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สำรจำกรักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร

ฉบับนี้มีข่าวดีมาฝากท่านผู้อ่านวารสารข่าว สสปน. อีกเช่นเคย เพราะ สสปน. ได้ลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “นครแห่งไมซ์” ด้วยเล็งเห็นถึง
ศักยภาพเมืองเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวของภาคเหนือ และยังเป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงด้านท่องเที่ยวของโลก  มีความพร้อมด้านสถานที่จัดประชุมแสดงสินค้า โรงแรมและสิ่ง
อ�านวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาส เดินทางสะดวก มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะอย่าง
ยิ่งกับการรองรับธุรกิจไมซ์ กรอบความร่วมมือครั้งนี้ เน้นการส่งเสริมงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ 
และพัฒนาทรัพยากรไมซ์ร่วมกัน

โครงการ “MICE 4 YOUTH เสริมความรู้เรื่องไมซ์ให้เยาวชน” เป็นโครงการ show case ความร่วมมือ
ของ สสปน. กับ เชียงใหม่ สสปน. ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคเหนือ 9 สถาบัน เผยแพร่ความรู้ด้านไมซ์
แก่นักศึกษา โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวมีวัตถุประสงค์ พัฒนาบุคคลากร เริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษา 
เพื่อเป็นรากฐานส�าคัญแก่อุตสาหกรรมไมซ์ของเชียงใหม่และภาคเหนือในอนาคต สสปน. จะด�าเนินงาน
โครงการนี้ ต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะเมืองที่ตั้งเป้าให้เป็นไมซ์ซิตี้ อย่าง กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา 

งานเด่นๆ ในฉบับนี้คือการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมและท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค งาน IT& CMA ครั้งที่ 17 และ งาน CTW Asia Pacific ครั้งที่ 
12 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคมศกนี้ งานนี้ มุ่งหวังจะสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการไมซ์จากทั่วโลกได้มาพบปะกัน
ในเอเชียเพื่อค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ภายในงานเทรดโชว์ โดยประเทศไทยได้รับสิทธิ์จัดงานดังกล่าว
ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8

นอกจากนี้ สมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก หรือ Ufi ยังจัดให้ไทยครองแชมป์ด้านงานแสดง
สินค้า 4 ด้านแห่งภูมิภาคอาเซียน ด้านของจ�านวนงานที่จัดในประเทศ ด้านขนาดของพื้นที่ส�าหรับจัดงาน
ในแต่ละปี  ด้านขนาดโดยเฉลี่ยของงานแสดงสินค้า และด้านการสร้างรายได้จากการจัดงาน โดยราย
ละเอียดท่านผู้อ่านจะได้ติดตามจากในเล่ม

ในไตรมาสสุดท้ายของปี ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้าน
ต่างๆของประเทศเรา แต่ สสปน. ก็จะยังคงรุกสร้างงานไมซ์เข้าไทย แล้วเราจะ update ข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวของไมซ์ไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นก�าลังใจให้คนไมซ์ทุกคน 

 

ศุภวรรณ ตีระรัตน์
ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยงำนแสดงสินค้ำนำนำชำติ

รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร สสปน.

MESSAGE FROM ACTING PRESIDENT

This newsletter brings some good news: TCEB has signed 
a memorandum of understanding (MoU) with Chiang 
Mai to develop the northern capital into a MICE City. 
The bureau realizes that Chiang Mai has the potential 
to become a business and tourism hub in the North and 
grow into a world-class tourism destination that is ready 
to host conventions and exhibitions offering international 
standard hotels and facilities, convenient transport as 
well as invaluable history and culture. All these points 
should make the city perfect to serve the MICE industry, 
and in order to achieve this, both sides will emphasize 
joint marketing campaigns, public relations and MICE 
human-resource development.

The MICE 4 Youth campaign, launched to reinforce 
understanding of the MICE industry among students, 
is one of the main highlights of the TCEB-Chiang Mai 
collaboration, with nine leading educational institutions 
working to spread MICE knowledge among students. 
This long-term project is aimed at developing human 
resources in a bid to strengthen Chiang Mai and the 
northern region’s potential so it flourishes in the MICE 
industry. TCEB also plans to take this project to other 
parts of the country, particularly provinces targeted 
to become MICE Cities such as Bangkok, Pattaya and 
Phuket.

Another remarkable event in this issue is that Thailand 
will host the 17th IT & CMA and 12th CTW Asia Pacific 
between October 6-8, 2009, which is the largest trade 
show in Asia Pacific. The event is aimed to bring MICE 
industry professional worldwide together in Asia, allowing 
them to discover new opportunities at this trade show. 
Thailand has won the right to host this event for eight 
consecutive years.

Apart from this, the Global Association of the Exhibition 
Industry or Ufi has given Thailand top ranking in the 
Asean region in four categories: the number of events 
held; the total space utilized for exhibitions per year; the 
average size of each fair; and total revenue. Readers can 
find more details inside the newsletter.

Even though the global economic slowdown and 
other factors are adversely affecting several business 
sectors in this last quarter, TCEB is still working hard 
to aggressively try and bring in more events. We will 
continue to update you on Thailand’s MICE movement 
and offer support to all operators in the industry.

Supawanæ Teerarat
Director of Exhibitions, Acting President

Thailand Convention and Exhibition Bureau
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เรื่องจากปก

หม่อมราชวงศ์ ดศินดัดา ดศิกลุ ประธานกรรมการ 
สสปน. เปิดเผยว่า การลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ และ สสปน. 

จะเป็นแรงหนนุให้การพฒันาเมอืงเชยีงใหม่เป็นนครแห่ง
ไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หลัก
ของ สสปน. ในการพฒันา 4 เมอืงได้แก่ กรงุเทพมหานคร 
พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต ให้เป็นนครแห่งไมซ์ อันจะน�า
ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชยี ซึง่ก่อนหน้านี ้สส
ปน. ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมอืกบั กรงุเทพมหานคร
และเมืองพัทยาไปเรียบร้อยแล้ว

ในขณะเดียวกัน แผนการพัฒนานครแห่งไมซ์ ยัง
เป็นการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ในการกระตุ ้นหน่วยงานทั ้งภาครัฐและเอกชนให้จัด
ประชุม สัมมนาภายในประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและกระจายรายได้สูท้่องถิน่

จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และการท่องเที ่ยวของภาคเหนือ รวมถึงอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�า้โขง โดยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ตลอด
จนทรพัยากรธรรมชาตแิละ วฒันธรรมเป็นปัจจยัต้นทนุที่
ส�าคัญ ดังนั้น หากมีการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไมซ์ของ
เชียงใหม่มกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง กจ็ะยิง่ส่งผลต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ให้ความเห็นว่า 
ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นนครแห่งไมซ์ที่ยั่งยืน
นั้น สิ่งแรกที่ต้องเร่งด�าเนินการ คือ การสร้างบุคคลากรให้
มคีวามพร้อมทีจ่ะรองรับการขยายตวัของอตุสาหกรรมไมซ์
ในอนาคต โดยเริม่ตัง้แต่เยาวชนให้มคีวามรู้ ความเข้าใจใน
เรือ่งไมซ์อย่างถกูต้องและกว้างขวาง ซึง่ สสปน. ได้ร่วมมอื
กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ 9 มหาวทิยาลยัชัน้น�าในภาค
เหนือ ริเริ่มโครงการ MICE 4 Youth เป็นโครงการน�าร่อง
เพ่ือส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาด้านอตุสาหกรรมไมซ์

นอกจากนี ้ ความส�าเร็จของแผนพัฒนานครแห่ง

ไมซ์ ยังขึน้อยู่กับความร่วมมือและความมุ่งมัน่ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเชียงใหม่ ที่จะผลักดัน
แผนการพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ ไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่าง
มีเอกภาพและประสิทธิภาพ

ทางด้าน อมรพันธุ ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ กล่าวว่า การลงนามในข้อตกลงความร่วม
มือกับ สสปน. ครั้งนี้ จะท�าให้มีแนวทางและกลยุทธ์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ที ่ ชัดเจนยิ ่งขึ ้น โดย 
สสปน. จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการส่งเสริมสนับสนุน
อุตสาหกรรมไมซ์เชียงใหม่ โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ 
การตลาด ประชาสัมพันธ์และการพัฒนาบุคคลากร

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552 
– 2556 ภายใต้วิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” 
นี้ ทางจังหวัดได้บรรจุให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งใน
กลไกส�าคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเชียงใหม่ โดย
เป็น การขยายฐานธรุกจิท่องเทีย่วให้ไปสูธ่รุกจิไมซ์ซึง่เป็น
ตลาดที่มีคุณภาพและสร้างรายได้สูง 

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทางจังหวัดวางเป้าหมายให้
เชียงใหม่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งทางด้าน
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์และ
ผจญภัยในธรรมชาติ เมืองหัตถกรรม เมืองแห่งสุขภาพ 
และสปา และเมอืงจดุหมายปลายทางของการจดั ประชมุ
แสดงสินค้าและเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

ในการขับเคลื ่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ทาง
จังหวัดได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบ
ของคลัสเตอร์ โดยให้มีหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน  
นักวิชาการ นักวิจัย รวมไปถึงองค์กรศาสนา เข้าร่วม
เป็นคณะท�างาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะท�าหน้าที ่ เป็นเพียงผู้อ�านวยความ
สะดวก ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากระบบราชการทั่วๆ 
ไป ท�าให้เชียงใหม่สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ 
และสามารถแปรแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
เพราะทกุฝ่ายไม่เพยีงแต่จะมาร่วมกนัคดิ แต่ต้องร่วมกนั
ท�าและร่วมรับผิดชอบ นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้ เชิญ
อธิการบดีทั้ง 7 มหาวิทยาลัย อดีตประธานหอการค้า

ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรจดัประชมุและนทิรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรอื สสปน. 
ได้ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นเดือนกันยำยนที่
ผ่ำนมำ เพือ่วำงกรอบยทุธศำสตร์เชงิรกุ ในกำรขับเคลือ่นเมืองเชยีงใหม่ไปสูก่ำร
เป็นนครแห่งไมซ์อย่ำงยั่งยืน ขยำยฐำนจำกกำรเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวและ
สุขภำพ ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขงและกลุ่มประเทศในควำมริเริ่มแห่งอ่ำวเบงกอล 
หรือ BIMSTEC

สสปน. เปิดตัวโครงกำรน�ำร่อง 
“MICE 4 YOUTH” ในภำคเหนือ 
เสริมสร้างความรู้เรื่องไมซ์สู่เยาวชน

สสปน. จับมือกับ ทิกำ้ ทีอีเอ และ 9 มหำวิทยำลัย
ชั้นน�ำของภำคเหนือตอนบน เปิดตัวโครงกำรน�ำร่อง 
“MICE 4 YOUTH” เสริมสร้ำงควำมรู้เรื่องไมซ์ให้แก่
เยำวชน ซึง่ถือเป็นหนึง่ในพันธกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำ
บุคคลำกร เพื่อรองรับกำรเติบโตอุตสำหกรรมไมซ์ไทย
และขยำยควำมร่วมมือระหว่ำง สสปน. และ จังหวัด
เชียงใหม่ในกำรพัฒนำสู่กำรเป็น “นครแห่งไมซ์” อย่ำง
สมบูรณ์แบบ
หม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ ดิศกุล เปิดเผยต่อไปว่ำ  
ก ำรพัฒนำ แล ะยกร ะดั บบุ คคล ำกร เพื ่ อรองรั บ
อุตสำหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สสปน. 
ที่ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งกำรพัฒนำ
ผู ้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมและธุรกิจที ่ เกี ่ยวข้อง 
รวมถึงกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรใหม่ 
ได้แก่ นิสิต นักศึกษำ เยำวชน ตลอดจนข้ำรำชกำร ซึ่ง
ล้วนแต่มีส่วนส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำธุรกิจ
ไมซ์ของไทย 
นอกจำกนี้ “ไมซ์” ยังเป็นเรื่องที่ใหม่ในสังคม และยัง
ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในสำขำ
ดังกล่ำว สสปน. จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ
ทั้งสมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติ (ไทย) สมำคม
แสดงสินค้ำไทย และสถำบันกำรศึกษำทั่วทุกภูมิภำคของ
ประเทศ ริเริ่มแคมเปญ “Thailand MICE Education 
– พัฒนำกำรศึกษำไมซ์ทั่วไทย” มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำม
รู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนไมซ์แก่คนไทยให้กว้ำงขวำงมำกขึ้น 

ส�าหรับกลุ ่มเป ้ าหมายหลักของแคมเปญและ
โครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อขยายองค์ความรู้ด้าน
ไมซ์ ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย 
¬ Train the Trainer มุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพของ

ผู้สอน ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที ่ด้ำนกำรศึกษำและ
ผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมไมซ์ เพื ่อให้มีควำม
เชี่ยวชำญและเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ถึงอุตสำหกรรมไมซ์
ทั้งในประเทศและระดับโลก

¬ โครงการ MICE 4 YOUTH มุ่งเน้นพัฒนำและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนไมซ์ให้แก่นิสิต นักศึกษำ 
ทั่วประเทศไทย

¬ โครงการ GOVERNMICE มุ ่งเน้นพัฒนำและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนไมซ์ให้แก่ข้ำรำชกำร และ 
หน่วยงำนภำครัฐทั ่วประเทศไทย โดยเฉพำะ 4  
นครแห่งไมซ์ของไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยำ 
เชียงใหม่ และ ภูเก็ต

¬ โครงการ MICE ED มุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพผู้
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอื่นๆ ที่มีควำมเกีย่ว
ข้องกับไมซ์ เพื่อให้สำมำรถมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะ
สำมำรถเอื้อต่อกันได้

หม่อมรำชวงศ์ ดิศนัดดำ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กำรเปิด
ตัวโครงกำรน�ำร่อง MICE 4 YOUTH ที่จังหวัด
เชียงใหม่เมื่อต้นเดือนกันยำยนที่ผ่ำนมำ นับเป็นควำม
ร่วมมือระหว่ำง สสปน และ เชียงใหม่ ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือกำรพัฒนำเชียงใหม่สู่ควำมเป็นนครแห่ง
ไมซ์ ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ เพื่อ
พัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรศึกษำไมซ์
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M.R. Disnadda Diskul, chairman 
of the TCEB board, said this 
agreement would work as a 
catalyst to turn Chiang Mai into 
an ideal MICE city and enhance 
Thailand’s competitiveness in the 

international arena. This is part of TCEB’s strategy 
to develop the Kingdom’s four main metropolises – 
Bangkok, Pattaya, Chiang Mai and Phuket – into MICE 
cities, which should fulfill the objective of making the 
country into a preferred MICE destination in Asia. TCEB 
had previously signed a memorandum of understanding 
with the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 
and the administration of Pattaya.

Meanwhile, the plan of developing MICE cities falls in 
line with the government’s policy to stimulate public 
and private organizations to hold more meetings in 
Thailand and thereby stimulate the economy and local 
income distribution.

Chiang Mai is regarded as the economic and tourism 
hub in the North of Thailand as well as GMS, and its 
readiness in infrastructure, public utilities and facilities 
as well as natural resources and invaluable culture 
make the city a great capital. The promotion of Chiang 
Mai in the MICE industry will also substantially boost 
the city’s economy as a whole. 

However, Disnadda has suggested that in order to 
develop Chiang Mai into a sustainable MICE city, 
the most urgent task would be to develop human 
resources so it is ready for the industry’s growth in the 
future. In order to focus on youth so they have a better 
understanding of the industry, TCEB has teamed up 
with nine leading universities in the northern region to 
initiate the MICE 4 Youth project to pioneer education 
in the subject.

Moreover, the success of developing MICE cities 
will depend largely on the cooperation of public and 
private sectors in Chiang Mai to implement the plan in 
a unified and effective manner.

Chiang Mai Governor Amornphan Nimanant said the 
collaboration with TCEB would help the city set more 
obvious guidelines and strategies for the development 
of the MICE industry. According to the agreement, 
TCEB will be playing a crucial part in promoting and 
supporting Chiang Mai’s MICE industry, particularly 
in terms of technical, marketing, public relations and 
human-resource development.

According to the five-year (2009-2013) development 
strategy for Chiang Mai under the “City of Life and 
Prosperity” theme, the MICE industry would be a vital 
mechanism to stimulate the city’s economy by turning 
the tourism base into MICE business, which should 
contribute higher revenue.

In order to follow this vision, Chiang Mai is aiming to 
become a world-class tourism destination featuring 
culture, eco-tourism, natural adventure, handicraft, 
health and spa as well as a preferred MICE destination.

In order to achieve this objective, the province has set 
a system of cluster management comprising the public 
and private sectors, academics, research entities as 

Thailand Convention and  
Exhibition Bureau signed 
a memorandum of under-
standing (MoU) with the 
city of Chiang Mai early 
this month to launch an 
aggressive strategy to drive 
the city into becoming a  
sustainable MICE City. It is a 
move to widen the market 
into becoming a tourism 
and health hub in the Great 
Mekong Sub-region (GMS) 
and the Bay of Bengal  
Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic 
Cooperation (BIMSTEC).

TCEB laUnCHES THE 
pIOnEErIng MICE 4 YOUTH 
prOjECT In THE nOrTH 
SpREaDS THE 
kNOwlEDGE Of MICE 
aMONG STUDENTS 

TCEB has joined forces with TICa, TEa and nine 
leading universities in the north to launch the 
MICE 4 Youth pilot project to foster understanding 
of the industry among students. This mission will 
concentrate on developing human resources in 
preparation for a growing MICE industry and 
expand greater cooperation between TCEB and 
the city of Chiang Mai to develop an ideal MICE 
City.

M.r. Disnadda Diskul, chairman of Thailand 
Convention and Exhibition Bureau (TCEB)’s 
board, said developing human resources for 
the MICE industry was a key mission and that 
the bureau was preparing a new workforce that 
includes students, young executives as well as 
government officers – all of whom are vital.

Since the MICE industry is still new in Thailand 
and there is a lack of skilled personnel in the 
field, TCEB has made alliances with Thailand 
Incentive and Convention association (TICa), 
Thai Exhibition association (TEa) as well as 
education institutions nationwide to initiate the 
MICE Education campaign.

THE EDUCaTION CaMpaIGN IS
TaRGETED aT fOUR GROUpS:
¬ The Train the Trainer project is aimed 

at helping teachers, lecturers, educational 
officers and MICE operators to develop skills 
and a real understanding of both domestic 
and international MICE industry;

¬ The MICE 4 Youth project is aimed at 
developing MICE knowledge among students 
nationwide;

¬ The GovernMICE project aims to develop 
MICE knowledge among government officers 
and state agencies across the nation, 
particularly in the four MICE cities – Bangkok, 
pattaya, Chiang Mai and phuket;

¬ MICE Ed is aimed at developing the potential 
of operators in related industries enabling 
them to learn how they can benefit from an 
exchange of knowledge and experience with 
MICE operators.

Students from nine 
universities in the 
North of Thailand
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และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามผลการด�าเนินการด้วย

ส่วนด้านการตลาด ทางจังหวัดได้ร่วมมือกับภาค
เอกชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ สมาคมธุรกิจท่องเที ่ยว
เชียงใหม่ และสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือตอนบน 
เพื่อด�าเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกแบบเจาะจงตลาด 
(Focus market) โดยเฉพาะตลาดใหม่ เช่น จีน อินเดีย 
และตะวันออกกลาง รวมไปถึงตลาดที่นิยมเดินทางใน
ช่วงพฤษภาคม – ตุลาคม หรือที่เรียกว่า Green Season 
เช่น ออสเตรเลีย 

“เชียงใหม่มีศักยภาพและความพร ้อมที ่จะเป ็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประชุม
นานาชาตใิน อนภุมูภิาคลุม่แม่น�้าโขง ได้แก่ จนี (ยนูนาน) 
กัมพูชา เวียดนาม พม่าและลาว รวมถึงกลุ่มประเทศใน
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลาก
หลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation: BIMSTEC) ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ  
ศรีลังกา ภูฐานและเนปาล ซึ่งมีแนวโน้มเดินทางมาท่อง
เที่ยว และตรวจสุขภาพที่เชียงใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ”

นอกจากนี้ ทางจังหวัดมีแผนเข้าร่วมงานเทรดโชว์ 
โรดโชว์ส�าคัญๆ การผลิตคู่มือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ ยกระดบัคณุภาพสิ่งอ�านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน
แก่นักท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้าง
กิจกรรมทางเลือกใหม่ๆ พร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ในเดือนตุลาคมนี ้ ทางจังหวัดจะเปิดตัวแคมเปญ 
“Amazing Lanna Jao” ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน 2553 และจะเปิดตัว
โครงการนครแห่งไมซ์ ในงานการประชุมรัฐมนตรีต่าง
ประเทศอาเซียน ที่นครเฉินตู มณฑลเสฉวน ในกลาง
เดือนตุลาคมนี้ 

นอกจากความพร้อมในด้านทีพ่กัมากกว่า 32,000 ห้อง 
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ การคมนาคม สิ่งอ�านวย
ความสะดวก และสถานที ่ท่องเทีย่วหลากหลาย กระทรวง
ท่องเทีย่วและกฬีาได้อนมุตัโิครงการก่อสร้างศนูย์ประชมุ
และแสดงสนิค้านานาชาตเิชยีงใหม่ ด้วยงบประมาณกว่า 
2,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างได้
ในต้นปีหน้าและเสร็จในปี 2555 โดยศูนย์ประชุมฯ จะ
สามารถรองรับได้ถึง 5,000 คน

อมรพนัธุ ์กล่าวอกีว่า ผูป้ระกอบการเอกชนได้ท�าตลาด
ไมซ์มาหลายปีแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า เชียงใหม่ได้รับเลือก
เป็นสถานท่ีจดัประชมุ สมัมนานาชาตหิลายงาน ซึง่ในช่วง 

3-4 เดอืนข้างหน้านี ้จะมกีารจดังานใหญ่ๆ ถงึ 8 งานด้วย
กัน อาทิเช่น งาน Northern Eco & Adventure Travel 
Mart ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2552 การประชุม
ประจ�าปีของ สภาบริษัทน�าเที่ยวของอินเดีย ระหว่างวัน
ที่ 22 – 25 ตุลาคม 2552 (The Travel Agents Federa-
tion of India: TAFI) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกถึง 1,400 ราย 
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 28-
29 พฤศจิกายน 2552 และการประชุมมูลนิธิที่อยู่อาศัย
เพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยอาสาสมัคร 
จ�านวน 3,000 คน เพื่อสร้างบ้านจ�านวน 82 หลัง ภาย
ใต้โครงการ “จิมมี่ – โรสลิน คาร์เตอร์ สร้างบ้าน” ครั้งที่ 
26 ที่ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 – 20 
พฤศจิกายน 2552

Pradip Luula ประธาน สภาบริษัทน�าเที่ยวอินเดีย 
กล่าวในสารจากประธานว่า เชยีงใหม่เป็นจดุหมายปลาย
ทางทีบ่รษิทัสมาชกิส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ส�ารวจ ซึง่จ�านวนนกั
ท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมาเชียงใหม่มีจ�านวนน้อยเกิน
ไป ทัง้ทีต่ามข้อเทจ็จรงิแล้ว เชยีงใหม่เป็นจดุหมายปลาย
ทางที่ดีกว่าหลายแห่งในประเทศไทย และเป็นที่น่าทึ่งที่
เชยีงใหมม่พีร้อมทกุสิง่ ผูค้นมคีวามสภุาพ อากาศด ีและ
แหล่งช้อปป้ิงกด็กีว่า ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าหตักรรม เซรามคิ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์

ส�าหรับรายละเอียดในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 
ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมให้มีการจัดงานไมซ์ 
ร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดงานไมซ์ ส่งเสริมให้มีการ
สืบทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดงานไมซ์ระหว่างกัน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ดัง
กล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานทั้งสองจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้
พจิารณาในการพฒันาเมอืง รวมถงึการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานของจังหวัดให้เกิดประโยชน์และเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ 
ร ่วมกันพัฒนาบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
การจัดประชุมฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาของ สสปน. ถึงภาวะ
การตลาดไมซ์ของเชียงใหม่พบว่า 70 เปอร์เซ็นต์เป็น
ตลาดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือ 
Meetings & Incentives (MI) ส่วนตลาดด้านการสมัมนา
และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ Conventions & 
Exhibitions (C&E) ยังคงเป็นจุดอ่อน ฉะนั้น การวาง 
กลยุทธ์การตลาดจะต้องเน้นบุกตลาด CE ให้มากขึ้นซึ่ง
จะส่งผลต่อการเติบโตของตลาด MI ด้วย

ในระดับภูมิภำคอำเซียน ตลอดจนเป็นกำรกระตุ้นให้เกิด
ควำมนิยมในกำรเลือกเรียนและเลือกที่จะประกอบอำชีพ
ในอุตสำหกรรมไมซ์ 
ส�ำหรับสถำบันกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบ
ด้วย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยพำยัพ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชมงคล
ล้ำนนำ มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
จ.เชียงรำย และมหำวิทยำลัยนเรศวร 
ในกำรเปิดตัวโครงกำรครัง้นี้ มีนักศึกษำทุกสถำบันใน
ภำคเหนือกว่ำ 500 คน เข้ำร่วมงำน พร้อมร่วม
กิจกรรมมำกมำย อำทิ กำรรับฟังกำรบรรยำยเรื่อง
ของอุตสำหกรรมไมซ์จำกวิทยำกรผู้มีควำมรู้ ควำม
ช�ำนำญและประสบควำมส�ำเร็จจำกกำรด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยว
ข้องกับไมซ์ในหลำกหลำยสำขำอำชีพ กำรเยี่ยมชมและ
ศึกษำข้อมูลเรื่องไมซ์ภำยในห้องนิทรรศกำรไมซ์ ตลอด
จนกำรร่วมฝึกปฏิบัติกำรงำนด้ำนไมซ์เชิงสร้ำงสรรค์ 
ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยห้องไคร้ อันเนื ่องมำ
จำกพระรำชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษำได้ 
สัมผัสประสบกำรณ์จริงของกำรจัดงำนไมซ์ ก่อให้เกิด
กำรเปิดโลกทัศน์ด้ำนควำมรู้ สร้ำงมุมมองและทำงเลือก 
ส�ำหรับกำรประกอบอำชีพในอนำคตให้กับเหล่ำนักศึกษำ
เป็นอย่ำงดี
“ผมมั ่นใจเป ็นอย่ำงยิ ่งว ่ำ โครงกำรนี ้จะช ่วยเพำะ
ต ้นกล ้ำ เมล็ดพันธุ ์ ใหม ่ เยำวชนคนเลือดใหม ่ที ่
จ ะ เป ็นผู ้ รู ้ผู ้ เชี ่ยวชำญในธุรกิจ ไมซ ์ อันจ ะน� ำพำ
อุตสำหกรรมไมซ ์ของไทยไปสู ่กำรเติบโตที ่ มั่นคง 
แข็งแกร่งและยั่งยืน น�ำพำประเทศของเรำสู่กำรเป็นจุด
หมำยปลำยทำงกของกำรจัดงำนไมซ์ระดับโลกอย่ำง
แน่นอน” หม่อมรำชวงศ์ ดิศนัดดำ กล่ำวสรุป
ด้ำน ทศพล บุญศิริ อำจำรย์ประจ�ำคณะบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพำยัพ กล่ำวว่ำ 
โครงกำร Thailand Mice Education เป็นกำรตอบ
รับกับควำมเปลีย่นแปลงในอนำคตของเมืองเชียงใหม่ 
ที่นอกเหนือจะเป็นเมืองกำรท่องเที่ยวแล้ว ยังมีโอกำส
เป็นนครแห่งไมซ์ และตอบรับกับแนวโน้มกำรจัดประชุม
ภำยในประเทศที่ขยำยตัวมำกขึ้นเช่นกัน
แนวโน้มกำรเติบโตของอุตสำหกรรมไมซ์และควำมร่วม
มือจำก สสปน. ท�ำให้พำยัพมีโอกำสที่จะกลับไปปรับปรุง
หลักสูตรของไมซ์ ที่เคยเป็นเพียงหนึ่งในวิชำเลือกของ
คณะกำรจัดกำรธุรกิจที่ผลิตนักศึกษำได้รำว 70 คนต่อ
ปีกำรศึกษำ ให้เป็นหลักสูตรเฉพำะที่ผลิตบุคคลำกรด้ำน
ไมซ์อย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมช�ำนำญกำรสูงรองรับ
แนวโน้มในอนำคต
อำจำรย์ทศพล เสนอแนะว่ำ ควรจะมีควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำง จังหวัดเชียงใหม่ สสปน. และนักวิชำกำร เพื่อ
พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนด้ำนไมซ์ให้มีมำตรฐำน
และประสิทธิภำพมำกขึ้น
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Disnadda said the MICE 4 Youth project, 
launched in Chiang Mai early this month, is part 
of the collaboration between TCEB and the city 
of Chiang Mai to develop the metropolis into a 
MICE City. The project will not only pave the way 
to develop Thailand into a MICE education center 
in asean, it will also encourage students to use 
the MICE industry as a career choice.

Institutions participating in the project are: Chiang 
Mai University; payap University; Chiang Mai 
rajabhat University; rajamangala University of 
Technology lanna; The Far Eastern University; 
Maejo University; north-Chiang Mai University; 
Mae Fah luang University, Chiang rai; and 
naresuan University.

More than 500 students took part in the launch 
of the MICE 4 Youth project, that included 
activities such as presentations by experts 
and successful operators related to the MICE 
business as well as a MICE exhibition and 
workshop on creative operations at the Huai 
Hongkhrai royal Development Study Center. not 
only did this event give the students hands-on 
experience, it also helped widen their perspective 
on knowledge, giving them different points of 
view and alternative career choices.

“I’m confident that this project will help cultivate 
the young blood to become MICE experts, which 
will lead Thailand’s MICE industry toward strong 
and sustainable growth. Ultimately, it will turn 
Thailand into a preferred destination for the global 
MICE industry,” Disnadda said.

Tospol Bunsiri, a lecturer for management at 
the Faculty of Business administration, payap 
University, said the MICE Education campaign 
was in line with future changes of Chiang 
Mai. apart from being a destination for tourists, 
Chiang Mai has been given the opportunity 
to become a MICE City and also support the 
growing trend of domestic MICE.

The buoyant trend in the industry as well as the 
TCEB collaboration has encouraged the university 
to revise its curriculum, making MICE a major 
subject, which should attract about 70 students 
every year. The university is also planning to 
develop a specific MICE curriculum in order to 
produce an effective workforce in preparation for 
future trends.

The lecturer suggested that Chiang Mai should 
make a concerted effort with TCEB and 
academics to develop a MICE curriculum and 
learning system that meets standards and can 
be effective.

well religious organizations, with the governor and 
deputy governor acting as facilitators. This is different 
from the general bureaucratic system of helping Chiang 
Mai turn a crisis into an opportunity and transform ideas 
into practical implementation. This does not just mean 
jointly developing ideas, but also having everyone 
work and taking responsibility together. Rectors of 
seven Chiang Mai universities, former chairman of the 
Thai Chamber of Commerce as well as the former of 
chairman of the provincial industry federation have 
been invited to take part in the governor’s steering 
committee.

In terms of marketing activities, Chiang Mai has joined 
up with the private sector, particularly the Chiang Mai 
Tourism Business Association (CTBA) and Association 
of Thai Hotels – Upper Northern Chapter, to organize 
an aggressive marketing campaign covering new 
markets like China, India and the Middle East as well 
as tourists, such as those from Australia, who prefer to 
visit Thailand between May and October.

“Chiang Mai has the potential and readiness to become 
a center for economy, tourism and international 
meetings in GMS comprising China [Yunnan], 
Cambodia, Vietnam, Myanmar and Lao including 
BIMSTEC comprising India, Bangladesh, Sri Lanka, 
Bhutan and Nepal. Meanwhile, the number of arrivals 
for leisure and medical treatment has been growing in 
Chiang Mai,” Chiang Mai governor said.

Apart from this, Chiang Mai also plans to join major 
roadshows and trade shows, produce different types 
of brochures, upgrade its facilities for tourists, improve 
existing tourist attractions, create new activities and 
develop human resources in the tourism industry.

Next month, the province will launch the “Amazing 
Lanna Jao” or “Amazing Lanna Yes!” campaign, which 
will run until next April. 

Chiang Mai authorities are also planning to introduce 
its MICE City project during the Asean foreign 
ministers’ summit scheduled to be held in Chengdu, in 
the Sichuan province of China, mid next month.

Besides Chiang Mai’s more than 32,000 hotel rooms 
on offer, an efficient international airport, transportation, 
facilities and a diversity of tourist attractions, the 
Ministry of Tourism and Sports has also approved a 
budget of more than Bt2 billion to build an international 
convention and exhibition center in the city. The 
construction is expected to commence early next year 
and due to be completed by 2012 with the capacity to 
accommodate as many as 5,000 delegates.

Amornphan said private operators had started entering 

the MICE market over the past few years, with Chiang 
Mai being chosen as a host city for many international 
events. This year, Chiang Mai will be hosting eight major 
events such as the Northern Eco & Adventure Trace 
Mart from September 25 to 27; the annual convention 
of the Travel Agents Federation of India (TAFI) from 
November 22 to 25 involving 1,400 members; the 
27th Thai Chamber of Commerce Conference from 
November 28 to 29; and a meeting of Habitat for 
Humanity Thailand and its volunteers from November 
15 to 20 during which 3,000 people will gather to build 
82 homes in Chiang Mai’s San Sai district under the 
26th annual Jimmy and Rosalynn Carter Work Project.

A statement from Pradip Luula, president of TAFI, said 
that Chiang Mai was an unexplored destination for 
most travelers from the sub-continent. Indian arrivals 
into Chiang Mai are still negligible, even though the 
federation considers it one of the better destinations 
because it offers everything  – gentle residents, 
pleasant weather and great shopping in terms of 
handicrafts, ceramics, woodwork and furniture. 

Going into details of the collaboration, TCEB and 
Chiang Mai will cooperate in promoting and publicizing 
MICE in the city. They will jointly pass on knowledge 
and exchange information on the industry with each 
other and with other concerned organizations.

Moreover, both sides will exchange information 
for consideration on city development including 
infrastructure to maximize benefits and enhance 
potential and competitiveness in the MICE industry. 
They will also jointly develop human resources related 
to the industry.

A recent TCEB survey of Chiang Mai’s MICE market has 
revealed that 70 per cent of the total market in meetings 
& incentives (MI) and conventions & exhibitions (CE) 
remain weak. Therefore, the creation of a strategic 
marketing strategy would help place greater emphasis 
on the CE market, which should eventually boost the 
MI market.

Planting at Huai Hongkhrai



8

fAREwEll

ตลอดระยะเวลา 6 ปี  ของการก่อตัง้ สสปน. หม่อมราชวงศ์ดศินดัดา ดศิกลุ ได้อทุศิตนในการเป็นผูส้ร้าง
และสนับสนุนให้ สสปน. ด�าเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยได้อย่างน่าชื่นชม ท�าให้ 
สสปน. มรีากฐานอนัแขง็แกร่งสมความเป็นองค์การมหาชนตวัอย่างทีม่คีณุภาพ พร้อมๆ กบัการพฒันา

มุมมอง และการเติบโตของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของธุรกิจไมซ์ระดับโลก 
ทุกๆ วิสัยทัศน์ ทุกๆ นโยบาย และทุกๆ แรงกาย แรงใจ ของคุณชาย ท�าให้ ชาว สสปน. ซึบซับและสัญญามั่น

ว่าจะด�าเนินงานสานต่อภารกิจของคุณชายอย่างเต็มก�าลังความสามารถของพวกเราทุกคน 
ในโอกาสครอบรอบวาระการด�ารงต�าแหน่งของคุณชายในฐานะประธานกรรมการ สสปน.
เราทุกคน ขอขอบคุณคุณชายในการเป็นผู้น�า และผู้สร้าง สสปน. องค์การมหาชนที่สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อ

คนไทย และประเทศไทยอย่างแท้จริง

M.R. Disnadda Diskul, chairman of the board of Thailand Convention and Exhibition 
Bureau, spent the past six years building a strong foundation for our agency.  
His dedication has made TCEB a key public organization with the mission of 
developing MICE industry and turning Thailand into a world-renowned MICE 
destination. All TCEB staff members are grateful to M.R. Disnadda for his devotion 

and his vision, and we will do our best to continue building on his good work. As his term as TCEB 
chairman comes to an end, we would like to use this occasion to thank M.R. Disnadda for his great 
contribution to our success and his tireless devotion to turning TCEB into an organization that 
effectively contributes to Thai society and the country as a whole.

ขอบคุณผู้สร้ำง สสปน. 
องค์กำรมหำชนเพื่อประเทศไทย

BIddINgæ TCEBæ ChaIRMaNæ
aæf ONdæf aREWELL
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นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู ้อ�านวยการ
ฝ่ายงานแสดงสินค้านานาชาติ รักษา
การผู้อ�านวยการ สสปน. เปิดเผยว่า 
ผลการจัดอันดับดังกล่าว ถือเป็นการ
ตอกย�้าความส�าเร็จในการรุกตลาด

การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติมาตลอดปีที่ผ่านมา 
และความส�าเร็จของโครงการ “กรุงเทพฯ...มหานคร
แห่งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน” ซึ่ง
น�ารายได้เข้าประเทศกว่า 6.8 พันล้านบาท 

ในปีนี้ สสปน. ยังคงเดินหน้าบุกตลาด โดยมุ่งเน้น
การท�าตลาดต่างประเทศมากขึ้น และจากการประกาศ
ผลส�ารวจล่าสุดของ Ufi ปรากฏว่า ประเทศไทยยังคง
ครองต�าแหน่งผู้น�าอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน และ
เป็นอันดับ 8 ในภูมิภาคเอเชีย 

จากผลการวิจัยทางการตลาดใน 15 ประเทศเอเชีย 
ภายใต้หัวข้อ The Trade Fair Industry in Asia 5th 
Edition, 2009 ซึ่งจัดท�าขึ้นโดย Ufi ในปี 2551 ชี้ว่า 
ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม
งานแสดงสินค้าของภูมิภาคอาเซียนใน 4 ด้านด้วย
กัน ได้แก่ ด้านของจ�านวนงานที่จัดในประเทศ ซึ ่งมี
ถึงจ�านวน 71 งาน ด้านขนาดของพื้นที่ส�าหรับจัดงาน
ในแต่ละปี (Annual Size) ซึ ่งมีขนาดถึง 448,750 
ตารางเมตร ด้านขนาดโดยเฉลี่ยของงานแสดงสินค้า 
(Average Size per Fair) ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีพื้นที่ในการ
จัดงานถึง 6,320 ตารางเมตรต่อการจัดงานแสดงสินค้า
หนึ่งงาน และด้านการสร้างรายได้จากการจัดงานซึ่งมี
มูลค่ารวมสูงถึง 6,861 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเป็นอันดับ
หนึ่งในภูมิภาคอาเซียน 

“สสปน. ได้ร ่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการ
ด�าเนินโครงการ “กรุงเทพฯ...มหานครแห่งการจัดงาน
แสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน” เพื่อผลักดันและ
สนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดง
สินค้าในภูมิภาคอาเซียน ผ่านกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ตลาดในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมการสื่อสารการ
ตลาด การท�าตลาดในต่างประเทศ ไปจนถึงการสร้าง
พันธมิตรทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อร่วมกันกระตุ้นตลาดใน
อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศให้เติบโต
ขึ้น โดยปี 2551 สสปน.สามารถดึงงานแสดงสินค้า
นานาชาติประเภท Trade Show เข้ามาในประเทศไทย
รวมทั้งสิ้นกว่า 71 งาน และมีนักธุรกิจรวมถึงกลุ่มผู้เข้า
ชมงานจากทั่วโลกมากถึง 96,184 คน น�ารายได้เข้าสู่
ประเทศไทยกว่า 6,861ล้านบาท” นางศุภวรรณ กล่าว

ส�าหรับในปี 2553 สสปน.ได้ปรับกลยุทธ์ทางการ
ตลาดให้ครอบคลุมครบวงจร และเตรียมแผนให้การ
สนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
งานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มก�าลัง 

ตั้งแต่การเร่งประมูลสิทธิ์ดึงงานแสดงสินค้าใหม่ๆ การ
ยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าภายในประเทศให้
เป็นงานระดับนานาชาติ การน�าเสนอแพคเกจสนับสนุน
แบบ 360 องศา ที่ครอบคลุมนักธุรกิจและผู้ประกอบ
การที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าทั้งใน
และต่างประเทศ ตั ้งแต่สถานที ่จัดงาน สมาคมการ
ค้า ออร์กาไนเซอร์ ผู้เข้าร่วมงานไปจนถึงผู้เข้าชมงาน
เพื่อเร่งเพิ่มจ�านวนนักเดินทางกลุ่มธุรกิจและจ�านวน
งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในประเทศไทย โดย
เล็งขยายตลาดไปยังกลุ ่มประเทศอื ่นๆ ในภูมิภาค
เอเชีย อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ให้มากขึ้น 
เนื่องจากตลาดระยะใกล้ ยังคงมีศักยภาพสูงส�าหรับ
อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าภายใต้สถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

นอกจากโรดโชว์ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ 
Business Matching เพื่อเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการ
ที ่เกี ่ยวข้องในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทย
ได้มีโอกาสเข้าร่วมพบปะและสร้างเครือข่ายธุรกิจ
กับผู้ประกอบการสมาคมการค้า ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศในกลุ ่มเป้าหมายแล้ว การท�า
ตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing ก็จะเป็นอีก
แนวทางที่ส�าคัญในการรุกตลาดต่างประเทศในปีหน้า 
เช่น การจัดท�าฐานข้อมูลออนไลน์ (Digital Database) 
การวางกลยุทธ์การสื ่อสารการตลาดแบบ Digital 
Strategy หรือแม้กระทั่งการสร้างเครือข่ายธุรกิจในรูป
แบบออนไลน์ เป็นต้น

นางศุภวรรณ มั ่นใจว่า การใช้สื ่อออนไลน์เป็น
ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลาดธุรกิจงานแสดง
สินค้าทั่วโลกโดยตรง เนื่องจากผลส�ารวจการหาข้อมูล
ในธุรกิจงานแสดงสินค้าพบว่า กว่าร้อยละ 60 ใช้สื่อ

ออนไลน์ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางหลักในการ
สืบค้นข้อมูลและด�าเนินกิจกรรมการตลาดทางตรงใน
การประชาสัมพันธ์งานและด�าเนินธุรกิจ มีเพียงร้อยละ 
30 เท่านั้นที่ใช้สื่อออฟไลน์ 

พร้อมกันนี้ สสปน. ได้จับมือกับ 3 พันธมิตรหลัก 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการส่งออก และ 
สมาคมการแสดงสินค้าไทย ในการด�าเนินนโยบายเชิง
รุก ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของ
ประเทศร่วมกัน

ทางด ้าน ทยา ทีปสุวรรณ รองผู ้ ว ่ าราชการ 
กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. และ สสปน. ได้
วางแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน โดยเน้นการให้ต่าง
ชาติได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ ที่
สามารถรองรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 
โดย กทม. ได้วางนโยบายเพื่อผลักดันและสนับสนุน
ให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมงาน
แสดงสินค้าระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงข่าย
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในอนาคต การเพิ่มพื้นที่สี
เขียวอีก 5,000 ไร่ ภายในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า การ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ รวมทั้งการอ�านวยความ
สะดวกในการเดินทาง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดสัมมนาและแสดงสินค้า

นอกจากนี้ กทม. ยังมีแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม” ใน 5 ด้าน คือ
ด้านวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวทางน�า้ 
ด้านช้อปปิ้งและอาหาร ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
สุดท้ายคือรอยยิ้ม ที่สร้างความประทับใจแก่ชาวโลกมา
อย่างนานแสนนาน 

อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทยรั้งตำาแหน่งผู้นำาอาเซียนต่อเนื่อง 
สสปน. เร่งเครื่องหวังเพิ่มส่วนแบ่งตลำดปีหน้ำ
สสปน. เปิดเผยผลวิจัยกำรตลำดของสมำคมอุตสำหกรรมนิทรรศกำรระดับโลก หรือ Ufi อุตสำหกรรมงำนแสดงสินค้ำไทยยังคง 
ครองแชมป์ในภูมิภำคอำเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 4 พร้อมปรับกลยุทธ์กำรตลำดปีหน้ำ รุกตลำดระยะสั้น มั่นใจเพิ่มยอดกำรจัดงำนสูงถึง 
200 งำน สร้ำงรำยได้เข้ำประเทศกว่ำ 7,547 ล้ำนบำท

คุณทยา และคุณศุภวรรณ
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ThaILaNdÍ Sæ ExhIBITIONSæ REMaINæ ThEæ aSEaNæ LEadER
TCEBæ gEaRSæ upæ TOæ INCREaSEæ MaRkETæ
ShaREæ NExTæ YEaR
TCEB announced that a recent marketing research conducted by Ufi, the Global Aassociation of 
the Exhibitions Industry, revealed that Thailand was still the best Asean destination for exhibitions 
for the fourth consecutive year. Consequently, TCEB adjusted its marketing strategy for next year 
by emphasizing on the short-haul market because it is confident that it can attract 200 exhibitions 
and bring in more than Bt7.5 billion in revenue. 

Supawan Teerarat, exhibitions 
director and acting president of 
TCEB, revealed that the ranking 
underscored Thailand’s success in 
penetrating the exhibitions market 
over the past year and also showed 
that the “Bangkok ... Exhibition City 

of Asean” project was a definite achievement because 
it generated more than Bt6.8 billion in total revenue. 

This year, TCEB contines with an aggressive marketing 
strategy by focusing on more international markets. 
The Ufi study has clearly shown that Thailand’s 
exhibition industry remains the leader among Asean 
countries and is the eighth best destination in Asia.

According to the research conducted by Ufi last year 
in 15 Asian countries, under the topic “Trade Fair 
Industry on Asia 5th Edition, 2009”, Thailand came first 
in four categories: the number of events held in the 
Kingdom which totalled 71; 448,750 square meters 
utilized in exhibitions per year; each fair averaged 
6,320 square meters in size; and the total revenue hit 
Bt6.86 billion. 

“TCEB is tying up with the Bangkok Metropolitan 
Administration to implement the ‘Bangkok … Exhibition 
City of Asean’ campaign to promote the capital as a 
regional exhibition destination. Both parties have 
created various marketing strategies including 
marketing communication activities, overseas 
marketing campaigns and formed strategic alliances 
with key public and private sector stakeholders to 
jointly stimulate the exhibition industry,” Supawan 
explained. 

In 2008, TCEB was successful in bringing 71 

international trade shows to Thailand that involved 
96,184 business travelers from across the world and 
generated more than Bt6.8 billion in revenue.

For 2010, TCEB has adjusted its strategy to achieve a 
higher level of integration as well as market coverage. 
The new strategy will also provide stronger support for 
operators in the domestic and international exhibitions 
industry. TCEB is also aiming to win more bids for 
global events and enhancing the standard of domestic 
exhibitions so they are comparable to international 
events. 

Moreover, TCEB is offering a comprehensive 
“360-degree” support package for businesses and 
entrepreneurs in the exhibitions industry as well as 
to event venues, trade associations and organizers 
in an attempt to increase the number of business 
travelers and international exhibitions in Thailand. 
TCEB is also focusing on other Asian countries such 
as China, India, Japan and South Korea because 
these short-haul markets appear to have a high 
potential in terms of exhibitions despite the current 
economic downturn.

Besides holding roadshows to emphasize business 
matching in order to open up new opportunities for 
Thai entrepreneurs to meet and create new trading 
networks with operators, trade associations and 
state agencies in targeted countries, online or digital 
marketing will be another crucial channel to help 
penetrate the overseas market next year. Online 
marketing will help provide a digital database, digital 
strategy and online business network.

Supawan is confident that online marketing would be an 
effective channel to directly access exhibition markets 

worldwide. A recent survey indicated that 60 per cent 
of the respondents used online tools such as the 
Internet to search for information on exhibitions, direct 
marketing activities for event promotions and business 
operation. Only 30 per cent of the respondents said 
they had relied exclusively on conventional “offline” 
sources of information.

Meanwhile, TCEB has formed alliances with three 
strategic partners: the Bangkok Metropolitan Authority, 
the Commerce Ministry’s Department of Export 
Promotion, and the Thai Exhibition Association (TEA) 
to set an aggressive policy as well as implement 
activities to collaboratively stimulate the exhibition 
industry.

Taya Teepsuwan, BMA’s deputy governor, said the 
partnership between the city’s administrative body 
and TCEB is aimed at encouraging foreign businesses 
to realize that Bangkok has the potential and is ready 
to serve and host international exhibitions. 

In a bid to achieve this goal, BMA has set clear 
policies to drive and support Bangkok into becoming 
a world-class exhibition destination. Once the plan 
is implemented, BMA will extend its mass transit 
network, add another 5,000-rai of green urban spaces 
within four years, restore the city’s environment and 
landscaping as well as make commuting to different 
areas more convenient in order to meet the standards 
expected of a top conventions and exhibitions venue.

In addition, BMA is also planning to promote Bangkok 
as the City of Smiles in terms of culture, lifestyle and 
waterside tourism, shopping and food, health tourism 
as well as smiling residents that should help foreign 
visitors take home sweet memories. 
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RoyAl INITIATIvE DiScOvERy

สองชุมชนจังหวัดน่ำนน�ำร่องสู่กำรจัดกำร
ควำมรู้และพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ
คณะอนุกรรมกำรภำยใต้โครงกำรปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด�ำริ เลือก 2 ชุมชนของ
จังหวัดน่ำนเป็นโครงกำรน�ำร่องเพื่อพัฒนำให้เป็นชุมชนต้นแบบส�ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้และกำร
พัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน

ศ.ดร.ธงชยั พรรณสวสัดิ ์ประธานคณะอนกุรรมการด้านการจดัการความ
รูแ้ละพฒันา โครงการปิดทองหลงัพระฯ เปิดเผยว่า คณะอนกุรรมการฯ 
ได้คัดเลือก 2 ชุมชนในจังหวัดน่านเป็นโครงการน�าร่อง ได้แก่ บ้าน

ยอด ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว และบ้านน�้าป้าก ต�าบลตาลชุม อ�าเภอท่าวังผา 
เนื่องจากทั้งสองพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน�้าน่าน โดยมีเป้าหมายให้เป็นต้นแบบ
ส�าหรับการจัดการความรู้และการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคต

ตามโครงการฯ ระยะเวลา 3 ปี (2552-2554) คณะอนุกรรมการฯ ได้แบ่งขั้น
ตอนการด�าเนินงานออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะแรก เป็นการเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด�าริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อศึกษาองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการเหล่านั้น

ระยะทีส่อง เป็นกระบวนการน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้จากระยะแรกไปเผยแพร่ให้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะท�าให้ชุมชนใหม่มีการ 
เตรียมการจัดการและการพฒันาทีเ่ป็นรปูแบบเฉพาะของตวัเอง ไม่ใช่เป็นแนวทาง
เดียวกันหมดในทุกพื้นที่ รวมทั้งถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ภาคสนาม

ระยะที่สามคือ การน�าความรู้และหลักการพัฒนาที่ได้จากสองส่วนแรก ไป
ถ่ายทอดสู่ประชาชนที่อยู่ในแต่ละชุมชน ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อแท้ของการ
พฒันาทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในชมุชนของตวัเอง เมือ่ประชาชนได้เรยีนรูห้ลกัการจดัการ
ความรู้และการพัฒนาที่ถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
พึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาว 

“ตามหลักการจัดการความรู้และการพัฒนาชุมชนในเบื้องต้น จะมีการศึกษา
ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของชุมชนนั้นๆ ก่อนว่า จะสามารถพัฒนาไปใน
ทิศทางใด บางแห่งอาจจะเน้นเรื่องการพัฒนาทางน�้าเป็นหลัก บางแห่งจะเน้นพืช
สวน หรือบางแห่งอาจจะโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของชุมชนก็ได้” 

นอกจากนี้ จะต้องค�านึงถึงสภาพและความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่ 
ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้จากการท�างานของทีมงานและอาสาสมัคร ตลอด
จนการให้ความร่วมมือกันของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ข้าราชการระดับ
สูง ไปจนถึงผู้น�าชุมชนด้วย 

ส�าหรับโครงการชุมชนน�าร่องทั้งสองแห่งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เริ่มด�าเนิน
การไปเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสามารถเห็นผลอย่างชัดเจนเต็มรูป
แบบในปี 2553 

บ้านยอด ถอืเป็นพืน้ทีต่น้น�า้ยาว ซึง่เป็นล�าน�้าสาขาของแม่น�า้น่าน และเป็นพืน้ที่
ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป จึงเหมาะที่จะพัฒนาได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดการ
เรื่องน�้า การท�าการเกษตร และการพัฒนาชุมชน 

ส่วนบ้านน�้าป้ากเป็นลุม่น�้าจิว๋ มขีนาดเลก็กว่าล�าน�้าสาขาของแม่น�้าน่าน เหมาะ
ทีจ่ะพฒันาให้เชือ่มโยงกนัได ้ซึง่ทัง้สองพืน้ทีถ่อืว่าเป็นพืน้ทีต่น้น�้าน่าน รวมทัง้เป็น
ไปตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้เริ่มพัฒนาจาก
จุดเล็กๆ ก่อน 

ในการด�าเนินงานในสองพื้นที ่ดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้ส่งเสริมให้
ประชาชนในชนุชนท�านาแบบขัน้บนัไดบนภเูขา คล้ายคลงึกบัการท�านาในประเทศ
ฟิลปิปินส์ แต่เนือ่งจากลกัษณะหน้าดนิทีแ่ตกต่างกนั จ�าเป็นต้องมกีารทดลองเพือ่
ศึกษาความเหมาะสมก่อน โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ด�าเนินการเอง แล้วดูผลที่เกิดขึ้น 
เมือ่ชาวบ้านมปีระสบการณ์และเรยีนรูด้้วยตวัเองแล้ว จะสามารถปรบัปรงุรปูแบบ
ให้เหมาะสมได้ในที่สุด 

นอกจากนี ้ยงัแนะน�าให้ประชาชนเปลีย่นการปลกูข้าวโพดทีท่�ากนัมาช้านาน ไป
ปลกูพชืชนดิอืน่บ้าง เพราะข้าวโพดเป็นพชืทีป่ลกูแบบเชงิเดีย่วในปรมิาณมาก คอื 
ไม่มพีชืพนัธุอ์ื่นๆ เลย จงึท�าให้ความหลากหลายทางชวีภาพลดหายไป และสามารถ
ท�าลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าพืชชนิดอื่น หรืออย่างน้อยก็ควรพยายามลดสัดส่วน
พื้นที่การปลูกข้าวโพดให้น้อยลง และเพิ่มการปลูกพืชชนิดใหม่แทน 

ศ.ดร.ธงชัยกล่าวว่า ในอนาคต คณะอนุกรรมการฯ จะขยายผลการทดลองไป
สู่อีก 10 จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตรดิตถ์ นครปฐม ยโสธร กาฬสินธุ์ พัทลุง 
สตูล ชัยนาท อุบลราชธานี พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช ตามผลการศึกษาจาก
ส�านักงานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินโครงการจัดการความรู้และการพัฒนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทางคณะอนุกรรมการฯ จะต้องเจรจาเพื่อขอความร่วม
มือและสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงคมนาคม ในเรื่อง
การพฒันาระบบการขนส่งและการสร้างถนน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อม กจ็ะช่วยพจิารณาในด้านสิง่แวดล้อมหากต้องมกีารสร้างเขือ่นหรอืฝายกัน้
น�า้ กระทรวงมหาดไทย จะดแูลความสงบเรยีบร้อยของชมุชน ส่วนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ จะช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ 

นอกจากตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้าร่วม
ในคณะอนุกรรมการฯ ด้วย เช่น นักอุตสาหกรรม นักยุทธศาสตร์การพัฒนา นัก
วิชาการจากมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ
ส�านักงาน กปร. เป็นต้น 

“เป้าหมายการขยายโครงการจัดการความรู้และการพัฒนาไปยังชุมชนอื่นๆ ใน
ระยะยาวคอื การยกระดบัชวีติของประชาชนให้ดขีึน้ เมือ่ประชาชนมชีวีติทีด่ขีึน้แล้ว 
กจ็ะน�าไปสูก่ารเป็นสงัคมประชาธปิไตย ซึง่สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศไทยใน
ภาพรวม” ศ.ดร.ธงชัยกล่าว 

ขั้นตอนโครงกำร
จัดกำรควำมรู้และกำร
พัฒนำตำมโครงกำร
ปิดทองหลังพระฯ
ขั้นที่ 1. ศึกษำองค์ควำมรู้จำก

โครงกำรตำมแนวพระ
ราชด�าริ 

ขั้นที่ 2. กระบวนกำรน�ำควำมรู้
จำกขั้นที่ 1 ไปใช้และกำร
เผยแพร่ รวมทั้งถอด
บทเรียน 

ขั้นที่ 3. กำรน�ำควำมรู้สู่ภำคปฏิบัติ
ในแต่ละชุมชนปลำยทำง 
รวมทั้งกำรขยำยผล
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Professor Dr. Thongchai Panswad, chairman of the sub-committee 
on knowledge management and development under the Royal Initiative 
Discovery, said two communities – Baan Yot in tambon Yot, Song 
Khwae district and Baan Nam Pak in tambon Tan Chum, Tha Wang Pha  
district – had been chosen to lead other communities to future 

development.

As per the 2009-2011 project, the panel has divided the operation into three phases. 
The first phase would to be to study and gain more knowledge about development 
from the many Royal Initiative projects currently underway.

The second would be publicizing this knowledge as a guideline for community 
development in the future. This should help new communities prepare their 
management and development projects along a specific model because the same 
criterion does not work in every area. Some of the ideas should come from on-site 
work.

Finally, the sub-committee will share the knowledge and development principles 
learned in the first two phases with each community so the people can understand 
what lies at the heart of development and how it can be used in their community. 
Once the people understand management and development, they will be able to 
continue developing their community and become self-reliant in the long run.

“According to the primary principles of knowledge management and development, 
the sub-committee will study each community’s strengths and weaknesses before 
it can decide which direction the community should take. For instance, some might 
need development in water resources, some might want to focus on farms, while 
others might be outstanding in terms of culture,” Dr. Thongchai explained.

The sub-committee has been working with the two Nan communities over the past 
three or four months and expects the efforts to pay off substantially next year.

Baan Yot sits at the source of Yao River, a tributary of the Nan River. Since the 
community does not cover too large an area, it would benefit greatly from water, 
agricultural and community management as well as development in these areas.

While Baan Nam Pak sits on a much smaller tributary, the development of the two 
areas can be linked up because they are both based at the source of the Nan River. 
Besides, this plan falls in line with His Majesty’s working principle: every project 
must begin from a small area.

In addition, the sub-committee has also suggested that farmers in the area branch 
out and grow other kinds of crops instead of just corn, which has been adversely 
affecting the area’s bio-diversity and destroying the environment. The panel wants 
the farmers to try and reduce a proportion of their corn crops and diversify into other 
plants.

If this experiment is successful, Dr. Thongchai said a study conducted by the 
Thailand Research Fund has shown that 10 other provinces – Uttharadit, Nakhon 
Pathom, Yasothon, Kalasin, Phatthalung, Satun, Chai Nat, Ubon Ratchathani, 
Phitsanulok and Nakhon Si Thammarat – also have the potential for this project.

However, the sub-committee first needs to negotiate with various government 
agencies for cooperation and support in order to maximise the effectiveness of 
the knowledge management and development projects. For instance, the Transport 
Ministry could support things like road construction, the Ministry of Natural 
Resources and Environment could determine the impact the construction of a dam 
would have on the environment, the Interior Ministry could be responsible for safety, 
while the Agriculture and Education Ministries could publicize the project.

Apart from government agencies, experts on industry and strategic development, 
academics as well as representatives from the Mae Fah Luang Foundation and 
Office of the Royal Development Project Board would also participate in the project.

“In the long term, the project is aimed at lifting people’s quality of life. When people 
have better life, it will lead to a better society, which would go hand in hand with the 
entire country’s development,” Dr. Thongchai said.

TWOæ RuRaLæ COMMuNITIESæ INæ NaNæ
pIONEERæ ROYaLæ INITIaTIvESæ pROjECT
A sub-committee under the RID scheme has selected two 
communities in Nan province to build on sustainable knowledge 
management and development

THE prOCEss Of sElECTIng 
THE COMMUnITIEs fOr THE 
prOjECT: 
 analyze each community’s 
strengths and weaknesses; 

 Study the situation and 
strengths of people in the area; 

 Check the working experience 
of staff and volunteers;

 Seek cooperation from local 
administration organizations. 



กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย 
(Familiarization Trips) ทีจ่งัหวดัขอนแกน่ 
ถือเป็น 1 ใน 8 ทริป ที่ สสปน. ร่วมกับ 
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 

(ไทย) จดัขึน้ทัว่ทกุภมูภิาคในปนีี ้ซึง่เปน็กลยทุธห์ลกัเพือ่
สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ “ประชุมเมืองไทย 
ภูมิใจช่วยชาติ” โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและ
สมาคมต่างๆ รวมกว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั ้งนี ้ อาทิเช่น กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา, 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, กองแผนและโครงการ ศูนย์
ประสาน งานพฒันาเพือ่ความมัน่คง ส�านกันโยบายและ
แผนกลาโหม, สถาบนัการตา่ง ประเทศ เทวะวงศว์โรปการ  
กระทรวงต่างประเทศ, กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้า
หน้าท่ี กรมวชิาการเกษตร, ศนูยส์ง่เสรมิ อตุสาหกรรม ภาค
ที ่5, ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและ เทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต,ิ  
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย, ราช
วทิยาลยั อายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย และ สมาคมผูจ้ดั
พิมพ์และ ผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยหน่วย
งานดังกล่าว ได้ส่งตัวแทนผู้แทนที่มีหน้าที่หลักในการ
จัดประชุมสัมมนาขององค์กรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
รัฐกิจวิสาหกิจ สสปน. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้
หน่วยงานต่างๆ ได้พบปะกับผู้ประกอบการท้องถิน่เช่น
นี้ นอกจากจะท�าให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของ
จังหวัดทัง้ทางด้านทีพ่กั สถานทีจ่ดัประชมุ และสิง่อ�านวย
ความสะดวกต่างๆ แล้ว ยังน�าเสนอแนวคิดการจัดงาน
ในหมู่บ้านชนบทเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อนุรักษ์วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสาน เพื่อให้พัฒนา
เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังเชิญชวนให้ผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในบ้านโพน ในการปรับ
เตรยีมพืน้ทีป่ลกูต้นหม่อน และร่วมมอบคอนโดหม่อนให้

กับชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย
นฤมล สขุมุ ผูอ้�านวยการบรหิาร ทก้ิา กล่าวว่า การร่วม

มอืกบั สสปน. ในการจดักจิกรรมนี ้จะเป็นแรงกระตุน้การ
จัดประชุมภายในประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละครั้ง จะ
ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และแนวคิดให้กับหน่วย
งานน�าไปจัดท�าโปรแกรมการประชุมต่อไป

นอกจากนี้ ทิก้าได้ท�า Sale Visit กับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีม่กีารประมลู
งานการประชุมจากต่างประเทศอยู่เสมอ เพื่อให้ค�า
ปรกึษาการเขยีนแผนโครงการต่างๆ รวมถงึการสนบัสนนุ
ด้านการเงนิ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั การ
ประมูลงานมากขึ้น

พรสุข ศานติกรถาวร นักทรัพยากรบุคคลช�านาญ
การพิเศษ สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของ 
สสปน. ในครั้งนี้ นอกจากจะได้ทราบถึงศักภาพและ
ความพร้อมของจงัหวดัขอนแก่นในการจดัประชมุมากขึน้
แล้ว ยังได้รับประสบการณ์จากการไปเยี่ยมชมหมู่บ้าน
ชนบท ในอ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นแหล่ง
ผลติผ้ามดัหมีข่ึน้ชือ่ของประเทศ ซึง่จะเป็นอกีหนึง่สถาน
ทีท่ีเ่หมาะส�าหรบัการจดัคณะทตู ไทยให้มาสมัผสัวถิชีวีติ
และเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอิสาน

พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์ กรรมการที่ปรึกษา
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ 
กล่าวว่า โดยปกติ ทางสมาคมฯ จะเลือกสถานที่ในการ
ประชุมโดยสามารถขับรถจากกรุงเทพฯ ไปใช้เวลาไม่
เกิน 3 ชม. แต่ภายใน 2 ปีข้างหน้านี้ แพทยสมาคมฯ จะ
ต้องกลบัมาจดัประชมุสมัมนาทีภ่าคอสีานอย่างแน่นอน 
การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ท�าให้ได้ศึกษาและเห็นสถาน
ที่จริง มองภาพชัดขึ้น 

พรทพิย์ งามพร้อมพนัธุ ์ผูจ้ดัการสมาคมผูจ้ดัพมิพ์และ
ผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมดัง

กล่าวเป็นโครงการที่ดีมาก ท�าให้ได้มาเห็นสถานที่จริง 
เห็นความพร้อมของจังหวัด ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ 
เลอืกมาจดังานทีข่อนแก่น โดยสมาคมฯได้วางแผนไว้อยู่
แล้วว่า จะขยายงานสู่ภูมิภาค ซึ่งเดิมเราจัด งานสัปดาห์
หนงัสอื ภมูภิาค ตามโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เมือ่
ขอนแก่นมคีวามพร้อมเช่นนี ้ปีหน้าเราตดัสนิใจจะมาจดั 
ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

สมาคมฯ มแีผนการจะย้ายการจดังานสปัดาห์หนงัสอื
ในภมูภิาคทัว่ประเทศจากเดมิจดัภายในโรงเรยีนมาจดัที่
ศูนย์ประชุมแทน 

รามจิตติ อินทรประเสริฐ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ให้
ความเห็นว่า ผู้ประกอบการขอนแก่นมีร่วมมือกันอย่าง
เข้มแข็งและมีความพร้อมด้านสถานที่ การเดินทางร่วม
ส�ารวจเส้นทางในครั้งนี้ ท�าให้ได้เห็นสถานที่จริง ซึ่งการ
จดัประชมุนอกสถานทีน่ัน้ ได้ผลดกีว่าการจดัภายในห้อง
ประชุมในกรุงเทพฯ อยู่แล้ว  

นอกจากความพร้อมโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบการ
คมนาคมขนส่งแล้ว ขอนแก่นยังมีความพร้อมด้านการ
จัดประชุม โดยมีจ�านวนห้องพักกว่า 3,500 ห้อง และ 
และมีโรงแรมที่จะเปิดตัวในปี 2553 อีก 4 แห่ง รวมห้อง
พกักว่า 500 ห้อง สามารถรองรบัการประชมุขนาดไม่เกนิ 
1,000 คน ในขณะที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์การประชุม
นานาชาติ มีพื้นที่ใช้สอย 21,160 ตารางเมตร สามารถ
รองรับการประชุมได้ 2,000-3,000 คน 

สสปน. ได้ผลตอบรับดีจากกิจกรรม
ส่งเสริมการขายที่ขอนแก่น

องค์กรภำครัฐ-เอกชน
มั่นใจศักยภำพและควำม
พร้อมจัดประชุมสัมมนำ 
สสปน. ประสบผลส�ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
(Domestic Corporate Familiarization Trips) ที่จังหวัด 
ขอนแก่น เมื่อเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ โดยหลำยองค์กรจำกภำครัฐ 
และเอกชน มีแนวโน้มจะมำจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล
ที ่ขอนแก่น หลังจำกเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะผู้ประกอบกำร 
ภำคเอกชน และสัมผัสประสบกำรณ์จริง จำกสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
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This was one of the eight familiarization trips nationwide that TCEB 
and Thailand Incentive and Convention Association (TICA) are jointly 
organizing this year. The trip was part of a major marketing strategy to 
encourage understanding and getting public and private organizations 
to participate in the “Prachum Muangthai Pumjai Chuay Chart” domestic 

MICE campaign.

TCEB invited more than 20 state agencies and associations to participate in the 
trip including  the Ministry of Tourism and Sports; the National Statistics Office 
of Thailand; Plans and Programs Division; Development Coordinating Center for 
Security under the Defense Ministry’s Office of Policy and Planning; the Foreign 
Ministry’s Devawongse Varopakorn Institute of Foreign Affairs; the Personnel 
Division of the Department of Agricultural Extension; Industrial Promotion Center 
- Region 5; National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC); 
Royal College of Anesthesiologists of Thailand; the Royal College of Physicians of 
Thailand; and the Publishers & Booksellers Association of Thailand (PUBAT).

Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, TCEB’s government and corporate affairs director, 
said that by taking part in this activity, TCEB received a good response from 
participating organizations. They did not just meet local operators and realize the 
province’s potential and readiness in providing accommodation, meeting venues 
and other facilities, it also gave them a chance to get directly matched in terms of 
business.

Naruemol Sukhum, executive director for TICA, said the association usually 
organizes four or five Familiarization Trips every year, and the promotional activities 
organized in collaboration with TCEB would act as a catalyst for the domestic MICE 
industry. After all, organizations will have a better idea about where they should hold 
their meetings and incentives.

In addition, TICA also held a sales visit event jointly with Khon Kaen University and 
Mahasarakham University – the two institutes that regularly bid for international 
meetings. TICA has been supporting the institutions by offering advice along with 
project plans as well as funding their move to enhance competitiveness when 
bidding for international events.

Pornsuk Santikornthavorn, personnel expert at the Foreign Ministry’s Devawongse 
Varopakorn Institute of Foreign Affairs, said TCEB’s trips would not only help 
participants realize Khon Kaen’s potential but they could also visit the Chonnabot 
district, which is famous for its mudmee silk, woven using an age-old Isaan 
technique of creating unique patterns. This should become a perfect location for 
foreign ambassadors to experience the lifestyle and local culture in the Northeast. 

Major Dr. Chanrit Lawthaweesawat, from the advisory board for the Medical 
Association of Thailand, said that Khon Kaen did not only offer top meeting venues 
and convenient transport, it is also outstanding in terms of cultural diversty.

Porntip Ngampromphan, manager of the Publishers & Booksellers Association of 
Thailand, commented that the FAM Trip is very good for giving organizations the 
chance to experience real places and the province’s readiness, which in turn would  
help the organizations choose Khon Kaen as a venue for their meetings. 

“The association is planning to organize more provincial book fairs and move events 
that were earlier held in schools or educational institutes to convention centers in 
provinces such as Hat Yai in the South, Phitsanulok in the North and Khon Kaen in 
the Northeast”.

Porntip attributed the association’s plan to hold a meeting next year at Golden 
Jubilee Convention Hall to Khon Kaen’s readiness as a host.

Ramjitti Indaraprasirt, from the public relations department at the National Center 
for Genetic Engineering and Biotechnology, also agreed that “Prachum Muangthai 
Pumjai Chuay Chart” was very good at giving organizations a chance to receive in-
depth information and directly experience things such as the local cuture.  

Apart from having an efficient infrastructure and convenient transportation network, 
Khon Kaen is also ready in terms of meeting venues. 

The province already has more than 3,500 hotel rooms on offer, and the number 
should rise by another 500 with an additional four hotels set to open next year. The 
four- and five-star hotels should be able to accommodate 1,000-strong meetings. 
Meanwhile the Kanchanapisek Convention Hall of Khon Kaen University has 21,160 
square meters earmarked for functions that can easily accommodate 2,000 to 3,000 
people.

TCEBæ gETSæ gOOdæ RESpONSEæ fROMæ faMæ TRIpæ TOæ khONæ kaEN

puBLICæ aNdæ pRIvaTEæ SECTORSæ aREæ
CONfIdENTæ ONæ ThEæ pOTENTIaLæ aNdæ
REadINESSæf ORæ MEETINgS
TCEB has been successful in organizing a Domestic Corporate Familiarization Trip in Khon 
Kaen last month, especially since the province is already popular among many public and 
private agencies for holding meetings and incentives.  The event helped participants meet 
local operators and properly experience the province’s facilities and many tourism attractions.
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TCEBæ TOæ hOSTæ 17thæ ITæ &æ CMaæ
aNdæ 12Thæ CTWæ aSIaæ paCIfIC
TCEB is attracting more than 2,000 buyers and 
sellers in the MICE industry from 50 countries to 
the Asia-Pacific premier meetings and incentive 
travel show, to be held in Bangkok between 6-8 
October. The event is meant to restore market 
confidence and generate revenues of Bt1 billion.

Malinee Kitaphanich, director of meetings and incentives TCEB, has teamed up 
with TTG Asia Media to host the 17th IT & CMA as well as the 12th CTW Asia-
Pacific 2009 at the Bangkok Convention Center in Central World. The two events 
are getting added support from Thai Airways International and other partners of 

the Thai team. 

“This year, the event will be organized under the ‘Feast on Asia’ theme that aims to create a 
strong platform for leading MICE industry professionals from across the world to meet in Asia 
and find new business opportunities at this double-bill event,” Malinee said.

This is the eighth consecutive year that Thailand is hosting this event and will do so for 
another four years thanks to an agreement with the organizer, TTG Asia Media. These 
meetings should emphasize and reflect the country’s potential and readiness to become a 
preferred destination for meetings, incentives, conventions and exhibitions in Asia.

So far, 380 buyers from 50 countries have already confirmed their participation. In addition, 
exhibiting companies and organizations related to tourism and MICE industries from countries 
such as Vietnam, China, Hong Kong, Thailand, South Korea, Japan, Taiwan, Sri Lanka, the 
Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Australia and New Zealand will also be 
setting up pavilions at the trade show.

TCEB expects more than 2,000 delegates from across the world to attend the Asia-Pacific 
event and generate around Bt1 billion in revenue.

HigHligHts at tHis year’s event are: 
¬ thai MiCe Cities showcase: TCEB is joining forces with four cities – Pattaya, Chiang Mai, 

Phuket and Bangkok – to exhibit and hold trade talks for the first time, which will enhance 
the potential of the MICE industry;

¬ MiCe Human resources Development: TCEB teams up with the Thailand Incentive and 
Convention Association (TICA) to support Future Leadership Forum that will bring together 
60 students from 15 educational institutions nationwide for a seminar and training course, 
and will give them real experience of a trade show. The event will also hold a MICE project  
contest, the two winners of which will get to attend the IMEX 2010 in Germany.

¬ the association Professional Competencies Course: It will be launched at the IT & CMA 2009 
in Bangkok, with its  content based on the internationally acclaimed Certified Association 
Executive (CAE®) designation offered by CSAE (Canadian Society of Association 
Executives)  in conjunction with AUSAE (Australian Society of Association Executives). 
The course will focus on the talents that executives of successful associations need. 
Participants will also get to learn what it takes to create a vision, develop conceptual skills, 
implement governance systems, successfully deal with volunteers, develop programs and 
evaluate success.

สสปน. เดินหน้ำจัดงำน 
17th IT&CMA และ 12th

CTW Asia pacific

สสปน. ดึงกลุ่มผู้ซื้อผู้ขำยในตลำดไมซ์กว่ำ 2,000 
คน จำก 50 ประเทศทั่วโลกเข้ำร่วมงำน เทรดโชว์
ยิ ่งใหญ่ที ่สุดแห่งเอเชียแปซิฟิก 6-8 ตุลำคมนี้ที่
กรุงเทพฯ หวังฟื้นฟูควำมเชื่อมั่นตลำด คำดกำรณ์
งำนนี้น�ำรำยได้เข้ำประเทศ 1,000 ล้ำนบำท

นางมาลินี กิตะพาณิชย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการประชุมและการ
ท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั ส�านกังานส่งเสรมิการจดั ประชมุและ
นทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื สสปน. เผยถงึความร่วมมอื
ระหว่าง สสปน. และ บริษัท ทีทีจี เอเชีย มีเดีย จ�ากัด โดยการ

สนับสนุนของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และองค์กรพันธมิตร ภาย
ใต้หน่วยงานไทยทมี จดังาน IT&CMA ครัง้ที ่17 และ CTW Asia Pacific ครัง้
ที่ 12 ประจ�าปี 2009 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

“การจดังานปีนี ้จะใช้รปูแบบงานภายใต้แนวคดิ “Feast on Asia” มุง่หวงั
จะสร้างเวทใีห้ผูป้ระกอบการไมซ์จากทั่วโลกได้มาพบปะกนัในเอเชยีเพือ่ค้น
พบโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ ภายในงานเทรดโชว์ ระดบันานาชาตทิีร่วมเอางาน
ใหญ่ทั้งสองงานมาจัดไว้ในสถานที่แห่งเดียวกัน”

ประเทศไทยได้รบัสทิธิจ์ดังานดงักล่าวตดิต่อกนัมาเป็นปีที ่8 และได้มกีาร
ลงนามข้อตกลงร่วมกันกับทีทีจี เอเชีย มีเดียซึ่งเป็นผู้จัดงาน ให้ประเทศไทย
ได้รบัสทิธิเ์ป็นเจ้าภาพจดังานดงักล่าวต่อเนือ่ง ไปอกี 4 ปี ตัง้แต่ปี 2009 ถงึ ปี 
2012 ซ่ึงเป็นการตอกย�้าและแสดงถงึศกัยภาพ ตลอดจนความพร้อมของไทย
ในการเป็นจดุหมายปลายทางของการจดัประชมุ การแสดงสนิค้า นานาชาต ิ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่โดดเด่นแห่งเอเชีย 

ล่าสุดมีผู้ซื้อตอบรับเข้าร่วมงาน 380 รายจาก 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้
ยังมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมไมซ์จาก 
กว่า 10 ประเทศเข้าร่วมโชว์ศักยภาพในการจัด Country Pavilion ได้แก่ 
เวียดนาม, จีน, ฮ่องกง, ไทย, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ศรีลังกา, ฟิลิปปินส์, 
มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ 
สสปน. คาดการณ์ว่าจะมผีูเ้ข้าร่วมใน เวทเีจรจาธรุกจิไมซ์ระดบัภมูภิาคเอเชยี
แปซิฟิก ครั้งนี้กว่า 2,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก และสร้างรายได้เข้า
ประเทศประมาณ 1,000 ล้านบาท

ส�ำหรบักจิกรรมไฮไลท์ภำยในงำน IT&CMA ครัง้ที ่17 และ CTW 
Asia Pacific ครั้งที่ 12 ประจ�ำปี 2009 ในปีนี้ ประกอบด้วย 
¬ The Thai MICE Cities Showcase สสปน ผนึกก�าลัง 4 MICE cities เมือง

พัทยา, จังหวัดเชียงใหม่ จังวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ร่วมออกบูท
และจัดนัดหมายเจรจาธุรกิจเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
ในการด�าเนินการธุรกิจ MICE ในคลัสเตอร์ หลัก 

¬ สร้างศกัยภาพบคุลากรในอตุสาหกรรม MICE โดย TCEB ร่วมมอื กบั TICA 
สนับสนุนการจัด Future Leadership Forum น�าตัวแทนนักศึกษา 60 คน 
จาก 15 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าสัมมนา และฝึกอบรม พร้อมทั้ง
สัมผัสประสบการณ์จริงในงาน Tradeshow ในงานมีการจัดแข่งขันสร้าง
โครงการ MICE โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นการเดินทางเข้าร่วมงาน 
IMEX 2010 ที่ประเทศ เยอรมันนี 

¬ เปิดตวัการอบรม Association Professional Competencies เป็นครัง้แรก
ในภูมิภาคเอเชีย โดยเนื้อหาอิงหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับสากล 
โดยความร่วมมือระหว่าง CSAE (Canadian Society of Association 
Executives) และ  AUSAE (Australian Society of Association 
Executives) หลกัสตูรนีเ้หมาะส�าหรบัเจ้าหน้าทีแ่ละผูบ้รหิารสมาคม โดย
จะเน้นเรื่องความสามารถที่ผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จจะต้องมี ผู้เข้า
ร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การจัดท�าวิสัยทัศน์ พัฒนาทักษะเชิงความคิด 
การท�าระบบธรรมาภิบาล การจัดการกับอาสาสมัครอย่างประสบความ
ส�าเร็จ การพัฒนาโครงการและการประเมินความส�าเร็จ

6 - 8 October 2009
Bangkok Convention Centre at CentralWorld

Bangkok, Thailand
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