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สวัสดี
ครับ

Many of you are probably already TED fans. But if TED is unfamiliar to you, or 
if you never have been to a real event, then you are in for a treat. An event is 
different to watching individual talks online. Today you will immerse yourself 
in an environment of creativity and new ideas, make new connections, try out 
new things, open your mind and perspective by discovering new ideas.

TEDxChiangMai is an independently organized TEDx event under license from 
TED. It is organized by volunteers and not-for-profit. We started organizing 
TEDx events in Chiang Mai in 2011. Preparations for this event started seven 
months ago and over time more sponsors, speakers, and volunteers joined up 
to help to make today possible. We are grateful to all of them. Every event is 
a discovery journey since we do not know how the event will look like in the 
end. 

At the heart of the event are the speakers and their ideas. We work with them 
extensively before the event. It is hard to explain how a TED talk is different, 
but we are certain that today you will experience some TED magic. At TEDx-
ChiangMai, we also create a special atmosphere with different types of seating, 
a customized stage, loads of activities, fabulous food, and many activities 
before and after the event. Dare to open your mind, introduce yourself to as 
many people as possible, and have a great time!

Martin Venzky-Stalling
TEDxChiangMai Organizer
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About TEDxChiangMai

 

About the x in TEDx 
= independently organized TED-like events 
It is important that you understand the difference between TED and TEDx. The “x” in 
TEDx indicates an independently organized TED event (under license) – so while this 
event complies with and is inspired by TED’s philosophy and guidelines, it has been 
organized by volunteers in our community. Our hope is that by bringing you this 
event, the ideas presented will spark discussions, actions and new connections in our 
community.

TEDxChiangMai เป็นงาน TEDx ที่จัดขึ้นโดยอิสระ ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก TED หากแต่ว่าTEDxChiangMai 
เป็นมากกว่างานสัมมนาทั่วไป มันเป็นเวทีของ “ความคิดที่ ควรค่าแก่การเผยแพร่” การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การอาสาสู่การปฏิบัติจริง และสังคมของคนที่เชื่อใน แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความร่วมมือร่วมใจ 
นอกจาก “TEDxChiangMai” จะเป็นงานประจำปีซึ่งที่เป็นแหล่งรวมของความคิดสร้างสรรค์และการอภิปราย 
เรายังจัดงานและกิจกรรมขนาดเล็กอื่นๆตลอดทั้งปี
http://tedxchiangmai.com/th_about.php

TEDxChiangMai is an independently organized TEDx event operated under license   
from TED (www.ted.com). TEDxChiangMai is more than an event - it is a platform for 
ideas worth spreading, a dialogue, a call for action, and a community of people who 
believe in ideas, creativity, innovation and collaboration. Apart from the annual large 
creativity and idea forum “TEDxChiangMai”, we also organize smaller events and         
activities throughout the year.
http://tedxchiangmai.com/about.php
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events 3,000 (14,700 events in total)

on the YouTube channel

(1 billion views since the beginning)

450,000,000

9,000
TEDx Organizers

70,000 

talks

State of TEDx in 2015

Over 18,000 talks
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“Dare to...” 

   

This is the fifth TEDx event

ChiangMai

TEDxChaingMai 2016 ภายใต้หัวข้อ “กล้าที่จะ...” เราจะให้ท่านได้พบกับวิทยากรและนักแสดงกว่า 21 ชีวิต 
ที่กล้าที่จะนำเสนอและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆที่ทำให้พวกเขาต้องย้ายตัวเองออกมาจากโซนสบายของพวกเขา
ในงาน TEDxChiangMai 2016 ซึ่งได้รวมเอานักเศรษฐศาสตร์ นักลงทุน นักวิจัย นักวางนโยบาย 
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ศิลปิน และ นักออกแบบ โดยจะมีการบรรยายทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
และมีการแปลไปในเวลาเดียวกัน (simultaneous translation)           

Journey to space in

‘Axe Apollo Space

Academy’ (AASA) Program

Pirada Techavijit
Past Speaker at TEDxChiangMai 2014

Under the theme  of  “Dare  to...”,  TEDxChiangMai  2016  brings  scientists,  business  
people,  policy  makers,  social workers, artists and designers who dare to share their 
ideas that spice up our world. Each has their perspectives on how to solve problems, 
and more interestingly, do so in a unique way. Their innovative minds dare to reach 
higher and collectively strive for a better tomorrow.

with live speakers in Chiang Mai (for links to past and future events, visit our website 
www.tedxchiangmai.com). It is one of the largest TEDx events in South East Asia with 
over 1,000 attendees. These figures don’t include those watching live via the live 
streams and AIS Channel on Line app.

TEDxChiangMai.com
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What you need to know  
TEDxChiangMai is a not for profit, and noncommercial event, almost entirely organized 
by volunteers. We all do this out of love and passion for ideas worth spreading, and to 
grow the  spirit of TED(x) in Chiang Mai and Thailand. When we started planning this 
event in June, we were able to use our previous event experiences.  What you are 
about to see and experience is the result of the hard work of our speakers and the team 
of volunteers who helped bring this event together.
 
Like last year, we found it hard decline motivated speakers to share their story, so we 
may have too many speakers for a one-day event. Even though this is the fifth event 
of its kind, it is still experimental, so please forgive us and be patient if things don’t go 
quite as planned. Our volunteer team of organizers is here to assist any concern, but 
please help them in understanding your needs too.

TEDxChiangMai 
Poster
The TEDxChiangMai 2016 poster was developed 
by Pichai Kobby Booncoomyou, street artist and 
co-founder of Little Cook Café in Chiang Mai. 

Kobby’s artistic interpretation of our 2016 theme 
“Dare to…” was an astronaut carrying a tree in a 
bottle to plant it on another planet. 

This interpretation connects to ongoing initiatives 
to make Chiang Mai greener, planting trees, and 
trying to solve problems and pollution. The astro-
naut symbolizes boldness and ambition. Thai 
people, residents of Chiang Mai, are encouraged 
to dare to follow their dreams.
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Ground Rules 
We have worked hard to make TEDxChiangMai the best TEDx ever, and to make your 
day enjoyable and inspiring. Please follow our few rules to keep this day fun!
 
We have an audience of more than 1,000 people and finding a seat takes time. Please 
help us stay on schedule by taking your seat punctually before the start of each 
session.

Due to the live transmission and video recording, we apply rules similar to attending a 
theatre performance or live studio show.

Upon registration, you will receive a nametag. Please visibly wear your nametag at all 
times. Without your badge you will not be allowed in the auditorium or to join the lunch 
buffet. If you damage or lose your nametag please visit the registration area on the 4th 
floor. You also must keep your nametag if you plan to join the after party event.

  • Doors remain closed during a session. Screens in the lobby area will 
    show a live stream for those unable to take a seat before a talk starts.

  • It is permitted to (quietly) enter and leave the INFORMAL AREA in the
    auditorium at any time (see next page).

  • Please refrain from standing and moving during a session, particularly 
    during a talk.

  • Please help keep the  auditorium  as  quiet  as  possible  during  talks, 
    so please refrain from talking. Mobile  phones,  tablets,  and  other  
    devices should be on silent. If you do talk on your phone, members of 
    the organizing team may ask you to leave.

  • Inside the auditorium, use of laptops, PDA or smart phones is not permitted
    unless you are seated in the last two rows of the auditorium, are in the two 
    informal areas, or in the exhibition and activity area (the foyer).

  • Photos are most welcome, but no flashes please. No videos are allowed.

  • Please turn of your phones or put them on silent.
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Plastic Free 

A 2015 Ocean Conservancy study 
suggest these emerging countries 
are experiencing rapid economic 
growth, reduced poverty and an 
improvement in quality of life. This 
development is highly encouraging. 
However, along with these growing  
economies come with increasing 
use of consumer plastic and 
plastic-intensive products.

It’s projected that by 2025, plastic 
consumption in Asia will increase by 
an astonishing 80 percent to 
surpass

Source: ecowatch.com/2015/10/15/plastic-pollution-oceans/

“We kindly ask you not to bring 

plastic bottles to the event”

million tons of plastic is 
dumped into the world’s oceans every year8

China IndonesiaPhilippines

ThailandVietnam

These 5 countries are responsible for up to 60% 
of the PLASTIC POLLUTION entering our oceans.

Why are these parts of Asia leaking so much plastic? 

200
million tons!!

60%

TEDxChiangMai.com
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“Reusable bottles will be made available 
for loan or purchase at the event.”

Every year, during March and April, residents of Chiang Mai suffer the results from the 
“burning season” when the city becomes engulfed in smoke-laden smog.
 
We blame our neighbors who burn their rubbish, the motorists, and the authorities. But 
most of all, we blame the farmers who burn their fields. We assume the “no forest 
burning policy” is a solution to our woes. Unfortunately, it is not.
 
Adun Jaipeng, the head of Doi Inthanon Forest Fire Control Station, says the forest floor 
is burnt every year to control the amount of natural fuel (due to fallen bark fragments). 
In spite of this practice, just a single cigarette butt can still ignite the whole forest. The 
idea of zero burning is not new. So what is the solution? And to what extent is the 
burning of the stem of corn for animal feed the problem?

Chiang Mai
Smog

illustration: fb.com/woodworkstudio

For TEDxChiangMai, we have been working with Chiang Mai Rock Climbing and 
Klean Kanteen as well as Le Meridien and others partners to make this event as 
plastic free as possible.

We kindly ask the audience to #bringyourown reusable bottle. The bottles will 
be made available for rent or purchase at the event. Please help us spread the 
word by hashtagging #bringyourown in your photo.

“What else can you do in the future?”

Source: www.openchiangmai.com/an-annual-smog-has-come/

TEDxChiangMai.com
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Floor Plan
Staff
Only

Convention Hall
4th Floor.
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Staff

Only

Registration

Meeting Room
3rd Floor.

01 Seating for speakers  
     and VIP
02 Registration and 
     T-Shirt Sales 
03 Translator
04 Informal Area
05 Le Meridien Coffee 
06 CMRC & Klean 
     Kanteen 
07 Jaiboon
08 STEP
09 WhaPow

30

32

10 WWF
11 B.Grimm
12 HP
13 Booksmith
14 TSDF
15 CNX Creative
16 Live Box
17 SixSheet
18 Exzy
19 Trash Hero
20 K.Num
21 Kong Din Sor

22 THAC
23 TCEB
24 Makerspace
25 Mr.Volker
26 Meedee Depot
27 Pinn Creative
28 Documentary Art Asia
29 Fulldome
30 Registration
31 Tech Luncheon
32 Yoga
*Subject to change

 

29

31
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In the foyer, you will find a range of  entertaining activities to do during the breaks or 
whenever you please.

 ・Decorating Soft Sculpture X by TEDx Chiangmai and Meedee Depot
 ・Experiencing 360° fulldome visualization theaters by fulldome.pro
 ・Explore creative technology with Exzy
 ・Get a massage by our massage therapists (Afternoon)
 ・Drive a race car simulator by Makerspace
 ・Refresh yourself with Whapow Greenergizers drink
 ・Get your picture printed with Sixsheet 
 ・Test your balance on the slack line by Chiang Mai Rock Climbing
 ・Open mind with many choices of books at Booksmith booth
 ・Share your ideas/opinion regarding speakers topics at our chalk boards
 ・Get a unique self-portrait painting with Khun Pornthep Chitphong
 ・Dare to hug B.Grimm tiger

Plus many other interactive and informative exhibitors.

Activity Area

Seating Arrangement

  

We ask students to cooperate to sit in the areas towards the rear of the auditorium or 
if in doubt, on chairs that have no tables.
Except for seats reserved for V.I.P.s and speakers, seats are available on a first-come 
first-served basis. A variety of seating options are available, including one informal area 
at the back of the auditorium and others outside in the activity area or under the 
fulldome. Screens and speakers make the presenters visible and audible throughout the 
event area.
In case of emergency, please note the location of fire exits.

 

Simultaneous Translation 
Each talk will be accompanied by a simultaneous translation from both Thai to English 
or English to Thai. To listen to a translation,   you can obtain a wireless receiver upon 
deposit of a valid I.D. card or passport (driving licenses are not accepted) at the booth 
next to the registration desk in the lobby area.
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Breaks and Refreshments

Jaiboon Menu

For more information about Jaiboon Cafe, please visit Facebook: Jaiboon 

Buffet Lunch 

Cappuccino (hot/cold)  – 60 Baht 
Latte (hot/cold)    – 60 Baht 
Iced Jaiyen (Iced Coffee) – 60 Baht 
Mango Fruit Tea (hot/cold) – 50/60 Baht 

Americano (hot/cold)  – 50/60 Baht 

   

Cheese Tart                – 60 Baht 
Red Velvet Muffin   – 60 Baht 
Fudge Muffin  – 60 Baht 

(Pork/Beef) 

Banana     – 10 Baht 
Apple   – 20 Baht 

Oranges (2)  – 10 Baht 

Pastrami Sandwich  – 80 Baht 

The buffet lunch will be served on the ground floor of the Le Meridien in the Latest 
Recipe restaurant area and an area adjacent to that restaurant. All attendees are 
requested to follow instructions from the volunteers to access the lunch areas. You 
must visibly wear the sticker (e.g. on the name badge) provided to you during             
registration to enjoy the buffet. If you have not received a sticker, you are not eligible 
for the lunch buffet.

You do not have to rush directly down to the buffet as the Le Meridien has prepared a 
gala banquet for you and it will be available during the entire lunch break. Following 
lunch, you can leisurely make your way back up the the 3rd floor for coffee and dessert 
and join in the activities areas throughout the 4th floor. 

A special after lunch Yoga session will be held on the 3rd floor as well as during the 
afternoon coffee break. You can take some time to visit the partners and sponsors 
activities booths prior to heading for lunch if you so desire. Enjoy your lunch but 
please make sure that you are seated again 5 minutes before the third session starts!

There are many stations with free coffee, tea and water all day and during the three 
breaks free deserts and canapés will be served on 3rd and 4th floor. In addition, Le 
Meridien and Jaiboon will be providing snacks, fruits and drinks for purchase throughout 
the day. You can go there any time from 8 am to 6 pm.
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Social Media 
Twitter, Facebook, and Instagram – we encourage you to tweet your thoughts using 
the hashtag #tedxchiangmai

  
You can also upload photos to our Facebook page  

www.facebook.com/TEDxChiangMai. 
Twitter and Instagram are good ways to communicate with others who are watching
TEDxChiangMai via the Live Stream. 

Live Stream 

 

The TEDxChiangMai 2016  stage  is  a  collaborative  design  project  created  by  the 
Chiang Mai University, Faculty  of  Architecture, along with up-and-coming local artist 
and head of Tua Pen Not studio (Chiang Mai), Pichakorn Chukiew.

TEDxChiangMai Stage Design

Due to space limitations at the main venue, we have set up 
a live stream of the event available at 
tedxchiangmai.com/Livestream2016 
and AIS Line Official (scan QR code to subscribe). 
The live stream is viewable via the Internet at any location 
and on almost any device. 
Please tell your friends so they can share the experience.

The design explores the concept of recycling 
waste materials, while at the same time challeng-
ing the audience to rethink its values and aesthet-
ics. The artist’s design is a patchwork of discarded 
building materials that becomes a canvas for the 
artist to transform and give a new perception and 
meaning to the waste materials.
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“Dare to... Helmet”
The designer/artist, Bernard Coops 
interpreted the theme "Dare to..." as dare 
to change your perspective, open your 
mind, and accept a different point of view. 
To do this, he designed a motorbike 
helmet with a lot of motorbike mirrors 
attached to it to communicate the change 
of perspective. The "dare to... helmet" 
also links to the TEDxChiangMai event 
itself. Coming to an event is like exposing 
oneself to many new ideas, perspectives, 
talking to people, listening to the speak-
ers, trying out some activities.

 

Technology Luncheon
At every TEDxChiangMai event, we bring together technology entrepreneurs,              
ICT researchers, change makers, business leaders in tech sector, during a by invitation 
only luncheon.Limited seats for 50 people maximum. Meet CEOs from Fungjai, Piggipo 
and GixTix. The Tech Lunchoen is kindly sponsored by Microsoft Thailand

Post Event Party
We are really excited about our after event party and there will be food, drink, music 
and possibly performance. The location of the post event venue will be revealed 
towards the end of the day. Please pick up an information leaflet at the registration 
booth.The post event party is for full-day ticket holders only. 
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What we gain from pain, 

what we fail from pills…

Surat Tanprawate
Past Speaker at TEDxChiangMai 2013

 

Sufficiency Branding, 

Karma Marketing

Dr. Sirikul Laukaikul
Past Speaker at TEDxChiangMai 2013

TEDxChiangMai 
Chili Board
CNX Creative conceptualized an interactive 
design that would pique a passerby’s curiosity. It 
takes guts to add spice. 

TEDXChiangMai 2016 dares its attendees to be 
bold and creative. What better way to do so by 
hiding this message behind a window of chilies? 

As individuals scoop chilies, the TEDxChiangMai 
2016 message is revealed. The chili board 
combines curiosity, chili and interactivity to dare 
intrigued minds to take a chili, and partake in 
TEDxChiangMai 2016.



Agenda 

08:00 | Registration 

08:55 | Introduction 
08:45 | Door open 

09:15 | Session 1 
11:00 | 1st Break 
11:30 | Session 2 
13:00 | 2nd Break (Lunch) 
14:30 | Session 3 
16:15 | 3rd Break 
17:00 | Session 4 
18:45 | Finish 
19:15 | After event party

Please help us stay on schedule by taking your seat punctually before the 
session starts. Doors will remain closed during each session.
เพื่อรักษาเวลาในแต่ละช่วงขอความกรุณาทุกท่านกลับเข้าที่นั่งก่อนเวลา และขอความร่วมมือไม่เดิน เข้า-ออก ในช่วงการสัมนา

17TEDxChiangMai.com
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Speaker

Profiles





 

Dr. Astrid S. Tuminez is Microsoft’s Regional Director for Corporate, External and 
Legal Affairs (Southeast Asia). Former positions include being Vice-Dean of the 
Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University of Singapore and 
a senior consultant to the U.S. Institute of Peace. Her written works include      
“Russian Nationalism Since 1856” and “Rising to the Top? A Report on Women’s 
Leadership in Asia.” She sits on the boards of the Singapore American School, the 
Bank of the Philippine Islands and advises the Global Economic Symposium, the 
Institute on Disability and Public Policy for ASEAN and the Asian Women’s      
Leadership University project. She holds a Master’s from Harvard, a Ph.D from 
M.I.T., is married and has three children.

ดร.แอสทริด ทูมิเนซ เป็นผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคด้านกฎหมายของไมโครซอฟท์, อดีตรองคณะบดี        
Lee Kuan Yew School of Public Policy มหาวิทยาลัยนานาชาติสิงคโปร์, อดีตที่ปรึกษาอาวุโสของ 
U.S. Institute of Peace , ผู้อำนวยการด้านการวิจัย (การลงทุนทางเลือก) AIG Global 
Investment  เป็นที่ปรึกษานานาชาติของ Global Economic Symposium and the Institute on 
Disability and Public Policy สำหรับภาคพื้น ASEAN  นอกจากนี้เธอยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ Asian 
Women’s Leadership University project ดร.แอสทริด เขียนหนังสือ Rising to the Top?  
บทความ A Report on Women’s Leadership in Asiaและอีกหลายหัวข้อบทความ 
ในวงกว้างอื่นๆมากมาย ได้รับรางวัล Filipina Women’s Network’s “100 ผู้มีอิทธิพลสูงสุด”  
จบปริญญาโทจาก Harvard University และ Ph.D. จาก Massachusetts Institute of         
Technology เธอได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีบุตรสามคน

Astrid Tuminez

lkyspp.nus.edu.sg/faculty/tuminez-astrid-s/

Dare to…
Empower and be Empowered

ดร.แอสทริด ทูมิเนซ





ไบรอัน เพจ บาวเลอร 

Brian Page Bauerle, coach, psychotherapist and founder of the Asian Leadership 
Institute, offers a unique perspective on leadership based in the application of 
mindfulness. Drawing on his years as a Buddhist monk and through his personal 
commitment to social work, Brian emphasises establishing high trust and an open 
connection, characterised by genuine caring. 

Brian Bauerle

www.asianleadership.com

You are What You Think

ไบรอัน เพจ บาวเลอร์ นักจิตวิทยา โค้ชทางจิตวิทยาเเละหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน  Asian Leadership
ในเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการทำงานกับบริษัทต่างชาติเเนวหน้าต่างๆในทวีปเอเชียทำให้ 
คุณไบรอันสามารถสร้างหลักสูตรความเป็นผู้นำเเละการปรับตัวในวัฒนธรรมที่ต่างออกไปกว่า 5 ปีในการ 
บวชเป็นพระท้ังในไทยเเละทิเบตคุณไบรอันใช้ประสบการณ์จากความสงบเเละการต้ังสติในในการสร้างหลักสูตร 
เพื่อนำมาใช้ในเเง่การทำธุรกิจ นอกจากนี้ความตั้งใจเเละมุ่งมั่นในงานเพื่อสังคมทำให้คุณไบรอัน ได้เป็น 
ที่เคารพเเละยอมรับในหมู่คนมากมาย





ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล

Chatchai Aphibanpoonpon is a newbie entrepreneur. He loves exploring and trying 
new things. He started his first venture “LadyTaxi” in 2012 after he finished his 
Master Degree from Thammasat University. LadyTaxi offered safe taxi service for 
women and by women in Bangkok area. Because of the complication in operation, 
it was closed down three months after launching. In 2013, he launched his second 
venture “Klongdinsor” with a vision to create an inclusive society where people 
with and without disabilities can live together in harmony. Chatchai currently lives 
in Bangkok, Thailand. 

ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล (ต่อ) เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ชอบค้นหาและทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ คุณต่อเริ่ม 
ธุรกิจแรกของเขา “เลด้ีแท็กซ่ี” ในปี 2555 เป็นบริการรถแท็กซ่ีท่ีเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงโดยผู้หญิง 
ให้บริการในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑณ แต่หลังจากให้บริการแค่ 3 เดือนก็ปิดตัวลงเนื่องจากเจอปัญหา 
ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ต่อมาในปี 2556 ได้เริ่มธุรกิจที่สอง บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ซึ่งมี 
เป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมที่คนพิการและคนไม่พิการสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ปัจจุบัน 
คุณต่อพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร

Chatchai Aphibanpoonpon

www.klongdinsor.com

Equal Opportunity is 
What We Can Give to the Blind





กาย ไลย มิตรวิจารณ

My name is Gai Mitwichan Lai, a founder of FACT Collective an educational 
platform and consultancy service provider. We organise educational programs to 
help people to understand the concept of sustainability and how to integrate into 
their disciplines. Food presents some of the most dauntingly complex problems 
around, and no good solution can be designed without a careful understanding of 
the users and interconnected systems (stakeholders). Our services are about creat-
ing a FOOD COMMUNITY with comprehensive mindset on understanding holistic 
food issues and sustainability based on GOOD / CLEAN / FAIR principles

กาย ผู้ก่อตั้ง FACT Collective บริษัทให้คำปรึกษาและบริการด้านการศึกษา ซึ่งจัดรูปแบบการศึกษาเพื่อ 
ช่วยให้ผู้คนมีความเข้าใจในหลักการความยั่งยืนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย 
การแก้ปัญหาที่ดีนั้นเกิดขึ้นได้ยากถ้าปราศจากความเข้าใจในระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาหารเป็นสื่อที่สะท้อน 
ถึงปัญหาอันซับซ้อนรอบตัวได้เป็นอย่างดี FACT Collective สร้างชุมชนผู้มีความสนใจด้านอาหารที่มี 
ความคิดแบบองค์รวมและเน้นความยั่งยืนโดยยึดพื้นฐาน ดี/สะอาด/เป็นธรรม เป็นหลักการ

Gai Mitwichan Lai

www.factcollective.com

FOOD : PAST / PRESENT / FUTURE
อาหารและการเรียนรู อดีต / ปจจุบัน / อนาคต





จันทนปาย องคศิริวิทยา

Janpai Ongsiriwittaya is a policy advocacy specialist to WWF-Thailand. Her work 
has been key to the success of WWF-Thailand’s “Kill the trade that kills elephant” 
and “Chor Chang Can Save Elephants” campaigns. Janpai catalyzes high-level 
government action tackling the illegal ivory trade in Thailand and believes stricter 
laws and enforcement will help clamp down on Thailand’s illegal ivory market. She 
is also a news anchor at Radio Thailand English News, FM88 and has hosted the 
environmental “Green Talk” program for two years. A graduate of Chulalongkorn 
Univesity, she holds a Master of Laws (LL.M.) in international environmental law 
from the Washington College of Law, Washington, DC and is a guest lecturer on 
international law at Srinakarinwirot University.

จันทน์ปาย องค์สิริวิทยา  ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสิ่งเเวดล้อมเเละกฎหมายขององค์กร WWF ประเทศไทย 
(กองทุนสัตว์ป่าโลก) คนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ “หยุดค้างา หยุดฆ่าช้าง”และ 
โครงการ “ช.ช้าง ช่วยช้าง” โครงการรณรงค์และต่อต้านการค้างาช้างในปัจจุบันนอกจากนี้คุณจันทน์ปาย 
ยังเป็น ผู้ดำเนินรายการ “green talk” ช่วงข่าวภาษาอังกฤษช่อง เอฟ เอ็ม 88 สถานีวิทยุเเห่งประเทศไทย 
เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  

คุณจันทน์ปายจบการศึกษาปริญญาโทในสาขากฏหมายซึ่งเน้นในกฏหมายสิ่งเเวดล้อมระหว่างประเทศจาก 
มหาวิทยาลัย American University Washington College of Law สหรัฐอเมริกาเเละปริญญาตรี 
สาขากฏหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Janpai Ongsiriwittaya

www.wwf.or.th

Dare to… Influence





โจ คัมมิงส

Joe Cummings was born in New Orleans and raised in California, France and Wash-
ington, DC. An interest in Buddhism drew Joe to Thailand, where he taught English 
before returning to the US to earn a master's degree in South Asian Civilization at 
the University of California at Berkeley. His Lonely Planet Thailand guide, first 
published in 1982, remains one of the bestselling guidebooks ever published. 
Reference books he has written include “Sacred Tattoos of Thailand”, “Buddhist 
Stupas in Asia”, “Buddhist Temples of Thailand”, “Burmese Art, Design & Architec-
ture”, “Muay Thai”, and “Lanna Renaissance.” Joe’s honours include the Lowell 
Thomas Travel Journalism Gold Award (twice) and Mexico's Pluma de Plata (Silver 
Quill) for outstanding foreign journalism on Mexico.

โจ คัมมิงส์เกิดในมลรัฐนิวออร์ลีนส์ เติบโตในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส วอชิงตัน ดี.ซี.ด้วยความสนใจ 
ในพุทธศาสนาทำให้เขาเดินทางมายังประเทศไทยและเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษก่อนที่เขาจะเดินทางกลับ 
สหรัฐอเมริกา เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน South Asian Civilization จาก University 
of California, Berkeley  โจเขียนหนังสือ Lonely Planet Thailand guide ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 
1982 และประสบความสำเร็จอย่างสูงในเวลาอันส้ันครองตำแหน่งหนังสือท่องเท่ียวท่ีขายดีท่ีสุดท่ีเคยถูกตีพิมพ์ 
นอกจากนี้ยังเขียนหนังสืออีกหลายเล่มรวมไปถึง Sacred Tattoos of Thailand; Buddhist Stupas 
in Asia; Buddhist Temples of Thailand, Muay Thai, และ Lanna Renaissance เป็นต้น 

Joe Cummings

http://sacredtattoosofthailand.com

Spells & Sigils: The Magic & Mastery 
of Thai Sacred Tattoos





โจน จันใด

Born on February 24, 1964 at Sithan village, Pa Tiw district in Yasothon province, 
Jon graduated with only a high school education. He started his farmer career with 
an organic farm at Sithan village (1994) and later became well known for building 
clay houses and organizing workshops teaching people about his natural farming 
and building skills. In mid-2003, he established the Pun Pun center for self-reli-
ance, a seed collecting center and a self-sustaining learning center. Currently, he 
continues giving workshops while he farms and manages home schooling for his 
child.

โจน จันใด เกิดที่บ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มก่อตั้ง 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์และทำบ้านดินหลังแรกที่บ้านศรีฐานก่อนย้ายมาพำนักและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่จังหวัด
เชียงใหม่คุณโจนได้ก่อตั้งพันพรรณศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตัวเองโดยเชื่อมั่น 
และยึดแนวทางพ่ึงพาตัวเองให้ได้มากท่ีสุดด้วยการสร้างอาหารเองดูแลร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติสร้างบ้านด้วย 
วัสดุจากธรรมชาติและประดิษฐ์เคร่ืองมือง่ายๆท่ีช่วยลดการใช้พลังงานคุณโจนทางเผยแพร่ความรู้ไปท่ัวประเทศ 
ทำให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคุณโจนสนใจด้านการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง 
และเป็นแกนนำหลักกลุ่มบ้านเรียน หรือโฮมสคูล   

Jon Jandai

www.punpunthailand.org

เรียนอยางมีความสุข





โจชัว พลอตนิค

Joshua Plotnik, Ph.D. is the founder and executive director of Think Elephants 
International, a U.S. non-profit charity working to bridge the gaps between 
research, education and conservation by using elephants as a conduit. Dr. Plotnik 
is also a researcher in the Department of Psychology at the University of Cam-
bridge and a lecturer in conservation biology at Mahidol University. His research 
on elephant intelligence has been published in some of science's top peer-re-
viewed journals and has garnered millions of media impressions since 2006. Dr. 
Plotnik has earned degrees from both Emory University (M.A. and Ph.D.) and 
Cornell University (B.Sc.) in the U.S. He has lived in Thailand and worked with Thai 
elephants since 2007.

ดร. โจชัว พลอตนิค เป็นผู้อำนวยการบริหารของ Think Elephants International มูลนิธิไม่แสวงหา 
ผลกำไรจากสหรัฐอเมริกาโดยมีช้างเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงงานด้านการวิจัย,การศึกษาและการอนุรักษ์เข้าด้วยกัน 
ดร.โจชัว  ยังเป็นนักวิจัยด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Cambridge และอาจารย์สอนชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดลผลงานวิจัยของดร.โจชัวเรื่องการเรียนรู้ของช้างถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์
ระดับแนวหน้า และสร้างความประทับใจอย่างล้นหลามมาตั้งแต่ปี 2006 ดร.โจชัว จบการศึกษาปริญญาโท 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก Emory University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน พำนักและทำงานในประเทศไทย
   

Joshua Plotnik

www.thinkelephants.org

Can Elephants Inspire 
Children to Think Critically?





กรณ จาติกวณิช

Currently chairman of Thailand’s Democrat Party Policy Unit, Korn Chatikavanij 
won international acclaim when he served as Thailand’s finance minister from 
2008 to 2011. His career in finance began when he started work at SG Warburg 
in London after he graduated from Oxford Universty (St. John’s College) with a BA 
(Hons) in Philosophy, Politics and Economics. He went on to cofound JF Thanakom 
Securities with Jardine Fleming and was its president for 11 years before it merged 
with JP Morgan. He was president and chairman of JP Morgan Securities (Thailand) 
from 2000 to 2004 before he left to run as a member of parliament for Bangkok 
in October 2004. 

กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เเละอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำเเหน่ง 
ประธานบริษัท เจพี มอร์เเกน ประเทศไทย ก่อนลาออกเพ่ือเข้าสู่วงการเมืองอย่างเต็มตัว ในวัย 40 ปี 
ชีวิตการทำงานเริ่มด้วยตำเเหน่งผู้จัดการกองทุน บริษัท เอส จี วอร์เบิร์ก (S.G. Warburg & Co.) 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยร่วมก่อตั้งเเละเป็นประธาน บริษัทหลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาคม จำกัด    
ด้วยวัยเพียง 24 ปี ได้รับเลือกจาก The Banker นิตยสารชั้นนำของประเทศอังกฤษ ให้เป็น 
"รัฐมนตรีคลังโลก ปี 2010" และ "รัฐมนตรีคลังเอเชียแห่งปี 2010" คุณกรณ์สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University 
of Oxford) ประเทศอังกฤษ
   

Korn Chatikavanij

สูโลกใหม ไทยตองเปลี่ยน





นพ.นเรนทร โชติรสนิรมิต

Dr.Narain Chotirosniramit works as a full time surgeon at the department of 
surgery at Chiang Mai University and is a deputy director of Maharaj Nakorn 
Chiang Mai hospital. Born in 1970, he went to school in Udon Rachtani Province 
before graduating in medicine in Chiang Mai University in 1993. He continued to 
study surgery, receiving diplomas in surgery, emergency medicine and accident 
surgery. Dr. Narai is a member of the National Emergency Medical Board in the 
National Institute of Emergency Medicine and the subcommittee of the Royal 
College of Surgeons of Thailand. Married with three children, Dr. Narai is deter-
mined to improve the standard of general and emergency patient care outside and 
inside hospitals in Thailand. 

นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นศัลยแพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นชาวอำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  นพ.นเรนทร์ ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (National Emergency 
Medical Board) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (National Institute of Emergency 
Medicine) และเป็นอนุกรรมการฝ่ายอุบัติเหตุของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (Royal College 
of Surgeon of Thailand) นพ.นเรนทร์มีความพยายามอย่างย่ิงท่ีจะพัฒนาระบบการดูแลผู้บาดเจ็บ และ 
เจ็บป่วยฉุกเฉินท้ังในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ   

Narain Chotirosniramit

Dare to Fly High :
Northern Sky Doctor

www.niems.go.th





ภราดล พรอำนวย

Pharadon graduated with a degree in architecture and has a passion for music, 
which motivated him to learn to play the saxophone. Wanting to use music as a 
means to travel, he got funded in 2004 to go to a jazz improvisation workshop in 
Ohio and New York for 6 months. After he completed his studies in Chiang Mai 
University, he traveled and recorded a diary called “Blowing West.” Returning to 
Chiang Mai, he founded the North Gate Jazz Co-op and has opened an art space 
called Thapae-East Venue for Creative Arts to inspire creative activities in the 
community. Recently, Pharadon has set up a group called Meuyen-Meungyen to 
promote more green spaces (trees) in Chiang Mai.

ภราดล พรอำนวย จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม ด้วยความรักในเสียงดนตรีทำให้เขาฝึกหัดเล่น  
แซกโซโฟนไปพร้อมๆกันโดยมีความตั้งใจว่าจะใช้เสียงดนตรีขับเคลื่อนความฝันที่อยากจะออกเดินทางรอบโลก
เพื่อไปศึกษาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมต่างถิ่น คุณปอออกเดินทางเชียงใหม่ไปจนถึงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส ด้วยเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย และได้เขียนหนังสือบันทึกการเดินทางเร่ือง“ลมใต้ปอด” 
ก่อนที่จะกลายมาเป็นสารคดีเรื่อง “Blowing west”  ปอร่วมกับเพื่อนเปิดแจ๊สคลับ “North Gate Jazz 
Co-Op”สำหรับคนรักดนตรี และ “Thapae – East Venue for the Creative Arts” พื้นที่ชุมชน 
สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม และเมื่อเร็วๆนี้เขาได้รวมตัวกับเพื่อนๆก่อตั้งกลุ่ม “มือเย็น – เมืองเย็น” 
ทำกิจกรรมพลักดันให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ต้นไม้)ขึ้นเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

Pharadon Phonamnuai

www.facebook.com/meuangyen

Plant Some Tree
Right Where You Are



Credit: Dan Douglas Ong for photography, Zee Lifestyle December-January 2016 Style Issue.



ราเควล เชา

Raquel was seven years old when her parents left her and her siblings. Her grand-
parents took them to a mountain where she grew up. Fate brought her back to the 
cities of Manila and Cebu where she worked hard. However, she never lost her 
dreams instilled in her by the beauty and magic of the mountains. Like discovering 
a treasure in a box, she rediscovered her dreams in cocoa beans. Inspired by her 
grandmother who used to make tablea (pure chocolate tablets), Raquel got her 
hands and heart into something that put Cebu and the Philippines on the map of 
chocolate making industry.

เธออายุเพียงเจ็ดปีในตอนที่พ่อแม่ทิ้งเธอและพี่น้องของเธอไป ราเควลและพี่น้องของเธอย้ายไปอยู่บนภูเขากับ 
ตายายและเติบโตท่ีน่ัน วันหน่ึงโชคชะตาได้พาเธอกลับเข้าเมืองอีกคร้ัง เธอทำงานอยู่ในกรุงมะนิลา และ เซบู 
ซึ่งแม้เธอจะทำงานหนัก แต่เธอก็ไม่เคยทอดทิ้งความฝันที่ที่ซึมซาบมาจากมนต์เสน่ห์ของขุนเขา เหมือนกับ 
เจอขุมทรัพย์ในกล่อง เธอเผยความฝันที่ได้แรงบันดาลใจจากยายของเธอที่เคยทำ tablea (เมล็ดช็อคโกแลต 
บริสุทธิ์) ราเควลใช้สองมือและหัวใจสร้าง เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ให้เป็นหนึ่งในแหล่งผลิต ช็อคโกแลตของโลก

Raquel T. Choa

www.ralfegourmet.com

My Affair with Chocolate





โรสซาลีนา อเล็กซานเดอร แม็คเคย

Rosalina Alexander McKay graduated with a BA in Business Administration and 
Management from Assumption University (ABAC) in Bangkok before joining Ogilvy 
& Mather (Thailand) as editor and account supervisor. She also studied Mass Com-
munication from Chulalongkorn University before she went into the Human 
Resources Development field in the hospitality industry. With her first child, Rosa-
linda became a full-time mother and got involved in Thailand’s first breastfeeding 
support group, the Nommae Group. After her second child was born, she cofound-
ed the Rainbow Room Foundation—Thailand’s first special needs awareness center. 
She is an advocate for families of children with special needs, a motivational 
speaker, translator, writer and an instructor of Gordon Training International’s 
Parent Effectiveness Training programme.

โรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์ แม็คเคย์ จบการศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์ เดอี วิทยาลัย กรุงเทพและได้รับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เธอทำงานกับบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) ใน 
ตำแหน่งบรรณาธิการข่าวประชาสัมพันธ์และบริหารงานลูกค้าจากนั้นเธอได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนจะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมโรงแรม 
โดยเธอมีประสบการณ์เชี ่ยวชาญในด้านการสื ่อสารการตลาดและองค์กร,การพัฒนาทรัพยกรบุคคล 
รวมถึงงานบริการลูกค้า

เมื่อมีบุตรคนแรก โรสซาลีน่าได้ทำงานเป็นคุณแม่เต็มเวลา และเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการกลุ่มนมแม่ ซึ่งเป็น 
กลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งแรกของประเทศไทยเมื่อเธอมีบุตรคนที่สองเธอได้ร่วมก่อตั้ง 
มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความตระหนักเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย   
เธอทำงานรณรงค์ให้กับครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นวิทยากรในการพูดสร้างแรงบันดาลใจ 
ทำงานแปลและเขียนบทความต่างๆ วิทยากรการอบรม "การเป็นพ่อแม่ที่มีประสิทธิภาพ" ของ Gordon 
Training International สหรัฐอเมริกาปัจจุบันโรสซาลีน่าอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯกับสามีและลูกสาวท้ังสอง 
ของเธอ 

Rosalina Alexander McKay

www.therainbowroom.org

Believe and See Miracles





ศรัณย เย็นปญญา

Saran Yen Panya graduated with a bachelor’s degree from the department of 
Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University and a Master’s 
Degree from the Storytelling Department, Konstfack University in Stockholm. 
Becoming the Head Design Manager at HARNN, he supervises a design team 
responsibility for graphic design, product & packaging design, visual communica-
tion and visual merchandizing. Saran also co-founded 56thStudio, a creative 
agency that focuses on visual branding, storytelling and styling. He has been elect-
ed as “Designer of The Year” by Wallpaper Magazine, Elle Decoration Magazine, 
Living ETC. His work has been showcased at events such as Milan Design Week, 
Paris Design Week, and 21_21 Design Sight Tokyo.

จบการศึกษาปริญญาโทด้านการเล่าเรื่องจาก Konstfack University in Stockholm, Sweden 
และปริญญาตรีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬามหาวิทยาลัยปัจจุบัน 
คุณศรัณย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้าทีมออกแบบท่ีบริษัท HARNNนอกจากน้ีเขายังเป็นผู้ร่วมก่อต้ัง 
56thStudio บริษัทเอเจนซี่ด้านการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ การเล่าเรื่อง และการสร้างสไตล์  
คุณศรัณย์ได้รับยกย่องเป็น นักออกแบบแห่งปี โดยนิตยสารหลายฉบับเช่น Wallpaper Magazine, 
Elle Decoration Magazine, Living ETCและผลงานการออกแบบของเขาได้ออกแสดงยังงาน 
ระดับโลกชั้นนำต่างๆอีกมากมายเช่น Milan Design Week, Paris Design Week, 21_21 
Design Sight Tokyo เป็นต้น

Saran Yen Panya

www.56thstudio.com

Weird but Wonderful





As a child, Sharit Canrugnsakul’s dream was to be junta leader because he thought 
that only coup leaders could make the broadcast media transmit stories about his 
favorite Japanese hero, the Masked Rider, all day. He grew up learning about the 
bright side of the force from Star Wars, comparing it to Buddhist principles. 
Whether academic work or branding and design consulting, Shakrit likes doing new 
things. He is the owner of FireOneOne company, which specializes in adapting big 
brands to mobile platforms in Thailand and angel investing, and is the founder of 
Wecosystem, which helps new generation entrepreneurs understand their own 
business in a fast changing world.

เมื่อครั้งยังเด็ก คุณชาคริตฝันอยากเป็นหัวหน้าคณะปฎิวัติเพราะเข้าใจไปว่าคนกลุ่มนี้สามารถสั่งให้ทีวีฉาย 
การ์ตูนท้ังวันได้ คุณชาคริตโตมาพร้อมกับการเรียนรู้ด้านสว่างของพลังจาก StarWars โดยเปรียบเทียบกับ 
คำสอนทางพุทธศาสนา เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยทำ ทั้งงานด้านวิชาการในมหาวิทยาลัย, ที่ปรึกษา 
ด้านแบรนด์และการออกแบบ, เจ้าของบริษัท FireOneOne ที่เชี่ยวชาญในเรื่อง Transformation to 
Mobile สำหรับแบรนด์ใหญ่ ๆ  ในประเทศไทย, นักลงทุนระดับ Angel Investor ในธุรกิจเกิดใหม่, ผู้ก่อต้ัง 
Wecosystem.co สถาบันสำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ีเข้าใจธุรกิจของตนเองและเข้าใจโลกที่กำลัง 
เปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้คุณชาคริตยังคงสนุกกับการได้ทำธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน

Shakrit Chanrungsakul

www.fireoneone.com

Dare to Break Out

ชาคริต จันทรรุงสกุล





สมชนะ กังวาลจิตต

Somchana Kangwarnjit graduated with a degreee in industrial design from King 
Mongkut’s Institute of Technology in Ladkrabang and chose product packaging as 
a major. He graduated with 15 awards and set up an office called Prompt Design 
in 2002. Somchana believes in the importance of packaging, which comes 
through in designs that have won many awards including the Pentawards and 
Dieline Awards, and the global packaging community has recognized his skills by 
inviting him to be a member of their global team of judges.

คุณสมชนะจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เขาได้ก่อตั้งบริษัท Prompt design เมื่อปีพ.ศ.2545 และเป็นที่รู้จักในฐานะมือทองแห่งวงการ การออก
แบบบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงวงการในประเทศเท่านั้น ยังเป็นที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติในเวทีระดับโลกจาก 
รางวัล PENTAWARDS และรางวัล The Dieline Awardsคุณสมชนะยังเป็นหนึ่งในกรรมการ 
ตัดสินบรรจุภัณฑ์โลกอีกด้วยด้วยความเชื่อในความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ซึ่งเขาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ 
โดยผ่านผลงานการออกแบบของเขานั่นเอง

Somchana Kangwarnjit

www.prompt-design.com

Recreate Packaging





สมเถา สุจริตกุล

The first recipient of the Ministry of Culture’s “Distinguished Silpathorn” award for 
artists who have a major impact on the region’s culture, Somtow Sucharitkul is a 
revolutionary opera composer, novelist and conductor. Indeed, the International 
New York Times has called him “the most well-known expatriate Thai in the 
world.” His current project, the Siam Sinfonietta, is a youth orchestra he founded 
five years ago that is now among the most acclaimed youth orchestras world-
wide—it has received standing ovations in Carnegie Hall, The Konzerthaus in Berlin, 
Disney Hall, the Musikverein in Vienna and many other venues. Together they’ve 
been working on “DasJati”, which will be “the ‘largest’ work of music and theatre of 
all time.” 

The International New York Times ขนานนามว่าเป็นชาวไทยผู้อาศัยในต่างประเทศที่เป็นที่รู้จัก 
มากที่สุดในโลก คุณสมเถา เป็นทั้งนักประพันธ์เพลงคลาสสิก วาทยกร บิดาแห่งออเคสตร้าเมืองไทยและเป็น 
นักเขียนนิยายที่มีเชื่อเสียง เมื่อห้าปีที่แล้วคุณสมเถา ได้เป็นผู้ก่อตั้ง สยาม ซินฟอเนียตต้า  เป็นวงออเคสตร้า 
ระดับเยาวชนโดยใช้ระบบการศึกษาที ่ได้ออกแบบเองวงออเคสตร้าเยาวชนนี ้เป็นที ่ยอมรับและยกย่อง 
ในระดับสากลเป็นอันมากพร้อมทั้งได้รับเสียงชื่นชมจาก Carnegie Hall, The Konzerthaus in 
Berlin, Disney Hall, the Musikverein in Vienna และที่อื่นๆทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันคุณสมเถาสร้าง 
ผลงานช้ินใหม่ช่ือ ทศชาติ ซ่ึงคุณสมเถาได้กล่าวว่าเป็นผลงานช้ินท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในวงการดนตรีและการละครเวที
ก็เป็นได้

Somtow Sucharitkul

www.operasiam.com/somtow

Riding the Lightning





Stuart Jay Raj is an Australian polyglot specializing in the languages, dialects and 
cross-cultural communication of South East Asia and China. He is a professional 
simultaneous interpreter in Thai, Mandarin, Cantonese, and Indonesian and 
provides language and cultural training for multinational companies. He also hosts 
his own TV program on Thailand’s Channel 5. With a degree in Cognitive and 
Applied Linguistics from Griffith University, he is an expert in the field of language 
acquisition. Stuart’s background knowledge of Sanskrit, Khmer, Thai, Lao and 
various Chinese and Indian languages, dialects and minority languages enables him 
to present a unique perspective on the languages, cultures and business across 
the region.

สจวท เจ ราช ชาวออสเตรเลีย เป็นทั้งนักภาษาศาสตร์, นักธุรกิจ และ ผู้เชี่ยวชาญหลายภาษารวมไปถึง 
ภาษาท้องถิ่น และการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน สจวททำงานเป็นล่ามภาษาไทย 
จีน จีนกวางตุ้ง และ ภาษาอินโด ไปจนถึงจัดงานอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมให้บริษัทข้ามชาติในภูมิภาค 
และยังจัดรายการสถานีโทรทัศน์ช่อง5ประเทศไทยคุณสจวทจบการศึกษาด้านองค์ความรู้ภาษาและการบูรณาการ 
จากมหาวิทยาลัย Griffith และเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนรู้ภาษา ด้วยภูมิหลังความรู้ในรากภาษาหลากหลาย 
อย่างลึกซึ้ง  ทำให้เขามีมุมมองที่แตกต่างในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม และ ธุรกิจ ในภูมิภาคและทำให้เขา 
สามารถสร้างการเรียนรู้ด้านภาษาได้อย่างมีหลักการ

Stuart Jay Raj

www.stujay.com

Installing a New Linguistic 
Operating System for Your Mind

สจวท เจ ราช





ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์

Suchatvee Suwansawat is the President of King Mongkut's Institute of Technology. 
He likes to disguise himself as a new student on the orientation day to get insight 
into how new students perceive the institution. Dr.Suchatvee graduated with a Ph.D 
in Engineering from Massachusetts Institute of Technology (MIT). He is the first Thai 
professor of tunnel engineering and designed the tunnel under the Chao Phraya 
River. Dr Suchatvee has received the “Best engineer award in ASEAN” and has been 
selected as the Game Changer from Ellen Men Top 40 in 2015. He is president of 
Engineering Institute of Thailand and the Thai Green Building Institute.

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมจาก MIT เป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมอุโมงค์คนแรกของไทย ผู้ออกแบบ 
อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำเร็จ ได้รับรางวัลวิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียนและนักเรียนทุนรัฐบาล 
ดีเด่นเข็มทองคำ เป็น Eisenhower Fellow ในฐานะผู้นำโลกยุคใหม่ท่ีโดดเด่นด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
และปฏิรูปการศึกษา ยังได้ตำแหน่ง “The Game Changer” จาก Ellen Men Top 40 ปี 2015  
ยังเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย

Suchatvee Suwansawat

Education: It's All About Connection!





สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท

Suthisak Sucharittanonta, Chairman and Chief Creative Officer of BBDO Bangkok, is 
one of the most awarded creatives in Asia.   
 
Over the past 30 years, he has created advertising imbued with unique creativity. 
From the Black Cat Whisky TVC “Rit Drinks Black”, to UnifGreen Tea’s “Worms”, to 
Giffarine EQ10’s “Bellybutton Face”, his works have won countless awards from 
Cannes Lions, Clio Awards, One Show Awards, D&AD Awards, among others. Most 
recently, his work in innovation—“The Message from the Lungs” for Thai Health 
Promotion Foundation—was awarded a Silver in Innovative from Clio Awards 2015 
and a Grand Prix from Adstars 2015.
 
Suthisak was honored in Bangkok Art Directors' Association Hall of Fame, and 
BBDO Bangkok became the GUNN Report’s 8th most awarded agency in the world 
in 2004.

สุทธิศักดิ์  สุจริตตานนท์ ประธาน และประธานกรรมการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ 
คุณสุทธิศักดิ์เป็นที่รู้จักในฐานะนักสร้างสรรค์โฆษณาชาวไทยที่ได้รับรางวัลมากที่สุดผู้หนึ่งในเอเชียและถือว่า 
เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ต่างชาติได้รู้จักโฆษณาไทยในเวทีโลกจากโฆษณาแบล็คแคทวิสกี้ 
ชุดไอ้ฤทธ์ิกินแบล็ค,  ยูนิฟกรีนที ชุดหนอนชาเขียว, กิฟฟารีน EQ10 ชุดมนุษย์สะดือ ท่ีคว้ารางวัลระดับโลก 
Gold Lions, Clio Awards, One Show Awards, D&AD Awards และล่าสุดผลงานแนวนวตกรรม 
The Message From The Lungs หรือหมึกปอด ของ สสส. ก็คว้ารางวัลซิลเวอร์ Innovative Clio 
Award 2015 และ Adstars 2015 Grand Prix Award.บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพเคยถูก 
จัดอันดับให้เป็นเอเจนซี่โฆษณาที่ได้รับรางวัลมากที่สุดอันดับที่ 8 ของโลกโดย GUNN Report 2004 
คุณสุทธิศักด์ิได้รับการยกย่องเข้าสู่ทำเนียบ Hall of Fame โดยสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (B.A.D.Awards)

Suthisak Sucharittanonta

www.facebook.com/Suthisak.Sucharittanonta

Why We Should Leave
a Comfort Zone.
ทำไมเราควรทิ้งพื้นที่สุขสบาย





ฐิตาภา ทินราช

Titapa Thinrach earned a bachelor’s degree in painting, sculpture and graphics from 
Silpakorn University, Thailand. Working for the university’s social project to use art 
as an intermediary to help homeless people, Thitapa created a “Hope Bag for 
Homeless”. The bag is designed to be convenient for the homeless to pack 
anything they wish but which can also be rolled out into a bed. Gaining insights 
from homeless people, Thitapa realized that these people need a space in society 
but are unable to make it themselves. This has inspired her to want to bring hope 
to the homeless through her artwork by making things that both look good and are 
functional.

คุณฐิตาภา ทินราชจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ระหว่าง 
เรียนมีโครงการศิลปะเพื่อชุมชน ให้นักศึกษาใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้คนที่ไร้ที่อยู่อาศัย โดย 
คุณฐิตาภาได้ออกแบบ “กระเป๋าเพ่ือคนไร้บ้าน Hope Bag for Homeless” ท่ีคนไร้บ้านสามารถพกพา 
ไปได้ทุกที่เป็นทั้งที่นอนและถุงเก็บสมบัติส่วนตัวจากประสบการณ์ในการคลุกคลีกับคนไร้บ้านทำให้คุณฐิตาภา 
ได้เรียนรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องการพื้นที่ในสังคม หากแต่ไม่สามารถกอบกู้ตนเองได้ คุณฐิตาภาจึงมุ่งหวังที่จะ 
มอบความหวังแก่คนกลุ่มนี้ผ่านงานศิลปะที่มีเป้าหมายในการใช้งาน มากกว่าเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก

Titapa Thinrach

Facebook: Hope Bag for Homeless

Hope Bag for Homeless





ศรัณย ภิญญรัตน

Sarun is the founder and CEO of Fungjai (www.fungjai.com), the fastest growing 
music community startup in Thailand since 2014. He is also a co-founder of BEAR 
Visual Specialist School and FUUM Design Studio. He received his Bachelor of 
Industrial Design from Chulalongkorn University (Bangkok) and Masters of Arts in 
Graphic Design from Aalto University (Helsinki). He has worked across various 
creative fields around the globe, including Be>Our>Friend (Bangkok), All The Way to 
Paris (Copenhagen) and Breezy (Silicon Valley).

ผู้ก่อตั้งเเละกรรมการผู้จัดการเวปไซต์ฟังใจ www.fungjai.com อาณาจักรเพลงอินดี้ไทยที่รวบรวมดนตรี 
ครบทุกเเนวมาอยู่บน web application เพื่อให้ผู้ฟังได้ฟังดนตรีได้ฟรีทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ยังเป็น 
ผู้ร่วมก่อตั้ง BEAR Visual Specialist School เเละ FUUM Design Studio อีกด้วย คุณศรัณย์ 
จบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสาขา ออกเเบบอุตสาหกรรม เเละปริญญาโทสาขาออกเเบบ 
กราฟฟิกจากมหาวิทยาลัย Aalto ประเทศฟินเเลนด์ คุณศรัณย์ได้ทำงานในสาขาครีเอทีฟรอบโลก รวมถึง 
Be>Our>Friend (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) All The Way to Paris (โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค) 
เเละ Breezy (ซีลีคอน เเวลเล่ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Sarun Pinyarat

Technology Luncheon Panelist





สิทธิศักดิ์ วงศสมนึก

Sittisak Wongsomnuk, CEO & founder at ManInnovation , Business Development 
Director at C.N. Freight & Shipping Co., Ltd. And CEO & Co-Founder of GIZTIX Co., 
Ltd. With his enthusiastic energy and has been seeking for opportunities to 
maximize his investments. His vision  is to revolutionize logistics business, turning  
the traditional logistics into e-logistics. With his experience in logistic business since 
childhood, he learned the problems of the industry. Today, he owns 3 start up IT 
businesses focusing mainly to the need of IT in logistics. His companies won 
awards such as the winner of Startup Thailand ICT Award, 2015, Winner of Dtac 
Accelerate Batch 3, 2015, and Echelon Thailand, 2015. Sittisak graduated 
Bachelor of Business Management & Economics from Oxford Brooks University in 
2012.

คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก ผู้ก่อตั้งบริษัท ManInnovation บริษัท C.N. Freight & Shipping  จำกัด 
เเละยังรวมไปถึงบริษัท GIZTIX จำกัด ด้วยประสบการณ์ในด้านโลจิสติกส์ตั้งเเต่ยังเด็กทำให้คุณ สิทธิศักดิ์ 
วงศ์สมนึกรู้ลึกซึ้งถึงปัญหาที่ธุรกิจโลจิสติกส์ต้องเจอเเละได้พยายามหาเเนวทางในการเเก้ไขโดยใช้ระบบไอที 
เข้ามาช่วย คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึกมีเเนวความคิดว่าจะยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทยจากการ 
จัดการในรูปเเบบเดิมไปสู่การจัดการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เเละในวันนี้ คุณสิทธิศักดิ์ มีบริษัท 
ที่มีชื่อเสียงถึง 3 บริษัทโดยเฉพาะในด้านโลจิสติกส์ที่มีเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องการช่วยพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ให้กับทุกคน บริษัทของคุณ สิทธิศักด์ิ วงศ์สมนึกได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล รวมไปถึง 
ผู้ชนะ Startup Thailand ICT Award, 2015 ผู้ชนะ  Dtac Accelerate Batch 3, 2015 
เเละรางวัล Echelon Thailand, 2015. คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึกเรียนจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจจาก 
มหาวิทยาลัย Oxford Brooks ในปี 2554

Sittisak Wongsomnuk

Technology Luncheon Panelist





สุพิชญา สูรพันธุ

CEO and Co-Founder of Piggipo, No. 1 application for managing credit card in Thailand. 
Supichaya, or Guk, graduated from Thammasart University with the Bachelor of 
Business Administration and Master of Marketing. �After graduation, she looked for 
opportunities for her own business starting from tutoring schools to selling online until 
she has founded Neversitup Company, her new inspiration from a book on startups. 
From then on, she decided to aim her interest on technology. She began by learning and 
understanding technical coding by herself. One day, she realized that in her daily life, the 
problem of credit cards has become an issue. By having more than one cards and having 
to remember the cut off dates and due dates and all the debts, she came to developed 
Piggipo, the application that helps you manage credit cards usage including reminder on 
due dates, total payments made, debt management, and statistic calculations that is 
considerably useful for people with more than one credit cards.  The version of Piggipo 
now is free of charge and can be downloaded from apple application store.

กรรมการผู้จัดการบริษัท Neversitup เเละผู้ร่วมก่อตั้งเเอพพลิเคชั่น Piggipo ซึ่งเป็นเเอพพลิเคชั่นช่วย 
จัดการบัตรเครดิตอันดับหนึ่งของประเทศไทย คุณสุพิชญา สูรพันธุ์ จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะ 
บริหารธุรกิจ เเละปริญญาโทรด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งหลังจากที่จบมาไม่นาน 
คุณสุพิชญา เกิดความคิดที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเเละได้ดำเนินการค้นหาตัวเอง ตั้งเเต่การเปิดโรงเรียน 
สอนกวดวิชาจนกระทั่งขายของออนไลน์ จนเมื่อเธอได้มาเจอหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือที่เรียก 
กันว่า สตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม เเละเธอได้เลือกความสนใจไปที่เทคโนโลยี ด้วยปริญญา 
ที่จบมานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรเเกรมเลย เธอจึงเริ่มเรียนด้วยตัวเอง เเละในระหว่างเรียนนั้น เธอได้ 
เกิดไอเดียจากปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างการมีบัตรเครดิตหลายใบ เเละต้องเสียเวลาไปกับการจำวันที่จะ 
ถูกตัดเเละวันที่จะต้องชำระ เธอจึงคิดค้นเเอพพลิเคชั่น ชื่อว่า Piggipo ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยจัดการยอด 
ค่าใช้จ่าย ดูสถิติการใช้ เเจ้งเตือนวันตัดยอด เเละเเจ้งเตือนยอดที่ชำระ ทำให้เราสามารถพัฒนาการใช้บัตร 
เครดิตไปได้อีกขั้น นอกจากนี้ ตัวเเอพพลิเคชั่นยังสามารถดาวน์โหลดได้จากเเอปเปิ้ล เเอพสโตร์ได้ฟรีอีกด้วย

Supichaya Surapunthu

Technology Luncheon Panelist
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Names of voluntary 
organizing team members 
Martin Venzky-Stalling
TEDxChiangMai Licence Holder, Curator

Ploypailin Pungvongsanuraks
TEDxChiangMai Co-organizer

Oliver Hargreave
Patcha Chayapantanakarn
Phanlaphat Saemavattanagit
Pichaya Manathanya 
Piriya Kulganchanacheewin 
Piriyapa Putsongkram
Piyachon Artkla
Ploypailin Kasemsuk
Rachata Kraiwong
Rattanakamol Poomsanoh 
Rattapong Angkasith
Richard Johnson
Rob Burns
Sate Sampattagul
Shayne Rochfort
Tanatan Tupthong
Tanyanuparb Anantana
Tul Lekuthai
Vaitea Cowan
Vichitra Butchai
Worapol Borriboonsub

Annette Kunigagon
Anusit Treewicha
Chayaluck Tummasiri
Dominick Egan
Jarunee Suntornnark
Jasmine Kunigagon
Jo Tatun
Julian Huang
June Unland
Kasemsak Uthaichana
Kawinwish Laobundit
Ketsuphee Pitupan
Kompit Panasupon
Kuntikan Kunchanawat
Kusuma Venzky-Stalling
La-oron Phuphakdee
Linda Hong
Linkyi Curwen
Lynette Taylor
Methee Bangkha
Nati Sang



AIS, as the digital life service provider
never stops inventing and enhancing our services to...

...serve today’s lifestyles with the technologies of tomorrow.
...provide the best digital services and solutions.

...inspire all dreams and lives.

AIS - Live Digital, Live More

 We advance together with the evolution in world 
communication in order to consistently meet the changing 
demands of the modern world. Whether it is the network of 
3G, 4G Advanced and AIS Super WiFi, fixed broadband 
“AIS Fibre”, and digital contents and applications, we 
deliver with the best quality for your best experience.

www.ais.co.th



Creative Chiang Mai (CCM) is an idea, vision and initiative 
to promote creativity and innovation in Chiang Mai. 

CCM’s mission is to  promote Chiang Mai as a Creative 
City, special economic zone and creative hub. 

The aims are to generate economic development and 
diversification, attract new investment, and create new 

jobs and opportunities. 

www.creativechiangmai.com



Science and Technology Park (STeP) is a 
one-stop service centre supporting cooperation 

between Chiang Mai University and industry. 

The STeP provides a range of services including 
training, capacity development and knowledge 

transfer, collaborative and contract R&D,            
licensing, consultancy, testing, and support 

with requests for funding. 

To be a professional service centre with          
dedicated and experienced resources promoting 

and supporting university-industry linkages, 
collaborative research and development projects, 

and other forms of knowledge and technology 
transfer in order to help industry stay or become 

more competitive and further the university’s 
academic and and research excellence is 

STePs objective.

www.step.cmu.ac.th



www.tsdf.or.th

Thailand Sustainable Development Foundation (TSDF) 
promotes development that provides for balance, stability, 

and sustainability,and is confident that the philosophy of 
sufficiency economy can lead every sector in 

sustainable development.

 Siam Commercial Bank PCL is one of Thailand’s leading universal 
banks. Established by Royal Charter in 1907 as the first Thai bank, it has the 
highest market capitalization among Thai financial institutions as of December 
31, 2015 (Baht 406.2 billion). It offers the nation’s large network of branches 
(1,209), exchange booths (104), and ATMs (9,904), attesting to its dominant 
position in the retail financial services marketplace. Its clientele includes a diverse 
range of corporate, SME, private, and retail customers nationwide. The Bank’s 
total assets stood at Baht 2,774 billion as at December 31, 2015. 

www.scb.ac.th



Gold Sponsors 

➊ Chiang Mai University | www.cmu.ac.th
➋ Thailand Convention and Exhibition Bureau | www.businesseventsthailand.com
➌ HP Inc (Thailand) Ltd. | 
    www8.hp.com/us/en/commercial-printers/indigo-presses/overview.html
➍ B.Grimm Group | www.bgrimmgroup.com
➎ Thailand Arbitration Center | www.thac.or.th
➏ Cotto | www.cotto.co.th
➐ CNX Creative, Software and Design Company | www.cnxcreative.com
➑ Chiangmai Lanna Business Services | www.clbs.co.th
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Metalic Sponsors 

➊ Air Asia | www.airasia.com
➋ Le Meridien Chiang Mai | www.lemeridienchiangmai.com
➌ United States Patent and Trademark Office | www.uspto.gov
➍ Deco Moda Design Studio | www.deco-moda.com
➎ Live Eye | www.facebook.com/theliveeye
➏ Makerspace | www.facebook.com/makerspaceth
➐ EXZY | www.exzy.me
➑ Documentary Arts Asia | www.doc-arts.asia
➒ Sixsheet | www.sixsheet.me
10 Buzzwoo | www.buzzwoo.de
11  Fulldome.pro | www.fulldome.pro
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Silver Sponsors 

➊ Rimping Supermarket | www.rimping.com
➋ The Imperial Mae Ping Hotel | www.imperialhotels.com
➌ Livebox International | www.livebox.me
➍ The Booksmith | www.smithproject.co.th
➎ PINN Creative | www.pinncreative.com
➏ Chiang Mai Rock Climbing Adventures | www.thailandclimbing.com
➐ Klean Kanteen | www.kleankanteen.com
➑ Whapow | www.whapower.com
➒ Pattrara Prepress | www.pattrara.com
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Ruby and In-kind Sponsors 

❶ TCDC |  www.tcdc.or.th
❷ Bangkok Enterpreneurs | www.bangkok-entrepreneurs.com
❸ Thailand Tech Startup Association | www.facebook.com/thailandtechstartup
❹ Thai-U.S. Creative Partnership | www.creativepartnership.org
❺ IGLU | iglu.in.th
❻ One2Crowd | www.one2crowd.com
❼ TRAKOOL | www.trakool.com
❽ BTS Group  | www.livinginchiangmai.com
❾ Punspace | www.punspace.com
10 Launchpad | www.launchpad.co.th
11 Scoop Creation | www.scoopcreation.com
12 Madeehub | madeehub.com
13 PORTFOLIOS*NET | www.portfolios.net
14 Maker Zoo | www.makerzoo.co
15 Event Pop | www.eventpop.me
16 Chiang Mai Expats Club | www.chiangmaiexpatsclub.com
17 TechSauce | techsauce.co
18 Hubba | hubbathailand.com
19 MAC Education | www.maceducation.com
20 Gravitech | www.gravitechthai.com
    Tua Pen Not | www.tuapennot.com
    Meedee Depot | www.facebook.com/meedeeedepot
    

21
22
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Individual Supporters 

 

Thank You

We would like to thank the following individuals for purchasing Angel Category
Tickets and hence making a small financial contribution to our event.  

Matthew Baird
Chris Chun
Danaipat Buranasathaporn
Thanapon Susomboon
Jutharat Wondee
Palmwadee Phadungsirikoonchai
Ravi Pradhan
Krit Sriwarom
Willem Niemeijer
Mark Remijan
Kendall Cobb
Isra Smitabindu
Ian Fenwick
Whei Meng Wong
Chang Sheng Yap
Mariana Pimenta
Todd Peters
Doug Cannon
Paritut Siwadit
Robert Fox
Daniel Blake
Carol Pinyo
Methuz Kaewsaikao
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Personal Action Plan

Ask Your Neighbor

What would you do
to reduce plastic use?



(Pick your own Topic!)

Personal Action Plan

Ask Your Neighbor



(Pick your own Topic!)

Personal Action Plan

Ask Your Neighbor
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