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Nonzee Nimibutr is a film director who is best known for ‘Dang Bireley’s and Young Gangsters’ (1997) 
and ‘Nang Nak’ (1999). He is credited for reinvigorating the Thai film industry as a result of the two films 
after the sector had been sluggish for nearly a decade. He is one of the directors involved in ‘Angel Sign’, 
a Japanese film chosen to be screened in Japanese Film Festival 2020. The dialogue-free film consists of 
short films created based on silent manga works, with the film he directed based on ‘SKY SKY’ by Prema-
Ja, the Thai artist who won the first Grand Prix Award from Silent Manga Audition. 
 

นนทรีย ์นิมิบุตรเป็นผูก้ ำกบัภำพยนตรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กัดทีีสุ่ดจำกงำนภำพยนตรเ์รื่อง ‘2499 อนัธพำลครองเมอืง’ (2540) และ 
‘นำงนำก’ (2542) เขำไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นผูพ้ลกิฟ้ืนอุตสำหกรรมภำพยนตรไ์ทยดว้ยภำพยนตร ์2 เรื่องนี้ หลงัจำกทีว่งกำร
ภำพยนตรไ์ทยซบเซำมำเกอืบสบิปี นนทรยีเ์ป็นผูก้ ำกบัคนหนึ่งทีม่ส่ีวนร่วมในภำพยนตรญ์ีปุ่่ นเรื่อง ‘Angel Sign’ ซึง่ไดร้บั
เลอืกใหฉ้ำยในเทศกำลภำพยนตรญ์ีปุ่่ น 2563 ภำพยนตรท์ีป่รำศจำกบทพดูเรื่องนี้ประกอบดว้ยภำพยนตรส์ัน้ทีส่รำ้งขึน้จำก
ผลงำนกำรต์ูนมงังะเงยีบ ภำพยนตรส่์วนทีน่นทรยีก์ ำกบัสรำ้งขึน้จำกกำรต์ูนเรื่อง ‘SKY SKY’ ผลงำนของเปรมำ จำ ศลิปิน
ชำวไทยทีค่วำ้รำงวลั Grand Prix Award ครัง้แรกจำกกำรประกวดของ Silent Manga Audition 
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Sa-ard (Tanis Werasakwong) is a cartoonist who has created many documentary-style comics and comic 
strips for peace. He obtained his undergraduate degree from Thammasat University’s Faculty of 
Journalism and Mass Communication. Through his manga, he has discussed social issues including 
indigenous peoples, education, land rights and homelessness. His work has also been published in mass 
media. He is the Silver Award winner of the 5th International MANGA Award by Japan’s Ministry of 
Foreign Affairs for his work titled ‘The Man Who Follows His Own Voice’. His work ‘The Education of a 
Dreaming Can’ that discusses various aspects of Thailand’s education won a popular vote organized by 
the101.world’s Notable Books Project 2020.  
 

สะอาด (ธนิสร ์วีระศกัด์ิวงศ)์ เป็นนักเขยีนกำรต์ูนผูส้รำ้งสรรคง์ำนกำรต์ูนเพื่อสนัตทิัง้ในแนวสำรคดแีละงำนกำรต์ูนช่องมำ
มำกมำย เขำส ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรจีำกคณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำรมวลชน มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์สะอำด
กล่ำวถงึประเดน็สงัคมหลำกหลำยผ่ำนงำนกำรต์ูน ไม่ว่ำจะเป็นกลุุ่มคนชำตพินัธุ์ กำรศกึษำ สทิธทิีด่นิ และคนไรบ้ำ้น 
ผลงำนของเขำยงัไดร้บักำรตพีมิพใ์นสื่อมวลชน สะอำดเป็นเจำ้ของรำงวลั Silver Award ในกำรประกวด International 
MANGA Award ครัง้ที ่5 จดัโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศญีปุ่่ นจำกผลงำนชื่อว่ำ ‘ชำยผูอ้อกเดนิทำงตำมเสยีงของตวัเอง’ 
ผลงำนเรื่อง ‘กำรศกึษำของกระป๋องมฝัีน’ ทีเ่ล่ำหลำยแงม่มุของกำรศกึษำไทยกไ็ดร้บัรำงวลัหนงัสอืขวญัใจมหำชนจำก
โครงกำรควำมน่ำจะอ่ำน 2020 ของเวบ็ไซต ์the101.world 
 
Aruntiwa (Aruntiwa Washiraphonphongsa) is a manga artist and storywriter, manga instructor as well 
as a founder of Thai manga publisher OGRE COMICS. He joined a short manga contest when he was 15 
years old. He has produced various types of works including learning cartoons for children and Thai-style 
manga. After teaming up with a skilful manga artist Montri Khumruen, Aruntiwa has been in charge of 
story writing and storyboard writing. They have produced many works including the long series 'Ogre 
King', 'Khun Phaen Khun Chang Nang Phim', as well as the 'Chronicles of Naresuan the Great' series that 
won a Bronze Award at the 2nd International MANGA Award by Japan’s Ministry of Foreign Affairs. 
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อรณุทิวา (อรณุทิวา วชิรพรพงศา) เป็นนักเขยีนและนักวำดกำรต์ูน อำจำรยส์อนวำดกำรต์ูน และผูก้่อตัง้ส ำนักพมิพ์
กำรต์ูนไทย OGRE COMICS เขำเริม่วำดกำรต์ูนเรื่องสัน้ส่งเขำ้ประกวดตัง้แต่อำยุ 15 ปี และเคยสรำ้งสรรคผ์ลงำนกำรต์ูน
มำแลว้หลำยประเภท เช่น กำรต์ูนควำมรูส้ ำหรบัเยำวชนและกำรต์ูนไทยสไตลม์งังะ เมื่อไดร้่วมงำนกบั 'มนตร ีคุม้เรอืน' นัก
วำดกำรต์ูนผูม้ฝีีมอืโดดเด่น อรุณทวิำเปลีย่นแนวกำรท ำงำนมำเป็นคนแต่งเรื่องและเขยีนสตอรีบ่อรด์ ทัง้สองร่วมกนั
สรำ้งสรรคผ์ลงำนหลำกหลำย เช่น ซรีีส่เ์รื่อง ‘OGRE KING อหงักำรร์ำชนัยย์กัษ์’, ‘ขนุแผน ขนุชำ้ง นำงพมิ’ และ ‘มหำ
กำพยก์ูแ้ผ่นดนิ’ ซึง่ควำ้รำงวลั Bronze Award ในกำรประกวด International MANGA Award ครัง้ที ่2 จดัโดยกระทรวง
กำรต่ำงประเทศญีปุ่่ น  
 
Chanisa Changadvech is a lecturer from Visual Communication Design Department, Faculty of 
Decorative Arts, Silpakorn University. She obtained her MFA in illustration design from the Academy of 
Arts University, in the United States. With 22 years of teaching experience, she has taught several 
courses such as illustration, children’s book illustration, comics, sequential arts and character design. 
Silpakorn University’s Wang Tha Phra Campus and her faculty are running Baan Cartoon Thai (Thai 
Cartoon Archive) to document and promote Thai comics. For over 10 years, she has been a member of 
the judging panel in comics and of the Thai National Book Awards organized by Office of the Basic 
Education Commission, the Ministry of Education. 
 

ชนิศา ชงดัเวชเป็นอำจำรยภ์ำควชิำออกแบบนิเทศศลิป์ คณะมณัฑนศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร เธอส ำเรจ็กำรศกึษำระดบั
ปรญิญำโทในดำ้นกำรออกแบบภำพประกอบจำก Academy of Arts University ทีส่หรฐัอเมรกิำ ดว้ยประสบกำรณ์สอน 22 ปี 
อำจำรยส์อนมำหลำกหลำยวชิำ เช่น กำรวำดภำพประกอบ ภำพประกอบหนังสอืส ำหรบัเดก็ กำรต์ูนคอมมกิ กำรออกแบบ
ภำพต่อเนื่อง และกำรออกแบบตวัละคร มหำวทิยำลยัศลิปำกร วทิยำเขตวงัท่ำพระและคณะมณัฑนศลิป์เป็นผูด้ ำเนินกำร
บำ้นกำรต์ูนไทยเพื่อบนัทกึเหตกุำรณ์ควำมเป็นไปและส่งเสรมิกำรต์ูนไทย อำจำรยย์งัเป็นกรรมกำรตดัสนิหนังสอืกำรต์ูนและ
นิยำยภำพ กำรประกวดหนังสอืดเีด่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศกึษำธกิำร กว่ำ 10 ปี 
 
Moderator: Vicmon (Piengpitch Sartsasi) is an illustrator and a web-comic artist. She obtained her 
undergraduate degree in decorative arts from Silpakorn University and continued her education in 
fashion design at Nuova Accademia di Belle Arti in Milan, Italy. She has illustrated covers for more than 
300 novels (as of 2015). Her web-comic series called ‘3rd Time Kiss’ has been translated from Thai to 
Chinese, Korean and Japanese. Her new web-comic ‘25th hour’ was recently launched. 
 

ผู้ด าเนินการเสวนา: Vicmon (เพียงพิชญ ์ศาสตรศ์ศิ) เป็นนักวำดภำพประกอบและนักวำดกำรต์ูนเวบ็คอมมกิ เธอส ำเรจ็
กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรสีำขำกำรออกแบบนิเทศศลิป์ คณะมณัฑนศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร และไปศกึษำต่อดำ้นกำร
ออกแบบแฟชัน่ที ่Nuova Accademia di Belle Arti ทีม่ลิำน อติำล ีเธอเป็นผูว้ำดภำพปกใหก้บันิยำยมำกว่ำ 300 เรื่อง (นับถงึปี 
2558) กำรต์ูนเวบ็คอมมกิของเธอเรื่อง ‘3rd Time Kiss’ ไดร้บักำรแปลจำกภำษำไทยเป็นภำษำจนี เกำหล ีและญีปุ่่ น เธอเพิง่
เปิดตวัเวบ็คอมมกิผลงำนใหม่เรือ่ง ‘ชัว่โมงที ่25’ ไปเมื่อเรว็ ๆ นี้ 
 
 

 


