสงิ่ มีชวี ติ อีกมากมายทีอ่ าศัย
บนโลกแห่งนี้ และทุกชีวติ ไม่ควรต้องมาสูญสิน้
เพราะพวกเรา
ด้วยเหตุนี้ ปอ ภราดล พรอ�ำนวย สปีกเกอร์
TEDxChiangMai 2016 พร้อมอาสาสมัคร
นักดนตรี และร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่
ได้ริเริ่มแคมเปญลดหลอด หรือ The Last
Straw เป็นแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
สโลแกน ‘ลดหลอด หยอดกระปุก’ โดยร้าน
กาแฟทีเ่ ข้าร่วมแคมเปญจะน�ำเงินจากค่าแก้ว
และหลอดพลาสติกที่ประหยัดได้ จากการที่
ลูกค้าน�ำแก้วมาเอง เพื่อใส่เครื่องดื่มไปใช้ใน
การสนับสนุนกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม และ
น�ำไปสร้างประโยชน์แก่ชมุ ชน ได้แก่ การสร้าง
ห้องน�ำ้ สาธารณะ การสร้างห้องสมุดชุมชน และ
การพัฒนาสถานทีส่ าธารณะทีเ่ ราทุกคนต่างใช้
ประโยชน์รว่ มกันได้
คงเป็นเรือ่ งดีไม่นอ้ ย หากเราทุกคนมาร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ในการ ‘ลด’ การสร้างขยะพลาสติกที่
เกิดจากตัวเรา ไม่วา่ จะเป็นแก้วน�ำ้ พลาสติก ถุง
พลาสติก และหลอดดูด เพราะพลาสติกทีเ่ ราใช้
ไม่กคี่ รัง้ ได้นนั้ ได้กลับมาส่งผลเสียให้แก่โลกนีม้ า
ยาวนานเหลือเกิน
ลดหลอด กิจกรรมที่เราเริ่มช่วยโลกได้จาก
สิง่ เล็ก ๆ ใกล้ตวั
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Khuan Khama
Community
ชุมชนควรค่าม้า
Waste management was once a major
problem at the Khuan Khama community.
Massive amounts of waste were scattered
in public areas causing health concerns
and were an eyesore to the community.
The introduction of proper waste control
along with colorful murals that adorned
house walls and gates helped make their
community beautiful and clean like never
before.
Rattana Chugate or ‘Mae Air’, representing
the Khuan Khama community, along with
Addict Art Studio’s volunteers have invited
the community to be more engaged in
the arts. Every Saturday, Teacher Bird,
an artist from Addict Art Studio, holds
a youth art program and shares his
knowledge unconditionally with his new
art pupils. Not only did this community
turn their homes into artistic statements
but have also been building appreciation
of the arts among its future generations.

ชุมชนควรค่าม้า เป็นชุมชนหนึง่ ทีเ่ คยมีปญ
ั หา
เรื่ อ งขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ ส าธารณะ ขยะ
จ� ำ นวนมากถู ก ทิ้ ง บริ เวณหน้ า บ้ า น สร้ า ง
ความสกปรกเป็นอย่างมาก ต่อมา ศิลปะ
กราฟิตี้ได้เข้ามาแต่งเติมสีสัน วาดลวดลาย
บนก�ำแพงแต่ละบ้าน สร้างความสวยงามใน
ชุมชน ระบบการจัดการขยะถูกปรับเปลี่ยน
ให้ดีขึ้น โดยการก�ำหนดให้ทิ้งตามวันเวลาที่
ตกลงกันไว้ของแต่ละสัปดาห์ นัน่ ท�ำให้ชมุ ชน
ควรค่าม้าสามารถจัดการปัญหาขยะในพื้นที่
สาธารณะได้อย่างดี
รัตนา ชูเกษ หรือ ‘แม่แอ’ ประธานชุมชน
ควรค่าม้าสามัคคี ร่วมกับ Addict Art Studio
สตูดิโอศิลปะ เป็นผู้รวมพลังจากเหล่าศิลปิน
อาสา ชาวบ้ า นและเยาวชนในชุ ม ชนต่ า ง
ร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิด
ขึ้น โดยเฉพาะทุกวันเสาร์ เยาวชนสามารถ
มาเรี ย นศิ ล ปะ การวาดภาพระบายสี จ าก
‘ครูเบิรด์ ’ ศิลปินเจ้าของ Addict Art Studio
ผูพ้ ร้อมถ่ายทอดความรูแ้ บบไม่มเี งือ่ นไข ดังนัน้
นอกจากชุมชนแห่งนีจ้ ะสร้างความสวยงามให้
เกิดขึน้ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนได้สำ� เร็จแล้ว ยังสามารถ
สร้างศิลปะในใจของเยาวชนให้เติบโตไปด้วย
เช่นกัน
Khuan Khama - 11

Chiang Mai Smog
หมอกควันกับเชียงใหม่

Air pollution has become Thailand’s major
issue causing concerns in health and
community well-being. It is time for us to
demand clean air in Chiang Mai. Every
summer, northern Thailand suffers from
smog that is caused by carbon emissions
from agricultural burning, garbage
burning, vehicle emissions, industrial
waste and coal burning.

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาใหญ่ที่รบกวน
คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน ถึงเวลาแล้ว
หรือยังที่เราจะเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึง
อากาศบริสทุ ธิใ์ ห้กลับคืนสูเ่ มืองเชียงใหม่และ
ภาคเหนืออีกครัง้ เพราะช่วงฤดูรอ้ นของทุกปี
ผู้คนในภาคเหนือต้องทนทุกข์กับหมอกควัน
พิษอันเป็นผลจากการเผาในทีโ่ ล่ง การคมนาคม
โรงงานอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้าจาก
เชือ้ เพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะถ่านหิน

All of this has led to an increase of 2.5
micron poisonous particles or Particulate
Matter Emissions (EPA) which directly
cause serious health issues. For
communities to truly protect their health
and prevent future generations from
suffering the same fate, a call for action
and change must be made. It is our right
to fight for clean air.

สิ่งเหล่านี้คือต้นเหตุของฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่
เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ทีก่ ำ� ลังคุกคาม
สุขภาพของผูค้ น เราไม่จำ� เป็นต้องสูดอากาศที่
เป็นพิษและตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งทางสุขภาพนี้
หากทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจและลงมือกันอย่าง
จริงจัง เพือ่ ปกป้องตนเองจากมลพิษทางอากาศ
และนีค่ อื เหตุผลทีเ่ ราขออากาศบริสทุ ธิค์ นื มาให้
กับลมหายใจของเรา
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://www.greenpeace.org/seasia/th/
news/blog1/righttocleanair/blog/57448/

“ผมเชือ่ ว่า ชีวต
ิ เราเราเกิดมา
มีเพียงชีวต
ิ เดียว ... เราควรจะ
ทำ�สิง่ ใหม่ทเี่ ราไม่เคยทำ� สิง่ ใหม่
ทีเ่ ราทำ�ให้กบั ตัวเอง สังคม…”
- สุทธิศก
ั ดิ์ สุจริตตานนท์
TEDxChiangMai 2016
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WHAT YOU NEED
TO KNOW . . .
Even though this is the seventh event
of its kind, it is still experimental. 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 with any concerns
in a timely manner, but please help them in
understanding your needs too. Thank you
and enjoy your time at TEDxChiangMai
2018.

งาน TEDxChiangMai จั ด ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ครัง้ ที่ 7 แล้ว แต่เราก็ไม่เคยหยุดนิง่ ด้านไอเดีย
และความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงาน เรายังคง
ทดลองสิง่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ซึง่ เราขออภัยทุกท่าน
หากมีสงิ่ ใดไม่เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ รวมถึง
หากคุณมีขอ้ กังวลใดทีท่ มี งานไม่สามารถแก้ไข
ได้ในขณะนัน้ โดยทีผ่ า่ นมา ทีมผูจ้ ดั งาน และ
อาสาสมัครของเราต่างท�ำงานหนักกันมาตลอด
ทั้งปี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดปัญหา
หรือเหตุขดั ข้องใดๆ เราพร้อมช่วยเหลือทุกท่าน
อย่างสุดความสามารถ

Your name tag is your passport for
everything today, so keep your name
tag visible at all times. The name tag
will be needed during breaks, the lunch
buffet, the Post Event Party and so forth.

ที่ ส� ำ คั ญ อี ก อย่ า ง ป้ า ยชื่ อ ของคุ ณ คื อ
ทุกอย่างส�ำหรับงานนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับ
ของว่าง รับประทานอาหารกลางวัน ปาร์ตหี้ ลัง
จากอีเว้นท์ และ อืน่ ๆอีกมากมาย

=

TEDx

‘KEEP YOUR NAME TAG VISIBLE AT ALL TIMES’
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GROUND
RULES

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!

ข้อปฏิบต
ั ภ
ิ ายใน
ห้องประชุม
Auditorium

We have an audience of almost 1,000 people and
we understand that finding your seats takes time.
Please help us stay on schedule by taking your seat
punctually before the start of each session.

TEDx

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
for those unable to take a seat before a talk
starts.
It is permitted to (quietly) enter and leave the
INFORMAL AREA in the auditorium at any time
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, PDA or smart phones is not
permitted in the auditorium.
Photos are most welcome, but no flashes
please. Videoing is prohibited.

Upon registration, you will receive a name tag. Please
visibly wear your name tag at all times during the
event. Without your name tag, you will not be allowed
in the auditorium or to join the lunch buffet and Post
Event party. If you damage or lose your name tag,
please seek help from the Registration Desk.
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พวกเราได้เตรียมงาน TEDxChiangMai 2018 มากันอย่าง
ยาวนาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า TEDxChiangMai 2018 ในครัง้ นี้
จะสร้างประสบการณ์แห่งความสุข และแรงบันดาลใจแก่
ทุกท่าน จึงขอความกรุณาทุกท่านท�ำตามข้อตกลงของเรา
ในระหว่างทีอ่ ยูใ่ นงาน
งานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ด้วยมีผู้ร่วมงาน
จ�ำนวนมาก ขอให้คณ
ุ เลือกทีน่ งั่ ก่อนเริม่ งานตามก�ำหนดการ
ทั้งนี้ ภายในงานมีการบันทึกวีดีโอ และการถ่ายทอดสด
โปรดท�ำตามข้อตกลง ดังนี้
•
•
•
•
•

•
•

โปรดปิดเครือ่ งโทรศัพท์มอื ถือ หรือเปลีย่ นเป็นโหมด
ไม่มเี สียง และลดแสงสว่างของหน้าจอของคุณ
ประตู จ ะปิ ด ระหว่ า งช่ ว งของการทอล์ ก ทั้ ง นี้
คุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทอล์กได้บริเวณ
ล็อบบี้
บริเวณทีน่ งั่ ตามสบายด้านหลัง คุณสามารถเปลีย่ นที่
นัง่ หรือออกโดยสงบได้ตลอดเวลา
โปรดงดการยืน ลุกออก หรือพูดคุยในแต่ละช่วงของ
การทอล์ก และการแสดง
แต่ ล ะช่ ว งของการทอล์ ก และการแสดง โปรด
รักษาความเงียบ งดใช้อุปกรณ์ที่มีเสียง ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการรักษาบรรยากาศ หากคุณไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงนีไ้ ด้ พวกเราต้องขออภัย และเชิญคุณ
ออกจากบริเวณดังกล่าว
งดการใช้โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ไม่อนุญาตให้บนั ทึกวีดโี อ ทัง้ นี้ คุณสามารถถ่ายรูปได้
โดยงดใช้แฟลช

หลังจากลงทะเบียน คุณจะได้รบั ป้ายชือ่ ส�ำหรับใส่ในงาน
กรุณาสวมป้ายชื่อตลอดเวลาที่อยู่ในงาน เพื่อใช้ในการ
เข้าห้องประชุม การรับอาหารกลางวัน และเข้าร่วม Post
Event Party หากป้ายชือ่ ของคุณช�ำรุด หรือสูญหาย โปรด
ติดต่อทีจ่ ดุ ลงทะเบียนหรือจุดจ�ำหน่ายเสือ้ ยืด
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SIMULTANEOUS
TRANSLATIONS

การแปลภาษาสด
A

Each talk will be accompanied by simultaneous
translations from either Thai to English or
English to Thai. To listen to a translation, you
can obtain a wireless receiver upon deposit of
a valid I.D. card or passport (driver’s licenses are
not accepted) at the booth next to the T-Shirt
sales on the 4th floor.

ทุกทอล์กนั้นจะมีการแปลภาษา ทั้งภาษาไทยเป็น
ภาษาอั ง กฤษ และภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทย
หากคุณใดต้องการรับบริการดังกล่าว ให้ติดต่อรับ
เครือ่ งแปล โดยแลกบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
ณ บริเวณชัน้ 4 ของงาน

SEATING
ARRANGEMENT

การจัดทีน
่ งั่

We ask students to co-operate by sitting in the
area towards the rear of the auditorium, or if in
doubt, on chairs that have no tables.
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 back of the auditorium and outside in the
Activity Area. Screens and audio speakers
provide live-streaming throughout the event
area. If you need handicap assistance, please
notify the registration desk or staff.

ทีน่ งั่ ส�ำหรับนักเรียน และนักศึกษาจัดไว้บริเวณทีน่ งั่
ทีไ่ ม่มโี ต๊ะ หรือด้านหลังห้องประชุม ส่วนทีน่ งั่ อืน่ จะ
จัดสรรผ่านระบบ ‘มาก่อนเลือกทีน่ งั่ ก่อน’ นอกจาก
นี้ ภายในงานยังมีทนี่ งั่ บริเวณด้านหลังของห้องประชุม
หรือด้านนอกบริเวณพืน้ ทีก่ จิ กรรมได้จดั เป็นทีน่ งั่ ลุก
นัง่ ตามสะดวก ทัง้ นี้ ขอสงวนทีน่ งั่ ส�ำหรับแขกพิเศษ
และสปีกเกอร์ ทั่วบริเวณงานได้จัดจอภาพรับชม
การถ่ายทอดสดทอล์ก และการแสดง ในกรณีฉกุ เฉิน
โปรดเคลือ่ นย้ายตามทางหนีไฟ
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EMERGENCY,
FIRE EVACUATION
& SUSPICIOUS
ACTIVITY

กรณีฉก
ุ เฉิน ไฟไหม้
หรือพบเห็นพฤติกรรม
ทีน
่ า่ สงสัย

FIRST AID

การปฐมพยาบาล

In case of emergency or if you see suspicious
activities, please notify the nearest Le Meridien
and TEDx staff immediately. In case of a fire, calmly
and quickly exit the building through the fire exits.
Do not use the elevators.

ในกรณีฉกุ เฉิน หรือพบเห็นพฤติกรรมทีน่ า่ สงสัยเกิดขึน้
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรม หรืออาสาสมัครภายใน
งานโดยทันที ในกรณีไฟไหม้ โปรดอยู่ในความสงบ
ไม่แตกตืน่ และเคลือ่ นย้ายออกจากอาคารผ่านทางหนีไฟ
อย่างมีระเบียบ ห้ามใช้ลฟิ ท์โดยเด็ดขาด
Most of the our activities in 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.

ส�ำหรับการปฐมพยาบาล เนือ่ งจากกิจกรรมส่วนใหญ่ของ
เราไม่ได้มคี วามโลดโผน ดังนัน้ หากคุณรูส้ กึ ไม่สบาย เวียน
หัว หรือต้องการความช่วยเหลือใดๆเป็นพิเศษ กรุณาติดต่อ
ทีมงานของเรา เพือ่ ท�ำการช่วยเหลือคุณต่อไป

BREAKS &
REFRESHMENTS

ของว่าง
และเครือ
่ งดืม
่

There are several stations with complimentary
coffee, tea and water all day. During the three
breaks, complimentary desserts and canapes
are served on the 3rd and 4th floor. In addition,
Le Meridien will provide snacks, fruits and drinks
and specialty coffees for purchase throughout the
day.

ภายในงานมีบริการ ชา กาแฟ และน�ำ้ ดืม่ ตลอดวันโดย
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ส�ำหรับช่วงพักรับประทานอาหารว่าง จะมี
บริการบริเวณชัน้ 3 และ 4
นอกจากนีท้ างโรงเเรมยังจัดบริการจ�ำหน่ายของว่าง ผลไม้
เเละเครือ่ งดืม่ ตลอดทัง้ วันภายในงาน
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BUFFET LUNCH

บุฟเฟ่ต์
อาหารกลางวัน

The buffet lunch will be served on the 1st floor
of Le Meridien. All attendees are requested
to follow instructions from the volunteers to
access the lunch area. You must visibly wear
your name tag given to you during registration
to enjoy the complimentary buffet.
You do not have to rush directly down to the
buffet as the Le Meridien has prepared a gala
banquet for you and it will be available during
the entire period of the lunch break. At your
leisure join in the activities throughout the
building before or after lunch and make your
way back up to the 3rd floor for coffee, tea and
dessert.
During lunch break, please take some time to
visit our partners’ activities and booths.
Enjoy your lunch and if you choose to be in the
main auditorium, please be seated 5 minutes
before the third session starts!

ผูเ้ ข้าร่วมงานสามารถรับประทานอาหารกลางวันแบบ
บุฟเฟต์ทบี่ ริเวณห้องอาหารใหญ่ และบริเวณใกล้เคียง
บริเวณชัน้ หนึง่ ของโรงแรม ขอให้ผเู้ ข้าร่วมงานทุกท่าน
ท�ำตามความแนะน�ำของอาสาสมัครภายในงาน พร้อม
กับสวมป้ายชือ่ อย่างชัดเจน
ผูเ้ ข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานเลีย้ งทีโ่ รงแรมจัดไว้
ในเวลารับประทานอาหารกลางวัน หากรับประทาน
อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว บริเวณชั้น 3 ได้จัด
บริการกาแฟ ชา และขนมหวาน รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมให้ทกุ ท่านได้รว่ มสนุกทัง้ อาคาร
ขอให้ทกุ ท่านเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร
กลางวัน และกรุณาเข้าห้องประชุมใหญ่กอ่ นทีจ่ ะเริม่
งานในช่วงถัดไปอย่างน้อย 5 นาที
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SPECIAL
ACTIVITIES

We plan many activities with our current,
past and potential speakers to surprise
you all day. There will be Technology
Luncheon, speaker interviews, workshops
and discussion, meet the speakers and
Sunday activities. Watch out for further
announcments.

ร่ ว มสนุ ก ไปกั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ มากมาย
ที่ เราได้ จั ด เตรี ย มไว้ เซอร์ ไ พรส์ คุ ณ ตลอด
ทัง้ วัน อาทิเช่น ทอล์กยามเทีย่ ง การสัมภาษณ์
สปีกเกอร์ เวิรก์ ชอป วงสนทนาแบบชาวTEDx
การพูดคุยกับสปีกเกอร์ ตลอดจนกิจกรรมใน
วันอาทิตย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ภายในงาน

POST EVENT
PARTY

We are really excited about our Post
Event party and there will be food, drinks,
music and performances. The venue of
the Post Event will be revealed towards
the end of the day. Please ask for more
information at the registration booth.
The Post Event party is for full-day ticket
holders only. Your name tag is required
to enter the post event.

ร่วมดื่มด�่ำกับ Post Event Party ที่จะเปิด
โอกาสให้คณ
ุ ได้รว่ มสังสรรค์ พูดคุยกับเพือ่ น
ใหม่ พร้อมกับรับฟังดนตรีและการแสดงใน
สถานทีส่ ดุ พิเศษ ซึง่ เตรียมไว้สำ� หรับคุณ โดย
ใช้ปา้ ยชือ่ เป็นบัตรผ่านเข้างาน
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กรุ ณ าสอบถาม
ณ จุดลงทะเบียน
PLEASE BRING YOUR OWN
DRINKS CONTAINER
we aim to be zero waste
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EXHIBITIONS &
ACTIVITIES
3rd floor

4th floor

Test Lab
Voice for the Future
Technology Luncheon
Swing Swing
TEDxGreenspace
Mystery X
Break Area

Auditorium
Watch & Massage
Luk Rakker
TEDxService
Maker Club
Partners’ Activities

MORE ACTIVITIES
WILL BE AVAILABLE
ON THE DAY
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3rd floor
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TEDXGREEN
SPACE
TERRACE

?

?
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IT LUNCHEON
SWING SWING
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4TH FLOOR

VOICE FOR
THE FUTURE

4th floor
ACTIVITIES ZONE

ACTIVITIES ZONE

STAFF
ONLY
ACTIVITIES ZONE

TEDx

AUDITORIUM

ACTIVITIES ZONE

?

VOICE FOR
THE FUTURE

BREAK AREA

GRAPHIC
RECORDING
EXIT TO
4TH FLOOR

TEST
LAB

IT LUNCHEON
SWING SWING

?

TEDXGREEN
SPACE

TERRACE

3rd floor

TEST
LAB

VOICE FOR THE
FUTURE

ห้อง(ทด)ลอง

เสียงเพือ
่ อนาคต

If your life is about seeking and trying new
things, this space is for you. Broaden your
mind with many activities from tasting tea
to car racing. You will never be bored.

Small voices initiate change; our ideas
could shake up the world. In our opinion,
we can plan for the future. Be a part of
smart societies in Chiang Mai. Try playing
in the room which is provided by the The
Chiang Mai University School of Public
Policy and the photo exhibition of the
Burmese Migrant community in Thailand
by Jeffrey Warner.

Do not miss a chance to participate in this
area and test everything inside.

หากคุ ณ นิ ย ามชี วิ ต ของคุ ณ ว่ า คื อ การได้
ทดลองสิ่ ง ใหม่ พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ จ ะท� ำ ให้ คุ ณ
ได้เปิดประสบการณ์ความอยากรู้ อยากเห็น In this area, you will have fun with many
อยากลองของคุณ ไม่วา่ จะเป็นการชิม การลอง activities and interactive games which will
สัมผัส การลองท�ำ หรือแม้แต่การลองเล่น ด้วย help you learn more about Chiang Mai.
ความร่วมมือจากกลุม่ คนทีแ่ ตกต่างท�ำให้หอ้ งนี้
กลายเป็นห้องทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ เปิดโลกในมุมมอง จะเป็นอย่างไรถ้าเสียงเล็กๆของคุณจะเป็น
ทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเปลี่ ย นแปลงสั ง คมใน
เรื่องต่างๆ และจะเป็นอย่างไรถ้าคุณได้ฟัง
อย่าพลาดที่จะเข้ามาในห้องเพื่อร่วมทดลอง เสียงเหล่านั้น ร่วมกันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
และสนุกไปด้วยกันกับห้องปฎิบตั กิ ารนี้
ของการเปล่งเสียงเพื่ออนาคตของเรา ผ่าน
ห้องกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย The Chiang Mai
FYI: Tea tasting will be limited to 50 University School of Public Policy
seats per session.
และนิทรรศการภาพถ่ายสะท้อนวิถชี วี ติ ชุมชน
แรงงานชาวต่างด้าว โดย Jeffrey Warner
ส�ำหรับกิจกรรมชิมชานัน้ จ�ำกัดเพียง 50 ท่าน
ต่อรอบเท่านัน้
ภายในห้องคุณจะได้สมั ผัสถึงกิจกรรมและเกม
สร้างปฎิสัมพันธ์ต่างๆมากมายที่จะท�ำให้คุณ
เข้าใจเมืองเชียงใหม่ได้มากยิง่ ขึน้
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?
TEDxGREEN
SPACE

MYSTERY
X

พืน
้ ทีส่ เี ขียว

พืน
้ ทีป
่ ริศนา

Green space is one of the strategies for
future city development — we did not
install green spaces just for our audience
to experience.

TEDxChiangMai is full of surprises. We
promise to provide amazing experiences
for our audience in a mysterious space
beyond expectation.

One of our activities is a postcard made
of Saa paper containing a seed. You can
grow this postcard and make a green
space in your own home.

This space may have fun workshops,
food tasting, active happenings, games,
chatting with speakers, idea sharing hubs
or perhaps just empty space.

พิ้นที่สีเขียว กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ
การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ และการออกแบบ
เมืองสมัยใหม่มากขึ้น นอกจากจะเป็นสถาน
ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจแล้ว ทาง TEDxChiangMai
ได้สอดแทรกกิจกรรมที่คุณจะได้เพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้กบั บ้านของคุณผ่านโปรเจคโปสการ์ด
ที่บรรจุเมล็ดพันธุ์พืชที่พร้อมจะสร้างพื้นที่
สีเขียวให้กบั บ้านของคุณเอง

TEDxChiangMai เต็มไปด้วยปริศนา และ
ความท้ า ทายใหม่ ๆ ดั ง นั้ น เราจึ ง เตรี ย ม
เซอร์ไพรส์ให้คณ
ุ ได้ตนื่ เต้น กับพืน้ ทีป่ ริศนาที่
อาจจะมีกจิ กรรมพิเศษ ให้คณ
ุ ได้ลองคาดเดา
ว่าจะเกิดอะไรขึน้ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ในแต่ละ
ช่วงเวลา
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อาจจะเป็นเวิร์กชอปสนุกๆ การชิมอาหาร
กิ จ กรรมท้ า ทาย เกมส์ การพบปะกั บ
สปีกเกอร์เก่า จุดแลกเปลีย่ นความคิด หรืออาจ
จะไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ตรงนัน้ ก็เป็นได้

TECHNOLOGY
LUNCHEON

SWING
SWING

At every TEDxChiangMai, we bring
together technology entrepreneurs,
ICT researchers, change makers and
business leaders in the tech sector during
a ‘By Invitation Only’ luncheon. This year,
our partner is the British Council which
will promote their FamLab competition.
Register at TEDxChiangMai services
desk on 4th floor. Seating is limited
to 50 persons.

If you love dancing, music and want
to make new friends, TEDxChiangMai
provides the space for you to dance. This
swing dance workshop is organised by
the Chiang Mai Swing Dance Group led
by Faifun.

ทอล์กยามเทีย
่ ง

We expect to start 10 mins after the
beginning of the lunch break at the
3rd floor.

สวิง สวิง

The workshop will start after session 3
between 16.00 to 16.45. Participant
numbers are limited, please register
in the morning at TEDxChiangMai
Services Desk and be ready to dance.

ถ้าหากคุณรักในการเต้น ชื่นชอบเสียงดนตรี
และอยากรู้จักเพื่อนใหม่ TEDxChiangMai
ในทุกปี TEDxChiangMai เชิญผูป้ ระกอบการ เปิดพื้นที่ให้คุณได้มาขยับตามจังหวะ กับ
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีจากหลากหลาย การเต้นสวิง โดยทีมงานจากเชียงใหม่สวิงแดนซ์
อาชีพ มาร่วมพูดคุยกับผูเ้ ข้าร่วมงานในระหว่าง น�ำทีมโดย คุณใฝ่ฝนั
ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน สอบถาม
รายละเอียด และลงทะเบียนที่จุดบริการ กิจกรรมจะเริม่ ขึน้ หลังจากจบทอล์กในช่วงที่
ชัน้ 4 จ�ำกัดเพียง 50 ทีน่ งั่ เท่านัน้
3 หรือ ประมาณ 4 โมงเย็น ดังนั้นเตรียมตัว
ให้พร้อม ถ้าคุณอยากร่วมสนุก ลงทะเบียน ณ
กิจกรรมจะเริม่ ประมาณ 10 นาทีหลังจากเริม่ จุดบริการชัน้ 4
ช่วงพักกลางวัน ณ บริเวณชัน้ 3
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ACTIVITIES ZONE

STAFF
ONLY
ACTIVITIES ZONE

ACTIVITIES ZONE

TEDx

AUDITORIUM

4th floor

ACTIVITIES ZONE

TEDx SERVICE
บริการชาว TED

WATCH & MASSAGE

Wireless receivers for simultaneous
translation are available next to
TEDxChiangMai Services Desk at the 4th
floor in exchange for your original I.D or
passport.

Getting tired or need a change of
scene? Visit the Thai Traditional and
Complementary Medicine Center.
Massages are provided for anyone who
wants to relax outside of the auditorium.

In this area, we also provide information
and registration for today’s workshops
and Sunday activities. If you have any
questions, please ask our staff.

There is a large LCD screen outside the
auditorium. Please enjoy a more informal
way of watching TEDx.

นวดกะทอล์ก

หากคุ ณ ต้ อ งการเปลี่ ย นบรรยากาศใน
การฟั ง ทอล์ ก ในห้ อ งประชุ ม หรื อ รู ้ สึ ก
ปวดเมื่อย ทางเรามีจุดบริการพิเศษเพื่อให้
คุ ณ ได้ ช มทอล์ ก ผ่ า นจอ LCD ขนาดใหญ่
อย่ า งผ่ อ นคลายด้ ว ยบริ ก ารนวดโดยศู น ย์
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน
นอกจากนัน้ เรายังมีการจัดจ�ำหน่ายเสือ้ ยืด และ บริเวณภายนอกของห้องประชุม
เป็น จุ ด ลงทะเบี ย นส� ำ หรั บ กิ จ กรรมต่างๆ
มากมายภายในงาน รวมถึ ง กิ จ กรรมใน
วันอาทิตย์
ถ้ า คุ ณ ต้ อ งการเครื่ อ งแปลภาษาส� ำ หรั บ
ทอล์กในครั้งนี้ เพียงน�ำบัตรประชาชน หรือ
พาสปอร์ ต ของคุ ณ มาลงทะเบี ย นเพื่ อ รั บ
เครือ่ งแปล ณ จุดบริการชัน้ 4

ASK AT SERVICE DESK or
Khun Oraya, our speaker

for infomation about
the tree climbing activity on Sunday
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RUK RAKKER

MAKER CLUB

Due to the fact that Chiang Mai is one of
‘UNESCO Creative Cities on Crafts and
Folk Art’, TEDxChiangMai proudly invites
you to join the lacquerware workshop.
Rakker Craft Studio will show you how to
apply gold leaf to lacquerware. Not only
will you do it yourself, you will also get a
nice souvenir to take home. If you want
to join this workshop on the 4th floor,
please visit the Rakker Craft Studio
booth. First come first served limited to
100 people only.

For inventors, do not miss this chance
to join the Maker Club workshop. We
will make a special self-illuminating key
ring. You will learn how to use simple
equipment for making eletronic devices
using basic knowledge of electronic
circuits. Please register at Maker Club
booth on the 4th floor. Only 50 seats
are available.

รัก-รักษ์-รัก

เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งงานคราฟ ตาม
ประกาศของ UNESCO TEDxChiangMai จึง
จัดท�ำเวิร์กชอปส�ำหรับผู้สนใจงานหัตถกรรม
ด้วยการลงรักปิดทอง จาก Rakker Craft
Studio เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับกรรมวิธีการ
สร้างสรรค์งานรักง่ายๆ แถมได้ของที่ระลึก
น่ารักๆ ฝีมือตัวเองกลับบ้านไป จ�ำกัดเพียง
100 ท่านเท่านั้น มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน สนใจ
ติดต่อทีบ่ ทู ของ Rakker Craft Studio ได้เลย
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ชมรมนักประดิษฐ์

ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจในงานประดิษฐ์ ห้ามพลาดกับ
กิจกรรมเวิรก์ ชอปจาก the Maker Club ทีจ่ ะ
ท�ำให้คณ
ุ สนุกไปกับการประดิษฐ์พวงกุญแจทีเ่ ท่
ไม่เหมือนใคร สามารถเปิดไฟได้เพียงปลายนิว้
สัมผัส ตัง้ แต่แรกจนจบกระบวนการ นอกจาก
นั้นคุณจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือในงาน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และความรู้เกี่ยว
กับการต่อวงจรระดับเบือ้ งต้น จ�ำกัดเพียง 50
ท่าน สามารถติดต่อเข้าร่วมเวิรก์ ชอปนีไ้ ด้ทบี่ ทู
ของ The Maker Club

FUNNY FACES

OUR
PARTNERS’
ACTIVITIES

If you like cartoons, this may be your
favorite place. Meet our TEDxChiangMai
caricature artist and receive a hand-drawn
self-portrait of yourself within minutes.
Take time to visit us at our booth.

Our partners also bring many
interesting activities for you to
experience from technology to
crafts.

การ์ตน
ู ล้อเลียน

ถ้าหากคุณชืน่ ชอบการวาดภาพล้อเลียน หรือ
การ์ตูน ทาง TEDxChiangMai ได้มีการจัด
จุดกิจกรรมที่จะวาดภาพคุณให้กลายเป็นตัว
การ์ตนู ทีม่ เี อกลักษณ์ ภายในไม่กนี่ าที อย่าลืม
เข้ามาทักทายและรับรูปตัวคุณเองติดไม้ตดิ มือ
เป็นของทีร่ ะลึกกลับบ้าน

Please take your time to explore
all activites that we provide for
you or mingle and share your
ideas.

นอกจากกิ จ กรรมต่ า งๆที่ ท าง
TEDxChiangMai เลือกสรรมาให้
แล้ว ทางพันธมิตรของเรายังเตรียม
กิ จ กรรมอื่ น ๆอี ก มากมายให้ กั บ
ผูร้ ว่ มงานได้รว่ มสนุกตลอดทัง้ วัน
เชิ ญ คุ ณ ใช้ เวลาช่ ว งพั ก ระหว่ า ง
การทอล์ก เพือ่ ส�ำรวจกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน พูดคุยและแลกเปลีย่ น
ไอเดียกัน
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TEDx

BEHIND
THE
STAGE

Chiang Mai trees are being cut down
without any regard. Soon we may have
a treeless city surrounded by bare
mountains. If everyone truly believes that
nature can co-exist with and benefit cities,
let us start by planting trees in our own
local neighborhood. Chiang Mai city could
be adorned with lush green areas in no
time.
We are proud to showcase our stage in
TEDxChiangMai 2018. Designing and
decorating a stage under the theme ‘Our
Common Future’ begs the question,
“How can we create something that
blends community and nature?” We
wanted to encourage people to envision
their homes and communities filled with
pockets of green spaces. By creating a
vertical garden map of Chiang Mai, we
decided to showcase and symbolize a
city co-exsiting in harmony with nature.
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ปัจจุบนั ต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่ลดลงเป็นจ�ำนวน
มาก จนมีแนวโน้มว่า อนาคตอันใกล้ อาจไม่
เหลือต้นไม้ และธรรมชาติรอบเมืองเชียงใหม่
อีก แต่หากทุกคนเชือ่ มัน่ ว่าเมือง และธรรมชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยใส่ใจผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง เริม่ ปลูกต้นไม้ในชุมชน
ทีเ่ ราอาศัย การทีเ่ มืองเชียงใหม่จะเต็มไปด้วย
พืน้ ทีส่ เี ขียวคงจะไม่ใช่เรือ่ งยากอย่างแน่นอน
การออกแบบเวทีในงาน TEDxChiangMai
2018 ภายใต้ธมี Our Common Future จึง
ต้องการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน ผ่านค�ำถามที่
ว่า ‘ชุมชนจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไร’
เราอยากจะน�ำเสนอและชวนให้คุณลองมอง
ถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชนหรือแม้กระทั่งในบ้านของคุณเอง ผ่าน
การออกแบบและตกแต่งเวทีทหี่ ยิบผังเมืองของ
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่มาดัดแปลง ผสมผสาน
และรวมเข้ากับโครงสร้างของสวนแนวตัง้ เพือ่
สือ่ ให้เห็นว่าธรรมชาติสามารถกลมกลืนไปกับ
พืน้ ทีเ่ มืองได้อย่างลงตัว

OUR
COMMON
FUTURE
Exhibition
Ideas
HOW CAN WE MAKE CHIANG MAI
GREENER?
TEDxChiangMai 2018’s exhibition aims
to examine not only environmental and
sustainability issues in Chiang Mai, but
also to spark action and create interactions
and ideas like no other exhibitions can.

นิทรรศการของ TEDx Chiang Mai 2018
มี เ ป้ า หมายมากกว่ า การน� ำ เสนอปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในเมืองเชียงใหม่
โดยกระตุน้ ให้เกิดการตืน่ ตัว สร้างปฏิสมั พันธ์ที่
หลากหลาย เพือ่ ท�ำให้ผคู้ นตระหนักถึงปัญหา
เหล่านี้ และพร้อมสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ก่อน
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง
INTERACTIVE QUESTION BOARD
Every year, TEDxChiangMai invites you
to interact and share your ideas on our
question board. This year’s theme is ‘Our
Common Future’. We should examine
environmental issues and find sustainable
solutions. The question board is made
of cloth that will be recycled after our
exhibition and sewn into bags.

ในทุกปี เรามีบอร์ดค�ำถามชวนผู้ร่วมงานได้
แลกเปลีย่ นแนวคิด แบ่งปันความคิดเห็นในธีม
‘อนาคตของเรา’ ชวนให้ตระหนักถึงปัญหาด้าน
สิง่ แวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บอร์ดค�ำถามออกแบบด้วยวัสดุทเี่ ป็นผ้า หลัง
จากจบงาน เราจะน�ำวัสดุจากผ้าเหล่านีไ้ ปตัด
เย็บเป็นกระเป๋าต่อไป เพือ่ เป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะ และหลีกเลี่ยง
การใช้พลาสติก ผ่านการปฏิบตั จิ ริง
PLEASE THROW POSTCARD
AWAY!!!
Many people think planting is hard
and consumes too much time, but
TEDxChiangMai 2018 will change your
way of thinking about this. With the
seeds embedding in our TEDxChiangmai
postcard, you can literally throw it away in
your garden or put it in a plant pot. Throw,
water and wait till it grows. This postcard
concept will prove that planting a tree isn’t
as hard as you think.

หลายคนมักคิดว่า การปลูกต้นไม้นนั้ เป็นเรือ่ ง
ทีย่ งุ่ ยาก และเสียเวลา แต่ TEDxChiangMai
2018 อยากชวนคุณมาเปลีย่ นความคิดนี้ ด้วย
โปสการ์ดทีบ่ รรจุเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีพ่ ร้อมจะโยนลง
ดิน เพราะเราอยากชวนคุณมาช่วยกันกระจาย
เมล็ดพันธุ์ สร้างพืน้ ทีส่ เี ขียว และแสดงให้เห็น
ว่าการปลูกพืชผักนั้นไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป
เพียงแค่คณ
ุ โยนโปสการ์ดทิง้ ไป รดน�ำ้ แล้วรอ
ให้เมล็ดพันธุเ์ ติบโต เพียงเท่านีค้ ณ
ุ ก็จะได้พนื้ ที่
สีเขียวแห่งใหม่ในสวนหลังบ้าน หรือกระถาง
ต้นไม้เล็กๆ ของคุณแล้ว
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AGENDA
Please help us stay on schedule by taking
your seat punctually before the session
starts. Doors will remain closed during each
session.

เพือ่ รักษาบรรยากาศของงาน โปรดตรวจดูตาราง
เวลาทอล์กในแต่ละช่วง และขอให้ทุกท่านนั่ง
ประจ�ำที่ และ ไม่เดินเข้า-ออกระหว่างทอล์กหรือ
ขณะทีม่ กี ารแสดงบนเวที ประตูจะปิดทันทีหลัง
จากทอล์กแรกในแต่ละช่วงเริม่
08:00 Registration
08:45 Doors open
----------------------------------08:55 Introduction
09:15 Session 1
----------------------------------11:00 1st Break
----------------------------------11:30 Session 2
----------------------------------13:00 2nd Break
(Lunch)
----------------------------------14:30 Session 3
----------------------------------16:00 3rd Break
----------------------------------16:45 Session 4
----------------------------------18:30 Finish
19:00 Post Event Party
What You Need To Know . . . - 35

BEAUTY
Charlie Wilson

I wish I could burn beauty on the page,
And turn my rage,
Into vistas of wonder.
I’d turn these words into ribbons of hope,
And offer them out to the starving masses.
I’d turn,
The tide of the world;
I’d lift up every person,
And wrap them safe,
And show them words,
Like truth and love,
Are more than mere sign posts.
I’d rip out the belly of the beast,
Of this grimy, grizzly economic machine,
That sucks the life of the manual labourer,
And starves the children of Africa.
I’d make it clean,
And make it new,
And give it all,
To you and you,
And you and you,
And you and you.
I’d bring the light of the soul,
To those sleeping rough and out in
the cold,

I’d bring anything to bear,
To hear them say,
‘I have a place here’.
Sometimes I get swallowed in despair,
A lascivious tongue that licks me clean,
Showing wounds that stand there raw.
Every hour I ask for more,
Every hour I call for power,
To stand up in the world,
And radiate,
And be the change,
And lead by action,
A leading light in evolution,
Of loving consciousness.
Standing on the edge,
Of drastic change,
All that is strange,
Blows away in the wind,
Hear the cries,
As the old world dies,
Breaking through the bullshit,
Reaching through the tarmac,
Like a tree in the city,
Reaching for
Organic life.

Deep and true,
That fills our lungs,
With god’s
honest goodness.
Not this toxic plastic,
Throwaway disposable,
Life in 3-D,
HD TV,
I-Phone distraction,
Pushing buttons,
Virtual reality,
Living zombies,
Consuming the Earth,
And slowly dying,
One moment at a time.
Break the mould,
And crack the shell,
And bend with a blowing wind.
Kindness is contagious,
And everything you’ve asked for,
Is coming, coming, coming.

Give me something real,
Something to believe in,
Air that we can breathe in,

Beauty - 37
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Village x Renewal x Tourism

Rural Revival Using
What’s on Hand
อเล็กซ์ เคอร์
Alex Kerr

อเล็กซ์ เคอร์ เป็นที่รู้จักในเรื่องการฟื้นฟู
บ้านเก่า และการฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนในระดับ
ภู มิ ภ าค เขาท� ำ โครงการบู ร ณะบ้ า นเก่ า
มากกว่า 40 หลังคาเรือนในแต่ละเมืองทั่ว
ประเทศญีป่ นุ่ นอกจากนัน้ อเล็กซ์ยงั เป็นผูน้ ำ�
ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับท้องถื่น ด้วย
การถ่ า ยทอดแนวคิ ด การรั ก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมและพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ยิง่ ไปกว่านัน้ อเล็กซ์ยงั มีผลงานตีพมิ พ์จำ� นวน
มากทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น เช่น
Lost Japan (2536) Dogs and Demons
(2544) และ Another Kyoto (2559)
อเล็กซ์เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกในปี
พ.ศ.2516 ระหว่างนั้นเขามีความสนใจศิลป
วัฒนธรรมไทยอย่างมาก เขาเดินทางระหว่าง
ประเทศไทยและญี่ปุ่นบ่อยครั้ง จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา เขาได้ใช้เวลากว่า
ครึง่ ปีเดินทางระหว่างกรุงเทพ เชียงใหม่ และ
ประเทศใกล้เคียง ต่อมาเขาได้กอ่ ตัง้ โครงการ
สอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม
ให้ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว อีกทั้งได้เขียน
หนังสือ Bangkok Found (ส�ำนักพิมพ์ RIiver
River Books 2553) เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
และประสบการณ์ทอี่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพ

Alex Kerr

http://alex-kerr.com/
Alex Kerr is known for his work on
regional revitalization and the restoration
of traditional homes, having restored over
forty houses in towns around Japan. Alex
speaks to groups across Japan about
ways to revive their local economies
by preserving cultural heritage and
developing sustainable tourism. He
writes in both English and Japanese,
and is the author of numerous books
on Japan, including Lost Japan (1993),
Dogs and Demons (2001), and Another
Kyoto (2016).
Alex first visited Thailand in 1973, and
since 1990 spends about half of each
year in Bangkok, Chiang Mai, and travels
widely in Northern Thailand, as well as
Laos, Myanmar, and Southern China. In
Thailand he founded Origin, a program
to introduce Thai arts to foreign visitors.
His experiences in Bangkok appear in
his book Bangkok Found (River Books
2010).
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Digital Identity x Technology x Cybersecurity

Opportunities from
a Secure Digital Identity
Platform

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน

Bhume Bhumiratana
ดร.ภู มิ ภู มิ รั ต น จบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
เดวิส ในปีพ.ศ.2552 เขาเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยของ
แอพพลิเคชัน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ
การป้อนรหัสที่ทันสมัย ในช่วงปี พ.ศ.2552
- 2557 ดร.ภูมิด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ และ
นักวิจยั ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จากประสบการณ์การเป็นทีป่ รึกษาให้บริษทั
ไอทีชั้นน�ำในประเทศไทย ดร.ภูมิจึงได้ก่อตั้ง
หน่วยธุรกิจขึน้ มาเพือ่ มุง่ เน้นการให้คำ� ปรึกษา
การแก้ ป ั ญ หาด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
ทางไซเบอร์ เขาสร้ า งและจั ด การที ม
นักวิจัย ทีมที่ปรึกษา และทีมผู้ปฏิบัติการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย
เน้นการผลิตเทคโนโลยีการพิสจู น์ตวั ตนขัน้ สูง
การเรียนรูข้ องเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (machine
learning) และข้อมูลขนาดใหญ่ (big-data)
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
นอกจากนี้ ดร.ภูมิ ยังด�ำรงต�ำแหน่งทีป่ รึกษา
ด้านเทคโนโลยีของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
อีกด้วย

Bhume Bhumiratana

http://bhume.com/
Dr.Bhume Bhumiratana is a researcher,
educator and practitioner in cybersecurity.
He received his Ph. D. from the University
of California, Davis in 2009, specializing
in application security design, privacy
design and implementation, and
modern cryptography. Dr.Bhumiratana
conducted research in the Department of
Computer Engineering at King Mongkut’s
University of Technology Thonburi from
2009 - 2014.
His industry consulting experience
includes serving as a principal consultant
at a leading IT company in Thailand,
where he created a new business
unit focusing on security consulting
solutions. He built and managed a team
of cybersecurity researchers, consultants
and implementers specializing in
products in the area of advanced
authentication technology, machine
learning and big-data, and cybersecurity.
In addition, he also serves as technology
consultant for the Security and Exchange
Commissioner’s Office Thailand (SEC).
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Tea x Sustainability x Mountain

Forest Friendly Tea
from Lanna Tradition
เคนเน็ธ ริมดอล

Kenneth Rimdahl
เคนเน็ ธ ริ ม ดอล เข้ า สู ่ ว งการชาตั้ ง แต่ ป ี
พ.ศ.2537 โดยเริ่มจากการเปิดร้านชาใน
ประเทศสเปนโดยมี เพอร์ซันด์แมล์ม ผูก้ อ่ ตัง้
บริษทั ชา East West Company เป็นผูค้ อย
ช่วยเหลือ ให้ค�ำปรึกษา และเป็นผู้ชักจูงให้
เคนเน็ธเข้าสูโ่ ลกของชา
ในขณะที่บริษัท East West Company ได้
ขยายตัวในประเทศสเปน ซึ่งต่อมาเคนเน็ธ
ได้กลายเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนั้น เขาได้
เริ่มท่องเที่ยวไปในโลกของชา เพื่อศึกษา
และเสาะหาชาป่าหายาก โดยการเดินทางนี้
ท�ำให้เขาได้พบกับพืน้ ทีก่ ารผลิตชาชัน้ ยอดใน
จีน อินเดีย และญี่ปุ่น จนกระทั่งได้พบกับ
วรการ วงศ์ฟู เพือ่ นและหุน้ ส่วนทางธุรกิจของ
เขาทีแ่ นะน�ำให้เคนเน็ธรูจ้ กั ‘เมีย่ ง’ (ใบชาหมัก
ทีเ่ ติบโตขึน้ ในป่าโดยธรรมชาติ ชาวไทยภูเขา
นิยมรับประทานมาหลายศตวรรษ) เคนเน็ธ
หลงเสน่ห์รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และ
การเจริญเติบโตของชาป่าในประเทศไทย
เขาจึงก่อตั้งบริษัท Monsoon Tea ขึ้นใน
ปีพ.ศ.2556 และหมายมัน่ ทีจ่ ะท�ำให้ภาคเหนือ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ ละการผลิตชาอย่าง
ยัง่ ยืน

Kenneth Rimdahl

https://monsoon-tea
-company.com/
Involved in the field of tea since 1994,
Kenneth opened his first tea shop in
Spain under the wing of his mentor
Per Sundmalm, who founded the Tea
Shop of East West Company, Spain and
introduced Kenneth to the world of tea.
It was Per who first told Kenneth about
the existence of wild tea. Parallel to the
expansion of the East West Company,
Spain, of which Kenneth later became
a co-owner, he began traveling the tea
world to expand his knowledge and find
the elusive wild tea. His journey took him
to the best tea-producing areas in China,
India and Japan, but he never did find a
genuine wild tea.
His travels finally led him to Thailand,
where his friend and current business
partner Vorakan Wongfu introduced
him to miang. Impressed by the unique
and remarkable flavor of miang and the
sustainable way it is grown, Kenneth
started a new enterprise called Monsoon
Tea in 2013, aiming to make it a center for
spreading knowledge and development
of sustainable tea production.
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Policy x Aging Society x Young Age

Aging Thailand Time to Rethink Ageism
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

Dr.Kirida Bhaopichitr
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University)
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ.2542 โดยได้รบั
พระราชทานทุนมูลนิธอิ นันทมหิดล
เธอเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทย ในปัจจุบัน ดร.กิริฎา ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู ้ อ� ำ นวยการด้ า นการวิ จั ย และค� ำ ปรึ ก ษา
ระหว่างประเทศ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) และเป็นผู้อ�ำนวยการ
โครงการ TDRI Economic Intelligence
Service (EIS) ซึ่งมีหน้าที่เสนอเนื้อหาทาง
เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญต่อประเทศไทย
ดร.กิรฎิ าเป็นทีย่ อมรับในวงการเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจในประเทศไทย ทัง้ ยังได้รบั เชิญให้เข้า
ร่วมปาฐกถาในงานสัมมนาระดับสูงทัง้ ในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง

Dr.Kirida Bhaopichitr

https://tdri.or.th/en/staff/
kirida-bhaopichitr-ph-d/
Dr.Kirida is an economist with expertise in
analysing the developments of the global
and Thai economies. Dr.Kirida is currently
the Research Director for the International
Research and Advisory Service at the
Thailand Development Research Institute
(TDRI), a leading independent think tank
in Thailand. She also leads the exclusive
TDRI Economic Intelligence Service (EIS),
where she prepares content for monthly
seminars on economic issues of high
relevance and significance for Thailand.
Dr.Kirida is a recognized fixture in
economic and business circles in
Thailand. She appears regularly in
the media and speaks at high-level
forums organized by public and private
organizations in Thailand and overseas.
Dr Kirida holds a PhD in Economics from
Cornell University through the prestigious
Ananda Mahidol Foundation Scholarship.
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Forest x Music x Paganyaw

Of Culture, Roots
and Music
คลี โพ

Klee Bho
คลี โพ ศิ ล ปิ น อิ ส ระ เจ้ า ของโฮมสเตย์
‘Baan Phati’ ที่ บ ้ า นเกิ ด ในอ� ำ เภอ
กั ล ยาณิ วั ฒ นา จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เดิ ม คลี
ชิ ง ทุ น การศึ ก ษา และเล่ น ดนตรี อ าชี พ
เพื่ อ ส่ ง ตั ว เองเรี ย น จนได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี
ดุ ริ ย ศิ ล ป์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย พายั พ และ
ปริ ญ ญาโท สาขาการจั ด การศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปัจจุบันคลีเปิดบ้านตัวเองให้คน
ต่างวัฒนธรรมได้เข้ามาพักอาศัย เพื่อเรียนรู้
แลกเปลีย่ นวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมร่วมกัน
นอกเหนื อ จากการท� ำ โฮมเสตย์ แ ล้ ว คลี
ยั ง ส่ ง เสริ ม งานฝื มื อ ของชาวบ้ า นและน� ำ
มาจ�ำหน่ายในชื่อ Chiang Mai Karen’s
Crafts และร่วมส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก
พันธุ์ข้าวไร่ดั้งเดิมของปกาเก่อญอ ในนาม
ของ Baan Phati Brown Rice นอกจาก
นั้นคลียังได้พัฒนา ‘เตหน่ากู’ เครื่องดนตรี
ของชาวปกาเก่อญอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสือ่ สารกับผูค้ นต่างวัฒนธรรม ซึง่ สะท้อน
ถึงกระบวนการจัดการ และการน�ำผลผลิตใน
ชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด

Klee Bho

https://www.facebook.com/
Kleebho/
Klee Bho is an artist and the owner of
Baan Phati Homestay in Galyani Vadhana
District, Chiang Mai. He was granted a
scholarship and graduated in music at
Payap University and gained a masters
degree in art and management from
Chiang Mai University.
He welcomes outsiders to his homestay
to share the culture and lifestyle of the
S’gaw Karen (Pakayaw) and has built a
merchandising brand to support local
crafts under the name ‘Chiang Mai
Karen’s Crafts. ’ He also supports local
farmers’ production of organic rice under
the brand ‘Thong Dee Brown Rice. ’ As
a musician, he modifies and creates
versions of melodies using native musical
instruments. With the right management,
he believes that his community has the
resources and values for success.
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Cuisine x Local x Nature

Bringing Lanna Food
into the Now
ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร

https://www.facebook.com/
locusnativefoodlab/

Kongwuth Chaiwongkachon
ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร ผูก้ อ่ ตั้ง Locus Native
Food Lab จังหวัดเชียงราย เขาเริ่มท�ำงาน
ในวงการอาหาร จากการเป็นเชฟที่โรงแรม
ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีโอกาส
คลุกคลีและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พืชและ
สมุนไพรของชนเผ่าปกาเก่อญอ จนท�ำให้เขา
ตกหลุมรักอาหารและวัฒนธรรมของชาวเหนือ
ก้ อ งวุ ฒิ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ สู ต ร
อาหารท้องถิน่ โดยการสร้างสรรค์อาหารพืน้
เมืองนัน้ ในรูปแบบห้องปฏิบตั กิ าร
Locus Native Food Lab จึงไม่ใช่ร้าน
อาหาร แต่ เ ป็ น พื้ น ที่ จุ ด ประกาย และ
ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวของอาหาร
ล้านนาแก่ผู้ที่มารับประทาน นอกจากนั้น
ก้ อ งวุ ฒิ ยั ง กระตุ ้ น ให้ เชฟรุ ่ น ใหม่ เ สาะหา
วัตถุดบิ และประยุกต์วธิ ปี รุงอาหารในรูปแบบ
ใหม่

Kongwuth Chaiwongkachon

Kongwuth Chaiwongkachon is the
owner and chef of Locus Native Food
Lab in Chiang Rai. While working at
the renowned Dhara Dhevi Hotel in
Chiang Mai, he had the opportunity to
live and learn with the Pakayaw people,
studying their use of indigenous plants
and herbs. Through this process he
became captivated with northern Thai
food and culture.
Chef Kongwuth’s goal is to preserve
native recipes and their histories while
recreating them in new ways in his food
lab. Locus Native Food Lab is not a
restaurant, it is a place where you go
to be inspired and to hear stories about
traditional northern cooking methods
and recipes. Chef Kongwuth invites
the next generation of cooks to explore
and recreate these dishes in new and
wonderful ways.
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No-Plastic x Detoxify x Zero Waste

From Sustainable Self
to Sustainable Us
เมดาลีน เร็กนาเกล

Madeleine Recknagel
เมดาลี น เร็ ก นาเกล เป็ น อาจารย์ ป ระจ� ำ
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นอกจากเธอจะเป็นนักการศึกษา วิทยากร
และบล๊อกเกอร์แล้ว เมดาลีนยังด�ำรงต�ำแหน่ง
ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้วย เธอมี
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสอนให้ทกุ คนเข้าใจถึงแนวคิด
7R’s: Ret่hink (คิดใหม่) Refuse (ปฏิเสธ)
Reduce (ลด) Reuse (มาใช้ใหม่) Repair
(ซ่อม) Recycle (รีไซเคิล) และ Rot (เน่าเสีย)
ตลอดสองปีทผี่ า่ นมา เมดาลีนได้ทำ� การศึกษา
เกี่ยวกับ ‘sustainable life in an urban
environment’ และยังถ่ายทอด เผยแพร่
แนวความคิดดังกล่าวเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมที่
ยัง่ ยืนให้แก่นกั เรียนและเพือ่ นร่วมงาน

Madeleine Recknagel

https://thesustainableselfblog.
wordpress.com/
Madeleine is a passionate educator,
speaker, facilitator, blogger and
sustainability consultant, teaching people
of all ages and backgrounds how to live
with less using the 7R’s: rethink, refuse,
reduce, reuse, repair, recycle and rot.
She has dedicated the past two years
to learning, implementing, and teaching
new ways to live a fully sustainable life in
an urban environment.
She is a full-time lecturer at Bangkok
University International, where she
also advises on internships, mentors
entrepreneurial-minded students, and
fosters sustainable choices and behavior
among her students and colleagues.
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Happiness x Planner x Inspiration

Passion and Happiness
From Within
มนชนก สีทับทิม

Monchanok Seetubtim

https://thehappinessplanner.com/

โม มนชนก สีทบั ทิม เกิดและเติบโตในกรุงเทพ
ด้วยการเลี้ยงดูแบบอนุรักษ์นิยมจากคุณแม่
ชาวไทย และได้รับอิทธิพลทางความคิดเชิง
ปรัชญาแบบตะวันตก และการพัฒนาตนเอง
จากคุณพ่อ ท่ามกลางความขัดแย้งของสอง
แนวคิดนี้ ท�ำให้โมเติบโตมาในสิง่ แวดล้อมกึง่
ตะวันตกและตะวันออกซึ่งพัฒนาเธอให้มีวิธี
คิดเกีย่ วกับชีวติ และการมีความสุขทีแ่ ตกต่าง
จากคนทั่วไป ตั้งแต่วัยเยาว์ เธอปรารถนา
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเพื่อที่จะได้
ค้นพบความสุขที่แท้จริง ได้ท�ำในสิ่งที่ชอบ
และมีจดุ มุง่ หมายในชีวติ เธอจึงพยายามเผย
แพร่เทคนิค และปรัชญาของเธอให้ทกุ คน

Born in Bangkok, Mo Seetubtim grew
up with a very traditional Thai mother
and a father who introduced her to
western philosophy and to the field of
personal development. In contrast to
her parents, Mo grew up in a dual eastwest environment giving her a unique
perspective on life and happiness. From
a very young age Mo wanted to inspire
people to live life with purpose and
passion by finding happiness from within.
She yearns to share her technique and
philosophy with everyone.

ในช่วงต้นปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โมได้เริ่ม
จ� ำ หน่ า ย ‘The Happiness Planner’
สมุ ด บั น ทึ ก รายวั น ที่ คิ ด มาเพื่ อ สร้ า ง
ความสุขและความส�ำเร็จในชีวติ ให้มากยิง่ ขึน้
โดยส่ ง เสริ ม ความคิ ด และสติ เ ชิ ง บวก
ความกตัญญู และการพัฒนาตนเอง ‘The
Happiness Planner’ ได้รับความสนใจ
อย่ า งมากในงาน TEDxLondon และ
TEDxOakland และจ�ำหน่ายไปมากกว่าสอง
แสนเล่มทัว่ โลก

In early 2015, Mo launched the
Happiness Planner. This is a planner
and journal designed to help people
create more happiness and fulfillment
in their lives by embracing the power of
positive thinking, mindfulness, gratitude
and self-development. The ‘Happiness
Planner’ was featured in TEDxLondon
and TEDxOakland and has sold more
than 200,000 copies worldwide.

Monchanok Seetubtim
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Innovator x Maker x Education

Maker’s Spaces:
Space for Learning and
Innovation
นที แสง

Nati Sang
นที แสง เกิดที่เมืองชิคาโก้ รัฐอิลลินอยส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา และเติบโตในเมือง
เฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย จากการทีน่ ทีได้รบั
การสนับสนุนจากครอบครัวพ่อแม่ชาวไทย
ตั้งแต่เด็ก ท�ำให้เขามีความกระตือรือร้นใน
การศึกษาสิง่ ใหม่อยูเ่ สมอ เขาศึกษาวัฒนธรรม
และภาษาเอเชียตะวันออกที่มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย นครลอสแอนเจลิส และท�ำงาน
เป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญทางด้ า นไอที ณ Silicon
Valley ควบคูไ่ ปกับการประกอบกิจการด้าน
ไอทีของตนเอง นที อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
นานกว่า 15 ปี และปัจจุบนั ใช้ชวี ติ กับคุณจอย
ผูเ้ ป็นภรรยาในจังหวัดเชียงใหม่
ปั จ จุ บั น นที แสง เป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
นักประดิษฐ์ นักลงทุน นักศึกษา และได้รับ
ใบรับรองการเป็นสปีกเกอร์กระบวนการ
(Facilitator) จาก LEGO นทีคือผู้ก่อตั้ง
Makerspace ประเทศไทยซึง่ เป็นห้องปฏิบตั ิ
การนวัตกรรมชุมชน ที่ให้ความสะดวกด้าน
อุปกรณ์ ความรู้ และเปิดโอกาสให้ทกุ คนเป็น
นักประดิษฐ์

Nati Sang

https://www.facebook.com/
makerspaceth/
Nati Sang is an entrepreneur, inventor,
venture capitalist, educator and LEGO
Certified Facilitator, and has twice
taken the robes of a Buddhist monk.
He created Makerspace Thailand as a
Community Innovation Lab providing
the tools, knowledge and opportunity
necessary for anyone to be an innovator.
Nati was born in Chicago, Illinois and
grew up in Fresno, California to a loving
family of Thai parents who encouraged
his enthusiasm to learn from an early
age. He studied East Asian Cultures
and Languages at UCLA, and worked in
Silicon Valley as an IT professional and
dot-com entrepreneur. Nati has lived
in Thailand for the past 15 years and
currently resides with his wife Joy S.
Sang in Chiang Mai, Thailand.
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Career x Leadership x Skills

The Future of Jobs
and Education
งือ ยีน ซีน

Ng Yeen Seen
งือ ยีน ซีน ผูน้ ำ� ความคิดรุน่ เยาว์ชาวมาเลเซีย
เธอได้รบั ต�ำแหน่งผูน้ ำ� เยาวชนระดับโลกจาก
World Economic Forum ในปี พ.ศ.2559
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตของ TN50
(National Transformation 2050) โดย
รั ฐ บาลมาเลเซี ย เธอมี บ ทบาทด้ า นความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศเนื่ อ งด้ ว ย มี
ความเชี่ ย วชาญในการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น
ทางการเมื อ ง การพั ฒ นาธุ ร กิ จ การวิ จั ย
และการวิเคราะห์เชิงนโยบาย กลยุทธ์ และ
การสื่อสารต่อสาธารณชน นอกจากนี้เธอยัง
รับหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งในโครงการ YSEALI ของ
โอบามา ในปี พ.ศ.2559 อีกด้วย
ปั จ จุ บั น เธอด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
ของ Centre for Research, Advisory
and Technology (CREATE) และยั ง
เป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง #OpsHarapan ซึ่ ง
เป็ น การเคลื่ อ นไหวระดั บ ประชาชนเมื่ อ
คราวเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงในเขตชายฝั่ง
ภาคตะวันออกของคาบสมุทรมลายูตั้งแต่
ปี พ.ศ.2557 ความเคลือ่ นไหวนีม้ มี าต่อเนือ่ ง
จวบจนปัจจุบันโดยน�ำมาซึ่งความหวังและ
โอกาสแก่หลายชุมชนในท้องถิน่

Ng Yeen Seen

http://thecreate.net
Ng Yeen Seen is a public intellectual
and a young thought leader. She was
named a Young Global Leader by the
World Economic Forum in 2016 and was
recently appointed as an Ambassador
for TN50 (National Transformation 2050)
by the Government of Malaysia. She
is active in international relations with
experiences in political analysis, business
development, research and policy
analysis, and strategic and publicity
communications. Furthermore, she was
a mentor in Obama’s YSEALI programme
in 2016.
Currently, Yeen Seen is the Chief
Executive Officer of the Centre for
Research, Advisory and Technology
(CREATE). In 2014, she also founded a
grassroots movement, #OpsHarapan,
after the worst flood hit the East-Coast
of Peninsular Malaysia. Even today, the
movement continues to support the local
communities affected.

59

Tree x Arborist x Greenspace

Big Trees and
A Big Deal for Cities
อรยา สูตะบุตร

Oraya Sutabutr
อรยา สู ต ะบุ ต ร จบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคลาร์ก สาขา
จิตวิทยา และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย
วิกเตอเรีย ประเทศแคนาดา สาขาวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ
จากปริ ม าณต้ น ไม้ ที่ ล ดลงอย่ า งมากใน
ย่ า นสุ ขุ ม วิ ท 35 ท� ำ ให้ อ รยาร่ ว มกั บ กลุ ่ ม
นักอนุรักษ์จัดตั้งโครงการบิ๊กทรี โปรเจคท์
(Big Trees Project) ขึน้ ในปี พ.ศ.2553 เพือ่
ท�ำการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และท�ำให้ผู้คน
ตระหนักถึงคุณค่าของพืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตเมือง
ผ่านโลกโซเชียล
นอกจากนัน้ อรยายังเป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญ
ของการจัดตัง้ โรงเรียนต้นไม้ ร่วมกับภาควิชา
ภูมสิ ถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น
จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยา เพื่ อ ให้
ความรูแ้ ก่ผทู้ รี่ กั ต้นไม้ ได้ดแู ลรักษาต้นไม้อย่าง
ถูกต้อง

Oraya Sutabutr

https://www.facebook.com/
BIGTreesProject/
Oraya Sutabutr is a graduate in
psychology from the University of Clark
and has an MA in literature from the
University of Victoria. When she noticed
the drastically decreasing amount
of trees in the Sukhumvit 35 area of
Bangkok, in 2010, Oraya joined the ‘Big
Trees Project’, which raises awareness
and protects green spaces in urban
areas through social media.
With the help of the Department of
Landscape Architecture, Faculty of
Architecture at Chulalongkorn University,
and the Somdet Chaopraya Institute of
Psychiatry, Oraya has been the main
driving force behind the ‘Tree School’
which educates tree enthusiasts how to
take care of plant life properly.
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Hacker x Genetic Engineering x Biology

Hacking
Bio-Technology
ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

Dr.Pakpoom Subsoontorn
ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สนุ ทร นักวิจยั ด้านวิศวกรรม
ชีวภาพ เป็นอาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัย
นเรศวร และรองผู ้ อ� ำ นวยการอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ดร.ภาคภูมมิ ี
ความช�ำนาญพิเศษในด้านชีววิทยาสังเคราะห์
ซึง่ เป็นศาสตร์ใหม่เกีย่ วกับการออกแบบและ
ก่อสร้างกลไกใหม่ในสิง่ มีชวี ติ
หนึ่งในงานวิจัยของดร.ภาคภูมิที่มีเนื้อหา
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สวิ ต ช์ แ ละหน่ ว ยบั น ทึ ก
ความจ�ำจากดีเอ็นเอ ได้รบั การยอมรับว่าเป็น
หนึ่งในนวัตกรรมส�ำคัญเพื่อการโปรแกรม
เซลล์ นอกจากนีด้ ร.ภาคภูมยิ งั มีความสนใจใน
ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และผลกระทบ
ของชีววิทยาสังเคราะห์ต่อสังคม โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา เขาเป็นผู้ร่วม
ก่อตัง้ กลุม่ Hack Biodesign ประเทศไทย และ
แอดมินของเฟสบุ๊คเพจ ‘Biology Beyond
Nature: ชีววิทยาเหนือธรรมชาติ’

Dr.Pakpoom Subsoontorn

https://www.facebook.com/
biologybeyondnature/

Dr.Pakpoom Subsoontorn is a
bioengineer, a lecturer at Naresuan
University and the deputy director of
the Lower Northern Science Park. He
specialises in synthetic biology, an
emerging research area related to design
and construction of artificial biological
devices and living systems. His work
in synthetic DNA logic switching and
data storage has been recognised
as providing key innovations in
programming life. He is also interested in
science communication and the impacts
of synthetic biology on society, especially
in the developing world. He co-founded
the ‘Hack Biodesign’ group Thailand and
writes for the popular science Facebook
page: ‘Biology Beyond Nature. ’
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Media x Interaction x News

A Shift in Thai Media
Management
ปานบัว บุนปาน

Parnbua Boonparn
ปานบัว บุนปาน ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การสายการตลาด เครือมติชน ดูแลกลุม่
งานโฆษณาสิง่ พิมพ์และสือ่ ออนไลน์ การขาย
หนังสือเล่ม การรับจ้างพิมพ์ การจัดอีเว้นท์และ
กิจกรรมพิเศษ รวมถึงดูแลศูนย์อบรมอาชีพ
และธุรกิจมติชน ในเวลาเดียวกัน ปานบัวยัง
เป็นกรรมการมูลนิธหิ นังสือเพือ่ เด็ก
ด้ ว ยประสบการณ์ ท� ำ งานที่ ห ลากหลาย
ใ น ว ง ก า ร สื่ อ ทั้ ง เ ป ็ น ค อ ลั ม นิ ส ต ์ ใ น
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ บรรณาธิการ
ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ผู ้ อ� ำ นวยการมติ ช นอคาเดมี
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศของสมาคมผู้จัด
พิมพ์และผูจ้ ำ� หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
กรรมการศู น ย์ จี น ศึ ก ษา ท� ำ ให้ เ ธอเป็ น
หนึ่ ง ในก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะพั ฒ นาวงการสื่ อ
ยิ่งไปกว่านั้นเธอคือผู้ผลักดันให้มีการแปล
An Inconvenient Truth ฉบับภาษาไทย
ช่วยให้สังคมไทยตระหนักถึงภาวะโลกร้อน
มากยิง่ ขึน้ และยังเป็นผูส้ นับสนุนให้มกี ารแปล
หนังสืออย่าง I Am Malala ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งสิทธิ
เสรีภาพและการศึกษา ซึง่ เป็นปัญหาทีท่ วั่ โลก
เผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั

Parnbua Boonparn

https://www.matichon.co.th
Parnbua Boonparn is the Deputy
Managing Director of Marketing at
Matichon group. She is responsible for
online/offline advertising, pocket books
sales, event organization, job training
and more. She is on the committee
of Books For Children Foundation, a
non-profit organization, and is a board
member of the Chinese Studies Center
under the Institute of Asian Studies at
Chulalongkorn University.
Her former positions include working
as a columnist for Prachachat Business
Newspaper, managing editor of Matichon
Publishing House, director of Matichon
Academy and Vice President for Foreign
Affairs at the Publishers and Booksellers
Association of Thailand (PUBAT).
Among her notable contributions, she
has encouraged publishers to translate
influential and inspiring books into Thai,
such as ‘An Inconvenient Truth,’ which
helps Thai people understand global
warming, and ‘I Am Malala,’ whose
author won the Nobel Peace Prize.
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Graffiti x Wildlife x Remind

A Glimpse of Nature
in the City
ปิยศักดิ์ เขียวสะอาด

Piyasak Keawsaart
ปิยศักดิ์ เขียวสะอาด ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากสาขาจิตรกรรม คณะวิจติ รศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยศักดิ์ เริ่มท�ำงาน
ด้านสตรีท์อาร์ทในปี พ.ศ.2557 หลังจาก
ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากงานกราฟิ ตี้ แ ละ
สตรีทอาร์ทที่มีมากมายในประเทศเยอรมนี
และสวิสเซอร์แลนด์ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ทีท่ ำ� ให้เขาก้าวเข้ามาท�ำงานเป็นศิลปินด้านนี้
อย่างเต็มตัว
ผลงานของปิยศักดิ์ มีความโดดเด่นในการน�ำ
สั ต ว์ ป ่ า มาเลี ย นแบบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ทั้ ง
รูปลักษณ์ และนิสัย เพื่อสะท้อนปัญหาและ
เรือ่ งราวต่าง ๆ โดยเขามีความเชือ่ ว่า ภาพเหล่า
นีจ้ ะท�ำให้สตั ว์ปา่ ธรรมชาติ และผูค้ นในเมือง
ใกล้ชดิ กันมากขึน้ แม้เพียงชัว่ ขณะก็ยงั ดี

Piyasak Keawsaart

https://www.facebook.com/
mauyss/
Piyasak Keawsaart graduated in
Fine Arts from Chiang Mai University,
specializing in painting. Inspired by street
art and graffiti during a visit to Germany
and Switzerland in 2014, he became
fascinated with the medium and through
practice launched his own career as a
street artist in Thailand.
In his unique anthropomorphic style,
he creates wild animals with human
characteristics as reflections on the
human condition. By bringing wild
animals to the urban visual landscape,
he hopes that, even if only for a short
time, people and nature will be brought
closer together.
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Arts x Nature x Humanity

Uncertainty of Paradise
Art as Conduit to Humanity
เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล

Ruangsak Anuwatwimon
เรื อ งศั ก ดิ์ อนุ วั ต รวิ ม ล ศิ ล ปิ น ร่ ว มสมั ย
ที่ มี โ อกาสร่ ว มแสดงผลงานศิ ล ปะใน
ระดั บ นานาชาติ จ ากหลากหลายประเทศ
เรืองศักดิ์สนใจงานศิลปะมาตั้งแต่ก่อนเข้า
ศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง ในปี พ.ศ.2537
เขามองเห็นว่าศิลปะสามารถก้าวไปได้ไกลกว่า
ภาพ 2 มิตแิ ละมีความร่วมสมัยมากขึน้ จึงได้มี
การพัฒนางานศิลปะแบบจัดวาง (Installation
Art) และจัดแสดงครัง้ แรกในปี พ.ศ.2544 ภาย
ใต้ชอื่ Metamorphosis ณ Si-am Art Space
งานส่วนใหญ่ของเรืองศักดิเ์ ป็นงานทีถ่ า่ ยทอด
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน
แต่ละแง่มุม เช่น ความโหดร้ายของมนุษย์
ต่อสิง่ มีชวี ติ อืน่ การย่อยสลายผุผงั มนุษย์กบั
บริบทในสังคมเมืองและธรรมชาติ ซึง่ แนวคิด
เหล่านีป้ รากฎในผลงานชือ่ Revenge (2549)
Ash Heart Project (2550) และ โปรเจค
GOLEM (2555) ปัจจุบันเขาได้ท�ำงานร่วม
กับ Greenpeace ประเทศไทย ในหัวข้อ
‘ขออากาศดี คื น มา’ เพื่ อ แสดงถึ ง ปั ญ หา
ภาวะฝุ่นละอองในเมืองใหญ่หลายแห่งของ
ประเทศไทย

Ruangsak Anuwatwimon

Ruangsak Anuwatwimon is a
contemporary artist who has exhibited
his works in several countries. His
fascination with art began when he
studied at Pohchang Academy of Arts in
1994. Ruangsak saw art as something
that defied easy definition beyond the
traditional two-dimensional plane. Thus,
he started creating installation works,
first performing in 2001 under the name
Metamorphosis at Siam Art Space.
Most of Ruangsak’s work portrays
different aspects in the connection
between humans and nature, depicting,
for example, the cruelty of humans
towards other beings. This has led him
to create such meaningful works as
‘Revenge’ (2006),’ Ash Heart Project’
(2007), and ‘Project Golem’ (2012). He
recently collaborated with Greenpeace
Thailand’s ‘Right to Clean Air - The
Art Exhibition,’ raising awareness of
the drastic increase of air pollution in
Thailand’s major cities.
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Goodness x Heedfulness x Teamwork

Happiness in
Every Square Inch
สุรชัย พุฒิกุลางกูร

Surachai Puthikulangkura
สุรชัย พุฒิกุลางกูร นักสร้างภาพประกอบ
ไทยท่านแรกทีไ่ ด้รบั รางวัล Grand Prix จาก
งานประกวดโฆษณาระดับโลกอย่าง Cannes
Lions, Clio Awards, One Show, LIA
Awards และรางวัลอืน่ มากมายในวงการสือ่
โฆษณากว่าพันรางวัล ท�ำให้สรุ ชัยถูกจัดอันดับ
ให้เป็นนักสร้างภาพประกอบอันดับหนึง่ ของ
โลก โดยนิตยสาร Lürzer’s Archive ตัง้ แต่
พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบนั
สุรชัยส�ำเร็จการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการออกแบบ
ทัศนศิลป์จาก Tokyo Designer Gakuin
ประเทศญีป่ นุ่ จากความหลงใหลในศิลปะแบบ
เหมือนจริง การตกแต่งภาพถ่าย และการสร้าง
ภาพในเชิงดิจทิ อล ท�ำให้สรุ ชัยตัดสินใจก่อตัง้
บริษทั อิลลูชนั่ จ�ำกัดขึน้ เพือ่ ท�ำงานด้านภาพ
ประกอบโฆษณา ภายใต้แนวคิดทีว่ า่ ‘งานที่
ดีนนั้ เกิดจากพลังของการท�ำงานร่วมกัน’ จน
ท�ำให้ปจั จุบนั บริษทั อิลลูชนั่ ประสบความส�ำเร็จ
อย่างมากในระดับโลก

Surachai Puthikulangkura

http://www.illusion.co.th/

Surachai Puthikulangkura studied Fine
Arts at Chiang Mai University and then
visual design with Tokyo designer Gakuin
in Japan. Surachai’s fascination with art
realism, photo retouching and digital
photography led him to start Thailand’s
first computer generated imaging (CGI)
studio called Illusion CGI Studio. Working
with passion and attention to detail
in a co-operative spirit has been the
underlying philosophy that has helped
lead to Illusion Studio’s success in
creating award-winning advertisements.
Surachai is the first Thai national to have
received international recognition as an
illustrator through winning world-class
Grand Prix awards from organizations
like Cannes Lions, Clio Awards, LIA
awards and One Show 2015.
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Science x Learning Hub x Collaboration

Believe with Me
in Innovation
ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

Dr.Tanyanuparb Anantana

http://www.step.cmu.ac.th/

ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธั ญ ญานุ ภ าพ
อานั น ทนะ ผู ้ อ� ำ นวยการและผู ้ ร ่ ว ม
ก่อตั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และประธาน
เครื อ ข่ า ย 7 มหาวิ ท ยาลั ย ของอุ ท ยาน
วิ ท ยาศาสตร์ ภ าคเหนื อ (NSP) ภายใต้
การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

Assistant Professor Dr.Tanyanuparb
Anantana is the director and co-founder
of the Science and Technology Park
(STeP) at Chiang Mai University. He also
leads seven universities as chairman
of the Northern Science Park (NSP)
supported by the Ministry of Science and
Technology, Thailand.

ภายใต้การดูแลของดร.ธัญญานุภาพ STeP มี
ภารกิจส�ำคัญตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ในการเป็น
สะพานเชื่อมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
มหาวิ ท ยาลั ย (University-Industry
Linkage) การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การน� ำ
องค์ ค วามรู ้ แ ละงานวิ จั ย มาพั ฒ นาให้
เป็ น นวั ต กรรม การสนั บ สนุ น การใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การช่วยผู้ประกอบการให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น (Smart SMEs)
ตลอดจนการสร้างบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่
(Tech Startups) ในเชียงใหม่และภาคเหนือ
ของไทย นอกจากนั้นแล้ว ดร.ธัญญานุภาพ
ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันโครงการ Talent
Mobility ท�ำให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
ในประเทศไทย

Since 2010, STeP and NSP have
played an important role in universityindustry linkage by promoting innovation
development from university know-how
and research, supporting utilization
of science/technology/innovation for
SMEs, and building up tech startups in
Chiang Mai and the northern region of
Thailand. In addition, Dr.Tanyanuparb is
one of the key persons driving the high
profile ‘Talent Mobility’ program being
implemented in Thailand.

Dr.Tanyanuparb Anantana
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Human x Behavior x Society

Nature > Culture
> Future
ดร.ธานี ชัยวัฒน์

Dr.Thanee Chaiwat
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
และอาจารย์ ป ระจ� ำ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ธานีจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยโบโลญญา ประเทศอิตาลี
นอกจากนั้น ดร.ธานียังด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
และการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(CBEE) และเป็ น หั ว หน้ า โครงการจั ด ตั้ ง
ห้ อ งทดลองการออกแบบสถาปั ต ยกรรม
และกลไกสร้ า งส� ำ นึ ก ต่ อ สั ง คม (SIAMs
lab) หั ว ข้ อ การวิ จั ย ของดร.ธานี ไ ด้ แ ก่
พฤติ ก รรมทางสั ง คม ประเด็ น ส� ำ คั ญ ของ
โลก และความขัดแย้งทางการเมือง รวม
ไปถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมาหลาย
ฉบั บ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ดร.ธานี มี ค วามเชื่ อ
ว่ า การเข้ า ใจสั ง คมไทยในหลากหลาย
มิติ และความเป็นมนุษย์โดยมองก้าวผ่าน
ความมีเหตุมีผล มีความส�ำคัญอย่างมากใน
การออกแบบนโยบายทางเศรษฐกิ จ และ
นโยบายของรัฐ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ความเป็นมนุษย์ได้อย่างครบถ้วน

Dr.Thanee Chaiwat

http://thanee.ch/
Dr.Thanee Chaiwat is an assistant
professor at the Faculty of Economics and
Director for Behavioral and Experimental
Economics at Chulalongkorn University
(CBEE). He holds a doctorate degree
in Economics from the University of
Bologna, Italy and is the head of a
project at the Laboratory for Architectural
Design and Social Responsibility (SIAM
lab). His research publications include
economic analyses of such issues as
societal behavior, human trafficking and
political corruption. Dr.Thanee believes
that understanding Thai society from
different perspectives and considering
the essential nature of humanity is vital
to setting economic and political policy
that strives to help human societies reach
their fullest potential.

75

Big Data x Healthcare x Cloud

Using Big Data to Improve
Healthcare Services
ดร.ธีรณี อจลากุล

Dr.Tiranee Achalakul
ดร.ธี ร ณี อจลากุ ล เริ่ ม ท� ำ งานทางด้ า น
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2543 และได้มโี อกาสท�ำงานใน
อุตสาหกรรมไอทีและสถาบันการศึกษาทั้ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
นอกจากนัน้ เธอยังมีผลงานตีพมิ พ์ ในวารสาร
และเอกสารการประชุมอีกหลายฉบับในระดับ
นานาชาติ
ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ดร.ธีรณีมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคเอกชนและภาครัฐ
พร้อมกับท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหลาย
หน่วยงาน ร่วมด้วยกับการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในคณะกรรมการของสมาคมวิทยาศาสตร์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National
e-Science Infrastructure Consortium of
Thailand) ผูช้ ว่ ยประธานด้านนวัตกรรมและ
การเป็นหุ้นส่วนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ขอ้ มูล
Big Data Experience Center และศูนย์
พัฒนานักเรียน KMUTT (Hatch) ซึง่ สะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการออกแบบ
การใช้ วิ ธี ข ้ อ มู ล ระบบซอฟต์ แ วร์ และ
การค�ำนวณโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของเธอ
เป็นอย่างดี
Dr.Tiranee Achalakul

http://www.bigdataexperience.org
Dr.Tiranee Achalakul has worked in
the fields of big data analytics, high
performance computing and software
engineering since 2000. She has wide
experience working with both the IT
industry and in academia in the United
States and Thailand in fields such as
design and implementation of data
methodologies, software systems
and computing infrastructure; she has
published two textbooks and multiple
journal and conference papers.
During the past 14 years, Dr.Tiranee
Achalakul has been participating in many
data analytics and software development
projects in the private and public sectors
and has served on advisory boards for
multiple agencies and on the committee
of the National e-Science Infrastructure
Consortium of Thailand. In addition to
being Assistant President in Innovation
and Partnership with the King Mongkut
University of Technology Thonburi, she is
the director of the Big Data Experience
Center and the KMUTT student incubator
(Hatch).
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Believe x Children x Disability

Walking without
Legs
วอลเตอร์ ลี และ ซาย เคอร์ ลี
Walter Lee & Zy Kher Lee
วอลเตอร์ ลี หรือ เชฟ คานิ ผู้ประกอบการ
ผู้บริหารกิจการภัตตาคารอาหาร นักเขียน
และนักสังคมสงเคราะห์ วอลเตอร์เริ่มธุรกิจ
ระดับนานาชาติแรกในนามชือ่ Venture Tec
ระหว่างนั้นเขายังเป็นหุ้นส่วนหลักของร้าน
อาหารแฟรนไชส์ระดับโลกอย่าง Exquisine
Thai และเขายังคร�ำ่ หวอดอยูใ่ นวงการรายการ
ท�ำอาหารในประเทศไทยมามากกว่า 20 ปี
นอกจากนี้เขายังเปิดโรงเรียนสอนท�ำอาหาร
ในประเทศไทยชื่อ ‘บ้านสวนเชฟคานิ’ ที่มี
แนวคิดหลัก ‘อาหารดี สร้างเสริมสุขภาพทีด่ ’ี
ซาย เคอร์ ลี ถือเป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญให้
กับ วอลเตอร์ ลี ก่อตัง้ มูลนิธิ Zy Movement
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก และมอบโอกาส
ให้กับเด็กๆพิการกว่า 10 ล้านคนทั่วเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซายชอบกิจกรรมกลางแจ้ง
และเข้าร่วมกิจกรรมปีนเขาของมูลนิธิเสมอ
ดังคติ ‘ปีนเพือ่ เปลืย่ นชีวติ ’ ซายเป็นเด็กพิการ
ทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ทีเ่ คยขึน้ ยอดเขาคินาบาลู คิลิ
มันจาโร ฟูจแิ ละเขาจะไม่หยุดเพียงแค่นี้

Walter Lee & Zy Kher Lee

http://www.zmf-asia.org/

Walter Lee or ‘Chef Kani’ is an
entrepreneur, restauranteur, author and
currently a social worker. He started
his first international brand company,’
Venture Tec’ in 1994. He is also the
co-founder of an international franchise
restaurant,’ Exquisine Thai’ and starred
in TV cooking programs for over 20 years
in Thailand.
Zy Kher Lee has inspired his father,
Walter Lee, and others to establish
the Zy Movement Foundation
(www.zmf-asia.org) to raise awareness
and inspire independent living for the 10
million children with movement disabilities
in South-east Asia. Zy embraces the
outdoors and has participated in all of
ZMF’s signature activities,’ Claim To
Change A Life. ’ He has become the
youngest disabled child in the world to
reach the summits of Mount Kinabalu,
Mount Kilimanjaro, Mount Fuji and many
other mountains in between and many
more to come.
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Beauty x Hope x Poetry

Beauty
ชาร์ลี วิลสัน

Charlie Wilson
ชาร์ลี วิลสัน นักกวีผทู้ รงพลังในการถ่ายทอด
บทกวีทมี่ เี นือ้ หากินใจ ชาร์ลมี องเห็นบทบาท
ของตัวเองในฐานะศิลปินที่เปิดช่องทางใน
การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณ กาลเวลา และ
สิง่ ทีเ่ ราไม่สามรถล่วงรูไ้ ด้ เขาได้เปิดเวิรก์ ชอป
สอนการเขียนบทกวีในงานเทศกาล และ
งานกุศล เพื่อเข้าถึงเยาวชนที่ด้อยโอกาส
เขาเชื่อถึงการปลุกจิตวิญญาณคนและสร้าง
กิจกรรมในนาม ‘Sacred Love’
ผลงานกวี ข อง ชาร์ ลี นั้ น สามารถเข้ า
ถึ ง ทุ ก คน ไม่ ว ่ า จะเป็ น หั ว ข้ อ ความรั ก
ธรรมชาติ ครอบครัวและอืน่ ๆ ‘Earth’ เป็น
ผลงานขึ้นชื่อของเขาที่สร้างความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
ของเรา หรือผลงานอืน่ ในประเด็นสังคมอย่าง
‘Addiction’ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสพติด
เทคโนโลยีและวัตถุนยิ มของผูค้ นในปัจจุบนั ที่
ท�ำให้เราลืมนึกถึงสิง่ ทีเ่ ราเคยมีอยู่

Charlie Wilson

https://www.sacredlove.online
Charlie Wilson is a dynamic performance
poet who writes cathartic, spiritually
imbued verse. Charlie sees the role of
the artist as a conduit for reconnecting
with the timeless spiritual dimension
beyond the comings and goings of the
world. He has run writing workshops
at festivals and for charities aiming to
reach disadvantaged youths. He runs
shamanic journeys and holds ceremonial
space under the moniker ‘Sacred Love’.
Charlie’s poems can relate to all people
across the world. His poems cover
love, nature, family and much more. His
most famous work is ‘Earth,’ where his
verse creates an emotional connection
between living beings on our home
planet. Among his notable works are his
awareness poems, such as ‘Addiction,’
which looks at human addiction to
technology and materialism and how it
takes us away from being what humans
naturally are.
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Joy x Swing Dance x Community

Let’s Dance
Together
กลุ่มเชียงใหม่สวิงแดนซ์

Chiang Mai Swing Dance
ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ ได้ร่วมก่อตั้งเชียงใหม่สวิง
แดนซ์ (Chiang Mai Swing Dance) ขึ้นใน
ปี พ.ศ.2555 เพือ่ เป็นการรวมกลุม่ นักเต้นแนว
สวิงจากทัว่ โลกทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่
ด้ ว ยจั ง หวะที่ ส นุ ก สนาน และเหมาะกั บ
ทุกเพศทุกวัย กลุม่ เชียงใหม่สวิงแดนซ์จงึ เป็น
แหล่งชุมนุมของผูท้ รี่ กั กิจกรรมเข้าจังหวะ และ
แหล่งพบปะเพือ่ นใหม่ ผ่านห้องเรียนเต้นร�ำทุก
สัปดาห์ และกิจกรรมทัง้ ในและนอกสถานที่
ปั จ จุ บั น ใฝ่ ฝ ั น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อาจารย์
ป ร ะ จ� ำ ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เธอมีความหลงใหลในการเต้นแนวสวิงมา
ตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ใฝ่ฝันได้เข้าร่วมการแสดง งานแข่งขัน และ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ ก ลุ ่ ม ผู ้ ที่ รั ก การเต้ น สวิ ง
หลากหลายกลุ่ม หลังจากกลับจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2560 เธอมีบทบาท
ส�ำคัญในการพัฒนากลุม่ เต้นสวิงในเชียงใหม่
และประเทศไทย

Chiang Mai Swing Dance

https://www.facebook.com
/chiangmaiswingdance/

Founded in 2012, Chiang Mai Swing
Dance is a group of dancers from around
the world who live in Chiang Mai. Owing
to the improvisational and playful nature
of the dance, swing dance is enjoyed
by people of all ages and groups as a
means to communicate, express
creativity, relieve stress, appreciate music
and make new friends. A voluntary
organizing team of the Chiang Mai Swing
Dance group hosts weekly classes,
social dances, and also organizes
workshops and dance outings in a variety
of locations.
Faifun is a Mechanical Engineering
lecturer at Chiang Mai University
with a hobby in swing dancing. She
started dancing in 2006 in the US and
has participated in social dancing,
performances and competitions. Faifan
has joined forces with several other
dance enthusiasts and currently is
leading the growth in the swing dance
community in Chiang Mai.
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Self-growth x Contemporary x Lanna

‘Me’
กระผม
รณรงค์ คำ�ผา

Ronnarong Khampha
รณรงค์ ค� ำ ผา หรื อ อ๋ อ ง นั ก เต้ น และ
นั ก ออกแบบท่ า เต้ น ชาวเหนื อ เขาเริ่ ม
ฟ้อนร�ำล้านนามาตัง้ แต่เด็ก จนจบการศึกษา
ปริญญาตรีเกียรตินยิ ม จากภาควิชาศิลปะไทย
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ ปีพ.ศ.2548
แม้ว่าภูมิหลังของเขาจะเป็นการฟ้อนแบบ
ดั้ ง เดิ ม แต่ ป ั จ จุ บั น อ๋ อ งหั น มามุ ่ ง เน้ น กั บ
การแสดงแบบร่ ว มสมั ย เขาได้ พั ฒ นารู ป
แบบของตัวเองโดยใช้การฟ้อนแบบดั้งเดิม
ในการสร้างสรรค์สนุ ทรียศาสตร์ใหม่ อ๋องได้
ศึกษาการเต้นของชาวชวาและบาหลีที่เมือง
โซโล จังหวัดสุราการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย
เป็นเวลาสองปี และการแสดงละครโนห์ของ
ญีป่ นุ่ ทีเ่ มืองเกียวโตอีกหกเดือน
อ๋องจัดการแสดงเดีย่ ว และแสดงร่วมกับศิลปิน
มากมายทั้งจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย
ในเทศกาลเต้ น ร� ำ ทั่ ว โลกทั้ ง ในทวี ป ยุ โรป
อเมริกาเหนือ ออสเตรเลียและเอเชีย

Ronnarong Khampha

http://ronnarongkhampha.
blogspot.com/
Ronnarong (Ong) Khampha is a dancer
and choreographer from Northern
Thailand. Captivated by Lanna dance
when he was young, he graduated
with an honors degree in Thai Arts from
Chiang Mai University in 2005.
Although his background is traditional,
Ronnarong’s focus is on contemporary
performance. He has developed
his own style using old-style dance
as the base and then venturing into
new aesthetics. Ronnarong studied
Javanese and Balinese dance in Solo
(Surakarta), Indonesia for two years
(2006-08), and Japanese Noh Drama
for six months in Kyoto (2010).
Ronnarong has performed solo and
collaborated with artists from Thailand,
America, Japan, Korea, Australia and
Indonesia in dance festivals in Europe,
North America, Australia and Asia.
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“ Disability is just another
difference. It doesn’t make
them inferior to us or us
superior to them: we are all
equal. We are all friends. ”
- Chatchai Aphibanpoonpon
TEDxChiangMai 2016

x x x
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OUR
PARTNERS

Creative Chiang Mai (CCM) is an idea, vision and initiative
to promote creativity and innovation in Chiang Mai.
CCM’s mission is to promote Chiang Mai as a Creative City,
special economic zone and creative hub. The aims are to
generate economic development and diversification, attract
new investment, and create new jobs and opportunities.
เชียงใหมสรางสรรคเปนแนวคิดและเครือขายหนวยงานจาก ทั้งสถาบันการศึกษา
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนกลุมธุรกิจอีกกวา 40 องคกรที่รวมตัวกัน
ทำงานดวยจิตอาสา โดยอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนเลขานุการ เครือขายเชียงใหมสรางสรรคใชความหลากหลาย ความคิดสรางสรรค
นวัตกรรมและความรวมมือ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของเชียงใหม
The logo shows the city walls of Chiang Mai, the colors reflect
creativity and the slightly turned colors reflect creativity and the
slightly turned square center symbolizes innovation.

CHIANG MAI
DESIGN
AWARDS 2017

Key initiatives include
TEDxChiangMai : www.tedxchiangmai.com
Chiang Mai Design Awards : www.creativechiangmai.com/cda
Southeast Asian Creative Cities network : www.seaccn.com
We also publish reports, conduct studies, and organize workshops/events.
www.creativechiangmai.com
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GOLD
•
Chiva Care https://www.chivacare.com
•
Chiang Mai University https://www.cmu.ac.th
•
Fur dieFreiheit https://www.freiheit.org
•
HP Inc ( Thailand) Ltd. http://www8.hp.com/
•
Klean Kanteen www.kleankanteen.com
•
Tourism Authority of Thailand https://www.tourismthailand.org
•
Thai Traditional and Complementary Medicine Center
http://www.excellent.med.cmu.ac.th
•
The Intelligence Centre for Business Events in Chiang Mai (MICE)
https://www.chiangmice.com

สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

http://www.nia.or.th

METALIC
•
AirAsia https://www.airasia.com
•
British Council https://www.britishcouncil.or.th
•
PTT Public Company Limited (PTT) http://www.pttplc.com
•
SIXSHEET http://www.sixsheet.me
•
The Live Eye https://www.facebook.com/theliveeye
SILVER
•
Aware https://www.aware.co.th
•
Boonthavorn https://www.boonthavorn.com
•
Buzzwoo https://www.buzzwoo.de
•
CNX Creative https://www.cnxcreative.com
•
Pictures Talk https://www.picturestalk.net/
•
Silk Air https://www.silkair.com
•
The Chiang Mai University School of Public Policy
http://www.spp.cmu.ac.th
•
Whapow http://www.whapower.com

CHIANG MAI

Ruby
•
Dzentric http://www.dzentric.com
•
Malada http://www.malada.com
•
Movaci https://www.movaci.com
•
Verifigator https://verifigator.com/th
Media Partner
•
BKK Entreneur http://www.bangkokentrepreneurs.com
•
BRANDnow http://www.brandnow.asia
•
GM Magazine http://www.gmgroup.in.th
•
HIP Magazine http://www.hipthailand.net
•
Hubba http://www.hubbathailand. com
•
KONJA Home Studio
https://www.facebook.com/KONJA-HomeStudio-373260399751536/
•
Launchpad http://www.launchpad.co.th
•
Review Chiang Mai
https://www. reviewchiangMai.com

ทีม มช

https://www.facebook.com/teammorchor

In-kind
•
Bluemedia
http://www.bluemediaplus.com/
•
Deco Moda
https://www.deco-moda.com
•
Flying Squirrel Outfitters
https://www.flyingsquirreloutfitters.com/
•
Imperial Mae Ping Hotel
http://www.imperialmaeping.com
•
Le Meridien Chiang Mai Hotel
http://www.lemeridienchiangmai.com/th
•
Live Box http://www.livebox.me
•
Maya Mall shopping Center
http://www.mayashoppingcenter.com/
•
One Nimman
https://www.onenimman.com
•
Rimping Supermarket
http://www.rimping.com
•
TCDC https://www.tcdc.or.th/
•
Tencent (Sanook)
https://www.sanook.com/
•
The Booksmith https://www.facebook.
com/thebooksmithbookshop
•
Trash Hero https://www.trashhero.org/
ภทระ พรีเพรส https://www.facebook.com/
pattraraprepress1985/

INDIVIDUAL
SUPPORTERS
Michael Dean
Jean Rheault
Bob Fox
Danaipat Buranasathapon
Taylor Dean Wilson
Sunny Patel

“…we would have a
better society, a better
understanding of each
other, if we do not quickly
judge. ”
- Saran Yen Panya
TEDxChiangMai 2016

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

