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สสปน. ออกกลยุทธ์ Thailand: Destination of “CHOICES”

ชูจุดหมายที่หลากหลายและตอบสนองทุกรูปแบบ
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11 Choices of destination

Our new fiscal year began with the launch of a sharper marketing
focus: “Thailand: Destination of Choices”, with its tagline of“no
matter which path you choose, success is sure to follow”. This
campaign is actually under the umbrella of our “Believe in
Thailand” campaign launched in the previous year. Our aim is to
emphasize Thailand’s multitude of different destinations and our
ability to offer tailor-made events to meet needs of even the most
discerning MICE organizers.

Dear readers,
ou may be wondering about the difference between
this edition and our usual ones. Yes, this is a special
edition, and I hope that you will all enjoy the extra
content. We have produced this edition to mark two
occasions: the beginning of TCEB’s fiscal year 2012
and the end of TCEB’s calendar year 2011. We are
therefore putting a spotlight on events during these two special
periods.

8-10 TCEB

Ensuring Thai MI CE
recovers ahead of Q3/2012

help alleviate flood
impacts

สารจากผู้อ�ำนวยการ

12-23 Wo rl d E xpo 2020

24-25 T CEB

l au n c h e s t h e Ne xt
Best Shows pro j ect

Elevates local exhibitions
to regio nal events

TCEB Newsletter
Public Relations Division
Marketing Communication Department
Senior Manager: Parichat Svetasreni
Managers: Arisara Thanuplang,
Sumet Kanchanapan
Executive: Atichit Akkarakittikul

26-27

TCEB an d D TN to d raw u p
MI CE develo pm e n t pl an

Preparing for the coming AEC

28-29 TCEB strengthens

Thai trade associations
to host international
exhibitions

Thailand Convention & Exhibition
Bureau (TCEB)

Siam Tower, 26th Floor, 989 Rama 1
Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 2 694 6000
Fax: +66 2 658 1411
E-mail: info@tceb.or.th,
arisara_t@ tceb.or.th
Chief Operating Officer: Aeumsree
Boonhachairat
Editor: Patcharee Lueng-uthai
E-mail: patcharee@nationgroup.com
Contributors: Suchat Sritama, Kwanchai
Rungfapaisarn

30-31 Bangkok steps up

to become Asia’s leading
destination

32 Highlight of

tceb key events
and functions
in 2011

ท่

สวัสดีผู้อ่านวารสาร สสปน. ทุกท่านครับ

Progress highlight in 2011

Copy Editor: The Nation’s sub-editors
Art Director: Pradit Phulsarikij
Photos: TCEB, Nation photographers
Assistant Senior Vice President –
Supplement: Ratchanee Kaewyai
Tel: (02) 338 3563
E-mail: ratcharee@nationgroup.com
Publisher: Nation Multimedia Group Plc
on behalf of Thailand Convention &
Exhibition Bureau (TCEB)
1854 Bangna-Trat Rd, Bangna, Bangkok
10260 Thailand
Printed by: Kyodo Nation Printing Co Ltd
165/7 Moo 4, Bangna-Trat Rd Km 29.5,
Bang Bo, Samut Prakan 10560
Tel: (02) 313 4412-4

านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าท�ำไมวารสารฉบับที่ถืออยู่นี้มีรูปลักษณ์แตกต่างกว่าทุกครั้ง วารสารเล่ม
นี้เป็นเล่มพิเศษที่ สสปน. จัดท�ำขึ้นในวาระส�ำคัญพร้อมกัน 2 วาระคือ การเริ่มต้นปีงบประมาณ
2555 ของ สสปน. และการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามปีปฏิทิน หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะจุใจกับ
เนื้อหาสาระที่มีมากกว่าทุกๆ ครั้งในวารสารฉบับพิเศษนี้
สสปน. เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ด้วยการน�ำเสนอแคมเปญที่เจาะลึกมากกว่าเดิม คือ ประเทศไทย จุดหมาย
ที่เลือกได้ไม่รู้จบ ทุกเป้าหมาย… ผลลัพธ์สุดท้ายคือความส�ำเร็จ หรือ Thailand: Destination of CHOICES,
no matter which path you choose, success is sure to follow แคมเปญใหม่นี้เป็นการต่อยอดจากแคมเปญ
ที่ ได้ออกตัวไปเมื่อปี 2554 คือ มั่นใจ เมืองไทยพร้อม หรือ Believe in Thailand เพื่อตอกย�้ ำให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีสถานที่ที่หลากหลายส�ำหรับรองรับงานไมซ์และประเทศไทยมีขีดความสามารถที่จะน�ำเสนองาน
ที่ตอบสนองได้แม้กระทั่งความต้องการที่ละเอียดอ่อนของผู้จัดงานไมซ์
อย่างไรก็ตาม หลังจาก สสปน. เปิดตัวแคมเปญใหม่ได้ไม่เท่าไร ประเทศไทยต้องประสบกับอุทกภัย
ครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปีและอีกเช่นเคยที่ สสปน. และหน่วยงานภาคี ได้จับมือกันร่วมก�ำหนดกลุยทธ์ที่
สอดคล้องต้องกันเพื่อกอบกู้อุตสาหกรรมไมซ์ในภาวะวิกฤติ แคมเปญใหม่ของ สสปน. ประเทศไทย จุดหมาย
ที่เลือกได้ไม่รู้จบ ก็ ได้พิสูจน์ตัวมันเองในยามวิกฤติอุทกภัย เพราะเมืองไมซ์อื่นๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา
สามารถช่วยแบ่งเบาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ งานต่างๆ ที่วางแผน
ไว้ถูกเลื่อนก�ำหนดการจัดงานออกไปมากกว่าจะถูกยกเลิกซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิผลของแคมเปญ
ตัวใหม่ และยังแสดงให้เห็นว่านานาประเทศยังคงไว้วางใจในขีดความสามารถของประเทศไทย
ในวารสารฉบับพิเศษนี้ สสปน. ยังได้น�ำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยได้เตรียม
พร้อมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่มมีผลในปี 2558 โดยการน�ำเสนอโครงการ The Next Best
Shows เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับงานแสดงสินค้าที่ยังคงยืนยันจัดงานในประเทศไทย พร้อมๆ กับการ
ยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดย ณ ตอนนี้
มีงานแสดงสินค้าทั้งหมด 9 งานได้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว เป้าหมายคือ เมื่อสิ้นสุดโครงการใน
ปี 2557 จ�ำนวนนักเดินทางที่เข้ามาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าในไทยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50-60 สร้างรายได้เข้า
ประเทศประมาณ 1 หมื่น 4 พันล้านบาท
ที่ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษเช่นกันในวารสารฉบับนี้คือ มีส่วน supplement แทรกอยู่ด้วย โดยเป็นการ
รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ สสปน. ในรอบปี 2554 เพื่อร่วมประมูลสิทธิ์ ให้ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะท�ำให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพรวม
ที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าต่างๆ ที่ สสปน. ได้ด�ำเนินการเพื่อดึงงานมหกรรมโลกให้มาจัดใน
ประเทศไทย สสปน. หวังว่าเนื้อหาในส่วนนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้รวมพลังกันสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็น
เจ้าภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป
ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินค�ำกล่าวที่ว่า ภาพ 1 ภาพสามารถทดแทนค�ำพูดได้มากกว่า 1 พันค�ำ ในวารสาร
ฉบับพิเศษนี้ สสปน. จึงได้รวบรวมภาพงานส�ำคัญต่างๆ ที่ สสปน. ได้ด�ำเนินการในรอบปี 2554 มาจัดพิมพ์
ไว้ในลักษณะเล่าเรื่องด้วยภาพ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นกิจกรรมหลากหลายต่างๆ ของ สสปน. และการมี
ส่วนร่วมของ สสปน. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะเพลิดเพลินกับวารสารฉบับพิเศษเล่มนี้ และขอให้พวกเราก้าวไปข้างหน้า
ด้วยกันในปี 2555 นี้ สวัสดีครับ
นายอรรคพล สรสุชาติ
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

As the new campaign began, however, Thailand unexpectedly
experienced the most severe flooding in fifty years. Again, TCEB
and our stakeholders rapidly responded, uniting to formulate
coherent strategies for the MICE industry. Thailand proved its status
as a “Destination of Choices”as other MICE cities, such as Chiang
Mai, Pattaya and Phuket, helped mitigate the impact of flooding in
Bangkok. The fact that most planned events were postponed rather
than cancelled proves the effectiveness of our campaign, as well as
demonstrates international confidence in Thailand’s abilities.
Also reported in this special issue is TCEB’s strategy to help the
Thai MICE industry prepare for the formation of ASEAN Economic
Community in the year 2015. We introduce the Next Best Show,
offering benefits to encourage trade shows to remain in Thailand
and, at the same time, to raise the standard of Thai trade fairs
to become competitive at the regional level. Nine trade fairs are
now participating in this program. The aim is that, by the end
of the program in 2014, the number of visitors to trade fairs in
Thailand will increase by 50-60 percent, generating revenues of
approximately 14 billion baht.
Of special note, if you look inside this edition, you will find
a supplement edition that has collected information on our
preparation in the bid for World Expo 2020 Ayutthaya. We have
highlighted important landmarks throughout the year 2011 so that
our readers can get an overview of our progress so far in our efforts
to bring this global exposition to Thailand. We hope that it will give
you a clearer picture of Thailand’s bid and will help solidify your
support for this important event.
It is commonly said that a picture is worth more than a thousand
words. We are therefore running a photo story of TCEB key events,
functions, and accomplishments made during the year 2011 to
visually enhance your knowledge of TCEB’s variety of activities and
contributions to the MICE industry.
I hope you will enjoy this very special edition of the TCEB newsletter.
Let’s move forward together into 2012.

Akapol Sorasuchart
President
Thailand Convention and Exhibition Bureau

เรื่องจากปก
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สสปน. เดินหน้าพัฒนาแคมเปญ Believe in Thailand มั่นใจเมืองไทยพร้อม ปีงบประมาณ 2555 ด้วยการ
สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาด “Thailand: Destination of “CHOICES” ประเทศไทย จุดหมายทีเ่ ลือกได้ไม่รจู้ บ
ทุกเป้าหมาย...ผลลัพธ์สุดท้ายคือความส�ำเร็จ” มุ่งเน้นสร้างการรับรู้มุมมองใหม่ของประเทศไทยในการเป็นจุด
หมายปลายทางการจัดงานไมซ์ที่หลายหลายทุกรูปแบบ และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ใ

นงาน IT&CMA and CTW 2011 ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ด้านการ
ประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2554 ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นั้น สสปน. ใช้เวที
นี้เปิดแคมเปญ Believe in Thailand มั่นใจเมืองไทยพร้อม ระยะที่
2 ปี 2555 ด้วยแนวคิด
การตลาด Thailand:
Destination of “CHOICES” หรื อ
“ประเทศไทย จุดหมายทีเ่ ลือกได้ไม่รจู้ บ
ทุ ก เป้ า หมาย… ผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ยคื อ
ความส�ำเร็จ” เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่ม
ผูเ้ ดินทางไมซ์และสือ่ มวลชนนานาชาติ
รวมกว่า 2,500 คน จาก 60 ประเทศ
ทั่ ว โลกที่ เ ข้ า มาร่ ว มงานครั้ ง นี้ โดย
ประเทศไทยยังได้รบั สิทธิก์ ารจัดงานดัง
กล่าวต่อเนื่องไปอีก 1 ปี จนถึงปี 2555
นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม
และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน)
หรื อ สสปน. เปิ ด เผยว่ า แผนการ
ส่งเสริมตลาดไมซ์ปี 2555 ยังคงสานต่อ
แคมเปญ Believe in Thailand มั่นใจ
เมืองไทยพร้อม โดยพลิกยุทธศาสตร์
เน้ น สร้ า งการรั บ รู ้ มุ ม มองใหม่ ข อง
ประเทศไทยภายใต้แนวคิด Thailand: Destination of “CHOICES” หรือ “ประเทศไทย
จุดหมายทีเ่ ลือกได้ไม่รจู้ บ ทุกเป้าหมาย… ผลลัพธ์สดุ ท้ายคือความส�ำเร็จ” เสนอความ
สมบูรณ์แบบทีเ่ พียบพร้อมและหลากหลายส�ำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเป้าหมายหนึง่

ในการพัฒนาแนวคิดการตลาดนี้ ยังอยูท่ กี่ ารเร่งเพิม่ รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ทงั้ ใน
และต่างประเทศตามนโยบายเร่งด่วนที่จะท�ำในปีแรกของรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะ
การชูประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของทุกอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารตลาด Thailand: Destination of “CHOICES” นั้ น
สสปน. ได้ออกแบบจุดขายตลาดไมซ์
ของประเทศไทยตามกลุ่มธุรกิจ โดย
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการประชุม จะ
ประกอบด้วยลูกค้ากลุ่มองค์กร และ
ลูกค้าสมาคม มุ่งเน้นการขายแบบครบ
วงจร ชู 12 จุดหมาย เริม่ จาก 4 เมืองไมซ์
พร้อม 8 จุดหมายยอดนิยมส�ำหรับตลาด
ไมซ์อย่าง หาดใหญ่ ขอนแก่น เขาใหญ่
พิษณุโลก กาญจนบุรี กระบี่ สมุย และ
หัวหิน โดยแต่ละจุดหมายจะสามารถ
จัดการประชุมที่สร้างสรรค์แนวคิดการ
จั ด งานได้ ห ลากหลาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
กิจกรรมสุดหรูส�ำหรับผู้บริหาร กิจกรรม
ผจญภัยสร้างทีมเวิรค์ หรือ กิจกรรมเพือ่
สังคม เป็นต้น
ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การแสดงสิ น ค้ า
หรือ เทรดโชว์ เน้นชูไทยเป็นประตูสู่
เศรษฐกิ จ ของกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น
บวก 6 ด้วยมูลค่าการค้า 6.4 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือ หนึ่งในสี่ของมูลค่าการค้าโลกที่เข้าถึงผู้บริโภคกว่าครึ่งหนึ่งของ
ประชากรโลก โดยไทยครองอันดับหนึ่งด้านยอดจ�ำหน่ายพื้นที่แสดงสินค้าสูงสุดใน
อาเซียนถึง 432,500 ตารางเมตร พร้อมด้วยฐานการผลิตสินค้าและบริการทีค่ รอบคลุม

TCEB moves forward with its successful
Believe in Thailand campaign in 2012
with the creation of a new marketing
strategy ‘Thailand: Destination of
“CHOICES” - no matter which path
you choose, success is sure to follow’.
The new marketing concept reflects
the perception that Thailand has a
multitude of different destinations to
meet the needs of MICE organizers. It
is also an important step in preparing
for the formation of the ASEAN
Economic Community.

of ASEAN plus 6 with a total trade value of US$6.4 trillion,
or a quarter of global trade, serving more than half of
the world’s population. Of note is that Thailand topped
the rankings in ASEAN with total exhibition space of
432,500sqm sold in 2011. In addition, Thailand is home
to the production base of 12 leading industries including
agriculture, automobile and parts, chemicals, computer
and electronics, energy, food and beverages, furniture
and wooden products, environmental technology, gems
and jewelry, machinery and parts, steel and metal,
petrochemicals and plastics.
TCEB will also present a wide diversity of unique
locations for such international mega events as the
World Expo and Formula 1. In parallel, the bureau will
expand the market at the regional level and also place
emphasis on creative events. In addition, TCEB has
developed personnel standards and now offers worldclass professional services in organizing events.
Besides the diversity of destinations, Thailand has an
unsurpassed reputation for hospitality and combines this
with professional service and world-class infrastructure
and facilities, including 6 international airports plus 10
world-class convention and exhibition centers that meet
environmental standards. The Government is currently
negotiating with the Chinese authorities to develop a highspeed rail network from Nong Khai Province via Bangkok
to the Southern border. High-speed train routes between
CEB took the opportunity of the 19th IT&CMA and 14th Bangkok-Chiang Mai and Bangkok-Rayong are also planned.
CTW 2011, Asia-Pacific’s largest international convention
Meanwhile, a 5,000-kilometer Kunming–Singapore rail link project is scheduled
and incentive tradeshow, which was held between October for completion in 2015, the year the AEC comes into effect, making Thailand the true
4-6, 2011 in Bangkok, to unveil Phase 2 of its ‘Believe in center of the North-South and East-West Corridors of ASEAN. These networks will
Thailand’ campaign under the new marketing concept
‘Thailand: Destination of “CHOICES” No matter which path
you choose, success is sure to follow’. The new strategy
set out to foster understanding among more than 2,500
participating MICE travelers and media from 60 countries.
Thailand maintains the right to host the event in 2012.
Mr. Akapol Sorasuchart, TCEB President, says the 2012 marketing plan is
a natural extension of ‘Believe in Thailand’, with a new theme under the concept
‘Thailand: Destination of “CHOICES” No matter which path you choose, success
is sure to follow’. The new marketing strategy presents a multitude of perfect
destinations for the MICE industry and should increase revenues from both the
domestic and international MICE industries. This is in line with the Government’s
immediate policy of promoting Thailand as a preferred destination for the MICE
industry in preparation for the ASEAN Economic Community.
Under the Thailand: Destination of “CHOICES” plan, TCEB has designed
a marketing strategy following the MICE market segments. For meeting industry
groups comprising corporations and associations, sales will emphasize the
solution approach by introducing 12 destinations starting with 4 MICE cities.
Another 8 popular destinations for the MICE market are Hat Yai, Khon Kaen, Khao
Yai, Phitsanulok, Kanchanaburi, Krabi, Samui and Hua Hin. Each location can
be transformed to host conventions through the introduction of various creative
initiatives, among them luxury events for executives, teamwork adventure themes
or CSR activities.
For exhibitions or tradeshow groups, TCEB will promote Thailand as a gateway

T
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พัทยาผงาดทางเลือกเมืองแห่งไมซ์

คว้าเจ้าภาพ เอเชีย-แปซิฟิค
กอล์ฟ ซัมมิท 2011
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ทุกภาคอุตสาหกรรมใน 12 ธุรกิจชั้นน�ำ คืออุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิน้ ส่วน อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และโลหะภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์และพลาสติก
ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การจั ด อี เ วนท์ ร ะดั บ นานาชาติ จะชู ค วามหลากหลายของ
สถานที่จัดงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากมายไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนท์ขนาดใหญ่
(Mega event) หรือ งานระดับนานาชาติ เช่น งานมหกรรม
โลก World Expo หรือ งานแข่งขันรถ Formula 1 และขยาย
ตลาดการจัดงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้มากขึ้น ประกอบ
กับการเน้นแนวความคิดการจัดงานอย่างสร้างสรรค์ พร้อม
พัฒนามาตรฐานของบุคลากรในการจัดงานให้เป็นมือ
อาชีพระดับโลก
นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง เป็ น ที่ รู ้ จั ก และมี ชื่ อ เสี ย ง
ส�ำหรับความพร้อมในด้านอืน่ ๆ ทัง้ ไมตรีจติ และการต้อนรับ
แบบไทย ผสานกับทักษะการบริการระดับอาชีพ เพียบ
พร้อมด้วยสถานที่จัดการประชุมหลากหลายรูปแบบ สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกมาตรฐานระดับโลก สอดรับกับระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ สนามบินนานาชาติ
ที่มีถึง 6 แห่ง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าระดับโลกนับ
10 แห่งทั่วประเทศที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และที่ส�ำคัญ
โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลด�ำเนินการอยู่
ในะหว่างการเจรจากับประเทศจีน โดยสามารถเดินทางจาก
ภาคอีสานตัง้ แต่หนองคายมาทีก่ รุงเทพฯ ลงไปถึงชายแดน
ภาคใต้ และจะมีการผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพ- เชียงใหม่ และกรุงเทพ-ระยอง และการประชุม
กรอบอาเซียนลุ่มแม่น�้ำโขง หรือ ASEAN Mekong Basin
Development Cooperation (AMBDC)
ในขณะเดียวกัน ยังมีมติผลักดันการเชื่อมโยงเส้นทาง
รถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์ ระยะทาง 5,000 กิโลเมตร โดย
ตั้งเป้าด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่อาเซียนจะก้าวไป
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะท�ำให้การเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์
ระหว่างอาเซียนและจีนสะดวกรวดเร็วขึน้ และมีสว่ นช่วยสนับสนุนด้านการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ

หลังจากเปิดตัวแคมเปญในงาน IT&CMA and CTW 2011 แล้ว สสปน. ได้เปิด
ตัวแคมเปญใหม่นี้ ณ งาน IMEX America เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ระหว่างวันที่
11-13 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกส�ำหรับธุรกิจไมซ์ ซึ่งนอกจาก
ชี้ให้เห็นถึงทางเลือกที่หลากหลายของประเทศไทยในการรองรับการจัดงานไมซ์ภาย
ใต้แนวคิด Thailand: Destination of CHOICES แล้ว สสปน. ยังได้น�ำเสนอให้ผู้ร่วม
งานในเมืองเนวาดาได้รบั ทราบถึงช่องทางธุรกิจทีจ่ ะขยายตัวมากขึน้ เมือ่ กลุม่ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในปี 2558
โดยคาดว่าการค้าภายในกลุ่มจะมีมูลค่า 6.4 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1 ใน 4
ของมูลค่าการค้าทั่วโลก
“สสปน. มี แ ผนการเดิ น สายโปรโมท Thailand:
Destination of “CHOICES” หรือ “ประเทศไทย จุดหมาย
ที่เลือกได้ไม่รู้จบ ทุกเป้าหมาย… ผลลัพธ์สุดท้ายคือความ
ส�ำเร็จ”ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดประจ�ำปี 2555 ทัง้ งาน
เทรดโชว์ จ�ำนวน 12 งาน และโรดโชว์ จ�ำนวน 21 งาน ใน
กลุม่ ตลาดระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ กิจกรรมการตลาด
อื่นๆ อาทิ การประชุมกลุ่มย่อย การสัมนนา และกิจกรรม
Familiarisation trip เป็นต้น โดย เราเชือ่ มัน่ ว่า จากแนวคิด
การตลาดใหม่นี้ จะสามารถจูงใจผู้เดินทางกลุ่มไมซ์จาก
นานาประเทศเข้าสู่ประเทศไทยตามเป้าหมายไม่ต�่ำกว่า
1.4 ล้านคน คิดเป็นเงินมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท ภายใน
5 ปี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถ
ผลั ก ดั น ประเทศไทยสู ่ เ ป้ า หมายในการเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรมไมซ์แห่งเอเซีย” นายอรรคพล กล่าวสรุป
ปีนี้คาดว่า ประเทศไทยจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็น
จ�ำนวนประมาณ 720,000 คน ซึ่งเดินทางมาร่วมงาน
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า
โดยประมาณการว่า จะสร้างรายได้ราว 57.6 พันล้านบาท
“จากนโยบายไมซ์ และโรดแมประยะ 5 ปี ทีไ่ ด้ประกาศไป
แล้วนั้น สสปน. ตั้งเป้าว่า จะมีจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์
มายั ง ประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 75 ในปี
2559 และรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 87 นอกจากนี้
อุตสาหกรรมไมซ์ยังถูกก�ำหนดให้มีบทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมไมซ์มสี ดั ส่วนแค่รอ้ ยละ 9.13 ของรายได้จากการท่องเทีย่ วทัง้ หมด
ในปี 2554 แต่คาดว่าสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.35 ในปี 2559 โดยมีรายได้เป็น
มูลค่าถึง 130.92 พันล้านบาท” นายอรรคพลกล่าว

provide greater and more convenient access between ASEAN and
China and also boost international trade and investment.
After launching the campaign at the 19th IT&CMA and 14th
CTW 2011, TCEB launched it at IMEX America, the worldwide
exhibition for incentive travel, meetings and events, which was
held in Las Vegas, USA, from October 11-13, 2011. In addition
to emphasizing the multitude of choices, options and settings
that together make Thailand a unique and perfect location
for worldwide business events through the theme “Thailand:
Destination of CHOICES”, TCEB also encouraged visitors to the
State of Nevada to examine the enormous business opportunities
inherent in the formation of the AEC in 2015. “The value of trade in
AEC is projected at US$6.4 trillion, which will represent a quarter
of total global trade.
TCEB is planning to promote the Thailand: Destination of
“CHOICES” at 12 trade shows and 21 road shows for both the short
and long haul markets as well as other marketing activities such as
small meetings, seminars and familiarization trips.
“We’re confident that the new marketing concept will attract at
least 1.4 million international MICE visitors to Thailand, generating
Bt130 billion in revenues within the next five years. In addition, it has
been created to prepare for the AEC and to drive Thailand towards
achieving its goal of being a preferred destination for the MICE
industry in Asia,” said Mr. Akapol.
This year, Thailand is expected to welcome some 720,000
MICE visitors to the country, who will participate in meetings &
incentives, conventions, exhibitions and trade fairs, generating
expected revenues of Bt57.6 billion.
“Our recently announced MICE policy and 5-year roadmap
project that global MICE travelers to Thailand will increase by more
than 75 per cent from 2012 to 2016, with revenues up by more
than 87 per cent by the year 2016. Thailand’s MICE industry is also
projected to play an increasingly important role in the country’s
overall economy. Today, the MICE industry represents only 9.13 per
cent of total tourism revenues for 2011, but this share is expected
to rise to 18.35 per cent by 2016, with revenues of Bt130.92 billion.

พัทยา เมืองชายหาดทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก แสดงศักยภาพการเป็นเมืองแห่งไมซ์
โดยถูกรังสรรค์ให้เป็นศูนย์รวมบุคคลชือ่ ดังในวงการกอล์ฟจากทัว่ โลกกว่า 500 คน
เข้าร่วมงาน 2011 Asia Pacific Golf Summit ย�้ำให้เห็นถึงทางเลือกที่หลากหมาย
ในการจัดงานไมซ์ระดับโลก
นายอรรคพล สรสุชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ สสปน. เปิดเผยว่า สสปน. ได้รว่ มสนับสนุน
การจัดงานนี้ภายใต้แคมเปญการตลาด ‘Believe in Thailand –Thailand:
Destination of “CHOICES” ประเทศไทยจุดหมายทีเ่ ลือกได้ไม่รจู้ บ ทุกเป้าหมาย…
ผลลัพธ์สุดท้ายคือความส�ำเร็จ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีทางเลือก และมี
สภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลาย ซึง่ เป็นปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้ประเทศไทยเป็นสถานทีท่ เี่ ป็น
เอกลักษณ์และลงตัวส�ำหรับงานไมซ์ทุกรูปแบบ โดยเป้าหมายของ สสปน. คือ ให้
หลักประกันว่า ประสบการณ์ของลูกค้าจะโดดเด่นไม่ซ�้ำใคร ลูกค้าจะมีทางเลือก
มากขึ้นในประเทศไทย และมีทางเลือกมากที่สุดในอนาคต
ส�ำหรับปีนี้ถือเป็นปีที่สองที่ the Asia Pacific Golf Group จัดงานกอล์ฟระดับ
summit ในเมืองไทย โดยเมือ่ ปี 2010 ทางบริษทั ได้จดั งานนีใ้ นกรุงเทพ ฯ ส่วนปีนไี้ ด้
จัดขึน้ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟและศูนย์การประชุมนานาชาติพทั ยา ระหว่างวันที่ 31
ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ซึง่ เป็นศูนย์ประชุมทีเ่ พียบพร้อม ประกอบกับ
เมืองพัทยามีโรงแรมทีพ่ กั ให้เลือกอย่างหลากหลาย และกิจกรรมนันทนาการหลาย
รูปแบบ ท�ำให้เมืองพัทยาพร้อมเต็มที่ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองแห่งไมซ์ เพื่อ
รองรับการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติ ดังนั้น งาน 2011 Asia Pacific
Golf Summit จึงเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ใี นการเปิดตัวเมืองพัทยาและท�ำให้ประเทศไทย
ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางกีฬากอล์ฟแห่งเอเชีย
ผู้เขาร่วมงาน 2011 Asia Pacific Golf Summit ประกอบด้วย เจ้าของสนาม
กอล์ฟ ผู้จัดการ สถาปนิก นักออกแบบ เจ้าหน้าที่วงการกอล์ฟ และนักกอล์ฟชื่อ
ดังระดับโลก เช่น โทนี แจคลิน ปีเตอร์ แมคอีวอย และอดีตนักเทนนิสระดับโลก
อย่างจิมมี คอนเนอร์ส

Pattaya Shines as
‘Destination of Choice’

Resort hosts the
2011 APGS

Pattaya, the world renowned resort city, proved its potential as a MICE
City, transforming into a hub of golf activity for the 2011 Asia Pacific Golf Summit
(APGS) and emphasizing Thailand as a destination of choice to host worldclass events.
Mr. Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, said that TCEB supported
the summit under its ‘Believe in Thailand –Thailand: Destination of “CHOICES”
campaign. The campaign theme reflects the multitude of choices, options and
settings that together make Thailand a unique and perfect location for any
business event. TCEB’s goal is to ensure that every experience is unique, with
more choices now and the most choices for the future.
This was the second year that the Asia Pacific Golf Group chose Thailand
as the host venue for the APGS. Held in Bangkok in 2010, the 2011 summit took
place at the Royal Clift Hotel and the Pattaya Exhibition and Convention Hall
(PEACH) between October 31 and November 6. With its dedicated convention
venues, a wide range of accommodation and diverse leisure opportunities,
Pattaya is perfectly geared up to be an ideal ‘MICE City’ and is ready to host any
international business meeting, convention or exhibition. The 2011 Asia Pacific
Golf Summit was considered as a good start in introducing Pattaya as a MICE
City and also in promoting Thailand as a major golf hub in Asia.
The summit welcomed more than 500 participants from around the world
including golf course owners, managers, architects, designers, officials, and
golf superstars like Tony Jacklin and Peter McEvoy as well as tennis legend,
Jimmy Connors.
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Flood Impact

TCEB and key players
unite to overcome
flood crisis

สสปน. ผนึกก�ำลังภาคเอกชน ฝ่าวิกฤตอุทกภัย
มั่นใจ ไมซ์ไทยฟื้นก่อนไตรมาส 3 ปี 2555
สสปน. ระดมความคิดเห็นร่วมภาคเอกชน วางมาตรการ 3 ระยะ ฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ไทยปี 2555 คาดว่า
ธุรกิจไมซ์ทั้งในและต่างประเทศพร้อมฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติภายในกลางปี 2555
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น

ายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ สสปน. กล่าวว่า ผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลก และความผันผวนจากสถานการณ์ภายในประเทศ ตลอด
ระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา กระทั่งถึงวิกฤตอุทกภัยครั้งล่าสุด กระทบ
ต่องานไมซ์ 24 งาน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,323.3 ล้าน
บาท และจ�ำนวนผูเ้ ดินทางกลุม่ ไมซ์ 250,861 คน (ข้อมูลณ วันที่ 15 พฤศจิกายน) ด้วย
เหตุนี้ สสปน. จึงเร่งประชุมผูน้ ำ� อุตสาหกรรมไมซ์เพือ่ วางกรอบแนวทางและมาตรการ
ที่ชัดเจนในการจัดท�ำแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์กลับ
สู่ภาวะปกติให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนปี 2555
“ส�ำหรับเป้าหมายการด�ำเนินงานของสสปน. ในปี 2555 นี้ แม้วา่ จะได้รบั งบประมาณ
ประจ�ำปีลดลงจากในปีทผี่ า่ นมา แต่สสปน. ยังคงพยายามรักษาเป้าหมายเดิม โดยจาก
การเสนองบประมาณล่าสุด สรุปเป้าหมายจ�ำนวน
นักเดินทางไมซ์ในปี 2555 จ�ำนวน 750,000 คน
และสร้างรายได้มูลค่า 60,120 ล้านบาท เพิ่มจาก
ปีที่ผ่านมาเล็กน้อยด้วยงบประมาณเพิ่มเติมจาก
โครงการประชุมใหญ่นานาชาติโรตารี่ประมาณ
230 ล้านบาท ที่จะมีผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติ
กว่า 30,000 คน จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั่ว
ทุกภูมิภาคทั้งอเมริกาเหนือ/ใต้ ยุโรป แอฟริกา
รวมถึงเอเชีย และแปซิฟิค”
ด้ า นแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ สสปน. ได้ น� ำ เสนอ
รั ฐบาลเป็ น มาตรการเร่ง ด่ว นในการช่ว ยเหลือ
อุตสาหกรรมไมซ์จากผลกระทบภัยพิบัติน�้ำท่วม
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555
แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่
แผนเร่งด่วน (ตุลาคม) คือ มาตรการในการดูแลนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จัดตั้งศูนย์
ประสานงาน และให้ข้อมูล ตั้ง งบประมาณส�ำหรับ นักเดินทางไมซ์ที่ประสบภัย
จัดยานพาหนะรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วย
งานต่าง ๆ มาตรการด้านข้อมูล ข่าวสาร คือ จัดตั้งศูนย์ประสานงานในภาวะฉุกเฉิน
จัดท�ำแถลงการณ์สร้างความมั่นใจ จัดท�ำข้อมูลรายวันส่งให้กับผู้จัดงาน
แผนระยะสั้น (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554) คือมาตรการผ่านภาครัฐ สร้างความ
มั่นใจให้ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน โดยเรียนเชิญผู้บริหารประเทศเข้าร่วมงานต่างๆ
และสร้างความมั่นใจด้วยแถลงการณ์ และวิดิทัศน์จากผู้น�ำรัฐบาล เพื่อยืนยันความ
เชื่อมั่น มาตรการด้านข้อมูล ข่าวสาร โดยการจัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์ และน�ำบุคคล
ผู้ร่วมงาน และผู้จัดงานที่ยังด�ำเนินการอยู่ ร่วมท�ำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจ
ให้กลุม่ เป้าหมาย มาตรการอัดฉีดเงินสนับสนุน โดยให้เงินสนับสนุนเพือ่ ประชาสัมพันธ์
การจัดงาน ส่งเสริมการตลาดส�ำหรับงานที่ไม่มีการยกเลิก หรือเลื่อนการจัดงาน และ
ให้เงินสนับสนุนชดเชยส�ำหรับผูเ้ ดินทางมาประชุมท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัลในคณะทีม่ ี

การย้ายสถานที่ และ/หรือเลื่อนวันจัดงาน ตลอดจนให้เงินสนับสนุน งานแสดงสินค้า
นานาชาติที่จะมีผลกระทบจากน�้ำท่วม จ�ำนวน 25 งาน จัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน
2554 – มิถุนายน 2555
ส่วนแผนระยะฟื้นฟู (มกราคม – มีนาคม 2555) ได้แก่ มาตรการผ่านภาครัฐ อาทิ
การเสนอมาตรการการน�ำค่าใช้จ่ายต่างๆ (ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล การจัดฝึกอบรม และการออกบูธ) มาหักภาษีรายได้ 300% ของบริษัท
มาตรการด้านข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสือ่ มวลชน โดยการแถลงข่าว ท�ำข่าวประชาสัมพันธ์
พื้นที่ทางเลือกอื่น ๆ ของการจัดงานไมซ์ และให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง และมาตรการอัดฉีดเงินสนับสนุน อาทิ
ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวคลายเครียดผู้ประสบ
ภัย โดยผ่านการระดมทุน จัดกิจกรรมปลอบขวัญ
และให้ก�ำลังใจผู้ประสบภัย จ�ำนวน 1,000 คน
(ต.ค. 54) พร้ อ มร่ ว มกั บ สมาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดกิจกรรมจิตอาสาในการฟื้นฟู และฝึกอบรมให้
กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัย ส่งเสริมกิจกรรม
การตลาด เพื่อกระตุ้นการเดินทางประชุมสัมมนา
ภายในประเทศ และงานแสดงสินค้านานาชาติ รวม
ถึงจัดท�ำมาตรการสู้วิกฤต เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การตลาดและฟื ้ น ฟู ก ารจั ด งานแก่ ผู ้ จั ด งาน
แสดงสินค้านานาชาติ
นายอรรคพล กล่าวทิ้งท้ายว่า “จากการหารือ
ร่วมกับผู้น�ำภาคเอกชนของธุรกิจไมซ์ เพื่อจัดท�ำ
จัดท�ำแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แสดงให้เห็น
ถึงการผนึกก�ำลังที่ร่วมกันพลิกฟื้นธุรกิจไมซ์ไทย
ให้กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งมั่นใจว่า จากความร่วมมือทุกภาคส่วนในการฝ่าวิกฤตด้วยกัน
ในครั้งนี้จะผลักดันให้ไทยกลับคืนสู่การเป็นผู้น�ำอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคภายใน
ไตรมาสสามได้อย่างแน่นอน
ในขณะเดียวกัน สสปน. จับมือภาครัฐและเอกชน เรียกความเชือ่ มัน่ จากต่างประเทศ
ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ Believe in Thailand – Thailand: Destination of “CHOICES
ในงาน EIBTM 2011 ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์การจัดประชุม และอุตสาหกรรมการแสดง
สินค้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในยุโรป ซึง่ จัดขึน้ ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมือ่ ปลายเดือน
พฤศิกายนที่ผ่านมา
นายอรรคพล กล่าวว่า ประเทศไทยก�ำลังฟื้นตัวจากผลกระทบดังกล่าว ขณะที่
รัฐบาลและภาคเอกชนก�ำลังจับมือร่วมกันด�ำเนินงานตามแผนการฟืน้ ฟูเพือ่ ให้การฟืน้
ตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง รวมทั้งการด�ำเนินแคมเปญ Believe in Thailand –
Thailand: Destination of “CHOICES
“แม้จะมีปัญหาท้าทาย แต่ สสปน. เชื่อมั่นในหลักการ “พวกเรารวมพลังเพื่อ

Ensuring Thai
MICE recovers
ahead of Q3/2012
TCEB and key players in the MICE
industry gathered in November last
year to brainstorm on urgent recovery
measures in 2012. Both domestic
and international MICE industries are
expected to return to the pre-crisis
situation before the third quarter of
2012.

M

r. Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, said the Thai MICE
industry had inevitably been affected by the global economic crisis,
the country’s political uncertainty over the past three years, as
well as the recent flood disaster. The floods had affected 24 MICE
events, causing a loss of Bt3.32 billion. In addition, the number of
MICE travelers declined by more than 250,861 visitors (as of November 15, 2011).
As a result, TCEB held urgent consultations with the key players in the industry
to define a framework for collaborative action, including clear guidelines and
rehabilitation measures to revive the industry to pre-crisis levels by June 2012.
“Even though TCEB’s budget allocation for 2012 has been reduced from last
year’s levels, the TCEB aims to maintain its target of 750,000 MICE travelers to
Thailand in 2012, generating revenues of Bt60.1 billion and representing a slight
increase over last year. An additional budget of Bt230 million for the forthcoming
Rotary International Convention will help serve more than 30,000 international
participants at this event, coming from more 20 countries in all continents around
the world,” said the President.
The action plan proposed to the government as urgent measures to revive
the Thai MICE industry affected by the flooding is being implemented from October
2011 to March 2012. The plan is divided into 3 phases:
The immediate plan (October) assists MICE travelers and includes
establishment of a one-stop coordination center that provides assistance, issues
daily updated information, makes announcements to reassure MICE delegates,
and allocates a budget and transportation to assist MICE travelers affected by the
floods, coordinating with other agencies as needed.
Short-term (November - December): The government sector boosts the
confidence among organizers and visitors through statements and videos by the
government leader. The bureau releases information and campaigns by inviting
participants and organizers to jointly publicize the information in order to build
confidence in the target group.
The bureau injects additional funds to promote and support marketing
campaigns for MICE events that were not canceled or postponed. In addition, the
bureau offers compensation to incentive delegates whose events are relocated
and/or postponed. TCEB also offers a financial subsidy to 25 international trade
fairs scheduled between the period November 25, 2011 and June 2012.
Recovery Plan Measures (January - March 2012): The government sector
offers tax incentives, allowing organizers to secure 300% tax exemption for
expenses (such as costs of management of events and incentive travel, training
costs and exhibition booths). The bureau will release the information through press
conferences and promote alternative choices for MICE venues, along with regular
progress updates on the recovery of Thailand’s MICE industry.
The bureau is also providing additional funding for various activities. For
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example, TCEB teamed up with the Federation of Thai Industries to arrange a
stress relief tourism program for flood victims through fund raising. The activities
were organized in October to offer sympathy to and raise the spirits of 1,000 flood
victims. TCEB also joined with other concerned associations in organizing volunteer
activities in the flooded areas. Marketing activities were held to stimulate domestic
meetings and exhibitions and crisis measures were put in place to support marketing
campaigns and rehabilitate exhibition organizers.
In conclusion, Mr. Akapol said that the discussions with the leaders of private
sector leaders reflected the determination of all concerned to ensure that Thailand’s
MICE industry recovered quickly. TCEB was confident that the cooperation from all
parties would successfully overcome the crisis and enable Thailand to become the
industry leader in the region by the third quarter of 2012.
Meanwhile, TCEB has joined with the public and private sectors to restore
international confidence with the launch of the Believe in Thailand - Thailand:
Destination of “CHOICES” campaign at EIBTM 2011, Europe’s largest event for the
meetings and events industry, which was held in Barcelona in late November 2011.
Mr. Akapol said Thailand is recovering. The government has joined with the
private sector in working towards a strong and rapid recovery and this, coupled
with the Believe in Thailand - Thailand: Destination of “CHOICES” campaign, will
hasten the process.
With regard to the industry’s recovery from the impact of the floods, TCEB is
working closely with the government agencies in ‘Team Thailand’ and also with the
private sector to implement the rehabilitation measures.
“Despite the challenges ahead, TCEB believes in the principle ‘Together we
fight for Thailand’. With good collaboration between the government and private
sector, Thailand’s MICE industry will return to normal before the third quarter of
2012. The ‘Believe in Thailand: Thailand Destination of CHOICES: No matter which
path you choose, success is sure to follow’ campaign will be a cornerstone of this
recovery process”, said the President.
In parallel, the TCEB is organizing continual marketing activities to regain
international confidence with the launch of “Believe in Thailand - Thailand:
Destination of ‘CHOICES’ campaign at EIBTM 2011, Europe’s largest tradeshow for

และงาน Rotary International Convention จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม
โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3 หมื่นคน
ผูอ้ ำ� นวยการ สสปน. อธิบายว่า แนวคิดข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีทาง
เลือกและสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลาย ซึง่ เป็นปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้ประเทศไทยเป็นสถาน
ที่ที่เป็นเอกลักษณ์และลงตัวส�ำหรับงานไมซ์ทุกรูปแบบ เป้าหมายของ สสปน. คือ ให้
หลักประกันว่า ประสบการณ์ของลูกค้าจะโดดเด่นไม่ซ�้ำใคร ลูกค้าจะมีทางเลือกมาก
ขึ้นในประเทศไทย และมีทางเลือกมากที่สุดในอนาคต ผู้ประกอบการในแวดวงการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีฝีมือในระดับมาตรฐานสากล และจะท�ำให้
งานของลูกค้าได้รับบริการพิเศษที่ได้รับการออกแบบให้สามารถสนองความต้องการ
เฉพาะตัวของลูกค้าได้ เพราะทางเลือกที่หลากหลายของประเทศไทยจะท�ำให้ลูกค้า
สามารถออกแบบหน้าตาและเนื้องานของตนที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามที่มุ่งหวัง
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ประเทศไทย” เพราะการร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน จะท� ำ ให้ ภ าค
อุตสาหกรรมไมซ์ฟน้ื ตัวเข้าสูภ่ าวะปกติได้อย่างเต็มตัวก่อนไตรมาส 3 ของปี 2555 ทัง้ นี้
แคมเปญสือ่ สารการตลาดของ สสปน. ภายใต้แนวคิด Believe in Thailand: Thailand
Destination of “CHOICES”– No matter which path you choose, success is sure
to follow หรือ ประเทศไทยจุดหมายที่เลือกได้ไม่รู้จบ ทุกเป้าหมาย… ผลลัพธ์สุดท้าย
คือความส�ำเร็จ จะเป็นแกนหลักของกระบวนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์”
นายอรรคพลกล่ า วว่ า สสปน. ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ เรี ย กความเชื่ อ มั่ น จาก
ต่างประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เปิดตัวแคมเปญ Believe in Thailand: Thailand
Destination of “CHOICES” ในงาน EIBTM 2011 ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์การจัดประชุม
และอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งจัดขึ้นที่บาร์เซโลน่า ระหว่าง
วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2554 พร้อมกับเสนอให้เห็นความคืบหน้าของ
ประเทศไทยในการเตรียมการประมูลสิทธิเ์ ป็นเจ้าภาพงาน World Expo 2020 ระหว่าง
การเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของส�ำนักงานมหกรรมโลก รวมทั้งการเดินทางไปท�ำ
กิจกรรมโรดโชว์ในอังกฤษ วันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา
“จากนีไ้ ป เมือ่ พูดถึงประเทศไทย ทาง สสปน. จะพูดในฐานะตัวแทนของกลุม่ AEC
เพราะประเทศไทยอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นปากประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน และ
ต�ำแหน่งนี้ได้รับการหนุนเสริมจากโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัยของประเทศไทย ทั้ง
สนามบินนานาชาติ 6 แห่ง และเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ซึง่ สามารถ
เชื่อมต่อไปยังเส้นทางรถไฟเมืองคุนหมิงไปยังสิงคโปร์ได้ ท�ำให้การเดินทางภายใน
ประเทศไทยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสะดวกสบาย การจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
จึงมีทางเลือกหลากหลายและมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จึงเป็นทั้งโอกาสและแรงท้าทายของประเทศไทย แต่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจครั้งนี้จะ
ยิ่งเร่งให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไมซ์
ในภูมิภาคขยายตัวตามไปด้วย” นายอรรคพล กล่าว
นายอรรคพล กล่าวว่า นอกจากความหลายหลายของพื้นที่ส�ำหรับการจัดงานแล้ว
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศไทย มีมาตรการ
ป้องกันน�้ำท่วมอย่างดีเยี่ยม และยังคงเปิดท�ำการตามปกติในช่วงที่เกิดภาวะน�้ำท่วม
รวมทั้งเป็นจุดต่อเที่ยวบินไปยังเมืองท่องเที่ยวหลัก ๆ ของไทย เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่
สุราษฏร์ธานี จะเห็นได้ว่า มีงานหลายรายการที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน�้ำท่วม
เช่น งาน Asia Pacific Gulf Summit 2011 ซึ่งจัดขึ้นในเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 31
ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน งาน Nokia group จัดขึ้นในเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 13
พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม งาน Amway group จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 10-26 พฤศจิกายน และ งาน Daikin group จัดขึ้นในกรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่
22-24 พฤศจิกายน
ส่วนในปี 2555 งานขนาดใหญ่ยงั คงยืนยันจัดงานตามก�ำหนดการเดิม เช่น แอมเวย์
ไชน่า ระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม โดยจะมีผู้เข้าร่วมงาน 15,000 คน

the meetings and events industry, held in Barcelona between November 22 and
December 1, 2011, and provided participants with an update on the significant
progress in Thailand’s bid to host the World Expo 2020. TCEB also organized a
road show in UK on December 25, 2011.
Mr. Akapol said that TCEB earlier launched the new campaign at IMEX
America, the worldwide exhibition for incentive travels, meetings and events, which
was held in Las Vegas, USA, from October 11-13, 2011. In addition to emphasizing
the multitude of choices, options and settings that together make Thailand a unique
and perfect location for worldwide business events through the theme “Thailand:
Destination of CHOICES”, the TCEB also encouraged visitors to the State of
Nevada to examine the enormous business opportunities inherent in the formation
of the AEC in 2015. “The value of trade in AEC is projected at US$6.4 trillion, which
will represent a quarter of total global trade.
“From now on, when we talk about Thailand, we also speak as a representative
of the AEC, because Thailand serves as the natural gateway to the ASEAN
countries. With modern infrastructure and facilities including six international
airports, as well as the upcoming high-speed rail network through Thailand, which
will include the Kunming–Singapore rail link, Thailand really is at the crossroads
of ASEAN. Traveling around the country is fast and convenient, allowing a wide
range of choices and great flexibility for business events. The AEC market holds
enormous promise as well as challenges for Thailand, and will fuel strong economic
growth and a flourishing MICE industry in the region,” Mr. Akapol said.
Mr. Akapol pointed out that in addition to a wide variety of destination choices
for MICE events, Suvarnabhumi Airport, which is the country’s main airport,
has efficient flood protection measures in place. During the flooding, the airport
maintained its operations, including all connecting flights to tourist destinations
throughout Thailand such as Phuket, Chiang Mai and Surat Thani. Many events
were unaffected by the floods and went ahead as scheduled. These included:
Asia Pacific Golf Summit 2011 held in Pattaya (October 31-November 6), Nokia
Incentive Group held in Pattaya (November 13-December 9), Amway Group held
in Chiang Mai (November 10-26) and Daikin Group held in Bangkok (November
22-24).
Looking forward to 2012, a number of large-scale incentive events remained
confirmed as scheduled, among them Amway China (April 15-May 15, 2012) with
15,000 visitors and 2012 Rotary International Convention with around 30,000
visitors from May 6-9, 2012.
“This theme perfectly reflects the multitude of choices, options and settings
that together make Thailand a unique and perfect location for your next business
event. Our goal is to ensure that every experience is unique, with more choices now
and the most choices for the future. Thailand’s MICE and travel operators work to
world-class standards, and will give your event the special, personalized service it
requires because the diversity of options available allows you to personally design
each event to maximize your success,” Mr. Akapol explained.

พื้นที่จัดงานหลากหลาย
บรรเทาผลกระทบน�้ำท่วม
ความหลากหลายของพื้ น ที่ เ ป้ า หมายการเดิ น ทาง
ในประเทศไทยช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย
โดยภาคอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล และนิทรรศการในภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่และจังหวัด
เป้าหมายอื่นๆ ยังคงด�ำเนินการตามปกติ

แ

ม้ว่าจะเกิดน�้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง แต่
ปรากฏว่า มีหลายงานที่ยังคงด�ำเนินการตามก�ำหนดการเดิม ประกอบด้วยงาน
Asia Pacific Gulf Summit 2011 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม
ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน งาน Nokia group จัดขึ้นที่เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 13
พฤศจิกายน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม งาน Amway group จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
10-26 พฤศจิกายน และงาน Daikin group จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน
ขณะที่สนามบินนานาชาติของไทยส่วนใหญ่ ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินจังหวัดภูเก็ต
หาดใหญ่และเกาะสมุย และสนามบินจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ยังเปิดด�ำเนินการตามปกติ
นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ สสปน. กล่าวว่า การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เป้าหมายการ
เดินทางที่หลากหลายช่วยบรรเทาภาวะผลกระทบจากภัยน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับพื้นที่กรุงเทพฯ
และการที่ สสปน. และภาคอุ ต สาหกรรมไมซ์ ไ ด้ ร ่ ว มกั น รั บ มื อ กั บ ภาวะดั ง กล่ า ว คาดว่ า
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยจะยังอยู่ในภาวะคงตัวไปตลอดปีงบประมาณ 2555 เพราะงานส่วนใหญ่
ที่ได้รับผลกระทบได้ตัดสินใจเลื่อนก�ำหนดการไปจัดงานในไตรมาสถัดไปแทน
ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณ 2554 ที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีนักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์เดินทางมายังประเทศไทย จ�ำนวน 720,000 คน ท�ำรายได้ 57,600 ล้านบาท ขณะที่ใน
ปีงบประมาณ 2553 มีนักเดินทางจ�ำนวน 679,585 คน และท�ำรายได้เข้าประเทศ 55,000 ล้าน
บาท
อุทกภัยครั้งนี้ ถือเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปีของประเทศไทย ในภาพรวมมีงานไมซ์
14 รายการที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็นงานแสดงสินค้าที่มีก�ำหนดจัดงานในพื้นที่กรุงเทพ ฯ
และปริมณฑลในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 มีการประมาณการรายได้ที่สูญเสียไปไว้ที่ 2,980
ล้านบาท และจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์หดหายไปประมาณ 96,000 คน ผลกระทบต่อการ
ขนส่งในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ท�ำให้ผู้จัดงานเลื่อนจัดงานออกไปเพราะเกรงว่ายอดผู้เข้าเยี่ยมชมงาน
จะหดหายไป

Choices of
destination help
alleviate flood
impacts
The variety of MICE destinations helped
mitigate the impact of the flooding, as
the MICE industry in Phuket, Pattaya,
Chiang Mai and other destinations,
which were unaffected by floods,
continued with normal operations.
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espite the flooding that affected outer Bangkok and parts of the central
region, several events went ahead as scheduled. These included the
Asia Pacific Gulf Summit 2011 held in Pattaya between October 31
and November 6, 2011, Nokia Group held in Pattaya from November
13-December 9, Amway Group held in Chiang Mai from November
10-26 and Daikin Group held in Bangkok from November 22-24. Suvarnabhumi
Airport and international airports in Phuket, Hat Yai, Samui Island, Chiang Mai and
Chiang Rai also operated normally.
Mr. Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, said the variety of destinations in
Thailand relieved the impact of the flooding affecting the Bangkok area. As a result
of the cooperation between TCEB and the MICE sector in coping with the impact, the
Thai MICE industry was expected to remain stable in the fiscal year 2012. Most of the
events affected by the flooding have been rescheduled for the first quarter of 2012.
In the fiscal year 2011, which ended on September 30, Thailand welcomed
720,000 business travelers and generated Bt57.6 billion (US$1.85 billion) in
revenue, compared to 679,585 travelers and Bt55 billion in the fiscal year 2010.
The recent flooding was regarded as Thailand’s worst flooding in 50 years.
Overall, the floods affected 14 MICE events, most of them trade shows planned in
and around Bangkok during the last quarter of 2011. It was estimated that Thailand’s
MICE industry would lose Bt2.98 billion in revenue and 96,000 MICE visitors. The
impact of the floods on local transport in the Bangkok area led organizers to
reschedule events due to concerns over participant numbers.
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TCEB is confident that Thailand received a very good response to its second
presentation on the latest progress of Thailand’s bid to host World Expo 2020 at the BIE
General Assembly held in Paris on November 21-22, 2011. The presentation aimed to
reassure the Assembly of Thailand’s readiness to host the event and also put forward the
themes for side events and the campaigns being organized as part of the event.
Mr. Akapol Sorasuchart, the President of the Thailand Convention and Exhibition
Bureau (TCEB) said that the Thailand’s attendance for the second time at the BIE
(Bureau of International Expositions) General Assembly to present the progress on
Thailand’s bid to host the World Expo 2020 was well received by the 158 member
countries. TCEB emphasized the readiness of the country and the host city of Ayutthaya,
as well as the unity of the Thai people in overcoming the impacts of the recent flooding
and rehabilitating the province. The bureau also introduced sub-themes under the main
event theme “Redefine Globalisation: Balanced Life, Sustainable Living”, and gave a
briefing on the domestic campaigns to encourage awareness of Thailand’s bid.
In the first round of the BIE General Assembly on June 13-14, 2011, TCEB
presented the readiness of the country and Ayutthaya Province in terms of event venue,
facilities, infrastructure, transportation, arts and culture, as well as the essence of Thai
people’s hospitality. The bureau also presented the event’s major theme “ “Redefine
Globalisation: Balanced Life, Sustainable Living”. At that time only Turkey and Thailand
had expressed their intention to bid.
For the second meeting, the number of candidates had grown to five countries:
Thailand (Ayutthaya Province), Turkey (Izmir), Russia (Ekaterinburg), Brazil (Sao Paolo)
and UAE (Dubai). This time, Thailand presented the sub-themes of the event, inviting
member countries to interpret these from their own country perspectives and present
them in their national pavilions. The sub-themes are: “Revive Local Wisdom for Global
Wellness”, “Reunite Connections for Seamless Harmony”, “Reinvent Creativity for All
Living-Beings”, and “Reform Life’s Value for Utmost Happiness”. The diverse portrayals
would convey a unified message under the overall concept: “Redefine Globalisation:
Balanced Life, Sustainable Living”.
Mr. Akapol said that during the meeting, Thailand also updated the delegates on
progress made in implementing its public awareness program, including a national logo
and mascot competition, and the “World Expo 2020: Believe in Thailand” event, held
recently in Bangkok. During this event, 100,000 signatures were collected as a sign of
support for Thailand’s bid to host World Expo 2020.
“The sub-themes and the awareness building campaigns, especially a video
presentation of the mascot for Thailand’s bid: ‘Nong Naree’, fascinated the BIE delegates.
Overall, Thailand’s presentation was successful and different from those of competitors
presenting their venues and readiness to host the event in terms of tourism, facilities
and infrastructure. The highlights were the assurance of Ayutthaya’s readiness and the
sincerity and generosity of the Thai people in working together to overcome the flood
disaster and rehabilitate the province. This impressed the delegates,” Mr. Akapol said.
In addition to making a presentation, TCEB participated in an exhibition along with
other candidates. The bureau distributed brochures summarizing the up-to-date status
of Thailand’s bid, as well as a special 200-page book covering the history of Thailand
and its involvement in the World Expo since 1942. The books were given to all 158
country delegates as a souvenir.
“As the results of the two presentations on the bid progress made in the BIE
General Assembly in Paris, as well as Thailand’s campaigns for the bid to host the World
Expo 2020, Thailand is outstanding and firmly in the spotlight of the member countries,”
said the president.
For more on the progress of Thailand’s bid to host the World Expo 2020, please visit
www.ThailandExpo2020.com.
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สสปน. มั่นใจ ประเทศไทยยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากการน� ำเสนอ
ความคืบหน้าล่าสุดในการประชุมสมัชชาใหญ่ ส�ำนักงานมหกรรมโลกครั้งที่ 2 ร่วม
กับ 4 ประเทศคู่แข่ง ณ กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดย
มุ่งเน้นการยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงาน การเสนอหัวข้อย่อยการ
จัดงาน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์
นายอรรคพล สรสุ ช าติ ผู ้ อ� ำ นวยการ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า ในการเข้าร่วมชี้แจงความคืบ
หน้าของประเทศไทยในการประมูลสิทธิ์การจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020
ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ส�ำนักงานมหกรรมโลก กับสมาชิกกว่า 158 ประเทศในครั้ง
นี้ ประเทศไทยยังคงได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดย สสปน. มุ่งเสนอการยืนยันความ
พร้อมของประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการจัดงาน และพลังความร่วม
มือคนไทยฝ่าวิกฤตอุทกภัยร่วมฟื้นฟูจังหวัด พร้อมแถลงประเด็นความคืบหน้าการ
เสนอหัวข้อการจัดงานย่อยภายใต้ หัวข้อการจัดงานหลัก “Redefine Globalisation:
Balanced Life, Sustainable Living” หรือ “นิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์ - วิถีที่ยั่งยืน
เพื่อโลกที่สมดุล” และสรุปความคืบหน้าโครงการประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็น
เจ้าภาพการจัดงานของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
ส�ำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งแรก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง
วันที่ 13-14 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา สสปน. ได้นำ� เสนอความพร้อมของประเทศ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทั้งด้านสถานที่จัดงาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม ศิลปวัฒนธรรมและความมีน�้ำจิตน�้ำใจของคนไทย รวมถึงการเสนอ
หัวข้อการจัดงานหลัก“Redefine Globalisation: Balanced Life, Sustainable Living”
ซึง่ ขณะนัน้ มีเพียงประเทศตุรกีทรี่ ว่ มเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ร่วมกับประเทศไทย
ในการประชุมครั้งที่ 2 มีประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพทั้งสิ้น 5 ประเทศ ได้แก่
ไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา), ตุรกี (เมืองอิสเมียร์), รัสเซีย (เมืองอิแคทรินเบิร์ก),
บราซิล (เมืองเซาท์เปาโล), และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ) โดยประเทศไทย
ได้น�ำเสนอหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ในการจัดงานภายใต้หัวข้อหลัก “นิยามใหม่ของโลกา
ภิวัตน์ - วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล” เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ น�ำเสนอพาวิลเลียนภาย
ใต้หัวข้อย่อย ซึ่งประกอบด้วย “Revive Local Wisdoms for Global Wellness” หรือ
พลิกฟืน้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ความอยูด่ มี สี ขุ ของคนทัง้ โลก, “Reunite Connections
for Seamless Harmony” หรือ เชื่อมต่อการสื่อสารเพื่อความสมานฉันท์ไร้พรมแดน
“Reinvent Creativity for All Living-Beings” หรือ ปรับแนวทางสร้างสรรค์ใหม่เพื่อ
ทุกสิ่งมีชีวิต และ “Reform Life’s Values for Utmost Happiness” หรือ สร้างคุณค่า
ของชีวติ เพือ่ ความสุขทีส่ มบูรณ์ ซึง่ หากประเทศไทยได้รบั การคัดเลือก ประเทศสมาชิก
ต่าง ๆ จะเลือกหัวข้อย่อยเหล่านี้ น�ำไปปรับใช้กบั การน�ำเสนอพาวิลเลีย่ นในมุมมองของ
แต่ละประเทศ แต่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ “นิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์ วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล
ประเทศไทยยังได้นำ� เสนอความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ทผี่ า่ นมา
ทั้งการประกวดโลโก้และมาสคอต และการจัดงานเปิดตัวเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 มั่นใจ
เมืองไทยพร้อม ในกรุงเทพมหานคร
“การน�ำเสนอหัวข้อย่อย และสรุปโครงการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการน�ำเสนอ
วิดทิ ศั น์มาสคอตของไทย คือ น้องนารี ต่อทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่ฯ ได้สร้างความตืน่ ตา
ตืน่ ใจให้กบั ทีป่ ระชุม ซึง่ แตกต่างจากประเทศคูแ่ ข่งในการน�ำเสนอสถานทีจ่ ดั งาน และ
ความพร้อมของประเทศในเชิงท่องเทีย่ ว สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และโครงสร้างพืน้ ฐาน
ต่าง ๆ ทัง้ นี้ จุดเด่นส�ำคัญ คือ การยืนยันความพร้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
การแสดงภาพพลังความร่วมมือร่วมใจของคนไทยฝ่าวิกฤตอุทกภัย ร่วมฟื้นฟูจังหวัด
ซึ่งเป็นการน�ำเสนอภาพที่แสดงความจริงใจและสร้างความประทับใจให้กับที่ประชุม
เป็นอย่างมาก” นายอรรคพล กล่าว
นอกจากนี้ สสปน. ได้มีการออกบูทร่วมกับประเทศที่เข้าร่วมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
โดยน�ำเสนอโบรชัวร์ความคืบหน้าโครงการของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดท�ำหนังสือฉบับพิเศษรวบรวมการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเทศไทย
กับการเข้าร่วมงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป ตั้งแต่ปีพ.ศ.2485 (ค.ศ. 1942) จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีความยาวเกือบ 200 หน้า เป็นของที่ระลึกส�ำคัญให้กับประเทศสมาชิก
กว่า 158 ประเทศ
นายอรรคพล กล่าวทิง้ ท้ายว่า จากการเสนอความคืบหน้าทัง้ สองครัง้ ทีผ่ า่ นมา ตลอด
แผนกิจกรรมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020
ส่งผลให้ไทยมีความโดดเด่นในสายตานานาชาติ และเป็นประเทศทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
และน่าจับตามองของกลุ่มประเทศสมาชิกส�ำนักงานมหกรรมโลก
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TCEB showcases
significant progress at BIE
General Assembly
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สสปน. เสนอความคืบหน้าเด่นชัด
ในการประชุมสมัชชาใหญ่ บีไออี
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ประชุมพัฒนาแนวคิด
งานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา
หลังจากได้ท�ำการวิจัยศึกษาและหารือร่วมกับนายวิเซนต์ กอนซาเลส ลอสเซอ
ทาเลซ เลขาธิการส�ำนักงานมหกรรมโลกระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย คณะ
ท�ำงานเวิลด์ เอ็กซ์โปที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือเพื่อ
พัฒนาสาระและแนวคิดหลักของงานเวิลด์ เอ็กซ์โป โดยมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็น
แนวคิดที่สอดรับกับบริบททั้งในระดับประเทศและระดับสากล และสามารถผลักดัน
ให้เกิดการสานเสวนาระหว่างประเทศได้จริง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก�ำหนดทิศทางของแนวคิดโดยให้ความส�ำคัญกับปัญหาช่องว่าง
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นปัญหาที่มีอยู่ในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา
หรือประเทศพัฒนาแล้ว โดยได้ข้อสรุปว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากแนวคิดเรื่อง
โลกาภิวัฒน์ที่ก�ำหนดให้ทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีลักษณะเหมือนกันหมด สิ่ง
ใดที่ได้ผลกับคน ๆ หนึ่งจะต้องได้ผลกับคนอื่น ๆ ด้วย หนทางแก้ปัญหาที่ได้ผลของ
ประเทศหนึ่งจะต้องได้ผลกับประเทศอื่น ๆ ด้วย วิธีคิดเช่นนี้ท�ำให้เกิดช่องว่างไปทั่ว
โลก ถ้าจะอุดช่องว่างที่ว่านี้ ทุกฝ่ายต้องเข้าใจร่วมกันว่าแต่ประเทศเป็นเสมือนชิ้น
ส่วนคนละชิ้นที่ไม่เหมือนกัน แต่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นมีความส�ำคัญต่อองคาพยพโดย
รวมของโลกมนุษย์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่โลกต้องการคือความสมดุล
กรอบแนวคิดที่ได้ข้อสรุปข้างต้นได้รับการน�ำเสนอไปยังส�ำนักงานมหกรรมโลก
ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส และได้รับปฏิกิริยาตอบรับจากส�ำนักงานมหกรรมโลกว่า “เป็น
แนวคิดเชิงการพัฒนาที่ดีที่สุด”

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Aug

July

15

Focus group for theme
development meeting
Following further research, as well as the discussions conducted during Mr.
Loscertales’ visit, the working team continued to work on theme development, aiming
to find a theme that could both meet national and global agenda, and to truly create a
global dialogue.
After discussion, the direction of the theme was decided. The theme focused on
the problem of many gaps around the world – the problem that exists in every country,
regardless of whether it is a developed or developing country. It was concluded that
this gap is due to the idea spread by globalisation that one size fits all; what makes
one person happy has to be the same for others; what solution works for one country’s
problem has to work for another country as well. This attitude has created these gaps all
around the world. In order to close these gaps, everyone needs to understand that each
country is a piece of a jigsaw puzzle that is not identical, but that each piece is significant
to the whole picture of the world. What the world needs was balance.
This theme development was then presented to the BIE in Paris, where it was
called the “best theme development” ever.

Sept

Feb 5

Mr. Vicente Gonzalez Loscertales, Secretary General of the Bureau International
des Expositions (BIE), who is responsible for the process of bidding submissions and for
decisions in Paris, France, visited Thailand, the first country to announce an intention to
bid for the World Expo 2020, from January 10-15, 2011. He was invited by Deputy Prime
Minister Maj Gen Sanan Kajornprasart, who supervises the Thailand Convention and
Exhibition Bureau (TCEB).
During the visit, the BIE Secretary General met with Prime Minister Abhisit Vejjajiva,
Deputy Prime Minister Maj. Gen. Sanan, as well as Finance Minister Korn Jatikavanich
and the Minister of Foreign Affairs Kasit Piromya for a discussion on Thailand’s
preparations.
Mr. Loscertales expressed confidence that Thailand had all the factors necessary to
host a World Expo and the potential to win the bidding. On its side, the Thai Government
assured the BIE Secretary General of Thailand’s readiness and the full support of the
government sector.
The BIE Secretary General then met with senior executives of a number of private
organizations including the Thailand Advertising Association, the Thai Chamber of
Commerce, and the Federation of Thai industries. The private sector also made a
commitment to fully support the bid to host the World Expo 2020.
In addition, Mr. Loscertales went to inspect three potential locations: Ayutthaya,
Chon Buri and Chiang Mai and met with the officials concerned in each province
to discuss preparations and capabilities in terms of physical, infrastructure and
development plans to assess the readiness and capacity of each area.
After the site visits, the BIE Secretary General met with the working group of each
province and made suggestions on the preparation of an operating plan, particularly the
comprehensive study to be submitted to the Cabinet for consideration.
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นายวิเซนต์ กอนซาเลส ลอสเซอทาเลซ เลขาธิการส� ำนักงานมหกรรมโลก ซึ่ง
เป็นผู้ดูแลกระบวนการน�ำเสนอและการตัดสินใจเลือกเจ้าภาพงานมหกรรมโลก ณ
ส�ำนักงานมหกรรมโลก กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2554 ในบรรดาประเทศที่แสดงเจตจ�ำนง
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ทั้งนี้เป็นไปตามค�ำเชิญของพลตรีสนั่น
ขจรประสาท รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้ดูแลส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.)
ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย เลขาธิการส�ำนักงานมหกรรมโลกได้เข้าพบ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พลตรีสนั่น ขจรประสาท รองนายกรัฐมนตรี
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมของประเทศไทย โดยนายลอสเซอทาเลซได้แสดงความเชื่อมั่นว่า
ประเทศไทยมีคณ
ุ สมบัตทิ จี่ ำ� เป็นทุกประการต่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และมีโอกาส
ได้รับเลือก ขณะที่คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลไทยให้ค�ำมั่นกับเลขาธิการส�ำนักงาน
มหกรรมโลกถึงความพร้อมของประเทศไทยและการสนับสนุนอย่างเต็มทีจ่ ากภาครัฐ
จากนัน้ เลขาธิการส�ำนักงานมหกรรมโลกได้พบปะกับผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร
ภาคเอกชน ทั้งสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการนี้ ผูแ้ ทนภาคเอกชนของไทยต่างให้คำ� มัน่ ว่าจะสนับสนุนการ
เป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อย่างเต็มที่
นายลอสเซอทาเลซยังได้เดินทางไปยังจังหวัดอยุธยา ชลบุรีและเชียงใหม่ และได้
เข้าพบกับคณะผู้แทนที่ปฏิบัติงานในโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของแต่ละจังหวัด
พร้อมทั้งได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการเตรียมการ และขีดความสามารถของแต่ละจังหวัด
จากนั้นจึงได้เดินทางทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่จะใช้
เป็นสถานที่จัดงานเพื่อให้ดูสภาพความพร้อม ทั้งในแง่กายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน
และแนวทางการพัฒนา เพื่อจะได้ประเมินความพร้อมและขีดความสามารถของ
แต่ละพื้นที่

The first visit of the BIE
secretary general,
Inspection of readiness to
host the World Expo 2020
ayutthaya

Nov

เลขาธิการสำ�นักงานมหกรรมโลก
เยือนไทยที่แรก
ประเมินความพร้อม
จัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา
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บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีสาระเกี่ยวกับการสนับสนุนและความร่วมมือของ
สองหน่วยงานในการผลักดันงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 โดยเฉพาะการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติงานในฐานะภาคีด้านการสื่อสาร
ของ สสปน. มาก่อนการลงนามในครั้งนี้

Apr 29
16

นายกรัฐมนตรีลงนามในจดหมาย
ไทยยื่นประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ
งานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา
May 9

สสปน.จับมืออยุธยา มั่นใจ
ยื่นประมูลชิงเจ้าภาพ
งานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (สสปน.) และจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาร่วมแถลงข่าวประกาศความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020
นายอรรคพล สรสุชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ สสปน. กล่าวถึงความคืบหน้าว่า หลังจากคณะ
รัฐมนตรีอนุมตั ใิ ห้ประเทศไทยยืน่ ประมูลสิทธิเ์ มือ่ วันที่ 4 เมษายน ข้อเสนอทีก่ ำ� หนดให้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่จัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ก็ได้รับการรับรอง
อย่างเป็นทางการจากนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ท�ำให้ สสปน. ซึง่ อยูภ่ าย
ใต้การก�ำกับดูแลของพลตรีสนัน่ ขจรประสาท รองนายกรัฐมนตรี ก�ำหนดทีจ่ ะเดินทาง
ไปประชุมกับส�ำนักงานมหกรรมโลกในกรุงปารีส ในวันที่ 16 พฤษภาคม เพื่อหารือ
ก�ำหนดแนวทางการรณรงค์ให้สมาชิก 157 ประเทศของส�ำนักงานมหกรรมโลกได้รับ
ทราบโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย
“สสปน. ได้วางแผนก�ำหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศเป้าหมายในทุกภูมิภาคทั่วโลก
ได้รับทราบการเสนอตัวของประเทศไทย โดยจะใช้ช่องทางการสื่อสารในประเทศ
ของทุกองค์กรเพือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ภายใต้แนวคิดงาน “Redefine
Globalization – Balanced Life, Sustainable Living” นายอรรคพลกล่าว
ส่วนนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ประชาชน
ชาวจังหวัดอยุธยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เป็นสถานที่จัดงานเวิลด์
เอ็กซ์โป ทีส่ ามารถรองรับชาวต่างประเทศให้เข้ามาชมงานแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม

The MOU pledges support and cooperation to bid for the World Expo 2020. TCEB
and AAT have already worked in close collaboration as communication partners prior
to the MOU’s signing. They will continue to work together to promote the Thailand Expo
2020 both in the country and overseas.

29th April 2011 – The Prime
Minister signs the official
letter of candidature

TCEB and Ayutthaya
declare confidence
in official bidding
for Thailand to host
the World Expo 2020
ayutthaya
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), together with the Ayutthya
Province, announced progress in preparations for Thailand’s bid to host the World Expo
2020.
On April 29, 2011, the Prime Minister, Abhisit Vejjajiva, signed a proposal and
declared Ayutthaya Province as Thailand’s nominated province in hosting the World
Expo. On progress, Deputy Prime Minister Major General Sanan Kajornprasart, who
oversees TCEB’s operations and the Thai government’s official delegate, will assemble
the meeting with the Bureau of International Expositions (BIE) in Paris, France, on May16
to discuss the details and progress of Thailand’s bid.
Speaking at the Press Conference, Mr. Akapol Sorasuchart, the President of TCEB,
provided the latest update on Thailand’s bid, and disclosed; “following Cabinet approval
on 4 April, the proposal announced that Thailand will nominate Ayutthaya Province as
a possible site for World Expo 2020, officially endorsed by Prime Minister Mr. Abhisit
Vejjajiva. TCEB, overseen by Deputy Prime Minister Major General Sanan Kajornprasart,
will meet with BIE in Paris, France, on 16 May, to deliberate how to move forward in
raising awareness of the project in BIE’s 157 member countries.
“At present, TCEB has planned awareness-raising strategies in target countries in
all region across the world. The strategies will be executed via national communication
networks of all organizations in order to promote Thailand under the theme: “Balanced
Life, Sustainable Living – Let’s Redefine Globalization.”

Jan
Feb
Mar
Apr
May

TCEB signs a Memorandum
of Understanding
with the Advertising
Association of Thailand

June

สสปน. จับมือ ส.โฆษณาแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกความเข้าใจ ผลักดันไทย
เจ้าภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา
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July

Following the results of the in-depth feasibility studies, the Cabinet selected
Ayutthaya as the location for the World Expo 2020, and approved the theme of
“Balanced Life, Sustainable Living” with a focus on redefining globalisation to bridge
the global gaps.

Aug

ภายหลังได้รบั ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงลึกของความพร้อมและศักยภาพ
ของพืน้ ทีจ่ ดั งาน คณะรัฐมนตรีได้ลงมติคดั เลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพืน้ ทีจ่ ดั
งานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 และอนุมัติแนวคิด วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล (Balanced
Life, Sustainable Living) ที่มุ่งลดทอนช่องว่างที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยการให้ค�ำนิยาม
ใหม่ของแนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์

Sept

The Cabinet approves
Thailand’s bid for the
World Expo 2020

Oct

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประเทศไทย
ยื่นประมูลสิทธิ์

Nov

Apr 4

Dec
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สสปน. จัดแถลงข่าวประกาศตัวยื่นประมูลสิทธิ์อย่างเป็นทางการ โดยมีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้รับเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด
Redefine Globalization….Balanced Life, Sustainable Living พร้อมทั้งประกาศ
จัดประกวดตราสัญลักษณ์และมาสคอตของงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 โดยผู้ชนะจะได้
รับเงินรางวัลพร้อมทัง้ ตัว๋ เครือ่ งบินไปเทีย่ วงาน Expo 2012, Yeosu ณ ประเทศเกาหลี

Jan
Feb
Mar
Apr
May
June
Aug

TCEB holds a press conference to announce the official submission of the bid to
the press, as well as announces the beginning of their logo and mascot competition, the
details of which will follow. The winner will not only have their logo and/or mascot used
for the World Expo 2020 but will also win a trip to experience Expro 2012, Yeosu, Korea.

Sept

TCEB announces the
official bid, including the
host city and the theme,
and announces national
logo and mascot
competition

Oct

สสปน. ประกาศยื่นประมูลสิทธิ์
อย่างเป็นทางการ
เปิดตัวเมืองเจ้าภาพ แนวคิดงาน
จัดประกวดตราสัญลักษณ์และ
มาสคอตงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020
อยุธยา
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Nov

May 9

Emphasizing the readiness and potential of the province, Mr. Wittaya Phewphong,
Governor of Ayutthaya Province, noted that “the people of Ayutthaya province as well
as state agencies and the private sector have been cooperating well and participating
together in the province’s preparations, in the hope of being given this opportunity to
represent Thailand on this unique occasion, to welcome foreigners in the exchange of
knowledge and mixing of diverse cultures. The focus is on the province’s key attractions,
its culture and rich history. In particular, the harmonious co-existence among Ayutthaya’s
diverse traditional ways of life offers a perfect example of the theme and core values of
the World Expo 2020.
“We want to emphasize the high level of participation and support from the local
people from the very outset, and for BIE this is also an important criterion in selecting the
winning bid. Ayutthaya Province has prepared promotional signs to be posted around
the province at government offices, educational institutions, local administration offices,
company premises and shops. I can affirm that the entire province is united behind our
bid and ready to play our part in supporting Ayutthaya as Thailand’s nominated city to
host the World Expo 2020.”
Moreover, Ayutthaya’s post-expo proposals for city and land development are
based on the premise that the event zone will be close to the urban area. Locations
under consideration are Bangsai district and other locations with convenient transport
links with Bangkok. These locations can serve to absorb Bangkok’s future expansion,
creating a new “Outer Bangkok” development zone. Furthermore, we are considering
a new development to transform the Bangsai Arts and Crafts Centre into a center for
international culture, which after the World Expo will remain as a regional capital for arts
and crafts. Whilst most of the World Expo structures will be temporary, allowing for easy
removal and re-use elsewhere, some permanent buildings will remain as an enduring
symbol of this great event.
In conclusion, Mr. Akapol added that, “TCEB has joined forces with the Advertising
Association of Thailand to raise awareness and increase participation and support from
local people in Ayutthaya. Our first campaign will be the “Expo 2020 Ayutthaya, Thailand”
logo and mascot contest which will take place from June to July. The target groups are
advertising and design companies, educational institutions, clubs and organizations, as
well as local people themselves.”
Thailand and Ayutthaya will of course be competing with many other countries in
the bid to host the World Expo 2020. Turkey is proposing Izmir under the theme “New
Routes to a Better World/Health for All” with the emphasis on health (the concept already
used by Turkey in its bid to host the World Expo 2015 host). Countries that have officially
expressed interest bid must officially submit their bids within 6 months after the first
country has submitted the bid to BIE; Russia and Brazil, despite expectations, have yet
to officially submit their proposals to host this global mega-event.

Dec
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ทีห่ ลากหลาย จุดแข็งของจังหวัดคือวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ทมี่ มี าอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ ความหลากหลายของวิถีชีวิต ณ ปัจจุบันที่สามารถด�ำรงอยู่ร่วมกันได้
ในจังหวัดอยุธยาถือเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์ลงตัวของแนวคิดหลักส�ำหรับการจัดงาน
เวิลด์ เอ็กซ์โป
“จั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยาต้องการให้ประชาชนในจังหวัดได้มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนอย่างแข็งขันตัง้ แต่ตน้ เพือ่ ให้สอดรับกับหลักเกณฑ์ระดับต้น ๆ ของส�ำนักงาน
มหกรรมโลกในการตัดสินผูช้ นะ ขณะนีท้ างจังหวัดได้จดั ท�ำสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์
ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ส�ำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทห้างร้านต่าง ๆ จึงยืนยันได้ว่าทั้งจังหวัดเป็นหนึ่ง
เดียวในการสนับสนุนและพร้อมที่จะผลักดันให้อยุธยาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์
เอ็กซ์โป 2020” ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าว
นอกจากนี้ ยังได้ทำ� ข้อเสนอส�ำหรับการพัฒนาพืน้ ทีเ่ มืองเจ้าภาพภายหลังงานเวิลด์
เอ็กซ์โปเสร็จสิ้น โดยพิจารณาว่าพื้นที่จัดงานต้องอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนเมือง ดังนั้น
พื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาส�ำหรับจัดงานคืออ�ำเภอบางไทรและพื้นที่อื่นๆ ที่มีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พื้นที่จัดงานจะต้องสามารถรองรับการ
ขยายตัวของกรุงเทพมหานครได้ เพือ่ จะได้พฒ
ั นาให้กลายเป็นพืน้ ทีป่ ริมณฑลกรุงเทพ
ต่อไป พร้อมกันนี้ ในข้อเสนอเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั งาน ได้มกี ารก�ำหนดทีจ่ ะพัฒนาศูนย์ศลิ ปาชีพ
บางไทรให้กลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติ และเมื่องานเวิลด์เอ็กซ์โปสิ้นสุดลง
ศูนย์แห่งนีจ้ ะยังคงเป็นศูนย์กลางของงานศิลปะและงานฝีมอื ของภูมภิ าคอีกด้วย ส่วน
โครงสร้างอาคารต่างๆ ที่จะใช้งานจะเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่สามารถรื้อถอนและน�ำ
ไปใช้งานอย่างอื่นได้สะดวก ส่วนอาคารที่มีลักษณะถาวรจะได้รับการรักษาไว้ให้เป็น
สัญลักษณ์ของงานสืบไป
ผู้อ�ำนวยการ สสปน.กล่าวปิดท้ายว่า สสปน.ได้ร่วมมือกับสมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทยในการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมและร่วมสนับสนุน โดยงานรณรงค์รายการแรกที่ก�ำหนดไว้คือ การจัดประกวด
การออกแบบตราสัญลักษณ์และมาสคอตน�ำโชคของงานเวิลด์ เอ็กซ์โป โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายคือบริษัทโฆษณาและออกแบบ สถาบันการศึกษา สโมสรและองค์กรต่างๆ
รวมทั้งประชาชนในท้องที่
ส�ำหรับประเทศคู่แข่งของไทยและอยุธยาคือเมืองอิซเมียร์ ประเทศตุรกี ที่น�ำเสนอ
แนวคิดจัดงานว่า “New Routes to a Better World/Health for All” โดยให้น�้ำหนัก
กับเรื่องสุขภาพ (ซึ่งเป็นแนวคิดเดิมที่ตุรกีน�ำมาใช้ในการยื่นประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ
งานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2015) ประเทศที่แสดงความจ�ำนงอย่างเป็นทางการในการยื่น
ประมูลสิทธิ์จะต้องยื่นประมูลภายในเวลา 6 เดือนหลังจากที่มีประเทศแรกได้ยื่นไป
ยังส�ำนักงานมหกรรมโลกแล้ว (ซึง่ ประเทศทีค่ าดว่าจะยืน่ ประมูลสิทธิอ์ ย่างรัสเซียและ
บราซิลยังคงมิได้ยื่นประมูลสิทธิ์อย่างเป็นทางการ)

July
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June 14

ประเทศไทยประเดิมนำ�เสนอ
ความพร้อมจัดงาน
เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา
ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ สำ�นักงาน
มหกรรมโลก กรุงปารีส
คณะผู้แทนประเทศไทย ประกอบด้วย นายวีรพันธ์ วัชราทิตย์ เอกอัครราชทูตไทย
ประจ�ำฝรั่งเศส นายประกายศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ณ กรุงปารีส พล.ต.อ. อ�ำนวย เพชรศิริ ประธานกรรมการส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ ครัง้ ที่ 149
ของส�ำนักงานมหกรรมโลก ณ กรุงปารีส โดยมีนายอรรคพล สรสุชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ สส
ปน. เป็นผู้น�ำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป
2020 อยุธยา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากที่ประชุม

Jan
Feb
Apr
May
June

The TCEB announced the results of the World Expo 2020 bidding logo and mascot
contest on July 20, 2012. Ms. Pavita Srisuvan won the first prize in the logo design
competition for “Pla Tapien” (the Thai Silver Barb Fish), while Mr. Parin Suriyavuth was
the winner for his “Nong Naree” mascot design. The winner in each category received a
Bt100,000 cash prize and a trophy.
TCEB launched the contest on May 20, 2011 and received 1,097 entries. The
judging panel was made up of six experts in communication arts and graphic design
plus executives in design organization. Judgement criteria were based on five factors:
1) Communication of the concept and Thailand’s role in hosting World Expo 2020; 2)
Reflection of Thailand’s unique strengths, 3) Beauty, creativity, and composition; 4) Clear
and easily recognizable; and 5) Can be used to communicate through any media.
The contest was part of a series of activities aimed at mobilizing public support and
participation in Thailand’s bid to host the World Expo 2020.
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สสปน. ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์และ
มาสคอตงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โดยนางสาวภาวิตา
ศรีสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบตราสัญลักษณ์ “ปลาตะเพียน” ส่วน
นายปริญญ์ สุริยาวุธ ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบมาสคอต “น้องนารี” ซึ่งผู้ชนะ
เลิศในแต่ละรายการได้รับเงินรางวัลจ�ำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและ
ประกาศนียบัตร
สสปน. เปิดตัวการจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์และมาสคอตงานเวิลด์
เอ็กซ์โป 2020 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด 1,097
รายการ และมีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 6 ท่าน ทัง้ นักวิชาการสาขานิเทศศาสตร์
นักออกแบบกราฟฟิกและผูบ้ ริหารองค์กรด้านการออกแบบ เป็นผูร้ ว่ มตัดสิน ซึง่ มีหลัก
เกณฑ์ตดั สิน 5 ข้อคือ 1) การสือ่ สารแนวคิดหลักของงานและบทบาทของประเทศไทย
ในการเป็นเจ้าภาพ 2) การสะท้อนจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย 3) ความ
สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบ 4) ความชัดเจนและจดจ�ำได้ง่าย และ
5) สามารถน�ำไปใช้สื่อสารผ่านสื่อทุกรูปแบบ
การจัดประกวดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมระดมการสนับสนุนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการยืน่ ประมูลสิทธิก์ ารเป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020

Winning Logo and
Mascot for the World
Expo 2020 ayutthaya
Announced

Aug

เปิดตัวผลงานชนะเลิศ
ตราสัญลักษณ์และมาสคอต
งานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา

Sept

May 20

Maj. Gen. Sanan Kajornprasart, Chairman of the Bidding Committee for World Expo
2020, Thailand, officially submitted the bid for the World Expo 2020 Ayutthaya on May
16, 2011 to the Bureau of International Expositions (BIE) in Paris. The World Expo 2020,
which will be held from January 15 to June 15, 2020 and for which Ayutthaya has been
proposed as the host city on the theme “Balanced Life, Sustainable Living” focuses on
redefining globalisation to bridge global gaps. The event will be fully supported by the
Royal Thai Government.

Thailand’s first
presentation
The Thailand delegation, led by H.E. Mr. Viraphand Vacharathit, the Thai
Ambassador to France, Mr. Pakaisakdi Svastisin, Executive Director of the Thai Trade
Center Paris and the Thai representative to the BIE, Pol. Gen. Amnouy Phetsiri, Chairman
of the Board of the Thailand Convention and Exhibition Bureau, and Mr. Akapol
Sorasuchart, President of the Thailand Convention and Exhibition Bureau, attended the
149th General Assembly of the Bureau of International Exhibitions in Paris where Mr.
Akapol presented Thailand’s readiness to host the World Expo 2020 Ayutthaya. This first
presentation was well-received by those present at the meeting.

Oct

พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยื่นประมูลสิทธิ์เจ้าภาพ
งานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ได้ยื่นจดหมายประมูลสิทธิ์อย่างเป็นทางการต่อส�ำนักงาน
มหกรรมโลก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส งานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 มีก�ำหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทย ภายใต้แนวคิด “Balanced Life,
Sustainable Living” ที่มีสาระหลักอยู่ที่การปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ เพื่อ
มุ่งลดทอนช่องว่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

Thailand officially
submits its letter of
candidature

Nov

ประเทศไทยยื่นจดหมายเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ
ต่อสำ�นักงานมหกรรมโลก กรุงปารีส

Dec

May 16

Mar
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TCEB has run the continual campaigns to enhance the public awareness and unite
for support Thailand’s bid to host the World Expo. The bureau teamed with Bangkok
Metropolitan Administration (BMA) and Siam Paragon to unveil the World Expo project.
As a part of the event, the lively parades of the World Expo ambassador “Nong Tai”
were organized in six central business districts, encouraging the public to jointly drive
“Bangkok: the Gateway to World Expo 2020 Ayutthaya.
Mr. Akapol Sorasuchart, TCEB’s President said that the World Expo campaigns
were aimed to foster public understanding on the benefits that Thailand would gain
and create the unity to host the World Expo 2020 Ayutthaya under the theme “Redefine
Globalisation - Balanced Life, Sustainable Living”.
Previously, TCEB selected the logo and mascot for the campaigns of Thailand’s
bid to host the World Expo 2020. The logo is based on the symbol of Ayutthaya Province,
the Thai Silver Barb Fish (Pla Tapien), melded with a classical Thai motif. The globe
design symbolizes global unity and also hints at the grand scale of the World Expo
event. These four key elements are elegantly blended in this simple but powerful logo.
TCEB moved forward the aggressive campaign to boost the public understanding
on the national interest if Thailand wins to host the event. The bureau joined forces with
the BMA and Siam Paragon to organize the campaign under the concept “Bangkok: the
Gateway to World Expo 2020 Ayutthaya. TCEB officially launched “World Expo 2020:
Believe in Thailand” with the parades to liven up and enhance the public awareness
in six business centers in six days. The parades were led by ‘Nong Tai’, who served
as Thailand’s ‘World Expo Ambassador’ and hosted many activities, before the grand
official launch of the ‘World Expo 2020: Believe in Thailand’ at the Parc Paragon during
September 2-4, 2011.
The “World Expo 2020: Believe in Thailand” parades started from Siam Square
as the first route before moving to other major five business areas: Victory Monument,
Pratunam, Siam Paragon and Chatuchak Market between August 19-21 and August
26-28, 2011.
The parades were created with the theme “We Want Expo” aimed at encouraging
all people to understanding and recognize an importance to host the World Expo. This
would lead to create the substantial participation of the Thai people and unity to support
Thailand’s bid.
The parades invited the Thai people to join the launch and wrote “We Want Expo”
cards with their own words to support Thailand’s bid to host the World Expo 2020. All
of postcards were displayed at the exhibition, showing the people’s power and unity to
support the bid.
Mr. Akapol said TCEB had a great success in launching the six lively parades in
Bangkok’s major business centre to mobilize power of people to pass on spirits through
“I Want Expo Card”. As a result, the bureau received more than 100,000 cards. This was
a good start and reflected that the Thai people paid much attention on the activity. All of
I Want Expo cards were displayed in “World Expo 2020” Believe in Thailand” exhibition
to show unity of the Thai people.
Meanwhile, BMA jointly supported a series of public relations activities to this World
Expo 2020 Ayutthaya. As the capital of Thailand, Bangkok is aimed to be “Gateway to
the World Expo Ayutthaya”.
Bangkok Governor, M.R. Sukhumbhand Paribatra disclosed that in partnership
with TCEB, this would extend the network of cooperation among public sector agencies.
BMA pledged our full support for Thailand’s bid to host World Expo 2020.
Mr. Akapol added that the launch event opened an opportunity for the public to
join the activities and learn the history of the World Expos. In addition, TCEB introduced
‘Kinaree’ or ‘Nong Naree’ that serves as the Thailand’s bidding mascot.
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สสปน. จัดกิจกรรมต่อเนื่องรณรงค์ให้คนไทยรวมพลังร่วมใจสนับสนุนการเป็น
เจ้าภาพเวิลด์ เอ็กซ์โป โดยจับมือกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เปิดตัวโครงการครั้งแรกในไทย พร้อมจัดขบวนสีสันน้องไท ประชาสัมพันธ์งานใน 6
ย่านส�ำคัญทางธุรกิจ ร่วมผลักดัน “กรุงเทพมหานคร: ประตูสู่เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020
อยุธยา”
นายอรรคพล สรสุ ช าติ ผู ้ อ� ำ นวยการ สสปน. กล่ า วว่ า สสปน. ด� ำ เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์โครงการเสนอตัวเพื่อประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก
เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ของประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนถึงผลประโยชน์
ที่ประเทศไทยจะได้รับ และสร้างความร่วมมือร่วมใจในการร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
มหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา ภายใต้หัวข้อหลักที่ได้เสนอตัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทยว่า “นิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์ - วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่
สมดุล” โดยได้คัดเลือกตราสัญลักษณ์และมาสคอต เพือ่ รณรงค์เสนอตัวประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 โดยตราสัญลักษณ์นี้มีแนวคิด
การออกแบบด้วยการน�ำ “ปลาตะเพียน” สัญลักษณ์ประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผนวกเข้ากับการใช้ลายประจ�ำยามทีแ่ สดงถึงความเป็นไทย และน�ำโครงสร้างของโลก
ที่แสดงถึงความเป็นสากล และความยิ่งใหญ่ของการจัดงานมหกรรมโลก มาพัฒนา
ต่อจนได้ตราสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ
สสปน. เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการเชิงลึก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการจัดงานในกลุ่มประชาชน โดยได้ร่วมมือ
กับ กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน
ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพมหานคร: ประตูสู่เวิลด์ เอ็กซ์ โป 2020 อยุธยา” โดยเปิดตัว
โครงการ “เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 มัน่ ใจเมืองไทยพร้อม” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ด้วยการจัดขบวนสีสัน 6 วัน ใน 6 ย่านธุรกิจทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมี “น้องไท” ท�ำ
หน้าที่ทูตของงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ประเทศไทย ร่วมสร้างสีสันและรณรงค์กิจกรรม ก่อน
เปิดตัวคูหางาน “เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 มั่นใจเมืองไทยพร้อม” อย่างยิ่งใหญ่ สู่สายตา
คนไทยเป็นครั้งแรก ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในระหว่าง
วันที่ 2-4 กันยายน
การจัดขบวนสีสัน “เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 มั่นใจเมืองไทยพร้อม” เริ่มจากย่าน
สยามสแควร์ เป็นเส้นทางแรก ก่อนที่จะกระจายไปยัง 5 เส้นทางหลัก ได้แก่ ย่าน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประตูน�้ำ สีลม บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอน และตลาด
นัดจตุจักร ในระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค. และ 26-28 ส.ค. 2554 ภายใต้แนวคิดการ
สื่อสารหลัก คือ “We Want EXPO” หรือ “รวมพลังไทย ร่วมใจสนับสนุน การเป็นเจ้า
ภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป” เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับรู้และเห็นถึงความส�ำคัญของ
การจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป อันจะน�ำไปสู่การสร้างความมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันส่งแรงใจสนับสนุนให้ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
นายอรรคพล กล่าวว่า สสปน. ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงจากการเปิดตัวกิจกรรม
ขบวนสีสันใน 6 ย่านธุรกิจเพื่อรวมพลังไทยให้ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงออกและ
ส่งก�ำลังใจผ่าน “I Want EXPO Card” และได้ผลตอบรับจากพลังไทยลงนามกว่า
100,000 แรงใจ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยแผ่นการ์ดทั้งหมดน�ำมาแสดงในคูหา
นิทรรศการงาน “เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 มั่นใจเมืองไทยพร้อม” เพื่อแสดงถึงความเป็น
น�้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ และประกาศความพร้อมร่วมกันเพื่อชิงชัย
ในระดับโลก
พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่ออาศัยกรุงเทพมหานคร เป็น “ประตูสู่เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา”
มรว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสนับสนุนงาน
เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 มั่นใจเมืองไทยพร้อม ร่วมกับสสปน. ครั้งนี้ เป็นการจุดประกาย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐในการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิลด์
เอ็กซ์โป 2020 ของประเทศไทย ซึ่ง กทม. ได้ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านส�ำนักงานเขตทั้ง 50
แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในกทม. ทุกพื้นที่
นายอรรคพล กล่าวอีกว่า การเปิดตัวโครงการครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรม และท�ำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของงานเวิลด์ เอ็กซ์โป รวม
ทั้งเปิดตัว “กินรี” หรือ “น้องนารี” มาสคอตที่จะใช้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน
เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020

TCEB runs series of
campaigns on public
awareness to support the
bid for the World Expo
2020 ayutthaya

Oct

สสปน. จัดงานปลุกกระแสคนไทย
หนุนเป็นเจ้าภาพ
เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา
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Aug 19-Sept 2
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Towards the AEC

สสปน. พัฒนาโครงการ
“The Next Best Shows”

หนุนงานแสดงสินค้า
ในไทยสู่ระดับอาเซียน

24

น

สสปน. ริเริ่มโครงการใหม่ “The Next Best Shows”
หนึง่ ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพือ่ กระตุน้ อุตสาหกรรมการ
จัดงานแสดงสินค้า พร้อมยกระดับงานแสดงสินค้านานาชาติ
ในไทยสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน หวังเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้าร่วมจัด
แสดงงานและร่วมชมงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศให้มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 50-60 และสร้างรายได้ให้ประเทศ
กว่า 14,000 ล้านบาท หลังจบโครงการปี 2557

ายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ สสปน. กล่าวว่า นอกจาก
โครงการ The Next Best Shows จะมุ่งขับเคลื่อนและพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะการยกระดับ
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติในปัจจุบันให้ขยายตัว
เพิ่มขึ้นพร้อมเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็นมาตรการ
เตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทย เพือ่ รองรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทัง้ นีจ้ ะก่อให้เกิด
การกระตุน้ และดึงดูดให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศและในภูมภิ าค
ทั้งในภาคการบริการและภาคการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น
โครงการ The Next Best Shows จะเน้นการดึงงานแสดงสินค้านานาชาติใน
ประเทศไทยเดิมให้คงอยู่ รวมถึงยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของงานแสดง
สินค้านานาชาติในประเทศไทยสูค่ วามเป็นงานระดับภูมภิ าค โดยมีระยะเวลาโครงการ
รวมทั้งสิ้น 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2557
งานแสดงสินค้านานาชาติที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คือ ต้องเป็นงานที่มาจัดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว 3 ครั้ง และวางแผนที่จะจัด
ต่อไปอีกอย่างน้อย 3 ครั้ง ต้องมีความเป็นงานนานาชาติ
ตามมาตรฐาน UFI (สมาคมการจัดงานแสดงสินค้าโลก)
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมงานทัง้ หมด ทัง้ นี้
จ�ำนวนผูเ้ ข้าชมงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศมีสดั ส่วน
ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าดังกล่าว
รวมถึงต้องมีพนื้ ทีจ่ ดั อย่างน้อย 4,000 ตารางเมตร (Gross
Space) และต้องเป็นงานทีม่ รี ะบบการลงทะเบียนเข้าร่วม
งานในระดับสากลและเป็นไปตามมาตรฐานของ UFI
สสปน. ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการตลอด
ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85 ล้านบาท โดยคณะ
กรรมการจะพิจารณาคัดเลือกงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เข้ารับการสนับสนุนตาม
เงือ่ นไขของโครงการ และงานเหล่านัน้ จะได้รบั เงินสนับสนุนการท�ำกิจกรรมการตลาด
ต่างประเทศและงบ matching fund โดยทาง สสปน.จะสนับสนุนสมทบให้ร้อยละ 50
ของงบประมาณทีท่ างผูจ้ ดั งานใช้ทำ� กิจกรรมการตลาดในกลุม่ ประเทศอาเซียนพลัส 6
หรือกิจกรรมการตลาดที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาจัดงานแสดงสินค้านั้นๆ
“เราหวังว่า การสนับสนุนของ สสปน. ผ่านโครงการดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในไทยสู่การเป็นงาน
ในระดับภูมิภาค โดยในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกและให้รางวัลใน 5 ด้านแก่งานแสดง
สินค้าที่โดดเด่นเพื่อเป็นการยกระดับงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย ได้แก่

การเพิ่มยอดผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ, การเพิ่มจ�ำนวนผู้จัดงานแสดงสินค้าจาก
ต่างประเทศ, การเพิ่มจ�ำนวนพาวิลเลี่ยนจากต่างประเทศ, การเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้าร่วม
งานโดยแยกประเทศ, การเพิ่มจ�ำนวนพื้นที่แสดงสินค้า” นายอรรคพล กล่าวเพิ่มเติม
งานแสดงสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ The Next Best Shows ในเบื้องต้นมีทั้งสิ้น
20 งาน ซึ่งล้วนแต่มีศักยภาพที่จะเติบโตไปสู่งานระดับภูมิภาค อาทิ InCosmetics,
Intermold, Interplas, Nepcon ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติภายใต้กลุ่มงาน
แสดงสินค้า Manufacturing Expo, Wire & Tube Asia, Intermach, TFBO & TRAFS,
Food & Hotel Thailand งานแสดงสินค้าส่วนใหญ่จัดอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหลักที่
ถือเป็นอุตสาหกรรมในวาระแห่งชาติที่ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป อาทิ อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต (Subcontracting),
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร,
และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในโรงงาน เป็นต้น
สสปน. คาดว่า หลังจากโครงการ The Next Best Show เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2557
จ�ำนวนผู้ร่วมจัดแสดงงานและร่วมชมงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศจะเติบโตขึ้น
ร้อยละ 50-60 เมือ่ เทียบกับปี 2554 และสร้างรายได้โดยตรงให้กบั อุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศกว่า 14,000 ล้านบาท และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ โครงการ
นี้จะมีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศในระยะ
5 ปี สัมฤทธิ์ผล โดยในปี 2559 จะมีอัตราการเติบโตของ
ผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ถึงร้อยละ 75 ขณะที่รายได้จะเพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ 87 ในขณะที่ในปีนี้ เป้าหมายผู้เดินทาง
กลุม่ ไมซ์ยงั คงเดิม คือ ผูเ้ ดินทางกลุม่ ไมซ์จำ� นวน 720,000
คน และรายได้อยู่ที่ 56,000 ล้านบาท นายอรรคพล กล่าว
สรุป
จากสถิติฉบับล่าสุดที่จัดท�ำขึ้นโดยสมาคมการจัดงาน
แสดงสินค้าโลกหรือ UFI (The Global Association of the
Exhibition Industry) รายงานว่า อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทยยังคงครองความ
เป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายได้จากการขายพื้นที่รวม 3,990 ล้านบาท มีการ
จัดงานทั้งสิ้น 71 งาน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนีไ้ ทยยังคงรักษาความเป็นผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของภูมภิ าค
อาเซียนในด้านอื่นๆ อีกไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ซึ่งถูกเช่าในการจัดงานสูงสุดรวมทั้งสิ้น
432,500 ตารางเมตร และมีศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการจ�ำนวนสูงสุดถึง 8 แห่ง
โดยมีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 212,405 ตารางเมตร ดังนัน้ ไทยจึงเป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูงส�ำหรับ
อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มจะก้าวไปสู่
ความเป็นผู้น�ำในเอเชียได้

TCEB launches the Next Best Shows project

Elevates local exhibitions
to regional events
TCEB has introduced The Next Best Shows as part of its five-year strategic plan to stimulate
the exhibition industry and raise the standards of local trade shows to the level of ASEAN
fairs. It is estimated that the number of international exhibitors and visitors will grow by
50-60 per cent, generating more than Bt14 billion in revenues after the end of the project in
2014.
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r. Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, said that in addition
to developing and strengthening Thailand’s MICE industry and
lifting the standard of international exhibitions in Thailand to the
very highest level, The Next Best Shows project would act as a
preparation measure for the formation of the ASEAN Economic
Community (AEC) in 2015. The project is expected to boost
MICE investment in Thailand and the region as well as other
service and manufacturing sectors.
The Next Best Shows aims to retain the existing international trade fairs held in
Thailand as well as elevate the standards of fairs so that
they become competitive at the ASEAN level. The project
will run for three years, beginning in August 2011 and
running until September 2014.
To be eligible for benefits that the campaign
provides, an applying trade fair must meet the following
criteria: firstly, the event must have been held 3 times
consecutively in Thailand and be committed to continue
here for the next 3 editions. Secondly, the proportion of
international trade fair exhibitors must be at least 10 per
cent of total exhibitors. Thirdly, foreign visitors should
represent at least 5 per cent of total visitors. Fourthly, at
least 4,000 sqm of exhibition space are required. Lastly,
the trade fair must implement an international registration
system in accordance with UFI’s instructions.
TCEB has a budget of Bt85 million to support this
3-year project to subsidize trade fairs that meet the required criteria. Those qualified trade
fairs will also be entitled to a matching fund of 50 per cent of the total marketing spending
in “ASEAN+6” countries or during the period the trade show is held.
“We hope that the full support from TCEB through the campaign will encourage
a competitive environment and further development in Thailand’s exhibition industry at
the regional level. Each year, we will also award the trade fairs that are outstanding in 5

aspects, that is, an increase in international visitors, an increase in international exhibitors,
an increase in international pavilions, an increase in nationalities as well as an increase in
net commercial space,” Mr. Akapol added.
Twenty trade fairs are participating in The Next Best Shows campaign this year, all
of which have the potential to grow into regional-scale shows, for example, InCosmetics,
Intermold, Interplas and Nepcon, which are international trade fairs under the group of
Manufacturing Expo, Wire & Tube Asia, Intermach, TFBO & TRAFS and Food & Hotel
Thailand. All of the participating trade fairs represent key industries according to the
national agenda e.g. the subcontracting industry, SMEs, the agriculture and food industry
as well as the industrial machinery industry.
The bureau expects that after the end of the
campaign in 2014, The Next Best Shows will increase
the number of visitors by 50-60 per cent and generate
revenues of Bt14 billion for Thailand’s MICE industry. It will
play an important part in driving the 5-year MICE industry
development plan. In 2016, the prospective growth rate
of MICE visitors is set at 75 per cent while the revenue is
expected to increase by 87 per cent. For this year, TCEB
is targeting 720,000 MICE visitors with a total revenue of
Bt56 billion, Mr. Akapol concluded.
According to “The Trade Fair Industry of Asia 7th
Edition, 2011”, a report by The Global Association of the
Exhibition Industry (UFI), Thailand’s exhibition industry still
holds the leading position in ASEAN with 71 international
trade fairs identified. The revenues from net space sold in
Thailand has reached around Bt3.99 billion, which is the highest in ASEAN and ranks
7th in Asia. Thailand’s exhibition industry is also ranked the first in ASEAN in terms of the
estimated annual size of 432,500 sqm and the total number of international exhibition
centres with 8 centers and total gross indoor size of 212,405 sqm. Thailand is considered
a high potential market in ASEAN for international trade fairs and is likely to become the
leader in Asia in the future.

Towards the AEC

TCEB and DTN to draw up MICE
development plan

Preparing for the
coming AEC

TCEB has signed a memorandum of understanding with the
Department of Trade Negotiations (DTN), Ministry of Commerce
to jointly draw up Thailand’s MICE Industry Development Plan
and enhance the capabilities of MICE human resources and
organizations in preparation for the ASEAN Economic Community
(AEC). The Thai MICE industry is expected to grow by almost 100
per cent and generate Bt130 billion in revenues to the country in
the year 2016.
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สสปน. ดึงกรมเจรจาการค้าต่างประเทศร่วมร่างแผนพัฒนาไมซ์

เตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สสปน. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพือ่ ร่วม
ร่างแผนงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และเร่งเสริมศักยภาพความพร้อมของบุคลากรและองค์กรไมซ์
เตรียมพร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มัน่ ใจอุตสาหกรรมไมซ์ไทยโตก้าวกระโดดจากการรวม
ตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคาดว่า มูลค่าอุตสาหกรรมไมซ์ไทยโตเพิ่มขึ้นเกือบ 100% สร้าง
รายได้เข้าประเทศอีก 1.3 แสนล้านบาทภายในปี 2559

น

ายอรรคพล สรสุชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ สสปน. เปิดเผยว่า การร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ
ในครัง้ นีถ้ อื เป็นแนวทางการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทระยะยาวเพือ่
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ระยะ 5 ปี ทีม่ งุ่ เน้นเพือ่ ขับเคลือ่ นและพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 ที่จะกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
และในภูมิภาคทั้งในภาคการบริการและ ภาคการผลิต โดยมุ่งเป้าหมายสู่วิสัยทัศน์
เพือ่ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมภิ าคเอเชียในปี 2559
ที่ผ่านมา สสปน.ได้เร่งจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมซ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) โดยแบ่งระยะการท�ำงาน ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2555)
ปีที่ 3 (พ.ศ. 2557) และปีที่ 5 (พ.ศ. 2559) ตามล�ำดับ

นายอรรคพลชี้ว่า การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ทั้งในด้านการด�ำเนินธุรกิจ จากการแข่งขันที่จะ
ทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะด้านต้นทุนการบริการ และในด้านผลกระทบต่อภาค
แรงงาน การเคลือ่ นย้ายของแรงงานต่างชาติทจี่ ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานไทย
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการจัดเตรียมแผนงาน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและองค์กรไมซ์ไทย ให้สามารถแข่งขันกับแรงงานที่จะเคลื่อนย้ายเข้ามา
ท�ำงานในประเทศมากขึ้น และเพื่อให้แรงงานไทยออกไปยังต่างประเทศได้
ทางด้าน นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กล่าวว่า ในฐานะเป็นหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Coordinating Agency) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการเตรียมความพร้อมของผูป้ ระกอบการในการก้าวไปสูก่ ารเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน การ

เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานมีฝีมือ และเงินทุน จะมีความ
เป็นเสรีมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึ้น สสปน.จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันด�ำเนินการในการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้มี
ความพร้อมและแข็งแกร่งในทุกๆ ด้าน โดยมีกรอบความร่วมมือ
ร่วมกันใน 4 แนวทางส�ำคัญ ได้แก่ 1) แนวทางด้านการฝึกอบรม
และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กรไมซ์ 2) แนวทาง
เพื่อร่วมกันจัดตั้งคณะท�ำงานส�ำหรับการเตรียมความพร้อม
ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) แนวทางในการ
บูรณาการฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อการขยายตลาดและ
การด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไมซ์ไทยไปยังตลาดอาเซียน
ทั้งร่วมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเปิดตลาดการค้า
บริการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และ 4) แนวทางในการ่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการเจรจาความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไมซ์
“ความร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มใน
การรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ แก่
ผูป้ ระกอบการไมซ์ไทย เพราะหากผูป้ ระกอบการไทยมีขดี ความ
สามารถไม่ได้มาตรฐาน จะท�ำให้แรงงานต่างชาติเข้ามาท�ำงาน
ในไทยมากขึ้น จะท�ำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเรื่องของการ
แข่งขัน ทั้งนี้อยากเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการภาษี สร้างแรง
จูงใจ ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานของ
ตัวเอง ด้วยการลดหย่อนหรือเว้นภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อ
ให้การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
และยั่งยืน” นายอรรคพลกล่าวเสริม
“สสปน. มั่นใจว่า จากแผนงานยุทธศาตร์พัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ระยะ 5 ปี และการปฏิบัติตามแผนงานร่วม
ของหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ จะสามารถผลักดันให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเซีย โดยคาดว่าในปี 2559 ภาย
หลังจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถ
ดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ให้มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 75
เมื่อเทียบกับปี 2554 คิดเป็นจ�ำนวน 1.4 ล้านคน สร้างรายได้
ให้อุตสาหกรรมไมซ์โตกว่าร้อยละ 87 คิดเป็นมูลค่า 1.3 แสน
ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมูลค่าต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิด
เป็นร้อยละ 18.35 และสัดส่วนมูลค่าต่อ GDP ถึงร้อยละ 1.10”
นายอรรคพล กล่าวทิ้งท้าย
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r. Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, said that the collaborative
agreement between TCEB and DTN is another crucial step in implementing
the five-year MICE strategic development plan to drive the country’s MICE
industry development in the future. In addition, it prepares the Thai MICE
industry to deal with the AEC in 2015, which will stimulate and attract more
investment to the MICE, service and manufacturing sectors in Thailand
and the region. Finally, it aims to achieve the goal of driving Thailand to become a preferred
destination for the MICE industry in Asia by 2016.
TCEB had previously moved forward with its five-year MICE Industry Road Map as a
long-term master plan (2012-2016). The implementation plan has now been divided into three
phases: Year 1 (2012), Year 3 (2014) and Year 5 (2016).
Mr. Akapol pointed out that the free trade agreement under the AEC would directly affect
the Thai MICE industry, as competition would be tougher, especially in terms of service costs
and the labor market, with the expected migration of skilled labor directly affecting the Thai labor
market. The Thai MICE industry would therefore need to prepare, develop human resources
and strengthen MICE organizations so as to be able to compete with the inflow of foreign
professionals as well as work in ASEAN member countries.
Mrs. Srirat Rastapana, DTN’s Director-General, said that as the AEC Coordinating Agency,
the department plays an important role in preparing Thai MICE operators to enter the AEC in
2015, which will be a single market and production base with a freer flow of goods, services,
skilled labor and capital.
To prepare for these changes, TCEB signed the MoU with DTN to jointly develop the
potential of the Thai MICE operators and help them to have readiness and strength in all aspects.
The framework of collaboration consists of four measures: 1) Training and skill enhancement for
MICE human resources and organizations; 2) establishment of working committees to make
preparations for the AEC; 3) integration of useful databases for market expansion and business
diversification for the Thai MICE operators into the ASEAN market, 4) jointly promote and support
private operators to participate and share opinions about the AEC implementation, as they
relate to MICE.
Akapol said that this coordination is an essential step in preparing local MICE operators to
cope with the relocation of skilled labor. If Thai MICE workers reveal a lack of standards, more
and more foreign professionals will migrate to work in Thailand causing the country to lose its
competitive edge. “We want to urge the government to offer tax incentives to Thai operators that
show continual and sustainable MICE industry development,” he said.
“TCEB is confident that the five-year MICE Policy combined with coordination with strategic
partners will drive Thailand to become a destination of choice in Asia. It is expected that in
2016 after the AEC comes into effect, MICE visitors to Thailand will rise 75 per cent to 1.4
million, compared to the year 2011 and generate revenue up to Bt130 billion, up 87 per cent.
Accumulated, this will contribute 18.35 per cent of the overall tourism sector and represent 1.1
per cent of the country’s gross domestic product (GDP),” Mr. Akapol added.
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สสปน.-อิมแพ็ค
เพิ่มศักยภาพ
สมาคมการค้าไทย
จัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติ
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สปน. เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสมาคมการค้าต่างๆ ในประเทศ
ซึง่ มีสว่ นร่วมในการผลักดันและสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติในประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆ จึง
ต้องการส่งเสริมให้สมาคมการค้าเข้ามามีบทบาท และมีความ
พร้อมในฐานะการเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า รวมทั้งร่วมผลักดัน
และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการ
จัดงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน
งานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จากสมาคมการค้าในประเทศ ผู้จัด
งานแสดงสินค้า และผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การเพิม่ ขีดความสามารถของ
สมาคมการค้าสูค่ วามสัมพันธ์ทางเครือข่ายในเวทีภมู ภิ าคและโลก ผ่านงานแสดงสินค้า
ชั้นน�ำของไทย” โดยกล่าวถึงทิศทางใหม่ของโลก (New Global Trends) 7 ทิศทางที่
ภาคเอกชน ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลงโลกต้องค�ำนึงถึง ประกอบด้วย 1) การ
ค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ที่ขณะนี้มีการเติบโตเพียง 20% และด้วย
ชนชัน้ กลางใหม่ของโลกก�ำลังเติบโตมากขึน้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของโลกยังเติบโตต่อไป
2) เทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารหรือไอที, ไบโอเทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีที่
ก�ำลังเปลีย่ นแปลงโลกด้วยขนาดทีเ่ ล็กลง แต่ดว้ ยความเร็วทีม่ ากขึน้ 3) ภาวะวิกฤติดา้ น
อาหารและพลังงาน (Food & Fuel Crisis) มีการขาดแคลนทั้งอาหารและพลังงานใน
หลายซีกโลก ท�ำให้สงั คมโลกอยูใ่ นภาวะทีบ่ บี คัน้ มากขึน้ 4) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (Climate change) ทีม่ มี ากขึน้ และบ่อยขึน้ ท�ำให้เสถียรภาพของการเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารของภูมิภาคลดน้อยลง 5) ความใส่ใจในสุขภาพ, สังคมผู้สูงอายุ, และการ
ปฏิรปู ระบบสวัสดิการ (Health conscious + Aging society + Welfare reform) มนุษย์
มีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ด้วยเทคโนโลยีทที่ ำ� ให้อายุยนื ยาวขึน้ มีการเปลีย่ นแปลงด้านสวัสดิการ
เป็นระบบอาสาสมัคร ระบบชุมชนดูแลกันเอง ผูค้ นพึง่ พาภาครัฐน้อยลง และดูแลกันเอง
มากขึ้น 6) การปรับตัวยุคหลังปฏิญญาวอชิงตัน (Post Washington Consensus
Adaptation) การเกิดภาวะวิกฤติทางการเงินระดับภูมิภาคในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ท�ำให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการก�ำหนดทิศทางด้านการเงินมากขึ้น และสุดท้าย
ระบบความมั่นคงใหม่ (New Security Threats) มนุษย์มีความห่วงใยต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของตนเองสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพึ่งพารัฐได้น้อยลง
นายวีระศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก สมาคมการ
ค้าสามารถน�ำไปต่อยอดทางธุรกิจโดยการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้ง 7 ทิศทางได้ทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ การรวมตัวกันเป็น
สมาคมการค้าจะท�ำให้สมาชิกมีศกั ยภาพ มีความพร้อมในการแข่งขันทีด่ ขี นึ้ ส่วนภาค
รัฐควรสนับสนุนด้านข้อมูล และส่งเสริมให้สมาคมการค้าออกสู่เวทีนานาชาติ โดยมี
สองแบบคือส่งสมาคมฯ ออกไปดูงานในต่างประเทศ และช่วยส่งเสริมให้สมาคมฯ จัด
นิทรรศการดึงคนเข้ามาจากต่างประเทศ
ส่วน สสปน. พร้อมให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของสมาคมฯ ผ่านการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ ด้วยการให้ค�ำปรึกษาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนิน
งาน อาทิ การช่วยเหลือในการจัดเตรียมข้อเสนอทางธุรกิจ การศึกษาตลาด การประเมิน

สสปน. ร่วมมือกับ บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซ์ฮบิ ชิ นั่
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด จัดงานสัมมนา “การพัฒนา
ขี ด ความสามารถและแนวทางความร่ ว มมื อ
ของสมาคมไทยสู่เวทีโลก” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นระหว่าง สสปน. สมาคมการค้าใน
ประเทศ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแสดง
สินค้าภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับความส�ำคัญของอุตสาหกรรม
งานแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ ข องประเทศไทย
และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและบริการของ
สสปน. รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาคม
การค้าจะได้รับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
เป็นผูจ้ ดั งานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ

ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การเยี่ยมชมสถานที่จัดงาน และประสานงานกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การอ�ำนวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมสถานที่
การให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่งาน การแนะน�ำพันธมิตรทางธุรกิจ
รวมถึงการสนับสนุนการท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์
นางสาวนฤมล จิระมงคล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซ์ฮิบิชั่น
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด กล่าวถึงการเพิม่ ศักยภาพของสมาคมการค้าในเวทีนานาชาติผา่ น
อุตสาหกรรมไมซ์ ว่าการจัดงานแสดงสินค้ามีส่วนในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้า
ในธุรกิจ B2B โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้แสดงสินค้าได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม สินค้าและบริการต่อกลุม่ เป้าหมาย และยังมีสว่ นในการส่งเสริมมาตรฐาน
และคุณภาพของอุตสาหกรรม ผ่านการจัดการประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ
การสัมมนา รวมถึงมีสว่ นในการสร้างเครือข่ายในแวดวงการค้าและอุตสาหกรรม โดยผู้
แสดงสินค้าเปิดโอกาสให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมได้แสดงความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆ
รวมทั้งได้ท�ำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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CEB has long recognized the important role of Thai trade
associations in helping to support and drive forward
international trade fairs in Thailand and is setting out to
strengthen the associations, so that they may play a greater
role in organizing and hosting trade shows relevant to their
industry interests. Moreover, the associations will boost
Thailand’s image as a preferred destination for international exhibitions
in ASEAN.
The seminar welcomed more than 200 representatives of Thai trade
associations, trade fair organizers, and operators from both the public
and private sectors.

and competitiveness in preparing for the global changes. In addition, the
government sector would help by providing support and information to
associations as they enter the international arena. Such support can be
organized in two ways: through government helping the associations to
experience site visits abroad and, two, by assisting the associations in
hosting the international exhibitions in Thailand.
In parallel, TCEB on behalf of government, is ready to support the
associations through meetings and exhibitions by providing services and
a comprehensive consultancy, which will help facilitate their operations.
For example, the bureau will support the preparation of business
proposals, market studies, business feasibility studies, event site visits,

TCEB strengthens Thai
trade associations to host
international exhibitions
TCEB joined with the IMPACT Exhibition Management Co. Ltd in holding
a seminar titled “Towards the Global Arena: Enhancement of Thai Trade
Association’s Capability and Cooperation”. The seminar aimed to enhance
knowledge and act as a forum for the exchange of ideas between the bureau,
Thai trade associations and operators of the trade fair industry from both the
public and private sector.
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Mr. Weerasak Kowsurat, Director of the International Institute for
Trade and Development (ITD) delivered a keynote address on “Leading
Thai Trade Fairs: A Channel to Enhance and Develop Trade Associations’
Capability into a Regional and Global Network”.
In his presentation, he pointed to seven new global trends that the
private sector, a key player in global change, must take into consideration.
First, international trade is growing by 20 per cent thanks to the evolution
of the new middle class worldwide. Second, information technology,
bio-technology and nano-technology are changing the
world in smaller degrees but with greater performance.
Third, food and fuel crises in many parts of the world are
causing distress to large pockets of population.
Fourth, extreme weather caused by climate change
is more intense and more frequent, affecting the stability
of food-production bases in the region. Improved health
awareness, aging societies and welfare reforms make
up the fifth global trend. Modern technology means that
people enjoy better health and also live longer. The
welfare system has undergone reforms and today relies
on volunteer- and community-based structures that
allow individuals to do more for themselves and be less
dependent on the government sector.
The sixth takes account of the Post Washington
Consensus Adaptation. The regional financial crisis in
the United States and Europe has forced the private
sector to play a greater role in setting the financial
direction.
Finally, new security threats have emerged. People
are more concerned about their security, as they become less dependent
on the state security system.
Mr. Weerasak added that the associations themselves can cope with
the seven aforementioned global trends and expand their businesses
by adopting both offensive and defensive management strategies. The
integration of trade associations would strengthen members’ potential

coordination with relevant public and private organizations, facilitate
venue preparation and arrangement, assist with on-site operations,
introduce business partners and provide marketing and public relations
support.
Ms. Narumon Chiramongkol, Business Development Director of
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd said that trade fairs played an
important role in fostering understanding of B2B business. They offered
a platform of opportunity for exhibitors to provide knowledge about

the industries, products and services to the target groups. Trade fairs
also enhanced industrial standards and quality through meetings and
workshops as well as seminars. In addition, the shows built up trade
and industrial networks. The exhibitors allowed industry stakeholders to
express ideas and share information as well as work together to solve the
problems.

Destination Awards

M

r. Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, said the award
was a reflection of the success of Bangkok and Thailand
and indicated the rebound in confidence of organizers
and MICE travelers from all over the world in the country’s
recovery from internal and external events during 2010. In addition,
it also emphasized the success of the Believe in Thailand campaign,
which TCEB launched to restore Thailand’s image, reassure international
organizers and regain MICE travelers’ confidence in the country’s
business events industry.
Thailand also received awards in many other categories at the
World Travel Award 2011. Four Seasons Hotel Samui won Asia’s Leading
Beach Resort, Dusit Thani Bangkok picked up Asia’s Leading City Hotel,
Banyan Tree Bangkok won Asia’s Leading City Spa, Laem Chabang Port
was recognized as Asia’s Leading Cruise Port, Ramada Karon Beach
Resort Phuket won Asia’s Leading Family Resort, Six Senses Hideaway
Samui won Asia’s Leading Honeymoon Resort, Bangkok Airways won
Asia’s Leading Regional Airline, and Layana Resort & Spa, Lanta Island
in Krabi won Asia’s Leading Spa Resort.

กรุงเทพฯ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง
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เมืองที่น่าจัดประชุมที่สุดในเอเชีย

กรุงเทพมหานครคว้ารางวัล “Asia’s Leading Meetings & Conference Destination” ในการประกวด
World Travel Award ประจ�ำปี 2554 จาก 9 เมืองจัดประชุมชั้นน�ำในเอเชีย ตอกย�้ำความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
แคมเปญ Believe in Thailand มั่นใจเมืองไทยพร้อม ดันกรุงเทพฯ สู่เมืองชั้นน�ำส�ำหรับการจัดประชุม
ในภูมิภาคเอเชีย

น

ายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ สสปน. กล่าวว่า จากรางวัลดังกล่าว
สะท้อนถึงความส�ำเร็จของกรุงเทพฯ และประเทศไทยเป็นอย่างดีถึง
ความเชื่อมั่นจากผู้จัดงาน และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั่วโลก หลังจากที่
ประสบกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศตลอดปี 2553 ที่ผ่านมา ทั้งยัง
ตอกย�้ำถึงความส�ำเร็จของแคมเปญการตลาด Believe
in Thailand มั่นใจเมืองไทยพร้อมที่ สสปน.ใช้ในการ
ส่งเสริมการตลาดในภูมิภาคและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อผู้จัดงานและนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์ชาวต่างชาติให้หันกลับมายังประเทศไทย
นอกจากนี้ประเทศไทย ยังได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การประกวด World Travel Award 2011 ในประเภท
อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทยในภูมภิ าคเอเชียได้เป็นอย่างดี โดยรางวัลที่
ประเทศไทยได้รับประกอบด้วย
โรงแรมโฟร์ซซี นั่ เกาะสมุย ได้รบั รางวัลรีสอร์ทชายทะเลยอดเยีย่ มแห่งเอเชีย (Asia’s
Leading Beach Resort) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลโรงแรมในเมือง
ยอดเยีย่ มแห่งเอเชีย (Asia’s Leading City Hotel) โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ได้รบั รางวัล
สถานบริการสปายอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Leading City Spa) ท่าเรือแหลมฉบัง
ได้รบั รางวัลท่าเรือส�ำราญยอดเยีย่ มแห่งเอเชีย (Asia’s Leading Cruise Port) โรงแรม
รามาดา กะรน บีช รีสอร์ต จ.ภูเก็ต ได้รับรางวัลรีสอร์ทส�ำหรับครอบครัวยอดเยี่ยม

แห่งเอเชีย (Asia’s Leading Family Resort)
โรงแรมซิกส์เซ้นส์เซส ไฮด์อะเวย์ เกาะสมุย ได้รับรางวัลรีสอร์ทส�ำหรับคู่แต่งงาน
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Leading Honeymoon Resort) สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ ได้รับรางวัลสายการบินภูมิภาคยอดเยี่ยมแห่ง
เอเชีย (Asia’s Leading Regional Airline) และ ลยานะ
รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะลันตา จ.กระบี่ ได้รบั รางวัลรีสอร์ท
แอนด์สปายอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Leading Spa
Resort)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและต่อยอดความ
ส�ำเร็จเพือ่ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในจุดหมายของ
การจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับโลก สสปน.จึงได้
สานต่อแคมเปญ Believe in Thailand มั่นใจเมืองไทย
พร้อม พลิกยุทธศาสตร์เน้นสร้างการรับรู้มุมมองใหม่ของ
ประเทศไทยภายใต้แนวคิด Thailand: Destination of
“CHOICES” หรือ “ประเทศไทยจุดหมายที่เลือกได้ไม่รู้จบ
ทุกเป้าหมาย...ผลลัพธ์สุดท้ายคือความส�ำเร็จ”
อย่างไรก็ตาม จากวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก
กระทัง่ ต่อเนือ่ งถึงอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีทผี่ า่ นมา ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อเนือ่ งกับจ�ำนวนนักเดินทางกลุม่ ไมซ์ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศที่
มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ดังนัน้ สสปน. จึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์และแผนงาน พร้อมระดม
ความคิดเห็นกับผูป้ ระกอบการภาคเอกชน เพือ่ ปรับแผนงานอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี
2554 นายอรรคพล กล่าวทิ้งท้าย

Bangkok
steps up
to become
Asia’s
leading
destination
Bangkok was picked as “Asia’s
Leading Meetings & Conference
Destination” by the World Travel
Award 2011, ranking first among
Asia’s nine leading business
events cities. This win underlines
the great success of the ‘Believe
in Thailand’ campaign, which has
pushed Thailand to become the
leading destination for meetings
and conventions in Asia.
In order to strengthen marketing activities and extend this success
to reinforce Thailand’s position as one of the world’s most preferred
MICE destinations, TCEB is introducing the second phase of ‘Believe
in Thailand’ under the new marketing theme ‘Thailand: Destination of
CHOICES - No matter which path you choose, success is sure to follow’.
The global economic uncertainty and the flood disaster in the last
quarter of 2011 badly hit both the domestic and international MICE market
and saw a decline in the number of MICE travelers. TCEB has thus been
forced to gear up and adjust its marketing strategy and operating plan.
The bureau has also mobilized the opinions of concerned private sector
organizations to revise the MICE Industry Development Plan 2012.

TCEB wins the TTG Travel Awards 2011 under the Best Convention and
Exhibition Bureau
Mr. Akapol Sorasuchart, President of Thailand Convention & Exhibition Bureau
(TCEB) (center), receives the TTG Travel Awards 2011 under the Best Convention
and Exhibition Bureau, holding by the TTG Asia Media who organized the
IT&CMA and CTW 2011 – the Asia-Pacific’s most promising MICE trade show.
Congratulating Mr. Akapol Sorasuchart included Mr. Darren Ng, Managing Director
of TTG Asia Media (far left) and Mr. Fred Wang, Chairman of TTG Asia Media (far
right) at the Centara Grand at Central World Hotel, Bangkok.
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