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Message from the president
Happy Thai New Year. I hope all of you rested and
enjoyed spending some time with your families during
the Songkran Festival. This TCEB newsletter is packed
with interesting information for readers, starting with
the great success in organizing the “Open Day: Thailand
for World Expo 2020” with more than 400 participants
from the government sector, the private sector and the
MICE and tourism sector. As a result, all parties reached
a consensus that Thailand should submit a bid to host
World Expo 2020, and they all agreed to fully support the
project.
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สวัสดีปีใหม่ไทยท่านผู้อ่านวารสาร สสปน. ทุกท่านครับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ทุกท่านคงได้ใช้เวลา
พักผ่อนกับครอบครัวอย่างเต็มที่ และส�ำหรับฉบับนี้ สสปน. ก็มีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากท่านเช่นเคย เริ่มต้น
ด้วยความส�ำเร็จอย่างสูงกับการจัดงาน Open day Thailand for World Expo 2020 การระดมความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเกือบ 400 คน ผลปรากฎว่า ทุกภาคส่วนต่างเห็นพ้องให้ประเทศไทย
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ นับเป็นผลประโยชน์
ร่วมกันของคนไทยทั้งชาติ คุ้มค่าต่อการลงทุน สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลเพื่อการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่ง
สสปน. จะเร่งน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบโครงการและกรอบการด�ำเนินการต่อไป
ในขณะเดียวกัน การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122 และ การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิปี 2553 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2553 ที่กรุงเทพมหานคร ก็ประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างดี และช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ
สสปน. ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ Better the Best เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของงานแสดง
สินค้าไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สสปน. โดยประเดิมมาตรการสนับสนุน 6 สุดยอดงานแสดง
สินค้า ใน 6 อุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่งานระดับ “แชมเปี้ยน” ของภูมิภาค โดยล่าสุดยังเดินสายออกโรดโชว์
ไปยังประเทศฮ่องกงเพื่อโปรโมทงาน The 46th Bangkok Gems and Jewelry Show 2010 ในงาน Hong
Kong International Jewelry Show 2010 เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้าชมงาน และผู้จัดงานแสดงสินค้าจากนานา
ประเทศให้เข้ามาประเทศไทยมากขึ้น ตลอดจนสริมสร้างชื่อเสียงในการเป็นจุดหมายปลายทางส�ำหรับการจัด
แสดงสินค้าในภูมิภาค
ยังมีภาพกิจกรรมเทรดโชว์จากงาน AIME 2010 งานแสดงสินด้าด้านการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัลที่จัดขึ้น ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ติดตามในเล่ม
ทั้งนี้ สสปน. ขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมให้การสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยได้
เป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิล์ดเอ็กซ์โปในปี 2020 นับเป็นงานใหญ่อันดับสามของโลก รองจากการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก และการแข่งขันฟุตบอลโลก

Hosting the event would definitely be in the interest
of all Thai people across the country, worth the return
on investment, in line with the government’s creative
economy policy for long-term sustainable economic and
social development, and would create unity among Thai
people as a whole. Therefore, TCEB will continue to push
its submission to the Cabinet of a request to approve the
project and a working framework.
Meanwhile, the 122nd Assembly of the InterParliamentary Union (IPU) and the Meeting of the
Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP)
– held in Bangkok from March 28 to April 1 – was also
successfully organized. The event fostered understanding
and increased international confidence.
TCEB also launched a new marketing initiative –
the “Better the Best” campaign – to increase the
competitiveness of Thai exhibitions, which is one of
the bureau’s core missions. Initially, TCEB will support
six leading international events held in Thailand in six
industrial sectors, with the aim of developing these into
“Regional Champion Shows”.
In the latest move, TCEB organized a road show in Hong
Kong to promote the 46th Bangkok Gems and Jewelry
Show 2010, at the Hong Kong International Jewelry Show
2010. The activity was aimed at increasing the number
of visitors and overseas exhibitors coming to Thailand,
as well as enhancing Thailand’s reputation as a preferred
destination for exhibitions in the region.
Moreover, TCEB joined a major trade show, AIME 2010
– the 18th Asia-Pacific Incentives & Meetings Expo, held
in Melbourne, Australia. Details about this and other
activities can be viewed inside the publication.
TCEB would like to take this opportunity to extend an
invitation to all Thai people to jointly support and drive
Thailand as the host of the World Expo 2020, which is the
world’s third-largest event, following the Olympic Games
and the World Cup.

สวัสดีครับ
นายอรรคพล สรสุชาติ
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Akapol Sorasuchart
President
Thailand Convention and Exhibition Bureau

เรื่องจากปก
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ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เดินหน้าผลักดัน
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเห็ น ชอบในโครงการเสนอ
ตัวลงรับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม
เวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 หลังจากผลการประชุมระดม
ความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอด
จนสถาบันการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ทุกภาคส่วนต่างเห็น
พ้องสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวประมูลสิทธิ์เป็น
เจ้าภาพจัดงาน เพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของคน
ไทยทัง้ ชาติ คุม้ ค่าต่อการลงทุน สอดคล้องกับนโยบาย
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ข องรั ฐ บาลเพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน
และสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

ก่

อนหน้านี้ สสปน.ได้พจิ ารณาความจ�ำเป็นและศึกษาความเป็นไปได้เบือ้ งต้น
ของโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ของ
ประเทศไทย ซึ่งผลปรากฎว่า นอกจากจะเป็นการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก
ต้นทุนทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่ประเทศไทย มีอยู่อย่าง สร้างสรรค์ ผนวก
เข้ากับการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Creative and Green
Economy) รวมทั้งนโยบาย ของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการ
ประชุมและแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเซีย

cover story

Thailand Convention and
Exhibition Bureau (TCEB) will urge
the Cabinet to endorse a proposal
to submit a bid to host World
Expo 2020. The move comes
after public and private sector
bodies reached a consensus that
Thailand should do so because
hosting the event would be in the
interests of all Thai people. They
agreed that it would be worth
the return on investment, would
be in line with the government’s
creative economy policy for longterm sustainable economic and
social development and, most
importantly, would create unity
among Thai people as a whole.

นายอรรคพล สรสุชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ สสปน. กล่าวว่า ทัง้ นี้ ผลการศึกษาความเป็นไป
ได้ในเบื้องต้นของโครงการ ชี้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอ โดย
เป็นประเทศติด อันดับน่าท่องเที่ยว มีบุคลากรในประเทศที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการจัดงานระดับเวิลด์เอ็กซ์โป มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่พร้อมให้ความร่วม
มือและสนับสนุน และที่ส�ำคัญ ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานระดับ
มหกรรมโลกหรือเวิล์ดเอ็กซ์โปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีประสบการณ์ใน
การจัดงานมหกรรมโลกระดับ Horticulture ที่รับรองโดย “ส�ำนักงานส่งเสริมการจัด
งานเอกซ์โปร์นานาชาติ (The Bureau of International Expositions)” มาแล้ว โดย
ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ์ปี พ.ศ. 2549 อีกทั้งยังมีประสบการณ์ การเข้าร่วมประมูลสิทธิ์ในการเสนอ
ตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
ในขณะที่ ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นการเสนอประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด
งานเวิล์ดเอ็กซ์โป 2020 (Open Day: Thailand for World Expo 2020) จากกลุ่มภาค
รัฐ กลุ่มภาคธุรกิจ และกลุม่ อุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวกว่า 400 คน จาก 291
องค์กร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปรากฎว่า ที่ประชุมได้มีความเห็นสอดคล้องใน
การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ เพราะถือเป็น โอกาสส�ำคัญในการแสดงถึงศักยภาพ
ของประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของนานาชาติ ตลอดจนการยก
ระดับการพัฒนาประเทศโดยรวม และที่ส�ำคัญ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจและ
ความสามัคคี สร้างเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติ โดยให้ประชาชน
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ผลจากการระดมความคิดเห็น ที่ประชุมได้ข้อสรุปใน 5 ประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ด้าน
แนวคิดหลักในการจัดงาน ด้านความร่วมมือ ด้านปัจจัยทางกายภาพและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ด้านการลงทุน และ ด้านการประมูลสิทธิ์ (รายละเอียดในตารางประกอบ)
ขณะเดียวกัน สสปน. ได้เตรียมประกาศการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป
2020 ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในงานเวิล์ด เอ็กซ์โป 2010 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้

at the Thailand Pavilion in Shanghai on June 18; this will be the forum used for the
official announcement.
At the Shanghai event, TCEB will invite think-tanks from Thailand as well as
other countries and organizations, including the BIE board, the Thai Chamber
of Commerce, Thai Team abroad, and the local and foreign press to attend the
presentation of the plan to bid to host the World Expo 2020.
Deputy Prime Minister Major-General Sanan Kajornprasart told the attendants of
the Open Day: Thailand for World Expo 2020 that the World Expo is the world’s
third-largest event, following the Olympic Games and the World Cup. Therefore, it
is essential to mobilize ideas from all parties, comprising experienced persons and
experts from various sectors. The forum was open for participants to share ideas,
suggestions and useful information for preparing to submit a bid.
He also said that, today, Thailand is a part of a globalized world that is facing
rapid changes in economic, social, political and environmental terms, advances
in information technology as well as new global trade regulations with freer trade
areas.
The National Economic and Social Development Board has forecast that in the
next two decades Thailand could face three major global changes: technological
advances, energy problems and global warming. As a result, the Kingdom is
expected to face the challenge of global economic volatility.
However, the country has high potential in the agricultural sector, especially in
value-added products, and is aiming to get the right balance in agricultural demand
between alternative energy and food. It is essential that Thailand prepare for further
globalization in the next 10 or 20 years. One of the most crucial preparations is in
the area of knowledge, which is a crucial factor for increasing competitiveness in
the global market. This is a vital basis for true development in science, technology,
human resources and business administrative management, according to Sanan.
Hosting the World Expo would present a great opportunity to enhance the country’s
capability and readiness as a preferred destination for MICE in the region. In
addition, the event would present Thailand as a hub for showcasing the latest
innovations and the most advanced technology, global civilization, intelligence and
the diversity of cultures worldwide. The event would also be a stage for exchanging
ideas on global issues such as climate change, and environmental and natural
resources deterioration.
“I’m confident that Thailand would gain an enormous advantage in many aspects. For
the economy, the country would get revenue from organizing the event, construction,
services, direct and indirect investment, job creation, tourism and other related
industries. The event would be beneficial to the direction of future development in
Thailand’s knowledge and innovation and in increasing competitiveness.
“Another matter of great interest is that the event would inspire ideas, encourage
reviously, TCEB carried out a feasibility study on the submission people and youth to be enthusiastic about learning, observing and creating.
of a bid to host the event. The results of the study indicated that Moreover, the event would be the world’s largest public stage, allowing people to
not only would the project be in accordance with the government’s learn and share experiences in various fields. This would create opportunities to
policy on the creative economy, it would also cultivate benefits by develop skills for research and development throughout the six-month expo. It is
extending the impact of the country’s cultural and tourism resources estimated that the event would attract more than 10 million visitors,” said Sanan.
further. Additionally, it would boost knowledge, innovation and the He said that in regard to the readiness of long-term infrastructure, the government
green economy as well as support the government’s policy to drive Thailand to be is now accelerating Bangkok’s transportation network development, particularly the
a preferred destination for MICE in Asia.
Akapol Sorasuchart, TCEB’s president, said that according to the feasibility
study, Thailand is ready and has more than adequate potential to host the event.
Notably, Thailand has world-famous tourist destinations, professionals to organize
international events like World Expositions, and great support from the public and
private sectors. In addition, Thailand has participated in the World Expo since 1862,
as well as having been the organizer of the Royal Flora Ratchaphruek 2006, a
horticulture event certified by the Bureau International des Expositions (BIE). Several
years ago, Thailand also submitted a bid to host the Olympic Games in 2016.
More than 400 participants from three groups – the government sector, the private
sector and the MICE and tourism industry – attended the “Open Day: Thailand
for World Expo 2020” in February 2010 and fully supported the project. They all
agreed that it was a great opportunity to showcase the country’s potential, enhance
the nation’s image and international confidence as well as improve the country’s
development as a whole. More importantly, it would create a concerted effort that
would lead to unity by inviting all Thais to jointly host the event.
At the forum, the participants reached conclusions on five major topics: the eventorganizing concept, cooperation, infrastructure and facilities, investment and the
bidding process. (See more details in tables on page 9.)
TCEB is ready to officially announce the intention to bid at the World Expo Shanghai
2010 if the Cabinet approves the project. The bureau has been given permission
by the Social Development and Human Security Ministry to organize a “Thai Night”
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สาธารณรัฐประชาชนจีน หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยได้รับอนุญาต จากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ในการจัดงาน “Thailand for World Expo
2020” ณ อาคารศาลาไทย (Thailand Pavilion) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2553
ในงานดังกล่าว สสปน.ได้เตรียมเชิญกลุม่ ผูน้ �ำความคิดต่างๆ ทัง้ จากในประเทศไทย
และต่างประเทศ อาทิ คณะกรรมการ BIE สมาคมการค้า ไทยทีมในต่างประเทศ
สื่อมวลชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานเพื่อรับทราบถึงศักยภาพและ
ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิล์ด เอ็กซ์โป และร่วมรับฟัง
แผนการเสนอตัวเข้าร่วมประมูลสิทธิ์จัดงาน เวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 ของประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ
รองนายกรัฐมนตรี พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ กล่าวปาฐกถาในการเปิดการประชุม
ระดมความคิดเห็นในครัง้ นีว้ า่ งานมหกรรมเวิลด์ เอ็กซ์โป เป็นงานทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของโลก รองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และการแข่งขันฟุตบอลโลก จึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน ซึ่งล้วนแต่
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการส�ำหรับการเสนอตัวเป็น
เจ้าภาพของไทย
ปัจจุบนั นี้ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ประ เทศไทยเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมโลกในยุคของ
โลกาภิวตั น์ ซึง่ ต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎ
ระเบียบทางการค้าใหม่ของโลกที่มีการเปิดเสรีมากขึ้น โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ได้ประเมินถึงแนวโน้มในอีก 20 ปีข้างหน้า
ว่า ประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส�ำคัญ 3 ประการคือ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัญหาด้านพลังงาน และปัญหาภัยคุกคามจากภาวะ
โลกร้อน ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คาดว่า ประเทศไทยจะต้องประสบกับ
ความท้าทายอันเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลก
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในภาคการเกษตร โดยเฉพาะในการ
พัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และอาหาร รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่าง
สมดุล ระหว่างความต้องการด้านอาหารและพลังงาน ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแส
โลกาภิวตั น์ในอีก 10 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้า โดยสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ ทีป่ ระเทศไทย
ต้องเตรียมความพร้อม คือ ความรู้หรือวิทยาการ เนื่องจากจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึง่ จะเป็น รากฐานส�ำคัญของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างแท้จริง
เพราะฉะนั้น การจัดงานเวิล์ดเอ็กซ์โปจะเป็นโอกาสครั้งส�ำคัญของประเทศไทย ไม่
เพียงแต่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยใน
เรื่องความพร้อม การเป็นศูนย์กลางของการจัดการประชุมและนิทรรศการในภูมิภาค
เท่านัน้ แต่จะเป็นจุดรวมศูนย์ของการน�ำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
ดีทสี่ ดุ ของโลก รวมถึงพัฒนาการ อารยธรรมของมวลมนุษยชาติ ภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรม
ทีห่ ลากหลายของสังคมประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก อีกทัง้ ยังเป็นเวทีสำ� หรับการแลกเปลีย่ น
ประเด็นปัญหาระดับโลก อาทิเช่น ปัญหาโลกร้อน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
“ผมเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจ อัน

ได้แก่ รายได้จากการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นภาคก่อสร้าง ภาคบริการ การลงทุนทั้งทาง
ตรง และทางอ้อม การจ้างงาน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมของประเทศไทยในอนาคต
ช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศ และที่ส�ำคัญจะเป็นการจุดประกายทาง
ความคิด และกระตุน้ ให้ประชาชน เยาวชนของไทยได้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น และ
สร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นเวทีสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดที่ เปิดกว้างส�ำหรับประชาชนทุกคนได้
เรียนรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในสาขาวิทยาการต่างๆ ทีห่ ลากหลาย และสร้างโอกาส
ในการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยพัฒนาอย่างยาวนาน ถึง 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลทีม่ งุ่ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยคาดว่าจะมีผเู้ ข้าชมงานเวิลด์
เอ็กซ์โปกว่า 10 ล้านคน”
รองนายกรัฐมนตรี พลตรี สนั่น กล่าวว่า หากจะพิจารณาถึงความพร้อมของไทยใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว ขณะนี้ รัฐบาลได้พยายามเร่งด�ำเนินการพัฒนาโครง
ข่ายทางด้านการคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะแผนพัฒนารถไฟฟ้า
12 สาย ซึ่งได้มีการศึกษาและทบทวนปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะ 20 ปี ข้างหน้า ระหว่างปี พ.ศ. 2553– 2572
โดยแผนโครงข่ายที่จะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 2562 จะมีระยะทาง
รวม 377 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 525 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติสามารถเดินทางเข้า-ออกระหว่างกรุงเทพฯ
และปริมณฑลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังมีแผนงานโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมเส้นทางและรูปแบบการลงทุน
อาทิเช่น เส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวม
ถึงการขยายตัว ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
นอกจากนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน และมีความงดงาม ยิ่งไป
กว่านั้น ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในด้านจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วของภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ มีประชากรเกือบ
600 ล้านคน และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการ คมนาคมขนส่ง ทัง้ ทางบก ทางอากาศ
และทางรถไฟในอนาคตส�ำหรับภูมิภาคเอเชีย
“ผมมั่นใจว่า แผนพัฒนาประเทศของรัฐบาลในมิติต่างๆ อีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และทรัพยากรมนุษย์ จะสามารถ
รองรับ และสนับสนุน ให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัด
งานมหกรรมเวิล์ดเอ็กซ์โป 2020 ได้อย่างแน่นอน”
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับจากนี้ไปอีก 10 ปีข้าง
หน้า จะเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทย และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ
ซึง่ รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยมุง่ เน้นการเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสามปี (2553-2555) ต่อเนื่องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ ที่ 11 (2556-2560) รวมถึงการเปลี่ยนในภูมิภาค
จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศในปี 2515 (Asean Economic
Community)
ส�ำหรับจุดแข็งของประเทศไทยนั้น นอกจากอุตสาหกรรมทางด้านอาหารแล้ว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์ ถือว่ามีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฉะนั้น การที่ประเทศไทย
จะไปเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 จึงไม่ตอ้ งมีการวางแผนการลงทุน

plan for 12 mass-transit lines under the revised 20-year mass-transit system master
plan between 2010 and 2029. The planned network, due to commence operations
in 2019, has a combined distance of 377 kilometers covering 525 square kilometers.
This will facilitate access for travelers and foreign tourists within Bangkok and its
surrounding area. Meanwhile, the government is considering a Bangkok-Rayong
high-speed train project, which is undergoing a feasibility study. The project is
expected to enhance people’s quality of life and expand the economy.
In addition, Thailand has the strength of a diversity of cultures and customs handed
down from ancient times. It also has an advantageous geographical location as a
hub for trade, investment and tourism in Asean, which has a total population of 580
million. Thailand is also a hub for land transport and aviation in Asia – a hub to which
the rail network will be linked in the future.
“I’m confident the government’s economic development plan in various dimensions
– economic, social, infrastructure, public utilities and human resources – in the next
decade will strengthen Thailand’s readiness to host the World Expo,” the deputy
prime minister added.
Apirak Kosayodhin, an adviser to the prime minister, said the next decade would
be a crucial transitional period for Thailand and the private sector. The government
has set a strategic development plan by focusing on increasing competitiveness,
including the Thai Khemkhaeng (Invest for Strength) scheme from 2010-2012,
followed by the 11th National and Economic Development Plan (2013-2017) and the
integration of the 10 Asean member countries as the Asean Economic Community
in 2015.
Besides the food industry, which is a major strength of the country, the tourism
and MICE industry is another area of potential and competitiveness in line
with the creative economy policy. In submitting a bid to host the World Expo, it
would be unnecessary for the government to establish a new investment plan for
infrastructure development. This is because it has already approved Bt800 billion
worth of investments for infrastructure projects. More important is the creation of a
shared vision among the Thai people in the long run.
He suggested that the theme for the event is very important. For the 2008 Olympic
Games, China used the theme of “One World One Dream” in order to make it a
world event – not just a Beijing event – and one which Chinese people across the
whole country jointly hosted. Meanwhile, World Expo 2010 in Shanghai is being
organized under the theme “Better City Better Life” to showcase that China supports
innovation and initiatives linked to the culture and heritage of China.
With the public and private sectors confident about jointly submitting a Thai entry, the
more important matter is how the project committee will be able to create the shared
vision of the Thai people’s readiness to host the World Expo 2020. Such a shared
vision would change Thai society – not just the MICE and tourism industry, but
signal a strategic change in Thailand for sustainable development, the promotion of
green industries, the creation of knowledge and a creative society, innovation and
a liveable society, said Apirak.
Dusit Nontanakorn, chairman of the Thai Chamber of Commerce, supported the
idea of a Thai bid because the 10 Asean member countries will be integrated into
a single community with a population of 580 million. If Thailand hosted the event, it

would show its readiness to be a trade and investment hub within Asean.
“I think the crucial thing is unity among the Thai people, as the current conflict must
become history. Looking forwards to the next decade, a united Thai people would
bring innumerable benefits to the country and later generations. I believe that if we
have an opportunity to host the event, Thailand will be reconciled and become the
leader in Asean,” said Dusit.
Itthiphol Kunplome, the Mayor of Pattaya City, said Thailand would gain at least
Bt200 billion in revenue from holding the event. Meanwhile, it would provide an
opportunity to show the readiness and potential of the Kingdom to be a preferred
destination for global MICE, and to benefit from tourism.
Due to a number of factors, Pattaya is one of the major potential cities considered
ready to host the event. It has an international convention hall with a capacity of over
50,000 square meters, a high-speed train project, and a road network connecting
the city to Suvarnabhumi Airport and U-tapao Airport, with the latter currently being
improved into a more commercial airport.
Weerasak Kowsurat, executive director of the International Institute for Trade and
Development and a former minister of tourism and head of the Tourism Authority of
Thailand, expressed confidence in Thailand’s readiness to host the event by the end
of the decade but said the country would have to make the best possible use of the
time available to ensure that it will be ready.
The country would not only gain from foreign visitors, but the Thai people would also
have the opportunity to learn about technology and global change in many areas.
More importantly, hosting the expo would offer the chance to show the world that
Thailand was ready to be an Asean hub.
“Ten years for preparation is not a long time. The point is not whether we will win
the bid, but that the preparations we undertake are not wasted. The point is that we
must encourage the Thai people and operators in all sectors to work together and
prove that we have the readiness in regard to the people, culture and innovation,
and to move together with the region and the world,” said Weerasak.
Surapong Techaruvichit, Vice President of the Thai Hotels Association, said
the project would be of great benefit to Thailand because it would pressure the
government to accelerate infrastructure development. Implementation of certain
project development plans over the next 10, 15 and 20 years would be brought
forward. The hotel sector would undoubtedly gain direct benefits from the better
facilities that would be created, he said.
Zhao Zhenge, deputy general director of the Exhibition Department of the China
Council for the Promotion of International Trade and deputy general director of
the Liaison Office of Expo Shanghai 2010, said that the most important things in
guaranteeing success are that the organizers must get support from the government
and it must win the enthusiasm of the people.
“Thailand has the competitiveness to bid for the event because it has the diversity
of tourist destinations and cultures. Meanwhile, Thailand and Asean member
countries will form the Asean Economic Community. I believe Thailand’s hosting of
the event would be in the international interest, as most hosts in the past have been
concentrated in the United States and Europe,” said Zhenge.
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Conclusions reached at the Open Day:

Thailand for World Expo 2020
1 The major organizing concept
Public sector
¬ Emphasize the country’s strength in food,
tourism and services
¬ Focus on the cultural heritage handed down from
ancient times
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บินสุวรรณภูมิ สนามบินอูต่ ะเภา และมีความร่วมมือกับกองทัพเรือเพือ่ ปรับปรุงให้เป็น
สนามบินในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น
นายวีระศักดิ์ โค้วสุรตั น์ ผูอ้ ำ� นวยการบริหาร สถาบันระหว่างประเทศ เพือ่ การค้าและ
การพัฒนา และ อดีตรมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในอีก 10 ปีข้าง
หน้า ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานอย่างแน่นอน แต่ตอ้ งใช้เวลา
อย่างเต็มที่ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมอย่างแท้จริง
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับไม่ใช่แค่คนเดินทางเข้ามาร่วมชมงาน และคนไทยได้มี
โอกาสเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและความเปลีย่ นแปลงของโลกในหัวข้อใหม่ๆ แต่ทสี่ ำ� คัญกว่า
นั้นคือ การที่ได้แสดงศักยภาพของไทยให้โลกได้รู้จักว่า เรามีความพร้อมในการเป็น
ศูนย์กลางที่ส�ำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“ระยะเวลา 10 ปี ส�ำหรับการเตรียมการถือว่าเป็นเวลาไม่นาน ไม่ได้แปลว่าเราจะ
ต้องได้ หรือไม่ได้เป็นเจ้าภาพ แต่การเตรียมโครงการไม่มที างเสียเปล่าแน่ หมายความ
ว่า เราท�ำให้ประชาชนคนไทย ผูป้ ระกอบการทุกภาคส่วน ได้จบั มือร่วมกันในการท�ำให้
โลกรู้ว่า เราพร้อมทั้งเรื่องคน วัฒนธรรม นวัตกรรม และ พร้อมในการก้าวเดินร่วมไป
กับภูมิภาค และร่วมกับโลก”
นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า การเสนอตัวเป็น
เจ้าภาพจัดงาน จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมาก เพราะจะเป็นเงื่อนไขให้มี
การพัฒนาประเทศ โดยแผนงานต่างๆ ในอนาคตจะถูกเร่งรัดให้ได้ด�ำเนินการได้เร็ว
ขึ้นและมีก�ำหนดระยะเวลาชัดเจนขึ้น เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
นายจ้าว เจงเก๋อ รองผู้อ�ำนวยการทั่วไป ฝ่ายการจัดนิทรรศการ CCPIT (China
Council for the Promotion of International Trade) และส�ำนักงานประสานงานเวิลด์
เอ็กซ์โป เซี่ยงไฮ้ 2020 กล่าวว่า สิ่งส�ำคัญที่สุดที่สามารถการันตีความส�ำเร็จของงาน
เวิล์ด เอ็กซ์โปไม่ว่าจะเป็นการจัดหรือขั้นเตรียมงานก็คือ คุณต้องได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนและความกระตือรืนร้นจากประชาชนทัว่ ไป
“ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพราะมีพนื้ ฐาน
ด้านแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประกอบกับไทยจะผนึกกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นหนึง่ เดียว ผมเชือ่ ว่า ไทยจะได้รบั ความสนใจจากนานาชาติ เพราะ
เจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป หลายครัง้ ทีผ่ า่ นมากระจุกตัวเฉพาะในทวีปอเมริกาและยุโรป”

MICE and tourism
¬ Educate people about the MICE industry

5 Bidding
Public sector
¬ Discussion will be needed between the public
and private sectors on how to support the
submission and maximize the chances of
winning the bidding

¬ Seek a major concept outside technology, which
is not one of the country’s strengths

¬ The MICE industry will support promotion and
public relations via various media channels to
expand awareness of the project

¬ Introduce three major concepts: global warming,
excessive world population and social structure

¬ Hosting the event would be an effective tool for
creating unity

¬ Private organizations reached a consensus on
submitting a bid to host the expo

Private sector

3 Infrastructure and facilities

¬ Concentrate on cultures or nature more than
technology

Public sector

¬ The government has to study other
organizations’ failures in past events as case
studies for Thailand’s organizing of the event

¬ Introduce Thailand to the world through Thai
culture in the Thai Pavilion at the Shanghai
World Expo

โครงสร้างพื้นฐานใหม่ เพราะมีแผนลงทุนอยู่แล้วเป็นเงินทั้งหมดเกือบแปดแสนล้าน
บาท แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ การสร้างเป้าหมายร่วมให้กบั คนไทยในระยะยาวทีเ่ รียก
กันว่า Share Vision
นายอภิรักษ์ กล่าวอีกว่า หัวข้อหลักของการจัดงาน (Theme) ก็มีความส�ำคัญมาก
เช่น โอลิมปิกส์ 2008 ซึ่งจีนใช้หัวข้อว่า One World One Dream เพื่อให้เป็นกิจกรรม
ของประชาคมโลก (World Event) ไม่ใช่เป็นกิจกรรมของกรุงปักกิ่ง โดยมีประชาชน
จีนทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ ในขณะที่ เซี่ยงไฮ้ เวิล์ดเอ็กซ์โป 2010 ใช้หัวข้อ Better
City Better Life เพือ่ แสดงให้เห็นว่า จีนให้ การส่งเสริมในเรือ่ งนวัตกรรม (Innovation)
และ การริเริ่มใหม่ๆ (Initiative) เชื่อมโยงกับเรื่องวัฒนธรรมและมรดก (Cultural and
Heritage) ของประเทศจีน
สิ่งที่ส�ำคัญมากกว่านั้นก็คือ คนไทยทั้งประเทศ จะสร้างจุดร่วมในการเตรียมความ
พร้อมให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิล์ดเอ็กซ์โป 2020 ได้อย่างไร ซึ่งเป้าหมายร่วมอัน
นี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ไม่เฉพาะอุตสาหกรรมไมซ์ หรือ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว แต่จะเป็นจุดเปลีย่ นของประเทศไทยในเชิงยุทธศาสตร์ทมี่ คี วาม
ส�ำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ และส่งเสริมการพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานหอการค้าไทย เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 เพราะในอีก 5 ปีข้างหน้า กลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น หากไทย
ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นความพร้อมของประเทศไทย
ในการเป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจในกลุ่มอาเซียน
“ผมคิดว่า สิง่ ส�ำคัญคือ การหาจุดร่วมของความสามัคคีให้กบั คนในชาติ ซึง่ เป็นสิง่ ที่
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ความแตกแยก ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ต้องเป็นประวัตศิ าสตร์
ไปแล้ว มองไป อีก 10 ปีข้างหน้า คือสิ่งที่เราจะรวมตัวกันเพื่อจะสร้างประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง ผมยังเชื่อว่า ถ้าเราได้มีโอกาส
เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แล้ว ประเทศไทยจะมีความเป็นหนึ่งเดียวและที่เป็นที่หนึ่งใน
อาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์
จากการจัดงานคิดเป็นมูลค่าไม่ตำ�่ กว่าสองแสนล้านบาทเลยทีเดียว และยังได้แสดงถึง
ความพร้อมและ ศักยภาพทางด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้าของประเทศไทย
ในระดับโลก รวมถึงผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
เมืองพัทยาเป็นหนึ่งในเมืองหลักที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
การจัดงาน เวิลด์ เอ็กซ์โปได้ เช่น พืน้ ทีจ่ ดั งาน (Convention Hall) จ�ำนวนห้องพัก มีการ
สร้างระบบขนส่งระบบราง รถไฟความเร็วสูง ระบบคมนาคมขนส่ง เชื่อมต่อกับสนาม

lead in maintaining the project if there is a
change of government

¬ Have the transportation plan ready within one
year to support the event
¬ Expand Bangkok’s infrastructure into the
suburbs

Private sector

¬ Study the Hannover Expo to understand why its
organization was unsuccessful
MICE and tourism

¬ Provide research on a major concept, such as
the idea to restore the planet to its previous
state following negative trends

¬ Play a greater role in controlling energy
consumption, which will be a crucial issue in
2020

¬ Propose the idea of green or sustainable policy
to support developing countries, which would
positively influence the BIE

Private sector

¬ Thailand should hold a contest among the
potential Thai cities in order to seek the best city
for submission as the host venue. This strategy
would develop the selected city and enable
it to participate in the project from the very
beginning

¬ Introduce the capabilities of Thailand

¬ The venue should be downtown and utilise
government assets in order to lower costs

¬ The working group should visit World Expo
Shanghai 2010

MICE and tourism

¬ World Expo will be organized by Thailand, so the
venue cannot be limited to Bangkok

¬ Have international experts to assist in the
organization, such as Stern Chicago, which has
experience in managing airports, stadiums and
organizing mega events

¬ Focus on Thailand’s water culture and splendid
way of life in riverside and canal communities,
which is part of the Thai identity

¬ Submit Thailand as a candidate instead of a city

¬ Bring Asian trends into consideration in
formulating the major concept

¬ If Thailand does not win the bid, any projects
already developed for the event can later be
modified for other purposes, such as museums
or theatres

2 Cooperation

MICE and tourism

Public sector
¬ Create collaboration between the public and
private sectors

¬ Being a host is a good chance to develop
infrastructure, especially a major transportation
system

¬ The private sector should be the leader of the
project in order to avoid opposition

4 Investment

¬ The government sector should provide support
with public relations and related facilities
¬ Build relations with neighbouring countries and
other Asian nations to support Thailand’s bid
¬ Reduce political uncertainty, or separate the
political conflict from the bidding plan

Public sector
¬ The government should start investment in
Bangkok, then extend it to other potential areas
such as Salaya, Taling Chan, Rangsit, Pathum
Thani, Chachoengsao and Pattaya

Practical suggestions for driving
Thailand as the host of World
Expo 2020
¬ The government should approve the submission
plan as an item on the national agenda to create
a catalyst for the project without depending on
any particular government or being affected by
political change
¬ The government should hold a public hearing to
get broad support
¬ Establish an independent organization or
organizing committee to coordinate with the
organizations concerned

¬ The government should get an obvious return on
its investment

¬ Seek cooperation and support from BIE member
countries and BIE management

¬ The government must set a single standard

Private sector

¬ Thailand should tie up with Asean countries on
public participation

¬ The government must prepare a perfect plan to
host World Expo 2020

Conclusions on the factors
required for a successful bid

Private sector

¬ Thailand has the readiness in various respects
to organize the event, such as in management,
budget, planning and venues

¬ Create a campaign to win support from the local
and overseas organizations concerned

¬ The government should provide a back-up plan
in case Thailand is not selected to host the event

¬ Thailand must become a major trade market in
Asia

¬ Thailand might not support developing countries
in the form of money, but could offer other kinds
of support

¬ The event must be fully supported by the
government

¬ Thai people should receive all information about
the project from the government

¬ Introduce Bangkok and other Thai cities in
jointly submitting an entry in order to create a
cooperative spirit
¬ The private sector will provide support, but
should share ideas continuously
¬ Private organizations will provide support as
major sponsors of the event
¬ The government should set aside a sufficient
budget for convincing developing countries to
vote for Thailand

MICE and tourism

¬ Specify the venue without opening the matter up
for debate as that might lead to problems

¬ Souvenirs would be a channel for generating
income

¬ To avoid risk, the public and communities should

¬ The government would be able to raise funds by
issuing World Expo bonds

¬ The host city should have a teeming population
and readiness in terms of its public utilities and
transportation system
¬ The right concept for organizing the event must
be found
¬ Successful experience in organizing international
events must be studied
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Exhibition campaign

สสปน. ชูกลยุทธ์การตลาด

Better The Best
ดัน 6 สุดยอดงานแสดงสินค้าไทยสู่ระดับ “แชมเปี้ยน” ของเอเชีย

สสปน. เปิดตัว “Better the Best” แคมเปญส่งเสริมการตลาด เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของงานแสดงสินค้าไทย ประเดิมมาตรการสนับสนุน 6 สุดยอดงานแสดงสินค้า ใน 6 อุตสาหกรรม
ก้าวไปสู่งานระดับ “แชมเปี้ยน” ของภูมิภาค ตั้งเป้าน�ำรายได้เข้าประเทศจากการจัดงานรวมกว่า 518,731
ล้านบาทในปีนี้

น
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ายอรรคพล สรสุชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ สสปน. กล่าวว่า นอกจากแผนการด�ำเนิน
งาน ประจ�ำปี 2553 แล้ว สสปน. ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของอีกหนึง่ พันธกิจ
หลักคือ การผลักดันให้งานแสดงสินค้าของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมก้าว
ขึ้นสู่การเป็นผู้น�ำของงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมนั้นๆ หรือที่เรียกว่า Regional
Champion Show ดังนั้น สสปน. จึงได้ริเริ่มพัฒนาแคมเปญ Better the Best ขึ้น เพื่อ
ให้การสนับสนุนการท�ำตลาดต่างประเทศ แก่งานแสดงสินค้าชั้นน�ำซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับภูมภิ าค อันจะเป็นกลยุทธ์สำ� คัญทีจ่ ะช่วย
ตอกย�ำ้ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงาน
แสดงสินค้านานาชาติ
นอกจากการแข่ ง ขั น ในระดั บ ภู มิ ภ าคแล้ ว
โครงการ Better the Best ยังเป็นโครงการที่
ช่วยเสริมประสิทธิภาพทางการแข่งขันในเวที
โลก พร้อมเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า
ผู้เข้าร่วมงาน และ ผู้จัดงานแสดงสินค้าจาก
ต่างประเทศ ให้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้น โดย สสปน.ได้น�ำร่องคัดเลือกและสนับสนุน
งานแสดงสินค้าที่โดดเด่น ทั้งสิ้น 6 งาน เข้า
ร่วมโครงการ ได้แก่ งานบางกอก เจมส์ แอนด์
จิวเวลรี่ แฟร์ (Bangkok International Gems &
Jewelry Show) งาน โปรแพค เอเชีย (Propak
Asia) งานแสดงสินค้าของขวัญ และงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) งาน
เมทัลเล็กซ์ (Metallex) งานแสดงเทคโนโลยีดา้ นพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
และงานวีฟ เอเชีย (VIV Asia)
ด้าน ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้านานาชาติ สสปน. กล่าว
ว่า สสปน. ได้คัดเลือกงานแสดงสินค้าทั้ง 6 งาน โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ง
แต่ละอุตสาหกรรมได้รับการบรรจุให้อยู่ในวาระแห่งชาติด้านการส่งเสริมการส่งออก
อันได้แก่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและ
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและอาหาร อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมด้านของขวัญและของช�ำร่วย ทั้งนี้ แต่ละงานมีการจัด
ติดต่อกันไม่ต�่ำกว่า 5 ปี มีผู้ร่วมออกบูธเป็นชาวต่างชาติไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10 ของ
จ�ำนวนบูธทั้งหมด และผู้จัดงานมีวิสัยทัศน์ที่จะสานต่องานดังกล่าว ให้มีศักยภาพใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคตอีกไม่ต�่ำกว่า 5 ปี
ภายใต้โครงการ Better the Best สสปน.จะให้การสนับสนุนด้านการท�ำตลาดในต่าง
ประเทศ อาทิ กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ โรดโชว์เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อโปรโมทงานในต่างประเทศ การประชุมภาคอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ การยก
ระดับโปรไฟล์งาน และกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ต่างๆ เพื่อดึง
ผูซ้ อื้ และผูข้ ายจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทย อันจะผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ในระดับภูมภิ าค โดย
อาศัยงานแสดงสินค้าเป็นแพลตฟอร์มที่ส�ำคัญ
การสนับสนุนงานแสดงสินค้าทั้ง 6 งานนี้จะสามารถสร้างรายได้จากการจัดงานทั้ง

สิ้น 518,731 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้โดยตรงจากการเจรจาธุรกิจ 514,513 ล้านบาท
และรายได้จากการเดินทางในกลุ่มไมซ์ 4,217.9 ล้านบาท จากจ�ำนวนผู้ซื้อและผู้ขาย
ชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้น 58,582 คน เพิ่มขึ้นจาก
การ จัดงานปกติร้อยละ 20
นิชาภา ยศวีร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ำกัด ผู้จัดงาน METALEX
2010 กล่าวว่า METALEX ซึ่งจัดยาวนานมาถึงปีที่ 24 และมีการเติบโตต่อเนื่องเป็น
ตัวเลข 2 หลักอยู่แล้ว แต่การเข้ามาสนับสนุน
ด้านการตลาด จากสสปน.จะช่วยอุดช่องว่าง
เรื่องการสร้างการรับรู้ในตลาดเครื่องจักรและ
อุตสาหกรรมของโลกมากขึน้ และท�ำให้งานแสดง
สินค้ามีความสมบูรณ์กว่าเดิม เป็นผลดีต่อการ
ลงทุนเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีในอนาคตของ
ประเทศไทยอีกด้วย
ไมเคิล ครูซ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีเอ็ม
เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูจ้ ดั งาน Renewable
Energy Asia 2010 เชือ่ มัน่ ว่าการสนับสนุนทีม่ าก
ขึ้นจากสสปน. จะช่วยสร้างการรับรู้ไปยังสังคม
อีกทั้งยังสามารถใช้โอกาสนี้ในการเตรียมพร้อม
รับเขตการค้าเสรี หรืออาฟตา
ทางด้านเดวิด เอ๊ทเค่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท
แบงค๊อค เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ผู้จัดงาน ProPak Asia 2010 กล่าวว่า
บทบาทการท�ำงาน ของสสปน.ในการส่งเสริมงาน ProPak นั้น จะช่วยตอกย�้ำแบรนด์
ประเทศไทยในตลาดโลก จากการเสริมก�ำลังด้านการท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์
ในต่างประเทศที่เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในตลาดใหม่ๆ ที่ง่ายกว่า
เดิม เช่น ตะวันออกกลาง เป็นต้น
นอกจากนี้ สสปน. ยังเตรียมออกแคมเปญ Better Be ภายใต้งบ 35 ล้านบาท เพื่อ
สนุนธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง โดยร่วมมือกับโรงแรมกว่า 40 แห่งและการบินไทย ให้สทิ ธิพเิ ศษ
แก่ผเู้ ดินทางไมซ์ทงั้ ในส่วนของผูเ้ ข้าชมงาน และผูร้ ว่ มออกบูธจัดงานทัง้ ในส่วนแพ็กเกจ
ตั๋วโดยสาร และแพ็กเกจพักโรงแรม พัก 3 คืน คืนต่อไปฟรี (Extra Night Extra Smile)
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มระยะเวลาพ�ำนักในประเทศไทยในส่วนของนักธุรกิจ เกิดราย
ได้สะพัดในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ เติบโตร้อยละ 25 ตาม
เป้า จากปีที่ผ่านมามีรายได้ 4.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นมาตรการสนับสนุนตรงไป
ยังผู้ประกอบการงานแสดงสินค้า
ที่ผ่านมา สสปน. ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า โดยจากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการ
ระดับโลก หรือ UFI ระบุว่า ในปี 2551 ประเทศไทยมีจ�ำนวนงานแสดงสินค้า ที่จัดขึ้น
ในประเทศสูงถึง 71 งาน นับเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน
สสปน. มั่นใจว่า แคมเปญ Better the Best จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ให้ เติบโตต่อเนือ่ งในอัตราร้อยละ 25 ภายในสิน้ ปี และ ครองแชมป์ผนู้ ำ� ในอุตสาหกรรม
งานแสดงสินค้าระดับอาเซียนได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

TCEB debuts
“Better the Best”
campaign
Boosting six top
pioneer exhibitions
into regional
champion shows

TCEB has launched its “Better
the Best” marketing campaign
to boost the competitiveness
of Thailand’s exhibition sector.
Initially, TCEB will support six
leading international events
held in Thailand in six industrial
sectors, with the aim of
developing these exhibitions into
regional champion shows. The
bureau targets that the campaign
will help to generate more than
Bt518.73 billion in revenue from
the six events held in 2010.

A

Under the “Better the Best” campaign, TCEB will support overseas marketing
campaigns such as marketing activities, public relations and road shows for
particular industries in order to promote the events abroad. Moreover, TCEB
will support international industry conferences, and upgrade event profiles and
business matching to attract foreign buyers and sellers to Thailand. This is a way
to drive Thailand to become a regional hub for trade and investment by using the
exhibitions as a crucial platform.
Supporting the six events, the campaign is expected to generate event revenues
of Bt518.73 billion, of which Bt514.51 billion will be from business matching and
Bt4.22 billion from MICE travel. The number of foreign buyers, sellers and delegates
attending the events this year is expected to total 58,582, an increase of 20 per cent
from the most recent events.
Nichapa Yoswee, managing director of Reed Tradex and organizer of METALEX
2010, said that METALEX has been held for 24 consecutive years, with doubledigit growth annually. TCEB support will fill the gap of understanding of the
international machine tools and metalworking technologies industry and build the
event into something that is more perfect. This will benefit Thailand’s investment in
technological development in the future.
Michael Kruse, managing director of UBM Asia (Thailand), the organizer of
Renewable Energy Asia 2010, is confident that the greater support from TCEB
will boost the social visibility of the sector. In addition, it can be an opportunity to
prepare the exhibition industry for the impact of the Asean Free Trade Area.
Meanwhile, David Aitken, managing director of Bangkok Exhibition Services,
the organiser of Propak Asia 2010, said TCEB’s role in supporting the event will
emphasize the Thailand brand in the international market through more aggressive
overseas marketing and promotional campaigns, as well as providing an easier way
to create opportunities in new markets such as the Middle East.
Besides “Better the Best”, TCEB is also planning to launch the “Better Be”
campaign, with a budget of Bt35 million, to support the exhibition industry. The
bureau will collaborate with more than 40 hotels and Thai Airways International to
offer incentives for MICE travelers – visitors and exhibitors alike – including special
air fares and room packages with one extra night free for stays of at least three
nights. The campaign is expected to increase the length of business travelers’
stays, helping to boost the revenue of related businesses and MICE industry growth
by 25 per cent as targeted.
In the past, TCEB has already had great success in promoting the exhibition
industry. According to the Global Association of the Exhibition Industry’s report in
2008, Thailand was the leader in Asean in terms of exhibition volume, with 71 events
held that year.
TCEB is confident that the “Better the Best” campaign will drive Thailand’s exhibition
industry to grow by 25 per cent this year and maintain its top ranking in Asean’s
exhibition industry for five consecutive years.

kapol Sorasuchart, TCEB’s president, revealed that besides the 2010
operating plan, TCEB has a crucial mission to drive each industry’s
exhibition into a leading event in the region, or what is called a
“Regional Champion Show”. Therefore, TCEB created the “Better the
Best” campaign to support overseas marketing activities so that these
six exhibitions can gain regional recognition. This campaign will be an important
strategy in emphasizing that Thailand is a preferred destination for exhibitions in
Asia.
The benefits will not just be regional as the Better the Best campaign will also
enhance the competitive edge of Thailand’s exhibitions in the global arena. It will
increase the number of overseas visitors, exhibitions and organizers coming into
the country.
TCEB selected the following six pioneer exhibitions: the “Bangkok International
Gems & Jewelry Show”; “Propak Asia 2010”, Asia’s leading processing and
packaging industries show; “BIG+BIH”, the biggest lifestyle gifts and home Exhibition projection
decorative products show in Thailand; “METALEX”, Asean’s largest international As a result of the “Better the Best” campaign, the six exhibitions are
machine tools and metalworking technologies trade exhibition and conference; “VIV estimated to significantly boost the economy, the volume of foreign visitors
Asia”, covering the regional animal production and meat processing sector; and and MICE revenue.
Event	Economic
Number of
MICE revenue
“Renewable Energy Asia 2010”.
value (Bt bn)
foreign visitors
(Bt m)
Supawan Teerarat, TCEB’s exhibition director, said the bureau had selected the
International
exhibitions categorized by industries that have been included in the national agenda Bangkok
404.72
9,622
692.78
Gems & Jewelry Show
of export promotion. The sectors are gems and jewelry, machines and automobiles,
Propak Asia
17.04
30,000
216
agriculture and food, energy, packaging and gifts.
BIG+BIH
62.16
3,000
216
Each event has been held for a minimum of five consecutive years, with overseas
METALEX
6.03
3,940
283.69
booths accounting for at least 10 per cent of the participation. In addition, the
259.74
960
69.12
organizers have the vision to continue to hold the events for the development of Renewable Energy
their respective industries over the next five years.
VIV Asia
24.31
11,060
796.32
Source: TCEB
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Hong Kong road show

สสปน. จับมือ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โปรโมทการจัดงาน

The 46th Bangkok Gems and
Jewelry Show 2010 ประเทศฮ่องกง

TCEB joins
effort with
TGJTA to
promote the
46th Bangkok
Gems & Jewelry
Show 2010 in
Hong Kong

สสปน. เดินสายออกโรดโชว์โปรโมทการจัดงาน The 46th Bangkok Gems and Jewelry Show
2010 ในงาน Hong Kong International Jewelry Show 2010 ที่จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดย
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมงานแสดงสินค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับให้ขึ้นแท่นแชมป์ในภูมิภาคเอเชีย เป็น
ความร่วมมือของ สสปน. กับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับที่ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองและ
กิจกรรมโรดโชว์ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายในแวดวงการแสดงสินค้า ผู้น�ำธุรกิจจากทั่วโลก และสื่อมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นกลยุทธ์ดา้ นการตลาดที่ส�ำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของงานแสดง
สินค้า อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
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ายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ สสปน. กล่าวในงานโรดโชว์ว่า
“กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสุดยอดที่ทุกคนจะได้พบกับการออกแบบ
เครื่องประดับที่เป็นคอลเลกชั่นพิเศษโดย ดีไซเนอร์และผู้ผลิตชั้นน�ำ ผล
งานการออกแบบทีไ่ ด้รบั รางวัล และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย โดยงาน
The 46th Bangkok Gems and Jewelry Show 2010 จัดเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่
ที่สุดและจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานสามารถดึงดูดผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลก
อีกทั้งเป็นการน�ำเสนอสุดยอดงานสร้างสรรค์และทักษะของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทยให้ปรากฎแก่สายตาของนานาประเทศ
“พันธกิจหลักประการหนึง่ ของ สสปน. คือ การผลักดันให้งานแสดงสินค้านานาชาติ
ของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมก้าวขึน้ สูก่ ารเป็นผูน้ �ำของงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรม
นั้นๆ หรือที่เรียกกันว่า “Regional Champion Show” โดยสสปน. ได้เพิ่มเติมแผนงาน
โครงการพิเศษ เปิดตัวโครงการ “Better the Best” ขึน้ โดยคัดเลือก และให้การสนับสนุน
การท�ำตลาดต่างประเทศให้แก่งานแสดงสินค้าทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์เป็นทีย่ อมรับใน
ระดับภูมภิ าค และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นแรงกระตุน้ ส�ำคัญให้งานแสดงสินค้าในระดับ
ประเทศอื่นๆ ได้ตื่นตัวและปรับแผนการด�ำเนินงานไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สสปน. ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�ำคัญที่จะช่วยตอกย�้ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติระดับภูมิภาค เฉกเช่นการสนับสนุนงาน The 46th
Bangkok Gems and Jewelry Show 2010 ในครั้งนี้ ที่จะช่วยเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้าชมงาน
และผูจ้ ดั งานแสดงสินค้าให้เข้ามาประเทศไทยมากขึน้ ตลอดจนการเสริมสร้างชือ่ เสียง
ในการเป็นจุดหมายปลายทางส�ำหรับการจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
งาน Bangkok Gems and Jewelry Show จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ติดต่อกันมาเป็น
เวลานานถึง 20 ปีแล้ว โดยเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่งเอเชีย

ซึ่งประเทศไทยถือว่ามีชื่อเสียง ในด้านช่างฝีมือในการผลิตที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วย
ความสามารถในการผสมผสานศิลปะโบราณเข้ากับเทคโนโลยีทนั สมัยจากการคิดค้น
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์แบบ ผู้ขายและผู้ซื้อจากเอเชียและทั่วโลก
จะได้มีโอกาสได้พบกับงานสร้างสรรค์ล่าสุด มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า
ใหม่ๆ การสร้างโอกาสและการขยายตลาด โดยงาน The 46th Bangkok Gems and
Jewelry Show 2010 ที่จะถึงนี้จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 7- 11 กันยายน 2553 ณ
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี
นายอรรคพล กล่าวต่อไปว่า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายที่เข้าร่วมงานดังกล่าว
สสปน. ได้นำ� เสนอหลากหลายโปรโมชัน่ เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุม่ เป้า
หมาย อาทิ Extra Night, Extra Smile, 100-A-head campaign, Cash incentives
ส�ำหรับแคมเปญ Extra Night, Extra Smile มุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน
และผูค้ า้ มีการตัดสินใจเข้าร่วมงานเร็วขึน้ ตลอดจนเพิม่ ระยะวันพักส�ำหรับผูท้ เี่ ดินทาง
มาในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2553 ซึง่ แคมเปญนีป้ ระกอบด้วย ห้องพัก
ฟรี 1 คืน ส�ำหรับผู้ที่พัก 3 คืน บริการช่องทางพิเศษที่สนามบินสุวรรณภูมิ อัตราพิเศษ
ส�ำหรับบริการรับ-ส่งสนามบิน น�ำเทีย่ วกรุงเทพฯ ครึง่ วัน และส่วนลดพิเศษส�ำหรับการ
ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ ตลอดจนสถานบันเทิง
“สสปน. มีบทบาทในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์การจัดแสดงสินค้าใน
ภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงแต่งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังมีเป้า
หมายในอุตสาหกรรมด้านอืน่ ๆ ด้วย เราอยากเห็นงานบางกอกเจมส์แอนด์จวิ เวลรีม่ กี าร
สนับสนุนให้มีการขยายตัวและพัฒนาไปสู่การเป็นงานหลักในภูมิภาค” นายอรรคพล
กล่าวสรุป

T

CEB and the Thai Gems & Jewelry Traders Association (TGJTA)
collaborated to jointly organize a welcome reception and the Bangkok
Gems Roadshow, in which potential exhibitors, business leaders from
around the world and members of the media participated. It was a
crucial marketing strategy to enhance the potential of Thailand’s Gems
and Jewelry fair.
Akapol Sorasuchart, TCEB’s president, said during the road show that Bangkok is
a superb location in which to see the latest unique collections, and to find couture
designers and leading producers, award-winning designs and other special events.
As one of the country’s biggest and longest-running jewelry trade shows, Bangkok
Gems and Jewelry 2010 is expected to attract buyers and exhibitors from around
the world, and to serve as a showcase for the creative genius and unmatched skills
of Thailand’s gems and jewelry industry to international countries.
“One of TCEB’s missions is to drive Thailand’s international exhibitions in each
industry to step up to be the leading industrial show or what is called a ‘Regional
Champion Show’. Therefore, TCEB adds a special project with the launch of ‘Better
the Best’ campaign by selecting and promoting overseas marketing activities for the
exhibitions which are recognized in the region. In particular, the campaign will be a
crucial motivator for other national exhibitions to adjust their operating plans in order
to become international events. It is an important strategy to emphasize Thailand as
a preferred destination for exhibitions in the region. Similar to this activity to promote
the 46th Bangkok Gems & Jewelry Show 2010, ‘Better the Best’ will help boost the
number of visitors and overseas exhibition organizers coming to Thailand, as well
as adding to Thailand’s emerging reputation as a preferred regional destination for
exhibitions,” said Akapol.

TCEB organized a road show
to promote the 46th Bangkok
Gems & Jewelry Show 2010 in
Hong Kong during the Hong Kong
International Show 2010 early last
month, with the ambitious goal
of pushing the Bangkok Gems
& Jewelry Fair into a champion
event in Asia.
Held biannually for more than 20 years, the Bangkok Gems & Jewelry Fair is the
professional trade event of choice for the gems and jewelry industry in Asia. Thailand
has an unmatched reputation for craftsmanship and the ability to complement
ancient traditions with modern technology in its continuing quest for perfection.
Exhibitors and buyers from Asia and around the world will have the opportunity to
see Thailand’s latest creative offerings, develop new trade relationships, explore
new opportunities and extend their market reach. The 46th Bangkok Gems & Jewelry
Show 2010 will be held between September 7 and 11 at IMPACT Challenger, Muang
Thong Thani.
Akapol said that in order to add even more value for exhibitors, buyers and visitors
to the event, TCEB offers a range of tailor-made marketing promotions, including
“Extra Night Extra Smile”, the “100-A-Head” campaign, and cash incentives.
The Extra Night, Extra Smile campaign is aimed at encouraging organizers, group
visitors and individual visitors and traders to make a quick decision to participate
in the event, as well as to extend the length of stay for those who visit between
July 2009 and September 2010. The campaign consists of a fourth night FREE for
a three-night stay, a MICE Lane facilitaty at Suvarnabhumi Airport, a special rate
for airport transfer, a half-day city tour, as well as special discounts from leading
department stores and entertainment places.
“TCEB’s role is to promote Thailand as a regional hub for exhibitions and trade fairs
in not only the gems and jewelry industry, but also in all other industry sectors. We
would like to see the Bangkok Gems and Jewelry event build on the momentum and
support it has earned in the past to further expand and develop as a flagship event
for the region,” said Akapol.
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Convention

รัฐสภาไทยคาดหวัง การจัด
ประชุมนานาชาติสมัชชา
สหภาพรัฐสภา

จะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นประเทศไทย

14

แม้จะเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ แต่
รั ฐ สภาไทยก็ ยั ง ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม
สมั ช ชาสหภาพรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ 122 (The 122nd
Assembly of the Inter-Parliamentary Union) และ
การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (The Meeting of
Association of Secreatries General of Parliaments:
ASGP) ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิปี 2553 ระหว่างวันที่ 28
มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุมกว่า 1,200 คน

ส

หภาพรัฐสภา (IPU) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่าง
องค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือรัฐสภานานาประเทศ ซึง่ มีสมาชิก
ทั้งสิ้น 153 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สัมพันธภาพ ระหว่างสมาชิกรัฐสภาทั่วโลก และเพื่อความร่วมมือ
ทางรัฐสภาในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การ
รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การเคารพสิทธิ
มนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้นการประชุมสหภาพรัฐสภา จึงเป็นเสมือนเวทีที่เปิดโอกาส
ให้ผแู้ ทนสมาชิกแห่งรัฐสภานานาประเทศได้มาแสดงความคิดเห็น
อภิปราย และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งทางด้านการเมือง
รัฐสภา สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ
รัฐสภาไทยเคยได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพ
รัฐสภามาแล้วถึง 2 ครัง้ โดยครัง้ แรกจัดขึน้ เมือ่ ปี 2499 หรือกว่า 50
ปีมาแล้ว และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2530 หรือ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ส�ำหรับ
การเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 3 นี้ ประเทศไทยได้รับการประสานให้
เสนอตัวจัดการประชุมครั้งที่ 122 โดยมีคู่แข่งเพียง 2 ประเทศ
ได้แก่ แคนาดาและเวเนซูเอล่า และด้วยความพร้อมของรัฐสภา
ไทย ประกอบกับความพร้อมด้านสาธารณูปโภค สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก และบุคลากรของไทย จึงท�ำให้ประเทศไทยได้รับการคัด
เลือกในที่สุด

Thai parliamentarians see IPU
and ASGP meetings helping
to restore confidence

ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาที่ผ่านมา มีหลายหัวข้อที่
เป็นประเด็นส�ำคัญของสหภาพรัฐสภา เช่น ความร่วมมือในการขจัด
ขบวนการอาชญากรรม โดยเฉพาะด้านการค้ายาเสพติด การค้า
อาวุธผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการก่อการร้ายข้ามชาติ ความ
มัน่ คงด้านนิวเคลียร์ การมีสว่ นร่วมของเยาวชนในกระบวนการทาง
ประชาธิปไตย และยังมีการอภิปรายในประเด็นร้อนอย่างเรื่องสิ่ง
แวดล้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ในฐานะรองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง ให้ความเห็นว่า “หัวข้อที่จัดขึ้นล้วนแต่น่าสนใจ
โดยเฉพาะรัฐสภาในฐานะศูนย์รวมของการสร้าง ความปรองดอง
ทางการเมืองและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทย
มาก เพราะน่าจะท�ำให้เราหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมไทยปัจจุบันได้บ้าง
ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับโดยตรงจากการเป็นเจ้า
ภาพจัดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครัง้ นี้ ไม่เพียงการเป็นเวทีให้
สมาชิกรัฐสภาไทยได้แลกเปลีย่ นทัศนะสมาชิกองค์การ นิตบิ ญ
ั ญัติ
นานาชาติอันจะน�ำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ การ
จัดประชุมยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้มหาศาล เพราะ
ตัวแทนประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม ไม่ต�่ำกว่า 1,200 คน
ล้วนเป็นระดับประธานนิตบิ ญ
ั ญัติ สมาชิกวุฒสิ ภา และสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง
นอกจากนี้ ในขณะที่ระยะเวลาที่ผ่านมา ปัญหาความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย นานาชาติรับรู้เฉพาะจากทางสื่อซึ่งอาจ
เกิดความคลาดเคลื่อน ฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมช่วง
นี้จึงนับเป็นโอกาสดีในการท�ำความเข้าใจและท�ำให้นานาชาติ
เห็ น สถานการณ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง อั น จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข อง
ประเทศไทย ในสายตานานาชาติให้ดีขึ้นได้
“ทีผ่ า่ นมา รัฐสภาไทยบอกกับประเทศสมาชิกว่า แม้เราจะขัดแย้ง
กัน แต่ในความเป็นคนไทยและความเป็นสยามเมืองยิ้ม คนไทย
พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขก ซึ่งการประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่
ดี ตรงนี้ถือว่า ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) มีศักยภาพและช่วยการท�ำงาน ของรัฐสภาได้เป็นอย่างดี
จนภารกิจของรัฐสภาสามารถบรรลุเป้าหมายดังเจตนารมณ์” รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กล่าวอย่างชื่นชม
ส�ำหรับการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจ�ำฤดูใบไม้
ผลิ หรือ ASGP นั้น จะเป็นการเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
และกระบวนการของรัฐสภา การพัฒนาระบบรัฐสภาให้มีความ
ก้าวหน้าและเข้มแข็ง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูล
เกี่ยวกับรัฐสภานานาประเทศ และการจัดเอกสารพื้นฐานของการ
ค้นคว้ารัฐสภาศึกษา ในขั้นสูงต่อไป

Despite the political uncertainty, the Thai Parliament was nominated
to host two concurrent international meetings: the 122nd Assembly
of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and the Meeting of the
Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP). These
events were held in Bangkok between March 28 and April 1, with
more than 1,200 participants.

T

he IPU is the international organization of parliaments, which is comprised
of 153 member countries and eight associate members from international
organizations with the objectives of enhancing relations among parliament
members worldwide, parliamentary cooperation to promote democracy,
peacekeeping, international security, human rights protection, and sustainable
development.
The Assembly of the Inter-Parliamentary Union is regarded as a stage for IPU
members to express opinions, debate and seek solutions on political, parliamentary,
human rights, economic and social problems, as well as on other issues together.
The Thai Parliament has previously been honored to host the meetings twice. The
first time was over 50 years ago, in 1956, and the second occasion was in 1987 –
more than 20 years ago. For this, the third occasion, Thailand was invited to join the
competition with two other candidates: Canada and Venezuela. With the readiness
of the Thai Parliament, its facilities and the Thai people, Thailand was eventually
selected to host the events.
At the last IPU meeting, many crucial issues were discussed, such as collaboration
in fighting organized crime, specifically drug trafficking, illegal arms sales, human
trafficking and cross-border terrorism, nuclear security, youth participation in the
democratic process, as well as hot issues like the environment.
Associate Professor Dr Tasana Boonthong, Second Vice President of the Senate,
said the topics for this year’s assembly were all interesting, particularly the theme
of Parliament being at the heart of political reconciliation and good governance.
This is of great interest for Thailand as it could be a means of tackling the current

prolonged conflict in Thai society.
As to the direct benefits gained from hosting the IPU, it was not only a stage for
Thai parliamentarians to share their views with international delegates, leading to
improved international relations, but also it also stimulated the country’s economy.
There were more than 1,200 participants, including the heads of parliaments,
senators and Lower House members, all of whom have high purchasing power.
In addition, before the IPU meeting, many other countries knew about Thailand’s
political conflict only through the media, whose news reports are sometimes
inaccurate. The IPU meeting therefore offered a good chance to foster understanding
among the foreign participants through real experience, giving them the opportunity
to see that the situation is not as frightening as often reported. This has helped to
restore the country’s image.
“Previously, the Thai Parliament informed member countries that, even though we
faced internal conflicts, the Thai people were ready to be good hosts with their
warm hospitality. Out thanks goes to Thailand Convention and Exhibition Bureau,
which gave support with public relations and provided information to encourage
people to jointly host the event. This was an integral part in Parliament being able to
accomplish the goal,” said Associate Professor Dr Tasana.
The Meeting of the Association of Secretaries General of Parliaments, held in
parallel with the IPU, featured law study, regulations and parliamentary processes,
parliamentary system development and improvement, shared documentation and
information on international parliaments, as well as fundamental information for
research of parliamentary matters at the higher education level.
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Incentives

สสปน. นำ�ทีมไทยร่วม
เทรดโชว์ AIME 2010
ขยายไมซ์ไทยสู่ตลาด
โอเชียเนีย
สสปน. เดินหน้ายุทธศาสตร์ตามกรอบการค้าเสรี
อาเซียน+6 น�ำทัพ “ไทยทีม” และผูป้ ระกอบการภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งสิ้น 30
บริษัทโชว์ศักยภาพไมซ์ไทยในงาน AIME 2010 ที่
เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ปูทางขยายเครือข่าย
จากอาเซียน ไปสู่ตลาดโอเชียเนีย โดยเฉพาะตลาด
การประชุมและการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล พร้อมน�ำ TCEB leads Thai Team at major
เสนอจุดขาย “3C+” คาดว่า จะดึงให้มีผู้เดินทางมา
ประชุมในไทยประมาณ 5,000 รายในปีนี้ สร้างเม็ดเงิน trade show ‘AIME 2010’
Goal is to expand
เข้าประเทศกว่า 250 ล้านบาท

น
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ายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิด
เผยว่า จากพันธกิจและการด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์
เชิงรุกของ สสปน.ในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้
เป็นจุดหมายหลักในการจัดงานในภูมิภาคเอเชีย สสปน.จึงได้เร่งสนองต่อ
นโยบายการเปิดเสรีการค้าในกรอบอาเซียน +6 (ประเทศในอาเซียน จีน
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ที่มีความคืบหน้า
มากขึน้ ในปัจจุบนั ซึง่ ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีตอ่ ประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ
และการค้า อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยก็ได้รับผลประโยชน์โดยตรงในการ
ขยายเครือข่ายไปสูก่ ลุม่ ประเทศในภูมภิ าคโอเชียเนีย เช่น ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์
โดยล่าสุด สสปน. น�ำทีมผู้ประกอบการไมซ์ไทยด้านการจัดประชุมและ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเข้าร่วมงาน AIME 2010 – 18th Asia-Pacific
Incentive & Meetings Expo เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา
ณ กรุงเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ ถือเป็นงานแสดงสินค้าทางการเดิน
ทาง ธุรกิจการจัดประชุมและการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัลทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของ
ออสเตรเลีย ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำต่อเนือ่ งทุกปี โดยปีนนี้ บั เป็นปีที่ 18 ซึง่ มีผเู้ ข้า
ชมงาน ผูเ้ ดินทางธุรกิจ ผูว้ างแผน และผูจ้ ดั การประชุมด้านไมซ์ทมี่ ศี กั ยภาพ
ประมาณ 6,000 รายจาก 50 ประเทศ เข้าร่วมงาน โดยมี Host buyer กว่า
3,500 ราย จากบริษัทชั้นน�ำทั่วโลกรวมอยู่ด้วย
“พร้อมกันนี้เพื่อให้ไทยสามารถรุกตลาดในกลุ่มประเทศโอเชียเนียได้
อย่างเต็มที่ สสปน.จึงได้น�ำเสนอจุดขาย 3C+ อันประกอบด้วย 1) Creative
MICE อันเป็นแนวการด�ำเนินงานที่สนองต่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของรัฐบาล 2) Cluster Marketing ชูจุดขายความแตกต่างทั้งด้านสถานที่
จัดงานอันหลากหลาย และแพคเกจสนับสนุนทีต่ อบโจทย์ทกุ ความต้องการ
ของอุตสาหกรรมไมซ์ และ 3) Cutting-edge Competitiveness เน้นการ
ท�ำงานเชิงรุกของรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาที่จะเดินทางเข้า
มายังประเทศไทย”
ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่า ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย
เป็นประเทศคูค่ า้ อันดับที่ 6 ของประเทศไทย รองจาก ญีป่ นุ่ จีน สหรัฐอเมริกา
มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมีมลู ค่าการส่งออกและน�ำเข้าระหว่างประเทศสูง
ถึง 422,387 ล้านบาท
ในขณะที่อุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2551 มีจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จาก
ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียเดินทางเข้ามายังประเทศไทยสูงถึง 40,470
คน สร้างรายได้เข้าประเทศได้กว่า 3,541 ล้านบาท โดยร้อยละ 56 มาจาก
ประเทศออสเตรเลีย
ในปี 2551 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากประเทศนิวซีแลนด์เดินทาง
เข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 188 เมื่อเทียบกับปี 2550 โดยสร้าง
รายได้ถึง 1,044 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2550 ที่มีจ�ำนวนรายได้เพียง
553 ล้านบาท

MICE market into
Oceania

TCEB is pressing ahead with a strategy that follows
up on the ASEAN-plus-6 free-trade framework.
The bureau headed the Thai Team and 30 Thai
MICE operators to demonstrate Thailand’s MICE
potential at AIME 2010 – the 18th Asia-Pacific
Incentives & Meetings Expo, held in Melbourne,
Australia – paving the way for the expansion of the
market network from Asean to Oceania, especially
in regard to incentives.

T

CEB also introduced the Triple C Plus (3C+) initiative at the event. It is expected to
attract 5,000 Oceania MICE visitors to Thailand this year, bringing in more than Bt250
million in revenue.
Akapol Sorasuchart, TCEB president, revealed that with TCEB’s mission and the
aggressive strategic plan to drive Thailand’s to be a preferred destination in Asia for the MICE
industry, the bureau is geared to follow up the Asean-plus-6 (China, Japan, South Korea, India,
Australia and New Zealand) free-trade framework, which is now making clear progress. The
free-trade agreement will not only directly benefit Thailand’s economy and trade, but also the
ability of the MICE industry to expand its market into Oceania, including Australia and New
Zealand.
In the latest move, TCEB led Thai conferences and incentives operators to take part in AIME
2010 in Melbourne on March 2-3, an event that is Australia’s largest annual trade show. This
is the 18th year of the show, which involves around 6,000 participants from 50 countries and
more than 3,500 host buyers from leading global firms.
TCEB has launched the 3C+ campaign to support Thailand’s penetration into the Oceania
market. It comprised of three core areas: Creative MICE, which is in line with the government’s
creative-economy policy; Cluster Marketing, which promotes the diversity of event venues
and packages to meet all MICE market needs; and Cutting-edge Competitiveness, which
emphasizes the government’s aggressive tactics in support of the MICE industry to enhance
the confidence of overseas MICE visitors to Thailand.
According to a Ministry of Commerce report, Australia now ranks the sixth-largest trade partner
of Thailand after Japan, China, the United States, Malaysia and Singapore, with a bilateral
trade value of Bt422.39 billion.
For the MICE industry in 2008, the number of Oceania MICE travelers to Thailand was 40,470,
of which 56 per cent were from Australia, generating more than Bt3.54 billion in revenue. The
number of New Zealand MICE travelers to Thailand in 2008 increased by 188 per cent from
the 2007 level, generating Bt1.04 billion compared to only Bt553 million in the previous year.

