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EDITOR’S TALK

ธุรกิจไมซ ์ (MICE หรอื Business Events) ประกอบด้วย การประชุม (Meetings) 
การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentives) การประชุมนานาชาติ (Conventions) และการแสดง
สนิค้านานาชาติ (Exhibitions) เป็นหนึ่งในสาขาธุรกิจท่ีขยายตัวและก้าวหน้าอยา่งไมห่ยุดยัง้ โดย
ในสามไตรมาสของปีงบประมาณ (ตลุาคม 2560 – มถินุายน 2561) มนีกัเดินทางกลุ่มไมซม์าเยอืน
ประเทศไทยถึง 910,912 คน และสรา้งรายได้ให้กับเศรษฐกิจถึง 68,898 ล้านบาท

ทีเส็บไม่หยุดยั้งท่ีจะจับมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อด�าเนินงานอย่างเข้มข้นขึ้น มุ่งสร้างเสริมและ

สนับสนุนงานท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ส�าคญัของประเทศได้แก่ กลุม่อตุสาหกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ผลกั

ดนัให้เกดิการจัดงานกระจายสูภู่มิภาคในเมอืงไมซ์ซต้ีิและเมอืงรองทีม่ศัีกยภาพ ส่งเสรมิและพัฒนาการใช้นวตักรรม

ควบคู่กับข้อมูลอัจริยะตามเทรนด์ธุรกิจไมซ์โลก เป็นต้น 

ในช่วงเวลาปลายปีนี ้ประเทศไทย ยงัได้รบัความไว้วางใจให้เป็นสถานทีจ่ดังาน ไมซ์ทีส่�าคญัอกีหลายงาน  

เช่น งาน Food and Hotel Thailand 2018 วันที ่5 - 8 ก.ย. 2561 ทีไ่บเทค บางนา งาน CEBIT ASEAN Thailand 2018  

ซึง่เป็นงานแสดงสนิค้าใน อตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและ ดจิทิลั วนัที ่18 - 20 ต.ค. ทีอ่มิแพค เมอืงทอง ธานี  

และงาน Worlddidac Asia 2018 หรอื งานแสดงสือ่การสอนใหม่และการประชมุ วชิาการนานาชาต ิวนัที ่10-12 ต.ค.  

ท่ีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิิต์ิ งานต่างๆ เหล่านีส้ะท้อนความสามารถทางการแข่งขนัด้านไมซ์ของไทย ได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งท่านจะสามารถติดตาม เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ขององค์กร และช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ 
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คณะท่ีปรกึษา
จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำานวยการ สสปน.

นิชาภา ยศวีร์   รองผู้อำานวยการ สายงานธุรกิจ

บรรณาธกิารอ�านวยการ
จิดาภา จุลกศิลป์

เลขากองบรรณาธกิาร | ประสานงานทัว่ไป
จุฑาทิพย์ สุบรรณครุฑ

ศิลปกรรม
บริษัท มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ จำากัด

ติดต่อกองบรรณาธกิาร:
โทร: +66 (0)2694 6000

อีเมล: info@tceb.or.th

จัดท�าโดย
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ช้ัน 25 & 26 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขท่ี 989 ถนนพระราม 1 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : +66 2 694 6000

แฟกซ์ : +66 2 658 1411

สามารถดาวน์โหลดนิตยสารดิจิตอล ได้ท่ี www.businesseventsthailand.com
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COVER STORY 

เปิดวสิยัทัศน์ประธานกรรมการ ทีเสบ็ คนใหม ่
พรอ้มขบัเคล่ือนธุรกิจไมซไ์ทยสูร่ะดับสากล

ดร.อรรชกา เริม่ต้นใหส้มัภาษณ์วา่ ปจัจุบนัธุรกิจไมซม์ผีลกระทบในเชงิบวกต่อ
เศรษฐกิจไทย มตัีวเลขการเติบโตท่ีสงูขึ้นเรื่อยๆ ทีเสบ็ได้วางกลยุทธเ์พื่อต่อยอดรบัการ
ขยายตัวอยา่งต่อเน่ือง โดยภาพรวมของธุรกิจไมซใ์นประเทศไทยนัน้นับวา่มผีลกระทบท่ีดี
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในแต่ละปมีจี�านวนนักเดินทางกลุม่ไมซเ์ขา้สูป่ระเทศไทยมากกวา่ 
1 ลา้นคน สรา้งรายได้ใหกั้บประเทศกวา่ 1 แสนลา้นบาท และประเทศไทยมรีายได้จากธุรกิจ
ไมซท้ั์งในและต่างประเทศ ประมาณ 150,000 ลา้นบาท สรา้งอัตราจา้งแรงงานประมาณ 
164,000 ต�าแหน่ง และมูลค่าภาษีจากธุรกิจประมาณ 10,500 ลา้นบาท

“ทีเส็บ เองมีแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน ทั้งการก�าหนดยุทธศาสตร์ไมซ์ตาม
แผนแม่บทระยะ 5 ปี (2560 - 2564) ประธานและคณะกรรมการ จึงท�าหน้าที่ในการก�ากับ
เชิงนโยบายและสนับสนุนให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่นตรงตามเป้าหมาย โดยให้แนวทาง 
5 ประเด็นส�าคัญก็คือ ประเด็นแรก เน้นพัฒนางานและกิจกรรมใหม่ และท�างานเชิงคุณภาพ
มากขึ้น โดยการขับเคลื่อนจะต้องเน้นการท�างานเชิงรุกที่มีเป้าหมายเจาะจง มุ่งเน้นผลลัพธ์ใน
เชิงคุณภาพ และเร่งรัดให้มีการสร้างงานและกิจกรรมไมซ์มากขึ้น ซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูล และดึง
งานใหม่ๆ มาสูป่ระเทศไทยมากขึน้ เพือ่สร้างแลนด์มาร์คให้ไทยเป็นศนูย์รวมแห่งการจดัประชมุ
และการแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ประเด็นที่สอง การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง  

ดร.อรรชกา สบุีญเรอืง
ประธานกรรมการ ทีเสบ็ 

ถือเป็นก้าวส�าคัญอันน่าสนใจยิ่งของส�านักงานส่งเสรมิการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื ทีเสบ็ ส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
คนใหม ่ดร.อรรชกา สบุีญเรอืง ผู้ท่ีมปีระสบการณ์ด้านงานบรหิารจดัการองค์กรต่างๆ 
มาแลว้มากมาย
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ทีเส็บ และผู ้ประกอบการ ทีเส็บเป็นหน่วยงานท่ีมีความคล่องตัว  
มีบุคลากรที่มีความสามารถรอบด้าน จึงต้องเดินหน้าท�าเรื่องๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศและผู้ประกอบการ โดยพร้อมท่ีจะด�าเนินการ
สนับสนนุกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนือ่ง เพือ่ให้อตุสาหกรรม
ไมซ์ได้ประโยชน์มากที่สุด

ประเดน็ทีส่าม การเพิม่บทบาทในการสนบัสนนุผูป้ระกอบ
การให้มีความพร้อม และสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน สนับสนุนและ
ผลักดันให้มีการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต 
ตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการวชิาชพีไมซ์ในประเทศ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล ประเด็นที่สี่ การใช้กิจกรรมไมซ์เป็น
ตัวผลักดันและสร้างโอกาสของอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 โดยเราต้องศึกษาข้อมูลงานไมซ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ดังกล่าวของโลกว่ามีอะไรบ้าง งานอะไรมาแล้วบ้าง และงานใหม่ท่ีมี
ศักยภาพที่ยังไม่มามีอะไรบ้าง เพื่อไปดึงมาจัดในประเทศไทย ซึ่งจะ
ช่วยสร้างโอกาสท่ีดีให้ผู้ประกอบการไทยด้านการตลาดและการลงทุน 
อีกทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ

ประเดน็สดุท้าย การเร่งพฒันาและกระจายความเจรญิและ
ความรู้สู่ภูมิภาค โดยอาศัยการส่งเสริมเรื่องของเมืองไมซ์ซิตี้ ที่เน้นทั้ง
การพัฒนางานและกิจกรรมใหม่ รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถาน
ที่จัดงานตามจุดอื่นๆ ให้มีศักยภาพรองรับได้ต่อไป รวมถึงการสร้าง
เวทีให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน ผลักดันให้เกิดการแสดงสินค้า
ใหม่หรือยกระดับการแสดงสินค้าในภูมิภาคโดยอาศัยคณะท�างานขับ
เคลื่อนคณะท�างานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
แสดงสินค้าไทย (EMTEX)” ปิดท้ายนี้ ดร.อรรชกา ยังได้กล่าวถึงความคาดหวังและ

เป้าหมายในการขยับอันดับ ยกระดับธุรกิจไมซ์ไทยไว้อย่างน่าฟังว่า 
“ปัจจุบัน สมาคมการประชุมนานาชาติระดับโลก หรือ ICCA ได้จัด
ให้ประเทศไทยมีจ�านวนการจัดประชุมสูงสุดของอาเซียนถึง 163 งาน 
และเป็นอนัดบัที ่6 ของภมิูภาคเอเชีย ซ่ึงในปี 2564 มีเป้าหมายด�าเนนิ
งานร่วมกับทุกภาคส่วนผลักดันให้ไทยขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 5 ของ
ภูมิภาคเอเชียให้จงได้

ด้านสมาคมการแสดงสินค้านานาชาติระดับโลก หรือ UFI 
ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ในด้าน
พื้นที่ขายสุทธิของการจัดงานแสดงสินค้า และนับเป็นอันดับที่ 7 ของ
ภูมิภาคเอเชีย โดยในปี 2564 เราพร้อมสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้ไทยเรา
ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 6 ของภูมิภาคเอเชีย”
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MICE MOVES

ทีเสบ็ สรา้ง MICE ECOSYSTEM ให้อุตสาหกรรม
ธุรกิจการประชุมและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

พรอ้มจัดงาน TIME 2018
19 มถินุายน 2561 กรุงเทพฯ: สำานักงานสง่เสรมิการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื ทีเสบ็ สรา้ง 

MICE ECO System ใหธุ้รกิจไมซ ์ผ่าน platform งาน Thailand Incentive & Meeting Exchange 2018 (TIME 2018) 
สรา้งการเจรจาธุรกิจระหวา่งผูป้ระกอบการไมซใ์นประเทศและต่างประเทศ โดยเจาะตลาดระยะไกล (Long Haul) จาก 3 ทวปี ยุโรป 
อเมรกิาเหนอื และโอเชยีเนีย

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจ  
ทีเส็บ กล่าวว่า “ธุรกิจการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  
(Meetings & Incentives) หรือ MI เป็นธุรกิจส�าคัญที่สร้างรายได้
ประมาณร้อยละ 50 ให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย โดยมี
อตัราการเตบิโตสงูสดุในครึง่แรกของปีงบประมาณ กลุม่ Meetings (M)  
มจี�านวนนกัเดนิทาง 150,849 คน เตบิโต 11.81% และกลุม่ Incentives 
(I) มจี�านวนนกัเดินทางกลุ่มไมซ์ 176,005 คน เตบิโตสงูสดุถงึ 21.63% 
โดยการขับเคลื่อนตลาด MI ในปีนี้และปี 2562 เน้นการสร้างระบบ 
MICE Eco System หรือระบบนิเวศน์ให้แก่ธุรกิจไมซ์ สร้างความ 
เกือ้หนนุและส่งเสรมิในทุกปัจจัยและกลุม่เป้าหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ 
เพือ่บรูณาการงานอย่างสอดประสานและเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนัใน 
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมไมซ์ โดยเฉพาะธุรกิจ MI ให้เกิด

การจดังานทีส่นบัสนนุอตุสาหกรรม 4.0 ทัง้ด้านโทรคมนาคม ยานยนต์  
สุขภาพและบริการ เพ่ือขยายความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศผ่านการประชุม 2. ส่งเสริมการจัดประชุมในพื้นท่ีเมือง
ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC, หัวหิน 
ประจวบครีขีนัธ์, เชยีงราย, เกาะสมุย สรุาษฏร์ธาน ีสนับสนนุการสร้าง
ทรัพยากรในพื้นที่ให้พร้อมรองรับการจัดงาน สร้างงานและรายได้ให้
ประชาชน พัฒนาระบบนิเวศน์ไมซ์ในภูมิภาค ตามนโยบายรัฐบาล  
3. สร้างความแขง็แกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทย ให้พฒันาศกัยภาพ
ของสินค้า บริการ รวมทั้งการตลาดและการขาย โดยทีเส็บท�าหน้าท่ี
เป็นผู้สร้างเวทีไมซ์ส่งเสริมผู้ประกอบการ อาทิ การสร้างเวทีให้ความรู้  
เวทีเจรจาธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศ สร้าง Demand และ Supply  
ที่เกื้อหนุนกันของธุรกิจ”
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งาน TIME 2018 แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมได้แก่ 1. Knowledge  
Exchange ภายใต้คอนเซ็ปต์ Element of Thailand ในวันท่ี 19 
มิถุนายน โดยเวทีนี้จะให้ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให ้
ผู้ประกอบการไทย สร้างความเข้าใจในตลาดระยะไกล (Long Haul) 
3 ตลาดหลัก คือ ออสเตรเลีย รวมถึงโอเชียเนีย อเมริกา และยุโรป
เรื่องอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละภูมิภาค เทรนด์และความต้องการจัด 
กจิกรรมไมซ์ รวมถงึเรือ่งการเมอืง เศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว กฎระเบยีบ 
องค์ประกอบแวดล้อม เจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของกลุ่ม
ลูกค้าองค์กรในการเลือกสถานท่ีการจัดงานประชุมและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล

2. Business Exchange กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ ใน
ช่วงบ่ายวันที่ 19 มิถุนายน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพื่อให ้
น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเรียกกิจกรรมนี้ว่า Social Club ให้เป็นการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ซื้อ (Buyer) จ�านวน 30 ราย  
จากประเทศในกลุ่ม Long Haul ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ขายซึ่งเป็น
ผูป้ระกอบการไมซ์ไทย โดยสร้างประสบการณ์เจรจาธรุกจิรปูแบบใหม่  
โดยแบ่งพื้นที่การจัด Social Club ออกเป็น 4 รูปแบบที่สะท้อน 
จดุขายของประเทศไทย ท้ังรปูแบบชายหาด (Beach) ซึง่เป็นการจ�าลอง
บรรยากาศการจดัประชมุในพืน้ทีช่ายหาด รปูแบบธรรมชาต ิ(Nature) 
จัดงานแบบสัมผัสธรรมชาติอย่างยั่งยืน, รูปแบบวัฒนธรรม (Culture) 
ชูจุดขายโชว์เอกลักษณ์ประเพณี และรูปแบบเมือง (City) สะท้อน 
การจัดงานไมซ์ระดับมืออาชีพในเมืองใหญ่ เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าเห็น 
ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจุดหมายปลายทาง และเข้าใจลักษณะ
การจัดงานที่รองรับได้หลากหลายความต้องการในประเทศ

3. Experience Exchange ภายใต้แนวคดิ Global Exchange  
for Change กจิกรรมการแลกเปลีย่นประสบการณ์ (Familiarization Trip)  
ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 ให้แก่กลุ่มลูกค้า Long Haul  
ต่างประเทศกว่า 30 ราย ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแสดง
ศักยภาพของเกาะสมุยในการรองรับกลุ่ม MI ขนาด 50-100 คน  
เน้นความหรูหรามีระดับ (Luxury) กิจกรรมนี้จะสร้างประสบการณ์
ตรงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้างให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้ออย่าง 
มปีระสทิธภิาพ ขยายผลทางธรุกจิ รวมถงึสร้างโอกาสในการจดักจิกรรม
ส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ สามารถน�าเสนอ
ศักยภาพความพร้อม การแสดงสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์
ความโดดเด่น นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ควบคู่
ไปกับกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี (Team Building) ซึ่งหลังจาก
กิจกรรมครั้งนี้ ทีเส็บมั่นใจว่า เกาะสมุยจะถูกเลือกเป็นจุดหมายปลาย
ทางเพิ่มมากขึ้นส�าหรับกลุ่มพรีเมียมขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ 
คาดว่าจากการจัดกิจกรรม TIME 2018 จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่
เศรษฐกิจของประเทศ ประมาณ 170 ล้านบาท

นางนิชาภา กล่าวต่อไปว่า นอกจากกิจกรรม TIME 2018 
ที่มุ่งเน้นกับกลุ่ม Long Haul เป็นหลักแล้ว ปีนี้ทีเส็บยังเตรียมโปรโม
ชั่นการตลาดส�าหรับกลุ่ม MI ได้แก่ Campaign “Meet by Design” 
ซ่ึงการสนับสนุนจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ รูปแบบของกิจกรรม และ
ขนาดของกลุ่มนักเดินทางที่เข้าร่วมงานที่จะเกิดขึ้น อาทิ Meet Now 
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความประทับใจและอ�านวยความสะดวก  
ให้กับงานที่มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติจ�านวน 50 คนขึ้นไป และ
มีระยะเวลาพ�านักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืน Meet SMART 
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สนับสนุนงบประมาณ สูงสุด 100,000 บาทต่องาน ส�าหรับนักเดินทาง 
กลุ่ม MI ที่ด�าเนินธุรกิจใน 5 อุตสาหกรรมหลักภายใต้นโยบาย  
Thailand 4.0 โดยต้องมผู้ีเข้าร่วมงานชาวต่างชาตจิ�านวน 50 คนขึน้ไป  
และมีระยะเวลาการจัดประชุมอย่างน้อย 2 วัน ณ สถานที่จัดงานที่ได้
รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue 
Standard) นอกจากนี้ กิจกรรมการตลาดและการขายที่กระตุ้นธุรกิจ 
MI ในตลาด Long Haul ในปี 2561 ประกอบด้วย การสร้างพาวลิเลยีน
และพาผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทรดโชว์ IMEX Frankfurt 2018 
เยอรมนี งาน IMEX America 2018 อเมริกา งาน IBTM World 2018 
สเปน เพื่อสร้างโอกาสทางการขายและการตลาด ประกอบด้วย งานที่
กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส รวมถึงในเมอืงซิดนย์ีและเมลเบร์ิน ประเทศ
ออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีการเดินสายจัดกิจกรรม Sales Mission  
ที่อเมริกาตอนกลางฝั ่งตะวันตก (Midwest) เมืองแดลลัส เมือง 
มินนีแอโพลิส และนครชิคาโก

ส�าหรับงานไมซ์ที่เข ้ามาจัดในประเทศไทยจากตลาด 
ระยะไกล (Long Haul) โดยมาจัดงานประชุมองค์กรในปี 2561  
มีตัวอย่างงานเด่นๆ เช่น จากออสเตรเลีย ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมไอที
และการสื่อสาร ได้แก่ คณะจากบริษัท Beyond Trust จ�านวน 100 คน  
และจาก Business Blueprint อีก 180 คนที่ภูเก็ต อีกงานเด่น คือ 
งาน Autodesk Otx APAC มีผู้เข้าร่วม 700 คนที่กรุงเทพฯ และกลุ่ม
จากบริษัท Vodaphone อีก 144 คน มาเข้าร่วมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลที่เกาะสมุย นอกจากนี้ ยังมีจากทวีปยุโรป ได้แก่ บริษัท Colt 
Technologies Services จ�านวน 160 คนที่กรุงเทพฯ และกระบี่ ส่วน
อกีกลุ่มส�าคญัจากสหรฐัอเมรกิา ได้แก่งาน IBM AP Cloud Fast Start 
มีผู้เข้าร่วม 1,100 คน มาจัดงานประชุมองค์กรที่กรุงเทพฯ

“ด้านภาพรวมอตุสาหกรรมไมซ์ในครึง่ปีงบประมาณ 2561 
มจี�านวนนกัเดนิทางกลุม่ไมซ์เดินทางมาประเทศไทย รวม 547,623 คน  
สร้างรายได้คดิเป็น 42,854 ล้านบาท โดยกลุม่ประชมุและการท่องเทีย่ว 
เพือ่เป็นรางวลั (MI) มอีตัราการขยายตวัสูงสุดเมือ่เทยีบกบัธรุกิจไมซ์อืน่ๆ  
ได้แก่ กลุ่มการประชุม (M) มีจ�านวนนักเดินทาง 150,849 คน เติบโต
ขึ้นร้อยละ 11.81 สร้างรายได้ 14,574 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 4.95 
กลุ่มการท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล (I) มีจ�านวนนกัเดนิทาง 176,005 คน 
เติบโตขึ้นร้อยละ 21.63 สร้างรายได้ 10,282 ล้านบาท เติบโตร้อยละ  
15.67 นับเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศไทยที่น่าจับตามอง  
โดยทีเส็บได้บูรณาการแผนส่งเสริมการตลาดและการขายอย่างเข้มข้น 
เพือ่ดงึนกัเดนิทางและสร้างรายได้จากกลุม่ MI ตลอดปีนี ้และปี 2562” 
นางนิชาภา กล่าวสรุป

ส�าหรับปีงบประมาณ 2561 นี้ ทีเส็บคาดว่าจะมี

ภาพรวมนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ เดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทย 1,327,000 คน สร้างรายได้ 124,000 ล้านบาท 

โดยเป็นนกัเดนิทางกลุม่ MI จ�านวน 596,000 คน ซึง่คาดการณ์

ว่าตลาด MI จะเติบโตร้อยละ 7 โดยกลุ่มตลาด Long Haul  

จะเติบโตขึ้นร้อยละ 5
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ทีเสบ็เปิดตัวแคมเปญสื่อสารการตลาด 
THAILAND MICE VENUE STANDARDS 2018

ทีเส็บ เร่งผลักดันยกระดับ

มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

ต่อเนื่อง หลังจากได้รับการตอบรับอย่าง

ดีจากผู ้ประกอบการไมซ์ ชูแคมเปญ

สื่อสารการตลาด Thailand MICE Ven-

ue Standards 2018 เน้นขับเคล่ือน

เจาะตลาดผ่านเครือข่ายดิจิตอล มุ ่ง

สร้างการรับรู้และจดจ�าตราสัญลักษณ์

รับรองมาตรฐานสู ่สาธารณะ ตั้งเป้า

หมายปีนี้มีสถานประกอบการไมซ์ไทย

ผ่านการรับรองมาตรฐาน 175 แห่งทั่ว

ประเทศ เพิ่มความมั่นใจนานาชาติเลือก

ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน

นายจริตุถ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา 

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ที
เส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บมีพันธกิจหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นหนึ่งใน
ภาคเศรษฐกจิท่ีช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
และสามารถแข่งขันกับนานาชาติ สอดคล้อง
กบันโยบายของรฐับาลท่ีต้องการให้อตุสาหกร
รมไมซ์เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

“ในปีนี้ ทีเส็บมีนโยบายส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นจุด
หมายปลายทางของการจัดประชุม สัมมนา 
และงานแสดงสินค้า โดยมุ่งเน้นขยายการรับ
รู้และจดจ�าตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand 
MICE Venue Standards (TMVS) ไป
ยังกลุ ่มเป้าหมายและสาธารณชนให้มาก
ขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้เกิดการ

พัฒนายกระดับคุณภาพบริการของสถาน
ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศ และช่วยเพิ่ม
ความมั่นใจแก่ผู้จัดงาน รวมถึงผู้ใช้บริการทั้ง
ในและต่างประเทศ ผ่านแคมเปญสื่อสารการ
ตลาด Thailand MICE Venue Standards 
2018 ซึ่งจะเน้นการน�าเสนอผ่านเครือข่าย
ดจิติอลรบักบักระแสการส่ือสารในโลกยคุใหม่ 
และนโยบายขับเคล่ือนประเทศภายใต้วิสัย
ทัศน์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นใน

เรื่องของเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม” นายจิรุตถ์ กล่าว

ภายใต้แคมเปญ Thailand MICE 
Venue Standards 2018 จะมุ่งสือ่สารถงึกลุม่
เป้าหมายผ่านกลยุทธห์ลัก คือ 4 สร้าง 1 สาน
สมัพนัธ์ ได้แก่ สร้างการรบัรูเ้กีย่วกบัโครงการ 
สร้างภาพลักษณ์ทีด่ใีห้กบัไมซ์ไทย สร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้ใช้บริการ สร้างความเข้าใจ
ในภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยสาน
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สัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานพันธมิตรตลอดจน
กลุ่มผูป้ระกอบการภายใต้แนวคดิหลกั “มัน่ใจ
ในคณุภาพระดบัสากล ด้วยมาตรฐานสถานที่
จดังานประเทศไทย” ส่งเสรมิให้เกดิการจดจ�า
และเชือ่มัน่ในตราสญัลักษณ์รบัรองมาตรฐาน 
TMVS เพื่อยืนยันความพร้อม สร้างความน่า
เช่ือถือและภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานท่ีจัดงาน
ไมซ์ท่ีมีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับ
สากล และเป็นเครือ่งมอืท่ีจะช่วยต่อยอดสร้าง
โอกาสทางธรุกจิให้กบัผูป้ระกอบการไมซ์ไทย 
วางรากฐานการเติบโตในระยะยาว น�าไปสู่
ความส�าเร็จที่ยั่งยืน ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเป็น
หลกัในหลากหลายรปูแบบท้ังวดิโีอ Youtube, 
Instagram, Google Display Network, Con-
tent Facebook Introduce, Landing Page, 
Email Marketing (EDM) ซึ่งเป็นระบบราย
งานแบบเรียลไทม์ (Real-time) แสดงผลผู้
เปิดอ่านและการคลิกจากผู้ที่เข้าใช้บริการ

นอกจากนี้ ยังได้จับมือกับสอง
พันธมิตรสื่อออนไลน์ด้านอีเวนท์ ได้แก่ ซิป
อีเว้นท์ (ZipEVENT) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ที่รวบรวมงานอีเว ้นท์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาดู

งานอเีว้นท์ทีต่นเองสนใจ โดยระบบจะแนะน�า
งานที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ใช้งาน และ อีเว้นท์ 
บานาน่า (Event Banana) เป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์มาร์เก็ตเพลส ส�าหรับค้นหาและ
จองสถานที่จัดงาน ห้องสัมมนา และอีเว้นท์
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งทั้งสอง
แพลตฟอร์มได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีสื่อโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์อืน่ ๆ  เริม่ต้นระหว่างเดอืน
กรกฎาคม-มีนาคมปีหน้าอีกด้วย

โดยจากแคมเปญส่ือสารการ
ตลาด Thailand MICE Venue Standards 
2018 คาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้
แคมเปญได้ถึง 1,000,000 คน และมีการ
สื่อสารด้วยความถ่ี 7,000,000 ครั้งเพ่ือให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

นายจิรุถต์ กล่าวต่อไปว่า อุตสาห
กรรมไมซ์เป็นธรุกจิบรกิารแขนงหนึง่ และการ
มีมาตรฐานรับรองเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 
ทีเส็บจึงได้ริเริ่มมาตรฐาน TMVS มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 โดยการด�าเนินงานที่ผ่านมา
ในภาพรวมถือว่ามีความก้าวหน้าไปตาม
ล�าดับ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก

ผู้ประกอบการสถานที่จัดงานไมซ์ท่ีเข้าร่วม
โครงการ ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการสถานที่
จัดงานไมซ์ไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน 
TMVS ประเภทห้องประชุม และประเภท
สถานท่ีจัดงานแสดงสินค้า จ�านวนทั้งสิ้น 
315 แห่ง 791 ห้องจากทั่วประเทศ และปีนี้
นบัเป็นปีแรกทีท่เีส็บได้เพิม่การตรวจประเมนิ
มาตรฐานสถานทีจ่ดังานประเทศไทยประเภท
สถานทีจั่ดกจิกรรมพเิศษ หรอื Special Event 
Venue เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจที่ต้องการ
สถานที่จัดงานอันเกิดจากวาระโอกาสพิเศษ 
อาท ิงานเพือ่ความบันเทงิ หรอืงานทีเ่กีย่วข้อง
กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี 
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วม
งาน ซึ่งการจัดกิจกรรมพิเศษเหล่านี้ จะส่งผล
ให้เกดิการกระจายรายได้สูภ่าคส่วนต่างๆ ใน
ทุกภูมิภาคของประเทศตรงตามนโยบายของ
รัฐบาล ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนายก
ระดับคุณภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ให้ไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

MICE MORE
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อตุสาหกรรม "ไมซ์ไทย″ เตบิโตรบั
ไทยแลนดย์คุ 4.0 - ออีซีี

หลาย ๆ  หนว่ยงานตา่งประเมนิภาพรวมของอตุสาหกรรมการจดัประชมุ สัมมนา 
ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และจัดแสดงสินค้า (MICE: ไมซ์) ในปีนี้ว่า มีทิศทางการเติบโต
ที่ดี แม้แนวโน้มของธุรกิจนี้จะมีการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปี

โดยโจทย์ส�าคญัของอตุสาหกรรมไมซ์ไทยคงหนไีม่พ้นสภาพตลาดทีเ่ปลีย่นไป โดยเฉพาะ
ปัจจัยการก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ และการพัฒนาตลาดให้สอดรับกับนโยบาย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักๆ อย่างไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

“ศุภวรรณ ตีระรัตน์” รองผู้อ�านวยการสายงาน
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ส�านักงานส่งเสริมการประชุมและ
นิทรรศการ (ทีเส็บ) บอกว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียซึ่งเป็น
ภูมิภาคท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจดี ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ไมซ์ขยายตัวตามไปด้วย ทีเส็บจึงมุ่งส่งเสริมการจัดงานไมซ์ที ่
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการขับเคล่ือนประเทศ 
ในยุค 4.0 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในกลุ่ม S-curve ผ่านการ
ประมูลสิทธิ์การจัดงานประชุมสัมมนาและอีเวนต์ขนาดใหญ่ 
อาทิ งานประชุมด้านการแพทย์และดิจิทัล

โดยล่าสุดสามารถดึงงานแข่งขัน “เวิลด์ โรโบ คัพ 
2021” มาได้ นอกจากน้ียงัดงึรายการแข่งขนักฬีา เช่น มาราธอน 
และมอเตอร์ไบก์ เข้ามาเพิ่มเติม ขณะเทรนด์ที่น่าจับตาคือ 
การจัดงานเกี่ยวกับผู้สูงวัย

ส�าหรบัปีนีท้เีสบ็คาดการณ์เป้าหมายการด�าเนนิงาน
ไว้ว่า จะมนีกัเดนิทางกลุม่ไมซ์เข้ามาในไทยประมาณ 36 ล้านคน  
สร้างรายได้กว่า 1.74 แสนล้านบาท จากตลาดทั้งในและ 
ต่างประเทศ และคาดว่าภาพรวมในปี 2562 จะเติบโต 6-10% 
โดยแนวโน้มการเดินทางส่วนใหญ่จะเป็นตลาดภายในเอเชีย
ด้วยกัน
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“นิชาภา ยศวีร์” รองผู้อ�านวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า หนึ่งใน
งานที่ทีเส็บอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ขณะนี้ คือการจัด
งานแอร์โชว์หรอืเอก็ซบิชิัน่ด้านอตุสาหกรรมการบนิรายการใหญ่ระดบั
ทอ็ป 3 ของโลก เพือ่ให้มาจดังานครัง้แรกในเอเชียทีไ่ทยใน 3 ปีข้างหน้า 
สอดรบักบัโครงการออีซีทีีมุ่ง่ผลกัดนัสนามบนิอู่ตะเภาให้เป็นศนูย์กลาง
การเดนิทางและเป็นศนูย์กลางการซ่อมบ�ารงุเครือ่งบินระดับนานาชาติ 
โดยตั้งเป้าให้ยิ่งใหญ่ในระดับเอเชีย และเหนือกว่างานสิงคโปร์แอร์โชว์
ที่มีอยู่ ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการผลักดันให้ส�าเร็จ ซึ่ง
ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้

ด้าน “ทาลูน เทง” นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) 
บอกว่า แนวโน้มของตลาดจัดแสดงสินค้าแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (บีทูบี) มี
การเตบิโต 6-10% ต่อปี ทัง้ในเชงิพืน้ทีก่ารจดังาน อย่างไบเทค บางนา 
และอิมแพ็คได้ขยายพื้นที่การจัดงานเพื่อรองรับดีมานด์การจัดแสดง
สินค้า ซึ่งไทยถือเป็นผู้น�าในตลาดอาเซียนอยู่แล้ว

โดยเทรนด์ของงานแสดงสินค้าในตอนนี้จะมุ่งสู่ “กลุ่ม
ความสนใจเฉพาะ” หรือนิชมาร์เก็ตมากขึ้น เพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการ ส�าหรับประเภทงานที่มีการจัดมากขึ้น มีทั้งด้านอุปกรณ์
ไฟฟ้า พลงังานทดแทน รวมถึงด้านเครือ่งจักรกลและเทคโนโลยสี�าหรบั
อุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ จากนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ขณะที ่“เสรมิคณุ คณุาวงศ์” ซีอโีอค่ายซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ 
(ซีเอ็มโอ) ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน เสริมว่า 
ธุรกิจการจัดอีเวนต์เป็นหนึ่งในตลาดไมซ์ ปัจจุบันตลาดการจัดอีเวนต์
มีมูลค่ากว่า 1.4 หม่ืนล้านบาท ยอดขายของบรษิทัจัดอเีวนต์ระดบัท็อป 
3 ของไทยอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมูลค่าการจัดอีเวนต์ใน
แต่ละงานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านบาท

ส�าหรับเทรนด์การจัดอีเวนต์ในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นอีเวนต์
เกี่ยวกับ 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ 1.รถยนต์ เพราะมีกิจกรรมการตลาดที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์จ�านวนมาก ซึ่งไทยเองก็เป็นผู้น�าในตลาดอาเซียน 
2.เกษตรกรรม มีการกระตุ้นการขายสินค้าเกษตร เพื่อรองรับก�าลังซื้อ
ของตลาดระดับกลาง-บนซึ่งค่อย ๆ ดีขึ้น และ 3.สินค้าทางการเงิน 
ทั้งอีเวนต์กระตุ้นให้เกิดการกู้ยืมและปรับโครงสร้างหนี้ (รีไฟแนนซ์)

“สุเมธ สุทศัน์ ณ อยธุยา” นายกสมาคมส่งเสริมการประชมุ
นานาชาต ิ(ไทย) บอกว่า ไทยยงัคงเป็นจดุหมายทีห่อมหวนของนกัเดนิ
ทางไมซ์ โดยสมาคมประเมินปีนี้ตลาดการประชุมสัมมนา และท่อง
เที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (อินเซนทีฟ) ไว้ว่า น่าจะเติบโต 6% เมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว เมื่อเจาะเฉพาะการจัดประชุมของตลาดองค์กรมีเข้ามาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีบริษัทระดับนานาชาติท่ีมีส�านักงานในภูมิภาคนี้นิยม
ใช้กรุงเทพฯเป็นจุดหมายของการประชุม

ขณะท่ีตลาดอินเซนทีฟจากเอเชียมีกระแสการเดินทาง
เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะจากธุรกิจขายตรง (MLM) เช่นจาก
ประเทศจีน ซึ่งนิยมจัดกลุ่มเดินทางตั้งแต่ 1,000-10,000 คนมาไทย 
จึงหนุนให้ภาพรวมของตลาดอินเซนทีฟหวือหวากว่าตลาดยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา
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ทเีส็บจดังาน
THAILAND DOMESTIC MICE MART 2018

เปิดเวทสีรา้งโอกาสธุรกจิใหผู้ป้ระกอบการไมซค์รบวงจร
กระตุน้การตลาด พัฒนาศักยภาพไมซสู่์ภมูภิาค 

เมือ่วนัที ่15 สิงหาคม พ.ศ.2561 ส�านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนทิรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรอื "ทเีส็บ" จดังาน Thailand Domestic MICE Mart ท่ีเชยีงใหมแ่ละกรุงเทพฯ เนน้รปูแบบใหมแ่บบ B2C 
เพ่ือน�าเสนอแพ็กเกจการประชมุสัมมนาใหก้บัลกูคา้พร้อมๆ กบัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้ แลกเปลีย่น และสร้าง
โอกาสธรุกจิใหผู้ป้ระกอบการไมซค์รบวงจร โดยในปีนีจ้ะเริม่ทีเ่ชยีงใหมแ่ละกรุงเทพมหานคร

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน  Thailand Domestic MICE Mart  2018  
พร้อมด้วย นายสราญโรจน์ สทุศัน์ชโูต ผูอ้�านวยการฝ่ายส่งเสรมิการตลาดในประเทศ  ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ  ดร.ไพรัช  พิบูลย์ รุ่งโรจน์  ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  Chiang  
MICE  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  และตัวแทนผู้ประกอบการ  ร่วมงาน

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ 
เปิดเผยว่า เพื่อเป็นเวทีส�าคัญทางการตลาดในการส่ง เสริมโอกาสและพัฒนาศักยภาพไมซ ์
สู่ภู มิภาค  ให้ผู้ป ระกอบการไม ซ์ได้มีโอกา สน�าเสนอสิ นค้า แ ละบริการไมซ์ในประเทศ 
ส�านัก งานส่ งเสริมกา รจัดประชุม และนิทรรศกา ร(องค์การม หาชน)- ทีเส บ ร่วมกับ ศูนย ์
ความเป็นเลศิด้านไมซ์ มหาลัยวทิยาลยัเชยีงใหม่ (Chiang MICE) จัดงาน Thailand Domestic 
MICE Mart หรือ TDMM2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยภายในงานมีกิจกรรม 
ที่น่า สนใจ อาทิ งาน สัมมนาเพื่ อส่งเสริมคว ามรู้และพั ฒนาศัก ยภาพ ผู้ประกอบการไมซ์  
กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Trade Meet) และงานเลี้ยงรับรอง
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โดยมีจ�านวนผู้ขายกว่า 50หน่วยงาน และจ�านวนผู้ซื้อกว่า 
100 คน  และไทยเป็นที่หนึ่งผู้น�าในอาเซียนของอุตสหกรรมไมซ์ และ
เพื่อกร ะตุ้น ให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคก้าวทันอุตสาหกรรมไมซ์และ
แนวโน้มของตลาด ในประเทศ ทเีสบ็จะพฒันางาน Thailand Domestic 
MICE Mart ในปีนี้ หรือ TDMM 2018 ให้มีรูปแบบใหม่ แตกต่างกว่า 
ทุกครั้ ง จาก เดิมที่เป็นงานปิดและเป็นงาน B2B ให้มีลักษณะเป็น 
งาน B2C  โดยจัดตั้งพื้นท่ีใหม่เรียกว่า ไทยประชุมไทย รองรับงาน 
แบบ B2C  ของง าน TDMM 2018 และเข้าไปจัดตั้งไว้ภายในงาน 
ไทยเที่ ยวไทย ในเดือนกันยายนน้ี เพ่ือน�าเสนอแพ็กเกจการประชุม
สัมมนาให้กับลูกค้าพร้อมๆ กับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และ
สร้างโอ กาสธุ รกิจให้ผู้ประกอบการไมซ์ครบวงจร โดยในปีนี้จะเริ่มที่
เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ตลาดไมซ์ในประเทศในปี 2560 มีมูลค่ากว่าห้าหมื่น
ลา้นบาท ทั้งงานแสดงสินค้า การประชุมองค์กรและสมาคมต่างๆ และ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แต่รายได้กว่าร้อยละ 80 ยังคงมาจากงาน
ที่เกิด ขึ้นใ นกรุงเทพมหานคร ปีน้ีทีเส็บจึงเปิดกลยุทธ์ดันธุรกิจไมซ์ 
สูภ่มูภิาคเริม่จาก ผลกัดันงานเทรดโชว์ออกสูเ่มอืงไมซ์ ได้แก่ เชยีงใหม่ 

พัทยา ขอนแก่น และภูเก็ต ขยายสู่การจัดประชุมในเมืองที่มีศักยภาพ
ใกล้เคี ยง เช่น เชียงราย ระยอง อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ และ 
ส่งเสริ มกิจก รรมท่องเท่ียวหลังจบงาน ณ เมืองรองที่เข้าถึงจากเมือง
ไมซ์ได้สะดวก เช่น ล�าปาง จันทบุรี หนองคาย ร้อยเอ็ด พังงา เป็นต้น

โดยปีนีจ้ะเริม่ทีเ่ชียงใหม่และกรงุเทพมหานคร ซึง่การส่งเส
รมิธรุกจิไมซ์ ได้เปิดตวั 7 มหศัจรรย์แห่งล้านนา  สมัผสั ประสบการณ์  7  
wonder ได้แก่สดุยอดวถิผีูก้ล้าล้านนา หรอืการท่องเทีย่วแบบแอดเวน
เจอร์ ชาล้านนา ข้าวล้านนา ผ้าไหมล้านนา วิถีสุขภาพล้านนา อาหาร
ล้านนา และฮาลาลล้านนา เพือ่ใช้ส�าหรับน�าเสนอเป็นจุดขายใหม่ต่อไป

ด้าน นายกฤษณ์  ธนาวณชิ  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชยีงใหม่  
กล่าวว่า เชยีงใหม่เป็นจงัหวดัทีม่ปีระวติัศาสตร์อนัยาวนาน มแีหล่งท่อง
เที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่ท่อง
เท่ียวชุมชน ท้ังยังมีคว ามโดดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนา  ที่สาม ารถ
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้เป็นจ�านวนมากในแต่ละปี มีโรงพยาบาลในพืน้ที่
เป็นจ�านวนมาก และมีค่ารักษาที่คุ้มค่ากว่าการรักษาพยาบาลในต่าง
ประเทศ เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางภาคเหนือ โดยมีสถานศึกษาชั้น
น�าจ�านวนมาก มีศูนย์ประชุมที่รองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ 
นอกจากนีย้งัมีสถานทีพ่กัทีไ่ด้มาตรฐานจ�านวนมาก หลายระดบัและมี
การให้บริการที่ดี และที่ส�าคัญสามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้สะดวก
รวดเร็ว มีจ�านวนสายการบินจ�านวนมาก 

จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นเมืองเป้าหมายให้เป็นเมือง
ไมซ์ซิตี้ ไ ด้ตระ หนักถึงความจ�า เป็นในการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนา เพื่ อ เป็นกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการจัดการประชุมของประเทศ เพิ่ม
รายได้เข้าประเทศ รวมทัง้เพือ่ขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมการจดัประชมุของ
ประเทศไทยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทางในระดับเอเชียต่อไป
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ทีเสบ็เปิดมติิใหมไ่มซเ์พื่อชุมชน
ทีเสบ็ เปิดพื้นท่ีดึงชุมชนสหกรณ์ จับคูเ่จรจาต่อยอดธุรกิจกับเอกชน 

และหนว่ยงานภาครฐั ตามนโยบายให้ไมซช์ว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ดร.อรรชกา สบุีญเรอืง ประธานกรรมการส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ เปิดเผยว่า การส่งเสรมิ 
ตลาดอตุสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศปีนี ้ทเีส็บมีแนวทางในการผลักดนัให้เกดิความร่วมมือระหว่างภาครฐั เอกชน  
และชมุชน 3 ประสานประชารฐั เพือ่ให้อตุสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและช่วยกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล

“ทเีสบ็เลง็เหน็ว่า ชุมชนสหกรณ์ซ่ึงมีอยูท่ัว่ประเทศ เป็นกลุ่มเป้าหมายทีมี่ศกัยภาพทัง้ในด้านการเป็น
จุดหมายปลายทางใหม่รองรับการจัดงานไมซ์ (การจัดประชุม งานแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล) 
และการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค" ดร.อรรชกา กล่าว

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้พัฒนาสู่การรองรับธุรกิจการ
จัดงานไมซ์  โ ดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนหรือ 
จดักจิกรรมพเิศษตามวาระโอกาสขององค์กรธรุกจิต่าง ๆ  ด้วยจดุแขง็ด้านความคดิสร้างสรรค์บนพืน้ฐานทรพัยากร
และอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งจะสามารถเป็นช่องทางใหม่ด้านรายได้แก่สหกรณ์
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ทีเส็บและก ร ม ส่งเสริมสหกรณ์จึงได้คัดสรรสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพ 35 แห่ง ให้เป็นพื้นที่น�าร่องโดยจะจัดท�าเป็นคู่มือสถานที่จัด
งานไมซ์เพื่ อ ชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  ทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ ซึง่จากการน�าคณะผูแ้ทนองค์กร
ธุรกิจและสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ�ากัด จ.เพชรบุรี และสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด จ.สระบุรี ปรากฎ
ว่าได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และสร้างความตื่นตัว
ให้กับชุมชนในการเป็นสถานที่จัดงานไมซ์เป็นอย่างมาก

ในการนี้ยัง ร่ วมมือกันจัดกิจกรรม Table Top Sale ซึ่ง
เป็นการจับคู่ เจรจาธุรกิจระหว่างผู้แทนจากองค์กรธุรกิจชั้นน�า มูลนิธิ
ต่างๆ สถานศึกษา สถาบันการเงิน รวมกว่า 100 ราย มาพบปะเจรจา 
กบัผูแ้ทนชมุชนสหกรณ์กว่า 16 แห่ง ทีม่าร่วมออกบูธในงาน “ไมซ์เพือ่
ชุมชน มิติใหม่อุตสาหกรรมไมซ์ไทย” เพื่อร่วมกันแสวงหาโอกาสที่จะ
แบ่งปันองค์ความรู้ ช่วยต่อยอดการพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน

"แนวทางนีจ้ะน�าเอางานเพือ่สงัคมของภาคเอกชน ไปสูก่ลุม่
เป้าหมายท่ีส�าคญั สามารถน�าความรู ้เช่นการผลติ การตลาด บรรจภุณัฑ์ 
หรอืแม้แต่ทุน ไปช่วยเพิม่ความเข้มแขง็แก่สหกรณ์ ซึง่ชนบทกจ็ะพฒันา
ขึ้นตามมา"

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กล่าวว่า ความร่วมมอืในการจดัท�าโครงการ “ไมซ์เพือ่ชมุชน” ครัง้นี ้ม ี
เป้าหมายในการร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิระดบัฐานรากให้มคีวามเข้มแขง็ 
ตามนโยบายของรฐับาลทีต้่องการกระตุน้เศรษฐกจิและเร่งกระจายรายได้ 
สู่ชุมชนต่างๆ โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตัวขับเคลื่อน

"การส่งเสริมให้เกิดการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวใน
ชุมชนต่างๆ นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับ 
ชาวบ้านได้ โดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางของชุมชน ท�าหน้าที่น�าเสนอ
เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆ ให้มีความน่าสนใจ 
รวมถึงรวบรวมสินค้าพ้ืนบ้านท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งสินค้า
ประเภทอาหาร ขนมพื้นบ้าน สินค้าเกษตรแปรรูปและอื่นๆ ที่ชุมชน
ภาคภูมิใจมาเล่าสู่ผู้ที่เข้าไปศึกษาดูงาน ให้ประทับใจ"

ขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมสหกรณ์
น�าร่อง 35 แห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยรวบรวมข้อมูลเรื่องราวต่างๆ 
และสนิค้าของดแีต่ละชมุชนมาเป็นจดุขายและดงึดดูให้หน่วยงานต่างๆ 
ไปเยีย่มชมและเกดิการบอกต่อเรือ่งราวเหล่านัน้ขยายออกไปในวงกว้าง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังจะน�าโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” 
มาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้ 
โครงการ 1 อ�าเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร เพือ่ให้สหกรณ์เปิดรบัประสบการณ์  
ความรู้ แนวความคิดใหม่ๆ จากภาคเอกชน เพิ่มความเข้มแข็ง เป็นที่
พึ่งแก่สมาชิกในชุมชน

“ไมซ์เพือ่ชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสรมิอตุสาหกรรมไมซ์ 
ภายในประเทศของทเีส็บ ซึง่จะเสรมิให้เราบรรลเุป้าหมายนกัเดนิทางไมซ์ 
ในประเทศไม่ต�า่กว่า 29 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศ 62,000 ล้านบาท” 
ดร.อรรชกา กล่าวสรุป
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ทีเสบ็ปลกุเทรนด์ตลาดมติิใหมไ่มซเ์พื่อชุมชน
ลยุขบัเคล่ือน 3 แผนใหญต่่อยอดรายได้ท่ัวไทย

ทีเส็บเปิดมติใิหม่ “ไมซ์เพือ่ชมุชน” ปลุกตลาดทกุภาคส่วน
ทั้งรัฐและเอกชนตั้งโต๊ะจับคู่เจรจาต่อยอดธุรกิจสหกรณ์ชุมชนท่ัวไทย 
“ผอ.จริตุถ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา” ลัน่เดนิหน้าขบัเคลือ่นไมซ์ในประเทศ 

นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการ
จดัประชมุปละนทิรรศการ  เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายส�านกังานส่งเสรมิ
การจดัประชมุและนทิรรศการ (องค์การมหาชน) “สสปน./TCEB” ส่ง
เสริมตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศครอบคลุมการจัดประชุม งาน
แสดงสินค้า การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล กระตุ้นการขยายเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยล่าสุดได้เปิดตัวโครงการ “ไมซ์
เพื่อชุมชน” ร่วมกับทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ น�าผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือ
ข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศเข้ามาร่วมเป็นสถานที่รองรับตลาดไมซ์ใน
ประเทศ เนื่องจากในปี 2561 ทีเส็บสามารถท�าให้ไมซ์ในประเทศสร้าง
รายได้กระจายสูท่ั่วประเทศได้กว่า 62,000 ล้านบาท จากตลาดไมซ์ใน
ประเทศปีละประมาณ 29 ล้านคน

นายจริตุถ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้�านวยการ ส�านกังาน
ส่งเสริมการจัดประชุมปละนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “สสปน./
TCEB)  เปิดเผยว่าริเร่ิมการจดัประชมุเมอืงไทยในโครงการพระราชด�าริ
มาตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งปี 2561 ได้น�าร่องต่อยอดโครงการ “ไมซ์
เพื่อชุมชน” ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่ิมต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 
2561 บุกเบกิน�าสมาชกิบรษิทัขนาดใหญ่ในเครอืข่ายอนาคตไทยลงพืน้
ที่จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการและส�ารวจผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถ่ิน
ของชุมชนสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และเมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2561 น�าสื่อมวลชนร่วมส�ารวจและท�ากิจกรรมในสหกรณ์
โคนมมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากนั้นวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จัด
เวท ี“ไมซ์เพือ่ชมุชน มติใิหม่อตุสาหกรรมไมซ์” โดยเชญิผูบ้รหิารหน่วย

งานเกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน เปิดเวทีเสวนา พร้อมกับจัดตั้งโต๊ะจับ
คู่เจรจาธุรกิจ (Table top sale) ระหว่างกลุ่มผู้แทนผู้ที่จะน�าตลาดไมซ์
ลงพื้นที่ ได้แก่ องค์กรธุรกิจชั้นน�า มูลนิธิต่าง ๆ สถานศึกษา สถาบัน
การเงิน รวมกว่า 100 ราย มาพบกับตัวแทนชุมชนสหกรณ์ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ขายเจ้าของสินค้ากว่า 16 แห่ง เพือ่แสวงหาโอกาส แบ่งปันองค์ความรู้ 
ช่วยต่อยอดการพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ทีเส็บตั้งเป้าให้เกิด
มิติใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ โดยเตรียมเดินหน้า 3 แผน
หลัก ประกอบด้วย

แผนทิ่ี 1 การน�าตลาดกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่และหน่วย
งานต่าง ๆ  เข้าไปหาชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งทาง TCEB ได้จัดแพกเกจ
สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรต่าง ๆ ท่ีน�าพนักงานไปจัดไมซ์ตาม
ชุมชนเมืองรองทั่วประเทศ รวมทั้งยังร่วมกับสมาคมธุรกิจน�าเที่ยวใน
ประเทศ ส�ารวจเส้นทางการโปรโมตไมซ์เพื่อชุมชน ควบคู่กันไปด้วย

แผนที่ 2 จัดท�ามาตรฐานห้องประชุม โดยจะจัดส่งหน่วย
งานที่มีองค์ความรู้ทางด้าน Thailand MICE Venue Standard เข้าไป
ให้ค�าแนะน�าแก่ชุมชน

แผนท่ี 3 จดัท�าเอกสารคูม่อืแนะน�าสถานทีใ่ห้ฟรแีก่เอกชน
ที่จะน�าไมซ์ไปจัดในชุมชน เปิดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ทาง

ตลอดปี 2561 เป็นต้นไป TCEB จะผนึกความร่วมมือกับ
ทกุฝ่ายขบัเคลือ่นไมซ์เพือ่ชมุชนให้กลายเป็นพลงัสร้างความย่ังยืนให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นสามารถมีตลาดเข้าไปอุดหนุนสินค้าและบริการที่จะช่วย
เพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความ
เหล่ือมล�า้ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิม่รายได้ด้วยมิตใิหม่ไมซ์ในประเทศ
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“ทีเส็บ” ดึงบายเออร์บุกงาน
TDMM เชียงใหม่  
ชู “7 อัศจรรย์แห่งล้านนา”
เพิ่มมูลค่าตลาดไมซ์

“ทีเส็บ” เปิดฉากงาน TDMM 2018 เชียงใหม่ ดึงบายเออร์ทัง้หน่วยงานรัฐ-เอกชนพบผู้ขาย หนุนไทย
ประชุมไทย หวังกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศ ชู “7 อัศจรรย์แห่งล้านนา” แม็กเนทใหม่ เพิ่มมูลค่าตลาดไมซ์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน) หรอื ทเีสบ็ ไดจ้ดังาน Thailand Domestic MICE Mart 2018 หรอื TDMM 2018 ณ ศนูยป์ระชุมนานาชาตคิุม้ค�า  
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริม 
การตลาดในประเทศ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บ ร่วมกับ ศูนย์ความ 
เป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE) จัดงาน  
Thailand Domestic MICE Mart 2018 หรือ TDMM 2018 ซึ่งเป็น 
การจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยภายในงานมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ  
(Trade Meet) ระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) ซึ่งมีจ�านวน 
ผู้ขายมากกว่า 50 หน่วยงาน อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์ประชุม  
สถานที่ท่องเที่ยว สายการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านไมซ์ ขณะ
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ที่ได้น�าผู้ซื้อจากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 100 ราย  
เข้าร่วมเจรจาธุรกิจในครั้งน้ี และได้เปิดตัว 7 อัศจรรย์แห่งล้านนา  
ซึ่งเป็นจุดขายใหม่ที่จะเข้ามาส่งเสริมธุรกิจไมซ์ของเชียงใหม่และ 
ภาคเหนือให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของไมซ์ให้เพิ่มสูงขึ้นได้

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ส�าคัญของการจัดงานคือ เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคก้าวทันอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริม
ให้มีการจัดประชุมสัมมนาในประเทศให้มากขึ้น โดยได้พัฒนางาน  
TDMM 2018 ให้มีรูปแบบแตกต่างกว่าทุกครั้ง จากเดิมเป็นงานปิด 
แบบ B2B (Business to Business) ที่เป็นการขายให้กับองค์กร 
ภาคธุรกิจ ซ่ึงในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงานเป็น B2C (Business 
to Consumer) เน้นการขายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป โดยจัด
ตั้งพื้นที่ใหม่ในรูปแบบ “ไทยประชุมไทย” รองรับงานแบบ B2C และ
เตรียมเข้าไปจัดตั้งไว้ภายในงานไทยเที่ยวไทยในช่วงเดือนกันยายน 
2561 นี้ เพื่อน�าเสนอแพ็กเกจการประชุมสัมมนาให้กับลูกค้าและ
เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการด้านไมซ์ได้ครบวงจร

นายสราญโรจน์ กล่าวว่า ปี 2560 มูลค่าตลาดไมซ์ใน
ประเทศไทย มีมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาท แต่รายได้ราว 80% 
ยังคงกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ในปีนี้จึงเร่งผลักดัน
ธุรกิจไมซ์สู่ภูมิภาคให้มากขึ้น โดยเป้าหมายคือขายสินค้ากลุ่มไมซ์ใน 
เมืองหลักและเที่ยวเมืองรอง พร้อมขายแพ็กเกจร่วมกับกลุ่มจังหวัด  
โดยผลักดันงานเทรดโชว์ออกสู่เมืองไมซ์ ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา 
ขอนแก่น และภูเก็ต และเตรียมขยายสู่การจัดประชุมในเมืองที่มี
ศักยภาพใกล้เคียง เช่น เชียงราย ระยอง อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ 
และส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวหลังจบงานไปยังเมืองรองท่ีเข้าถึงจาก
เมืองไมซ์ได้สะดวก เช่น ล�าปาง จันทบุรี หนองคาย ร้อยเอ็ด พังงา 
เป็นต้น

ส�าหรับในช่วง 3 ไตรมาสของปีนี้ พบว่าตลาดไมซ์ใน
ประเทศไทยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมงาน
ประชมุในธรุกจิไมซ์มากกว่า 900,000 คน มรีายได้ราว 70,000 ล้านบาท  
เติบโตเพิ่มขึ้นราว 20% โดยมีสัดส่วนตลาด Incentives เติบโตขึ้น
ถึง 10%

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
กล่าวว่า จงัหวัดเชยีงใหม่มยีทุธศาศตร์ทีชั่ดเจนในการพฒันาอตุสาหกรรม 
ไมซ์ ในฐานะที่เป็นเมืองไมซ์ โดยมุ่งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดไมซ์ โดยเฉพาะตลาดเอเชียเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายของ
เชียงใหม่ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมยกระดับการบริการพัฒนาสินค้า 
ท่องเทีย่ว สร้างโอกาสในกจิกรรมไมซ์โดยใช้ทนุทางวฒันธรรม พฒันา 
ยกระดับบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพ้ืนท่ีและ 
ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ

ด้าน ดร.ไพรชั พบิลูย์รุง่โรจน์ ผูอ้�านวยการ ศนูย์ความเป็นเลศิ 
ด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE) กล่าวว่า ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านไมซ์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ
เป็นเมืองไมซ์ (MICE City) ที่ดีมานด์ด้านไมซ์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ขณะท่ีซัพพลายท่ีจะสนับสนุนหรือส่งเสริม โดยเฉพาะบริการ
ด้านการท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยังคงมีรูปแบบเดิมๆ  
ดงันัน้ การสร้างโอกาสและจดุขายใหม่ๆให้กับธรุกจิไมซ์จึงมีความจ�าเป็น 
และจะช่วยกระตุน้ตลาดไมซ์ให้มคีวามแขง็แรงมากขึน้ ล่าสดุ ได้คดัเลือก  
7 อัศจรรย์แห่งล้านนา ท่ีจะท�าให้การมาจัดงานไมซ์ที่เชียงใหม่มี 
ความแตกต่างและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ 7 อัศจรรย์แห่งล้านนา ประกอบด้วย 1. Altra  
Adventure รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในรูปแบบ Team Building  
แนว Adventure อาทิ แข่ง ATV ลุยป่า ล่องแก่ง เดินป่า เป็นต้น  
2. Tea Tradition ชมชาต้นแรกของ ร.9 ณ ดอบปู่หม่ืน สมัผสัวถิชีา  
3. Rustic Rice เปลี่ยนรูปแบบการประชุมกลางทุ่งนาส�าหรับการ
ประชุมกลุ่มเล็กๆ 20-30 คน ณ บ้านแพะต้นยางงาม อ.บ้านธิ 
จ.ล�าพูน 4. Secret Silk แหล่งผ้าไหมล้านนาล�าพูน ที่กลุ่มไมซ์จะได ้
เรียนรู ้การทอผ้ายกดอก ผ้าฝ้ายพ้ืนเมือง 5.Wellness Wisdom  
สปาผลไม้ 12 เดือน ซึ่งเป็นสุดยอดวิถีสุขภาพล้านนา ผ่อนคลาย 
การนวดโบราณย�่าขาง ณ วัดต้นเกว๋น 6. Fantastic Foods ปรับ 
รูปแบบการท�ากิจกรรม Team Building แข่งท�าอาหารล้านนา  
7. Halal History สัมผัสบรรยากาศตลาดพื้นเมืองแบบฮาลาล  
ณ กาดบ้านฮ่อ และโรงแรมทีร่องรับตลาดมสุลิมโดยเฉพาะ ซึง่แนวโน้ม 
ของตลาดมุสลิมที่ต้องการจัดไมซ์ในเชียงใหม่มีเพิ่มมากขึ้น โดยการชู 
7 อศัจรรย์แห่งล้านนา คาดว่าจะสามารถรกัษาฐานตลาดไมซ์กลุม่เดมิ 
และขยายตลาดไมซ์กลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น



22 | สงิหาคม 2561

MICE CAMPAIGN

บางกอกแอร์เวยส์จับมอืทีเสบ็จัดทริปแนะน�าเชยีงใหม ่
เจาะตลาดนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม CLMV ผ่านแคมเปญ

“บางกอกแอรเ์วย์ส” จับมือส�านักงานส่งเสรมิการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) จัดทรปิพิเศษต้อนรบัคณะ
สื่อมวลชนและบรษัิทตัวแทนขาย (Agent) จ�านวน 30 ท่าน จาก
กัมพูชา สปป.ลาว พมา่ และเวยีดนาม (CLMV) พรอ้มน�าเสนอ
แคมเปญ Fly and Meet Double Bonus ท่ีทั้งสองหน่วย
งานพฒันารว่มกัน เพื่อดึงดดูนักเดินทางธุรกิจจากกลุ่มประเทศ 
CLMV ให้เดินทางมาจัดงานประชุมองค์กรและท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั ในจังหวดัเชยีงใหม่

นายคมกริช งามวงศ์วิโรจน์ ผู้อ�านวยการ ส่วนขาย
ภูมิภาค-เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส กล่าวว่า “สายการบินฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ร่วมมือ 
กบัทเีสบ็ในการจดัทรปิพเิศษแก่คณะสือ่มวลชนและบรษัิทตวัแทนขาย 
เพือ่แนะน�าจงัหวัดเชยีงใหม่ในครัง้นี ้หลงัจากทีไ่ด้เปิดตวัแคมเปญร่วม 
Fly and Meet Double Bonus ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผมเชื่อมั่นว่า
ทริปนี้จะมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่สื่อมวลชนและบริษัท
ตัวแทนขายจากทั้ง 4 ประเทศ ให้ได้เห็นศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดการประชุมและการเดินทางธุรกิจ และได้สัมผัสการบริการ
เต็มรูปแบบ (Full Service) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งเป็น
ที่ต้องการของนักเดินทางธุรกิจ”

“การร่วมมือกับทีเส็บ ผนวกกับเครือข่ายเส้นทางบินที่
ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
ทีม่มีานาน และการเชือ่มต่อเส้นทางบนิไปยงัจดุหมายปลายทางทีเ่ป็น
เมืองไมซ์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และ
อู่ตะเภา (พัทยา) นั้น ผมเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดกลุ่มนักเดินทางธุรกิจ
จาก CLMV ได้เป็นอย่างดี” นายคมกริชกล่าวเสริม

นางนชิาภา ยศวร์ี รองผูอ้�านวยการอาวโุส สายงานธรุกิจ 
ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื
ทีเส็บ กล่าวว่า “นโยบาย "เติบโตไปด้วยกัน" (Stronger Together) 
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับกลุ่มประเทศ CLMV ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานของรัฐท�าหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กร การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และนิทรรศการ หรือ
ไมซ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงเดินหน้ากลยุทธ์ส่งเสริมการ
ตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตลอด 5 ปี
ที่ผ่านมา ส�าหรับปีงบประมาณ 2561 เพียงสามไตรมาสแรก มีนักเดิน
ทางธุรกิจจากเวียดนามเข้ามาถึง 51,416 คน ในขณะที่อีกสามประเทศ
ท�ายอดเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ได้แก่ พม่า 11,596 คน 
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กัมพูชา 10,665 คน และ สปป.ลาว 23,539 คน หรือในภาพรวม 
4 ประเทศมีอัตราการเติบโตถึง 97.32% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
2560 ทั้งปี”

ทีเส็บได้ร่วมมือกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งมี 
เส้นทางบินจากกลุ่มประเทศ CLMV หลายเมือง สร้างแคมเปญ  
Fly and Meet Double Bonus มอบสิทธิประโยชน์แก่กลุ่มนักเดินทาง 
ธุรกิจจากกลุ่มประเทศ CLMV ท้ังด้านการเดินทางและการจัดงาน  
อกีทัง้ยงัจดัทริปพเิศษ แนะน�าเชยีงใหม่ในฐานะเมืองไมซ์ทีม่คีวามพร้อม 
ในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่โรงแรมที่พัก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า สถาน
ที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดงานในรูปแบบต่างๆ ธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น การเดินทางขนส่ง ร้านอาหาร กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น รวมถึง 
ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ทีส่ามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้มากกว่า
ปีละ 10 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางการบินแห่งที่ 3 ของสายการบิน 
บางกอกแอร์เวย์ส รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินสมุย  
โดยมีเส้นทางบินตรงสู่เมืองส�าคัญในกลุ่มประเทศ CLMV เช่น ย่างกุ้ง 
มัณฑะเลย์ และฮานอย เชียงใหม่จึงเป็นจุดหมายปลายทางธุรกิจท่ี
ส�าคัญ และเป็นตัวอย่างของเมืองที่มีศักยภาพจัดงานไมซ์รอบด้าน

ส�าหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 
2561 โดยมีสื่อมวลชนและบริษัทตัวแทนขายร่วมเดินทาง 30 ท่าน 
จากทั้งหมด 4 ประเทศ เพื่อเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไมซ์
ของเชียงใหม่ เช่น โรงแรม ศูนย์ประชุม สปา สถานที่ท่องเที่ยว บริษัท
บริการจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) จากน้ันเยี่ยมชมตัวเมือง
เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ เมื่อวาน วันนี้ และวันพรุ่งนี้” 

สะท้อนพัฒนาการของเชียงใหม่ตามกาลเวลา จากอดีตอันรุ่งเรืองด้วย
ศิลปวัฒนธรรม สู่วิถีชีวิตกินดีอยู่ดีและศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค
เหนอืในทกุวนันี ้ไปยงัอนาคตของเชยีงใหม่ในฐานะเมอืงไมซ์ จดุหมาย
ปลายทางธุรกิจที่ส�าคัญอันดับต้นๆ ของภูมิภาค

ทั้งนี้ แคมเปญ Fly and Meet Double Bonus นี้มอบ
สิทธิประโยชน์มากมายให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมและการท่อง
เทีย่วเพือ่เป็นรางวลัจากกลุม่ประเทศ CLMV เริม่ต้นทีก่ลุม่นกัเดนิทาง
รวมอย่างน้อย 50 คนขึ้นไป เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
สู่จุดหมายในประเทศไทย และพักโรงแรมท่ีจดทะเบียนอย่างน้อย 2 
คืน หรือจัดงาน ณ สถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรอง Thailand MICE 
Venue Standard (TVMS) โดยทีเส็บจะมอบเงินสนับสนุนในการจัด
งาน หรือผู้จัดงานสามารถเลือกรับการสนับสนุนในรูปแบบกิจกรรม
โดยมีมูลค่าเท่ากับเงินสนับสนุนแทน เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทย การบริการ meet and greet การสาธิตการท�าอาหารไทย หรือ
การสาธิตงานฝีมือไทย นอกจากนี้ ทีเส็บยังให้การสนับสนุนด้านการ
อ�านวยความสะดวกส�าหรับวีไอพีในการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
พิเศษ หรือ “ไมซ์เลน” ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกด้วย

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะมอบบัตรโดยสารฟรี 1 ที่
นั่ง ส�าหรับการจองบัตรโดยสารทุกๆ 50 ใบ คะแนนสะสมไมล์ ฟลาย
เออร์โบนัส 2 เท่า น�้าหนักสัมภาระเพิ่มอีก 10กิโลกรัม การเลือกที่นั่ง
ล่วงหน้า การบรกิารเชก็อนิเคาน์เตอร์พเิศษ การบรกิารเช็กอนิล่วงหน้า 
ป้ายติดสัมภาระ priority และของที่ระลึกจากทางสายการบินฯ
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จริตุถ์ อศิรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำน 

ส่งเสรมิกำรจดัประชมุและนทิรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรอื

ทีเส็บ กล่ำวว่ำ อุตสำหกรรมไมซ์เป็นหน่ึงในอุตสำหกรรม

บริกำรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำมำรถใช้

นวัตกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเข้ำมำช่วยเพิ่มขีดควำม

สำมำรถทำงกำรแข่งขัน ต่อยอดด้ำนกำรกระจำยรำยได้และ

ควำมเจริญ ออกสู่ทุกภูมิภำคของประเทศไทย โดย ทีเส็บ  

มีนโยบำยส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้นวัตกรรมควบคู่ กับ

ข้อมูล อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภำพทำงกำรแข่งขัน ให้ 

อตุสำหกรรมไมซ์ไทยอย่ำงยัง่ยนืภำยในปี พ.ศ. 2565 จึงได้

จดัตัง้ ฝ่ำยส่งเสรมินวตักรรมเพือ่ธรุกจิ (MICE Intelligence 

and Innovation Department) เพื่อให้บริกำรด้ำนข้อมูล

และส่งเสริมนวัตกรรมให้กับอุตสำหกรรมไมซ์ กำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์หรือแอพพลิเคชั่นที่จะอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับ

กำรจัดงำนไมซ์ทั้งในส่วนของผู้จัดงำน และผู้เข้ำร่วมงำน

ส่งเสริมแนวทางการจัดงานด้านนวัตกรรม รวมไปถึงมี
บทบาทในการสร้างพันธมิตรในวงการนวัตกรรม ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้าน
ธุรกิจ ผลักดันให้เกิดการ ใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ 
เพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยนวัตกรรม ให้เป็น
อตุสาหกรรมตวัอย่างส�าหรบั การส่งเสรมิ และพฒันาการใช้นวตักรรม
และข้อมูลอัจฉริยะ อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้อุตสาห
กรรมไมซ์ไทยอย่างยั่งยืน ทีเส็บ และ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรอื เอน็ไอเอ จงึลงนามบนัทกึข้อตกลง ว่าด้วยความ
ร่วมมือใน การส่งเสรมิ และยกระดบัอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
ด้วยนวัตกรรม ให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการจัดงานภายใต้นโยบายอุตสาหกรรมไทย
แลนด์ 4.0 พร้อมพฒันา และกระจายองค์ความรู ้อกีทัง้สร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิจ ให้กับทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านการส่งเสริมการตลาด การ
พัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ รวมถึงบุคลากรและสถานที่จัดงาน ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงฯ ดังกล่าว ทีเส็บ และ เอ็นไอเอ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ร่วมกนั ในการส่งเสรมินวัตกรรม ผ่านธรุกจิไมซ์ โดยมีกรอบระยะเวลา
การด�าเนินงานเบื้องต้นภายใน 5 ปี

NIA จับมือ TCEB พัฒนานวัตกรรม
สร้างอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่ยุค INNOVATION

เพิม่ศักยภาพทางการแข่งขันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างยัง่ยืน ภายใน 5 ปี
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ผ่านแคมเปญ “INNOVATION THAILAND” ได้แก่

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และยกระดับประเทศไทยด้วย
นวัตกรรมให้เป็นผู้น�าไมซ์ในเวทีโลก (Innovation Promotion) ผ่าน
เวทีส่งเสริมการตลาดไมซ์ประเทศไทย เช่น งานเทรดโชว์ และโรดโชว์
ไมซ์ในและต่างประเทศ

2) เพ่ือยกระดบัพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพ ผ่านการใช้นวตักรรม (Innovation  
District) โดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมผ่านแนวทางการพัฒนา 
“ไมซ์ซิตี้” (MICE City) ก่อให้เกิดการกระจายความเจริญและรายได ้
สู่ท้องถ่ิน โดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการ สร้าง
บรรยากาศ ของย่านเศรษฐกจิและการบรกิาร และเชือ่มโยงความร่วมมือ 
ทกุภาคส่วนทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชนในพ้ืนที ่ให้เกดิ
การพัฒนาพื้นที่ร่วมกันอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovation Capability) ให้แก่บุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรมไมซ์ 
ผ่านหลกัสตูร “MICE Academy” ท�าให้สามารถน�านวตักรรม มาช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศได้ต่อไป

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งคาดว่า 
จะเป็น 5 ปีที่เกิดประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย  
ทั้งในแง่ของการสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
การพัฒนาบุคลากร ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของการใช้นวัตกรรมได้ต่อ
ไปอย่างยั่งยืน

ส�าหรับโครงการหรือกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา ของฝ่าย 
ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ ได้แก่ การประกวด SMART MICE  
Innovation Awards: co-creation camp ที่ Knowledge Exchange 
Center, กิจกรรม Service Design Workshop ร่วมกับภาคเอกชน
เพ่ือพัฒนาการใช้นวัตกรรมในธุรกิจไมซ์, โครงการ SMART MICE 
Innovation Award ส่วนแผนงานในอนาคต

อาทิ การจัดท�า MICE Intelligence Website ในเว็บไซต์
ของทีเส็บ, การพัฒนา Smart Biz แอพพลิเคชั่นเฟส 2 และการจัด
ประกวดไอเดยีสตาร์ทอพัระดบั Pro-league@ITW ร่วมกับส�านกังาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งานแรกในความร่วมมือทีจ่ะเกดิขึน้ คอื การจัดเวท ี“Triple 
B: Digitalization in Bleisure Business Boom” ส่งเสริมธุรกิจไมซ์
ด้วยนวัตกรรม ภายในงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งเป็นครั้งแรก
ของการ จับมืออุตสาหกรรมไมซ์ กับเครือข่ายสตาร์ทอัพระดับประเทศ

เพือ่ร่วมกนัค้นหาไอเดยีใหม่ๆ ต่อยอดการสร้างประสบการณ์ 
แก่นกัเดินทางไมซ์ทีเ่น้นเพิม่ Digital Service Design และ Innovation 
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็น Smart MICE ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัล

ส�าหรับผู้ประกอบการ หรือผู้ท่ีสนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th/socialinnovation หรือ facebook.com/niathailan
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ทีเส็บ เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่รับปี 61 “MICE ไม่ได้
แปลวา่หน”ู หนงัสอืเลม่แรกของเมอืงไทยท่ีเลา่เร่ืองอุตสาหกรรมไมซ์
ได้อย่างครบถ้วน เล่มขนาดกะทัดรัด ดีไซน์ทันสมัยและอ่านง่าย น�า
เสนออย่างสนุกสนาน น่าสนใจ พร้อมรวบรวมบทสัมภาษณ์บุคคล
ในแวดวงไมซ์กว่า 11 คน สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดสร้างคนพันธ์ุ
ไมซ์รุ่นใหม่ให้กับประเทศ ได้เข้ามาช่วยพัฒนาไมซ์ของไทยให้เติบโต 
พร้อมเป็นศูนย์กลางไมซ์แห่งเอเชีย

ส�าหรับเนื้อหาภายในพ็อกเก็ตบุ๊ก “MICE ไม่ได้แปลว่า
หนู” นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่q ได้แก่ ส่วนแรก KNOW MICE 
นี่ล่ะ…ไมซ์ แนะน�าให้ทุกคนได้รู้จักกับธุรกิจไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นความ
หมายที่แท้จริงของหัวใจ 4 ห้องที่ส�าคัญของไมซ์ Meetings, Incentive 
Travels, Conventions และ Exhibitions แล้วยงัท�าให้เรารูด้้วยว่า ธรุกิจ
ที่พักแนวใหม่ Airbnb ซึ่งฉีกกรอบการเข้าพักแบบเดิมๆ ได้แนวคิดมา
จากงานประชุมสัมมนาด้านการออกแบบที่ซานฟรานซิสโกในปี 2007 
หรือพูดง่ายๆ ก็คือ  Airbnb เกิดจากธุรกิจไมซ์นั่นเอง  นอกจากนั้นยัง

ได้รวบรวมเทรนด์ใหม่ๆของไมซ์ที่ห้ามพลาด อาทิ Sport Event หรือ 
Smart MICE ที่มีการน�าดิจิทัลหรือการน�า Mobile Application มาใช้
เพ่ือสร้างสีสันให้ไมซ์ รวมไปถึงการน�าเสนอเรื่องจัดตั้งเมืองไมซ์หรือ 
MICE Cities อย่างเป็นทางการได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
ภูเก็ต ขอนแก่นและพัทยา เป็นต้น

ส่วนที่สองได้แก่ THE MIGHTY MICE เมื่อไมซ์เข้ามา  
จงเปิดประตู เป็นการถอดบทเรียนการประมูลสิทธิ์ การด�าเนินงาน
เป็นเจ้าภาพจดังานของไทยจากอดตีถงึปัจจบุนั โดยน�าเสนอทัง้หมด 7 
งานด้วยกัน ได้แก่ Organo Gold Asia Convention ซึ่งถูกยกให้เป็น 
กรณีศึกษาของการจัดงานประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ที่
ประสบความส�าเร็จอย่างมากในปี 2558 และปี 2560, การจัดประชุม  
Quantum FY18 Sales & Partner Kick off 2017 ซึง่เป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่
ท่ีเลือกเชียงใหม่เป็นปลายทางการประชุมท่ีทุกอย่างในงานได้เตรียม
ไว้ให้ทุกคนร้อง “ว้าว”, การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก,  
งาน FDI Annual World Dental Congress 2015 ครั้งที่ 103  
ณ ศูนย์การประชุมไบเทค เป็นงานประชุมทันตแพทย์โลกขององค์กร

ทีเส็บ เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก
“MICE ไม่ได้แปลว่าหนู”
เล่าเรื่องไมซ์ผ่านมุมมองและประสบการณ์จริง
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พื้นฐานให้เดินทางสะดวกกว ่านี้  ปลอดภัยและมีวินัยมากขึ้น 
ประเทศไทยโดดเด่นในแง่ของวัฒนธรรมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ 
ของเรา กรุงเทพฯ เป็น vibrant city หรือเมืองที่มีชีวิตชีวา เราต้องใช้
ประโยชน์จากค�านีใ้ห้มาก” ส่วนนายทาลนู เทง นายกสมาคมการแสดง
สินค้า(ไทย) กล่าวว่า “เอ็กซิบิชันเติบโต 3-5% ทุกปี สิ่งที่ต้องการคือ
เรือ่งสถานทีจ่ดัแสดง ล่าสุดขอนแก่นได้เปิดศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้า
นานาชาติขอนแก่นหรือ KICE ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเอ็กซิบิชันที่
เหมาะกับขอนแก่นน่าจะเป็นเรือ่งโลจสิตกิส์ ถ้าเป็นเชยีงใหม่เหมาะกบั
เรื่องเกษตรกรรมและหัตถกรรม ความพร้อมของไทยในการจัดแสดง
สินค้าระดับโลกในตอนนี้อาจยังไปไม่ถึง น่าจะเริ่มจากการเป็นผู้น�าใน
อาเซียนก่อน อยากให้ทเีส็บส่งเสรมิให้ความรูใ้ห้คนรูจั้กไมซ์มากยิง่ขึน้”

ส�าหรับประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นผู้น�าด้านอุตสาหกรรม 
ไมซ์ในอาเซียนตัวจริง โดยวัดจากการจัดประชุมสัมมนา ระดับ
นานาชาติในปี 2559 ได้จัดงานไปทั้งหมด 174 งาน มากกว่าประเทศ
สิงคโปร์ซ่ึงมีเพยีง 151 งาน ส่งผลให้ประเทศไทยตดิอนัดบัประเทศไมซ์
ของโลกอนัดบัที ่24 ในขณะทีส่งิคโปร์อยูอ่นัดบัที ่27 ท�าให้ไทยก้าวขึน้
เป็นผูน้�าอนัดบัหนึง่ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ….. MICE ในวันนีจ้งึไม่ใช่
แค่หนตูวัเลก็ๆ อกีต่อไปแล้ว แต่เป็นธรุกจิทีส่ร้างรายได้และขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิของชาต ิ  หากสนใจและไม่รูว่้าจะเริม่ต้นเข้าสูธ่รุกจินีอ้ย่างไร 
พอ็กเกต็บุก๊ “MICE ไม่ได้แปลว่าหน”ู คืออาวธุทางความคดิอย่างหนึง่
ที่จะช่วยให้ทุกคนให้รู้จักกับไมซ์มากขึ้นได้อย่างแน่นอน สามารถเป็น
เจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มน้ีท่ีร้านนายอินทร์ทุกสาขา ร้านหนังสือ B2S 
และร้านหนังสือทั่วไป ในราคาเล่มละ 265 บาท

สหพันธ์ทันตกรรมโลก ที่มีคนเข้าร่วมงานเป็นหมื่นคน ประเทศไทย
ใช้เวลาเตรียมงานนี้ถึง 2 ปีเต็ม, Future Energy Asia 2018 งาน
ประชุมพลังงานระดับโลกซึ่งก�าลังจะจัดขึ้นในต้นปี 2561 มีคนเข้าร่วม
ประชุมจากทั่วโลกไม่ต�่ากว่า 1,500 คน และคาดว่าจะมีคนเข้าชมงาน
จดัแสดงสนิค้าไม่น้อยกว่า 15,000 คน, งาน  VIV Asia  เป็นงานแสดง
นวตักรรมและเทคโนโลยด้ีานปศสุตัว์และสตัว์น�า้ระดบัโลกทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในเอเชีย และจัดขึ้นในประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งจนเป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างขวาง และสุดท้ายงาน  Harmony World Puppet Carnival  
in Bangkok Thailand 2014 งานเทศกาลหุ่นโลกที่หุ่นจากนานา
ประเทศกว่า 80 ประเทศได้พากันเดินขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ ่
และยาวเหยียดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

ในส่วนสุดท้ายของพ็อกเก็ตบุ๊ก MICE ไม่ได้แปลว่าหนู 
มีชื่อว่า WHEN MICE MEETS MASS บทเรียนนอกต�าราจาก 
คนพันธุ์ไมซ์  เป็นบทสัมภาษณ์บุคคลในแวดวงไมซ์กว่า 11 คน ได้แก่ 
ดร.ประสาน ภิรัช บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ภิรัชบุรี 
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค (BITEC) ที่ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับไมซ์ไทยไว้ว่า “เมืองไทย 
มีศักยภาพมากส�าหรับธุรกิจไมซ์ แต่ต้องพัฒนาระบบโครงสร้าง 
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VR MARKETING: 
BRANDING PLATFORM 
ใหมท่ี่ไม่ควรมองข้าม

ผู้ที่รู้จักปรับตัวเท่านั้นจึงจะอยู่รอดและได้สิทธิ์
กา้วตอ่ไปสู่อนาคต โดยบรบิททางการตลาด Technology 
ช่วยเพ่ิมความสะดวก พร้อมยกระดับให้ทั้ง Campaign  
และ Marketing Agency ก้าวทันยุคสมัยมากขึ้น ซึ่ง 
ความจรงิเสมือน (Virtual Reality-VR) เป็น Technology 
ที่เข้าข่ายดังกล่าว เพราะมีให้เห็นกันบ้างแล้ว แม้ยังอยู่ใน
ช่วงเริ่มต้นก็ตาม

เห็นภาพก่อนเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ: ก่อนหน้านี้
มีสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทที่ผู้บริโภคสามารถทดลองใช้ได้ เพื่อเป็น
เกณฑ์ตัดสินใจสุดท้ายว่าจะจ่ายเงินซื้อหรือไม่ หนึ่งในนั้นคือรถยนต์
ที่ส่วนใหญ่ต้องลองขับก่อนซื้อ แต่ VR ช่วยให้แบรนด์ในธุรกิจอื่นๆ 
เปิดโอกาสให้ได้ทดลองใช้หรือมองเห็นภาพแม้เป็นแบบเสมือนจริง
ก็ตาม เช่น IKEA ที่ให้ลูกค้าสวมแว่น VR เพื่อให้เห็นภาพว่าหากน�า
เฟอร์นิเจอร์ที่หมายตาไว้ไปวางที่บ้านแล้วจะเป็นอย่างไร หรือจะปรับ
เปลี่ยนตรงไหน

ใช้เป็นทางสร้าง Content ที่แปลกใหม่: คล้ายกับว่า
ปัจจบุนัโลกหมนุเรว็ขึน้ โดยเหตผุลมาจาก Technology ทีเ่ปลีย่นแปลง
เรว็ขึน้กว่าในอดตี ซึง่ส่งผลต่อเน่ืองให้ผูบ้รโิภคเบือ่ง่ายและเอาใจยากขึน้  
อะไรทีซ่�า้ๆ เดมิๆ จงึไม่สามารถเรยีกว่าความสนใจได้อกีต่อไป แต่โจทย์ยาก 
ทางการตลาดข้อนี้แก้ได้ด้วย VR เพราะสามารถสร้างความแปลกใหม่
ได้ด้วยการเป็นสื่อกลางพาไปสัมผัสประสบการณ์เสมือน ประโยชน์
ที่ตามคือช่วยให้ผู้บริโภคทั้งที่เป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ 
(Brand Loyalty) อยู่แล้วหรือกลุ่มเป้าหมายที่ยังลังเล มองแบรนด์ใน
มมุใหม่ ขณะทีแ่บรนด์กจ็ะได้ปรบัภาพลกัษณ์ให้ทันสมยัขึน้ เหมือนกบั 
North Face แบรนด์ส�าหรบักจิกรรมกลางแจ้งและการผจญภยัสญัชาติ
อเมริกนัทีใ่ช้ VR พาผูท้ีร่กัการผจญภยัให้ได้สมัผสัการปืนเขาหมิาลยัใน
เนเปาลแบบเสมือนจรงิ ทีท่ัง้สร้างความตืน่เต้นและช่วยให้ผูบ้รโิภคกับ
แบรนด์เชื่อมโยงกันได้มากขึ้นในรูปแบบที่แตกต่าง

ลดระยะห่างจากกลุ่มเป้าหมาย: ความเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้บริโภคกับแบรนด์ มีความส�าคัญต่อการสร้าง Brand Loyalty โดย
เฉพาะกบัแบรนด์ท่ีสินค้ามเีรือ่งราวน่าสนใจหรอืมแีนวคดิในการด�าเนนิ
ธุรกิจที่ใส่ใจสังคม แต่ต้องใช้เวลานานหากเล่าผ่านข้อความ อย่างไร
ก็ตาม VR สามารถลดระยะห่างตรงจุดนี้ได้ หมือนที่ Toms Shoes 
แบรนด์รองเท้าอเมริกันที่น�าเงินจากยอดขายไปบริจาคให้เด็กยากไร้
ในเปร ูให้ลกูค้าได้ไปท�าความรูจ้กักบัเดก็เหล่านัน้แบบเสมอืนจรงิผ่าน 
VR / entrepreneur
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โครงการ MICE STUDENT CHAPTER 
และหลักสูตรการจัดงานอีเว้นท์ (EVENT 101)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดประชุมและ
นิทรรศการพร้อมอาจารย์ในสาขาวิชา ได้เข้าร่วม เปิดตัวโครงการ MICE Student 
Chapterและหลกัสตูรการจดังานอเีว้นท์ (EVENT 101) โดยนางศภุวรรณ ตรีะรตัน์  

รองผู้อ�านวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจของทีเส็บ ประธารในพิธีกล่าวว่า 
ธุรกิจไมซ์ไทยเติบโตต่อเนื่องจากการร่วมกันขับเคลื่อนของหน่วยงานรัฐและเอกชน
ทุกภาคส่วน โดยได้คาดการณ์เป้าหมายการด�าเนินงานปีนี้ จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์
เดนิทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 30.1 ล้านคน สร้างรายได้ 174,000 ล้านบาท  
กระแสการแข่งขันในธุรกิจนี้มีเเนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆ ปี ผนวกกับนโยบายของ
รัฐบาลที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ให้สอดรับ
นโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริบทของนโยบายที่ 
ผลกัดนัให้ภาครฐัและเอกชนร่วมมอืกนัสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ เพือ่ให้ประเทศไทย
ก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ ท�าให้ธุรกิจการจัดงานด้านไมซ์และอีเว้นท ์
มีความต้องการก�าลังคนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ในขณะที่รากฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศคือการมอบองค์ความรู้ 
เพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนสู่การเป็นมืออาชีพท่ีจะเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ป้อนให ้
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ต่อไป ทีเส็บจึงร่วมมือกับพันธมิตรหลายหน่วยงาน 
คือ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน, สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย), สมาคม
โรงแรมไทย, สมาคมส่งเสรมิการประชมุนานาชาต(ิไทย) และเครือข่ายภาคการศกึษา
ไมซ์ในภูมิภาค ร่วมกันจัดตั้งโครงการเครือข่ายเยาวชนไมซ์ หรือ “MICE Student 
Chapter” สานฝันนิสิต นักศึกษาไทยท่ีอยากเรียนรู้และเข้าท�างานในสายอาชีพ 
ในอุตสาหกรรมไมซ์แบบครบวงจร




