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A very warm welcome to everyone attending BangkokEdge. 
The programme is packed full of something for everyone! 
Choose from 24 talks, 12 workshops and demonstrations, 
or just hang out for the films and concerts. This year 
we’re aiming to reduce waste, in particular plastics, and 
encourage recycling. Above all though, I want people to 
have a good time.

River Books, Chakrabongse Villas, 
Bangkok Metropolitan Administration, 
Museum Siam and Rajini School 
presented the debut of BangkokEdge 
Festival, Bangkok’s first ideas festival in 
February 2016. That festival confirmed 
BangkokEdge as a premier cultural 
event in the heart of old Bangkok, 
offering thought-provoking discussions, 
stimulating entertainment, and lively 
workshops for people of all ages. This 
year, we will again provide a weekend 
of literature, film, photography, music, 
talks, workshops and performances. 
It will be an outstanding opportunity 
for audiences to experience high level 
thought and entertainment, unlike 
anything that has been available in 
Bangkok thus far. There will also be 
delicious food stalls and an interactive 
Kids’ Zone.

ริเวอร์ บุ๊คส์ (ส�ำนักพิมพ์ระดับแนวหน้ำ
ของไทย) และ จักรพงษ์วิลล่า ร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร มิวเซียมสยาม และโรงเรียน
ราชินี จัดเทศกำลบำงกอกแหวกแนว เทศกำล
ทำงควำมคิดขึ้นเป็นครั้งแรกของกรุงเทพฯ  
ในปี 2559 โดยเป็นเทศกำลที่รวมกิจกรรม 
ด้ำนวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้ที่ใจกลำงเมืองเก่ำ  
มีกิจกรรมทั้งกำรเสวนำที่จะกระตุกต่อมคิด  
เวิร์คช็อปสนุกสนำนและควำมบันเทิงอัน 
หลำกหลำยส�ำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัยและใน 
ปีนี้เทศกำลบำงกอกแหวกแนวจะสร้ำงสรรค์ 
สุดสัปดำห์แห่งวรรณกรรม ภำพยนตร์ ดนตรี 
กำรเสวนำ เวิร์คช็อปและกำรแสดงขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง ถือเป็นโอกำสอันดีเยี่ยมส�ำหรับทุกคนที่
จะได้มีประสบกำรณ์เปิดรับทั้งควำมรู้ สำระและ
ควำมบันเทิงอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่ำนสู่เทศกำลบางกอกแหวกแนว หวังว่ำ กิจกรรม
ต่ำงๆ ที่แน่นตลอดทั้งสองวันนี้จะเป็นที่ถูกใจทุกท่ำน จำกรำยกำร 
24 เสวนา 12 เวิร์คช็อปและการสาธิต หรือจะชมหนังสั้นหรือ
คอนเสิร์ต ปีนี้ เรำมีเป้ำหมำยส�ำคัญที่จะลดขยะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
พลำสติกและเชิญชวนให้มำน�ำรีไซเคิล อย่ำงไรก็ตำม ขอให้ทุกท่ำนได้
รับควำมสนุกเพลิดเพลินค่ะ

Simultaneous translation for Talks at Museum Siam  
and Rajini Auditorium with wireless earpieces provided

ทุกก�รเสวน�จะมีล่�มแปลภ�ษ�และอุปกรณ์ให้บริก�ร
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Date and 
Time 

Chakrabongse 
Villas  

(Ticket needed)
Rajini 

Auditorium
Museum Siam 

Talks
Museum Siam  

Book Launches @ 
the Library 

Museum Siam 
Indoor Workshop

Museum Siam 
Outdoor Workshop  KIDS’ ZONE

12:30 Doors open / ประตูเปิด Doors open / ประตูเปิด Doors open / ประตูเปิด Doors open / ประตูเปิด 12:30-17:00
Outdoor Display of 
Thai Culture for Kids

13:00 – 13:30 House Tour (THAI) 
ชมบ้าน

Life Writing in Graphic 
Form: Duran Duran, 
Imelda Marcos and Me 
Lorina Mapa (ENG)  

เซียมไรท์:  
คัดลายมือสไตล์ไทย  
โดยกลุ่มเซียมไล้ 
(THAI) 

13:30 – 14:00 Women’s Rights in 
Asia: Progression or 
Regression?  
Marina Mahathir 
Moderator: Amy Sawitta 
Leferve (ENG) 

13:30-17:00 Enjoy 
colouring stations, 
read books, play 
games, and hang out. 

14:00 – 14:30 การเดินทางของไส้เดือน
ตาบอดในเขาวงกตจาก
ภาษาไทยสู่ภาษาอังกฤษ 
โดยวีรพร นิติประภาและ 
ก้อง ฤทธิ์ดี (THAI) 

การสาธิตทำาสบู่จาก
ธรรมชาติ โดย Myo Gyte 
คัคนางค์ ไกท์ 
Soap Making 
Demonstration (THAI)

Interactive Story Time 
Things that Go Zoom! 
(Planes, Trains, 
Trucks…and More!) 
(ENG)

14:30 – 15:00 House Tour (ENG)
ชมบ้าน

Connecting with Heritage  
Alex Kerr, Salma Khoo, 
Yongtanit Pimonsathean  
Moderator: Niramon 
Kulsrisombat  (ENG)

Let’s Paste and  
Make Art   
โดยเศรษฐพงศ์  
โพวาทอง (THAI) 

Author Reading 
Listen to authors read 
their stories aloud. 
(THAI/ENG)

15:00 – 15:30 Detox Your Life  
From Plastic  
Madeleine Recknagel 
(ENG) 

Singha  
สิงห์ปกรณัม 
Soravij Bhirompakdi
with Paisarn 
Piemmettawat
(THAI)

15:30 – 16:00 บิ๊กทรีส์แหวกแนว :  
เดินกับต้นไม้  
15:30-17:30
โดยกลุ่มบิ๊กทรีส์ ร่วมกับ 
Creative District และ
มูลนิธิ Love Wildlife 
(THAI) 

สวนผักจิ๋วในเมือง  
17:00-18:00
โดยกลุ่มบิ๊กทรี  
(ร่วมด้วยตลาด 100 โล
และ Glory Mini Sprout)
(THAI)

Interactive Story Time 
E-I-E-I-O Down on Old  
MacDonald’s Farm 
(ENG)

16:00 – 16:30 House Tour (THAI)
ชมบ้าน

Creative Impact: 
Crowdfunding Ideas with 
Purpose  
Jon Lor and Montonn Jira 
(THAI/ENG) 

A Dangerous Recipe 
Gee Svasti 
Interviewer: Emma Larkin 
(ENG)

คิดนอกวงกต...การ
เขียนสร้างสรรค์ เขียน
นอกกรอบ  
โดยวีรพร นิติประภา 
(THAI) 

Puppet Show  
(THAI) 

16:30 – 17:00 Thai History in 
Difficult Times  
Chris Baker and 
Charnvit Kasetsri (ENG)

Interactive Story Time
Furry Friends & Wild 
Things (ENG)

17:00 – 17:30 Sizing up Thailand’s 
Sustainability Movement 
EDM (ENG)

Puppet Show  
(ENG)

17:30 – 18:00 House Tour (THAI)  
ชมบ้าน

Opening Ceremony  
ที่เวทีกลางมิวเซียมสยาม
(17.30)

The Power of Slam 
Poetry  
Omar Musa (ENG)

18:00 – 18:30 What Makes the Chao 
Phraya River a World 
Monument?
Joshua David, Duangrit 
Bunnag, Yossapon 
Boonsom. Moderator: 
Ron Gluckman (ENG)

Populism, Religion and 
Neo-Nationalism in the 
21st Century:  
C. Lamb, T. Pongsudhirak, 
L. Lui, A. Sundaram  
Moderator:  
Gwen Robinson (ENG)

18:30 – 19:00

19:00 – 21:00 Movie: Pop Aye (102 mins)
21:00 – 
Midnight

Concert: Siplor
Yena
Rasmee

Saturday 20th Jan 2018
เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
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Date and 
Time 

Chakrabongse 
Villas  

(Ticket needed)
Rajini 

Auditorium
Museum Siam 

Talks
Museum Siam  

Book Launches @ 
the Library 

Museum Siam 
Indoor Workshop

Museum Siam 
Outdoor Workshop KIDS’ ZONE

12:30 Doors open / ประตูเปิด Doors open / ประตูเปิด Doors open / ประตูเปิด Doors open / ประตูเปิด 12:30-17:00
Outdoor Display of  
Thai Culture for Kids

13:00 – 13:30 House Tour (THAI) 
ชมบ้าน

#For1448 Dialogue  
(เพื่อการจัดตั้งครอบครัวอย่าง 
เท่าเทียม) โดยกลุ่มโรงน้ำาชา  
(THAI)  

Bad News, Fake News  
and Good News: Q&A
Anjan Sundaram and 
Christopher G. Moore 
(ENG) 

Sustainable Living 
in Bangkok, is it 
possible and how? 
Madeleine Recknagel 
(ENG) 

13:30 – 14:00 The Future of 
Transportation   
Julian Thomson  
Moderator:  
Martin Hoontrakul 
(ENG)

13:30-17:00 Enjoy 
colouring stations,  
read books, play games, 
and hang out. 

14:00 – 14:30 ผมทำางานให้พี่สืบ  
โดยศศิน เฉลิมลาภ (THAI) 

Reviving Traditional 
Recipes from East 
Thailand  
ห้องทานข้่าว 
สุพรรณิการ์ (THAI) 

Interactive Story Time 
Things that Go Zoom! 
(Planes, Trains, Trucks…
and More!) (ENG)

14:30 – 15:00 House Tour (ENG) 
ชมบ้าน

Asian Food Journeys 
Michael Freeman 
(ENG) 

Drawing Workshop  
Lorina Mapa  
(ENG)

Author Reading  
Listen to authors as 
they read their own 
stories aloud. (ENG)

15:00 – 15:30 The Writer’s Journey 
with Lawrence 
Osborne  
Moderator:  
Cod Satrusayang 
(ENG)

โลกของมดแดงกับแตงกวา  
(เอยด้วย!)  
โดยงามพรรณ เวชชาชีวะ 
(THAI) 15:30 – 16:00 Insects: Food of the 

Future  
โดยเชฟใหม่ จากร้าน 
Insects in the Backyard 
(THAI)

Interactive Story Time 
E-I-E-I-O Down on Old  
MacDonald’s Farm (ENG)

16:00 – 16:30 House Tour (THAI) 
ชมบ้าน

The Lost People of 
Amazon: How Writers Deal 
with Criticism
Colin Cotterill 
Moderator: Emma Larkin
(ENG) 

Journey of a  
Bedroom Poet 
Catherine Napalai Faulder 
(ENG/THAI) 

Making Light Work – 
Photography in the 
Digital Age 
Yvan Cohen  
(ENG/THAI) 

Puppet Show  
(THAI) 

16:30 – 17:00 Years of Living 
Dangerously – A 
Woman’s Take on War 
Christina Lamb 
Moderator: Philip 
Sherwell (ENG) 

Interactive Story Time 
Furry Friends & Wild 
Things (ENG)

17:00 – 17:30 The First Five – A New 
Collection of Southeast 
Asian Writing  
Pahd Pasiigon and  
Pongwut Rujirachakorn 
(ENG)

Cooking with Waste 
Food  
Chef Andrew Martin 
from 80/20 Restaurant 
(ENG)

Puppet Show  
(ENG)

17:30 – 18:00 House Tour (THAI) 
ชมบ้าน

Thinking about Identity 
and Culture – Connections 
and Contradictions
Afonso Cruz 
Moderator: Kevin Colleary
(ENG)

เวิร์คช๊อปทำาหุ่นมือ  
โดยคณะละครยายหุ่นและ 
กลุ่มโรงน้ำาชา  
(THAI)

18:00 – 18:30 Hip Hop and Our 
Combustible Society 
A Conversation and 
Performance  
Omar Musa (ENG) 
Moderator: Cat Faulder18:30 – 19:00

19:00 – 21:00 Movie: BKKSR Shorts (21 
mins) & Citizen Dog (99 mins)

21:00 – 
Midnight

Concert: Yellow Fang
Chanudom 
Hugo

Sunday 21st Jan 2018
อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
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Wat Pho
(Wat Chetupon)
วัดพระเชตุพน

ถนนเชตุพน

ถนนทายวัง

Tangtrongchit Commercial 
Technological College

Chetupon Road

Taiwang Road

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตั้งตรงจิตรพณิชยการ

CHAKRABONGSE VILLAS Chao Phraya River

RAJINI SCHOOL

เสวนา

อาหารและเคร่ืองด่ืม

RAJINI
AUDITORIUM

FOOD & DRINK

พ้ืนท่ีปกนิก

กอง บ.ก.

ภาพยนตร ดนตรี

ทาเรือยอดพิมาน (ปากคลองตลาด)
ตลาดปากคลอง

ทาเรือสะพานพุทธ

รานหนังสือ

เสวนา

สุขา

ถนนมหาราช

ถนนมหาราช

ซอยเศรษฐการ

ถนนสนามไชย

Soi Setthakan

San
amcha

i Road

แมน้ำเจาพระยา
ใต

เหนือ ทางเขา 3
ทางเขา 2

ทางเขา 1

ลานเบียร

ตลาด 100 โล

ตลาดนัดหัตถกรรม

Yodpiman Pier (Pak Khlong Talat)

ทาเรือราชินี
Rajini Pier

Flower Market

สน. พระราชวัง
Phraratchawang 
Metropolitan Police Station

Memorial Bridge Pier

Tha Tien Pier

MUSICFILM

TALKS

เปดตัวหนังสือ
BOOK LAUCHES 
@ THE LIBRARY

EN
TR

A
N

C
E 1

EN
TR

A
N

CE 3
EN

TR
A

N
C

E 2

ART & CRAFT MARKET

PICNIC AREA

FESTIVAL OFFICE

BEER
GARDEN

TOILET

Memorial Bridge สะพานพุทธ

ทาเรือทาเตียน

มิวเซียมสยาม

จักรพงษวิลลา
ทางเขา

ENTRANCE ชิลลโซน

MUSEUM SIAM

S

N
100 KM MARKET

Maharaj Road
CHILL ZONE

โรงเรียนราชินี

ทางเขา
ENTRANCE

OUTDOOR WORKSHOP
เวิรคช็อป เอาทดอร

กิจกรรมเด็ก
KIDS’ ZONE

BOOKSHOP

INDOOR
WORKSHOP

เวิรคช็อป อินดอร

Supanniga 
Eating Room

Riva Arun

ViVi The Coffee Place
Aurum The River Place
ออรัม เดอะริเวอรเพลส 

หองทานขาว
สุพรรณิการ

วีวี่ คอฟฟ เพลส

ริวา อรุณ

The Deck by Arun River 

Amorosa
Arun Residence

Sala Arun / Eagle Nest 
ศาลาอรุณ / อีเกิ้ล เนสท

Eat Sight Story Deck
อีท ไซท สตอรี่ เดค

เดอะ เด็ค บาย อรุณ รเิวอร

รานอโมโรซา

Sala Rattanakosin
ศาลารัตนโกสินทร 

อรุณเรสซิเดนซ

Elefin Coffee
เอลเลฟน คอฟฟ

Baan Thatien Cafe
บานทาเตียน คาเฟ

เดอะ รอยัล ทาเตียน วิลเลจ (A)
The Royal ThaTien Village (A)

Chetuphon Gate
เชตุพน เกท

เดอะ รอยัล ทาเตียน วิลเลจ (B)
The Royal ThaTien Village (B)

LOCATION OF EVENTS
สถานที่จัดงาน
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Wine Tasting at Chakrabongse Villas 
Wine Garage seeks out wines with 
individuality, usually from small artisanal 
producers who know each plot of their 
vineyard and use only traditional and natural 
processes to express their unique origins in 
each bottle. Our suppliers are not faceless 
producers, but people who share our beliefs 
in sustainability and authenticity.

เชิญชิมไวน์ทีจ่กัรพงษ์วลิล่า
Wine Garage จะค้นหำไวน์ดีทีมี่ควำมแตกต่ำงจำก
ร้ำนทัว่ไป ทัง้จำกผูผ้ลติรำยย่อยท่ีรูถ้งึไร่องุ่นท่ีใช้
กระบวนกำรแบบด้ังเดิมและเป็นธรรมชำตเิพือ่แสดง
ถงึแหล่งก�ำเนดิทีไ่ม่ซ�ำ้กนัในแต่ละขวด ผูส่้งของเรำ
เป็นผูผ้ลิตทีมี่เอกลกัษณ์ ซึง่ผูบ้รโิภคได้ให้ควำมเชือ่
เรำในเร่ืองควำมย่ังยืนและควำมน่ำเชือ่ถอื

บตัร ChillPass ใช้ส�ำหรบัเข้ำภำยในจกัรพงษ์วลิล่ำ  
เพือ่หลกีหนคีวำมแออดัด้ำนนอก พกัผ่อนหย่อนใจ
ในพืน้ท่ีท่ีมปีระวตัศิำสตร์และสำมำรถดืม่ด�ำ่ทวิทัศน์ 
ของแม่น�ำ้เจ้ำพระยำได้จำกมมุท่ีดทีีส่ดุในกรงุเทพฯ  
ซ่ึงผูท่ี้มบีตัร ChillPass สำมำรถใช้เข้ำออกใน
จักรพงษ์วลิล่ำได้ทัง้สองวนั ไม่จ�ำกดัจ�ำนวนครัง้ 
และยงัสำมำรถลงทะเบยีนเพ่ือชมต�ำหนกั ซึง่จดั
เพยีงวนัละ 4 รอบเท่ำนัน้ 
ติดต่อซื้อบัตร ChillPass ได้ที่ chillpass@
bangkokedge.com และอย่าลืมลงทะเบียน 
ชมพระต�าหนักในเวลาที่ท่านต้องการ กิจกรรม 
ชมต�าหนักนี้รองรับผู้ชมได้จ�านวนจ�ากัด  
ท่านที่ลงทะบียนก่อน จะได้รับสิทธิ์ก่อน 
ChillPass  300 บาท ใช้เข้าออกได้สองวัน 
ChillPass+House  500 บาท ใช้ได้สองวัน

รอบและเวลาชมต�าหนกั  
13:00 – 14:00 ภาษาไทย 
14:30 – 15:30 ภาษาอังกฤษ
16:00 – 17:00 ภาษาไทย
17:30 – 18:30   ภาษาไทย

ChillPasses at BangkokEdge offer guests 
the chance to take a break, relax in the 
historic gardens of Chakrabongse Villas, 
drink a cocktail or two, and take in the best 
river view in Bangkok. Those with ChillPass 
and ChillPass+House can access the inner 
area of Chakrabongse Villas on both days 
and are eligible to attend a house tour, 
which will be conducted 4 times a day with 
a limited number of participants each time. 

To buy a ChillPass, please email chillpass@
bangkokedge.com. For ChillPass+House, 
don’t forget to reserve the time for your 
tour. Capacity is limited and registration is 
on a first-come first-serve basis. 
ChillPass only = 300 THB  VALID BOTH DAYS
ChillPass+House = 500 THB  VALID BOTH DAYS

House Tour Hours: 
13:00 – 14:00  Thai language 
14:30 – 15:30  English language 
16:00 – 17:00  Thai language 
17:30 – 18:30   Thai language

CHILLPASS AND CHILLPASS+HOUSE FOR CHAKRABONGSE VILLAS
บัตร CHILLPASS สำาหรับพ้ืนที่จักรพงษ์วิลล่า
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Saturday 20th January 2018
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

Talks / Rajini stage  เสวนา / โรงเรียนราชินี

Marina Mahathir
Moderator: Amy 
Sawitta Lefevre

English session   
13:30-14:30

Women’s Rights in Asia:  
Progression or Regression? 

Growing up in Malaysia’s most powerful political 
family, Marina Mahathir developed a strong 
conscience for social justice. As an outspoken 
writer and activist, she uses her fortnightly column 
to cover current issues of gender, health, politics, 
civil society and education. Her passion is Muslim 
women’s rights and HIV/AIDS in Malaysia. She 
discusses her family influences, her writing and 
the issues faced by Muslim women today with 
Amy Sawitta Lefevre, Reuters’ Deputy Bureau 
Chief for Thailand and Indochina.

มาริน่า มหาเธร์เติบโตในครอบครัวนักการเมืองท่ีทรง
อิทธิพลมากท่ีสุดของมาเลเซีย ทำาให้เธอให้ความสนใจ
กับความยุติธรรมทางสังคม ด้วยความเป็นนักประพันธ์
และนักกิจกรรม เธอจึงใช้คอลัมน์ของเธอเขียนถึงปัญหา
ด้านเพศ สุขภาพ การเมือง ประชาสังคมและการศึกษา
ในปัจจุบัน เธอมีความต้ังใจจริงท่ีจะสนับสนุนสิทธิของ
หญิงมุสลิมและให้การช่วยเหลือเร่ือง HIV/AIDS ใน
มาเลเซีย เธอจะมาพูดคุยถึงอิทธิพลของครอบครัวและ
งานเขียนของเธอ รวมไปถึงปัญหาท่ีหญิงมุสลิมต้อง
เผชิญในปัจจุบัน โดยมีเอม่ี สาวิตา เลเฟอร์พ หัวหน้า
ผู้ส่ือข่าวสำานักข่าวรอยเตอร์ประจำาประเทศไทยมาร่วม
วงสนทนา

Detox Your Life from 
Plastic
Madeleine Recknagel

English session   
15:00-16:00

What makes the Chao Phraya River a 
World Monument?

Thai History in Difficult Times
Chris Baker in conversation with  
Charnvit Kasetsiri

If you are interested in understanding the impacts 
of our current lifestyles on our communities and 
environment, while learning more about sustainable 
alternatives, tips on reducing your own waste and 
improving your health and wellbeing, then this talk 
is for you. 

Madeleine Recknagel will walk event 
participants through the causes-effects and 
impact of our current consumption and waste 
levels on a global scale, while focusing especially 
on Southeast Asian and Thai contexts. Her zero 
waste journey, which has been full of challenges 
and opportunities, started over two years ago, It’s 
certainly not an easy undertaking in Bangkok, but 
she’ll share with the audience just what each one of 
us can do as an individual or as a company.  

“A clean environment is a human right like any 
other. It is therefore part of our responsibility toward 
others to ensure that the world we pass on is as 
healthy, if not healthier, than we found it.” –  
HH the Dalai Lama 

Although Bangkok is a chaotic city, that very chaos 
and diversity is integral to its charm. An expanding 
road transport network is making city life more 
bearable, while running through the heart of the 
city is the Chao Phraya river, lined with historic 
landmarks and communities.

Recently, Thailand’s Prime Minister, General 
Prayut has ordered the construction of a concrete 
promenade on both sides of the Chao Phraya River 
in Bangkok. Hastily drawn up, with little impact 
assessments, civil society groups, and institutions 
such as Association of Siamese Architects, the 
Siam Society and the Chao Phraya River Business 
Community have many concerns about the affect 
on riverside communities, the environment, the 
historic views and tourism. Join Joshua David, 
President of the World Monuments Fund, Duangrit 
Bunnag, well-known architect and entrepreneur, 
and Yossapon Boonsom, Friends of the River 
group, to learn why the World Monuments Fund has 
declared the Chao Phraya River one of the top sites 
around the globe to watch. 

The junta that took power in 2014 ordered the 
Ministry of Culture to produce a new History of the 
Thai Nation. The book was greeted with a howl 
of derision from the academic community, and 
has since disappeared. A prominent intellectual 
currently faces criminal charges for a passing 
comment on a battle fought in 1593. What is going 
on here?

Chris Baker has just co-authored A History of 
Ayutthaya: Siam in the Premodern World about the 
capital that preceded Bangkok. Charnvit Kasetsiri 
wrote a classic work on Ayutthaya forty years 
ago and remains a leading historian and public 
intellectual. Here they will reflect on changing 
views of Thailand’s past, and the curious roles of 
Thailand’s past in Thailand’s present. 

เสวนาน้ีเหมาะกับคุณแน่ๆ หากคุณเป็นหน่ึงในผู้ท่ีสนใจ
ว่า ไลฟ์สไตล์ท่ีใช้อยู่น้ัน ส่งผลอย่างไรกับชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม หรือต้องการเรียนรู้การทางเลือกท่ีย่ังยืน
กว่า เคล็ดลับในการลดขยะท่ีคุณเป็นผู้ผลิตและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคุณ 

Madeleine Recknagel จะพาคุณศึกษาเหตุและ
ผล รวมท้ังผลกระทบจากการบริโภคของเราและปริมาณ
ขยะท่ีมีในโลก โดยเน้นบริบทท่ีเก่ียวกับในประเทศน้ีและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเดินทางบนเส้นทาง
ปราศจากขยะของเธอน้ันเต็มไปด้วยความท้าทายและ
โอกาส เป็นเร่ืองไม่ง่ายสำาหรับชีวิตในกรุงเทพฯ แต่เธอจะ
มาแบ่งปันประสบการณ์น้ีว่า เราแต่ละคนทำาอะไรได้บ้าง 
ท้ังในฐานะบุคคลและองค์กร 

องค์ทะไลลามะได้เคยกล่าวไว้ว่า “สภาพแวดล้อม 
ท่ีสะอาดเป็นสิทธิของมนุษย์เช่นเดียวกับสิทธิอ่ืนๆ จึง
เป็นความรับผิดชอบของเราต่อผู้อ่ืนท่ีจะส่งต่อโลกใบน้ีใน
สภาพท่ีสมบูรณ์หรืออาจสมบูรณ์กว่าตอนท่ีเราได้ 
ค้นพบ”

ถึงแม้ว่า กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองท่ีวุ่นวาย แต่ความวุ่นวาย
ของความเป็นเมืองใหญ่และความหลากหลายก็เป็นเสน่ห์
เช่นกัน ระบบขนส่งมวลชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้การใช้ชีวิตในเมืองสะดวกข้ึน แม่น้ำาเจ้าพระยา
เป็นแม่น้ำาท่ีไหลผ่านใจกลางเมือง ทำาหน้าท่ีเป็นเส้นเลือด
สำาคัญและยังเป็นแลนด์มาร์กมาหลายศตวรรษ อีกท้ังยังมี
วัดท่ีสำาคัญและชุมชนมากมายต้ังอยู่ตลอดสาย 

เม่ือไม่นานมาน้ี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีได้ส่ังให้มีโครงการสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำา 
เจ้าพระยา ทำาให้ประชาคมและสถาบันต่างๆ เช่น สมาคม 
สถาปนิกสยาม สยามสมาคมและกลุ่มธุรกิจริมแม่น้ำา 
กังวลว่า โครงการน้ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชนริมแม่น้ำา  

กลุ่มรัฐประหารซ่ึงเข้ามายึดอำานาจใน พ.ศ. 2557 ได้มี
คำาส่ังให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำาหนังสือประวัติศาสตร์
ชาติไทยใหม่ ซ่ึงได้รับการดูถูกจากกลุ่มนักวิชาการ ทำาให้
หนังสือเล่มน้ีหายไปในท่ีสุด ผู้เช่ียวชาญสำาคัญคนหน่ึงถูก
ดำาเนินคดีฟ้องร้องทางอาญาจากการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการสู้รบ พ.ศ. 2136 มันเกิดอะไรข้ึนกันแน่ 

Joshua David, Duangrit Bunnag, 
Yossapon Boonsom 
Moderator: Ron Gluckman

English session   
18:00-19:00

English session   
16:30-17:30

ส่ิงแวดล้อม ทัศนียภาพทางประวัติศาสตร์และการ 
ท่องเท่ียว The World Monuments Fund ได้ประกาศให้
แม่น้ำาน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีสำาคัญของโลกท่ีต้องจับตามอง 

มาร่วมฟังการอภิปราย เพ่ือให้เข้าใจว่า ทำาไม
เจ้าพระยาถึงเป็นอนุสรณ์สถานโลกท่ีควรจับตามอง 

โจชัว เดวิดเป็นนักข่าวและนักกิจกรรมและยังป็นผู้ร่วม
ก่อต้ัง New York’s High Line และเป็นผู้บริหาร World 
Monuments Fund อีกด้วย

ดวงฤทธ์ิ บุนนาค สถาปนิกและเจ้าของกิจการช่ือดัง
ยศพล บุญสมเป็นผู้ร่วมก่อต้ังกลุ่ม Friends of the River 

และกรรมการผู้จัดการบริษัท ฉมา ซ่ึงเป็นบริษัท 
ภูมิสถาปัตย์ช้ันนำา

Supported by Editions Didier Millet
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English session   
13:00-14:00

Lorina Mapa 

Life Writing in Graphic Form:  
Duran Duran, Imelda Marcos 
and Me

How does writing and illustrating your 
personal history relate a different 
perspective? Lorina Mapa is the author  
and artist of the illustrated memoir,  
Duran Duran, Imelda Marcos and 
Me, which explores growing up in the 
Philippines during the 1980s. The memoir 
begins with the author going back to 
Manila for her father’s funeral and takes 
the reader on a trip through food, family, 
culture and politics, with a soundtrack of 
80s pop music.

Supported by the Canadian Embassy

การเล่าเร่ืองราวชีวิตผ่านการเขียนและการวาด
ภาพน้ันมีมุมมองท่ีแตกต่างกันอย่างไร Lorina 
Mapa ศิลปิน เจ้าของผลงานอัตชีวประวัติใน
ลักษณะภาพเล่าเร่ือง Duran Duran, Imelda 
Marcos and Me สำารวจชีวิตของเธอท่ีเติบโต
ข้ึนในฟิลิปปินส์ช่วงยุค 1980s เร่ืองราวเร่ิมต้น
ข้ึนเม่ือเธอต้องเดินทางกลับมาท่ีกรุงมะนิลา 
เพ่ือจัดงานศพให้กับพ่อ เป็นการเดินทางท่ีจะ
พาผู้อ่านไปสู่เส้นทางของอาหาร ครอบครัว 
วัฒนธรรมและการเมือง โดยมีเพลงประกอบ
เบ้ืองหลังเป็นเพลงป๊อบจากยุค 80s 

Connecting with Heritage
Alex Kerr, Salma Khoo,  
Yongtanit Pimonsathean

Moderator: Niramon Kulsrisombat

Heritage buildings tend to objectified and imbued with 
aesthetic, cultural and historical values. However, once 
restored, buildings need to be sustainable and to function 
in the environment they inhabit, providing livelihoods and 
purpose for the local community, as well as tourists. 

Three panellists with a long history in heritage conservation 
share their insights.
Alex Kerr, author and long-term resident of Japan, is known 
for his work on the restoration of old houses and regional 
revitalization, having restored over forty houses in towns 
around Japan.
Salma Khoo, author and publisher, has worked extensively 
in the conservation of George Town, Penang.
Yongtanit Pimonsathean is a lecturer and part of the 
Creative District Group, reviving Bangkok’s historic Charoen 
Krun area.
The session is moderated by Niramon Kulsrisombat, 
academic and Director of Urban Design and Development 
Center.

มรดกทางสถาปัตยกรรมมีแนวโน้มท่ีจะแปรปรวนและซึมซับกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เม่ือได้รับ
การบูรณะแล้ว จะต้องมีความย่ังยืนและมีบทบาทในสภาพแวดล้อม
ท่ีผู้อาศัยอยู่ให้ความสำาคัญกับชีวิตและเป้าหมายของชุมชนท้องถ่ิน
และนักท่องเท่ียว ผู้อภิปรายสามท่านท่ีมีประวัติอันยาวนานในการ
อนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมจะมาแบ่งปันเบ้ืองลึกในเร่ืองน้ี
อเล็กซ์ เคอร์ นักเขียนและอาศัยอยู่ในญ่ีปุ่นมานาน เป็นท่ีรู้จักใน
เร่ืองการฟ้ืนฟูบ้านเก่าและการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีในระดับภูมิภาค โดยได้คืน
สภาพบ้านเก่ากว่า 40 หลังในเมืองต่างๆ ท่ัวญ่ีปุ่น
ซัลม่า คู นักเขียนและผู้อำานวยการสำานักพิมพ์ท่ีได้ทำางานในวงกว้าง
ของการอนุรักษ์เมืองจอร์จทาวน์ ในปีนัง
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและเป็นแกนนำา
ของกลุ่ม Creative District เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีย่านถนนเจริญกรุง
โดย นิรมล กุลศรีสมบัติ นักวิชาการและผู้อำานวยการศูนย์
ออกแบบและพัฒนาเมืองเป็นผู้ดำาเนินการเสวนา

Saturday 20th January 2018
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

Talks / Museum Siam  เสวนา / มิวเซียมสยาม

Populism, Religion and Neo-Nationalism in 
the 21st Century

The rise of broad-based religious movements in Asia, 
from Indonesia to Myanmar and Sri Lanka, reflects 
a more activist brand of neo-nationalism in both 
Buddhist and Muslim dominated societies – fuelled 
by a toxic mix of identity politics and ethno-religious 
chauvinism. 

Panelists Christina Lamb, author and chief 
correspondent of The Sunday Times, Libby Liu, 
Washington-based president of Radio Free Asia, 
Thitinan Pongsudhirak, political commentator and 
director of the Institute of Security and International 
Studies at Chulalongkorn University in Bangkok, 
and Anjan Sundaram, award-winning journalist and 
author, bring extensive experience and insights into 
the issues involved, in a discussion moderated by 
Gwen Robinson, chief editor of the Nikkei Asian 
Review and senior fellow at the Institute of Security 
and International Studies, Chulalongkorn University.

Despite record growth in entrepreneurial 
ideas in 2016, traditional fundraising methods 
have fallen short in supporting all. Today, the 
best ideas go beyond a good story – and 
breakthroughs now need a real purpose, 
especially in the millenial-driven world. Join 
Jon Lor and Montonn “Jay” Jira from Asiola, 
Thailand’s leading crowdfunding platform, to 
explore why having purpose is so important 
and how alternative fundraising models can 
help shape your next big idea.

ประชานิยม ศาสนาและลัทธิชาตินิยมใหม่ในศตวรรษท่ี 21 
จุดเร่ิมต้นของขบวนการทางศาสนาในวงกว้างในเอเชีย ต้ังแต่
อินโดนีเซียจนถึงพม่าและศรีลังกา อันสะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นลัทธิชาตินิยมใหม่มากย่ิงข้ึน ท้ังในสังคมพุทธและมุสลิม 
ซ่ึงถูกผลักดันด้วยอัตลักษณ์ทางการเมือง รวมไปถึงความคล่ัง
ศาสนา-ชาติพันธ์ุ 

ผู้ร่วมอภิปราย คือ ลิบบ้ี ลุย ประธานประจำากรุงวอชิงตัน
ของ Radio Free Asia ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำานวยการ 
สถาบันศึกษาความม่ันคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อันจัน ซุนดาแรม และคริสติน่า แลมบ์ นัก
เขียนและหัวหน้าผู้ส่ือข่าวจาก Sunday Times พวกเขาจะมา
แชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมี เกวน โรบินสัน หัวหน้ากองบรรณาธิการ Nikkei Asian 
Review และสมาชิกอาวุโสสถาบันศึกษาความม่ันคงและ
นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำาเนินการอภิปราย

ปี 2016 เป็นปีท่ีมีไอเดียดีๆ ท่ีการลงทุนเติบโต
เป็นอย่างมาก แต่ทว่า การระดมทุนแบบเดิมๆ ท่ี
จะสนับสนุนไอเดียเหล่าน้ี กลับมีน้อยลง ทุกวันน้ี 
แนวความคิดท่ีดีท่ีสุดน้ันเป็นมากกว่าเร่ืองเล่าดีๆ 
แนวคิดท่ีจะเป็นการค้นพบท่ีย่ิงใหญ่น้ัน ต้องมี 
เป้าหมายจริงจัง โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันท่ีมี 
คนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นผู้ขับเคล่ือน Jon Lor และ
มณฑล (เจ) จิราจาก Asiola แพลทฟอร์มระดมทุน 
ช้ันแนวหน้าของไทยจะพาคุณไปสู่การค้นพบว่า 
ทำาไมการต้ังเป้าหมายน้ันจึงสำาคัญมากและโมเดล
การระดมทุนท่ีเป็นทางเลือกใหม่ๆ น้ันมีอะไรบ้าง 
เพ่ือช่วยให้แนวความคิดของคุณน้ันเป็นรูปธรรม
มากข้ึน 

Christina Lamb, Libby Lui 
Thitinan Pongsudhirak,  
Anjan Sundaram

Moderator: Gwen Robinson

English session   18:00-19:00

Creative Impact: Crowdfunding Ideas 
with Purpose
Jon Lor and Montonn Jira  

English session   16:00-17:00

English session   14:30-15:30
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B

HOW TO FUTURE PROOF
YOUR BUSINESS IN THE NAME

OF A BETTER WORLD

SUSTAINABLE
BUSINESS

GUIDE

THAILAND’S

Saturday 20th January 2018
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

Book Launches@Museum Siam (Library)
เปิดตัวหนังสือ / ห้องสมุด มิวเซียมสยาม

การเดินทางของไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตจาก
ภาษาไทยสู่ภาษาอังกฤษ 
โดยวีรพร นิติประภาและก้อง ฤทธิ์ดี 

กิจกรรมภาษาไทย
14:00-15:00

สิงห์ปกรณัม –  
ตำานานเบียร์แรกของไทย
โดยสรวิช ภิรมย์ภักด ี
ดำาเนินรายการโดย 
ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

กิจกรรมภาษาไทย 
15:00-16:00

The melancholy destiny, the high-flying style, the 
labyrinthine journey of text (and subtext): We invite 
you to join a conversation between Veeraporn 
Nitiprapa, the S.E.A. Write Award-winning author 
of A Blind Earthworm in a Labyrinth, and translator/
film writer Kong Rithdee, who has taken up the 
challenge of translating the celebrated novel. The 
two will exchange ideas about the complexity of 
story, characters, language, and the eternal enigma 
of words and interpretation.

Boon Rawd Brewery is the first and largest beer 
producer in Thailand. The company was established 
thanks to the extraordinary vision of a man who 
aimed to produce beer in Thailand in order to 
officially call it Thai beer. With the determination and 
persistence of Praya Bhirom Bhakdi since 1930, 
Singha beer, the legendary Thai beer, was born. 
Today, Boon Rawd Brewery stands tall amongst 
Thai businesses with its wide product range. Apart 
from beer which is its first product, Boon Rawd 
Brewery has expanded its portfolio to cover other 
kinds of drinks, as well as food, entertainment, and 
real estate. This lavish book records the stories of 
Singha beer as well as its founder, Praya Bhirom 
Bhakdi, Boon Rawd Brewery Co., Ltd., and the 
Bhirom Bhakdi family.

Soravij Bhirom Bhakdi will be in conversation 
with Paisarn Piemmettawat of River Books about 
why the story of Singha is such a compelling one. 

บทสนทนาระหว่างผู้เขียนและผู้แปล “ไส้เดือนตาบอด
ในเขาวงกต” ผลงานที่ได้รับรางวัล S.E.A Write ประจำา
ปี 2558 ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษจะได้รับการตีพิมพ์เร็วๆ นี้ 
โดยสำานักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ ทั้งสองท่านจะมาสนทนาถึง
ความซับซ้อนของเรื่องราว ตัวละครและภาษาที่ใช้  
ความท้าทายในการถ่ายทอดจากภาษาแม่สู่ภาษาอังกฤษ
เป็นครั้งแรก

บุญรอดบริวเวอร่ี ผู้ผลิตเบียร์รายแรกและรายใหญ่ท่ีสุด
ของไทย ท่ีมาจากวิสัยทัศน์ไม่ธรรมดาของบุรุษผู้มุ่งจะ
ผลิตเบียร์ในสยาม สามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่า เป็น
เบียร์ไทย ความวิริยะอุตสาหะของพระยาภิรมย์ภักดีต้ังแต่ 
พ.ศ. 2473 ก่อกำาเนิดเป็นเบียร์สิงห์ เบียร์ระดับตำานาน
ท่ีอยู่คู่กับเมืองไทย วันน้ีบุญรอดบริวเวอร่ียังยืนอยู่แถว
หน้าในวงการธุรกิจไทย ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 
นอกจากเบียร์ซ่ึงเป็นสินค้าด้ังเดิมแล้ว ยังครอบคลุม
เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ตลอดจนอาหาร ความบันเทิงและ
อสังหาริมทรัพย์ แต่ความสำาเร็จก็ไม่เคยเป็นของแน่นอน 
บริษัทต้องเผชิญกับมรสุมและความท้าทาย ท่ีดูเหมือนจะ
ไม่มีทางฝ่าฟันไปได้หลายต่อหลายคร้ัง หนังสือเล่มน้ีคือ 
บันทึกเร่ืองราวของเบียร์สิงห์และผู้ให้กำาเนิด คือพระยา
ภิรมย์ภักดี บริษัทบุญรอดบริเวอร่ีและครอบครัวภิรมย์ภักดี

A Dangerous Recipe
Gee Svasti
Interviewer: Emma Larkin

River Books

Sizing up Thailand’s sustainability 
movement

English session   
16:00-17:00

Bhimsupa Kulthanan 
and Peta Bassett

Editions Didier Millet

English session   
17:00-18:00

Gee Svasti, born in the UK to a Thai mother and 
English father, has worked in television, design and 
technology. Founder of several successful companies 
in publishing and new media, he currently lives 
between London and Bangkok. A Dangerous Recipe 
is his first novel.

“He stared down at the dish in front of him, now 
wiped spotlessly clean. His face was smeared. At 
some point he must have pressed the plate close 
to his face and like some grubby alley cat licked 
the last residue from its surface. But despite such 
demeaning behaviour, he remained baffled. Hidden 
and obscured within the deceptively simple food he 
had just eaten, something pure, unadulterated, still 
escaped him. And behind that secret there had to be 
some craft, there had to be a cook.”

Corran Brooks, celebrity chef and globe-trotting 
gastronaut, combs the darkest corners of the world 
for the rarest recipes and foods. But when travelling 
through Asia and chancing on a meal he cannot 
decipher, his struggle to unravel its secrets, draws 
him deeper into a mystery of intrigue and corruption 
from which he can barely extricate himself.

Thriller, adventure and satire, A Dangerous Recipe 
casts a wry eye over contemporary food culture, with 
its almost fetishistic pursuit of the rare and obscure.

We live in an age when pressure to reduce the 
environmental and social impacts of capitalism 
on our planet is mounting – and the concepts 
of the sustainability movement are being hailed 
as the best panacea. What are these concepts 
exactly? Why, really, is the business world so in 
thrall to them? What do they look like when put 
into practice? And what can we, as consumers 
and stakeholders in the global capitalist machine, 
learn from them? To learn the answers to these 
and other timely questions, join two of the authors 
behind the original new title Thailand’s Sustainable 
Business Guide, an honest and informative 344-
page survey of how the principles of sustainability 
can be – and are being – applied to Thai and 
international businesses. They will also discuss 
whether corporate sustainability is here to stay, or 
merely the emperor’s shiny new clothes.

ก้ี กอสวัสด์ิ สวัสดิวัตน์เกิดท่ีอังกฤษ เคยทำางานกับบริษัท
หลายแห่ง ต้ังแต่รายการทีวี บริษัทออกแบบและเทคโนโลยี 
นอกจากน้ียังเป็นผู้ก่อต้ังบริษัทเก่ียวกับการพิมพ์และมีเดีย
ใหม่ท่ีประสบความสำาเร็จมากมาย ปัจจุบัน เขาอาศัยท้ังท่ี
ลอนดอนและกรุงเทพฯ หนังสือ A Dangerous Recipe คือ
นวนิยายเร่ืองแรกของเขา 

“เขาจ้องดูจานข้างหน้าซ่ึงสะอาดไร้ท่ีติ ใบหน้าเขามีรอย
เป้ือน อาจเป็นเพราะเขาได้เอาจานมาแนบกับใบหน้าอยู่
ช่วงหน่ึง เหมือนกับแมวข้างถนนท่ีเลียอาหารจนเรียบ  
ถึงแม้จะได้ทำาพฤติกรรมไร้มารยาทไป แต่เขาก็ยังดูสับสน 
อาหารท่ีเขาเพ่ิงทานไป มีบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ บางอย่างท่ี
บริสุทธ์ิอย่างบอกไม่ถูก เบ้ืองหลังความลับน้ีจะต้องมีความ
ใส่ใจ ต้องมีกุ๊ก”

คอร์แรน บรู๊คส์เป็นเชฟช่ือดังและนักชิม ซ่ึงเดินทางไป
ชิมอาหารมาแล้วท่ัวโลก เฟ้นหาวัตถุดิบและของหายาก
จากทุกซอกมุมโลก แต่เม่ือเขาเดินทางมาเอเชียและได้ 
ล้ิมลองอาหาร เขาไม่สามารถจะแก้ไขปริศนาน้ีได้

หนังสือน้ีเป็นเร่ืองราวต่ืนเต้น ผจญภัยและเสียดสี  
ท่ีเล่าถึงวัฒนธรรมอาหารร่วมสมัย ด้วยเร่ืองราวการตามล่า 
หาส่ิงหายากและเร้นลับอย่างถอนตัวไม่ข้ึน

เรากำาลังอยู่ในยุคท่ีมีแรงกดดันให้ลดผลกระทบทางสังคม
และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากระบบทุนนิยมท่ียังคงเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆ และแนวคิดของการเคล่ือนไหวด้านความย่ังยืน
ก็ถูกนำามาเป็นทางออกของทุกๆ ทาง แนวคิดเหล่าน้ี
คืออะไร เหตุใดวงการธุรกิจท่ัวโลกจึงให้ความสนใจกับ
แนวคิดน้ีเป็นอย่างมาก เม่ือแนวคิดน้ีถูกนำามาปรับใช้แล้ว
ได้ผลลัพธ์ท่ีมีหน้าตาเป็นอย่างไร เราในฐานะผู้บริโภคและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากระบบทุนนิยมน้ี จะเรียนรู้อะไรจาก
มันได้บ้าง มาค้นหาคำาตอบของคำาถามเหล่าน้ีจากผู้เขียน
หนังสือ Thailand’s Sustainable Business Guide หนังสือ
ท่ีสำารวจหลักการของความย่ังยืนและการนำามาปรับใช้ใน
วงการธุรกิจของไทยและท่ัวโลก Bhimsupa Kulthanan 
(บรรณาธิการและผู้แต่ง) และ Peta Bassett (ผู้เขียนท่ีมี
ความเช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร) จะมาพูดคุยกัน
ถึงการนำาแนวคิดเร่ืองความย่ังยืนมาใช้ในองค์กรว่า จะ
เป็นส่ิงท่ีคงอยู่ถาวรหรือเป็นเพียงแค่ฉากหน้ากันแน่ 

River Books
Matichon
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Let’s Paste and Make Art 
โดยเศรษฐพงศ์ โพวาทอง 

กิจกรรมภาษาไทย
14:30-15:30

เซียมไรท์:คัดลายมือสไตล์ไทย The Power of Poetry
Omar Musa

English session   
17:30-18:30

มาฝึกคัดลายมือด้วยพู่กันโดย
กลุ่มเซียมไล้ กลุ่มนักออกแบบ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ตัวอักษรหรือฟอนด์ท่ีได้รับแรง
บันดาลใจจากศิลปะวัฒนธรรมไทย
ประเพณีและนำามาปรับเปล่ียนให้มี
ความทันสมัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย 

มาเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ภาพแบบคอลลาจหรือศิลปะ
การสร้างภาพด้วยช้ินส่วนหรือวัสดุเล็กๆ มาปะติดปะต่อ
กันด้วยตัวคุณเองโดยเศรษฐพงศ์ โพวาทอง ศิลปิน 
คอลลาจระดับแถวหน้าของไทย ท่ีมีผลงานตีพิมพ์ใน
นิตยสารช้ันนำามากมาย 

เปิดรับลงทะเบียนเพียง 20 ท่านเท่าน้ัน ผู้เข้าร่วมต้อง
นำาวัสดุรูปภาพท่ีต้องการสร้างผลงานคอลลาจมาเอง 
เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีตรงตามใจท่านแลถต้องการถือติดมือ
กลับบ้าน (ทางเทศกาลจะจัดเตรียมอุปรณ์อ่ืนๆ ไว้ให้) 

Harness the street power of rap and slam in this 
workshop with international rap star, slam poet and 
author, Omar Musa. Work with one of Australia’s 
most important young voices to create gritty verse 
that can set your thoughts aflame.

Supported by the Australian Embassy

The brush-lettering workshop 
is one that can be enjoyed by 
participants of all ages. It is 
led by Siam Life, a group of 
designers and lecturers who 
marry traditional Thai designs 
with a modern perception.   

Learn to create your own collage art from one of 
Thailand’s collage artists, Sethapong Povathong, 
whose works have been featured in numerous 
magazines. 

Registration is limited to 20 seats. 
Participants should bring their own materials 
in order to take home collage art that fits their 
passion. (Equipment such as glue, scissors, etc. 
will be provided) 

ใช้พลังแห่งการเต้นแร็ปและกระแทกกระท้ัน 
ในเวิร์คช็อปน้ีกับนักร้องแร็ประดับโลก นักประพันธ์ 
โอมาร์ มูซ่า ร่วมงานกับหน่ึงในเสียงนักร้องหนุ่มท่ีสำาคัญ
ท่ีสุดของออสเตรเลียในการสร้างบทกวีอันดุดันท่ีสามารถ
ทำาให้ความคิดของคุณลุกโชน

โดยการสนับสนุนจากสถานทูตออสเตรเลีย

Saturday 20th January 2018
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

Indoor Workshops / Museum Siam
เวิร ์คช็อป อินดอร์ / มิวเซียมสยาม

คิดนอกวงกต...การเขียนสร้างสรรค์เขียนนอกกรอบ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเร่ืองการเขียนวรรณกรรมแนว
สร้างสรรค์ นับเป็นโอกาสอันดีท่ีท่านจะได้ศึกษาแนวทาง
และวิธีการจากวีรพร นิติประภา นักประพันธ์เจ้าของ
รางวัลซีไรต์ ร่วมสำารวจจินตนาการและส่ือสารออกมา
เป็นงานเขียน เพ่ือแบ่งปันเร่ืองราวให้กับผู้อ่าน 

Veeraporn Nittiprapha is an S.E.A. Write Award 
winner for her novel, Blind Earthworm in a 
Labyrinth. 

In this creative writing workshop, the author will 
explain how she began her writing career, some of 
the sources of her inspiration and how you too may 
have a unique story to tell. 

โดยวีรพร นิติประภา

กิจกรรมภาษาไทย
16:00-17:00

โดยกลุ่มเซียมไล้ 

กิจกรรมภาษาไทย
13:00-14:00
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บิ๊กทรีส์แหวกแนว : เดินกับ
ต้นไม้ 
โดยกลุ่มบิ๊กทรีส์ ร่วมกับ Creative 
District และมูลนิธิ Love Wildlife 

กิจกรรมภาษาไทย
15:30-17:30

การสาธิตทำาสบู่จากธรรมชาติ
โดยคัคนางค์ ไกท์

กิจกรรมภาษาไทย
14:00-15:00

โดยกลุ่มบิ๊กทรีส์ (ร่วมด้วยตลาด 
100 โลและ Glory Mini Sprout) 

กิจกรรมภาษาไทย
17:00-18:00

สวนผักจิ๋วในเมือง Growing Tiny Sprouts in Cities 

เชิญชวนผู้คนออกจากบ้าน มาเรียนรู้ 
ส่ิงแวดล้อมเมืองด้วยการออกเดิน
สำารวจต้นไม้ท่ีอยู่รอบมิวเซียมสยามและ
เพ่ือนบ้านโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์
พ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ในเขตพระนคร พร้อมร่วมเรียนรู้การ
ใช้เทคโนโลยีสำารวจพ้ืนท่ีสีเขียวด้วยวิธีการใช้โดรน โดย
วิทยากรพิเศษ วิศกรสำารวจ ผู้เช่ียวชาญด้านการสำารวจ
พ้ืนท่ี ผู้เข้าร่วมเป็นทีมสำารวจทำางานร่วมกันตามตำาแหน่ง
ดังน้ี คือ นักสืบต้นไม้ (ร่วมสำารวจต้นไม้เพ่ือเช็คคุณภาพ
ระบบนิเวศเมือง) สายตรวจต้นไม้ (ฟ้ืนสุขภาพต้นไม้ด้วย
การถอนตะปู แม๊ก) และพริตต้ีต้นไม้ (ทำาความรู้จักต้นไม้
ด้วยการบันทึกภาพและข้อมูลต้นไม้ ทายทักกันดูว่า  
ต้นอะไร อยู่ในวงศ์ไหน ลักษณะใบ ผล เมล็ด เป็นอย่างไร 
ถ้าพบดอกท่ีร่วงหรือบานโชว์เสน่ห์อยู่ ถ่ายรูปนางแบบมา
ด้วยโดยไม่ต้องเด็ดลงมา)

ร่วมแบ่งปันวิธีการสำารวจและเดินตามหาต้นไม้ท่ีตรง
กับตัวคุณในเมืองเก่า เพ่ือต้นไม้มีท่ียืนอย่างมีสวัสดิภาพ 
พวกเราเองน่ีแหละท่ีจะมีปอดสุขภาพดี มีความสุขท้ัง 
กายและใจ มีชีวิตท่ีดีกว่าด้วยการร่วมดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว 
เชิงคุณภาพ 

เร่ิมต้นสำารวจ : ไปพบกับยักษ์ ต้นไทร นักบุญ 
แห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพรในมิวเซียมสยาม 

คัคนางค์ ไกท์ นักทำาสบู่จากวัตถุดิบธรรมชาติ จะมาสาธิต
การทำาสบู่ตามข้ันตอนง่ายๆ ซ่ึงผู้ชมสามารถนำาวิธีการ 
กลับไปทำาท่ีบ้านได้ เป็นการสร้างสมดุลให้กับไลฟ์สไตล์ 
ในชีวิตประจำาวันและส่งเสริมเร่ืองการใช้ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิก เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงสารเคมี คงจะไม่มีอะไร
จะดีไปกว่าการทำาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณด้วยตัวคุณเอง

Growing mini sprouts in limited space fits perfectly 
with the younger generation’s urban lifestyle, 
where many people live in condominiums or 
apartments. Such mini sprouts can be grown in 
vertical farms. Participants of this workshop will 
learn how to grown mini sprouts of morning glory 
and learn about the carbon footprint of your own 
consumption. 

Get to know the benefits of morning glory 
sprouts through simple cooking and learn how 
to grow them at home to raise awareness of food 
safety and non-chemical farming. In addition, 
growing your own food helps reduce expenses 
and is a bonding activity within the family. Learn 
how to reduce your carbon footprint, live a more 
sustainable life, and bring home the mini sprouts. 

Come out and explore trees in Museum Siam 
and the surrounding historical neighborhood 
of Rattanakosin Island. Learn how to use new 
technology like drones for this survey led by 
experts. Participants will become part of a survey 
team who will be assigned to different roles; Tree 
Investigator (survey trees and check the quality 
of urban ecological system), Tree Patrol (revitalize 
the wellbeing of each tree by removing nails or 
staplers) and Tree Endorser (get to know each tree 
by taking its picture and list the information). 

Share this amazing way to learn about tress in 
our community and look for inspirational trees to 
preserve the wellbeing of our environment. This will 
increase our air quality and enhance our lives. 

The survey will start with the enormous 
banyan tree in Museum Siam. 

Myo Gyte, natural soap maker, will demonstrate 
the easy steps needed to make natural soaps, 
which you can then go back and try at home as 
part of a more balanced lifestyle and organic 
consumption. There is no other better way to avoid 
the chemicals used in mass-produced hygiene 
products than making them yourself. 

เกษตรกรรมรุ่นใหม่ไม่ใช้พ้ืนท่ีเยอะ สามารถปลูกได้ใน
พ้ืนท่ีจำากัด ถูกใจท้ังคนอยู่คอนโด อยู่ห้องเช่า เพราะ 
ต้นอ่อนผักบุ้งท่ีเราปลูกใช้พ้ืนท่ีเป็นช้ันๆ ข้ึนไปแบบ 
คอนโด สวนผักจ๋ิวชวนร่วมกันแปลงเต้นท์ กิจกรรมกลาง
แจ้งให้กลายเป็นสวนผักบุ้งจ๋ิวในเมืองเก่ากัน ด้วยการปลูก
ต้นอ่อนผักบุ้ง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเร่ืองคาร์บอน 
ฟุตพร้ินท์ 

มารู้จักประโยชน์ของต้นอ่อนผักบุ้ง ผ่านการสาธิต 
เมนูการแปรรูปต้นอ่อนผักบุ้งเป็นอาหาร ร่วมชมและ 
ร่วมชิม มาเรียนรู้วิธีการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งแบบเข้าใจง่าย 
และทำาได้เอง เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้รู้ถึงข้อดีของ 
ผักปลอดภัย เกษตรอินทรีย์นิสัยดี ไม่ใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูกและเป็นการปลูกฝังให้ปลูกผักกินเองภายใน
ครัวเรือน แบ่งปันเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
ตนเองและเพ่ือนบ้าน

รวมท้ังได้เรียนรู้ถึงผลเสียจากคาร์บอน ฟุตพร้ินท์ 
(Carbon Footprint) และนำาไปใช้ออกแบบชีวิตแนวๆ ท่ี
ย่ังยืนได้จริง

Saturday 20th January 2018
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

Outdoor Workshops Tent / Museum Siam
เวิร ์คช็อป เอาท์ดอร์ / มิวเซียมสยาม

Natural Soap Making Demonstration
Myo Gyte
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Sunday 21st January 2018
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

Talks / Rajini stage  เสวนา / โรงเรียนราชินี

English session   
15:00-16:00

The Writer’s Journey with Lawrence 
Osborne: A Study of Location, 
Geography, and Perspective

The Future of  
Transportation 
Julian Thomson

Moderator: Martin Hoontrakul

English session   13:30-14:30

English session   
16:30-17:30

Years of Living Dangerously –  
A Woman’s Take on War

Hip Hop and Our 
Combustible Society 
A Conversation and 
Performance 
Omar Musa 
Moderator: Cat Faulder

English session   
18:00-19:00

Join best-selling author and Bangkok-resident 
Lawrence Osborne, compared favourably and 
frequently to Graham Greene and Evelyn Waugh, 
in conversation with Cod Satrusayang as they 
explore the writer’s journey and examine how 
contemporary fiction has changed over the past 
decades. 

The idealised romances of Fitzgerald’s French 
Riviera have given way to the dirt, grime and sweat 
of the underworld of Macau, the island of Hydra or 
the darker side of Phnom Penh. In this hour-long 
conversation, they will also examine how fiction 
both mirrors and explains the connected societies 
in which we live.

Julian Thomson is the Design Director of Jaguar 
Cars Advanced Design. He is responsible for 
creating the vehicles and services for Jaguar from 
2020-2035.

In his presentation Julian will talk about the 
history and proud heritage of Jaguar cars and 
question its relevance and role in a very different 
future world. The transport industry is facing its 
biggest change in over 100 years with a radically 
different set of requirements and challenges 
emerging rapidly. Automation, Connectivity, 
Electrification and Sharing will significantly change 
the way we travel and how our journeys become 
integrated into our lives. Julian will discuss how 
creativity and innovation is at the heart of everything 
his team does and what he feels is the responsibility 
of his organisation in the next 25 years.

This session is sponsored by Jaguar-Land Rover

Christina Lamb is the award-winning chief foreign 
correspondent of The Sunday Times and author of 
eight best-selling books, including most recently, 
I am Malala, the memoir of the Pakistani teenage 
education activist shot by the Taliban, and The 
Girl from Aleppo, chronicling the escape by a 
wheelchair-bound refugee from Syria. Her next 
book, My Body, Your Battlefield, will cover the 
explosion in violence against women in war-zones, 
drawing on her reporting of the abduction of the 
Chibok girls in Nigeria and Yazidi sex slaves in Iraq. 
At BangkokEdge, she talks to Philip Sherwell, Asia 
correspondent of The Sunday Times, about why 
she goes to war. 

Join international rap star, poet and author  
Omar Musa as he talks about his life and work, 
and performs his fierce, lyrical music. 

Hailing from Queanbeyan, Omar Musa is one of 
the most important young voices in Australia with 
a growing international audience. Omar confronts 
the dark realities of our world through his hip hop 
albums, slam poetry, debut novel Here Come The 
Dogs, and poetry books, Parang and Millefiori.

Supported by the Australian Embassy

Julian Thomson ผู้อำานวยการด้านการออกแบบของ 
แผนก Advanced Design บริษัทรถยนตร์จากัวร์ และเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ยานยนตร์แห่งอนาคตและ
บริการสำาหรับ 2020-2035 ของจากัวร์ 

Julian จะเล่าถึงประวัติศาสตร์และมรดกอันน่า 
ภาคภูมิใจของจากัวร์และต้ังคำาถามถึงความสัมพันธ์กับ
บทบาทในโลกอนาคตท่ีกำาลังเปล่ียนไป อุตสาหกรรม
ยานยนตร์กำาลังเผชิญกับความท้าทายคร้ังย่ิงใหญ่ในรอบ
ศตวรรษด้วยความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง
และความท้าทายท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ระบบอัตโนมัติ 
การเช่ือมต่อ การใช้ระบบไฟฟ้าและการแบ่งปันกันใช้ จะ
เปล่ียนวิถีท่ีเราใช้ยานยนตร์ในการเดินทางและผนวกการ
เดินทางเข้าเป็นเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเรา Julian จะพูด
คุยถึงการท่ีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นหัวใจของ
ทุกๆ อย่างท่ีทีมงานของเขาได้ออกแบบและเล่าถึงส่ิงท่ี
เป็นความรับผิดชอบของเขาต่อองค์กรในอีก 25 ปีข้างหน้า

จะมีการนำารถจากัวร์โบราณ 5 คันและรถรุ่นใหม่ 
F-Type มาจัดแสดงในจักรพงษ์วิลล่าด้วย

คริสติน่า แลมบ์ เป็นหัวหน้าผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่ง 
The Sunday Times ที่เคยได้รับรางวัลมากมายและผู้แต่ง
หนังสือขายดีมาแล้ว 8 เล่ม รวมไปถึงหนังสือเล่มล่าสุด  
I am Malala ซึ่งเป็นบันทึกความทรงจำาของนักกิจกรรม
ด้านการศึกษาวัยรุ่นชาวปากีสถาน ผู้ถูกยิงโดยกลุ่ม 
ตาลีบันและ The Girl from Aleppo ซึ่งเป็นลำาดับ
เหตุการณ์การลี้ภัยจากซีเรียของผู้ลี้ภัยพิการ หนังสือ 
เล่มถัดไปของเธอ My Body, Your Battlefield จะบอก
เล่าถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในพื้นที่สมรภูมิ 
โดยจะเล่าถึงการลักพาตัวเด็กสาวชาวชิบอคที่ไนจีเรีย
และทาสทางเพศชาวยาซิดีในอิรัก 

เธอจะมาสนทนากับฟิลลิป เชอร์เวลล์ ผู้สื่อข่าวประจำา
ภูมิภาคเอเชียจาก The Sunday Times เกี่ยวกับว่า  
ทำาไมเธอจึงไปทำาข่าวในแนวสมรภูมิ

มาชมศิลปินแร็ประดับนานาชาติ กวีและนักเขียน  
โอมาร์ มูซ่า ซ่ึงเขาจะมาพูดถึงชีวิตและการทำางานและ
การแต่งเพลงแบบดุเดือดของเขา

โอมาร์มูซ่าเป็นหน่ึงในนักร้องหนุ่มคนสำาคัญท่ีสุดใน
ออสเตรเลียท่ีมีผู้ชมท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนตลอด โอมาร์นำาเสนอ
ด้านมืดในโลกของเราผ่านอัลบ้ัมเพลงฮิปฮอป การเปิด
ตัวนวนิยายเร่ือง Here Come The Dogs และหนังสือกวี 
Parang and Millefiori

โดยการสนับสนุนจากสถานทูตออสเตรเลีย

Christina Lamb 

Moderator: Philip Sherwell
Moderator: Cod Satrusayang

นวนิยายเล่มล่าสุดของเขา Beautiful Animals ได้รับการ
ตีพิมพ์โดย Hogarth ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้
ขึ้นปก New York Times Book Review โดยได้รับการ
วิจารณ์จากนักเขียนนวนิยายชาวญี่ปุ่น-อเมริกัน เคธี  
คิตามูระ ไลโอเนล ชริเวอร์ได้วิจารณ์นวนิยายเล่มนี้ลง
ใน The Washington Post ว่า “คงไม่ต้องพูดอ้อมค้อม
อะไรอีก หนังสือเล่มนี้มันยอดเยี่ยมมาก” หนังสือของ
เขาหลายเล่มกำาลังจะถูกนำามาทำาเป็นภาพยนตร์ และ
ใน พ.ศ. 2561 เขาได้รับคำาขอจาก Raymond Chandler 
Estate ให้เขียนนวนิยายฟิลลิป มาร์โลว์ เล่มต่อไป

ลอว์เรนซ์จะมาเล่าว่าชีวิตของเขามีผลต่อนวนิยาย
ของเขาอย่างไรกับคอด สตรูสายาง

Five vintage Jaguars and the new F-type will be 
on show in the grounds of Chakrabongse Villas
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#For1448 Dialogue  
(เพื่อการจัดตั้งครอบครัว
อย่างเท่าเทียม)  
โดยกลุ่มโรงน้ำาชา

Same sex marriage has been a topic of discussion 
worldwide. In Thailand, Article 1448 of Civil and Commercial 
Code is a limitation, stating that legal marriage can only be 
carried out between male and female partners. #For1448 
is a forum that will discuss stories of same sex partners 
and inspire advocacy to make same sex marriage legal. 
Stories of LGBTQ families will be shared to create better 
understanding and acceptance of gender diversity in this 
society as everyone, regardless of gender, should receive 
respect, equal treatment, and equal rights, especially in 
building a family, the key reason why the LGBTQ group is 
asking for same sex marriage to be legalized. 

Speakers include Suthida Chuchot and Thananat 
Pirati Chaithanakul, Phakwilai Sahunalu (Coordinator for 
Srikhoraphum Youth Group), Kritananda Satyakrit (Human 
Rights Lawyer), Thanita Wongprasert (Communication, 
Social Media, Graphic Designer, UNDP Bangkok Regional 
Hub, HIV, Health and Development Team), Natchanakarn 
Chonthimakorn and Anusorn Soisa-ngim (Director of Why 
I am left behind). 

หลายคนพูดเร่ืองกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน ทำาอย่างไรให้ชาย
รักชาย หญิงรักหญิง ได้แต่งงานกันอย่างถูกต้อง ข้อจำากัดน้ันคือ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา บรรพ 5 มาตรา 1448 
ซ่ึงระบุเพียงชายและหญิงได้จดทะเบียนกันได้ #For1448 จึงเป็น 
# ท่ีชวนเล่าเร่ืองเพ่ือให้มีการแก้ไขแล้ว นับรวมเอาการแต่งงาน
ของเพศหลากหลายให้อยู่ภายใต้การรับรองของกฎหมาย

แบ่งปันเร่ืองราวครอบครัว LGBTQ ให้คนอ่ืนๆ ได้เข้าใจ 
และเคารพความแตกต่างหลากหลายในสังคม เพราะทุกคนใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นใคร เพศใด เขาควรได้รับการเคารพและมี 
สิทธิเท่าเทียมกันทุกด้าน รวมท้ังการสร้างครอบครัว เพราะใน
กลุ่ม LGBTQ (ความหลากหลายทางเพศ) การออกมาเรียกร้อง
สิทธิในการจดทะเบียน ไม่ใช่แค่การต้องการมีชีวิตคู่ แต่พวกเขา
ต้องการมีสิทธิในการสร้างครอบครัวเทียบเท่ากับคนอ่ืนๆ ใน
สังคม ผ่านวิทยากรร่วมเวที สุธิดา ชูโชติ ฐาณัญณัฐ พิรติ  
ชัยธนกุล พักตร์วิไล สหุนาฬุ (ผู้ประสานงานองค์กร “กลุ่ม
เยาวชนศีขรภูมิ”) กฤตนัน สตยกฤต (นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน) 
ฐานิตา วงศ์ประเสริฐ (Communication, Social Media, Graphic 
Designer ของ UNDP Bangkok Regional Hub, HIV, Health 
and Development Team) ณัฏฐ์ชนากานต์  ชลธิมากรณ์  
(เน็ตไอดอลทอมพ่อลูกอ่อน) และอนุสรณ์ สร้อยสงิม (อาม)  
(ผู้กำากับภาพยนตร์สารคดี “Why am I left behind” 
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Michael Freeman 

English session   
14:30-15:30

The Lost People of Amazon
Colin Cotterill
Moderator: Emma Larkin

English session   
16:00-17:00

Food is not only central and special to 
life and culture throughout Asia, but it 
has some of the most fascinating and 
unexpected narratives imaginable. Over 
a long career, much of it spent shooting 
in Asia, photographer and author Michael 
Freeman has produced many visual 
stories, for international magazines and 
book publishers, including River Books, on 
the foodways of Southeast and East Asia 
– some of them labyrinthine! In this hour’s 
talk with images, video and sound, Michael 
will introduce the backstories of Asian foods 
that range from the staples, like rice, to the 
exotic, like Bird’s Nest Soup.

When Colin Cotterill’s first book came out, some 
rude person on Amazon.com wrote a review saying 
it was the worst book he’d ever read. A year later, 
the second book came out and the same man 
wrote that the second book was even worse.  
A year later… You guessed it. For Cotterill, 
his serial one-star reviewer provoked a lot of 
questions, not least of which was ‘Why keep 
buying books you hate so much?’ His attempt 
to answer those questions led him to approach 
reviews in a different way and, ultimately, to learn a 
lot about himself.

อาหารไม่ได้เป็นเพียงจุดศูนย์กลางและส่ิงพิเศษ
ของชีวิตและวัฒนธรรมเอเชีย แต่ยังเป็นส่ิงท่ีบอก
เล่าเร่ืองราว น่าสนใจและคาดไม่ถึง มากเกินกว่า
จะจินตนาการได้ ตลอดระยะเวลาการทำางาน 
เป็นช่างภาพท่ียาวนาน โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ 
ถ่ายภาพในเอเชีย ไมเคิล ฟรีแมน ซ่ึงเป็นท้ัง
ช่างภาพและนักเขียน ได้บอกเล่าเร่ืองราวผ่าน
ภาพถ่ายในนิตยสารและหนังสือมาแล้วมากมาย 
รวมท้ังในหนังสือของสำานักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ด้วย 
ซ่ึงเป็นหนังสือเก่ียวกับวิถีของอาหารต่างๆ ใน 
แถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้  
โดยบางเร่ืองก็เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนเลยทีเดียว! 
ตลอดระยะเวลา 1 ช่ัวโมงของการสนทนาอันจะ
เต็มไปด้วยภาพ วิดิโอและเสียงประกอบ ไมเคิล
จะเล่าเร่ืองราวเบ้ืองหลังอาหารในเอเชีย ต้ังแต่
อาหารหลัก เช่นข้าว ไปจนถึงอาหารแปลกๆ 
อย่างซุปรังนก 

เม่ือหนังสือเล่มแรกของโคลิน คอตเตอริลล์ ออกวาง
จำาหน่าย มีท่านหน่ึงใน amazon.com เขียนบทวิจารณ์ว่า 
เป็นหนังสือท่ีแย่ท่ีสุดท่ีเขาเคยอ่านมา ปีถัดมา หนังสือ
เล่มท่ีสองก็ออกตามมาและคนท่ีวิจารณ์เล่มแรกไว้  
ก็คอมเม้นท์อีกว่า หนังสือเล่มท่ีสองย่ิงแย่ลงกว่าเล่มแรก 
อีก หน่ึงปีต่อมา ... คุณลองเดาดูว่า เกิดอะไร สำาหรับ 
โคลิน นักวิจารณ์หนังสือของเขาได้มีคำาถามเกิดข้ึน
มากมาย ซ่ึงอย่างน้อยก็คือ ‘ทำาไมคุณยังซ้ือหนังสือท่ีคุณ
เกลียดมากอยู่ล่ะ?’ ความพยายามของเขาในการตอบ
คำาถามเหล่าน้ี ทำาให้เขาได้รับความคิดเห็นในลักษณะท่ี
แตกต่างออกไปและท้ายท่ีสุดก็คือ การได้เรียนรู้เร่ืองของ
ตัวเขาเองได้มากมาย

Sunday 21st January 2018
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

Talks / Museum Siam  เสวนา / มิวเซียมสยาม

กิจกรรมภาษาไทย
13:00-14:00

Asian Food Journeys Thinking about Identity and Culture:  
Connections and Contradictions
Afonso Cruz
Moderator: Kevin Colleary

English session   
17:30-18:30

Afonso Cruz, award-winning illustrator, film director 
and author from Portugal, will discuss the power of 
the many inherent contradictions and connections 
that arise when writing and thinking about issues 
of identity and culture. His experience as a 
Portuguese artist who explores a variety of identities 
in his illustrations and writing will bring a fascinating 
perspective to the discussion in the light of the over 
500 years of shared history between Portugal and 
Thailand. 

Supported by the Embassy of Portugal in Thailand

อะฟอนโซ ครู๊ซ (เกิด พ.ศ. 2514) เป็นนักเขียนนวนิยาย 
นักสร้างภาพเคล่ือนไหว นักวาดภาพประกอบและนัก
ดนตรีชาวโปรตุเกส เขาจะมาพูดเร่ืองความคิดเก่ียวกับ
ความเป็นอัตลักษณ์ในโลกปัจจุบัน ในบรรดาหนังสือท่ีเขา
เขียนตลอดหลายปีท่ีผ่านมา Jesus Christ Drank Beer 
ได้รับการขนานนามว่า เป็นนวนิยายโปรตุเกสท่ีดีท่ีสุด
แห่งปีจากนิตยสาร Time Out Lisbon ใน พ.ศ. 2555  
อะฟอนโซสำาเร็จการศึกษาจาก António Arrioi Art 
School, the Lisbon Faculty of Visual Arts and the 
Institute for Visual Arts of Madeira 

Emma Larkin
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Book Launches @Museum Siam (Library)
เปิดตัวหนังสือ / ห้องสมุด มิวเซียมสยาม

Sunday 21st January 2018
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

English session   
16:00-17:00

English session   
13:00-14:00

English session   
17:00-18:00

ผมทำางานให้พี่สืบ  
โดยศศิน เฉลิมลาภ 

โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)  
โดยงามพรรณ เวชชาชีวะ

Journey of a Bedroom Poet 
Catherine Napalai Faulder

Bad News, Fake News 
and Good News: Q&A 
with award-winning 
author of Bad News
Anjan Sundaram and 
Christopher G. Moore

The First Five – A New Collection of 
Southeast Asian Writing

พูดคุยกับศศิน เฉลิมลาภถึงประสบการณ์การทำางาน
กว่าสิบปีในฐานะนักอนุรักษ์แห่งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
ซ่ึงได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ “ผมทำางานให้พ่ีสืบ” 
ซ่ึงจัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ศศินจะมาเล่า
เร่ืองราวอันน่าท่ึงต่างๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับการสูญเสียท่ีเกิด
ข้ึนจากการพยายามพิทักษ์ผืนป่าและเร่ืองราวอันน่าปีติ
ยินดีของความสำาเร็จในการทำางาน สร้างสมดุลระหว่าง 
มนุษย์และธรรมชาติ 

จะมีช่วงถามและตอบในมุมกว้างระหว่างอันจัน ซุนดาแรม ผู้แต่งหนังสือ Bad News: 
Last Journalist in a Dictatorship และคริสโตเฟอร์ จี มัวร์ นักเขียนมีผลงานการ
ประพันธ์มากมายและพำานักอยู่ในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นผู้ก่อต้ังรางวัลทางวรรณกรรม
สำาหรับหนังสือเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากการสนทนาถึงสถานการณ์ท่ีเป็น
เหตุให้อันจันแต่งหนังสือถึงเร่ืองราวอันน่าสยดสยองของห้าปีในรวันดา ท้ังสองจะพูด
ถึงงานเขียนล่าสุดของอันจันและวิเคราะห์บทบาทของส่ือมวลชนในโลกท่ีเต็มไปด้วย
ข่าวลวงและการเพ่ิมข้ึนของระบอบการปกครองท่ีกวาดล้างอย่างเด่นชัด

มาฟังและพูดคุยกับนักเขียนซีไรต์ งามพรรณ เวชชาชีวะ
ถึงผลงานวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองแรก ท่ีเล่าเร่ืองราวของ
มดแดงกับแตงกวา สองพ่ีน้องคู่กัด กับเอย เพ่ือนรักบ้าน
ติดกัน ตัวละครจะพาให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกับ
เกษตรอินทรีย์ โลกใบเล็กๆ สีเขียว ไร้สารพิษของพวกเขา 
“...เราเลือกท่ีจะถนอมโลก รักน้ำา รักดิน รักธรรมชาติ  
รูปแบบชีวิตท่ีเราเลือกไม่ใช่กระแสหลักแน่นอน 
เพราะมันยาก เรียกร้องต้นทุน ความรู้ กำาลังใจสารพัด 
แต่ใครจะรู้ ทีละเล็กละน้อย สังคมอาจจะเปล่ียน
ไปสักวันในอนาคต แล้วชีวิตออร์แกนิคก็อาจกลายเป็น
ชีวิตธรรมด้าธรรมดาก็ได้ จริงไหม”

Catherine Napalai Faulder (Cat) is a journalist 
and poet of mixed heritage, born and brought 
up in Bangkok. She most recently completed her 
poetry book, Journey of a Bedroom Poet, a poetic 
odyssey that explores what happens when one 
lives a life inside the comfort zone. Bedroom Poet 
is a girl in love with writing poetry, but only within 
the confines of her bedroom, her comfort zone. 
Her journey is all about facing her obstacles and 
demons, and coming to terms with doing what 
she loves most, despite the fear of failure and 
non-acceptance. Subject matters that society 
tends to hold at arm’s length are discussed very 
openly through verse. Topics include the state 
of feminism today; censorship; living in fear and 
comfort; battles of the mind; identity; body image 
and mental health.

Edited by Chan Wai Han

This anthology of poetry and prose marks another 
milestone in the literary tradition of Southeast Asia 
and co-operation among its publishing community. 
There were five founding members of the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in 
1967 – Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore 
and Thailand – and this year marks the 50th 
anniversary of the establishment of this regional 
grouping.

The publishers believe that the literature of 
Southeast Asia is a rich mine of creativity and that 
the peoples of this region should be invited to share 
their stories and poems with one another. These 
two genres are more readily accessible to readers 
who wish to take a quick dip into the literatures of 
their neighbors. And the English language, being 
the de facto lingua franca for all of us, has been 
chosen for the same reason. Treat yourself to these 
stories and poems, some translated from their 
original tongue, and all no less enjoyable!

A talk with Sasin Chalerlarp who will share his 
decade-long experience as a conservationist 
for Sueb Nakhasathien Foundation, a story that 
is told in the book published by Nanmee Books. 
The book tells the emotional stories about the 
losses occurred during the Foundation’s attempts 
to preserve our forests and also the success 
stories in building a balance between humans 
and nature. 

Ngampun Vejjajiva, S.E.A Write Award Winner, 
will introduce her first children’s novel, which tells 
the story of two sisters; Mod Daeng and Tang 
Gwa, and their friendship with their neighbor, Aey. 
These characters will introduce readers to the 
joys of organic farming in their modest world, free 
of chemicals. 

A wide-ranging Q & A between, Anjan Sundaram, author of Bad News: Last 
Journalists in a Dictatorship, and Christopher G. Moore, a much-published 
writer living in Bangkok, who has established a literary prize for books 
advancing our awareness of human rights issues. Apart from discussing the 
circumstances which led Anjan to write his chilling account of five years in 
Rwanda, the two will also talk about Anjan’s current work and examine the 
role of the journalist in a world rife with fake news and an apparent increase in 
repressive regimes.

Catherine Napalai Faulder เป็นนักส่ือสารมวลชนและ
กวีท่ีมาจากสองวัฒนธรรม เธอเกิดและโตในไทย หนังสือ
รวมบทกวีของเธอท่ีมีช่ือว่า Journey of a Bedroom 
Poet เป็นบทกวีของการเดินทางสำารวจส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับ
ชีวิต Bedroom Poet เป็นตัวแทนของเด็กสาวท่ีมีความ
รักในการเขียนบทกวีในห้องนอน พ้ืนท่ีส่วนตัวอันแสน
ปลอดภัยของเธอ เล่าเร่ืองราวการผจญภัยผ่านอุปสรรค
และความช่ัวร้ายต่างๆ ซ่ึงพาให้เธอได้พบกับส่ิงท่ีเธอรัก
มากท่ีสุด ถึงแม้ว่า จะยังคงมีความกลัวการล้มเหลวและ
การไม่เป็นท่ียอมรับก็ตาม เร่ืองราวท่ีสังคมไม่อยากพูด 
ถึงอย่างสิทธิสตรี การเซ็นเซอร์ การใช้ชีวิตในความ 
หวาดกลัวและความปลอดภัย การต่อสู้ของความขัดแย้ง
ในจิตในตนเองและเร่ืองของอัตลักษณ์อย่างเรือนร่างและ 
สุขภาวะทางจิตใจกลับถูกส่ือสารผ่านบทกวี

หนังสือรวมกลอนและร้อยแก้ว ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
สำาเร็จอีกก้าวหน่ึงของงานประพันธ์ด้ังเดิมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และความร่วมมือของแวดวงสำานัก
พิมพ์ ประเทศสมาชิกผู้ก่อต้ังสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ใน พ.ศ. 2510 ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยท่ี
ปีน้ีเป็นปีครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อต้ังองค์กรดังกล่าว 

กลุ่มสำานักพิมพ์เช่ือว่า วรรณกรรมจากแถบเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์รวมของความคิดสร้างสรรค์ 
ดังน้ัน ผู้คนในพ้ืนท่ีแถบน้ีควรได้รับการเชิญมาแชร์เร่ือง
ราวและบทกลอนของพวกเขากัน งานเขียนท้ังสอง
ประเภทน้ีเป็นงานเขียนประเภทท่ีอ่านง่าย เหมาะสำาหรับ
ผู้อ่านท่ีต้องการเห็นภาพรวมงานวรรณกรรมของประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยใช้ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลท่ีสุดใน
การส่ือสาร เชิญมาฟังเร่ืองราวและบทกลอนเหล่าน้ีกัน 
ถึงแม้ว่า บางเร่ืองจะได้รับการแปลมาแล้ว แต่ทุกๆ เร่ือง 
ก็สนุกไม่แพ้กันเลย!

กิจกรรมภาษาไทย
14:00-15:00

นานมีบุ๊คส์นานมีบุ๊คส์

กิจกรรมภาษาไทย
15:00-16:00

Authors at the launch: 
Pahd Pasiigon and 
Pongwut Rujirachakorn

Silkworm Books
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Sustainable Living in 
Bangkok, is it possible 
and how? 
Madeleine Recknagel 

English session   
13:00-14:00

Join Madeleine Recknagel, a ‘nearly’ zero waste 
blogger/ passionate educator, and learn how to 
eliminate excess waste from your life while living a 
more sustainable lifestyle. Where should I start? Is it 
time-consuming? Is it easy to adapt? Can I create an 
impact as an individual? She will cover the elements 
of the 7 Rs (Rethink, refuse, reduce, reuse, repair, 
recycle and rot) and tell you of her personal journey 
in Bangkok. 

The practical workshop will walk you through 
some examples on how to live more sustainable and 
reduce waste and chemicals by making your own 
hygiene and beauty products from substances you 
already have at home, allowing you to live safely, 
simply, while saving money at the same time. 

Take home a coffee scrub sample.

มาร่วมกิจกรรมกับ Madeleine Recknagel บล็อกเกอร์ 
ผู้ซ่ึงอุทิศตนให้กับการให้ความรู้ในการใช้ชีวิตแบบ ‘nearly’ 
zero waste มาเรียนรู้วิธีการกำาจัดขยะส่วนเกินจากการใช้
ชีวิตประจำาวันของเรา เพ่ือให้เกิดไลฟ์สไตล์ท่ีมีความย่ังยืน
มากข้ึน ตอบคำาถามต่างๆ ท่ีคุณมีอยู่ เช่น เราจะเร่ิมทำามัน
อย่างไร มันจะใช้เวลามากหรือน้อยแค่ไหน มันยากหรือไม่
ท่ีจะนำามาปรับใช้ เราจะสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงใน
ฐานะบุคคลได้จริงหรือ คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดเจ็ดอาร์ คือ 
(Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recycle และ 
Rot โดย Madeleine จะมาเล่าถึงเส้นทางการใช้ชีวิตแบบ 
‘nearly’ zero waste ในกรุงเทพฯ ของเธอ 

เวิร์คช๊อปน้ีจะพาท่านมาเรียนรู้ตัวอย่างของการใช้ชีวิต
อย่างย่ังยืนข้ึนและลดปริมาณขยะและของเสียจากสารเคมี 
โดยการทำาผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดร่างกายข้ึนเองจากส่วน
ผสมต่างๆ ท่ีท่านมีอยู่แล้วท่ีบ้าน เพ่ือให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่าง
ปลอดภัยมากข้ึนและในขณะเดียวกันก็ไเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ประจำาวันอีกด้วย 

ท่านจะได้ผลิตภัณฑ์สครับจากกาแฟติดมือกลับบ้าน
ด้วย 

Comics and Sequential  
Art Workshop 

English session   
14:30-15:30

This workshop will provide an introduction to 
how you can create your own comics using 
narrative art. Learn all about drawing faces and 
expressions, character design, storytelling, the use 
of setting and perspective, sound effects, lettering 
and balloons, and much more.

Supported by the Canadian Embassy

Yvan Cohen co-founder of LightRocket.com 
has worked as a professional photojournalist 
for some of the world’s leading publications 
including covers for Time Magazine and the New 
York Times. He is the author of a forthcoming 
photobook documenting Bangkok’s Chinatown 
district. Yvan has been based in Bangkok for the 
past 26 years.

PARTICIPANTS ARE ENCOURAGED TO BRING 
EXAMPLES OF THEIR WORK ALONG FOR 
DISCUSSION.

เราจะใช้ภาพเป็นศิลปะในการเล่าเร่ืองราวได้อย่างไร  
มาเรียนรู้วิธีการวาดภาพใบหน้าและการวาดเพ่ือแสดง
สีหน้า การออกแบบตัวละคร การเล่าเร่ือง การใช้ฉากหลัง 
การใช้เสียงประกอบ การใช้ตัวอักษร การใช้บอลลูนแสดง
คำาพูดต่างๆ ฯลฯ 

DO BRING EXAMPLES OF YOUR WORK IF YOU 
WOULD LIKE TO 

โปรดนำาตัวอย่างงานของท่านมาด้วย ถ้าต้องการ

Photography Workshop:  
Making Light work – Photography  
in the digital age 

English and Thai 
session   
16:00-17:00

Yvan Cohen

อิวาน โคเฮ็น ยังเป็นผู้ก่อต้ังบริษัท LightRocket เขา
ทำางานเป็นช่างภาพข่าวและนักเขียนให้ส่ือส่ิงพิมพ์สากล
มากมาย รวมท้ังบนปกนิตยสารไทม์สและหนังสือพิมพ์ 
New York Times นอกจากน้ี เขายังเป็นผู้แต่งหนังสือเล่ม
ใหม่ท่ีกำาลังจะออกเก่ียวกับย่านคนจีนเยาวราชในกรุงเทพฯ  
อิวานพำานักอยู่ในกรุงเทพฯ มานานกว่า 26 ปีแล้ว

ท่านสามารถนำาผลงานภาพถ่ายของท่านมาได้ด้วย
เพ่ือร่วมเสวนา Various diverse objects from daily life are used in 

a puppet-making workshop in which everyone can 
join. Use “all around objects” to get to know yourself 
better, learn more about respect and understanding 
towards others, and create awareness of the equal 
right to build a family regardless of gender from. 

The workshop will be led by Chanang Amparak 
(Illustrator and member of Grandma Puppet Theatre) 
and Ladda Kongdej (member of Crescent Moon 
Theatre and Grandma Puppet Theatre) 

âÃ§¹éÓªÒ
TEA for

and

T:ogetherness
E:quality
A:ction

เวิร์คช๊อปทำาหุ่น all around objects
โดยกลุ่มโรงน้ำาชาและกลุ่มคณะละครยายหุ่น

สิ่งของรอบกายกับความหลากหลาย สัมมนาเชิงปฏิบัติ
การสำาหรับเหล่าครอบครัว LGBT และทุกๆ ครอบครัว ที่
จะได้ร่วมกันทำากิจกรรมหุ่น all around objects เพื่อรู้จัก
ตัวเอง เคารพและเข้าใจผู้อื่นและที่สำาคัญเรียนรู้และเข้าใจ
การสร้างครอบครัวอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าใคร เพศใดก็
สามารถมีสิทธิ์ในการสร้างครอบครัวได้ โดยมีวิทยากร คือ 
ชนาง อำาภารักษ์ (นักวาดภาพประกอบหนังสือสำาหรับ
เด็กและผู้ทำา ละครหุ่น ภายใต้คณะละครยายหุ่น) และ 
ลัดดา คงเดช (สมาชิกพระจันทร์เสี้ยวการละครและคณะ
ละครยายหุ่น นักแสดง นักเชิดหุ่นและผู้กำากับละครเวที) 

กิจกรรมภาษาไทย
17:30-18:30

Sunday 21st January 2018
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

Indoor Workshops / Museum Siam
เวิร ์คช็อป อินดอร์ / มิวเซียมสยาม

Lorina Mapa
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Reviving Traditional 
Eastern Thai Recipes 
การสาธิตทำาอาหาร
โดยห้องทานข้าวสุพรรณิการ์  

กิจกรรมภาษาไทย
14:00-15:00

Cooking with Waste Food
Chef Andrew Martin from 80/20

English session   
17:00-18:00

Insects: Food of the 
Future 
การสาธิตทำาอาหาร
โดยเชฟใหม่ จากร้าน Insects 
in the Backyard

กิจกรรมภาษาไทย
15:30-16:30

เชิญชมสาธิตทำาอาหารไทย ตำารับอิสานท่ีหาชิมได้ยาก
อย่างเมนู “ข้าวเกรียบน้ำาจ้ิม” หน่ึงในเมนูท่ีเกือบ 
เลือนหายไปจากครัวไทย พร้อมการแบ่งปันแนวคิดใน
การนำาสำารับอาหารโบราณมาสู่ร้านอาหารในปัจจุบัน
จากห้องทานข้าวสุพรรณิการ์ ร้านอาหารตำารับด้ังเดิม
ของคุณยายจากอิสานท่ีมีอยู่กว่าสามสาขาในกรุงเทพฯ 
โดยสาขาล่าสุดได้เปิดบริการท่ีท่าเตียนแล้วเม่ือเร็วๆ น้ี

If food waste were a country, its greenhouse gas 
emissions would rank third in the world after the 
United States and China, according to a United 
Nations report. Although Thailand seems a country 
abundant in food, nevertheless far too much 
usable food is discarded every day.

In the spirit of reducing waste and using good 
ingredients which would otherwise be discarded, 
acclaimed Chef Andrew Martin from 80/20 
restaurant will use a selection of items from food 
stalls at BangkokEdge to create delicious dishes. 

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ได้ส่งเสริมการบริโภคแมลงมาเป็นเวลาหลายสิบปี  
ด้วยประโยชน์ท้ังทางโภชนาการและส่ิงแวดล้อม แต่ก็
ยังไม่สามารถทำาให้การบริโภคแมลงเป็นกระแสหลักได้ 
จนกระท่ังเม่ือเร็วๆ น้ี ท่ีภัตตาคารช่ือดังระดับโลกอย่าง 
Noma หรือ Nordic Food Lab ได้ทำาให้การบริโภคแมลง
เป็นส่วนหน่ึงของการปรุงอาหารระดับสูง สารคดีเร่ือง 
Bugs ของ Nordic Food Lab และการท่ีแองเจลิน่า โจล่ี
ได้ออกมาส่งเสริมการบริโภคแมลงในฐานะแหล่งอาหาร
อันย่ังยืนน้ัน ได้ทำาให้การบริโภคแมลงเป็นท่ีนิยม เปล่ียน
มุมมองว่า แมลงเป็นขนมขบเค้ียวของผู้คนในชนบท แต่
กลับเป็นอาหารจานเด่นท่ีมีความสวยงาม 

เชฟใหม่ ฐิติวัชร จาก Insects in the Backyard จะมา
สาธิตหน่ึงในสูตรอาหารของทางร้านท่ีจะเปล่ียนแนวคิดท่ี
คุณมีต่อการบริโภคแมลงไปอย่างส้ินเชิง 

Enjoy a cooking demonstration of the Eastern Thai 
recipe, Kao Krieb Num Jim, a dish that is almost 
extinct from the kitchens of Thai households. The 
story of how Supanniga Eating Room has revived 
their grandmother’s traditional recipes from Eastern 
Thailand and brought them back to life in the 
restaurants will also be shared. Today Supanniga 
Eating Room has three branches in Bangkok, 
including the recently-opened branch in Tha Tien. 

ถ้าเรานับว่า ขยะจากอาหารเป็นประเทศ การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นอันดับท่ีสามในโลก ตาม
หลังสหรัฐและจีน จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ 
แม้ว่า ประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์
ทางอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม อาหารท่ีบริโภคเหลือ จะถูก

The FAO and other international organizations 
have advocated the consumption of insects for 
decades, pointing out their compelling nutritional 
and environmental benefits, but until recently this 
has not been sufficient to entice mainstream diners. 
All this is changing – high-end global restaurants 
such as Noma and Nordic Food Lab have taken 
the consumption of insects to the highest culinary 
levels. Recent documentaries, namely Nordic Food 
Lab’s ‘Bugs’, and Angelina Jolie’s promotion of 
insects as a sustainable food source have made 
bugs ‘hip’. No longer the rural snack enjoyed by 
your great auntie, they have become the hero of the 
dish. And bugs can be beautiful. 

Chef Mai Thitiwat of Insects in the Backyard 
will demonstrate one of their recipes that will totally 
change your perception of insect eating. 

Sunday 21st January 2018
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

Outdoor Workshops Tent / Museum Siam
เวิร ์คช็อป เอาท์ดอร์ / มิวเซียมสยาม

KIDS’ ZONE / Museum Siam
กิจกรรมเด็ก / มิวเซียมสยาม

สัมผัสส่วนหน่ึงของนิทรรศการถาวรใหม่ของมิวเซียมสยาม  
ชุด “ถอดรหัสไทย” ได้จากนิทรรศการย่อย (Mini Exhibition)  
เร่ือง “ประเพณีไทย” มาร่วมสนุกกับกิจกรรมเกมประกอบ
นิทรรศการ ประกอบด้วย 

Board Game: ไทยประเพณี, เกมลอยกระทง, ระบายสีบุญบ้ังไฟ
นอกจากน้ี ยังมีการแสดงละครหุ่นมือ โดยคณะ Mommy Puppet  
ในเร่ืองราวเก่ียวกับตำานานนิทานพ้ืนบ้านไทย แสดงเร่ือง  
“ประเพณีบุญบ้ังไฟ” วันละ 2 รอบ 

แสดงเป็น 2 ภาษา แบ่งเป็นรอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
วันละ 1 รอบ

• รอบแรก 16.00 น. (ภาษาไทย) (30 นาที)
• รอบสอง 17.00 น. (ภาษาอังกฤษ) (30 นาที)

Experience a part of Museum Siam’s new permanent 
exhibition of Thai culture “Decoding Thainess”  
in their special outdoor display, accompanied by fun,  
interactive activities such traditional Thai board games,  
the Loy Kratong Game and Drawing for Rocket Festival.  

Puppet Show
There will also be puppet shows by Grandma Puppet Theatre 
drawn from Thai traditional folklore regarding the Rocket 
Festival.

There will be two shows a day: 
• 16:00  Thai Language (30 minutes) 
• 17:00 English Language (30 minutes) 

ท้ิงทุกวันมากมาย
ในส่วนของการลดของเสียและการใช้สูตรอาหารช้ันเลิศ 

ซ่ึงจะถูกโยนท้ิงไป เชฟแอนดรู มาร์ตินจากภัตตาคาร 
80/20 จะใช้ข้าวของจากร้านอาหารในเทศกาล Bangkok 
Edge เพ่ือปรุงอาหารจานเด็ด

Playtime at Museum Siam
กิจกรรมให้ความรู้และความสนุกสนาน
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KIDS’ ZONE / Neilson Hays@Museum Siam
กิจกรรมเด็ก / มิวเซียมสยาม

Story Time: 
Furry Friends & Wild Things

English session   
16.30-17.00 

Reading Corner   13.30-17.00
Having a love of reading is one of the great 
gifts in life! Come along to our cosy reading 
area and enjoy a chapter book for older 
readers or read a picture book together.

Story Time: 
E-I-E-I-O Down on Old  
MacDonald’s Farm

English session   
15.30-16.00

Author Reading: 

Hear the winners of the Neilson Hays 
Young Writers Awards 2017 read their 
winning picture books. Plus, on Saturday 
only, discover the “Invisible Services 
from Nature” with the reading of Maythira 
Kasemsan’s new book (in Thai).
English / Thai session   
14:30-15:30 

พบกับเยาวชนผู้ชนะ Neilson Hays Young Writers 
Awards 2017 ท่ีจะมาอ่านนิทานของผู้เขียนเอง
พร้อมพบกับเร่ืองราวของธรรมชาติแสนสนุกกับ
หนังสือเล่มใหม่ “สายใย ท่ีมองไม่เห็น” ของ เมธิรา 
เกษมสันต์ แห่งเพจ Nature Toon 

(ภาษาไทย และวันเสาร์เท่าน้ัน)

มุมอ่านหนังสือ
การรักการอ่านเป็นหน่ึงในของขวัญท่ีย่ิงใหญ่ในชีวิต! 
เทศกาลน้ีมาพร้อมกับพ้ืนท่ีอ่านหนังสืออันแสนสบาย
ของเราและเพลิดเพลินไปกับหนังสือสำาหรับนักอ่าน
รุ่นใหญ่หรืออ่านหนังสือภาพด้วยกัน

Story Time: 
Things that Go Zoom!  
(Planes, Trains, Trucks…and More!)

English session   
14:00-14:30 

Neilson Hays Library Kids’ Story Corner 
English / Thai session

Welcoming kids from 1.30-5.00 pm.
Drop by any time to enjoy our Coloring Stations, 
Crafting Table, and Reading Corner, plus the 
following fun Story Times in English:

สนุกกับภาษาอังกฤษท่ีมุมเด็กของ 
หอสมุดเนียลสัน เฮส์
เปิดบริการ 13.30-17.00 น.
ร่วมกิจกรรมระบายสี งานประดิษฐ์ และอ่านหนังสือ
หลากหลาย พร้อมฟังนิทานภาษาอังกฤษตามวาระดังน้ี

SERF โคมจีโอเดซิคโดย SER + F เป็นความร่วมมือระหว่าง Serindia และ Fastech เพ่ือร่วมฉลอง
เทศกาลบางกอกแหวกแนว เป็นการผสมผสานของศิลปะ + การออกแบบ + พ้ืนท่ีเทคโนโลยีท่ี
กระจัดกระจายเป็นโดมแบบคร่ึงวงกลมท่ีโด่งดัง โดม SERF เป็นงานศิลปะท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีจะกลายเป็น
หน่ึงในโครงสร้างท่ีโดดเด่นของกรุงเทพฯ โดยทำาหน้าท่ีเป็นร้านดีไซน์ พ้ืนท่ีจัดนิทรรศการและคาเฟ่

Serindia Enterprises เป็นองค์กรบริการทางวัฒนธรรมช้ันนำาท่ีดำาเนินการหอศิลปะซีรินเดีย ท่ีมีช่ือเสียง 
ร้านหนังสือ Hardcover: Art Book Shop, ดีไซน์สโตร์และ Edition Marketplace Fastech เป็นผู้นำาการ
ออกแบบและสตูดิโอ โครงสร้างเมมเบรนท่ีสร้างข้ึนเองในแบบท่ีไม่ซ้ำากันและส่ิงอำานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
สำาหรับอุตสาหกรรมการบริการ ผลงานเด่นๆ ของ Fastech ท่ีได้ติดต้ังตามสถานท่ีต่างๆ ได้แก่  
Four Seasons Tented Camp, Shinta Mani Wild – Bensley Collection, Kempinsky Udaipur และ
โครงสร้างท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ อีกมากมาย

Partner Publishers participating in the Book Launches and Bookshop
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ฮวิโก้ (จลุจกัร จกัรพงษ์)  
มผีลงานเพลงไทยมาแล้วถงึ 4 
อลับัม้ และเพลงองักฤษ อกี 
2 อลับัม้ คอื Old Thyme 
Religion (Roc Nation) และ 
Deep in the Long Grass  
ฮวิโก้แสดงดนตรไีปทัว่ทัง้
ประเทศและกำาลงัจะแสดง
ละครเวทเีรือ่ง Dracula เขา 
เป็นผูค้ดัเลอืกวงดนตรทีีแ่สดง
ในเทศกาลบางกอกแหวกแนว
นีท้ัง้หมด 

Hugo (aka Chulachak 
Chakrabongse) has had 
a career in both the USA 
and Thailand, producing 
four Thai albums and two 
English ones: Old Thyme 
Religion (Roc Nation) and 
Deep in the Long Grass. 

Hugo currently performs 
all over Thailand.
He is curator of the 
music component of 
BangkokEdge.

HUGO

Saturday 20th January 2018
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

Sunday 21st January 2018
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

MUSIC & FILM 19:00-midnight / Museum Siam 
ดนตรี & ภาพยนตร์ 19:00-เที่ยงคืน / มิวเซียมสยาม

MUSIC & FILM 19:00-midnight / Museum Siam 
ดนตรี & ภาพยนตร์ 19:00-เที่ยงคืน / มิวเซียมสยาม

Bangkok River Lifeline 
(11 mins) 
Dir. Dominic Chakra 
Thomson 
A short film about 
the ‘Bangkok River 
Promenade Project’ and 
the impact it will have  
on local communities 
living alongside the  
Chao Phraya. 

Pop Aye (2017) 
Dir. Kirsten Tan 
(102 mins)  
On a chance encounter, 
a disenchanted architect 
bumps into his long-lost 
elephant on the streets 
of Bangkok. Excited, he 
takes his elephant on 
a redemptive journey 
across Thailand, in 
search of the farm where 
they grew up together.

ป๊อบ อาย  
โดยเคอร์สเทน ทนั 
ความบงัเอญิพาให้สถาปนกิ 
ผูก้ำาลงัหมดไฟในการทำางาน
ได้มาพบกบัช้างเพ่ือนเก่าบน
ท้องถนนของกรงุเทพฯ ด้วย
ความตืน่เต้น เขาตัดสินใจพา
ช้างเชอืกนีเ้ดนิทางตามหา
ฟาร์มทีท่ัง้สองได้เตบิโตมา
ด้วยกนั

My Superhero 
(6 minutes) 
Dir. Nutthanon Vorahan
Red Rice Mill (5 minutes) 
Dir. Ryan Anderson
Every little thing’s 
gonna be alright บนโลก
ไฮเทค ทุกอย่างเล็กลง  
(10 minutes) 
Dir. Natthaphon 
Sukhuprakan
All films in Thai with 
English subtitles. 

เยนา  
สมาชิกวง:
เย (กลอง, ร้อง)
โฟน (เบส, ร้อง)
กุล (กีตาร์, ร้อง)
วงน้ีมีจุดเร่ิมต้นมาจากโฟนกับ
กุลเป็นเพ่ือนเล่นดนตรีด้วย
กันมาต้ังแต่สมัยมัธยม จน
กระท่ังอยู่มาวันหน่ึงท้ัวสอง
คนคุยกันว่า อยากต้ังวงดนตรี
ท่ีมีสมาชิกในวงเพียง 3 คน
เท่าน้ัน จึงตัดสินใจเร่ิมฟอร์ม
วงข้ึน โดยมีโฟนและกุลเป็น
สมาชิกเพียง 2 คน ซ่ึงก็ต้อง
มาตามหามือกลองต่อไปว่า 
จะเป็นใครท่ีสามารถมา 
ตีกลองให้เราได้ดี ก็เลยหา
มือกลองมาให้กุลเลือก 3 คน 
หน่ึงในน้ันมี “เย” 

Yena  
Yena are one of Thailand’s 
best up-and-coming, 
truly independent bands. 
Still unsigned, they have 
recently released their 
first full-length album. 
Their songwriting harks 
back to the topical social 
commentary of early 
Carabao songs.The band 
comprises Yae (drums and 
vocals), Fone (bass and 
vocals), and Kul (guitar 
and vocals. Fone and 
Kul started making music 
together in high school. 
Later they decided to form 
a band with just three 
members, and their search 
for a drummer resulted 
in Yae.

ชนุดม Chanudom เกิดจาก
การรวมตัวของนักแสดงและ
นักดนตรีซ่ึงเคยร่วมงานกันใน
ละครเวทีไสตล์ Glam Rock 
Musical ทำาให้ท้ังสามคน  
ชนุดม สุขสถิตย์ (พัด) ร้องนำา 
สถาปัตย์ แสงสุวรรณ (แพท) 
กีต้าร์ ธัชพล ชีวะ  
ปริยางบูรณ์ (ต๊อบ) กลอง

เกดิความหลงไหลในกลิน่
อายของดนตรแีนวนีจ้นทำาให้
พวกเขาเริม่ก่อตัง้วงขึน้มาเพือ่
สร้างสรรค์ผสมผสานสิง่ที่
แต่ละคนชอบและสนใจ ลงไป
ในผลงาน ผ่านการนำาเสนอ
และเล่าเรือ่งแบบ Theatrical 
หรอืการเล่าเรือ่งแบบละคร 
โดยเลอืกทีจ่ะใช้ดนตรแีนว
รอ็ค ซึง่เป็นสิง่ทีท่ัง้สามมี
ความหลงไหลและสนใจ

Chanudom comprises an 
actor and two musicians 
who got together in the 
Glam Rock Musical 
project. Chanudom 
Suksatit (Pat)-Vocalist, 
Sathapat Sangsuwan 
(Pat)-Guitar, Tachapol 
Cheevapariyangboon 
(Top)-Drums, found they 
shared a passion for this 
musical genre and 
decided to form their 
own band in order to 
exploit their talents 
through a unique 
theatrical rock music 
style expressing the 
unique life journey of 
each band member.

สบิล้อ 
สบิล้อ เป็นวงทีไ่ด้ออกอัลบ้ัม 
country rock 4 ชดุระหว่าง
พ.ศ. 2544-2549
วงนีมี้สมาชกิวงด้ังเดิม 4 คน: 
จุลจักร จกัรพงษ์ (เลก็-ฮวิโก้), 
พลกฤษณ์ วริยิานภุาพ (เอ), 
อาวุธ นชุนลิ (เอ็ด), และ 
สุทธิพงศ์ แจ่มจำารสั (ใหม่) ใน
สิบปีทีผ่่านมา นีเ่ป็นครัง้แรกที่
สมาชกิเดิมได้เล่นด้วยกนัภาย
ใต้นาม สิบล้อ

Siplor  
Siplor are a Thai country 
rock band that released 
four full-length albums 
between 2001 and 2006. 

Tonight’s line up will 
feature four original 
members of the band 
– Hugo (Chulachak 
Chakrabongse), Ae 
(Polakris Veeriyanuphab), 
Ed (Aawut Nuchanil) 
and Mai (Sutthipong 
Jamjaras). 

This is the first Siplor 
show in 10 years

เยลโลว์แฟง 
เป็นวงหญงิล้วน มสีมาชกิ  
3 คน คอื “แป๋ง” พมิพพร  
เมธชนนั นกัร้องนำา กตีาร์, 
“พมิ” ปิยะมาศ หมืน่ประเสรฐิ
ด ีมอืเบสและแพรวา  
จริประวตั ิณ อยธุยา มอื
กลอง เป็นผลผลติจากคณะ
ศลิปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั วงสามสาวอยู่
ในแวดวงดนตรนีานถึงี 10 ปี 
แม้จะทำางานกนัเองโดยไม่มี
สงักดัค่าย แต่มแีฟนเพลง
ตดิตามอย่างเหนยีวแน่น

Yellow Fang  
Yellow Fang have become 
a festival circuit regular 
with both Indie cred and 
widespread appeal. 
Their debut album is fast 
becoming a Thai Indie 
rock classic. This all 
girl-band consists of three 
members, who of course 
are music lovers.

YF are Pimporn 
Metchanun (Pang) – 
Lead Guitar, Vocals, 
Piyamas Muenprasartdee 
(Pym) – Bass, Vocals and 
Praewa Chirapravati Na 
Ayudhya – Drums, Vocals

รัสมี เวระนะ
เป็นศิลปินจากอุบลราชธานี  
ท่ีนำาบทเพลงจากแดนอีสาน
ท้ังหมอลำาและสำาเนียงภาษา 
มาผสมกับแนวดนตรี โซล ท่ี
เป็นดนตรีตะวันตก โดยทำา
ออกมาเป็นส่วนผสมท่ีลงตัว
มาก ซ่ึงคุณรัสมีเร่ิมร้องเพลง
ต้ังแต่อายุ 5 ขวบและได้เร่ิม
ทำาวงดนตรีต้ังแต่อายุ 13  
จนทุกวันน้ีและเธอก็ยังมี
โอกาสได้ร่วมงานกับศิลปิน
ต่างชาติมากมาย
มาสนุกกับเพลงอิสานกัน

Rasmee is a singer and 
song writer from North 
East Thailand. She began 
singing at the age of 5 
with her father, founder of 
Jariang band (Khmer folk 
singing). At the age of 13 
she joined a local band 
in Isaan. 

Her music is a unique 
mixture of traditional 
Mor lam-Jariang sounds 
and Soul. She calls her 
singing style “Isaan Soul”. 
Currently living in Chiang 
Mai, she has collaborated 
with various foreign 
musicians such as Poni 
Hoax (France), Limousine 
(France) and  Bamako 
Express (Israel-Thailand) 
and is frequently invited 
to Europe to play and 
record music. 

Please enjoy Isaan Soul!

19:00

FILM FILMYENA CHANUDOMSIPLOR YELLOW FANGRASMEE ISAN SOUL

19:0021:00 21:0022:00 22:0023:00 23:00

Citizen Dog (2004) 
Dir. Wisit Sasanatieng 
(99 mins)
A surreal and comical love 
story about Bangkok’s 
often-overlooked people: 
Their struggle in search 
of happiness amidst a 
rapidly changing world. 
A world over-flowing with 
dreams, but void of love 
and understanding. 

หมานคร 
โดยวิศิษฎ์ ศาสนเท่ียง 
ส่ิงมหัศจรรย์กำาลังจะเกิด
ข้ึนท่ีเมืองน้ี เมืองท่ี “ป๊อด” 
หนุ่มต่างจังหวัดท่ีต้ังใจเข้า
มาหาความก้าวหน้าในเมือง
หลวง แต่ในท่ีสุดเค้าก็ค้นพบ
ว่าคิดว่ายังไม่ใช่ท่ีเขาต้องการ 
แต่ท่ีน่ีเองเขาได้พบกับ “จิน” 
หญิงสาวแม่บ้านทำาความ
สะอาด 
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Chris Baker 
คริส เบเคอร์
Chris Baker was born in the 
UK, has a PhD from Cambridge 
University, and taught Asian history 
and politics at Cambridge in a 
previous life. In 1979, he moved to 
Thailand, and worked successively 
as technical director of a research 
firm, managing director of the 
leading ad agency, and marketing 
director for Johnnie Walker. Now 
he works independently as a writer 
and historian. He is honorary editor 
of the Journal of the Siam Society, 
and has edited four volumes of 
the Thailand Human Development 
Report for UNDP. 

With Pasuk Phongpaichit, he has 
written A History of Thailand, 3rd 
edition 2014; Thailand: Economy 
and Politics, 2nd edition 2002, 
which won the 1997 national 
research prize and has been 
published in Japanese; Thailand’s 
Boom and Bust, 1998; Thailand’s 
Crisis, 2000; Thaksin, 2004, 2009; 
and Thai Capital after the Asian 
Crisis, 2008. Their recent works 
include Unequal Thailand, 2015; 
The Ayutthaya Palace Law and the 
Thammasat: Law and Kingship in 
Siam; and A History of Ayutthaya: 
Siam in the Early Modern World, 
2017.

They have translated works by 
Pridi Banomyong, leader of the 1932 
revolution, Chatthip Nartsupha, King 
Rama V, Nidhi Eoseewong, and the 
Communist Party of Thailand. In 
2010, they completed a translation 
of the epic poem, The Tale of Khun 
Chang Khun Phaen, which won the 
AAS translation prize. In 2016, they 
published Yuan Phai, the Defeat 
of Lanna: A 15th-Century Thai 
Epic Poem, and are working on 
translations of the Fifty Jataka. In 
2017, they jointly won the Fukuoka 
Grand Prize.
คริส เบเคอร์เป็นชาวอังกฤษ สำาเร็จการ 
ศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย 
แคมบริดจ์และเคยสอนประวัติศาสตร์และ
การ เมืองเอเชียที่แคมบริดจ์ ใน พ.ศ. 2522 
ได้ย้ายมาพำานักในไทยและทำางานเป็นผู้

อำานวยการทางเทคนิคของบริษัทวิจัยแห่ง
หนึ่ง เป็นกรรมการผู้จัดการของเอเจนซี่
โฆษณาชื่อดัง และเป็นผู้อำานวยการด้าน
การตลาดให้จอห์นนี่ วอร์คเกอร์ ปัจจุบัน
เขาเป็นนักเขียนและนักประวัติศาสตร์อิสระ 
เป็นบรรณาธิการกิตติมศักดิ์ให้วารสาร the 
Journal of the Siam Society และตรวจแก้
รายงาน Thailand Human Development 
สำาหรับ UNDP มาแล้ว 4 เล่ม 

เขาได้แต่งหนังสือ A History of 
Thailand, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 
Thailand: Economy and Politics, พิมพ์
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 ซึ่งได้รับรางวัล 
National Research Prize ใน พ.ศ. 2540 
และมีการตีพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่น Thailand’s 
Boom and Bust พ.ศ. 2541 Thailand’s 
Crisis พ.ศ. 2543 Thaksin พ.ศ. 2547, 
2552 และ Thai Capital after the Asian 
Crisis พ.ศ. 2551 ร่วมกับ ศ. ผาสุข พงษ์
ไพจิตร ผลงานล่าสุดของทั้งสองคือ 
Unequal Thailand พ.ศ. 2558 The 
Ayutthaya Palace Law and the 
Thammasat: Law and Kingship in Siam 
และ A History of Ayutthaya: Siam in the 
Early Modern World พ.ศ. 2560 และได้
แปลผลงานของนายปรีดี พนมยงค์ ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา รัชกาลที่ 5 นิธิ เอียวศรีวงศ์
และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ใน 
พ.ศ. 2553 ได้แปลวรรณคดี ขุนช้างขุนแผน 
ซึ่งได้รับรางวัลการแปล AAS ใน พ.ศ. 
2559 ได้ตีพิมพ์ Yuan Phai, the Defeat of 
Lanna: A 15th-Century Thai Epic Poem 
และปัจจุบันกำาลังแปลนิทานชาดก 50 เรื่อง 
ใน พ.ศ. 2560ได้รับรางวัล Fukuoka Grand 
Prize ร่วมกัน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับประสบการณ์ทำางานและผลงานต่างๆ 
ของเธอ ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์

Soravij Bhirombhakdi 
สรวิช ภิรมย์ภักดี        
Soravij Bhirombhakdi, a fourth-
generation heir to the Bhirombhakdi 
family, studied in England from the 
age of 10. He pursued his B.A. and 
M.A. in International Business from 
University of Denver, Colorado, 
USA. After graduation, he worked 
at the Ministry of Foreign Affairs for 
11 years and was stationed at the 
Royal Thai Embassy in Santiago, 
Chile. Leaving the foreign service, 
he began working for his family 
business, holding the position of 

Deputy Managing Director at Boon 
Rawd Trading International Co., 
Ltd. which is one of Boon Rawd 
Brewery’s subsidiaries. In 2013, 
Soravij established a new division 
which has become known as Singha 
Museum Co., Ltd., a publisher 
of Singha Magazine, a quarterly 
magazine for the company’s 
10,000 employees. Soravij’s latest 
publications are Raruek Tueng Khun 
Phu Wit Bhirombhakdi (In memory 
of Grandpa Wit Bhirombhakdi) 
and Tumnarn Taan Chao Khun 
(The Legend of His Lordship), a 
biography of Phaya Bhirombhakdi.
สรวิช ภิรมย์ภักดี ทายาทรุ่นที่ 4 ของ 
พระยาภิรมย์ภักดี ไปศึกษาที่อังกฤษตั้งแต่
อายุ 10 ขวบ จบปริญญาตรีสาขาบริหาร 
ธุรกิจและปริญญาโทสาขาการบริหาร
ระหว่างประเทศจาก University of Denver 
รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา จากนั้นเข้ารับ
ราชการที่กระทรวงการต่างประเทศนาน 11 
ปีและเคยไปประจำาที่สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงซานติอาโก ชิลี หลังลาออก
จากราชการ ได้เข้าทำางานในธุรกิจของ
ตระกูลในตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกในเครือบุญรอด
บริวเวอรี่ ใน พ.ศ. 2556 สรวิชได้ก่อตั้ง
หน่วยงานใหม่ซึ่งในปัจจุบันคือ บริษัท 
พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำากัด ซึ่งจัดพิมพ์ Singha 
Magazine นิตยสารรายไตรมาสเพื่อ
พนักงานในบริษัททั้ง 10,000 คนและเป็นผู้
อำานวยการพิพิธภัณฑ์สิงห์ ผลงานที่ผ่านมา
ของสรวิชที่ได้ตีพิมพ์แล้ว คือ ระลึกถึงคุณปู่ 
วิทย์ ภิรมย์ภักดี และ ตำานานท่านเจ้าคุณ 
หนังสือประวัติพระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด)

Big Trees
บิ๊ก ทรีส์
Big Trees Project was formed in 
2009 by a group of Bangkokians 
who are concerned that the capital 
is rapidly becoming barren,void of 
green spaces. The group has been 
reaching out and engaging with 
both the public and private sector 
to raise environmental awareness 
in Thai society, especially in tree 
conservation. Currently, there are 
three main areas in which the group 
operates: Social Media campaigns 
(more than 133,000 followers), 

Urban Tree Conservation and 
Care, Forest Conservation and 
Reforestation.
กลุ่มบิ๊กทรีส์ เริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ. 2552 โดย
กลุ่มคนชาวกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความกังวล
จากการที่กรุงเทพฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว 
จนขาดพื้นที่สีเขียว กลุ่มนี้ได้พยายาม
สื่อสารกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ต้นไม้ ใน
ปัจจุบัน กลุ่มนี้กำาลังดำาเนินโครงการภายใต้
สามเรื่อง คือ แคมเปญผ่าน Social Media 
(มีผู้ติดตามกว่า 133,000 คน) การอนุรักษ์
และดูแลต้นไม้ในเขตเมืองและการอนุรักษ์
และปลูกป่า 

Yossapon Boonsom           
ยศพล บุญสม
Yossapon Boonsom heads up the 
civil society group Friends of the 
River and is managing director 
of Shma, a leading landscape 
architectural practice. 
ยศพล บุญสมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Friends 
of the River และเป็นกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ฉมา ซึ่งเป็นบริษัทภูมิสถาปัตย์ชั้นนำา

Joshua David   
โจชัว เดวิด
Joshua David is President and 
CEO of World Monuments Fund. 
Prior to assuming these positions in 
November 2015, he was President 
and Co-Founder of Friends of the 
High Line. He teamed up with 
Robert Hammond in 1999 to save 
the High Line, a historic elevated 
railway on Manhattan’s West Side, 
then under threat of demolition.  
Under his leadership, Friends of the 
High Line successfully advocated 
for the preservation and reuse of 
the High Line as a public park, 
transformed and opened the  
High Line structure to the public 
in three phases, became a fully 
licensed partner of the City of New 
York, and raised significant private 
and public funds for the park’s 
construction, endowment, and 
annual maintenance andoperations. 
In 2010, Mr. David received the 
Rockefeller Foundation’s Jane 
Jacobs Medal for New Ideas 

and Activism, and in 2013, he 
received the National Building 
Museum’s Vincent Scully Prize, 
which recognizes exemplary 
practice, scholarship, or criticism in 
architecture, historic preservation, 
and urban design.
โจชัว เดวิดเป็นประธานและซีอีโอของ
องค์การ World Monuments Fund ก่อนที่
จะมารับตำาแหน่งนี้ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 เขาเป็นประธานและผู้ร่วม 
ก่อตั้ง Friends of the High Line ร่วมกับ 
โรเบิร์ต แฮมมอนด์เมื่อ พ. ศ. 2542 เพื่อ
อนุรักษ์ทางรถไฟสาย High Line ซึ่งเป็น
รถไฟยกระดับสายประวัติศาสตร์บนฝั่ง
ตะวันตกของแมนฮัตตันซึ่งกำาลังจะถูกรื้อ
ถอน ภายใต้การนำาของเขาที่ประสบความ
สำาเร็จในการรักษาและนำามาใช้ใหม่ของ 
High Line ที่ดัดแปลงมาเป็นสวนสาธารณะ
และเปิดเป็นโครงสร้างสำาหรับสาธารณชน
ในสามช่วง และกลายเป็นภาคส่วนที่ได้รับ
สถานะอย่างถูกต้องตามกฏหมายของนคร
นิวยอร์ก และได้ระดมทุนของภาครัฐและ
เอกชนอย่างมีนัยสำาคัญสำาหรับการบำารุง
รักษาประจำาปีและการดำาเนินงานของ
องค์กรนั้น ใน พ.ศ. 2553 เขาได้รับเหรียญ 
Jane Jacobs จากมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์
สำาหรับความคิดสร้างสรรและกิจกรรม และ
ใน พ.ศ. 2556 เขาได้รับรางวัล Vincent 
Scully Prize จาก National Building 
Museum ซึ่งยอมรับการปฏิบัติงานที่เป็น
แบบอย่าง การให้ทุนหรือคำาวิจารณ์ในด้าน
สถาปัตยกรรมการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และการออกแบบผังเมือง

Duangrit Bunnag  
ดวงฤทธิ์ บุนนาค
Duangrit is an architect, design 
director and managing director of 
design firm, DUANGRIT BUNNAG 
ARCHITECT LIMITED (DBALP). 
He gained a bachelor degree in 
architecture from Chulalongkorn 
University and worked for 
ARCHITECTS 49 LIMITED for 
nine years before completion of 
his graduate diploma in design 
at the Architectural Association 
School of Architecture in London. 
He is behind the construction 
of some of Thailand’s major 
landmarks, including hotels, resorts, 
commercial and residential projects. 

He has gained international 
recognition from various 
organizations, such as the UK’s 
FX Award in 2000, the ASA Award 
in 2004 and 2006, the ARCASIA 
Gold Medal in 2005 and the Top 
10 Executive Award 2005 from the 
Market of Alternative Investment 
(MAI).
ดวงฤทธิเ์ป็นสถาปนกิ ผูอ้ำานวยการ
ออกแบบและกรรมการบรหิารของบรษิทั 
ดวงฤทธิ ์บนุนาค จำากัด จบปรญิญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์จากจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและเคยทำางานทีบ่รษิทั 
สถาปนกิ 49 จำากัดเป็นเวลา 9 ปี ก่อน
ตดัสนิใจไปเรยีนการออกแบบจาก 
Architectural Association School of 
Architecture ในกรงุลอนดอน เขาอยูเ่บือ้ง
หลงัการออกแบบงานอาคารทีม่คีวาม
สำาคญัของไทยหลายแห่ง ทัง้โรงแรม รสีอร์ท 
อาคารพาณชิย์และโครงการทีพ่กัอาศยั เขา
ได้รบัรางวลัระดับโลกจากหลายหน่วยงาน 
เช่น รางวลั FX Award ของอังกฤษเมือ่ 
พ.ศ. 2543 ASA AWARD เมือ่ พ.ศ. 2547 
และ 2549 รางวลัเหรยีญทอง ARCASIA ใน 
พ.ศ. 2548 และได้รบัการจดัอนัดับอยูใ่น 
Top 10 Executive Award 2005 โดย 
Market of Alternative Investment (MAI) 

Sasin Chalermlarp       
ศศิน เฉลิมลาภ
Sasin Chalermlarp is a native of 
Ayutthaya province who graduated 
with a science degree from 
Chulalongkorn Unversity. Prior 
to working in the environmental 
conservation field, he was a geology 
lecturer at Rangsit University. After 
several trekking trips to the forest 
with Rataya Chanthien, Chairman of 
the Sueb Nakhasathien Foundation, 
Sasin agreed to join the foundation as 
secretary in 2003, a decision which 
turned him from university lecturer to 
conservationist whose fighting spirit 
continues to shine to this day.  
ศศิน เฉลิมลาภเป็นชาวจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา จบการศึกษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ก่อนเข้าสู่แวดวงนักอนุรักษ์ เป็นอาจารย์
ทางธรณีวิทยาที่มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น 
นักวิทยาศาสตร์ที่มักครุ่นคิดเกี่ยวกับสังคม 
ผ่านชีวิตวัยหนุ่มในช่วงพฤษภาทมิฬ  
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หลังจากการเดินป่ากับอาจารย์รตยา จันทร
เทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรหลาย
ครั้ง จึงตกลงรับ คำาชวนเข้าร่วมงานอนุรักษ์
ในมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รับตำาแหน่ง
เลขาธิการมูลนิธิตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ผันตัว
เองจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นนักอนุรักษ์ที่สู้ยิบตาด้วยเหตุด้วยผล
จนถึงปัจจุบัน 

Yvan Cohen           
อิวาน โคเฮน
A graduate of London’s School 
of Oriental and African Studies 
(SOAS), Yvan Cohen first came to 
live in Asia in 1991. Since then he 
has worked as a photojournalist 
and writer for a wide array of 
international publications including 
covers for Time Magazine and 
the New York Times for whom 
he worked regularly for many 
years. Other credits include The 
Sunday Times, Forbes, L’Express, 
AsiaWeek, La Vie and many others.

Yvan Cohen is also a co-
founder of the LightRocket 
media management platform 
(www.lightrocket.com and www.
lightrocketmedia.com).
อิวาน โคเฮนสำาเร็จการศึกษาจาก 
London’s School of Oriental and African 
Studies (SOAS) ได้เดินทางมาอยูำ่ในเอเชีย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 หลังจากนั้นเขาได้ทำางาน
เป็นช่างภาพข่าวและนักเขียน โดยผลงาน
ของเขาได้รับการตีพิมพ์ลงสื่อสิ่งพิมพ์สากล
มากมาย เช่น ปกนิตยสารไทม์สและ
หนังสือพิมพ์ New York Times ซึ่งเขาเคย
ทำางานด้วยเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ 
เขายังถ่ายภาพให้กับ The Sunday Times, 
Forbes, L’Express, AsiaWeek, La Vie 
และอื่นๆ อีกมากมาย  

อิวาน โคเฮนยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Light 
Rocket ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการ
มีเดียอีกด้วย (www.lightrocket.com และ 
www.lightrocketmedia.com)

Kevin P. Colleary, Ed. D. 
เควิน พี. คอลเลรี่, Ed.D.
Dr. Kevin Colleary is an adjunct 
professor at Fordham University’s 
Graduate School of Education 
in New York. His research and 
publications focus on social studies 

education, content area reading, 
critical thinking, sexual orientation 
and other diversity issues, best 
practices in teaching and learning, 
and helping teachers understand 
how to develop content driven 
literacy instruction at all grades.  

He is author of a number 
of elementary level textbook 
programs published by McGraw-
Hill Education including the first 
ever elementary level social studies 
program that includes content about 
LGBTI history and contributors as 
mandated by California’s FAIR Act. 
He has been an elementary, middle 
school and high school teacher in 
Harlem and Brooklyn, New York. 

He has also been invited to take 
part in the Lower Mekong Initiative 
project sponsored by the US State 
Department working with teachers 
and other professional leaders from 
the five Lower Mekong nations.

Dr. Colleary received his BA 
in History from Siena College, 
Albany NY. He also earned both 
his Master’s and doctorate in 
education from Harvard University, 
Cambridge, MA.

A native New Yorker, Kevin 
currently lives in Bangkok with 
his husband, the Portuguese 
Ambassador to the Kingdom of 
Thailand. 
ดร. เควิน คอลเลร่ี เป็นอาจารย์พิเศษที่ 
Fordham University’s Graduate School of 
Education ในนวิยอร์ค ผลงานวิจยัของเขา
เกีย่วข้องกบัสังคมศกึษา การช่วยนกัเรียนให้
อ่านหนงัสือเข้าใจได้ดย่ิีงขึน้ การฝึกทกัษะ
การคดิแบบวิพากษ์ เพศวิถแีละปัญหาเก่ียว
กบัความแตกต่างอ่ืนๆ การเรียนการสอนที่
ดทีีสุ่ด และช่วยอาจารย์ท่านอ่ืนๆ ให้เข้าใจ
ว่าควรจะดำาเนนิการเรียนการสอนแบบ 
content-driven อย่างไร 

เขาเป็นผูแ้ต่งตำาราพ้ืนฐานให้กบั 
McGraw-Hill Education รวมไปถงึหนงัสอื
สังคมศกึษาพ้ืนฐานเล่มแรก ซึง่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัประวัต ิศาสตร์ LGBTI และผูท้ีม่ี
ส่วนร่วมรวมอยู่ด้วย ตามกฎหมาย FAIR 
Act ของรัฐแคลิฟอร์เนยี เขาเคยเป็น
อาจารย์ประถมและมธัยมทีฮ่าร์เล็มและ 
บรู๊คลิน นวิยอร์ค ได้เขยีนตำาราเรียนหลาย
เล่ม อีกทัง้ยังมบีทความพิมพ์ลงวารสาร

Participant Profiles / 
ประวัติ

เกีย่วกบัสงัคมศกึษาและการศกึษาถึงความ
หลากหลาย นอกจากนัน้ได้รบัเชญิให้ร่วม
โครงการรเิริม่ลุม่นำา้โขงตอนล่าง ซึง่เป็น
โครงการทีไ่ด้รบัการสนบั สนนุจากกระทรวง
การต่างประเทศสหรฐั อเมรกิาให้ทำางาน
ร่วมกบัอาจารย์และผูน้ำาจากชาตลิุม่แม่นำา้
โขงตอนล่าง การแสดงความคดิเหน็อย่าง
เอาใจใส่และกระตอืรอืร้นของเขา ทำาให้เขา
ได้รบัการเชญิเป็นวทิยากรบ่อยๆ เขาสำาเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาตรด้ีาน
ประวตัศิาสตร์จาก Siena College ทีอ่ลับานี่ 
นวิยอร์คและสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
โทและเอกด้านศกึษาศาสตร์จากมหาวทิยา
ลยัฮาร์เวร์ิด ทีเ่คมบรดิจ์ รฐัแมสซาชเูซตส์

เขาเป็นคนนวิยอร์คโดยกำาเนดิ ปัจจุบนั
อาศยัอยูท่ีก่รงุเทพฯ กบัเอกอคัรราชทตู
โปรตเุกสประจำาประเทศไทย คูส่มรสของเขา

Colin Cotterill 
คอลิน คอทเตอร์ริลล์
Colin Cotterill was born in London in 
1952. He trained as a teacher and 
worked in Israel, Australia, the US, 
and Japan before training teachers 
in Thailand and on the Burmese 
border. He wrote and produced a 
forty-programme language teaching 
series; English By Accident, for Thai 
national television and spent several 
years in Laos, initially with UNESCO. 
Colin became involved in child 
protection in the region and is still 
running social projects. 

All the while Colin continues 
with his two other passions; 
cartooning and writing. His work 
with trafficked children stimulated 
him to put together his first novel, 
The Night Bastard (Suk’s Editions. 
2000). Since October 2001 he has 
written eighteen more books, the 
most popular of these being the 
Dr. Siri crime series set in Laos and 
the Jimm Juree mysteries set in 
Thailand. 

Colin has been a regular 
cartoonist for national publications 
and produced two Thai language 
translations of his cartoons. He also 
designs covers and illustrations. 
Colin lives in Chumphon in the south 
of Thailand with his wife, Kyoko. He 
rides his bicycle along the coast, 
decapitates coconuts, eats a lot 

of squid, plays with his dogs and 
occasionally sits down to write. 
คอลนิ คอทเตอร์รลิล์เกดิทีก่รงุลอนดอน
เมือ่ พ.ศ. 2495 เคยเป็นอาจารย์และได้
ทำางานทีอ่สิราเอล ออสเตรเลยี 
สหรฐัอเมรกิาและญีปุ่น่ ก่อนทีจ่ะมาเป็น
อาจารย์ในไทยและตามชายแดนพม่า ได้
แต่งตำาราชดุการสอนภาษาองักฤษ 40 ตอน 
ชือ่ English By Accident สำาหรบัรายการ
โทรทศัน์ไทยและพำานกัในลาว โดยทำางาน
กบั UNESCO เป็นเวลา 2-3 ปี เขาเริม่เข้า
มามบีทบาทในการปกป้องเด็กในภมูภิาค
และยงัคงทำางานในโครงการเพือ่สงัคมอยู่ 
ได้จัดตัง้โครงการหนงัสอืและทนุการศกึษา
ในลาว อกีทัง้ยงัให้การสนบัสนนุโรงเรยีน
ขนาดเลก็ 2 แห่งให้เดก็ผูอ้พยพชาวพม่าได้
ศกึษาเล่าเรยีนใกล้กบับ้านของเขา

ทัง้นี ้คอลนิยงัคงทำาสิง่ทีเ่ขารกัอกีสองสิง่
อยู ่คอื การวาดการ์ตนูและการเขยีน การที่
เขาเคยได้ทำางานช่วยเหลอืเด็กทีถู่กค้า
มนษุย์นัน้ ทำาให้เขาได้แต่งนวนยิายเล่มแรก
ชือ่ The Night Bastard (Suk’s Editions. 
2000) ตัง้แต่ พ.ศ. 2554 เขาได้เขยีนหนงัสอื
อกี 18 เล่ม โดยเล่มทีดั่งทีส่ดุเป็นชดุหนงัสอื
อาชญากรรม Dr. Siri ซึง่ดำาเนนิเรือ่งในลาว 
และชดุหนงัสอืลีล้บั Jimm Juree ซึง่ดำาเนนิ
เรือ่งว่าเกดิขึน้ในไทย 

คอลนิได้วาดการ์ตนูให้สือ่สิง่พมิพ์ระดับ
ประเทศเป็นประจำาและยงัแปลการ์ตนูของ
เขา 2 เรือ่งเป็นภาษาไทยอกีด้วย นอกจาก
นีย้งัได้ออกแบบปกและภาพวาดให้กับนกั
เขยีนท่านอืน่ๆ ด้วย ปัจจบุนั คอลนิอาศยั
อยูท่ีช่มุพรกบัภรรยา เกยีวโกะ เขามกัจะป่ัน
จักรยานไปตามชายทะเล เก็บมะพร้าว รบั
ประทานปลาหมกึ เล่นกบัสนุขัของเขาและ
นัง่เขยีนหนงัสอืเป็นครัง้คราว 

Afonso Cruz 
อะฟอนโซ ครู๊ซ
Afonso Cruz (born in 1971) is a 
Portuguese novelist, animator, 
illustrator and musician who will 
be speaking about the ideas 
surrounding identity in the modern 
world. Among his many books 
written over the years, Jesus Christ 
Drank Beer was considered the 
Best Portuguese Novel of the Year 
by Time Out Lisbon magazine in 
2012. Afonso studied at the António 
Arroio Art School, the Lisbon Faculty 
of Visual Arts and the Institute for 
Visual Arts of Madeira.

อะฟอนโซ ครู๊ซ (เกิด พ.ศ. 2514) เป็น 
นักแต่งนวนิยาย นักสร้างภาพเคลื่อนไหว 
นักวาดภาพประกอบและนักดนตรีชาว
โปรตุเกส เขาจะมาพูดเรื่องความคิดเกี่ยว
กับความเป็นอัตลักษณ์ในโลกปัจจุบัน ใน
บรรดาหนังสือที่เขาเขียนหลายปีที่ผ่านมา 
Jesus Christ Drank Beer ได้รับการขนาน
นามว่า เป็นนวนิยายโปรตุเกสที่ดีที่สุดแห่ง
ปีจากนิตยสาร Time Out Lisbon ใน พ.ศ. 
2555 เขาสำาเร็จการศึกษาจาก António 
Arrioi Art School, the Lisbon Faculty of 
Visual Arts and the Institute for Visual 
Arts of Madeira 

Catherine Napalai Faulder
แคเทอรีน นภาลัย ฟาวเดอร์
Catherine Napalai Faulder (Cat) 
is a journalist and poet of mixed 
heritage, born and brought up in 
Bangkok. During the day she is the 
online editor for Prestige Magazine. 
During the night and in her free 
time, she performs spoken word 
poetry, online and offline, and 
writes music under her pseudonym 
and alter-ego, Bedroom Poet. Cat 
recently won the Raincity Slam in 
Seattle, USA.
แคเทอรีน นภาลัย ฟาวเดอร์ (แคท)  
เป็นนักข่าวและนักกวีมากเชื้อชาติ  
เติบโตที่กรุงเทพฯ เธอมีอาชีพเป็น
บรรณาธิการออนไลน์ สำาหรับ Prestige 
Magazine ในเวลาว่างเธอจะร่ายกวีผ่าน
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์และยังเขียน
เพลงด้วยนามปากกา Bedroom Poet  
เธอพึ่งชนะการแข่งขัน Raincily Slam  
ที่ Seattle

Michael Freeman   
ไมเคิล ฟรีแมน
One of the world’s most widely 
published photographers and 
authors on the craft of photography, 
Michael Freeman has had a 40-year 
career of principally documentary 
travel reportage, following an MA in 
Geography from Oxford University 
and a successful early career in 
advertising. He has been published 
in almost all major publications 
worldwide, including Time-Life, GEO 
and a three-decade relationship with 
the Smithsonian magazine. He has 

published 146 books, with 4 million 
copies sold, including many with 
River Books on subjects ranging 
from the Ancient Capitals of 
Thailand, through Ancient Angkor, to 
The Tea Horse Road from southwest 
China to Tibet. 68 of these are on 
the craft of photography, published 
in 27 languages, making Freeman 
the world’s most widely published 
author on the subject. His best-
selling volume, The Photographer’s 
Eye, has sold over one million 
copies. In addition, he runs online 
courses in photography, including a 
Foundation Course (http://www.
my-photo-school.com/course/
michael-freemans-the-
photographers-eye/) and Perfect 
Exposure (http://www.my-photo-
school.com/course/michael-
freemans-perfect-exposure-
masterclass/). He also conducts 
photography workshops.
ไมเคลิ ฟรแีมนเป็นหนึง่ในช่างภาพทีไ่ด้รบั
การเผยแพร่ผลงานมากทีส่ดุคนหนึง่ในโลก
และได้แต่งหนงัสอืเก่ียวกับศลิปะการถ่าย
ภาพมากมาย หลงัจากสำาเรจ็การศกึษา
ปรญิญาโทด้านภมูศิาสตร์จากมหาวทิยาลยั
อ๊อกซ์ฟอร์ดและประสบความสำาเรจ็ใน
อาชพีการโฆษณา เขาได้เป็นผูส้ือ่ข่าว
รายงานข่าวสารคดีท่องเทีย่วมาแล้ว 40 ปี 
ผลงานของเขาได้รบัการเผยแพร่ลงสือ่สิง่
พมิพ์ชือ่ดังมากมายท่ัวโลก เช่น Time-Life, 
GEO รวมถึงลงในนติยสาร Smithsonian 
มากว่าสามทศวรรษ โดยเขาได้ถ่ายภาพให้
กว่า 40 เล่ม นอกจากนีเ้ขายงัแต่งหนงัสอื 
146 เล่ม ขายไปแล้วกว่า 4 ล้านเล่ม บาง
เล่มจดัพมิพ์โดยสำานกัพมิพ์ รเิวอร์ บุค๊ส์ คอื 
Ancient Capitals of Thailand, Ancient 
Angkor, Tea Horse Road หนงัสอื 68 เล่ม
จาก 146 เล่มนัน้ เก่ียวกับศิลปะการถ่าย
ภาพ ซึง่มกีารตพีมิพ์เป็นภาษาต่างๆ ถึง  
27 ภาษา ทำาให้เขาเป็นนกัเขยีนในเรือ่ง
ศลิปะการถ่ายภาพทีไ่ด้รบัการเผยแพร่มาก
ทีส่ดุของโลก หนงัสอืขายดี คอื The 
Photographer’s Eye ซึง่ขายได้กว่า 1 ล้าน
เล่ม นอกจากนีเ้ขายงัสอนทางออนไลน์ใน
ด้านการถ่ายภาพ รวมไปถึงวชิาพืน้ฐาน 
(http://www.my-photo-school.com/
course/michael-freemans-the-
photographers-eye/) และ Perfect 
Exposure (http://www.my-photo-school.
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com/course/michael-freemans-perfect-
exposure-masterclass/) นอกจากนีเ้ขายงั
ทำาเวร์ิคชอปในสถานทีต่่างๆ 

Ron Gluckman      
รอน กลัคแมน
Ron Gluckman is an American 
journalist who has spent over 25 
years in Asia. He is also a longtime 
resident on the Chaophraya River. 
Author of numerous Nikkei Asia 
Business articles. 
รอน กลัคแมน ผู้สื่อข่าวอเมริกัน ผู้ใช้ชีวิต
กว่า 25 ปีในเอเชีย เขาพำานักอยู่ริมแม่นำ้า
เจ้าพระยามาเป็นระยะเวลานานและเป็น 
คอลัมนิสต์ให้ Nikkei Asia Business

Grandma Puppet Theatre 
คณะละครยายหุุ่น  
A collaborative project between 
Crescent Moon Theatre and 
Chaiwana Foundation began in 
2001 when the actors of Crescent 
Moon Theatre had finished their 
study from Chaiwana Foundation 
and met with the students of 
Ms. A-ngoon Malik. They were 
impressed with Ms. A-ngoon’s 
dedication and contribution toward 
a play, Rag Doll Puppet, which she 
uses to entertain disadvantaged 
children. As a result, the Crescent 
Moon Theatre together with 
volunteers began organizing puppet 
shows for children and families 
under the name Grandma Puppet 
Theatre (Ms. A-ngoon Malik) in 
memory of Ms. A-ngoon.  
เป็นโครงการร่วมมอืกนัระหว่างพระจนัทร์
เสีย้วการละครและมลูนธิไิชยวนา โดยมจุีด
เริม่ต้นทีน่กัละครจากพระจนัทร์เสีย้วการ
ละคร ได้ผ่านการศกึษาเรยีนรูจ้ากมลูนิธ ิ
ไชยวนาและบรรดาลกูศษิย์ของครอูงุน่  
มาลกิ จนเกดิความประทบัใจและศรทัธาต่อ
การอทุศิตนสร้างสรรค์ละคร “หุน่ผ้าขีร้ิว้”  
ทีค่รไูด้ทำาและแจกจ่ายให้กบัเดก็ๆ และ
เยาวชนด้อยโอกาส พระจนัทร์เสีย้วการ
ละครและกลุม่เพือ่นอาสาสมคัรจงึมารวม
ตวักนัเพือ่สร้างสรรค์กจิกรรมละครหุน่ให้แก่
เดก็เยาวชนและครอบครวั โดยใช้ชือ่ คณะ
ละครหุน่คณุยาย (ครอูงุ่น มาลกิ) เพือ่เป็นที่
ระลกึถงึครูองุ่น 

Participant Profiles / 
ประวัติ

Myo Gyte
คัคนางค์ ไกท์
Myo Gyte is a founder of Smoothie 
Handcrafted Soap, creating soaps 
that are natural, vegan, chemical 
free and environmentally-friendly, 
using the traditional cold-process 
method. She takes her time to 
handcraft high-quality soaps in 
small batches, so they remain 
fresh. Unlike most commercial 
soaps, Smoothie’s soaps are much 
kinder on the skin and environment. 
You’ll never find any anionic 
detergents, such as SLS, SLES, or 
preservatives, such as paraben, in 
any of her soaps. 
คัคนางค์ ไกท์เป็นผู้ก่อตั้ง Smoothie 
Handcrafted Soap ซึ่งผลิตสบู่ธรรมชาติ 
ปราศจากสารเคมีและวัตถุดิบจากสัตว์และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีสูตรเย็น 
เธอผลิตสบู่คุณภาพสูงด้วยมือ โดยผลิต
เป็นจำานวนน้อยๆ เพื่อคงความสดใหม่ไว้ 
สบู่ Smoothie ต่างจากสบู่ที่พบตามตลาด
ทั่วไปตรงที่เป็นสบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวและ 
สิ่งแวดล้อม คุณจะไม่พบสารเคมีที่มีประจุ
ลบ เช่น SLS, SLES หรือสารกันบูด เช่น 
พาราเบ ในสบู่ของเธอเลย 

Martin Hoontrakul
มาร์ติน ฮุนตระกูล
Martin is an industrial designer 
based in Thailand. He is a graduate 
from The University of Western 
Sydney, Australia where he 
received a BA in industrial design. 
He currently holds a furniture and 
lighting director position at AvroKo, 
a interior design and concept 
firm with studios in New York, San 
Francisco, Bangkok and London.

Although his career has been 
entirely within the design field it has 
been diverse – from product design 
at award winning Propaganda to 
automotive design at Prodrive.
มาร์ติน ฮุนตระกูลเป็นนักออกแบบ
อุตสาหกรรมและอยู่ในประเทศไทย จบ
การศึกษาจาก University of Western 
Sydney ออสเตรเลีย ซ่ึงเขาได้รับปริญญา
ตรีด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ปัจจุบัน
ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการเฟอร์นิเจอร์
และไฟแสงสว่างท่ี AvroKo บริษัท 

ออกแบบตกแต่งภายในและบริษัท 
คอนเซ็ปต์ท่ีมีสตูดิโอในนิวยอร์ก  
ซานฟรานซิสโก กรุงเทพฯ และลอนดอน

หน้าท่ีการงานของเขายังคงอยู่ใน
สาขาการออกแบบ แต่หลากสาขากว่า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรางวัล 
Propaganda จากการออกแบบยานยนต์
ท่ี Prodrive

Montonn Jira      
มณฑล จิรา
Montonn Jira is best known for his 
multi-genre crossing productions 
and forward-thinking performances. 
Having studied music composition 
and electronic music production 
abroad, he has since expanded his 
knowledge into sound design for 
music and film, and has returned to 
Thailand as “The Techno Producer” 
to watch out for.
เจ มณฑล เป็นที่รู้จักจากการนำาดนตรี
หลากหลายแนวมาผสมผสานกันและการ
แสดงที่ไม่เหมือนใคร เขาเรียนการเขียน
เพลงและการผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์จาก
ต่างประเทศ จากนั้นเขาได้เริ่มวางรูปแบบ
ให้กับเพลงและภาพยนตร์ และเดินทาง
กลับไทยในฐานะ “โปรดิวเซอร์เทคโน” ที่
ทุกคนต้องจับตามอง 

Charnvit Kasetsiri 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Charnvit Kasetsiri is a Professor 
Emeritus of Thammasat University, 
Bangkok. Born in 1941, he is 
a prominent historian and Thai 
Studies scholar. He has a BA from 
Thammasat, an MA from Occidental 
College Los Angeles and a 1972 
Ph.D. in Southeast Asian History 
from Cornell University.

His thesis, The Rise of Ayudhya 
and a History of Siam in the 14th 
and 15th Centuries, was published 
by Oxford in Asia in 1976. He 
served as Lecturer of History at 
Thammasat from 1973-2001 and 
founded, in 2000, the Southeast 
Asian Studies Program. He has 
launched a ‘Siam not Thailand’ 
campaign to rename the country 
so as to reflect the reality about its 
ethnics, languages and cultural 
identities. 

His latest works deal with 
questions of war and peace and 
good ASEAN neighbor relations, 
especially between Thailand and 
Cambodia. 

Charnvit has been awarded 
with a Fukuoka Academic Prize 
2012, Japan, and the DCAS 2014 
(Distinguished Contributions to 
Asian Studies) by the Association 
for Asian Studies, USA. 
ศาสตราจารย์กิตติคุณชาญวิทย์ เกษตรศิริ 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดเมื่อ 
พ.ศ. 2484 และเป็นนักประวัติศาสตร์และ
นักวิชา การคนสำาคัญด้านไทยคดีศึกษา 
หลังสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมจากธรรมศาสตร์ใน พ.ศ. 2506 
ก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านการทูตและ
สถานการณ์โลกที่วิทยาลัยอ๊อกซิเด็นทัล  
รัฐแคลิฟอร์เนียใน พ.ศ. 2510 โดยทุน 
ร็อคเกอร์เฟลเลอร์ จากนั้นได้ศึกษาระดับ
ปริญญาเอกด้านประวัติ ศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนล
ใน พ.ศ. 2515 จากเรื่อง The Rise of 
Ayudhya and a History of Siam in the 
14th and 15th Centuries ซึ่งได้รับการ 
ตีพิมพ์โดยอ๊อกฟอร์ดเอเชียใน พ.ศ. 2519 
เขาเป็นอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ที่
ธรรมศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2516-2544 
และเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา เขาได้ริเริ่มแคมเปญ Siam 
not Thailand เพื่อรณรงค์ให้มีการเปลี่ยน
ชื่อประเทศให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางเชื้อ
ชาติ ภาษาและวัฒนธรรม

ผลงานชิ้นล่าสุดเป็นการตอบคำาถาม
เกี่ยวกับสงคราม สันติภาพและความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียน โดย
เฉพาะความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชา

เขาได้รับรางวัล Fukuoka Academic 
Prize ที่ญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2555 และรางวัล 
DCAS (Distinguished Contributions to 
Asian Studies) จาก Association for Asian 
Studies สหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2557

Alex Kerr
อะเล็กซ์ เคอร์
Alex Kerr came to Yokohama as 
a child in 1964, and has lived 
in Kameoka (near Kyoto) since 
1977. He writes in both English 
and Japanese, and is author 
of numerous books on Japan, 
including Lost Japan (1993), Dogs 

and Demons (2001), and Another 
Kyoto (2016). 

He’s known for his work on 
restoration of old houses and 
regional revitalization, having 
restored over forty houses in towns 
around Japan. 

Alex first visited Thailand in the 
1970s, and since 1990 spends 
about half of each year in Bangkok 
and Chiang Mai. His experiences 
in Bangkok feature in his book 
Bangkok Found (River Books 2010). 
He also travels widely in Thailand, 
as well as in Laos, Myanmar, 
Indonesia, and Southern China.
อะเลก็ซ์ เคอร์มาจากโยโกฮาม่าพร้อมกับ
ครอบครวัตัง้แต่เขายงัเด็กใน พ.ศ. 2507 เขา
ใช้ชวีติทีค่ามีโอกะ (ใกล้เกียวโต) ตัง้แต่ พ.ศ. 
2520 เขาเขียนทัง้หนังสอืภาษาอังกฤษและ
ภาษาญีปุ่น่ และยงัเป็นผูแ้ต่งหนังสอืเก่ียว 
กับญีปุ่่นไว้หลายเล่ม เช่น Lost Japan (พ.ศ. 
2536) Dogs and Demons (พ.ศ. 2544) 
และ Another Kyoto (พ.ศ. 2559) 

เขามีชื่อเสียงจากการฟื้นฟูบ้านเก่าและ
พื้นที่ระดับภูมิภาค โดยได้ฟื้นฟูบ้านกว่า 40 
หลังตามเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น เขาได้อธิบาย
ให้กลุ่มคนต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นให้ทราบถึงวิธี
การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน

อะเล็กซ์มาประเทศไทยครั้งแรกในช่วง 
พ.ศ. 2513 และตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เขาได้ใช้
ชีวิตกว่า 6 เดือนต่อปีที่กรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่ เขาได้แชร์ประสบการณ์ใน
กรุงเทพฯ ลงในหนังสือ Bangkok Found 
(สำานักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ พ.ศ. 2553) 
นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปทั่วไทย รวมไป
ถึงลาว พม่า อินโดนีเซียและจีนตอนใต้

Salma Khoo       
แซลมา คู
Khoo Salma is an author, local 
historian and heritage advocate. 
She runs a publishing company, 
Areca Books and a small private 
museum, the Sun Yat Sen Museum 
on Armenian Street. She is Vice 
President and Immediate Past 
President of Penang Heritage 
Trust. She is also a Penang Island 
City Councillor, representing 
Penang Forum, a coalition of 
non-governmental organisations 

concerned with environment and 
local democracy. 
แซลมา คู เป็นนักเขียน นักประวัติศาสตร์
พื้นเมืองและผู้ให้การสนับสนุนมรดกทาง
วัฒนธรรม เธอเป็นเจ้าของสำานักพิมพ์ 
Areca Books และพิพิธภัณฑ์เอกชนขนาด
เล็ก Sun Yat Sen Museum ที่ถนนอาร์เม
เนียน เป็นรองประธานและว่าที่ประธาน 
Penang Heritage Trust นอกจากนี้ เธอยัง
เป็นที่ปรึกษา Penang Island City โดยเป็น
ตัวแทนให้ Penang Forum ซึ่งเป็นองค์กร
อิสระกึ่งราชการผสมด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประชาธิปไตยท้องถิ่น 

Niramon Kulsrisombat 
นิรมล กุลศรีสมบัติ
Niramon Kulsrisombat earned a BA 
in architecture from Chulalongkorn 
University and an MA and Ph.D in 
city planning from Tokyo University.

She is a lecturer on planning 
at Chulalongkorn University. She 
initiated the Gudee Jin-Klong 
San restoration project in 2009 in 
conjunction with local community 
organisations, as well as outside 
development agencies such as 
the Siam Architects Association, 
the Rockefeller Foundation 
and the Bangkok Metropolitan 
Administration.

Currently she is director of the 
Urban Design and Development 
Center and head of important 
urban restoration projects such 
as the Yannawa Riverfront Project, 
Bangkok 250 and Walkable Cities. 
นิรมล กุลศรีสมบัติสำาเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีด้านสถาปัตยกรรมจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก
ด้านผังเมืองจากมหาวิทยาลัยโตเกียว เธอ
เป็นอาจารย์ในวิชาผังเมืองที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ริเริ่มโครงการบูรณะกุฎี
จีน-คลองสานเมื่อ พ.ศ. 2552 ร่วมกับ
องค์กรในท้องถิ่น เช่นเดียวกับองค์กร
พัฒนาจากภายนอก เช่น สมาคมสถาปนิก
สยาม มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์และ
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเธอเป็นผู้อำานวย
การของศูนย์พัฒนาและออกแบบชุมชน
เมืองและหัวหน้าโครงการฟื้นฟูสถานที่
สำาคัญในกรุงเทพฯ เช่น โครงการเดอะริ
เวอร์ฟร้อนท์ยานนาวา กรุงเทพฯ 250 และ 
Walkable Cities
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Christina Lamb 
คริสตินา แลมบ์
Christina Lamb is one of Britain’s 
leading foreign correspondents 
and a bestselling author. She has 
reported from most of the world’s 
hotspots starting with Afghanistan 
after an unexpected wedding 
invitation led her to Karachi in 1987 
when she was just 21. She moved to 
Peshawar to cover the mujaheddin 
fighting the Soviet Union and, within 
two years, had been named Young 
Journalist of the Year. Since then 
she has won 14 major awards, 
including five times being named 
Foreign Correspondent of the Year 
and Europe’s top war reporting 
prize, the Prix Bayeux. She was 
made an OBE by the Queen in 
2013 and is an honorary fellow of 
University College, Oxford.

She has written eight books 
including the bestselling The Africa 
House and I Am Malala and is a 
patron of Afghan Connection and 
on the board of the Institute of War 
and Peace Reporting. Her latest 
books are Farewell Kabul; From 
Afghanistan to a More Dangerous 
World and The Girl from Aleppo; 
Nujeen’s Escape from War to 
Freedom in a Wheelchair. Her first 
play Drones, Baby, Drones, co-
written with Ron Hutchinson was 
recently performed at London’s 
Arcola Theatre. 
คริสตินา แลมบ์เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวต่าง
ประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดในอังกฤษและเป็น
นักเขียนหนังสือขายดี เธอได้ไปทำาข่าวจาก
พื้นที่เสี่ยงหลายแห่งในโลก เริ่มที่
อัฟกานิสถาน หลังจากที่เธอได้รับเชิญไป
งานแต่งงานที่ไม่คาดคิด จึงได้เดินทางไป 
การาจีใน พ.ศ. 2530 ตอนที่มีอายุ 21 ปี 
เธอได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่เปฉวา เพื่อทำาข่าว
เกี่ยวกับการที่กลุ่มมุญาฮิดีนสู้รบกับสหภาพ
โซเวียต ภายในระยะเวลา 2 ปี เธอก็ได้รับ
การขนานนามว่า เป็น Young Journalist of 
the Year หลังจากนั้นเธอก็ได้รับรางวัลอีก 
14 รางวัล คือ Foreign Correspondent of 
the Year 5 ครั้งและรางวัล the Prix 
Bayeux สำาหรับการรายงานข่าวสงครามที่ดี
ที่สุดของยุโรป ใน พ.ศ. 2556 ได้รับเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ OBE จากสมเด็จพระบรม
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ราชินีนาถและได้รับตำาแหน่ง Honorary 
Fellow จาก University College, Oxford

เธอได้เขียนหนังสือ 8 เล่ม ซึ่งรวมไปถึง
หนังสือขายดี The Africa House และ I 
Am Malala นอกจากนี้ยังเป็นผู้อุปถัมภ์ 
Afghan Connection และเป็นกรรมการ the 
Institute of War and Peace Reporting  
ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของเธอ Farewell 
Kabul, From Afghanistan to a More 
Dangerous World และ The Girl from 
Aleppo รวมท้ั้ง Nujeen’s Escape from 
War to Freedom in a Wheelchair เธอได้
เขียนบทละครเรื่องแรก ชื่อ Drones, Baby, 
Drones ร่วมกับรอน ฮัทชินสัน ซึ่งได้ทำาการ
แสดงที่ Arcola Theatre ในกรุงลอนดอน

Emma Larkin 
เอ็มม่า ลาร์กิ้น
Emma Larkin is the pen name of an 
American journalist who was born 
and raised in Asia, studied Burmese 
language at the School of Oriental 
and African Studies in London, and 
has covered Asia widely in her 
journalism from her base in Bangkok, 
Thailand. Her best-known book is 
Finding George Orwell in Burma.
เอ็มม่า ลาร์กิ้นเป็นนามปากกาของนักข่าว
ชาวอเมริกัน ที่เกิดและเติบโตในเอเชีย ได้
เรียนภาษาพม่าที่ School of Oriental and 
African Studies (SOAS) ในลอนดอนและ
มีความเชี่ยวชาญเรื่องเอเชียจากการ
รายงานข่าว และการที่เธอพำานักใน
กรุงเทพฯ หนังสือที่เป็นที่รู้จักที่สุดของเธอ 
คือ Finding George Orwell in Burma

Amy Sawitta Lefevre 
เอมี่ สาวิตตา เลเฟอร์พ
Amy Sawitta Lefevre is a Bangkok-
based journalist. Amy grew up in 
Italy, Ghana, Vietnam, Thailand 
and England and is currently the 
deputy bureau chief for Thailand 
and Indochina at Reuters. Amy 
was a recipient of the Society of 
Publishers in Asia (SOPA) award in 
2014 and 2015 and also played a 
role in reporting for Reuters’ Pulitzer 
Prize-winning work on the Rohingya 
smuggling networks. She has been 
a guest speaker on several news 
networks including CNN, Aljazeera 
and TRT World, to name a few.

เอม่ี สาวติตา เลเฟอร์พเป็นนกัข่าวประจำา
กรงุเทพฯ เติบโตในอติาล ีกานา เวียดนาม 
ไทยและองักฤษ ปัจจุบนัดำารงตำาแหน่งรอง
หวัหน้าสำานกังานประจำาไทยและอนิโดจีนท่ี
สำานกัข่าวรอยเตอร์ เธอได้รบัรางวลั the 
Society of Publishers in Asia (SOPA) ใน 
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 อกีท้ังยังทำา
หน้าท่ีรายงานข่าวเก่ียวกบัเครอืข่ายการ
ลกัลอบขนสนิค้าของโรฮงิญาให้กบัรอยเตอร์ 
ซึง่เป็นผลงานท่ีได้รบัรางวลั Pulitzer เธอได้
รบัเชิญให้ไปออกรายการข่าวต่างๆ เช่น 
CNN Aljazeera และ TRT World เป็นต้น

Libby Liu      
ลิบบี้ ลุย
President of Radio Free Asia, Libby 
Liu also presides over Radio Free 
Asia’s Internet freedom program, 
The Open Technology Fund, and 
BenarNews, an RFA-affiliated online 
news service serving audiences in 
South and Southeast Asia. 

Ms. Liu provides strategic and 
operational direction for RFA’s 
mission of providing balanced, 
objective news to listeners in East 
Asian countries. 

Ms. Liu also provides strategic 
and operational direction to the 
Open Technology Fund, which 
utilizes public funds to support 
Internet freedom projects promoting 
human rights and open societies.

Prior to joining RFA, she served 
as director of administration and 
strategic planning at the Baltimore-
based National Association for the 
Advancement of Colored People 
(NAACP).

In her previous career as a 
lawyer, Ms. Liu focused on labor 
and employment law. She holds 
a bachelor’s degree from the 
University of California-Berkeley, 
an MBA from The Wharton School 
of the University of Pennsylvania, 
and a J.D. from the University of 
Pennsylvania.  A California native, 
Ms. Liu is the daughter of Chinese 
immigrants and she has traveled 
widely in East Asia.
ประธาน Radio Free Asia President, 
Radio Free Asia ลบิบี ้ลยุ นอกจากนีเ้ธอ
ยงัเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ Internet 

Freedom ของ Radio Free Asia The Open 
Technology Fund และ BenarNews ซึง่
บรกิารข่าวออนไลน์สำาหรบัผูค้นในแถบ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และเอเชยีใต้ 

ลยุเป็นผูค้ดิกลยทุธ์และกำาหนดทศิทาง
การดำาเนนิงาน เพือ่ให้บรรลภุารกิจของ 
RFA ในการสร้างสรรค์ข่าวทีเ่ป็นกลางให้กับ
ผูฟั้งในแถบเอเชยีตะวนัออก 

นอกจากนี ้ลยุยงัเป็นผูค้ดิกลยทุธ์และ
กำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานให้กับ Open 
Technology Fund เพือ่ผลกัดันโครงการ 
Internet Freedom

ก่อนจะมาทำางานที ่RFA ลยุเป็นผูว้าง
กลยทุธ์และบรหิารที ่National Association 
for the Advancement of Colored People 
(NAACP) 

ก่อนหน้านี ้เธอเป็นทนายทีท่ำางานด้าน
กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน

เธอสำาเรจ็การศกึษาชปรญิญาตรจีาก 
University of California-Berkeley และ
ปรญิญาโทจาก The Wharton School of 
the University of Pennsylvania และ J.D. 
จาก University of Pennsylvania ลยุเป็น
ชาวแคลฟิอร์เนยีโดยกำาเนดิ เป็นบตุรสาว
ของผูอ้พยพชาวจีนและเธอก็มโีอกาสได้ 
เดนิทางไปยงัหลายจุดหมายในเอเชยี 
ตะวนัออก

Jon Lor  
จอน ลอร์
Jon Lor is a serial entrepreneur who 
has built multiple tech, restaurant 
and marketing businesses in 
Thailand. Currently, CEO/co-founder 
of Asiola, a crowdfunding platform 
that supports ideas that are socially 
responsible and creative-driven, Jon 
is also the Marketing Director for 
Wonderfruit festival, a 4-day 
celebration of the arts, music, food, 
and ideas. 
จอน ลอร์เป็นนักลงทุนในหลายธุรกิจ เขา
ได้ริเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ร้านอาหาร 
และการตลาดมากมายในไทย ปัจจุบันเขา
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารของ Asiola ซึ่ง
เป็นแพลตฟอร์มในการระดมทุน เพื่อสนับ 
สนุนไอเดียเพื่อสังคมและมีความคิดสร้าง 
สรรค์ นอกจากนี้จอนยังดำารงตำาแหน่งผู้
อำานวยการฝ่ายการตลาดของเทศกาล 
Wonderfruit ซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ด้านศิลปะ 
ดนตรี อาหารและไอเดียที่จัดขึ้นทุกปลายปี
เป็นเวลา 4 วัน

Marina Mahathir      
มาริน่า มหาเธร์ 
Marina Mahathir is a Malaysian 
socio-political activist and writer. 
She began her career in advocacy 
in the HIV/AIDS sector and was a 
member of numerous international 
and regional committees on HIV/
AIDS. She served as the President 
of the Malaysian AIDS Council for 
12 years from 1993-2005 and was 
also chairperson of the Malaysian 
AIDS Foundation (MAF).

Since then she has focused on 
issues related to Islam and gender. 

Marina has written a fortnightly 
column in a local English-language 
daily for more than 20 years, and 
writes and speaks regularly on 
current issues particularly where  
it relates to gender, human rights 
and religion. She has authored four 
books, In Liberal Doses (1997), 
Telling It Straight (2012) and 50 
Days: Rantings by MM (2009). Her 
latest compilation of her columns, 
Dancing on Thin Ice (2015), was 
published in December 2015.

In 2010, Marina was named 
the UN Person of the Year by the 
United Nations in Malaysia. On the 
occasion of the 100th anniversary 
of International Women’s Day in 
2011, Marina was one of only 
two Malaysian women named to 
WomenDeliver.org’s list of 100 Most 
Inspiring People Delivering for Girls 
and Women. In March 2016, Marina 
was conferred the “Chevalier de 
la Légion d’honneur” award by the 
French government.

Marina’s latest ventures are a 
website for women travellers in Asia 
and the Middle East, Zafigo.com, 
and Feefo.TV, a digital TV channel 
which is an offshoot of the award-
winning TV programme 3R-Respect, 
Relax, Respond which Marina co-
produced.
มาริน่า มหาเธร์เป็นนักกิจกรรมทางสังคม
และการเมือง รวมทั้งนักเขียน ได้เริ่มต้น
อาชีพด้านการช่วยเหลือของเธอในส่วน 
HIV/AIDS และเคยเป็นสมาชิกกรรมการ
ระดับสากลและภูมิภาคด้าน HIV/AIDS  
เธอเคยเป็นประธาน Malaysian AIDS 

Council เป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 
2536-2548 และยังเป็นประธาน Malaysian 
AIDS Foundation (MAF) อีกด้วย

ต่อมา เธอเปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ
ปัญหาเกี่ยวกับมุสลิมและเพศ

มาริน่าเขียนคอลัมน์รายปักษ์ให้หนังสือ 
พิมพ์รายวันท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ
มากว่า 20 ปีแล้ว นอกจากนี้เธอยังเขียน
และพูดถึงปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เพศ สิทธิมนุษยชนและศาสนาเป็นประจำา 
เธอได้เขียนหนังสือ 4 เล่ม คือ In Liberal 
Doses (พ.ศ. 2540) Telling It Straight 
(พ.ศ. 2555) และ 50 Days: Rantings by 
MM (พ.ศ. 2552) หนังสือรวบรวมคอลัมน์
ของเธอ Dancing on Thin Ice (พ.ศ. 2558) 
ได้รับการเผยแพร่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2558

ใน พ.ศ. 2553 มาริน่าได้รับการขนาน
นามว่า เป็นบุคคลแห่งปีโดยสหประชาชาติ
ในมาเลเซีย ในโอกาสครบรอบ 100 ปีวัน
ผู้หญิงสากลประจำา พ.ศ. 2554 เธอเป็น
หนึ่งในสองผู้หญิงชาวมาเลเซียที่ติดโผผู้ทรง
อิทธิพลเพื่อผู้หญิงและเด็กหญิง 100 คน
จาก WomenDeliver.org ในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2559 เธอได้รับรางวัล Chevalier de 
la Légion d’honneur จากรัฐบาลฝรั่งเศส

ผลงานล่าสุดของมาริน่า คือ เว็บไซต์
สำาหรับผู้เดินทางหญิงในเอเชียและ
ตะวันออกกลาง Zafigo.com และ Feefo.
TV ซ่ึงเป็นช่องทีวีดิจิตัลซ่ึงฉายรายการ 
3R-Respect, Relax, Respond ซ่ึงเคยได้รับ
รางวัลและเธอได้ร่วมอำานวยการสร้างด้วย

Lorina Mapa     
ลอริน่า มาปา
Lorina Mapa was born in Manila 
in 1970 and at the age of 
sixteen moved with her family 
to Washington DC. In 1990 she 
graduated from the Kubert School 
of Cartoon and Graphic Art in New 
Jersey where she met her artist 
husband Daniel Shelton (creator of 
the comic strip “Ben”). They have 
four children and live in Hudson, 
QC, Canada. Her graphic novel 
Duran Duran, Imelda Marcos 
and Me (“touching and joyous” – 
Publisher’s Weekly; “the emotion 
shines through on every page” – 
Booklist) has been featured on the 
CBC and Condé Nast Traveller, and 
nominated by the American Library 
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Association as a Great Graphic 
Novel for Teens.
ลอริน่า มาปาเกิดที่กรุงมะนิลาเมื่อ พ.ศ. 
2513 เมื่ออายุได้ 16 ปี เธอและครอบครัว
ได้ย้ายไปอาศัยที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ใน พ.ศ. 
2533 สำาเร็จการศึกษาจาก Kubert School 
of Cartoon and Graphic Art ในนิวเจอร์ซี
ย์ ที่ซึ่งเธอได้พบกับแดเนียล เชลตัน สามี
ศิลปินของเธอ (ผู้สร้างการ์ตูน “เบน”)  ทั้ง
สองมีบุตร 4 คน อาศัยอยู่ที่ฮัดสัน คิวเบค 
แคนาดา Graphic novel เรื่อง Duran 
Duran, Imelda Marcos and Me (“ซาบซึ้ง
และสนุกสนาน” – Publisher’s Weekly 
“ทุกหน้าเต็มไปด้วยอารมณ์” – Booklist) 
ของเธอปรากฎอยู่ใน CBC และ Conde 
Nast Traveller และได้รับการเสนอชิงรางวัล
ด้าน Graphic Novel ยอดเยี่ยมสำาหรับวัย
รุ่น โดย the American Library Association 

Andrew Martin 
แอนดรู มาร์ติน
Andrew Martin was born in Canada 
to a French Canadian father and 
a Japanese mother. As a result, 
he developed a very open and 
enquiring attitude to different ways 
of life and, above all, food. On a 
culinary journey which began with 
flipping burgers and has seen him 
working in some of the world’s best 
restaurants from Canada, to Europe, 
and Japan, he is now the chef at the 
acclaimed restaurant 80/20. There 
he creates unusual dishes based 
on Thai cuisine which he sees as 
“rich and diverse….with a surprise 
around every corner”.
แอนดรู มาร์ตินเกิดที่แคนาดา บิดามีเชื้อ
สายฝรั่งเศส-แคนาดาและแม่เป็นชาวญี่ปุ่น 
ส่งผลให้เขามีทัศนคติที่เปิดกว้างและ
ยอมรับกับวิถีชีวิตที่แตกต่างและเหนือสิ่ง
อื่นใดในการปรุงอาหาร ซึ่งเริ่มต้นด้วยการ
ทำาเบอร์เกอร์และเขาก็ได้ทำางานในร้าน
อาหารที่ดีที่สุดในโลกมากมายหลายแห่ง 
เช่น ในแคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่นและตอนนี้เขา
เป็นเชฟที่ภัตตาคาร 80/20 ซึ่งได้รับรางวัล 
ที่นั่นเขาปรุงอาหารแปลกโดยมีหลักจาก
อาหารไทย ซึ่งเขาเห็นว่า เป็น “เข้มข้นและ
หลากหลาย ... . ซึ่งสร้างความประหลาดใจ
ในทุกแง่มุม”
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Christopher G. Moore
คริสโตเฟอร์ จี มัวร์ 
Christopher G. Moore is a Canadian 
novelist and essayist, who has lived 
in Thailand since 1988. His works 
include 25 novels, including the 
award-winning, Southeast Asia-
based Vincent Calvino Private Eye 
series, hundreds of essays, and 
several non-fiction and anthologies. 
ครสิโตเฟอร์ จ ีมวัร์เป็นชาวแคนาดาทีเ่ข้ามา
พำานกัอยูใ่นไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เขาเริม่ต้น
เป็นนกัเขยีนโดยแต่งบทละครวทิยุให้ช่อง 
CBC ของแคนาดา เขาได้แต่งนวนยิายมา
แล้ว 25 เล่มและยงัเขียนหนงัสอืรวมเรือ่งอกี 
4 เล่ม เช่น The Cultural Detective (พ.ศ. 
2554) Faking it in Bangkok (พ.ศ. 2555) 
Fear and Loathing in Bangkok (พ.ศ. 
2558) และ The Age of Dis-Consent (พ.ศ. 
2559) เขาเป็นทีรู่จั้กอย่างดีจากหนังสอืชดุ
สบืสวนทีม่ตีวัเอกเป็นนกัสืบชือ่ วินเซนต์ คัล
วโีน่ นวนยิายของเขาได้ถกูแปลเป็นภาษา
เยอรมนั ญีปุ่น่ จนี นอร์เวย์ ฝร่ังเศส 
โปรตเุกส สเปน โปลชิ ตรุกี อติาล ีรัสเซยี 
ฮวิบรูและไทย

Omar Musa
โอมาร์ มูซ่า
Omar Musa is a Malaysian-
Australian author, rapper and poet 
from Queanbeyan, Australia. He is 
the former winner of the Australian 
Poetry Slam and the Indian Ocean 
Poetry Slam. He has released four 
hip hop records, three poetry books 
(including Parang and Millefiori), 
appeared on ABC’s Q&A and 
received a standing ovation at TEDx 
Sydney at the Sydney Opera House. 
His debut novel Here Come the 
Dogs was published by Penguin 
Australia in 2014. The novel was 
long-listed for the International 
Dublin Literary Award and Miles 
Franklin Award and he was named 
one of the Sydney Morning Herald’s 
Young Novelists of the Year in 2015.
โอมาร์ มูซ่าเป็นนักเขียน แร็ปเปอร์และนัก
แต่งกลอนชาวมาเลเซีย-ออสเตรเลีย มา
จากเมืองควีนเบียน ออสเตรเลีย เขาเคย
ชนะการประกวด Australian Poetry Slam 
และ Indian Ocean Poetry Slam เคยออก
อัลบั้มเพลงฮิปฮอปมาแล้ว 4 อัลบั้ม 

หนังสือบทกวี 3 เล่ม (เรื่อง Parang และ 
Millefiori) เคยออกรายการ Q&A ของช่อง 
ABC และได้รับการปรบมือสรรเสริญใน
รายการ TEDx Sydney ที่ซิดนีย์ โอเปร่า 
เฮ้าส์ หนังสือเล่มแรกของเขา Here Come 
the Dogs ตีพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ Penguin 
Australia ใน พ.ศ. 2557 หนังสือเล่มนี้ได้
รับการเสนอชิงรางวัล International Dublin 
Literary Award และ Miles Franklin Award 
และเขาได้รับการขนานนามว่า เป็นนักแต่ง
นวนิยายหนุ่มแห่ง พ.ศ. 2558 จาก 
Sydney Morning Herald’s

Veeraporn Nitiprapha           
วีรพร นิติประภา
Born in 1963 in Bangkok, Veeraporn 
started writing poetry and short 
stories at the age of 17. When she 
was 25, Veeraporn took a break 
to pursue other interests, landing 
a job in the advertising industry 
and enjoying different roles from 
being a copywriter, art director, 
columnist, stylist and magazine 
editor. At the same time, she also 
designed jewelry and painted 
landscapes, as well as working as 
a coordinator for a UK-based music 
video production company. Thanks 
to her diverse interests and all-
round cultural experience, 20 years 
later, Veeraporn made a stunning 
debut with A Blind Earthworm in a 
Labyrinth, which earned her critical 
acclaim and the 2015 SEAwrite 
award.
วีรพรเกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2506 เธอ
เริ่มเขียนบทกวีและเรื่องสั้นตั้งแต่อายุ 17 ปี
และเริ่มเดินทางตามความสนใจอื่นๆ ของ
เธอ เมื่ออายุ 25 ปี เธอเริ่มทำางานในวงการ
โฆษณาและมีความสุขกับการทำางาน หลาก
หลายบทบาท ทั้งเป็นผู้เขียนคำาโฆษณา ผู้
กำากับศิลป์ คอลัมน์นิสต์ แฟชั่นสไตลิสต์ ไป
จนถึงบรรณาธิการนิตยสาร ในขณะ
เดียวกันเธอยังออกแบบอัญมณีและภูมิ
ทัศน์ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานให้กับบริษัท
ผลิตมิวสิค วีดีโอของอังกฤษ ความสนใจ
อันหลากหลายและประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมรอบทิศทางทำาให้เธอได้กลับมา
ทำางานเขียนหนังสืออันยอดเยี่ยมเรื่อง 
“ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ในอีก 20 ปี
ต่อมา ซึ่งทำาให้เธอได้รับการกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางและได้รับการยกย่องจากหลายๆ 

หน่วยงาน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ รางวัลซีไรท์
ประจำา พ.ศ. 2556

Lawrence Osborne
ลอว์เรนซ์ ออสบอร์น     
Lawrence Osborne is a British 
novelist living in Bangkok. 
Previously he has lived in France, 
Italy, Morocco, the United States, 
Mexico, and Istanbul, countries 
which have provided material for 
his critically-acclaimed novels. In 
2010 he published Bangkok Days, 
an account of expatriate life in 
Bangkok, while in 2015 his third 
novel, Hunters in the Dark, a thriller 
set in Phnom Penh received glowing 
reviews. Arifa Akbar, literary editor of 
The Independent in London, named 
it one of her 15 Best Novels of 2015 
and British critic David Sexton in 
the Evening Standard wrote “Those 
comparisons with Graham Greene 
aren’t even flattering any more.” Two 
prior novels, The Forgiven (set in 
Morocco) and The Ballad of a Small 
Player (set in Macau are currently 
being adapted to the big screen.

His most recent novel, Beautiful 
Animals, published by Hogarth 
in July 2017, was featured on 
the cover of the New York Times 
Book Review. In her long review 
of the novel in The Washington 
Post, Lionel Shriver wrote: “So let’s 
not mince words. This is a great 
book.” In 2018, at the request of the 
Raymond Chandler estate, Osborne 
will write the next Philip Marlowe 
novel.

In a wide-ranging conversation 
with Cod Satrusayang, Lawrence 
will discuss how his life has 
informed his novels.
ลอว์เรนซ์ ออสบอร์นเป็นนกัประพนัธ์
นวนยิายชาวองักฤษทีพ่ำานกัอยูใ่นกรงุเทพฯ 
ก่อนหน้านีเ้ขาใช้ชวีติอยูท่ีฝ่รัง่เศส อติาลี  
โมรอคโค สหรฐัอเมรกิา เมก็ซโิ และอีสตนั
บลู ซึง่ล้วนเป็นประเทศทีส่ร้างแรงบนัดาลใจ
ในการเขยีนนยิายของเขา ใน พ.ศ. 2553 
เขาได้ตพีมิพ์หนงัสอื Bangkok Days ซึง่เป็น
บนัทกึชวีติของชาวต่างชาตทิีม่าอาศยัอยูใ่น
กรงุเทพฯ โดยใน พ.ศ. 2558 หนงัสอื 
Hunter in the Dark ซึง่เป็นนวนยิายเล่มที ่3 

ของเขา อนัเป็นแนวเขย่าขวญัทีด่ำาเนนิเรือ่ง
ในพนมเปญ ได้รบัคำาวจิารณ์ทีดี่มาก อรฟิา 
อคับาร์ บรรณาธกิารวรรณกรรม The 
Independent ในกรงุลอนดอน ได้เลอืกให้
หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นหนึง่ในนวนยิายทีดี่ทีส่ดุ 
15 เล่มของ พ.ศ. 2558 เดวดิ เซก็ส์ตนั  
นกัวจิารณ์ชาวองักฤษจาก Evening 
Standard ได้เขยีนว่า “การเปรยีบเทยีบกับ
แกรห์ม กรนี ไม่ถือว่า เป็นการช่ืนชม 
อกีต่อไป

นวนยิายเล่มล่าสดุของเขา Beautiful 
Animals ตพีมิพ์โดย Hogarth ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้ขึน้ปก New York 
Times Book Review โดยได้รบัการวจิารณ์
จากนกัเขยีนนวนยิายชาวญีปุ่น่-อเมรกัิน 
เคธ ีคติามรูะ ไลโอเนล ชรเิวอร์ได้วจิารณ์
นวนยิายเล่มนีใ้น The Washington Post 
ว่า “คงไม่ต้องพดูอ้อมค้อมอะไรอกี หนงัสอื
นีม้นัยอดเยีย่มมาก” หนงัสอืของเขาหลาย
เล่มกำาลงัจะถูกนำามาทำาเป็นภาพยนตร์และ
ใน พ.ศ. 2561 เขาได้รบัคำาขอจาก 
Raymond Chandler Estate ให้เขยีน 
นวนยิายฟิลลปิ มาร์โลว์ เล่มต่อไป

ลอว์เรนซ์จะมาเล่าว่า ชวีติของเขาม ี
ผลต่อนวนยิายของเขาอย่างไรกับคอด  
สตรสูายาง

Pahd Pasiigon 
ผาด พาสิกรณ์
Vishnuchatr Visessuwanpoom 
was born in Bangkok in 1968. 
He graduated from Northern 
Arizona University in mass 
communications and worked 
in design firms and advertising 
agencies in San Francisco and 
Bangkok. He became a professional 
writer in 2004. He has published 
seven novels and two short story 
collections, besides translating 
five English novels into Thai. He 
won several awards for three 
novels. Now living in Bangkok, 
he contributes regularly to Thai 
magazines on popular culture, 
media, and other specialized fields.
ผาด พาสิกรณ์ (วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ) 
เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2511 สำาเร็จการ
ศึกษาจาก Northern Arizona University 
ด้านนิเทศศาสตร์และได้ทำางานกับบริษัท
ออกแบบและเอเจนซี่โฆษณาในซานฟราน
ซิสโกและกรุงเทพฯ เขาผันตัวมาเป็นนัก
เขียนอาชีพใน พ.ศ. 2547 และมีนวนิยาย

ออกมา 4 เล่ม และชุดเรื่องสั้นอีก 2 เล่ม
และได้แปลนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ไทย 5 เล่ม ได้รับรางวัลจากนิยาย 3 เรื่อง
นั้น ปัจจุบันเขาพำานักอยู่ในกรุงเทพฯ และ
ได้เขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ สื่อ  
ลงนิตยสารไทยและหัวข้อเฉพาะทางอื่นๆ 
เช่น นิยตสารปืน เป็นประจำา 

Yongtanit Pimonsathean          
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร 
Yongtanit is an associate professor 
at the Faculty of Architecture and 
Planning, Thammasat University. 
He has trained in several academic 
institutions, including Chulalongkorn 
University, the University of Tokyo, 
and the Institute for Housing and 
Urban Development Studies (IHS). 
Yongtanit is involved in several 
research projects concerning 
citizen-based conservation in urban 
areas in Thailand. He is a member 
of the International Council on 
Monuments and Sites, Thailand 
chapter, is a conservation advisor 
to the Crown Property Bureau and 
Phuket Municipality.
ยงธนิศร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในคณะ
สถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เขาสำาเร็จการศึกษาจากหลาก
หลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย University of Tokyo และ 
Institute for Housing and Urban 
Development Studies (HIS) ยงธนิศร์มี
ส่วนร่วมในการทำาวิจัย 2-3 ชิ้น ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อพลเมืองในเขตตัว
เมืองในไทย เขาเป็นสมาชิก International 
Council on Monuments and Sites, 
Thailand Chapter และที่ปรึกษาการ
อนุรักษ์ของสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระ
มหากษัตริย์และเทศบาลภูเก็ต 

Thithinan Pongsudhirak
ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์
Dr Thitinan Pongsudhirak is a 
speaker and consultant on topics 
ranging from Thailand’s domestic 
politics, political economy and 
foreign policy, to ASEAN and 
international affairs. 

He is Director of the Institute 
of Security and International 



46 47

Studies and Associate Professor 
of International Political Economy 
at the Faculty of Political Science, 
Chulalongkorn University. He has 
authored many articles for The 
Bangkok Post, The Straits Times, 
New York Times, and the Financial 
Times, as well as working for The 
BBC World Service, The Economist 
Intelligence Unit (EIU), Independent 
Economic Analysis (IDEA), and 
Gerson Lehrman Group. 
From a multicultural and bilingual 
background, Thitinan was born and 
raised in Thailand through primary 
school, completing high school and 
university in California. His PhD at 
the London School of Economics 
on the political economy of the 
1997 Thai economic crisis was 
awarded the United Kingdom’s Best 
Dissertation Prize. In June 2015, he 
received an award for excellence in 
opinion writing from the Society of 
Publishers in Asia (SOPA).  
ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์เป็นผู้บรรยายและที่
ปรึกษาในหัวข้อต่างๆ ทางการเมืองใน
ประเทศในเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเมืองและ
นโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อกลไก
ของอาเซียนและกิจการระหว่างประเทศ 

เขาเป็นผู้อำานวยการของสถาบันศึกษา
ความมั่นคงและนานาชาติและเป็นรอง
ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
ระหว่างประเทศให้กับคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แต่งหนังสือ
และบทความในหนังสือกว่า 500 ชิ้นผ่าน
สื่อหนังสือพิมพ์ชั้นนำาของไทยและต่าง
ประเทศ เขาจบระดับมัธยมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยจากแคลิฟอร์เนีย วิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์แห่งลอนดอน เรื่องเศรษฐศาสตร์
การเมืองของวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 
ซึ่งได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ที่ดีที่สุดแห่งปีใน
อังกฤษ ปัจจุบันทำาหน้าที่ในกอง
บรรณาธิการวารสาร Contemporary 
Southeast Asia, Southeast Asia 
Research, Asian Politics & Policy  
และ Journal of Current Southeast Asian 
Affairs ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เขาได้
รับรางวัลความเป็นเลิศในการเขียนแสดง
ความคิดเห็นจาก Society of Publishers in 
Asia (SOPA)

Participant Profiles / 
ประวัติ

actively promotes a zero waste/ 
sustainable behavior among my 
students and colleagues. Over 
the past two years, she has also 
been a frequent guest speaker and 
workshop facilitator at schools, 
universities and hospitality 
companies to provide insights on 
current environmental issues as well 
as possible solutions. In her spare 
time, she supports Project Koh Sak, 
the BIG Tree Group, UNIQUIZZ 
(game app), as well as the Creative 
District. You can find her actively 
sharing about her sustainable 
lifestyle and plastic awareness 
efforts on FB: The Sustainable Self 
or on Instagram: The Sustainable 
Self Bkk

For additional information about 
her professional experience and 
projects visit her website:  
www.thesustainableselfblog.
wordpress.com
แมดเดลีนเป็นอาจารย์ประจำาโครงการ 
International Tourism Management ที่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สอนนักศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการมีธุรกิจ
เป็นของตนเองและส่งเสริมการใช้ชิวีตแบบ
ยั่งยืนโดยไม่สร้างขยะ ตลอดสองปีที่ผ่าน
มา เธอได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและผู้นำา
เวิร์คชอปทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในการให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำาลัง
เป็นที่สนใจ รวมทั้งหนทางในการแก้ปัญหา
เหล่านี้ แมดเดลีนใช้เวลาว่างทำางานร่วมกับ 
Project Koh Sak กลุ่มบิ๊กทรี UNIQUIZZ 
และ Creative District 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการ
ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและการรณรงค์ลดการใช้
พลาสติกของแมดเดลีนได้ที่เฟซบุ๊ค The 
Sustainable Self และอินสตาแกรม The 
Sustainable Self Bkk หรือจากเว็บของเธอ 
www.thesustainableselfblog.wordpress.
com

Kong Rithdee
ก้อง ฤทธิ์ดี
Kong, who graduated from 
Marketing at ABAC [Assumption 
University of Thailand], has written 
about films for over 20 years 
with the Bangkok Post and other 
publications, and is one of the 

Sethapong Povatong       
เศรษฐพงศ์ โพวาทอง
Sethapong Povatong, is one of 
Thailand’s top collage artists. 
The artist’s passion for Pop Art 
& Kitsch manifests in his work 
by using selected pictures from 
different times, contexts and styles 
to create collages that are vividly 
comical in sarcastic and surrealistic 
ways. After graduating from 
Chulalongkorn University, Central 
Saint Martins, and Chelsea College 
of Art & Design, respectively, 
he has been involved in various 
design and illustration projects. 
He has also been working as an 
editor for several leading local 
magazines, such as Katch, Mono, 
Arena, and FHM, and at the same 
time, working on his personal art 
project since 2002. Perfect Dreams, 
his first art book, published in 
2005, was selected by Dazed & 
Confused Japan to be 1 of the 100 
inspirational Artist’s Books of the last 
40 years (1968-2008). 
ศิษย์เก่าครุอาร์ต จุฬาฯ Central St. 
Martins และ Chelsea College of Art & 
Design คือ นักสร้างคอลลาจตัวจริง ผู้มีพื้น
ฐานมาจากงานออกแบบภาพประกอบและ
นิตยสาร แม้ 12 ปีที่ผ่านมา เขาจะทำา
นิตยสารเป็นอาชีพหลักก็ตาม (Katch, 
Mono, ARENA, FHM) แต่ก็ยังใช้เวลาว่าง
สร้างผลงานคอลลาจออกมาอย่าง
สมำ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. 
2545 เป็นต้นมา Perfect Dreams ผลงาน
รวมเล่มของเขาซึ่งพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ a 
book เมื่อ  พ.ศ. 2548ได้ถูกนิตยสาร 
Dazed & Confused Japan เลือกให้เป็น 1 
ใน 100 Inspiration Artist Books ในรอบ 
40 ปี (1968-2008) และยังได้รับเลือกเป็น
หนึ่งในนักออกแบบไทยโดยหนังสือ Asian 
Creative 2014 

Madeleine Recknagel     
แมดเดลีน แรคนาเกิล
Madeleine currently lectures in the 
International Tourism management 
program at Bangkok University 
International College, where she 
advises on internships and mentors 
students who are taking on their 
own entrepreneurial journeys. She 

most prominent writers on cinema 
in the region, having sat on many 
film juries. In recent years, he has 
also become an incisive political 
commentator.

In recent years, he has turned his 
hand to script-writing and directing, 
with works including Baby Arabia 
(2010), Maha samut lae susaan 
(2015) and Gaddafi (2014).

He is currently translating The 
Blind Earthworm in the Labyrinth by 
Veeraporn Nidhiprabha.
ก้องสำาเร็จการศึกษาด้านการตลาดจากมหา
วิทยาลัยอัสสัมชัญ เขาได้เขียนบทความ
เกี่ยวกับภาพยนตร์ให้หนังสือพิมพ์ 
Bangkok Post และหนังสือพิมพ์อื่นๆ มา
เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เป็นหนี่งในนัก 
วิจารณ์ภาพยนตร์คนสำาคัญในภูมิภาคนี้
และเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์หลาย
ครั้ง 2-3 ปีที่ผ่านมา เขาได้กลายเป็นนัก
วิจารณ์การเมือง 

ในระยะหลัง เขาได้ผันตัวมาเขียนบท
และกำากับภาพยนตร์ เช่น Baby Arabia 
(พ.ศ. 2553) มหาสมุทรและสุสาน (พ.ศ. 
2558) และ Gaddafi (พ.ศ. 2557)

ปัจจุบัน กำาลังแปลหนังสือ The Blind 
Earthworm in the Labyrinth ที่แต่งโดย 
วีรพร นิติประภา

Gwen Robinson   
เกวน โรบินสัน
Gwen Robinson has been Chief 
Editor of the Nikkei Asian Review, 
the English-language journal and 
website of the Japanese group 
Nikkei Inc, since 2013 after an 
long career in journalism spanning 
Asia, the US and Europe. She is 
a senior fellow at the Institute of 
Security and International Studies 
at Chulalongkorn University, 
specializing in Myanmar and 
Southeast Asia. She was previously 
a senior editor and correspondent 
at the Financial Times from 1995 to 
2013.
เกวน โรบินสัน บรรณาธิการอาวุโสประจำา
กรุงเทพฯ แห่งสำานักข่าว Nikkei Asian 
Review และเป็นภาคีสมาชิกของสถาบัน
เพื่อความมั่นคงและนานาชาติศึกษาแห่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเธอชำานาญ
ในเรื่องเกี่ยวกับพม่าและแถบภูมิภาคนี้ เธอ
ได้เข้าร่วมงานกับนิคเคอิใน พ.ศ. 2556 

หลังจากการขยายตัวของสื่อสารมวลชนใน
เอเชีย อเมริกาและยุโรป ก่อนหน้านี้เคย
เป็นบรรณาธิการอาวุโสและผู้สื่อข่าวให้กับ
หนังสือพิมพ์ Financial Times ตั้งแต่ พ.ศ. 
2538-2556

Pongwut Rujirachakorn 
ปองวุฒิ รุจิระชาคร
Pongwut was born in Bangkok 
in 1982. He graduated from 
Chulalongkorn University with 
second-class honors in business 
and management. He was first 
published at the age of 18. He wrote 
short stories, romance, juveniles, 
and mystery. Since then he has 
published 87 titles including a 
novel, Pornovel (2005). Pongwut 
has won several awards for short 
stories and was named on the 2015 
SEA Write short-list for fiction. Many 
of his works have been adapted as 
television series.
ปองวุฒิ รุจิระชาครเกิดที่กรุงเทพฯ 
เมื่อ พ.ศ. 2525 สำาเร็จการศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยม
อันดับสองด้านการบริหารและการจัดการ 
เขาออกหนังสือเล่มแรกตอนอายุ 18 ปี แต่่
งเรื่องสั้น นิยายโรมานซ์ นิยายเยาวชนและ
นิยายลี้ลับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาได้พิมพ์
หนังสือกว่า 87 เล่ม เช่น Pornovel (พ.ศ. 
2548) ปองวุฒิได้รับรางวัลเรื่องสั้น 2-3 
รางวัลและได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล SEA 
Write สำาหรับนวนิยายใน พ.ศ. 2558 ผล
งานของเขาหลายชิ้นถูกนำามาดัดแปลงเป็น
ละครโทรทัศน์

Cod Satrusayang
คอด สตรูสายาง
Cod Satrusayang is the managing 
editor of the Asia News Network. 
The former Reuters, DPA and CNN 
journalist has interviewed countless 
people in his career which has 
spanned three continents and 
dozens of countries. His literary 
works and short stories can be 
found in the Asia Literary Review 
and other magazines.  
คอด สตรูสายางเป็นกรรมการผู้จัดการ 
Asia News Network เขาเคยเป็นผู้สื่อข่าว
ให้สำานักข่าวรอยเตอร์ DPA และ CNN โดย
เขาเคยสัมภาษณ์ผู้คนจำานวนมากจากหลาก

หลายประเทศใน 3 ทวีปตลอดอาชีพการ
ทำางาน ท่านสามารถหาอ่านผลงาน
วรรณกรรมและเรื่องสั้นของเขาได้ใน Asia 
Literary Review และนิตยสารอื่นๆ

Philip Sherwell
ฟิลิป เชอร์เวลล์
Philip Sherwell is the Bangkok-
based Asia Editor for The Sunday 
Times. 

He returned to Thailand in 
2015 after 11 years as Chief US 
Correspondent for the Telegraph 
titles in New York and Washington 
having previously worked as The 
Sunday Telegraph’s Chief Foreign 
Correspondent, covering the wars in 
Iraq, Afghanistan and Kosovo and 
conflicts such as Sierra Leone, East 
Timor and Darfur. 

He began his career as Telegraph 
Central Europe Correspondent in 
Berlin in 1990, before three years in 
Bangkok as South East Asia 
Correspondent from 1993 to 1996.
ฟิลิป เชอร์เวลล์เป็นบรรณาธิการเอเชีย
ประจำาประเทศไทยของ The Daily 
Telegraph หนังสือพิมพ์คุณภาพดีที่สุดของ
อังกฤษ ที่เขาทำาข่าวต่างประเทศให้มากว่า 
26 ปีแล้ว เขากลับมาเมืองไทยใน พ.ศ. 
2558 หลังจากที่ได้ไปใช้เวลากว่า 11 ปีใน
ฐานะหัวหน้าผู้สื่อข่าวสหรัฐอเมริกาสำาหรับ
หนังสือพิมพ์ The Telegraph ในนิวยอร์ก
และวอชิงตัน ก่อนหน้านี้เขาเป็นหัวหน้าผู้
สื่อข่าวต่างประเทศ ผู้ทำาข่าวสงครามใน
อิรัก อัฟกานิสถานและโคโซโว รวมทั้วข่าว
ความขัดแย้งในเซียร์ร่าลีโอน ติมอร์ตะวัน
ออกและดาร์ฟูร์ ฟิลิปเริ่มทำางานในฐานะผู้
สื่อข่าวยุโรปกลางให้กับ The Telegraph ใน
กรุงเบอร์ลินเมื่อ พ.ศ. 2533 รายงานข่าว
หลังการล่มสลายของกำาแพงเบอร์ลิน 
จุดจบของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนั้น และ
สงครามในโครเอเชียและบอสเนีย เขาใช้
เวลา 3 ปีระหว่าง พ.ศ. 2536-2539 ที่
กรุงเทพฯ ในฐานะผู้สื่อข่าวเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ 

SiamLife        
เซียมไล้
SiamLife are a group of designers 
and lecturers who marry traditional 
Thai designs with a modern 
perception. Arwin Intrungsi is a 
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lecturer in the field of advertising 
design, Department of Decorative 
Arts, Silpakorn University. Theerawat 
Pojvibulsiri (Aksornsanan) is lecturer 
in the field of computer design, 
in the mass communications 
department, Assumption University. 
He is a designer in the Siam Lai 
group. Pairoj Teeraprapa received 
the Silpathorn award for graphic 
design and is the founder of 
SiamLife. 
เซียมไล้เป็นกลุ่มนักออกแบบที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
แบบดั้งเดิมและปรับเปลี่ยนให้มีความทัน
สมัย เซียมไล้ก่อตั้งโดยไพโรจน์ ธีระประภา 
นักออกแบบตัวอักษร ซึ่งมีผลงานปรากฏ
บนโปสเตอร์ภาพยนตร์ยอดนิยม เขายัง
เป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ใน 
พ.ศ. 2557 ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ นัก
ออกแบบและอาจารย์ประจำาคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วม
กับ ผศ. อาวิน อินทรังสี นักออกแบบและ
อาจารย์ประจำาคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Supanniga Group          
สุพรรณิการ์กรุ๊ป
The Supanniga Group was founded 
by Thanaruek Laoraovirodge and 
Tatchai Nakapan to develop Thai 
cuisine with fresh concepts and 
offer new dining experiences. The 
first restaurant venture saw the 
opening of Krua Supanniga by Khun 
Yai at Supanniga Home in Khon 
Kaen province in 2012. The central 
idea is to revive grandmother’s 
eastern region recipes and combine 
them with Isan cuisine. From there, 
the group entered the Bangkok 
restaurant scene and opened its 
first Bangkok restaurant, Somtum 
Der, in the same year. 
สุพรรณิการ์กรุ๊ป ก่อตั้งโดยธนฤกษ์  
เหล่าเราวิโรจน์และธัชชัย นาคพันธ์เพื่อ
พัฒนาอาหารไทยด้วยคอนเซ็ปใหม่ๆ และ
มอบประสบการณ์การรับประทานอาหาร
แบบใหม่ให้กับคนไทยและผู้คนจากทั่วโลก  
สุพรรณิการ์กรุ๊ปได้เปิดร้านอาหารแห่งแรก
ภายใต้ชื่อ ครัวสุพรรณิการ์โดยคุณใหญ่ ที่
บ้านสุพรรณิการ์ ขอนแก่นเมื่อ พ.ศ. 2555 
จุดมุ่งหมายในการเปิดร้านอาหารดังกล่าว 

Participant Profiles / 
ประวัติ

คือ การนำาสูตรอาหารแบบตะวันออกของ
คุณยายมาผสมผสานกับอาหารอีสาน จาก
นั้น กลุ่มบริษัทดังกล่าวได้หันมาให้ความ
สนใจเปิดร้านอาหารในกรุงเทพฯ และได้
เปิดแ่ห่งแรกในกรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อ ส้มตำา
เด้อในปีเดียวกัน

Anjan Sundaram          
อันจัน ซุนดาแรม 
Anjan Sundaram is the author of 
Bad News: Last Journalists in a 
Dictatorship (Ingabire prize, Moore 
prize, PEN America prize finalist, 
Amazon Best Book of 2016) and 
Stringer: A Reporter’s Journey in 
the Congo (Royal African Society 
Book of the Year in 2014, The Daily 
Show with Jon Stewart, BBC Book 
of the Week). His journalism has 
been awarded a Frontline Club 
prize and a Reuters prize, and 
been shortlisted for the Prix Bayeux 
and Kurt Schork award. Anjan 
graduated from Yale with a master’s 
in mathematics. He holds a PhD in 
creative writing from the University 
of East Anglia.
อันจัน ซุนดาแรม เป็นผู้แต่งหนังสือ Bad 
News: Last Journalists ina Dictatorship 
(ซึ่งได้รับรางวัล Ingabire Prize Moore 
Prize PEN America prize finalist Amazon 
Best Book แห่งปี  2016) และ Stringer: 
A Reporter’s Journey in the Congo (ซึ่ง
ได้รับรางวัล Royal African Society Book 
แห่งปี 2014 ของ The Daily Show with 
Jon Stewart BBC Book of the Week) 
การรายงานข่าวของเขาได้รับรางวัล 
Frontline Club และ Reuters อีกทั้งยัง
ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Bayeux 
และ Kurt Schork ด้วย อันจันสำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์
และระดับปริญญาเอกด้านการประพันธ์
สร้างสรรค์จาก University of East Anglia

Gee Svasti  
กี้ กอสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
Gee Svasti, born in the UK to a 
Thai mother and an English father, 
has worked in television, design 
and technology. Founder of several 
successful companies in publishing 
and new media, he currently lives 
between London and Bangkok. 

He is the author of Mesmerization, 
published by Thames & Hudson. A 
Dangerous Recipe is his first novel.
กี้ กอสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์เกิดที่อังกฤษ เคย
ทำางานกับบริษัทหลากหลายประเภท ตั้งแต่
รายการโทรทัศน์ บริษัทออกแบบและ
บริษัทสื่อมีเดียใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อ
ตั้งสำานักพิมพ์และมีเดียใหม่ที่ประสบความ
สำาเร็จอีกหลายแห่ง ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่
ลอนดอนและกรุงเทพฯ A Dangerous 
Recipe เป็นนวนิยายเรื่องแรกของเขา

Chef Mai Thitiwat  
เชฟใหม่ ฐิติวัชร
Executive Chef Mai Thitiwat is 
passionate about food. He is 
also passionate about insects as 
food. Whether it is distributing 
complimentary insect hors 
d’oeuvres or taking a video crew 
on rural backroads in search 
of Thailand’s hidden and often 
surprising edible insect culture, 
Chef Mai is dedicated to spreading 
the edible bug love. 

Chef Mai has a wealth of 
experience and awards to his credit. 
In 2012 he was the Thailand Chef 
Talent competition runner-up. He 
has worked previously at Sirocco Le 
Bua, Michelin star restaurant chain 
D’Sens and celebrity chef, Todd 
English’s Mohgan Sun in the United 
States. 
เชฟใหม่ ฐิติวัชรหลงใหลการทำาอาหารและ
การบริโภคแมลงเป็นอาหาร เชฟใหม่ทุ่มเท
ให้กับการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับแมลงที่
กินได้ ผ่านการสร้างสรรค์และเสิร์ฟ 
ออร์เดิร์ฟรสเลิศที่ทำาจากแมลง ไปจนถึง
การเดินทางร่วมกับทีมสารคดีเสาะแสวงหา
แมลงชนิดต่างๆ และศึกษาวัฒนธรรมการ
กินแมลงทั่วประเทศ 

เชฟใหม่มีประสบการณ์มากมายและเป็น
ที่การยอมรับ โดยใน พ.ศ. 2555 เชฟใหม่
ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน Thailand 
Chef Talent นอกจากนี้ เชฟใหม่ยังเคยร่วม
งานกับห้องอาหาร Sirocco ที่ Le Bua 
ห้องอาหารที่ได้รับ Michelin Star อย่าง 
D’Sens และห้องอาหาร Mohegan Sun 
ของเชฟชื่อดังอย่าง Todd English ใน
สหรัฐอเมริกา

Julian Thomson
จูเลียน ทอมป์สัน
Julian Thomson is Director, 
Advanced Design for Jaguar, with 
responsibility for establishing the 
future strategic design direction. 
Working with Design Director 
Ian Callum, Thomson has been 
instrumental in delivering the 
renaissance in design of Jaguar’s 
product range, including the XK, 
XF, XJ, F-TYPE, XE, F-PACE and 
most recently, Jaguar’s first electric 
vehicle – the I-PACE Concept.

Exploring concepts for production 
vehicles up to 10 years in the future, 
he is at the cutting edge of thinking 
about the future of the car in 
particular and transport in general.  

Born in Surrey, England, Thomson 
studied Mechanical Engineering 
at Hatfield University before 
completing an MA in Automotive 
Design at the Royal College of 
Art. After a 12 year spell at Lotus, 
where he became Head of Design, 
Thomson was Chief of Exteriors at 
the Volkswagen Group’s Design 
Centre in Barcelona, Spain, before 
moving to Jaguar.
จูเลียน ทอมสันเป็นผู้อำานวยการการออก 
แบบระดับสูงของบริษัทรถยนต์จากัวร์  
โดยมีหน้าที่กำาหนดทิศทางในการออกแบบ
ยานยนต์ในอนาคต เขาทำางานร่วมกับ
เอียน แคลลัม ผู้อำานวยการสำานักออกแบบ
เพื่อออกแบบรถยนต์รุ่นต่างๆ ของจากัวร์ 
ได้แก่ XK, XF, XJ, F-TYPE, XE, F-PACE 
และรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของจากัวร์ 
I-PACE 

จูเลียนหรือแฮ็คเป็นหัวหน้าทีมนัก
ออกแบบ 40 คน โดยเป็นกลุ่มออกแบบ
ระดับสูงเพื่อหาคอนเซ็ปการสร้างรถยนต์
แห่งอนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า ทำาให้เขา
เป็นผู้คิดเทคโนโลยีรถยนต์และยนตรกรรม
แห่งอนาคต

เขาเกิดที่เซอร์เรย์ในอังกฤษ จบการ
ศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหา
วิทยาลัยแฮทฟีลด์ ก่อนจะสำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทด้านการออกแบบยาน
ยนต์จาก Royal College of Art หลังจาก
ทำางานอยู่ที่ค่ายรถยนต์โลตัส ที่ซึ่งเขาดำารง
ตำาแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบ แล้ว
ย้ายมาเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบรถยนต์ให้

กับศูนย์การออกแบบของกลุ่มบริษัทโฟล์ก
สวาเกนในบาร์เซโลนา สเปน ก่อนที่จะมา
ทำางานที่จากัวร์

Togetherness for Equality and 
Action – TEA
กลุ่มโรงนำ้าชา
TEA is a group of activists who 
support equality and gender 
diversity. The group was established 
in 2013 by activists working 
with women’s rights and LGBTQ 
community. It focuses on promoting 
LGBTQ rights and providing safe 
spaces for the LGBTQ community 
to discuss and find solutions to 
problems through TEA talks (public 
forum). It supports youth in work 
and introduces the issue of gender 
diversity via human rights in order 
to drive changes in society. They try 
to involve gender diversity in every 
aspect in the belief that ‘diversity’ 
must encompass and respect 
everyone so that the society will 
make room for everyone to stand tall. 
เป็นกลุ่มนักกิจกรรมที่ทำางานเพื่อสนับสนุน
ประเด็นความเท่าเทียมและความหลาก
หลายทางเพศก่อตั้งขึ้นตั้งเมื่อ 2013 เกิด
จากคนที่ทำางานเคลื่อนไหวในกลุ่มผู้หญิง
และ LGBTQ ทำางานรณรงค์ ผลักดันเรื่อง
สิทธิ์ เปิดพื้นที่ให้กลุ่ม LGBTQ ได้มีพื้นที่
ปลอดภัยในพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราว
ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน โดยทำางาน
ผ่านการจัด TEA talk (Public Forum) 
สนับสนุนการทำางานของเยาวชน นำาเสนอ
ประเด็นความเหลากหลายทางเพศผ่าน
กลไกสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดเการ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่รวมเอาประเด็นเพศ 
เข้าไปในทุกการขับเคลื่อน ด้วยความเชื่อว่า
ความหลากหลายต้องนับรวมทุกกลุ่มคน 
เปิดพื้นที่ให้ทุกอัตลักษณ์ได้รับการเคารพ 
และสังคมจะปรับพื้นที่ให้ทุกคนได้หยัดยืน
อย่างภาคภูมิใจ

Ngampun Vejajiva
งามพรรณ เวชชาชีวะ
Ngampun Vejajiva is translator 
and writer who received the S.E.A. 
Write Award in 2006 for her novel, 
The Happiness of Kati. Ngampun 
has also worked on more than 30 
translated books from English, 

French and Italian. One of these 
is Harry Potter and The Globet of 
Fire by J.K. Rowling. Her works 
also includes novels, screenplays, 
essays and her latest children 
illustrated story, Chaba Chom Fah.  
นักแปล นักเขียน เจ้าของรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรต์ 
ประเภทนวนิยายประจำา พ.ศ. 2549 จาก
เรื่อง ความสุขของกะทิ งามพรรณมีผลงาน
แปลจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและอิตาล ี
ตีพิมพ์มาแล้วกว่า 30 เรื่อง รวมทั้ง แฮรี่ 
พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี (Harry Potter and 
the Globet of Fire) ของ เจ.เค. โรว์ลิ่ง  
ผลงานเขียนของเธอมีทั้งนวนิยาย บทละคร 
ความเรียงและล่าสุดเป็นหนังสือภาพ
สำาหรับเด็กชื่อ ชบาชมฟ้า 
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10 million tonnes of plastic waste – mostly plastic 
water bottles – ends up in the world’s oceans  
every year. Plastics are designed to last a long time but 
this also means that it can take over 400 years for them 
to biodegrade naturally. 

Plastics can kill ocean animals like turtles, fish, and 
seabirds. They can get tangled in plastic bags and 
think that plastic bottles and straws are food – meaning 
that they starve to death. Thailand is one of the top 
five producers of plastic waste in the world. 

We at BangkokEdge want to try and minimise 
our impact on the environment. We are doing this by 
reducing plastic use at food and drinks stalls at the 
festival and by building special machines that will take 
plastic bottles and recycle them into new, exciting 
products to show that plastic bottles are not just waste, 
but can be an important resource.

You can help us by bringing your own drinks and 
food containers, which will entitle you to a small 
discount from participating stalls at the festival. You can 
also help feed our machines. They can process 100kg 
of plastic bottles a day and turn them into a whole 
range of products! If you collect 50 used plastic bottles, 
you can drop them off at Chakrabongse Villas for a 
small reward too! You can also bring them from home if 
you want!

Fighting plastic waste doesn’t end at BangkokEdge 
though. There are many other things you can do to 
reduce the impact plastic is having on our natural 
environment including:

1. Carry a cloth bag with you and refuse plastic bags 
when shopping.

2. Refuse plastic straws at restaurants, and cafes 
opting instead for bamboo or metal ones.

3. Use a reusable water container that you refill from 
home instead of buying bottled water. 

4. Use reusable food and drink containers when eating 
at street food stalls.

5. Ask not to have a lid on your morning coffee to 
reduce plastic even more.

6. Buy food at local markets rather than supermarkets 
to cut out unnecessary plastic wrapping.

7. Spread the message about plastic pollution and the 
simple ways that people can work together to fight it. 

Follow the Facebook.com/Bangkokedge page for 
more updates on our plastic recycling project.

FIGHTING PLASTIC POLLUTION ต่อสู้กับมลภาวะพลาสติก
ขยะพลาสติกกว่า 10 ล้านตัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำา
พลาสติก ถูกท้ิงลงทะเลในทุกๆ ปี พลาสติกถูกออกแบบ
มาเพ่ือให้ใช้ได้นาน แต่น่ันก็หมายความว่า การย่อยสลาย
พลาสติกตามธรรมชาติน้ัน ต้องใช้เวลากว่า 400 ปี 

พลาสติกสามารถคร่าชีวิตสัตว์น้ำา เช่น เต่า ปลาและนกทะเล
ได้ โดยพลาสติกอาจพันกับตัวสัตว์ และในบางคร้ังสัตว์เหล่า
น้ีก็คิดว่า ขวดพลาสติก คือ อาหาร ซ่ึงหมายความว่า พวก
มันจะหิวตาย ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 5 ประเทศท่ีท้ิงขยะ
พลาสติกมากท่ีสุดในโลก พวกเราในเทศกาลบางกอก 
แหวกแนว BangkokEdge อยากลดผลกระทบจากพลาสติก
ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม โดยการลดการใช้พลาสติกท่ีบูธจำาหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืมในงานน้ีด้วย อีกท้ังยังสร้างเคร่ืองจักร
พิเศษท่ีสามารถนำาขวดพลาสติกมารีไซเคิลให้เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้ขวดพลาสติกไม่เป็นเพียงขยะอีกต่อไป 
แต่เป็นทรัพยากรสำาคัญท่ีสามารถทำาเงินให้กับคุณได้

คุณสามารถช่วยพวกเราได้ ด้วยการนำาภาชนะใส่อาหาร
และเคร่ืองด่ืมมาเอง โดยหากคุณให้ความร่วมมือ คุณจะได้รับ
ส่วนลดจากร้านค้าท่ีร่วมรายการในงาน นอกจากน้ี คุณยังช่วย
นำาขวดพลาสติกมาป้อนในเคร่ืองจักรของเราได้ด้วย เคร่ืองจักร
แปรสภาพน้ีสามารถแปรรูปขวดพลาสติกจำานวน 100 กิโลกรัม
ต่อวัน ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายได้! ถ้าคุณสามารถ
เก็บขวดพลาสติกได้ 50 ขวด คุณสามารถนำามาแลกของรางวัล
เล็กๆ น้อยๆ ได้ท่ีจักรพงษ์วิลล่า! หรือคุณจะนำาขวดมาจาก
บ้านก็ยังได้! 

การต่อสู้กับขยะพลาสติกไม่จำาเป็นต้องจบอยู่ท่ีเทศกาล
บางกอกแหวกแนวเท่าน้ัน แต่ยังมีส่ิงอ่ืนๆ ท่ีคุณทำาได้อีก เพ่ือ
ช่วยลดผลกระทบจากพลาสติกท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของเรา เช่น 
1. พกถุงผ้าและไม่ใช้ถุงพลาสติกเวลาไปช้อปป้ิง
2. ไม่ใช้หลอดพลาสติกท่ีร้านอาหารและคาเฟ่ แต่ใช้หลอดท่ีทำา

จากไม้ไผ่หรือโลหะแทน
3. ใช้ภาชนะบรรจุน้ำาท่ีสามารถเติมน้ำาได้ท่ีบ้าน แทนการซ้ือน้ำา

ขวดมาบริโภค 
4. ใช้ภาชนะใส่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถนำามาใช้ซ้ำาได้ 

เม่ือรับประทานอาหารริมถนน
5. ตอนซ้ือกาแฟในร้าน นำาถ้วยไปเอง หรือปฏิเสธฝาปิด

พลาสติก
6. ซ้ืออาหารจากตลาดแทนท่ีจะซ้ืือจากซุปเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือ

ลดการนำาพลาสติกมาห่ออาหารอย่างไม่จำาเป็น
7. ช่วยกันบอกต่อเร่ืองมลภาวะพลาสติกและวิธีต่อสู้กับ

พลาสติกแบบง่ายๆ เพ่ือท่ีพวกเราจะได้สู้ไปด้วยกัน

ติดตามอัพเดทข่าวสารเก่ียวกับโครงการรีไซเคิลพลาสติกของ
เราได้ทางเพจ Facebook.com/Bangkokedge 
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The festival is easily accessed by various modes of transport. There are some parking spaces about 
5-7 minutes away from the festival, but we encourage you to opt for eco-friendly public transport.

BTS/ Boat – Take the BTS to Saphan Taksin Station and then the  
Chao Praya Express Boat. Get off at Yodpimarn River Walk and walk  
for 5 minutes, or get off at Tha Tien pier and walk for 6 minutes.

MRT – Take the MRT to Hua Lamphong Station and take bus no. 73 or 
73gor to Memorial Bridge and walk for 4 mins.
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พื้นที่เทศกาลบางกอกแหวกแนวสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินทางสาธารณะหลายรูปแบบ ด้วยพื้นที่อันจำากัดทางทีม
งานเทศกาลบางกอกแหวกแนวอยากให้ทุกคนเลือกใช้วิธีเดินทางร่วมกันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

BTS ต่อ เรือ – เดินทางมาที่สถานีสะพานตากสิน � ขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยา � ลงที่
ท่ายอดพิมาน � เดิน 5 นาที หรือลงเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเตียน � เดิน 6 นาที 

MRT – เดินทางมาที่สถานีหัวลำาโพง � นั่งรถประจำาทางสาย 73 หรือ 73ก � ลงที่
สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า � เดิน 7 นาที 


