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ประเทศเต็มรูปแบบ
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Green meetings are just a  passing trend? 

Agree            31.7% 

Disagree 68.3%

Source:  Meeting News survey of 235 meeting buyers

results posted in May 8, 2006 issue



Message froM the president

Dear readers,

TCEB carried out many major projects in the first quarter of 2011, 
notably working with the public and private sectors nationwide to 
launch the “D-MICE: Believe in Thailand” campaign that aims to 
generate awareness and understanding of the role and direction of 
Thailand’s local MICE industry.

In parallel, TCEB also completed its reorganization by setting 
up the Domestic MICE Promotion Department and integrated 
its marketing strategies in order to maximize domestic MICE 
market penetration. Through these efforts, TCEB is confident that 
domestic MICE will grow by more than 30 per cent and generate 
Bt17.5 billion in revenue this year.

Meanwhile, TCEB has moved forward with the second phase of the 
Creative MICE project, which has become one of major activities 
under the “D-MICE: Believe in Thailand” campaign. This year, the 
Bureau plans to extend the campaign to the northeast and lower 
north regions of Thailand, selecting three potential MICE provinces: 
Khon Kaen, Ubon Ratchathani and Phitsanulok. 

The campaign aims to inspire and encourage cities outside Bangkok 
to change the way they think about organising events to become 
more creative and to develop MICE Cities so they are ready to host 
both local and international events. The programme kicked off in 
Khon Kaen province. Through events in these three provinces, the 
Bureau expects to attract a total of at least 300 participants. TCEB 
promoted the project through various media channels to ensure 
maximum coverage and expects to reach at least 2 million people 
around the country.

In terms of international events, Thailand demonstrated great 
success in hosting the “2011 UFI Open Seminar in Asia”. The event 
reached a new record in terms of delegates, welcoming more than 
270 industry representatives from 26 countries. This overwhelming 
participation in the UFI Open Seminar also proved the success 
of Thailand’s TCEB-initiated campaign “Believe in Thailand”. 
The Bureau was invited to speak at the seminar and explain the 
main developments in Thailand’s MICE industry, as well as give 
a detailed briefing of the objectives and results of the “Green 
Meetings Thailand” government initiative. TCEB has worked 
with a pool of organizations from the both the private and public 
sectors to develop a coherent national strategic plan for Thailand’s 
exhibition industry.

As a result of TCEB’s efforts in driving the Green meetings 
campaign over the past two years, Bangkok has been ranked the 
top city in Asia for Green Meetings and is among the top 10 cities 
in the world.

Another major event supported by TCEB is the “Herbalife Asia-
Pacific Extravaganza 2011”, which is being hosted by Herbal Life 
International (Thailand) Ltd and will run from May 6 to 8, 2011. 
This is considered a mega event and is the biggest event held in 
Thailand this year. Thailand expects to welcome more than 25,000 
Herbalife International executives and independent distributors 
from 13 countries across the Asia-Pacific region, generating more 
than US$50 million (Bt1.56 billion) in revenue for the country. 

Bidding for international mega events like Herbalife Asia-Pacific 
Extravaganza 2011 is one of TCEB’s major strategies and winning 
these bids has demonstrated the success of the Believe in Thailand 
campaign. It is a strategy that will be continued to be used 
aggressively in target markets throughout the year. 

Akapol Sorasuchart
President

Thailand Convention and Exhibition Bureau

สารจากผู้อ�านวยการ

สวัสดีผู้อ่านวารสาร สสปน. ทุกท่านครับ
ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา สสปน. ได้ด�าเนินโครงการส�าคัญๆ หลายโครงการ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง การรวมพลังรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการ“ประชุมเมืองไทย Domestic MICE มั่นใจ
เมืองไทยพร้อม”หรือ D-MICE เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและทิศทางในการผลักดันและพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ พร้อมกับการปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศ เพื่อวางกลยุทธ์รุกตลาดไมซ์ในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ สสปน. มั่นใจว่า ปีนี้ตลาดไมซ์ใน
ประเทศจะเติบโตกว่าร้อยละ 30 และสร้างรายได้ 17,500 ล้านบาท 

ในขณะเดียวกัน สสปน. ก็ได้เร่งเดินหน้าเฟส 2 โครงการ Creative MICE ประชุมเมืองไทยด้วยความ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ D-MICE โดยปีนี้ สสปน. มีแผนขยายกิจกรรม
ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง โดยคัดเลือก 3 จังหวัดที่มีศักยภาพด้านธุรกิจไมซ์ 
ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี และพิษณุโลก เพื่อจุดประกายและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด และ
รูปแบบการจัดงานเชิงสร้างสรรค์ สร้างความพร้อมการเป็นนครแห่งไมซ์รองรับการจัดงานทั้งระดับประเทศ
และนานาชาติ ซึ่งได้ประเดิมการจัดงานไปแล้วที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ สสปน. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจาก 
3 จังหวัด รวมทั้งสิ้นไม่ต�่ากว่า 300 คน และสามารถเข้าถึงประชาชนไม่ต�่ากว่า 2 ล้านคน โดยผ่านการสื่อสาร
หลายช่องทางทั้งในพื้นที่จัดงาน และจังหวัดโดยรอบ 

ส�าหรับงานระดับนานาชาติ ประเทศไทยได้ประสบความส�าเร็จในการเป็นสถานที่ส�าหรับการจัดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการของสมาคมอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการระดับโลก (UFI, Union des Foires 
Internationales,The Global Association of the Exhibition Industry) ประจ�าปี 2511 โดยท�าลายสถิติจ�านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 270 คน จาก 26 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของแคมเปญ ‘Believe in 
Thailand’ ที่ สสปน. ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สสปน. ยังได้รับเชิญเป็นหนึ่งในวิทยากรเพื่ออธิบายถึงการพัฒนาที่ส�าคัญในประเทศไทย 
เป้าหมายและผลลัพธ์ของการริเริ่มโครงการ “กรีน มีทติ้งส์” หรือ “การประชุมสีเขียว” ซึ่ง สสปน. ได้ผนึกก�าลัง
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติส�าหรับอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้า
ของไทย โดยการผลักดันโครงการ “กรีนมีทติ้งส์” กว่า 2 ปีที่ผ่านมา ท�าให้กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็น
เมืองที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาเรื่องกรีนมีทติ้งส์ (Developing Leadership) เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค
เอเชีย และเป็นหนึ่งใน 10 ของโลก

อีกโครงการใหญ่ที่ สสปน. ให้การสนับสนุนก็คือ “เฮอร์บาไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า 2011 – 
กรุงเทพฯ”(Herbalife Asia Pacific Extravaganza 2011 – Bangkok) จัดโดยเฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ไทยแลนด์) ซึ่งจะจัดขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ และถือเป็นงานไมซ์ระดับ “เมกะอีเว้นต์” ที่ใหญ่ที่สุดของไทย
ในปี 2554 โดยคาดว่าจะมีผู้บริหารและผู้จ�าหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์จากต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
เดินทางเข้ามาร่วมงานในประเทศไทยกว่า 25,000 คน และจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้
กว่า 1,560 ล้านบาท 

การดึงงานใหญ่ๆ เช่นเดียวกับการประชุม เฮอร์บาไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก ให้เข้ามาจัดงานในประเทศไทย
มากขึ้น ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ สสปน. และยังพิสูจน์ถึงความส�าเร็จของแคมเปญส่งเสริมการตลาด 
‘Believe in Thailand’ ที่ สสปน. ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นในตลาดกลุ่มเป้าหมายตลอดปีนี้

นายอรรคพล สรสุชาติ 
ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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เรื่องจากปก

นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการ สสปน. กล่าวในงานเปิดตัว
โครงการ “ประชุมเมืองไทย Domestic MICE มั่นใจเมืองไทยพร้อม” ว่า 
“การส่งเสริมการประชุม สัมมนาในประเทศไทย มิใช่เป็นเพียงโครงการ
ต่อเนือ่งทีช่่วยเหลอืประเทศในภาวะวกิฤตด้านเศรษฐกจิเท่านัน้ หากแต่

หมายรวมถึง การกระตุ้น ส่งเสริมมุมมอง แนวคิด ตลอดจนแนวทางความร่วมมือของ
สังคมให้เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการ
เป็นเมืองแห่งไมซ์ ส�าหรับตลาดในและต่างประเทศ 

และสิ่งที่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งส�าหรับประชาชนชาวไทยทุกคน คือ การ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า 
ลงนามในราชกจิจานเุบกษา วนัที ่13 ตลุาคม 2553 โดยทีเ่ป็นการสมควรส่งเสรมิ และ
สนบัสนนุการใช้บรกิารธรุกจิการท่องเทีย่วและกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ โดยยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือ นิติบุคคล ที่จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้
แก่ลูกจ้าง ส�าหรับเงินได้เป็นจ�านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่า
ห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งนับเป็นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศได้เป็นอย่างสูง 

ด้าน นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�านวยการ สสปน. กล่าวว่า หลังจากประสบความ
ส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เพื่อสร้างการรับรู้
และความส�าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย อีกทั้งยังเป็นแนวทางหลักในการฟื้นฟู
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก และผลกระทบ
จากการเมืองในประเทศ ในปีนี้ สสปน. จึงได้หันมาเร่งผลักดันแผนการกระตุ้นตลาด
ไมซ์ประเทศอย่างครบวงจร โดยการริเริ่มโครงการ “ประชุมเมืองไทย Domestic MICE 
มั่นใจเมืองไทยพร้อม” หรือที่เรียกว่า “ประชุมเมืองไทย D-MICE” เพื่อสร้างความ
รู้ ความเข้าใจถึงบทบาทและทิศทางในการผลักดัน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศ ในขณะเดียวกัน สสปน. ได้ปรับโครงสร้างบุคคลกร และจัดตั้ง “ฝ่ายส่งเสริม

อตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศ” เพือ่ด�าเนนิโครงการผลกัดนัอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
อย่างเต็มรูปแบบ”

“จากผลการวิจัยศึกษาพบว่า ในปี 2553 มีผู ้เดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศกว่า 
2 ล้านคน สร้างรายได้สู่ประเทศคิดเป็นมูลค่า 13,500 ล้านบาท ทั้งนี้จากการด�าเนิน
กิจกรรมโครงการ “ประชุมเมืองไทย Domestic MICE มั่นใจเมืองไทยพร้อม” เพื่อ
ส่งเสริมไมซ์ในประเทศอย่างครบวงจรด้วยการใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ใน
ปี 2554 นี้ คาดว่าจะสามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศเติบโตได้กว่า 
30 % ภายในสิ้นปี โดยคาดว่าจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 
ล้านคน และสร้างรายได้ให้กับประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 17,500 ล้านบาท” 
นายอรรคพล กล่าวเสริม 

จากการเปิดตวัโครงการในครัง้นี ้ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากทัง้หน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานไมซ์หลักทั่วประเทศกว่า 15 หน่วยงานเข้าร่วมออกบูท
แสดงศกัยภาพและความพร้อมของอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ได้แก่ นครแห่งไมซ์ ทัง้ 
4 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต รวมถึงศูนย์การประชุม
และงานแสดงสนิค้าทัง้ในกรงุเทพมหานคร และในจงัหวดัต่าง ๆ  ตลอดจนสมาคมธรุกจิ
ทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมไมซ์อกีมากมาย อาท ิสมาคมส่งเสรมิการประชมุนานาชาติ 
(ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และสมาคมโรงแรมไทย เป็นต้น

กิจกรรมภายใต้โครงการ “ประชุมเมืองไทย D-MICE” ประกอบด้วย 4 นิทรรศการ 
ได้แก่ นิทรรศการความเป็นมาในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศตั้งแต่อดีต
จนถงึปัจจบุนั; นทิรรศการการแสดงกจิกรรมเด่นภายใต้โครงการ ได้แก่ การพฒันานคร
แห่งไมซ์, การประชุมสีเขียว, ครีเอทีฟไมซ์ ประชุมเมืองไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์, 
กิจกรรมเพื่อการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และรวบรวมผลงานการสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศผ่านรายการโทรทศัน์เข้าใจไมซ์; 
นิทรรศการน�าเสนอแนวทางล่าสุดในการส่งเสริมการตลาดการประชุมในประเทศ 

สสปน. จับมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศกว่า 400 องค์กร เปิดตัวโครงการ 
“ประชุมเมืองไทย Domestic MICE มั่นใจเมืองไทยพร้อม” รุกตลาดไมซ์เต็มรูปแบบ ด้วยการจัดตั้งฝ่ายส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ พร้อมบูรณาการยุทธศาสตร์ กระตุ้นตลาดประชุม สัมมนา และแสดงสินค้า มั่นใจปีนี้ตลาด
โตกว่า 30% สร้างรายได้ 17,500 ล้านบาท 
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Anusak Inthraphuvasak, Chairman of the Board of TCEB, said that 
the new campaign to promote domestic MICE events would not 
continue the project that helped the sector extricate itself from 
the economic crisis, but also extend efforts to stimulate, create 
new ideas and enhance greater collaboration in the sector. 
This would boost confidence in, as well as the potential and 
readiness of MICE cities to serve both the local and international 

MICE markets.

The Thai people are also blessed that His Majesty King Bhumibol Adulyadej has 
approved the Royal Decree on tax changes, which was published in the Royal 
Gazette on October 13, 2010. Under this new law, which aims to promote and 
support the tourism industry, as well as stimulate the country’s economy, companies 
or juristic partnerships will get 100 percent corporate income tax exemption for 
domestic meeting expenses including meeting venues, accommodation, transport 
and other related costs. This will substantially boost the domestic MICE industry.

Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, pointed to the success of the “Meet in 
Thailand, Prosperous Thailand” or “Prachum Muang Thai Phum Jai Chuay Chart” 
campaign in enhancing the image and awareness of the domestic MICE industry, 
and the vital role it played in helping local MICE operators affected by the global 
economic crisis and local political turmoil. As a follow-up, this year, TCEB decided to 
put into place a plan to stimulate the local MICE market. The D-MICE campaign was 
therefore created to build knowledge and understanding of the role and direction of 
local MICE industry development. 

The Bureau has also completed its reorganization by setting up the Domestic MICE 
Promotion Department in order to maximize domestic MICE market penetration.

“According to a study, Thailand catered for more than 2 million domestic MICE 
travelers in 2010, generating revenues of around Bt13.5 billion for the country. 
Through the D-MICE campaign, which has a budget of more than Bt50 million, 
TCEB expects that the local MICE industry will grow by more than 30 percent this 
year. It is estimated that the number of domestic MICE travelers will rise to 2.5 
million, which will generate about Bt17.5 billion in revenue,” said Akapol.

The launch of the “D-MICE: Believe in Thailand” campaign received a good response 
from all 15 leading MICE organizations in both the private and public sectors, 
including MICE cities (Bangkok, Pattaya, Chiang Mai and Phuket), MICE venues 
in Bangkok and the provinces, and such industry associations as the Thailand 
Incentive and Convention Association (TICA), the Thai Exhibition Association (TEA) 
and the Thai Hotels Association (THA).

The event featured four exhibitions: (1) the history and development of Thailand’s 
MICE industry; (2) the development of MICE Cities, Green Meetings, Creative MICE, 
CSR events, and the TV programme “Understanding MICE”; (3) the latest strategies 
in promoting domestic MICE, which are Team Building through experiencing 
challenges, instilling pride in Thailand’s history and culture, enhancing productivity, 
fostering environmental awareness, CSR, and glimpse of luxury available in Thailand; 
and (4) key communication channels: Meetings in Thailand Directory, Hotline Call 
Center (02 530 7111) and website www.meetinginthailand.com, including digital 
media such as twitter.com/meetinthailand and facebook.com/meetinthailand.

The various communication channels will enable target groups and the public to 
better understand the MICE industry, thus creating greater participation. The Bureau 
continues to encourage people to travel and organize more meetings in the country. 

Another highlight of the event was the seminar: “Business Prospects in Organizing 
Thailand’s Domestic MICE Events”, which featured a panel of MICE personalities, 
including Weerasak Kowsurat, Director of the International Institute for Trade and 
Development or ITD, Sommart Khunseth, secretary-general of the Federation of Thai 
Industries (FTI), Vichai Asarasskorn, deputy Secretary-General of the Thai Chamber 
of Commerce, Suchada Yuvaboon, Chairwoman of Rose Garden Riverside, 
and TCEB. They exchanged ideas on domestic MICE business opportunities to 
stimulate the economy and generate revenue, and also discussed industry trends, 
growth potential and the readiness of the domestic MICE business to act as a pillar 
of Thailand’s MICE industry. 

In addition to the D-MICE campaign, several domestic MICE campaigns are to be 
implemented under the “Domestic MICE: Believe in Thailand” banner. Activities will 
include familiarization trips, domestic exhibitions, along with support, education and 
promotion via every available media channel. 

“This strategy, combined with the potential and readiness of domestic MICE 
operators, the regional meeting centers, professional operators, the more than 
60,000 hotel rooms nationwide and the collaboration of the public and private 
sectors, will allow the domestic MICE to continue its strong growth and generate 
revenue for all parties,” Akapol added. Local MICE operators will also be able to rely 
on themselves even more in the future. 

“We’re confident that in 2015, “domestic MICE” will cover not just Thailand, but 
also create marketing opportunities for more than 880 million MICE travelers from 
ASEAN and South China. As a result, the growth of the domestic MICE market will 
double from 2009, and Thailand will become a preferred destination for the MICE 
industry in Asia,” said Akapol. 

Earlier this year, TCEB organized a “Creative MICE” event with the objective of 
sparking ideas for MICE industry development. As the first event of 2011, its aim was 
to give MICE organizers new ideas in order to offer clients the chance to organize 
events in Thailand in new formats. In line with the government’s Creative Economy 
policy, the event also encouraged the use of creative ideas to add value to the MICE 
business and boost the economy. 

TCEB teamed up with 
more than 400 local MICE 
operators from both the 
public and private sectors 
nationwide to launch a 
domestic campaign known 
as “D-MICE: Believe in 
Thailand”. In parallel, TCEB 
set up the Domestic MICE 
Promotion Department and 
integrated the marketing 
strategies to boost the local 
MICE market. Through 
these efforts, TCEB is 
confident that domestic 
MICE will grow by more 
than 30 per cent and 
generate Bt17.5 billion in 
revenue this year.
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6 แนวทาง ได้แก่ การสร้าง ทีมเวิร์คผ่านประสบการณ์ที่ท้าทาย (Team Building)  
การสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History 
and Culture) การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ (Productivity) การตระหนัก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Meetings) การตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และการได้สัมผัสกับความพิเศษ (Luxury); และนิทรรศการน�าเสนอช่อง
ทางการสือ่สารหลกัในการประชาสมัพนัธ์โครงการ ได้แก่ ประชมุเมอืงไทย ไดเรค็ทอร,ี 
สายด่วน Call Center 02-5307111 และเว็บไซต์ www.meetinginthailand.com 
ตลอดจนสื่อออนไลน์ ได้แก่ twitter.com/meetinginthailand และ facebook.com/
meetinginthailand เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
อุตสาหกรรมไมซ์ และเกิดการมีส่วนร่วมโดยหันมาร่วมแรงร่วมใจกันเดินทางและ
ประชุมในประเทศมากยิ่งขึ้น 

อกีหนึง่ไฮไลท์กจิกรรมในงาน คอื การเสวนาในหวัข้อ “โอกาสทางธรุกจิการจดัประชมุ
สมัมนาในประเทศ” โดยผูเ้ข้าร่วมเสวนา ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในวงการไมซ์ระดบัชาต ิได้แก่ นาย
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ผู้อ�านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) นายสมมาตร ขนุเศษฐ เลขาธกิารสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
นายวชิยั อศัรสักร กรรมการรองเลขาธกิาร หอการค้าไทย นางสชุาดา ยวุบรูณ์ ประธาน
บริหาร โรงแรมโรสการ์เด้นท์ริเวอร์ไซด์ และสสปน. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
โอกาสทางธรุกจิการจดัประชมุสมัมนาในประเทศในการกระตุน้เศรษฐกจิและสร้างราย
ได้ให้กบัประเทศ ตลอดจนแนวโน้มศกัยภาพการเตบิโตของธรุกจิและความพร้อมของ
ธุรกิจไมซ์ในประเทศในการเป็นเสาหลักให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

นอกจากการชูกลยุทธ์ทางการตลาด D-MICE ที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ 
“ประชุมเมืองไทย Domestic MICE 
มัน่ใจเมอืงไทยพร้อม” กจิกรรมการ
ส่งเสริมไมซ์ในประเทศทุกกิจกรรม
จะด�าเนินภายใต้โครงการนี้อย่าง
ครบวงจร ได้แก่ กจิกรรมเชญิลกูค้า
กลุ ่มองค์กรมาสัมผัสศักยภาพ
ความพร ้อมอุตสาหกรรมไมซ ์ 
(Familiarization Trip) กิจกรรม
งานแสดงสินค้าภายในประเทศ 
(Domestic Exhibition) กิจกรรม
สนับสนุนงานประชุมสัมมนา
ภายในประเทศ (Support) และ
กิจกรรมการสื่อสารและการให้
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศ (Education and 
Promotion) ผ่านการสื่อสารทุก
ช่องทาง 

นายอรรคพล กล ่าวทิ้ งท ้าย
ว่า จากกลยุทธ์หลัก ประกอบกับ
ศักยภาพความพร้อมของตลาดใน
ประเทศ ทั้งศูนย์การจัดประชุมที่มี
อยู่ในภูมิภาค ผู้ประกอบการมืออาชีพ และโรงแรมที่พักกว่า 60,000 ห้องทั่วประเทศ 
ผนวกความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน สสปน. เชื่อมั่นว่าตลาดไมซ์ในประเทศไทย 
จะเตบิโตอย่างเข้มแขง็ สร้างรายได้ให้กบัทกุภาคส่วน และสามารถยดืหยดัได้ด้วยตนเอง 

“เรามัน่ใจว่าในปี 2558 การประชมุในประเทศ จะไม่ได้หมายถงึประเทศไทยเท่านัน้ 
แต่ยังรวมถึงโอกาสทางการตลาดส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 880 ล้าน จากกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและจีนตอนใต้ และจะมีอัตราการเติบโตของตลาดไมซ์ในประเทศถึง 
100% จากปี 2552 เพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการประชุมและนิทรรศการของ
เอเชียอย่างมั่นใจ”

ส�าหรับกิจกรรมแรกในปีนี้ คือ การจัดงาน “ครีเอทีฟไมซ์ ประชุมเมืองไทยด้วยความ
คิดสร้างสรรค์” ที่เป็นโครงการต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา เพื่อจุดประกายความคิดพัฒนา
อตุสาหกรรมไมซ์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ให้กบันกัธรุกจิต่างชาต ิใน
การจดัประชมุและนทิรรศการในรปูแบบใหม่ ๆ  ในประเทศไทย สร้างความตืน่ตวัในการ
ใช้ความคดิสร้างสรรค์เพือ่เพิม่มลูค่าเพิม่ให้แก่ธรุกจิไมซ์ และช่วยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิใน
ขณะนัน้ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรฐับาล

ในปีนี ้สสปน. ขยายการด�าเนนิงานวางยทุธศาสตร์ปพูรมทางความคดิ รกุทกุภมูภิาค
เสรมิสร้างธรุกจิไมซ์ให้เข้มแขง็ครอบคลมุทัว่ประเทศไปยงัภมูภิาคเพิม่เตมิอกี 2 ภมูภิาค
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ภาคอีสานตอนบนในจังหวัดอุบลราชธานี และภาคอีสานตอนล่าง
ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงภาคเหนือตอนล่างในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้า
ร่วมงานจาก 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้นไม่ต�่ากว่า 300 คน โดยการสื่อสารภายใต้โครงการ 
จะสามารถเข้าถึงประชาชนไม่ต�่ากว่า 2 ล้านคน ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์โดยเน้นกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จัดงาน และภูมิภาคใกล้เคียงเป็นหลัก โดยเริ่มจากการ

จัดงานในจังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ณ ศาลาอาคารจตุรมุข 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทางด้านภาคเอกชน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ผู้อ�านวยการสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ประชุมเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของสัมมนา ประชุมหรือว่ามาจัดนิทรรศการแสดงสินค้า ต้องถือว่าเป็นตลาดที่โต
ขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเครือข่ายชุมชนต่างๆ ด้วย 
ก็ได้มีการประชุมสัมมนาอยู่เป็นประจ�า และกลุ่มเหล่านี้แหละ ที่จะช่วยเติมให้เกิดมี
ชีวิตชีวาในแหล่งท่องเที่ยว แหล่งประชุมสัมมนา ที่มีอยู่ตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในความตืน่ตวัทีเ่รามกีารเชือ่มโยงกบัอาเซยีนในปี 2015 นอกจากนี้ 
การประชมุเมอืงไทยจะช่วยกระตุน้ให้เกดิความเข้าใจในประเทศไทย เข้าใจในภมูภิาค 
และทีส่�าคญัมากกว่านัน้กค็อื ก่อให้เกดิการคกึคกัในวงอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วด้วย

นายพรรธระพ ีกล่าวว่า การสร้างโอกาสของอตุสาหกรรมการแสดงสนิค้าในประเทศ
จะมีความส�าคัญมาก ประเทศไทยจะถึงจุดเปลี่ยน ซึ่งจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็
คือ ศูนย์กลาง โดยไม่อยู่ที่กรุงเทพฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาดูงานจะมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทย ก�าลังจะพัฒนาไปเหมือนกับญี่ปุ่น และอังกฤษ 
คอื การจดัการแสดงสนิค้าจะแตกออกมาเป็นประเภทของอตุสาหกรรมไปถงึตวัลกูค้า 
อย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรมของชลบุรี หรืออุตสาหกรรมของมาบตะพุด ที่ระยอง ก็จะ
มีการแสดงสินค้าเป็นอุตสาหกรรมหนัก 

ผมเชื่อว่า อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าภายในประเทศจะเพิ่มความส�าคัญขึ้น
ไปเรื่อยๆ ยกตัวอย่างกรณีของอังกฤษ ซึ่งการจัดแสดงสินค้าจะออกไปหาลูกค้า 
เพราะว่าการเดินทางเข้ามาในศูนย์กลางจะมีต้นทุนค่อนข้างสูง เมืองไทยก็เช่น

เดยีวกนั นคิมอตุสหากรรมล�าพนู ก็
ไม่สามารถส่งวิศวกรลงมาดูงานที่
กรุงเทพฯได้มากเท่ากับที่งานนี้จะ
ไปจัดที่นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน  
อันนี้เป็นการสร้างโอกาสของการ
ตลาดในอนาคตได้

ส� าหรับการรวมตั วกัน เป ็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 นั้น ประเทศไทยสามารถ
พฒันาหวัเมอืงทีต่ดิต่อกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน เช ่น อุบลราชธานี 
ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย 
พษิณโุลก เป็นต้น ให้เป็นศนูย์กลาง
การค้าของภูมิภาคได้ 

 ผมเชือ่ว่าในขณะนีม้กีารพฒันา
ไปยงัต่างจงัหวดัค่อนข้างเยอะ เช่น 
งาน GM จันทบุรี จะเป็นตัวอย่างที่
จะท�าให้ผูป้ระกอบการสนใจอยาก
จะจดังาน ซึง่ได้รบัการตอบรบัเป็น
อย่างดมีากยิง่ขึน้เรือ่ย ๆ  ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนจะเป็นโอกาสทีด่ี

ส�าหรับผู้ประกอบการ และก็เป็นโอกาสที่ดีที่ สสปน. ได้เปิดตัวโครงการ D-MICE ขึ้น
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเปิดประตูไปสู่ธุรกิจอีกมากมายมหาศาลในอนาคต นอกจากนี้
การท่องที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เป็นหัวข้อที่ส�าคัญค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทใหญ่ๆ มี
ความสนใจที่จะเข้ามาจัดงานที่ภูเก็ต เช่น บริษัทขายตรงระหว่างประเทศ จะมีการจัด
งานใหญ่ประจ�าปี ซึ่งจริงๆ แล้ว ยังมีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่สามารถจัดงานได้ 

คุณสุชาดา ยุวบูรณ์ ประธานบริหาร โรงแรมโรสการ์เด้นท์ริเวอร์ไซด์ กล่าวว่า “การ
ประชมุเมอืงไทยคอืการเสรมิสร้างเศรษฐกจิไทยให้เข้มแขง็และแขง็แรง ยัง่ยนื โดยการ
พึง่พาตนเอง ก่อให้เกดิการสร้างงาน สร้างรายได้ ลงลกึไปถงึทกุภาคส่วนทัว่ประเทศ ทกุ
จงัหวดัสามารถจดัการประชมุในเมอืงไทยได้ทัง้นัน้ ไม่จ�าเป็นต้องมห้ีองประชมุใหญ่ ก็
สามารถจดัการประชมุได้ เช่น สนามกฬีา ท้องไร่ ท้องนา หรอืในสวนกไ็ด้ และทีส่�าคญั
การจะสรา้งแรงจูงใจให้มีการประชุมในเมืองไทย ข้อแรกไมใ่ชเ่รือ่งตวัเงนิ แต่เป็นเรือ่ง
ของจิตส�านึก เราจะท�าอย่างไรให้คนไทยเข้าใจว่า การร่วมประชุมในเมืองไทย ได้ช่วย
ชาติช่วยสังคมอย่างที่พูดกันว่า CSR ที่ทุกบริษัทจะต้องท�า”

และเมื่อเร็วๆนี้ สสปน. ได้จัดงานสัมมนาโครงการ MICE Clinic ครั้งที่ 2 เรื่อง 
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กฎระเบยีบ พธิกีารภาครฐัทีอ่�านวยความสะดวกแก่การด�าเนนิธรุกจิไมซ์ในประเทศไทย 
โดยเชิญผู้ประกอบการไมซ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานว่า 150 คน โดย
ได้รับเกียรติจาก นายมงคล ขนาดนิด นิติกรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย กรม
สรรพากร เปน็วทิยากรเพือ่บรรยายในหวัข้อ “ภาษีเพือ่ไมซ์” ร่วมด้วย นายสุเมธ สุทัศน์  
ณ อยธุยา นายกสมาคมการประชมุนานาชาต ิเพือ่ให้ผูป้ระกอบการไมซ์ไทยได้เลง็เหน็
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่วมมือในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
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TCEB is working on extending the domestic MICE strategic plan to all regions in the 
country in an effort to strengthen MICE business nationwide and, with this in mind, 
set out to organize Creative MICE events in three provinces: Ubon Ratchathani 
province in the Upper Northeast, Khon Kaen province in the lower Northeast, and 
Phitsanulok province in the lower North, aiming for a total of at least 300 participants. 
The Bureau has promoted the events through radio and television channels to 
ensure maximum coverage and expects these programmes to reach at least 2 
million people. The Khon Kaen event, the first of the three, was held on March 17 at 
Chaturamuk Convention Hall, Khon Kaen University. 

Speaking for the private sector, Weerasak Kowsurat, Director of ITD, noted that 
domestic MICE events organized by both the public and private sectors, as well 
as community networks, are increasing in number. These groups have done much 
to rejuvenate the market in tourist destinations and meeting venues across the 
country. They are also well aware of the planned ASEAN Economic Integration in 
2015 and are preparing for it. 

Meetings in Thailand are important to enhance the image of Thailand and the 
region, and give the tourism industry a boost. 

Patrapee Chinachoti, President of the Thai Exhibition Association (TEA), said that 
creating opportunities for the exhibition industry would be vital as Thailand is 
entering a transition stage. One of the changes is that the center will no longer be 
Bangkok due to the higher traveling costs for visitors from the provinces. Thailand is 
likely to develop in much the same way as Japan and the UK, with industrial sector 
exhibitions leaning towards industrial estates in Chon Buri or Map Ta Phut.

“I believe that local exhibitions will play a greater role. The UK’s exhibitions, 
for example, have tended to move to the clients’ areas because of the high 
transportation costs involved in getting to the capital. Similarly, Lamphun Industrial 
Estate in northern Thailand will not be able to send engineers to visit exhibitions in 
Bangkok as easily as to events held at industrial estates. This new trend will create 
marketing opportunities for the exhibition industry down the line,” said Patrapee. 

After the AEC formation in 2015, Thailand can further develop border cities such 
as Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Udon Thani, Nong Khai and Phitsanulok, turning 
them into hubs of regional trade. 

“I believe that more exhibitions will be organized in the provinces. GM Chanthaburi 
is a good case study and will encourage MICE operators to organize events that 
get a greater response. The AEC will also be a good opportunity for the operators at 
the launch of TCEB’s D-MICE campaign, as it will open a gateway for the creation of 
enormous business in the future,” said Patrapee. 

Incentives are another crucial part of the MICE industry and another important topic 
of discussion, as many leading firms, such as international direct sales companies, 
which hold annual events, are interested in organizing events in Phuket. In fact, 
several places in Thailand are ready to host such events. 

Suchada Yuvaboon, Chairperson of Rose Garden Riverside Hotel, said that 
meetings in Thailand would strengthen and sustain the Thai economy, helping to 
make it self-reliant. It will create jobs and generate revenue that can be distributed 
to every part of the country. “Every province can host meetings even without a 
large meeting room. Instead, they can decorate a stadium, farms, or even a park 
as a meeting venue. The most important thing is the inspiration to hold meetings 
in Thailand. It is not about money but awareness. We must help the Thai people to 
understand that meetings in Thailand can support communities. It is like CSR and 
every business should be encouraged to do it,” said Suchada. 

Recently, TCEB held a second seminar in the MICE Clinic project on the topic: 
“Tax measures to promote the MICE industry”. The seminar, which was attended 
by more than 150 participants from both the public and private sectors, focused on 
government rules and regulations to facilitate the MICE business in Thailand.

The guest speakers were Mongkol Khanadnid, a legal expert from the Revenue 
Department, who described the ‘Tax for MICE’ and Sumate Sudasna, President of 
TICA. The seminar aimed to help local MICE operators understand the benefits of 
organizing meetings in Thailand.

ประชุมเมืองไทย 
ดวยความคิดสรางสรรค
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ยกระดับเมืองตางๆของไทย ใหเปนจุดหมายการประชุมระดับ
นานาชาติ  และ เปนการเ พ่ิมทางเลือกแก ผู จัดการประชุม         
อันนับเปนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางอุตสาหกรรม
การจัดประชุมของประเทศ

13,500 ลานบาท

17,500 ลานบาท

2.5 ลานคน

มั่นใจ
ประชุมในประเทศ

13,500 ลานบาท

2 ลานคน

10101010,,,,000000000000
ลานบาท

1.7 ลานคน
ผูประชุมกวา

มั่นใจมากข้ึน!
ตลาดไมซในประเทศ

ดวยศักยภาพ
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นายอรรคพล สรสชุาต ิผูอ้�านวยการ สสปน. เปิดเผยว่า กจิกรรม CREATIVE 
MICE ประชุมเมืองไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้ด�าเนินการต่อ
เนือ่งจากปีทีผ่่านมา ถอืเป็นหนึง่ในกจิกรรมหลกัภายใต้โครงการ “ประชมุ
เมืองไทย D-MICE มั่นใจเมืองไทยพร้อม” โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่

ความส�าคญัของอตุสาหกรรมไมซ์ให้เป็นทีรู่จ้กัผ่านการจดักจิกรรมในเมอืงทีม่ศีกัยภาพ
ด้านการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าในภูมิภาคต่างๆ โดยปีที่ผ่านมา สสปน. ได้จัด
งานในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และชลบุรี 

ส�าหรับปี 2554 สสปน. มีแผนที่จะขยายโครงการไปอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ
ตอนล่าง และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และได้คดัเลอืก 3 เมอืงทีม่ศีกัยภาพด้านธรุกจิ
ไมซ์ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดพิษณุโลก 

สสปน. ได้ประเดิมการจัดกิจกรรม CREATIVE MICE ประชุมเมืองไทยด้วยความ
คิดสร้างสรรค์ ที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยการจัดนิทรรศการ และเสวนาการจัดงานในรูป
แบบสร้างสรรค์ น�าเสนอมุมมองการจัดงานไมซ์ที่มีความพิเศษ แตกต่าง สร้างจุดขาย
ในแต่ละพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “พลิก สร้าง แปลง เปลี่ยน” โดย สสปน. ได้เนรมิตศาลา
อาคารจตรุมขุ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่เดมิเป็นพืน้ทีเ่อนกประสงค์ทีส่ามารถรองรบัคน
ได้หลายพันคน ให้กลายเป็นสถานที่การจัดงานแบบไมซ์ ภายใต้ความเป็นเอกลักษณ์
ของภาคอสีาน และชจูดุขาย “จงัหวดัขอนแก่น...ประตกูารค้าเชือ่มต่ออสีานตอนบนกบั
กรงุเทพฯ ศนูย์กลางเชือ่มโยงเครอืข่ายการค้า การลงทนุ การบรกิาร และ การคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาคอีสานบนกับกรุงเทพ พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน”

นายอรรคพล กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิด “พลิก สร้าง แปลง เปลี่ยน” ของโครงการ จะ

เป็นการแสดงให้เหน็ถงึการพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิด้วยความคดิสร้างสรรค์ สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกจิด้วยความคิดสร้างสรรค์ แปลงรูปแบบของการด�าเนินการ เปลี่ยนแนวคิดให้
มีมูลค่าเพิ่ม และ ส่วนส�าคัญต้องการท�าให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ 
เข้าใจว่าอุตสาหกรรมไมซ์คืออะไร เป้าหมายคืออะไร การหาจุดพื้นที่ยุทธศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาเป็น คลัสเตอร์ โดยมีจุดศูนย์กลางของแต่ละภาคเป็นหลัก อันเป็นการ
เพิ่มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ลงไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เสริมความแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย

ด้าน นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัด
ขอนแก่นมีศักยภาพความพร้อมส�าหรับตลาดประชุม สัมมนา และเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมและการลงทนุของภาคอสีาน ตลอดจนเป็นศนูย์กลางการพฒันาอตุสาหกรรม
ในระดับภูมิภาค ในอีก 2 ปีข้างหน้า ขอนแก่นจะก้าวเข้าสู่การเป็น “ฮับของอินโดจีน” 
ประตูสู่อินโดจีนและจีนตอนใต้ ตามโครงการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่เชื่อมระหว่าง ไทย ลาว และเวียดนาม 
มอีาณาเขตตดิต่อกบัอกี 10 จงัหวดัของภาคอสีาน ประกอบกบัขอนแก่นมโีรงพยาบาล
และศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุข ที่เสริมศักยภาพของ
ตลาดท่องเที่ยวและตลาดไมซ์

นอกจากนี้ ตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน 3 ของจังหวัด 
เพือ่พฒันาให้เป็นนครเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร นอกเหนอืจากจงัหวดัภเูกต็
และเชยีงใหม่ ด้วยความเป็นศนูย์กลางของภาคอสีาน ขอนแก่นจงึกลายเป็นศนูย์กลาง
ของการประชมุสมัมนา ทัง้ของภาครฐั และเอกชน รวมไปถงึการประชมุสมัมนาในระดบั
โลก โดยเรามีศูนย์ประชุม และห้องสัมมนารองรับมากกว่า 10,000 ที่นั่ง มีศูนย์ประชุม
ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคอสีาน รองรบัผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 3,000 ทีน่ัง่ 
นอกจากนี้ยังมีโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไม่น้อยกว่าแห่งละ 
1,500 คน และในเดอืนมนีาคมและพฤษภาคม จงัหวดัขอนแก่นกจ็ะมโีอกาสได้ต้อนรบั
การประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศเอเปก ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลก 

“การจัดกิจกรรม Creative MICE ครั้งนี้ นับเป็นการขยายความเป็น Creative 
City ของจังหวัด ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์แก่ผู้
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และ
ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเข้าใจและเห็นถึงรูปแบบการจัดงานไมซ์อย่างสร้างสรรค์ 
ทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ในทกุพืน้ทีข่องจงัหวดัขอนแก่น สร้างไอเดยี คดิต่าง แบบสร้างสรรค์ 
เพื่อธุรกิจไมซ์โดยเฉพาะ น�ามาสู่การสร้างงาน กระจายรายได้ในระดับภูมิภาค” 
นายธนวัฒน์ กล่าว 

ขอนแก่นมจี�านวนผูเ้ดนิทางไปเยอืนประมาณ 2 ล้านคนต่อปี ไม่นบัรวมคนทีเ่ดนิทาง
ไปเช้าเยน็กลบั โดยธรุกจิการประชมุและสมัมนากม็กีารเตบิโตทีม่ากขึน้ ส่งผลให้ธรุกจิ
ท่องเที่ยว ทั้งห้องพัก โรงแรม และร้านอาหารขยายตัวตามไปด้วย โดยยอดการเข้าพัก
ของจงัหวดัอยูร่ะดบัร้อยละ 70 จากห้องพกัทีม่ปีระมาณ 3,000 ห้อง ซึง่สามารถรองรบั
ปริมาณความต้องการได้อีกอย่างน้อย 5 ปี 

ภายในงาน สสปน. ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการ พลิก สร้าง แปลง เปลี่ยน...
สร้างธุรกิจบนความคิดสร้างสรรค์จนประสบความส�าเร็จ ได้แก่ คุณเกรียงไกร 
กาญจนะโภคนิ นายกสมาคมธรุกจิสร้างสรรค์การจดังานแห่งประเทศไทย คณุประชมุ 
ฉายะพงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสรมิการขายและสมาคมส่งเสรมิการประชมุ
นานาชาติ (ไทย) คุณบุญฑริกา ลิมปนานนท์ รองประธานกรรมการ KOSA Group มา
ร่วมเสวนาเรื่อง “How to Create Creative Event” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมทั้งการ
จดัประชมุเชงิปฎบิตักิาร (Workshop) ระดมความคดิสร้างสรรค์ ตลอดจนให้ความรูแ้ก่
กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนกว่า 100 คน ด้วย

สสปน. เร่งเดินหน้าเฟส 2 
โครงการประชุมเมืองไทย
ด้วยความคิดสร้างสรรค์

ประเดิมกิจกรรม
ที่ขอนแก่น ชู
ศักยภาพรองรับการ
จัดงานไมซ์จากใน
และต่างประเทศ
สสปน. ขยายกจิกรรม Creative MICE ประชมุ
เมืองไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปี 2554 ไป
สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง 
โดยคดัเลอืก 3 จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพด้านธรุกจิไมซ์ 
ได้แก่ ขอนแก่น อบุลราชธาน ี และพษิณโุลก เพือ่
จุดประกายและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
และรูปแบบการจัดงานเชิงสร้างสรรค์ สร้างความ
พร้อมการเป็นนครแห่งไมซ์รองรับการจัดงานทั้ง
ระดบัประเทศและนานาชาติ

Creative Mice
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TCEB MovES foRWARd WITh ThE SECoNd 
phASE of CREATIvE MICE pRojECT
KICK-off IN KhoN KAEN, 
ShoWINg ThE poTENTIAL 
To hoST LoCAL ANd 
INTERNATIoNAL MICE EvENTS
TCEB extended its Creative MICE campaign from last year to the northeast and lower north 
regions in 2011, selecting three potential MICE provinces: Khon Kaen, Ubon Ratchathani and 
Phitsanulok. The campaign aims to inspire and encourage cities outside Bangkok to change 
the way they think about organising events to become more creative and to develop MICE 
Cities so they are ready to host both local and international events.

Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, explained that the Creative MICE project 
is being continued from last year. This year, it is one of major activities under 
the “D-MICE: Believe in Thailand” campaign. Throughout the past year of 
Creative MICE activities, the Bureau’s objective was to promote the role and 

importance of the MICE industry via events organized in Bangkok, Chiang Mai, Songkhla 
and Chon Buri, all of which have potential for MICE business.

This year, TCEB is expanding the events to more two regions, the lower north and the 
northeast, and has selected three provinces with MICE potential: Khon Kaen, Ubon 
Ratchathani and Phitsanulok.

TCEB kicked off the Creative MICE campaign in Khon Kaen by organizing exhibitions 
and a panel discussion on Creative MICE, presenting new formats for organisation with 
novel designs for the MICE business and also created a selling point for each area under 
the concept “Plik Sang Paeng Plian” (restore, create, transform and change).

The Bureau decorated the multi-purpose Chaturamuk Convention Hall at Khon Kaen 
University, which can accommodate millions of visitors, as a MICE venue with a unique 
Isaan concept. The event emphasized the city’s selling point: “Khon Kaen is a gateway 
and a centre for trade, investment and services as well as a transportation hub between 
Upper Isaan and Bangkok; it is also ready to become a hub of the Indochina region.”

Akapol added that the “Plik Sang Plaeng Plian” concept would aid in economic recovery. 
Creative ideas can be used to enhance economic opportunities, organize events in new 
formats and add value to the MICE business. The Bureau will put additional effort into 
encouraging companies and various organizations to understand the MICE industry and 
its objective better. 

In addition, the Bureau is seeking strategic areas to develop into cluster form, selecting 
one city to act as the center for each region. This strategy will drive “Creative MICE” into 
all regions and communities, and eventually strengthen Thailand’s MICE industry as a 
whole.

Thanawat Ploysophon, Khon Kaen’s Deputy Governor, said that Khon Kaen had 
the potential and readiness to host MICE events. The city already serves as a hub of 
transportation and investment in the northeastern region and is also a regional industrial 
development center. 

In the next two years, Khon Kaen will assume its role as “A Hub of Indochina”, a gateway 
to Indochina and South China, in line with the East-West Economic Corridor development 

plan linking Thailand, Lao and Vietnam and 10 bordering provinces in the Northeastern 
region. In addition, Khon Kaen has modern hospitals and medical centers, which all help 
to strengthen the potential for tourism and the MICE market.

According to the government’s policy, Khon Kaen is one of three provinces that is to be 
developed as an IT center, the other two being Phuket and Chiang Mai. As the hub of 
Isaan, Khon Kaen therefore is also a center for the meetings of both public and private 
sectors as well as for international conferences. Khon Kaen has several meeting venues 
with a total capacity for more than 10,000 participants. The Chaturamuk Convention 
Hall at Khon Kaen University, which is the largest meeting venue in the region, has the 
capacity of 3,000 seats. 

Moreover, the city has a number of five-star hotels able to accommodate more than 1,500 
participants. In March and May this year, Khon Kaen will be welcoming the Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) meeting - an international event.

“Organizing the Creative MICE event in Khon Kaen will enhance the province’s potential 
as a Creative City as it will increase knowledge about MICE in all parties - operators, local 
government agencies, educational institutes, media and local people. It enables them 
to better understand and experience what Creative MICE is really about. Events can be 
created in every part of the province, and the new ideas and different way of thinking will 
particularly benefit the MICE businesses. Organizing MICE events in the province will also 
create jobs and generate revenue for the region,” said Thanawat.

Khon Kaen welcomes about 2 million visitors a year (excluding one-day visitors), 
and the continued growth of MICE business will lead to a rapid expansion in tourism, 
accommodation and restaurant businesses. At present, the Khon Kaen hotels enjoy an 
occupancy rate of 70 per cent from the total 3,000 rooms. The current supply will be able 
to accommodate the growing demand over the next five years.

TCEB invited experts in the events organisation field to the event under the theme 
“Plik Sang Paeng Plian...Create Successful Business with Creative Idea”. Prachoom 
Chayabongse, Chairman of Marketing Committee of TICA and Buntrika Limpananont, 
Vice Chairman of Kosa Group, discussed and exchanged ideas on “How to Create a 
Creative Event”. 

The Bureau also organized a workshop to mobilize people into thinking more creatively 
and to educate more than 100 target individuals about the MICE industry.
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นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�านวยการ สสปน. เปิดเผยว่า จากการตอบ
รับเข้ามาจัดการประชุมนักธุรกิจระดับภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก หรือ 
“เฮอร์บาไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า 2011 – กรุงเทพฯ” 
(Herbalife Asia Pacific Extravaganza 2011 – Bangkok) ต่อจาก

ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมาของเฮอร์บาไลฟ์ สะท้อนถึงความ
ส�าเร็จของสสปน.ในการเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทยภาย
ใต้โครงการ “Believe in Thailand” หรือ “มั่นใจ...เมืองไทยพร้อม” ซึ่งใช้แนวคิด
หลักในการสื่อสารว่า “เมืองไทย: สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อความส�าเร็จของธุรกิจ”

การประชุม “เฮอร์บาไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า 2011 – กรุงเทพฯ” 
จะจดัขึน้ ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ ไบเทค โดยจะมผีูบ้รหิารและผูจ้�าหน่าย 
อิสระเฮอร์บาไลฟ์จากทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กว่า 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 
ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไต้หวัน เวียดนาม และไทย ร่วมกันด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ผู้จ�าหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์อย่างครบวงจร

“การจดังานเฮอร์บาไลฟ์ เอเชยี แปซฟิิก เอก็ซ์ตร้าวาแกนซ่า ในปีนี ้ถอืเป็นงานไมซ์
ระดับ “เมกะอีเว้นต์” ที่ใหญ่ที่สุดของไทยในปี 2554 โดยคาดว่าจะมีผู้บริหารและผู้
จ�าหน่ายอสิระเฮอร์บาไลฟ์จากต่างประเทศในภมูภิาคเอเชยี แปซฟิิกเดนิทางเข้ามา
ร่วมงานในประเทศไทยกว่า 25,000 คน และจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศได้กว่า 1,560 ล้านบาท จากรายได้ประมาณการในอุตสาหกรรมไมซ์
ประจ�าปี 2554 ทั้งสิ้นจ�านวน 57,600 ล้านบาท และจ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้ง
สิ้นราว 720,000 คน ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นความส�าเร็จที่ส�าคัญของ
ประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานยิ่งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความ

พร้อมของประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวส�าหรับการจัดงานเชิงธุรกิจใน
ระดับนานาชาติ” นายอรรคพล กล่าวเสริม 

ด้าน มร.วิลเลี่ยม ไมเคิล ราห์น รองประธานอาวุโส และกรรมการผู้จัดการภาค
พื้นเอเชียแปซิฟิค เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด กล่าวว่า “การประชุม
เฮอร์บาไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า 2011 เป็นการอบรมสัมมนาครั้ง
ส�าคัญของ เฮอร์บาไลฟ์ทั่วโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้จ�าหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์ได้
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทิศทางและกลยุทธ์การตลาด และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แห่งความส�าเร็จ รวมทั้งได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมกัน
สร้างรูปแบบทางธุรกิจในภาพรวมในการท�างานร่วมกัน”

 “โดยตลอดระยะเวลา 3 วนัของการประชมุ กจิกรรมหลกัทีถ่อืเป็นไฮไลท์ได้แก่ การ
ประชุมสมาชิกตั้งแต่ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์จนถึงระดับสูง การแบ่งปันประสบการณ์
การท�างานให้ประสบความส�าเรจ็จากระดบัผูน้�าเฮอร์บาไลฟ์ไอดอล กจิกรรมเฮอร์บา
ไลฟ์สไตล์เดย์ ปิดท้ายด้วยงานเลีย้งกาล่าดนิเนอร์ ซึง่ถอืเป็นรางวลัส�าหรบัการท�างาน
หนักมาตลอดทั้งปีของผู้จ�าหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์” มร.ราห์น กล่าว

ส�าหรับการจัดประชุมเอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า 2011 ครั้งนี้ นับเป็นครั้ง
ที่ 5 ที่เฮอร์บาไลฟ์เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ด้วยศักยภาพ
ของประเทศไทยในการเป็นตลาดส�าคัญของเฮอร์บาไลฟ์ที่มีการเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง อีกทั้งมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน อาทิ ศูนย์การประชุมและศูนย์แสดงสินค้า 
สาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และอาหารไทยที่เลื่องชื่อ ตลอดจนกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ล้วน
เป็นปัจจยับวกทีส่่งเสรมิและเอือ้ต่อการจดัประชมุซึง่สามารถรองรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ
จ�านวนมากได้

สสปน. เตรียมพร้อม ต้อนรับเมกกะอีเวนต์แห่งปี  
“เฮอร์บาไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า 2011” 
ตอกยํ้าความสําเร็จของโครงการ  

“มั่นใจ...เมืองไทยพร้อม”
สสปน. สนับสนุนการจัดการงานยิ่งใหญ่ 
แห ่งป ี “เฮอร์บาไลฟ์ เอเชีย แปซิฟ ิก 
เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า 2011 – กรุงเทพฯ” 
(Herbalife Asia Pacific Extravaganza 
2011 – Bangkok) จัดโดยเฮอร์บาไลฟ์ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) ลมิเิตต็ ระหว่าง
วนัที ่ 6 – 8 พฤษภาคมนี ้ เตรยีมพร้อม
ต้อนรับคณะผู ้บริหารและผู ้จ�าหน่ายอิสระ 
เฮอร์บาไลฟ์เข้าร่วมประชมุกว่า 25,000 คน 
จาก 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
มั่นใจสร้างรายได้ผ่านอุตสาหกรรมไมซ์เข้า
ประเทศอกีกว่า 1,560 ล้านบาท

Meetings and incentives
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TCEB RoLLS ouT ThE REd CARpET 
To WELCoME ThE BIggEST EvENT 
of ThE yEAR: hERBALIfE ASIA-
pACIfIC ExTRAvAgANzA 2011
EMphASIzINg ThE 
SuCCESS of ThE 
“BELIEvE IN ThAILANd” 
CAMpAIgN 
TCEB is extending its full support to the largest event of the year, “Herbalife 
Asia Pacific Extravaganza 2011 – Bangkok”, which is being hosted by Herbal 
Life International (Thailand) Ltd and will run from May 6 to 8, 2011. The 
Bureau has paved the way in preparing for Thailand to welcome more 
than 25,000 Herbalife executives and independent distributors from 13 
countries across the Asia Pacific region. The event is expected to generate 
more than Bt1.56 billion in revenue. 

Akapol Sorasuchart, TCEB’s President says that Thailand is honoured to host “Herbalife Asia-Pacific Extravaganza 2011 – Bangkok”. 
The annual event was held in Korea last year. The fact that it is being held in Thailand reflects the international community’s strong and 
continued confidence in Thailand, to which TCEB has contributed through its “Believe in Thailand” campaign with the key message: 
“Thailand inspires your business success”.

The Asia Pacific regional meeting: “Herbalife Asia Pacific Extravaganza 2011 – Bangkok” will be held at BITEC Convention and Exhibition 
Centre, and will welcome Herbalife executives and independent distributors from all over the Asia Pacific including Australia, Hong Kong, India, 
Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan and Vietnam as well as Thailand. The event aims to integrate 
and strengthen Herbalife’s independent distributors.

“This year’s ‘Herbalife Asia Pacific Extravaganza 2011’ event is considered the mega event for Thailand in 2011, and is expected to attract more 
than 25,000 Herbalife International executives and independent distributors from across the Asia-Pacific region, generating more than US$50 
million (Bt1.56 billion) for Thailand. In 2011, TCEB estimates that the MICE industry will generate a total revenue of US$1.86 billion (Bt57.6 billion) 
with up to 720,000 MICE travelers visiting the country. It is therefore a big success for Thailand to host this mega event as it shows the country’s 
potential and capacity to host major international business events.” 

William Michael Rahman, Senior Vice President and Managing Director for Asia Pacific, Herbalife International Ltd said, ““Herbalife Asia Pacific 
Extravaganza 2011- Bangkok” is considered a key training seminar for Herbalife worldwide, giving its distributors a unique opportunity to 
receive training in business and marketing strategies. In addition, it also acts as a forum for exchanging success stories and provides a chance 
to meet with senior Herbalife executives in person and to contribute to the building of an overall business model.

“Major activities of the 3-day event include meetings for members from supervisors to higher cadres, the sharing of experiences of Herbalife 
leaders (‘Herbalife Idols’) in building successful Herbalife businesses and a Herbalife-style day. It ends with a gala dinner party. We see this also 
as a reward for all Herbalife distributors for all their hard work and dedication throughout the year,” said Rahman.

“This is the fifth time the Herbalife group has chosen Thailand as the host for this flagship annual event, signaling the country’s importance as a 
strong and growing market for Herbalife, and underscoring Thailand’s readiness and potential in terms of dedicated convention and exhibition 
centers, world-class infrastructure and facilities and, of course, Thailand’s unique culture, hospitality and world-renowned cuisine. All of these 
factors, as well as Thailand’s diverse tourism opportunities, contribute to the selection of Thailand as a destination for our events, and to the large 
numbers of delegates we see at our events held here.”
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สัมมนา UFI แห่งเอเชีย ที่
กรุงเทพฯ ชูนโยบายการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

ประเทศไทยโชว์
วิสัยทัศน์ การจัด
งานไมซ์แบบสีเขียว 
ในเวทีนานาชาติ 
ปร ะ เ ทศ ไทยปร ะสบคว ามส� า เ ร็ จ ใ นก าร เป ็ น
สถานที่ส�าหรับการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของสมาคมอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการระดับ
โลก (UFI, Union des Foires Internationales, 
The Global Association of the Exhibition 
Industry) ประจ�าปี 2511 โดยท�าลายสถิติจ�านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 270 คน จาก 26 
ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของแคมเปญ 
‘Believe in Thailand’ ที่ สสปน. ได้ริเริ่มขึ้น

การสมัมนา ซึง่จดัโดย UFI ด้วยความร่วมมอืของ สสปน. และสมาคม
การแสดงสินค้า (ไทย) ในระหว่าง 2 วันของการสัมมนา ภายใต้
หัวข้อ “Elements of Success” วิทยากรจากหน่วยงานด้านการ
แสดงสินค้าชั้นน�า ซับพลายเออร์ และสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
จากประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรป เช่น ประเทศไทย จีน อินเดีย 

สงิคโปร์ เยอรมนัน ีและ เบลเยยีม ได้เข้าร่วมเสวนาถงึแนวโน้มในปัจจบุนั และประเดน็
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแสดงสินค้าในเอเชีย 

ในขณะเดียวกัน มีองค์ประกอบใหม่ๆ ที่สนับสนุนความส�าเร็จของอุตสาหกรรมการ
แสดงสนิค้าให้เตบิโตไปอย่างรวดเรว็ เช่น บทบาทของสือ่ใหม่ นโยบายการพฒันาเพือ่
ความยั่งยืน การวางแผนรับมือวิกฤตการณ์ และเทคโนโลยีส�าหรับการบริหารการจัด
งานแสดงสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการน�าเสนอแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้คู่ค้า และซับพลาย
เออร์ ยังคงขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าปัจจุบัน 

นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�านวยการ สสปน. กล่าวถึงผลตอบรับจากการจัดงานว่า 
สสปน. ได้รับเกียรติในการเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของพลังขับเคลื่อนการจัดงาน
สัมมนาครั้งนี้ ในฐานะเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม
การแสดงสินค้ามารวมตัวกัน ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการเป็นจุดหมาย
ปลายทางทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุของอาเซยีน อกีทัง้ยงัสร้างความเชือ่มัน่ในตลาด
ต่างประเทศถึงขีดความสามารถในการจัดงานของประเทศไทย

การสัมมนาครั้งนี้ UFI ยังได้จัดการประชุมว่าด้วยเรื่องการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน (Sustainable Development Focus Meeting) โดย นายไมเคิล ดัก ประธาน
คณะกรรมการส่วนพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก และ

เลขาธิการคณะกรรมการฯ ได้น�าเสนอแผนปฏิบัติการของ UFI เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
และกระตุ้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

ในขณะที่ นายอรรคพล ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในวิทยากรเพื่ออธิบายถึงการพัฒนาที่
ส�าคญัในประเทศไทย เป้าหมายและผลลพัธ์ของการรเิริม่โครงการ “กรนี มทีติง้ส์” หรอื 
“การประชมุสเีขยีว” ซึง่ สสปน. ได้ผนกึก�าลงักบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนพฒันา
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติส�าหรับอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าของไทย

นายอรรคพล กล่าวว่า “สสปน. ได้ส่งเสริมกรีนมีทติ้งส์ ให้เป็นจุดแข็งในการดึงดูด
ผู้ใช้บริการไมซ์ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยที่ผ่านมา แม้มาตรฐานกรีนมีทติ้งส์
ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในกลุม่ผูป้ระกอบการไมซ์ เพราะแนวทางการปฎบิตัิ
ของเราสามารถน�าไปปรับใช้ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม สสปน. จะด�าเนินการในเชิงรุกมาก
ขึน้ ซึง่นโยบายขัน้ต่อไป คอื การกระตุน้ให้ผูด้�าเนนิธรุกจิไมซ์และตวัแทนของภาคส่วน
ต่างๆ หนัมาใช้แนวทางกรนีมทีติง้ส์อย่างจรงิจงัมากขึน้ เช่น ภาครฐับาลทีใ่นขณะนีเ้ริม่
มกีารน�าแนวทางการจดัซือ้จดัจ้างสเีขยีวไปปรบัใช้ในการเลอืกโรงแรมทีพ่กั เลอืกสถาน
ที่ส�าหรับจัดประชุม สัมมนา ที่มีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

“ส�าหรบัผูป้ระกอบอตุสาหกรรมไมซ์ในภาคเอกชน เราจะกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการเหน็
ว่าการน�ามาตรฐานกรีนมีทติ้งส์ไปใช้จะช่วยส่งผลดีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เป็น
กลยทุธ์ทางการตลาดดงึดดูผูใ้ช้บรกิาร และช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในระยะยาว เป็นการ

UFi



13

The event was organised by UFI, the Global Association 
of the Exhibition Industry, in cooperation with TCEB 
and the Thailand Exhibition Association (TEA). 

During the two-day seminar on the theme “Elements 
of Success”, speakers from leading exhibition 
organizers, suppliers and venues from markets in 
Asia and Europe, including Thailand, China, India, 

Singapore, Germany and Belgium, discussed the present trends 
and issues that impact the exhibition industry in Asia. New elements 
seen as contributing to the success of the industry included the role 
of social media, sustainable development policies, crisis planning 
and technologies related to event management. Newer approaches 
were also addressed, allowing contractors and suppliers to remain 
competitive and relevant to the current marketplace. 

Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, said in response to the 
positive feedback, that TCEB was honoured to be one of the driving 
forces behind the UFI Open Seminar in Asia. As the host venue for 
such a high-profile international event that brings together key figures 
from the trade industry, Thailand’s reputation as the most popular 
exhibition destination in ASEAN has been enhanced. This also further 
builds the confidence that international markets have in the Thailand’s 
capabilities.

As part of the event, UFI hosted the Sustainable Development Focus 
Meeting. Michael Duck, Senior Vice-President, UBM Asia (China) and 
Chairman of the UFI Sustainable Development Committee, and the UFI 
Sustainable Development Committee’s Secretary, Christian Druart, 
presented actions to promote, encourage and support sustainability 
within the exhibition industry.

Akapol was invited to speak about the main developments in Thailand, 
and detailed the objectives and results of the “Green Meetings 
Thailand” government initiative. TCEB has worked with a pool of 
organizations from the both the private and public sectors to develop 
a coherent national strategic plan for Thailand’s exhibition industry.

Akapol explained that TCEB has promoted Green meetings to attract 
both domestic and international buyers. Although the Green meetings 
standard has been widely recognized by MICE operators because it 
is a simple practice, TCEB has adopted a more aggressive strategy. 
As part of its policy, the Bureau encourages MICE operators and 
representatives of various sectors to be active in all aspects of Green 
meetings. The government sector, for example, has begun to adopt 
Green meetings as a part of procurement. Government agencies are 
required to select only environmentally friendly accommodation and 
venues for their meetings.

“For the private sector, we will continue to promote the fact that green 
meetings can boost business opportunities to MICE operators. It is 
an effective marketing strategy to draw buyers and help reduce long-
term expenses. It also serves to enhance corporate image on social 
and environmental responsibility,” said Akapol. 

As part of its market strategy for this year, TCEB is adopting the Green 
Meetings concept as a marketing campaign by offering incentives 
to attract organizations or companies that want to organize green 
meetings in Thailand. TCEB is supporting events through food, 
speakers, as well as health and cultural promotion activities.

Green meeting are crucial to reducing social and environmental 
impacts. Green meetings are active practice in overseas countries, 
especially in European nations. Notably, MICE operators have been 
considerably increasing green meeting measures as consumers 
make eco-friendly issues a factor in choosing venues or attending 
events.

Green meetings can be promoted through two main methods. Firstly, 

2011 ufI opEN 
SEMINAR IN ASIA IN 
BANgKoK EMphASIzES 
SuSTAINABLE 
dEvELopMENT
ThAILANd 
REvEALS 
ITS vISIoN 
foR gREEN 
MEETINgS 
Thailand earned well-merited 
success in hosting the “2011UFI 
Open Seminar in Asia”, which took 
place in Bangkok on February 
24-25, 2011. The event reached a 
new record in terms of delegates, 
welcoming more than 270 industry 
representatives from 26 countries. 
This overwhelming participation 
in the UFI Open Seminar has also 
proved the success of Thailand’s 
TCEB-initiated campaign: “Believe in 
Thailand”.
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สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 
นายอรรคพล กล่าว

ส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ ปีนี้ สสปน. ก็จะน�าแนวทางกรีนมีทติ้งส์
มาปรับใช้เป็นนโยบายทางการตลาด โดยจัดให้มีการให้การสนับสนุนหน่วยงานและ
องค์กรที่มีการจัดประชุมแบบสีเขียว 

การประชมุสเีขยีวเป็นกลยทุธ์ส�าคญัในการลดผลกระทบทัง้สงัคมและสิง่แวดล้อม โดย
ปัจจบุนั การประชมุสเีขยีวได้กลายเป็นสิง่ทีป่ฏบิตักินัอย่างจรงิจงัในต่างประเทศ โดย
เฉพาะในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาในยโุรป ซึง่จะเหน็ว่า ผูป้ระกอบการทีใ่ห้บรกิารเกีย่วข้อง
กบัธรุกจิไมซ์ได้เพิม่มาตรการด้านการประชมุสเีขยีวอย่างจรงิจงั ในขณะทีผู่บ้รโิภคเอง
กน็�ามาเป็นข้อต่อรองในการเลอืกสถานทีท่ีจ่ะจดังานหรอืการเข้าไปเยีย่มชมงานต่างๆ 

การส่งเสรมิแนวทางการประชมุสเีขยีวสามารถท�าได้สองส่วนหลกัคอื การกระตุน้ให้
ผู้ประกอบการทั้งหลาย เช่น ศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม เป็นต้น ให้หันมาลดต้นทุนการ
ใช้พลงังานไฟฟ้า โดยหนัมาใช้พลงังานธรรมชาตมิากขึน้ การใช้วสัดธุรรมชาตแิทนวสัดุ
ที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ ลดอุณภูมิในห้อง หรือเปลี่ยนเป็นการประชุม
นอกสถานทีแ่ทน รวมทัง้การรณรงค์ผูเ้ข้าร่วมประชมุหรอืแสดงสนิค้า เดนิทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

ส่วนที่สองคือ กระตุ้นให้ประชาชนและผู้บริโภคหันมาสนับสนุนโครงการนี้ โดย
เลือกจัดงานเฉพาะสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ปรับตัวทางอ้อม 

นอกจากนี้ สสปน.จะร่วมมือกับสมาคมต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล ใน
การพัฒนาการประชุมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่
ประชาชน ควบคู่กับการท�ากลยุทธ์การตลาด ขณะเดียวกันก็มีการสื่อสารกับคู่ค้าต่าง
ประเทศว่าประเทศไทยมคีวามก้าวหน้าทีส่ดุในภมูภิาคในเรือ่งการประชมุสเีขยีว แม้แต่
ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ต่างก็สนใจที่จะมาเรียนรู้จากประเทศไทย 

ทั้งนี้ สสปน. ได้จัดท�า “Green Survey” ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อแสดง
ถึงการด�าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีการด�าเนินการจัดงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) เพื่อท�าเป็นคู่มือ Green 
Meetings Guideline แก่ผู้ประกอบการ 

คูม่อืฉบบันีม้รีายละเอยีดเกีย่วกบั การจดัการประชมุ สมัมนา การท่องเทีย่วเชงิรางวลั 
และการจดันทิรรศการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยได้วางวางแนวทางปฏบิตัอิยูภ่าย
ใต้แนวความคิดในการหลีกเลี่ยง ลด หรือน�าวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม่ 

อย่างไรก็ตาม สสปน. จะต้องติดตามและประเมินผลว่า การพัฒนาการประชุม
สีเขียวของประเทศไทยอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนท�างานต่อไป 

ศนูย์การแสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค เมอืงทองธาน ีเป็นหนึง่ในกรณตีวัอย่าง
ทีด่�าเนนิการตามมาตรฐานกรนีมทีติง้ส์ ซึง่ส่งผลให้เกดิการอนรุกัษ์พลงังาน ทรพัยากร
สิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ “I AM 3 R ” ภายใต้แนวคิด We Do, We 
Care โดยมาตรการดงักล่าว ท�าให้อมิแพค็สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้กว่า 12 ล้านบาท
ในปี 2553 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 15 ล้านบาทในปี 2554 

ด้านนายไมเคิล ดัก ประธานคณะกรรมการส่วนพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคม
อุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก (UFI) กล่าวว่า “การประชุมสีเขียว มีความส�าคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะจะน�ามาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น 

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ดึงดูดผู้ใช้บริการไมซ์ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้กับ
องค์กรมากขึ้น และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไมซ์ อีกด้วย 

“การผลักดันแนวทางกรีนมีทติ้งส์ที่ สสปน. ก�าลังด�าเนินการอยู่นั้น เสมือนเป็น
ทางออกส�าหรับสมาชิกอุตสาหกรรมไมซ์ในการสร้างความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม จากด้วยความได้เปรียบในด้านต่างๆ เช่น การมีศูนย์ประชุม โรงแรม ที่ได้
มาตรฐานระดบัสากล มรีะบบคมนาคมขนส่งทีส่ะดวก ทนัสมยั และมคีนไทยทีม่คีวาม
สามารถ มีอัธยาศัยในการต้อนรับ ท�าให้ผมมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมี
ความพร้อมส�าหรบังานประชมุสมัมนา งานจดัแสดงนทิรรศการระดบัโลก และสามารถ
เป็นต้นแบบทีด่ใีห้กบัประเทศอืน่ๆ ได้น�ามาตรฐานกรนีมทีติง้ส์ไปใช้ การที ่สสปน. ช่วย
กระตุ้นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไมซ์มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางที่ UFI เน้นย�้า เช่น การลดการใช้กระดาษ 
เลือกวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ถือว่ามาถูกทาง และ
เป็นผู้น�าในภูมิภาคนี้” นายดัก กล่าว

นอกจากนี้ นายกู ซื่อบิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโฟ ซาลอนส์ (ไชน่า) ได้ฉาย
ภาพให้เหน็ว่าฐานข้อมลูเวป็ไซต์ และโทรศพัท์มอืถอืสามารถเปลีย่นแนวทางการรบั-ส่ง
และใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้อย่างไร อกีทัง้ยงัช่วยลดความสิน้เปลอืงและเวลาของทัง้
ผู้จัดงาน ผู้แสดงสินค้า และผู้เข้าชมงานได้อย่างมากมาย

“ในขณะที่ภูมิภาคอาเซียก�าลังก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 สสปน. ได้เดินหน้าพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็น มหานครส�าหรับการจัดงาน
แสดงสนิค้าแห่งอาเซยีนอย่างแท้จรงิ ในขณะทีแ่นวคดิด้านความยัง่ยนืในอตุสาหกรรม
ก็ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกอีกต่อไป หากแต่เป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ เราเชื่อว่า ความพยายามร่วมกันกับ UFI จะกระตุ้นอุตสาหกรรมทั้ง
ในประเทศและภมูภิาค ให้ปรบัเปลีย่นไปสูท่ศิทางการประชมุสเีขยีวมากขึน้ ความร่วม
มืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าทุกระดับเป็นสิ่ง
จ�าเป็นที่จะสร้างความมั่นใจในอนาคตที่สดใจและยั่งยืนส�าหรับอุตสาหกรรมการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการในเอเชีย” นายอรรคพล กล่าวทิ้งท้าย 

ผลจากความพยายามของ สสปน. ในการผลักดันโครงการ “กรีนมีทติ้งส์” กว่า 2 ปี
ทีผ่่านมา ท�าให้กรงุเทพมหานครได้รบัเลอืกให้เป็นเมอืงทีม่คีวามโดดเด่นในการพฒันา
เรือ่งกรนีมทีติง้ส์ (Developing Leadership) เป็นอนัดบัหนึง่ในภมูภิาคเอเชยี และเป็น
หนึง่ใน 10 ของโลก จากผลส�ารวจ Leadership in Sustainability: The ‘Why’ and The 
‘How’ ในงาน UFI Annual Conference, 2010 ที่จัดโดย MCI ซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจ
การจัดงานประชุมระดับโลก

กรุงเทพฯ เป็นเพียงหนึ่งในสองเมืองของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม 
Developing Leadership ทางด้านกรนีมทีติง้ส์ โดยเมอืงอืน่ๆ ประกอบไปด้วย เอเธนส์ 
สตอ็คโฮล์ม เบอร์ลนิ และโซล ส่วนกลุม่ Process Leadership มเีพยีงเมอืงบดูาเปส ใน
กลุ่ม Industry Thought Leadership ได้แก่ โคเปนเฮเกน อัมสเตอร์ดัม และลอนดอน 
และในกลุ่ม Performance Leadership ได้แก่ ปารีส และเวียนนา

นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ติดอันดับหนึ่งในเอเชียโดยวัดจากการน�าเสนอสินค้า และ
บรกิารของศนูย์จดัประชมุ รวมถงึหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลทางด้านไมซ์โดยตรงทีด่�าเนนิ
การสอดคล้องกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมตามคุณสมบัติของ APEX/
ASTM environmental sustainability draft standards
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by encouraging operators, such as international convention and exhibition centers 
and hotels, to reduce electric power consumption and use more natural energy, use 
natural materials, reduce paper use, control in-room temperature, hold the meetings 
outside, and encourage visitors or exhibitors to travel by public transport rather than 
private vehicles.

Secondly, TCEB will encourage people to support Green meetings by choosing 
only event venues that participate in the project. This would indirectly force the 
operators to make the necessary adjustments to meet the needs of consumers.

In addition, TCEB will team up with various associations, as well as other organisations 
in the public and private sectors, to further develop Green meetings. This part of the 
campaign aims to educate people in order to go hand-in-hand with the marketing 
strategy. At the same time, TCEB will promote Thailand’s development in this sector 
to overseas partners; Thailand has made the most progress in Green meetings in 
the region. Even Japan and Australia are interested in learning about Thailand’s 
Green meetings practice.

Earlier, TCEB joined up with the Thailand Environment Institute (TEI) to conduct 
a “Green Survey”. The results reflected the implementation of Green meetings for 
Thailand’s MICE operators and have enabled TCEB to produce a Green Meetings 
Guideline for operators. The guideline provides details of green meetings along with 
practical guidance under the concept “avoid, reduce and reuse”.

However, TCEB must constantly monitor and assess the level of Thailand’s Green 
meetings development and compare this with that of international countries. This 
serves as the basis for further planning.

IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani is one of the 
case studies, operating according to the Green Meetings standard. Through the “I 
AM 3 R” project under the concept “We Do We Care”, IMPACT was successful in 
reducing more than Bt12 million in expenses last year. The center expects expenses 
in 2011 to decrease by Bt15 million.

Michael Duck, Chairman of UFI Sustainable Development Committee, stressed the 
importance of Green meetings, noting that they bring many benefits to the MICE 
operators, including greater business opportunities. “Green meetings,” he added, 
“are more attractive to buyers and give the organizers a better corporate image with 
social responsibility.

“The current Green Meetings campaign of TCEB’s can be a solution for industry 

members to develop sustainability with environmentally friendly operations. 
Because of its advantages in terms of convention and exhibition centers, world-class 
hotels, a convenient and modern transportation system, as well as its capabilities 
and hospitality, I’m confident that Thailand has the potential and readiness to host 
international MICE events. In addition, Thailand can be a role model for other 
countries to adopt the Green Meetings standard. TCEB’s campaign to encourage 
operators to pay more attention to the environment and, in particular, reduce the 
carbon footprint, is also one of UFI’s action plans, which includes reduction of paper 
use, environmentally friendly travel vehicles and energy saving. Thailand is moving 
in the right direction and is a pioneer in the region,” Duck said.

Gu Xuebin, Managing Director of Info Salons (China), illustrated how web-based and 
mobile applications can change the way that information is transferred and used, 
contributing to large reductions in the waste usually produced by organizations, 
exhibitors and visitors. 

“As the ASEAN region moves towards full integration by 2015, TCEB continues to 
make Bangkok a true ‘Exhibition City of ASEAN’. Sustainability in the MICE industry 
should no longer be considered as an optional extra but as standard industry 
practice. We believe our efforts, when combined with UFI’s, will encourage the 
local and regional industry to adopt a greener direction. Close collaboration among 
industry authorities at all levels is essential to ensure a bright and sustainable future 
for exhibitions and trade shows in Asia,” added Akapol.

As a result of TCEB’s efforts to drive the Green meetings campaign over the past 
two years, Bangkok has been ranked the top city in Asia for Green Meetings and is 
among the top 10 cities in the world, according to the “Leadership in Sustainability: 
The Why and The How” survey organized by global event management association 
MCI as part of their UFI Annual Conference 2010. 

Bangkok is one of only two cities in Asia demonstrating strong practices in Green 
Meetings with top scores in the Developing Leadership category. Other cities in 
the same category include Athens, Stockholm, Berlin and Seoul. In the category 
of Process Leadership, only Budapest met the standards, while the category of 
Industry Thought Leadership includes Copenhagen, Amsterdam and London. Paris 
and Vienna were recognized in the Performance Leadership category. 

Moreover, Bangkok was ranked number one in Asia through the evaluation on 
products and services, as well as in the operations of MICE Bureau that meet APEX/
ASTM environmental sustainability draft standards.
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ผลจากความพยายามของ สสปน. ในการผลักดันโครงการ “กรีนมีทติ้งส์” กว่า 2 ปีที่ผ่านมา ท�าให้
กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาเรื่องกรีนมีทติ้งส์ (Developing 
Leadership) เป็นอนัดบัหนึง่ในภมูภิาคเอเชยี และเป็นหนึง่ใน 10 ของโลก จากผลส�ารวจ Leadership in 
Sustainability: The ‘Why’ and The ‘How’ ในงาน UFI Annual Conference, 2010 ทีจ่ดัโดย MCI 
ซึง่เป็นบรษิทัในธรุกจิการจดังานประชมุระดบัโลก

Green MeetinGs

จากผลส�ารวจพบว่า กรุงเทพฯ เป็นเพียงหนึ่งในสองเมืองของภูมิภาค
เอเชียที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม Developing Leadership ทางด้าน
กรีนมีทติ้งส์ โดยเมืองอื่นๆ ประกอบไปด้วย เอเธนส์ สต็อคโฮล์ม 
เบอร์ลิน และโซล ส่วนกลุ่ม Process Leadership มีเพียงเมือง
บูดาเปส ในกลุ่ม Industry Thought Leadership ได้แก่ โคเปนเฮเกน 

อัมสเตอร์ดัม และลอนดอน และในกลุ่ม Performance Leadership ได้แก่ ปารีส และ
เวียนนา

กรุงเทพฯ ติดอันดับหนึ่งในเอเชียโดยวัดจากการน�าเสนอสินค้า และบริการของ
ศูนย์จัดประชุม รวมถึงหน่วยงานที่ก�ากับดูแลทางด้านไมซ์โดยตรงที่ด�าเนินการ
สอดคล้องกบัการสร้างความยัง่ยนืให้กบัสิง่แวดล้อมตามคณุสมบตัขิอง APEX/ASTM 
environmental sustainability draft standards

นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�านวยการ สสปน. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสปน. ได้ร่วม
กับพันธมิตรพยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีความ
ตระหนักในมาตรฐานกรีนมีทติ้งส์ และมีทิศทางที่ชัดเจนในการด�าเนินการ ซึ่ง
ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ริเริ่มเรื่องนี้ ปัจจุบัน สสปน. ได้มีการขยาย
ขอบเขตการรบัรู ้และการตระหนกัในเรือ่งกรนีมทีติง้ส์ไปสูผู่ใ้ช้บรกิารการจดังานต่างๆ 
ในเมอืงไทย เพือ่ช่วยให้มาตรฐานกรนีมทีติง้ส์เป็นเรือ่งพืน้ฐานทีท่กุคน น�าไปปฏบิตัติาม
เมื่อมีแนวคิดในการจัดงานประชุม สัมมนา แสดงสินค้า รวมไปถึงการจัดงานสังสรรค์
อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในการส�ารวจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานกรีนมีทติ้งส์ รวมถึงถูกเลือกจากนักธุรกิจ และผู้จัดงานทั่วโลกอีกด้วย

“จากนีไ้ป สสปน. จะพยายามขยายมาตรฐานกรนีมทีติง้ส์ให้เกดิความตระหนกัในทกุ
จงัหวดัของประเทศไทย เพือ่ทีเ่ราจะได้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาตว่ิาเป็นประเทศ
จดุหมายปลายทางด้านกรนีมทีติง้ส์อย่างแท้จรงิในทกุๆ เมอืง” นายอรรคพล กล่าวเสรมิ

ทั้งนี้ ผู้สนใจในการจัดงานตามมาตรฐานกรีนมีทติ้งส์สามารถตรวจสอบวิธีการได้
จากแนวการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส�าหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม 

สัมมนา และนิทรรศการ หรือ Green Meetings Guideline สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ http://www.greenmeetingsthailand.com/book/th/ 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าหลายหน่วยงานภาคเอกชนได้ตื่นตัวในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารจัดการประชุม สัมมนาด้วยการใช้กลยุทธ์สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งนอกจากช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย และสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้แก่องค์กรแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญทางการตลาดในการดึงดูดลูกค้ามาใช้
บริการอีกด้วย 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและ
สันทนาการชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่มีการด�าเนิน 
กลยุทธ์สีเขียวอย่างชัดเจน ภายใต้หลักปรัชญาที่ว่า กลยุทธ์สีเขียวต้องเริ่มต้นจาก
ข้างใน

นายสุกิจ อุอินทุ รองประธานฝ่ายพัฒนาสังคม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
กล่าวว่า ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ท�าธุรกิจด้านอาหาร โรงแรม และผลิตภัณฑ์
ไลฟ์สไตล์ ซึ่งบริษัทได้ให้ความส�าคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งในปรัชญาของบริษัทที่มุ่งเน้นในเรื่อง 3 P คือ People, Planet และ 
Profit นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทยังได้รับการปลูกฝังให้มี Passion ด้วย คือ ต้อง
มคีวามเข้าใจในเรือ่งการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และต้องมหีวัใจในการท�าธรุกจิ โดยค�านงึ
ถึงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

“กลยทุธ์สเีขยีวขององค์กรพฒันาขึน้มาจากจติส�านกึ (awareness) ของคน ไม่ว่าจะ
เป็นพนกังานฝ่ายไหน กส็ามารถน�าเอากลยทุธ์สเีขยีวไปปรบัใช้ได้ตามความเหมาะสม 
อย่างเช่น ฝ่ายไอทีจะต้องค�านึงถึงว่าท�าอย่างไรถึงจะใช้กระดาษให้น้อยที่สุด องค์กร
ของเรามีพนักงานกว่า 2 หมื่นคน ถ้าจะแจกสลิปเงินเดือนให้พนักงานทุกคน ก็จะ
เป็นการเปลืองทรัพยากรกระดาษ เราจึงพัฒนาขึ้นมาเป็นในรูปแบบของ e-slip ซึ่งก็
สามารถช่วยประหยดักระดาษไปได้ ส�าหรบัการจดัประชมุสเีขยีว กเ็ป็นอกีหนึง่แนวทาง
ในการด�าเนินงานของบริษัท โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการระบบบริหารสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพฯ ผงาดอันดับหนึ่งเมือง 
ปลายทางกรีนมีทติ้งส์ในเอเชีย
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The survey showed that Bangkok is one of only two cities in Asia 
demonstrating strong practices in Green Meetings with top scores 
in the Developing Leadership category. Other cities in the same 
category include Athens, Stockholm, Berlin and Seoul. In the 
category of Process Leadership, only Budapest met the standards, 
while the category of Industry Thought Leadership includes 
Copenhagen, Amsterdam, and London. Paris and Vienna were 

recognized in the Performance Leadership category. 

Bangkok was ranked number one in Asia through the evaluation 
on products and services as well as in the operations of MICE 
bureau that meet APEX/ASTM environmental sustainability 
draft standards. 

Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, said that in the past, 
TCEB has teamed up with strategic partners to stimulate local 
MICE operators’ awareness about Green Meetings. Thailand 
is the first country in Asia to initiate this concept with a clear 
operational direction. 

Today, TCEB has extended the Green Meetings concept to 
buyers nationwide. It aims to promote the Green Meetings 
standard as a principle for all who wish to organize meetings, 
conventions, exhibitions and other events. This will help 
Thailand win recognition in all categories relevant to Green 
Meetings standards. In addition, Thailand will be chosen 
by businessmen and organizers worldwide as a preferred 
destination. 

“TCEB will attempt to spread awareness of the Green 
Meetings standard nationwide. Eventually, Thailand will 
receive international recognition that all her cities are destinations for real Green 
Meetings,” said Akapol. 

Those interested in finding out more about how they can play a part in the Green 
Meetings revolution should visit www.GreenMeetingsThailand.com/book/th.

Sukich Udindu, Vice President of Corporate Social Responsibility at Minor 
International, explained that Minor International is one of the largest hospitality 
and leisure companies in the Asia Pacific region and is greatly concerned about 

environmental impacts. The company’s philosophy emphasizes the 3Ps: People, 
Planet and Profit.

The company has embedded the same passion in its staff; they must also have 
the same view on environmental conservation and conduct business with sincere 
environmental concerns.

“The corporate green strategy has been further developed because of our 
awareness, enabling all staff to apply the strategy in their operations. For example, 
the IT Department considers how to minimize paper use. The company has also 

developed e-slips for more than 20,000 people to help reduce 
paper waste. The company has set up an Environment 
System Management Committee to supervise water, energy 
and waste elimination systems. In addition, the company also 
organizes various activities to stimulate staff awareness about 
environmental protection. Green Meetings will be another 
measure.”

Sukich added that zero-waste is another measure that is 
continuously enforced. Zero-waste is applied to all kinds 
of services such as food arrangements for meetings, 
conventions and other events. Hotels require careful planning 
to allow them to estimate the amount of food that will produce 
the least waste. Any wasted food is reused as fish food or for 
composting.

Mandarin Oriental Hotel is another successful example of 
environmental preservation under the 5R strategies: Reduce, 
Reuse, Repair, Reject and Recycle.

Pensupa Gajaseni, Social Director of The Mandarin Oriental 
Bangkok, said that hotels consume a lot of water and energy, 

and also produce a large amount of garbage from guests and from meetings. Thus, 
applied, the Green Meetings concept would substantially reduce the waste of 
natural resources and the production of garbage.

Pensupa explained that the hotel started Green Meetings procedures by reducing 
resource consumption, such as lighting, paper and plastic water bottles. The hotel 
serves drinking water in jugs rather than giving bottled water, as most guests do not 
drink a whole bottle. Treated wastewater is reused for washing and floor cleaning.

BANgKoK TopS ThE dREAM  
gREEN MEETINgS 
dESTINATIoNS IN 
ASIA
Thanks to TCEB’s endeavours in promoting “Green Meetings” over 
the past two years, Bangkok has been ranked the top city in Asia 
for Green Meetings and is among the top 10 cities in the world, 
according to the “Leadership in Sustainability: The Why and The 
How” survey organized by global event management association 
MCI as part of their UFI Annual Conference 2010.

Sukich Udindu



18 (Environment Management System) เพื่อคอยก�ากับดูแลระบบน�้า ระบบพลังงาน 
รวมทั้งระบบการก�าจัดของเสียภายในโรงแรม นอกจากนี้ ยังจัดโครงการต่างๆ เพื่อ
กระตุน้จติส�านกึของพนกังานในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม เพือ่ให้เกดิผลดใีนระยะยาว”

นายสกุจิ กล่าวอกีว่า อกีแนวทางทีบ่รษิทัด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง คอื การผลกัดนัให้
เกดิ Zero-waste มาปรบัใช้กบัทกุรปูแบบของการให้บรกิาร อาท ิการจดัเตรยีมอาหาร
ส�าหรบัการประชมุ สมัมนา หรอื จดังานต่างๆ ภายในโรงแรม โดยจะมกีารวางแผนและ
ค�านวณเป็นอย่างดีว่าควรจัดเตรียมอาหารปริมาณเท่าใด เพื่อให้เหลือทิ้งจ�านวนน้อย
ที่สุด ส�าหรับอาหารที่เหลือทิ้ง ก็น�ามาใช้ประโยชน์ทั้งเป็น
อาหารปลา หรือ ท�าเป็นปุ๋ยหมัก 

โรงแรม แมนดารนิ โอเรยีนเตล็ กเ็ป็นอกีกรณตีวัอย่างใน
การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ภายใต้กลยทุธ์ 5R คอื 1) Reduce 
การลดปริมาณขยะ 2) Reuse การน�ามาใช้ซ�้า 3) Repair 
การซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานต่อไปได้ 4) Reject 
การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ 5) Recycle 
การแปรสภาพและหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการผลิตอีกครั้ง 

นางเพ็ญสุภา คชเสนี Social Director โรงแรม 
แมนดารนิ โอเรยีนเตล็ กล่าวว่า โรงแรมเป็นสถานทีอ่กีแห่ง
หนึง่ทีใ่ช้ทรพัยากรน�า้ ไฟฟ้า และก่อให้เกดิขยะจ�านวนมาก
ทั้งจากผู้เข้าพัก และการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ดังนั้น 
การน�าแนวคิดกรีนมีทติ้งส์มาใช้ จะสามารถลดการสูญ
เสียทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในแต่ละวัน
ได้เป็นจ�านวนมาก 

การท�า กรนีมทีติง้ส์ ของโรงแรม เริม่ตัง้แต่การลดปรมิาณ
การใช้ทรพัยากร ได้แก่ ลดการใช้ไฟดวงทีไ่ม่จ�าเป็น ลดการใช้กระดาษ ลดปรมิาณการ
ใช้ขวดน�า้พลาสตกิ โดยเสร์ิฟน�า้จากเหยอืกแทนการเสร์ิฟน�า้จากขวดพลาสตกิ ซึง่ย่อย
สลายยาก และเป็นการใช้ทรพัยากรเกนิจ�าเป็น เนือ่งจากส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมใีครดืม่
น�า้จนหมดขวด มโีรงบ�าบดัน�า้เสยี และน�าน�า้ทีผ่่านกระบวนการบ�าบดักลบัมาใช้ในการ
ซักล้างและท�าความสะอาดพื้น เหล่านี้เป็นต้น 

“เราพยายามผลักดันไม่ใช้ขวดน�้าพลาสติก แต่ก็ต้องท�าให้แขกรู้สึกว่าการเสิร์ฟน�้า
จากเหยือกมีอนามัยที่ดีด้วย ต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้น�้าตาลที่
เสิร์ฟพร้อมชากาแฟ เราก็ใช้ภาชนะแทนการเสิร์ฟน�า้ตาลเป็นซอง เพื่อให้ผู้บริโภคใช้
ในปริมาณที่ต้องการโดยไม่เหลือทิ้ง” คุณเพ็ญสุภากล่าว

นายอิทธิพล วิจิตรสมบูรณ์ F&B Manager กล่าวเพิ่มเติมว่า การด�าเนินกลยุทธ์
สีเขียวจะส่งผลต่อการตลาดของโรงแรมด้วย เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ กลุ่ม 
NGO หรือลูกค้าธุรกิจกลุ่มอื่นๆ จากต่างประเทศให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมมาก และเมื่อจะใช้บริการโรงแรมเพื่อจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย 
จะมกีารระบวุ่าโรงแรมทีจ่ดัประชมุสมัมนานัน้ ต้องมมีาตรฐานในเรือ่งของสิง่แวดล้อม
ตรงกับที่ก�าหนดไว้

นอกจากนี้ โรงแรมแมนดาริน ก�าลังศึกษาแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เช่นโครงการท�าด้ามปากกาจากกระดาษแทนการใช้พลาสติก และการใช้กระดาษ
รีไซเคิลแทนกระดาษสีขาวปัจจุบัน ความพยายามในการลดขวดน�้าพลาสติกโดยการ 
เกบ็ข้อมลูสถติขิองโรงแรมทกุสาขาทัว่โลก เพือ่การลดปรมิาณการใช้ต่อไป ตลอดจนถงึ
การปลูกป่าที่ทางโรงแรมมีการรณรงค์และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ�าทุกปี

ในท้ายสุด คุณเพ็ญสุภาให้ความมั่นใจว่า แนวคิด Green Meetings สามารถน�า
มาปรับใช้กับการจัดการในโรงแรม และยังสามารถคงบริการที่มีคุณภาพได้ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังจะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อ 
สังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม

ส่วนทางด้าน ONYX Hospitality Group ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการ
โรงแรมในเครอื Amari, Saffron และ Ozo ได้ด�าเนนิมาตรการด้านสิง่แวดล้อมมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยถือเป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการขยะ การจัดการน�้า การจัดการด้านไฟฟ้า และการจัดการด้านวัสดุต่างๆ

ลิซ่า โธมัส ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) ONYX Hospitality Group เปิดเผยว่า ONYX ได้ให้บริษัทด้านสิ่ง
แวดล้อมเข้ามาฝึกอบรมพนักงานในการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยเน้นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติการ
จริงภายในโรงแรม นอกจากนี้ยังเกิดผลพลอยได้ เมื่อพนักงานน�าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ที่บ้าน สามารถแนะน�าคนในครอบครัวให้จัดการขยะรีไซเคิล เป็นการ
ขยายความรู้ไปสู่สังคมในวงกว้าง

นโยบายลดปรมิาณการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิและลดปรมิาณขยะ เช่น ใช้กระดาษ
ทั้งสองหน้า ลดอาหารเหลือทิ้งจากการจัดประชุมสัมมนา และส่งอาหารที่เหลือไปท�า
เป็นอาหารสัตว์ น�าดอกไม้ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ท�าจาก
กล่องโฟม หรอืกล่องกระดาษให้เป็นผลติภณัฑ์จากมนัส�าปะหลงัแทน ส่วนการจดัการ
น�า้ โอนกิซ์ มรีะบบบ�าบดัน�า้เสยี โดยน�า้ทีผ่่านการบ�าบดัแล้วจะถกูน�ามาใช้ในเรือ่งของ
การอปุโภค เช่น ท�าความสะอาดหรอืล้างพืน้ ในขณะเดยีวกนั โอนกิส์พยายามส่งเสรมิ
ให้มีการผลิตน�้าดื่มในขวดแก้วแทนขวดพลาสติก

คณุลซ่ิากล่าวทิง้ท้ายว่า สิง่แวดล้อมเป็นเรือ่งจ�าเป็นทีท่กุคนต้องร่วมมอืกนั ต้องแลก
เปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ตัง้แต่การบรษิทัทีท่�าธรุกจิบรหิาร 
ซพัพลายเออร์ หรอืแม้กระทัง่แขกทีม่าใช้บรกิาร ทีจ่ะต้องตระหนกัเรือ่งสิง่แวดล้อม และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การใช้กล่อมโฟม เพราะรับประทานง่าย หรือพลาสติกห่อ

แซนด์วิช เป็นต้น
ด้านนายอรรคพล สรสชุาต ิผูอ้�านวยการ สสปน. กล่าวว่า 

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ชูแนวคิด 
“กรนีมทีติง้ส์” เพือ่เป็นหนึง่ในแนวทางอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 
และเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดประชุม สัมมนาใน
เมืองไทย โดย สสปน. ริเริ่มด�าเนินการมากว่า 2 ปีแล้ว
ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ศูนย์ประชุม ออกาไนเซอร์ และส่วน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการจัดท�าคู่มือที่เรียกว่า 
Green Meetings Guideline ที่รวบรวมแนวทางการจัด
ประชุม สัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ
ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานแบบเดิมๆ มาสู่
หนทางสีเขียวได้คือ สถานที่จัดงาน ที่พัก การคมนาคม
ขนส่ง ผู้เข้าร่วมงาน อาหารเครื่องดื่ม รูปแบบการจัดงาน 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ รางวัลและของที่ระลึก การ
ด�าเนินงานของผู้จัดงาน ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 8 อย่างนี้ ทั้ง

ผู้ให้บริการจัดงาน และเจ้าของงานสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างสรรค์
งานแบบ “กรีนมีทติ้งส์” ได้ 

 “กรีนมีทติ้งส์” เป็นยุทธศาสตร์ที่โดดเด่น และสามารถผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ได้โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ถ้าพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ ทั้งภาค
รัฐ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และร่วมกันขับเคลื่อน 
ให้การสร้างสรรค์งานแบบ “กรีนมีทติ้งส์” เกิดเป็นวิถีปฏิบัติที่เข้าใจตรงกันในทุกฝ่าย 
ประเทศไทยก็จะสามารถสร้างแบรนดิ้งและมีจุดแข็งในการดึงดูดผู้ใช้บริการการจัด
งานจากทั่วทุกมุมโลกได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสังคม เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งช่วย
ขยายแนวคิดการอนุรักษ์ส่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างยั่งยืน


Green meetings are just a  passing trend? 

Agree            31.7% 

Disagree 68.3%

Source:  Meeting News survey of 235 meeting buyers

results posted in May 8, 2006 issue
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“We try to reduce the plastic water bottles. However, we have to assure guests that 
the jugs contain fresh and hygienic water. In addition, the hotel serves sugar from a 
container rather than in sachets, enabling guests to consume as little or as much as 
they need without waste,” said Pensupa.

Meanwhile, Ittipol Vichitsomboon, F&B Manager of Mandarin Oriental Hotel added 
that the Green Meetings strategy will also affect the hotel’s marketing, as the United 
Nations and non-profit organizations as well as international corporations placed 
importance on environmental conservation. When they want to organize meetings 
in Thailand, they look for hotels that meet environmental standards.

The Mandarin Oriental Hotel is considering new initiatives for additional 
environmental preservation, among them a project to use paper pens rather than 
plastic and recycled paper instead of white paper. The hotel group intends making 
a greater effort to reduce the plastic water bottles in its hotels worldwide. Tree 
planting is an annual activity.

Pensupa is confident that the Green Meetings concept can be applied to hotel 
management without negative impact on the quality of services. The hotel is proud 
to participate in social responsibility activities to preserve water resources and the 
environment.

ONYX Hospitality Group, a leading hotel management company with four 
diverse complementary hotel brands, Saffron, Amari, Shama and Ozo, operates 
environmental measures as an integral part of hotel management policy. These 
include garbage disposal, water, electricity and materials.

Lisa Thomas, Director of Corporate Social Responsibility, said that ONYX hired an 
environment consultant to train employees on the right garbage recycling method. 
The training aimed to provide practical knowledge and understanding to hotel 
employees and allow them to transfer what they learn about garbage recycling to 
their families and communities.

ONYX has a policy in place to reduce the use of natural resources and the amount 

of garbage. Measures include using both sides of a sheet of paper, reducing waste 
foods from banquets and reusing what’s left as animal feed, as well as reusing 
flowers. The company also used tapioca-made food boxes rather than foam and 
paper boxes.

For water management, ONYX has its own wastewater treatment plant, with treated 
water used for floor cleaning. The company also support factories in producing 
glass water bottles instead of plastic ones.

“Protecting the environment is essential and we all need to join together. Business 
firms, suppliers and even guests must exchange ideas and experiences on the 
environment. Guests need to change their habits and not use foam boxes just 
because it’s easy or have a sandwich wrapped in plastic,” Lisa added.

Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, said that Thailand is the first country in Asia 
to initiate “Green Meetings” concept as a means to preserve the environment and 
raise meeting standards in Thailand. Over the past two years, TCEB has supported 
Green Meetings for MICE operators, such as hotels, convention centers, organizers 
and other related agencies. The Bureau has also produced a Green Meeting 
Guideline, a compendium of ways to organize green meetings and the factors that 
can be adjusted in existing event formats so that they become green meetings. 
These include meeting venues, accommodation, transport for participants, food & 
beverages, event organizing patterns, communication and public relations, awards 
and souvenirs as well as management. Both organizer and host are able to use 
these eight factors as a standard to create green meetings.

The Green Meetings is an outstanding strategy, but success will largely depend on 
the collaboration between all parties. If the partners in public and private sectors, 
sellers and buyers work to create Green Meetings, Thailand will be able to build 
up branding and the strength to attract organizers from around the globe. This 
will eventually benefit the county’s social and economic development, as well as 
promote the concept of sustainable environmental conservation.



สสปน. จัดทริปผู้บริหารสมาคม
และสื่อมวลชนกระตุ้นตลาด
อเมริกาเหนือ
คาดปีนี้โตกว่าร้อยละ 20 
สสปน. จดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย “Believe in Thailand 
Educational Trip” โดยน�ากลุม่ผูบ้รหิารจากสมาคมต่างๆ และ
สื่อมวลชน เยือนกรุงเทพมหานคร และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 
6-11 มนีาคม ทีผ่่านมา เพือ่ให้สมัผสัประสบการณ์จรงิถงึสิง่
อ�านวยความสะดวกทีไ่ด้มาตรฐานระดบัโลก การบรกิารตอ้นรบั
ทีย่อดเยีย่ม และแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัๆ

นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�านวยการ สสปน. กล่าวต้อนรับผู้แทนสมาคม
และสือ่มวลชนจากสหรฐัอเมรกิาว่า กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้เพือ่น�าเสนอ
สทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างของแคมเปญ ‘Believe in Thailand’ โดยมเีป้า
หมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

ในระหว่างการทศันศกึษา ผูแ้ทนสมาคมและสือ่มวลชนมโีอกาสได้เหน็ถงึขดีความ
สามารถของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในส่วนต่างๆ รวมไปถึงศักยภาพของภูเก็ต ซึ่งเป็น
เมืองชายหาดทันสมัยของชายฝั่งทะเลภาคใต้ที่ก�าลังพัฒนาไปสู่การเป็นจุดหมาย
ปลายทางไมซ์ชั้นน�าของประเทศ

“ในช่วงทศวรรษที่ผ่่านมา ประเทศไทยเปลีย่นโฉมหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบโทรคมนาคม
สือ่สาร และภาคการบรกิาร ถงึวนันี ้เราสามารถกล่าวด้วยความมัน่ใจว่า ประเทศไทย
ให้บรกิารนกัท่องเทีย่วกลุม่ไมซ์ และนกัท่องเทีย่วเพือ่การพกัผ่อนด้วยสิง่อ�านวยความ
สะดวกมาตรฐานระดับโลก การบริการที่มีประสิทธิภาพ และการต้อนรับมาตรฐาน
สากล”

แคมเปญ ‘Believe in Thailand’ มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงขีดความสามารถ 
และศกัยภาพของไทยโดยเน้นความได้เปรยีบเชงิกลยทุธ์ใน 4 ด้านหลกั คอื การบรกิาร
มอือาชพี; สิง่อ�านวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ฐานระดบัโลก; ความหลากหลาย
ของจดุหมายปลายทางในการจดัการประชมุ; และ โอกาสทางธรุกจิอกีมากมาย ดงันัน้ 
จงึไม่มข้ีอสงสยัเลยว่า ประเทศไทยพรัง่พร้อมด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกทีจ่�าเป็นเพือ่
ความส�าเร็จในการจัดกิจกรรมไมซ์ทั้งในด้านรูปแบบ และขนาดของงาน

ในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายครัง้นี ้สสปน. ได้จดัโปรแกรมโดยให้กลุม่ตวัแทน
สมาคมและสือ่มวลชนจากสหรฐัอเมรกิา ได้ส�ารวจสถานทีจ่รงิไม่ว่าจะเป็นโรงแรมชัน้
หนึง่ในกรงุเทพมหานคร และภเูกต็ และศนูย์การประชมุนานาชาต ิได้แก่ เซน็ทรลัเวลิด์ 
อิมแพค ไบเทค และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ส�าหรับสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มแฟมทริปรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเยือนอยุธยาเมืองมรดก
โลก พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรรีตันศาสดาราม และพระราชวงัวมิานเมฆ ซึง่ถอืเป็น
แลนด์มาร์คของประเทศไทย หลงัจากนัน้ ได้ไปสมัผสักบัความงดงามของอ่าวพงังา ใน
ขณะเดียวกัน สสปน. ยังได้น�ากลุ่มแฟมทริปสนุกสานกับการลิ้มรสอาหารไทยชั้นเลิศ 
และการแสดงทางวัฒนธรรมที่สยามนิรมิตร

นอกจากการสัมผัสสถานที่จริงแล้ว กลุ่มแฟมทริปยังได้รับประสบการณ์จากการ
บริการแอร์พอร์ตลิงค์ด้วยการเช็ค-อิน และโดยสารไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่ผ่านมา ตลาดไมซ์จากอเมริกาเหนือมีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 4 ของจ�านวนนัก
ท่องเทีย่วไมซ์ทัง้หมด หรอืคดิเป็นจ�านวน 29,891คน แต่ สสปน. คาดว่า ในปีนีจ้�านวน
นกัท่องเทีย่วไมซ์จากอเมรกิาเหนอืจะเพิม่ขึน้ และยงัคงเป็นตลาดทีม่แีนวโน้มสงูมาก 
โดยประมาณการว่า ปีนีจ้ะมนีกัท่องทีย่วไมซ์จากอเมรกิาเหนอืเพิม่ขึน้เป็น 36,000 คน 
และสร้างรายได้เป็นมูลค่า 2.7 พันล้านบาท 

แม้ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จ�านวนนักท่องเที่ยวไมซ์จากอเมริกาเหนือ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา มีอัตราการเติบโตลดลง แต่คาดว่าในปีนี้จะมีอัตราการ
เติบโตมากกว่าร้อยละ 20

TCEB oRgANIzES 
A fAM TRIp To 
BooST NoRTh 
AMERICAN MARKET 
ovER 20 pER CENT gRoWTh 
ExpECTEd ThIS yEAR

TCEB organized a “Believe in Thailand : USA 
Familiarization Trip”, bringing a group of 
executives from various associations and 
media from the US to visit Bangkok and 
Phuket from March 6 to 11, 2011. The visit 
offered participants first-hand experience of 
Thailand’s world-class MICE facilities, superb 
hospitality, professional service, as well as 
Thailand’s prime tourist attractions.

In his address to the US group, Akapol Sorasuchart, TCEB’s President, explained 
that the visit had been designed to introduce the unique privileges offered by the 
“Believe in Thailand” campaign, which has the aim of strengthening Thailand’s MICE 
industry.

During the trip, the visitors had the opportunity to discover part of Thailand’s MICE 
capabilities in Bangkok, as well as seeing the potential of Phuket - a modern beach 
city on the Southern seaboard that is working to establish itself as one of the country’s 
leading MICE destinations.

“Over the past decade, Thailand has undergone a transformation, especially in terms of 
its infrastructure, such as its mass transit and communications systems, as well as further 
development to its service sector. Today, we can say with confidence that Thailand offers 
MICE visitors and leisure tourists alike an array of world-class facilities, efficient services 
and international-standard hospitality.

“The “Believe in Thailand” campaign aims to raise awareness of Thailand’s capabilities 
and potential by stressing four strategic advantages: (1) professional services, (2) world-
class infrastructure and facilities, (3) the variety of meeting destinations, and finally, (4) 
Thailand’s countless business opportunities. There is no doubt that Thailand offers all 
the essential ingredients for the success of MICE events, regardless of type or scale,” 
said Mr. Akapol.

TCEB arraarran a programme that allowed the US group to inspect first-class hotels 
in Bangkok and Phuket, as well as international convention and exhibition centers: 
Grand and Bangkok Convention Center at Central World, IMPACT Arena, Exhibition and 
Convention Center (IMPACT), Bangkok International Trade Exhibition Centre (BITEC), 
and Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC). The visitors also visited the 
World Heritage Site of Ayutthaya, the Grand Palace and the Temple of the Emerald 
Buddha and Vimarnmek Palace - all well-known tourist attractions. They also had the 
opportunity to enjpy Phang Nga Bay. In addition, they were able to experience high 
quality authentic Thai food and the cultural performance at Siam Niramit.

In addition to the site inspections, the group also Tested out Thailand’s Airport Link 
service, which includes both check-in and transfer to Suvarnabhumi International Airport.

Although the North American MICE market only represents 4 per cent (29,891 visitors) 
of the total MICE arrivals, the number is expected to grow in 2011, and the US remains 
a vast potential market for Thailand. It is expected that, in 2011, MICE visitors from 
North America will increase to 36,000, generating revenues of around Bt2.7 billion. The 
negative growth experienced by Thailand from the US and Canada is therefore expected 
to reverse, with visitor numbers anticipated to grow by more than 20 per cent in 2011.
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UsA FAM trip


