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 PremaJa, the Thai artist who won the first Grand Prix Award from Silent Manga Audition.

นนทรีย์ นิ มิบุตรเป็ นผูก้ ำกับภำพยนตร์ทเ่ี ป็ นทีร่ จู้ กั ดีทส่ี ุดจำกงำนภำพยนตร์เรื่อง ‘2499 อันธพำลครองเมือง’ (2540) และ
‘นำงนำก’ (2542) เขำได้รบั กำรยกย่องให้เป็ นผูพ้ ลิกฟื้ นอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยด้วยภำพยนตร์ 2 เรื่องนี้ หลังจำกทีว่ งกำร
ภำพยนตร์ไทยซบเซำมำเกือบสิบปี นนทรียเ์ ป็ นผูก้ ำกับคนหนึ่งทีม่ สี ่วนร่วมในภำพยนตร์ญป่ี ่ นุ เรื่อง ‘Angel Sign’ ซึง่ ได้รบั
เลือกให้ฉำยในเทศกำลภำพยนตร์ญป่ี ่ นุ 2563 ภำพยนตร์ทป่ี รำศจำกบทพูดเรื่องนี้ประกอบด้วยภำพยนตร์สนั ้ ทีส่ ร้ำงขึน้ จำก
ผลงำนกำร์ตูนมังงะเงียบ ภำพยนตร์ส่วนทีน่ นทรียก์ ำกับสร้ำงขึน้ จำกกำร์ตูนเรื่อง ‘SKY SKY’ ผลงำนของเปรมำ จำ ศิลปิ น
ชำวไทยทีค่ ว้ำรำงวัล Grand Prix Award ครัง้ แรกจำกกำรประกวดของ 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 (ธนิ สร์ วีระศักดิ์ วงศ์) เป็ นนักเขียนกำร์ตูนผูส้ ร้ำงสรรค์งำนกำร์ตูนเพื่อสันติทงั ้ ในแนวสำรคดีและงำนกำร์ตูนช่องมำ
มำกมำย เขำสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำกคณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สะอำด
กล่ำวถึงประเด็นสังคมหลำกหลำยผ่ำนงำนกำร์ตูน ไม่ว่ำจะเป็ นกลุุ่มคนชำติพนั ธุ์ กำรศึกษำ สิทธิทด่ี นิ และคนไร้บำ้ น
ผลงำนของเขำยังได้รบั กำรตีพมิ พ์ในสื่อมวลชน สะอำดเป็ นเจ้ำของรำงวัล Silver Award ในกำรประกวด International
MANGA Award ครัง้ ที่ 5 จัดโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศญีป่ ่ นุ จำกผลงำนชื่อว่ำ ‘ชำยผูอ้ อกเดินทำงตำมเสียงของตัวเอง’
ผลงำนเรื่อง ‘กำรศึกษำของกระป๋ องมีฝัน’ ทีเ่ ล่ำหลำยแง่มมุ ของกำรศึกษำไทยก็ได้รบั รำงวัลหนังสือขวัญใจมหำชนจำก
โครงกำรควำมน่ำจะอ่ำน 2020 ของเว็บไซต์ 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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อรุณทิ วา (อรุณทิ วา วชิ รพรพงศา) เป็ นนักเขียนและนักวำดกำร์ตูน อำจำรย์สอนวำดกำร์ตูน และผูก้ ่อตัง้ สำนักพิมพ์
กำร์ตูนไทย OGRE COMICS เขำเริม่ วำดกำร์ตูนเรื่องสัน้ ส่งเข้ำประกวดตัง้ แต่อำยุ 15 ปี และเคยสร้ำงสรรค์ผลงำนกำร์ตูน
มำแล้วหลำยประเภท เช่น กำร์ตูนควำมรูส้ ำหรับเยำวชนและกำร์ตูนไทยสไตล์มงั งะ เมื่อได้ร่วมงำนกับ 'มนตรี คุม้ เรือน' นัก
วำดกำร์ตูนผูม้ ฝี ีมอื โดดเด่น อรุณทิวำเปลีย่ นแนวกำรทำงำนมำเป็ นคนแต่งเรื่องและเขียนสตอรีบ่ อร์ด ทัง้ สองร่วมกัน
สร้ำงสรรค์ผลงำนหลำกหลำย เช่น ซีรส่ี เ์ รื่อง ‘OGRE KING อหังกำร์รำชันย์ยกั ษ์’, ‘ขุนแผน ขุนช้ำง นำงพิม’ และ ‘มหำ
กำพย์กแู้ ผ่นดิน’ ซึง่ คว้ำรำงวัล Bronze Award ในกำรประกวด International MANGA Award ครัง้ ที่ 2 จัดโดยกระทรวง
กำรต่ำงประเทศญีป่ ่ นุ
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.

ชนิ ศา ชงัดเวชเป็ นอำจำรย์ภำควิชำออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เธอสำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโทในด้ำนกำรออกแบบภำพประกอบจำก Academy of Arts University ทีส่ หรัฐอเมริกำ ด้วยประสบกำรณ์สอน 22 ปี
อำจำรย์สอนมำหลำกหลำยวิชำ เช่น กำรวำดภำพประกอบ ภำพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก กำร์ตูนคอมมิก กำรออกแบบ
ภำพต่อเนื่อง และกำรออกแบบตัวละคร มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตวังท่ำพระและคณะมัณฑนศิลป์ เป็ นผูด้ ำเนินกำร
บ้ำนกำร์ตูนไทยเพื่อบันทึกเหตุกำรณ์ควำมเป็ นไปและส่งเสริมกำร์ตูนไทย อำจำรย์ยงั เป็ นกรรมกำรตัดสินหนังสือกำร์ตูนและ
นิยำยภำพ กำรประกวดหนังสือดีเด่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 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.

ผู้ดาเนิ นการเสวนา: Vicmon (เพียงพิชญ์ ศาสตร์ศศิ ) เป็ นนักวำดภำพประกอบและนักวำดกำร์ตูนเว็บคอมมิก เธอสำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำกำรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และไปศึกษำต่อด้ำนกำร
ออกแบบแฟชันที
่ ่ Nuova Accademia di Belle Arti ทีม่ ลิ ำน อิตำลี เธอเป็ นผูว้ ำดภำพปกให้กบั นิยำยมำกว่ำ 300 เรื่อง (นับถึงปี
2558) กำร์ตูนเว็บคอมมิกของเธอเรื่อง ‘3rd Time Kiss’ ได้รบ
ั กำรแปลจำกภำษำไทยเป็ นภำษำจีน เกำหลี และญีป่ ่ นุ เธอเพิง่
เปิ ดตัวเว็บคอมมิกผลงำนใหม่เรือ่ ง ‘ชัวโมงที
่
่ 25’ ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้
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