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นิทรรศการส�าคัญในบีโอไอแฟร์ 2011

บีโอไอแฟร์ 2011 กับสุดยอดยนตรกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

CEO ระดับโลกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบีโอไอแฟร์ 2011

เดินทางสะดวกสบาย ไปงานบีโอไอแฟร์ 2011

BOI FAIR 2011 ยุคโลกดิจิทัล จัดเต็มทุกสื่อออนไลน์

ดินสอ หุ่นยนต์ของคนไทย

ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในงานบีโอไอแฟร์ 2011

เหตุผล 10 ประการที่คุณต้องไปงานบีโอไอแฟร์ 2011

ร้อง เล่น เต้น ดู มหกรรมความบันเทิงที่งานบีโอไอแฟร์ 2011

นิทรรศการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นิทรรศการด้านเคมีภัณฑ์และปิโตรเลียมในบีโอไอแฟร์ 2011

นิทรรศการพัฒนาก้าวไกลด้านเกษตรกรรม อาหาร และเครื่องดื่ม

อลังการอาคารศาลาไทย ท็อปเท็นฯ

ต�าแหน่งของช่างฝีมือต่างชาติภายใต้โครงการบีโอไอ

6

10

20

23

27

36

43

48

55

60

67

71

83

บทความพิเศษ

บีโอไอแฟร์  2011

กฎและระเบียบควรรู้

75

ปีที่ 22  ฉบับที่ 10  ตุลาคม 2554



ตุล
าค

ม 
 2

55
4

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL4



เจ้าของ  
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
   
คณะที่ปรึกษา  
ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง  เลขาธิการฯ
นางหิรัญญา  สุจินัย  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
นายโชคดี  แก้วแสง  รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการฯ และที่ปรึกษาประจ�ากองบรรณาธิการ
    
กองบรรณาธิการ  
นางวราภรณ์  เฉยสอาด  บรรณาธิการบริหาร
นางบุษยาพร  วิริยะศิริ  หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางนุชนารถ  วงษ์เกษม  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวสุนันทา  อักขระกิจ  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ  
   
คณะท�างานวารสารส่งเสริมการลงทุน   
นายยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
ดร.บงกช  อนุโรจน์ 
นางสาวรัตนวิมล  นารี  ศุกรีเขตร 
นางสาวพรรณี  เช็งสุทธา 
นายสุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล 
นางสาววันเพ็ญ  หรูจิตตวิวัฒน์ 
นางสุภาดา  เครือเนตร 
นางสาวทรงสิรินุช  ตันติเวสส 
นางสาวปิยะวรรณ  ขยันมาก 
นายอิสระ  อมรกิจบ�ารุง 
นางสาวฐนิตา  ศิริทรัพย์ 
นางสาวศัลยา  อักษรมัต 
นายธรรมรัตน์  รัตนพันธ์ 
นางสาวณภัทร  ทัพพันธุ์ 
นางสาววรรณนิภา  พิภพไชยาสิทธิ์ 
นางสาวช่อแก้ว  ประสงค์สม 
นางสาวอุทัยวรรณ  เดชณรงค์ 
นางสาววริสรา  พึ่งทองหล่อ 
นางสาวธนาวดี  คุวสานนท์ 
นางสาวยอดกมล  สุธีรพจน์ 
นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา 
นายธีระพงษ์  อติชาตนานนท์ 
นางสาวสุวิดา  ธัญวงศ์ 
นายสถาปนา  พรหมบุญ 
นางสาววันทนา  ทาตาล 
นายวุฒิชัย  ภิสัชเพ็ญ 
นางสาวรัชนีกร  ไพยช�านาญ 
     
กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการสงทุน  
ศูนย์บริการลงทุน  
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์   : 0 2553 8111 ต่อ 8188, 8184 และ 6196  
โทรสาร    : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316  
อีเมล      : head@boi.go.th  
เว็บไซต์    : www.boi.go.th  

ออกแบบและพิมพ์ที่  
บริษัท พรินท์ ซิตี้ จ�ากัด  
29/45-46 ซ. วัดสามง่าม ถ. พระรามที่ 1 เเขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ปีที่ 22  ฉบับที่ 10  ตุลาคม 2554

วารสารส่งเสริมการลงทุน

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

 อาจกล่าวได้ว่า เดอืนนีเ้ป็นเดอืนทีม่เีหตกุารณ์อทุกภยั
ครั้งใหญ่ ซึ่งท�าให้ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวิถีชีวิต ที่มีผลกระทบต่างๆ เป็นอย่างมาก การลงทุนในไทย
ในระยะสั้นอาจต้องชะลอตัวออกไป แต่บีโอไอก็พร้อมท่ีจะออก
มาตรการช่วยเหลือเพื่อร่วมกันบรรเทาปัญหาต่อไป

 มาตรการฟื้นฟู เยียวยา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ถูกประกาศผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วหลายวาระ 
ล่าสุดมีการอนุมัติงบประมาณอย่างเป็นทางการ 20,110 ล้าน
บาท จาก 60,000 ล้านบาท โดยในงบฯ ปี 2555 รัฐบาลได้ตั้ง
งบฯ ไว้ 1.2 ล้านบาท แต่การเบิกจ่ายคงต้องมีความล่าช้าบ้าง 
เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณจะผ่านข้ันตอนรัฐสภาในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2555                                                       

 มาถึงงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่จัดโดย บีโอไอ คือ
งานบีโอไอแฟร์ 2011 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยได้เลื่อน
การจัดงานจาก 10 - 25 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 5 - 20 
มกราคม 2555 ส�าหรับงานนิทรรศการที่จัดนอกอาคาร และ 
5 - 13 มกราคม 2555 ส�าหรับงานนิทรรศการที่จัดในอาคาร  
โดยในฉบับได้รวบรวมไฮไลท์ที่เด่นๆ ไว้มากมาย

 แม้ว่าจะมกีารเปลีย่นวนัจดังาน แต่ยงัมสีิง่หนึง่ทีย่งัคง
เดิม คือความยิ่งใหญ่ของงานบีโอไอแฟร์ ที่ยังคงจัดได้ยิ่งใหญ่ 
และรับรองว่ายังคงเป็นงานที่เชิดหน้าชูตา ให้อุตสาหกรรมของ
ไทยมีศักยภาพ ที่โด่งดังไปทั่วโลก

พบกันที่งานนะคะ

บก.เเถลง

กองบรรณาธิการตุลาคม 2554

PrintGreenBOI Emission Reduction 24.22% CO2
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นิทรรศการส�าคัญ
ในบีโอไอแฟร์ 2011

งานบีโอไอแฟร์ 2011 ได้มีการน�าแสดงนิทรรศการในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

ซึ่งวารสารส่งเสริมการลงทุนขอน�าชมไฮไลท์ส�าคัญ

 อาคารนิทรรศการของกลุ่ม SCG น�าเสนอเรื่องราว

ของ “เมืองกรุงเทพฯ ในอนาคต” เป็นสถานที่ซึ่งมนุษย์และ

ธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ผู้คนใส่ใจและห่วงใยในสิ่ง

แวดล้อม รูจ้กัใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั และรูค้ณุค่า ด�าเนนิ

เรื่องโดยปู่และหลาน ผ่านจอ Multimedia และ Model 

talker ขนาดใหญ่ 

 นทิรรศการได้ย้อนกลบัสูอ่ดตี ช่วงเวลาทีโ่ลกใบนีเ้กิด

ความเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติมากมายที่ผู ้คนคาดไม่ถึง 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมรอบตวัถูกท�าลาย  โดยน�าเสนอผ่าน

จอ 360 องศา พร้อมด้วยเทคโนโลยี 4D เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึก

เสมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ 

 การใช้ชวีติในอนาคตผ่านนวตักรรมของ SCG  แสดง

ให้เห็นว่า ท่ามกลางความน่ากลัวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ยังมี

หนทางแก้ไขได้ ด้วยความทุ่มเทของคนกลุ่มหนึ่งที่มุ่งมั่นให้

อนาคตของโลกเราดีขึ้น ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่จะ

น�าความสมดลุของธรรมชาตบินโลกใบนีก้ลบัคนืมา และเตบิโต

ได้อย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต  โดยผูช้มจะได้สมัผสัการใช้ชวีติ

ในอนาคตผ่านนวตักรรมของ SCG ทีส่ร้างสรรค์ขึน้ เพือ่รองรบั

ความไม่แน่นอนของธรรมชาต ิรวมถงึตอบโจทย์ความต้องการ 

และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมืองนี้

SCG น�ำเสนอกรุงเทพฯ แห่งอนำคต

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

บีโอไอแฟร์ 2011
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 อาคารนิทรรศการสุธี เข็มเหล็ก (Sutee Kemrex) 

ได้ออกแบบก่อสร้างโดยมีรูปลักษณ์ของอาคารเป็นการผสม

ผสานระหว่างบ้านเรือนไทยภาคกลางในอดีต และงาน

ออกแบบอาคารสมัยใหม่ในปัจจุบัน โดยใช้ฐานรากเข็มเหล็ก 

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐานรากแบบใหม่มาใช้ทดแทนฐานรากแบบ

เดิม อีกทั้งยังสอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในส่วนของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างและ

ตกแต่งอาคาร เช่น การจดัห้องให้มแีสงสว่างเข้าถงึเพือ่ทดแทน

การใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มา

ผลติกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร เป็นต้น  และทีส่�าคญัอาคาร

สามารถรื้อถอนและน�ากลับมาก่อสร้างใหม่ได้ และโดมแบบ

ถอดประกอบได้ 

 การออกแบบอาคารข้างต้น เน้นใช้วสัดกุ่อสร้างซึง่มี

ระบบระบายอากาศที่ดี กันน�้า และไม่ติดไฟ เพื่อน�าไปใช้

ประโยชน์หลากหลาย เป็นต้นว่า

 โซน Future Natural น�าเสนอนวตักรรมทีส่ร้างสรรค์

ขึ้นภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนได้อยู่

ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงามมากขึ้น 

 โซน Future Building  น�าเสนอรูปแบบอาคารที่ถูก

ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว โครงสร้างแข็งแรงทนทาน อายุใช้

งานยาวนาน ลดการใช้ทรัพยากร และใช้พลังงานจาก

ธรรมชาติ 

 โซน Future Business น�าเสนอรูปแบบการด�าเนิน

ธรุกจิทีต่อบรบัความสะดวกสบายของการใช้ชวีติในอนาคต  น�า

เอาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามาใช้ แต่ยังคงค�านึงถึงสังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 โซน Future Living น�าเสนอเกี่ยวกับรูปแบบที่อยู่

อาศยัทีร่องรบัความเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลก

และภยัพบิตั ิพร้อมประโยชน์ใช้สอยเพือ่รปูแบบการใช้ชวีติใน

อนาคต ได้แก่

SCG HEIM บ้านทีร่องรบัแผ่นดนิไหว โดยจะได้สมัผสั

ประสบการณ์แผ่นดินไหวขนาดสูงสุด 7.2 ริกเตอร์ 

เพือ่ทดสอบความแขง็แกร่งของบ้าน SCG HEIM

SCG Care บ้านทีไ่ด้รบัการออกแบบเพือ่การอยูอ่าศยั

ของผูส้งูอาย ุโดยจะได้สมัผสัประสบการณ์จ�าลองเป็น

ผูส้งูอายผุ่านอปุกรณ์ เพือ่ใช้ชวีติในบ้าน SCG Care

Bunker Cement นวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยจาก SCG 

Cement ทีม่คีวามแขง็แรง ทนทานต่อแรงลม แรง

ระเบดิ และการกดักร่อน

Shelter  นวัตกรรมที่อยู่อาศัยจาก SCG Chemi-

cals เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยมีคุณสมบัติแข็งแรง 

มีน�า้หนกัเบา สามารถเคลือ่นย้ายได้ง่าย

•

•

•

•

สุธีเข็มเหล็กแสดงเทคโนโลยี
อำคำรอนุรักษ์พลังงำน

เป็นทีพ่กัอาศยัทัง้ถาวรหรอืเป็นทีพ่กัชัว่คราว หากเกดิ

ภยัธรรมชาติ  

การปลกูผกั Hydroponics หรอืผกัปลอดสารพษิ แบบ

แนวตัง้  

การท�า Aquaponics ซึง่เป็นรปูแบบการเลีย้งปลาร่วม

กับการปลกูผกั โดยมรีะบบการหมนุเวยีนน�า้ใช้ร่วมกนั

-

-

-

แอร์โรคลำสน�ำเสนอวัสดุ
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

 บริษัท แอร์โรคลาส จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกและประดับยนต์ชั้นน�าของโลกในนามแอร์โรไลเนอร์ 

ได้ออกแบบอาคารนิทรรศการมีความคิดหลัก คือ Green En-

ergy Technology Make the Future Technology รปูลกัษณ์



ตุล
าค

ม 
 2

55
4

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL8

ให้ไร้ค่า”   โดยดดัแปลงตูบ้รรทกุสนิค้าของดับ๊เบิล้ เอ ให้กลาย

เป็นบธูขนาดใหญ่ และหลงัจากเสรจ็งานแล้ว สามารถประกอบ

กลับคืนเป็นตู้บรรทุกสินค้าใหม่ได้อีกครั้ง

 บริษัท แอดวานซ์อโกร จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งผลิต

กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ซึ่งเป็นกระดาษแบรนด์ไทยที่ประสบผล

ส�าเรจ็สร้างมาตรฐานของกระดาษคณุภาพระดบัโลก มแีนวคดิ

ในการออกแบบอาคารนิทรรศการว่า “ของเหลือใช้ ไม่ถูกทิ้ง

 ส�าหรับโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ และส่วนตกแต่ง 

Paper-Cut จะไม่มีชิ้นส่วนใดที่จะกลายเป็นของไร้ค่า โดยจะ

น�าโครงสร้างและอุปกรณ์ทั้งหมดกลับไปใช้ใหม่ โดยไม่มีอะไร

เหลือทิ้ง ส่วนภายในได้ตกแต่งด้วยโลกของต้นกระดาษจาก

คันนา สู่แบรนด์สินค้าระดับโลก มี “Paper Park” เป็นส่วน

ส�าหรับพักผ่อนที่เน้นให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงบทสรุปแนวคิด

ของบริษัทที่ว่า “กระดาษแบรนด์ไทย เติบโตไปไกลระดับโลก” 

(Double A Paper for the world)

 นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เก่ียวกับการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระดาษคุณภาพ ไม่รบกวนธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “One Check-in, One 

Paper Tree, for Better World” ทุกหนึ่งการ Check in ที่

อาคารนิทรรศการของดั๊บเบ้ิล เอ เท่ากับการได้บริจาคต้น

กระดาษ 1 ต้น เพื่อจะน�าไปแจกจ่ายให้เกษตรกร โรงเรียน 

หรอืชมุชน ทีส่นใจ เพือ่น�าไปปลกูเพือ่ช่วยลดโลกร้อนและเสรมิ

สร้างรายได้ 

บริษัท แอดวานซ์อโกร มีแนวคิด
ในการออกแบบอาคารนิทรรศการว่า 

ของเหลือใช้ ไม่ถูกทิ้งให้ไร้ค่า

TOT จัดแสดง สุดยอด
เทคโนโลยีสื่อสำร
 ศาลานิทรรศการของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ TOT ได้จัดแสดงภายใต้แนวคิดหลักว่า “Telecom for 

 ส่วนภายในอาคาร ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

Green, Saving Energy และ Innovation Technogy เพื่อ

อนาคต ท�าให้ทั้งอาคารเป็นอาคารแห่งโลกอนาคต

บริษัท แอร์โรคลาส จ�ากัด 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกและประดับยนต์ชั้นน�า 
ได้ออกแบบโดยเน้นวัสดุที่เป็นพลาสติก

ที่ย่อยสลายได้

ของอาคารภายนอกออกแบบ โดยเน้นวสัดทุีเ่ป็นพลาสตกิทีย่่อย

สลายได้ น�ามาท�าเป็นวัสดุแห่งอนาคต ระบบต่างๆ ภายใน

อาคาร เช่น ระบบไฟ ระบบแอร์ จะเป็นระบบที่ประหยัด

พลังงาน และวัสดุมาจากการผลิตที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

ดั๊บเบิ้ล เอ น�ำเสนอรูปแบบกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
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ให้ค�ำปรึกษำระดมทุนและปรับ
โครงสร้ำงหนี้หลังน�้ำท่วม

the green living” เน้นน�าเสนอศักยภาพของบริการในระบบ

สื่อสารของ TOT ที่เข้าไปสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า

ในทุกที่ทุกเวลา

 นอกจากนี ้ภายในอาคารนทิรรศการของ TOT ยงัได้

จัดกิจกรรมมากมายและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหลากหลาย

อาทิ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์  แดน วรเวช และแสตมป์ อภิวัชร์

บริษัท ทีโอที จัดแสดงภายใต้แนวคิด
Telecom for the green living

ภายในบ้าน มีบริการคุณภาพสูงและราคาประหยัด 

อาทิ  IPTV, 3G CCTV ด้วยเครือข่ายเคเบิลใยแก้ว

ความเรว็สงู สามารถตรวจสอบความเคลือ่นไหวของ

บ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สถานที่ท�างาน สามารถเลือกใช้บริการประชุมทาง

ไกลหรือ e-conference หรือศูนย์ข้อมูล Interna-

tional Data Center ซึ่งช่วยท�าให้การท�างานมี

ประสิทธิภาพขึ้น

ภายนอกอาคาร น�าเสนอบริการแบบไร้สายทั้งใน

ส่วน 3G และ 3G wifi ซึ่งเข้าไปมีส่วนช่วยท�าให้วิถี

ชีวิตง่ายและมีสีสันขึ้นได้

•

•

•

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และชมรมวาณิชธนกิจ 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
ร่วมกันออกบูธ 

Window of Opportunities

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมวาณิช

ธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกันออกบูธ “Window 

of Opportunities” ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ให้ค�าปรึกษาแก่

ผู้ประกอบธุรกิจที่ก�าลังมองหาแหล่งระดมทุน โดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการระดมทุนในตลาดทุน จาก ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และที่ปรึกษาทางการเงินหลายแห่ง ท�าให้ได้รับค�าปรึกษาใน

มมุมองทีค่รบถ้วนในคราวเดยีว ทัง้ด้านวธิกีาร การเตรยีมความ

พร้อมและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  เพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถระดม

ทุนจากผู้ลงทุนผ่านตลาดทุนได้ง่ายขึ้นและในเวลาที่รวดเร็ว

 นอกจากนี ้สถาบนัข้างต้นยงัจดัสมัมนาในหวัข้อ “โต

ด้วยตลาดทนุ”ในวนัศกุร์ที ่ 6 มกราคม 2555 เวลา 15.00 - 

17.00  น. ณ บิสโทร เดอ แชมเปญ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ซึ่ง

เป็นการบรรยายถึงตัวอย่าง (Case Study) ของบริษัทที่ตลาด

ทุนมีส่วนร่วมในความส�าเร็จในการขยายธุรกิจ และการช่วย

ลดต้นทนุในการด�าเนนิงาน ตลอดจนบอกเล่าความส�าเรจ็ ของ

บริษัทที่มีประสบการณ์และประสบความส�าเร็จในการระดม

ทุนผ่านตลาดทุน พร้อมทั้งพบปะและพูดคุยกับเลขาธิการ 

ก.ล.ต. กรรมการและผู ้จัดการ ตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง

ประเทศไทย และผู้บริหารจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ใน

บรรยากาศสบายๆ และ Cocktail Reception

 ผู้เข้าเย่ียมชมบูธยังจะได้รับทราบถึงประโยชน์ของ

ตลาดทุนในการเป็นแหล่งระดมทุนที่มีทางเลือกหลากหลาย

สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกัน 

นอกจากเร่ืองการระดมทุนแล้ว จะให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และแหล่งทุนส�าหรับการฟื้นฟูธุรกิจที่

ประสบอุทกภัยด้วย

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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 ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ค่ายรถยนต์ต่างประกาศ

ว่าจะน�าสุดยอดนวัตกรรมมาประชันกัน โดยทุกค่ายต่างตอบ

สนองสารหลักของท่ีว่า “Going Green for the Future” 

ดังนั้นจึงได้น�าเสนอยนตรกรรมในอนาคตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม การสร้างอาคารนิทรรศการที่ประหยัดพลังงาน 

รวมถงึการน�าเสนอแนวคดิใหม่ เกีย่วกบัการอยูร่่วมกนัระหว่าง

มนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 ออกแบบอาคารนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Toyota 

Leads the Way towards Better Sustainable Mobility 

for Society” เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของโตโยต้า ในฐานะผู้น�า

นวตักรรมการขบัเคลือ่นสูอ่นาคตทีย่ัง่ยนื โดยสะท้อนความเป็น

ผู้น�าทางด้านความคิด และพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับ

การปฏิวัติเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 การออกแบบตัวอาคารได้สะท้อนความทันสมัย 

และการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยผนังลายฉลุรอบอาคารเพื่อ

ปกป้องความร้อนจากแสงอาทิตย์ ด้านหน้าอาคารมีกระจก

พร้อมม่านน�า้ขนาดใหญ่ ทีม่จีะช่วยลดปรมิาณความร้อน ท�าให้

อาคารนิทรรศการของโตโยต้าสามารถลดการใช้พลังงาน

 ภายในอาคารนิทรรศการได้แบ่งสัดส่วนเพื่อการ

พักผ่อนด้วยสวนสีเขียว  เพิ่มความร่มรื่นท่ามกลางนวัตกรรม

อันทันสมัย ซึ่งผู้เข้าเย่ียมชมจะได้พบกับเรื่องราวจากปัจจุบัน

สูอ่นาคต กบัการพฒันาเทคโนโลยขีองโตโยต้า ซึง่น�าเสนอเป็น 

3 โซน

โตโยต้ำน�ำเสนอหุ่นยนต์แห่งโลกอนำคต

บีโอไอแฟร์ 2011 
กับสุดยอดยนตรกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

รถยนต์ Prius C ของโตโยต้า

บีโอไอแฟร์ 2011
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 โซนที่สอง Advanced Technology with Toyota 

พบกับหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคตจากโตโยต้า Partner Robot ที่

พัฒนามาเพื่อเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ โดยมีการแสดงความ

สามารถพิเศษให้ผู้เข้าชมอย่างใกล้ชิด อีกนวัตกรรมหนึ่งที่

แสดงในโซนนี้ คือ สุดยอดยานพาหนะไฟฟ้าเคล่ือนที่ส่วน

บุคคลแบบพกพา “Winglet” พัฒนาโดยโตโยต้าส�าหรับการ

สนับสนุนกิจกรรมของมนุษย์ มีน�้าหนักเบาพอที่จะหิ้วไปไหน

กไ็ด้ ขบัขีด้่วยการยนืบนยานพาหนะ ซึง่จะถูกควบคมุด้วยระบบ

เซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบสถานภาพของการขับขี่ 

ให้มีความเสถียรการเดินทางขับเคลื่อนไฟฟ้าบน 2 ล้อ

 โซนแรก Happy Living with Toyota  จัดแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้วย

การยกระดบัการพฒันาด้านสิง่แวดล้อม และคณุภาพชวีติจาก

ภายในสูช่มุชน ผ่านเครอืข่ายเพือ่สิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนื และร่วม

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วยวินัยและน�้าใจของผู้ใช้รถ

ใช้ถนน เพื่อก่อให้สังคมแห่งความยั่งยืน 

 โซนที่สาม Sustainable Future Living with 

Toyota น�าเสนอการปฏิวัติเทคโนโลยีสู ่โลกอนาคต ด้วย

เทคโนโลยี “Smart Grid” หรือ “ระบบโครงข่ายพลังงาน

อัจฉริยะ” ช่วยจัดการทั้งในด้านผลิต จัดเก็บ และจัดสรร

พลังงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างศูนย์กลางของ

พลังงาน ชุมชน และรถยนต์ และพบกับรถยนต์พริอุสแบบ

ชาร์จไฟฟ้าได้ (Prius Plug-in) ซึง่สามารถสะสมพลงังานไฟฟ้า

จากไฟฟ้าภายในบ้าน ซึง่ใช้ควบคูก่บัน�า้มนั เพือ่พลงังานสะอาด

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

 นอกจากนี้ยังได้จ�าลองโลกแห่งอนาคต น�าเสนอใน

รปูแบบ 3 มติ ิแสดงเรือ่งราวรปูแบบการใช้ชวีติกบัการบรหิาร

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน

ในโซนนี้จะได้สัมผัสความล�้าสมัย
ของรถในคอนเซ็ปต์ Prius C หรือเรียก

ในญี่ปุ่นว่า Aqua ของโตโยต้า 
ที่สะท้อนความเป็นผู้น�า

นวัตกรรมยานยนต์ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

 เข้าชมในโซนนีย้งัได้มโีอกาสสมัผสัความล�า้สมยัของ

รถในคอนเซป็ต์ “Prius C” หรอืเรยีกในญีปุ่น่ว่า Aqua ของโต

โยต้า ทีส่ะท้อนความเป็นผูน้�านวตักรรมยานยนต์ ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดล้อมจากโตโยต้า  ซึง่เป็นรถยนต์แบบไฮบรดิทีโ่ตโยต้าเพิง่

เปิดตวัสดๆ ร้อนๆ ทีง่านโตเกยีวมอเตอร์โชว์เมือ่ปลายปี 2554 

โดยมีขนาดเล็กลงกว่ารถยนต์ Prius รุ่นเดิม ท�าให้ราคาถูกลง

มาก โดยรถยนต์แบบนี้นอกจากมีเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ก�าลัง 

74 แรงม้า แล้ว ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่สร้างก�าลังสูงสุดได้ถึง 61 

แรงม้า และเมือ่ขบัเคล่ือนโดยผสานพลงัของทัง้เครือ่งยนต์และ

มอเตอร์ไฟฟ้า จะท�าให้รถยนต์มีก�าลังมากถึง 100 แรงม้า 
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 อาคารนิทรรศการของค่าย GM หรือรถยนต์

เชฟโรเลตของสหรัฐฯ ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ี 2,000 ตารางเมตร 

ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 84 ล้านบาท ได้ออกแบบภายใต้

แนวคิดหลักซึ่งเป็นวิสัยทัศน์หลักของรถยนต์เชฟโรเลต คือ 

Re-Inventing the future for green mobility เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีความเป็นเลิศในด้านยานยนต์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม เพื่ออนาคตอันยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ 

 เข้าชมอาคารนทิรรศการจะได้สมัผสักับประสบการณ์ 

ย้อนอดีตสู่ศตวรรษแห่งการสร้างสรรค์ของรถยนต์เชฟโรเลต 

ซึ่งถือก�าเนิดขึ้นจากนาย William Durant ผู้ก่อตั้งบริษัท GM 

กับนาย Louis Chevrolet ซึง่เป็นคนทีเ่กิดในประเทศสวติเซอร์

แลนด์และเป็นทั้งช่างเทคนิคและเป็นนักแข่งรถ ได้ร่วมกันก่อ

ตั้งบริษัทเชฟโรเลตขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว คือ ปี 2454

 นทิรรศการได้มุง่เน้นแสดงการค้นพบจดุเริม่ต้น แรง

บนัดาลใจ และการพฒันา ของรถยนต์เชฟโรเลตตลอดศตวรรษ

แห่งความเป็นผู ้น�าด้านยานยนต์ของโลก พร้อมที่จะพุ ่ง

ทะยานไปสู่โลกแห่งอนาคต ผ่านการน�าเสนอทั้งแสง สี เสียง

แบบ 3 มิติ อย่างเต็มรูปแบบ (Full Scale 3D Hologram 

Technology) พร้อมสัมผัสสุดยอดเทคโนโยลีและการ

ออกแบบของยานยนต์ 3 รุ่นดังนี้

เชฟโรเลตแสดงยนตรกรรม
แห่งโลกอนำคต

อาคารนิทรรศการของค่าย GM
ได้ออกแบบภายใต้แนวคิด

 เกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นเลิศ
ในด้านยานยนต์ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่ออนาคตอันยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ

รถยนต์อีเอ็น-วี (EN-V) ซึ่งย่อมาจาก Electric Net-

worked Vehicle เป็นรถยนต์ขนาดเล็ก 2 ที่นั่ง นับเป็น

ยานยนต์แห่งอนาคตอย่างแท้จริง ขับเคลื่อนด้วยระบบ

ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไร้มลพิษ

อย่างสิน้เชงิ อจัรยิะด้วยระบบขบัเคลือ่นอตัโนมตั ิสามารถ

จอดได้เอง สามารถน�าผูข้บัขีไ่ปสูจ่ดุหมายปลายทางโดยไม่

ต้องควบคุมรถเอง

รถยนต์มีเรย์ (Miray) เป็นรถยนต์ไฮบริดต้นแบบที่

สร้างสรรค์ขึน้เพือ่ฉลองครบรอบ 100 ปี ของเชฟโรเลตใน

-

-

ระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ Volt ของเชฟโรเลตรถยนต์อีเอ็น-วี (EN-V) ของเชฟโรเลต
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ปี 2554 โดยมีรูปลักษณ์แบบ Roadster มีท้ังมอเตอร์

ส�าหรับขับเคลื่อนรถยนต์ขนาด 15 กิโลวัตต์ พร้อม

แบตเตอรี่ความจุ 1.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และเครื่องยนต์

ขนาด 1,500 ซีซี แบบเทอร์โบ

รถยนต์เชฟโรเลตโวลต์ (Volt) เป็นสุดยอดยานยนต์

เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเมื่อชาร์จไฟฟ้าเต็มแบตเตอรี่

แล้ว สามารถขับเคล่ือนได้ไกลถึง 56 กิโลเมตร และมี

เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก 1,400 ซีซี ติดตั้งไว้ด้วย โดย

เมื่อน�้ามันเต็มถึง สามารถเพิ่มระยะทางในการขับเคลื่อน

เพิ่มขึ้นเป็น 610 กิโลเมตร

-

ฟอร์ดน�ำเสนอสุดยอดนวัตกรรม 
Eco Boost  
 อาคารนิทรรศการของฟอร์ดมีแนวคิดหลักมุ่งเน้น

การน�าเสนอเทคโนโลยี Eco Boost โดยน�าเสนอรถปิกอัพ

ของฟอร์ดรุ่นใหม่ คือ ฟอร์ดเรนเจอร์ ซ่ึงเน้นคุณภาพและ

ความสามารถในการผลิตในประเทศ เพื่อส่งออกไปยัง

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีขุมพลังส�าคัญ คือ เครื่องยนต์ที่

ใช้เทคโนโลยี Eco Boost  ซึ่งมีจุดเด่นส�าคัญ คือ ก่อให้เกิด

ก�าลงัตามทีค่ณุต้องการ ผ่านความแม่นย�าในการจ่ายเชือ้เพลงิ

ของระบบไดเรคอินเจคชั่นและเทคโนโลยีเทอร์โบชาร์จจิ้งที่

ยอดเยี่ยมและทรงประสิทธิภาพ พร้อมความประหยัดน�้ามัน

อย่างเหลือเชื่อ

 ฟอร์ดเน้นการน�าเสนอ Eco Boost ผ่านการเล่น

ฟุตบอลในเกม Eco Boost Challenge ซึ่งสื่อถึงการผสานกัน

ระหว่างพลัง ความแม่นย�า และความสมบูรณ์แบบ ของ

เทคโนโลยี 

อาคารนิทรรศการของฟอร์ด
น�าเสนอรถปิกอัพของฟอร์ดรุ่นใหม่ 
คือ ฟอร์ดเรนเจอร์ ซึ่งเน้นคุณภาพ

และความสามารถในการผลิต 
เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ฮอนด้ำแสดงม่ำนน�้ำขนำดยักษ์

 เพือ่น�าเสนอวสิยัทศัน์ Dreams for a Better Living 

ของฮอนด้าที่มุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการเดินทาง 

และการใช้ชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของผู้คนมาโดยตลอด 

อาคารนทิรรศการได้ถ่ายทอดออกมาเป็น เมอืงจ�าลองในอนาคต

 อาคารนิทรรศการของฮอนด้าได้ออกแบบโดยค�านึง

ถึงการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยส่วน

การประหยัดพลังงาน ได้น�าเทคโนโลยีม่านน�้าตกมาเป็นผนัง

อาคาร 2 ด้าน ซึ่งมีความกว้างถึง 40 เมตร และความสูงถึง 

8 เมตร สามารถช่วยลดพลังงานไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง 

และพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ทั้งยัง

สามารถลดความร้อนภายในตัวอาคาร และความร้อนที่เกิด

จากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารนิทรรศการได้อีก

ด้วย ส�าหรบัในด้านสิง่แวดล้อม ได้ออกแบบด้วยการน�าแนวคดิ 

3R คือ Reduce (การลดของเสีย) Reuse (การน�าของใช้

แล้วกลับมาใช้ใหม่) และ Recycle (การรีไซเคิลของเสียมาใช้

ใหม่) มาประยุกต์ใช้ในทุกส่วนของนิทรรศการ

ฮอนด้ามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ 
ในการเดินทาง และการใช้ชีวิต
เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน
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อีซูซุน�ำเสนอเทคโนโลยีรถยนต์รุ่นใหม่    

นิสสันน�ำเสนอรถยนต์ไฟฟ้ำแบบ 
Zero Emission   

ทีม่คีวามเรยีบง่าย  แต่เตม็ไปด้วยเทคโนโลยก้ีาวหน้า นอกจาก

นี้ มีการน�าเทคโนโลยียานยนต์สีเขียว ทั้งรถยนต์และรถ

จกัรยานยนต์รุน่ใหม่ทีย่งัไม่ได้เปิดตวัในไทยมาให้สมัผสักนัเป็น

ครั้งแรก อีกทั้งยังมีนวัตกรรมต่างๆ อาทิ ระบบบ้านที่สามารถ

ผลิตพลังงานสะอาดใช้ได้เองอย่างอิสระ (Honda Smart 

Home System) ซึง่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

 อาคารนิทรรศการของอีซูซุออกแบบภายใต้แนวคิด  

“Pick up for the whole world” เน้นออกแบบในรูปลักษณ์

ที่เรียบง่าย ใช้วัสดุที่เป็นโครงสร้างเบา เพื่อลดปริมาณส�าหรับ

การใช้โครงสร้างสิน้เปลอืงให้น้อยทีส่ดุ เน้นใช้วสัดแุละอปุกรณ์

ที่สามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก

 ภายในอาคารนิทรรศการได้เน้นน�าเสนอรถปิกอัพ

อีซูซุดีแมคซ์รุ ่นใหม่ ซ่ึงออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกราย

ละเอียด เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนทั้งโลก ด้วยดีไซน์ที่

พร้อมก�าหนดทิศทางแห่งยานยนต์ ที่ถูกออกแบบควบคู่ไปกับ

เทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์ดุจรถไฟหัวกระสุน จนเกิดเป็น

ยานยนต์ที่หลุดพ้นทุกขีดจ�ากัด ท้ังในด้านสมรรถนะ ความ

ประหยัด และสุนทรียภาพแห่งการขับขี่ส�าหรับคนทั้งโลก

 กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในอาคารนิทรรศการ 

ประกอบด้วยการน�าเสนอเทคโนโลยี อีซูซุดีแมคซ์ รุ่นใหม่ 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประหยัดน�้ามันของเครื่องยนต์อีซูซุ

 ส�าหรบัอาคารนทิรรศการของบรษิทั นสิสนั มอเตอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด เน้นน�าเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�า

ด้านยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission) โดยน�าเสนอรถยนต์

พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็น

วสิยัทศัน์ของบรษิทัต่อการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ในโลก

อนาคต

นิทรรศการของบริษัท นิสสัน 
เน้นภาพลักษณ์

ความเป็นผู้น�าด้านยานยนต์ไร้มลพิษ 
(Zero Emission)
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ซูซูกิน�ำเสนอรถยนต์ไฟฟ้ำ
เพ่ือส่ิงแวดล้อม

 อาคารนิทรรศการของบริ ษัท ซูซูกิ มอเตอร ์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ออกแบบภายใต้แนวคิดหลัก คือ 

อจัฉรยิะแห่งการสร้างสรรค์ทีค่ณุสมัผสัได้ บนเส้นทางแห่งการ

ขบัขีอ่นัสนกุสนานเร้าใจ เผชญิหน้ากบัความท้าทายหลากหลาย

ที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งมลภาวะ ภัยธรรมชาติ 

และอีกมากมาย เพื่อฉุดดึงสิ่งมีชีวิตอันสดใส ให้คงอยู่กับ

ธรรมชาติ ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

 จากแนวคิดหลักข้างต ้น การออกแบบอาคาร

นิทรรศการจึงเน้นการน�าวัสดุมาใช้ก่อสร้างจึงสะท้อนออกมา

ในรูปแบบคงทน สื่อสารออกมาหนักแน่นและจริงจัง น�าไปใช้

ต่อได้อย่างคุ้มค่า ไม่ก่อเกิดการท้ิงไปอย่างไร้ประโยชน์ สอด

แทรกและประดับประดาด้วยความเป็นธรรมชาติ ท่ีสามารถ

ด�ารงคงอยู่ด้วยกันกับโลกและมนุษยชาติอย่างถาวรตลอดไป 

ดั่งสโลแกน ‘Suzuki, Way of Life’

 ส�าหรับจุดเด่นของอาคารนิทรรศการของซูซูกิมี

มากมาย ผูเ้ยีย่มชมจะประทบัใจกบันทิรรศการโครงการในพระ

ราชด�าริต่างๆ ซึ่งท�าให้พสกนิกรไทยทุกคนซาบซ้ึงในพระ

มหากรุณาธิคุณ การพบกับรถยนต์และรถจักรยานยานยนต์

มากมายหลายแบบ เป็นต้นว่า

 รถยนต์ไฟฟ้า Suzuki Swift Range Extender เป็น 

Concept Car แสดงนวัตกรรมยานยนตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ขับ

เคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีสามารถชาร์จไฟได้ มีก�าลังสูงสุด 

55 kw / 180 Nm โดยใช้พลงังานจากแบตเตอรีล่เิทยีมไอออน

ขนาด 260 โวลต์ ความจุ 2.66 kWh หากพลังงานแบตเตอรี่

ใกล้หมดขณะขับขี่ เครื่องยนต์เบนซิน K6A แบบ 3 สูบ 12 

วาล์ว VVT และระบบจ่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิแบบหวัฉดีมลัตพิอยท์ 

ขนาด 658 ซซี ีที ่จะท�าหน้าทีป่ั่นมอเตอร์เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า

ส่งเข้าแบตเตอรี่

  รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ Suzuki e-Let’s  ที่

ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยขนาดที่

กระทัดรัดและใช้ชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบเดียวกับเคร่ืองใช้

ไฟฟ้าภายในบ้าน อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากนี้ แสดงนิทรรศการรถจักรยานยนต์ 

SUZUKI GSX-R1000 บิ๊กไบค์ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีใน

สนามแข่ง รถยนต์ Suzuki Lapin, Suzuki Wagon-R รถยนต์

ขนาดเล็กซึ่งเป็นรถอีโคคาร์ในประเทศญี่ปุ่น และรถยนต์ซูซูกิ

รุ่นอื่นๆ ที่น�ามาจัดแสดง อาทิ Suzuki Swift และ Suzuki 

SX4

 ผู้เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการยังจะตื่นเต้นและลุ้น

ระทึกไปกับภาพยนตร์ 4 มิติ ที่ท�าให้คุณสนุกสนาน เร้าใจ ไป

กบัเทคโนโลย ีทนัสมยั และสมัผสัประสบการณ์ใหม่  โลดแล่น

ไปสู่โลกแห่งอนาคตสีเขียวกับผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของ

ซูซูกิ
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คูโบต้ำน�ำเสนอควำมสมดุล
ของมนุษย์และธรรมชำติ   

คูโบต้าได้ออกแบบภายใต้แนวคิด
For Earth, For Life

 อาคารนิทรรศการของคูโบต้าได้ออกแบบภายใต้

แนวคิด “For Earth, For Life” น�าเสนอแนวทางการพัฒนา

ทรพัยากรดนิและน�า้ แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมชาตกิบั

มนุษย์เพื่อรักษาสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมกับ

สะท้อนถึงปรัชญาของคูโบต้ามุ่งม่ันท่ีจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

เพื่อประชากรและสังคมโลก ทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร ท่อ

เหล็กส่งน�้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม  

และขยายธุรกิจสู่สังคมโลก เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลน

อาหารและน�้าที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นทั่วโลก 

 อาคารนิทรรศการได้ออกแบบภายใต้แรงบันดาลใจ

ของเมล็ดข้าวและเปลือกข้าว โดยน�ารูปทรงดังกล่าวมาใช้ใน

การออกแบบโครงสร้างหลักของอาคาร โดยสื่อให้เห็นว่า

ประเทศไทยเป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น�้าท่ีเป็นแหล่งผลิตอาหารที่

ส�าคัญของโลก โดยผสมผสานกับแนวคิดทางสถาปัตยกรรม

แบบ Organic Architecture ทีเ่น้นความสมดลุระหว่างวถิชีวีติ

ของมนุษย์และธรรมชาติให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 ส�าหรับภายในอาคารมีการแสดงนิทรรศการ For 

Earth, For Life น�าเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

และยั่งยืนระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ แบ่งเป็น Soil Zone, 

Water Zone, Population & Kubota Solution และหมู่บ้าน

อยูด่กีนิด ี โครงการต่าง ๆ   ทีจ่ะช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติและ

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดี อาทิ โครงการส่ง

เสรมิการปลกูถัว่เหลอืงหลงัการเกบ็เกีย่วข้าวในภาคอสีาน ทัง้นี้ 

ได้เน้นน�าเสนอผ่านสือ่ผสม (Multimedia) เพือ่ให้น่าสนใจ อาทิ 

เทคนิค VDO Mapping, Panorama Display, Interactive 

Shadow และ Hologram  เป็นต้น

 ผู ้เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการยังจะได้มีโอกาสชม

ภาพยนตร์สั้น ซึ่งน�าแสดงโดยกาย-นวพล วัฒนพานิช และ

ยปิซ-ีครีต ิมหาพฤกษ์พงศ์ น�าเสนอเรือ่งราวการท�าเกษตรกรรม

ของไทยในอนาคตทีเ่ข้าใกล้กบัชวีติประจ�าวนัของทกุคน ท�าให้

เข้าใจเรื่องการเกษตรได้ง่าย และมุ่งให้ผู้ชมตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการเกษตรแบบ “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต” เพื่อให้

สามารถมีอาหารหล่อเลี้ยงได้อย่างยั่งยืน 

 นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศ  เพื่อ

รองรับการท�าการเกษตรสมัยใหม่ในทุกข้ันตอนตั้งแต่การ

เพาะปลูก การบ�ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคโนโลยี

ทีใ่ช้งานหลงัการเก็บเก่ียว เพือ่ช่วยให้สามารถท�าการเกษตรได้

อย่างรวดเรว็ ได้ผลผลติทีม่คีณุภาพดแีละปรมิาณมากขึน้ เพือ่

ให้สามารถผลิตอาหารเลี้ยงดูคนทั้งโลกได้อย่างเพียงพอและ

ยั่งยืน
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 ไทย ซัมมิท กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชั้นน�าของไทย ได้ออกแบบอาคารนิทรรศการภายใต้แนวคิด 

“World of Auto Part . World of Thai Summit” เพื่อ

แสดงออกถึงองค์กรชั้นน�าในด้านชิ้นส่วนรถยนต์ของภูมิภาค

เอเชีย โดยใช้เทคโนโลยี แสง สี เสียง ระบบมัลติมีเดีย และ

ภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจและความ

ทันสมัยของเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

 ภายในอาคารนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น  4 โซน

 โซนแรก ชมวิดีโอ Present บริษัท จากจอ LED 

อลังการยาวกว่า 10 เมตร

 โซนที่สอง การแสดงชิ้นส่วนรถยนต์และการสาธิต

หุน่ยนต์รุน่ใหม่ล่าสดุจากญีปุ่น่ โดยใช้ระบบ Interactive ขนาด

 ออกแบบอาคารนิทรรศการแสดงนวัตกรรมภายใต้

แนวคิดหลัก “MICHELIN A Touch of Tire สัมผัส

ประสบการณ์แห่งการขับเคลื่อนสู่อนาคต” เป็นการเรียงร้อย

เร่ืองราวภายในให้มีความความต่อเนื่องและแตกต่างโดยมีท้ัง

สาระและความบนัเทงิ (Edutainment Exhibition) ควบคูก่นั 

เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ในแบบ Multiple 

Senses อย่างแท้จรงิ เพือ่เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ของมชิลนิว่า

มส่ีวนส�าคญัในการส่งเสรมิการสญัจรอย่างยัง่ยนื 

 ภายนอกอาคารเป็นหุน่ขนาดใหญ่ของ มสิเตอร์บเีบนดัม

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของมชิลนิทีรู่จ้กักนัดทีัว่โลก

 ส่วนภายในอาคาร มโีซนน�าเสนอเรือ่งราวทีม่าก่อน

ทีจ่ะมาเป็นยางมชิลนิ เริม่ต้นจากน�า้ยางธรรมชาต ิมาสูส่ายการ

ผลิต ซึ่งเป็นไปอย่างพิถีพิถัน โดยให้ความส�าคัญตั้งแต่ส่วน

ประกอบที่ผสมผสานเข้าด้วยภายใต้เทคโนโลยีของมิชลิน ซึ่ง

แต่ละปีใช้เงนิในด้านวจิยัและพฒันากว่า 500 ล้านยโูร หรอื

ประมาณ 20,000 ล้านบาท จนออกมาเป็นยางคุณภาพที่มี

คณุสมบตัดิเียีย่มครบถ้วนใน 3 ด้าน ทัง้ในด้านความปลอดภยั 

ด้านประหยดัน�า้มนั และด้านอายกุารใช้งานทีย่าวนาน 

 โซน MICHELIN Active Wheel เป็นนทิรรศการ

เก่ียวกับนวัตกรรมยางแห่งอนาคต ด้วยวิศวกรรมช้ันสูงของ

มิชลินท�าให้รถสามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่ใช้เครื่องยนต์  

ประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ให้วงการขนส่งทางถนน ที่ให้ทั้งความ

ปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้

เท่าตัวคนจริงซึ่งยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อนในประเทศไทย 

 โซนที่สาม การแสดง โฮโลแกรม (ภาพ 3 มิติเสมือน

จริง) และภาพยนตร์ 3 มิติ จากจอพาโนรามายาวกว่า 3 เมตร 

ที่จะท�าให้ผู้เยี่ยมชมต้องทึ่งกับนวัตกรรมของไทยซัมมิทกรุ๊ป

 โซนที่สี่ แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมูลนิธิ ไทยซัมมิท

พัฒนา ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

     อาคารนิทรรศการยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เป็นต้นว่า 

การแสดง แสง ส ีเสยีงเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น “กษัตริย์นักเกษตร” ของชาว

ไทยบริเวณภายนอกอาคารนิทรรศการในตอนค�่า     

ร่วมลุน้และชมการแข่งขนัเกม “Kubota Smart Farm” 

โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละวันจะได้รับ iPad 3G 

พบกับการสาธิตเทคโนโลยีเคร่ืองหุงข้าวอัตโนมัติ  

พร้อมน�าข้าวท่ีได้มาท�าเป็นข้าวปั้นส�าหรับแจกให้ผู ้

เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการได้มีโอกาสลองลิ้มรสชาติ

-

-

-

ไทยซัมมิทแสดงภำพลักษณ์ผู้น�ำ
ชิ้นส่วนยำนยนต์ในเอเชีย

มิชลินแสดงยำงส�ำหรับรถยนต์
บนดวงจันทร์

THAI  SUMMIT  PAVILLION
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ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นผลจากการติดตั้งเครื่องยนต์

ขับเคลื่อนขนาดเล็กและระบบกันสะเทือนไฟฟ้าในตัวล้อรถที่

ตดิล้อ MICHELIN Active Wheel จะไม่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

นอกจากนี้ มอเตอร์ไฟฟ้ายังท�างานเงียบ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่น

ส�าคัญทั้งส�าหรับผู้โดยสารและส่ิงแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุป คือ รถที่ติดตั้งล้อ MICHELIN Active Wheel 

จะเป็นรถที่ท�าให้อากาศสะอาดส�าหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในเมือง

 โซน MICHELIN Lunar Wheel  แสดงนิทรรศการ

เป็นครั้งแรกในเมืองไทยเกี่ยวกับสุดยอดนวัตกรรมการขับ

เคลื่อนที่ โดยน�าแสดงล้อต้นแบบยานพาหนะส�าหรับเดินทาง

บนดวงจนัทร์ทีม่ชิลนิได้คดิค้นและพฒันาให้กับองค์การบรหิาร

การบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซ่า (National 

Aeronautics and Space Administration-NASA) ของ

สหรัฐฯ โดยอาศัยประสบการณ์และความช�านาญด้าน

เทคโนโลยีที่มิชลินได้ผลิตยางส�าหรับยานกระสวยอวกาศ 

(Space Shuttle) ให้กับองค์การนาซ่า มานานกว่า 20 ปี  จึง

ท�าให้ล ้อ MICHELIN Lunar wheel รุ ่นใหม่ล ่าสุดมี

ประสิทธิภาพมากกว่าล้อและยางของยานส�ารวจรุ่นก่อนหน้า

นี้มากถึง 3.3 เท่า นับเป็นบทพิสูจน์ส�าคัญว่ามิชลินเป็นผู้น�า

ด้านขับเคลื่อนสู่อนาคตอย่างแท้จริง 

โซน MICHELIN Lunar น�าแสดง
ล้อต้นแบบยานพาหนะ

ส�าหรับเดินทางบนดวงจันทร์
ที่มิชลินได้คิดค้นและพัฒนา  บรดิจสโตนก่อสร้างอาคารนทิรรศการภายใต้แนวคดิ 

The Future Seed โดยน�ารูปทรงกลมของเมล็ดยางพารามา

ประยกุต์ใช้ เพือ่เป็นต้นแบบส�าหรบัการสร้างสรรค์พาวลิเลยีน 

ที่สะท้อนรูปทรงจากธรรมชาติ และสร้างมุมมองที่เป็น

เอกลักษณ์ ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมอันล�้า

สมัย และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะท้อนผ่านวัสดุทุก

ชิ้นที่ใช้ในการก่อสร้างพาวิลเลียน ซึ่งล้วนแต่ผลิตขึ้นจาก

เทคโนโลยีอันทันสมัยของบริดจสโตน ที่มีคุณสมบัติประหยัด

พลังงาน และให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถ

น�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ สอดคล้องกบัแนวคดิ รวมพลงัน�า้ใจ “โลก

สดใส ไทยยั่งยืน”  ของบีโอไอแฟร์ 2011 

บริดจสโตนก่อสร้างอาคารนิทรรศการ
ภายใต้แนวคิด The Future Seed

บริดจสโตนก่อสร้ำงอำคำร
เป็นเมล็ดยำงขนำดยักษ์
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 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ของบริดสโตนท่ีน�ามาแสดงผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตที่ล�้าสมัย แต่คงคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 ส�าหรบัวสัดทุีน่�ามาสร้างเป็นอาคารนทิรรศการ เป็นผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อมภายใต้เทคโนโลยกีารผลติทีล่�า้หน้าของ 

บริดจสโตนกรุ๊ปทั้งหมด อาทิ 

TPO UltraPly เป็นโพลเีมอร์สงัเคราะห์ ช่วยลดการ

ถ่ายเทความร้อนจากหลังคาภายนอกสู่ภายใน

แผ่นฟิล์มในแผงเซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) ผลติ

ขึ้นจากเทคโนโลยีพิเศษ 

แผ่นฟิล์มกระจกสมรรถภาพสูง (Coolsafe) มี

คุณสมบัติช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก

สู่ภายในอาคาร

๏

๏

๏

กลุม่ผลติภณัฑ์ยาง ได้แก่ Bridgestone Run-Flat Tire, ยาง 

ECOPIA, นวัตกรรมยางหล่อดอก Bridgestone Bandag, 

ยางเครื่องบิน Triple R (Revolutionarily Reinforced 

Radial)  

กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Diversified Products) ได้แก่ “Multi-

Rubber Bearing” กระดาษอเิลก็ทรอนกิส์ รวมถงึเทคโนโลยี

เพือ่ความปลอดภยัของอาคารบ้านเรอืนด้วยแท่นยางรบัแรง

สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว Seismic Isolator ซึ่งจะท�าให้

ปลอดภัยมากขึ้น

-

-
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CEO ระดับโลกร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของบีโอไอแฟร์ 2011 

 กิจกรรมคู่ขนานท่ีจะช่วยดึงดูดให้ผู้บริหารระดับสูง

ของภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มาเยี่ยมชม

ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ได้แก่ 

การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักด์ิด้านการลงทุนคร้ังท่ี 1 (1st 

Honorary Investment Advisor General Meeting) และ

การประชมุผูบ้รหิารระดบัสงูภาคเอกชน (CEO Forum 2011) 

 บีโอไอได้ริเร่ิมโครงการแต่งต้ังท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์

ด้านการลงทุนเพื่อช่วยการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ

เชงิรกุ มาตัง้แต่ปี 2548 โดยมวีตัถปุระสงค์หลกั 3 ประการ คอื 

กำรประชุมท่ีปรึกษำกิตติมศักดิ์
ด้ำนกำรลงทุนครั้งที่ 1 (1st Honorary 
Investment Advisor 
General Meeting)

เพือ่เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย ในแง่การ

เป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่มีคุณภาพ และเป็น

ศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค รวมทั้งการสร้าง

ความมั่นใจให้กับนักลงทุนเป้าหมาย (Investors’ 

confidence) 

เพือ่ให้เกดิการประสานงานอย่างใกล้ชดิ และกระตุน้

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจในการให้บริการแก่ภาคเอกชน และ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข

ปัญหาการลงทุนอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

เพือ่เป็นตวักลางในการสร้างเครอืข่ายและประสาน-

งานกบัองค์กร สถาบนั หน่วยงานเอกชนและราชการ

ทีเ่ก่ียวข้องในต่างประเทศ เพือ่ร่วมกันด�าเนนิภารกจิ

ต่างๆ ในการส่งเสรมิและชกัจงูการลงทนุ ทัง้จากต่าง

ประเทศมายังประเทศไทย และจากไทยไปต่าง-

ประเทศ

1. 

2. 

3. 

บีโอไอแฟร์ 2011
ฐนิตา ศิริทรัพย์
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 กิจกรรมที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การประชุมผู้

บริหารระดับสูงของภาคเอกชน หรืองาน CEO Forum  ที่จะ

จัดข้ึนในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ

ประชาสมัพนัธ์ให้นกัลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ ทีไ่ด้เข้ามา

มีส่วนร่วมและสัมผัสศักยภาพทางอุตสาหกรรมของไทย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดวิกฤติอุทกภัย 

 งาน CEO Forum จะเป็นเวททีีส่�าคญัทีร่ฐับาลจะได้

ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล ตลอดจนแนวทางการฟื้นฟู

เศรษฐกิจและมาตรการป้องกันอุทกภัยในอนาคต เพื่อฟื้นฟู

ความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเอกชนที่มีอิทธิพลกับเศรษฐกิจ

โลกที่เดินทางมาร่วมงาน CEO Forum จะได้รับทราบข้อมูล

ส�าคัญที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และด�าเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยในอนาคต  

 นอกจากนีไ้ด้เชญิ CEO ของบรษิทัข้ามชาตริะดบัโลก 

มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับผูบ้รหิารภาครฐัและเอกชนของ

ไทย เกี่ยวกับบรรยากาศและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก และเยี่ยมชมงานบีโอไอแฟร์ 

2011 ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท

ข้ามชาติชั้นน�าของโลกจากต่างประเทศ ผู้บริหารบริษัทข้าม

ชาตชิัน้น�าของโลกทีป่ระจ�าในประเทศไทย และผูบ้รหิารบรษิทั

ชั้นน�าของประเทศไทย

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (Honorary In-

vestment Advisor) หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆว่า HIA นัน้ เปรยีบเสมอืน

กบัทตูการลงทนุของไทย โดยบโีอไอได้คดัเลอืกจากนกัลงทนุต่าง

ชาต ิทีม่กีารลงทนุทีป่ระสบความส�าเรจ็ และมคีวามสมัพนัธ์อนั

ดกีบัประเทศไทย ซึง่ HIA แต่ละรายยงัมคีวามสามารถในการ

ให้ค�าปรกึษาและแนะน�า แก่นกัลงทนุทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะมาลงทนุ

ในประเทศไทย และมส่ีวนช่วยสนบัสนนุกจิกรรมส่งเสรมิและ

ชกัจงูการลงทนุต่างๆ เช่น ร่วมเป็นผูบ้รรยายในกจิกรรมสมัมนา

ชกัจงูการลงทนุ แนะน�านกัลงทนุทีม่ศีกัยภาพ และความสนใจ

ทีจ่ะลงทนุในภมูภิาคเอเชยีให้ทราบ เป็นต้น รวมถงึให้ข้อเสนอ

แนะ หรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม และ

พฒันาการลงทนุในประเทศไทย เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการจดั

ท�านโยบายการส่งเสริมการลงทุน จนถึงปัจจุบันได้แต่งตั้งที่

ปรกึษากติตมิศกัดิด้์านการลงทนุแล้ว 34 ท่าน จาก 15 ประเทศ 

 ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี 5 – 20 

มกราคม 2555 นี้ จะมีการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้าน

การลงทุนเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างย่ิง

ด้วยเหตุผล 2 ประการ ในวันที่ 16 มกราคม 2555 นี้ ช่วง

เวลาดังกล่าวจะมีงานบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่งที่ปรึกษาด้านการ

ลงทุนจะมีโอกาสเย่ียมชมศักยภาพทางอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยภายในงาน และอยู่ระหว่างการจัดท�ายุทธศาสตร์

ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี (ปี 2555-2559) ดังนั้น การ

เรียนรู้และรับฟังข้อคิดเห็นของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้

บริหารบริษัทระดับโลก ที่มีประสบการณ์ลงทุนในประเทศ

ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์การส่ง

เสริมการลงทุน รวมถึงการอ�านวยความสะดวกด้านการ

ลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะแหล่ง

รองรับการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ

CEO Forum อีกทำงที่ช่วยฟื้นฟู
ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน

เปรียบเสมือนกับทูตการลงทุนของไทย
มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมและชักจูงการลงทุน

กิจกรรมที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง
คือ การประชุมผู้บริหารระดับสูง

ของภาคเอกชน หรืองาน 
CEO Forum ที่จะจัดขึ้น

ในวันที่ 17 มกราคม 2555
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 งาน CEO Forum นีถ้อืเป็นกจิกรรมทีอ่ยูคู่บ่โีอไอแฟร์

มาทกุยคุทกุสมยั โดยงาน CEO Forum จดัขึน้ครัง้แรกในปี 

2538 ในช่วงงานนทิรรศการก้าวไกล ไทยท�า (BOI FAIR ’95) 

บรเิวณท่าเรอืพาณชิย์แหลมฉบงั ในครัง้นัน้ มผีูบ้รหิารระดบั

ประธานบรษิทัชัน้น�าของโลกเข้าร่วมงานจ�านวน 52 คน 

 ต่อมา ได้มกีารจดังาน CEO Forum อกีครัง้ในวนัที่ 

2-3 กมุภาพนัธ์ 2543 ทีก่รงุเทพฯ ในงานบโีอไอแฟร์ ครัง้ที ่2 

ซึง่ถอืเป็นกจิกรรมทีส่�าคญัยิง่ กจิกรรมหนึง่ในงานนทิรรศการ

เชือ่มัน่เมอืงไทย บโีอไอแฟร์ (BOI FAIR 2000) มนีกัธรุกจิ

ระดบัประธานบรษิทัชัน้น�าของโลกทีเ่ข้าร่วมงาน 61 คน จาก 

10 ประเทศ

 ในงาน CEO Forum ครั้งนี้ บีโอไอได้รับเกียรติจาก

วทิยากรทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก มาบรรยายเกีย่วกับแนวโน้มการ

ลงทนุในอนาคต ท่านแรก คอื ดร.ศภุชยั พานชิภกัดิ ์เลขาธกิาร

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์

ถัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ท่ีจัดท�า

รายงานแนวโน้มการลงทนุโลก (World Investment Report) 

เป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงนอกจากจะท�าการศึกษาด้านการลงทุน

แล้ว อังค์ถัดยังเป็นหน่วยงานท่ีให้ค�าแนะน�าเชิงนโยบาย โดย

มีเป้าหมายส�าคญัเพือ่เพิม่โอกาสทางการค้า การลงทนุ และการ

พฒันา  ในงาน CEO Forum ดร.ศภุชยัจะเป็นวทิยากรในหวัข้อ 

การลงทุนโดยตรงของโลกที่ยั่งยืนและโอกาสของประเทศไทย 

(Global Sustainable FDI and Opportunities for Thailand) 

ซึง่จะกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงด้านการลงทนุโลก แนวโน้มและ

ปัจจัยท้าทายในอนาคตส�าหรับประเทศพัฒนา โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ประเทศไทยจะต้องปรบัตวัอย่างไร จงึจะไปสูก่ารลงทนุ

ทีย่ั่งยนืได้  

 วทิยากรอกีท่าน คอื ดร.สรุนิทร์ พศิสวุรรณ เลขาธกิาร

อาเซียน ซึ่งจะมาพูดในหัวข้อท่ีก�าลังเป็นท่ีสนใจอย่างมากใน

กลุ่มนักธุรกิจทั่วโลก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผล

กระทบต่อประเทศไทย (ASEAN Economic Community: 

What does it Mean to Thailand?) ในขณะทีส่หภาพยโุรป

ก�าลงัประสบปัญหาเศรษฐกจิ ทัว่โลกต่างกก็�าลังจบัตามองอย่าง

ใกล้ชดิว่า ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะประสบความส�าเรจ็ 

และก้าวขึ้นมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้หรือไม่  

และประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไรในฐานะสมาชิกของ

ประชาคมนี้

 นอกจากนี ้ในช่วงเสวนาของงาน CEO Forum ยงั

ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติของไทยและต่าง

ชาติ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นของภาค

เอกชนเก่ียวกับ โอกาสและสิง่ท้าทายในการน�าเทคโนโลยีสเีขียว 

มาใช้เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนื ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ 

รวมพลงัน�า้ใจ “โลกสดใส ไทยยัง่ยนื” (Going Green for the 

Future) ของงานบโีอไอแฟร์ 2011 

 ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นายไฮซ์ ฮัลเลอร์ รองประธาน

บรหิารบรษิทั ดาว เคมคิอล จ�ากดั ประเทศสหรฐัอเมรกิา นาย

โยชฮิสิะ ไคนมุะ ประธานบรษิทัและประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั มนิแิบ จ�ากดั ประเทศญีปุ่น่ และนายกานต์ ตระกลูฮนุ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือซิเมนต์ไทย ด�าเนินรายการโดย 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ซึง่เป็นผูท้ีค่ร�า่หวอด

ในวงการเศรษฐกจิและการลงทนุของประเทศ

 ส�าหรับผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดของงาน CEO 

FORUM และ HIA Meeting สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ 

งานบโีอไอแฟร์ 2011 ที ่ www.boifair2011.com/view/en/

events/hia_meeting.jsf และ www.boifair2011.com/view/

en/events/ceo_forum.jsf

นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้บริหาร
ระดับสูง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และความคิดเห็นของภาคเอกชน
เกี่ยวกับโอกาสและสิ่งท้าทาย 
ในการน�าเทคโนโลยีสีเขียว 

มาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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เดินทางสะดวกสบาย 
ไปงานบีโอไอแฟร์ 2011

 หากจะเดนิทางไปเทีย่วชมงานบโีอไอแฟร์ 2011 การ

เดนิทางสะดวกสบายไม่จ�าเป็นต้องมรีถส่วนตวั กส็ามารถไปได้

หลายวธิ ีเช่น รถไฟฟ้าบทีเีอส รถเมล์ เรอื รถตู ้และสองแถว

 แต่ทั้งนี้หากใครมีรถก็สามารถน�ารถไปจอดตามจุด

จอดรถต่างๆ ทั้งสถานที่ราชการและเอกชนที่เป็นจุดจอดรถ

ส�าหรับผู ้มาเยี่ยมชมงาน เเละนั่งรถบริการขนส่งมวลชน 

(ขสมก.) เข้าสู่บริเวณงานบีโอไอแฟร์ 2011 ได้อีกช่องทาง

 อย่างทีท่ราบกนัอยูแ่ล้วว่าการจราจรในเมอืงทองธานี

นั้นคับคั่งมาก ไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแสดงสินค้าก็ตาม 

และยิ่งเป็นงานช้างระดับบีโอไอแฟร์ ที่เคยสร้างประวัติการณ์

งานบีโอไอแฟร์ 1995 และบีโอไอแฟร์ 2000 มาแล้ว ดังนั้น

แนะน�าให้ผู้ที่จะเข้าเย่ียมชมงานน�ารถไปจอดตามจุดต่างๆ 

ที่ทางผู้ประสานงานได้จัดหาไว้ให้ หรือใช้บริการรถสาธารณะ

ดีกว่า

 ส�าหรับจุดจอดรถที่ทางผู้จัดงานได้ประสานขอไว้ให้

มีมากมายหลายจุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นจุดที่ให้จอดฟรี และมี

จุดจอดรถให้เลือกมากมาย ทั้งรอบทิศทางทั้งฝั่งตะวันตกและ

ตะวนัออกของบรเิวณศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพ็ค 

เมอืงทองธาน ี พืน้ทีจ่ดังานบโีอไอแฟร์ 2011 

  มสีถานทีจ่อดรถทัง้สิน้ 5 สถานที ่ดงันี้ 

จอดแล้วจร

ส�าหรบัจดุจอดรถทีท่างผูจ้ดังาน
ได้ประสานขอไว้มมีากมายหลายจดุ 
โดยส่วนใหญ่เป็นจดุทีใ่ห้จอดฟรี 

รอบทศิทางทัง้ฝ่ังตะวนัตก และตะวนัออก 
รวม 5 สถานที่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ สามารถจอดรถได้

ทกุวนั จ�านวน 2,500 คนั

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถจอดรถได้ทุกวัน 

จ�านวน 1,200 คนั

1.

2.

บีโอไอแฟร์ 2011
ธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์
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ศนูย์ราชการ ถนนแจ้งวฒันะ สามารถจอดรถได้ทกุวนั 

ตามรายละเอยีดดงันี้

3.

กรมอุตุนิยมวิทยา สามารถจอดรถได้ทุกวัน ตาม

รายละเอยีดดงันี้

4.

บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) สามารถจอดรถได้เฉพาะ

วนัเสาร์ และ วนัอาทติย์ จ�านวน 900  คนั

5.

วนัจนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ สามารถจอดรถได้ทีอ่าคาร

จอดรถชัน้ 4 จ�านวน 600 คนั

วนัเสาร์ และ วนัอาทติย์ สามารถจอดรถได้ทีอ่าคาร

จอดรถชัน้ 3 - 4 จ�านวน 2,000  คนั

-

-

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ สามารถจอดรถได้จ�านวน       

100  คนั

วนัเสาร์ และ วนัอาทติย์ สามารถจอดรถได้จ�านวน      

200  คนั

-

-

   จงึนบัได้ว่ามกีารจดัเตรยีมพืน้ทีจ่อดรถไว้ครอบคลมุ

รอบพื้นที่งานบีโอไอแฟร์ เพื่อรองรับรถของผู้มาเยี่ยมชมงาน 

นอกจากนี้บีโอไอยังได้ประสานเตรียมงานกับองค์การขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) จดัรถเมล์เฉพาะกจิมารบัตามจดุจอด

รถต่างๆ เพื่อวิ่งตรงเข้างานบีโอไอแฟร์ 2011 โดยมีปริมาณ

จ�านวนเทีย่ววิง่ทีเ่พยีงพอจะไม่ท�าให้ผูม้าเยีย่มชมงานเสยีเวลา

รอนาน

 ในงานนีไ้ด้รบัความร่วมมอืจากองค์การขนส่งมวลชน

กรงุเทพ (ขสมก.) จดัรถประจ�าทางทีม่ทีัง้รถปรบัอากาศและไม่

ปรบัอากาศ ให้เลอืกใช้บรกิาร โดยรถประจ�าทางประเภทรถไม่

ปรบัอากาศ จะให้บรกิารฟรไีม่เกบ็ค่าโดยสาร จ�านวน  60 คนั

ต่อวนั ส่วนรถประจ�าทางประเภทปรบัอากาศ จะเก็บค่าโดยสาร  

มใีห้บรกิารมากถงึ 50 คนัต่อวนั ซึง่คาดว่าจะสามารถรองรบัผู้

โดยสารได้ 55,000 คนต่อวัน โดยวิ่งตรงรับผู้โดยสารจาก

จดุศนูย์กลางต่างๆ มุง่เข้าสูบ่รเิวณงานบโีอไอแฟร์ จ�านวน 5 

สายเฉพาะกจิดงันี้

 ในการนี้การก�าหนดรถประจ�าทางสายพิเศษนี้ จะ

สามารถเชือ่มโยงกบัรถประจ�าทางสายประจ�าทางทีว่ิง่เป็นปกติ

อยู่แล้วเพื่อรับ-ส่งคนงานรอบจากรอบกรุงเทพฯ รอบในและ

จงัหวดัปรมิณฑล เช่น มนีบรุ ี สมทุรปราการ และนครปฐม มา

เทีย่วงาน ได้ดงัต่อไปนี้  

 การเตรียมความพร ้อมให ้บริการขนส่งรับผู ้ที่

ต้องการมาเยี่ยมชมงานบีโอไอแฟร์ 2011 นี้ ได้มีการเตรียม

รถประจ�าทางทั้งเฉพาะกิจ (วิ่งตรงเฉพาะเข้างานบีโอไอแฟร์ 

2011) และรถประจ�าทางปกตทิีเ่ข้าสูง่านอยูแ่ล้ว

บริกำรจำก ขสมก.

1.รถประจ�ำทำงเฉพำะกิจ

สายบริการเฉพาะกิจ
(ต้นสาย - งานบีโอไอแฟร์ 2011)

สายหมอชิต 2 20

20

10

10

50

200

200

100

100

500

สาย ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

สายศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ (บริษัท ทีโอทีฯ)  

สายท่าน�้านนทบุรี 

สายอนุสาวรีย์ชัยฯ  

จ�านวน
(คัน/วัน)

จ�านวนเที่ยว
(เที่ยว/วัน)

-สาย 26    มนีบรุ-ีอนสุาวรย์ีชยัฯ

-สาย 140   แสมด�า-อนสุาวรย์ีชยัฯ

-สาย 515   มหาวทิยาลยัมหดิลศาลายา-อนสุาวรย์ีชยัฯ

-สาย 96    สวนสยาม-มนีบรุ-ีสถานรีถไฟฟ้าหมอชติ (BTS)

-สาย 145   ปากน�า้–หมอชติ 2

-สาย 536   ปากน�า้–หมอชติ 2

-สาย 77    อูส่าธปุระดษิฐ์–หมอชติ 2

-สาย 136   อูค่ลองเตย–หมอชติ 2

-สาย 138   พระประแดง-สวนจตจุกัร

-สาย 509   บางแค–หมอชติ 2

-สาย 124     หมูบ้่านบางบวัทอง นนทบรุ-ีย่านสนิค้าพหลโยธนิ

(จตจุกัร)
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รถประจ�าทางทีเ่ดนิทางมาจากถนนแจ้งวฒันะ 2.4

รถประจ�าทางธรรมดาสาย 52, 150, 356 รถ

ประจ�าทางปรบัอากาศสาย 150 และ 356

รถประจ�าทางธรรมดาสาย 166

- 

- 

รถประจ�าทางวิ่งเข้าสู่บริเวณศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธานี 

2.1

รถประจ�าทางทีเ่ดนิทางมาจากถนนแจ้งวฒันะ และ

ถนนวภิาวดรีงัสติ 

2.2

สาย 166 และรถประจ�าทางปรบัอากาศ สาย 166  

อนสุาวรย์ีชยั – เมอืงทองธานี 

- 

รถประจ�าทางทีเ่ดนิทางมาจากปากเกรด็2.3

รถประจ�าทางธรรมดา 33, 90, 367 และ 359 

ทางทศิเหนอื

รถประจ�าทางธรรมดา 32, 33, 51, 90, 104, เเละ

รถประจ�าทางปรบัอากาศ 56 ทางทศิใต้

 

- 

- 

รถประจ�าทางธรรมดาสาย 29, 59, 95 และรถ

ประจ�าทางปรบัอากาศสาย 4, 10, 13, 19 จาก

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 

เมอืงทองธาน ี ทางทศิเหนอื

รถประจ�าทางธรรมดาสาย 29, 52 และรถประจ�า

ทางปรบัอากาศสาย 4, 10, 29 ทางทศิใต้

รถประจ�าทางธรรมดาสาย 59, 95, 150 และรถ

ประจ�าทางปรบัอากาศสาย 13 ทางทศิตะวนัออก

- 

- 

- 

รถตู้เมืองทองธานี-อนุสาวรีย์ชัยฯ (ทางด่วน) ค่า

โดยสาร 25 บาท เวลาเดินรถ ขาออก จากเมืองทอง 

05.30-22.00 น. ขากลับ จากใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์ ฝั่ง

ถนนพหลโยธิน 10.00-23.30 น.

รถตู้เมืองทองธานี–ม.รามฯ 1 ค่าโดยสาร 35 บาท 

เวลาเดินรถ ขาออก จากเมืองทอง 05.50-21.45 น. 

ขากลับ จาก ม.รามฯ บริเวณหน้าหอนาฬิกาประตู

ใหญ่ 06.40-21.00 น. เพิ่มรถ ออกจากห้างแมคโคร 

บางกะปิ ช่วงเช้า 3 คัน เวลา 06.30 , 06.40 และ 

06.50 น.

รถตูเ้มอืงทองธาน-ีเดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ทางด่วน) 

ค่าโดยสาร 20 บาท เวลาเดินรถ ขาออก จาก

เมืองทอง 05.50-21.45 น. ขากลับ จากแกรนด์

พลาซ่า 06.20-22.30 น.

รถตู ้ เมืองทองธานี-สนามหลวง (ทางด่วน) ค่า

โดยสาร 35 บาท เวลาเดินรถ ขาออก จากเมืองทอง 

05.50-21.00 น. ขากลับ จากสวนหย่อมพระแม่ธรณี

บีบมวยผม 06.30-22.00 น.

- 

- 

- 

- 

 นอกจากมรีถประจ�าทางเฉพาะกจิทีจ่ดัให้บรกิารพเิศษ

แล้ว ยงัมรีถประจ�าทางสายประจ�าทีส่ามารถโดยสารมาบรเิวณ

ใกล้เคยีงกบัศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทอง

ธาน ี ได้ดงันี้
 เมือ่นัง่รถประจ�าทางเหล่านีเ้ข้ามาสูบ่รเิวณใกล้เคยีง

แล้ว สามารถต่อรถสองแถวเลก็หรอืรถจกัรยานยนต์ ทีส่ะดวก

เพียงต่อเดียวก็ถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 

เมอืงทองธานี

 การใช้บรกิารรถตูก็้เป็นอกีช่องทางหนึง่ทีส่ะดวกสบาย 

โดยมคีวิรถตูห้ลายสายทีใ่ห้บรกิารเดนิทางมาศนูย์แสดงสนิค้า

และการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ี ดงันี้

2.รถประจ�ำทำง 

รถตู้ 

นอกจากมรีถประจ�าทางเฉพาะกจิ
ทีจ่ดัให้บริการพเิศษแล้ว 

ยงัมรีถประจ�าทางสายประจ�า
ทีส่ามารถโดยสารมาบริเวณใกล้เคยีง

 อมิแพค็ เมอืงทองธานี
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บริกำรเสริมอื่นๆ 

กำรเชื่อมโยงกับเรือ
 หากมาทางเรือโดยสาร ให้ลงที่ท่าน�้าปากเกร็ด เเละ

ต่อรถประจ�าทางเพียงต่อเดียว ก็สามารถเข้าถึงงานบีโอไอ

แฟร์ได้ โดยจะมรีถประจ�าทางสายเฉพาะกจิสายท่าน�า้นนทบรุี

งานบีโอไอแฟร์ และรถประจ�าทางสาย 166 (สีน�้าเงิน) 

อนุสาวรีย์ชัย–เมืองทองธานี ไปรับผู้เยี่ยมชมงานจากท่าน�้า

ปากเกรด็ เข้าสูบ่รเิวณศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ 

เมอืงทองธานี 

 เนื่องจากการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 มีทั้งส่วนที่

แสดงนทิรรศการในอาคาร (Indoor) และส่วนแสดงนทิรรศการ

นอกอาคาร (Outdoor) เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูม้าเยีย่ม

ชมงาน ได้จดัรถ Shuttle ส�าหรบับรกิารรบั – ส่ง ระหว่างจดุ

ต่างๆ ในบรเิวณพืน้ทีจ่ดังานทกุ 5 นาที 

รถสองแถว

กำรเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้ำบีทีเอส

 ส�าหรับผู ้ เ ย่ียมชมงานท่ีน่ังรถรถไฟฟ้าบีที เอส 

สามารถมาลงได้ทีส่ถานหีมอชติ หรอืสถานสีวนจตจุกัรส�าหรบั

รถไฟใต้ดิน เอ็มอาร์ที และต่อรถเข้างานบีโอไอแฟร์ได้ 2 ช่อง

ทาง ดังนี้

 มรีถสองแถววิง่เชือ่มโยงระหว่างถนนใหญ่และภายใน

เมอืงทองธาน ีจ�านวน 3 สาย ดงันี้

สาย 1 : ถนนแจ้งวฒันะ-เมอืงทองธาน ีเวลาเดนิรถ 

05.30-21.00 น. ค่าโดยสาร 8 บาท

สาย 2  : ถนนตวิานนท์-เมอืงทองธาน ีเวลาเดนิรถ 

05.30-21.00 น.  ค่าโดยสาร 8 บาท

สาย 3 : ถนนตวิานนท์-ถนนแจ้งวฒันะ  เวลาเดนิรถ 

05.30-21.00 น. ค่าโดยสาร 8 บาท

-

-

-

รถประจ�าทางสายเฉพาะกิจ สายหมอชิตงาน

บโีอไอแฟร์ 2011 ทีใ่ห้บรกิารรบั-ส่งฟรสี�าหรบั

รถไม่ปรับอากาศ แต่ถ้าเป็นรถปรับอากาศจะ

เก็บค่าบริการ

รถตู ้เมืองทองธานี-สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

หมอชติ (ทางด่วน) ซึง่รถของศนูย์แสดงสนิค้า

และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่

ด�าเนินการบริการด้วยตนเอง โดยจ�าหน่าย

ตั๋วโดยสารในรูปแบบคูปองใบละ 30 บาท รถ

ออก 06.15 น. และ 06.40 น. หลังจากนั้น

จนถึง 09.00 น. เมื่อมีผู้โดยสารเต็มจะออกรถ

ทนัท ีหลงัจาก 09.00 น. รถจะออกทกุ 30 นาที 

จนถึง 21.30 น.

1.

2.

ใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ
นอกจากไม่ต้องมค่ีาใช้จ่าย

เรือ่งค่าทีจ่อดรถแล้ว ยงัช่วย
ลดปัญหามลพษิ และสิง่แวดล้อม

ทางอ้อมด้วย

รถตู้เมืองทองธานี-เมเจอร์ รังสิต (ทางด่วน) ค่า

โดยสาร 30 บาท เวลาเดินรถ ขาออก จากเมืองทอง 

07.00-11.00 น. และ 16.20-21.00 น. ขากลับ จาก

ข้างห้างเมเจอร์รังสิต 07.00-21.30 น.

- 

 นอกจากนีย้งัมกีารให้บรกิารเรยีกรถรบัจ้าง รบั - ส่ง 

ให้บรกิารทัว่ไป สงัเกตได้จากป้ายซึง่เป็นจดุให้บรกิาร รวมถึง 

ป้อมบรกิารเรยีกรถ ทีม่เีจ้าหน้าทีค่อยให้บรกิาร

 จะเหน็ได้ว่าการเดนิทางมาเทีย่วงานบโีอไอแฟร์ 2011 

นีม้คีวามสะดวก มาได้หลายช่องทาง จงึขอรณรงค์ให้ใช้บรกิาร

ขนส่งสาธารณะ ทัง้ทางรถ ทางเรอื รถไฟฟ้า รถใต้ดนิ ครบ

วงจร นอกจากไม่ต้องมค่ีาใช้จ่ายเรือ่งค่าทีจ่อดรถ และเสยีเวลา

ในการหาทีจ่อดรถในบรเิวณงานแล้ว ยงัช่วยลดปัญหามลพษิ

และสิง่แวดล้อมทางอ้อมด้วย ดงัค�าขวญัของงานทีว่่า รวมพลงั

น�า้ใจ “โลกสดใส ไทยยัง่ยนื”

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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 ห่างหายไปกว่า 10 ปี กลับมาอีกคร้ังกับงาน BOI 

Fair 2011 รวมพลังน�้าใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน หรือ Going 

Green for the Future” งานแสดงนิทรรศการด้าน

อุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งปีของประเทศไทย หรืองาน

ระดับ “มินิเอ็กซ์โป” ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 ถึง วัน

ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่า 

2 ครั้งที่ผ่านมา บีโอไอจึงเตรียมปูพรมโหมกระแสความ

อลังการของงานผ่าน “สื่อใหม่” มาแรง... ผ่านช่องทางการ

สื่อสารยุคใหม่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็ใช้สื่อสารกัน 

 นัน่กค็อื การใช้ “สือ่ออนไลน์” โดยจะพาเหรดกนัมา

ทั้งเว็บไซต์ www.boifair2011.com และสื่อน้องใหม่อย่าง 

“Social Media” ทัง้ Facebook ,Twitter ,LinkedIn , และ 

Youtube โดยภารกจิขบัเคลือ่นกจิกรรมข่าวสารงาน BOI Fair 

2011 ผ่านสื่อกระแสใหม่ หรือ New Media ครั้งนี้  บีโอไอได้

มอบหมายให้บรษิทั ฟิโบซอฟต์ (Fibosoft) จ�ากดั จดัท�าเวบ็ไซต์

เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการงานบีโอไอแฟร์ 

2011  และดูแลจัดการเนื้อหาการท�าประชาสัมพันธ์ทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของเน็ตเวิร์คทางสังคม

ต่างๆ (Social Network) 

BOI Fair 2011 ยุคโลกดิจิทัล จัดเต็มทุกสื่อออนไลน์
เทคโนโลยีไม่เคยหลับใหล 

งาน BOI Fair 2011 ไม่เคยตกเทรนด์

บีโอไอแฟร์ 2011
ศูนย์ประสานงานบีโอไอแฟร์ 2011
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BOI Fair 2011 รวมพลังน�้าใจ
โลกสดใส ไทยยั่งยืน งานแสดง

นิทรรศการด้านอุตสาหกรรม ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดแห่งปีของประเทศไทย

เว็บไซต์อัจฉริยะ เพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์และบริหำรจัดกำรงำน
บีโอไอแฟร์ 2011

 ตามที่ บริษัท ฟิโบซอฟต์ จ�ากัด ได้รับมอบหมายให้

ท�าการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบเว็บไซต์ทางการของ

งานบีโอไอแฟร์ 2011 (BOI Fair 2011 Offiffiicial Website) ที่ 

www.boifair2011.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์อัจฉริยะ โดยใช้

เทคโนโลยีจาวาเอ็นเตอร์ไพร์ส  เพื่อจัดท�าเป็น 

 (1) ระบบการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ พร้อมระบบ 

Content Management System (CMS) 

 (2) ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านมือถือ และอุปกรณ์พก

พา (BOI Fair Mobile) ส�าหรับ Smart Phone และ Tablets 

ที่ใช้มาตรฐาน HTML 5 

 (3) ระบบบรหิารจดัการงานหลกัต่างๆ ของงาน BOI 

Fair 2011 (Fair Management System) โดยใช้ JEE 

เทคโนโลยี  

 รวมระบบการบริหารจัดการงานต่างๆ ภายในงาน

บีโอไอแฟร์ 2011 อาทิ กิจกรรมการแสดง การเข้าเยี่ยมชม

เป็นหมูค่ณะ การจองพืน้ทีใ่นงาน การจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ การ

บริหารจัดการที่จอดรถและจุด Park & Ride แสดงสถานะ

และการแจ้งเตอืนสภาพการจราจรโดยรอบเมอืงทองธาน ีรวม

ท้ังสภาพภูมิอากาศประจ�าวัน การเชื่อมโยงกับระบบลง

ทะเบียนออนไลน์ส�าหรับคณะท�างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 www.boifair2011.com จัดท�าขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล
การจัดงานบีโอไอแฟร์ รายงานและแจ้ง

กิจกรรมข่าวสารความเคลื่อนไหว

 เว็บไซต์ทางการของงานบีโอไอแฟร์ 2011 

www.boifair2011.com ถูกจัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางใน

การสือ่สารข้อมลูความเป็นมา และวตัถุประสงค์ในการจดังาน

บีโอไอแฟร์ทั้ง 3 ครั้ง รายงานและแจ้งกิจกรรมข่าวสารความ

เคลือ่นไหว เป็นแหล่งข้อมลูภาพและวดิโีอ หรอื Press Room 

ส�าหรับบุคคลทั่วไปและโดยเฉพาะกลุ ่มสื่อมวลชน เพื่อ

ประชาสัมพันธ์สร้างความม่ันใจในการเตรียมความพร้อมให้ผู้

ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมงานที่คาดว่าจะมีมากกว่า 5 ล้านคน 

และเป็นการวางแผนเตรียมการส�าหรับช่วงที่จะจัดงานตลอด

ทั้ง 16 วัน โดยมีการคัดสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด 

รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาเยี่ยมชมงานหรือการจัด

กิจกรรมต่างๆ ในงาน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจากทั้งในและต่าง

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา นัก

ธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

 จากหน้าหลักหน้าแรกที่เป็นสรุปภาพรวมเนื้อหา

ส�าคัญต่างๆ ของงานบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่งผู้ที่จะมาเข้าชม

งานหรือผู้ที่เก่ียวข้องควรทราบ ประกอบไปด้วย รูปภาพ 

วิดีโอ ส่วนที่รองรับหรือเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต อาทิ Live 

Streaming / IP TV / Cable TV เป็นต้น โดยมีการแบ่ง

เนื้อหาอย่างละเอียด คือ ความเป็นมาของงาน (FAIR HIS-

TORY) เรื่องน่ารู ้พาวลิเลยีน ภายในอาคาร กจิกรรม/ฟอรมั 

สือ่มวลชน แผนที ่โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

เจำะลึกกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์
ทำงกำรของบีโอไอแฟร์ 2011

กำรแบ่งกลุ่มเนื้อหำ (Content) 
บนเว็บไซต์บีโอไอแฟร์ 2011
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ระยะเวลาการจดังาน ค�าขวญั (Slogan) 

“โลกสดใส ไทยยัง่ยนื” แนวคดิ เป้าหมาย 

สญัลกัษณ์ของงาน (Emblem) เอกลกัษณ์ (Mascot) 

ช้างน้อย  บโีอไอผูจ้ดังาน  

สถานทีต่ดิต่อ และบทความเกีย่วกบัหวัข้อข้างต้น (Features) 

ด้านการเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม   

(Environment Friendly) เศรษฐกจิยัง่ยนื 

(Sustained Economy) เป็นมติรกบัชมุชน 

(Community Friendly)

 งาน BOI FAIR 1995  

“ก้าวไกลไทยท�า 38” หรอื “บโีอไอแฟร์ 95”

งาน BOI FAIR 2000  

“เชือ่มัน่เมอืงไทย บโีอไอแฟร์ 2000”

งาน BOI FAIR 2011  

รวมพลงัน�า้ใจ “โลกสดใส ไทยยัง่ยนื” หรอื 

“Going Green for the Future”

โดยไฮไลท์ ได้แก่ ศาลาศรัทธาศรม 
ศาลาประเทศไทย  ศาลาบีโอไอ  

และศาลาของ สสปน.

- ไฮไลท์ ได้แก่ ศาลาศรัทธาศรม ศาลาประเทศไทย 

ศาลาบีโอไอ ศาลาศูนย์ประสานงานบีโอไอแฟร์ 2011 

ศาลาของส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ 

(องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

- ผู้ร่วมออกงาน มีรายชื่อของศาลากลางแจ้งของบริษัท 

หน่วยงานที่แสดงนิทรรศการบริเวณริมทะเลสาบ

- ผงังาน แสดงผงัรายละเอยีดของงานบรเิวณรมิทะเลสาบ 

แลนด์มาร์คของงาน แสดงทางเข้าทัง้หมด จดุนดัพบ จดุ

ต้อนรบัคณะ การจดัแสดงนทิรรศการของหน่วยงานต่างๆ 

แบ่งตามประเภทอตุสาหกรรม จ�านวน และต�าแหน่งของ

ศนูย์อาหาร (Food Court) ซุม้ (Kiosks) ทีจ่�าหน่ายของที่

ระลกึ อาหารและเครือ่งดืม่ ธนาคาร ไปรษณย์ี จดุทีต่ัง้ของ

เอทเีอม็ เวทกีารแสดง (เวทใีหญ่ทางการ เวทเีลก็) ลานเบยีร์ 

ห้องน�า้ จดุสบูบหุรี ่ ทีจ่อดรถ จดุโลจสิตกิส์ สถานตี�ารวจ

ประจ�างาน จดุแจ้งของหาย มมุสบายส�าหรบัเดก็ ผูส้งูอายุ 

คนพกิาร จดุปฐมพยาบาล พืน้ทีว่างบอลลนู และเส้นทาง

เดนิรถของคณะ CEO Forum เส้นทางเดนิรถภายในบรเิวณ

รมิทะเลสาบ เป็นต้น

ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

เรื่องน่ารู้ ประกอบด้วย 

ความเป็นมาของงาน (FAIR HISTORY) 

ของงานบโีอไอแฟร์  ทัง้ 3 ครัง้ ประกอบด้วย
 พาวิลเลียน ประกอบด้วย ไฮไลท์ ผู้ร่วม
ออกงาน และผังงาน 
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ผังงาน แสดงผังรายละเอียดของการจัดแสดง

นทิรรศการของทัง้ 2 อาคาร 

ภายในอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 แสดงการจองพืน้ทีข่อง

บรษิทั แบ่งตามโซนอตุสาหกรรมและกจิกรรมต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ธนาคาร สถานทตู และ

หอการค้าจากประเทศต่างๆ จดุต้อนรบัคณะ เวทกีาร

แสดง ศนูย์อาหารบโีอไอชวนชมิ ของสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย จุดปฐมพยาบาล เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์ขายของทีร่ะลกึ และห้องละหมาด

-

-

ภายในอาคาร 9 แสดงพื้นที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี การจัดงาน CEO Forum ห้องจัด

สัมมนา และศูนย์อาหารย่อย

-

-

-

รปูภาพ เป็นแหล่งรวมรปูภาพจากกจิกรรม การประชมุ 

และงานทีส่�าคญัต่างๆ 

วดิโีอ  ได้รวบรวมกิจกรรม การประชมุ ของงานแฟร์ครัง้

ทีผ่่านมา

-

-

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ค�าสั่งแต่งตั้ง และ 

Press Release ของงานบโีอไอแฟร์ 2011

เกาะตดิบโีอไอแฟร์ เป็นข่าวสาร ความเคลือ่นไหวต่างๆ 

ของผูจ้ดัแสดงนทิรรศการในงาน

จดหมายข่าว หรือ E-News letter จากผู้จัดงานหรือ

บโีอไอ เกีย่วกบักจิกรรม ความเคลือ่นไหวของงานแฟร์

ข่าวย้อนหลงั เป็นการรวบรวม News Clipping เกีย่ว

กบังานบโีอไอแฟร์ 2011 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2553 

จนถงึปัจจบุนั

-

-

-

-

   ภายในอาคาร ประกอบด้วย รายละเอียดของการแสดง

นิทรรศการในอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 และอาคาร 9 รวมทั้ง

ผังงาน

   กิจกรรม / ฟอรัม  ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการและ

กิจกรรมบันเทิง มีรายละเอียด ดังนี้

     สื่อมวลชน ประกอบด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์ เกาะติด

บีโอไอแฟร์ จดหมายข่าว ข่าวย้อนหลัง รูปภาพ และวิดีโอ

ผงัแสดงนทิรรศการ เป็นภาพแสดงงานทัง้หมด บรเิวณ
ริมทะเลสาบ ภายในอาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 และ
อาคาร 9 

แผนทีอ่มิแพค็ แสดงเส้นทางทีจ่ะเดนิทางมาร่วมงาน
สถานที่จอดรถ เชื่อมกับ Google Earth เพื่อแสดงจุด 
Park & Ride

แผนที่การเดินทาง เชื่อมกับ Google Earth เพื่อแสดง
เส้นทาง

-

-

-

-

   แผนที่ ประกอบด้วย ผังแสดงนิทรรศการ แผนที่การเดิน

ทาง แผนที่อิมแพ็ค และสถานที่จอดรถ

  นอกจากท�าการพัฒนาระบบเว็บไซต์อัจฉริยะ 

www.boifair2011.com เพือ่อ�านวยความสะดวกผ่านเวบ็ไซต์ 

โดยจัดท�าเมนูแยกประเภทรายการไปตามกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้

งาน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างเป็นปัจจุบันและ

สะดวกรวดเร็วมากที่สุดแล้วนั้น 

         บรษิทั ฟิโบซอฟต์ฯ ยังได้รบัมอบหมายให้จดัท�าระบบ

ซอฟต์แวร์เพือ่ใช้บรหิารจดัการงานบโีอไอแฟร์ 2011 หรอื Fair 

Management System ซึง่เป็นระบบงานทีเ่จ้าหน้าทีใ่ช้ในการ

ประสานและปฏิบัติงาน โดยมีปฏิทินกิจกรรมเพื่อสามารถรับ

ทราบกิจกรรมต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนช่วงเตรยีมงาน โดยทีเ่จ้าหน้าทีจ่าก

แต่ละคณะท�างานฯ สามารถระบกุจิกรรมในตารางการท�างานได้

ระบบบริหารจัดการงานบีโอไอแฟร์ 2011 
ผ่านเว็บไซต์โดยระบบ 

Fair Management System

กิจกรรมวิชาการ / ฟอรัม แสดงรายละเอียดของ

การจัดการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการ

ลงทุน งาน CEO Forum และงานสัมมนา

กิจกรรมบันเทิง ประกอบด้วย ก�าหนดการและ

รายการแสดงของเวทกีลางแจ้ง เวทภีายในอาคาร
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 นอกจากนัน้ ยังมรีะบบบรหิารจดัการข้อมลูเอกสาร

ต่างๆ เช่น รายงานการประชมุ เอกสารอ้างองิ เป็นต้น โดย

สามารถ upload เข้าสูร่ะบบงานได้ รวมทัง้ยงัสามารถจดัท�าใน

รูปแบบของรายงานสรุปหรือ E-Report ได้ จึงสามารถเก็บ

ข้อมลูได้แม้กระทัง่อกี 10 ปีข้างหน้า ทัง้นี ้ เพือ่สอดคล้องกบั

การเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ประหยดัพลงังานสูก่ารเป็น Low 

Carbon Fair

 ระบบบรหิารจดัการงานหลกัต่างๆ ของงาน BOI Fair 

2011 ซึ่งได้ท�าการพัฒนาเพ่ือรองรับการท�างานให้กับคณะ

ท�างานทัง้หมด 20 คณะท�างาน ได้แก่ คณะท�างานเตรยีมการ

จดังานนทิรรศการ คณะท�างานศนูย์ประสานงาน คณะท�างาน

ประสานงานกบัผูร่้วมแสดงสนิค้าจากภาคเอกชนคณะท�างาน

ประสานงานการจัดต้ังอาคารนิทรรศการของโครงการพระ

ราชด�าร ิ หน่วยงานของรฐั และอาคาร BOI Pavilion คณะ

ท�างานประสานงานกิจกรรมด้านต่างประเทศ คณะท�างาน

วางแผนและก�ากับดูแลการใช้งบประมาณ คณะท�างาน

ประชาสมัพนัธ์ คณะท�างานจดัการประชมุผู้บรหิารระดบัสงูของ

ภาคเอกชน  คณะท�างานกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมเสริม

ด้านวชิาการ คณะท�างานจดักจิกรรมบนัเทงิและกจิกรรมพเิศษ  

คณะท�างานประสานงานด้านวศิวกรรม สาธารณปูโภค และ

รักษาความปลอดภัย คณะท�างานประสานงานด้านศุลกากร  

คณะท�างานฝ่ายพธิกีาร คณะท�างานจดัท�าและจ�าหน่ายของที่

ระลกึ  คณะท�างานจดัท�า Website คณะท�างานต้อนรบับคุคล

และต้อนรบัผูเ้ข้าชมเป็นหมูค่ณะ  คณะท�างานประสานงานด้าน

สวสัดกิารและ Lost & Found คณะท�างานประเมนิผลการจดั

งานและจัดท�าหนังสือที่ระลึก และคณะท�างานประสานงาน

หน่วยพยาบาล 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกระบบดิจิทัล 
ผ่ำนมือถือ (Smart Phone) 
และไอแพด (I-Pad)

 นอกจากการบริหารจัดการงานภายในแล้ว เว็บไซต์

บีโอไอแฟร์ 2011 ยังเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจดังานให้กบัผูท้ีม่าแสดงนทิรรศการ (Exhibitors)  และ

อ�านวยความสะดวกให้กับผูช้มงานบโีอไอแฟร์ 2011 (Visitors) 

ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศอีกด้วย 

 โดยหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ www.boifair2011.

com ยงัได้รบัการพฒันา Application ด้วยเทคโนโลยทีีร่องรบั

การแสดงผลทั้งบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)  

และแทบ็เลต็สดุฮปิ “ไอแพด (I-Pad)” ด้วยความสามารถของ

ระบบเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 

และปรับการแสดงผลให้เหมาะสมกับการเยี่ยมชมข้อมูลผ่าน

หน้าจออุปกรณ์พกพาแต่ละประเภท 

 ดงันัน้ ถอืได้ว่าเป็นการน�าเสนอข้อมลูแบบเรยีลไทม์

มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานสภาพจราจรที่เชื่อม

โยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ รายการวิทยุ สวพ. 91 

และร่วมด้วยช่วยกัน หรือดูแผนที่ บน Smart Phone หรือ 

I-Pad ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่จะเดินทางมาชมงานวางแผนการเดิน

ทาง และรบัทราบสภาพการจราจรล่าสดุได้ เพือ่หลกีเลีย่งเส้น

ทางการจราจรที่ติดขัดได้ หรือรับทราบว่ามีจุด Park & Ride 

ที่ใด ที่สามารถน�ารถไปจอดได้สะดวกที่สุดในช่วงระหว่างที่

ก�าลังเดินทางมางานบีโอไอแฟร์ 2011

เว็บไซต์บริหำร
จัดกำรงำนบีโอไอแฟร์ 2011  

ระบบบริหารจัดการงานหลักต่างๆ 
ของงาน BOI Fair 2011 

ท�าการพัฒนาเพื่อรองรับการท�างาน
กับคณะท�างานทั้งหมด 20 คณะท�างาน  
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ระบบการจองเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ 
( Registration-Online)

ระบบการรักษาความปลอดภัย 

ระบบแสดงและแจ้งเตือนสภาพจราจร 

เว็บไซต์ส�ำหรับหน่วยงำน
ท่ีจัดแสดงนิทรรศกำร และผู้ชมงำน
บีโอไอแฟร์ 2011  

หน่วยงานที่แสดงนิทรรศการ 

(Exhibitors) 

 บนเว็บไซต์จะแสดง Power Point แนะน�างาน

บโีอไอแฟร์ 2011 ทีเ่กีย่วข้องกบัผูแ้สดงนทิรรศการ เอกสาร

ประกอบการขายพืน้ที ่คูม่อืผูอ้อกงานหรอื Exhibitor Manual 

Online ซึง่ท�าการเชือ่มโยงกบัระบบของบรษิทั UBM ซึง่เป็น

บริษัทที่ปรึกษาในการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 ผังแสดง

ต�าแหน่ง และที่ตั้งในการจองพื้นที่ของพาวิลเลียน และภาพ

รวมของงาน พร้อมด้วย E-Show Directory หรอืรายชือ่ผูแ้สดง

นทิรรศการทัง้หมด นอกจากนัน้ ยงัสามารถรบัทราบกจิกรรม

ส�าคญัต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในงาน เช่น การประกวดพาวลิเลยีน 

การประกวดถ่ายภาพ เป็นต้น

 ระบบการจองเข้าเยีย่มชมเป็นหมูค่ณะ เป็นระบบที่

อ�านวยความสะดวกส�าหรบัผูเ้ข้าชม ทีป่ระสงค์จะเดนิทางมาเป็น

หมูค่ณะ สามารถลงทะเบยีนจองล่วงหน้าได้ และมกีารแสดงผล

การจองเยีย่มชมงาน ท�าให้รบัทราบวนัทีส่ามารถเดนิทางไปงาน 

BOI Fair 2011 ได้อย่างสะดวก 

 อกีทัง้ยงัสนบัสนนุการท�างานของเจ้าหน้าทีใ่นการจดั

กลุ่มกิจกรรม เพื่อช่วยในการบริหารจัดการตารางเวลาการ

เยีย่มชมงาน โดยสามารถก�าหนดเส้นทางการเยีย่มชมงานได้ 

 เป็นระบบที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เพือ่น�าไปใช้ในการน�าเสนอข้อมลูการเดนิทางส�าหรบัผูท้ีจ่ะเดนิ

ทางมาชมงาน BOI Fair 2011 เริม่ตัง้แต่การวางแผนล่วงหน้า

ก่อนเดนิทาง และช่วงระหว่างเดนิทาง 

 โดยระบบจะประกอบด้วย การประมวลข้อมลูข่าวสาร 

ปัญหาการจราจรและขนส่ง เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการ

เดนิทางมาชมงานได้ เช่น ลดเวลาในการเดนิทาง สถานทีจ่อดรถ 

การตดิขัดของการจราจรและปัญหาอบุตัเิหตทุีอ่าจเกิดข้ึน 

 การแจ้งสภาพจราจร ได้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ รบั

และส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ข้อมูลสถานที่จอดรถ การ

เดนิทางจากจดุ Park & Ride ทีจ่อดรถมาสูง่าน BOI Fair 2011

 โดยจะมกีารเชือ่มโยงกบั CCTV ภายในงานทัง้หมด 

เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนหากมีเหตุการณ์ไม่

ปลอดภยัเกดิขึน้

ผู้ชมงานบีโอไอแฟร์ 2011 (Visitors) 

 บนเวบ็ไซต์มกีารเตรยีมการลงทะเบยีนจองออนไลน์

ต่างๆ ไว้ เช่น การจองเข้าเยีย่มชมเป็นหมูค่ณะ การจองเข้า

ร่วมการสมัมนาในงาน การจองโรงแรมทีพ่กัในไทยของผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของภาคเอกชน ทัง้ทีเ่ป็นทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ด้านการ

ลงทนุ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู ทีจ่ะมาร่วมงาน CEO Forum 

และการแสดงความประสงค์ในการจบัคูธ่รุกจิ

 นอกจากนั้น ยังมีการจัดระบบอ�านวยความสะดวก

รองรบัไว้อกีมากมาย อาทิ
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ระบบ Park & Ride ที่ชาญฉลาด  

 ระบบ Park & Ride เป็นระบบรายงานสถานภาพของ

ลานจอดรถ โดยสามารถระบ ุและแสดงผลได้ว่าลานจอดใดยงั

มทีีว่่างอยู ่เพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัผูเ้ข้าชมงาน 

การรายงานและแจ้งเตือนสภาพอากาศ

 พร้อมกันนี้ BOI Fair 2011 ยังมียุทธศาสตร์เชิง

รุกในการดึงเอาสื่อ “Social Media” ที่ก�าลังเป็นที่นิยมใน

กลุ ่มคนแทบทุกวัย มาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ

แนวคดิการประชาสมัพนัธ์งานบโีอไอแฟร์ 2011 เวอร์ชัน่ล่าสดุ 

คือ “Touchable Future” ซึ่งจะใช้ “สื่อข้อความ” เชิญชวน

กลุ่มผู้ชมให้เข้ามา “สัมผัส” กับโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

ที่ให้ความส�าคัญกับการมุ่งเน้นนวัตกรรมสนับสนุนโลกสีเขียว

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 Social Media ทั้งหมดนี้ ดูแลและบริหารจัดการ

เนือ้หาโดยทมีงานมอือาชพีระดบับรรณาธกิาร ทีท่�าการค้นคว้า

วจิยั คดัสรรเนือ้หาด้านเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม และเทคโนโลยี

สเีขยีว ทีอ่นิเทรนด์และอพัเดทจากทกุมมุโลก มาแบ่งปันความ

รูแ้ละน�าเสนอข่าวสารความเคลือ่นไหว เป็นศนูย์ความรูร้ะบบ

ดจิทิลั หรอื E-Knowledgement Center ทีน่่าสนใจ ไม่ตกยคุ 

ท�าให้ชาว Facebook และ Twitter ได้เตมิอาหารสมองทกุวนั

อกีด้วย 

Social Media 
สื่อแนวใหม่เสริมการลงทุน

Social Media ของงาน BOI Fair 
2011 เปิดตัวด้วย Facebook และ 

Twitter BOI Fair 2011 
(www.facebook.com/boifair 2011 

และ twitter.com/BOIFair 2011) 
ที่เกาะติดสถานการณ์ รายงานการเตรียม
ความพร้อมงานแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 
10 ปี โดยมีทั้งภาคภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายจาก

ทั้งในประเทศและทั่วโลก 

 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้จัดแสดงนิทรรศการ ใน

การเตรยีมความพร้อมการจดันทิรรศการ และผูช้มงาน
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 ซึง่เนือ้หาดงักล่าวเป็นข้อความทีส่ัน้กระชบั และผ่าน

กระบวนการคิดและเรียบเรียงอย่างสร้างสรรค์ กลั่นกรอง

เอาแต่ประเดน็หลกั ผ่านตวัอกัษรเพยีงไม่ก่ีตวัตามสไตล์การอ่าน

ของคนออนไลน์

 นอกจากนั้น ยังมีการน�าจุดเด่นของ Social Media 

ทีเ่น้นการสือ่สารอย่างมสีสีนัและเป็นกันเอง โดยการใช้ Mas-

cot ของงาน BOI Fair 2011 มาเป็นเสมือนตัวแทนที่มีชีวิต

ชีวา สบายๆ ในการสื่อสารกับกลุ่มหรือบุคคลต่างๆ เพื่อการ

เข้าถึงตัวบุคคล ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านทาง Face-

book และ Twitter Mascot ของงาน BOI Fair 2011 ที่รู้จัก

กันในชื่อ “น้องช้างจัมโบ้ไอ หรือ JumBO - I” www.face-

book.com/NongChangJumBOI2011 และ twitter.com/

ChangJumbo_I)  ที่เปิดประเด็นสนทนาด้วยความสุภาพ 

น่ารกั ฉลาด สดใส สร้างสรรค์ และชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ซึง่

บคุลกิดงักล่าวเป็นคาแรคเตอร์หลกัของน้องช้างจมัโบ้ไอ หาก

ใครได้เข้ามาสัมผัสจะคุ้นเคยกับค�าพูดยอดฮิตติดปากของน้อง

ช้าง “คร๊าบบบ...” นัน่เอง

 ขาดไม่ได้กบั อกีหนึง่สือ่ Social Media ทีม่าแรง คอื 

You Tube ที่ปัจจุบันมีตัวเลขยอดผู้เข้าชมคลิปวิดีโอทั่วโลก

มากกว่า 60 ล้านคนต่อวนั หรอืมากกว่าจ�านวนประชากรไทย

ทัง้ประเทศ BOI Fair 2011 จงึไม่รัง้รอทีจ่ะเกาะตดิกระแส โดย

ส่ง www.youtube.com/BOIFair2011Thailand มาเป็นอีก

หนึง่สือ่ในการสร้างสสีนัการประชาสมัพนัธ์งานนี ้ผ่านทางภาพ

เคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ให้ได้สัมผัสบรรยากาศใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้แบบเสมอืนอยูร่่วมเหตกุารณ์ รวมทัง้ทมี

งานยงัได้พยายามสอดแทรกคลปิวดิโีอทีเ่กีย่วข้องกบังานนี ้และ

มคีวามน่าสนใจมาให้เพลดิเพลนิกนัอย่างต่อเนือ่ง อกีด้วย

 Social Media ของงาน BOI Fair 2011 ยงัไม่หมด

เพยีงแค่ Facebook และ Twitter เท่านัน้ ยังมน้ีองใหม่แซงโค้ง

มาตดิๆ นัน่คอื LinkedIn ของงาน BOI Fair 2011 (www.

linkedin.com/in/boifair2011) ซึง่มจีดุเด่นอยู่ตรงทีค่นส่วนใหญ่

เข้ามาใน Linked In มจีดุประสงค์เพือ่การตดิต่อกนัทางธรุกจิ

เป็นหลกั ท�าให้มส่ีวนในการส่งผลต่อกลุม่เป้าหมายส�าคญัของ

งาน BOI Fair 2011 อนัได้แก่ นกัธรุกิจจากทัว่โลก

 ตวัเลขสถติผิูส้นใจเข้าชมข้อมลูและความเคลื่อนไหว

ของการจดังาน BOI Fair 2011 ผ่านช่องทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

นับว่า “น่าสนใจ” เป็นอย่างย่ิง

 ขณะที ่Social Media ในภาพรวม นบัได้ว่าประสบ

ความส�าเรจ็ทีน่่าพอใจ โดยนบัตัง้แต่ ทมีงาน Social Media BOI 

Fair 2011 ได้เข้ามาเริม่ต้นด�าเนนิงานเมือ่วนัที ่ 18 เมษายน 

2554 จนถงึปัจจบุนั กม็ยีอดสมาชกิสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งจากช่อง

ทาง Social Media ต่างๆ 

Social Media โดนใจให้คลิก “Like”
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 และขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 

Social Media งาน BOI Fair 2011 เพือ่รวมพลงัสร้างสรรค์

ความยิ่งใหญ่ในการแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมไทยของ

งาน BOI Fair 2011 ให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่สายตาทัว่โลกต่อไป...

Link Social Media ของงาน 
BOI fair 2011

    twitter.com/#!/ChangJumbo_I   

Twitter Mascot น้องช้างจัมโบ้ไอ
    www.linkedin.com/in/boifair2011  

LinkedIn BOI Fair 2011

         www.youtube.com/BOIFair2011Thailand  

 You Tube BOI Fair 2011

www.facebook.com/boifair2011

Facebook BOI Fair 2011ทางการ

       twitter.com/BOIFair2011  

Twitter BOI Fair 2011ทางการ

      www.facebook.com/NongChangJumBOI2011 

Facebook Mascot น้องช้างจัมโบ้ไอ

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL



ตุล
าค

ม 
 2

55
4

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL36

ดินสอ หุ่นยนต์ของคนไทย
 เมือ่กล่าวถงึ “หุน่ยนต์” ท่านผูอ่้านก็อาจจะนกึถงึหุน่ยนต์ในภาพยนตร์ ทีไ่ด้รบัชมมายาวนานหลายสบิปี โดยหุน่ยนต์ซึง่

เป็นทีป่ระทบัใจของผูช้ม เช่น คูห่ ูR2-D2 และ C3-PO หรอืหุน่ยนต์ทีส่ร้างขึน้มาได้จรงิในปัจจบุนักจ็ะเป็นหุน่ยนต์ทีม่ชีือ่เสยีงของ

ต่างประเทศ เช่น หุน่ ASIMO ของญีปุ่น่ เป็นต้น

 และเมือ่นกึถึงประเทศไทย ท่านผูอ่้านเชือ่หรอืไม่ว่า ณ วนันี ้คนไทยสามารถสร้างหุน่ยนต์ทีม่คีวามสามารถไม่แพ้หุน่ยนต์

ของต่างชาต ิในชือ่ “ดนิสอ” ซึง่หนึง่ในผูส้ร้างสรรค์ คอื คณุเฉลมิพล ปณุโณทก กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ซที ีเอเซยี โรโบตกิส์ 

จ�ากดั จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์การพฒันา “ดนิสอ” รวมทัง้เรือ่งราวอืน่ๆ ทีน่่าสนใจ

โดดเด่นในแง่ของศนูย์บรกิารลกูค้า และครบวงจรในด้านการ

เชือ่มต่อกบั Application ต่างๆ 

 โดยปัจจบุนั “Info Centrix Suite 4.0” สามารถเชือ่ม

ต่อกบั Application ตามความต้องการของลกูค้า เช่น ATM, 

Instant Messaging Application (MSN และ Yahoo Mes-

senger), Internet IP Phone (Skype), Fax, Email, และ SMS 

เป็นต้น ท�าให้ซอฟต์แวร์ดงักล่าวมส่ีวนแบ่งตลาดถงึร้อยละ 70 

ของไทย และสามารถส่งออกยงัตลาดโลกได้อย่างเตม็ภาคภมูิ

 ก่อนทีจ่ะกล่าวถึงนวตักรรมใดทีป่ระสบความส�าเรจ็ใน

วนันี ้กค็งขาดไม่ได้ทีจ่ะกล่าวถึงผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลงั ซึง่คณุเฉลมิพล

ได้เล่าให้ฟังว่า เมือ่ราว 15 ปีก่อน ครัง้ยังท�างานทีบ่รษิทั GE 

Capital ส�านกังานใหญ่ทีน่ครชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา คณุ

เฉลมิพลกม็คีวามคดิทีจ่ะสร้าง “อตุสาหกรรมแห่งอนาคต” จงึ

ได้ร่วมมอืกบัผูบ้รหิารท่านอืน่ก่อตัง้ซที ีเอเชยี (CT Asia) หรอื 

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัท

ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ Call Center ที่มีความ

ก่อนจะมี ดินสอ

บีโอไอแฟร์ 2011
นันทนาฏ กฤษณจินดา
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 จากความส�าเรจ็ดังกล่าว คุณเฉลิมพลได้ก้าวสูก่ารสาน

ฝันของตนเพราะว่า “อยากเห็นประเทศไทยมี Brand แบบ 

SONY หรอื APPLE ซึง่เป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก” ซึง่คณุเฉลมิพล

กไ็ด้พบกบัโจทย์ทีท้่าทายคอื “การผลติหุน่ยนต์เชงิพาณชิย์” และ

บคุคลส�าคญัทีจ่ะท�าให้ฝันนัน้เป็นจรงิคอื วศิวกรชาวไทยนัน่เอง

 “คนไทยมคีวามสามารถระดบัสดุยอดของการแข่งขัน

หุ่นยนต์ระดับโลกก็หลายคน จึงสงสัยว่า นักศึกษาเหล่านั้นไป

ไหน ก็พบว่าหลายคน ไปท�างานที่ประเทศญี่ปุ่นบ้าง เยอรมนี

บ้าง ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย ผมจึงชวนมาร่วมก่อตั้งบริษัทผลิต

หุน่ยนต์ขึน้ โดยมวีศิวกรของบรษิทัผมเป็นผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์”

 ส�าหรบัหน้าตาของหุน่ยนต์นัน้ คณุเฉลมิพลซึง่รกัการ

วาดรปู อาสาเป็นผูอ้อกแบบเอง

 ...และนัน่คอืทีม่าของบรษิทั ซที ีเอเซยี โรโบตกิส์ จ�ากดั 

ผูพ้ฒันาหุน่ยนต์เพือ่การพาณชิย์รายแรกของประเทศไทย...

 เมื่อทีมงานท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างวิศวกร

เครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรคอมพิวเตอร์ มีความ

ลงตัว ก้าวต่อไปคือ ภาพร่างของหุ่นยนต์ที่จะพัฒนา ซึ่งคุณ

เฉลิมพลได้เฉลยที่มาของชื่อ “ดินสอ” หรือ “DINSOW”  ว่า

ต้องการสื่อถึงหุ่นยนต์บริการท่ี “ใช้ง่าย” แม้เด็กก็สามารถใช้

งานได้ ซึ่งเมื่อนึกถึงอะไรท่ีใช้ง่าย ก็นึกถึง “ดินสอ” เสียง

เรียกชื่อก็มีความน่ารักอยู่ในตัว และท่ีส�าคัญคือต้องเป็น “ชื่อ

ไทย” โดย Character ของหุน่ดนิสอคอื เดก็อายุ 10 ขวบ ผูม้ี

อารมณ์ด ียิม้แย้มแจ่มใส ไม่น่าเบือ่ เหมอืนเดก็ทีน่่ารกัคนหนึง่

 “ดนิสอ” เป็นหุน่ยนต์เพือ่การโฆษณาและบรกิาร ซึง่

เป็นจดุเด่นทีส่�าคญั เนือ่งจากหุน่ยนต์ทีม่ใีนประเทศไทยส่วนมาก

จะเน้นการใช้งานเชงิอตุสาหกรรมและการศกึษา มากกว่าการ

ใช้งานในเชงิพาณชิย์ดงักล่าว

 ส�าหรบัการพฒันาหุน่ยนต์ จะต้องออกแบบใน 3 ส่วน

หลกัให้สอดคล้องกนั คอื ระบบควบคมุไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

ระบบโครงสร้างและเครือ่งกล และซอฟต์แวร์ควบคมุการท�างาน

 โดยหุน่ยนต์จะมหีน้าจอทีส่ามารถแสดงอารมณ์ต่างๆ

กัน และสามารถเคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆ โดยการขยับแขน 

ข้อศอก ไหล่ และข้อมอืได้คล้ายการเคลือ่นไหวของมนษุย์ โดย

สามารถเคลือ่นทีอ่ย่างอสิระได้รอบทศิทาง รวมถงึมคีวามฉลาด 

และสามารถสนทนาตอบโต้ได้ ตามบทที่ออกแบบไว้ 

 การควบคมุการท�างานสามารถกระท�าได้ด้วยการสัง่

การจากเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีเ่ป็น Base Station โดยผ่านทาง 

Wireless Lan Network หรอืการสัง่งานด้วยเสยีงกไ็ด้ โดย 

“ดนิสอ” มคีวามสงู 120 เซนตเิมตร และโครงสร้างหลกัเป็น

อะลมูเินยีมซึง่หนกัประมาณ 55 กโิลกรมั

ดินสอ จำกอดีต ถึงปัจจุบัน

มผีูว่้าจ้าง ดนิสอ 
ไปแสดงตามงานออกร้านและ

งานนทิรรศการต่างๆ เป็นระยะ ตัง้แต่ครัง้
เปิดตวัจนถงึปัจจบุนั ได้ค่าตวัเหมอืน

ดาราคนหนึง่เลย

ผมจงึก่อตัง้บริษัทผลิตหุ่นยนต์ขึน้
โดยมวีศิวกรของบริษัทเป็นผูพ้ฒันา

ซอฟต์แวร์ และนัน่คอืทีม่าของ
บรษิทั ซที ีเอเซยี โรโบตกิส์ จ�ากดั
ผูพ้ฒันาหุ่นยนต์เพือ่การพาณชิย์

รายแรกของไทย

หน้าจอของ “ดินสอ” สามารถแสดงอารมณ์และหน้าตาที่แตกต่างกันได้
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 จากความสามารถในการตอบโต้กบัคูส่นทนาได้ และ

หน้าตาทีน่่ารกั จงึมผีูว่้าจ้าง “ดนิสอ” ไปแสดงตามงานออกร้าน 

และงานนิทรรศการต่างๆ เป็นระยะตั้งแต่ครั้งเปิดตัวจนถึง

ปัจจบุนั

 “ดนิสอไปออกงานแต่ละครัง้ กไ็ด้ค่าตวั เหมอืนดารา

คนหนึง่เลย” คณุเฉลิมพลกล่าวอย่างอารมณ์ดี

 เมื่อ “ดินสอ” ซึ่งผ่านการออกแบบ พัฒนา โดยการ

ลองผิดลองถูกมานานนับปี ได้ถือก�าเนิดขึ้นอย่างน่าประทับใจ 

บริษัทฯ ก็ก้าวสูก่ารผลติและจ�าหน่ายหุน่ยนต์เชงิพาณชิย์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

 โดยลกูค้ารายแรกคอื บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ จ�ากดั 

ซึง่ทกุท่านรูจ้กักนัดใีนชือ่ “ร้านสกุี ้เอม็เค” หุน่ยนต์ทีพ่ฒันาให้

เอม็เคนี ้เป็นหุน่ยนต์รุน่ “YUMBO”  ซึง่ใช้  “ดนิสอ” เป็นต้น

แบบพัฒนา เป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารท่ีสามารถรับค�าสั่งเสียง

ภาษาไทย และเดนิไปส่งอาหารตามโต๊ะทีส่ัง่ และสร้างความ

ประทบัใจทีด่กีบัลกูค้า ด้วยการตอบโต้และแสดงอารมณ์ความ

รูส้กึได้ หุน่เอม็เค ม ี10 ชือ่ ตามสทีีม่ ี10 สี

 “ผมเคยไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น พบว่ามีการพัฒนา

หุน่ยนต์เพือ่ส่งอาหารเหมอืนกัน แต่ร้านอาหารแห่งหนึง่ เขาใช้

หุน่ยนต์ซามไูร ซึง่ผมมคีวามรูส้กึว่าดนู่าเกรงขามเกนิไป และ

ตดิตลกด้วยซ�า้ เพราะซามไูรในความรูส้กึของผม เขาเป็นนกัรบ 

มีเกยีรตขิองเขา เมือ่น�ามาใช้กับงานนีเ้ลยดไูม่ชนิตา ผมจงึอยาก

พฒันาหุน่ยนต์ส่งอาหารให้ดนู่ารกักว่านัน้”

 “อาจยงัไม่เป็นยคุทีม่หีุน่ยนต์วางขายตามห้างสรรพ-

สนิค้าเหมอืนในภาพยนตร์ แต่ในท้ายทีส่ดุ หุน่ยนต์จะเป็นสิง่ทีม่ี

ในทกุบ้าน เหมอืนปัจจบุนัทีเ่รามโีทรทศัน์ มตีูเ้ยน็ อาจจะเป็นใน

รุน่ต่อไปไม่นานจากนี้ 

 ดงันัน้เราจงึต้องรบีเริม่ต้น เราอยากส่งออกหุน่ยนต์ไป

ทัว่โลก” คณุเฉลมิพลกล่าวอย่างมัน่ใจ “เราจะไปจ้างประเทศที่

มค่ีาแรงต�า่กว่าเป็นผูป้ระกอบหุน่ยนต์ แทนทีจ่ะให้ประเทศอย่าง

ญีปุ่น่ หรอืเกาหล ีมาเป็นผูจ้้างคนไทยประกอบหุน่ยนต์ให้”

  เพือ่ให้รองรบักบัทศิทางของโลกอนาคต คณุเฉลมิพล

จงึวางแผนการด�าเนนิธรุกจิเป็นสองระยะคอื แผนระยะสัน้ และ

แผนระยะยาว ส�าหรบัแผนระยะสัน้นัน้ ด้วยความเป็นนกัการ

ตลาดของคณุเฉลมิพล ซึง่คาดการณ์ว่า “ยาก” ทีจ่ะขายหุน่ยนต์

ได้ในยคุนี ้จงึตัง้ใจออกแบบ “ดนิสอ” ให้มหีน้าตาเป็นจอภาพ ที่

สามารถแสดงโฆษณาต่างๆ ได้ “ดนิสอ” จงึสามารถหารายได้

ให้บริษัทฯ ด้วยการไปแสดงตัวในงานต่างๆ พร้อมโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์สนิค้าหรอืบรกิารของผูว่้าจ้างได้เป็นอย่างดี

 เมือ่ประมาณ 20 ปีก่อน คอมพวิเตอร์เป็นเหมอืนสิง่

อ�านวยความสะดวกท่ีเกินความจ�าเป ็น แต่ในปัจจุบัน

คอมพวิเตอร์เป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้ในการท�างาน และไม่แปลกทีใ่น

อนาคตอนัใกล้นี ้ทกุบ้านจะต้องมคีอมพวิเตอร์ ซึง่ไม่ต่างจากแนว

โน้มของอนาคตทีจ่ะเกดิปรากฎการณ์ “1 หุน่ยนต์ 1 บ้าน”

YUMBO ญำติสนิทของ ดินสอ

ไม่แปลกที่ในอนาคตอันใกล้นี้ 
จะเกิดปรากฎการณ์ 1 หุ่นยนต์ 1 บ้าน

ได้พัฒนา ดินสอรุ่น 2 ซึ่งเป็นหุ่นยนต์
บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายว่า 

จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
ภายใน 3 ปี

ดินสอ มุ่งหน้ำสู่อนำคต ดนิสอ ร่วมงาน Countdown 2010 ณ. Central World
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 ส�าหรับแผนระยะยาวน้ัน หุ่นยนต์จะถูกใช้ท�างานที่

เสีย่งอนัตราย งานในโรงงานอตุสาหกรรม และงานทีม่นษุย์ไม่

ต้องการท�า เพิ่มมากขึ้น และเมื่อมองในมุมช่วยเหลือเพื่อน

มนุษย์ คุณเฉลิมพลได้พัฒนา “ดินสอรุ่น 2” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์

บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายว่า จะส่งออกไปยัง

ประเทศญี่ปุ่นภายใน 3 ปี

 “ตัง้แต่ครัง้แรกทีผ่มตัง้เป้าหมายนีเ้ป็นเวลากว่า 1 ปี

แล้ว ปัจจุบันเหลืออีก 1 ปีกว่าๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น 

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ท�าให้ความคืบหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

 ด้วยความทีเ่ป็นคนยดึมัน่ในอดุมการณ์ และมคีวาม

เชือ่อย่างแน่วแน่ว่า  “ส�าหรบัคนไทยแล้ว แม้สิง่นัน้จะยากเยน็

เพยีงใด แม้คดิจะท�าก็ท�าได้ โดยเฉพาะถ้ามทีมีงานทีด่ ี และมี

ยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจน” คณุเฉลมิพลจงึมวีนันี ้ ในขณะทีค่นไทย

หลายคนไม่ได้ลงมอืท�าในบางสิง่บางอย่าง เพราะคดิว่าตนไม่น่า

ทีจ่ะท�าได้ เมือ่ไม่มกีารเริม่ต้น กจ็บตัง้แต่ความคดินัน้แล้ว ทัง้ที่

เด็กไทยมีความสามารถระดับแชมเปี้ยนของโลก แต่เมื่อเข้า

ท�างานแล้ว กลบัสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่ดเีท่าทีค่วร

 คณุเฉลมิพลให้ค�าตอบกับสิง่ทีเ่ป็นอยู่นีว่้า “คนไทยถกู

สอนให้เป็นผูแ้ก้ไขโจทย์ ตัง้แต่สมยัเป็นนกัศกึษา เราได้รบัโจทย์

จากอาจารย์ และก�าหนดระยะเวลาส่งรายงาน หรอืวนัสอบไล่ 

ซึง่ด้วยสตปัิญญาของเรา กส็ามารถสอบผ่านด้วยคะแนนสงูทีส่ดุ

ได้ แต่เมือ่ถงึวยัท�างาน หรอืเมือ่เราก้าวมาเป็นผูป้ระกอบการ

แล้ว ไม่มใีครมาให้โจทย์กบัเราว่าจะต้องผลติสนิค้าใด ภายใน

ก�าหนดระยะเวลาเท่าใด จึงกลายเป็นว่าเราไม่สามารถคิด

สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ได้ จงึไม่น่าแปลกใจทีป่ระเทศไทยไม่มสีนิค้า

อย่างรถยนต์แห่งชาต ิ ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซยีม ีPROTON 

มาตัง้นานแล้ว”

 ส�าหรบัการแข่งขนักบัผูผ้ลติหุน่ยนต์บรกิารดแูลผูส้งู

อายุในประเทศญี่ปุ่นน้ัน คุณเฉลิมพลมีความเห็นว่าเป็นไปได้ 

เนือ่งจากหุน่ยนต์ของประเทศญีปุ่น่จะเน้นการท�าแขนทีม่ขีนาด

ใหญ่เพือ่อุม้ผูส้งูอายุ 

 แต่ “ดนิสอรุน่ 2” จะตอบสนองสิง่ทีแ่ตกต่างกัน กล่าว

คอื “ดนิสอรุน่ 2” จะเน้นในเรือ่งของการสือ่สาร เช่น สามารถ

รบัรูอ้ณุหภมูร่ิางกายและความดนัของผูส้งูอาย ุ ถ้าพบสิง่ทีผ่ดิ

ปกต ิกจ็ะสือ่สารถงึแพทย์ได้โดยอตัโนมตั ินอกจากนี ้“ดนิสอรุน่ 

2” ยงัเป็นเพือ่นแก้เหงาให้ผูส้งูอายุได้อกีด้วย 

 การพฒันา “ดนิสอรุน่ 2” จะผสานศาสตร์หลายแขนง

เข้าด้วยกนั ทัง้วศิวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และศลิปศาสตร์ 

สร้างสรรค์ให้ “ดนิสอรุน่ 2” เป็นหุน่ยนต์บรกิารดแูลผูส้งูอายทุี่

ดทีีส่ดุตวัหนึง่ของโลก

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา

หลายแห่ง

ฝึกฝันให้ไกล และไปให้ถึง
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 อย่างไรกต็าม คณุเฉลมิพลมคีวามหวงัว่า เรือ่งราวของ

เขาจะเป็นแรงบนัดาลใจให้คนไทย “ฝันไกล และไปถึง” อย่างที่

เขาก�าลงักระท�าอยู ่และเขายอมรบัว่า ศาสตร์ทีจ่ะเป็นผูน้�าแห่ง

อนาคตนัน้ ต้องอาศยัวศิวกรทีม่คีวามสามารถเป็นจ�านวนมาก 

ซึง่หลายครัง้ทีว่ศิวกรไทยไม่ได้รบัการฝึกฝนให้ท�างานเป็นทมี เขา

จงึอยากชวนให้คนไทยมาร่วมกนั “ประกอบการแห่งโลกอนาคต” 

โดยภาครฐัต้องมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยขีองคน

ไทยให้เพิม่ขึน้กว่าเดมิ เพือ่เปลีย่นคนไทยให้เป็น “ปลาฉลาม” 

มากกว่าทีเ่ป็น “เหาฉลาม” ดงัเช่นในปัจจบุนั

 “บี โอไอควรลุกขึ้นมาจับมือกับภาครัฐ และ

มหาวิทยาลัยต่างๆ และอาจเป็นตัวกลางในการสนับสนุนคน

ไทยให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ได้

มากๆ” คณุเฉลมิพลกล่าวปิดท้าย ซึง่แนวทางนีก็้สอดคล้องกบั

ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในอนาคตอันใกล้นี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการเปิดตัว 

“ดินสอรุ่น 2” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงอายุ อย่างเป็นทางการ 

ซึ่ง “ดินสอรุ่น 2” มีวิทยาการที่โดดเด่นในการเคลื่อนไหวที่

คล้ายมนุษย์มากยิ่งขึ้น 

 คงเป็นทีน่่าเสยีดายอย่างยิง่ ถ้านวตักรรมของคนไทย 

ไม่ได้ไปแสดงศกัยภาพในงานแสดงเทคโนโลยรีะดบัชาต ิดงัเช่น

งานบโีอไอแฟร์ 2011 คณุเฉลมิพลจงึสมคัรใจทีจ่ะน�า “ดนิสอ” 

ไปแสดงในงานนี ้โดยจะน�าไปตัง้แสดงทัง้หมด 2 แห่ง แห่งแรก

คอื ภายในอาคารไทยแลนด์ พาวลิเลยีน ซึง่ “ดนิสอ” จะมาใน

โฉมหน้าของหุน่ “ทศกณัฐ์” ทีส่ามารถสนทนาโต้ตอบกับผูเ้ข้า

เยีย่มชมงานได้ และแห่งที่สองคือ  ภายในพื้นที่การแสดงของ

หนึ่งใน HIGHLIGHT 
ของงำนบีโอไอแฟร์ 2011

อาคารไทยแลนด์ พาวิลเลียน สถานที่แสดง“ดินสอ” ในโฉมหน้าของหุ่น “ทศกัณฐ์”

 ส�าหรบั “ดนิสอ” ทัง้ 2 รุน่จะมฟัีงก์ชัน่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ

เพยีงใด  คณุเฉลมิพลเชญิให้มาหาค�าตอบด้วยตนเองในงานบโีอ

ไอแฟร์ 2011 ซึง่จะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 5 – 20 มกราคม 2555 

ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี

ดินสอ ทั้ง 2 รุ่นจะมีฟังก์ชั่นที่น่าตื่นตา
ตื่นใจเพียงใดหาค�าตอบด้วยตนเอง

ในงานบีโอไอแฟร์ 2011

 “คนไทยไม่ได้ถกูสร้างให้เป็นผูน้�า เราถูกสร้างให้เป็นผู้

ตามมอือาชพี” คณุเฉลิมพลเสรมิ “วดัจากประเทศสงิคโปร์กไ็ด้ 

ทมีแข่งขนัหุน่ยนต์ของเขาไม่เคยเข้ารอบสดุท้าย แต่กลบัมาเป็น

นายจ้างของคนไทย ในขณะทีน่กัศกึษาไทยได้เป็นแชมเป้ียนการ

แข่งขนัหุน่ยนต์ นีห่มายความว่าอย่างไร”

คนไทยไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นผู้น�า
 เราถูกสร้างให้เป็นผู้ตามมืออาชีพ

วัดจากสิงคโปร์ก็ได้ ทีมแข่งขันหุ่นยนต์
ของเขา ไม่เคยเข้ารอบสุดท้าย แต่กลับมา

เป็นนายจ้างของคนไทย
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ต�ำแหน่งควำมรับผิดชอบ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์ 

เทเลโฟนี เอเซีย จ�ากัด

บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Call Center ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 

2539 ปัจจุบันเป็นผู้น�าตลาดในประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่ง

ตลาดร้อยละ 70 และมลีกูค้าอยูใ่นประเทศองักฤษ 

สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ จนี และเวยีดนาม

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที เอเซีย 

โรโบติกส์ จ�ากัด

บรษิทัผูพ้ฒันาหุน่ยนต์รายแรกของคนไทย ก่อตัง้เมือ่ปี 2552 

ประกอบด้วยทมีวศิวกรทีช่นะเลศิการประกวดหุน่ยนต์

ระดบัโลก โดยมุง่พฒันาหุน่ยนต์เพือ่การบรกิาร

ผูก่้อตัง้และนายกสมาคมส่งเสรมิการส่งออกอตุสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software Export Promotion 

Association : TSEP) ปี 2550 – 2553

เป็นการรวมตวัของบรษิทัซอฟต์แวร์ไทยทีม่ศีกัยภาพ และ

ประสบความส�าเรจ็ในประเทศไทย โดยมุง่เน้นการท�าตลาด

ต่างประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ Global Niche Cluster

ประวัติการท�างาน 

รางวัลที่ได้รับ 

กรรมการบรหิารส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรซอฟต์แวร์

แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (Software Industry Promo-

tion Agency (Public Organization) : SIPA) หน่วยงาน

ภายใต้การก�ากับดแูลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร จดัตัง้ข้ึนเมือ่วนัที ่24 กันยายน  2546 เพือ่

ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัในการวางแผนและก�าหนด

นโยบายพฒันาอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย

                  กำรศึกษำ

ปี 2538 – 2539 บรษิทั GE Capital ส�านกังานใหญ่ 

Chicago, USA; ต�าแหน่ง Project Manager

ปี 2536 – 2537 บรษิทั Lotus Super center; ต�าแหน่ง 

Marketing Manager

ปี 2534 – 2536 บรษิทั Unilever ประเทศไทย; ต�าแหน่ง 

Assistant Manager

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการตลาด คณะพาณชิยศาสตร์

และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ MBA สาขา International Busi-

ness Education and Research (IBEAR) University of 

Southern California, USA

•

•

คุณเฉลิมพล ปุณโณทก

1. 

2. 

3. 

4. 

ผูช้นะเลศิรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้า IT ปี 2549 พระราชทาน

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Top 100 HR Award 2007 : รางวลันกัทรพัยากรมนษุย์ 

TOP 100 ของประเทศไทย ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบให้ผูส้ร้าง

บคุลากรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ จดัโดย

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

1.

2.
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Hall of Fame 2006 รางวลัทีม่อบให้บรษิทั  คอมพวิเตอร์ 

เทเลโฟนี เอเซีย จ�ากัด ซึ่งเป็นรางวัลส�าหรับบริษัทที่

เป็นแบบฉบบัทีด่ขีองการพฒันาผลงานของคนไทย และ

สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก จัดโดยเขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)

Top Ten Innovation Business 2009 รางวัลที่มอบ

ให้บรษิทั ซที ีเอเซยี โรโบตกิส์ จ�ากัด ผูผ้ลติหุน่ “ดนิสอ” 

ซึ่งเป็นรางวัลส�าหรับบริษัทที่ใช้ความรู้และความคิด

สร้างสรรค์ทีม่ปีระโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม จดัโดย

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ำกัด 
และกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

 

 บรษิทัฯ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2552 โดยบรษิทั คอมพวิเตอร์ 

เทเลโฟน ีเอเซยี จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัซอฟต์แวร์ระดบัแนวหน้า

ของไทยและกลุ่มวิศวกรไทยด้าน Robotics ที่มีผลงานชนะ

การประกวดหุน่ยนต์ในระดบัโลกในรายการ Robo Cup 2005 

ที่ประเทศญี่ปุ่น  Robo Cup 2006 ที่ประเทศเยอรมนี  และ 

Robo Cup 2007 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 บริษัทฯ จึงได้น�าความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไทย

ด้านหุน่ยนต์ ซึง่รวมถงึการออกแบบระบบไฟฟ้า การออกแบบ

ระบบเครื่องกล มารวมกับความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกร

คอมพิวเตอร์ของบริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จ�ากัด 

เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เพื่องานบริการและงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์ของคนไทยแห่ง

แรกของประเทศและเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ โดยมเีปา้หมาย

ที่จะสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อจ�าหน่ายในตลาดโลก

4. 

3. 
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ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด
ในงานบีโอไอแฟร์ 2011

 ไฮไลท์ส�าคัญภายในงานนิทรรศการอันยิ่งใหญ่บีโอไอแฟร์ 2011 นอกจากพาวิลเลียนต่างๆ ของภาคเอกชนแล้ว ยังมี

พาวิลเลียนของภาครัฐที่น่าสนใจและควรต้องหาโอกาสไปเยี่ยมชมกันสักครั้ง

 ในส่วนของบีโอไอ ในฐานะเจ้าภาพของการจัดงานครั้งนี้ ได้สร้างพาวิลเลียนหลักจ�านวน 3 พาวิลเลียน คือ ศาลา

เฉลิมพระเกียรติ (ศาลาศรัทธาศรม)  ศาลาประเทศไทย และศาลาบีโอไอ

 นอกจากนี ้บโีอไอยงัได้เชญิชวนหน่วยงานภาครฐัอกี

หลายแห่งมาร่วมออกงานในครั้งนี้ด้วย  โดยทุกหน่วยงานต่าง

ตั้งใจ น�าเสนอความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ไม่เคยจัดแสดง

ทีใ่ดมาก่อนมาไว้ในงาน บโีอไอแฟร์ 2011 ทีน่ีท่ีเ่ดยีว เช่น  ศาลา

Expo 2020 โดยส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) นิทรรศการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของไทย (TechnoMart & InnoMart 2011) โดย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการของ

กระทรวงอตุสาหกรรม  และนทิรรศการของส�านกังานส่งเสรมิ

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA เป็นต้น

 ทัง้หมดนีอ้ยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบของ คณะท�างาน

ประสานงานการจดัตัง้ศาลาเฉลมิพระเกยีรต ิศาลาประเทศไทย 

ศาลาบโีอไอ และนทิรรศการของหน่วยงานภาครฐั ทีไ่ด้ร่วมกบั

หน่วยงานต่างๆ ท�างานกันอย่างหนักตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา

บีโอไอยังได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ
อีกหลายแห่ง มาร่วมออกงานในครั้ง
นี้ด้วย เช่น สสปน. กระทรวงวิทย์ 
กระทรวงอุตฯ และ SIPA เป็นต้น

บีโอไอแฟร์ 2011
นฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์
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ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนท่ีมาเย่ียมชมงานได้รับท้ังความรู้ ข้อคิด 

และความเพลิดเพลิน

 ไฮไลท์เด่นๆ ของแต่ละพาวิลเลียน เริ่มจากศาลาที่

ตั้งอยู่ Outdoor บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

 จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

7 รอบ โดยชื่อศาลา “ศรัทธาศรม” มีความหมายว่า ที่อยู่อัน

เป็นทีศ่รทัธา ทีพ่สกนกิรชาวไทยได้อยู่อาศยัอย่างร่มเยน็บนผนื

แผ่นดนิไทย ใต้ร่มพระบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของพวกเราทุกคน

 อาคารจ�าลองรปูแบบเรอืพระทีน่ัง่สพุรรณหงส์สทีอง

อร่าม  ภายในจดัแสดงนทิรรศการการเรยีนรูเ้กีย่วกบัธรรมชาติ 

ทั้งดิน น�้า ป่า และคน รวมถึงแนวพระราชด�าริและหลักการ

ทรงงานที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ผ่านส่ือผสมและเทคนิคการน�า

เสนอหลากหลายรูปแบบ ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา เช่น 

การน�าเสนอเรือ่งก�าเนดิแห่งน�า้ด้วย Multiple Screen การน�า

เสนอเรือ่งรูจ้กัน�า้ เข้าใจน�า้ อยูก่บัน�า้ โดยการเล่าเรือ่งราวผ่าน

ต้นไม้ด้วยเทคนิค Video Mapping  การแสดงโมเดลจ�าลอง

และแอนิเมชันเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นต้น

 อกีไฮไลท์หนึง่ทีน่่าตดิตามเป็นพเิศษคอื การน�าเสนอ 

“สายน�า้ สายฝนแห่งชวีติ” ถ่ายทอดเรือ่งราวผ่านบทเพลงพระ

ราชนพินธ์สายฝน โดย Kseniya Simonova ศลิปินวาดภาพ

ด้วยทราย (Sand Artist) ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของโลก ซึง่จะบนิ

ตรงมาจากประเทศยเูครนมาท�าการแสดงชดุพเิศษ เพือ่ให้ผูช้ม

ตระหนกัถงึ พระวริยิะอตุสาหะของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทีท่รงอทุศิพระวรกายเพือ่พสกนกิรของพระองค์ เปรยีบเสมอืน

สายน�า้ทีฉ่�า่เยน็ในยามทีช่วีติมแีต่ความแห้งแล้ง ผลแห่งน�้าพระ

ราชหฤทยั คอื ความสขุใจของคนไทยทัง้แผ่นดนิ เป็นบทสรปุที่

น�ามาสูค่วามมุง่มัน่ทีพ่วกเราต้องร่วมกนัรกัษา และสบืสานสิง่ที่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเริม่ต้นไว้ต่อไป

 นอกจากนี ้ ยงัมนีทิรรศการกลางแจ้ง ซึง่จะจดัแสดง

ประตมิากรรมและนทิรรศการ พร้อมกจิกรรมการเรยีนรู ้4 เรือ่ง 

คอื มหศัจรรย์แห่งข้าว 1 เมลด็ น�า้ 1 หยด ต้นไม้ 1 ต้น และ

มาตราชัง่ตวงวดั และทีพ่ลาดไม่ได้คอื โซนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ซึง่เป็นครัง้แรกทีท่กุมลูนธิิ

และโครงการจ�านวน 8 แห่ง ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สวน

จติรลดา โครงการหลวง มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพี มลูนธิแิม่ฟ้า

หลวง ร้านภฟู้า ร้านจติรลดา มลูนธิสิายใจไทย และร้านภทัร

พฒัน์ ได้ร่วมมอืร่วมใจและใช้ระบบบรหิารจดัการแบบเดยีวกนั

ในรูปแบบ Farmers’ Market ที่ทันสมัย โดยเน้นสินค้า

เกษตรกรรมและหตัถกรรมจากชาวบ้าน

 มุง่น�าเสนอความอดุมสมบรูณ์และความหลากหลาย

ของทรัพยากรในประเทศไทย ตลอดจนศักยภาพของ

ประเทศไทยและคนไทยทีด่�ารงอยูอ่ย่างมคีวามสขุ และมคีวาม

ก้าวหน้า จนสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก อันจะน�ามาซึ่งการ

เกิดศรัทธาในความเป็นคนไทย นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ 4 

ภาค บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทย ตั้งแต่ศิลปวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของแต่ละภาค 

อาคารจ�าลองรูปแบบเรือพระที่นั่ง
สุพรรณหงส์สีทองอร่าม  
น�าเสนอหลากหลายรูปแบบ 
ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา

ศำลำศรัทธำศรม (Royal Pavilion)  

ศำลำประเทศไทย 
(Thailand Pavilion) 
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ศำลำประเทศไทย 
(Thailand Pavilion) 

ศำลำบีโอไอ (BOI Pavilion) 

ศาลาประเทศไทย (Thailand Pavilion)  
เสนอความอุดมสมบูรณ์ 

และความหลากหลายของทรัพยากร
 ศักยภาพของประเทศที่ด�ารงอยู่

อย่างมีความสุข
 ไฮไลท์ของพาวิลเลียนนี้ คือ การแสดงนาฏศิลป์เงา 

“คือแผ่นดินทอง” จากคณะคิดบวกสิปป์ รองชนะเลิศจาก

รายการ Thailand’s Got Talent ในปี 2554  ภาพยนตร์เรื่อง 

ศักยภาพของไทย ห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับโลก ในรูปแบบ 

Panoramic Live Wall หุ่นยนต์ทศกัณฐ์ “คุณทองทศ” ที่

สามารถเล่นกับผู้ชมงานได้ โดยจะมีโปรแกรมจับภาพใบหน้า

และแสดงภาพทีห่น้าจอ พร้อมกบัโปรแกรมอ่านค�าทกัทายจาก 

QR Code เป็น 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

 นอกจากนี ้จะมโีซนวถิไีทย ก้าวไกลสูว่ถิโีลก จัดแสดง

ผลติภณัฑ์ทีจ่ดัท�าเป็นพเิศษส�าหรบังาน บโีอไอแฟร์ 2011 โดย

เฉพาะ เช่น สร้อยคอทองค�าชุดกุหลาบแดงแสงสุวรรณและ

กล้วยไม้สงิโตสยาม เครือ่งทรงพทุธศลิป์ทองค�า เครือ่งประดบั

ไข่มุกอันดามันขนาดพิเศษ หุ่นยนต์ดินสอ 2 ตัวแรกของ

ประเทศไทยที่สามารถสื่อสารผ่านโทรศัพท์  น�าออกก�าลังกาย 

ดูแลคนชราและคนป่วยได้  พร้อมกับเปิดตัวแอนิเมชันใหม่

กระเหรี่ยงคอยาว “อีก้อ” ของบริษัท กันตนาฯ ด้วย   

 อกีทัง้จะมโีซนทีเ่รยีกว่า Green Global & Creative 

Thailand จดัแสดงผลติภณัฑ์สร้างสรรค์ของคนไทย ทีผ่ลติจาก

วัสดุธรรมชาติหรือเศษวัสดุในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่

น�ามาจัดแสดงรวมกัน  เช่น เก้าอี้ใยสับปะรด โคมไฟจากไม้ไผ่ 

เฟอร์นิเจอร์รักษ์สิ่งแวดล้อมจากเศษผ้า เป็นต้น

 ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “คลื่นเทคโนโลยี ขับ

เคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ไฮไลท์ คือ บริเวณภายนอก

อาคารจะมีการแสดงชุด Harmonization of Inspiration & 

Technology เป็นการแสดงที่สอดประสานกัน ระหว่าง

จินตนาการของมนุษย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งเป็นครั้ง

แรกในประเทศไทยที่จะน�าแขนกลอัตโนมัติมาบรรเลง Xylo-

phone และกลองทัด ร่วมกับวงดนตรีไทยร่วมสมัย น�าโดยขุน

อิน ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง และเพลงไทยรว่มสมัยที่

แต่งขึน้ใหม่โดย ขนุอนิ ประกอบการแสดงจนิตลลีาอนัตระการ

ตา  

 ถัดมาภายในอาคารจะมีนิทรรศการต�านานความ

ส�าเรจ็ของงาน บโีอไอแฟร์ 2011 ทัง้สองครัง้ทีผ่่านมา คอื เมือ่

ปี 2538 ที่แหลมฉบัง และปี 2543 ที่เมืองทองธานี  ต่อด้วย 

SMEs Hall of Fame  น�าเสนอภาพความส�าเร็จของ SMEs 

ไทยชั้นน�าที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนจากบีโอไอ 

และภาพยนตร์ 4 มิติ “สู่อนาคตการลงทุนสีเขียว” น�าเสนอ

อนาคตแห่งการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ

นวัตกรรมสีเขียวที่น�ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีน้องช้าง 

Jumbo-I พาทุกท่านไปสู่โลกแห่งการลงทุนสีเขียวเสมือนจริง

กับเทคนคิพเิศษรายรอบตวั เช่น ใบไม้ไหว ดอกหญ้าปลวิ ผเีสือ้

บิน สายลมพัดโชย ละอองน�้า เป็นต้น

ศาลาบีโอไอ (BOI Pavilion) 
ภายใต้แนวคิด คลื่นเทคโนโลยี ขับเคลื่อน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน

อาคาร 9 จะจดัแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรมฝีมอืคนไทยกว่า 

300 ชิน้งาน พร้อมทัง้จดันทิรรศการหนิดวงจนัทร์จากองค์การ

นาซ่าเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  ซึ่งเป็นหินที่ยานอวกาศ 

Apollo 15 ได้น�ากลบัมายงัโลก จะจดัแสดงพร้อมกบัชดุนกับนิ

อวกาศ อาหารนักบินอวกาศ  โมเดล Apollo 15 แบบจ�าลอง

สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) และพื้นผิวดวงจันทร์ จรวดน�า

ส่ง H2-B ขององค์กรส�ารวจอวกาศและการบินของญี่ปุ่น 

(JAXA) การจัดแสดงเปรียบเทียบตัวอย ่างหินบนโลก 

เทคโนโลยกีารส่งดาวเทยีมขึน้สูห้่วงอวกาศ การฉายภาพยนตร์

และวีดีทัศน์ต่างๆ 

ส�าหรับนิทรรศการของภาครัฐ
ที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร 9 

และอาคารชาเลนเจอร์ ที่น่าสนใจมีดังนี้
กระทรวงวิทย์ จะจัดแสดงเทคโนโลยี

และนวัตกรรมฝีมือคนไทยกว่า 
300 ชิ้นงาน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ

หินดวงจันทร์ จากองค์การนาซ่า
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 ส�าหรบัในโซนสดุท้าย เราจะรวมการให้บรกิารหลกัๆ 

ของบีโอไอมาไว้ในที่เดียวกัน ทั้งศูนย์ประสานการบริการด้าน

การลงทุน (One Start One Stop Investment Center : 

OSOS) ศูนย์บริการลงทุน และหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)  

 โดยส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ 

(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จะเปิดตัว Master plan ของ

ข ้อเสนอการจัดงานเวิลด ์ เอ็กซ ์ โป 2020 ที่ จั งหวัด

พระนครศรอียธุยา เป็นครัง้แรก เพือ่แสดงถึงความพร้อมและ

ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม

ระดับโลก โดยในช่วงกลางวันจะแสดง Live Model Projec-

tion ลงบนแบบจ�าลองแผนผังของงาน และบอกเล่าเรื่องราว

โดยหุ่นยนต์ยักษ์อินทรชิต ที่จะพาผู้ชมไปรู้จักพื้นที่ส่วนต่างๆ 

ในงานมหกรรมโลก  

 ส�าหรับในช่วงกลางคืนจะมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อ

ผสมด้วยเทคโนโลยี Mapping บนอาคารสถาปัตยกรรมศาลา

ไทยกลางน�้า บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยกับเวิลด์เอ็กซ์

โป และวิถีแห่งความยั่งยืนของไทย

ศำลำ Expo 2020

นิทรรศกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย หรือ 
TechnoMart & InnoMart 2011 
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 นอกจากนี้  ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานใน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร เช่น การจัด

แสดงผลงานรางวัลเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลยอดเยี่ยม  

นิทรรศการพลังงานแห่งอนาคต นวัตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ  

ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท  การประกวดหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤติรังสี

จากเตาปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ และผลงานนวตักรรมต่างๆ  เป็นต้น

 ภายในอาคารชาเลนเจอร์ ไฮไลท์คือ ภาพยนตร์ 4 

มติ ิเรือ่ง Green Way  น�าเสนอบทบาทกระทรวงอตุสาหกรรม 

ในการผลกัดนัให้โรงงานมุง่สูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว และน�าเสนอ

โครงการต่างๆ ที่กระทรวงฯ ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ

กว่า 100 โครงการ เช่น โครงการรักแม่  รักษ์แม่น�้า โครงการ 

Hand in Hand โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน และโครงการ

เปิดรั้วโรงงานประสานชุมชน เป็นต้น

ทรงและไม่ท�าลายเนือ้ผ้า ชดุมาร์คบ�ารงุผวิหน้าไหมไทย เป็นต้น 

และจะมกีารจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคราคาถกู เพือ่บรรเทา

ความเดอืดร้อนของประชาชนจากปัญหาอทุกภยัอกีด้วย 

 

 

 ภายในอาคารชาเลนเจอร์ ได้จัดนิทรรศการภายใต้

แนวคิด “ซอฟต์แวร์ไทย หัวใจเศรษฐกิจ”  เพื่อแสดงให้เห็น

ถึงบทบาทของซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างหนึ่งของ

ความส�าเร็จในทุกภาคธุรกิจ

 ภายในนทิรรศการแบ่งออกเป็น 4 โซน คอื โซนได้ใจ 

“84 โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน” เป็นการแสดงผลงาน

ของผู้ที่ได้รับทุน จากการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ทั้ง 84 

โครงการที่ได้ใจจากกรรมการ โซนตั้งใจ จัดแสดงศักยภาพ

ซอฟต์แวร์ไทย ด้วยความตั้งใจของคนไทย เพื่อตอบสนองทุก

ภาคธุรกิจ  ต่อมาเป็นโซนภูมิใจ จัดเป็น SIPA Hall of Fame 

ร่วมภาคภูมิใจไปกับรางวัลต่างๆ ที่ SIPA ได้มอบให้กับผู้

ประกอบการนกัพฒันาซอฟต์แวร์ไทย  และสดุท้ายโซนร่วมใจ 

เป็นโซนแอนเิมชนั “พระมหาชนก” ทีส่ตดูโิอผูผ้ลติและพฒันา

แอนิเมชันชั้นน�าของไทย 15 แห่ง ได้ร่วมมือร่วมใจกัน มาโชว์

ศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ “จาก

พระบารมีของในหลวง”

 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น  แต่

ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมายที่ไม่สามารถน�ามา

ถ่ายทอดในทีน่ีไ้ด้หมด ขอเรยีนย�า้อกีครัง้หนึง่ว่า นอกจากความ

รูแ้ละข้อคดิทีท่่านจะได้รบัจากการเยอืนพาวลิเลยีนเหล่านีแ้ล้ว 

สิ่งส�าคัญที่ท่านจะได้รับกลับไปด้วยคือ ความบันเทิง ความ

สนกุสนาน และความทรงจ�าทีด่ ี บโีอไอมคีวามมัน่ใจว่า ผูท้ีม่า

เยี่ยมชมพาวิลเลียนของหน่วยงานภาครัฐจะไม่ผิดหวังอย่าง

แน่นอนครับ

 นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการอุตสาหกรรมไทยในรูป

แบบ Multi Touch Screen ขนาดใหญ่ 42 นิ้ว เป็นจอภาพที่

ผู้ชมงานสามารถสัมผัสได้หลายคนที่หน้าจอในเวลาเดียวกัน 

และสามารถย่อ ขยาย และหมุนได้ 360 องศา  อีกทั้งจะมีการ

จัดแสดงผลิตภัณฑ์ SMEs และ OTOP ที่มีนวัตกรรมความ

คิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าไหมกันน�้า 

ผ้าไหมพรีวอชที่สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้  โดยไม่เสียรูป

กระทรวงอุตฯ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ 
SMEs และ OTOP 

ที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

SIPA จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด
ซอฟต์แวร์ไทย หัวใจเศรษฐกิจ

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

นิทรรศกำรของกระทรวงอุตสำหกรรม 

นิทรรศกำรของส�ำนักงำนส่งเสริม-
อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ

นิทรรศกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย หรือ 
TechnoMart & InnoMart 2011 
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           นบัถงึวนันี ้คงไม่มคีนไหนทีไ่ม่รูจ้กังานนทิรรศการ “บโีอไอแฟร์ 2011” ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่5 - 20 มกราคม 2555 ที่

จะถงึอนัใกล้นี ้เพราะได้มกีารประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารไปทัว่ทกุสารทศิไม่ว่าจะเป็นสือ่สารมวลชนทัง้หลาย เช่น ทวี ีวทิยุ 

หนงัสอืพมิพ์ รวมถงึสือ่ในโลกออนไลน์ และการประชาสมัพนัธ์โดยตรงตามสถานทีต่่างๆ  ทัว่ประเทศ

           หลายคนที่ได้ทราบรายละเอียดของงานมีความรู้สึก

อยากที่จะไปชมงานมาก และเฝ้านับถอยหลังรองานที่จะมีขึ้น

ในเรว็วนันี ้แต่หลายคนอาจจะมคีวามรูส้กึกลวัปัญหาด้านการ

จราจร เลยมคีวามคดิว่าไม่อยากจะไปชมงานเพราะกลวัรถตดิ 

หรือแม้กระทั่งบอกว่า ยังไม่มีอารมณ์ไป เพราะยังทุกข์อยู่กับ

บ้านที่น�้าท่วมอยู่

 ถ้าหากท่านก�าลังคิดว่าไม่อยากไปเพราะกลัวรถติด

หรือทุกข์ที่น�้าท่วมอยู่  โปรดทบทวนความคิดดังกล่าวสักนิด

เพราะเราไม่อยากให้ท่านพลาดงานนี้

 ผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียดสุดยอดของงาน ใน

แบบที่เรียกว่า “เหตุผล 10 ประการที่คุณต้องไปงานบีโอไอ

แฟร์ 2011” เพื่อยืนยันว่างานนี้ท่านจะพลาดไม่ได้เลย

งานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011 
เป็นงานที่ชาวบีโอไอจัดขึ้นด้วยหัวใจที่จะให้

คนไทยทุกคนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หากท่านก�าลังคิดว่า
ไม่อยากไป เพราะกลัวรถติด 

หรือทุกข์ที่น�้าท่วมอยู่
โปรดทบทวนความคิดดังกล่าวสักนิด 
เพราะเราไม่อยากให้ท่านพลาดงานนี้

เหตุผล 10 ประการ
ที่คุณต้องไปงานบีโอไอแฟร์ 2011

เหตุผลที่ 1 ร่วมเฉลิมฉลอง 7 รอบ
มหำกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชำวไทย

บีโอไอแฟร์ 2011
ยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์
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         งานนิทรรศการ “บีโอไอแฟร์ 2011” เป็นงานที่ชาว

บี โอไอจัดขึ้ นด ้ วยหัว ใจ ท่ีจะให ้คนไทยทุกคนได ้ ร ่ วม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “มหากษัตริย์

ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไทย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยการจัด

งานในครั้งนี้ ได้มีการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริม

ให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืนด้วย

 ศาลาศรัทธาศรม  (Royal Pavilion) เป็นอาคารที่

จัดสร้างขึ้นเพื่อจ�าลองการแสดงพระอัจฉริยภาพ พระราช

กรณียกิจ และแนวพระราชด�าริในด้านต่างๆ ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 นอกจากนั้น การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็น

จดุศนูย์กลางหรอืทีเ่รยีกว่า แลนด์มาร์คของงาน โดยมลีกัษณะ

เป็นรูปหยาดพระเสโท (หยาดเหงื่อ) ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งสื่อให้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความเหนื่อย

ยากขององค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทีท่รงปฏบิตัพิระราช

กรณียกิจมากมาย เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็น

เป็นสุขทั่วทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทย

 งานบีโอไอแฟร์ 2011 จะจัดแสดงในพื้นที่ภายนอก

อาคารและภายในอาคารของเมืองทองธานี รวมทั้งสิ้น

ประมาณ 240,000 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 33 สนามฟุตบอล 

แบ่งเป็น

เหตุผลที่ 2 งำนนิทรรศกำรที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในภำคพื้นเอเชียอำคเนย์

งานบโีอไอแฟร์ 2011 
จะจดัแสดงในพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร

และภายในอาคารของ
เมอืงทองธาน ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 

240,000 ตารางเมตร 
หรอืเท่ากบั 33 สนามฟตุบอล

พื้นที่นอกอาคาร บริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี 

ครอบคลุมเนื้อที่ 166,000 ตารางเมตร มีศาลา

นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Pavilion) ของ

บริษัทชั้นน�าต่างๆ จ�านวนทั้งสิ้น 84 ศาลา รวมถึงมี

พื้นที่ส่วนกลางส�าหรับจัดกิจกรรมบันเทิง และการ

แสดงต่างๆ ด้วย 

พืน้ทีใ่นอาคาร ซึง่จะมกีจิกรรมส�าคญัคอื การประชมุ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (HIA Meeting) 

การประชุมผู ้น�าและนักธุรกิจจากนานาประเทศ 

(CEO Forum) และ ห้องประชุมส�าหรับสัมมนา

วชิาการกว่า 200 หวัข้อ รวมทัง้มกีารแสดงงาน “เทค

โนมาร์ท อินโนมาร์ท 2011”  จัดโดยกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 เป็นพืน้ทีแ่สดงนทิรรศการ

ภายในอาคาร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60,000 

ตารางเมตร ใช้ส�าหรับการแสดงนิทรรศการและ

จ�าหน่ายสนิค้าจากหลากหลายกลุม่อตุสาหกรรม เช่น 

เกษตร อาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่นและเครื่องประดับ 

สนิค้าอปุโภคบรโิภค  เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

ซอฟต์แวร์ และของตกแต่งบ้าน

•

-

-
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 บรษิทัชัน้น�าหลายแห่งทีม่าร่วมงานบโีอไอแฟร์ 2011 

ได้เตรียมนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมา

แสดงในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่งผู้เขียนขอน�าตัวอย่างของผู้

ร่วมงานมาเปิดเผยบางส่วนเพ่ือเรียกน�้าย่อยให้หลายคนได้

เตรียมรอชมของจริง อาทิ

 โตโยต้าพาวลิเลยีน ไม่ได้น�าเสนอแต่เทคโนโลยยีาน

ยนต์เพยีงอย่างเดยีว ตามทีเ่ราคุน้เคยกนั แต่ในงานบโีอไอแฟร์ 

2011 โตโยต้าน�าเสนอ Advanced Technology with Toyota  

 พานาโซนิค พาวิลเลียน จะน�าเสนอ Eco Life 

Technology เทคโนโลยีอนาคตเต็มรูปแบบใน Eco Town  

ซึ่งแสดงการใช้ชีวิตประจ�าวันที่ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี

อย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงาน

ทดแทน และเทคโนโลยีการควบคุมพลังงานอัจฉริยะภายใน

บ้านและธุรกิจร้านค้า

 โตชิบา พาวิลเลียน น�าเสนอ Smart Community  

เมืองอนาคตที่เทคโนโลยีจะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น และ

เป็นมิตรกับธรรมชาติ Hi-light ในโซนนี้ คือ โครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะ “Toshiba Smart Grid” การจัดการระบบพลังงาน

ไฟฟ้าส�าหรับอนาคต

เหตุผลท่ี 3 ตื่นตำตื่นใจกับกำรแสดง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

บรษัิทชัน้น�าหลายแห่ง
ทีม่าร่วมงานบโีอไอแฟร์ 2011
 ได้เตรยีมนวตักรรมเทคโนโลยี 

ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
มาแสดงในงานบโีอไอแฟร์ 2011
คนรกัเทคโนโลยต้ีองไม่พลาด



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ตุล
าค

ม 
 2

55
4

51

พบกบัหุน่ยนต์แห่งโลกอนาคต “Partner Robot” ทีพ่ฒันาเพือ่

เป็นผู้ช่วยของมนุษย์  โดยจะแสดงความสามารถพิเศษให้ชม

อย่างใกล้ชิด รวมถึงสุดยอดยานพาหนะไฟฟ้าเคล่ือนที่ส่วน

บุคคลแบบพกพา “Winglet” ขับขี่ด้วยการยืนบนยานพาหนะ 

พร้อมสัมผัสความล�้าสมัยของรถคอนเซ็ปต์ “Prius C” ที่

สะท้อนความเป็นผู้น�านวัตกรรมยานยนต์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมจากโตโยต้า

 ส่วนบรษิทัไทยของเรากไ็ม่น้อยหน้า เครอืซเิมนต์ไทย

หรือ เอสซีจี จะน�าเสนอเร่ืองราวของ “เมืองกรุงเทพฯ ใน

อนาคต”  ทีซ่ึง่มนษุย์และธรรมชาตอิยูร่่วมกนัอย่างสมดลุ ผูค้น

ใส่ใจและห่วงใยในสิง่แวดล้อม รูจ้กัใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั 

และรู้คุณค่า 

 ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่าง 4 บริษัท ใน 39 

บริษัทที่มาร่วมงานบีโอไอแฟร์ 2011 เท่านั้น ดังนั้น คนรัก

เทคโนโลยีต้องไม่พลาด

 เชื่อหรือไม่ว่า งานบีโอไอแฟร์ ครั้งนี้ ท่านจะเพลิน

กับการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ถึง 3,000 บูธ ซึ่งผู้ร่วมออกงาน 

แต่ละรายจะน�าสนิค้ารุน่ใหม่ล่าสดุ และราคาพเิศษสดุมาเสนอ

ให้ชมในงานไม่ว่าจะเป็น นิคอน เปิดตัวกล้องรุ่นใหม่  ศรีไทย 

น�าสินค้าพลาสติกท่ีออกแบบรุ่นใหม่และราคาถูกมาจ�าหน่าย 

โซนี่ น�าเครื่องใช้ราคาถูกมาจ�าหน่ายเช่นกัน   เห็นแบบนี้แล้ว 

ขาช็อปจะพลาดได้อย่างไร

เหตุผลท่ี 4 เพลินกับกำรช็อปปิ้ง
มำกกว่ำ  3000 บูธ

 บโีอไอได้มกีารศกึษาเพือ่ประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกจากกิจกรรมการจัดงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ภายใต้

แนวคิดคาร์บอนต�่า (Low Carbon Fair)  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมในงาน ซึ่งได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน และผู้เขา้ร่วมชมงานทั้งในและต่างประเทศ เกิดความ

ตระหนักและให้ความสนใจในการส่งเสริมกิจกรรมที่ปล่อย

คาร์บอนต�่าให้แพร่หลายมากขึ้น โดยมีงานบีโอไอแฟร์ 2011 

เป็นต้นแบบของ Low Carbon Fair ครั้งแรกในประเทศไทย 

และกจิกรรมต่างๆ ในงานเป็นตวัอย่าง ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่

ที่น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าของประเทศไทยใน

อนาคต

เหตุผลที่ 5  Low Carbon Fair 
ครั้งแรกในไทย

เเหตุผลที่ 6 ใฝ่หำควำมรู้ 
200 หัวข้อสัมมนำ

 ภายในงานบีโอไอแฟร์ 2011 มีกิจกรรมสัมมนาให้

ความรู้ในด้านต่างๆ กว่า 200 หัวข้อ ทั้งด้านการด�าเนินธุรกิจ 

ลู่ทางการลงทุนไทยในต่างประเทศ ความรู้ส�าหรับผู้ประกอบ

การเอสเอ็มอี วิทยาการและเทคโนโลยีของภาคการผลิต 

เป็นต้น
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 กิจกรรมการสัมมนาจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 5-10 

มกราคม 2555 ซึ่งจะจัดทั้งใน Hall 9 และ Challenger 

เมืองทองธานี โดยห้องสัมมนาจะมีจ�านวนมากถึง 19 ห้อง 

ส�าหรบัหวัข้อสมัมนากว่า 200 หวัข้อ จะมวีทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ 

จากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยขณะ

นี้ได้ด�าเนินการเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าส�าหรับผู้ที่ 

สนใจลงทะเบียนแล้วที่ www.boifair2011.com  และเปิด

โอกาสให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา เพื่อน�าไปเป็นประโยชน์และประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันได้

ภายในงานบโีอไอแฟร์ 2011
มกีจิกรรมสัมมนาให้ความรู้ในด้านต่างๆ 

กว่า 200 หัวข้อ

          ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเลสาบ 

ซึ่งมีทั้งหมด 39 บริษัท/หน่วยงานได้มีการออกแบบและเน้น

โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยสู ่ความยั่งยืน ตาม

แนวคิด โลกสดใส ไทยย่ังยืน Going Green for the Future 

ของงานบีโอไอแฟร์ 2011

 ตวัอย่างของการออกแบบพาวลิเลยีนทีเ่น้นความเป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อมคอื ไทย บรดิจสโตน ทีม่กีารออกแบบศาลา

แสดงนทิรรศการหรอืพาวลิเลยีนภายใต้แนวคดิ “The Future 

Seed” จากรูปทรงของเมล็ดยางพารามาเป็นต้นแบบ พร้อม

ทั้งน�าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล�้าสมัยของยางรถยนต์ 

และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 บีโอไอได้ร่วมมือกับ สิงห์ คอร์ปอเรช่ัน กันตนา 

กองทัพเรือ และที่สุดโชว์ จัดมหกรรมบันเทิงอย่างยิ่งใหญ่

ตระการตา ตลอด 16 วันของการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 

โดยทีส่ดุโชว์ ทีเ่ป็นกลุม่ผูป้ระกอบการบนัเทงิรุน่ใหม่จะจดัการ

แสดงมากกว่า 40 โชว์ ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และ

นานาชาติ ส่วนสิงห์ คอร์ปอร์เรชั่นก็จะจัดแสดงคอนเสิร์ต

ศิลปินนักร้องชั้นน�า ขณะท่ีกันตนาจะจัดแสดงระบ�าน�้าพุใน

ทะเลสาบ เมืองทองธานี 

 รวมทั้งยังมีการแสดงวงโยธวาทิตจากนักเรียน 

นกัศกึษาในเขตกรงุเทพฯ อาท ิโรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ีโรงเรยีน

บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียน

หอวงั โรงเรยีนมธัยมสงัคตีวทิยา โรงเรยีนวดัประดูใ่นทรงธรรม 

โรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนสารวิทยา และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร มาร่วมบรรเลงและสร้างสีสันทุกวัน ตั้งแต่

เวลา 17.00 - 18.00 น. 

 โดยวงโยธวาทิตที่มาบรรเลงทุกวงล้วนแล้วแต่เป็น

วงที่ได้รับรางวัลมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น แชมป์ถ้วย

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแชมป์ 

ดนตรีโลกที่เนเธอร์แลนด์ รวมทั้งวงที่ได้รับเชิญแสดงในงาน

เซี่ยงไฮ้ WORLD EXPO 2010 อีกด้วย

เหตุผลท่ี 7 สนุกสนำนกับโชว์กิจกรรม
กำรแสดงท่ีตระกำรตำ

เหตุผลที่ 8 ชมนวัตกรรมกำรก่อสร้ำง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง
ริมทะเลสาบ ซึ่งมีทั้งหมด 
39 บริษัท/หน่วยงาน

ได้มีการออกแบบและเน้นโชว์ศักยภาพ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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 ฮิตาชิ พาวิลเลียน ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นด้วย

แนวคดิ “Tomorrow ,Together” ซึง่จะจดัแสดงความก้าวหน้า

และล�้าสมัย ของเทคโนโลยีเพื่อสังคมเมืองที่ยั่งยืน และ

นวัตกรรมล่าสุดของฮิตาชิ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อสร้าง

คุณภาพสังคมที่ดีขึ้น ไฮไลท์ที่น่าสนใจคือการร่วมสัมผัส

ประสบการณ์สุดประทับใจบนรถไฟความเร็วสูง Hitachi Su-

per Express Train

 ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานบีโอไอแฟร์ 2011 จะมีสิทธิ์ร่วม

โหวตพาวิลเลียนยอดนิยมขวัญใจมหาชนด้วย ซึ่งราย

ละเอียด คงต้องติดตามต่อไป น่ีคือ ตัวอย่างบางส่วนที่

แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจออกแบบศาลาแสดงนิทรรศการ

ให้ชาวไทยได้ชมเป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้

เหตุผลท่ี 9 จรำจรไม่ใช่ปัญหำ

 “จะไปดีเหรอ รถติดนะ” “ปกติรถก็ติดอยู่แล้ว นี่มี

งานใหญ่ รถจะไม่ติดมากขึ้นเหรอ” ค�าตอบข้างต้นนี้ มักเป็น

ค�าตอบ ที่เกิดขึ้นเสมอ ในการจัดงานที่เมืองทองธานี จนบาง

ครั้งเป็นที่น่าเสียดายว่า หลายคนต้องพลาดชมงานดีๆ ไป

 คณะจดังานได้มกีารระดมก�าลงัและแผนเพือ่รองรับ

การจราจร ที่คาดว่าจะมีปริมาณมากในช่วงงาน โดยมีการ

บริหารจัดงานในหลายรูปแบบอาทิเช่น การบริการรถรับส่ง

มายังสถานที่จัดงาน การบริการรถตู้ และรถโดยสารประจ�า

ทางขนาดเล็ก การบริการรถโดยสารประจ�าทางเฉพาะงานบี

โอไอแฟร์ 2011 มีทั้งหมด 5 สาย รวมทั้ง การจัดท�าโครงการ 

Park & Ride หรือ โครงการ “จอด แล้ว จร” ที่ได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกือบสิบราย รวม

พืน้ทีจ่อดรถมากกว่า 8,000 คนั โดยจะจดับรกิารรถสาธารณะ

พเิศษเพือ่เดนิทางไปยังงานบโีอไอแฟร์เพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้แก่ผู ้ประสงค์จะไปชมงานท่ีไม่ต้องการน�ารถส่วนตัวไป 

นอกจากนี้ เรายังได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถในบริเวณงาน 

ส�าหรับผู้เข้าชมงานอีกประมาณ 6,000 คัน           

เหตุผลที่ 10 รวมพลังน�้ำใจ
“โลกสดใส ไทยยั่งยืน”

 เดิมบีโอไอ มีความพร้อมที่จะจัดงานบีโอไอแฟร์ 

2011 ในระหว่างวันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่

อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีแต่อย่างทีเ่ราทราบกนัว่า ประเทศไทย

ของเราได้ประสบกับวิกฤติมหาอุทกภัย จึงต ้องมีความ

จ�าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องมีการเลื่อนการจัดงาน 

“บโีอไอแฟร์” 2011 จากเดมิมาเป็นวนัที ่5- 20 มกราคม  2555 

นี้แทน 

 ภายหลังวิกฤติมหาอุทกภัยได้คลี่คลายลง หลายๆ 

ครอบครัวต้องประสบปัญหาข้าวของเสียหาย ต้องทิ้งและซ้ือ

ใหม่ทั้งหมด       
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 ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บีโอไอ 

จึงได้เพิ่มเติมแนวคิดให้กลายเป็น รวมพลังน�้าใจ “โลกสดใส 

ไทยยั่งยืน” ที่จะเป็นมหกรรมจัดจ�าหน่ายสินค้าราคาถูก 

กิจกรรมช่วยเหลือ และฟื้นฟูหลังน�้าท่วม ท่ีจะน�าเทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารของทีโอที เข้าไปให้บริการและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและประชาชน ท้ังน้ี นอกเหนือ

จากการโชว์ศักยภาพการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ซ่ึงจะท�าให้

เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกทางหนึ่งด้วย

 รวมทั้ง จะมีการรวมพลังครั้งใหญ่เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนและผู้ประกอบการที่ถูกน�้าท่วม โดยการรวบรวม

หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน มาตัง้คลนิกิให้ค�าปรกึษา

และฟื้นฟูบ้านหลังน�้าลด รวมท้ังสถาบันการเงินต่างๆ เช่น 

ธนาคารออมสิน อาคารอาคารสงเคราะห์ สมาคมประกัน

วินาศภัย เป็นต้น 

        ทั้งหมดนี้ คือ เหตุผล 10 ประการที่คนไทยทุกคนไม่

ควรพลาดชมงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ทั้งนี้ บีโอไอยังได้เปิด

บริการรับคณะเข้าชมงาน และจะประสานงานกับหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข ้องเพื่อแจ ้งถึงการเตรียมงานดังกล ่าว ยังได ้

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคณะที่

สนใจ ทั้งนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ กลุ่มนักธุรกิจ

ทั้งในและต่างประเทศ องค์กรระดับจังหวัด และผู้น�าระดับ

ท้องถิ่น ฯลฯ ได้มีโอกาสเข้ามาชมงานบีโอไอแฟร์ โดยบริการ

ภายในงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

                            แล้ว คุณจะพลาดงานนี้ได้อย่างไร

มหกรรมจดัจ�าหน่ายสินค้าราคาถกู 
กจิกรรมช่วยเหลือ และฟ้ืนฟหูลังน�า้ท่วม

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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 งานบีโอไอแฟร์ 2011 เป็นงานท่ีจัดขึ้นเพื่อแสดง

ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและ

นวตักรรมใหม่ๆ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอุตสาหกรรม 

และประเทศไทยในอนาคต และยงัเป็นโอกาสในการเสรมิสร้าง

ภาพลักษณ์และฟื้นฟูความเช่ือม่ันในด้านเศรษฐกิจ และการ

ลงทุนอีกด้วย 

 นอกจากนี้ จากแนวความคิดของงาน คือ รวมพลัง

น�้าใจไทย “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ Going Green for the 

future ที่เน้นในด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะเป็นเวทีใน

การเผยแพร่การด�าเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม 

รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการจากท่ัวโลกได้มีโอกาสพบปะ

เจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่ายกันด้วย 

 นอกเหนอืไปจากงานจดัแสดงนทิรรศการซึง่เป็นส่วน

หลักของงาน สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ กิจกรรมที่จะให้ความ

บันเทิงกับผู้เข้าชมงาน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ

หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน 

ทัง้กจิกรรมการแสดงบนเวทกีลางแจ้ง เวทใีนอาคารชาเลนเจอร์ 

การแสดงดนตรจีากศลิปินชือ่ดงั การแสดงของวงโยธวาทิตที่

ชนะเลศิการประกวดในเวทรีะดบัโลก การประกวดต่างๆ ทีเ่น้น 

การน�าเสนอแนวคิดของการจัดงาน และกิจกรรมอื่นๆ

ร้อง เล่น เต้น ดู 
มหกรรมความบันเทิงที่งาน

บีโอไอแฟร์ 2011
สิง่ทีจ่ะขาดไม่ได้เลยกค็อื

กจิกรรมทีจ่ะให้ความบนัเทงิ
กบัผูเ้ข้าชมงานเพือ่สร้างความประทบัใจ

ให้แก่ผูร่้วมงาน

บีโอไอแฟร์ 2011
วันทนา  ทาตาล
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อีกมากมายให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกชมตามความสนใจ เราจะ

มาดูกันว่าไฮไลท์ของกิจกรรมบันเทิงภายในงานบีโอไอแฟร์ 

2011 มีอะไรบ้าง

 เริ่มกันด้วยการแสดงขบวนพาเหรด (Marching 

Parade & Stand Still) ทีจ่ะแสดงระหว่างเวลา 17.00 – 18.00 

น. ของทุกวัน บริเวณพ้ืนท่ีการจัดนิทรรศการกลางแจ้งริม

ทะเลสาบ โดยวงโยธวาทิตที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และมี

ผลงานในระดับโลกสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดง เช่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่ีชนะการแข่งขันวง DRUM 

LINE ที่ฮ่องกง และได้เข้าร่วมแสดงในงานเซ่ียงไฮ้แฟร์ 

โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซ่ึงได้รับรางวัลถ้วย

พระราชทานประเภท ก 

 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศดรัมไลน์ 

ปี 2554 รวมทัง้โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ีทีไ่ด้เข้าร่วมการประกวด

ดนตรีโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ คะแนนสูงสุดเหรียญทอง 

เป็นต้น เรียกว่าทุกวงที่เราน�ามาแสดง ล้วนเป็นวงโยธวาทิตที่

ได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ มาแล้วทั้งสิ้น 

 ส�าหรบัวงโยธวาทติทีจ่ะเป็นวงเปิดในงานบโีอไอแฟร์

ในครั้งนี้ คือ วงดุริยางค์เครื่องเป่าแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 2544 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ

ให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ทางด้านดนตรี มีส่วน

ร่วมในการพฒันาวงดนตรใีห้มมีาตรฐานเทยีบเท่าสากล อกีทัง้ 

ยงัเป็นสือ่ทางวฒันธรรมให้เหน็ถึงเกยีรตภิมู ิและศกัยภาพของ

มหาวทิยาลยั ด้วยผลงานในระดบันานาชาตทิีผ่่านมา ย่อมจะ

เป็นสิง่รบัประกนัได้อย่างดถีงึความสามารถของวง และความ

น่าสนใจของการแสดง

 บริเวณการแสดงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเลสาบ 

จะมเีวทกีารแสดงและลานหน้าเวท ีเป็นพืน้ทีท่ีจ่ดัให้ผูเ้ข้ามาชม

งานได้มานัง่พกัผ่อนหย่อนใจ รวมทัง้จดัให้มกีารแสดงทีน่่าสนใจ

หลากหลายรปูแบบ ระหว่างช่วงเวลา 18.00 - 22.00 น. ของ

ทุกวัน 

 เร่ิมที่วันแรกชมความย่ิงใหญ่อลังการของการแสดง

วงดุริยางค์ซิมโฟนี่ ของกองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นการเปิดตัว

เวทีการแสดง ด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อ

เป็นการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รวมทัง้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จ

เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานบีโอไอแฟร์ 2011 

 โดยในการแสดงวงดรุยิางค์ซมิโฟนี ่ ได้รบัเกยีรตจิาก

นกัร้องรบัเชญิคอื เรอืตรไีพศาล ลนุเผ่ หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ใน

วงการว่า สันติ ลุนเผ่ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นนักร้องประจ�า

คณะดุริยางค์แห่งกองทัพไทย และมีน�้าเสียงเป็นเอกลักษณ์ มี

ผลงานเด่นในด้านการขับร้องเพลงพระราชนพินธ์ เพลงรกัชาติ 

เพลงปลุกใจและเพลงคลาสสิก เป็นจ�านวนมาก เช่น เพลง 

“หนกัแผ่นดนิ” “ความฝันอนัสงูสดุ” “ทหารพระนเรศวร”  “ดจุ

บิดามารดร” และ “เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย”

กำรแสดงขบวนพำเหรด

กำรแสดงบนเวที
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 ในระหว่างวันงานจะมีการแสดงท่ีน่าสนใจต่างๆ 

มากมายจากออกาไนเซอร์ “ทีส่ดุโชว์” หมนุเวยีนกนัมาให้ความ

บนัเทงิ เช่น มหกรรมกลองไทย 4 ภาค (Amazing Drum Thai-

land) การเชดิหุน่คน ซึง่เป็นศลิปะการแสดงไทยทีห่าดไูด้ยาก 

ด้วยการใช้คนจริงๆ เป็นหุ่นในการเชิด เรียกว่าเป็นศิลปะ

ประยกุต์ทีน่�าเอาวฒันธรรม ทัง้การร่ายร�า โขน หุน่กระบอก มา

แสดงร่วมกนัได้อย่างลงตวั  

 นอกจากนียั้งมกีารแสดงมหศัจรรย์เปล่ียนหน้ากากจนี 

เปลี่ยนชุดจีน คณะเหม่ยเหวิน ศิลปะการแสดงท้องถ่ินที่มีชื่อ

เสยีงของเสฉวน ทีม่กัจะสร้างความตืน่ตาตืน่ใจและความสนเท่ห์

แก่ผูช้ม ว่านกัแสดงสามารถเปลีย่นหน้ากากสสีนัฉดูฉาดแต่ละ

หน้าได้อย่างไรในเวลาอนัรวดเรว็เพยีงเสีย้ววนิาท ีเป็นการแสดง

ทีป่ระเทศจนีให้ความส�าคญัและยกย่องให้การแสดงนีเ้ป็นความ

ลบัอนัดบั 2 ของจนี ซึง่ปกตกิารแสดงชดุนีจ้ะชมได้ทีเ่มอืงเฉงิตู

เท่านัน้

ชมให้มีส่วนร่วมในการแสดงไม่ว่าจะเป็น เล่นเก้าอี้ดนตรีกับ

สุนัข หรือ ชักเย่อกับน้องสุนัข  ท�าให้เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก 

และเรียกเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และเสียงปรบมือของผู้ชมได้

อย่างล้นหลาม

 ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีกิจกรรมต้อนรับตรุษจีน ด้วยการ

แสดงสงิโตและมงักรเรอืงแสง เรยีกว่า ได้รวมการแสดงทีส่นกุ 

ตืน่เต้น และหายากมาไว้ในเวทงีานบโีอไอแฟร์ 2011 กนัอย่าง

ครบครนัเลยทเีดยีว

 หลังจากการแสดงช่วงแรกผ่านไป ตั้งแต่เวลา 20.00 

น. เป็นต้นไปของทกุวนั จะมกีารแสดงจากศลิปินนกัร้อง ทีเ่ป็น

เจ้าของบทเพลงฮติตดิชาร์ทตามคลืน่วทิยตุ่างๆ  อาท ิETC บี 

พรีะพฒัน์ Jetset’er กรงุเทพมาราธอน Stamp  25Hours และ

ศลิปินอืน่ๆ อกีมากมาย

 ส�าหรบัเวทใีนอาคารชาเลนเจอร์ กม็คีวามหลากหลาย

ของการแสดงไม่แพ้กนั โดยจะมกีารแสดงใน 2 ช่วงเวลา คอื 

12.00 – 14.00 น. และ 15.00 – 17.00 น.  โดยการแสดงจะ

เน้นการแสดงทีใ่กล้ชดิกบัผูช้ม เช่น มหศัจรรย์เปลีย่นหน้ากาก

จนี กงัฟ ู เส้าหลนิ การแสดงมายากลเสกคนหายบนเวท ี จาก

คณะเมจคิฮนัเตอร์ การแสดงจนิตลลีา การแสดงตลกจากคณะ

สโลเม่ การแสดงกายกรรมทรงตวั และสนุขัโชว์จากฟิลปิปินส์ 

 นอกจากนีย้งัมกีารแสดงอืน่ๆ ทีส่นกุ ตืน่เต้น และหา

ชมได้ยากอกีมากมาย อาท ิการแสดงดนตรพีเิศษ จากขยะเหลอื

ใช้ Love The World โขนไทยสด การแสดงรวมศลิปะนานาชาติ 

ระบ�าฮาวายแปซฟิิค เป็นต้น และพเิศษเนือ่งในวนัเดก็ยงัมกีาร

แสดงพเิศษสนุขัโชว์จากภาพยนตร์ มะหมาสีข่าครบั ซึง่แต่ละ

ตวักม็ผีลงานมากมายเป็นทีรู่จ้กักนัด ีอาท ิฮัง่ตู ๋ทีเ่ล่นละครร่วม

กบับี ้เดอะสตาร์ หรอื มะขามจากมะหมาสีข่า หรอื หมิะ ทีเ่ล่น

ภาพยนตร์ร่วมกบัมารโิอ้ เมาเร่อ 

 ทั้งนี้น้องๆ สุนัขได้พกพาความฉลาด แสนรู้ ท�าให้

สีสันบนเวทีน่าติดตาม และบางช่วงการแสดงยังมีการเชิญผู้

ตัง้แต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปของทกุวัน 
จะมกีารแสดงจากศลิปินนกัร้อง 

ทีเ่ป็นเจ้าของบทเพลงฮติตดิชาร์ท
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 เพือ่ให้ภาพแห่งความประทบัใจของการจดังานในครัง้

นีใ้ห้คงอยูต่ลอดไป และเพือ่ให้คนรุน่หลงัได้เหน็ถงึความยิง่ใหญ่

ของงาน บโีอไอจงึได้ร่วมกบับรษิทั นคิอน เซลส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากดั จดัการประกวดภาพถ่าย (NIKON & BOI Fair 2011 

Inspiration Photo Contest) ภายใต้แรงบนัดาลใจแห่งความ

สร้างสรรค์ทีเ่กดิขึน้ในงานบโีอไอแฟร์ 2011 โดยชือ่หวัข้อ “BOI 

Fair 2011 Inspiration by NIKON” เพือ่สะท้อนถงึแรงบนัดาล

ใจทีเ่กดิขึน้ในงาน และส่งมอบผ่านไอเดยีดีๆ  เหล่านัน้ด้วย “มมุ

กล้องของคณุ” ผ่านเลนส์นคิอน และเกบ็เป็นความทรงจ�าอนั

ประทบัใจทีจ่ะคงอยูต่ลอดไป รวมทัง้เพือ่กระตุน้ให้เกดิความรกั

ในสิง่แวดล้อมรอบตวั 

  โดยถ่ายทอดให้เข้าใจถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อม 

ในมมุมองทีน่่าสนใจ รวมถงึส่งเสรมิ สนบัสนนุ ปลกูฝังและเผย

แพร่ผลงานทางด้านเทคนคิวธิกีารสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ให้

นยิมแพร่หลายทัง้ในและต่างประเทศ โดยคณุสมบตัผิูส้มคัร คอื 

เป็นนสิติ นกัศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีทกุสถาบนั 

 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 30 คน จะได้ร่วม

กิจกรรม Workshop และอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพ โดยผู้มีประสบการณ์ด้าน

การถ่ายภาพ จากนั้นจะให้ผู้เข้าอบรมถ่ายภาพ เพื่อคัดเลือก

และตัดสินผู้เข้ารอบสุดท้ายเพียง 10 ท่าน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม

ทกุคน ถงึแม้จะไม่ได้เข้ารอบ แต่กจ็ะได้รบัประกาศนยีบตัรจาก

นิคอนและบีโอไอ พร้อมของที่ระลึกเช่นเดียวกัน

 ส�าหรบัผูผ่้านเข้ารอบสดุท้าย จะได้เข้าไปถ่ายภาพใน

พืน้ทีจ่ดังานของบโีอไอแฟร์ ภายใต้หวัข้อทีก่�าหนด โดยใช้กล้อง

และอปุกรณ์เสรมิทีน่คิอนจดัเตรยีมไว้ให้ และจะมกีารน�าเสนอ

แนวคิดและผลงานภาพถ่ายนั้นบนเวทีกลางบีโอไอก่อนจะ

ตัดสิน และการประกาศผลผู้ชนะเลิศรอบสุดท้ายต่อไป

 ซึ่งคณะกรรมการที่ตัดสินก็มีทั้งจากบีโอไอ นิคอน  

ผู้มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ และสื่อมวลชน รวมทั้งจะ

มีรางวัลพิเศษ Popular Vote โดยผู้เข้าร่วมชมงานด้วย ซึ่ง

รางวัลผู้ชนะการประกวดจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ของรางวัลที่

เป็นกล้องจากนิคอน และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจาก

บีโอไอ มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 138,440 บาท

กำรประกวดภำพถ่ำย

เพือ่ให้ภาพแห่งความประทบัใจ
คงอยูต่ลอดไป และเพือ่ให้คนรุ่นหลงั

ได้เหน็ถงึความยิง่ใหญ่ของงาน 
บโีอไอจงึได้ร่วมกบันคิอน 
จดัการประกวดภาพถ่าย 

BOI Fair 2011 Inspiration by NIKON

เป็นต้น ซึง่แต่ละชดุกจ็ะมเีอกลกัษณ์และความน่าสนใจ ทีห่าดู

ได้ยากเช่นเดยีวกนั  
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 โดยแบ่งเป็นรางวลัชนะเลศิ 1 รางวลั มลูค่า 47,900 

บาท รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จ�านวน 1 รางวลัมลูค่า 15,000 

บาท รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 จ�านวน 2 รางวลั มลูค่ารวม 

18,950 บาท และรางวลัชมเชย 6 รางวลั มลูค่ารวม 9,290 

บาท โดยภาพทีช่นะการประกวด จะถกูน�าไปจดัแสดง Photo 

Winner Gallery บรเิวณพืน้ทีง่านบโีอไอแฟร์ด้วย

 นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์หนึ่งในการ

ตัดสินการประกวด คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมน้อย 

และน�าพลังงานทางเลือกมาทดแทนการใช้พลังงานหลักได้

มาก รวมทั้งกระบวนการก่อสร้าง การด�าเนินกิจกรรม ตลอด

จนการรื้อถอนและการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายใน

งานจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยรอบหรอืสร้าง

ผลกระทบให้น้อยที่สุด โดยบริษัทผู้ออกแบบศาลาจัดแสดง

นิทรรศการที่ชนะเลิศจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายก

รฐัมนตร ีเป็นรางวลัแห่งความภาคภมูใิจ 

 กิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ผู้จัดงาน

ได้สรรหามาสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชมงานนั้น มีความ

หลากหลาย ทัง้ในแนวศลิปวฒันธรรม การแสดงแปลกแหวก

แนวทีห่าชมได้ยาก  การแสดงทีส่ร้างความสนกุสนานให้เดก็ๆ 

และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ที่เข้ามาชม

นทิรรศการ สามารถเปลีย่นบรรยากาศจากการเดนิชมงาน มา

พกัผ่อนและเลอืกชมได้ตามความสนใจของแต่ละท่าน  แล้วพบ

กนัค่ะ

 เพื่อให้คณะผู ้จัดงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

บริษัทเอกชน ในพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งริม

ทะเลสาบ ได้แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยสู่

ความยั่งยืน ตามแนวคดิ รวมพลงัน�า้ใจไทย “โลกสดใส ไทย

ยั่งยืน” (Going Green for the Future) จึงได้จัดให้มีการ

ประกวดพาวลิเลยีนขึน้ 

 โดยเกณฑ์การตัดสิน คือ พาวิลเลียนต้องแสดง

หลกัการและแนวคดิในการน�าเสนอทีส่อดคล้องกบัแนวคดิของ

งานอย่างชดัเจน ซึง่สิง่ทีน่�าเสนอและกิจกรรมจะต้องตอบสนอง

กบัแนวคดิหลกัของการจดังานนทิรรศการ และในขณะเดยีวกนั 

ก็ต ้องแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี และพจิารณาถงึความสวยงามและสถาปัตยกรรม

ของศาลาจดัแสดงนทิรรศการด้วย

กำรประกวดพำวิลเลียน

เพือ่ให้สอดคล้องกบักระแสอนรัุกษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

หลกัเกณฑ์หนึง่ในการตดัสินการประกวด
 คอื การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมน้อย
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 งานบโีอโอแฟร์ 2011 นบัเป็นสมรภมูสิ�าคญัทีบ่รษิทั

ในธุรกิจเครื่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะน�าเสนอ

นิทรรศการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�าในด้าน

เทคโนโลย ีรวมถงึแสดงแนวโน้มผลติภณัฑ์เหล่านี ้ทีน่บัวนัจะ

ทวคีวามส�าคญัในชวีติของเราในอนาคต

 อาคารนิทรรศการของบริษัทซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ 

ออกแบบภายใต้แนวคดิหลกั คอื “Samsung Smarter Life” 

ด้วยการสือ่สารผ่านภาพเคลือ่นไหวจากภายนอกอาคารทีแ่สดง

ถึง “Transformation...วิวัฒนาการความเปล่ียนแปลง” ใน

การน�าพาผูค้นไปสูช่วีติทีด่ยีิง่ขึน้ 

 โดยภายในอาคาร ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน 4 โซน

หลัก ซึ่งเป็นหัวใจในการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทไลฟ์ ได้แก่ 

นวตักรรมทนัสมยั ดไีซน์อนัเป็นเลศิ  เทคโนโลยทีีส่ะดวกสบาย 

และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธะสัญญาและแนวทาง

การด�าเนนิธรุกจิของซมัซงุ ซึง่สะท้อนออกมาผ่านการน�าเสนอ 

โดยเน้นน�าเสนอความทันสมัยและข้อมูลในรูปแบบโต้ตอบได้ 

(Interactive) 

นิทรรศการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

ซัมซุงน�ำเสนอวิถีชีวิตทันสมัย

ซมัซงุถ่ายทอดเรือ่งราวผ่าน 4 โซน
ได้แก่ นวตักรรมทนัสมยั  

ดไีซน์อนัเป็นเลศิ เทคโนโลยทีีส่ะดวกสบาย 
และการใส่ใจสิง่แวดล้อม 

บีโอไอแฟร์ 2011
ยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์
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 ตัวอาคารหลักและผนังกั้น ได้ออกแบบให้เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายใน

ธรรมชาติ ดูดซับความร้อนได้ดี และเก็บเสียงให้อยู่ภายใน

อาคาร ผนวกกับการจัดระบบระบายอากาศ ให้ตัวอาคารมี

ความเย็นสบาย พร้อมการออกแบบภูมิทัศน์บริเวณส่วน

พักผ่อนภายนอก ที่ใช้ต้นไม้สร้างความร่มรื่นและอุปกรณ์

ตกแต่ง ทีผ่ลติจากวสัดเุหลอืใช้อนัเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เพือ่

ตอกย�า้วสิยัทศัน์ด้านเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของซมัซงุและการ

มส่ีวนร่วมในการรวมพลงัน�า้ใจ “โลกสดใส ไทยยัง่ยนื” หรอื 

“Going Green for the Future” อนัเป็นแนวคดิหลกัของงา

นบโีอไอแฟร์ 2011

 อาคารนทิรรศการของฮติาชไิด้รบัการสร้างสรรค์ขึน้

บนพืน้ฐานแนวคดิ “Tomorrow, Together” ซึง่จะพาท่านร่วม

เดนิทางสูโ่ลกอนาคตทีย่ัง่ยนื ด้วยเทคโนโลยสีเีขยีวจากฮติาชิ 

โดยมโีครงสร้างอาคารสขีาวทีบ่่งบอกถงึความงามสง่า เรยีบง่าย 

ในสไตล์ร่วมสมัย คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่

กลมกลนือย่างลงตวัไปกบัเทคโนโลยีสดุก้าวล�า้ และแนวคดิของ

การเดนิทางไปสูโ่ลกอนาคตทีย่ัง่ยนื 

 พื้นที่ภายในของอาคารนิทรรศการได้ถูกจัดสรรแบ่ง

ออกเป็น 4 โซน เพือ่ให้ผูช้มได้ท�าความรูจ้กักบัวฒันธรรมของ

ญีปุ่น่ และนวตักรรมล�า้สมยัได้ดยีิง่ขึน้ 

สู่โลกอนำคตที่ยั่งยืน
ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวจำกฮิตำชิ

 โดยในแต่ละโซนจะแสดงให้เหน็ถงึความเป็นไปได้ใน

แง่มุมต่างๆ ของโลกอนาคต ที่คุณภาพชีวิตและสังคมเมืองจะ

ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสีเขียวจากฮิตาชิ โดยจะได้

สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติทั้ง 4 ฤดูกาลของญ่ีปุ่น 

พร้อมร่วมส�ารวจความสดใสของโลกใบใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยีที่ยั่งยืน

 โซนทีส่อง Inspiration by the Nature เทคโนโลยี

เหนือจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของ

ธรรมชาต ิชืน่ชมความงามของดอกซากรุะทีม่ชีวีติในทกุย่างก้าว

 โซนท่ีสาม Journey to the Bright Future 

น�าเสนอรถไฟขบวนด่วนพเิศษ Hitachi Super Express Train 

เพื่อร่วมเดินทางสู่โลกอนาคตที่สดใส ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี

ล�้าสมัย โดยผู ้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟ

ความเรว็สงูของฮติาชเิสมอืนจรงิไปยงัเมอืงแห่งอนาคต พร้อม

สมัผสัความงดงามของญีปุ่น่ทัง้ในฤดใูบไม้ผล ิฤดรู้อน ฤดใูบไม้

ร่วง และฤดูหนาว ตลอดเส้นทาง โดยไม่ต้องก้าวออกจาก

ประเทศไทย

 โซนแรก Amazing Japan ในบรรยากาศสวยสดชืน่

ของต้นไม้และสายน�า้ ร่วมสนกุไปกับกิจกรรมสดุพเิศษท่ามกลาง

ธรรมชาตร่ิมรืน่ พร้อมเตรยีมพบกบัสิง่ใหม่ฯ ที่ฮิตาชิเตรียมไว้

ต้อนรับทุกท่าน

สมัผสัการนัง่รถไฟความเรว็สงู
ของฮติาชเิสมอืนจรงิไปยงั

เมอืงแห่งอนาคต พร้อมสมัผสั
ความงดงามของญีปุ่น่ทัง้ 4 ฤดู 

ตลอดเส้นทาง โดยไม่ต้อง
ก้าวออกจากประเทศไทย

รถไฟขบวนด่วนพิเศษ  Hitachi Super Express Train เพื่อร่วมเดินทาง
สู่โลกอนาคตที่สดใส ในโซนที่ 3 ของฮิตาชิ
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 อาคารนทิรรศการของโตชบิาออกแบบภายใต้แนวคดิ  

“Smart community for Future Society” เน้นการใช้วสัดทุี่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถน�ากลับมาใช้งานต่อได้ 

เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ในส่วน

นทิรรศการทีป่ระหยดัพลงังาน  

 รปูทรงของอาคารได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากการผสม

ผสานกันระหว่าง “ธรรมชาติ เทคโนโลยี และมนุษยชาติ” 

สะท้อนผ่านรปูทรงของ “MÖOBIUS STRIPE” ซึง่สือ่สารถงึการ

สอดประสาน ก่อเกิดพลวัตการพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยใช้

เทคนคิการสอดประสานของไม้ไผ่จ�านวนกว่า 20,000 ชิน้ ซึง่

ออกแบบและควบคมุการสร้างโดยคณุศกัดิช์ยั กาย เพือ่สือ่ถงึ

องคาพยพของธรรมชาต ิจากหน่วยเลก็ๆ รวมกนัเป็นโครงสร้าง

ทีม่คีวามยดืหยุน่แต่แขง็แรง   

 นอกจากนี ้ยงัถ่ายทอดเทคโนโลยีอนาคตผ่านจอภาพ 

LED ขนาดใหญ่ ด้านหน้าอาคารนิทรรศการ ฉายภาพของ

นวัตกรรมเทคโนโลยีของโตชิบา ที่มุ ่งมั่นพัฒนาเพื่อความ

สะดวกสบายของชวีติ พร้อมกบัใส่ใจดแูลธรรมชาต ิ เพือ่การ

อยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื 

 นิทรรศการภายในอาคารประกอบด้วยสองส่วนจัด

แสดงหลกั เริม่ด้วย “สมาร์ทคอมมนูติี”้ (Smart Community) 

น�าเสนอเมืองอนาคตที่เทคโนโลยีจะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบาย

ข้ึน และเป็นมิตรกับธรรมชาติ หัวใจส�าคัญของการน�าเสนอ

ในโซนนี้ คือ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ “โตชิบา สมาร์ท กริด” 

(Smart Grid) เพือ่ยกระดบัคณุภาพโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะให้

บรหิารจดัการระบบพลงังานไฟฟ้า ส�าหรบัการผลติและการใช้

งานไฟฟ้าทีช่าญฉลาด 

 ส่วนจัดแสดงต่อมาจะน�าเสนอนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีอนาคตของโตชิบา ที่ทั้งมุ่งเน้นตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า พร้อมกับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาทิ 

Smart Energy Zone, Smart Offfiifice Zone, Smart Medical 

Zone และ Smart Home Zone  

 โซนที่สี่ Welcome to Hitachi Town ต้อนรบั

เข้าสู ่Hitachi Town โมเดลเมอืงต้นแบบทีจ่ดัแสดงนวตักรรม

สุดก้าวล�้า ผสมผสานกับเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่

ยัง่ยนื รวมถงึผลติภณัฑ์ใหม่ล่าสดุจากฮิตาชทิีค่ดิค้นมาเพือ่วนั

พรุง่นีท้ีด่กีว่า

 นอกจากความรู้และความสนุกในการเย่ียมชมแล้ว 

ผู้เข้าชมจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษ ตู้เย็นสีทองจากฮิตาชิ ซึ่ง

มีเพยีงตูเ้ดยีว ทีอ่อกแบบมาอย่างดเีฉพาะงานบโีอไอแฟร์ 2011 

โดยใช้ Intelligent Inverter Compressor และเทคโนโลยี

ประหยัดพลังงาน “Hitachi Gold Fridge”

โตชิบำน�ำเสนอควำมสมดุลธรรมชำติ 
เทคโนโลยี และมนุษยชำติ

ประกอบด้วย สมาร์ทคอมมนูติี้
และน�าเสนอนวตักรรม เทคโนโลยอีนาคต
 ทีท่ัง้มุง่เน้นตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้า พร้อมกบัการดแูล
ใส่ใจสิง่แวดล้อม
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 โดยมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ  คอื ห้องฉายภาพยนตร์แบบ

สือ่ผสม (Multimedia) จอภาพครึง่วงกลม 180 องศา ภายใต้

หวัข้อน�าเสนอ “จากต้นสายเทคโนโลยเีพือ่มนษุยชาต ิสูอ่นาคต

ที่ยั่งยืน” เป็นการเปิดมุมมองใหม่ สัมผัสกับพัฒนาการทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีของโตชิบา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

รวมถงึบรกิารตรวจร่างกายด้วยระบบอลัตร้าซาวด์กบัเครือ่งมอื

แพทย์โตชบิา โดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง  
 โซนจดัแสดงสนิค้า น�าเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุจาก

แคนนอน ด้วยเทคนิคการน�าเสนอที่ตื่นตาตื่นใจ ผู้เข้าชม

สามารถทดลองใช้งานผลติภณัฑ์แคนนอนได้อย่างเตม็ที ่ทัง้การ

ทดลองถ่ายภาพภายใต้บรรยากาศแบบแฟนตาซ ีการถ่ายภาพ

ในสตดูโิอ การพมิพ์ภาพตัง้แต่ขนาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่ การ

ออกแบบและท�าอลับัม้ภาพถ่ายด้วยตวัเอง (Photo Book) และ

เทคโนโลยีส�านักงานแห่งอนาคต จะสาธิตรูปแบบการจัดการ

เอกสารทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน

 โซนกิจกรรมเพื่อสังคม น�าเสนอการด�าเนินงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการพลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว 

โดยแคนนอน โครงการทีส่นบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนจาก

กงัหนัลม พลงังานสะอาดทีไ่ม่มวีนัหมด ด้วยเทคโนโลยกีงัหนั

ลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่พัฒนาข้ึนโดยคนไทย โดยติดตั้งและ

สาธติการผลติกระแสไฟฟ้าจากกงัหนัลมตวัจรงิไว้ด้วย

รับประทานอนุญาตมาเป็นกรณีพิเศษจาก ม.จ.ภีศเดช รัชนี 

ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ให้น�ามาจัดแสดงภายใน

งาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง

พระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน

 โซนเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงภาพพระบรม-

ฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจในโครงการหลวงที่ได้

แคนนอนกับรูปลักษณ์อำคำร
เป็นเลนส์ขนำดยักษ์ 
 อาคารนทิรรการของแคนนอน ได้ออกแบบรปูลกัษณ์

ของอาคารเป็นเลนส์ขนาดยกัษ์ พร้อมหอชมววิส�าหรบัการชม

และถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานบโีอไอแฟร์ ด้วยกล้องและ

เลนส์ซมูระยะไกลของแคนนอน ทีใ่ห้ได้ภาพบรรยากาศในมมุที่

ไม่เหมอืนใคร อาคารนทิรรศการ แบ่งเป็นโซนต่างๆ ดงันี้

จดัแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์
 และภาพพระราชกรณยีกจิในโครงการหลวง 

ตดิตัง้กล้องและเลนส์ซมูระยะไกล 
ทีห่อชมววิชัน้ 2 เพือ่ให้ผูเ้ข้าชม

สามารถชมและถ่ายภาพบรรยากาศงาน
บโีอไอแฟร์ 2011 ในมมุสูง

 หอชมววิ ชัน้ 2 ของอาคารนทิรรศการ ได้ตดิตัง้กล้อง

และเลนส์ซูมระยะไกลของแคนนอน เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถ

ชมและถ่ายภาพบรรยากาศงานบโีอไอแฟร์ 2011 ในมมุสงูได้

พำนำโซนิคน�ำเสนอเมืองเชิงนิเวศ
 พานาโซนิคได้ออกแบบอาคารนิทรรศการภายใต้

แนวคดิ  “Eco life that connecting with the earth”

โดยออกแบบด้านนอกของอาคารเป็นรูปทรงใบไม้ของ Logo 
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 ส�าหรับอาคารนิทรรศการของโซนี่ ได้ออกแบบภาย

ใต้แนวคดิ “นยิามใหม่แห่งความบนัเทงิ กบัปรากฎการณ์อนัยิง่

ใหญ่ มหัศจรรย์แห่งโลก 3D” โดยพลิกจินตนาการสู่ความ

สมจริงอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ด้วยประสบการณ์สุด

อลังการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย โดยภายในอาคารมีการแสดง

เทคโนโลยลี�า้จนิตนาการในด้านต่างๆ เป็นต้นว่า  

โซนี่น�ำเสนอมหัศจรรย์แห่งโลก 3D

อาคารนทิรรศการของโซนีอ่อกแบบ
ภายใต้แนวคดินยิามใหม่แห่งความบนัเทงิ 

กบัปรากฎการณ์อนัยิง่ใหญ่ 
มหศัจรรย์แห่งโลก 3D

 Giant 3D Stage  เป็นจอภาพแบบ LED 3 มิติ 

ขนาดยกัษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงไทยยาวกว่า 19 เมตร

 Head Mount Display presents Personal 3D 

Viewer นวตักรรมล�า้อนาคตกบั จอ 3D ส่วนบคุคลทีเ่พยีงสวม

ลงบนศรีษะ กจ็ะน�าทกุท่านพุง่ทะยานเข้าสูโ่ลก 3D อย่างใกล้

ชดิ 

 Road to Zero แสดงนโยบายด้านสิง่แวดล้อมของ

โซนี ่ เสรมิประสบการณ์ไปกบัแนวคดิในการปกป้องรกัษาโลก

ใบนีใ้ห้คงความสวยงาม ปลอดภยั และน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนืต่อไป 

ด้วยนวตักรรมด้านเทคโนโลย ีกระบวนการผลติ และผลติภณัฑ์

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

 นอกจากนี้ ได้น�าเสนอให้ผู ้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับ 

เทคโนโลยด้ีานเครือ่งเสยีงรถยนต์จากโซนี ่ทีจ่ะท�าให้ไม่มวีนัลมื

ทุกการขับขี่ รวมถึงสินค้าใหม่ล่าสุดจากโซนี่ ได้แก่บราเวีย

อินเตอร์เน็ตทีวี บราเวีย 3D PS3 กล้องอัลฟ่า ดีเอสแอลอาร์ 

Eco Ideas ทีส่ือ่ถงึการใกล้ชดิธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ ซึง่ไม้สาน

ถกัสนี�า้ตาลเปรยีบเสมอืนรากของต้นไม้ทีช่่วยพยงุโลกของเรา

ให้อยู่ได้ และมีการหย่ังรากลึกเป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใช้

สสีนัของธรรมชาต ิคอื สเีขยีวของต้นไม้ ช่องว่างระหว่างความ

สงูของหลงัคาของโครงสร้างด้านนอก และหลงัคาของตวัอาคาร 

ช่วยเรือ่งการระบายลม มส่ีวนช่วยลดความร้อนโดยรอบอาคาร

ท�าให้เครือ่งปรบัอากาศท�างานน้อยลง 

 ส่วนวสัดหุลกัทีใ่ช้ คอื ไม้ OSB ซึง่เป็นไม้ทีม่ค่ีาการน�า

ความร้อนต�่า ช่วยลดความสูญเสียพลังงานของอาคารในการ

ปรบัอากาศน้อยลง ไม่มส่ีวนผสมของสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อ

ผูอ้ยูอ่าศยั ทนทานต่อความชืน้ ปลวก แมลงทกุชนดิ และท�าให้

งานก่อสร้างรวดเรว็ขึน้ ช่วยประหยดัทัง้ต้นทนุของวสัดกุ่อสร้าง

และค่าแรงงาน

 ภายในอาคารได้น�าเสนอเป็นครัง้แรกในประเทศไทย

เกีย่วกบั Eco Life Technology ซึง่เป็นเทคโนโลยแีห่งอนาคต 

เตม็รปูแบบในเมอืงเชงินเิวศ (Eco Town) ซึง่แสดงให้เหน็ถงึ

การใช้ชวีติประจ�าวนัทีค่วบคูไ่ปกบัการใช้เทคโนโลยอีย่างยัง่ยนื 

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยโลกในการประหยัดพลังงาน การใช้

พลงังานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นพลงังานแสงอาทติย์ หรอืรถทีใ่ช้

ไฟฟ้าแทนน�า้มนั และเทคโนโลยกีารควบคมุพลงังานอจัฉรยิะ

ภายในบ้าน (HEMs) และเทคโนโลยีการควบคุมพลังงาน

อจัฉรยิะภายในร้านค้า นอกจากนีย้งัได้พบกบัโลก 3 มติ ิกบั 3D 

Dive และ 152 3D Laboratory
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กลอ้ง NEX ไวโอ้ เครือ่งแสดงแผนทีน่�าทาง โซนี่ อริิคสนั และ

อื่น ๆ อีกมากมาย

สุดยอดความสนุกสนานไปกับการแข่งขันเกม  PS3-

TEKKEN Hybrid Tournament  บนจอ 3D ยกัษ์ โดย 

TEKKEN เป็นเกมแห่งการต่อสู้ของบริษัท Namco 

Bundai

พบกบั Mr. Katsuhiro Harada ผูพ้ฒันาเกมชือ่ดงั อาทิ 

TEKKEN Series ผู้ได้รับฉายา “เจ้าพ่อแห่งเกม” 

ก�าหนดจะบนิตรงจากประเทศญีปุ่น่มาพบปะกบัแฟนๆ 

ชาวไทย  

ชมการประกวด Cosplay จากเกมดังของ โซนี่

คอมพวิเตอร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ 

ตืน่ตากบัภาพยนตร์จากค่ายโซนีพ่คิเจอร์ส  และพบกบั  

Mascot  จากภาพยนตร์การ์ตนูชือ่ดงั  Smurfs

สนกุไปกบัหลากหลายกจิกรรมบนัเทงิจากค่ายโซนีม่วิสคิ

ส�าหรับกิจกรรมภายในบูธโซนี่มีมากมาย เป็นต้นว่า 

ไดกิ้นน�ำเสนอระบบปรับอำกำศ
ประหยัดพลังงำน

 บรษิทั ไดกิน้ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั  ผูผ้ลติ

เครือ่งปรบัอากาศ “ไดกิน้” ทีส่่งออกและจ�าหน่ายไปทัว่โลก ได้

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ล�้าสมัยทั้งด้านนวัตกรรมการออกแบบที่

ตอบสนองต่อการใช้งานด้วยประสทิธภิาพสงูสดุและยงัคงเป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย  เช่น

 เครื่องปรับอากาศรุ่น Ururu Sarara สามารถ

ควบคมุทัง้อณุหภมูแิละความชืน้ในเครือ่งเดยีว ซึง่นอกจากจะ

มอบความสบายจากสายลม 4 ทิศทางแล้ว ยังช่วยในการ

ประหยัดพลังงานอย่างสูงสุดด้วยระบบ Inverter  นอกจากนี้

ยังมีระบบ Streamer ติดตั้งอยู่ภายในที่ช่วยฟอกอากาศและ

ยบัยัง้เชือ้โรค ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหม่ล่าสดุจากไดกิน้ โดยเครือ่ง

ปรับอากาศรุ่นนี้มียอดจ�าหน่ายสูงสุดในญี่ปุ่น 3 ปีซ้อน

 ระบบ  Hot Water System เป็นการน�าเอาความ

ร้อนทิง้ทีส่ญูเปล่าจาก Condensing Unit ในเครือ่งปรบัอากาศ

กลบัมาใช้เพือ่ท�าน�า้อุน่ แทนการใช้เครือ่งท�าน�า้อุน่โดยทัว่ไป ซึง่

นอกจากลดการใช้พลงังานได้ถึงร้อยละ 35 แล้ว ยังเป็นมติรต่อ

สิง่แวดล้อมอกีด้วย

 ระบบ Air Network System เป็นการบรหิารจดัการ

การใช้พลังงาน ส�าหรับระบบปรับอากาศในอาคารที่ทันสมัย

ทีส่ดุ โดยใช้เครอืข่ายความเรว็สงูท�างานร่วมกบัระบบฐานข้อมลู

o

o

o

o

o
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 ระบบ Refrigerant Decomposition System 

เป ็นการก�าจัดสารท�าความเย็นที่ เสื่อมสภาพแล ้วจาก

กระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ก่อมลภาวะการก่อนปล่อยสู ่

บรรยากาศ ซึ่งระบบดังกล่าวจัดได้ว ่าเป ็นแห่งแรกใน

ประเทศไทย ผู ้เข้าชมจะได้ทราบหลักการผ่านทางระบบ 

Animation

 ระบบ Desica System ช่วยประหยัดพลังงานที่

สมบรูณ์แบบแห่งยคุ โดยจะควบคมุปรมิาณความชืน้ในอากาศ

ให้อยูใ่นสภาวะทีเ่หมาะสม ท�าให้รูส้กึสบายได้แม้จะยงัคงรกัษา

อณุหภมูติามทีก่�าหนด ระบบนีส้ามารถท�าให้ลดการใช้พลงังาน

ลงถึงร้อยละ 28 โดยเฉลี่ย

แอลจีเน้นสร้ำงควำมสุข
และรอยยิ้มให้กับทุกคน 

 อาคารนทิรรศการของบรษิทั แอลจอีอกแบบภายใต้

แนวคดิหลกั Smlenovation เน้นนวตักรรมอจัฉรยิะทีโ่ดดเด่น 

สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้จรงิ สร้างความ 

สขุและรอยยิม้ให้กบัทกุคน ทัง้นี ้ได้มุง่มัน่ต้อนรบัผูเ้ยีย่มชมด้วย

รอยยิม้ และมัน่ใจว่าทกุคนจะกลบัไปด้วยรอยยิม้และความสขุ 

ตามค�าขวญัของบรษิทัทีว่่า “LG Life’s Good”

จากศูนย์ควบคุม ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างข้อมูลสภาวะ

อากาศ และข้อมลูการใช้งาน ณ เวลานัน้ๆ มาก�าหนดการปรบั

ตั้งค่าในการควบคุมเคร่ืองปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพและ

ลดการใช้พลงังานลงได้ถงึร้อยละ 20 ภายใต้ค่าใช้จ่ายทีคุ่ม้ค่าที่

สุด นอกจากนี้ยังสามารถติดตามสภาวะการท�างานเพ่ือแก้ไข

ปัญหาและวางแผนซ่อมบ�ารุงในอนาคตได้อย่างดีเลิศอีกด้วย

 จากแนวคดิหลกัข้างต้น จงึออกแบบอาคารให้ดเูป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน ลดทอนความแข็งกระด้างของอาคารลง 

เน้นความทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

แอลจ ีออกแบบภายใต้แนวคดิหลกั 
Smlenovation

เน้นนวตักรรมอจัฉรยิะทีโ่ดดเด่น
ตามค�าขวญัทีว่่า LG Life’s Good

 ส�าหรับภายในอาคารนิทรรศการ ได ้น�าเสนอ

นวตักรรมระดบัโลกทีพ่ร้อมให้ผูช้มได้สมัผสัความอจัฉรยิะของ

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี

เฉพาะของ LG เช่น ThinQTM Technology, Total 3D 

Solution, Smart TV, Monitor 3D, Optimus 3D และ LG 

Styler

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ความยัง่ยนื...จากความแขง็แกร่งของพลงังานสูก่ลุม่

พลงังาน

ความยัง่ยนื...จากการแสวงหาพลงังานควบคูไ่ปกบั 

คดิค้นพลงังานทางเลอืกใหม่ๆ ตลอดเวลา 

ความย่ังยืน...จากห่วงโซ่ธรุกิจพลงังาน สูธ่รุกิจทีเ่ตมิ

เตม็ทกุไลฟ์สไตล์ชวีติของคนไทย 

ความย่ังยืน...จากการเติมเต็มธรรมชาติและสังคม

ไทยให้อยูอ่ย่างมดีลุยภาพ 

ความยั่งยืน...จากกระแสพระราชด�าริพระบิดา

พลงังานไทย สูก่ารพฒันาพลงังานทางเลอืก 

-

-

-

-

-

นิทรรศการด้านเคมีภัณฑ์
และปิโตรเลียม

ในบีโอไอแฟร์ 2011

ปตท. แสดงก�ำเนิดปิโตรเลียม

 งานบโีอไอแฟร์ 2011 ได้มกีารน�าแสดงนทิรรศการ

ในหมวดอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์และปิโตรเลยีมทีน่่าสนใจ โดย

เฉพาะทิศทางการพัฒนาสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

 อาคารนิทรรศการของ ปตท. ได้ออกแบบภายใต้

แนวคดิหลกั คอื “Sustainability for the Future” หรอื “สรรค์

สร้างพลังไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยเป็นความยั่งยืนในด้าน

ต่างๆ กล่าวคอื

บีโอไอแฟร์ 2011
ยุทธศ�กด์ คณาสวัสดิ์
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ปตท. ได้ออกแบบภายใต้แนวคดิหลัก
 คอื สรรค์สร้างพลังไทย 

สู่อนาคตทีย่ัง่ยนื

     ภายในอาคารนทิรรศการของ ปตท. มทีัง้หมด 5 โซน 

ดังนี้

 โซนแรก  The Synchronized of  PTT Group 

น�าเสนอภาพรวมการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่ ปตท. ด้วยสือ่ผสม 

(Multimedia) ผสมผสานกบัการแสดงสด (Live Show) ในรปู

แบบ Acrobatic และ Stomp Band พร้อมการบรรเลงเปียโน

     โซนที่สอง เป็นการน�าเสนอเก่ียวกับปิโตรเลียม 

จ�าแนกออกเป็น 2 ส่วนย่อย ส่วนแรก เป็นภาพยนตร์แบบ 4 

มิต ิหรอื 4 D Adventure (Explorer) น�าเสนอเรือ่งราวการ

ก�าเนดิปิโตรเลยีม  และการค้นหาแหล่งปิโตรเลยีมผ่านระบบ 

4D พร้อม Effect ตืน่ตาตืน่ใจ พบกบัไดโนเสาร์ทีจ่ะมาสร้าง

ความแปลกใจและสร้างสสีนัให้กบัผูช้ม พร้อม Stand นัง่ด้วย

ระบบ Simulator ของการขบัเคล่ือนชม Theatre ในแต่ละห้อง

 อกีส่วนหนึง่ในโซนทีส่อง เป็นการน�าเสนอเรือ่งราว

เกีย่วกบัปิโตรเคม ีทีผ่กูพนักบัชวีติประจ�าวนั และนวตักรรมใน

อนาคตที่จะท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีข้ึนกว่าเดิม (The 

better life, the better living) ด้วยเทคนคิการฉายแบบ Map-

ping Video

     โซนทีส่าม Green  Process, Green  Product 

เป็นการให้ผูเ้ยีย่มชมได้เรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการผลติแบบสี

เขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) และ

ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product)  

ของ กลุม่ ปตท. ด้วยเกมแบบโต้ตอบได้ (Interactive) ทีใ่ห้ทัง้

ความรูแ้ละความสนกุสนาน

 โซนทีส่ี ่เทดิพระเกยีรตใินหลวง และโครงการรกัษ์

ป่า สร้างคน 84 ต�าบล วถิพีอเพยีง น�าเสนอภาพ “ พระบดิา

แห่งพลงังานไทย ” จดัแสดงด้วยเทคนคิการฉายภาพผ่านพลา

สม่า โดยกลุม่ ปตท. ได้น้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาสู่

การบรหิารโครงการรกัษ์ป่าสร้างคน 84 ต�าบลวถิพีอเพยีง โดย

น�าเสนอผ่าน ไดโอราม่า และกลุม่ ปตท. ถอืโอกาสนีเ้ชญิชวน

ผูช้มร่วมกนัพลกิใจ สูค่วามพอเพยีงและถวายพระพร ในโอกาส

ครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  ผ่าน

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั มมีมุต่างๆ เช่น มมุถ่ายภาพขึน้จอ พร้อม

เขยีนค�าถวายพระพร เพือ่พลกิใจให้คนท�าความดถีวายในหลวง 

มมุความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทัในกลุม่ ปตท.
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อาคารนทิรรรศการของ
บรษิทั น�า้มนั อพอลโล (ไทย)
จะสร้างความเข้าใจทีจ่ะท�าให้

ผูเ้ข้าชมตระหนกัถงึ
สิง่แวดล้อมและการอยูร่่วมกนั

อย่างยัง่ยนืตลอดไป

 บริษัท น�้ามันอพอลโล (ไทย) จ�ากัด ก่อตั้งข้ึนในปี 

2512 ด้วยการร่วมทนุกบับรษิทั อเิดมติส ึโคซนั จ�ากดั ประเทศ

ญี่ปุ่น โดยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันหล่อล่ืนใน 2 ตลาด

ส�าคญั คอื จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์ดาฟเน่ ส�าหรบัลกูค้าในภาค

อตุสาหกรรม และจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์อเิดมติส ึส�าหรบัลกูค้า

ในภาคยานยนต์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ปี 2554 นับว่าส�าคัญมาก 

เนือ่งจากเป็นการครบรอบ 100 ปี ของการก่อตัง้บรษิทั อเิดมติ

ส ึโคซนั จ�ากดั ประเทศญีปุ่น่ ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 2454

 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ได้

สรรค์สร้างอาคารนทิรรศการภายใต้อแนวคดิ “ชวีติ โลก และ

อนาคต เพื่อไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” ตัวอาคารภายนอกได้

ออกแบบให้ล�้าสมัย ด้วยวัสดุรีไซเคิลจากเม็ดพลาสติก PET 

และโพลีเอสเตอร์  สร้างความรู้สึกแห่งโลกอนาคต ด้วยการ

สร้างลูกโลกจากขวดพลาสติก PET กว่า 25,000 ขวด ตั้ง

ไว้บริเวณหน้าทางเข้าอาคารนิทรรศการ เพื่อสื่อว่าบริษัท 

อนิโดรามา เวนเจอร์ส ผูผ้ลติและจ�าหน่ายโพลเีอสเตอร์แบบ

ครบวงจรระดบัโลก คอื ส่วนหนึง่ของโลกใบนี้ 

 การเข้าร่วมงานบโีอไอแฟร์ 2011 ในครัง้นี ้ อาคาร

นิทรรศการได้ออกแบบภายใต้ปรัชญาของบริษัท อิเดมิตสึ ที่

ว่าการให้ความรูแ้ละกระตุน้ให้เกดิจติส�านกึ นบัเป็นปัจจยัส�าคญั

ทีส่ดุอนัจะน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์อย่างยัง่ยนืทีแ่ท้จรงิของมนษุย์ 

สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงานบีโอไอแฟร์ 2011 ที่มุ่งเน้น

ด้านสิง่แวดล้อม โดยวสัดเุป็นสดัส่วนสงูกว่าร้อยละ 80 ทีใ่ช้

ประกอบเป็นอาคารนทิรรศการของบรษิทั สามารถน�ากลบัไป

ใช้ใหม่ (Re-use) ได้

 ภายในอาคารได้มุ ่งเน้นน�าเสนอมหัศจรรย์ของ

พลงังาน และพศิวงไปกบัการด�าดิง่สูค่วามลกึลบัของโลก ทีม่า

พร้อมกับความตื่นเต้นและให้การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ซึ่งทาง

บริษัทคาดหวังว ่าประสบการณ์ จากการเข้าชมอาคาร

นิทรรศการของบริษัท น�้ามันอพอลโล (ไทย) ครั้งนี้ จะสร้าง

ความเข้าใจที่จะท�าให้ผู ้เข้าชมตระหนักถึงคุณค่าของส่ิง

แวดล้อมและการอยู่ร่วมกันระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงาน และมนุษย์ ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 โซนทีห้่า เป็นร้านค้าในกลุม่บรษิทั ปตท. เช่น ร้าน

จิฟ๊ฟ่ี ร้านกาแฟอะเมซอน

อินโดรำมำแสดงภำพลักษณ์ผู้น�ำ
โพลีเอสเตอร์ของโลก

น�้ำมันอพอลโลน�ำเสนอ
มหัศจรรย์ของพลังงำน
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นบัตัง้แต่ก้าวแรกทีก้่าวเข้าสู่ภายใน
อาคารนทิรรศการ 

จะได้สัมผสัประสบการณ์
ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจผ่านกจิกรรมความรู้

 นบัตัง้แต่ก้าวแรกทีก้่าวเข้าสูภ่ายในอาคารนทิรรศการ 

ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจผ่าน

กจิกรรมความรู ้ความบนัเทงิต่างๆ ทีต่ัง้ใจสร้างสรรค์เพือ่ผูเ้ข้า

ชมงานเป็นพเิศษ ด้วยการจดัแบ่งพืน้ทีภ่ายในอาคารออกเป็น

โซนต่างๆ ดงันี้ 

 โซนอดตี จะเป็นการน�าผูเ้ข้าชมงานร่วมเดนิทางย้อน

กลบัไปส�ารวจจดุเริม่ต้นของบรษิทั พฒันาการของบรษิทั จวบ

จนสถานะในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นผู ้เล่นรายใหญ่ ในธุรกิจ

โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรระดับโลก และผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้

เป็นวตัถดุบิเพือ่ผลติสนิค้า สูผู่บ้รโิภคปลายทาง และกลายเป็น

ส่วนหนึง่ในชวีติประจ�าวนั ของผูค้นในสงัคม 

 โซนปัจจุบัน เป็นประสบการณ์พิเศษท่ีผู้เข้าชมงาน 

จะได้สัมผัสนวัตกรรมบางส่วนของบริษัท ท่ีน�ามาจากหน่วย

ธรุกจิต่างทีม่อียูท่ัว่โลกมาจดัแสดง ซึง่นวตักรรมเหล่านีไ้ด้น�าไป

พฒันาต่อยอดพฒันาเป็นสนิค้าเพือ่ตอบรบัรปูแบบชวีติทีเ่ปลีย่น

ไปในอนาคต โดยน�าเสนอผ่านจอแบบโต้ตอบได้ (Interactive)

ดาวเคมคิอล เน้นให้ความรูเ้กีย่วกบั
ผลติภณัฑ์ และนวตักรรมต่างๆ 
โดยถ่ายทอดข้อมลูเป็นเรือ่งราว

ของห้องต่างๆ ในบ้าน
 โดยได้น�าเสนอในรูปของภาพยนตร์สั้นรักโรแมนติก

เรื่อง “เทคโนโลยีสูตรรักเติมใจ” ที่ท�าให้ผู้เยี่ยมชมอาคาร

นิทรรศการได้รับรู้เรื่องราวว่า เทคโนโลยีอะไร อะไรท�าให้คน

เรารักกัน น�าแสดงโดยดารายอดนิยม คือ หลุยส์ พงษ์พันธ์

เพชร บัณฑูร (จากละครซิทคอมสุดฮา บางรักซอย 9) และ 

อลซิ อภสันนัท์ วรภริมย์รกัษ์ (จากภาพยนตร์เรือ่ง Roommate 

เพือ่นร่วมห้อง...ต้องแอบรกั) 

 นอกจากนี้  ยั งน� า เสนอกิจกรรมการทดลอง

วทิยาศาสตร์ เพือ่สร้างทกัษะและประสบการณ์การเรยีนรูท้าง

วทิยาศาสตร์ และสร้างแรงบนัดาลใจให้เดก็ๆ ซึง่จะเตบิโตก้าว

ขึน้ไปเป็นนกัวทิยาศาสตร์ นกัวจิยั ในวนัข้างหน้า

 อาคารนทิรรศการของบรษิทั ดาวเคมคิอล ได้เน้นการ

ให้ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์และนวตักรรมต่างๆ โดยถ่ายทอด

ข้อมลูเป็นเรือ่งราวของห้องต่างๆ ในบ้าน ซึง่ผูเ้ยีย่มชมมองไป

รอบๆ ตวั กจ็ะพบว่าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีัน้ ความจรงิ

แล้วอยูใ่กล้ตวัเรานีเ่อง ไม่ได้ห่างไกลอย่างทีค่ดิ 

ดำวเคมิคอลน�ำเสนอเทคโนโลยีใกล้ตัว

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

 โซนอนาคต ได้น�าเสนอแนวคิดการใช้ชีวิตในโลก

อนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าชมงานสมัผสักับสิง่ประดษิฐ์ 

และผลติภณัฑ์จากวสัดรุไีซเคลิทีอ่ยูร่อบตวัเรา ไม่ว่าจะเป็นการ

จดัแสดงเฟอร์นเิจอร์ในบ้านและส�านกังาน จากขวดพลาสตกิ 

PET รไีซเคลิ ตลอดจนการน�าเสนอผลงานการออกแบบแฟชัน่

และเฟอร์นเิจอร์จากเยาวชนคนรุน่ใหม่ ทีเ่ข้าร่วมการประกวด 

Reco Young Designer Competition 2011 และผูเ้ข้าร่วม

ชมงานจะได้แบ่งประสบการณ์ความสนุกผ่านการอัพโหลดรูป

แบบออนไลน์  
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ซีพีจ�ำลองบรรยำกำศ
ภำคเกษตรกรรมมำไว้ในงำน

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์หรอืเครอืซพี ีได้ก่อสร้างอาคาร

นิทรรศการบนพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร ใช้งบประมาณการ

ก่อสร้าง 100 ล้านบาท โดยได้ออกแบบอาคารภายใต้

แนวคิดหลัก คือ การคิดใหม่ ท�าใหม่ (Rethink) ต้องการ

สื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รบัรู ้ และรบัทราบถงึศกัยภาพของเครอืซพีี

ทัง้หมด ตัง้แต่วธิคีดิจนถงึวธิลีงมอืปฏบิตัใินการสร้างอาชพีหรอื

ผลติภณัฑ์ทัง้หมดอย่างครบวงจร

 นอกจากนี ้ ยงัเน้นน�าเสนอเก่ียวกับการด�าเนนิธรุกจิ

โดยไม่กระทบต่อสิง่แวดล้อม เป็นการผสมผสานกนัอย่างลงตัว

ของธรรมชาตแิละเทคโนโลย ี(Perfect Harmony) ตัง้แต่การ

พฒันาวถิแีห่งเกษตรกรรมไปสูส่งัคมในยคุสมยัใหม่ ทีใ่ช้ระบบ

การจดัการและเทคโนโลยต่ีางๆ ทีท่นัสมยัมาเป็นตวัขับเคลื่อน

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไว้อย่าง

กลมกลนืและเป็นระบบระเบยีบ เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืของ

มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี

 โครงสร้างภายนอกอาคารก่อสร้างเเบบผสมผสาน 

ระหว่างเหลก็และวสัดธุรรมชาต ิส่วนการออกแบบภมูสิถาปัตย์

ได้ตกแต่งโดยเน้นการใช้ต้นไม้ประดับ ประกอบไปด้วยพืช

เศรษฐกิจ พืชพลังงาน ผลไม้ต่างๆ เช่น ปาล์ม ยางพารา 

ข้าวโพด ต้นข้าว มันส�าปะหลัง ฯลฯ

เครอืซพีไีด้ก่อสร้างอาคารนทิรรศการ
บนพืน้ที ่2,500 ตารางเมตร 

ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 100 ล้านบาท 
ภายใต้แนวคดิหลัก

 คอื การคดิใหม่ ท�าใหม่

นิทรรศการพัฒนาก้าวไกลด้าน
เกษตรกรรม อาหาร เเละเครื่องดื่ม

บีโอไอแฟร์ 2011
ยุทธศ�กด์ คณาสวัสดิ์
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เรียงร้อยเรื่องรำวภำยใต้แนวคิด 
3 อิ่ม 7 โซน

 ส�าหรบัภายในอาคาร ได้น�าเสนอนทิรรศการเพือ่มุง่

เน้นในเรือ่งการผลติอาหาร ทีส่ามารถจะไปด้วยกนัได้กบัด้าน

พลังงานและการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยร้อยเรียงเร่ืองราวน�า

เสนอข้อมลูผ่านสือ่มลัตมิเีดยีภาพและเสยีงในห้องต่างๆ ชวน

ให้ผูเ้ยีย่มชมตดิตาม และมคีวามสนกุสนานประทบัใจ พร้อมกบั

ได้รบัประสบการณ์ 3 อิม่ คอื “อิม่ท้องด้วยอาหาร อิม่สมอง

ด้วยความรู ้ อิ่มใจด้วยความสนุกสนาน” โดยแบ่งพื้นที่

นทิรรศการออกเป็น 7 โซน ดงันี้

 โซนที่ 3 อิ่มท้อง โลกของซีพี  น�าเสนอกระบวนการ

ผลติอาหารคณุภาพและปลอดภยั ในเครอืซพี ีผ่านจอพลาสมา 

แสดงเส้นทางการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยสู่ผู ้บริโภค 

(From Seed Feed Farm Food to Folk)

 โซนที่ 4  อิ่มเอิบอุโมงค์เกษตร  จ�าลองบรรยากาศ

ของเกษตรกรรมมาไว้ในงาน เช่น นาข้าว ไร่ข้าวโพด การเลีย้ง

ปลา การเลีย้งไก่

 โซนที่ 5  อิ่มสมอง  รบัฟังเรือ่งราวต่างๆ ทีเ่ป็นองค์

ความรู ้จากวธิสีูว่ถิเีพือ่ผูช้มสามารถน�าไปปฏบิตัิ

 โซนที ่6  อิม่เอมพระบารม ี น�าเสนอโครงการต่างๆ 

ที่เครือซีพี ได้รับมาด�าเนินการทั้งจากพระราชด�าริ พระราช

ด�ารสั ซึง่ในโซนนีผู้ช้มสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ด้วย

 โซนที่ 7  อิ่มใจ น�าเสนอเรือ่งราว Future Living 

กบัพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Commerce) ในอนาคต 

 

 โซนที ่1 จากเมลด็พนัธุส์ูอ่าหาร จากอาหารสูค่วาม

งดงาม บรเิวณโถงต้อนรบั จดัแสดงรปูภาพวาดจติรกรรมไทย

ซึง่บอกถงึประวตัคิวามเป็นมาของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ทีม่มีา

ยาวนานถงึ 90 ปี นบัตัง้แต่ปี 2464 ทีเ่ริม่ก่อตัง้ร้านจ�าหน่าย

เมลด็พนัธุ ์“เจยีไต๋จงึ” มาสูเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑ์ในปัจจบุนั

 โซนที่ 2 โรงฉายภาพยนตร์  เป็นโรงฉายภาพยนตร์

ท่ีบรรจผุูเ้ข้าชมได้ถงึ 150 คนต่อรอบ น�าเสนอเรือ่ง “ประเทศไทย 

เป็นแผ่นดนิแห่งโอกาส ใต้ร่มพระบารม”ี เพือ่เทดิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

โรซ่ำสำธิตเกี่ยวกับซอสมะเขือเทศที่ใหม่สด

 บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด น�าเสนอ

นิทรรศการภายใต้แนวคิด ROZA Healthy Community 

โซนที่ 4  อิ่มเอิบอุโมงค์เกษตร จ�าลองบรรยากาศของเกษตรกรรม

โซนที่ 5 รับฟังเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ จากวิธีสู่วิถีเพื่อผู้ชมสามารถน�าไปปฏิบัติ

โซนที่ 2 ฉายภาพยนตร์เรื่อง “ประเทศไทย เป็น แผ่นดินแห่งโอกาส ใต้ร่มพระบารมี”
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กระทิงแดงน�ำเสนอ
ควำมภำคภูมิใจของคนไทย

 อาคารนทิรรศการของกระทงิแดงมแีนวคดิหลกั คอื 

“Show Proud” หรอื “ความภาคภมูใิจของคนไทย” เพือ่สร้าง

ภาพลกัษณ์ทีด่แีก่องค์กรและแบรนด์กระทงิแดง โดยน�าเสนอ

ความภาคภูมิใจในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดจากแบรนด์ไทยแท้อย่าง

กระทงิแดง เพือ่เป็นแรงผลกัดนัอนัแรงกล้าให้ผูช้มทกุคนก้าว

ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ในชีวิต น�าพาความส�าเร็จและความสุขแก่

ตวัเองและสงัคม

บรษิทั ไฮควิผลิตภณัฑ์อาหาร จ�ากดั 
น�าเสนอนทิรรศการภายใต้แนวคดิ  

Healthy Community

พบกบัดารา เชฟชือ่ดงั และนกัโภชนาการ คอื อาจารย์

สง่า ดามาพงษ์ ที่จะมาให้สาระ ความรู้ และความ

บนัเทงิมากมาย

•

เวร์ิคชอปสอนการท�าซอสมะเขอืเทศสตูรพเิศษด้วยตวั

คุณเอง ภายใต้การแนะน�าของทีมวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของโรซ่า พร้อมท้ังถ่ายรูปตัวคุณเองติดบน

ฉลากขวดซอสมะเขอืเทศ เพือ่กลบัไปอวดคนทีบ้่านท่าน

ละ 2 ขวด 

ร่วมพสิจูน์ความสดใหม่ของซอสมะเขอืเทศโรซ่า ซึง่นบั

เป็นซอสมะเขอืเทศแบรนด์เดยีวในประเทศไทย ทีผ่ลติ

ขึ้นจากมะเขือเทศสดจากไร่ของตัวเอง ท�าให้สามารถ

ควบคมุคณุภาพได้ตัง้แต่ต้นจนถงึมอืผูบ้รโิภค

พบกบัดารา เชฟชือ่ดงั และนกัโภชนาการ คอื อาจารย์

สง่า ดามาพงษ์ ที่จะมาให้สาระ ความรู้ และความ

บนัเทงิมากมาย

•

•

•  จากแนวคดิหลกัข้างต้น ได้ออกแบบอาคารนทิรรศการ

กระทงิแดงทีโ่ดดเด่น ไม่ซ�า้ใคร และใส่ใจสิง่แวดล้อม ภายใต้

แนวคดิ “Go Green”  โดยได้รบัแรงบนัดาลใจจากโลโก้กระทงิ

แดง เป็นรปูทรงกระทงิคูพุ่ง่ชนกนัอนัเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก โดย

น�าวัสดุเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์กระทิงแดงน�ามาใช้ใหม่ให้เกิด

ประโยชน์ 

กระทงิแดงออกแบบอาคารนทิรรศการ
 ภายใต้แนวคดิ Go Green 
โดยได้รบัแรงบนัดาลใจจาก

โลโก้กระทงิแดง ทีก่ระทงิคูพุ่ง่ชนกนั
อนัเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก

(Healthy Food for Healthy Living) เกีย่วกบัผลติภณัฑ์โรซ่า

เพื่อทุกมื้ออร่อยแบบมีคุณภาพ ด้วยวิธีง่ายๆ (สะดวก) ที่

ตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างลงตัว พร้อมกับ

กิจกรรมทีน่่าสนใจในหลายด้าน
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 โซนที่ 1 น�าเสนอ “Hit Story”  พบกบัเรือ่งราว

ความภูมิใจในแบรนด์กระทิงแดงของคนไทยต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั ทีเ่กดิขึน้จากความมุง่มัน่ อตุสาหะของ “เฉลยีว อยู่

วทิยา” จนปัจจบุนันีก้้าวไกลไปทัว่โลก เป็นเครือ่งดืม่ชกู�าลงัทีม่ี

ยอดขายมากทีส่ดุ พร้อมทัง้กระทงิแดงยงัเป็นแรงผลกัดนัให้คน

ไทยกล้าทีจ่ะสู ้ “พุง่ชนเป้าหมาย”

 ดงันัน้ พืน้ผวิของอาคารนทิรรศการได้ถกูสร้างสรรค์

แบบแปลกใหม่และมชีวีติด้วยแผ่นอะลมูนิัม่กระป๋องเครือ่งดืม่

กระทงิแดงรไีซเคลิกว่า 60,000 แผ่น ทีส่ามารถพลกิตวัพลิว้

ไหวไปตามทิศทางลม ให้กระทิงแดงทั้งสองตัวเหมือนก�าลัง

เคลือ่นทีอ่ยูต่ลอดเวลา 

 ส�าหรับภายในอาคารนิทรรศการ มีจุดเด่นทั้งในแง่

เนือ้หาการจดันทิรรศการถ่ายทอดเรือ่งราว ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจ

และเทคนคิการน�าเสนอในห้องนทิรรศการทีล่�า้สมยั โดยได้แบ่ง

พืน้ทีอ่อกเป็น 3 โซนหลกั ดงันี้  โซนที่ 3 น�าเสนอ “Proud of Real Man” จะได้

สมัผสักบัเทคนคิการน�าเสนอภาพยนตร์ผ่านม่านน�้าทีเ่คยสร้าง

ความประทับใจระดับโลกจาก Thailand Pavilion ให้คนไทย

ได้สัมผัสเป็นที่แรกในประเทศไทย กับเรื่องราวอันซาบซึ้งใจ

ของผู้ที่คิดจะแพ้ ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งมวล จะเป็น

เหมือนแรงบันดาลใจและก�าลังใจที่ย่ิงใหญ่ ให้คนไทยทุกคน

พุ่งชนเป้าหมายเพราะในที่สุด...“เราคนไทย จะยิ่งใหญ่ไปด้วย

กัน”
นทิรรศการล�า้สมยัแบ่งเป็น 3 โซน 
คอื Hit Story, Proud of Thai 

และ Proud of Real Man

 โซนที่ 2 น�าเสนอ “Proud of Thai” ผูเ้ยีย่มชมจะ

ตืน่ตาตืน่ใจไปกบั 3D Projection Mapping บนจอ Panorama 

และระบบแสง ส ีเสยีง เตม็รปูแบบ รบัชมกฬีาผาดโผน Red 

Bull Extreme จากทัว่โลก และร่วมภาคภมูใิจทีป่ระเทศไทย

เป็นเจ้าของทมีรถแข่งกระทงิแดง (Red Bull Racing Team) 

ทีค่ว้าแชมป์การแข่งขนัรถ F1 ระดบัโลกมา 2 ปีซ้อน คอื ปี 

2553 และปี 2554

 ผูช้มยงัจะมส่ีวนร่วมลุน้ระทกึและเป็นส่วนหนึง่ในโชว์

ผาดโผนกลางอากาศระดบัโลก  Flying Simulator ครัง้แรกใน

ประเทศไทย และนอกจากนัน้ ผูเ้ยีย่มชมยงัสามารถซือ้หาของ

ทีร่ะลกึของกระทงิแดง ณ จดุจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ ซึง่จ�าหน่าย

เป็นกรณพีเิศษเฉพาะงาน BOI Fair 2011 เท่านัน้

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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 อาคารศาลาไทย หรอื Thailand Pavilion  ตดิอนัดบั 

1 ใน 10 อาคารที่ได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่เปิดจนปิดงาน 

มีผู้เข้าชมรวมกว่า 6.49 ล้านคน ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 6 

ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 10 ของจ�านวนผูเ้ข้าชมงานทัง้หมด 

73.40 ล้านคน โดยผูเ้ข้าชมงานเป็นชาวจนีประมาณร้อยละ70  

ของผู้ชมอาคารศาลาไทย ต่างให้ความชื่นชมกับความงดงาม

และอลงัการของสถาปัตยกรรมไทย รวมถงึห้องจดันทิรรศการ

ทีม่กีารใช้เทคนคิทีท่นัสมยั สร้างความประทบัใจให้แก่ผูเ้ข้าชม

เป็นอย่างมาก

 การเข้าร่วมงาน Shanghai World Expo 2010  

ของประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีส�าคัญในการเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ ความน่าเชือ่ถือ และความเป็นไทย ให้นานาประเทศ

ได้รบัทราบตลอดจนเป็นการน�าเสนอ และประชาสัมพันธ์ความ

ก้าวหน้าของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และ

ศักยภาพในด้านต่างๆ ของไทยสู่เวทีโลก

 ส�าหรับแนวคิดการเข้าร่วมงาน World Expo ของ

ประเทศไทย น�าเสนอในหัวข้อ “ความเป็นไทย วิถีแห่งความ

ย่ังยนืของชวีติ” หรอื “Thainess: Sustainable Ways of Life” 

โดยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของอาคารศาลาไทย น�า

เสนอในรปูแบบ “ประเทศไทย” และ“ความเป็นไทย” ให้นานา

ประเทศได้รูจ้กัมากยิง่ขึน้ ในฐานะประเทศทีม่เีอกลกัษณ์ ศลิปะ 

และวัฒนธรรมอันโดดเด่น 

 อาคารดังกล่าวออกแบบภายใต้แนวความคิด “Thai 

Perspective” ซึง่เป็นการหยบิยกเอาสถาปัตยกรรม และศลิปะ

ของไทยมาผสมผสานจัดวางในการก่อสร้างอาคารศาลาไทย 

เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถสัมผัสความงดงามแบบไทย และ

วิถีความเป็นไทยจากการชมทัศนียภาพภายนอกของผลงาน

สถาปัตยกรรมของอาคารศาลาไทย รวมถงึมคีวามเข้าใจถงึชวีติ

ความเป็นอยู่ โดยผ่านห้องจัดแสดงนิทรรศการ และจัดการ

อลังการอาคารศาลาไทย
ท็อปเท็น Shanghai World Expo 2010

แนวคิดและกำรออกแบบอำคำรศำลำไทย

บีโอไอแฟร์ 2011
สุนันทา  อักขระกิจ
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แสดงทางวัฒนธรรม 

 การออกแบบสถาปัตยกรรมยังสอดแทรกศิลปะของ

ไทยไว้อย่างลงตวั โดยด้านหน้าตวัอาคารโดดเด่นด้วยยักษ์ไทย 

“อินทรชิต” และยักษ์จีน “ลั่นถัน” ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์

ของการคุ้มครอง ปกป้องหน้าซุ้มประตู เงินลงทุนท่ีใช้ในการ

ก่อสร้างอาคารทั้งหมดเป็นจ�านวน 599 ล้านบาท

 นอกจากนี ้ภายในบรเิวณอาคารยงัโดดเด่นด้วยศาลา

กลางน�้า ซึ่งเป็นเวทีจัดการแสดงต่างๆ โดยคณะนักแสดงมือ

อาชพีจากเมอืงไทย  และนกัดนตรไีทยโดยนกัเรยีนอาสาสมคัร

ของสถานกงสลุใหญ่ประจ�านครเซีย่งไฮ้  ส�าหรบัห้องจดัแสดง

ภายใน เป็นการถ่ายทอดขนบธรรมเนยีมประเพณ ี และวถิชีวีติ

แบบไทยผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งจอภาพกลางน�้า หุ่นยนต์ยักษ์

อินทรชิต การฉายภาพแบบพาโนรามา และภาพยนตร์สี่มิติ

 รัฐบาลไทยได้ตอบรับเข้าร่วมงาน The World Ex-

position Shanghai China 2010 โดยมอบหมายให้กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงาน

หลกัทีร่บัผดิชอบในการเข้าร่วมงาน ณ นครเซีย่งไฮ้ สาธารณรฐั

ประชาชนจีน ที่จัดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 

2553 โดยมีหัวข้อหลัก (Theme) ในการจัดแสดง คือ “Better 

City, Better Life” (เมืองที่ดีกว่า  เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น)

 ส�าหรับอาคารศาลาไทย แบ่งการจัดแสดงห้อง

นิทรรศการ ออกเป็น 3 ห้อง ซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ

ประเทศไทย และน�าเสนอวิถีชีวิตความเป็นไทย  

ด้านหน้าอาคารศาลาไทย
โดดเด่นด้วยยักษ์ไทย อินทรชิต และยักษ์จีน ลั่นถัน

ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครอง ปกป้องหน้าซุ้มประตู

ไทยกับกำรเข้ำร่วมงำน 
World Expo
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 เป็นการเล่าเรื่องผ่านสายน�้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ

คนไทยภายใต้แนวคิด วิถีแห่งน�้า วัฎจักรแห่งชีวิต หลาก

วัฒนธรรม ผสมผสานอย่างกลมเกลียว บนผืนแผ่นดินทอง  

เที่ยวทั่วถิ่น ดินแดนงาม สยามประเทศ

 เป็นการร่วมเดินทางย้อนผ่านกาลเวลาไปสู ่ครั้ง

โบราณกาล สัมผัสบรรยากาศเม่ือคร้ังบรรพบุรุษไทยได้ก่อตั้ง

รกราก ผ่านวิถีชีวิตความเป็นไทยแบบดั้งเดิม นับตั้งแต่เร่ิม

ก�าเนิดชาติไทย การหลอมรวมของคนหลากหลายเชื้อชาติ 

หลากหลายวฒันธรรมภายใต้ผนืแผ่นดนิทอง ทีม่วีถีิการด�าเนนิ

ชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ เกิดจุดเร่ิมต้นแห่ง “วัฒนธรรม

สายน�้า” ถ่ายทอดผ่าน “วัฎจักรของน�้า” โดยสอดแทรกความ

ส�าคญัของ “น�า้” ทีถ่อืเป็นส่วนส�าคญัของชวีติ และเป็นสิง่เชือ่ม

โยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้หลอมรวมกันเป็น

หนึ่งเดียว   

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะน�าภาพรวมของประเทศไทย

และ “ความเป็นไทย” ให้ชาวต่างชาตไิด้รูจ้กัมากยิง่ขึน้ รวมถงึ 

เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย  ในฐานะ

ประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ด้วยความแตกต่าง

ของชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว

 เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  

และความสัมพันธ์อันยาวนานของไทยและจีน ภายใต้แนวคิด

ที่ประเทศไทยท�าการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ น�ามาซึ่ง

วิวัฒนาการของแผ่นดิน ดินแดนแห่งอารยธรรม อู่ข้าวอู่น�้า

ของโลก มิตรจิตมิตรใจพร้อมมอบให้ สายสัมพันธ์ยาวนาน 

ไทย–จีน สองแผ่นดิน

 จากชาติที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันงดงาม มาถึง

เรื่องราวความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนานาชาติ รวมถึง

ความสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดินไทย - จีนที่มีมาเนิ่นนาน ซึ่ง

การก้าวเข้ามาของชาวต่างชาตคิอื  ก้าวแรกของการผสมผสาน

วัฒนธรรมที่หลากหลาย  (Blending of Diverse Cultures in 

the City)  และมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของชาวไทย  สามารถ

พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบัน

 นอกจากนัน้ ยงัสือ่ถงึเรือ่งราวความสมัพนัธ์ระหว่าง

สังคมเมืองและสังคมชนบท (Interaction between Urban 

and Rural Areas) ถึงแม้กาลเวลาจะผนัผ่านไป ความก้าวหน้า 

การพัฒนาได้ก้าวเข้ามามีบทบาทมากย่ิงข้ึน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยัง 

คงด�ารงอยู่ นั่นคือ วิถีชีวิตของคนไทยที่รักสงบ และคงไว้ด้วย 

“เอกลักษณ์ความเป็นไทย” ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

 การแสดงให้ห้องนีท้�าให้ผูเ้ข้าชมงานเกดิความประทบั

ใจกับความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในสังคม

ห้องจัดแสดงนิทรรศกำรที่ 1 จำกต้นสำย
แหล่งก�ำเนิด  (A Journey of Harmony)

ห้องจัดแสดงนิทรรศกำรที่ 2 
เกิดร้อยพันหลำยวิถี (A Harmony of-
Different Tones)
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 ผู ้เข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่จะช่ืนชมการจัดแสดง

นิทรรศการในห้องนี้ เนื่องจากมีการใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองที่

ล�า้สมยั โดยผ่านหุน่ยนต์ยกัษ์ไทย “อนิทรชติ” ซึง่มคีวามสงูกว่า 

3.5 เมตร นบัได้ว่าเป็นหุน่ยนต์ยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในการจดั

งานครัง้นี ้ ซึง่สร้างความประทบัใจให้แก่ผูเ้ข้าชมเป็นอย่างมาก

ชนบท เหน็ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านธรุกจิและเทคโนโลยขีอง

สงัคมเมอืง เสรมิให้เกิดกระแสการท่องเทีย่ว เพือ่ดงึเมด็เงนิเข้า

ประเทศไทยในช่วงทีภ่าวะเศรษฐกจิทัว่โลกซบเซา

 เป็นการฉายภาพยนตร์แบบส่ีมิติ โดยการน�าเสนอ

เรื่องราวความเป็นไทยผ่านรูปแบบเทคนิคอันทันสมัย สร้าง

ความสนกุสนาน ตืน่เต้น และประทบัใจให้แก่ผูเ้ข้าชมเป็นอย่าง

มาก ภายใต้แนวคดิตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดัง่เทยีน

ส่องสว่าง สูห่นทางแห่งความสขุอนัยัง่ยนื วถิชีวีติไทยใน-

ศตวรรษที ่21 ความสขุในทกุพืน้ที ่ทกุอาชพี ทกุชนชัน้ โดยมี

พระมหากษตัรย์ิเป็นผูน้�าความสขุสูป่วงชนชาวไทย

 ห้องนี้จึงเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในอาคาร

ศาลาไทย นกัท่องเทีย่วจะได้พบกับประเทศไทยในอกีแง่มมุหนึง่ 

ทีถ่งึแม้เปลอืกนอกจะถกูฉาบด้วยเทคโนโลย ีและความทนัสมยั

แบบต่างชาต ิแต่ลกึๆ ลงไปยงัแก่นแท้ของคนในชาต ิเรายงัคง

อยู่อย่างเรียบง่ายภายใต้หลักการด�าเนินชีวิต “พอเพียง” ที่

สามารถปรบัใช้ได้ในทกุระดบัชนชัน้ เพือ่ด�ารงอยูร่่วมกนัอย่าง

มคีวามสขุ

 โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลก

ยุคโลกาภิวัตน์ด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมทั้ง

การด�าเนนิชวีติด้วยความอดทน ความเพยีร มสีตปัิญญา และ

มคีวามรอบคอบเพือ่ให้สมดลุ พร้อมรบัความเปลีย่นแปลงทัง้ใน

ด้านวตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอก 

นอกจากนี้ ผู ้เข้าชมส่วนใหญ่ยังสามารถจดจ�าค�าทักทาย 

“สวัสดี”ได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ

เผยแพร่ภาษาไทย ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ประจ�าชาตไิทย ให้เป็นที่

รูจ้กัได้อย่างกว้างขวางในหมูช่าวต่างชาติ

หุ่นยนต์ยักษ์ไทย อินทรชิต  
นับได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ สูงกว่า 

3.5 เมตร และใหญ่ที่สุด 
ในงาน World Expo

ห้องจัดแสดงนิทรรศกำรที่ 3 
หลอมรวมชีวีสู่วิถีควำมเป็นไทย

(A Harmony of Thais) 
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สัญลักษณ์
ของอำคำรศำลำไทย
 สญัลกัษณ์ของอาคารศาลาไทย ออกแบบเป็นรปูเส้น

สาย “ลายกนก” ซึง่เป็นลายพืน้ฐานทีส่�าคญัในจติรกรรมไทย  

เป็นอกีภมูปัิญญาหนึง่ของศลิปินไทยทีม่มีาแต่โบราณ เปรยีบได้

กบัลายต่างๆ ของธรรมชาต ิเช่น ใบไม้ สายน�า้ เปลวไฟ ฯลฯ 

น�ามาบรรจงสร้างในงานจติรกรรมไทย

 ส�าหรบัความหมายทีต่รงตวัของค�าว่า “กนก” หมาย

ถงึ “ลวดลายไทย” แต่อกีความหมายหนึง่ คอื “ทอง” ก�าหนดใช้

สนี�า้ตาล - ทอง ของ “กนก” เป็นส่วนหนึง่ของสญัลกัษณ์อาคาร

ศาลาไทย เปรยีบเสมอืนผนืแผ่นดนิทองของไทยอนัอดุมสมบรูณ์  

 ส่วนรายละเอียดภายในกนกน้ัน จะประกอบด้วย

สีเ่หลีย่มข้าวหลามตดัทีห่ลากหลาย น�ามาร้อยเรยีงผสมผสาน

ให้เป็นหนึ่งเดียว สื่อถึงความหมายของความหลากหลายทาง

เชือ้ชาต ิเปรยีบเสมอืนการรวมกันเป็นหนึง่ของผูค้นชาวไทยเชือ้

ชาตต่ิางๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นผนืแผ่นดนิไทย

 สญัลกัษณ์ของ “กนก” ออกแบบให้มปีลายยอดมุง่ไป

ในทศิทางเดยีวกนั ดัง่ความสามคัค ีความกลมเกลยีวและความ

มุง่มัน่ ทีจ่ะร่วมกนัพฒันาประเทศของชนทกุเชือ้ชาตไิปสูท่ศิทาง

เดยีวกนั 

 “กนก” ที่ก�าหนดให้เป็นตราสัญลักษณ์ของอาคาร

ศาลาไทยครัง้นี ้มสีณัฐานเดยีวกบัเลข ๑ ของไทย ถกูจดัวางไว้

ด้านบนของชือ่ “ประเทศไทย” ทีเ่ขยีนด้วยตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

เพือ่ผสมผสานความเป็นสากลเข้ากบัเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

และอกีนยัหนึง่คอื ความเป็นหนึง่เดยีวกนัของชนในชาติ

 การออกแบบสัญลักษณ์น�าโชคของอาคารศาลาไทย

นั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากประติมากรรมยักษ์ไทย “อินทร

ชิต” ที่ยืนอยู่ด้านหน้าอาคารศาลาไทย เป็นรูปแบบของตัว

การ์ตนูยกัษ์ตวัน้อย ชือ่ว่า “ไท” ซึง่ “ยกัษ์ไท” นีม้บีคุลกิลกัษณะ

น่ารกั น่าเอน็ด ูแฝงด้วยเสน่ห์กรยิาอนัสภุาพอ่อนน้อมแบบไทย 

เพื่อสร ้างความสุขและความสนุกสนานให้กับผู ้ เข ้าชม

นทิรรศการ

 “ไท” คอื  ชือ่ของสญัลกัษณ์น�าโชคของอาคารศาลา

ไทย หมายถงึ “ผูเ้ป็นใหญ่” และยงัออกเสยีงเหมอืนกบัค�าว่า 

“ไทย” ซึ่งหมายถึง “ชนเช้ือชาติไทย” “ความมีอิสระ” และ 

“ความไม่เป็นทาส”

 “ยักษ์ไท” เปรียบเสมือนกับประเทศไทย ซึ่งเป็น

ประเทศเอกราช ผูค้นมคีวามเป็นอสิระทัง้กายและจติใจ คนไทย

มจีติใจด ีมคีวามสขุ มนี�า้ใจ เตม็ไปด้วยความน่ารกั และรอยยิม้

อนัสดใส พร้อมทีจ่ะเผือ่แผ่มติรภาพให้แก่มวลมนษุยชาติ

 สเีขยีว หมายถงึ ความอดุมสมบรูณ์ของผนืแผ่นดนิ

ไทย ดวงตากลมโตแต่เรยีวร ี เปรยีบเสมอืนดวงตาของคนไทย 

ทีมุ่ง่มัน่ และแฝงด้วยความเอือ้อาทร

 รอยย้ิม เป็นรอยย้ิมสยามทีไ่ด้รบัการขนานนามไว้ เป็น

ย้ิมทีเ่ป่ียมด้วยความจรงิใจแสดงถึงความสขุ และความเป็นมติร

ทีพ่ร้อมมอบให้แก่เพือ่นร่วมโลก

 กระบองใหญ่ที่ถือ เป็นเหมือนกับกระบองวิเศษ 

สามารถเปลีย่นรปูทรงเป็นสิง่ต่างๆได้ มอีทิธฤิทธิใ์นการเนรมติ

ความสขุ และความฝันให้สมหวงั 

สัญลักษณ์น�ำโชคของอำคำรศำลำไทย

สัญลักษณ์น�าโชคของอาคารศาลาไทย
เป็นตัวการ์ตูนยักษ์ตัวน้อย ชื่อ ไท
มีบุคลิกลักษณะน่ารัก น่าเอ็นดู
แฝงด้วยเสน่ห์กริยาอันสุภาพ

อ่อนน้อมแบบไทย
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งาน World Expo เป็นมหกรรม
ที่ผสมผสานระหว่างการแสดงภาพลักษณ์
ของประเทศชาติ กับผลิตภัณฑ์สินค้า และ

ประดิษฐ์กรรมของโลกสมัยใหม่

 งานมหกรรมโลก หรอื “World Expo” มปีระวตัคิวาม

เป็นมายาวนาน เป็นมหกรรมท่ีผสมผสานระหว่างการแสดง

ภาพลกัษณ์ของประเทศชาต ิกบัผลติภณัฑ์สนิค้าและประดษิฐ์

กรรมของโลกสมยัใหม่หลงัการปฏวิตัอิตุสาหกรรม ทีเ่ริม่มขีึน้

เป็นครัง้แรกในยโุรป ตรงกบัปลายรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่ 4 (ปี 2405) และด้วยสาย

พระเนตรอันยาวไกลและพระปรีชาชาญด้านการต่างประเทศ

ของพระองค์ ท�าให้ประเทศไทยหรอืสยามในเวลานัน้ ได้เข้าร่วม

งาน World Expo และเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยสร้างชือ่เสยีงของ

ประเทศไทยให้เป็นทีรู่จ้กัของชาวโลก และส่งผลดใีนด้านความ

ม่ันคงและการค้าการลงทนุของประเทศสบืมา

 หลังจากการเข้าร่วมงานในครั้งนั้นแล้ว ต่อมาใน

รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาล

ที ่5 และรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

รชักาลที ่6  สยามกย็งัคงให้ความส�าคญักบัการเข้าร่วมงานเรือ่ย

มา สบืเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั

ประเทศไทยกับกำรจัดแสดงงำน World Expo ที่ผ่ำนมำ
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งาน World Expo ถอืเป็นโอกาส
ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
และความน่าเชือ่ถอืของประเทศ
ให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมงำน

 งาน World Expo ถอืเป็นโอกาสในการเสรมิสร้าง

ภาพลักษณ์ และความน่าเช่ือถือของประเทศให้ปรากฏแก่

สายตาชาวโลก รวมถึงประเทศไทย จะได้รับประโยชน์ที่ไม่

สามารถประเมนิค่าเป็นเงนิได้ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เป็นการ

ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลก แสดงให้เห็นความ

ก้าวหน้าของประเทศ ภายใต้กระแสการพฒันาด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ การพัฒนาด้านต่างๆ ที่คนไทยสามารถเลือกใช้

นวัตกรรมใหม่โดยการต่อยอดจากฐานทรัพยากร และ

ภูมิปัญญาดั้งเดิมได้อย่างสอดคล้องลงตัว อันเป็นเอกลักษณ์ที่

โดดเด่นและเป็นทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อความ

เป็นอยู่ที่ดีกว่าในสังคมเมืองและสังคมชนบท

 นอกจากน้ียังเป ็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับ

ประเทศไทยในฐานะ “ครวัของโลก” ทีไ่ด้มาตรฐานและทัว่โลก

ให้การยอมรับ ก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องจากธุรกิจอาหารไทย

อาคารศาลาไทย ประสบความส�าเรจ็
อย่างงดงาม หากเทยีบกบั
อาคารของประเทศอืน่ๆ 
โดยมจี�านวนผูเ้ข้าชม

ประมาณ 3.5 หมืน่คนต่อวนั

ศำลำไทยประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงงดงำม

 ในจ�านวนอาคารทีร่่วมจดัแสดงในงาน World Expo 

อาคารแสดงนทิรรศการของจนี เป็นอาคารทีม่ผีูเ้ข้าชมให้ความ

สนใจอย่างล้นหลาม  ส่วนของประเทศอืน่ๆ ทีไ่ด้รบัความสนใจ

ไม่น้อย คอื ศาลาของประเทศซาอดุอีาระเบยี สหราชอาณาจกัร  

เยอรมน ี สเปน  ฝรัง่เศส  อติาล ี สหรฐัอเมรกิา และเกาหลใีต้

 ส�าหรบัอาคารศาลาไทย  นบัได้ว่าประสบความส�าเรจ็

รวมทัง้อตุสาหกรรมอาหารแปรรปู ท�าให้เกิดความเชือ่มัน่ในการ

ลงทนุหรอืการตัง้ฐานการลงทนุในประเทศ ทัง้ภาคเกษตรกรรม

และภาคอตุสาหกรรม แสดงให้เหน็ถงึความพร้อมและศกัยภาพ

ของประเทศไทยในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ซึง่เป็นหนึง่ในรายได้

หลกัของประเทศ รวมถึงเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศกบัประเทศเจ้าภาพ และประเทศสมาชกิอืน่ๆ ทีเ่ข้าร่วม

งานดงักล่าว 
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อย่างงดงาม หากเทยีบกบัอาคารของประเทศอืน่ๆ เนือ่งจากไทย

มีการลงทนุในการก่อสร้างเพยีง 599 ล้านบาท บนพืน้ทีเ่กอืบ 2 

ไร่ แต่มสีถติจิ�านวนผูเ้ข้าชมประมาณ 3.5 หมืน่คนต่อวนั

 อาจกล่าวได้ว่า อาคารศาลาไทย จดัอยู่ในประเภทจิว๋

แต่แจ๋ว ทีเ่น้นเรือ่งเทคนคิ เนือ้หา ภาพถ่าย ซึง่น�าเสนออย่าง

ตรงไปตรงมา กระชบั ฉบัไว ชมแล้วสามารถเข้าใจได้ทนัท ี และ

อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ ร้านอาหารไทย 

โดยการบนิไทย  อาหารทีข่ายดทีีส่ดุในงานนีค้อื ต้มย�ากุง้ และ

ต้มข่าไก่ ทีม่รีสชาตถิกูปาก และถกูใจชาวจนีเป็นอย่างมาก

 ส่วนร้านขายของทีร่ะลกึ ก็ได้รบัความสนใจไม่แพ้กนั  

ได้แก่  เสือ้ยดื  ตุก๊ตายกัษ์ไท  รวมถึงผลติภณัฑ์ต่างๆ จากศนูย์

ศิลปาชพี  โดยมยีอดขายเฉล่ียประมาณ 14,000 - 15,000 หยวน 

หรอืประมาณ 70,000 - 75,000 บาทต่อวนั และเคยมยีอดขาย

สงูสดุถงึ 45,000 หยวน หรอืราว  225,000 บาทต่อวนั

 จะเหน็ได้ว่า งาน World Expo เป็นงานทีม่ากกว่าการ

จดังานแสดงสนิค้า  เพราะเป็นงานทีร่วบรวมทัง้เทคโนโลย ีและ

ศลิปวฒันธรรม  นอกจากนีย้งัเป็นโอกาสของประเทศผูจ้ดังาน

ในการพัฒนาเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดงาน ซึ่งนับเป็น

โอกาสในการสร้างเมอืงใหม่  เพือ่ขยายความเจรญิและลดความ

แออดัของเมอืงหลวงได้

 ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลของแต่ละประเทศ  

โดยเฉพาะไทยที่พยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World 

Expo ในอกี 10 ปีข้างหน้าทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา เพยีง

แต่ว่าในการเสนอตัวลงแข่งขันไทยคงต้องมีความพร้อม และ

ต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแผนด้านการ

จดัหาเงนิลงทนุ  แผนการจดังาน  สถานทีจ่ดังาน  สาธารณปูโภค

ด้านต่างๆ การคมนาคมขนส่ง และอาจรวมไปถงึบรรยากาศใน

ด้านต่างๆ ของไทยด้วย 
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 บีโอไอ ให้การส่งเสริมการลงทุน ด้วยสิทธิประโยชน์

ในรูปของภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยสิทธิประโยชน์

ด้านช่างฝีมือเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษีอากร มีบทบาท

ส�าคัญในการให้บริการของบีโอไอ 

 งานช่างฝีมอือยูใ่นความรบัผดิชอบของกลุม่ผูช้�านาญ

การต่างประเทศ ศนูย์บรกิารลงทนุ บโีอไอ ตัง้อยูท่ีศ่นูย์บรกิาร

วซ่ีาและใบอนญุาตท�างาน อาคารจตัรุสัจามจรุ ีชัน้ 18 ปทมุวนั 

กรุงเทพฯ ซึ่งมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการน�าเข้าคนต่างด้าวมา

ปฏิบัติงานในต�าแหน่งงานของกิจการบีโอไอ ท่ีจะน�าเสนอต่อ

ไปนี้

 การน�าเข้าช่างฝีมอืต่างชาตภิายใต้สทิธิด้์านช่างฝีมอื

ของบโีอไอ เริม่จากการมบีตัรส่งเสรมิฯ เพือ่ใช้สทิธิต์ามมาตรา 

25 และ 26 แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 

เพื่อการอยู่ และท�างานในราชอาณาจักร หากอยู่ในระหว่าง

ขอรับการส่งเสริมฯ จะใช้สิทธิ์ตามมาตรา 24 โดยการใช้สิทธิ์

ด้านช่างฝีมือ ตามมาตรา 25 ก�าหนดค�าเฉพาะไว้ว่า ช่างฝีมือ 

หรอืผูช้�านาญการ จงึจ�าเพาะช่างฝีมอื หรอืผูช้�านาญการเท่าน้ัน

ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ด้านช่างฝีมือของบีโอไอได้ 

 อย่างไรก็ตาม ช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญการต่างชาติใน

กิจการบีโอไอ อาจใช้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือของบีโอไอ

หรือไม่ก็ได้ กล่าวคือ มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ โดยหากไม่ใช้

สทิธิช่์างฝีมอืของบโีอไอ สามารถยืน่กรณธีรุกจิทัว่ไปทีก่รมการ

จัดหางาน กระทรวงแรงงานได้โดยตรง ฉะนั้น คนต่างด้าวใน

กจิการบโีอไอ ไม่จ�าเป็นต้องอยูป่ฏบิตังิานในราชอาณาจกัรภาย

ใต้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือของบีโอไอเสมอไป  

ต�าแหน่งของช่างฝีมือต่างชาติ
ภายใต้โครงการบีโอไอ

คุณสมบัติของช่ำงฝีมือต่ำงชำติ 

กฎเเละระเบียบควรรู้
วันเพ็ญ  หรูจิตตวิวัฒน์
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ช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญการต่างชาติ
ที่ท�างานในกิจการบีโอไอ 

ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 
กรณีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต�าแหน่งงานในระดับทั่วไป 

หรือประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 
หากวุฒิการศึกษาไม่ตรง

กับต�าแหน่งงาน

 ช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญการต่างชาติท่ีท�างานในกิจการ

บีโอไอ ที่สามารถใช้สิทธิ์บีโอไอได้ ต้องมีคุณสมบัติด้านอายุ 

วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 ช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญการต่างชาติตั้งแต่ระดับผู้จัดการ

ขึ้นไป ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (2) ไม่ว่าจะมีวุฒิการศึกษาตรง

กับต�าแหน่งงานหรือไม่ก็ตาม กล่าวคือ ประสบการณ์ท�างาน

ในด้านที่ส่งเสริม และสนับสนุนการมาปฏิบัติงานในกิจการ

บีโอไอไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่น้อยกว่า 27 ปี  

 ประสบการณ์ท�างานต้องเกีย่วพนักบัต�าแหน่งหน้าที่

ทีข่ออนมุตั ิจงึจะสามารถนบัเป็นประสบการณ์ท�างานได้ อกีทัง้

ช่ือต�าแหน่งต้องมีความชัดเจน และสะท้อนงานที่ท�า เช่น 

Marketing Manager จะมาปฏิบัติงานด้านการตลาด เป็นต้น 

 นอกจากนั้น กรณีชื่อต�าแหน่งที่เจาะจง ยังบอกถึง

วุฒิการศึกษาด้วย เช่น Technical Engineering Develop-

ment Supervisor ต้องจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

เท่านั้น เป็นต้น

 ต�าแหน่งทีจ่ะขออนมุตัสิ�าหรบัช่างฝีมอื/ผูช้�านาญการ

ต่างชาติ ต้องมีความชัดเจน โดยชื่อต�าแหน่งต้องบอกลักษณะ

งาน และระดับการบังคับบัญชาในองค์กรนั้นได้ เช่น Manag-

ing Director, Marketing Manager, Quality Control Su-

pervisor เป็นต้น ซึ่งหากเป็นต�าแหน่ง Managing Director 

ช่างฝีมอืต้องเป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั ตาม

หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทนั้น

ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในกรณทีีว่ฒุกิารศกึษาตรงกบั

ต�าแหน่งงานในระดบัทัว่ไป และมอีายไุม่ต�า่กว่า 22 ปี นบั

ถงึวนัทีย่ืน่บรรจตัุว

ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในกรณทีีว่ฒุกิารศกึษาไม่ตรง

กบัต�าแหน่งงาน หรอืในกรณทีีม่ตี�าแหน่งในระดบัผูจ้ดัการ

และมอีายไุม่ต�า่กว่า 27 ปี นบัถงึวนัทีย่ืน่บรรจตุวั

(1)

 รายละเอยีดเอกสารทีต้่องใช้ประกอบการยืน่เรือ่งต่อ

กลุม่ผูช้�านาญการต่างประเทศ และแบบฟอร์มต่างๆ ในเวบ็ไซต์

ของบโีอไอที ่www.boi.go.th/thai/services/boi_forms.asp

 เมื่อช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญการต่างชาติมีคุณสมบัติครบ

ถ้วนแล้ว หากกิจการประสงค์จะใช้สิทธิ์ด้านช่างฝีมือน�าเข้า

ช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญการต่างชาติมาปฏิบัติงานในโครงการที่ได้

รับส่งเสริมการลงทุน ให้ด�าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ

ยืน่ค�าขออนมุตัติ�าแหน่งหน้าทีก่่อน เมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้ว จงึ

เข้าสูข่ัน้ตอนที ่2 

ยืน่เรือ่งขอบรรจชุ่างฝีมอื/ผูช้�านาญการต่างชาตใินต�าแหน่ง

ทีไ่ด้รบัอนมุตัแิล้ว

(1)

(2)

(2)

ขั้นตอนกำรน�ำเข้ำช่ำงฝีมือต่ำงชำติ 

ต�ำแหน่งหน้ำที่ของช่ำงฝีมือต่ำงชำติ



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ตุล
าค

ม 
 2

55
4

85

ต�าแหน่งที่จะขออนุมัติ
 ต้องมีความชัดเจน โดยชื่อต�าแหน่งต้อง

บอกลักษณะงาน และระดับการบังคับ
บัญชาในองค์กรนั้นได้

 กรณีเป็นต�าแหน่งด้านตลาด การส่งออก และการขาย 

ต้องให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องของสัดส่วนการค้า

ภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยส่งออกไปยัง

ประเทศใดบ้าง

 กรณเีป็นต�าแหน่งด้านตรวจสอบ และควบคมุคณุภาพ

ในสายการผลติ ต้องให้ข้อมลูประกอบการพจิารณาในเรือ่งของ

ชนดิผลติภณัฑ์ และสายการผลติประกอบการพจิารณาด้วย อกี

ทั้งช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญการต่างชาตินั้น จะมาควบคุม ดูแล และ

ปฏิบัติงานในสายการผลิตใด

 ต�าแหน่งหน้าทีข่องช่างฝีมอื/ผูช้�านาญการต่างชาตทิี่

ขออนุมัติต้องมีเหตุผล และความจ�าเป็นในการจ้างช่างฝีมือ/ผู้

ช�านาญการต่างชาตนิัน้ เช่น ขอบเขตงานในต�าแหน่งนี ้ปัจจบุนั

อยูใ่นความรบัผดิชอบของใคร ท�าไมต�าแหน่งหน้าทีน่ีจ้งึจ�าเป็น

ต่อองค์กรในช่วงเวลาท่ีย่ืนค�าขอ ด้วยเหตุผลอะไรจึงต้องมี

ต�าแหน่งนี้ และเหตุใดต้องเป็นคนต่างชาติ เป็นต้น

 เหตุผล และความจ�าเป็นในการขออนุมัติต�าแหน่ง

หน้าที่นั้น เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพิจารณาของกลุ่มผู้

ช�านาญการต่างประเทศว่าจะอนุมัติให้หรือไม่

 กรณมีตี�าแหน่งหน้าทีข่องช่างฝีมอื/ผูช้�านาญการต่าง

ชาตทิีใ่ช้สทิธิบ์โีอไออยูแ่ล้ว แต่จะขอเพิม่อตัรา คอื เพิม่จ�านวน

ช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญการต่างชาติในต�าแหน่งหน้าที่เดิม ให้แจ้ง

เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องเพิ่มอัตรา นอกจากนั้น ลักษณะ

งานของอัตราเดิมและอัตราใหม่ เหมือน/แตกต่างกันอย่างไร

 ช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญการต่างชาติต้องได้รับการตรวจ

ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa ชนิด B 

หรอื IB (Non-B ส�าหรบัธรุกจิ หรอื Non-IB ส�าหรบัการลงทนุ

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลงทุน) และเดินทางเข้ามาในราช

อาณาจักรแล้ว จึงย่ืนเร่ืองบรรจุช่างฝีมือในต�าแหน่งที่ได้รับ

อนุมัติแล้วนั้น พร้อมกับเอกสารด้านการศึกษา และเอกสาร

ประสบการณ์ท�างาน ซึง่หากไม่ใช่ภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ 

ต้องแปลเป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ โดยให้ศนูย์การแปล 

หรอืสถานทตูตามสญัชาตขิองช่างฝีมอืรบัรอง และประทบัตรา

ส�าคัญ ทั้งนี้ สถาบันที่แปลต้องเป็นองค์กร มิใช่บุคคล

เหตุผลและควำมจ�ำเป็นในกำรขออนุมัติ
ต�ำแหน่งหน้ำที่ 

ต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

Non-Immigrant Visa ชนิด B หรือ IB 
(Non-B ส�าหรับธุรกิจ หรือ Non-IB 

ส�าหรับการลงทุนภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการลงทุน)

กำรบรรจุช่ำงฝีมือต่ำงชำติ

 ระยะเวลาทีใ่ห้อยู ่และท�างานในราชอาณาจกัรแต่ละ

ครั้งที่ขออนุมัติ ขึ้นอยู่กับการได้รับการส่งเสริมฯ ในกิจการ

ประเภทใด จ�าแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม 1 ปี และกลุ่ม 

2 ปี โดยกลุ่ม 1 ปี ส�าหรับกิจการซอฟต์แวร์ และกิจการ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน กิจการนอกนั้น (มากกว่า 200 

ประเภทที่ให้การส่งเสริมฯ) เป็นกลุ่ม 2 ปี

 กรณีเป็นกิจการวิจัยและพัฒนา จะให้ 4 ปี ส�าหรับ

ช่างฝีมือในต�าแหน่ง Researcher และหากต่ออายุในรอบที่ 2 

เป็นต้นไป จะได้รับ 2 ปี

ระยะเวลำให้อยู่และท�ำงำนในประเทศไทย
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 ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติต�าแหน่งหน้าที่ขึ้น

อยู่กับจ�านวนต�าแหน่งที่ขออนุมัติ จ�าแนกเป็น ดังนี้

1 – 2 ต�าแหน่ง ใช้เวลาด�าเนนิการแล้วเสรจ็ไม่เกนิ 

5 วนัท�าการ

3 – 10 ต�าแหน่ง ใช้เวลาด�าเนนิการแล้วเสรจ็ไม่เกนิ 

15 วนัท�าการ

มากกว่า 10 ต�าแหน่ง ใช้เวลาด�าเนนิการแล้วเสรจ็ไม่เกนิ 

20 วนัท�าการ

 ระยะเวลาด�าเนินการบรรจุช่างฝีมือลงต�าแหน่ง

หน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ จ�านวน 5 วันท�าการ

๏

๏

๏

หนังสือมอบอ�ำนำจ

 การยืน่เรือ่งขออนญุาตทกุเรือ่งต่อกลุม่ผูช้�านาญการ

ต่างประเทศ หากผู้บริหารระดับสูงที่เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจ

ลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

ไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอ�านาจมาด้วย

เสมอ 

 โดยประกอบด้วยหนงัสอืมอบอ�านาจ หนงัสอืรบัรอง

ของบริษัท ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้มอบอ�านาจ และส�าเนา

บัตรประจ�าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ�านาจ อากรแสตมป์ 10 

หรือ 30 บาทแล้วแต่กรณี (10 บาท ใช้ได้ครั้งเดียว แต่ 30 

บาท จะเป็นมอบอ�านาจ เพื่อให้ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการ

ขอยกเลิก) ซึ่งต้องยื่นหนังสือมอบอ�านาจต้นฉบับทั้งชุดในการ

ติดต่อกลุ่มผู้ช�านาญการต่างประเทศคร้ังแรกเสมอ กรณีเป็น

คนต่างชาติ ให้แนบส�าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปช่างฝีมือ 

และหน้าการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ยังมีอายุอยู่

 หากผู้บริหารระดับสูงที่เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลง

นามผกูพนับรษิทั ตามหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั มา

ติดต่อด้วยตนเอง และเป็นคนต่างชาติ ให้แนบส�าเนาหน้า

หนงัสอืเดนิทางทีม่รีปูช่างฝีมอื และหน้าการตรวจลงตรา (วซ่ีา) 

ที่ยังมีอายุอยู่ แต่ถ้าเป็นคนไทย ให้แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชน

 อ�านาจทีป่รากฏในหนงัสอืมอบอ�านาจ ควรครอบคลมุ

การยื่นค�าขอ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับรอง และลง

ลายมอืชือ่ในเอกสารดงักล่าว รวมถงึท�าการแก้ไข เปลีย่นแปลง

ข้อมูล ชี้แจง ให้ถ้อยค�าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างฝีมือ/ผู้ช�านาญ

การต่างชาติต่อกลุ่มผู้ช�านาญการต่างประเทศ บีโอไอ

 หนังสือมอบอ�านาจ และหนังสือรับรองของบริษัท 

มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในหนังสือนั้น แต่อาจน้อย

กว่า 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจ หรือ

รายละเอียดในหนังสือนั้น 

ระยะเวลำด�ำเนินกำร
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 ด้วยระเบียบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของกลุ่มผู้

ช�านาญการต่างประเทศข้างต้น ท�าให้ช่างฝีมือต่างชาติที่ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานมาก่อน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ด้านช่างฝีมือ

ของบีโอไอได้ อีกทั้งต้องมีวีซ่า Non-B หรือ Non-IB จึงจะ

สามารถท�างานได้ ด้วยระยะเวลาด�าเนินการท้ัง 2 ขั้นตอน 

กรณี 1–2 ต�าแหน่ง แล้วเสร็จได้ไม่เกิน 10 วันท�าการ โดย

โอกาสในการได้รบัอนมุตัจิะมมีากน้อยแค่ไหน ขึน้อยูก่บัเหตผุล 

และความจ�าเป็นทีต้่องมกีารจ้างงานช่างฝีมอืต่างชาตนิัน้ หาก

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน การพิจารณาก็สามารถ

ด�าเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 นอกจากนั้น กลุ่มผู้ช�านาญการต่างประเทศ บีโอไอ 

จะเริ่มทดลองใช้ระบบออนไลน์ BOI E-Expert System 

ประมาณเดือนตุลาคม 2554 และเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2555 ในการยืน่เรือ่งช่างฝีมอืทัง้ระบบ ในทกุประเภท

กิจการ และทุกชนิดงานช่างฝีมือที่ให้บริการของบีโอไอ เมื่อ

เริ่มใช้งานจริง หนังสือมอบอ�านาจก็ไม่จ�าเป็นอีกต่อไป บริษัท

ผู้ได้รับส่งเสริมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบรหัส Password และ

เอกสารทีแ่นบทัง้หมดของตนเอง ซึง่จะลดขัน้ตอน ลดปรมิาณ

เอกสาร และลดการเดินทางมาติดต่อยื่นเรื่อง อันจะเป็นการ

อ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มประวัติและรายละเอียดของการขอเข้ามาใน

ประเทศไทยของช่างฝีมอื ผูช้�านาญการ หรอืครอบครวั 

(Bio-Data Application Form for the Alien Skilled 

Worker, the Expert or the Entourage Family) 

หลกัฐานการศกึษา 

ประกอบกับการลงนามของช่างฝีมือนั้นในแบบฟอร์ม

ประวตัฯิ และเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

หลักฐานการผ่านงาน รวมถึง Resume/Curriculum 

Vitae/Bio-Data (ถ้าม)ี

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั รบัรองเอกสาร

ทกุชดุ และประทบัตราส�าคญัของบรษิทั 

๏

๏

๏

๏

กำรรับรองเอกสำร

 เอกสารทุกชุด ยกเว้นเอกสารที่ออกโดยบีโอไอ ต้อง

ได้รับการลงนาม และประทับตราส�าคัญของบริษัท โดย

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท หรือผู้ท่ีได้รับมอบ

อ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจนั้น        

 โดยกรณีเอกสารส�าคัญในการบรรจุช่างฝีมือลง

ต�าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่
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