วารสาร

สงเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
ปที่ 22 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2554
www.boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 22 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2554

BOI FAIR 2011
งานที่คุณไมควรพลาด

www.boi.go.th

บีโอไอเเฟร 2011
5 – 20 มกราคม 2555
10.00 – 22.00 น.
อิมเเพ็ค เมืองทองธานี
www.boifair2011.com

วารสารส่งเสริมการลงทุน
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

สารบัญ

CONTENTS

6
10
20
23
27
36
43
48
55
60
67
71

บทความพิเศษ
กฎและระเบียบควรรู้

75
83

นิทรรศการส�ำคัญในบีโอไอแฟร์ 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�ำแหน่งของช่างฝีมือต่างชาติภายใต้โครงการบีโอไอ
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กองบรรณาธิการ

เจ้าของ		

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		
			

คณะที่ปรึกษา

วารสารส่งเสริมการลงทุน
อาจกล่าวได้วา่ เดือนนีเ้ ป็นเดือนทีม่ เี หตุการณ์อทุ กภัย
ครั้งใหญ่ ซึ่งท�ำให้ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวิถีชีวิต ที่มีผลกระทบต่างๆ เป็นอย่างมาก การลงทุนในไทย
ในระยะสั้นอาจต้องชะลอตัวออกไป แต่บีโอไอก็พร้อมที่จะออก
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.งบประมาณจะผ่านขั้นตอนรัฐสภาในเดือน
กุมภาพันธ์ 2555
มาถึงงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่จัดโดย บีโอไอ คือ
งานบีโอไอแฟร์ 2011 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยได้เลื่อน
การจัดงานจาก 10 - 25 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 5 - 20
มกราคม 2555 ส�ำหรับงานนิทรรศการที่จัดนอกอาคาร และ
5 - 13 มกราคม 2555 ส�ำหรับงานนิทรรศการที่จัดในอาคาร
โดยในฉบับได้รวบรวมไฮไลท์ที่เด่นๆ ไว้มากมาย
แม้วา่ จะมีการเปลีย่ นวันจัดงาน แต่ยงั มีสงิ่ หนึง่ ทีย่ งั คง
เดิม คือความยิ่งใหญ่ของงานบีโอไอแฟร์ ที่ยังคงจัดได้ยิ่งใหญ่
และรับรองว่ายังคงเป็นงานที่เชิดหน้าชูตา ให้อุตสาหกรรมของ
ไทยมีศักยภาพ ที่โด่งดังไปทั่วโลก
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บีโอไอแฟร์ 2011
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นิทรรศการส�ำคัญ
ในบีโอไอแฟร์ 2011
งานบีโอไอแฟร์ 2011 ได้มีการน�ำแสดงนิทรรศการในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ซึ่งวารสารส่งเสริมการลงทุนขอน�ำชมไฮไลท์ส�ำคัญ

SCG น�ำเสนอกรุงเทพฯ แห่งอนาคต
อาคารนิทรรศการของกลุ่ม SCG น�ำเสนอเรื่องราว
ของ “เมืองกรุงเทพฯ ในอนาคต” เป็นสถานที่ซึ่งมนุษย์และ
ธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ผู้คนใส่ใจและห่วงใยในสิ่ง
แวดล้อม รูจ้ กั ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และรูค้ ณ
ุ ค่า ด�ำเนิน
เรื่องโดยปู่และหลาน ผ่านจอ Multimedia และ Model
talker ขนาดใหญ่
นิทรรศการได้ยอ้ นกลับสูอ่ ดีต ช่วงเวลาทีโ่ ลกใบนีเ้ กิด
ความเปลี่ ย นแปลงและภั ย พิ บั ติ ม ากมายที่ ผู ้ ค นคาดไม่ ถึ ง
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมรอบตัวถูกท�ำลาย โดยน�ำเสนอผ่าน
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จอ 360 องศา พร้อมด้วยเทคโนโลยี 4D เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึก
เสมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ
การใช้ชวี ติ ในอนาคตผ่านนวัตกรรมของ SCG แสดง
ให้เห็นว่า ท่ามกลางความน่ากลัวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ยังมี
หนทางแก้ไขได้ ด้วยความทุ่มเทของคนกลุ่มหนึ่งที่มุ่งมั่นให้
อนาคตของโลกเราดีขึ้น ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่จะ
น�ำความสมดุลของธรรมชาติบนโลกใบนีก้ ลับคืนมา และเติบโต
ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต โดยผูช้ มจะได้สมั ผัสการใช้ชวี ติ
ในอนาคตผ่านนวัตกรรมของ SCG ทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ เพือ่ รองรับ
ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมืองนี้

• SCG HEIM บ้านทีร่ องรับแผ่นดินไหว โดยจะได้สมั ผัส

ประสบการณ์แผ่นดินไหวขนาดสูงสุด 7.2 ริกเตอร์
เพือ่ ทดสอบความแข็งแกร่งของบ้าน SCG HEIM
• SCG Care บ้านทีไ่ ด้รบั การออกแบบเพือ่ การอยูอ่ าศัย
ของผูส้ งู อายุ โดยจะได้สมั ผัสประสบการณ์จำ� ลองเป็น
ผูส้ งู อายุผา่ นอุปกรณ์ เพือ่ ใช้ชวี ติ ในบ้าน SCG Care
• Bunker Cement นวัตกรรมที่อยู่อาศัยจาก SCG
Cement ทีม่ คี วามแข็งแรง ทนทานต่อแรงลม แรง
ระเบิด และการกัดกร่อน
• Shelter นวัตกรรมที่อยู่อาศัยจาก SCG Chemicals เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยมีคุณสมบัติแข็งแรง
มีนำ�้ หนักเบา สามารถเคลือ่ นย้ายได้งา่ ย

สุธีเข็มเหล็กแสดงเทคโนโลยี
อาคารอนุรักษ์พลังงาน

ตุลาคม 2554

โซน Future Living น�ำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบที่อยู่
อาศัยทีร่ องรับความเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลก
และภัยพิบตั ิ พร้อมประโยชน์ใช้สอยเพือ่ รูปแบบการใช้ชวี ติ ใน
อนาคต ได้แก่

อาคารนิทรรศการสุธี เข็มเหล็ก (Sutee Kemrex)
ได้ออกแบบก่อสร้างโดยมีรูปลักษณ์ของอาคารเป็นการผสม
ผสานระหว่ า งบ้ า นเรื อ นไทยภาคกลางในอดี ต และงาน
ออกแบบอาคารสมัยใหม่ในปัจจุบัน โดยใช้ฐานรากเข็มเหล็ก
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐานรากแบบใหม่มาใช้ทดแทนฐานรากแบบ
เดิ ม อี ก ทั้ ง ยั ง สอดแทรกแนวคิ ด การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในส่วนของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างและ
ตกแต่งอาคาร เช่น การจัดห้องให้มแี สงสว่างเข้าถึงเพือ่ ทดแทน
การใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน การน�ำพลังงานแสงอาทิตย์มา
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร เป็นต้น และทีส่ ำ� คัญอาคาร
สามารถรื้อถอนและน�ำกลับมาก่อสร้างใหม่ได้ และโดมแบบ
ถอดประกอบได้
การออกแบบอาคารข้างต้น เน้นใช้วสั ดุกอ่ สร้างซึง่ มี
ระบบระบายอากาศที่ดี กันน�้ำ และไม่ติดไฟ เพื่อน�ำไปใช้
ประโยชน์หลากหลาย เป็นต้นว่า
- เป็นทีพ่ กั อาศัยทัง้ ถาวรหรือเป็นทีพ่ กั ชัว่ คราว หากเกิด
ภัยธรรมชาติ
- การปลูกผัก Hydroponics หรือผักปลอดสารพิษ แบบ
แนวตัง้
- การท�ำ Aquaponics ซึง่ เป็นรูปแบบการเลีย้ งปลาร่วม
กับการปลูกผัก โดยมีระบบการหมุนเวียนน�ำ้ ใช้รว่ มกัน

โซน Future Natural น�ำเสนอนวัตกรรมทีส่ ร้างสรรค์
ขึ้นภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนได้อยู่
ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงามมากขึ้น
โซน Future Building น�ำเสนอรูปแบบอาคารที่ถูก
ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว โครงสร้างแข็งแรงทนทาน อายุใช้
งานยาวนาน ลดการใช้ ท รั พ ยากร และใช้ พ ลั ง งานจาก
ธรรมชาติ
บริษัท แอร์โรคลาส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
โซน Future Business น�ำเสนอรูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจทีต่ อบรับความสะดวกสบายของการใช้ชวี ติ ในอนาคต น�ำ พลาสติกและประดับยนต์ชั้นน�ำของโลกในนามแอร์โรไลเนอร์
เอาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามาใช้ แต่ยังคงค�ำนึงถึงสังคม ได้ออกแบบอาคารนิทรรศการมีความคิดหลัก คือ Green Energy Technology Make the Future Technology รูปลักษณ์
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

แอร์โรคลาสน�ำเสนอวัสดุ
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
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ของอาคารภายนอกออกแบบ โดยเน้นวัสดุทเี่ ป็นพลาสติกทีย่ อ่ ย ให้ไร้คา่ ” โดยดัดแปลงตูบ้ รรทุกสินค้าของดับ๊ เบิล้ เอ ให้กลาย
สลายได้ น�ำมาท�ำเป็นวัสดุแห่งอนาคต ระบบต่างๆ ภายใน เป็นบูธขนาดใหญ่ และหลังจากเสร็จงานแล้ว สามารถประกอบ
อาคาร เช่น ระบบไฟ ระบบแอร์ จะเป็นระบบที่ประหยัด กลับคืนเป็นตู้บรรทุกสินค้าใหม่ได้อีกครั้ง
พลังงาน และวัสดุมาจากการผลิตที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอดวานซ์อโกร มีแนวคิด

ในการออกแบบอาคารนิทรรศการว่า
ของเหลือใช้ ไม่ถูกทิ้งให้ไร้ค่า

ส�ำหรับโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ และส่วนตกแต่ง
Paper-Cut จะไม่มีชิ้นส่วนใดที่จะกลายเป็นของไร้ค่า โดยจะ
น�ำโครงสร้างและอุปกรณ์ทั้งหมดกลับไปใช้ใหม่ โดยไม่มีอะไร
เหลือทิ้ง ส่วนภายในได้ตกแต่งด้วยโลกของต้นกระดาษจาก
คันนา สู่แบรนด์สินค้าระดับโลก มี “Paper Park” เป็นส่วน
ส�ำหรับพักผ่อนที่เน้นให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงบทสรุปแนวคิด
ของบริษัทที่ว่า “กระดาษแบรนด์ไทย เติบโตไปไกลระดับโลก”
บริษัท แอร์โรคลาส จ�ำกัด
(Double A Paper for the world)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับการ
พลาสติกและประดับยนต์ชั้นน�ำ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระดาษคุณภาพ ไม่รบกวนธรรมชาติ
ได้ออกแบบโดยเน้นวัสดุที่เป็นพลาสติก และสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “One Check-in, One
ที่ย่อยสลายได้
Paper Tree, for Better World” ทุกหนึ่งการ Check in ที่
ส่วนภายในอาคาร ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ อาคารนิทรรศการของดั๊บเบิ้ล เอ เท่ากับการได้บริจาคต้น
Green, Saving Energy และ Innovation Technogy เพื่อ กระดาษ 1 ต้น เพื่อจะน�ำไปแจกจ่ายให้เกษตรกร โรงเรียน
อนาคต ท�ำให้ทั้งอาคารเป็นอาคารแห่งโลกอนาคต
หรือชุมชน ทีส่ นใจ เพือ่ น�ำไปปลูกเพือ่ ช่วยลดโลกร้อนและเสริม
สร้างรายได้

ดั๊บเบิ้ล เอ น�ำเสนอรูปแบบการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

TOT จัดแสดง สุดยอด
เทคโนโลยีสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์อโกร จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิต
กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ซึ่งเป็นกระดาษแบรนด์ไทยที่ประสบผล
ส�ำเร็จสร้างมาตรฐานของกระดาษคุณภาพระดับโลก มีแนวคิด
ศาลานิทรรศการของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ในการออกแบบอาคารนิทรรศการว่า “ของเหลือใช้ ไม่ถูกทิ้ง หรือ TOT ได้จัดแสดงภายใต้แนวคิดหลักว่า “Telecom for
8
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บริษัท ทีโอที จัดแสดงภายใต้แนวคิด
Telecom for the green living
• ภายในบ้าน มีบริการคุณภาพสูงและราคาประหยัด

อาทิ IPTV, 3G CCTV ด้วยเครือข่ายเคเบิลใยแก้ว
ความเร็วสูง สามารถตรวจสอบความเคลือ่ นไหวของ
บ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
• สถานที่ท�ำงาน สามารถเลือกใช้บริการประชุมทาง
ไกลหรือ e-conference หรือศูนย์ข้อมูล International Data Center ซึ่งช่วยท�ำให้การท�ำงานมี
ประสิทธิภาพขึ้น
• ภายนอกอาคาร น�ำเสนอบริการแบบไร้สายทั้งใน
ส่วน 3G และ 3G wifi ซึ่งเข้าไปมีส่วนช่วยท�ำให้วิถี
ชีวิตง่ายและมีสีสันขึ้นได้

นอกจากนี้ ภายในอาคารนิทรรศการของ TOT ยังได้
จัดกิจกรรมมากมายและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหลากหลาย
อาทิ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ แดน วรเวช และแสตมป์ อภิวัชร์

ให้ค�ำปรึกษาระดมทุนและปรับ
โครงสร้างหนี้หลังน�้ำท่วม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมวาณิช
ธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกันออกบูธ “Window
of Opportunities” ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ให้ค�ำปรึกษาแก่
ผู้ประกอบธุรกิจที่ก�ำลังมองหาแหล่งระดมทุน โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการระดมทุนในตลาดทุน จาก ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และที่ปรึกษาทางการเงินหลายแห่ง ท�ำให้ได้รับค�ำปรึกษาใน
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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the green living” เน้นน�ำเสนอศักยภาพของบริการในระบบ มุมมองทีค่ รบถ้วนในคราวเดียว ทัง้ ด้านวิธกี าร การเตรียมความ
สื่อสารของ TOT ที่เข้าไปสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า พร้อมและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถระดม
ในทุกที่ทุกเวลา
ทุนจากผู้ลงทุนผ่านตลาดทุนได้ง่ายขึ้นและในเวลาที่รวดเร็ว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และชมรมวาณิชธนกิจ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ร่วมกันออกบูธ
Window of Opportunities
ผู้เข้าเยี่ยมชมบูธยังจะได้รับทราบถึงประโยชน์ของ
ตลาดทุนในการเป็นแหล่งระดมทุนที่มีทางเลือกหลากหลาย
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของแต่ ล ะธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น
นอกจากเรื่องการระดมทุนแล้ว จะให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และแหล่งทุนส�ำหรับการฟื้นฟูธุรกิจที่
ประสบอุทกภัยด้วย

นอกจากนี้ สถาบันข้างต้นยังจัดสัมมนาในหัวข้อ “โต
ด้วยตลาดทุน”ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 15.00 17.00 น. ณ บิสโทร เดอ แชมเปญ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ซึ่ง
เป็นการบรรยายถึงตัวอย่าง (Case Study) ของบริษัทที่ตลาด
ทุนมีส่วนร่วมในความส�ำเร็จในการขยายธุรกิจ และการช่วย
ลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน ตลอดจนบอกเล่าความส�ำเร็จ ของ
บริษัทที่มีประสบการณ์และประสบความส�ำเร็จในการระดม
ทุนผ่านตลาดทุน พร้อมทั้งพบปะและพูดคุยกับเลขาธิการ
ก.ล.ต. กรรมการและผู ้ จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และผู้บริหารจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ใน
บรรยากาศสบายๆ และ Cocktail Reception
JOURNAL
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บีโอไอแฟร์ 2011
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

บีโอไอแฟร์ 2011
กับสุดยอดยนตรกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ค่ายรถยนต์ต่างประกาศ
ว่าจะน�ำสุดยอดนวัตกรรมมาประชันกัน โดยทุกค่ายต่างตอบ
สนองสารหลักของที่ว่า “Going Green for the Future”
ดังนั้นจึงได้น�ำเสนอยนตรกรรมในอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้ อ ม การสร้ า งอาคารนิทรรศการที่ป ระหยัดพลั งงาน
รวมถึงการน�ำเสนอแนวคิดใหม่ เกีย่ วกับการอยูร่ ว่ มกันระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืน

รถยนต์ Prius C ของโตโยต้า
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โตโยต้าน�ำเสนอหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต
ออกแบบอาคารนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Toyota
Leads the Way towards Better Sustainable Mobility
for Society” เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของโตโยต้า ในฐานะผู้น�ำ
นวัตกรรมการขับเคลือ่ นสูอ่ นาคตทีย่ งั่ ยืน โดยสะท้อนความเป็น
ผู้น�ำทางด้านความคิด และพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับ
การปฏิวัติเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การออกแบบตั ว อาคารได้ ส ะท้ อ นความทั น สมั ย
และการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยผนังลายฉลุรอบอาคารเพื่อ
ปกป้องความร้อนจากแสงอาทิตย์ ด้านหน้าอาคารมีกระจก
พร้อมม่านน�ำ้ ขนาดใหญ่ ทีม่ จี ะช่วยลดปริมาณความร้อน ท�ำให้
อาคารนิทรรศการของโตโยต้าสามารถลดการใช้พลังงาน
ภายในอาคารนิทรรศการได้แบ่งสัดส่วนเพื่อการ
พักผ่อนด้วยสวนสีเขียว เพิ่มความร่มรื่นท่ามกลางนวัตกรรม
อันทันสมัย ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้พบกับเรื่องราวจากปัจจุบัน
สูอ่ นาคต กับการพัฒนาเทคโนโลยีของโตโยต้า ซึง่ น�ำเสนอเป็น
3 โซน

ในโซนนี้จะได้สัมผัสความล�้ำสมัย
ของรถในคอนเซ็ปต์ Prius C หรือเรียก
ในญี่ปุ่นว่า Aqua ของโตโยต้า
ที่สะท้อนความเป็นผู้น�ำ
นวัตกรรมยานยนต์ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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โซนแรก Happy Living with Toyota จัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้วย
การยกระดับการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ จาก
ภายในสูช่ มุ ชน ผ่านเครือข่ายเพือ่ สิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน และร่วม
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วยวินัยและน�้ำใจของผู้ใช้รถ
ใช้ถนน เพื่อก่อให้สังคมแห่งความยั่งยืน
โซนที่สอง Advanced Technology with Toyota
พบกับหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคตจากโตโยต้า Partner Robot ที่
พัฒนามาเพื่อเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ โดยมีการแสดงความ
สามารถพิเศษให้ผู้เข้าชมอย่างใกล้ชิด อีกนวัตกรรมหนึ่งที่
แสดงในโซนนี้ คือ สุดยอดยานพาหนะไฟฟ้าเคลื่อนที่ส่วน
บุคคลแบบพกพา “Winglet” พัฒนาโดยโตโยต้าส�ำหรับการ
สนับสนุนกิจกรรมของมนุษย์ มีน�้ำหนักเบาพอที่จะหิ้วไปไหน
ก็ได้ ขับขีด่ ว้ ยการยืนบนยานพาหนะ ซึง่ จะถูกควบคุมด้วยระบบ
เซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบสถานภาพของการขับขี่
ให้มีความเสถียรการเดินทางขับเคลื่อนไฟฟ้าบน 2 ล้อ

โซนที่สาม Sustainable Future Living with
Toyota น�ำเสนอการปฏิวัติเทคโนโลยีสู่โลกอนาคต ด้วย
เทคโนโลยี “Smart Grid” หรือ “ระบบโครงข่ายพลังงาน
อัจฉริยะ” ช่วยจัดการทั้งในด้านผลิต จัดเก็บ และจัดสรร
พลังงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างศูนย์กลางของ
พลังงาน ชุมชน และรถยนต์ และพบกับรถยนต์พริอุสแบบ
ชาร์จไฟฟ้าได้ (Prius Plug-in) ซึง่ สามารถสะสมพลังงานไฟฟ้า
จากไฟฟ้าภายในบ้าน ซึง่ ใช้ควบคูก่ บั น�ำ้ มัน เพือ่ พลังงานสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต
นอกจากนี้ยังได้จ�ำลองโลกแห่งอนาคต น�ำเสนอใน
รูปแบบ 3 มิติ แสดงเรือ่ งราวรูปแบบการใช้ชวี ติ กับการบริหาร
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน

เข้าชมในโซนนีย้ งั ได้มโี อกาสสัมผัสความล�ำ้ สมัยของ
รถในคอนเซ็ปต์ “Prius C” หรือเรียกในญีป่ นุ่ ว่า Aqua ของโต
โยต้า ทีส่ ะท้อนความเป็นผูน้ ำ� นวัตกรรมยานยนต์ ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมจากโตโยต้า ซึง่ เป็นรถยนต์แบบไฮบริดทีโ่ ตโยต้าเพิง่
เปิดตัวสดๆ ร้อนๆ ทีง่ านโตเกียวมอเตอร์โชว์เมือ่ ปลายปี 2554
โดยมีขนาดเล็กลงกว่ารถยนต์ Prius รุ่นเดิม ท�ำให้ราคาถูกลง
มาก โดยรถยนต์แบบนี้นอกจากมีเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ก�ำลัง
74 แรงม้า แล้ว ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่สร้างก�ำลังสูงสุดได้ถึง 61
แรงม้า และเมือ่ ขับเคลือ่ นโดยผสานพลังของทัง้ เครือ่ งยนต์และ
มอเตอร์ไฟฟ้า จะท�ำให้รถยนต์มีก�ำลังมากถึง 100 แรงม้า
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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เชฟโรเลตแสดงยนตรกรรม
แห่งโลกอนาคต
อาคารนิ ท รรศการของค่ า ย GM หรื อ รถยนต์
เชฟโรเลตของสหรัฐฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 84 ล้านบาท ได้ออกแบบภายใต้
แนวคิดหลักซึ่งเป็นวิสัยทัศน์หลักของรถยนต์เชฟโรเลต คือ
Re-Inventing the future for green mobility เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีความเป็นเลิศในด้านยานยนต์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม เพื่ออนาคตอันยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ

รถยนต์อีเอ็น-วี (EN-V) ของเชฟโรเลต

อาคารนิทรรศการของค่าย GM
ได้ออกแบบภายใต้แนวคิด
เกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นเลิศ
ในด้านยานยนต์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่ออนาคตอันยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ
เข้าชมอาคารนิทรรศการจะได้สมั ผัสกับประสบการณ์
ย้อนอดีตสู่ศตวรรษแห่งการสร้างสรรค์ของรถยนต์เชฟโรเลต
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ซึ่งถือก�ำเนิดขึ้นจากนาย William Durant ผู้ก่อตั้งบริษัท GM
กับนาย Louis Chevrolet ซึง่ เป็นคนทีเ่ กิดในประเทศสวิตเซอร์
แลนด์และเป็นทั้งช่างเทคนิคและเป็นนักแข่งรถ ได้ร่วมกันก่อ
ตั้งบริษัทเชฟโรเลตขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว คือ ปี 2454
นิทรรศการได้มงุ่ เน้นแสดงการค้นพบจุดเริม่ ต้น แรง
บันดาลใจ และการพัฒนา ของรถยนต์เชฟโรเลตตลอดศตวรรษ
แห่ ง ความเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นยานยนต์ ข องโลก พร้ อ มที่ จ ะพุ ่ ง
ทะยานไปสู่โลกแห่งอนาคต ผ่านการน�ำเสนอทั้งแสง สี เสียง
แบบ 3 มิติ อย่างเต็มรูปแบบ (Full Scale 3D Hologram
Technology) พร้ อ มสั ม ผั ส สุ ด ยอดเทคโนโยลี แ ละการ
ออกแบบของยานยนต์ 3 รุ่นดังนี้

ระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ Volt ของเชฟโรเลต

- รถยนต์อีเอ็น-วี (EN-V) ซึ่งย่อมาจาก Electric Networked Vehicle เป็นรถยนต์ขนาดเล็ก 2 ที่นั่ง นับเป็น
ยานยนต์แห่งอนาคตอย่างแท้จริง ขับเคลื่อนด้วยระบบ
ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไร้มลพิษ
อย่างสิน้ เชิง อัจริยะด้วยระบบขับเคลือ่ นอัตโนมัติ สามารถ
จอดได้เอง สามารถน�ำผูข้ บั ขีไ่ ปสูจ่ ดุ หมายปลายทางโดยไม่
ต้องควบคุมรถเอง
- รถยนต์ มี เ รย์ (Miray) เป็ น รถยนต์ ไ ฮบริ ด ต้ น แบบที่
สร้างสรรค์ขนึ้ เพือ่ ฉลองครบรอบ 100 ปี ของเชฟโรเลตใน

ตุลาคม 2554

ปี 2554 โดยมีรูปลักษณ์แบบ Roadster มีทั้งมอเตอร์
ส� ำ หรั บ ขั บ เคลื่ อ นรถยนต์ ข นาด 15 กิ โ ลวั ต ต์ พร้ อ ม
แบตเตอรี่ความจุ 1.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และเครื่องยนต์
ขนาด 1,500 ซีซี แบบเทอร์โบ
- รถยนต์เชฟโรเลตโวลต์ (Volt) เป็นสุดยอดยานยนต์
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเมื่อชาร์จไฟฟ้าเต็มแบตเตอรี่
แล้ว สามารถขับเคลื่อนได้ไกลถึง 56 กิโลเมตร และมี
เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก 1,400 ซีซี ติดตั้งไว้ด้วย โดย
เมื่อน�้ำมันเต็มถึง สามารถเพิ่มระยะทางในการขับเคลื่อน
เพิ่มขึ้นเป็น 610 กิโลเมตร

ฟอร์ดน�ำเสนอสุดยอดนวัตกรรม
Eco Boost
อาคารนิทรรศการของฟอร์ดมีแนวคิดหลักมุ่งเน้น
การน�ำเสนอเทคโนโลยี Eco Boost โดยน�ำเสนอรถปิกอัพ
ของฟอร์ดรุ่นใหม่ คือ ฟอร์ดเรนเจอร์ ซึ่งเน้นคุณภาพและ
ความสามารถในการผลิ ต ในประเทศ เพื่ อ ส่ ง ออกไปยั ง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีขุมพลังส�ำคัญ คือ เครื่องยนต์ที่
ใช้เทคโนโลยี Eco Boost ซึ่งมีจุดเด่นส�ำคัญ คือ ก่อให้เกิด
ก�ำลังตามทีค่ ณ
ุ ต้องการ ผ่านความแม่นย�ำในการจ่ายเชือ้ เพลิง
ของระบบไดเรคอินเจคชั่นและเทคโนโลยีเทอร์โบชาร์จจิ้งที่
ยอดเยี่ยมและทรงประสิทธิภาพ พร้อมความประหยัดน�้ำมัน
อย่างเหลือเชื่อ

อาคารนิทรรศการของฟอร์ด
น�ำเสนอรถปิกอัพของฟอร์ดรุ่นใหม่
คือ ฟอร์ดเรนเจอร์ ซึ่งเน้นคุณภาพ
และความสามารถในการผลิต
เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ฮอนด้าแสดงม่านน�้ำขนาดยักษ์
อาคารนิทรรศการของฮอนด้าได้ออกแบบโดยค�ำนึง
ถึงการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยส่วน
การประหยัดพลังงาน ได้น�ำเทคโนโลยีม่านน�้ำตกมาเป็นผนัง
อาคาร 2 ด้าน ซึ่งมีความกว้างถึง 40 เมตร และความสูงถึง
8 เมตร สามารถช่วยลดพลังงานไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง
และพลั ง งานไฟฟ้ า จากการใช้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ ทั้ ง ยั ง
สามารถลดความร้อนภายในตัวอาคาร และความร้อนที่เกิด
จากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารนิทรรศการได้อีก
ด้วย ส�ำหรับในด้านสิง่ แวดล้อม ได้ออกแบบด้วยการน�ำแนวคิด
3R คือ Reduce (การลดของเสีย) Reuse (การน�ำของใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่) และ Recycle (การรีไซเคิลของเสียมาใช้
ใหม่) มาประยุกต์ใช้ในทุกส่วนของนิทรรศการ

ฮอนด้ามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ
ในการเดินทาง และการใช้ชีวิต
เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน

เพือ่ น�ำเสนอวิสยั ทัศน์ Dreams for a Better Living
ฟอร์ดเน้นการน�ำเสนอ Eco Boost ผ่านการเล่น
ฟุตบอลในเกม Eco Boost Challenge ซึ่งสื่อถึงการผสานกัน ของฮอนด้าที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการเดินทาง
ระหว่างพลัง ความแม่นย�ำ และความสมบูรณ์แบบ ของ และการใช้ชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของผู้คนมาโดยตลอด
อาคารนิทรรศการได้ถา่ ยทอดออกมาเป็น เมืองจ�ำลองในอนาคต
เทคโนโลยี
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ทีม่ คี วามเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีกา้ วหน้า นอกจาก
นี้ มีการน�ำเทคโนโลยียานยนต์สีเขียว ทั้งรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์รนุ่ ใหม่ทยี่ งั ไม่ได้เปิดตัวในไทยมาให้สมั ผัสกันเป็น
ครั้งแรก อีกทั้งยังมีนวัตกรรมต่างๆ อาทิ ระบบบ้านที่สามารถ
ผลิตพลังงานสะอาดใช้ได้เองอย่างอิสระ (Honda Smart
Home System) ซึง่ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

อีซูซุน�ำเสนอเทคโนโลยีรถยนต์รุ่นใหม่
อาคารนิทรรศการของอีซูซุออกแบบภายใต้แนวคิด
“Pick up for the whole world” เน้นออกแบบในรูปลักษณ์
ที่เรียบง่าย ใช้วัสดุที่เป็นโครงสร้างเบา เพื่อลดปริมาณส�ำหรับ
การใช้โครงสร้างสิน้ เปลืองให้นอ้ ยทีส่ ดุ เน้นใช้วสั ดุและอุปกรณ์
ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้อีก
ภายในอาคารนิทรรศการได้เน้นน�ำเสนอรถปิกอัพ
อี ซู ซุ ดี แ มคซ์ รุ ่ น ใหม่ ซึ่ ง ออกแบบอย่ า งพิ ถี พิ ถั น ในทุ ก ราย
ละเอียด เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนทั้งโลก ด้วยดีไซน์ที่
พร้อมก�ำหนดทิศทางแห่งยานยนต์ ที่ถูกออกแบบควบคู่ไปกับ
เทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์ดุจรถไฟหัวกระสุน จนเกิดเป็น
ยานยนต์ที่หลุดพ้นทุกขีดจ�ำกัด ทั้งในด้านสมรรถนะ ความ
ประหยัด และสุนทรียภาพแห่งการขับขี่ส�ำหรับคนทั้งโลก
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในอาคารนิทรรศการ
ประกอบด้วยการน�ำเสนอเทคโนโลยี อีซูซุดีแมคซ์ รุ่นใหม่
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประหยัดน�้ำมันของเครื่องยนต์อีซูซุ
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นิสสันน�ำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
Zero Emission
ส�ำหรับอาคารนิทรรศการของบริษทั นิสสัน มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เน้นน�ำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�ำ
ด้านยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission) โดยน�ำเสนอรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็น
วิสยั ทัศน์ของบริษทั ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในโลก
อนาคต

นิทรรศการของบริษัท นิสสัน
เน้นภาพลักษณ์
ความเป็นผู้น�ำด้านยานยนต์ไร้มลพิษ
(Zero Emission)

ตุลาคม 2554

ซูซูกิน�ำเสนอรถยนต์ไฟฟ้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม
อาคารนิ ท รรศการของบริ ษั ท ซู ซู กิ มอเตอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ออกแบบภายใต้แนวคิดหลัก คือ
อัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์ทคี่ ณ
ุ สัมผัสได้ บนเส้นทางแห่งการ
ขับขีอ่ นั สนุกสนานเร้าใจ เผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลาย
ที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งมลภาวะ ภัยธรรมชาติ
และอีกมากมาย เพื่อฉุดดึงสิ่งมีชีวิตอันสดใส ให้คงอยู่กับ
ธรรมชาติ ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด
จากแนวคิ ด หลั ก ข้ า งต้ น การออกแบบอาคาร
นิทรรศการจึงเน้นการน�ำวัสดุมาใช้ก่อสร้างจึงสะท้อนออกมา
ในรูปแบบคงทน สื่อสารออกมาหนักแน่นและจริงจัง น�ำไปใช้
ต่อได้อย่างคุ้มค่า ไม่ก่อเกิดการทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์ สอด
แทรกและประดับประดาด้วยความเป็นธรรมชาติ ที่สามารถ
ด�ำรงคงอยู่ด้วยกันกับโลกและมนุษยชาติอย่างถาวรตลอดไป
ดั่งสโลแกน ‘Suzuki, Way of Life’
ส� ำ หรั บ จุ ด เด่ น ของอาคารนิ ท รรศการของซู ซู กิ มี
มากมาย ผูเ้ ยีย่ มชมจะประทับใจกับนิทรรศการโครงการในพระ
ราชด�ำริต่างๆ ซึ่งท�ำให้พสกนิกรไทยทุกคนซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณ การพบกับรถยนต์และรถจักรยานยานยนต์
มากมายหลายแบบ เป็นต้นว่า
รถยนต์ไฟฟ้า Suzuki Swift Range Extender เป็น
Concept Car แสดงนวัตกรรมยานยนตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ขับ
เคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถชาร์จไฟได้ มีก�ำลังสูงสุด
55 kw / 180 Nm โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน

ขนาด 260 โวลต์ ความจุ 2.66 kWh หากพลังงานแบตเตอรี่
ใกล้หมดขณะขับขี่ เครื่องยนต์เบนซิน K6A แบบ 3 สูบ 12
วาล์ว VVT และระบบจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงแบบหัวฉีดมัลติพอยท์
ขนาด 658 ซีซี ที่ จะท�ำหน้าทีป่ น่ั มอเตอร์เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่งเข้าแบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ Suzuki e-Let’s ที่
ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยขนาดที่
กระทัดรัดและใช้ชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบเดียวกับเครื่องใช้
ไฟฟ้าภายในบ้าน อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ แสดงนิ ท รรศการรถจั ก รยานยนต์
SUZUKI GSX-R1000 บิ๊กไบค์ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีใน
สนามแข่ง รถยนต์ Suzuki Lapin, Suzuki Wagon-R รถยนต์
ขนาดเล็กซึ่งเป็นรถอีโคคาร์ในประเทศญี่ปุ่น และรถยนต์ซูซูกิ
รุ่นอื่นๆ ที่น�ำมาจัดแสดง อาทิ Suzuki Swift และ Suzuki
SX4
ผู้เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการยังจะตื่นเต้นและลุ้น
ระทึกไปกับภาพยนตร์ 4 มิติ ที่ท�ำให้คุณสนุกสนาน เร้าใจ ไป
กับเทคโนโลยี ทันสมัย และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โลดแล่น
ไปสู่โลกแห่งอนาคตสีเขียวกับผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของ
ซูซูกิ
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คูโบต้าน�ำเสนอความสมดุล
ของมนุษย์และธรรมชาติ
อาคารนิทรรศการของคูโบต้าได้ออกแบบภายใต้
แนวคิด “For Earth, For Life” น�ำเสนอแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรดินและน�ำ้ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกบั
มนุษย์เพื่อรักษาสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมกับ
สะท้อนถึงปรัชญาของคูโบต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เพื่อประชากรและสังคมโลก ทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร ท่อ
เหล็กส่งน�้ำ ระบบสาธารณูปโภค ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
และขยายธุรกิจสู่สังคมโลก เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลน
อาหารและน�้ำที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นทั่วโลก
อาคารนิทรรศการได้ออกแบบภายใต้แรงบันดาลใจ
ของเมล็ดข้าวและเปลือกข้าว โดยน�ำรูปทรงดังกล่าวมาใช้ใน
การออกแบบโครงสร้างหลักของอาคาร โดยสื่อให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น�้ำที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่
ส�ำคัญของโลก โดยผสมผสานกับแนวคิดทางสถาปัตยกรรม
แบบ Organic Architecture ทีเ่ น้นความสมดุลระหว่างวิถชี วี ติ
ของมนุษย์และธรรมชาติให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน
ส�ำหรับภายในอาคารมีการแสดงนิทรรศการ For
Earth, For Life น�ำเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
และยั่งยืนระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ แบ่งเป็น Soil Zone,
Water Zone, Population & Kubota Solution และหมู่บ้าน
อยูด่ กี นิ ดี โครงการต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ และ
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คูโบต้าได้ออกแบบภายใต้แนวคิด
For Earth, For Life
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดี อาทิ โครงการส่ง
เสริมการปลูกถัว่ เหลืองหลังการเก็บเกีย่ วข้าวในภาคอีสาน ทัง้ นี้
ได้เน้นน�ำเสนอผ่านสือ่ ผสม (Multimedia) เพือ่ ให้นา่ สนใจ อาทิ
เทคนิค VDO Mapping, Panorama Display, Interactive
Shadow และ Hologram เป็นต้น
ผู้เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการยังจะได้มีโอกาสชม
ภาพยนตร์สั้น ซึ่งน�ำแสดงโดยกาย-นวพล วัฒนพานิช และ
ยิปซี-คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ น�ำเสนอเรือ่ งราวการท�ำเกษตรกรรม
ของไทยในอนาคตทีเ่ ข้าใกล้กบั ชีวติ ประจ�ำวันของทุกคน ท�ำให้
เข้าใจเรื่องการเกษตรได้ง่าย และมุ่งให้ผู้ชมตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการเกษตรแบบ “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต” เพื่อให้
สามารถมีอาหารหล่อเลี้ยงได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยั ง จั ด แสดงนวั ต กรรมเครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศ เพื่อ
รองรั บ การท� ำ การเกษตรสมั ย ใหม่ ใ นทุ ก ขั้ นตอนตั้ งแต่ ก าร
เพาะปลูก การบ�ำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคโนโลยี
ทีใ่ ช้งานหลังการเก็บเกีย่ ว เพือ่ ช่วยให้สามารถท�ำการเกษตรได้
อย่างรวดเร็ว ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและปริมาณมากขึน้ เพือ่
ให้สามารถผลิตอาหารเลี้ยงดูคนทั้งโลกได้อย่างเพียงพอและ
ยั่งยืน

ไทยซัมมิทแสดงภาพลักษณ์ผู้น�ำ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในเอเชีย
ไทย ซัมมิท กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ชั้นน�ำของไทย ได้ออกแบบอาคารนิทรรศการภายใต้แนวคิด
“World of Auto Part . World of Thai Summit” เพื่อ
แสดงออกถึงองค์กรชั้นน�ำในด้านชิ้นส่วนรถยนต์ของภูมิภาค
เอเชีย โดยใช้เทคโนโลยี แสง สี เสียง ระบบมัลติมีเดีย และ
ภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจและความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

THAI SUMMIT PAVILLION

ภายในอาคารนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 4 โซน
โซนแรก ชมวิดีโอ Present บริษัท จากจอ LED
อลังการยาวกว่า 10 เมตร
โซนที่สอง การแสดงชิ้นส่วนรถยนต์และการสาธิต
หุน่ ยนต์รนุ่ ใหม่ลา่ สุดจากญีป่ นุ่ โดยใช้ระบบ Interactive ขนาด

เท่าตัวคนจริงซึ่งยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อนในประเทศไทย
โซนที่สาม การแสดง โฮโลแกรม (ภาพ 3 มิติเสมือน
จริง) และภาพยนตร์ 3 มิติ จากจอพาโนรามายาวกว่า 3 เมตร
ที่จะท�ำให้ผู้เยี่ยมชมต้องทึ่งกับนวัตกรรมของไทยซัมมิทกรุ๊ป
โซนที่สี่ แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมูลนิธิ ไทยซัมมิท
พัฒนา ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
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อาคารนิทรรศการยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เป็นต้นว่า
- การแสดง แสง สี เสียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น “กษัตริย์นักเกษตร” ของชาว
ไทยบริเวณภายนอกอาคารนิทรรศการในตอนค�่ำ
- ร่วมลุน้ และชมการแข่งขันเกม “Kubota Smart Farm”
โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละวันจะได้รับ iPad 3G
- พบกั บ การสาธิ ต เทคโนโลยี เ ครื่ อ งหุ ง ข้ า วอั ต โนมั ติ
พร้อมน�ำข้าวที่ได้มาท�ำเป็นข้าวปั้นส�ำหรับแจกให้ผู้
เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการได้มีโอกาสลองลิ้มรสชาติ

มิชลินแสดงยางส�ำหรับรถยนต์
บนดวงจันทร์
ออกแบบอาคารนิทรรศการแสดงนวัตกรรมภายใต้
แนวคิ ด หลั ก “MICHELIN A Touch of Tire สั ม ผั ส
ประสบการณ์แห่งการขับเคลื่อนสู่อนาคต” เป็นการเรียงร้อย
เรื่องราวภายในให้มีความความต่อเนื่องและแตกต่างโดยมีทั้ง
สาระและความบันเทิง (Edutainment Exhibition) ควบคูก่ นั
เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ในแบบ Multiple
Senses อย่างแท้จริง เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมิชลินว่า
มีสว่ นส�ำคัญในการส่งเสริมการสัญจรอย่างยัง่ ยืน
ภายนอกอาคารเป็นหุน่ ขนาดใหญ่ของ มิสเตอร์บเี บนดัม
ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของมิชลินทีร่ จู้ กั กันดีทวั่ โลก
ส่วนภายในอาคาร มีโซนน�ำเสนอเรือ่ งราวทีม่ าก่อน
ทีจ่ ะมาเป็นยางมิชลิน เริม่ ต้นจากน�ำ้ ยางธรรมชาติ มาสูส่ ายการ
ผลิต ซึ่งเป็นไปอย่างพิถีพิถัน โดยให้ความส�ำคัญตั้งแต่ส่วน
ประกอบที่ผสมผสานเข้าด้วยภายใต้เทคโนโลยีของมิชลิน ซึ่ง
แต่ละปีใช้เงินในด้านวิจยั และพัฒนากว่า 500 ล้านยูโร หรือ
ประมาณ 20,000 ล้านบาท จนออกมาเป็นยางคุณภาพที่มี
คุณสมบัตดิ เี ยีย่ มครบถ้วนใน 3 ด้าน ทัง้ ในด้านความปลอดภัย
ด้านประหยัดน�ำ้ มัน และด้านอายุการใช้งานทีย่ าวนาน
โซน MICHELIN Active Wheel เป็นนิทรรศการ
เกี่ยวกับนวัตกรรมยางแห่งอนาคต ด้วยวิศวกรรมชั้นสูงของ
มิ ช ลิ น ท� ำ ให้ ร ถสามารถขั บ เคลื่ อ นได้ โ ดยไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์
ประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ให้วงการขนส่งทางถนน ที่ให้ทั้งความ
ปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นผลจากการติดตั้งเครื่องยนต์
ขับเคลื่อนขนาดเล็กและระบบกันสะเทือนไฟฟ้าในตัวล้อรถที่
ติดล้อ MICHELIN Active Wheel จะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นอกจากนี้ มอเตอร์ไฟฟ้ายังท�ำงานเงียบ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่น
ส�ำคัญทั้งส�ำหรับผู้โดยสารและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย
กล่าวโดยสรุป คือ รถที่ติดตั้งล้อ MICHELIN Active Wheel
จะเป็นรถที่ท�ำให้อากาศสะอาดส�ำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในเมือง

โซน MICHELIN Lunar น�ำแสดง
ล้อต้นแบบยานพาหนะ
ส�ำหรับเดินทางบนดวงจันทร์
ที่มิชลินได้คิดค้นและพัฒนา
โซน MICHELIN Lunar Wheel แสดงนิทรรศการ
เป็นครั้งแรกในเมืองไทยเกี่ยวกับสุดยอดนวัตกรรมการขับ
เคลื่อนที่ โดยน�ำแสดงล้อต้นแบบยานพาหนะส�ำหรับเดินทาง
บนดวงจันทร์ทมี่ ชิ ลินได้คดิ ค้นและพัฒนาให้กบั องค์การบริหาร
การบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซ่า (National
Aeronautics and Space Administration-NASA) ของ
สหรั ฐ ฯ โดยอาศั ย ประสบการณ์ แ ละความช� ำ นาญด้ า น
เทคโนโลยีที่มิชลินได้ผลิตยางส�ำหรับยานกระสวยอวกาศ
(Space Shuttle) ให้กับองค์การนาซ่า มานานกว่า 20 ปี จึง
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ท� ำ ให้ ล ้ อ MICHELIN Lunar wheel รุ ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด มี
ประสิทธิภาพมากกว่าล้อและยางของยานส�ำรวจรุ่นก่อนหน้า
นี้มากถึง 3.3 เท่า นับเป็นบทพิสูจน์ส�ำคัญว่ามิชลินเป็นผู้น�ำ
ด้านขับเคลื่อนสู่อนาคตอย่างแท้จริง

บริดจสโตนก่อสร้างอาคาร
เป็นเมล็ดยางขนาดยักษ์
บริดจสโตนก่อสร้างอาคารนิทรรศการ
ภายใต้แนวคิด The Future Seed
บริดจสโตนก่อสร้างอาคารนิทรรศการภายใต้แนวคิด
The Future Seed โดยน�ำรูปทรงกลมของเมล็ดยางพารามา
ประยุกต์ใช้ เพือ่ เป็นต้นแบบส�ำหรับการสร้างสรรค์พาวิลเลียน
ที่ ส ะท้ อ นรู ป ทรงจากธรรมชาติ และสร้ า งมุ ม มองที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมอันล�้ำ
สมัย และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะท้อนผ่านวัสดุทุก
ชิ้นที่ใช้ในการก่อสร้างพาวิลเลียน ซึ่งล้วนแต่ผลิตขึ้นจาก
เทคโนโลยีอันทันสมัยของบริดจสโตน ที่มีคุณสมบัติประหยัด
พลังงาน และให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ สอดคล้องกับแนวคิด รวมพลังน�ำ้ ใจ “โลก
สดใส ไทยยั่งยืน” ของบีโอไอแฟร์ 2011
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ส�ำหรับวัสดุทนี่ ำ� มาสร้างเป็นอาคารนิทรรศการ เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้อมภายใต้เทคโนโลยีการผลิตทีล่ ำ�้ หน้าของ
บริดจสโตนกรุ๊ปทั้งหมด อาทิ
๏ TPO UltraPly เป็นโพลีเมอร์สงั เคราะห์ ช่วยลดการ
ถ่ายเทความร้อนจากหลังคาภายนอกสู่ภายใน
๏ แผ่นฟิลม์ ในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ผลิต
ขึ้นจากเทคโนโลยีพิเศษ
๏ แผ่ น ฟิ ล ์ ม กระจกสมรรถภาพสู ง (Coolsafe) มี
คุณสมบัติช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก
สู่ภายในอาคาร
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของบริดสโตนที่น�ำมาแสดงผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตที่ล�้ำสมัย แต่คงคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ Bridgestone Run-Flat Tire, ยาง
ECOPIA, นวัตกรรมยางหล่อดอก Bridgestone Bandag,
ยางเครื่องบิน Triple R (Revolutionarily Reinforced
Radial)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Diversified Products) ได้แก่ “Multi-

วารสารส่งเสริมการลงทุน

Rubber Bearing” กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเทคโนโลยี
เพือ่ ความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนด้วยแท่นยางรับแรง
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว Seismic Isolator ซึ่งจะท�ำให้
ปลอดภัยมากขึ้น
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บีโอไอแฟร์ 2011
ฐนิตา ศิริทรัพย์

CEO ระดับโลกร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของบีโอไอแฟร์ 2011
กิจกรรมคู่ขนานที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้บริหารระดับสูง
ของภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มาเยี่ยมชม
ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ได้แก่
การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนครั้งที่ 1 (1st
Honorary Investment Advisor General Meeting) และ
การประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงภาคเอกชน (CEO Forum 2011)

การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ด้านการลงทุนครั้งที่ 1 (1st Honorary
Investment Advisor
General Meeting)
บีโอไอได้ริเริ่มโครงการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ด้านการลงทุนเพื่อช่วยการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
เชิงรุก มาตัง้ แต่ปี 2548 โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
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1. เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในแง่การ
เป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่มีคุณภาพ และเป็น
ศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค รวมทั้งการสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักลงทุนเป้าหมาย (Investors’
confidence)
2. เพือ่ ให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชดิ และกระตุน้
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการให้บริการแก่ภาคเอกชน และ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แก้ ไ ข
ปัญหาการลงทุนอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
3. เพือ่ เป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายและประสานงานกับองค์กร สถาบัน หน่วยงานเอกชนและราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศ เพือ่ ร่วมกันด�ำเนินภารกิจ
ต่างๆ ในการส่งเสริมและชักจูงการลงทุน ทัง้ จากต่าง
ประเทศมายังประเทศไทย และจากไทยไปต่างประเทศ
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CEO Forum อีกทางที่ช่วยฟื้นฟู

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เปรียบเสมือนกับทูตการลงทุนของไทย
กิจกรรมที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การประชุมผู้
มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรม
บริหารระดับสูงของภาคเอกชน หรืองาน CEO Forum ที่จะ
ส่งเสริมและชักจูงการลงทุน

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (Honorary In- ประชาสัมพันธ์ให้นกั ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทีไ่ ด้เข้ามา
vestment Advisor) หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆว่า HIA นัน้ เปรียบเสมือน มีส่วนร่วมและสัมผัสศักยภาพทางอุตสาหกรรมของไทย โดย
กับทูตการลงทุนของไทย โดยบีโอไอได้คดั เลือกจากนักลงทุนต่าง เฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดวิกฤติอุทกภัย
ชาติ ทีม่ กี ารลงทุนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ และมีความสัมพันธ์อนั
ดีกบั ประเทศไทย ซึง่ HIA แต่ละรายยังมีความสามารถในการ
ให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำ แก่นกั ลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะมาลงทุน
ในประเทศไทย และมีสว่ นช่วยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและ
ชักจูงการลงทุนต่างๆ เช่น ร่วมเป็นผูบ้ รรยายในกิจกรรมสัมมนา
กิจกรรมที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ชักจูงการลงทุน แนะน�ำนักลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพ และความสนใจ
คือ การประชุมผู้บริหารระดับสูง
ทีจ่ ะลงทุนในภูมภิ าคเอเชียให้ทราบ เป็นต้น รวมถึงให้ขอ้ เสนอ
ของภาคเอกชน หรืองาน
แนะ หรื อ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ แนวทางการส่ ง เสริ ม และ
CEO Forum ที่จะจัดขึ้น
พัฒนาการลงทุนในประเทศไทย เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการจัด
ในวันที่ 17 มกราคม 2555
ท�ำนโยบายการส่งเสริมการลงทุน จนถึงปัจจุบันได้แต่งตั้งที่
ปรึกษากิตติมศักดิด์ า้ นการลงทุนแล้ว 34 ท่าน จาก 15 ประเทศ
งาน CEO Forum จะเป็นเวทีทสี่ �ำคัญทีร่ ฐั บาลจะได้
ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 20 ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล ตลอดจนแนวทางการฟื้นฟู
มกราคม 2555 นี้ จะมีการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้าน เศรษฐกิจและมาตรการป้องกันอุทกภัยในอนาคต เพื่อฟื้นฟู
การลงทุนเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเอกชนที่มีอิทธิพลกับเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุผล 2 ประการ ในวันที่ 16 มกราคม 2555 นี้ ช่วง โลกที่เดินทางมาร่วมงาน CEO Forum จะได้รับทราบข้อมูล
เวลาดังกล่าวจะมีงานบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่งที่ปรึกษาด้านการ ส�ำคัญที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และด�ำเนินธุรกิจใน
ลงทุ น จะมี โ อกาสเยี่ ย มชมศั ก ยภาพทางอุ ต สาหกรรมของ ประเทศไทยในอนาคต
ประเทศไทยภายในงาน และอยู่ระหว่างการจัดท�ำยุทธศาสตร์
นอกจากนีไ้ ด้เชิญ CEO ของบริษทั ข้ามชาติระดับโลก
ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี (ปี 2555-2559) ดังนั้น การ มาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูบ้ ริหารภาครัฐและเอกชนของ
เรียนรู้และรับฟังข้อคิดเห็นของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ ไทย เกี่ยวกับบรรยากาศและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย
บริหารบริษัทระดับโลก ที่มีประสบการณ์ลงทุนในประเทศ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก และเยี่ยมชมงานบีโอไอแฟร์
ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การส่ง 2011 ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท
เสริ ม การลงทุ น รวมถึ ง การอ� ำ นวยความสะดวกด้ า นการ ข้ามชาติชั้นน�ำของโลกจากต่างประเทศ ผู้บริหารบริษัทข้าม
ลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะแหล่ง ชาติชนั้ น�ำของโลกทีป่ ระจ�ำในประเทศไทย และผูบ้ ริหารบริษทั
รองรับการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ
ชั้นน�ำของประเทศไทย
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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งาน CEO Forum นีถ้ อื เป็นกิจกรรมทีอ่ ยูค่ บู่ โี อไอแฟร์
มาทุกยุคทุกสมัย โดยงาน CEO Forum จัดขึน้ ครัง้ แรกในปี
2538 ในช่วงงานนิทรรศการก้าวไกล ไทยท�ำ (BOI FAIR ’95)
บริเวณท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ในครัง้ นัน้ มีผบู้ ริหารระดับ
ประธานบริษทั ชัน้ น�ำของโลกเข้าร่วมงานจ�ำนวน 52 คน
ต่อมา ได้มกี ารจัดงาน CEO Forum อีกครัง้ ในวันที่
2-3 กุมภาพันธ์ 2543 ทีก่ รุงเทพฯ ในงานบีโอไอแฟร์ ครัง้ ที่ 2
ซึง่ ถือเป็นกิจกรรมทีส่ ำ� คัญยิง่ กิจกรรมหนึง่ ในงานนิทรรศการ
เชือ่ มัน่ เมืองไทย บีโอไอแฟร์ (BOI FAIR 2000) มีนกั ธุรกิจ
ระดับประธานบริษทั ชัน้ น�ำของโลกทีเ่ ข้าร่วมงาน 61 คน จาก
10 ประเทศ
ในงาน CEO Forum ครั้งนี้ บีโอไอได้รับเกียรติจาก
วิทยากรทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก มาบรรยายเกีย่ วกับแนวโน้มการ
ลงทุนในอนาคต ท่านแรก คือ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์
ถัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ที่จัดท�ำ
รายงานแนวโน้มการลงทุนโลก (World Investment Report)
เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งนอกจากจะท�ำการศึกษาด้านการลงทุน
แล้ว อังค์ถัดยังเป็นหน่วยงานที่ให้ค�ำแนะน�ำเชิงนโยบาย โดย
มีเป้าหมายส�ำคัญเพือ่ เพิม่ โอกาสทางการค้า การลงทุน และการ
พัฒนา ในงาน CEO Forum ดร.ศุภชัยจะเป็นวิทยากรในหัวข้อ
การลงทุนโดยตรงของโลกที่ยั่งยืนและโอกาสของประเทศไทย
(Global Sustainable FDI and Opportunities for Thailand)
ซึง่ จะกล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงด้านการลงทุนโลก แนวโน้มและ
ปัจจัยท้าทายในอนาคตส�ำหรับประเทศพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ประเทศไทยจะต้องปรับตัวอย่างไร จึงจะไปสูก่ ารลงทุน
ทีย่ งั่ ยืนได้
วิทยากรอีกท่าน คือ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ
อาเซียน ซึ่งจะมาพูดในหัวข้อที่ก�ำลังเป็นที่สนใจอย่างมากใน
กลุ่มนักธุรกิจทั่วโลก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผล
กระทบต่อประเทศไทย (ASEAN Economic Community:
What does it Mean to Thailand?) ในขณะทีส่ หภาพยุโรป
ก�ำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ ทัว่ โลกต่างก็กำ� ลังจับตามองอย่าง
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ใกล้ชดิ ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะประสบความส�ำเร็จ
และก้าวขึ้นมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้หรือไม่
และประเทศไทยจะมี บ ทบาทอย่ า งไรในฐานะสมาชิ ก ของ
ประชาคมนี้

นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้บริหาร
ระดับสูง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นของภาคเอกชน
เกี่ยวกับโอกาสและสิ่งท้าทาย
ในการน�ำเทคโนโลยีสีเขียว
มาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ในช่วงเสวนาของงาน CEO Forum ยัง
ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติของไทยและต่าง
ชาติ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นของภาค
เอกชนเกีย่ วกับ โอกาสและสิง่ ท้าทายในการน�ำเทคโนโลยีสเี ขียว
มาใช้เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมทีย่ งั่ ยืน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
รวมพลังน�ำ้ ใจ “โลกสดใส ไทยยัง่ ยืน” (Going Green for the
Future) ของงานบีโอไอแฟร์ 2011
ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นายไฮซ์ ฮัลเลอร์ รองประธาน
บริหารบริษทั ดาว เคมิคอล จ�ำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา นาย
โยชิฮสิ ะ ไคนุมะ ประธานบริษทั และประธานกรรมการบริหาร
บริษทั มินแิ บ จ�ำกัด ประเทศญีป่ นุ่ และนายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือซิเมนต์ไทย ด�ำเนินรายการโดย
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง่ เป็นผูท้ คี่ ร�ำ่ หวอด
ในวงการเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ส�ำหรับผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดของงาน CEO
FORUM และ HIA Meeting สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์
งานบีโอไอแฟร์ 2011 ที่ www.boifair2011.com/view/en/
events/hia_meeting.jsf และ www.boifair2011.com/view/
en/events/ceo_forum.jsf
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บีโอไอแฟร์ 2011

เดินทางสะดวกสบาย
ไปงานบีโอไอแฟร์ 2011
หากจะเดินทางไปเทีย่ วชมงานบีโอไอแฟร์ 2011 การ
เดินทางสะดวกสบายไม่จำ� เป็นต้องมีรถส่วนตัว ก็สามารถไปได้
หลายวิธี เช่น รถไฟฟ้าบีทเี อส รถเมล์ เรือ รถตู้ และสองแถว
แต่ทั้งนี้หากใครมีรถก็สามารถน�ำรถไปจอดตามจุด
จอดรถต่างๆ ทั้งสถานที่ราชการและเอกชนที่เป็นจุดจอดรถ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ม าเยี่ ย มชมงาน เเละนั่ ง รถบริ ก ารขนส่ ง มวลชน
(ขสมก.) เข้าสู่บริเวณงานบีโอไอแฟร์ 2011 ได้อีกช่องทาง

จอดแล้วจร
อย่างทีท่ ราบกันอยูแ่ ล้วว่าการจราจรในเมืองทองธานี
นั้นคับคั่งมาก ไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแสดงสินค้าก็ตาม
และยิ่งเป็นงานช้างระดับบีโอไอแฟร์ ที่เคยสร้างประวัติการณ์
งานบีโอไอแฟร์ 1995 และบีโอไอแฟร์ 2000 มาแล้ว ดังนั้น
แนะน�ำให้ผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมงานน�ำรถไปจอดตามจุดต่างๆ
ที่ทางผู้ประสานงานได้จัดหาไว้ให้ หรือใช้บริการรถสาธารณะ
ดีกว่า

ส�ำหรับจุดจอดรถทีท่ างผูจ้ ดั งาน
ได้ประสานขอไว้มมี ากมายหลายจุด
โดยส่วนใหญ่เป็นจุดทีใ่ ห้จอดฟรี
รอบทิศทางทัง้ ฝัง่ ตะวันตก และตะวันออก
รวม 5 สถานที่
ส�ำหรับจุดจอดรถที่ทางผู้จัดงานได้ประสานขอไว้ให้
มีมากมายหลายจุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นจุดที่ให้จอดฟรี และมี
จุดจอดรถให้เลือกมากมาย ทั้งรอบทิศทางทั้งฝั่งตะวันตกและ
ตะวันออกของบริเวณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี พืน้ ทีจ่ ดั งานบีโอไอแฟร์ 2011
มีสถานทีจ่ อดรถทัง้ สิน้ 5 สถานที่ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต สามารถจอดรถได้
ทุกวัน จ�ำนวน 2,500 คัน
2. ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ สามารถจอดรถได้ ทุ ก วั น
จ�ำนวน 1,200 คัน
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3. ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ สามารถจอดรถได้ทกุ วัน
ตามรายละเอียดดังนี้
- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ สามารถจอดรถได้ทอี่ าคาร
จอดรถชัน้ 4 จ�ำนวน 600 คัน
- วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ สามารถจอดรถได้ทอี่ าคาร
จอดรถชัน้ 3 - 4 จ�ำนวน 2,000 คัน
4. กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา สามารถจอดรถได้ ทุ ก วั น ตาม
รายละเอียดดังนี้
- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ สามารถจอดรถได้จ�ำนวน
100 คัน
- วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ สามารถจอดรถได้จำ� นวน
200 คัน
5. บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) สามารถจอดรถได้เฉพาะ
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ จ�ำนวน 900 คัน
จึงนับได้วา่ มีการจัดเตรียมพืน้ ทีจ่ อดรถไว้ครอบคลุม
รอบพื้นที่งานบีโอไอแฟร์ เพื่อรองรับรถของผู้มาเยี่ยมชมงาน
นอกจากนี้บีโอไอยังได้ประสานเตรียมงานกับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถเมล์เฉพาะกิจมารับตามจุดจอด
รถต่างๆ เพื่อวิ่งตรงเข้างานบีโอไอแฟร์ 2011 โดยมีปริมาณ
จ�ำนวนเทีย่ ววิง่ ทีเ่ พียงพอจะไม่ทำ� ให้ผมู้ าเยีย่ มชมงานเสียเวลา
รอนาน

1.รถประจ�ำทางเฉพาะกิจ
ในงานนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถประจ�ำทางทีม่ ที งั้ รถปรับอากาศและไม่
ปรับอากาศ ให้เลือกใช้บริการ โดยรถประจ�ำทางประเภทรถไม่
ปรับอากาศ จะให้บริการฟรีไม่เก็บค่าโดยสาร จ�ำนวน 60 คัน
ต่อวัน ส่วนรถประจ�ำทางประเภทปรับอากาศ จะเก็บค่าโดยสาร
มีให้บริการมากถึง 50 คันต่อวัน ซึง่ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้
โดยสารได้ 55,000 คนต่อวัน โดยวิ่งตรงรับผู้โดยสารจาก
จุดศูนย์กลางต่างๆ มุง่ เข้าสูบ่ ริเวณงานบีโอไอแฟร์ จ�ำนวน 5
สายเฉพาะกิจดังนี้
สายบริการเฉพาะกิจ
(ต้นสาย - งานบีโอไอแฟร์ 2011)

จ�ำนวน
(คัน/วัน)

จ�ำนวนเที่ยว
(เที่ยว/วัน)

สายหมอชิต 2

20

200

สาย ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

20

200

สายศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ (บริษัท ทีโอทีฯ)

10

100

สายท่าน�้ำนนทบุรี

10

100

สายอนุสาวรีย์ชัยฯ

50

500

ในการนี้การก�ำหนดรถประจ�ำทางสายพิเศษนี้ จะ
สามารถเชือ่ มโยงกับรถประจ�ำทางสายประจ�ำทางทีว่ งิ่ เป็นปกติ
อยู่แล้วเพื่อรับ-ส่งคนงานรอบจากรอบกรุงเทพฯ รอบในและ
จังหวัดปริมณฑล เช่น มีนบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม มา
เทีย่ วงาน ได้ดงั ต่อไปนี้
-สาย 26 มีนบุร-ี อนุสาวรียช์ ยั ฯ
-สาย 140 แสมด�ำ-อนุสาวรียช์ ยั ฯ
-สาย 515 มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา-อนุสาวรียช์ ยั ฯ
-สาย 96 สวนสยาม-มีนบุร-ี สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (BTS)
-สาย 145 ปากน�ำ้ –หมอชิต 2
-สาย 536 ปากน�ำ้ –หมอชิต 2
-สาย 77 อูส่ าธุประดิษฐ์–หมอชิต 2
-สาย 136 อูค่ ลองเตย–หมอชิต 2
การเตรี ย มความพร้ อ มให้ บ ริ ก ารขนส่ ง รั บ ผู ้ ที่ -สาย 138 พระประแดง-สวนจตุจกั ร
ต้องการมาเยี่ยมชมงานบีโอไอแฟร์ 2011 นี้ ได้มีการเตรียม -สาย 509 บางแค–หมอชิต 2
รถประจ�ำทางทั้งเฉพาะกิจ (วิ่งตรงเฉพาะเข้างานบีโอไอแฟร์ -สาย 124 หมูบ่ า้ นบางบัวทอง นนทบุร-ี ย่านสินค้าพหลโยธิน
(จตุจกั ร)
2011) และรถประจ�ำทางปกติทเี่ ข้าสูง่ านอยูแ่ ล้ว

บริการจาก ขสมก.
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ยังมีรถประจ�ำทางสายประจ�ำ
ทีส่ ามารถโดยสารมาบริเวณใกล้เคียง
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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2.4 รถประจ�ำทางทีเ่ ดินทางมาจากถนนแจ้งวัฒนะ
- รถประจ�ำทางธรรมดาสาย 52, 150, 356 รถ
นอกจากมีรถประจ�ำทางเฉพาะกิจทีจ่ ดั ให้บริการพิเศษ
ประจ�ำทางปรับอากาศสาย 150 และ 356
แล้ว ยังมีรถประจ�ำทางสายประจ�ำทีส่ ามารถโดยสารมาบริเวณ
- รถประจ�ำทางธรรมดาสาย 166
ใกล้เคียงกับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง
เมือ่ นัง่ รถประจ�ำทางเหล่านีเ้ ข้ามาสูบ่ ริเวณใกล้เคียง
ธานี ได้ดงั นี้
แล้ว สามารถต่อรถสองแถวเล็กหรือรถจักรยานยนต์ ทีส่ ะดวก
เพียงต่อเดียวก็ถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
นอกจากมีรถประจ�ำทางเฉพาะกิจ
เมืองทองธานี

2.รถประจ�ำทาง

รถตู้

การใช้บริการรถตูก้ เ็ ป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีส่ ะดวกสบาย
โดยมีควิ รถตูห้ ลายสายทีใ่ ห้บริการเดินทางมาศูนย์แสดงสินค้า
2.1 รถประจ�ำทางวิ่งเข้าสู่บริเวณศูนย์แสดงสินค้าและ และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดังนี้
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- รถตู้เมืองทองธานี-อนุสาวรีย์ชัยฯ (ทางด่วน) ค่า
- สาย 166 และรถประจ�ำทางปรับอากาศ สาย 166
โดยสาร 25 บาท เวลาเดินรถ ขาออก จากเมืองทอง
อนุสาวรียช์ ยั – เมืองทองธานี
05.30-22.00 น. ขากลับ จากใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์ ฝั่ง
2.2 รถประจ�ำทางทีเ่ ดินทางมาจากถนนแจ้งวัฒนะ และ
ถนนพหลโยธิน 10.00-23.30 น.
ถนนวิภาวดีรงั สิต
- รถตู้เมืองทองธานี–ม.รามฯ 1 ค่าโดยสาร 35 บาท
- รถประจ�ำทางธรรมดาสาย 29, 59, 95 และรถ
เวลาเดินรถ ขาออก จากเมืองทอง 05.50-21.45 น.
ประจ�ำทางปรับอากาศสาย 4, 10, 13, 19 จาก
ขากลับ จาก ม.รามฯ บริเวณหน้าหอนาฬิกาประตู
ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค
ใหญ่ 06.40-21.00 น. เพิ่มรถ ออกจากห้างแมคโคร
เมืองทองธานี ทางทิศเหนือ
บางกะปิ ช่วงเช้า 3 คัน เวลา 06.30 , 06.40 และ
รถประจ�
ำ
ทางธรรมดาสาย
29,
52
และรถประจ�
ำ
06.50 น.
ทางปรับอากาศสาย 4, 10, 29 ทางทิศใต้
- รถตูเ้ มืองทองธานี-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ทางด่วน)
รถประจ�
ำ
ทางธรรมดาสาย
59,
95,
150
และรถ
ค่ า โดยสาร 20 บาท เวลาเดิ น รถ ขาออก จาก
ประจ�ำทางปรับอากาศสาย 13 ทางทิศตะวันออก
เมืองทอง 05.50-21.45 น. ขากลับ จากแกรนด์
2.3 รถประจ�ำทางทีเ่ ดินทางมาจากปากเกร็ด
พลาซ่า 06.20-22.30 น.
- รถประจ�ำทางธรรมดา 33, 90, 367 และ 359
ทางทิศเหนือ
- รถประจ�ำทางธรรมดา 32, 33, 51, 90, 104, เเละ
รถประจ�ำทางปรับอากาศ 56 ทางทิศใต้

- รถตู ้ เ มื อ งทองธานี - สนามหลวง (ทางด่ ว น) ค่ า
โดยสาร 35 บาท เวลาเดินรถ ขาออก จากเมืองทอง
05.50-21.00 น. ขากลับ จากสวนหย่อมพระแม่ธรณี
บีบมวยผม 06.30-22.00 น.
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- รถตู้เมืองทองธานี-เมเจอร์ รังสิต (ทางด่วน) ค่า
โดยสาร 30 บาท เวลาเดินรถ ขาออก จากเมืองทอง
หากมาทางเรือโดยสาร ให้ลงที่ท่าน�้ำปากเกร็ด เเละ
07.00-11.00 น. และ 16.20-21.00 น. ขากลับ จาก
ต่อรถประจ�ำทางเพียงต่อเดียว ก็สามารถเข้าถึงงานบีโอไอ
ข้างห้างเมเจอร์รังสิต 07.00-21.30 น.
แฟร์ได้ โดยจะมีรถประจ�ำทางสายเฉพาะกิจสายท่าน�ำ้ นนทบุรี
งานบี โ อไอแฟร์ และรถประจ� ำ ทางสาย 166 (สี น�้ ำ เงิ น )
มีรถสองแถววิง่ เชือ่ มโยงระหว่างถนนใหญ่และภายใน อนุสาวรีย์ชัย–เมืองทองธานี ไปรับผู้เยี่ยมชมงานจากท่าน�้ำ
ปากเกร็ด เข้าสูบ่ ริเวณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จ�ำนวน 3 สาย ดังนี้
- สาย 1 : ถนนแจ้งวัฒนะ-เมืองทองธานี เวลาเดินรถ เมืองทองธานี

การเชื่อมโยงกับเรือ

รถสองแถว

05.30-21.00 น. ค่าโดยสาร 8 บาท
- สาย 2 : ถนนติวานนท์-เมืองทองธานี เวลาเดินรถ
05.30-21.00 น. ค่าโดยสาร 8 บาท
เนื่องจากการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 มีทั้งส่วนที่
- สาย 3 : ถนนติวานนท์-ถนนแจ้งวัฒนะ เวลาเดินรถ
แสดงนิทรรศการในอาคาร (Indoor) และส่วนแสดงนิทรรศการ
05.30-21.00 น. ค่าโดยสาร 8 บาท
นอกอาคาร (Outdoor) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ผมู้ าเยีย่ ม
ชมงาน ได้จดั รถ Shuttle ส�ำหรับบริการรับ – ส่ง ระหว่างจุด
ต่างๆ ในบริเวณพืน้ ทีจ่ ดั งานทุก 5 นาที
ส� ำ หรั บ ผู ้ เ ยี่ ย มชมงานที่ นั่ ง รถรถไฟฟ้ า บี ที เ อส
ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
สามารถมาลงได้ทสี่ ถานีหมอชิต หรือสถานีสวนจตุจกั รส�ำหรับ
รถไฟใต้ดิน เอ็มอาร์ที และต่อรถเข้างานบีโอไอแฟร์ได้ 2 ช่อง
นอกจากไม่ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ย
ทาง ดังนี้
เรือ่ งค่าทีจ่ อดรถแล้ว ยังช่วย
1. รถประจ�ำทางสายเฉพาะกิจ สายหมอชิตงาน
ลดปัญหามลพิษ และสิง่ แวดล้อม
บีโอไอแฟร์ 2011 ทีใ่ ห้บริการรับ-ส่งฟรีส�ำหรับ
ทางอ้อมด้วย
รถไม่ปรับอากาศ แต่ถ้าเป็นรถปรับอากาศจะ
เก็บค่าบริการ
นอกจากนีย้ งั มีการให้บริการเรียกรถรับจ้าง รับ - ส่ง
2. รถตู ้ เ มื อ งทองธานี - สถานี ร ถไฟฟ้ า บี ที เ อส ให้บริการทัว่ ไป สังเกตได้จากป้ายซึง่ เป็นจุดให้บริการ รวมถึง
หมอชิต (ทางด่วน) ซึง่ รถของศูนย์แสดงสินค้า ป้อมบริการเรียกรถ ทีม่ เี จ้าหน้าทีค่ อยให้บริการ
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่
จะเห็นได้วา่ การเดินทางมาเทีย่ วงานบีโอไอแฟร์ 2011
ด�ำเนินการบริการด้วยตนเอง โดยจ�ำหน่าย นีม้ คี วามสะดวก มาได้หลายช่องทาง จึงขอรณรงค์ให้ใช้บริการ
ตั๋วโดยสารในรูปแบบคูปองใบละ 30 บาท รถ ขนส่งสาธารณะ ทัง้ ทางรถ ทางเรือ รถไฟฟ้า รถใต้ดนิ ครบ
ออก 06.15 น. และ 06.40 น. หลังจากนั้น วงจร นอกจากไม่ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยเรือ่ งค่าทีจ่ อดรถ และเสียเวลา
จนถึง 09.00 น. เมื่อมีผู้โดยสารเต็มจะออกรถ ในการหาทีจ่ อดรถในบริเวณงานแล้ว ยังช่วยลดปัญหามลพิษ
ทันที หลังจาก 09.00 น. รถจะออกทุก 30 นาที และสิง่ แวดล้อมทางอ้อมด้วย ดังค�ำขวัญของงานทีว่ า่ รวมพลัง
จนถึง 21.30 น.
น�ำ้ ใจ “โลกสดใส ไทยยัง่ ยืน”

บริการเสริมอื่นๆ

การเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าบีทีเอส
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26 วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ศูนย์ประสานงานบีโอไอแฟร์ 2011

ตุลาคม 2554

บีโอไอแฟร์ 2011

BOI Fair 2011 ยุคโลกดิจิทัล จัดเต็มทุกสื่อออนไลน์
เทคโนโลยีไม่เคยหลับใหล
งาน BOI Fair 2011 ไม่เคยตกเทรนด์
ห่างหายไปกว่า 10 ปี กลับมาอีกครั้งกับงาน BOI
Fair 2011 รวมพลังน�้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน หรือ Going
Green for the Future” งานแสดงนิ ท รรศการด้ า น
อุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศไทย หรืองาน
ระดับ “มินิเอ็กซ์โป” ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 ถึง วัน
ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่า
2 ครั้ ง ที่ ผ ่ า นมา บี โ อไอจึ ง เตรี ย มปู พ รมโหมกระแสความ
อลังการของงานผ่าน “สื่อใหม่” มาแรง... ผ่านช่องทางการ
สื่อสารยุคใหม่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็ใช้สื่อสารกัน

นัน่ ก็คอื การใช้ “สือ่ ออนไลน์” โดยจะพาเหรดกันมา
ทั้งเว็บไซต์ www.boifair2011.com และสื่อน้องใหม่อย่าง
“Social Media” ทัง้ Facebook ,Twitter ,LinkedIn , และ
Youtube โดยภารกิจขับเคลือ่ นกิจกรรมข่าวสารงาน BOI Fair
2011 ผ่านสื่อกระแสใหม่ หรือ New Media ครั้งนี้ บีโอไอได้
มอบหมายให้บริษทั ฟิโบซอฟต์ (Fibosoft) จ�ำกัด จัดท�ำเว็บไซต์
เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการงานบีโอไอแฟร์
2011 และดูแลจัดการเนื้อหาการท�ำประชาสัมพันธ์ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของเน็ตเวิร์คทางสังคม
ต่างๆ (Social Network)
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เจาะลึกการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ทางการของบีโอไอแฟร์ 2011
BOI Fair 2011 รวมพลังน�้ำใจ
โลกสดใส ไทยยั่งยืน งานแสดง
นิทรรศการด้านอุตสาหกรรม ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดแห่งปีของประเทศไทย

เว็บไซต์อัจฉริยะ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการงาน
บีโอไอแฟร์ 2011
ตามที่ บริษัท ฟิโบซอฟต์ จ�ำกัด ได้รับมอบหมายให้
ท�ำการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบเว็บไซต์ทางการของ
งานบีโอไอแฟร์ 2011 (BOI Fair 2011 Offiffiicial Website) ที่
www.boifair2011.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์อัจฉริยะ โดยใช้
เทคโนโลยีจาวาเอ็นเตอร์ไพร์ส เพื่อจัดท�ำเป็น
(1) ระบบการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ พร้อมระบบ
Content Management System (CMS)
(2) ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านมือถือ และอุปกรณ์พก
พา (BOI Fair Mobile) ส�ำหรับ Smart Phone และ Tablets
ที่ใช้มาตรฐาน HTML 5
(3) ระบบบริหารจัดการงานหลักต่างๆ ของงาน BOI
Fair 2011 (Fair Management System) โดยใช้ JEE
เทคโนโลยี
รวมระบบการบริหารจัดการงานต่างๆ ภายในงาน
บีโอไอแฟร์ 2011 อาทิ กิจกรรมการแสดง การเข้าเยี่ยมชม
เป็นหมูค่ ณะ การจองพืน้ ทีใ่ นงาน การจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก การ
บริหารจัดการที่จอดรถและจุด Park & Ride แสดงสถานะ
และการแจ้งเตือนสภาพการจราจรโดยรอบเมืองทองธานี รวม
ทั้ ง สภาพภู มิ อ ากาศประจ� ำ วั น การเชื่ อ มโยงกั บ ระบบลง
ทะเบียนออนไลน์ส�ำหรับคณะท�ำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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www.boifair2011.com จัดท�ำขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล
การจัดงานบีโอไอแฟร์ รายงานและแจ้ง
กิจกรรมข่าวสารความเคลื่อนไหว
เว็บไซต์ทางการของงานบีโอไอแฟร์ 2011
www.boifair2011.com ถูกจัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางใน
การสือ่ สารข้อมูลความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
บีโอไอแฟร์ทั้ง 3 ครั้ง รายงานและแจ้งกิจกรรมข่าวสารความ
เคลือ่ นไหว เป็นแหล่งข้อมูลภาพและวิดโี อ หรือ Press Room
ส� ำ หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปและโดยเฉพาะกลุ ่ ม สื่ อ มวลชน เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมให้ผู้
ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมงานที่คาดว่าจะมีมากกว่า 5 ล้านคน
และเป็นการวางแผนเตรียมการส�ำหรับช่วงที่จะจัดงานตลอด
ทั้ง 16 วัน โดยมีการคัดสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด
รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาเยี่ยมชมงานหรือการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในงาน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจากทั้งในและต่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา นัก
ธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

การแบ่งกลุ่มเนื้อหา (Content)
บนเว็บไซต์บีโอไอแฟร์ 2011
จากหน้าหลักหน้าแรกที่เป็นสรุปภาพรวมเนื้อหา
ส�ำคัญต่างๆ ของงานบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่งผู้ที่จะมาเข้าชม
งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรทราบ ประกอบไปด้วย รูปภาพ
วิดีโอ ส่วนที่รองรับหรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อาทิ Live
Streaming / IP TV / Cable TV เป็นต้น โดยมีการแบ่ง
เนื้อหาอย่างละเอียด คือ ความเป็นมาของงาน (FAIR HISTORY) เรื่องน่ารู้ พาวิลเลียน ภายในอาคาร กิจกรรม/ฟอรัม
สือ่ มวลชน แผนที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตุลาคม 2554
ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

ความเป็นมาของงาน (FAIR HISTORY)

ของงานบีโอไอแฟร์ ทัง้ 3 ครัง้ ประกอบด้วย

งาน BOI FAIR 1995
“ก้าวไกลไทยท�ำ 38” หรือ “บีโอไอแฟร์ 95”
งาน BOI FAIR 2000
“เชือ่ มัน่ เมืองไทย บีโอไอแฟร์ 2000”
งาน BOI FAIR 2011
รวมพลังน�ำ้ ใจ “โลกสดใส ไทยยัง่ ยืน” หรือ
“Going Green for the Future”

เรื่องน่ารู้ ประกอบด้วย
ระยะเวลาการจัดงาน ค�ำขวัญ (Slogan)
“โลกสดใส ไทยยัง่ ยืน” แนวคิด เป้าหมาย
สัญลักษณ์ของงาน (Emblem) เอกลักษณ์ (Mascot)
ช้างน้อย บีโอไอผูจ้ ดั งาน
สถานทีต่ ดิ ต่อ และบทความเกีย่ วกับหัวข้อข้างต้น (Features)
ด้านการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(Environment Friendly) เศรษฐกิจยัง่ ยืน
(Sustained Economy) เป็นมิตรกับชุมชน
(Community Friendly)

โดยไฮไลท์ ได้แก่ ศาลาศรัทธาศรม
ศาลาประเทศไทย ศาลาบีโอไอ
และศาลาของ สสปน.
พาวิลเลียน ประกอบด้วย ไฮไลท์ ผู้ร่วม
ออกงาน และผังงาน
- ไฮไลท์ ได้แก่ ศาลาศรัทธาศรม ศาลาประเทศไทย
ศาลาบีโอไอ ศาลาศูนย์ประสานงานบีโอไอแฟร์ 2011
ศาลาของส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
- ผู้ร่วมออกงาน มีรายชื่อของศาลากลางแจ้งของบริษัท
หน่วยงานที่แสดงนิทรรศการบริเวณริมทะเลสาบ
- ผังงาน แสดงผังรายละเอียดของงานบริเวณริมทะเลสาบ
แลนด์มาร์คของงาน แสดงทางเข้าทัง้ หมด จุดนัดพบ จุด
ต้อนรับคณะ การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม จ�ำนวน และต�ำแหน่งของ
ศูนย์อาหาร (Food Court) ซุม้ (Kiosks) ทีจ่ ำ� หน่ายของที่
ระลึก อาหารและเครือ่ งดืม่ ธนาคาร ไปรษณีย์ จุดทีต่ งั้ ของ
เอทีเอ็ม เวทีการแสดง (เวทีใหญ่ทางการ เวทีเล็ก) ลานเบียร์
ห้องน�ำ้ จุดสูบบุหรี่ ทีจ่ อดรถ จุดโลจิสติกส์ สถานีตำ� รวจ
ประจ�ำงาน จุดแจ้งของหาย มุมสบายส�ำหรับเด็ก ผูส้ งู อายุ
คนพิการ จุดปฐมพยาบาล พืน้ ทีว่ างบอลลูน และเส้นทาง
เดินรถของคณะ CEO Forum เส้นทางเดินรถภายในบริเวณ
ริมทะเลสาบ เป็นต้น
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ภายในอาคาร ประกอบด้วย รายละเอียดของการแสดง
นิทรรศการในอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 และอาคาร 9 รวมทั้ง
ผังงาน
- ผั ง งาน แสดงผั ง รายละเอี ย ดของการจั ด แสดง
นิทรรศการของทัง้ 2 อาคาร
้ ทีข่ อง
- ภายในอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 แสดงการจองพืน
บริษทั แบ่งตามโซนอุตสาหกรรมและกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธนาคาร สถานทูต และ
หอการค้าจากประเทศต่างๆ จุดต้อนรับคณะ เวทีการ
แสดง ศูนย์อาหารบีโอไอชวนชิม ของสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย จุดปฐมพยาบาล เคาน์เตอร์ไปรษณีย์
เคาน์เตอร์ขายของทีร่ ะลึก และห้องละหมาด
- ภายในอาคาร 9 แสดงพื้นที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การจัดงาน CEO Forum ห้องจัด
สัมมนา และศูนย์อาหารย่อย
กิจกรรม / ฟอรัม ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมบันเทิง มีรายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ / ฟอรัม แสดงรายละเอียดของ
การจัดการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการ
ลงทุน งาน CEO Forum และงานสัมมนา
- กิจกรรมบันเทิง ประกอบด้วย ก�ำหนดการและ
รายการแสดงของเวทีกลางแจ้ง เวทีภายในอาคาร
สื่อมวลชน ประกอบด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์ เกาะติด
บีโอไอแฟร์ จดหมายข่าว ข่าวย้อนหลัง รูปภาพ และวิดีโอ
- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ค�ำสั่งแต่งตั้ง และ
Press Release ของงานบีโอไอแฟร์ 2011
- เกาะติดบีโอไอแฟร์ เป็นข่าวสาร ความเคลือ่ นไหวต่างๆ
ของผูจ้ ดั แสดงนิทรรศการในงาน
- จดหมายข่าว หรือ E-News letter จากผู้จัดงานหรือ
บีโอไอ เกีย่ วกับกิจกรรม ความเคลือ่ นไหวของงานแฟร์
- ข่าวย้อนหลัง เป็นการรวบรวม News Clipping เกีย่ ว
กับงานบีโอไอแฟร์ 2011 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2553
จนถึงปัจจุบนั
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- รูปภาพ เป็นแหล่งรวมรูปภาพจากกิจกรรม การประชุม

และงานทีส่ ำ� คัญต่างๆ
- วิดโี อ ได้รวบรวมกิจกรรม การประชุม ของงานแฟร์ครัง้
ทีผ่ า่ นมา

แผนที่ ประกอบด้วย ผังแสดงนิทรรศการ แผนที่การเดิน
ทาง แผนที่อิมแพ็ค และสถานที่จอดรถ
- ผังแสดงนิทรรศการ เป็นภาพแสดงงานทัง้ หมด บริเวณ
ริมทะเลสาบ ภายในอาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 และ
อาคาร 9
- แผนที่การเดินทาง เชื่อมกับ Google Earth เพื่อแสดง
เส้นทาง
- แผนทีอ่ มิ แพ็ค แสดงเส้นทางทีจ่ ะเดินทางมาร่วมงาน
- สถานที่จอดรถ เชื่อมกับ Google Earth เพื่อแสดงจุด
Park & Ride

ระบบบริหารจัดการงานบีโอไอแฟร์ 2011
ผ่านเว็บไซต์โดยระบบ
Fair Management System

		
นอกจากท�ำการพัฒนาระบบเว็บไซต์อัจฉริยะ
www.boifair2011.com เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกผ่านเว็บไซต์
โดยจัดท�ำเมนูแยกประเภทรายการไปตามกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
งาน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างเป็นปัจจุบันและ
สะดวกรวดเร็วมากที่สุดแล้วนั้น
บริษทั ฟิโบซอฟต์ฯ ยังได้รบั มอบหมายให้จดั ท�ำระบบ
ซอฟต์แวร์เพือ่ ใช้บริหารจัดการงานบีโอไอแฟร์ 2011 หรือ Fair
Management System ซึง่ เป็นระบบงานทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ช้ในการ
ประสานและปฏิบัติงาน โดยมีปฏิทินกิจกรรมเพื่อสามารถรับ
ทราบกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ช่วงเตรียมงาน โดยทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ าก
แต่ละคณะท�ำงานฯ สามารถระบุกจิ กรรมในตารางการท�ำงานได้

เว็บไซต์บริหาร
จัดการงานบีโอไอแฟร์ 2011
ระบบบริหารจัดการงานหลักต่างๆ
ของงาน BOI Fair 2011
ท�ำการพัฒนาเพื่อรองรับการท�ำงาน
กับคณะท�ำงานทั้งหมด 20 คณะท�ำงาน
ระบบบริหารจัดการงานหลักต่างๆ ของงาน BOI Fair
2011 ซึ่งได้ท�ำการพัฒนาเพื่อรองรับการท�ำงานให้กับคณะ
ท�ำงานทัง้ หมด 20 คณะท�ำงาน ได้แก่ คณะท�ำงานเตรียมการ
จัดงานนิทรรศการ คณะท�ำงานศูนย์ประสานงาน คณะท�ำงาน
ประสานงานกับผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจากภาคเอกชนคณะท�ำงาน
ประสานงานการจัดตั้งอาคารนิทรรศการของโครงการพระ
ราชด�ำริ หน่วยงานของรัฐ และอาคาร BOI Pavilion คณะ
ท�ำงานประสานงานกิจกรรมด้านต่างประเทศ คณะท�ำงาน
วางแผนและก� ำ กั บ ดู แ ลการใช้ ง บประมาณ คณะท� ำ งาน
ประชาสัมพันธ์ คณะท�ำงานจัดการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงของ
ภาคเอกชน คณะท�ำงานกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมเสริม
ด้านวิชาการ คณะท�ำงานจัดกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมพิเศษ
คณะท�ำงานประสานงานด้านวิศวกรรม สาธารณูปโภค และ
รักษาความปลอดภัย คณะท�ำงานประสานงานด้านศุลกากร
คณะท�ำงานฝ่ายพิธกี าร คณะท�ำงานจัดท�ำและจ�ำหน่ายของที่
ระลึก คณะท�ำงานจัดท�ำ Website คณะท�ำงานต้อนรับบุคคล

และต้อนรับผูเ้ ข้าชมเป็นหมูค่ ณะ คณะท�ำงานประสานงานด้าน
สวัสดิการและ Lost & Found คณะท�ำงานประเมินผลการจัด
งานและจัดท�ำหนังสือที่ระลึก และคณะท�ำงานประสานงาน
หน่วยพยาบาล
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นอกจากนัน้ ยังมีระบบบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร
ต่างๆ เช่น รายงานการประชุม เอกสารอ้างอิง เป็นต้น โดย
สามารถ upload เข้าสูร่ ะบบงานได้ รวมทัง้ ยังสามารถจัดท�ำใน
รูปแบบของรายงานสรุปหรือ E-Report ได้ จึงสามารถเก็บ
ข้อมูลได้แม้กระทัง่ อีก 10 ปีขา้ งหน้า ทัง้ นี้ เพือ่ สอดคล้องกับ
การเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ประหยัดพลังงานสูก่ ารเป็น Low
Carbon Fair

การอ�ำนวยความสะดวกระบบดิจิทัล
ผ่านมือถือ (Smart Phone)
และไอแพด (I-Pad)
นอกจากการบริหารจัดการงานภายในแล้ว เว็บไซต์
บีโอไอแฟร์ 2011 ยังเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดงานให้กบั ผูท้ มี่ าแสดงนิทรรศการ (Exhibitors) และ
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูช้ มงานบีโอไอแฟร์ 2011 (Visitors)
ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศอีกด้วย
โดยหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ www.boifair2011.
com ยังได้รบั การพัฒนา Application ด้วยเทคโนโลยีทรี่ องรับ
การแสดงผลทั้งบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
และแท็บเล็ตสุดฮิป “ไอแพด (I-Pad)” ด้วยความสามารถของ
ระบบเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบความเร็วในการรับส่งข้อมูล
และปรับการแสดงผลให้เหมาะสมกับการเยี่ยมชมข้อมูลผ่าน
หน้าจออุปกรณ์พกพาแต่ละประเภท
ดังนัน้ ถือได้วา่ เป็นการน�ำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานสภาพจราจรที่เชื่อม
โยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ รายการวิทยุ สวพ. 91
และร่วมด้วยช่วยกัน หรือดูแผนที่ บน Smart Phone หรือ
I-Pad ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่จะเดินทางมาชมงานวางแผนการเดิน
ทาง และรับทราบสภาพการจราจรล่าสุดได้ เพือ่ หลีกเลีย่ งเส้น
ทางการจราจรที่ติดขัดได้ หรือรับทราบว่ามีจุด Park & Ride
ที่ใด ที่สามารถน�ำรถไปจอดได้สะดวกที่สุดในช่วงระหว่างที่
ก�ำลังเดินทางมางานบีโอไอแฟร์ 2011
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เว็บไซต์ส�ำหรับหน่วยงาน
ที่จัดแสดงนิทรรศการ และผู้ชมงาน
บีโอไอแฟร์ 2011
หน่วยงานที่แสดงนิทรรศการ
(Exhibitors)

ระบบการจองเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
( Registration-Online)
ระบบการจองเข้าเยีย่ มชมเป็นหมูค่ ณะ เป็นระบบที่
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูเ้ ข้าชม ทีป่ ระสงค์จะเดินทางมาเป็น
หมูค่ ณะ สามารถลงทะเบียนจองล่วงหน้าได้ และมีการแสดงผล
การจองเยีย่ มชมงาน ท�ำให้รบั ทราบวันทีส่ ามารถเดินทางไปงาน
BOI Fair 2011 ได้อย่างสะดวก
อีกทัง้ ยังสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าทีใ่ นการจัด
กลุ่มกิจกรรม เพื่อช่วยในการบริหารจัดการตารางเวลาการ
เยีย่ มชมงาน โดยสามารถก�ำหนดเส้นทางการเยีย่ มชมงานได้

บนเว็บไซต์จะแสดง Power Point แนะน�ำงาน
บีโอไอแฟร์ 2011 ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูแ้ สดงนิทรรศการ เอกสาร
ประกอบการขายพืน้ ที่ คูม่ อื ผูอ้ อกงานหรือ Exhibitor Manual
Online ซึง่ ท�ำการเชือ่ มโยงกับระบบของบริษทั UBM ซึง่ เป็น
บริษัทที่ปรึกษาในการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 ผังแสดง
ต�ำแหน่ง และที่ตั้งในการจองพื้นที่ของพาวิลเลียน และภาพ
ระบบการรักษาความปลอดภัย
รวมของงาน พร้อมด้วย E-Show Directory หรือรายชือ่ ผูแ้ สดง
โดยจะมีการเชือ่ มโยงกับ CCTV ภายในงานทัง้ หมด
นิทรรศการทัง้ หมด นอกจากนัน้ ยังสามารถรับทราบกิจกรรม
ส�ำคัญต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในงาน เช่น การประกวดพาวิลเลียน เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนหากมีเหตุการณ์ไม่
ปลอดภัยเกิดขึน้
การประกวดถ่ายภาพ เป็นต้น

ระบบแสดงและแจ้งเตือนสภาพจราจร
ผู้ชมงานบีโอไอแฟร์ 2011 (Visitors)
บนเว็บไซต์มกี ารเตรียมการลงทะเบียนจองออนไลน์
ต่างๆ ไว้ เช่น การจองเข้าเยีย่ มชมเป็นหมูค่ ณะ การจองเข้า
ร่วมการสัมมนาในงาน การจองโรงแรมทีพ่ กั ในไทยของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของภาคเอกชน ทัง้ ทีเ่ ป็นทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ด้านการ
ลงทุน หรือผูบ้ ริหารระดับสูง ทีจ่ ะมาร่วมงาน CEO Forum
และการแสดงความประสงค์ในการจับคูธ่ รุ กิจ
นอกจากนั้น ยังมีการจัดระบบอ�ำนวยความสะดวก
รองรับไว้อกี มากมาย อาทิ
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เป็นระบบที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพือ่ น�ำไปใช้ในการน�ำเสนอข้อมูลการเดินทางส�ำหรับผูท้ จี่ ะเดิน
ทางมาชมงาน BOI Fair 2011 เริม่ ตัง้ แต่การวางแผนล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง และช่วงระหว่างเดินทาง
โดยระบบจะประกอบด้วย การประมวลข้อมูลข่าวสาร
ปัญหาการจราจรและขนส่ง เพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการ
เดินทางมาชมงานได้ เช่น ลดเวลาในการเดินทาง สถานทีจ่ อดรถ
การติดขัดของการจราจรและปัญหาอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้
การแจ้งสภาพจราจร ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รับ
และส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ข้อมูลสถานที่จอดรถ การ
เดินทางจากจุด Park & Ride ทีจ่ อดรถมาสูง่ าน BOI Fair 2011
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ระบบ Park & Ride ที่ชาญฉลาด
ระบบ Park & Ride เป็นระบบรายงานสถานภาพของ
ลานจอดรถ โดยสามารถระบุ และแสดงผลได้วา่ ลานจอดใดยัง
มีทวี่ า่ งอยู่ เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับผูเ้ ข้าชมงาน

การรายงานและแจ้งเตือนสภาพอากาศ
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ จั ด แสดงนิ ท รรศการ ใน
การเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ และผูช้ มงาน

Social Media
สื่อแนวใหม่เสริมการลงทุน
พร้อมกันนี้ BOI Fair 2011 ยังมียุทธศาสตร์เชิง
รุกในการดึงเอาสื่อ “Social Media” ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมใน
กลุ ่ ม คนแทบทุ ก วั ย มาเป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารในการเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
แนวคิดการประชาสัมพันธ์งานบีโอไอแฟร์ 2011 เวอร์ชนั่ ล่าสุด
คือ “Touchable Future” ซึ่งจะใช้ “สื่อข้อความ” เชิญชวน
กลุ่มผู้ชมให้เข้ามา “สัมผัส” กับโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ที่ให้ความส�ำคัญกับการมุ่งเน้นนวัตกรรมสนับสนุนโลกสีเขียว
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

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
Social Media ทั้งหมดนี้ ดูแลและบริหารจัดการ
เนือ้ หาโดยทีมงานมืออาชีพระดับบรรณาธิการ ทีท่ ำ� การค้นคว้า
วิจยั คัดสรรเนือ้ หาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
สีเขียว ทีอ่ นิ เทรนด์และอัพเดทจากทุกมุมโลก มาแบ่งปันความ
รูแ้ ละน�ำเสนอข่าวสารความเคลือ่ นไหว เป็นศูนย์ความรูร้ ะบบ
ดิจทิ ลั หรือ E-Knowledgement Center ทีน่ า่ สนใจ ไม่ตกยุค
ท�ำให้ชาว Facebook และ Twitter ได้เติมอาหารสมองทุกวัน
อีกด้วย

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

33

ตุลาคม 2554

ซึง่ เนือ้ หาดังกล่าวเป็นข้อความทีส่ นั้ กระชับ และผ่าน
กระบวนการคิดและเรียบเรียงอย่างสร้างสรรค์ กลั่นกรอง
เอาแต่ประเด็นหลัก ผ่านตัวอักษรเพียงไม่กตี่ วั ตามสไตล์การอ่าน
ของคนออนไลน์
นอกจากนั้น ยังมีการน�ำจุดเด่นของ Social Media
ทีเ่ น้นการสือ่ สารอย่างมีสสี นั และเป็นกันเอง โดยการใช้ Mascot ของงาน BOI Fair 2011 มาเป็นเสมือนตัวแทนที่มีชีวิต
ชีวา สบายๆ ในการสื่อสารกับกลุ่มหรือบุคคลต่างๆ เพื่อการ
เข้าถึงตัวบุคคล ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านทาง Facebook และ Twitter Mascot ของงาน BOI Fair 2011 ที่รู้จัก
กันในชื่อ “น้องช้างจัมโบ้ไอ หรือ JumBO - I” www.facebook.com/NongChangJumBOI2011 และ twitter.com/
ChangJumbo_I) ที่เปิดประเด็นสนทนาด้วยความสุภาพ
น่ารัก ฉลาด สดใส สร้างสรรค์ และชอบช่วยเหลือผูอ้ นื่ ซึง่
บุคลิกดังกล่าวเป็นคาแรคเตอร์หลักของน้องช้างจัมโบ้ไอ หาก
ใครได้เข้ามาสัมผัสจะคุ้นเคยกับค�ำพูดยอดฮิตติดปากของน้อง
ช้าง “คร๊าบบบ...” นัน่ เอง

ขาดไม่ได้กบั อีกหนึง่ สือ่ Social Media ทีม่ าแรง คือ
You Tube ที่ปัจจุบันมีตัวเลขยอดผู้เข้าชมคลิปวิดีโอทั่วโลก
มากกว่า 60 ล้านคนต่อวัน หรือมากกว่าจ�ำนวนประชากรไทย
ทัง้ ประเทศ BOI Fair 2011 จึงไม่รงั้ รอทีจ่ ะเกาะติดกระแส โดย
ส่ง www.youtube.com/BOIFair2011Thailand มาเป็นอีก
หนึง่ สือ่ ในการสร้างสีสนั การประชาสัมพันธ์งานนี้ ผ่านทางภาพ
เคลื่ อ นไหวและเสี ย งประกอบ ให้ ไ ด้ สั ม ผั ส บรรยากาศใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้แบบเสมือนอยูร่ ว่ มเหตุการณ์ รวมทัง้ ทีม
งานยังได้พยายามสอดแทรกคลิปวิดโี อทีเ่ กีย่ วข้องกับงานนี้ และ
มีความน่าสนใจมาให้เพลิดเพลินกันอย่างต่อเนือ่ ง อีกด้วย

Social Media โดนใจให้คลิก “Like”
ตัวเลขสถิตผิ สู้ นใจเข้าชมข้อมูลและความเคลื่อนไหว
ของการจัดงาน BOI Fair 2011 ผ่านช่องทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
นับว่า “น่าสนใจ” เป็นอย่างยิ่ง
ขณะที่ Social Media ในภาพรวม นับได้วา่ ประสบ
ความส�ำเร็จทีน่ า่ พอใจ โดยนับตัง้ แต่ ทีมงาน Social Media BOI
Fair 2011 ได้เข้ามาเริม่ ต้นด�ำเนินงานเมือ่ วันที่ 18 เมษายน
Social Media ของงาน BOI Fair 2011 ยังไม่หมด 2554 จนถึงปัจจุบนั ก็มยี อดสมาชิกสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากช่อง
เพียงแค่ Facebook และ Twitter เท่านัน้ ยังมีนอ้ งใหม่แซงโค้ง ทาง Social Media ต่างๆ
มาติดๆ นัน่ คือ LinkedIn ของงาน BOI Fair 2011 (www.
linkedin.com/in/boifair2011) ซึง่ มีจดุ เด่นอยูต่ รงทีค่ นส่วนใหญ่
เข้ามาใน Linked In มีจดุ ประสงค์เพือ่ การติดต่อกันทางธุรกิจ
เป็นหลัก ท�ำให้มสี ว่ นในการส่งผลต่อกลุม่ เป้าหมายส�ำคัญของ
งาน BOI Fair 2011 อันได้แก่ นักธุรกิจจากทัว่ โลก
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และขอเชิ ญ ชวนทุ ก คนมาร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
Social Media งาน BOI Fair 2011 เพือ่ รวมพลังสร้างสรรค์
ความยิ่งใหญ่ในการแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมไทยของ
งาน BOI Fair 2011 ให้เป็นทีป่ ระจักษ์แก่สายตาทัว่ โลกต่อไป...

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
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บีโอไอแฟร์ 2011
นันทนาฏ กฤษณจินดา

ดินสอ หุ่นยนต์ของคนไทย
เมือ่ กล่าวถึง “หุน่ ยนต์” ท่านผูอ้ า่ นก็อาจจะนึกถึงหุน่ ยนต์ในภาพยนตร์ ทีไ่ ด้รบั ชมมายาวนานหลายสิบปี โดยหุน่ ยนต์ซงึ่
เป็นทีป่ ระทับใจของผูช้ ม เช่น คูห่ ู R2-D2 และ C3-PO หรือหุน่ ยนต์ทสี่ ร้างขึน้ มาได้จริงในปัจจุบนั ก็จะเป็นหุน่ ยนต์ทมี่ ชี อื่ เสียงของ
ต่างประเทศ เช่น หุน่ ASIMO ของญีป่ นุ่ เป็นต้น
และเมือ่ นึกถึงประเทศไทย ท่านผูอ้ า่ นเชือ่ หรือไม่วา่ ณ วันนี้ คนไทยสามารถสร้างหุน่ ยนต์ทมี่ คี วามสามารถไม่แพ้หนุ่ ยนต์
ของต่างชาติ ในชือ่ “ดินสอ” ซึง่ หนึง่ ในผูส้ ร้างสรรค์ คือ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ซีที เอเซีย โรโบติกส์
จ�ำกัด จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนา “ดินสอ” รวมทัง้ เรือ่ งราวอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ

ก่อนจะมี ดินสอ
ก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงนวัตกรรมใดทีป่ ระสบความส�ำเร็จใน
วันนี้ ก็คงขาดไม่ได้ทจี่ ะกล่าวถึงผูท้ อี่ ยูเ่ บือ้ งหลัง ซึง่ คุณเฉลิมพล
ได้เล่าให้ฟงั ว่า เมือ่ ราว 15 ปีกอ่ น ครัง้ ยังท�ำงานทีบ่ ริษทั GE
Capital ส�ำนักงานใหญ่ทนี่ ครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณ
เฉลิมพลก็มคี วามคิดทีจ่ ะสร้าง “อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” จึง
ได้รว่ มมือกับผูบ้ ริหารท่านอืน่ ก่อตัง้ ซีที เอเชีย (CT Asia) หรือ
บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ Call Center ที่มีความ

36 วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

โดดเด่นในแง่ของศูนย์บริการลูกค้า และครบวงจรในด้านการ
เชือ่ มต่อกับ Application ต่างๆ
โดยปัจจุบนั “Info Centrix Suite 4.0” สามารถเชือ่ ม
ต่อกับ Application ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ATM,
Instant Messaging Application (MSN และ Yahoo Messenger), Internet IP Phone (Skype), Fax, Email, และ SMS
เป็นต้น ท�ำให้ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวมีสว่ นแบ่งตลาดถึงร้อยละ 70
ของไทย และสามารถส่งออกยังตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

จากความส�ำเร็จดังกล่าว คุณเฉลิมพลได้กา้ วสูก่ ารสาน
ฝันของตนเพราะว่า “อยากเห็นประเทศไทยมี Brand แบบ
SONY หรือ APPLE ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก” ซึง่ คุณเฉลิมพล
ก็ได้พบกับโจทย์ทที่ า้ ทายคือ “การผลิตหุน่ ยนต์เชิงพาณิชย์” และ
บุคคลส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ฝนั นัน้ เป็นจริงคือ วิศวกรชาวไทยนัน่ เอง
“คนไทยมีความสามารถระดับสุดยอดของการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับโลกก็หลายคน จึงสงสัยว่า นักศึกษาเหล่านั้นไป
ไหน ก็พบว่าหลายคน ไปท�ำงานที่ประเทศญี่ปุ่นบ้าง เยอรมนี
บ้าง ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย ผมจึงชวนมาร่วมก่อตั้งบริษัทผลิต
หุน่ ยนต์ขนึ้ โดยมีวศิ วกรของบริษทั ผมเป็นผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์”
ส�ำหรับหน้าตาของหุน่ ยนต์นนั้ คุณเฉลิมพลซึง่ รักการ
วาดรูป อาสาเป็นผูอ้ อกแบบเอง
...และนัน่ คือทีม่ าของบริษทั ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ำกัด
ผูพ้ ฒ
ั นาหุน่ ยนต์เพือ่ การพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย...

เป็นจุดเด่นทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากหุน่ ยนต์ทมี่ ใี นประเทศไทยส่วนมาก
จะเน้นการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมและการศึกษา มากกว่าการ
ใช้งานในเชิงพาณิชย์ดงั กล่าว
ส�ำหรับการพัฒนาหุน่ ยนต์ จะต้องออกแบบใน 3 ส่วน
หลักให้สอดคล้องกัน คือ ระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ระบบโครงสร้างและเครือ่ งกล และซอฟต์แวร์ควบคุมการท�ำงาน
โดยหุน่ ยนต์จะมีหน้าจอทีส่ ามารถแสดงอารมณ์ตา่ งๆ
กัน และสามารถเคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆ โดยการขยับแขน
ข้อศอก ไหล่ และข้อมือได้คล้ายการเคลือ่ นไหวของมนุษย์ โดย
สามารถเคลือ่ นทีอ่ ย่างอิสระได้รอบทิศทาง รวมถึงมีความฉลาด
และสามารถสนทนาตอบโต้ได้ ตามบทที่ออกแบบไว้
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ผมจึงก่อตัง้ บริษทั ผลิตหุน่ ยนต์ขนึ้
โดยมีวศิ วกรของบริษทั เป็นผูพ
้ ฒ
ั นา
ซอฟต์แวร์ และนัน่ คือทีม่ าของ
บริษทั ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ำกัด
ผูพ
้ ฒ
ั นาหุน่ ยนต์เพือ่ การพาณิชย์
รายแรกของไทย

มีผวู้ า่ จ้าง ดินสอ
ไปแสดงตามงานออกร้านและ
งานนิทรรศการต่างๆ เป็นระยะ ตัง้ แต่ครัง้
เปิดตัวจนถึงปัจจุบนั ได้คา่ ตัวเหมือน
ดาราคนหนึง่ เลย

ดินสอ จากอดีต ถึงปัจจุบัน
เมื่อทีมงานที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวิศวกร
เครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรคอมพิวเตอร์ มีความ
ลงตัว ก้าวต่อไปคือ ภาพร่างของหุ่นยนต์ที่จะพัฒนา ซึ่งคุณ
เฉลิมพลได้เฉลยที่มาของชื่อ “ดินสอ” หรือ “DINSOW” ว่า
ต้องการสื่อถึงหุ่นยนต์บริการที่ “ใช้ง่าย” แม้เด็กก็สามารถใช้
งานได้ ซึ่งเมื่อนึกถึงอะไรที่ใช้ง่าย ก็นึกถึง “ดินสอ” เสียง
เรียกชื่อก็มีความน่ารักอยู่ในตัว และที่ส�ำคัญคือต้องเป็น “ชื่อ
ไทย” โดย Character ของหุน่ ดินสอคือ เด็กอายุ 10 ขวบ ผูม้ ี
อารมณ์ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส ไม่นา่ เบือ่ เหมือนเด็กทีน่ า่ รักคนหนึง่
“ดินสอ” เป็นหุน่ ยนต์เพือ่ การโฆษณาและบริการ ซึง่

การควบคุมการท�ำงานสามารถกระท�ำได้ดว้ ยการสัง่
การจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทเี่ ป็น Base Station โดยผ่านทาง
Wireless Lan Network หรือการสัง่ งานด้วยเสียงก็ได้ โดย
“ดินสอ” มีความสูง 120 เซนติเมตร และโครงสร้างหลักเป็น
อะลูมเิ นียมซึง่ หนักประมาณ 55 กิโลกรัม

หน้าจอของ “ดินสอ” สามารถแสดงอารมณ์และหน้าตาที่แตกต่างกันได้
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ไม่แปลกที่ในอนาคตอันใกล้นี้
จากความสามารถในการตอบโต้กบั คูส่ นทนาได้ และ
หน้าตาทีน่ า่ รัก จึงมีผวู้ า่ จ้าง “ดินสอ” ไปแสดงตามงานออกร้าน จะเกิดปรากฎการณ์ 1 หุ่นยนต์ 1 บ้าน
และงานนิทรรศการต่างๆ เป็นระยะตั้งแต่ครั้งเปิดตัวจนถึง
ปัจจุบนั
“อาจยังไม่เป็นยุคทีม่ หี นุ่ ยนต์วางขายตามห้างสรรพ“ดินสอไปออกงานแต่ละครัง้ ก็ได้คา่ ตัว เหมือนดารา สินค้าเหมือนในภาพยนตร์ แต่ในท้ายทีส่ ดุ หุน่ ยนต์จะเป็นสิง่ ทีม่ ี
คนหนึง่ เลย” คุณเฉลิมพลกล่าวอย่างอารมณ์ดี
ในทุกบ้าน เหมือนปัจจุบนั ทีเ่ รามีโทรทัศน์ มีตเู้ ย็น อาจจะเป็นใน
รุน่ ต่อไปไม่นานจากนี้
ดังนัน้ เราจึงต้องรีบเริม่ ต้น เราอยากส่งออกหุน่ ยนต์ไป
ทัว่ โลก” คุณเฉลิมพลกล่าวอย่างมัน่ ใจ “เราจะไปจ้างประเทศที่
เมื่อ “ดินสอ” ซึ่งผ่านการออกแบบ พัฒนา โดยการ มีคา่ แรงต�ำ่ กว่าเป็นผูป้ ระกอบหุน่ ยนต์ แทนทีจ่ ะให้ประเทศอย่าง
ลองผิดลองถูกมานานนับปี ได้ถือก�ำเนิดขึ้นอย่างน่าประทับใจ ญีป่ นุ่ หรือเกาหลี มาเป็นผูจ้ า้ งคนไทยประกอบหุน่ ยนต์ให้”
บริษัทฯ ก็กา้ วสูก่ ารผลิตและจ�ำหน่ายหุน่ ยนต์เชิงพาณิชย์ตาม
เพือ่ ให้รองรับกับทิศทางของโลกอนาคต คุณเฉลิมพล
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
จึงวางแผนการด�ำเนินธุรกิจเป็นสองระยะคือ แผนระยะสัน้ และ
โดยลูกค้ารายแรกคือ บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ จ�ำกัด แผนระยะยาว ส�ำหรับแผนระยะสัน้ นัน้ ด้วยความเป็นนักการ
ซึง่ ทุกท่านรูจ้ กั กันดีในชือ่ “ร้านสุกี้ เอ็มเค” หุน่ ยนต์ทพี่ ฒ
ั นาให้ ตลาดของคุณเฉลิมพล ซึง่ คาดการณ์วา่ “ยาก” ทีจ่ ะขายหุน่ ยนต์
เอ็มเคนี้ เป็นหุน่ ยนต์รนุ่ “YUMBO” ซึง่ ใช้ “ดินสอ” เป็นต้น ได้ในยุคนี้ จึงตัง้ ใจออกแบบ “ดินสอ” ให้มหี น้าตาเป็นจอภาพ ที่
แบบพัฒนา เป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารที่สามารถรับค�ำสั่งเสียง สามารถแสดงโฆษณาต่างๆ ได้ “ดินสอ” จึงสามารถหารายได้
ภาษาไทย และเดินไปส่งอาหารตามโต๊ะทีส่ งั่ และสร้างความ ให้บริษัทฯ ด้วยการไปแสดงตัวในงานต่างๆ พร้อมโฆษณา
ประทับใจทีด่ กี บั ลูกค้า ด้วยการตอบโต้และแสดงอารมณ์ความ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าหรือบริการของผูว้ า่ จ้างได้เป็นอย่างดี
รูส้ กึ ได้ หุน่ เอ็มเค มี 10 ชือ่ ตามสีทมี่ ี 10 สี
“ผมเคยไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น พบว่ามีการพัฒนา
หุน่ ยนต์เพือ่ ส่งอาหารเหมือนกัน แต่รา้ นอาหารแห่งหนึง่ เขาใช้
หุน่ ยนต์ซามูไร ซึง่ ผมมีความรูส้ กึ ว่าดูนา่ เกรงขามเกินไป และ
ติดตลกด้วยซ�ำ้ เพราะซามูไรในความรูส้ กึ ของผม เขาเป็นนักรบ
มีเกียรติของเขา เมือ่ น�ำมาใช้กบั งานนีเ้ ลยดูไม่ชนิ ตา ผมจึงอยาก
พัฒนาหุน่ ยนต์สง่ อาหารให้ดนู า่ รักกว่านัน้ ”

YUMBO ญาติสนิทของ ดินสอ

ดินสอ มุ่งหน้าสู่อนาคต
เมือ่ ประมาณ 20 ปีกอ่ น คอมพิวเตอร์เป็นเหมือนสิง่
อ� ำ นวยความสะดวกที่ เ กิ น ความจ� ำ เป็ น แต่ ใ นปั จ จุ บั น
คอมพิวเตอร์เป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในการท�ำงาน และไม่แปลกทีใ่ น
อนาคตอันใกล้นี้ ทุกบ้านจะต้องมีคอมพิวเตอร์ ซึง่ ไม่ตา่ งจากแนว
โน้มของอนาคตทีจ่ ะเกิดปรากฎการณ์ “1 หุน่ ยนต์ 1 บ้าน”
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ดินสอ ร่วมงาน Countdown 2010 ณ. Central World

ได้พัฒนา ดินสอรุ่น 2 ซึ่งเป็นหุ่นยนต์
บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายว่า
จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
ภายใน 3 ปี

ฝึกฝันให้ไกล และไปให้ถึง
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ส�ำหรับแผนระยะยาวนั้น หุ่นยนต์จะถูกใช้ท�ำงานที่
เสีย่ งอันตราย งานในโรงงานอุตสาหกรรม และงานทีม่ นุษย์ไม่
ต้องการท�ำ เพิ่มมากขึ้น และเมื่อมองในมุมช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ คุณเฉลิมพลได้พัฒนา “ดินสอรุ่น 2” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์
บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายว่า จะส่งออกไปยัง
ประเทศญี่ปุ่นภายใน 3 ปี
“ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีผ่ มตัง้ เป้าหมายนีเ้ ป็นเวลากว่า 1 ปี
แล้ว ปัจจุบันเหลืออีก 1 ปีกว่าๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น
ส� ำ นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ท�ำให้ความคืบหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

ด้วยความทีเ่ ป็นคนยึดมัน่ ในอุดมการณ์ และมีความ
เชือ่ อย่างแน่วแน่วา่ “ส�ำหรับคนไทยแล้ว แม้สงิ่ นัน้ จะยากเย็น
เพียงใด แม้คดิ จะท�ำก็ทำ� ได้ โดยเฉพาะถ้ามีทมี งานทีด่ ี และมี
ยุทธศาสตร์ทชี่ ดั เจน” คุณเฉลิมพลจึงมีวนั นี้ ในขณะทีค่ นไทย
หลายคนไม่ได้ลงมือท�ำในบางสิง่ บางอย่าง เพราะคิดว่าตนไม่นา่
ทีจ่ ะท�ำได้ เมือ่ ไม่มกี ารเริม่ ต้น ก็จบตัง้ แต่ความคิดนัน้ แล้ว ทัง้ ที่
เด็กไทยมีความสามารถระดับแชมเปี้ยนของโลก แต่เมื่อเข้า
ท�ำงานแล้ว กลับสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
หลายแห่ง
ส�ำหรับการแข่งขันกับผูผ้ ลิตหุน่ ยนต์บริการดูแลผูส้ งู
อายุในประเทศญี่ปุ่นนั้น คุณเฉลิมพลมีความเห็นว่าเป็นไปได้
เนือ่ งจากหุน่ ยนต์ของประเทศญีป่ นุ่ จะเน้นการท�ำแขนทีม่ ขี นาด
ใหญ่เพือ่ อุม้ ผูส้ งู อายุ
แต่ “ดินสอรุน่ 2” จะตอบสนองสิง่ ทีแ่ ตกต่างกัน กล่าว
คือ “ดินสอรุน่ 2” จะเน้นในเรือ่ งของการสือ่ สาร เช่น สามารถ
รับรูอ้ ณ
ุ หภูมริ า่ งกายและความดันของผูส้ งู อายุ ถ้าพบสิง่ ทีผ่ ดิ
ปกติ ก็จะสือ่ สารถึงแพทย์ได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ “ดินสอรุน่
2” ยังเป็นเพือ่ นแก้เหงาให้ผสู้ งู อายุได้อกี ด้วย
การพัฒนา “ดินสอรุน่ 2” จะผสานศาสตร์หลายแขนง
เข้าด้วยกัน ทัง้ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และศิลปศาสตร์
สร้างสรรค์ให้ “ดินสอรุน่ 2” เป็นหุน่ ยนต์บริการดูแลผูส้ งู อายุที่
ดีทสี่ ดุ ตัวหนึง่ ของโลก

คุณเฉลิมพลให้คำ� ตอบกับสิง่ ทีเ่ ป็นอยูน่ วี้ า่ “คนไทยถูก
สอนให้เป็นผูแ้ ก้ไขโจทย์ ตัง้ แต่สมัยเป็นนักศึกษา เราได้รบั โจทย์
จากอาจารย์ และก�ำหนดระยะเวลาส่งรายงาน หรือวันสอบไล่
ซึง่ ด้วยสติปญ
ั ญาของเรา ก็สามารถสอบผ่านด้วยคะแนนสูงทีส่ ดุ
ได้ แต่เมือ่ ถึงวัยท�ำงาน หรือเมือ่ เราก้าวมาเป็นผูป้ ระกอบการ
แล้ว ไม่มใี ครมาให้โจทย์กบั เราว่าจะต้องผลิตสินค้าใด ภายใน
ก�ำหนดระยะเวลาเท่าใด จึงกลายเป็นว่าเราไม่สามารถคิด
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ได้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีป่ ระเทศไทยไม่มสี นิ ค้า
อย่างรถยนต์แห่งชาติ ในขณะทีป่ ระเทศมาเลเซียมี PROTON
มาตัง้ นานแล้ว”
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หนึ่งใน HIGHLIGHT
คนไทยไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นผู้น�ำ
เราถูกสร้างให้เป็นผู้ตามมืออาชีพ ของงานบีโอไอแฟร์ 2011
วัดจากสิงคโปร์ก็ได้ ทีมแข่งขันหุ่นยนต์
ของเขา ไม่เคยเข้ารอบสุดท้าย แต่กลับมา
เป็นนายจ้างของคนไทย
“คนไทยไม่ได้ถกู สร้างให้เป็นผูน้ ำ� เราถูกสร้างให้เป็นผู้
ตามมืออาชีพ” คุณเฉลิมพลเสริม “วัดจากประเทศสิงคโปร์กไ็ ด้
ทีมแข่งขันหุน่ ยนต์ของเขาไม่เคยเข้ารอบสุดท้าย แต่กลับมาเป็น
นายจ้างของคนไทย ในขณะทีน่ กั ศึกษาไทยได้เป็นแชมเปีย้ นการ
แข่งขันหุน่ ยนต์ นีห่ มายความว่าอย่างไร”
อย่างไรก็ตาม คุณเฉลิมพลมีความหวังว่า เรือ่ งราวของ
เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทย “ฝันไกล และไปถึง” อย่างที่
เขาก�ำลังกระท�ำอยู่ และเขายอมรับว่า ศาสตร์ทจี่ ะเป็นผูน้ ำ� แห่ง
อนาคตนัน้ ต้องอาศัยวิศวกรทีม่ คี วามสามารถเป็นจ�ำนวนมาก
ซึง่ หลายครัง้ ทีว่ ศิ วกรไทยไม่ได้รบั การฝึกฝนให้ทำ� งานเป็นทีม เขา
จึงอยากชวนให้คนไทยมาร่วมกัน “ประกอบการแห่งโลกอนาคต”
โดยภาครัฐต้องมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของคน
ไทยให้เพิม่ ขึน้ กว่าเดิม เพือ่ เปลีย่ นคนไทยให้เป็น “ปลาฉลาม”
มากกว่าทีเ่ ป็น “เหาฉลาม” ดังเช่นในปัจจุบนั
“บี โ อไอควรลุ ก ขึ้ น มาจั บ มื อ กั บ ภาครั ฐ และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ และอาจเป็นตัวกลางในการสนับสนุนคน
ไทยให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ได้
มากๆ” คุณเฉลิมพลกล่าวปิดท้าย ซึง่ แนวทางนีก้ ส็ อดคล้องกับ
ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในอนาคตอันใกล้นี้

อาคารไทยแลนด์ พาวิลเลียน สถานที่แสดง“ดินสอ” ในโฉมหน้าของหุ่น “ทศกัณฐ์”

คงเป็นทีน่ า่ เสียดายอย่างยิง่ ถ้านวัตกรรมของคนไทย
ไม่ได้ไปแสดงศักยภาพในงานแสดงเทคโนโลยีระดับชาติ ดังเช่น
งานบีโอไอแฟร์ 2011 คุณเฉลิมพลจึงสมัครใจทีจ่ ะน�ำ “ดินสอ”
ไปแสดงในงานนี้ โดยจะน�ำไปตัง้ แสดงทัง้ หมด 2 แห่ง แห่งแรก
คือ ภายในอาคารไทยแลนด์ พาวิลเลียน ซึง่ “ดินสอ” จะมาใน
โฉมหน้าของหุน่ “ทศกัณฐ์” ทีส่ ามารถสนทนาโต้ตอบกับผูเ้ ข้า
เยีย่ มชมงานได้ และแห่งที่สองคือ ภายในพื้นที่การแสดงของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการเปิดตัว
“ดินสอรุ่น 2” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงอายุ อย่างเป็นทางการ
ซึ่ง “ดินสอรุ่น 2” มีวิทยาการที่โดดเด่นในการเคลื่อนไหวที่
คล้ายมนุษย์มากยิ่งขึ้น

ดินสอ ทั้ง 2 รุ่นจะมีฟังก์ชั่นที่น่าตื่นตา
ตื่นใจเพียงใดหาค�ำตอบด้วยตนเอง
ในงานบีโอไอแฟร์ 2011
ส�ำหรับ “ดินสอ” ทัง้ 2 รุน่ จะมีฟงั ก์ชนั่ ทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ
เพียงใด คุณเฉลิมพลเชิญให้มาหาค�ำตอบด้วยตนเองในงานบีโอ
ไอแฟร์ 2011 ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 5 – 20 มกราคม 2555
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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4. กรรมการบริหารส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Software Industry Promotion Agency (Public Organization) : SIPA) หน่วยงาน
ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2546 เพือ่
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและก�ำหนด
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย

การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์

คุณเฉลิมพล ปุณโณทก

ต�ำแหน่งความรับผิดชอบ
1. ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์
เทเลโฟนี เอเซีย จ�ำกัด
บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Call Center ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี
2539 ปัจจุบันเป็นผู้น�ำตลาดในประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 70 และมีลกู ค้าอยูใ่ นประเทศอังกฤษ
สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ จีน และเวียดนาม
2. ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที เอเซีย
โรโบติกส์ จ�ำกัด
บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาหุน่ ยนต์รายแรกของคนไทย ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2552
ประกอบด้วยทีมวิศวกรทีช่ นะเลิศการประกวดหุน่ ยนต์
ระดับโลก โดยมุง่ พัฒนาหุน่ ยนต์เพือ่ การบริการ
3. ผูก้ อ่ ตัง้ และนายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software Export Promotion
Association : TSEP) ปี 2550 – 2553
เป็นการรวมตัวของบริษทั ซอฟต์แวร์ไทยทีม่ ศี กั ยภาพ และ
ประสบความส�ำเร็จในประเทศไทย โดยมุง่ เน้นการท�ำตลาด
ต่างประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ Global Niche Cluster

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA สาขา International Business Education and Research (IBEAR) University of
Southern California, USA

ประวัติการท�ำงาน
ปี 2538 – 2539 บริษทั GE Capital ส�ำนักงานใหญ่
Chicago, USA; ต�ำแหน่ง Project Manager
ปี 2536 – 2537 บริษทั Lotus Super center; ต�ำแหน่ง
Marketing Manager
ปี 2534 – 2536 บริษทั Unilever ประเทศไทย; ต�ำแหน่ง
Assistant Manager

รางวัลที่ได้รับ
1. ผูช้ นะเลิศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า IT ปี 2549 พระราชทาน
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2. Top 100 HR Award 2007 : รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์
TOP 100 ของประเทศไทย ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้ผสู้ ร้าง
บุคลากรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ จัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3. Hall of Fame 2006 รางวัลทีม่ อบให้บริษทั คอมพิวเตอร์
เทเลโฟนี เอเซีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับบริษัทที่
เป็นแบบฉบับทีด่ ขี องการพัฒนาผลงานของคนไทย และ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก จัดโดยเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)
4. Top Ten Innovation Business 2009 รางวัลที่มอบ
ให้บริษทั ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ำกัด ผูผ้ ลิตหุน่ “ดินสอ”
ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับบริษัทที่ใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ทมี่ ปี ระโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม จัดโดย
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ำกัด
และการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2552 โดยบริษทั คอมพิวเตอร์
เทเลโฟนี เอเซีย จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้า
ของไทยและกลุ่มวิศวกรไทยด้าน Robotics ที่มีผลงานชนะ
การประกวดหุน่ ยนต์ในระดับโลกในรายการ Robo Cup 2005
ที่ประเทศญี่ปุ่น Robo Cup 2006 ที่ประเทศเยอรมนี และ
Robo Cup 2007 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัทฯ จึงได้น�ำความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไทย
ด้านหุน่ ยนต์ ซึง่ รวมถึงการออกแบบระบบไฟฟ้า การออกแบบ
ระบบเครื่องกล มารวมกับความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกร
คอมพิวเตอร์ของบริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จ�ำกัด
เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เพื่องานบริการและงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์ของคนไทยแห่ง
แรกของประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมาย
ที่จะสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อจ�ำหน่ายในตลาดโลก
วารสารส่งเสริPROMOTION
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บีโอไอแฟร์ 2011

ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด
ในงานบีโอไอแฟร์ 2011
ไฮไลท์ส�ำคัญภายในงานนิทรรศการอันยิ่งใหญ่บีโอไอแฟร์ 2011 นอกจากพาวิลเลียนต่างๆ ของภาคเอกชนแล้ว ยังมี
พาวิลเลียนของภาครัฐที่น่าสนใจและควรต้องหาโอกาสไปเยี่ยมชมกันสักครั้ง
ในส่วนของบีโอไอ ในฐานะเจ้าภาพของการจัดงานครั้งนี้ ได้สร้างพาวิลเลียนหลักจ�ำนวน 3 พาวิลเลียน คือ ศาลา
เฉลิมพระเกียรติ (ศาลาศรัทธาศรม) ศาลาประเทศไทย และศาลาบีโอไอ

บีโอไอยังได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ
อีกหลายแห่ง มาร่วมออกงานในครั้ง
นี้ด้วย เช่น สสปน. กระทรวงวิทย์
กระทรวงอุตฯ และ SIPA เป็นต้น
นอกจากนี้ บีโอไอยังได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐอีก
หลายแห่งมาร่วมออกงานในครั้งนี้ด้วย โดยทุกหน่วยงานต่าง
ตั้งใจ น�ำเสนอความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ไม่เคยจัดแสดง
ทีใ่ ดมาก่อนมาไว้ในงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ทีน่ ที่ เี่ ดียว เช่น ศาลา

Expo 2020 โดยส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) นิทรรศการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย (TechnoMart & InnoMart 2011) โดย
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นิ ท รรศการของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และนิทรรศการของส�ำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA เป็นต้น
ทัง้ หมดนีอ้ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของ คณะท�ำงาน
ประสานงานการจัดตัง้ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ศาลาประเทศไทย
ศาลาบีโอไอ และนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ทีไ่ ด้รว่ มกับ
หน่วยงานต่างๆ ท�ำงานกันอย่างหนักตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา
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ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมงานได้รับทั้งความรู้ ข้อคิด
และความเพลิดเพลิน
ไฮไลท์เด่นๆ ของแต่ละพาวิลเลียน เริ่มจากศาลาที่
ตั้งอยู่ Outdoor บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

ศาลาศรัทธาศรม (Royal Pavilion)
จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ โดยชื่อศาลา “ศรัทธาศรม” มีความหมายว่า ที่อยู่อัน
เป็นทีศ่ รัทธา ทีพ่ สกนิกรชาวไทยได้อยูอ่ าศัยอย่างร่มเย็นบนผืน
แผ่นดินไทย ใต้รม่ พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของพวกเราทุกคน

อาคารจ�ำลองรูปแบบเรือพระที่นั่ง
สุพรรณหงส์สีทองอร่าม
น�ำเสนอหลากหลายรูปแบบ
ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา
อาคารจ�ำลองรูปแบบเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์สที อง
อร่าม ภายในจัดแสดงนิทรรศการการเรียนรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติ
ทั้งดิน น�้ำ ป่า และคน รวมถึงแนวพระราชด�ำริและหลักการ
ทรงงานที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ผ่านสื่อผสมและเทคนิคการน�ำ
เสนอหลากหลายรูปแบบ ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา เช่น
การน�ำเสนอเรือ่ งก�ำเนิดแห่งน�ำ้ ด้วย Multiple Screen การน�ำ
เสนอเรือ่ งรูจ้ กั น�ำ้ เข้าใจน�ำ้ อยูก่ บั น�ำ้ โดยการเล่าเรือ่ งราวผ่าน
ต้นไม้ด้วยเทคนิค Video Mapping การแสดงโมเดลจ�ำลอง
และแอนิเมชันเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
อีกไฮไลท์หนึง่ ทีน่ า่ ติดตามเป็นพิเศษคือ การน�ำเสนอ
“สายน�ำ้ สายฝนแห่งชีวติ ” ถ่ายทอดเรือ่ งราวผ่านบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์สายฝน โดย Kseniya Simonova ศิลปินวาดภาพ
ด้วยทราย (Sand Artist) ทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ของโลก ซึง่ จะบิน
ตรงมาจากประเทศยูเครนมาท�ำการแสดงชุดพิเศษ เพือ่ ให้ผชู้ ม
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ตระหนักถึง พระวิรยิ ะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทีท่ รงอุทศิ พระวรกายเพือ่ พสกนิกรของพระองค์ เปรียบเสมือน
สายน�ำ้ ทีฉ่ ำ�่ เย็นในยามทีช่ วี ติ มีแต่ความแห้งแล้ง ผลแห่งน�้ำพระ
ราชหฤทัย คือ ความสุขใจของคนไทยทัง้ แผ่นดิน เป็นบทสรุปที่
น�ำมาสูค่ วามมุง่ มัน่ ทีพ่ วกเราต้องร่วมกันรักษา และสืบสานสิง่ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเริม่ ต้นไว้ตอ่ ไป
นอกจากนี้ ยังมีนทิ รรศการกลางแจ้ง ซึง่ จะจัดแสดง
ประติมากรรมและนิทรรศการ พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ 4 เรือ่ ง
คือ มหัศจรรย์แห่งข้าว 1 เมล็ด น�ำ้ 1 หยด ต้นไม้ 1 ต้น และ
มาตราชัง่ ตวงวัด และทีพ่ ลาดไม่ได้คอื โซนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ซึง่ เป็นครัง้ แรกทีท่ กุ มูลนิธิ
และโครงการจ�ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา โครงการหลวง มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ มูลนิธแิ ม่ฟา้
หลวง ร้านภูฟา้ ร้านจิตรลดา มูลนิธสิ ายใจไทย และร้านภัทร
พัฒน์ ได้รว่ มมือร่วมใจและใช้ระบบบริหารจัดการแบบเดียวกัน
ในรูปแบบ Farmers’ Market ที่ทันสมัย โดยเน้นสินค้า
เกษตรกรรมและหัตถกรรมจากชาวบ้าน

ศาลาประเทศไทย
(Thailand Pavilion)
มุง่ น�ำเสนอความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ของทรั พ ยากรในประเทศไทย ตลอดจนศั ก ยภาพของ
ประเทศไทยและคนไทยทีด่ ำ� รงอยูอ่ ย่างมีความสุข และมีความ
ก้าวหน้า จนสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก อันจะน�ำมาซึ่งการ
เกิดศรัทธาในความเป็นคนไทย นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ 4
ภาค บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทย ตั้งแต่ศิลปวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของแต่ละภาค

ตุลาคม 2554

ศาลาประเทศไทย (Thailand Pavilion)
ศาลาบีโอไอ (BOI Pavilion)
เสนอความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายของทรัพยากร ภายใต้แนวคิด คลื่นเทคโนโลยี ขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศักยภาพของประเทศที่ด�ำรงอยู่
ศาลาบีโอไอ (BOI Pavilion)
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
และแสดงภาพทีห่ น้าจอ พร้อมกับโปรแกรมอ่านค�ำทักทายจาก
QR Code เป็น 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
นอกจากนี้ จะมีโซนวิถไี ทย ก้าวไกลสูว่ ถิ โี ลก จัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ทจี่ ดั ท�ำเป็นพิเศษส�ำหรับงาน บีโอไอแฟร์ 2011 โดย
เฉพาะ เช่น สร้อยคอทองค�ำชุดกุหลาบแดงแสงสุวรรณและ
กล้วยไม้สงิ โตสยาม เครือ่ งทรงพุทธศิลป์ทองค�ำ เครือ่ งประดับ
ไข่มุกอันดามันขนาดพิเศษ หุ่นยนต์ดินสอ 2 ตัวแรกของ
ประเทศไทยที่สามารถสื่อสารผ่านโทรศัพท์ น�ำออกก�ำลังกาย
ดูแลคนชราและคนป่วยได้ พร้อมกับเปิดตัวแอนิเมชันใหม่
กระเหรี่ยงคอยาว “อีก้อ” ของบริษัท กันตนาฯ ด้วย
อีกทัง้ จะมีโซนทีเ่ รียกว่า Green Global & Creative
Thailand จัดแสดงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของคนไทย ทีผ่ ลิตจาก
วัสดุธรรมชาติหรือเศษวัสดุในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่
น�ำมาจัดแสดงรวมกัน เช่น เก้าอี้ใยสับปะรด โคมไฟจากไม้ไผ่
เฟอร์นิเจอร์รักษ์สิ่งแวดล้อมจากเศษผ้า เป็นต้น

ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “คลื่นเทคโนโลยี ขับ
เคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไฮไลท์ คือ บริเวณภายนอก
อาคารจะมีการแสดงชุด Harmonization of Inspiration &
Technology เป็ น การแสดงที่ ส อดประสานกั น ระหว่ า ง
จินตนาการของมนุษย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งเป็นครั้ง
แรกในประเทศไทยที่จะน�ำแขนกลอัตโนมัติมาบรรเลง Xylophone และกลองทัด ร่วมกับวงดนตรีไทยร่วมสมัย น�ำโดยขุน
อิน ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง และเพลงไทยร่วมสมัยที่
แต่งขึน้ ใหม่โดย ขุนอิน ประกอบการแสดงจินตลีลาอันตระการ
ตา
ถัดมาภายในอาคารจะมีนิทรรศการต� ำนานความ
ส�ำเร็จของงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ทัง้ สองครัง้ ทีผ่ า่ นมา คือ เมือ่
ปี 2538 ที่แหลมฉบัง และปี 2543 ที่เมืองทองธานี ต่อด้วย
SMEs Hall of Fame น�ำเสนอภาพความส�ำเร็จของ SMEs
ไทยชั้นน�ำที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนจากบีโอไอ
และภาพยนตร์ 4 มิติ “สู่อนาคตการลงทุนสีเขียว” น�ำเสนอ
อนาคตแห่ ง การลงทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และ
นวัตกรรมสีเขียวที่น�ำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีน้องช้าง
Jumbo-I พาทุกท่านไปสู่โลกแห่งการลงทุนสีเขียวเสมือนจริง
กับเทคนิคพิเศษรายรอบตัว เช่น ใบไม้ไหว ดอกหญ้าปลิว ผีเสือ้
บิน สายลมพัดโชย ละอองน�้ำ เป็นต้น
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ส�ำหรับในโซนสุดท้าย เราจะรวมการให้บริการหลักๆ
ของบีโอไอมาไว้ในที่เดียวกัน ทั้งศูนย์ประสานการบริการด้าน
การลงทุน (One Start One Stop Investment Center :
OSOS) ศูนย์บริการลงทุน และหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

ศาลา Expo 2020
โดยส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จะเปิดตัว Master plan ของ
ข้ อ เสนอการจั ด งานเวิ ล ด์ เ อ็ ก ซ์ โ ป 2020 ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็นครัง้ แรก เพือ่ แสดงถึงความพร้อมและ
ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม
ระดับโลก โดยในช่วงกลางวันจะแสดง Live Model Projection ลงบนแบบจ�ำลองแผนผังของงาน และบอกเล่าเรื่องราว
โดยหุ่นยนต์ยักษ์อินทรชิต ที่จะพาผู้ชมไปรู้จักพื้นที่ส่วนต่างๆ
ในงานมหกรรมโลก
ส�ำหรับในช่วงกลางคืนจะมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อ
ผสมด้วยเทคโนโลยี Mapping บนอาคารสถาปัตยกรรมศาลา
ไทยกลางน�้ำ บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยกับเวิลด์เอ็กซ์
โป และวิถีแห่งความยั่งยืนของไทย

ส�ำหรับนิทรรศการของภาครัฐ
ที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร 9
และอาคารชาเลนเจอร์ ที่น่าสนใจมีดังนี้
กระทรวงวิทย์ จะจัดแสดงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมฝีมือคนไทยกว่า
300 ชิ้นงาน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ
หินดวงจันทร์ จากองค์การนาซ่า
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นิทรรศการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย หรือ
TechnoMart & InnoMart 2011
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
อาคาร 9 จะจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมอื คนไทยกว่า
300 ชิน้ งาน พร้อมทัง้ จัดนิทรรศการหินดวงจันทร์จากองค์การ
นาซ่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นหินที่ยานอวกาศ
Apollo 15 ได้นำ� กลับมายังโลก จะจัดแสดงพร้อมกับชุดนักบิน
อวกาศ อาหารนักบินอวกาศ โมเดล Apollo 15 แบบจ�ำลอง
สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) และพื้นผิวดวงจันทร์ จรวดน�ำ
ส่ง H2-B ขององค์กรส�ำรวจอวกาศและการบินของญี่ปุ่น
(JAXA) การจั ด แสดงเปรี ย บเที ย บตั ว อย่ า งหิ น บนโลก
เทคโนโลยีการส่งดาวเทียมขึน้ สูห่ ว้ งอวกาศ การฉายภาพยนตร์
และวีดีทัศน์ต่างๆ
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นอกจากนี้ ยั ง มี นิ ท รรศการของหน่ ว ยงานใน ทรงและไม่ทำ� ลายเนือ้ ผ้า ชุดมารคบ�ำรุงผิวหนาไหมไทย เป็นต้น
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร เช่น การจัด และจะมีการจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก เพือ่ บรรเทา
แสดงผลงานรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยอีกด้วย
นิทรรศการพลังงานแห่งอนาคต นวัตกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท การประกวดหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤติรังสี
จากเตาปฏิกรณ์นวิ เคลียร์ และผลงานนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น
ภายในอาคารชาเลนเจอร์ ได้จัดนิทรรศการภายใต้
แนวคิด “ซอฟต์แวร์ไทย หัวใจเศรษฐกิจ” เพื่อแสดงให้เห็น
ภายในอาคารชาเลนเจอร์ ไฮไลท์คือ ภาพยนตร์ 4 ถึงบทบาทของซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งของ
มิติ เรือ่ ง Green Way น�ำเสนอบทบาทกระทรวงอุตสาหกรรม ความส�ำเร็จในทุกภาคธุรกิจ
ในการผลักดันให้โรงงานมุง่ สูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว และน�ำเสนอ
SIPA จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด
โครงการต่างๆ ที่กระทรวงฯ ด�ำเนินการตามแนวพระราชด�ำริ
กว่า 100 โครงการ เช่น โครงการรักแม่ รักษ์แม่น�้ำ โครงการ
ซอฟต์แวร์ไทย หัวใจเศรษฐกิจ
Hand in Hand โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน และโครงการ
ภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ โซนได้ใจ
เปิดรั้วโรงงานประสานชุมชน เป็นต้น
“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
ประกอบการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย และสุดท้ายโซนร่วมใจ
เป็นโซนแอนิเมชัน “พระมหาชนก” ทีส่ ตูดโิ อผูผ้ ลิตและพัฒนา
แอนิเมชันชั้นน�ำของไทย 15 แห่ง ได้ร่วมมือร่วมใจกัน มาโชว์
กระทรวงอุตฯ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ “จาก
พระบารมีของในหลวง”
SMEs และ OTOP

นิทรรศการของส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

นิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

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�้ำ
ผ้าไหมพรีวอชที่สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ โดยไม่เสียรูป
วารสารส่งเสริมการลงทุน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่
ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมายที่ไม่สามารถน�ำมา
ถ่ายทอดในทีน่ ไี้ ด้หมด ขอเรียนย�ำ้ อีกครัง้ หนึง่ ว่า นอกจากความ
รูแ้ ละข้อคิดทีท่ า่ นจะได้รบั จากการเยือนพาวิลเลียนเหล่านีแ้ ล้ว
สิ่งส�ำคัญที่ท่านจะได้รับกลับไปด้วยคือ ความบันเทิง ความ
สนุกสนาน และความทรงจ�ำทีด่ ี บีโอไอมีความมัน่ ใจว่า ผูท้ มี่ า
เยี่ยมชมพาวิลเลียนของหน่วยงานภาครัฐจะไม่ผิดหวังอย่าง
แน่นอนครับ
JOURNAL
PROMOTION JOURNAL
วารสารส่INVESTMENT
งเสริมการลงทุPROMOTION
น INVESTMENT
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บีโอไอแฟร์ 2011
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

เหตุผล 10 ประการ
ที่คุณต้องไปงานบีโอไอแฟร์ 2011
นับถึงวันนี้ คงไม่มคี นไหนทีไ่ ม่รจู้ กั งานนิทรรศการ “บีโอไอแฟร์ 2011” ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 5 - 20 มกราคม 2555 ที่
จะถึงอันใกล้นี้ เพราะได้มกี ารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่ วสารไปทัว่ ทุกสารทิศไม่วา่ จะเป็นสือ่ สารมวลชนทัง้ หลาย เช่น ทีวี วิทยุ
หนังสือพิมพ์ รวมถึงสือ่ ในโลกออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์โดยตรงตามสถานทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ

หากท่านก�ำลังคิดว่า
ไม่อยากไป เพราะกลัวรถติด
หรือทุกข์ที่น�้ำท่วมอยู่
โปรดทบทวนความคิดดังกล่าวสักนิด
เพราะเราไม่อยากให้ท่านพลาดงานนี้
หลายคนที่ได้ทราบรายละเอียดของงานมีความรู้สึก
อยากที่จะไปชมงานมาก และเฝ้านับถอยหลังรองานที่จะมีขึ้น
ในเร็ววันนี้ แต่หลายคนอาจจะมีความรูส้ กึ กลัวปัญหาด้านการ
จราจร เลยมีความคิดว่าไม่อยากจะไปชมงานเพราะกลัวรถติด
หรือแม้กระทั่งบอกว่า ยังไม่มีอารมณ์ไป เพราะยังทุกข์อยู่กับ
บ้านที่น�้ำท่วมอยู่
ถ้าหากท่านก�ำลังคิดว่าไม่อยากไปเพราะกลัวรถติด
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หรือทุกข์ที่น�้ำท่วมอยู่ โปรดทบทวนความคิดดังกล่าวสักนิด
เพราะเราไม่อยากให้ท่านพลาดงานนี้
ผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียดสุดยอดของงาน ใน
แบบที่เรียกว่า “เหตุผล 10 ประการที่คุณต้องไปงานบีโอไอ
แฟร์ 2011” เพื่อยืนยันว่างานนี้ท่านจะพลาดไม่ได้เลย

เหตุผลที่ 1 ร่วมเฉลิมฉลอง 7 รอบ
มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไทย
งานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011
เป็นงานที่ชาวบีโอไอจัดขึ้นด้วยหัวใจที่จะให้
คนไทยทุกคนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลาศรัทธาศรม (Royal Pavilion) เป็นอาคารที่
จัดสร้างขึ้นเพื่อจ�ำลองการแสดงพระอัจฉริยภาพ พระราช
กรณียกิจ และแนวพระราชด�ำริในด้านต่างๆ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นอกจากนั้ น การออกแบบสถาปั ต ยกรรมที่ เ ป็ น
จุดศูนย์กลางหรือทีเ่ รียกว่า แลนด์มาร์คของงาน โดยมีลกั ษณะ
เป็นรูปหยาดพระเสโท (หยาดเหงื่อ) ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสื่อให้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความเหนื่อย
ยากขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงปฏิบตั พิ ระราช
กรณียกิจมากมาย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุขทั่วทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทย

เหตุผลที่ 2 งานนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

ตุลาคม 2554

งานนิทรรศการ “บีโอไอแฟร์ 2011” เป็นงานที่ชาว
บี โ อไอจั ด ขึ้ น ด้ ว ยหั ว ใจที่ จ ะให้ ค นไทยทุ ก คนได้ ร ่ ว ม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “มหากษัตริย์
ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไทย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยการจัด
งานในครั้งนี้ ได้มีการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริม
ให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนด้วย

งานบีโอไอแฟร์ 2011
จะจัดแสดงในพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคาร
และภายในอาคารของ
เมืองทองธานี รวมทัง้ สิน้ ประมาณ
240,000 ตารางเมตร
หรือเท่ากับ 33 สนามฟุตบอล
งานบีโอไอแฟร์ 2011 จะจัดแสดงในพื้นที่ภายนอก
อาคารและภายในอาคารของเมื อ งทองธานี รวมทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 240,000 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 33 สนามฟุตบอล
แบ่งเป็น
• พื้นที่นอกอาคาร บริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี
ครอบคลุมเนื้อที่ 166,000 ตารางเมตร มีศาลา
นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Pavilion) ของ
บริษัทชั้นน�ำต่างๆ จ�ำนวนทั้งสิ้น 84 ศาลา รวมถึงมี
พื้นที่ส่วนกลางส�ำหรับจัดกิจกรรมบันเทิง และการ
แสดงต่างๆ ด้วย
- พืน้ ทีใ่ นอาคาร ซึง่ จะมีกจิ กรรมส�ำคัญคือ การประชุม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (HIA Meeting)
การประชุ ม ผู ้ น� ำ และนั ก ธุ ร กิ จ จากนานาประเทศ
(CEO Forum) และ ห้องประชุมส�ำหรับสัมมนา
วิชาการกว่า 200 หัวข้อ รวมทัง้ มีการแสดงงาน “เทค
โนมาร์ท อินโนมาร์ท 2011” จัดโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 เป็นพืน้ ทีแ่ สดงนิทรรศการ
ภายในอาคาร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60,000
ตารางเมตร ใช้ส�ำหรับการแสดงนิทรรศการและ
จ�ำหน่ายสินค้าจากหลากหลายกลุม่ อุตสาหกรรม เช่น
เกษตร อาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่นและเครื่องประดับ
สินค้าอุปโภคบริโภค เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ซอฟต์แวร์ และของตกแต่งบ้าน
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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พานาโซนิค พาวิลเลียน จะน�ำเสนอ Eco Life
Technology เทคโนโลยีอนาคตเต็มรูปแบบใน Eco Town
ซึ่งแสดงการใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี
อย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงาน
ทดแทน และเทคโนโลยีการควบคุมพลังงานอัจฉริยะภายใน
บ้านและธุรกิจร้านค้า

เหตุผลที่ 3 ตื่นตาตื่นใจกับการแสดง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
บริษทั ชัน้ น�ำหลายแห่ง
ทีม่ าร่วมงานบีโอไอแฟร์ 2011
ได้เตรียมนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
มาแสดงในงานบีโอไอแฟร์ 2011
คนรักเทคโนโลยีตอ้ งไม่พลาด

โตชิบา พาวิลเลียน น�ำเสนอ Smart Community
เมืองอนาคตที่เทคโนโลยีจะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น และ
เป็นมิตรกับธรรมชาติ Hi-light ในโซนนี้ คือ โครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ “Toshiba Smart Grid” การจัดการระบบพลังงาน
ไฟฟ้าส�ำหรับอนาคต

บริษทั ชัน้ น�ำหลายแห่งทีม่ าร่วมงานบีโอไอแฟร์ 2011
โตโยต้าพาวิลเลียน ไม่ได้นำ� เสนอแต่เทคโนโลยียาน
ได้เตรียมนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมา
แสดงในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่งผู้เขียนขอน�ำตัวอย่างของผู้ ยนต์เพียงอย่างเดียว ตามทีเ่ ราคุน้ เคยกัน แต่ในงานบีโอไอแฟร์
ร่วมงานมาเปิดเผยบางส่วนเพื่อเรียกน�้ำย่อยให้หลายคนได้ 2011 โตโยต้าน�ำเสนอ Advanced Technology with Toyota
เตรียมรอชมของจริง อาทิ
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พบกับหุน่ ยนต์แห่งโลกอนาคต “Partner Robot” ทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่
เป็นผู้ช่วยของมนุษย์ โดยจะแสดงความสามารถพิเศษให้ชม
อย่างใกล้ชิด รวมถึงสุดยอดยานพาหนะไฟฟ้าเคลื่อนที่ส่วน
บุคคลแบบพกพา “Winglet” ขับขี่ด้วยการยืนบนยานพาหนะ
พร้อมสัมผัสความล�้ำสมัยของรถคอนเซ็ปต์ “Prius C” ที่
สะท้อนความเป็นผู้น�ำนวัตกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมจากโตโยต้า
ส่วนบริษทั ไทยของเราก็ไม่นอ้ ยหน้า เครือซิเมนต์ไทย
หรือ เอสซีจี จะน�ำเสนอเรื่องราวของ “เมืองกรุงเทพฯ ใน
อนาคต” ทีซ่ งึ่ มนุษย์และธรรมชาติอยูร่ ว่ มกันอย่างสมดุล ผูค้ น
ใส่ใจและห่วงใยในสิง่ แวดล้อม รูจ้ กั ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และรู้คุณค่า
ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่าง 4 บริษัท ใน 39
บีโอไอได้มกี ารศึกษาเพือ่ ประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
บริษัทที่มาร่วมงานบีโอไอแฟร์ 2011 เท่านั้น ดังนั้น คนรัก กระจกจากกิจกรรมการจัดงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ภายใต้
เทคโนโลยีต้องไม่พลาด
แนวคิดคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Fair) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมในงาน ซึ่งได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และผู้เข้าร่วมชมงานทั้งในและต่างประเทศ เกิดความ
ตระหนักและให้ความสนใจในการส่งเสริมกิจกรรมที่ปล่อย
คาร์บอนต�่ำให้แพร่หลายมากขึ้น โดยมีงานบีโอไอแฟร์ 2011
เป็นต้นแบบของ Low Carbon Fair ครั้งแรกในประเทศไทย
และกิจกรรมต่างๆ ในงานเป็นตัวอย่าง ซึง่ จะเป็นแนวทางหนึง่
ที่น�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำของประเทศไทยใน
อนาคต

เหตุผลที่ 5 Low Carbon Fair
ครั้งแรกในไทย

เหตุผลที่ 4 เพลินกับการช็อปปิ้ง
มากกว่า 3000 บูธ

เเหตุผลที่ 6 ใฝ่หาความรู้
200 หัวข้อสัมมนา

เชื่อหรือไม่ว่า งานบีโอไอแฟร์ ครั้งนี้ ท่านจะเพลิน
กับการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ถึง 3,000 บูธ ซึ่งผู้ร่วมออกงาน
แต่ละรายจะน�ำสินค้ารุน่ ใหม่ลา่ สุด และราคาพิเศษสุดมาเสนอ
ให้ชมในงานไม่ว่าจะเป็น นิคอน เปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ ศรีไทย
น�ำสินค้าพลาสติกที่ออกแบบรุ่นใหม่และราคาถูกมาจ�ำหน่าย
โซนี่ น�ำเครื่องใช้ราคาถูกมาจ�ำหน่ายเช่นกัน เห็นแบบนี้แล้ว
ขาช็อปจะพลาดได้อย่างไร

ภายในงานบีโอไอแฟร์ 2011 มีกิจกรรมสัมมนาให้
ความรู้ในด้านต่างๆ กว่า 200 หัวข้อ ทั้งด้านการด�ำเนินธุรกิจ
ลู่ทางการลงทุนไทยในต่างประเทศ ความรู้ส�ำหรับผู้ประกอบ
การเอสเอ็ ม อี วิ ท ยาการและเทคโนโลยี ข องภาคการผลิ ต
เป็นต้น
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ภายในงานบีโอไอแฟร์ 2011
มีกจิ กรรมสัมมนาให้ความรูใ้ นด้านต่างๆ
กว่า 200 หัวข้อ
กิจกรรมการสัมมนาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10
มกราคม 2555 ซึ่งจะจัดทั้งใน Hall 9 และ Challenger
เมืองทองธานี โดยห้องสัมมนาจะมีจ�ำนวนมากถึง 19 ห้อง
ส�ำหรับหัวข้อสัมมนากว่า 200 หัวข้อ จะมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยขณะ
นี้ได้ด�ำเนินการเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าส� ำหรับผู้ที่
สนใจลงทะเบียนแล้วที่ www.boifair2011.com และเปิด
โอกาสให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา เพื่อน�ำไปเป็นประโยชน์และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้

เหตุผลที่ 7 สนุกสนานกับโชว์กิจกรรม
การแสดงที่ตระการตา
บีโอไอได้ร่วมมือกับ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น กันตนา
กองทัพเรือ และที่สุดโชว์ จัดมหกรรมบันเทิงอย่างยิ่งใหญ่
ตระการตา ตลอด 16 วันของการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011
โดยทีส่ ดุ โชว์ ทีเ่ ป็นกลุม่ ผูป้ ระกอบการบันเทิงรุน่ ใหม่จะจัดการ
แสดงมากกว่า 40 โชว์ ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และ
นานาชาติ ส่วนสิงห์ คอร์ปอร์เรชั่นก็จะจัดแสดงคอนเสิร์ต
ศิลปินนักร้องชั้นน�ำ ขณะที่กันตนาจะจัดแสดงระบ�ำน�้ำพุใน
ทะเลสาบ เมืองทองธานี

รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารแสดงวงโยธวาทิ ต จากนั ก เรี ย น
นักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ อาทิ โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี โรงเรียน
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียน
หอวัง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โรงเรียนวัดประดูใ่ นทรงธรรม
โรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนสารวิทยา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร มาร่วมบรรเลงและสร้างสีสันทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 17.00 - 18.00 น.
โดยวงโยธวาทิตที่มาบรรเลงทุกวงล้วนแล้วแต่เป็น
วงที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล มาแล้ ว ทั้ ง สิ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น แชมป์ ถ ้ ว ย
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแชมป์
ดนตรีโลกที่เนเธอร์แลนด์ รวมทั้งวงที่ได้รับเชิญแสดงในงาน
เซี่ยงไฮ้ WORLD EXPO 2010 อีกด้วย

เหตุผลที่ 8 ชมนวัตกรรมการก่อสร้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเลสาบ
ซึ่งมีทั้งหมด 39 บริษัท/หน่วยงานได้มีการออกแบบและเน้น
โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรมไทยสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ตาม
แนวคิด โลกสดใส ไทยยั่งยืน Going Green for the Future
ของงานบีโอไอแฟร์ 2011

ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง
ริมทะเลสาบ ซึ่งมีทั้งหมด
39 บริษัท/หน่วยงาน
ได้มีการออกแบบและเน้นโชว์ศักยภาพ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างของการออกแบบพาวิลเลียนทีเ่ น้นความเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมคือ ไทย บริดจสโตน ทีม่ กี ารออกแบบศาลา
แสดงนิทรรศการหรือพาวิลเลียนภายใต้แนวคิด “The Future
Seed” จากรูปทรงของเมล็ดยางพารามาเป็นต้นแบบ พร้อม
ทั้งน�ำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล�้ำสมัยของยางรถยนต์
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ฮิตาชิ พาวิลเลียน ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นด้วย
แนวคิด “Tomorrow ,Together” ซึง่ จะจัดแสดงความก้าวหน้า
และล�้ ำ สมั ย ของเทคโนโลยี เ พื่ อ สั ง คมเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น และ
นวั ต กรรมล่ า สุ ด ของฮิ ต าชิ ซึ่ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า ง
คุ ณ ภาพสั ง คมที่ ดี ขึ้ น ไฮไลท์ ที่ น ่ า สนใจคื อ การร่ ว มสั ม ผั ส
ประสบการณ์สุดประทับใจบนรถไฟความเร็วสูง Hitachi Super Express Train
ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานบีโอไอแฟร์ 2011 จะมีสิทธิ์ร่วม
โหวตพาวิ ล เลี ย นยอดนิ ย มขวั ญ ใจมหาชนด้ ว ย ซึ่ ง ราย
ละเอียด คงต้ อ งติ ด ตามต่ อ ไป นี่ คื อ ตั ว อย่ า งบางส่ ว นที่
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจออกแบบศาลาแสดงนิทรรศการ
ให้ชาวไทยได้ชมเป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้

เดิมบีโอไอ มีความพร้อมที่จะจัดงานบีโอไอแฟร์
2011 ในระหว่างวันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่
อิมแพ็ค เมืองทองธานี แต่อย่างทีเ่ ราทราบกันว่า ประเทศไทย
ของเราได้ ป ระสบกั บ วิ ก ฤติ ม หาอุ ท กภั ย จึ ง ต้ อ งมี ค วาม
จ�ำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องมีการเลื่อนการจัดงาน
“บีโอไอแฟร์” 2011 จากเดิมมาเป็นวันที่ 5- 20 มกราคม 2555
นี้แทน
ภายหลังวิกฤติมหาอุทกภัยได้คลี่คลายลง หลายๆ
ครอบครัวต้องประสบปัญหาข้าวของเสียหาย ต้องทิ้งและซื้อ
ใหม่ทั้งหมด

“จะไปดีเหรอ รถติดนะ” “ปกติรถก็ติดอยู่แล้ว นี่มี
งานใหญ่ รถจะไม่ติดมากขึ้นเหรอ” ค�ำตอบข้างต้นนี้ มักเป็น
ค�ำตอบ ที่เกิดขึ้นเสมอ ในการจัดงานที่เมืองทองธานี จนบาง
ครั้งเป็นที่น่าเสียดายว่า หลายคนต้องพลาดชมงานดีๆ ไป
คณะจัดงานได้มกี ารระดมก�ำลังและแผนเพือ่ รองรับ
การจราจร ที่คาดว่าจะมีปริมาณมากในช่วงงาน โดยมีการ
บริหารจัดงานในหลายรูปแบบอาทิเช่น การบริการรถรับส่ง
มายังสถานที่จัดงาน การบริการรถตู้ และรถโดยสารประจ�ำ
ทางขนาดเล็ก การบริการรถโดยสารประจ�ำทางเฉพาะงานบี
โอไอแฟร์ 2011 มีทั้งหมด 5 สาย รวมทั้ง การจัดท�ำโครงการ
Park & Ride หรือ โครงการ “จอด แล้ว จร” ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกือบสิบราย รวม
พืน้ ทีจ่ อดรถมากกว่า 8,000 คัน โดยจะจัดบริการรถสาธารณะ
พิเศษเพือ่ เดินทางไปยังงานบีโอไอแฟร์เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประสงค์จะไปชมงานที่ไม่ต้องการน�ำรถส่วนตัวไป
นอกจากนี้ เรายั ง ได้ จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ จ อดรถในบริ เ วณงาน
ส�ำหรับผู้เข้าชมงานอีกประมาณ 6,000 คัน
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มหกรรมจัดจ�ำหน่ายสินค้าราคาถูก
กิจกรรมช่วยเหลือ และฟืน้ ฟูหลังน�ำ้ ท่วม
ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บีโอไอ
จึงได้เพิ่มเติมแนวคิดให้กลายเป็น รวมพลังน�้ำใจ “โลกสดใส
ไทยยั่ ง ยื น ” ที่ จ ะเป็ น มหกรรมจั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ราคาถู ก
กิจกรรมช่วยเหลือ และฟื้นฟูหลังน�้ำท่วม ที่จะน�ำเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารของทีโอที เข้าไปให้บริการและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและประชาชน ทั้งนี้ นอกเหนือ
จากการโชว์ศักยภาพการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะท�ำให้
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกทางหนึ่งด้วย
รวมทั้ง จะมีการรวมพลังครั้งใหญ่เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้ประกอบการที่ถูกน�้ำท่วม โดยการรวบรวม
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน มาตัง้ คลินกิ ให้คำ� ปรึกษา
และฟื้นฟูบ้านหลังน�้ำลด รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆ เช่น

ธนาคารออมสิน อาคารอาคารสงเคราะห์ สมาคมประกัน
วินาศภัย เป็นต้น
ทั้งหมดนี้ คือ เหตุผล 10 ประการที่คนไทยทุกคนไม่
ควรพลาดชมงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ทั้งนี้ บีโอไอยังได้เปิด
บริการรับคณะเข้าชมงาน และจะประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แจ้ ง ถึ ง การเตรี ย มงานดั ง กล่ า ว ยั ง ได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคณะที่
สนใจ ทั้งนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ กลุ่มนักธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ องค์กรระดับจังหวัด และผู้น�ำระดับ
ท้องถิ่น ฯลฯ ได้มีโอกาสเข้ามาชมงานบีโอไอแฟร์ โดยบริการ
ภายในงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

แล้ว คุณจะพลาดงานนี้ได้อย่างไร
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บีโอไอแฟร์ 2011

ร้อง เล่น เต้น ดู
มหกรรมความบันเทิงที่งาน
บีโอไอแฟร์ 2011
งานบีโอไอแฟร์ 2011 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดง
ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมใหม่ๆ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
และประเทศไทยในอนาคต และยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ และการ
ลงทุนอีกด้วย
นอกจากนี้ จากแนวความคิดของงาน คือ รวมพลัง
น�้ำใจไทย “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ Going Green for the
future ที่เน้นในด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะเป็นเวทีใน
การเผยแพร่การด�ำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะ
เจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่ายกันด้วย

สิง่ ทีจ่ ะขาดไม่ได้เลยก็คอื
กิจกรรมทีจ่ ะให้ความบันเทิง
กับผูเ้ ข้าชมงานเพือ่ สร้างความประทับใจ
ให้แก่ผรู้ ว่ มงาน
นอกเหนือไปจากงานจัดแสดงนิทรรศการซึง่ เป็นส่วน
หลักของงาน สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ กิจกรรมที่จะให้ความ
บันเทิงกับผู้เข้าชมงาน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน
ทัง้ กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง เวทีในอาคารชาเลนเจอร์
การแสดงดนตรีจากศิลปินชือ่ ดัง การแสดงของวงโยธวาทิตที่
ชนะเลิศการประกวดในเวทีระดับโลก การประกวดต่างๆ ทีเ่ น้น
การน�ำเสนอแนวคิดของการจัดงาน และกิจกรรมอื่นๆ
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อีกมากมายให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกชมตามความสนใจ เราจะ มหาวิทยาลัย ด้วยผลงานในระดับนานาชาติทผี่ า่ นมา ย่อมจะ
มาดูกันว่าไฮไลท์ของกิจกรรมบันเทิงภายในงานบีโอไอแฟร์ เป็นสิง่ รับประกันได้อย่างดีถงึ ความสามารถของวง และความ
2011 มีอะไรบ้าง
น่าสนใจของการแสดง

การแสดงบนเวที

การแสดงขบวนพาเหรด
เริ่มกันด้วยการแสดงขบวนพาเหรด (Marching
Parade & Stand Still) ทีจ่ ะแสดงระหว่างเวลา 17.00 – 18.00
น. ของทุกวัน บริเวณพื้นที่การจัดนิทรรศการกลางแจ้งริม
ทะเลสาบ โดยวงโยธวาทิตที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และมี
ผลงานในระดั บ โลกสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นมาแสดง เช่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ชนะการแข่งขันวง DRUM
LINE ที่ฮ่องกง และได้เข้าร่วมแสดงในงานเซี่ยงไฮ้แฟร์
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งได้รับรางวัลถ้วย
พระราชทานประเภท ก
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศดรัมไลน์
ปี 2554 รวมทัง้ โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี ทีไ่ ด้เข้าร่วมการประกวด
ดนตรีโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ คะแนนสูงสุดเหรียญทอง
เป็นต้น เรียกว่าทุกวงที่เราน�ำมาแสดง ล้วนเป็นวงโยธวาทิตที่
ได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ มาแล้วทั้งสิ้น
ส�ำหรับวงโยธวาทิตทีจ่ ะเป็นวงเปิดในงานบีโอไอแฟร์
ในครั้งนี้ คือ วงดุริยางค์เครื่องเป่าแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2544 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ทางด้านดนตรี มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาวงดนตรีให้มมี าตรฐานเทียบเท่าสากล อีกทัง้
ยังเป็นสือ่ ทางวัฒนธรรมให้เห็นถึงเกียรติภมู ิ และศักยภาพของ
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บริเวณการแสดงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเลสาบ
จะมีเวทีการแสดงและลานหน้าเวที เป็นพืน้ ทีท่ จี่ ดั ให้ผเู้ ข้ามาชม
งานได้มานัง่ พักผ่อนหย่อนใจ รวมทัง้ จัดให้มกี ารแสดงทีน่ า่ สนใจ
หลากหลายรูปแบบ ระหว่างช่วงเวลา 18.00 - 22.00 น. ของ
ทุกวัน
เริ่มที่วันแรกชมความยิ่งใหญ่อลังการของการแสดง
วงดุริยางค์ซิมโฟนี่ ของกองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นการเปิดตัว
เวทีการแสดง ด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รวมทัง้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จ
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานบีโอไอแฟร์ 2011
โดยในการแสดงวงดุรยิ างค์ซมิ โฟนี่ ได้รบั เกียรติจาก
นักร้องรับเชิญคือ เรือตรีไพศาล ลุนเผ่ หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ ใน
วงการว่า สันติ ลุนเผ่ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นนักร้องประจ�ำ
คณะดุริยางค์แห่งกองทัพไทย และมีน�้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ มี
ผลงานเด่นในด้านการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงรักชาติ
เพลงปลุกใจและเพลงคลาสสิก เป็นจ�ำนวนมาก เช่น เพลง
“หนักแผ่นดิน” “ความฝันอันสูงสุด” “ทหารพระนเรศวร” “ดุจ
บิดามารดร” และ “เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย”

นอกจากนีย้ งั มีการแสดงอืน่ ๆ ทีส่ นุก ตืน่ เต้น และหา
ชมได้ยากอีกมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีพเิ ศษ จากขยะเหลือ
ใช้ Love The World โขนไทยสด การแสดงรวมศิลปะนานาชาติ
ระบ�ำฮาวายแปซิฟคิ เป็นต้น และพิเศษเนือ่ งในวันเด็กยังมีการ
แสดงพิเศษสุนขั โชว์จากภาพยนตร์ มะหมาสีข่ าครับ ซึง่ แต่ละ
ตัวก็มผี ลงานมากมายเป็นทีร่ จู้ กั กันดี อาทิ ฮัง่ ตู๋ ทีเ่ ล่นละครร่วม
กับบี้ เดอะสตาร์ หรือ มะขามจากมะหมาสีข่ า หรือ หิมะ ทีเ่ ล่น
ภาพยนตร์รว่ มกับมาริโอ้ เมาเร่อ
ทั้งนี้น้องๆ สุนัขได้พกพาความฉลาด แสนรู้ ท�ำให้
สีสันบนเวทีน่าติดตาม และบางช่วงการแสดงยังมีการเชิญผู้

ชมให้มีส่วนร่วมในการแสดงไม่ว่าจะเป็น เล่นเก้าอี้ดนตรีกับ
สุนัข หรือ ชักเย่อกับน้องสุนัข ท�ำให้เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก
และเรียกเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และเสียงปรบมือของผู้ชมได้
อย่างล้นหลาม
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีกิจกรรมต้อนรับตรุษจีน ด้วยการ
แสดงสิงโตและมังกรเรืองแสง เรียกว่า ได้รวมการแสดงทีส่ นุก
ตืน่ เต้น และหายากมาไว้ในเวทีงานบีโอไอแฟร์ 2011 กันอย่าง
ครบครันเลยทีเดียว
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ในระหว่ า งวั น งานจะมี ก ารแสดงที่ น ่ า สนใจต่ า งๆ
มากมายจากออกาไนเซอร์ “ทีส่ ดุ โชว์” หมุนเวียนกันมาให้ความ
บันเทิง เช่น มหกรรมกลองไทย 4 ภาค (Amazing Drum Thailand) การเชิดหุน่ คน ซึง่ เป็นศิลปะการแสดงไทยทีห่ าดูได้ยาก
ด้วยการใช้คนจริงๆ เป็นหุ่นในการเชิด เรียกว่าเป็นศิลปะ
ประยุกต์ทนี่ ำ� เอาวัฒนธรรม ทัง้ การร่ายร�ำ โขน หุน่ กระบอก มา
แสดงร่วมกันได้อย่างลงตัว
นอกจากนีย้ งั มีการแสดงมหัศจรรย์เปลีย่ นหน้ากากจีน
เปลี่ยนชุดจีน คณะเหม่ยเหวิน ศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่มีชื่อ
เสียงของเสฉวน ทีม่ กั จะสร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจและความสนเท่ห์
แก่ผชู้ ม ว่านักแสดงสามารถเปลีย่ นหน้ากากสีสนั ฉูดฉาดแต่ละ
หน้าได้อย่างไรในเวลาอันรวดเร็วเพียงเสีย้ ววินาที เป็นการแสดง
ทีป่ ระเทศจีนให้ความส�ำคัญและยกย่องให้การแสดงนีเ้ ป็นความ
ลับอันดับ 2 ของจีน ซึง่ ปกติการแสดงชุดนีจ้ ะชมได้ทเี่ มืองเฉิงตู
เท่านัน้

ตัง้ แต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปของทุกวัน
จะมีการแสดงจากศิลปินนักร้อง
ทีเ่ ป็นเจ้าของบทเพลงฮิตติดชาร์ท

หลังจากการแสดงช่วงแรกผ่านไป ตั้งแต่เวลา 20.00
น. เป็นต้นไปของทุกวัน จะมีการแสดงจากศิลปินนักร้อง ทีเ่ ป็น
เจ้าของบทเพลงฮิตติดชาร์ทตามคลืน่ วิทยุตา่ งๆ อาทิ ETC บี
พีระพัฒน์ Jetset’er กรุงเทพมาราธอน Stamp 25Hours และ
ศิลปินอืน่ ๆ อีกมากมาย
ส�ำหรับเวทีในอาคารชาเลนเจอร์ ก็มคี วามหลากหลาย
ของการแสดงไม่แพ้กนั โดยจะมีการแสดงใน 2 ช่วงเวลา คือ
12.00 – 14.00 น. และ 15.00 – 17.00 น. โดยการแสดงจะ
เน้นการแสดงทีใ่ กล้ชดิ กับผูช้ ม เช่น มหัศจรรย์เปลีย่ นหน้ากาก
จีน กังฟู เส้าหลิน การแสดงมายากลเสกคนหายบนเวที จาก
คณะเมจิคฮันเตอร์ การแสดงจินตลีลา การแสดงตลกจากคณะ
สโลเม่ การแสดงกายกรรมทรงตัว และสุนขั โชว์จากฟิลปิ ปินส์
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เป็นต้น ซึง่ แต่ละชุดก็จะมีเอกลักษณ์และความน่าสนใจ ทีห่ าดู แพร่ผลงานทางด้านเทคนิควิธกี ารสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ให้
ได้ยากเช่นเดียวกัน
นิยมแพร่หลายทัง้ ในและต่างประเทศ โดยคุณสมบัตผิ สู้ มัคร คือ
เป็นนิสติ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสถาบัน
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 30 คน จะได้ร่วม
เพือ่ ให้ภาพแห่งความประทับใจของการจัดงานในครัง้ กิจกรรม Workshop และอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อ
นีใ้ ห้คงอยูต่ ลอดไป และเพือ่ ให้คนรุน่ หลังได้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ เตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพ โดยผู้มีประสบการณ์ด้าน
ของงาน บีโอไอจึงได้รว่ มกับบริษทั นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) การถ่ายภาพ จากนั้นจะให้ผู้เข้าอบรมถ่ายภาพ เพื่อคัดเลือก
จ�ำกัด จัดการประกวดภาพถ่าย (NIKON & BOI Fair 2011 และตัดสินผู้เข้ารอบสุดท้ายเพียง 10 ท่าน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม
Inspiration Photo Contest) ภายใต้แรงบันดาลใจแห่งความ ทุกคน ถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบ แต่กจ็ ะได้รบั ประกาศนียบัตรจาก
สร้างสรรค์ทเี่ กิดขึน้ ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 โดยชือ่ หัวข้อ “BOI นิคอนและบีโอไอ พร้อมของที่ระลึกเช่นเดียวกัน
ส�ำหรับผูผ้ า่ นเข้ารอบสุดท้าย จะได้เข้าไปถ่ายภาพใน
Fair 2011 Inspiration by NIKON” เพือ่ สะท้อนถึงแรงบันดาล
ใจทีเ่ กิดขึน้ ในงาน และส่งมอบผ่านไอเดียดีๆ เหล่านัน้ ด้วย “มุม พืน้ ทีจ่ ดั งานของบีโอไอแฟร์ ภายใต้หวั ข้อทีก่ ำ� หนด โดยใช้กล้อง
กล้องของคุณ” ผ่านเลนส์นคิ อน และเก็บเป็นความทรงจ�ำอัน และอุปกรณ์เสริมทีน่ คิ อนจัดเตรียมไว้ให้ และจะมีการน�ำเสนอ
ประทับใจทีจ่ ะคงอยูต่ ลอดไป รวมทัง้ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความรัก แนวคิดและผลงานภาพถ่ายนั้นบนเวทีกลางบีโอไอก่อนจะ
ตัดสิน และการประกาศผลผู้ชนะเลิศรอบสุดท้ายต่อไป
ในสิง่ แวดล้อมรอบตัว
ซึ่งคณะกรรมการที่ตัดสินก็มีทั้งจากบีโอไอ นิคอน
ผู้มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ และสื่อมวลชน รวมทั้งจะ
มีรางวัลพิเศษ Popular Vote โดยผู้เข้าร่วมชมงานด้วย ซึ่ง
รางวัลผู้ชนะการประกวดจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ของรางวัลที่
เป็นกล้องจากนิคอน และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจาก
บีโอไอ มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 138,440 บาท

การประกวดภาพถ่าย

เพือ่ ให้ภาพแห่งความประทับใจ
คงอยูต่ ลอดไป และเพือ่ ให้คนรุน่ หลัง
ได้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของงาน
บีโอไอจึงได้รว่ มกับนิคอน
จัดการประกวดภาพถ่าย
BOI Fair 2011 Inspiration by NIKON
โดยถ่ายทอดให้เข้าใจถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
ในมุมมองทีน่ า่ สนใจ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังและเผย
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จนการรื้อถอนและการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายใน
งานจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยรอบหรือสร้าง
ผลกระทบให้น้อยที่สุด โดยบริษัทผู้ออกแบบศาลาจัดแสดง
นิทรรศการที่ชนะเลิศจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายก
รัฐมนตรี เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ
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โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 47,900
บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ�ำนวน 1 รางวัลมูลค่า 15,000
บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ�ำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม
18,950 บาท และรางวัลชมเชย 6 รางวัล มูลค่ารวม 9,290
บาท โดยภาพทีช่ นะการประกวด จะถูกน�ำไปจัดแสดง Photo
Winner Gallery บริเวณพืน้ ทีง่ านบีโอไอแฟร์ดว้ ย

การประกวดพาวิลเลียน
เพื่ อ ให้ ค ณะผู ้ จั ด งาน ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
บริ ษั ท เอกชน ในพื้ น ที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการกลางแจ้ ง ริ ม
ทะเลสาบ ได้แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยสู่
ความยั่งยืน ตามแนวคิด รวมพลังน�ำ้ ใจไทย “โลกสดใส ไทย
ยั่งยืน” (Going Green for the Future) จึงได้จัดให้มีการ
ประกวดพาวิลเลียนขึน้
โดยเกณฑ์การตัดสิน คือ พาวิลเลียนต้องแสดง
หลักการและแนวคิดในการน�ำเสนอทีส่ อดคล้องกับแนวคิดของ
งานอย่างชัดเจน ซึง่ สิง่ ทีน่ ำ� เสนอและกิจกรรมจะต้องตอบสนอง
กับแนวคิดหลักของการจัดงานนิทรรศการ และในขณะเดียวกัน
ก็ ต ้ อ งแสดงออกถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี และพิจารณาถึงความสวยงามและสถาปัตยกรรม
ของศาลาจัดแสดงนิทรรศการด้วย

เพือ่ ให้สอดคล้องกับกระแสอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หลักเกณฑ์หนึง่ ในการตัดสินการประกวด
คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมน้อย
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กระแสอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์หนึ่งในการ
ตัดสินการประกวด คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมน้อย
และน�ำพลังงานทางเลือกมาทดแทนการใช้พลังงานหลักได้
มาก รวมทั้งกระบวนการก่อสร้าง การด�ำเนินกิจกรรม ตลอด
วารสารส่งเสริมการลงทุน

กิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ผู้จัดงาน
ได้สรรหามาสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชมงานนั้น มีความ
หลากหลาย ทัง้ ในแนวศิลปวัฒนธรรม การแสดงแปลกแหวก
แนวทีห่ าชมได้ยาก การแสดงทีส่ ร้างความสนุกสนานให้เด็กๆ
และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ที่เข้ามาชม
นิทรรศการ สามารถเปลีย่ นบรรยากาศจากการเดินชมงาน มา
พักผ่อนและเลือกชมได้ตามความสนใจของแต่ละท่าน แล้วพบ
กันค่ะ
JOURNAL
PROMOTION JOURNAL
วารสารส่INVESTMENT
งเสริมการลงทุPROMOTION
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บีโอไอแฟร์ 2011
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นิทรรศการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
งานบีโอโอแฟร์ 2011 นับเป็นสมรภูมสิ ำ� คัญทีบ่ ริษทั
ในธุ ร กิ จ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะน� ำ เสนอ
นิทรรศการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�ำในด้าน
เทคโนโลยี รวมถึงแสดงแนวโน้มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ทีน่ บั วันจะ
ทวีความส�ำคัญในชีวติ ของเราในอนาคต

ซัมซุงน�ำเสนอวิถีชีวิตทันสมัย
อาคารนิทรรศการของบริษัทซัมซุงอิเลคโทรนิคส์
ออกแบบภายใต้แนวคิดหลัก คือ “Samsung Smarter Life”
ด้วยการสือ่ สารผ่านภาพเคลือ่ นไหวจากภายนอกอาคารทีแ่ สดง
ถึง “Transformation...วิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลง” ใน
การน�ำพาผูค้ นไปสูช่ วี ติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้
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ซัมซุงถ่ายทอดเรือ่ งราวผ่าน 4 โซน
ได้แก่ นวัตกรรมทันสมัย
ดีไซน์อนั เป็นเลิศ เทคโนโลยีทสี่ ะดวกสบาย
และการใส่ใจสิง่ แวดล้อม
โดยภายในอาคาร ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน 4 โซน
หลั ก ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจในการใช้ ชี วิ ต แบบสมาร์ ท ไลฟ์ ได้ แ ก่
นวัตกรรมทันสมัย ดีไซน์อนั เป็นเลิศ เทคโนโลยีทสี่ ะดวกสบาย
และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธะสัญญาและแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจของซัมซุง ซึง่ สะท้อนออกมาผ่านการน�ำเสนอ
โดยเน้นน�ำเสนอความทันสมัยและข้อมูลในรูปแบบโต้ตอบได้
(Interactive)
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ตัวอาคารหลักและผนังกั้น ได้ออกแบบให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายใน
ธรรมชาติ ดูดซับความร้อนได้ดี และเก็บเสียงให้อยู่ภายใน
อาคาร ผนวกกับการจัดระบบระบายอากาศ ให้ตัวอาคารมี
ความเย็ น สบาย พร้ อ มการออกแบบภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณส่ ว น
พักผ่อนภายนอก ที่ใช้ต้นไม้สร้างความร่มรื่นและอุปกรณ์
ตกแต่ง ทีผ่ ลิตจากวัสดุเหลือใช้อนั เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่
ตอกย�ำ้ วิสยั ทัศน์ดา้ นเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของซัมซุงและการ
มีสว่ นร่วมในการรวมพลังน�ำ้ ใจ “โลกสดใส ไทยยัง่ ยืน” หรือ
“Going Green for the Future” อันเป็นแนวคิดหลักของงา
นบีโอไอแฟร์ 2011

รถไฟขบวนด่วนพิเศษ Hitachi Super Express Train เพื่อร่วมเดินทาง
สู่โลกอนาคตที่สดใส ในโซนที่ 3 ของฮิตาชิ

สัมผัสการนัง่ รถไฟความเร็วสูง
ของฮิตาชิเสมือนจริงไปยัง
เมืองแห่งอนาคต พร้อมสัมผัส
ความงดงามของญีป่ นุ่ ทัง้ 4 ฤดู
ตลอดเส้นทาง โดยไม่ตอ้ ง
ก้าวออกจากประเทศไทย
โดยในแต่ละโซนจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน
แง่มุมต่างๆ ของโลกอนาคต ที่คุณภาพชีวิตและสังคมเมืองจะ
ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสีเขียวจากฮิตาชิ โดยจะได้
สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติทั้ง 4 ฤดูกาลของญี่ปุ่น
พร้อมร่วมส�ำรวจความสดใสของโลกใบใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีที่ยั่งยืน

สู่โลกอนาคตที่ยั่งยืน
ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวจากฮิตาชิ
อาคารนิทรรศการของฮิตาชิได้รบั การสร้างสรรค์ขนึ้
บนพืน้ ฐานแนวคิด “Tomorrow, Together” ซึง่ จะพาท่านร่วม
เดินทางสูโ่ ลกอนาคตทีย่ งั่ ยืน ด้วยเทคโนโลยีสเี ขียวจากฮิตาชิ
โดยมีโครงสร้างอาคารสีขาวทีบ่ ง่ บอกถึงความงามสง่า เรียบง่าย
ในสไตล์ร่วมสมัย คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่
กลมกลืนอย่างลงตัวไปกับเทคโนโลยีสดุ ก้าวล�ำ้ และแนวคิดของ
การเดินทางไปสูโ่ ลกอนาคตทีย่ งั่ ยืน
พื้นที่ภายในของอาคารนิทรรศการได้ถูกจัดสรรแบ่ง
ออกเป็น 4 โซน เพือ่ ให้ผชู้ มได้ทำ� ความรูจ้ กั กับวัฒนธรรมของ
ญีป่ นุ่ และนวัตกรรมล�ำ้ สมัยได้ดยี งิ่ ขึน้

โซนแรก Amazing Japan ในบรรยากาศสวยสดชืน่
ของต้นไม้และสายน�ำ้ ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษท่ามกลาง
ธรรมชาติรม่ รืน่ พร้อมเตรียมพบกับสิง่ ใหม่ฯ ที่ฮิตาชิเตรียมไว้
ต้อนรับทุกท่าน
โซนทีส่ อง Inspiration by the Nature เทคโนโลยี
เหนือจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของ
ธรรมชาติ ชืน่ ชมความงามของดอกซากุระทีม่ ชี วี ติ ในทุกย่างก้าว
โซนที่ ส าม Journey to the Bright Future
น�ำเสนอรถไฟขบวนด่วนพิเศษ Hitachi Super Express Train
เพื่อร่วมเดินทางสู่โลกอนาคตที่สดใส ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี
ล�้ ำ สมั ย โดยผู ้ ช มจะได้ สั ม ผั ส ประสบการณ์ ก ารนั่ ง รถไฟ
ความเร็วสูงของฮิตาชิเสมือนจริงไปยังเมืองแห่งอนาคต พร้อม
สัมผัสความงดงามของญีป่ นุ่ ทัง้ ในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูรอ้ น ฤดูใบไม้
ร่วง และฤดูหนาว ตลอดเส้นทาง โดยไม่ต้องก้าวออกจาก
ประเทศไทย
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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โซนที่ สี่ Welcome to Hitachi Town ต้อนรับ
เข้าสู่ Hitachi Town โมเดลเมืองต้นแบบทีจ่ ดั แสดงนวัตกรรม
สุดก้าวล�้ำ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่
ยัง่ ยืน รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุดจากฮิตาชิทคี่ ดิ ค้นมาเพือ่ วัน
พรุง่ นีท้ ดี่ กี ว่า
นอกจากความรู้และความสนุกในการเยี่ยมชมแล้ว
ผู้เข้าชมจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษ ตู้เย็นสีทองจากฮิตาชิ ซึ่ง
มีเพียงตูเ้ ดียว ทีอ่ อกแบบมาอย่างดีเฉพาะงานบีโอไอแฟร์ 2011
โดยใช้ Intelligent Inverter Compressor และเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน “Hitachi Gold Fridge”

โตชิบาน�ำเสนอความสมดุลธรรมชาติ
เทคโนโลยี และมนุษยชาติ
อาคารนิทรรศการของโตชิบาออกแบบภายใต้แนวคิด
“Smart community for Future Society” เน้นการใช้วสั ดุที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถน�ำกลับมาใช้งานต่อได้
เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ในส่วน
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นิทรรศการทีป่ ระหยัดพลังงาน
รูปทรงของอาคารได้รบั แรงบันดาลใจมาจากการผสม
ผสานกันระหว่าง “ธรรมชาติ เทคโนโลยี และมนุษยชาติ”
สะท้อนผ่านรูปทรงของ “MÖOBIUS STRIPE” ซึง่ สือ่ สารถึงการ
สอดประสาน ก่อเกิดพลวัตการพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยใช้
เทคนิคการสอดประสานของไม้ไผ่จำ� นวนกว่า 20,000 ชิน้ ซึง่
ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณศักดิช์ ยั กาย เพือ่ สือ่ ถึง
องคาพยพของธรรมชาติ จากหน่วยเล็กๆ รวมกันเป็นโครงสร้าง
ทีม่ คี วามยืดหยุน่ แต่แข็งแรง
นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดเทคโนโลยีอนาคตผ่านจอภาพ
LED ขนาดใหญ่ ด้านหน้าอาคารนิทรรศการ ฉายภาพของ
นวัตกรรมเทคโนโลยีของโตชิบา ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความ
สะดวกสบายของชีวติ พร้อมกับใส่ใจดูแลธรรมชาติ เพือ่ การ
อยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืน

ประกอบด้วย สมาร์ทคอมมูนติ ี้
และน�ำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีอนาคต
ทีท่ งั้ มุง่ เน้นตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า พร้อมกับการดูแล
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม

นิทรรศการภายในอาคารประกอบด้วยสองส่วนจัด
แสดงหลัก เริม่ ด้วย “สมาร์ทคอมมูนติ ”ี้ (Smart Community)
น�ำเสนอเมืองอนาคตที่เทคโนโลยีจะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบาย
ขึ้น และเป็นมิตรกับธรรมชาติ หัวใจส�ำคัญของการน�ำเสนอ
ในโซนนี้ คือ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ “โตชิบา สมาร์ท กริด”
(Smart Grid) เพือ่ ยกระดับคุณภาพโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะให้
บริหารจัดการระบบพลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับการผลิตและการใช้
งานไฟฟ้าทีช่ าญฉลาด
ส่ ว นจั ด แสดงต่ อ มาจะน� ำ เสนอนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีอนาคตของโตชิบา ที่ทั้งมุ่งเน้นตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า พร้อมกับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาทิ
Smart Energy Zone, Smart Offfiicfi e Zone, Smart Medical
Zone และ Smart Home Zone

แคนนอนกับรูปลักษณ์อาคาร
เป็นเลนส์ขนาดยักษ์
อาคารนิทรรการของแคนนอน ได้ออกแบบรูปลักษณ์
ของอาคารเป็นเลนส์ขนาดยักษ์ พร้อมหอชมวิวส�ำหรับการชม
และถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานบีโอไอแฟร์ ด้วยกล้องและ
เลนส์ซมู ระยะไกลของแคนนอน ทีใ่ ห้ได้ภาพบรรยากาศในมุมที่
ไม่เหมือนใคร อาคารนิทรรศการ แบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้

รับประทานอนุญาตมาเป็นกรณีพิเศษจาก ม.จ.ภีศเดช รัชนี
ประธานมู ล นิ ธิโ ครงการหลวง ให้ น� ำ มาจั ด แสดงภายใน
งาน เพื่ อ ประชาสั มพั นธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบถึง
พระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน
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โดยมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจ คือ ห้องฉายภาพยนตร์แบบ
สือ่ ผสม (Multimedia) จอภาพครึง่ วงกลม 180 องศา ภายใต้
หัวข้อน�ำเสนอ “จากต้นสายเทคโนโลยีเพือ่ มนุษยชาติ สูอ่ นาคต
ที่ยั่งยืน” เป็นการเปิดมุมมองใหม่ สัมผัสกับพัฒนาการทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของโตชิบา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมถึงบริการตรวจร่างกายด้วยระบบอัลตร้าซาวด์กบั เครือ่ งมือ
แพทย์โตชิบา โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง

โซนจัดแสดงสินค้า น�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดจาก
แคนนอน ด้วยเทคนิคการน�ำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจ ผู้เข้าชม
สามารถทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์แคนนอนได้อย่างเต็มที่ ทัง้ การ
ทดลองถ่ายภาพภายใต้บรรยากาศแบบแฟนตาซี การถ่ายภาพ
ในสตูดโิ อ การพิมพ์ภาพตัง้ แต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ การ
ออกแบบและท�ำอัลบัม้ ภาพถ่ายด้วยตัวเอง (Photo Book) และ
เทคโนโลยีส�ำนักงานแห่งอนาคต จะสาธิตรูปแบบการจัดการ
เอกสารทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
โซนกิจกรรมเพื่อสังคม น�ำเสนอการด�ำเนินงาน
กิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการพลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว
โดยแคนนอน โครงการทีส่ นับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจาก
กังหันลม พลังงานสะอาดทีไ่ ม่มวี นั หมด ด้วยเทคโนโลยีกงั หัน
ลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย โดยติดตั้งและ
สาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมตัวจริงไว้ดว้ ย
หอชมวิว ชัน้ 2 ของอาคารนิทรรศการ ได้ตดิ ตัง้ กล้อง
และเลนส์ซูมระยะไกลของแคนนอน เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถ
ชมและถ่ายภาพบรรยากาศงานบีโอไอแฟร์ 2011 ในมุมสูงได้

จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์
และภาพพระราชกรณียกิจในโครงการหลวง
ติดตัง้ กล้องและเลนส์ซมู ระยะไกล
ทีห่ อชมวิวชัน้ 2 เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชม
สามารถชมและถ่ายภาพบรรยากาศงาน พานาโซนิคน�ำเสนอเมืองเชิงนิเวศ
บีโอไอแฟร์ 2011 ในมุมสูง

พานาโซนิคได้ออกแบบอาคารนิทรรศการภายใต้
โซนเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ด แสดงภาพพระบรม- แนวคิด “Eco life that connecting with the earth”
ฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจในโครงการหลวงที่ได้ โดยออกแบบด้านนอกของอาคารเป็นรูปทรงใบไม้ของ Logo
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Eco Ideas ทีส่ อื่ ถึงการใกล้ชดิ ธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึง่ ไม้สาน
ถักสีนำ�้ ตาลเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ทชี่ ว่ ยพยุงโลกของเรา
ให้อยู่ได้ และมีการหยั่งรากลึกเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้
สีสนั ของธรรมชาติ คือ สีเขียวของต้นไม้ ช่องว่างระหว่างความ
สูงของหลังคาของโครงสร้างด้านนอก และหลังคาของตัวอาคาร
ช่วยเรือ่ งการระบายลม มีสว่ นช่วยลดความร้อนโดยรอบอาคาร
ท�ำให้เครือ่ งปรับอากาศท�ำงานน้อยลง
ส่วนวัสดุหลักทีใ่ ช้ คือ ไม้ OSB ซึง่ เป็นไม้ทมี่ คี า่ การน�ำ
ความร้อนต�่ำ ช่วยลดความสูญเสียพลังงานของอาคารในการ
ปรับอากาศน้อยลง ไม่มสี ว่ นผสมของสารเคมีทเี่ ป็นอันตรายต่อ
ผูอ้ ยูอ่ าศัย ทนทานต่อความชืน้ ปลวก แมลงทุกชนิด และท�ำให้
งานก่อสร้างรวดเร็วขึน้ ช่วยประหยัดทัง้ ต้นทุนของวัสดุกอ่ สร้าง
และค่าแรงงาน
ภายในอาคารได้นำ� เสนอเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย
เกีย่ วกับ Eco Life Technology ซึง่ เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต
เต็มรูปแบบในเมืองเชิงนิเวศ (Eco Town) ซึง่ แสดงให้เห็นถึง
การใช้ชวี ติ ประจ�ำวันทีค่ วบคูไ่ ปกับการใช้เทคโนโลยีอย่างยัง่ ยืน
ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ช ่ วยโลกในการประหยัดพลัง งาน การใช้
พลังงานทดแทน ไม่วา่ จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ หรือรถทีใ่ ช้
ไฟฟ้าแทนน�ำ้ มัน และเทคโนโลยีการควบคุมพลังงานอัจฉริยะ
ภายในบ้าน (HEMs) และเทคโนโลยีการควบคุมพลังงาน
อัจฉริยะภายในร้านค้า นอกจากนีย้ งั ได้พบกับโลก 3 มิติ กับ 3D
Dive และ 152 3D Laboratory

โซนี่น�ำเสนอมหัศจรรย์แห่งโลก 3D
ส�ำหรับอาคารนิทรรศการของโซนี่ ได้ออกแบบภาย
ใต้แนวคิด “นิยามใหม่แห่งความบันเทิง กับปรากฎการณ์อนั ยิง่
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ใหญ่ มหัศจรรย์แห่งโลก 3D” โดยพลิกจินตนาการสู่ความ
สมจริงอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ด้วยประสบการณ์สุด
อลังการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย โดยภายในอาคารมีการแสดง
เทคโนโลยีลำ�้ จินตนาการในด้านต่างๆ เป็นต้นว่า

อาคารนิทรรศการของโซนีอ่ อกแบบ
ภายใต้แนวคิดนิยามใหม่แห่งความบันเทิง
กับปรากฎการณ์อนั ยิง่ ใหญ่
มหัศจรรย์แห่งโลก 3D
Giant 3D Stage เป็นจอภาพแบบ LED 3 มิติ
ขนาดยักษ์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในเมืองไทยยาวกว่า 19 เมตร
Head Mount Display presents Personal 3D
Viewer นวัตกรรมล�ำ้ อนาคตกับ จอ 3D ส่วนบุคคลทีเ่ พียงสวม
ลงบนศีรษะ ก็จะน�ำทุกท่านพุง่ ทะยานเข้าสูโ่ ลก 3D อย่างใกล้
ชิด
Road to Zero แสดงนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของ
โซนี่ เสริมประสบการณ์ไปกับแนวคิดในการปกป้องรักษาโลก
ใบนีใ้ ห้คงความสวยงาม ปลอดภัย และน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนต่อไป
ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ ได้น�ำเสนอให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับ
เทคโนโลยีดา้ นเครือ่ งเสียงรถยนต์จากโซนี่ ทีจ่ ะท�ำให้ไม่มวี นั ลืม
ทุกการขับขี่ รวมถึงสินค้าใหม่ล่าสุดจากโซนี่ ได้แก่บราเวีย
อินเตอร์เน็ตทีวี บราเวีย 3D PS3 กล้องอัลฟ่า ดีเอสแอลอาร์
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กล้อง NEX ไวโอ้ เครือ่ งแสดงแผนทีน่ �ำทาง โซนี่ อิริคสัน และ
อื่น ๆ อีกมากมาย

ไดกิ้นน�ำเสนอระบบปรับอากาศ
ประหยัดพลังงาน

ส�ำหรับกิจกรรมภายในบูธโซนี่มีมากมาย เป็นต้นว่า
o สุดยอดความสนุกสนานไปกับการแข่งขันเกม PS3TEKKEN Hybrid Tournament บนจอ 3D ยักษ์ โดย
TEKKEN เป็นเกมแห่งการต่อสู้ของบริษัท Namco
Bundai
o พบกับ Mr. Katsuhiro Harada ผูพ้ ฒ
ั นาเกมชือ่ ดัง อาทิ
TEKKEN Series ผู้ได้รับฉายา “เจ้าพ่อแห่งเกม”
ก�ำหนดจะบินตรงจากประเทศญีป่ นุ่ มาพบปะกับแฟนๆ
ชาวไทย
o ชมการประกวด Cosplay จากเกมดั ง ของ โซนี่
คอมพิวเตอร์ เอนเตอร์เทนเมนต์
o ตืน่ ตากับภาพยนตร์จากค่ายโซนีพ่ คิ เจอร์ส และพบกับ
Mascot จากภาพยนตร์การ์ตนู ชือ่ ดัง Smurfs
o สนุกไปกับหลากหลายกิจกรรมบันเทิงจากค่ายโซนีม่ วิ สิค

บริษทั ไดกิน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูผ้ ลิต
เครือ่ งปรับอากาศ “ไดกิน้ ” ทีส่ ง่ ออกและจ�ำหน่ายไปทัว่ โลก ได้
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ล�้ำสมัยทั้งด้านนวัตกรรมการออกแบบที่
ตอบสนองต่อการใช้งานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและยังคงเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมอีกด้วย เช่น
เครื่องปรับอากาศรุ่น Ururu Sarara สามารถ
ควบคุมทัง้ อุณหภูมแิ ละความชืน้ ในเครือ่ งเดียว ซึง่ นอกจากจะ
มอบความสบายจากสายลม 4 ทิศทางแล้ว ยังช่วยในการ
ประหยัดพลังงานอย่างสูงสุดด้วยระบบ Inverter นอกจากนี้
ยังมีระบบ Streamer ติดตั้งอยู่ภายในที่ช่วยฟอกอากาศและ
ยับยัง้ เชือ้ โรค ซึง่ เป็นเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดจากไดกิน้ โดยเครือ่ ง
ปรับอากาศรุ่นนี้มียอดจ�ำหน่ายสูงสุดในญี่ปุ่น 3 ปีซ้อน
ระบบ Hot Water System เป็นการน�ำเอาความ
ร้อนทิง้ ทีส่ ญ
ู เปล่าจาก Condensing Unit ในเครือ่ งปรับอากาศ
กลับมาใช้เพือ่ ท�ำน�ำ้ อุน่ แทนการใช้เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ โดยทัว่ ไป ซึง่
นอกจากลดการใช้พลังงานได้ถงึ ร้อยละ 35 แล้ว ยังเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมอีกด้วย
ระบบ Air Network System เป็นการบริหารจัดการ
การใช้พลังงาน ส�ำหรับระบบปรับอากาศในอาคารที่ทันสมัย
ทีส่ ดุ โดยใช้เครือข่ายความเร็วสูงท�ำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล
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จากศูนย์ควบคุม ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างข้อมูลสภาวะ
อากาศ และข้อมูลการใช้งาน ณ เวลานัน้ ๆ มาก�ำหนดการปรับ
ตั้งค่าในการควบคุมเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพและ
ลดการใช้พลังงานลงได้ถงึ ร้อยละ 20 ภายใต้คา่ ใช้จา่ ยทีค่ มุ้ ค่าที่
สุด นอกจากนี้ยังสามารถติดตามสภาวะการท�ำงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาและวางแผนซ่อมบ�ำรุงในอนาคตได้อย่างดีเลิศอีกด้วย
ระบบ Desica System ช่วยประหยัดพลังงานที่
สมบูรณ์แบบแห่งยุค โดยจะควบคุมปริมาณความชืน้ ในอากาศ
ให้อยูใ่ นสภาวะทีเ่ หมาะสม ท�ำให้รสู้ กึ สบายได้แม้จะยังคงรักษา
อุณหภูมติ ามทีก่ ำ� หนด ระบบนีส้ ามารถท�ำให้ลดการใช้พลังงาน
แอลจี ออกแบบภายใต้แนวคิดหลัก
ลงถึงร้อยละ 28 โดยเฉลี่ย
Smlenovation
ระบบ Refrigerant Decomposition System
เน้นนวัตกรรมอัจฉริยะทีโ่ ดดเด่น
เป็ น การก� ำ จั ด สารท� ำ ความเย็ น ที่ เ สื่ อ มสภาพแล้ ว จาก
ตามค�ำขวัญทีว่ า่ LG Life’s Good
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ่ อ มลภาวะการก่ อ นปล่ อ ยสู ่
บรรยากาศ ซึ่ ง ระบบดั ง กล่ า วจั ด ได้ ว ่ า เป็ น แห่ ง แรกใน
จากแนวคิดหลักข้างต้น จึงออกแบบอาคารให้ดเู ป็น
ประเทศไทย ผู ้ เ ข้ า ชมจะได้ ท ราบหลั ก การผ่ า นทางระบบ อันหนึ่งอันเดียวกัน ลดทอนความแข็งกระด้างของอาคารลง
Animation
เน้นความทันสมัย น่าสนใจ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

แอลจีเน้นสร้างความสุข
และรอยยิ้มให้กับทุกคน
อาคารนิทรรศการของบริษทั แอลจีออกแบบภายใต้
แนวคิดหลัก Smlenovation เน้นนวัตกรรมอัจฉริยะทีโ่ ดดเด่น
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้จริง สร้างความ
สุขและรอยยิม้ ให้กบั ทุกคน ทัง้ นี้ ได้มงุ่ มัน่ ต้อนรับผูเ้ ยีย่ มชมด้วย
รอยยิม้ และมัน่ ใจว่าทุกคนจะกลับไปด้วยรอยยิม้ และความสุข
ตามค�ำขวัญของบริษทั ทีว่ า่ “LG Life’s Good”
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ส� ำ หรั บ ภายในอาคารนิ ท รรศการ ได้ น� ำ เสนอ
นวัตกรรมระดับโลกทีพ่ ร้อมให้ผชู้ มได้สมั ผัสความอัจฉริยะของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี
เฉพาะของ LG เช่น ThinQTM Technology, Total 3D
Solution, Smart TV, Monitor 3D, Optimus 3D และ LG
Styler
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บีโอไอแฟร์ 2011

นิทรรศการด้านเคมีภัณฑ์
และปิโตรเลียม
ในบีโอไอแฟร์ 2011
งานบีโอไอแฟร์ 2011 ได้มกี ารน�ำแสดงนิทรรศการ
ในหมวดอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์และปิโตรเลียมทีน่ า่ สนใจ โดย
เฉพาะทิศทางการพัฒนาสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ปตท. แสดงก�ำเนิดปิโตรเลียม
อาคารนิทรรศการของ ปตท. ได้ออกแบบภายใต้
แนวคิดหลัก คือ “Sustainability for the Future” หรือ “สรรค์
สร้างพลังไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยเป็นความยั่งยืนในด้าน
ต่างๆ กล่าวคือ

- ความยัง่ ยืน...จากความแข็งแกร่งของพลังงานสูก่ ลุม่
พลังงาน
- ความยัง่ ยืน...จากการแสวงหาพลังงานควบคูไ่ ปกับ
คิดค้นพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ตลอดเวลา
- ความยัง่ ยืน...จากห่วงโซ่ธรุ กิจพลังงาน สูธ่ รุ กิจทีเ่ ติม
เต็มทุกไลฟ์สไตล์ชวี ติ ของคนไทย
- ความยั่งยืน...จากการเติมเต็มธรรมชาติและสังคม
ไทยให้อยูอ่ ย่างมีดลุ ยภาพ
- ความยั่งยืน...จากกระแสพระราชด�ำริพระบิดา
พลังงานไทย สูก่ ารพัฒนาพลังงานทางเลือก
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ปตท. ได้ออกแบบภายใต้แนวคิดหลัก
คือ สรรค์สร้างพลังไทย
สูอ่ นาคตทีย่ งั่ ยืน
ภายในอาคารนิทรรศการของ ปตท. มีทงั้ หมด 5 โซน
ดังนี้
โซนแรก The Synchronized of PTT Group
น�ำเสนอภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ ปตท. ด้วยสือ่ ผสม
โซนทีส่ าม Green Process, Green Product
(Multimedia) ผสมผสานกับการแสดงสด (Live Show) ในรูป เป็นการให้ผเู้ ยีย่ มชมได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการผลิตแบบสี
แบบ Acrobatic และ Stomp Band พร้อมการบรรเลงเปียโน เขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) และ
ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product)
ของ กลุม่ ปตท. ด้วยเกมแบบโต้ตอบได้ (Interactive) ทีใ่ ห้ทงั้
ความรูแ้ ละความสนุกสนาน

โซนที่สอง เป็นการน�ำเสนอเกี่ยวกับปิโตรเลียม
จ�ำแนกออกเป็น 2 ส่วนย่อย ส่วนแรก เป็นภาพยนตร์แบบ 4
มิติ หรือ 4 D Adventure (Explorer) น�ำเสนอเรือ่ งราวการ
ก�ำเนิดปิโตรเลียม และการค้นหาแหล่งปิโตรเลียมผ่านระบบ
4D พร้อม Effect ตืน่ ตาตืน่ ใจ พบกับไดโนเสาร์ทจี่ ะมาสร้าง
ความแปลกใจและสร้างสีสนั ให้กบั ผูช้ ม พร้อม Stand นัง่ ด้วย
ระบบ Simulator ของการขับเคลือ่ นชม Theatre ในแต่ละห้อง
อีกส่วนหนึง่ ในโซนทีส่ อง เป็นการน�ำเสนอเรือ่ งราว
เกีย่ วกับปิโตรเคมี ทีผ่ กู พันกับชีวติ ประจ�ำวัน และนวัตกรรมใน
อนาคตที่จะท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นกว่าเดิม (The
better life, the better living) ด้วยเทคนิคการฉายแบบ Mapping Video
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โซนทีส่ ี่ เทิดพระเกียรติในหลวง และโครงการรักษ์
ป่า สร้างคน 84 ต�ำบล วิถพี อเพียง น�ำเสนอภาพ “ พระบิดา
แห่งพลังงานไทย ” จัดแสดงด้วยเทคนิคการฉายภาพผ่านพลา
สม่า โดยกลุม่ ปตท. ได้นอ้ มน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่
การบริหารโครงการรักษ์ปา่ สร้างคน 84 ต�ำบลวิถพี อเพียง โดย
น�ำเสนอผ่าน ไดโอราม่า และกลุม่ ปตท. ถือโอกาสนีเ้ ชิญชวน
ผูช้ มร่วมกันพลิกใจ สูค่ วามพอเพียงและถวายพระพร ในโอกาส
ครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผ่าน
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย มีมมุ ต่างๆ เช่น มุมถ่ายภาพขึน้ จอ พร้อม
เขียนค�ำถวายพระพร เพือ่ พลิกใจให้คนท�ำความดีถวายในหลวง
มุมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ในกลุม่ ปตท.

ตุลาคม 2554

โซนทีห่ า้ เป็นร้านค้าในกลุม่ บริษทั ปตท. เช่น ร้าน พร้อมกับความตื่นเต้นและให้การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ซึ่งทาง
บริ ษั ท คาดหวั ง ว่ า ประสบการณ์ จากการเข้ า ชมอาคาร
จิฟ๊ ฟี่ ร้านกาแฟอะเมซอน
นิทรรศการของบริษัท น�้ำมันอพอลโล (ไทย) ครั้งนี้ จะสร้าง
ความเข้ า ใจที่ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง
แวดล้ อ มและการอยู ่ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งทรั พ ยากรธรรมชาติ
พลังงาน และมนุษย์ ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

น�้ำมันอพอลโลน�ำเสนอ
มหัศจรรย์ของพลังงาน

บริษัท น�้ำมันอพอลโล (ไทย) จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี
2512 ด้วยการร่วมทุนกับบริษทั อิเดมิตสึ โคซัน จ�ำกัด ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันหล่อลื่นใน 2 ตลาด
ส�ำคัญ คือ จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ดาฟเน่ ส�ำหรับลูกค้าในภาค
อุตสาหกรรม และจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์อเิ ดมิตสึ ส�ำหรับลูกค้า
ในภาคยานยนต์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ปี 2554 นับว่าส�ำคัญมาก
เนือ่ งจากเป็นการครบรอบ 100 ปี ของการก่อตัง้ บริษทั อิเดมิต
สึ โคซัน จ�ำกัด ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2454

อาคารนิทรรรศการของ
บริษทั น�ำ้ มัน อพอลโล (ไทย)
จะสร้างความเข้าใจทีจ่ ะท�ำให้
ผูเ้ ข้าชมตระหนักถึง
สิง่ แวดล้อมและการอยูร่ ว่ มกัน
อย่างยัง่ ยืนตลอดไป

อินโดรามาแสดงภาพลักษณ์ผู้น�ำ
โพลีเอสเตอร์ของโลก

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้
สรรค์สร้างอาคารนิทรรศการภายใต้อแนวคิด “ชีวติ โลก และ
อนาคต เพื่อไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” ตัวอาคารภายนอกได้
ออกแบบให้ล�้ำสมัย ด้วยวัสดุรีไซเคิลจากเม็ดพลาสติก PET
และโพลีเอสเตอร์ สร้างความรู้สึกแห่งโลกอนาคต ด้วยการ
สร้างลูกโลกจากขวดพลาสติก PET กว่า 25,000 ขวด ตั้ง
การเข้าร่วมงานบีโอไอแฟร์ 2011 ในครัง้ นี้ อาคาร ไว้บริเวณหน้าทางเข้าอาคารนิทรรศการ เพื่อสื่อว่าบริษัท
นิทรรศการได้ออกแบบภายใต้ปรัชญาของบริษัท อิเดมิตสึ ที่ อินโดรามา เวนเจอร์ส ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายโพลีเอสเตอร์แบบ
ว่าการให้ความรูแ้ ละกระตุน้ ให้เกิดจิตส�ำนึก นับเป็นปัจจัยส�ำคัญ ครบวงจรระดับโลก คือ ส่วนหนึง่ ของโลกใบนี้
ทีส่ ดุ อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืนทีแ่ ท้จริงของมนุษย์
สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงานบีโอไอแฟร์ 2011 ที่มุ่งเน้น
ด้านสิง่ แวดล้อม โดยวัสดุเป็นสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 80 ทีใ่ ช้
ประกอบเป็นอาคารนิทรรศการของบริษทั สามารถน�ำกลับไป
ใช้ใหม่ (Re-use) ได้
ภายในอาคารได้ มุ ่ ง เน้ น น� ำ เสนอมหั ศ จรรย์ ข อง
พลังงาน และพิศวงไปกับการด�ำดิง่ สูค่ วามลึกลับของโลก ทีม่ า
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นับตัง้ แต่กา้ วแรกทีก่ า้ วเข้าสูภ่ ายใน
อาคารนิทรรศการ
จะได้สมั ผัสประสบการณ์
ทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจผ่านกิจกรรมความรู้
นับตัง้ แต่กา้ วแรกทีก่ า้ วเข้าสูภ่ ายในอาคารนิทรรศการ
ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจผ่าน
กิจกรรมความรู้ ความบันเทิงต่างๆ ทีต่ งั้ ใจสร้างสรรค์เพือ่ ผูเ้ ข้า
ชมงานเป็นพิเศษ ด้วยการจัดแบ่งพืน้ ทีภ่ ายในอาคารออกเป็น
โซนต่างๆ ดังนี้
โซนอดีต จะเป็นการน�ำผูเ้ ข้าชมงานร่วมเดินทางย้อน
กลับไปส�ำรวจจุดเริม่ ต้นของบริษทั พัฒนาการของบริษทั จวบ
จนสถานะในปั จ จุ บั น ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู ้ เ ล่ น รายใหญ่ ในธุ ร กิ จ
โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรระดับโลก และผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้
เป็นวัตถุดบิ เพือ่ ผลิตสินค้า สูผ่ บู้ ริโภคปลายทาง และกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวัน ของผูค้ นในสังคม
โซนปัจจุบัน เป็นประสบการณ์พิเศษที่ผู้เข้าชมงาน
จะได้สัมผัสนวัตกรรมบางส่วนของบริษัท ที่น�ำมาจากหน่วย
ธุรกิจต่างทีม่ อี ยูท่ วั่ โลกมาจัดแสดง ซึง่ นวัตกรรมเหล่านีไ้ ด้นำ� ไป
พัฒนาต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าเพือ่ ตอบรับรูปแบบชีวติ ทีเ่ ปลีย่ น
ไปในอนาคต โดยน�ำเสนอผ่านจอแบบโต้ตอบได้ (Interactive)
โซนอนาคต ได้น�ำเสนอแนวคิดการใช้ชีวิตในโลก
อนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าชมงานสัมผัสกับสิง่ ประดิษฐ์
และผลิตภัณฑ์จากวัสดุรไี ซเคิลทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา ไม่วา่ จะเป็นการ
จัดแสดงเฟอร์นเิ จอร์ในบ้านและส�ำนักงาน จากขวดพลาสติก
PET รีไซเคิล ตลอดจนการน�ำเสนอผลงานการออกแบบแฟชัน่
และเฟอร์นเิ จอร์จากเยาวชนคนรุน่ ใหม่ ทีเ่ ข้าร่วมการประกวด
Reco Young Designer Competition 2011 และผูเ้ ข้าร่วม
ชมงานจะได้แบ่งประสบการณ์ความสนุกผ่านการอัพโหลดรูป
แบบออนไลน์
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ดาวเคมิคอลน�ำเสนอเทคโนโลยีใกล้ตัว
อาคารนิทรรศการของบริษทั ดาวเคมิคอล ได้เน้นการ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ โดยถ่ายทอด
ข้อมูลเป็นเรือ่ งราวของห้องต่างๆ ในบ้าน ซึง่ ผูเ้ ยีย่ มชมมองไป
รอบๆ ตัว ก็จะพบว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนนั้ ความจริง
แล้วอยูใ่ กล้ตวั เรานีเ่ อง ไม่ได้หา่ งไกลอย่างทีค่ ดิ

ดาวเคมิคอล เน้นให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ
โดยถ่ายทอดข้อมูลเป็นเรือ่ งราว
ของห้องต่างๆ ในบ้าน
โดยได้น�ำเสนอในรูปของภาพยนตร์สั้นรักโรแมนติก
เรื่อง “เทคโนโลยีสูตรรักเติมใจ” ที่ท�ำให้ผู้เยี่ยมชมอาคาร
นิทรรศการได้รับรู้เรื่องราวว่า เทคโนโลยีอะไร อะไรท�ำให้คน
เรารักกัน น�ำแสดงโดยดารายอดนิยม คือ หลุยส์ พงษ์พันธ์
เพชร บัณฑูร (จากละครซิทคอมสุดฮา บางรักซอย 9) และ
อลิซ อภัสนันท์ วรภิรมย์รกั ษ์ (จากภาพยนตร์เรือ่ ง Roommate
เพือ่ นร่วมห้อง...ต้องแอบรัก)
นอกจากนี้ ยั ง น� ำ เสนอกิ จ กรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ เพือ่ สร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ซึง่ จะเติบโตก้าว
ขึน้ ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั ในวันข้างหน้า
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บีโอไอแฟร์ 2011

นิทรรศการพัฒนาก้าวไกลด้าน
เกษตรกรรม อาหาร เเละเครื่องดื่ม
ซีพีจ�ำลองบรรยากาศ
ภาคเกษตรกรรมมาไว้ในงาน
เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือเครือซีพี ได้กอ่ สร้างอาคาร
นิทรรศการบนพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร ใช้งบประมาณการ
ก่ อ สร้ า ง 100 ล้ า นบาท โดยได้ อ อกแบบอาคารภายใต้
แนวคิดหลัก คือ การคิดใหม่ ท�ำใหม่ (Rethink) ต้องการ
สื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รบั รู้ และรับทราบถึงศักยภาพของเครือซีพี
ทัง้ หมด ตัง้ แต่วธิ คี ดิ จนถึงวิธลี งมือปฏิบตั ใิ นการสร้างอาชีพหรือ
ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดอย่างครบวงจร

เครือซีพไี ด้กอ่ สร้างอาคารนิทรรศการ
บนพืน้ ที่ 2,500 ตารางเมตร
ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 100 ล้านบาท
ภายใต้แนวคิดหลัก
คือ การคิดใหม่ ท�ำใหม่

นอกจากนี้ ยังเน้นน�ำเสนอเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจ
โดยไม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อม เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว
ของธรรมชาติและเทคโนโลยี (Perfect Harmony) ตัง้ แต่การ
พัฒนาวิถแี ห่งเกษตรกรรมไปสูส่ งั คมในยุคสมัยใหม่ ทีใ่ ช้ระบบ
การจัดการและเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีท่ นั สมัยมาเป็นตัวขับเคลื่อน
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไว้อย่าง
กลมกลืนและเป็นระบบระเบียบ เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี
โครงสร้างภายนอกอาคารก่อสร้างเเบบผสมผสาน
ระหว่างเหล็กและวัสดุธรรมชาติ ส่วนการออกแบบภูมสิ ถาปัตย์
ได้ตกแต่งโดยเน้นการใช้ต้นไม้ประดับ ประกอบไปด้วยพืช
เศรษฐกิจ พืชพลังงาน ผลไม้ต่างๆ เช่น ปาล์ม ยางพารา
ข้าวโพด ต้นข้าว มันส�ำปะหลัง ฯลฯ
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โซนที่ 2 ฉายภาพยนตร์เรื่อง “ประเทศไทย เป็น แผ่นดินแห่งโอกาส ใต้ร่มพระบารมี”

โซนที่ 4 อิ่มเอิบอุโมงค์เกษตร จ�ำลองบรรยากาศของเกษตรกรรม

เรียงร้อยเรื่องราวภายใต้แนวคิด
3 อิ่ม 7 โซน

โซนที่ 4 อิ่มเอิบอุโมงค์เกษตร จ�ำลองบรรยากาศ
ของเกษตรกรรมมาไว้ในงาน เช่น นาข้าว ไร่ขา้ วโพด การเลีย้ ง
ส�ำหรับภายในอาคาร ได้นำ� เสนอนิทรรศการเพือ่ มุง่ ปลา การเลีย้ งไก่
เน้นในเรือ่ งการผลิตอาหาร ทีส่ ามารถจะไปด้วยกันได้กบั ด้าน
โซนที่ 5 อิ่มสมอง รับฟังเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ ป็นองค์
พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยร้อยเรียงเรื่องราวน�ำ
ความรู้ จากวิธสี วู่ ถิ เี พือ่ ผูช้ มสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
เสนอข้อมูลผ่านสือ่ มัลติมเี ดียภาพและเสียงในห้องต่างๆ ชวน
โซนที่ 6 อิม่ เอมพระบารมี น�ำเสนอโครงการต่างๆ
ให้ผเู้ ยีย่ มชมติดตาม และมีความสนุกสนานประทับใจ พร้อมกับ
ได้รบั ประสบการณ์ 3 อิม่ คือ “อิม่ ท้องด้วยอาหาร อิม่ สมอง ที่เครือซีพี ได้รับมาด�ำเนินการทั้งจากพระราชด�ำริ พระราช
ด้ ว ยความรู ้ อิ่ ม ใจด้ ว ยความสนุ ก สนาน” โดยแบ่ ง พื้ น ที่ ด�ำรัส ซึง่ ในโซนนีผ้ ชู้ มสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ดว้ ย
นิทรรศการออกเป็น 7 โซน ดังนี้
โซนที่ 7 อิ่มใจ น�ำเสนอเรือ่ งราว Future Living
โซนที่ 1 จากเมล็ดพันธุส์ อู่ าหาร จากอาหารสูค่ วาม กับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในอนาคต
งดงาม บริเวณโถงต้อนรับ จัดแสดงรูปภาพวาดจิตรกรรมไทย
ซึง่ บอกถึงประวัตคิ วามเป็นมาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทีม่ มี า
ยาวนานถึง 90 ปี นับตัง้ แต่ปี 2464 ทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ ร้านจ�ำหน่าย
เมล็ดพันธุ์ “เจียไต๋จงึ ” มาสูเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ในปัจจุบนั

โซนที่ 2 โรงฉายภาพยนตร์ เป็นโรงฉายภาพยนตร์
ทีบ่ รรจุผเู้ ข้าชมได้ถงึ 150 คนต่อรอบ น�ำเสนอเรือ่ ง “ประเทศไทย
เป็นแผ่นดินแห่งโอกาส ใต้รม่ พระบารมี” เพือ่ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

โซนที่ 5 รับฟังเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ จากวิธีสู่วิถีเพื่อผู้ชมสามารถน�ำไปปฏิบัติ

โซนที่ 3 อิ่มท้อง โลกของซีพี น�ำเสนอกระบวนการ
ผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัย ในเครือซีพี ผ่านจอพลาสมา
แสดงเส้นทางการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
บริ ษั ท ไฮคิ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร จ� ำ กั ด น� ำ เสนอ
(From Seed Feed Farm Food to Folk)
นิทรรศการภายใต้แนวคิด ROZA Healthy Community

โรซ่าสาธิตเกี่ยวกับซอสมะเขือเทศที่ใหม่สด
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(Healthy Food for Healthy Living) เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์โรซ่า
เพื่อทุกมื้ออร่อยแบบมีคุณภาพ ด้วยวิธีง่ายๆ (สะดวก) ที่
ตอบสนองวิ ถี ชี วิ ต ที่เปลี่ย นแปลงไปอย่างลงตัว พร้ อ มกั บ
กิจกรรมทีน่ า่ สนใจในหลายด้าน

กระทิงแดงน�ำเสนอ
ความภาคภูมิใจของคนไทย
อาคารนิทรรศการของกระทิงแดงมีแนวคิดหลัก คือ
บริษทั ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด “Show Proud” หรือ “ความภาคภูมใิ จของคนไทย” เพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ แี ก่องค์กรและแบรนด์กระทิงแดง โดยน�ำเสนอ
น�ำเสนอนิทรรศการภายใต้แนวคิด
ความภาคภูมิใจในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดจากแบรนด์ไทยแท้อย่าง
Healthy Community
กระทิงแดง เพือ่ เป็นแรงผลักดันอันแรงกล้าให้ผชู้ มทุกคนก้าว
• เวิรค์ ชอปสอนการท�ำซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษด้วยตัว ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ในชีวิต น�ำพาความส�ำเร็จและความสุขแก่
คุณเอง ภายใต้การแนะน�ำของทีมวิจัยและพัฒนา ตัวเองและสังคม
ผลิตภัณฑ์ของโรซ่า พร้อมทั้งถ่ายรูปตัวคุณเองติดบน
กระทิงแดงออกแบบอาคารนิทรรศการ
ฉลากขวดซอสมะเขือเทศ เพือ่ กลับไปอวดคนทีบ่ า้ นท่าน
ละ 2 ขวด
ภายใต้แนวคิด Go Green
• ร่วมพิสจู น์ความสดใหม่ของซอสมะเขือเทศโรซ่า ซึง่ นับ
โดยได้รบั แรงบันดาลใจจาก
เป็นซอสมะเขือเทศแบรนด์เดียวในประเทศไทย ทีผ่ ลิต
โลโก้กระทิงแดง ทีก่ ระทิงคูพ
่ งุ่ ชนกัน
ขึ้นจากมะเขือเทศสดจากไร่ของตัวเอง ท�ำให้สามารถ
อันเป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก
ควบคุมคุณภาพได้ตงั้ แต่ตน้ จนถึงมือผูบ้ ริโภค
จากแนวคิดหลักข้างต้น ได้ออกแบบอาคารนิทรรศการ
• พบกับดารา เชฟชือ่ ดัง และนักโภชนาการ คือ อาจารย์
สง่า ดามาพงษ์ ที่จะมาให้สาระ ความรู้ และความ กระทิงแดงทีโ่ ดดเด่น ไม่ซำ�้ ใคร และใส่ใจสิง่ แวดล้อม ภายใต้
แนวคิด “Go Green” โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากโลโก้กระทิง
บันเทิงมากมาย
• พบกับดารา เชฟชือ่ ดัง และนักโภชนาการ คือ อาจารย์ แดง เป็นรูปทรงกระทิงคูพ่ งุ่ ชนกันอันเป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก โดย
สง่า ดามาพงษ์ ที่จะมาให้สาระ ความรู้ และความ น�ำวัสดุเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์กระทิงแดงน�ำมาใช้ใหม่ให้เกิด
บันเทิงมากมาย
ประโยชน์
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ดังนัน้ พืน้ ผิวของอาคารนิทรรศการได้ถกู สร้างสรรค์
แบบแปลกใหม่และมีชวี ติ ด้วยแผ่นอะลูมนิ มั่ กระป๋องเครือ่ งดืม่
กระทิงแดงรีไซเคิลกว่า 60,000 แผ่น ทีส่ ามารถพลิกตัวพลิว้
ไหวไปตามทิศทางลม ให้กระทิงแดงทั้งสองตัวเหมือนก�ำลัง
เคลือ่ นทีอ่ ยูต่ ลอดเวลา
ส�ำหรับภายในอาคารนิทรรศการ มีจุดเด่นทั้งในแง่
เนือ้ หาการจัดนิทรรศการถ่ายทอดเรือ่ งราว ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ
และเทคนิคการน�ำเสนอในห้องนิทรรศการทีล่ ำ�้ สมัย โดยได้แบ่ง
พืน้ ทีอ่ อกเป็น 3 โซนหลัก ดังนี้
โซนที่ 1 น�ำเสนอ “Hit Story” พบกับเรือ่ งราว
ความภูมิใจในแบรนด์กระทิงแดงของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ทีเ่ กิดขึน้ จากความมุง่ มัน่ อุตสาหะของ “เฉลียว อยู่
วิทยา” จนปัจจุบนั นีก้ า้ วไกลไปทัว่ โลก เป็นเครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังทีม่ ี
ยอดขายมากทีส่ ดุ พร้อมทัง้ กระทิงแดงยังเป็นแรงผลักดันให้คน
ไทยกล้าทีจ่ ะสู้ “พุง่ ชนเป้าหมาย”

นิทรรศการล�ำ้ สมัยแบ่งเป็น 3 โซน
คือ Hit Story, Proud of Thai
และ Proud of Real Man

โซนที่ 2 น�ำเสนอ “Proud of Thai” ผูเ้ ยีย่ มชมจะ
ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับ 3D Projection Mapping บนจอ Panorama
และระบบแสง สี เสียง เต็มรูปแบบ รับชมกีฬาผาดโผน Red
Bull Extreme จากทัว่ โลก และร่วมภาคภูมใิ จทีป่ ระเทศไทย
เป็นเจ้าของทีมรถแข่งกระทิงแดง (Red Bull Racing Team)
ทีค่ ว้าแชมป์การแข่งขันรถ F1 ระดับโลกมา 2 ปีซอ้ น คือ ปี
2553 และปี 2554
วารสารส่งเสริPROMOTION
มการลงทุนJOURNAL
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โซนที่ 3 น�ำเสนอ “Proud of Real Man” จะได้
สัมผัสกับเทคนิคการน�ำเสนอภาพยนตร์ผา่ นม่านน�้ำทีเ่ คยสร้าง
ความประทับใจระดับโลกจาก Thailand Pavilion ให้คนไทย
ได้สัมผัสเป็นที่แรกในประเทศไทย กับเรื่องราวอันซาบซึ้งใจ
ของผู้ที่คิดจะแพ้ ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งมวล จะเป็น
เหมือนแรงบันดาลใจและก�ำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ให้คนไทยทุกคน
พุ่งชนเป้าหมายเพราะในที่สุด...“เราคนไทย จะยิ่งใหญ่ไปด้วย
กัน”

ผูช้ มยังจะมีสว่ นร่วมลุน้ ระทึกและเป็นส่วนหนึง่ ในโชว์
ผาดโผนกลางอากาศระดับโลก Flying Simulator ครัง้ แรกใน
ประเทศไทย และนอกจากนัน้ ผูเ้ ยีย่ มชมยังสามารถซือ้ หาของ
ทีร่ ะลึกของกระทิงแดง ณ จุดจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก ซึง่ จ�ำหน่าย
เป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะงาน BOI Fair 2011 เท่านัน้
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สุนันทา อักขระกิจ

อลังการอาคารศาลาไทย
ท็อปเท็น Shanghai World Expo
อาคารศาลาไทย หรือ Thailand Pavilion ติดอันดับ
1 ใน 10 อาคารที่ได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่เปิดจนปิดงาน
มีผู้เข้าชมรวมกว่า 6.49 ล้านคน ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 6
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจ�ำนวนผูเ้ ข้าชมงานทัง้ หมด
73.40 ล้านคน โดยผูเ้ ข้าชมงานเป็นชาวจีนประมาณร้อยละ70
ของผู้ชมอาคารศาลาไทย ต่างให้ความชื่นชมกับความงดงาม
และอลังการของสถาปัตยกรรมไทย รวมถึงห้องจัดนิทรรศการ
ทีม่ กี ารใช้เทคนิคทีท่ นั สมัย สร้างความประทับใจให้แก่ผเู้ ข้าชม
เป็นอย่างมาก
การเข้าร่วมงาน Shanghai World Expo 2010
ของประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีส�ำคัญในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ความน่าเชือ่ ถือ และความเป็นไทย ให้นานาประเทศ
ได้รบั ทราบตลอดจนเป็นการน�ำเสนอ และประชาสัมพันธ์ความ
ก้าวหน้าของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และ
ศักยภาพในด้านต่างๆ ของไทยสู่เวทีโลก
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บีโอไอแฟร์ 2011

2010

แนวคิดและการออกแบบอาคารศาลาไทย
ส�ำหรับแนวคิดการเข้าร่วมงาน World Expo ของ
ประเทศไทย น�ำเสนอในหัวข้อ “ความเป็นไทย วิถีแห่งความ
ยัง่ ยืนของชีวติ ” หรือ “Thainess: Sustainable Ways of Life”
โดยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของอาคารศาลาไทย น�ำ
เสนอในรูปแบบ “ประเทศไทย” และ“ความเป็นไทย” ให้นานา
ประเทศได้รจู้ กั มากยิง่ ขึน้ ในฐานะประเทศทีม่ เี อกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมอันโดดเด่น
อาคารดังกล่าวออกแบบภายใต้แนวความคิด “Thai
Perspective” ซึง่ เป็นการหยิบยกเอาสถาปัตยกรรม และศิลปะ
ของไทยมาผสมผสานจัดวางในการก่อสร้างอาคารศาลาไทย
เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถสัมผัสความงดงามแบบไทย และ
วิถีความเป็นไทยจากการชมทัศนียภาพภายนอกของผลงาน
สถาปัตยกรรมของอาคารศาลาไทย รวมถึงมีความเข้าใจถึงชีวติ
ความเป็นอยู่ โดยผ่านห้องจัดแสดงนิทรรศการ และจัดการ
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ด้านหน้าอาคารศาลาไทย
โดดเด่นด้วยยักษ์ไทย อินทรชิต และยักษ์จีน ลั่นถัน
ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครอง ปกป้องหน้าซุ้มประตู

แสดงทางวัฒนธรรม
การออกแบบสถาปัตยกรรมยังสอดแทรกศิลปะของ
ไทยไว้อย่างลงตัว โดยด้านหน้าตัวอาคารโดดเด่นด้วยยักษ์ไทย
“อินทรชิต” และยักษ์จีน “ลั่นถัน” ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์
ของการคุ้มครอง ปกป้องหน้าซุ้มประตู เงินลงทุนที่ใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 599 ล้านบาท
นอกจากนี้ ภายในบริเวณอาคารยังโดดเด่นด้วยศาลา
กลางน�้ำ ซึ่งเป็นเวทีจัดการแสดงต่างๆ โดยคณะนักแสดงมือ
อาชีพจากเมืองไทย และนักดนตรีไทยโดยนักเรียนอาสาสมัคร
ของสถานกงสุลใหญ่ประจ�ำนครเซีย่ งไฮ้ ส�ำหรับห้องจัดแสดง
ภายใน เป็นการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถชี วี ติ
แบบไทยผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งจอภาพกลางน�้ำ หุ่นยนต์ยักษ์
อินทรชิต การฉายภาพแบบพาโนรามา และภาพยนตร์สี่มิติ
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ไทยกับการเข้าร่วมงาน
World Expo
รัฐบาลไทยได้ตอบรับเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010 โดยมอบหมายให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงาน
หลักทีร่ บั ผิดชอบในการเข้าร่วมงาน ณ นครเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่จัดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม
2553 โดยมีหัวข้อหลัก (Theme) ในการจัดแสดง คือ “Better
City, Better Life” (เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น)
ส� ำ หรั บ อาคารศาลาไทย แบ่ ง การจั ด แสดงห้ อ ง
นิทรรศการ ออกเป็น 3 ห้อง ซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ประเทศไทย และน�ำเสนอวิถีชีวิตความเป็นไทย
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ห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ 1 จากต้นสาย
แหล่งก�ำเนิด (A Journey of Harmony)

ห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ 2
เกิดร้อยพันหลายวิถี (A Harmony ofDifferent Tones)

เป็นการเล่าเรื่องผ่านสายน�้ำเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
คนไทยภายใต้แนวคิด วิถีแห่งน�้ำ วัฎจักรแห่งชีวิต หลาก
วัฒนธรรม ผสมผสานอย่างกลมเกลียว บนผืนแผ่นดินทอง
เที่ยวทั่วถิ่น ดินแดนงาม สยามประเทศ
เป็ น การร่ ว มเดิ น ทางย้ อ นผ่ า นกาลเวลาไปสู ่ ค รั้ ง
โบราณกาล สัมผัสบรรยากาศเมื่อครั้งบรรพบุรุษไทยได้ก่อตั้ง
รกราก ผ่านวิถีชีวิตความเป็นไทยแบบดั้งเดิม นับตั้งแต่เริ่ม
ก�ำเนิดชาติไทย การหลอมรวมของคนหลากหลายเชื้อชาติ
หลากหลายวัฒนธรรมภายใต้ผนื แผ่นดินทอง ทีม่ วี ถิ กี ารด�ำเนิน
ชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ เกิดจุดเริ่มต้นแห่ง “วัฒนธรรม
สายน�้ำ” ถ่ายทอดผ่าน “วัฎจักรของน�้ำ” โดยสอดแทรกความ
ส�ำคัญของ “น�ำ้ ” ทีถ่ อื เป็นส่วนส�ำคัญของชีวติ และเป็นสิง่ เชือ่ ม
โยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้หลอมรวมกันเป็น
หนึ่งเดียว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะน�ำภาพรวมของประเทศไทย
และ “ความเป็นไทย” ให้ชาวต่างชาติได้รจู้ กั มากยิง่ ขึน้ รวมถึง
เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในฐานะ
ประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยความแตกต่าง
ของชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว

เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
และความสัมพันธ์อันยาวนานของไทยและจีน ภายใต้แนวคิด
ที่ประเทศไทยท�ำการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ น�ำมาซึ่ง
วิวัฒนาการของแผ่นดิน ดินแดนแห่งอารยธรรม อู่ข้าวอู่น�้ำ
ของโลก มิตรจิตมิตรใจพร้อมมอบให้ สายสัมพันธ์ยาวนาน
ไทย–จีน สองแผ่นดิน
จากชาติที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันงดงาม มาถึง
เรื่องราวความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนานาชาติ รวมถึง
ความสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดินไทย - จีนที่มีมาเนิ่นนาน ซึ่ง
การก้าวเข้ามาของชาวต่างชาติคอื ก้าวแรกของการผสมผสาน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย (Blending of Diverse Cultures in
the City) และมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของชาวไทย สามารถ
พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบัน
นอกจากนัน้ ยังสือ่ ถึงเรือ่ งราวความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมเมืองและสังคมชนบท (Interaction between Urban
and Rural Areas) ถึงแม้กาลเวลาจะผันผ่านไป ความก้าวหน้า
การพัฒนาได้ก้าวเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยัง
คงด�ำรงอยู่ นั่นคือ วิถีชีวิตของคนไทยที่รักสงบ และคงไว้ด้วย
“เอกลักษณ์ความเป็นไทย” ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
การแสดงให้หอ้ งนีท้ ำ� ให้ผเู้ ข้าชมงานเกิดความประทับ
ใจกับความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในสังคม
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ชนบท เห็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีของ ศตวรรษที่ 21 ความสุขในทุกพืน้ ที่ ทุกอาชีพ ทุกชนชัน้ โดยมี
สังคมเมือง เสริมให้เกิดกระแสการท่องเทีย่ ว เพือ่ ดึงเม็ดเงินเข้า พระมหากษัตริยเ์ ป็นผูน้ ำ� ความสุขสูป่ วงชนชาวไทย
ประเทศไทยในช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจทัว่ โลกซบเซา

หุ่นยนต์ยักษ์ไทย อินทรชิต
นับได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ สูงกว่า
3.5 เมตร และใหญ่ที่สุด
ในงาน World Expo
ผู้เข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่จะชื่นชมการจัดแสดง
นิทรรศการในห้องนี้ เนื่องจากมีการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่
ล�ำ้ สมัย โดยผ่านหุน่ ยนต์ยกั ษ์ไทย “อินทรชิต” ซึง่ มีความสูงกว่า
3.5 เมตร นับได้วา่ เป็นหุน่ ยนต์ยกั ษ์ทมี่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในการจัด
งานครัง้ นี้ ซึง่ สร้างความประทับใจให้แก่ผเู้ ข้าชมเป็นอย่างมาก

ห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ 3
หลอมรวมชีวีสู่วิถีความเป็นไทย

(A Harmony of Thais)

เป็นการฉายภาพยนตร์แบบสี่มิติ โดยการน�ำเสนอ
เรื่องราวความเป็นไทยผ่านรูปแบบเทคนิคอันทันสมัย สร้าง
ความสนุกสนาน ตืน่ เต้น และประทับใจให้แก่ผเู้ ข้าชมเป็นอย่าง
มาก ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดัง่ เทียน
ส่องสว่าง สูห่ นทางแห่งความสุขอันยัง่ ยืน วิถชี วี ติ ไทยใน78 วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ห้องนี้จึงเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในอาคาร
ศาลาไทย นักท่องเทีย่ วจะได้พบกับประเทศไทยในอีกแง่มมุ หนึง่
ทีถ่ งึ แม้เปลือกนอกจะถูกฉาบด้วยเทคโนโลยี และความทันสมัย
แบบต่างชาติ แต่ลกึ ๆ ลงไปยังแก่นแท้ของคนในชาติ เรายังคง
อยู่อย่างเรียบง่ายภายใต้หลักการด�ำเนินชีวิต “พอเพียง” ที่
สามารถปรับใช้ได้ในทุกระดับชนชัน้ เพือ่ ด�ำรงอยูร่ ว่ มกันอย่าง
มีความสุข
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมทั้ง
การดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปญ
ั ญา และ
มีความรอบคอบเพือ่ ให้สมดุล พร้อมรับความเปลีย่ นแปลงทัง้ ใน
ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
นอกจากนี้ ผู ้ เ ข้ า ชมส่ ว นใหญ่ ยั ง สามารถจดจ� ำ ค� ำ ทั ก ทาย
“สวัสดี”ได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
เผยแพร่ภาษาไทย ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติไทย ให้เป็นที่
รูจ้ กั ได้อย่างกว้างขวางในหมูช่ าวต่างชาติ
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สัญลักษณ์น�ำโชคของอาคารศาลาไทย
เป็นตัวการ์ตูนยักษ์ตัวน้อย ชื่อ ไท
มีบุคลิกลักษณะน่ารัก น่าเอ็นดู
แฝงด้วยเสน่ห์กริยาอันสุภาพ
อ่อนน้อมแบบไทย

สัญลักษณ์
ของอาคารศาลาไทย
สัญลักษณ์ของอาคารศาลาไทย ออกแบบเป็นรูปเส้น
สาย “ลายกนก” ซึง่ เป็นลายพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในจิตรกรรมไทย
เป็นอีกภูมปิ ญ
ั ญาหนึง่ ของศิลปินไทยทีม่ มี าแต่โบราณ เปรียบได้
กับลายต่างๆ ของธรรมชาติ เช่น ใบไม้ สายน�ำ้ เปลวไฟ ฯลฯ
น�ำมาบรรจงสร้างในงานจิตรกรรมไทย
ส�ำหรับความหมายทีต่ รงตัวของคาํ ว่า “กนก” หมาย
ถึง “ลวดลายไทย” แต่อกี ความหมายหนึง่ คือ “ทอง” ก�ำหนดใช้
สีนำ�้ ตาล - ทอง ของ “กนก” เป็นส่วนหนึง่ ของสัญลักษณ์อาคาร
ศาลาไทย เปรียบเสมือนผืนแผ่นดินทองของไทยอันอุดมสมบูรณ์
ส่วนรายละเอียดภายในกนกนั้น จะประกอบด้วย
สีเ่ หลีย่ มข้าวหลามตัดทีห่ ลากหลาย น�ำมาร้อยเรียงผสมผสาน
ให้เป็นหนึ่งเดียว สื่อถึงความหมายของความหลากหลายทาง
เชือ้ ชาติ เปรียบเสมือนการรวมกันเป็นหนึง่ ของผูค้ นชาวไทยเชือ้
ชาติตา่ งๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นผืนแผ่นดินไทย
สัญลักษณ์ของ “กนก” ออกแบบให้มปี ลายยอดมุง่ ไป
ในทิศทางเดียวกัน ดัง่ ความสามัคคี ความกลมเกลียวและความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมกันพัฒนาประเทศของชนทุกเชือ้ ชาติไปสูท่ ศิ ทาง
เดียวกัน
“กนก” ที่ก�ำหนดให้เป็นตราสัญลักษณ์ของอาคาร
ศาลาไทยครัง้ นี้ มีสณ
ั ฐานเดียวกับเลข ๑ ของไทย ถูกจัดวางไว้
ด้านบนของชือ่ “ประเทศไทย” ทีเ่ ขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เพือ่ ผสมผสานความเป็นสากลเข้ากับเอกลักษณ์ความเป็นไทย
และอีกนัยหนึง่ คือ ความเป็นหนึง่ เดียวกันของชนในชาติ

สัญลักษณ์น�ำโชคของอาคารศาลาไทย
การออกแบบสัญลักษณ์น�ำโชคของอาคารศาลาไทย
นั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากประติมากรรมยักษ์ไทย “อินทร
ชิต” ที่ยืนอยู่ด้านหน้าอาคารศาลาไทย เป็นรูปแบบของตัว
การ์ตนู ยักษ์ตวั น้อย ชือ่ ว่า “ไท” ซึง่ “ยักษ์ไท” นีม้ บี คุ ลิกลักษณะ
น่ารัก น่าเอ็นดู แฝงด้วยเสน่หก์ ริยาอันสุภาพอ่อนน้อมแบบไทย
เพื่ อ สร้ า งความสุ ข และความสนุ ก สนานให้ กั บ ผู ้ เ ข้ า ชม
นิทรรศการ
“ไท” คือ ชือ่ ของสัญลักษณ์นำ� โชคของอาคารศาลา
ไทย หมายถึง “ผูเ้ ป็นใหญ่” และยังออกเสียงเหมือนกับค�ำว่า
“ไทย” ซึ่งหมายถึง “ชนเชื้อชาติไทย” “ความมีอิสระ” และ
“ความไม่เป็นทาส”
“ยักษ์ไท” เปรียบเสมือนกับประเทศไทย ซึ่งเป็น
ประเทศเอกราช ผูค้ นมีความเป็นอิสระทัง้ กายและจิตใจ คนไทย
มีจติ ใจดี มีความสุข มีนำ�้ ใจ เต็มไปด้วยความน่ารัก และรอยยิม้
อันสดใส พร้อมทีจ่ ะเผือ่ แผ่มติ รภาพให้แก่มวลมนุษยชาติ
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน
ไทย ดวงตากลมโตแต่เรียวรี เปรียบเสมือนดวงตาของคนไทย
ทีม่ งุ่ มัน่ และแฝงด้วยความเอือ้ อาทร
รอยยิม้ เป็นรอยยิม้ สยามทีไ่ ด้รบั การขนานนามไว้ เป็น
ยิม้ ทีเ่ ปีย่ มด้วยความจริงใจแสดงถึงความสุข และความเป็นมิตร
ทีพ่ ร้อมมอบให้แก่เพือ่ นร่วมโลก
กระบองใหญ่ ที่ ถื อ เป็ นเหมื อ นกั บ กระบองวิ เ ศษ
สามารถเปลีย่ นรูปทรงเป็นสิง่ ต่างๆได้ มีอทิ ธิฤทธิใ์ นการเนรมิต
ความสุข และความฝันให้สมหวัง
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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งาน World Expo เป็นมหกรรม
ที่ผสมผสานระหว่างการแสดงภาพลักษณ์
ของประเทศชาติ กับผลิตภัณฑ์สินค้า และ
ประดิษฐ์กรรมของโลกสมัยใหม่
ประเทศไทยกับการจัดแสดงงาน World Expo ที่ผ่านมา
งานมหกรรมโลก หรือ “World Expo” มีประวัตคิ วาม
เป็นมายาวนาน เป็นมหกรรมที่ผสมผสานระหว่างการแสดง
ภาพลักษณ์ของประเทศชาติ กับผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและประดิษฐ์
กรรมของโลกสมัยใหม่หลังการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม ทีเ่ ริม่ มีขนึ้
เป็นครัง้ แรกในยุโรป ตรงกับปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 (ปี 2405) และด้วยสาย
พระเนตรอันยาวไกลและพระปรีชาชาญด้านการต่างประเทศ
ของพระองค์ ท�ำให้ประเทศไทยหรือสยามในเวลานัน้ ได้เข้าร่วม
งาน World Expo และเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้างชือ่ เสียงของ
ประเทศไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั ของชาวโลก และส่งผลดีในด้านความ
มัน่ คงและการค้าการลงทุนของประเทศสืบมา
หลังจากการเข้าร่วมงานในครั้งนั้นแล้ว ต่อมาใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 5 และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 6 สยามก็ยงั คงให้ความส�ำคัญกับการเข้าร่วมงานเรือ่ ย
มา สืบเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
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งาน World Expo ถือเป็นโอกาส
ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และความน่าเชือ่ ถือของประเทศ
ให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน
งาน World Expo ถือเป็นโอกาสในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของประเทศให้ปรากฏแก่
สายตาชาวโลก รวมถึงประเทศไทย จะได้รับประโยชน์ที่ไม่
สามารถประเมินค่าเป็นเงินได้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลก แสดงให้เห็นความ
ก้าวหน้าของประเทศ ภายใต้กระแสการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การพัฒนาด้านต่างๆ ที่คนไทยสามารถเลือกใช้
นวั ต กรรมใหม่ โ ดยการต่อยอดจากฐานทรั พ ยากร และ
ภูมิปัญญาดั้งเดิมได้อย่างสอดคล้องลงตัว อันเป็นเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นและเป็นทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีกว่าในสังคมเมืองและสังคมชนบท
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
ประเทศไทยในฐานะ “ครัวของโลก” ทีไ่ ด้มาตรฐานและทัว่ โลก
ให้การยอมรับ ก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องจากธุรกิจอาหารไทย

รวมทัง้ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการ
ลงทุนหรือการตัง้ ฐานการลงทุนในประเทศ ทัง้ ภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพ
ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็นหนึง่ ในรายได้
หลักของประเทศ รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับประเทศเจ้าภาพ และประเทศสมาชิกอืน่ ๆ ทีเ่ ข้าร่วม
งานดังกล่าว

อาคารศาลาไทย ประสบความส�ำเร็จ
อย่างงดงาม หากเทียบกับ
อาคารของประเทศอืน่ ๆ
โดยมีจำ� นวนผูเ้ ข้าชม
ประมาณ 3.5 หมืน่ คนต่อวัน

ศาลาไทยประสบความส�ำเร็จอย่างงดงาม
ในจ�ำนวนอาคารทีร่ ว่ มจัดแสดงในงาน World Expo
อาคารแสดงนิทรรศการของจีน เป็นอาคารทีม่ ผี เู้ ข้าชมให้ความ
สนใจอย่างล้นหลาม ส่วนของประเทศอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
ไม่นอ้ ย คือ ศาลาของประเทศซาอุดอี าระเบีย สหราชอาณาจักร
เยอรมนี สเปน ฝรัง่ เศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้
ส�ำหรับอาคารศาลาไทย นับได้วา่ ประสบความส�ำเร็จ
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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อย่างงดงาม หากเทียบกับอาคารของประเทศอืน่ ๆ เนือ่ งจากไทย
มีการลงทุนในการก่อสร้างเพียง 599 ล้านบาท บนพืน้ ทีเ่ กือบ 2
ไร่ แต่มสี ถิตจิ ำ� นวนผูเ้ ข้าชมประมาณ 3.5 หมืน่ คนต่อวัน
อาจกล่าวได้วา่ อาคารศาลาไทย จัดอยูใ่ นประเภทจิว๋
แต่แจ๋ว ทีเ่ น้นเรือ่ งเทคนิค เนือ้ หา ภาพถ่าย ซึง่ น�ำเสนออย่าง
ตรงไปตรงมา กระชับ ฉับไว ชมแล้วสามารถเข้าใจได้ทนั ที และ
อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ ร้านอาหารไทย
โดยการบินไทย อาหารทีข่ ายดีทสี่ ดุ ในงานนีค้ อื ต้มย�ำกุง้ และ
ต้มข่าไก่ ทีม่ รี สชาติถกู ปาก และถูกใจชาวจีนเป็นอย่างมาก
ส่วนร้านขายของทีร่ ะลึก ก็ได้รบั ความสนใจไม่แพ้กนั
ได้แก่ เสือ้ ยืด ตุก๊ ตายักษ์ไท รวมถึงผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จากศูนย์
ศิลปาชีพ โดยมียอดขายเฉลีย่ ประมาณ 14,000 - 15,000 หยวน
หรือประมาณ 70,000 - 75,000 บาทต่อวัน และเคยมียอดขาย
สูงสุดถึง 45,000 หยวน หรือราว 225,000 บาทต่อวัน
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จะเห็นได้วา่ งาน World Expo เป็นงานทีม่ ากกว่าการ
จัดงานแสดงสินค้า เพราะเป็นงานทีร่ วบรวมทัง้ เทคโนโลยี และ
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนีย้ งั เป็นโอกาสของประเทศผูจ้ ดั งาน
ในการพัฒนาเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดงาน ซึ่งนับเป็น
โอกาสในการสร้างเมืองใหม่ เพือ่ ขยายความเจริญและลดความ
แออัดของเมืองหลวงได้
ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลของแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะไทยที่พยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World
Expo ในอีก 10 ปีขา้ งหน้าทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา เพียง
แต่ว่าในการเสนอตัวลงแข่งขันไทยคงต้องมีความพร้อม และ
ต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแผนด้านการ
จัดหาเงินลงทุน แผนการจัดงาน สถานทีจ่ ดั งาน สาธารณูปโภค
ด้านต่างๆ การคมนาคมขนส่ง และอาจรวมไปถึงบรรยากาศใน
ด้านต่างๆ ของไทยด้วย
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กฎเเละระเบียบควรรู้

ต�ำแหน่งของช่างฝีมือต่างชาติ
ภายใต้โครงการบีโอไอ
บีโอไอ ให้การส่งเสริมการลงทุน ด้วยสิทธิประโยชน์
ในรูปของภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยสิทธิประโยชน์
ด้านช่างฝีมือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร มีบทบาท
ส�ำคัญในการให้บริการของบีโอไอ
งานช่างฝีมอื อยูใ่ นความรับผิดชอบของกลุม่ ผูช้ ำ� นาญ
การต่างประเทศ ศูนย์บริการลงทุน บีโอไอ ตัง้ อยูท่ ศี่ นู ย์บริการ
วีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 18 ปทุมวัน
กรุงเทพฯ ซึ่งมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการน�ำเข้าคนต่างด้าวมา
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งงานของกิจการบีโอไอ ที่จะน�ำเสนอต่อ
ไปนี้

คุณสมบัติของช่างฝีมือต่างชาติ

ขอรับการส่งเสริมฯ จะใช้สิทธิ์ตามมาตรา 24 โดยการใช้สิทธิ์
ด้านช่างฝีมือ ตามมาตรา 25 ก�ำหนดค�ำเฉพาะไว้ว่า ช่างฝีมือ
หรือผูช้ ำ� นาญการ จึงจ�ำเพาะช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการเท่านัน้
ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ด้านช่างฝีมือของบีโอไอได้
อย่างไรก็ตาม ช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการต่างชาติใน
กิจการบีโอไอ อาจใช้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือของบีโอไอ
หรือไม่ก็ได้ กล่าวคือ มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ โดยหากไม่ใช้
สิทธิช์ า่ งฝีมอื ของบีโอไอ สามารถยืน่ กรณีธรุ กิจทัว่ ไปทีก่ รมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงานได้โดยตรง ฉะนั้น คนต่างด้าวใน
กิจการบีโอไอ ไม่จำ� เป็นต้องอยูป่ ฏิบตั งิ านในราชอาณาจักรภาย
ใต้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือของบีโอไอเสมอไป

การน�ำเข้าช่างฝีมอื ต่างชาติภายใต้สทิ ธิด์ า้ นช่างฝีมอื
ของบีโอไอ เริม่ จากการมีบตั รส่งเสริมฯ เพือ่ ใช้สทิ ธิต์ ามมาตรา
25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
เพื่อการอยู่ และท�ำงานในราชอาณาจักร หากอยู่ในระหว่าง
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ช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการต่างชาติ
ที่ท�ำงานในกิจการบีโอไอ
ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
กรณีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต�ำแหน่งงานในระดับทั่วไป
หรือประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
หากวุฒิการศึกษาไม่ตรง
กับต�ำแหน่งงาน

ชื่อต�ำแหน่งต้องมีความชัดเจน และสะท้อนงานที่ท�ำ เช่น
Marketing Manager จะมาปฏิบัติงานด้านการตลาด เป็นต้น
นอกจากนั้น กรณีชื่อต�ำแหน่งที่เจาะจง ยังบอกถึง
วุฒิการศึกษาด้วย เช่น Technical Engineering Development Supervisor ต้องจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
เท่านั้น เป็นต้น

ขั้นตอนการน�ำเข้าช่างฝีมือต่างชาติ
เมื่อช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการต่างชาติมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนแล้ว หากกิจการประสงค์จะใช้สิทธิ์ด้านช่างฝีมือน�ำเข้า
ช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการต่างชาติมาปฏิบัติงานในโครงการที่ได้
รับส่งเสริมการลงทุน ให้ด�ำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ
(1) ยืน่ ค�ำขออนุมตั ติ ำ� แหน่งหน้าทีก่ อ่ น เมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว จึง
เข้าสูข่ นั้ ตอนที่ 2
(2) ยืน่ เรือ่ งขอบรรจุชา่ งฝีมอื /ผูช้ ำ� นาญการต่างชาติในต�ำแหน่ง
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว

ช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการต่างชาติที่ท�ำงานในกิจการ
รายละเอียดเอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบการยืน่ เรือ่ งต่อ
บีโอไอ ที่สามารถใช้สิทธิ์บีโอไอได้ ต้องมีคุณสมบัติด้านอายุ กลุม่ ผูช้ ำ� นาญการต่างประเทศ และแบบฟอร์มต่างๆ ในเว็บไซต์
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
ของบีโอไอที่ www.boi.go.th/thai/services/boi_forms.asp
ุ กิ ารศึกษาตรงกับ
(1) ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในกรณีทวี่ ฒ
ต�ำแหน่งงานในระดับทัว่ ไป และมีอายุไม่ตำ�่ กว่า 22 ปี นับ
ถึงวันทีย่ นื่ บรรจุตวั
ุ กิ ารศึกษาไม่ตรง
(2) ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในกรณีทวี่ ฒ
กับต�ำแหน่งงาน หรือในกรณีทมี่ ตี ำ� แหน่งในระดับผูจ้ ดั การ
และมีอายุไม่ตำ�่ กว่า 27 ปี นับถึงวันทีย่ นื่ บรรจุตวั
ต�ำแหน่งทีจ่ ะขออนุมตั สิ ำ� หรับช่างฝีมอื /ผูช้ ำ� นาญการ
ช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการต่างชาติตั้งแต่ระดับผู้จัดการ ต่างชาติ ต้องมีความชัดเจน โดยชื่อต�ำแหน่งต้องบอกลักษณะ
ขึ้นไป ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (2) ไม่ว่าจะมีวุฒิการศึกษาตรง งาน และระดับการบังคับบัญชาในองค์กรนั้นได้ เช่น Managกับต�ำแหน่งงานหรือไม่ก็ตาม กล่าวคือ ประสบการณ์ท�ำงาน ing Director, Marketing Manager, Quality Control Suในด้านที่ส่งเสริม และสนับสนุนการมาปฏิบัติงานในกิจการ pervisor เป็นต้น ซึ่งหากเป็นต�ำแหน่ง Managing Director
บีโอไอไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่น้อยกว่า 27 ปี
ช่างฝีมอื ต้องเป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ตาม
ประสบการณ์ทำ� งานต้องเกีย่ วพันกับต�ำแหน่งหน้าที่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทนั้น
ทีข่ ออนุมตั ิ จึงจะสามารถนับเป็นประสบการณ์ทำ� งานได้ อีกทัง้

ต�ำแหน่งหน้าที่ของช่างฝีมือต่างชาติ
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ต�ำแหน่งที่จะขออนุมัติ
ต้องมีความชัดเจน โดยชื่อต�ำแหน่งต้อง
บอกลักษณะงาน และระดับการบังคับ
การบรรจุช่างฝีมือต่างชาติ
บัญชาในองค์กรนั้นได้
ต้องได้รับการตรวจลงตรา
กรณีเป็นต�ำแหน่งด้านตลาด การส่งออก และการขาย
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
ต้องให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องของสัดส่วนการค้า Non-Immigrant Visa ชนิด B หรือ IB
ภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยส่งออกไปยัง
(Non-B ส�ำหรับธุรกิจ หรือ Non-IB
ประเทศใดบ้าง
ส�ำหรับการลงทุนภายใต้กฎหมาย
กรณีเป็นต�ำแหน่งด้านตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
ว่าด้วยการลงทุน)
ในสายการผลิต ต้องให้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาในเรือ่ งของ
ชนิดผลิตภัณฑ์ และสายการผลิตประกอบการพิจารณาด้วย อีก
ช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการต่างชาติต้องได้รับการตรวจ
ทั้งช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการต่างชาตินั้น จะมาควบคุม ดูแล และ ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa ชนิด B
ปฏิบัติงานในสายการผลิตใด
หรือ IB (Non-B ส�ำหรับธุรกิจ หรือ Non-IB ส�ำหรับการลงทุน
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลงทุน) และเดินทางเข้ามาในราช
อาณาจักรแล้ว จึงยื่นเรื่องบรรจุช่างฝีมือในต�ำแหน่งที่ได้รับ
อนุมัติแล้วนั้น พร้อมกับเอกสารด้านการศึกษา และเอกสาร
ประสบการณ์ทำ� งาน ซึง่ หากไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
ต�ำแหน่งหน้าทีข่ องช่างฝีมอื /ผูช้ ำ� นาญการต่างชาติที่ ต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยให้ศนู ย์การแปล
ขออนุมัติต้องมีเหตุผล และความจ�ำเป็นในการจ้างช่างฝีมือ/ผู้ หรือสถานทูตตามสัญชาติของช่างฝีมอื รับรอง และประทับตรา
ช�ำนาญการต่างชาตินนั้ เช่น ขอบเขตงานในต�ำแหน่งนี้ ปัจจุบนั ส�ำคัญ ทั้งนี้ สถาบันที่แปลต้องเป็นองค์กร มิใช่บุคคล
อยูใ่ นความรับผิดชอบของใคร ท�ำไมต�ำแหน่งหน้าทีน่ จี้ งึ จ�ำเป็น
ต่อองค์กรในช่วงเวลาที่ยื่นค�ำขอ ด้วยเหตุผลอะไรจึงต้องมี
ระยะเวลาทีใ่ ห้อยู่ และท�ำงานในราชอาณาจักรแต่ละ
ต�ำแหน่งนี้ และเหตุใดต้องเป็นคนต่างชาติ เป็นต้น
เหตุผล และความจ�ำเป็นในการขออนุมัติต�ำแหน่ง ครั้งที่ขออนุมัติ ขึ้นอยู่กับการได้รับการส่งเสริมฯ ในกิจการ
หน้าที่นั้น เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการพิจารณาของกลุ่มผู้ ประเภทใด จ�ำแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม 1 ปี และกลุ่ม
2 ปี โดยกลุ่ม 1 ปี ส�ำหรับกิจการซอฟต์แวร์ และกิจการ
ช�ำนาญการต่างประเทศว่าจะอนุมัติให้หรือไม่
กรณีมตี ำ� แหน่งหน้าทีข่ องช่างฝีมอื /ผูช้ �ำนาญการต่าง สนับสนุนการค้าและการลงทุน กิจการนอกนั้น (มากกว่า 200
ชาติทใี่ ช้สทิ ธิบ์ โี อไออยูแ่ ล้ว แต่จะขอเพิม่ อัตรา คือ เพิม่ จ�ำนวน ประเภทที่ให้การส่งเสริมฯ) เป็นกลุ่ม 2 ปี
กรณีเป็นกิจการวิจัยและพัฒนา จะให้ 4 ปี ส�ำหรับ
ช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการต่างชาติในต�ำแหน่งหน้าที่เดิม ให้แจ้ง
เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องเพิ่มอัตรา นอกจากนั้น ลักษณะ ช่างฝีมือในต�ำแหน่ง Researcher และหากต่ออายุในรอบที่ 2
งานของอัตราเดิมและอัตราใหม่ เหมือน/แตกต่างกันอย่างไร เป็นต้นไป จะได้รับ 2 ปี

เหตุผลและความจ�ำเป็นในการขออนุมัติ
ต�ำแหน่งหน้าที่

ระยะเวลาให้อยู่และท�ำงานในประเทศไทย
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หากผู้บริหารระดับสูงที่เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลง
นามผูกพันบริษทั ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั มา
ติดต่อด้วยตนเอง และเป็นคนต่างชาติ ให้แนบส�ำเนาหน้า
หนังสือเดินทางทีม่ รี ปู ช่างฝีมอื และหน้าการตรวจลงตรา (วีซา่ )
ที่ยังมีอายุอยู่ แต่ถ้าเป็นคนไทย ให้แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน
อ�ำนาจทีป่ รากฏในหนังสือมอบอ�ำนาจ ควรครอบคลุม
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติต�ำแหน่งหน้าที่ขึ้น การยื่นค�ำขอ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับรอง และลง
อยู่กับจ�ำนวนต�ำแหน่งที่ขออนุมัติ จ�ำแนกเป็น ดังนี้
ลายมือชือ่ ในเอกสารดังกล่าว รวมถึงท�ำการแก้ไข เปลีย่ นแปลง
๏ 1 – 2 ต�ำแหน่ง ใช้เวลาด�ำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน
ข้อมูล ชี้แจง ให้ถ้อยค�ำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญ
5 วันท�ำการ
การต่างชาติต่อกลุ่มผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ บีโอไอ
๏ 3 – 10 ต�ำแหน่ง ใช้เวลาด�ำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน
หนังสือมอบอ�ำนาจ และหนังสือรับรองของบริษัท
มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในหนังสือนั้น แต่อาจน้อย
15 วันท�ำการ
๏ มากกว่า 10 ต�ำแหน่ง ใช้เวลาด�ำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน กว่า 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจ หรือ
20 วันท�ำการ
รายละเอียดในหนังสือนั้น

ระยะเวลาด�ำเนินการ

ระยะเวลาด�ำเนิน การบรรจุช ่างฝีมือ ลงต�ำ แหน่ ง
หน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ จ�ำนวน 5 วันท�ำการ

หนังสือมอบอ�ำนาจ
การยืน่ เรือ่ งขออนุญาตทุกเรือ่ งต่อกลุม่ ผูช้ ำ� นาญการ
ต่างประเทศ หากผู้บริหารระดับสูงที่เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
ไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจมาด้วย
เสมอ
โดยประกอบด้วยหนังสือมอบอ�ำนาจ หนังสือรับรอง
ของบริษัท ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้มอบอ�ำนาจ และส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอ�ำนาจ อากรแสตมป์ 10
หรือ 30 บาทแล้วแต่กรณี (10 บาท ใช้ได้ครั้งเดียว แต่ 30
บาท จะเป็นมอบอ�ำนาจ เพื่อให้ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการ
ขอยกเลิก) ซึ่งต้องยื่นหนังสือมอบอ�ำนาจต้นฉบับทั้งชุดในการ
ติดต่อกลุ่มผู้ช�ำนาญการต่างประเทศครั้งแรกเสมอ กรณีเป็น
คนต่างชาติ ให้แนบส�ำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปช่างฝีมือ
และหน้าการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ยังมีอายุอยู่
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การรับรองเอกสาร
เอกสารทุกชุด ยกเว้นเอกสารที่ออกโดยบีโอไอ ต้อง
ได้ รั บ การลงนาม และประทั บ ตราส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท โดย
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจนั้น
โดยกรณี เ อกสารส� ำ คั ญ ในการบรรจุ ช ่ า งฝี มื อ ลง
ต�ำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่
๏ แบบฟอร์มประวัติและรายละเอียดของการขอเข้ามาใน
ประเทศไทยของช่างฝีมอื ผูช้ ำ� นาญการ หรือครอบครัว
(Bio-Data Application Form for the Alien Skilled
Worker, the Expert or the Entourage Family)
๏ หลักฐานการศึกษา
หลักฐานการผ่านงาน รวมถึง Resume/Curriculum
Vitae/Bio-Data (ถ้ามี)
๏ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั รับรองเอกสาร
ทุกชุด และประทับตราส�ำคัญของบริษทั
๏ ประกอบกับการลงนามของช่างฝีมือนั้นในแบบฟอร์ม
ประวัตฯิ และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

นอกจากนั้น กลุ่มผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ บีโอไอ
จะเริ่มทดลองใช้ระบบออนไลน์ BOI E-Expert System
ประมาณเดือนตุลาคม 2554 และเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2555 ในการยืน่ เรือ่ งช่างฝีมอื ทัง้ ระบบ ในทุกประเภท
กิจการ และทุกชนิดงานช่างฝีมือที่ให้บริการของบีโอไอ เมื่อ
เริ่มใช้งานจริง หนังสือมอบอ�ำนาจก็ไม่จ�ำเป็นอีกต่อไป บริษัท
ผู้ได้รับส่งเสริมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบรหัส Password และ
เอกสารทีแ่ นบทัง้ หมดของตนเอง ซึง่ จะลดขัน้ ตอน ลดปริมาณ
เอกสาร และลดการเดินทางมาติดต่อยื่นเรื่อง อันจะเป็นการ
ด้วยระเบียบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของกลุ่มผู้ อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น
ช�ำนาญการต่างประเทศข้างต้น ท�ำให้ช่างฝีมือต่างชาติที่ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานมาก่อน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ด้านช่างฝีมือ
ของบีโอไอได้ อีกทั้งต้องมีวีซ่า Non-B หรือ Non-IB จึงจะ
สามารถท�ำงานได้ ด้วยระยะเวลาด�ำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอน
กรณี 1–2 ต�ำแหน่ง แล้วเสร็จได้ไม่เกิน 10 วันท�ำการ โดย
โอกาสในการได้รบั อนุมตั จิ ะมีมากน้อยแค่ไหน ขึน้ อยูก่ บั เหตุผล
และความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการจ้างงานช่างฝีมอื ต่างชาตินนั้ หาก
ข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน การพิจารณาก็สามารถ
ด�ำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
และ ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃÇÕ«‹ÒáÅÐãºÍ¹ØÞÒµ·Ó§Ò¹
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194
อีเมล : visawork@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2936 1429 ตอ 201-208
โทรสาร 0 2936 1441-2 อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต : www.ic.or.th
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OVERSEAS OFFICES

ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 1 (àªÕÂ§ãËÁ‹)

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

หอง 108 -110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404
อีเมล : chmai@boi.go.th
ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 2 (¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ)

2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
อีเมล : korat@boi.go.th
ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 3 (¢Í¹á¡‹¹)

177/54 หมู 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 4 (ªÅºØÃÕ)

46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท
ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3840 4900 โทรสาร 0 3840 4997-9
อีเมล : chonburi@boi.go.th
ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 5 (Ê§¢ÅÒ)

7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 0 7434 7161-5 โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th
ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 6 (ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ)

49/21-22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435 โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : surat@boi.go.th
ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 7 (¾ÔÉ³ØâÅ¡)

59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing 100600, P.R.C.
Tel: 005 86 10 6532 4510 Fax: 005 86 10 6532 1620 E-mail: beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Royal Thai Embassy, Bethmannstr. 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal Republic
of Germany Tel: 005 49 6992 91230 Fax: 005 49 6992 12320 E-mail: fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Room 1216-1218,
Garden Tower 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou 510064, P.R.C.
Tel: 005 86 8387 7770 Fax: 005 86 8387 2700 E-mail: guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor,
Los Angeles CA 90004, U.S.A. Tel: 005 1 323 960 1199
Fax: 005 1 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
61 Broadway, Suite 2810, New York N.Y. 10006, U.S.A. Tel: 005 1 212 422 9009
Fax: 005 1 212 422 9119 E-mail: nyc@boi.go.th
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office th
Royal Thai Consulate - General, Bangkok Bank Building 7 Floor, 1-9-16 Kyutaro
Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056, Japan Tel: 005 81 66271 1395
Fax: 005 81 66271 1394 E-mail: osaka@boi.go.th
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France
Tel: 005 33 1569 02600 - 1 Fax: 005 33 1569 02602 E-mail: par@boi.go.th
SEOUL : thThailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18 Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1-ga, Jung-gu, Seoul,
100-706, Korea Tel: 005 82 319 9998 Fax: 005 82 319 9997 E-mail: seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board of thInvestment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate - General 15 Floor, Crystal Century Tower, 567 Weihai Road,
Shanghai 200041, P.R.C. Tel: 005 86 21 6288 9728 - 9 Fax: 005 86 21 6288 9730
E-mail: shanghai@boi.go.th
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney, New South Wales 2000, Australia
Tel : 005 61 29252 4882 , 005 61 29252 4884 Fax: 005 61 29252 4883 E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4 Floor, 114 35 Stockholm, Sweden Tel: 005 46 8463 1158, 46 8463 1172,
1174 - 5 Fax: 005 46 8463 1160 E-mail: stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board ofrdInvestment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3 Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin - Yi Road, Sec.5 Taipei 110,
Taiwan R.O.C. Tel: 005 886 2234 56663 Fax: 005 886 2234 56623 E-mail: taipei@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board
of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building, West 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
107-0052, Japan Tel: 005 81 33582 1806 Fax: 005 81 33589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท : 0 2553 8111 โทรสาร : 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

