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@ Princess Sirindhorn AstroPark
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WELCOME

สวัสดีเจ้า

Welcome to TEDxChiangMai 2021, “RE-Together”
What a challenge organizing this event has been! We started in March 2021, but COVID-19
and other factors led to a long journey that culminated in our event today on 27 November
2021. Originally, our event was scheduled for September, but as we decided to delay, we
also decided to organize several online and hybrid pre-events. Some of the speakers from
these events will re-join us today.
COVID-19 has made it inordinately more difficult to prepare and organize this event. We
would like to thank all speakers, the team, and our partners for persevering, for their support and commitment, and for their encouragement. We are proud that this year marks our
10-year anniversary. Many in our community wanted us to do an in-person event, so we
decided to organize today as a hybrid event, which is actually very challenging to do well.
TEDxChiangMai’s stands out for its diversity. Since our first event in 2011, we have always
embraced this diversity and our team has included young and older Thais and foreigners
from Chiang Mai, Bangkok, other provinces, and elsewhere.
Our previous venues were dear to us, but we are particularly excited about this year’s venue.
We fell in love with it immediately on our first visit. The Mission of the Princess Sirindhorn AstroPark and Narit ties really well into that of TED(x). Whilst we are still fighting COVID-19, our
team shares a greater concern for our future, which led to this year’s theme, “RE-Together”,
and a strong focus on the sustainable development goals (SDGs).
We were not able to implement all our ideas and normal standards this year, but hope that
the speakers, workshops, activities, exhibitions, and other contents reflect our concern for
the environment.
Kindly keep to the rules each and everyone of us must follow so all can stay safe, and please
continue to live according to the special TED(x) culture of openness by networking with
others, introducing yourself to someone new at every opportunity, and being mindful and
patient.
Last but not least, there will be many people on-site today, but there will also be a large
number of people joining via our online interactive channel. This hybrid experience is new.
Talk to them! Say hello. You can do all this via the Whova app, in our Lounge, and the Miro
app, and we are leaving everything open and available for up to six months.
Happy RE-Togethering!
Martin, Annette, Ketsuphee, Miiew and Jin,
and the entire core team.
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TEDx
ChiangMai

About
About the x
in TEDx

TED

x = independently organized TED-like events

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.

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.

TED เป็ น องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลกำ � ไรที ่ ม ี เ ป้ า หมายส่ ง ต่ อ
ความคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ ในรูปแบบการพูดที่สั้น
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

ความแตกต่ า งระหว่ า ง TED กั บ TEDx คื อ การที ่ ต ั ว อั ก ษร
x ต่ อ ท้ า ยนั ้ น มี ค วามหมาย ในเชิ ง การเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
การจั ด TED ที ่ ดำ � เนิ น การอย่ า งอิ ส ระ ภายใต้ ล ิ ข สิ ท ธิ ์ แ ละ
กรอบ แนวความคิ ด ของ TED ทำ � ให้ TEDx สามารถ
สะท้ อ นความเป็ น ตั ว ตนในแต่ ล ะพื ้ น ที ่ โดยหวั ง ว่ า การ
ดำ � เนิ น งานจะทำ � ให้ เ กิ ด พลั ง สร้ า งสรรค์ ใ น สั ง คม หรื อ แม้
กระทั ่ ง การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ น ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งลงตั ว

TEDx

10th Anniversary
2021 marks the 10th Anniversary of TEDxChiangMai over
which time, we have brought more than 50 TEDxChiangMai events to the local and international communities,
hundreds of volunteers have joined us over this time to
make it all happen. Today, we are pleased to present our
hybrid event which will feature live talks, workshops, activities and performances for those attending in person,
as well as a simultaneous online event.
Our talks focus on getting back on track with a Re-Together theme (Re-Set, Re-Imagine and Re-Align). It’s
been challenging psychologically, physically, and emotionally as we relearn to manage our lives due to the Covid
pandemic.
Today, find exciting ideas and learn how we can “remake’ this a better world. Now is our chance to “ReAlign” our lives as the pandemic begins to wind down and
we approach some sense of ‘new’ normality.

TEDxChiangMai is an independently organized
TEDx event, operated under license from TED.
Entering its 10th 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 2021 was the first large TEDx hybrid
event in Thailand. Our Chiang Mai ideas worth spreading
and community action is growing every year, celebrated
by TEDxChiangMai 2021 RE-Together.
TEDxChiangMai เป็นงาน TEDx ที่จุดประกาย ความคิดให้แก่
ผู้คนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำ�เนินงานอย่างงานอย่างอิสระ
และไม่หวังผลกำ�ไร ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ TED ทีี่จัดมายาวนานกว่า
10 ปี โดยความร่วมมือ และการขับเคลื่อนจากกลุ่มอาสาสมัครที่
มีประสบการณ์ และคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจ เพื่อสร้างพื้นที่แห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้คนที่หลาก
หลาย มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เปิดรับ
แนวคิดใหม่นำ�ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนการช่วยเหลือ
สนุน ผลักดันงาน และกิจกรรมขนาดเล็กอื่นตลอดทั้งปี
TEDxChiangMai ในปีพ.ศ.2564 ถือได้ว่าเป็นงาน TEDx ใน
รูปแบบ Hybrid ขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย หลังจากนั้น
ทางทีมงานจึงได้มีการจัดงานเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่องจนในปีนี้
TEDxChiangMai 2021 กลับมาพร้อมกับธีม ‘RE-Together’

ปี 2564 นี้ TEDxChiangMai ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 TEDxChiangMai
ได้จัดกิจกรรมดีๆ ในชุมชนมากกว่า 50 งานทั้งในและต่างประเทศ
อาสาสมัครร่วมใจกันสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ให้เกิดขึ้น จึงนำ�
เสนองานในรูปแบบ Hybrid Event ที่มีจะการพูดคุย เวิร์กช็อป
และการแสดง สำ�หรับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยตนเอง รวมถึงกิจกรรม
ออนไลน์
การเสวนาจะมุ่งเน้นไปที่การอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว
ตามธีม
Re-Together (Re-Set, Re-Imagine และ Re-Align) เป็น
เรื่องท้าทายทั้งทางกายและใจ
เนื่องจากการระบาดใหญ่ของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 ทำ�ให้ทุกคนต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Pre-Event ตั้งแต่
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ค้นพบไอเดียที่น่าตื่นเต้นและเรียน
รู้วิธี “สร้างใหม่” ให้โลกนี้ดีขึ้น นี่เป็นโอกาสของเราที่จะ “ปรับ
เปลี่ยน” ให้ชีวิตใหม่ของเราลงตัวกับความปกติ ‘ใหม่’

OVER 50 EVENTS

OVER THE PAST 10 YEARS
2013
2011

2012

TEDxThapaegate
TEDxDoiSuthep
TEDxLIVE

TIMELINE

TEDxChiangMai
500 people +
Le Meridien Hotel
/ Smaller events

TEDxChiangMai
“Creating connections”
1,000 attendees
First TEDx Youth event
In Thailand with
500 attendees
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2018

2014

2016

TEDxChiangMai
“Dare to”
1,200 attendees
Regional workshop
Other events
50-100 attendees

TEDxChiangMai
“Our Common
Future”
1,100 attendees
Other events

50-100 attendees

2019
TEDxChiangMai
“Shake & Shift”
Creativity and
Innovation”
1,000+ attendees
at CMU STeP

2020
TEDxAsiaPacifc
Virtual Forum
500 attendees
3 smaller events
30-100 attendees

1st women event.
Other events

50-100 attendees
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2021
TEDxChiangMai
300 – 500 attendees
or hybrid event

เราควรหยุดทบทวน ...RE-Set
เปลี่ยนมุมมอง ภาพความคิด ....RE-Imagine
และปรับเปลี่ยน ....RE-Align
เพื่อให้เราทุกคน พบกับความลงตัวในการอยู่ร่วมกัน...
Before we can be together on this planet
we need to stop some things (reset),
re-imagine (find new ways), and
re-align (modify and improve).
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Our Venue

@Princess Sirindhorn AstroPark
(NARIT)

Update - News Speaker Quotes:
Facebook, IG and
Twitter

Help? LINE
@TEDxChiangMai
(with the @)

Zoom &
Break outs

27 November 2021 the Princess
Sirindhorn AstroPark hosts TEDxChiangMai! This is the
headquarters of the National Astronomical Research
Institute of Thailand (Public Organization) — NARIT.

Whova
Community
Platform. Exhibition
live Stream (TH/EN)

MIRO
TEDyChiangMai
Partner Exhibition
Allev

Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn named NARIT’s Astro Park
as Sirindhorn Astro Park on August 4, 2015, a
hub for excellence in astronomical research and
development for Thailand and also the SEA region
that links the entire network of the Thai National
Observatory, Regional Observatories for the Public
in different geographical zones of Thailand namely,
Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Chachoengsao,
Phitsanulok and Songkhla together with Thai
Robotic Telescopes Network with the locations of
Chile, China, Australia, Spain and USA.

MIRO
Various Activities
by us, speakers
and partners

*You will find a virtual map of TEDxChiangMai. With Whova, Miro Board and our
amazing not to be missed virtual TEDxChiangMai Lounge, everything can be accessed
for another six months.

แอปพลิเคชันที่คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ร่วม
พูดคุยกับ Speaker และผู้ร่วมงานท่านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
โทรหรือการจัดห้องประชุมออนไลน์ รวมไปถึงสามารถแปะ
ช่องทางการติดต่อ อัปโหลดรูปภาพ เพื่อพูดคุยทำความรู้จัก
กันให้มากยิ่งขึ้น

www.narit.or.th

Picture Talk &
other Galleries

และนี่คือแผนที่ Virtual map ของ TEDxChiangMai ที่จะพาคุณเข้าร่วม งานผ่านช่องทางออนไลน์
ที่ ไม่น่าเบื่อ อีกต่อไป โดยเราจะมี Whova, Miro Board และ TEDxChiangMai Lounge ที่คุณไม่ควร
พลาด สามารถเข้าถึงทุกแพลตฟอร์มได้แล้ววันนี้ จนถึงอีก 6 เดือนข้างหน้า เพียงแค่แสกน QR
Code ด้านล่างนี้

Whova
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TEDxChiangMai
Lounge

MIRO
TEDxChiangMai
Miro Board
Central

On Whova you can attend to the online event,
contact and talk to other attendees, speakers,
and partners (even call or setup meeting); start a
discussion, upload pictures and much more.

Miro Board

The Lounge

แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ที่คุณสามารถทำกิิจกรรมออนไลน์
เสนอความคิดเห็น และติดต่อพูดคุยกับผู้ร่วมงานท่านอื่น ๆ
นอกจากนั้นยังสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลัง
ของ side-events และกิจกรรมอืน ๆ อีกมากมาย ที่เราจะมา
ร่วมแบ่งปันกันในงาน TEDxChiangMai

แพลทฟอร์มหรือเว็บไซต์ ที่ทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกัน
ผ่านโลกออนไลน์ 3มิติ โดยที่เชื่อมโยงกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และกิจกรรมอืน ๆ ร่วมกันในงาน
TEDxChiangMai

On MIRO you can leave comments and connect
with others. Watch video recordings of side-events
and activities that we will share with you from
TEDxChiangMai event.

On TEDxChiangMai Lounge is a 3D virtual space for
communicating and allows you to connect with
people in the virtual event where you can meet, share
and collaborate together.

Password: TEDxCM2021
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Planetarium
Ground Rules
ข้อปฏิบัติภายในห้องประชุม

Covid-19 Measures
มาตรการเกี่ยวกับโควิด 19

What
you need
to know
Onsite Attendee Kit for
TEDxChiangMai 2021

งาน TEDxChiangMai จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 แล้ว แต่
เราก็ ไม่เคยหยุดนิ่งด้านไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์
ในการจัดงาน เรายังคงทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเรา
ขออภัยทุกท่าน หากมีสิ่งใดไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
`รวมถึงหากคุณมีขอ้ กังวลใดทีท่ ีมงานไม่สามารถแก้ ไขได้
ในขณะนั้น โดยที่ผ่านมา ทีมผู้จัดงาน และอาสาสมัครของ
เราต่างทำ�งานหนักกันมาตลอดทั้งปี เราหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะไม่เกิดปัญหา หรือเหตุขัดข้องใดๆ เราพร้อมช่วย
เหลือทุกท่านอย่างสุดความสามารถ

Even though this is the tenth 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
12

•ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องทำ�การเช็คอินผ่านแอปพลิเคชั่นไทย
ชนะ และแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางก่อนเข้างาน
•เราขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแสดงหลักฐานรับรองการฉีด
วัคซีนโควิด-19 ณ จุดลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับวัคซีนอย่าง
น้อย 2 โดสก่อนวันงาน เราขอความร่วมมือในการแสดงผลตรวจ
เชื้อโควิดระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนหน้า หรือทำ�การตรวจ
ด้วย Antigen Test Kit ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าภายในงาน
•เพื่อความปลอดภัยของส่วนร่วมผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการ
ปฏิเสธการเข้าภายในงานของผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 หรือผู้
ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
•กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ภายในงาน
ท่านสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลารับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น
• กรุณาเว้นระยะห่างจากผู้ร่วมงานท่านอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

•เราได้จัดให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมโดยทีม
งานมืออาชีพเป็นที่เรียบร้อยก่อนวันงาน
•เนื่องด้วยการเว้นระยะห่างตามมาตรการโควิด-19 หาก
ท่านเข้าชม Talks มากกว่าหนึ่งครั้งขอความกรุณาให้ผุ้
ฟังท่านอื่นได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังสดก่อน เนื่องจากภายใน
ห้องประชุม Planetarium จึงสามารถจุผู้เข้าชมได้เพียง
80 ท่านเท่านั้น โดยท่านใดมาก่อน จะได้ที่นั่งก่อน ท่านใดที่
พลาดการเข้าห้องประชุมPlanetariumสามารถรับชมการ
ถ่ายทอดสดบนจอขนาดใหญ่ได้ที่ห้องAndromeda ชั้น 2
ของอาคาร ซึ่งจุผู้ชมได้ 140 ท่าน
•ขอความร่วมมือทุกท่านไม่นั่งบนที่นั่งที่มีสัญลักษณ์ห้าม
นั่ง เพื่อเว้นระยะห่าง
•ประตูจะปิดตลอดช่วงของการทอล์กในห้องท้องฟ้าจำ�ลอง
(เวทีหลัก) การพักเข้าห้องน้ำ�สามารถทำ�ได้เฉพาะช่วงหลัง
จากที่วิทยากรบนเวทีพูดจบแล้วเท่านั้น หรือเมื่อมีการพัก
ในแต่ละช่วง
•โปรดปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือเปลี่ยนเป็นโหมดไม่มี
เสียง และลดแสงสว่างของหน้าจอของคุณ
•โปรดงดการยืน ลุกออก หรือพูดคุยในแต่ละช่วงของการ
ทอล์ก และการแสดง และการโปรดรักษาความเงียบ งดใช้
อุปกรณ์ที่มีเสียง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศ หาก
คุณไม่สามารถปฏิบัติ ตามข้อตกลงนี้ได้ พวกเรา ต้องขอ
เชิญคุณออกจากบริเวณดังกล่าวทันที
•งดการใช้ โ น้ ต บุ๊ ก คอมพิ วเตอร์ แท็ บ เล็ ต โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
หรื อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก รณี ต้ อ งการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
สื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ ได้ที่ห้องอเนกประสงค์
Andromeda
•ไม่อนุญาตให้บันทึกวีดีโอ ทั้งนี้คุณสามารถถ่ายรูปได้โดย
งดใช้แฟลช
•The Planetarium is disinfected by an approved
professional service in advance of the event.
•Due to Covid-19 measures, if you have already
watched talks in the Planetarium more than once,
please wait a little to see if others who have not
had that chance, would like to have a seat. The
planetarium is limited to an audience of 80 first come
first served. If you miss access to the Planetarium,
there is a live screen in the Andromeda room with
140 people capacity.

• All attendees must check-in with Thai Chana and bring
a Photo I.D..
• You may be required to present a vaccination certificate
at registration. If you are not vaccinated with at least 2
doses, a rapid test will be required, or you could present
your test result from within the past 72 hours. Antigen
Test Kits will be available for free at Registration.
• For safety reasons, we reserve the right to refuse entry to
any attendee testing positive for Covid-19 OR attendees
with a body temperature above 37.5 Celsius.
• Please wear a face mask at all times. You can remove
your mask when eating and drinking only.
• Please keep at least one metre distance from the others
at all times.
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•Please do not sit on the seats with the ‘no seating’ signs.
•Doors must remain CLOSED during every session. In the
Planetarium, toilet breaks are only possible at the end of
a session.
•Please turn off your phone, put it on silent and dim your
screen.
As we are filming the entire event, please refrain from
standing and moving about during a session, particularly
during a talk or performance.
•Please help keep the Planetarium as quiet as possible
during talks. Please refrain from using or taking photos
on mobile phones, tablets, and other devices that cause
disruptive noises and light. Devices should be on silent at
all times during a talk. Violating this rule may result in you
being asked to leave the Planetarium.
•Use of laptops, tablets, PDA or smart phones is not
permitted in the Planetarium, please go to the Andromeda
room if you wish to continue to use devices during the
talks.
•Photos are most welcome, but no flash please. Videoing
is prohibited.

Simultaneous
Translations
การแปลภาษาสด
ทุ ก ทอล์ ก นั้ น จะมี ก ารแปลภาษาทั้ ง ภาษาไทยเป็ น ภาษา
อังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หากคุณต้องการ
รับบริการดังกล่าวกรุณาติดต่อรับเครื่องแปลโดยแลกบัตร
ประชาชน (ไม่สามารถใช้ใบขับขี่แทนได้) หรือหนังสือเดินทาง
ณ จุดบริการเครื่องแปล
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 ID card or
passport (driver’s licenses are not accepted) at the
Translation Headsets Desk.

ABC

Lunch and Breaks
อาหารกลางวันและอาหารว่าง

Name Tag
ป้ายชื่อ

•เนื่องจากมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19ในปีนี้เราไม่สามารถ
จัดอาหารแบบบุฟเฟต์ ได้แต่เรายังคงรักษามาตรฐานใน
การจัดหาอาหารอร่อยมาให้ทุกท่านได้รับประทานครั้งนี้
เรามีทั้งอาหารนานาชาติ รวมถึงอาหารที่มาจากพืช
•ทุกท่านจะได้รับคูปองสำ�หรับอาหารว่างอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่มกรุณาแสดงคูปองเพื่อรับอาหารและเครื่องดื่ม
ตามจุดต่าง ๆ
•ท่านสามารถรับอาหารว่างและน้ำ�ดื่มได้ที่หน้าห้องอาหาร
The Planet ชั้น 2 และเต็นท์ลงทะเบียน ชั้น 3 เราจะจัด
เตรี ย มเต็ น ท์ เ พิ่ ม เติ ม ไว้ เ พื่ อ ให้ ท่ า นสามารถรั บ ประทาน
อาหารพร้อมชมบรรยาภายนอกอาคารได้อย่างสบาย
•ท่านสามารถรับอาหารกลางวันและน้ำ�ดื่มได้ที่ห้องอาหาร
The Planet ชั้น 2 และจากรถอาหารที่จอดอยู่ทางเข้าห้อง
อาหาร และที่เต็นท์ลงทะเบียนชั้น 3
•เราจะจัดสถานที่ไว้ให้ท่านได้รับประทานและเพลิดเพลินไป
กับอาหารกลางวันและของว่าง
•กรุณารักษาระยะห่างจากผู้ร่วมงานท่านอื่นและปฏิบัติ
ตามเมื่ออาสาสมัครขอความร่วมมือให้รักษาระยะห่าง

ป้ายชื่อของคุณ คือทุกอย่างสำ�หรับงานนี้ไม่ว่าจะเป็นการ
รับของว่าง รับประทานอาหารกลางวัน ปาร์ตี้หลังจากอีเว้
นท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย หากป้ายชื่อของคุณชำ�รุดหรือ
สูญหาย โปรดติดต่อที่จุดลงทะเบียน
Your name tag is your passport for everything today,
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.
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•กรุณานำ�ขยะไปทิ้งในถังขยะที่เราจัดไว้ ให้ โดยจะมีถังขยะ
รี ไซเคิลแยกต่างหากสำ�หรับพลาสติกเพื่อที่จะนำ�รี ไซเคิล
และใช้ในโครงการสร้างถนนต่อไป
•ห้ า มนำ � อาหารและเครื่ อ งดื่ ม เข้ า ไปรั บ ประทานในห้ อ ง
ประชุม Planetarium และห้อง Andromeda

ชุมชน TEDxChiangMai เป็นหนึ่งในชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วย
การแชร์เรื่องราวระหว่างกัน ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
กับชุมชนของเราได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย เช่น
Instagram, Facebook, Twitter และ Line official โดย
การใช้แฮชแท็ก #tedxchiangmai ในโพสต์ของคุณเกี่ยว
กับงานนี้

•Due to Covid-19 restrictions we cannot serve a
buffet this time. Lunch and breaks will be served in
take away boxes. We want to keep up our standards
and the food will be delicious as always. There will
be different food options such as Thai, German,
Italian foods and plant-based meals.
•You will receive vouchers for snack breaks, lunch
and drinks, please present them when requested.
•Snack breaks and bottled water: please pick up
from in front of The Planet Restaurant (2nd Fl.) and
at the Registration Tent (3rd Fl.), there will also be
additional tents so you can enjoy your food outside
in the open air.
•Lunch and bottled water can be picked up from The
Planet Restaurant and from the Food Trucks parked
at the entrance to The Planet Restaurant and at the
Registration Tent (3rd Fl.),
•We will prepare spaces for you to have lunch and
breaks.
•Please be physically distanced from others and
move a little if requested to do so by our volunteers
•Please put your rubbish in the bins provided, there
will also be a special bin for plastic the contents of
which will be recycled for road building projects.
•Note that food and drinks are prohibited in the
Planetarium and the Andromeda Planetarium

Our TEDxChiangMai community is driven by the
sharing of stories with one another and with those
further afield. Everyboday 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
กรณีฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล
และกรณีของหาย
In Case of Emergency, First Aid, Lost and Found
ในกรณีฉุกเฉินหรือพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้น
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ของอุทยาน
ดาราศาสตร์ ภายในงานโดยทันที ในกรณีที่ไฟไหม โปรด
อยู่ในความสงบ ไม่แตกตื่น และเคลื่อนย้ายออกจากอาคาร
ผ่านทางหนีไฟอย่างมีระเบียบ ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด
และหากคุณมีปัญหาสุขภาพระหว่างงาน หรือต้องการ
ความช่วยเหลือใดๆ เป็นพิเศษ เ่นเดียวกับกรณีที่มีสิ่งของ
สูญหาย ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทันที
In case of emergency or if you see suspicious
activities, please notify the nearest NARIT’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 & Found is located at the
Information Desk in the front of Planeterium.
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AGENDA

(Indicative)

Itinerary
TEDxChiangMai 2021
Saturday 27th November 2021
NARIT Princess Sirindhorn AstroPark,
Mae Rim, Chiang Mai
08.30-09.15

Registration

09.15-10.45
10.45-11.15

Session 1
Break & Activities

11:15-12.35
12.35-14.30

Session 2
Lunch & Activities

14:30-16.05
16:05-16.50

Session 3
Break & Activities

16.50-18.25
18.25-18.30

Session 4
Closing Event & Starting Post Event

16

17

What
you need
to know

18

What
you need
to know
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SPEAKERS

- บูธสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

These floor plans are indicative. Please check again for
20
final versions (online
and at venue).

&
PERFORMERS
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Speaker

1

Aphisak
Maetha
อภิศักดิ์ แม่ทา

ตัวแทนคนรุ่นใหม่จากชุมชนแม่ทา

Organic Agriculture
Brought Me Back Home
กลับบ้านเกิดมาทำ�
เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อภิศักดิ์ กำ�เพ็ญ (อั๋น) เกษตรกรและแกนนำ�คน
รุ่นใหม่ที่สนใจเกษตรอินทรีย์
จากชุมชนแม่ทา
ทางเหนือของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาออกแบบ
อุตสาหกรรม และตัดสินใจกลับบ้าน เพื่อแสวงหา
ความสุขที่แท้จริงและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ทำ�งานเป็นผู้
ประสานงานและช่วยเหลือชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์
จัดอบรมและเวิร์คช็อปให้กับกลุ่มต่างๆ ที่เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีวิสัยทัศน์เดียวกัน เขา
ได้ก่อตั้งศูนย์ “วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา” มุ่งสร้างพลังให้
คนรุ่นใหม่ และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนที่สนใจการ
ขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์ ในสังคมไทยและที่อื่นๆ

Aphisak Kamphen (Aun) is a young organic farmer
and youth leader from the Mae Tha Community in
Northern Thailand. He gained a diploma in Industrial Design in the Fine and Applied Arts Program
and decided to return home to pursue true happiness through a resilient way of living. He is the main
coordinator and facilitator for the community on
organic agriculture and conducts training and
workshops for various groups who share the
same values and vision on sustainable development. He also established and manages the “Mae
Tha Sustainable Living” center for community
learning, which aims to empower new generations
and strengthen community networks in the organic
movement in Thai society and beyond.

MaethaOrganic
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A Song of the Era

บทเพลงของยุคสมัย

Bringkop
Vora-urai
บฤงคพ วรอุไร

นักชาติพันธุ์และนักแต่งเพลง

หัวหน้าสาขาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

บฤงคพ วรอุไร สำ�เร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์มหาวิทยาลัยพายัพในปี 2534 และได้
รับปริญญาโทสาขาชาติพนั ธุว์ ทิ ยาจากมหาวิทยาลัย
นอร์เทิรน์ อิลลินอยส์ (สหรัฐอเมริกา) ในปี 2540
ในฐานะนักชาติพนั ธุว์ ทิ ยาและนักแต่งเพลง เขาสนใจที่
จะผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของชนก
ลุ่มน้อยในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือของประเทศไทย
ให้เข้ากับการประพันธ์เพลงล้านนาร่วมสมัยส่วนใหญ่
ของเขาในปี พ.ศ. 2546 เขาได้เปิดตัวบทเพลง “ไม้ไผ่
ในตึกสูง - ลำ�ไผ่ในตึกสูง” อัลบัม้ แรกของเขา โดยใน
ทุกบทเพลงจะใช้ขลุย่ ในการบรรเลงเพลง ในปีเดียวกัน
เขาได้กอ่ ตัง้ วงออร์เคสตราร่วมสมัยล้านนา “The TIP
Orchestra of Chiangmai” และได้แสดงในงานสำ�คัญๆ
มากมายทัว่ ประเทศ ในปี พ.ศ. 2546 เขาได้กอ่ ตัง้ วง
ออร์เคสตราล้านนาวงแรก ซึง่ เป็นวงออร์เคสตราขนาด
ใหญ่จากการผสมผสานเครื่องดนตรีจากฝั่งตะวัน
ตก และเครือ่ งดนตรีลา้ นนาเข้าไว้ดว้ ยกัน วงออร์เคส
ตราล้านนาได้แสดงครัง้ แรกในการแสดงแสงสีเสียงใน
พิธเี ปิด “เวียงกุมกาม เมืองสาบสูญ” ถวายแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ แ์ิ ละเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ (พระยศ
ในขณะนัน้ )

Born in Chiangmai Thailand. Bringkop Vora-urai
graduated from the College of Music at Payap University in 1991. In 1997, he gained a Master’s in
Ethnomusicology from Northern Illinois University
(USA).
An ethnomusicologist and composer, he is interested in blending the cultural elements of minority
people in remote areas in northern Thailand into
his contemporary Lanna music compositions. In
2003, he released “Bamboo in a Skyscraper - ลำ�
ไผ่ในตึกสูง”, his first recording project. The album
features the Thai flute in all songs. In that year he
also founded a Lanna contemporary orchestra
called “The TIP Orchestra of Chiangmai”, which
has performed in many major events around the
country. He also founded the first Lanna Orchestra,
which is a large orchestra consisting of musicians
playing western instruments and Lanna musical
instruments. The Lanna Orchestra first performed
in the Light and Sound show for the grand opening
of “Wiang Kum Kam: the Lost City” performed for
then Queen Sirikit and Crown Prince Maha Vajiralongkorn.

bringkop.voraura
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Boonsong
Thansrithong
บุญส่ง ธารศรีทอง

Seeds of Hope

เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง

Program Manager at
ECHO Asia Foundation

บุญส่ง ธารศรีทอง สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา โคนมโค
เนือ้ จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาโท คณะเกษตร
สาขาส่งเสริมการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่ใ ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่ง Program manager ให้กบั
มูลนิธเิ อคโค่เอเชีย ประเทศไทย
บุญส่ง ทำ�งานเกีย่ วข้องกับงานพัฒนาด้านการเกษตร
โดยเน้นในรูปแบบเกษตรธรรมชาติมาตัง้ แต่ปี 2541
เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั โดยช่วงแรกทำ�งานกับชุมชนผู้
ป่วยโรคเรือ้ นในเชียงใหม่ และ จังหวัดใกล้เคียง จากนัน้
มีสว่ นในงานวิจยั มาลาเรีย ก่อนกลับมาทำ�งานทีเ่ กีย่ ว
กับการพัฒนา
บุญส่งมีโอกาสสร้างศูนย์เรียนรูก้ ารเกษตรเพือ่ ให้การ
พัฒนาให้กับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในเอเชีย
สองแห่ง แห่งทีส่ องซึง่ เป็นแห่งทีส่ ง่ เสริมงานด้านการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ,์ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ และองค์ความ
รูด้ า้ นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของงาน
พัฒนาในภูมภิ าคเอเชีย

Boonsong has a bachelor’s degree in Agriculture Production (Dairy and Beef Production) from
Maejo University. Master in Agriculture (Agriculture Extension) from Chiangmai University and
Ph.D. in Social Science from Chiangmai University. Boonsong serves ECHO Asia Foundation as
Program manager.
Boonsong has been involved in agriculture work
focus on Natural agriculture since 1998 until now
a day. In the early day, he works with the Leprosy
community in Chiangmai and nearby provinces
then he was involved with Malaria research for a
couple of years and shift back to relief and development.
Boonsong has established two training centers
to assist and develop people that in need in Asia.
The second center focuses on seed-saving and
banking and related knowledge that suit the development work context in the Asia region.

www.echonet.org
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SDGs can be Tools for Everybody
ทำ�ให้ SDGs เป็นเครื่องมือของทุกคน

Asst. Prof.
Chol Bunnag
ผศ. ชล บุนนาค
ผู้อำ�นวยการ SDG Move

ชล สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา จาก
สหราชอาณาจักร ชล เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำ�นวย
การของ SDG Move ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยภายใต้คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทำ�การ
วิจัยและสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเทศไทย และเป็นผู้
จัดการเครือข่าย SDSN ประเทศไทยซึ่งเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายวิชาการระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Chol has a bachelor’s degree in Economics
from Thammasat University and a master’s
in Development Economics from the UK.
He is currently the founder and director of
SDG Move, a research centre under Faculty
of Economics, Thammasat University, conducting research and supporting the implementation of Sustainable Development Goals
(SDGs) in Thailand. He is also the manager of
SDSN Thailand, which is a national network
connecting with a global academic network
for sustainable development, the UNSDSN.

ชล เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการ
เกษตรและชนบท ระบบในการสนับสนุนการขับ
เคลื่อน SDGs และระบบธรรมาภิบาล (Governance) ชลยังเป็นหนึ่งในนักวิชาการไม่กี่คนใน
ประเทศไทยที่ทำ�การติดตามการขับเคลื่อน SDGs
ในประเทศไทยมาตั้งแต่ต้น

Chol is an economist with interest in sustainable development, environmental management, agricultural and rural development,
supporting system for SDG implementation
and SDG governance. Chol is also one of a
few scholars in Thailand who follows closely
the SDG implementation in Thailand since the
beginning.

www.sdgmove.com
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Christopher Oestereich
คริสโตเฟอร์ ออสเตอร์ ไรช์
Co-founder of the
Circular Design Lab

Humanity’s Choice:
Paradigm Shift or Bust

ทางเลือกของมนุษยชาติ:
จะเปลี่ยนหรือปล่อยให้พัง
คริสโตเฟอร์ ออสเตอไรซ์ เป็นนักเขียน วิทยากร และ
ผู้นำ�ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็น
ผู้นำ�โครงการ โครงการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)
ในอุ ต สาหกรรมของอุ ป โภคบริ โ ภคในประเทศ
สหรัฐฯ ตอนนี้เขาช่วยให้องค์กรต่างๆ เปลี่ยนไปใช้
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านบริษัทของเขาที่ชื่อว่า
Linear to Circular และเขากำ�ลังเปิดตัวโครงการที่
จะร่วมมือกับแรงงานนอกระบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
จากขยะสู่มูลค่า คริสยังเป็นทูตระดับโลกของ The
RSA ผู้ผลิตสื่อ Wicked Problems Collaborative
เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (School of
Global Studies)g แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และผู้ร่วมก่อตั้ง Circular Design Lab ซึ่งเป็นความ
พยายามที่นำ�การออกแบบที่เป็นระบบมาสู่ชุมชน

Chris Oestereich is a writer, lecturer, and circular economy leader who formerly led zero
waste programs in the US grocery industry.
He now helps organizations shift towards
the circular economy via his firm, Linear to
Circular, and he’s launching a program that
will partner with informal workers to create
waste-to-value products. Chris is a global
ambassador for The RSA, the publisher of the
Wicked Problems Collaborative, a lecturer
at Thammasat University’s School of Global
Studies, and a co-founder of the Circular Design Lab, an initiative that’s working to bring
systemic design to communities.

www.chrisoestereich.com
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Blockchain, Art
and the Metaverse

บล๊อกเชน งานศิลปะ
และโลกเหนือจินตนาการ

Cyrus James Khan

ไซรัส เจมส์ คาห์น

Digital Artist & Game Developer

ไซรัสเป็นศิลปินดิจิทัล นักออกแบบสามมิติ (3D
Generalist) และนักพัฒนาเกมส์ ที่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการ
ทำ�งานด้าน VFX เทคนิ ค ที ่ ใ ช้ เ พื ่ อ สร้ า ง หรื อ นำ �
เสนอมุมมอง ภาพที่มีลักษณะพิเศษ หรือภาพที่
ไม่สามารถถ่ายทำ�ได้จริง การสร้างโมเดลสามมิติ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพจากแบบ
จำ�ลอง ระบบตรรกะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขา
นี้ ความสนใจสารสนเทศและนิยายวิทยาศาสตร์
ทำ�ให้เขาผลักดันตัวเองมาเอาดีทางด้านเทคโนโลยี
ล้ำ�ยุค เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง เกมส์
และบล็อกเชน
เขาก่อตั้งบริษัทแอตลาส ออกแบบระบบที่รับงาน
อิสระ และเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสร้างสรรค์ ให้แก่ กัน
ตนา กรุ๊ป เซ็นทรัลกรุ๊ป เบียร์ช้าง เอฟทีซีซี โพ
รพากานดาเจม เขายังพัฒนางานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น งานดิจิทัลสามมิติ งานที่เน้นการ
สื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ และวิดีโอเกม

Cyrus is a self-taught digital artist, 3D generalist and
game developer with over 10 years of experience
working in VFX, 3D modeling, animation, rendering,
logic systems and everything in between. His lifelong interest in information technology and science
fiction has pushed him to the cutting edge of technological advances, leading him to become an early
adopter and developer in fields such as virtual reality, game development and blockchain technology.
He co-founded the Atlas company, designing a decentralized freelance system, and has been taken
on as a creative associate and consultant for notable
companies such as the Kantana Group, the Central
Group, Chang, FTCC, Propaganda GEM and more.
Aside from commissioned work, he continues pursuing innovative intellectual property development
including digital 3D artwork, interactive experiences
and video games.

www.cjkproduction.com
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What if we knew earlier?

ถ้าเรารู้ ได้เร็วกว่านี้ ?
Dr. Dhammika Leshan Wannigama

ดร. ธัมมิกา เลชาน วันนิกามา
Infectious Disease Specialist and Scientist

leshanwannigama@gmail.com
34

ลี ช านเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นโรคติ ด ต่ อ และนั ก
วิทยาศาสตร์ทห่ี น่วยวิจยั ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจยั
ของเขาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หากลไกของการติด
เชือ้ ในปอดแบบเรือ้ รัง การบำ�บัดด้วยภูมติ า้ นทาน
รูปใหม่ ๆ และการรักษาเพือ่ จัดการกับแบคทีเรียและ
พยาธิวทิ ยาของการอักเสบในปอด ลีชานยังเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ทม่ี กั จะสือ่ สารให้สงั คมได้รบั ทราบเกีย่ ว
กับการติดเชือ้ จากกลุม่ แบคทีเรียบนพืน้ ผิว และการ
ติดเชือ้ แบคทีเรียเรือ้ รัง เขาเป็นหัวหน้าโครงการ Zero
Covid Trial และการเฝ้าระวังกลุม่ โควิดที่ไม่แสดง
อาการในประเทศไทย
ลีชานเป็นนักวิชาการทุนแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยการ
แพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียและโรง
พยาบาลศูนย์เขตยามากาตะ ประเทศญีป่ นุ่ และเขียน
บทความวิชาการมากกว่า 50 ชิน้ รางวัลทีเ่ คยได้
รับได้แก่ APSR Young investigator Prize 2018
รางวัลวิจยั ดีเด่นด้านกลุม่ ความสนใจพิเศษ จาก
TSANZSRS 2019 (สมาคมวิทยาศาสตร์ระบบทาง
เดินหายใจแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) และรางวัล
วิจยั ดีเด่นจาก ICIC & ISAAR 2019 (การประชุม
นานาชาติ วิท ยาศาสตร์ ด้า นการติ ด เชื้อ และเคมี
บำ�บัดและการประชุมนานาชาติดา้ นจุลชีพดือ้ ยา)

Dr Leshan Wannigama is an Infectious disease
specialist, fellow and scientist at Antimicrobial
Resistance and Stewardship Research Unit,
Department of Microbiology, Faculty of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital,
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
His research is on deciphering the mechanistic
insights of chronic lung infections, development
of novel targeted immunotherapies and treatment strategies to manage bacterial invasion and
persistence, as well as pathological inflammation
in human lungs. Leshan has also been an active
scientific communicator in biofilm infections and
chronic bacterial infections. He is a principal lead
investigator of the ZeroCovid Trial and Covid asymptomatic surveillance in Thailand. Moreover,
Leshan has also contributed more than 50 scientific articles. He was a recipient of the APSR
Young investigator Prize 2018, TSANZSRS 2019
Special interest group best research award and
an outstanding research award in ICIC & ISAAR
2019. He is a member of the Thoracic Society of
Australia and New Zealand (TSANZ) and the Asia
Pacific Society of Respirology.
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My Hometown Project

โปรเจกต์ มาย โฮม ทาวน์

Eric Hawkinson
เอริค ฮอร์คินสัน

Founder of TogetherLearning.com

เอริคเป็นนักวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตทีป่ ระยุกต์และ
ออกแบบเทคโนโลยีท่ีช่วยกำ�หนดอนาคตของการ
เรียนการสอน เขาเป็นประธานและผูป้ ระสานงานวิจยั
ของ MAVR กลุม่ วิจยั ทีท่ �ำ งานด้านเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ทีเ่ น้นด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality or VR) และสภาวะจริงทีเ่ สริมด้วยเทคโนโลยี (Augmented Reality or AR) งานประจำ�ของเขาคือสอน
และทำ�วิจยั ด้านเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วกับการท่องเทีย่ วและ
การศึกษา อยูท่ ม่ี หาวิทยาลัยเกียวโต เขาเคยร่วมงาน
กับ TEDx Kyoto ในฐานะหัวหน้าทีมออกแบบสือ่ อิน
เตอร์แอ็คตีฟ โครงการแรกๆ ทีเ่ ขาทำ�คือ Arientation
คือระบบการเรียนรูแ้ บบ AR ทีอ่ อกแบบให้มคี วาม
เป็นส่วนตัวและทุกคนเข้าถึงได้เพือ่ สร้างต้นแบบสภาพ
แวดล้อมในการเรียนรูแ้ บบ AR ได้อย่างรวดเร็ว และก่อ
ให้เกิดความตระหนักไปในวงกว้างเกีย่ วกับรูปแบบการ
เก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีจ�ำ ลองทีท่ �ำ ให้เราดืม่ ด่�ำ ไปกับ
จินตนาการ โครงการอืน่ ๆ ของเอริคได้แก่ การชุมนุม
ด้านการท่องเทีย่ วแบบเออาร์ นิทรรศการศิลปะชุมชน
เออาร์ ห้องปริศนาทีผ่ สานโลกแห่งความเป็นจริงกับ
เสมือนจริง (Mixed Reality or MR) และการทดลอง
อืน่ ๆ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีจ�ำ ลอง

Eric is a learning futurist, tinkering with and
designing technologies that may better inform
the future of teaching and learning. Eric is
president and research coordinator of MAVR,
a research group working in immersive technologies for teaching and learning, and more
specifically, augmented and virtual realities
in language learning. Eric’s day job is at the
Kyoto University of Foreign Studies where he
teaches courses and conducts research on
issues related to technology in tourism and
education. Eric also leads a team of interactive media designers for TEDxKyoto. His passion project, ARientation is an award winning,
free-to-use, privacy-by-design augmented
learning platform to rapidly prototype augmented learning environments, also aiming to
spread awareness of increasingly aggressive
data collection models using immersive technology. Eric’s other projects have included
augmented tourism rallies, AR community art
exhibitions, mixed reality escape rooms, and
other experiments in immersive technology.

www.erichawkinson.com
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The Munniq, the last nomadic
tribe of Thailand

มันนิ เจ้าแห่งพงไพร

Krittanon Thotsakul
กฤตานนท์ ทศกูล
Film Maker & Activist

กฤตานนท์ ทศกูล เกิดและเติบโตทีจ่ งั หวัดสตูลซึง่
เปี่ยมไปด้วยหาดทรายขาวและธรรมชาติอันงดงาม
ในวัยเด็กเขามักใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปกับการบันทึก
ภาพธรรมชาติ สัตว์น�ำ้ หมูบ่ า้ นชาวประมง และนำ�
เสนอเรือ่ งเล่าเหล่านัน้ ผ่านการตัดต่อวิดโิ อโดยได้รบั
แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์สารคดีของ Sir David
Attenborough and Jacque Perrin หลายปีผา่ นไป
กฤตานนท์สงั เกตเห็นความเสือ่ มโทรมของธรรมชาติ
ซึง่ เกิดจากฝีมอื มนุษย์
เขามีจงึ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
อนุรักษ์ธรรมชาติโดยการเริ่มสร้างความเปลี่ยนแป
ลงเล็กๆด้วยตนเอง

Krittanon was born and raised in Satun, west
coast of southern Thailand. He spent his
childhood filming nature, the beach, wildlife,
and fisherman village in his hometown. His
film was inspired by Sir David Attenborough
and Jacque Perrin’s documentary film. Year
after year of filming, Krittanon have seen nature polluted by human. He decided to spark
a change for this situation.

YouTube : Wild Wader
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....close, but not so close?

ไทย-พม่า…ใกล้ชิดแต่ไม่สนิทกัน?
Dr. Lalita Hanwong
ดร. ลลิตา หาญวงษ์

อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลลิตา หาญวงษ์ เป็ น อาจารย์ ป ระจำ � คณะ
สังคมวิทยา มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดย
เชี ่ ย วชาญด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ส มัยใหม่
โดยเฉพาะในประเด็ น ของ
ประเทศเมีย นมาร์ นอกจากนี ้ ยั ง เป็ น คอลั ม นิ ส ต์
รายสัปดาห์ ให้ ก ั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ม ติ ช น โดยงาน
วิจัยของลลิ ต า ประกอบไปด้ วยงานที ่ เ กี ่ ยวข้ อ ง
กับหละ มยิ ้ น (Hla Myint) นั ก เศรษฐศาสตร์
ชาวเมียนมาร์ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทย
และเมียนมาร์ ห ลั ง ยุ ค สงครามเย็ น ส่ วนงาม
คอลัมนิส ต์ น ั ้ น จะเป็ น บทความเหตุ ก ารณ์ ร ่ วม
สมัยเกี่ยวกั บ ประชาธิ ป ไตย ความสั ม พั น ธ์ ช น
เผ่า และเศรษฐกิ จ เมี ยนมาร์

Lalita Hanwong is a lecturer at the Faculty of Social Sciences, Kasetsart University in Bangkok. She teaches modern
Southeast Asian history with emphasis on
Myanmar and writes a weekly article for
Matichon newspaper.
Her research includes work on Hla Myint,
the great economist of Myanmar and the
relations between Myanmar and Thailand
during the Cold War. As a columnist, she
is interested in contemporary issues including democratization, ethnic relations,
and the Myanmar economy.

l.hingkanonta@gmail.com
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Bees Together

ผึ้ง จิ๋วแต่แจ๋ว

Assoc. Prof. Dr.
Panuwan Chantawannakul
รศ.ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้ง และอาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาณุ ว รรณปั จ จุ บั น เป็ น อาจารย์ ที่ ภ าควิ ช า
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเทศไทยเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพผึ้ ง ในเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก ารศึ ก ษาของเธอยั ง เน้ น ไปที่
กลไกการต้านทานของผึ้งเอเชียต่อโรคผึ้งและปรสิต
เธอทำ�งานกับคนเลี้ยงผึ้งในท้องถิ่นมาหลายปีภาย
ใต้โครงการ SMART BEE เพื่อเฝ้าระวังโรคและ
ปรสิตของผึ้ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งของไทย
ในภูมิภาค เธอยังทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับ
ภูมิภาคในเอเชียและรองประธาน เครือข่ายนักวิจัย
ผึ้งโลก COLOSS (Honey bee Colony Loss)
สมาคมวิจัยผึ้งที่มีนักวิจัยผึ้งมากกว่า 1,700 คน
จาก 104 ประเทศ เธอยังได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสุขภาพผึ้งของ Apimondia (สหพั น ธ์ น านาชาติ ของสมาคมผู ้ เ ลี ้ ยง
ผึ้ง) และยังเป็นผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ของผึ้งแมลงภู่ของสหภาพนานาชาติ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN; International
Union for Conservation of Nature)

Panuwan works in the Department of Biology in
the Faculty of Science at Chiang Mai University in
Northern Thailand researching bee health issues in
Southeast Asia. Her studies focus on the resistance
mechanisms of Asian honeybees against bee diseases and parasitic mites. She has worked for many
years with local beekeepers under the SMART BEE
program to monitor bee diseases and parasites as
well as develop Thai honeybee products in the region. She also functions as regional coordinator in
Asia and as the Vice President of COLOSS (Honeybee Colony Loss, a honeybee research association
which currently has more than 1700 bee researchers from 104 countries). She has also been invited
to join as a member of Apimondia (the International
Federation of Beekeepers’ Associations) and is the
regional coordinator of Southeast Asia for bumble
bee colonies for the International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Panuwan Chantawannakul
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Spirit that is Not Spirit

สปิริต ที่ไม่ใช่สปิริต

Pakee Poopradist
ภาคี ภู่ประดิษฐ์
Non-Alcoholic Mixologist

ภาคี ภู่ประดิษฐ์หรือคี เป็นผู้ก่อตั้งร้าน Intangible
ร้าน Non-Alcoholic Cocktail Bar หนึ่งเดียวใน
ไทยที่ เ สิ ร์ ฟ และนํ า เสนอวั ต ถุ ดิ บ จากหลากหลาย
ชุมชนทั่วประเทศ ให้ออกมาในลักษณะของ Drink
Course นําเสนอเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความ
หมาย ให้แง่คิด ความรู้สึก และมุมมองในการดํา
เนินชีวิต ผ่านเครื่องดื่มแต่ละแก้ว ภาคีเริ่มสายงาน
ด้วยอาชีพบาร์เทนเเดอร์ เมื่อ 12 ปีที่แล้ว เติบโตใน
สายอาหารและเครื่องดื่มเรื่อยมา เป็นที่ปรึกษา
ด้านธุรกิจเครื่องดื่ม และออกแบบเครื่องดื่มให้
แก่ร้านและบริษัทต่างๆ สําเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการงานบริการ
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ด้วย
ความเชื่อที่ว่าทุกวัตถุดิบมีคุณค่าและไม่มีพรมแดน
ภาคี จึ ง มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาเรี ย นรู้ วั ต ถุ ดิ บ
ชุมชน ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ จากแต่ละพื้นถิ่น โดยนำ�ประสบการณ์ ใน
ด้านอาหารและเครื่องดื่มมาต่อยอดและสร้างสรรค์
เครื่องดื่มที่โดดเด่นในเรื่องวัตถุดิบธรรมชาติ และ
มุมมองชีวิต ที่ทุกคนสัมผัสได้ผ่านรสชาติ

Pakee Phupradist (Key) is a Non-Alcoholic Mixologist and the founder of intangible, the only non-alcoholic cocktail bar in Thailand. His bar serves
concept drinks as a “Drink Course” using local
ingredients sourced from communities around the
country without recourse to any alcoholic content.
Each drink & course for each season will contain
background stories that endow customers with
meaningful ideas benefitting their thoughts and
feelings. Pakee began his career as a bartender 12
years ago and has continuously worked in the F&B
(food and beverage) industry since then, becoming
a drinks designer, consultant, and advisor in the
beverage business for companies, cafes, and bars.
Pakee hold a bachelor’s degree in International
Hospitality Management from Payap University.
He believes that all ingredients have value and that
there are no boundaries. He is intrigued by local
ingredients and studies their nature, origins and
traditions of use. Using his techniques and professionalism gained in his F&B experience, he creates
valuable artworks in the form of drinks that represent the importance of natural ingredients and ideas
on life experienced through taste.

intangiblebar
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Please Mind the Gap

โปรดระวังช่องว่างระหว่างวัย

Parit
Wacharasindhu
พริษฐ์ วัชรสินธุ
CEO of StartDee

พริษฐ์ ปัจจุบันเป็น CEO ของ StartDee สตาร์ท
อัพด้านการศึกษาที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ�ทางการ
ศึกษา ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียน
ออนไลน์เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศเข้าถึงเนื้อหาการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพได้ผ่านสมาร์ทโฟน

Parit is a social entrepreneur and the CEO of
StartDee, an EdTech start-up aimed at reducing
inequality in education through developing an
online learning application that enables students
to access learning content at affordable prices.

ในขณะเดียวกัน
เขาเป็นหนึ่งในแกนนำ�ของกลุ่ม
Re-solution ที่รณรงค์ ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย โดยล่าสุดได้รวบรวม
กว่า 150,000 รายชื่อเพื่อยื่นร่างแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
สู่รัฐสภา นอกจากนั้น เขายังเป็นผู้จัดพอดคาสต์
คอลัมนิสต์ และนักเขียนด้านการเมืองไทย

In parallel, he is leading a campaign for a democratic constitution under the Re-Solution group,
having collected over 150,000 signatures to
submit a draft constitutional amendment to Parliament. He is also a podcast host, a columnist,
and an author on Thai politics.

ก่อนหน้านี้ พริษฐ์ เคยทำ�งานเป็น Management
Consultant ที่บริษัท McKinsey & Company
หลังสำ�เร็จการศึกษาด้านปรัชญา การเมืองและ
เศรษฐศาสตร์ที่ University of Oxford โดยขณะ
อยู่ที่มหาวิทยาลัย เขาเคยได้รับเลือกให้เป็นประธาน
ชมรมโต้วาที Oxford Union

Prior to his current roles, Parit worked as a management consultant at McKinsey & Company
after graduating in Philosophy, Politics and Economics at the University of Oxford, where he was
also elected as President of the Oxford Union.

paritw
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The Satellite Builder

คนสร้างดาวเทียม

Dr. Phongsatorn
Saisutjarit
ดร. พงศธร สายสุจริต

Director of INSTED, KMUTNB

พงศธร สายสุ จ ริ ต รั ก ษาการผู ้ อ ำ � นวยการ
สถาบั น เทคโนโลยี อ วกาศนานาชาติ เพื ่ อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) และ อาจารย์ประจำ�ภาค
วิชาเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จบการ
ศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา Aeronautics and Astronautics จาก
The university of Tokyo ปริญญาโท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Aerospace Engineering
จากมหาวิทยาลัย Tohoku และปริญญาเอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Aeronautics and Astronautics จาก The university of Tokyo
มี ค วามเชี ่ ย วชาญและความสนใจในด้ า นการ
ออกแบบพัฒนาระบบดาวเทียมขนาดเล็ก (Nano/
micro/pico-satellite) ระบบการนำ�วิถี การนำ�ทาง
และการควบคุมยานอวกาศ และเป็นอาจารย์ประจำ�
ภาควิชาเครือ่ งกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตัง้ แต่พ.ศ.
2555 เป็นผูจ้ ดั การโครงการดาวเที ยม KNACKSAT-1 ซึ่ง เป็ น ดาวเทียม CubeSat ดวงแรกของ
ไทย และเป็นผู้ดูแลโครงการ BCCSAT-1 ซึ่งเป็น
ดาวเทียม CubeSat ดวงที่สองของไทยที่สร้าง
โดยนั ก เรี ย นมั ธ ยมโรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ ส เตี ย น
วิทยาลัย

Phongsarorn is the (Acting) Director and a lecturer at the International Institute of Space Technology for Economic Development (InSTED) at the
Department of Mechanical & Aerospace Engineering, King Mongkut University of Technology
in North Bangkok (KMUTNB)
He obtained an engineering degree from the Department of Aeronautics and Astronautics at the
University of Tokyo, a Master’s in Engineering
from the Department of Aerospace Engineering,
Tohoku University and his PhD from the Department of Aeronautics and Astronautics from the
University of Tokyo. He has been a lecturer at the
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, King Mongkut University of Technology
in North Bangkok (KMUTNB) since 2012.
His research interests include Nano/micro/
pico-satellite design and development, spacecraft guidance, navigation and control systems,
and optimal and attitude controls for spacecraft.
He was the project manager of Thailand’s first
CubeSat “KNACKSAT 1” and was program manager of Thailand’s second CubeSat “BBCSAT-1”
made by high school students from Bangkok
Christian College.

knacksat
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Transforming Rubbish into Gold

เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทอง

Dr. Somthai Wongcharoen

ดร. สมไทย วงษ์เจริญ
President of Wongpanit Group

ดร.สมไทย วงษ์ เ จริ ญ ได้ ด ำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า ขาย
รีไซเคิล มาตั ้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2517 จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น
ได้ ม องเห็ น คุ ณ ค่ า ของขยะที ่ ป ระชาชนทั ่ ว ไปทิ ้ ง
กันอย่างไม่ ร ู ้ ค ุ ณ ค่ า และตั ้ ง ข้ อ รั ง เกี ยจขยะ จึ ง ได้
เริ่ ม ต้ น ประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ไ ปยั ง ชุ ม ชนต่ า งๆ
ในเขตเทศบาลทุ ก ชุ ม ชน และ อบต. องค์ ก ร
เอกชนและหน่ วยงานราชการ, โรงงานต่ า งๆ ทั ้ ง
ในเขตจังหวั ด พิ ษณุ โ ลกและจั ง หวั ด อื ่ น ๆ รวม
ทั้งกรุงเทพมหานคร ที ่ เ ครื อ วงษ์ พ าณิ ช ย์ ไ ด้ ร ั บ
เกี ย รติ ใ นการเชิ ญ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ
ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ ขยะรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ รี ไ ซเคิ ล
และการหามาตรการทางเลื อ กในการแก้ ป ั ญ หา
ขยะล้นเมือง และเป็ น ผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง สถาบั น รี ไ ซเคิ ล
แห่งเอเชีย(ASEAN Institute or Recycling
(AIR) ปีพ.ศ.2542

Dr. Somthai Wongcharoen has been in the recycling
business since 1974. He saw value in the rubbish
which others did not. So he started to campaign
and inform various communities in multiple municipalities, sub-district administrative organizations,
private organizations, government agencies, factories in Phitsanulok and other provinces, including
Bangkok which Wongpanit Group was honored to
consult in establishing a waste collection center for
recycling and finding alternative measures to solve
overflowing waste in cities. He was the founder of
the Asian Institute or Recycling (AIR) in 1999.

www.wongpanit.com
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Thanisara
Ruangdej
ธนิสรา เรืองเดช

CEO & Co-Founder at Punch Up

Reshape Social
Conversation with Data

สร้างสังคมที่มีเหตุผลบน
พื้นฐานของข้อมูล
ธนิสรา เป็นผู้บริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Punch Up
(https://punchup.world) สตูดิโอที่ให้คำ�ปรึกษา
และออกแบบการสื่อสารด้วยข้อมูลและภาพ เป็น
สตู ดิ โ อรายแรกของประเทศไทยที่ ผ สมผสาน
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล งานออกแบบ และ
เทคโนโลยีเพื่อการเล่าเรื่อง
ผู้จัดการโครงการ
และผู้ร่วมก่อตั้ง ELECT (https://elect.in.th) สื่อ
ข้อมูลและเทคโนโลยีภาคประชาชน ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ใช้ ข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ขั บ เคลื่ อ นการมี ส่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองและการเลือกตั้งของประชาชน โดยเริ่ม
ต้นเมื่อช่วงเลือกตั้ง 2562 อดีตผู้ช่วยบรรณาธิการ
บริหารและนักเขียน สำ�นักข่าวออนไลน์ The MATTER ปริญญาตรีสาขาภาษาตะวันตก คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญา
โทด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thanisara Ruangdej studied western languages majoring in Italian at Chulalongkorn
University’s Faculty of Arts before earning an
MBA at Chulalongkorn University’s Faculty of
Commerce and Accounting. She was a former editorial assistant and journalist for The
Matter (https://thematter.co), an online news
media organization.
She is the project manager and co-founder of
ELECT, (https://elect.in.th), which uses data
and digital technology to promote democratic ideas and create more civil participation
in Thailand’s politics and elections. She is
also the CEO and Co-founder of Punch UP
(https://punchup.world), Thailand’s first studio specializing in the use of data and design
technology for storytelling.

www.punchup.world
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Climate Action by Thai SMEs

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กับ SMEs ไทย

Thanyaporn
Krichtitayawuth

ธันยพร กริชติทายาวุธ
Executive Director at
Global Compact Network Thailand

ธันยพร กริชติทายาวุธ มีบทบาทในการช่วยสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีย่ ง่ั ยืน ในฐานะผู้
อำ�นวยการบริหาร Global Compact Network
Thailand ส่วนหนึง่ ของความคิดริเริม่ ของ UN Global Compact เป็นผูป้ ระสานงานเพือ่ ให้ประเทศไทย
และประเทศที่เกี่ยวข้องสามารถบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน 17 ประการภายในปี 2573 เพือ่
อนาคตของคนรุน่ ใหม่ โดยสมาคมดังกล่าวได้มสี ว่ น
ร่วมในการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนผ่านกระบวนการ
และเครื่องมื อ ประเมิ น ผลสำ � หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาให้กบั ประเทศไทย โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สร้าง
ความตระหนักและเพิ่มความสามารถในการกำ�หนด
เป้าหมายในธุรกิจและผลักดันให้ภาคเอกชนทำ�งาน
ร่วมกันโดยไม่ค�ำ นึงถึงอุตสาหกรรม บริบททางธุรกิจ
หรือสถานะของการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายด้านความ
ยั่งยืนที่ส อดคล้ อ งและเกิ ด ประโยชน์ ร่วมกั น อย่ า ง
แท้จริงต่อการดำ�เนินธุรกิจและสังคมในระยะยาว

Thanyaporn Krichtitayawuth was invited to play
a role in helping create a sustainable economy,
society, and environment as the Executive Director of the Global Compact Network Thailand. A
part of the UN Global Compact initiative coordinating to enable Thailand and related countries
to achieve the 17 Sustainability Development
Goals by 2030 for future generations, Thanyaporn’s association coordinates sustainable
through processes and assessment tools for
development strategies throughout Thailand. It
aims to raise awareness and boost goal-setting
abilities in businesses and drive the private sector to collaborate together regardless of which
industry, its business context, or state of competition. Of course, the sustainability goals must
correspond with and truly co-beneficial for long
term business operations and society.

www.globalcompact-th.com
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Reverse the Corruption Game

พลิกเกมโกง

Asst.Prof.
Torplus Yomnak,Ph.D.
ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
Co-Founder HAND Social Enterprise

ต่อภัสสร์เป็นอาจารย์และผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษา
เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งอยู่ ที่ ค ณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาฯเขาเริ่มสนใจเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่ที่เลือกศึกษาเรื่องนี้
ในปริญญานิพนธ์สมัยเรียนปริญญาตรี และได้นำ�
ข้อค้นพบจากงานนี้ไปศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก
เมื่อเรียนจบกลั บ มาสอนที ่ จ ุ ฬ า ต่ อ ภั ส สร์ ไ ด้
ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัย SIAM Lab ซึ่งมุ่งเน้นศึกษา
เรือ่ ง คอร์รปั ชันผ่านมุมมองหลากหลายศาสตร์ ทัง้
เศรษฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษา
ภาษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล เพือ่ หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่ ครอบคลุมและหลากหลายขึน้ กว่า
เดิม จากนัน้ ผลวิจยั ต่าง ๆ ของศูนย์วจิ ยั จะได้ถกู นำ�
มาประยุกต์ ใช้จริงโดย แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่
เขาร่วมก่อตัง้ ทำ�ให้เกิดเป็นระบบนิเวศทีส่ ง่ เสริมงาน
ต่อต้านคอร์รัปชันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

Torplus is an assistant professor and the
director of political economics studies at
the Faculty of Economics, Chulalongkorn
University. His passion in fighting corruption
and enhancing good governance started
since his undergraduate degree, when he
wrote his first academic article on Corruption in Thailand, and he used his findings
from this for his PhD dissertation.
At Chulalongkorn University, he co-founded
SIAM Lab to study corruption from multidisciplinary approaches including economics,
law, political science, education, linguistics,
and data analytics to obtain a wider spectrum regarding solutions. Findings from the
research are then implemented by HAND
Social Enterprise, which he also co-founded, and which creates an ecosystem that
systematically facilitates anti-corruption and
good governance initiatives in Thailand.

torplus.yomnak
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The Enviranger
ขบวนการนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Asst. Prof. Dr.
Wan Wiriya
ผศ. ดร. ว่าน วิริยา

ว่าน วิริยา เป็นอาจารย์ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชี่ยวชาญในเรื่องการ
ตรวจสอบมลพิษทางอากาศ รวมถึงเรื่องฝุ่นละออง
PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) จาก
การเผาไหม้ของสารชีวมวล การสะสมของกรดใน
บรรยากาศ หน้ากากสำ�หรับการป้องกัน PM2.5
และ COVID-19 การพัฒนาระบบตรวจจับต้นทุน
ต่ำ� รวมทั้งมีส่วนช่วยเหลือในหลายๆ กิจกรรม
ของชุมชน

Wan Wiriya is a lecturer at the Environmental
Science Research Center and Department of
Chemistry at the Faculty of Science, Chiang
Mai University. His expertise is in air pollution
monitoring for particulate matter, PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) from biomass
burning, atmospheric acid accumulation,
masks for protecting against PM2.5 micro-particles and COVID-19 viruses, and lowcost sensor development. He also assists in
relevant community activities.

ผูช้ ว่ ยหัวหน้าศูนย์วจิ ยั วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

wan.wiriya.1
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Art Can Change Cities

เมืองเปลี่ยนได้ ด้วยศิลปะ

Wayla
Amatathammachad
เวลา อมตธรรมชาติ

เวลาดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการเทศกาลศิ ล ปะ
นานาชาติ Low Fat Art Fes ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งชุ ม ชนศิ ล ปะและภาคประชา
สังคมเพื่อขยายโอกาสในการหยิบใช้งานศิลปะร่วม
สมัยในสังคม เขายังเป็นนักวิจัยอิสระทางด้านการ
จัดการโครงการศิลปะ เวลากำ�ลังผลักดันเครือข่าย
สาธารณะภายใต้ชื่อ ‘ประยูรเพื่อศิลปะ’ ที่รวบรวม
อาสาสมัครที่มีความสนใจในศิลปะจากหลากหลาย
ความเชี่ ย วชาญเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รใน
การขับเคลื่อนการสร้างนิระบบนิเวศการทางความ
คิดสร้างสรรค์ระดับข้ามชาติ

Wayla is the current director of the International Low-Fat Art Fes that focuses on
multi-level collaboration between art communities and CSOs to expand utilization of
contemporary arts in society. He is also an
independent contemporary art management
researcher. His current project involves developing an open art network called ‘Prayoon
for Art’ that includes volunteer art enthusiasts
from all backgrounds to help build alliance
networks stimulating the transnational sustainable creative ecosystem.

Director of the International
Low-Fat Art Fes

lowfatartfes
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Performer

Vichayut Kanungchoti

Sound Mandala
“The Four Elements”

วิชยุตม์ คนึงโชติ
RE-Creation

Natchawadee Sanpook
Ronnarong Khampha
Bundit Suriyamongkhon
Nalatsorn Srimun

Phan Anusarnsunthorn

ฟาน อนุสารสุนทร
Guitarist
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Organizing team members
License Holder
Martin Venzky-Stalling
Co-organizers
Annette Kunigagon
Ketsuphee Pitupan
Project Management
Sawanya Loetrat
Wijanee Sendang
Graphic Designer
Parinda Wattanasanticharoen
Woraphol Saleewan
Thanasit Apiya
Pimnada Eakthaninsak
Organising Volunteers (A-Z)
Ankit Mehta
Benjawan Punyakum
David Nevin
Ittinat Seeboonruang
Jarunee Suntornnark
Jasmine Kunigagon
Kerry Christopher Dugan
Kittitat Rodphotong
Kompit Panasupon
Kotchanan Sae-ear
Nati Sang
Nisara Wangratansopon
Nuttawut Kietchaiyakorn
Oliver Hargreave
Pimnada Eakthaninsak
Praew Phuprasert
Rattanakamol Poomsanoh
Richard Johnson
Sally Choopinij
Supakorn Sirisoontorn
Suwin Win Chawla
Tobias Roder
Toby Worapol Borriboonsub
Utsanee Sripet
Varangkana Kanungchoti
Warathida Chaiyapa

We also would like to thank our
Angel Ticket Supporters
Suvita Charanwong
Sarah Porter
Phi Suea House
(Wasitta Chullobon & Lea Morand)
Patra Khunawat
(Bangkokpack Co.,Ltd.)
Marc & Luxami Dumur
Smith Taweelerdniti
Loognum Ratnavadi
Dr.Surat Tanprawate
Sven Ernst
Translators
Piriyapa Putsongkram
Chanya Sachdev
Calvin Teerawatananont

What
you need
SPONSORS
to know

Also, a big thanks to the staff of NARIT, STeP, LiveEye, Pictures Talk,
staff of other partner organisations
and other volunteers that we did not
mention already.

&

64

PARTNERS
65

66

67

68

69

70

71

72

Chiang Mai Chamber of Commerce (CCC)
www.cmchamber.com
THE LiVE EYE
www.theliveeye.com
B.Grimm Power Public Company Limited
www.bgrimmpower.com

British Embassy Bangkok
www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-bangkok
Deeploy Technology
www.deeploytech.com
SISB School Chiang Mai
www.chiangmai.sisb.ac.th

Sinwattana
www.sinwattana.com
ChiangMai Connect by NTCC
www.ntccthailand.org
R&DISC
www.chiangmaiindustry.org
Matichon
www.matichon.co.th
THAILAND NOW
www.thailandnow.in.th
School of Public Policy CMU
www.spp.cmu.ac.th
Art Mai Gallery Hotel
www.artmaigalleryhotel.com
Department for International Trade
www.gov.uk/government/organisations/
department-for-international-trade
The Booksmith
www.thebooksmith.co.th
Rimping
www.rimping.com

Pictures talk
www.picturestalk.net
Makerspace
www.makerspaces.com
VYTAL Support Ltd.
www.vytalsupport.com
Journal Boutique
www.journal-boutique.com
บริษัท พูนภัทร คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
www.facebook.com/PTR.pattarah
Research Unit of Applied Electric Field in Engineering (RUEE)
www.facebook.com/ruee.rmutl
Tawat Machine Tech
tawatmachine@hotmail.com
Frangipani Serviced Residences
www.chiangmaifrangipani.com
Social Giver
www.socialgiver.com/th
Green Lake Resort ChiangMai
www.greenlakeresortchiangmai.com
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