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ธุรกิจไมซ์ ไทยปี 62

แนวโน้มสดใส ไตรมาสแรก
ยอดนักเดินทางไมซ์ ไทยและเทศ
รวมกว่า 6,600,000 คน

www.businesseventsthailand.com

EDITOR’S TALK

ฉบับนี้ มาพร้อมกั บข่าวดี ธุรกิ จไมซ์รับปีใหม่ โดยปีที่ผ่านมา
ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม มีนกั เดินทางไมซ์ในและต่างประเทศ เดินทาง
ในบ้านเรากันกว่า 6.6 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 4.2 หมื่นล้านบาททีเดียว
ครับ นักเดินทางไมซ์จากเอเชียเพื่อนบ้านเรา ยังคงชื่นชอบ การเดินทาง
มาเยือนไทยเป็นภูมภิ าคยอดฮิตสูงสุด โดยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่มาจัดงาน
อินเซนทิฟให้รางวัลกับพนักงาน และจีน ยังคงมียอดจ�ำนวนนักเดินทางไมซ์
ที่มาประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง เช่นเคย และเพื่อดึงดูดให้เหล่านักเดินทาง
ไมซ์คนไทยและต่างชาติ เดินทางกันในบ้านเราเพิ่มขึน้ อีก ล่าสุดจึงเปิดตัว
25 เส้นทางไมซ์ ใหม่ใน 5 เมืองไมซ์ซติ ี้ (กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่
และ ขอนแก่น)
ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์นี้ ยังมีงานไมซ์อีกมากมายมาฝาก
นักเดินทาง ทั้งหลาย อาทิ เทศกาล Bangkok Design Week 2019 วันที่ 27 ม.ค. –
4 ก.พ. 2562 เทศกาลเชียงใหม่บลูมส์ 2019 หรือ เชียงใหม่เบิกบาน “กุมภาพันธ์ กินหอม
อยู่หอม ที่เชียงใหม่” ยกระดับการจัดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับด้วยการสร้าง
แบรนด์เมืองแห่งดอกไม้ ดึงงานต่างๆ ของเชียงใหม่ร่วมจัดต่อเนื่องกันตลอดเดือน
กุมภาพันธ์ งานเทศกาลศิลปะแบบ สหศาสตร์ “Low Art Festival Vol.3” วันที่ 8-14
ก.พ. 2562 งาน Bangkok Motorbike Festival 2019 วันที่ 13-17 ก.พ. 2562 ติดตาม
ข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.businesseventsthailand.com

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ
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คณะที่ปรึกษา

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นิชาภา ยศวีร์ 		

ผู้อำ�นวยการ สสปน.
รองผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจ

บรรณาธิการอำ�นวยการ

จิดาภา จุลกศิลป์
เลขากองบรรณาธิการ | ประสานงานทัว่ ไป

จุฑาทิพย์ สุบรรณครุฑ
ศิลปกรรม
บริษัท มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ติดต่อกองบรรณาธิการ:

โทร: +66 (0)2694 6000
อีเมล: info@tceb.or.th
จัดทำ�โดย

สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ชัน้ 25 & 26 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : +66 2 694 6000
แฟกซ์ : +66 2 658 1411
สามารถดาวน์โหลดนิตยสารดิจติ อล ได้ท่ ี www.businesseventsthailand.com
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ไตรมาสแรกยอดนักเดินทางไมซ์ไทย
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ส็บ’ สรุป ‘ไมซ์’ ปี 61 ‘จีน’ ครองแชมป์
15 ‘ทีต่าเงชาติ
โต 19%
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ABOUT MICE

ทีเส็บชีป
้ ี 62
ตลาดไมซ์โกย
‘แสนล้าน’
“ทีเส็บ” ประเมินอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 62 สร้างรายได้กว่า “แสนล้าน” นักเดินทาง 1.3 ล้านคน เปิดแผน
แม่บท 5 ปี ดันไทยขึ้นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่าทิศทางอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2562 ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง
ปีนี้คาดมีจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศใช้บริการวม 1.3 ล้านคน สร้างรายได้ ประมาณ
1 แสนล้านบาท กลยุทธ์การด�ำเนินงานเน้นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและขยายวันอยู่ในประเทศไทยนานขึ้น

ทีผ่ า่ นมาทีเส็บ ได้พฒ
ั นาโครงการมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งาน
ประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards : TMVS
เป็นหนึ่งโครงการส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศ เพื่อให้เติบโตและแข่งขันได้กับนานาชาติ และสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลทีต่ งั้ เป้าหมายให้อตุ สาหกรรมไมซ์เป็นหนึง่ ในธุรกิจ
ที่สร้างรายได้หลักของประเทศ
“การมีมาตรฐานจะเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความน่าเชือ่ ถือ
และมีความเป็นมืออาชีพของสถานทีจ่ ดั งานในประเทศไทย เพือ่ ให้สามารถ
ดึงงานและผูจ้ ดั งานทัง้ ในและต่างประเทศเข้ามาจัดงานในสถานทีจ่ ดั งาน
ที่ได้มาตรฐาน”
ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐาน TMVS
รวมทั้งสิ้น 371 แห่ง คิดเป็นจ�ำนวน 949 ห้อง/พื้นที่ ทั่วประเทศ แบ่ง
เป็น 1.ประเภทห้องประชุม 344 แห่ง รวม 910 ห้อง 2.ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า จ�ำนวน 11 แห่ง 23 ฮอล์ล และ3.สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
พิเศษ 16 แห่ง รวม 16 พื้นที่
6
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พร้อมและผลักดันไปสูม่ าตรฐานสถานทีจ่ ดั งานของอาเซียน
หรือ ASEAN MICE Venue Standards : AMVS” โดยผลส�ำเร็จของ
โครงการเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2558-2562
นอกจากนี้ ทีเส็บได้เตรียมปรับปรุงแผนพัฒนามาตรฐาน
สถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย ประจ�ำปี 2562-2566 เป็นแผนแม่บท 5 ปี
ในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ของเอเชียด้วยมาตรฐานสากล
โดยจะเน้นการเพิม่ จ�ำนวนสถานทีจ่ ดั งานไมซ์ทไี่ ด้มาตรฐาน
ทั้งในเมืองหลักไมซ์ซิตี้ และเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล ก�ำหนด
เป้าหมายว่าจะมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS
และ AMVS ทั้งประเภทห้องประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และ
สถานทีจ่ ดั กิจกรรมพิเศษรวมกว่า 600 แห่ง คิดเป็นจ�ำนวน 1,200 ห้อง
ภายในปี 2566

COVER STORY

ธุรกิจไมซ์ ไทยปี 62 แนวโน้มสดใส ไตรมาสแรก
ยอดนักเดินทางไมซ์ ไทยและเทศรวมกว่า
6,600,000 คน
เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )
หรือ ทีเส็บ สรุปผลการด�ำเนินงานไตรมาสแรก
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 เผยไทยยังคงเป็น
จุดหมายปลายทางไมซ์ทส
ี่ �ำคัญ โดยมีจำ� นวน
นักเดินทางไมซ์ในและต่างประเทศรวมกว่า
6,653,524 คน สร้างรายได้กว่า 42,525
ล้านบาท ด้านไมซ์ตา่ งประเทศกลุม
่ ธุรกิจการ
จัดงานแสดงสิ นค้านานาชาติขยายตัวก้าว
กระโดด ขณะที่จีนยังครองอันดับหนึ่งของ
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่มาไทยมากที่สุด

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยถึงผลตัวเลขตลาดไมซ์ต่างประเทศในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2562 (ต.ค. – ธ.ค. 2561) ว่า มีจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้ามายังประเทศไทย 241,407 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.48 ของ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมายังประเทศไทยทั้งหมดในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 สร้างรายได้ให้ประเทศไทยรวม
18,031 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก
“กลุ่มธุรกิจที่มีจ�ำนวนนักเดินต่างประเทศขยายตัวอย่างน่าสนใจ คือ การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions) ขยายตัว
ร้อยละ 60.66 อันเป็นผลจากทั้งปัจจัยภายนอกประเทศ โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และความเชื่อมั่น
ของนักเดินทางกลุม่ ไมซ์ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ดจี ากการเร่งท�ำการตลาดของหน่วยงานภาครัฐและการด�ำเนินการกระตุน้ การเดินทางของภาคเอกชน
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ที่เริ่มมีผลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาซึ่งเอื้อต่อการเดินทางมาประเทศไทยของกลุ่ม
เป้าหมายที่ส�ำคัญ อาทิ จีน อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น รวมถึงบรรยากาศภายในประเทศที่เอื้อต่อการเดินทางการเปิดเส้นทางการบินจาก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาไทยมากขึ้น และความสามารถบริหารจัดการของสายการบินและสนามบินที่ส่งผลให้ท่าอากาศยานหลักสามารถ
รองรับนักเดินทางได้ดีขึ้นด้วย”
จากข้อมูลพบว่านักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศสูงสุด 5 อันดับ ล้วนเป็นนักเดินทางธุรกิจจากเอเชีย ได้แก่ จีน 85,498 ราย
ลาว 29,547 ราย มาเลเซีย 21,352 ราย อินโดนีเซีย 21,051 ราย และญี่ปุ่น 19,205 ราย ซึ่งนักเดินทางไมซ์จากภูมิภาคเอเชียมีความส�ำคัญ
หรือมีสัดส่วนสูงที่สุดของกิจกรรมไมซ์นานาชาติทุกประเภทที่จัดในประเทศไทย เหตุผลส�ำคัญ คือ เทรนด์โลกด้านการเดินทางเป็นการเดิน
ทางระยะสั้นภายในภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้านใช้เวลาเดินทางมาไทยน้อยกว่าประเทศในภูมิภาคอื่นๆ และมาตรการของรัฐบาลในการส่ง
เสริมการขาย อาทิ การยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา เป็นต้น
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ด้ า นจ�ำนวนการจั ด งานไมซ์
นานาชาติในประเทศไทยมีท้ังสิ้น 275 งาน
จ�ำแนกเป็นการประชุมสัมมนา (Meetings)
37 งาน การจัดงานอินเซนทิฟหรือการเดิน
ทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) 153 งาน
การประชุมนานาชาติ (Conventions) 16 งาน
และการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) 19
งาน โดยการจัดอินเซนทิฟให้กับพนักงานของ
องค์กร มีจ�ำนวนงานสูงสุดมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของการจั ด งานทั้ ง หมด ด้ า นความนิ ย มจั ด
กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยของต่างชาตินั้น
นับได้ว่า ภาคกลาง เป็นสถานที่ส�ำคัญที่สุด
ส�ำหรับการจัดงานไมซ์นานาชาติทุกประเภท
โดยมีการจัดงานคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 82.18
โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
จั ง หวั ด ชลบุ รี เพราะศู น ย์ ป ระชุ ม โรงแรม
ส�ำหรับการประชุมหรือการจัดแสดงสินค้าหรือ
นิทรรศการทีม่ ขี นาดใหญ่และมีสงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกครบถ้วนและได้มาตรฐานสากล ซึ่ง
หลายแห่งได้รับการรับรอง Thailand MICE
Venue Standard (TMVS) มีห้องประชุม
สัมมนาหลายขนาดที่เหมาะสมส�ำหรับการจัด
ประชุมทุกขนาดและทุกระดับ รวมถึงความ
สะดวกด้านการเดินทาง ตลอดจนกิจกรรมใน
การพักผ่อนหย่อนใจภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
การประชุม รองลงมาเป็น ภาคใต้ ที่มีสัดส่วน
ร้อยละ 9.09 และภาคเหนือ ร้อย ละ 6.18
ด้านข้อมูลตลาดไมซ์ในประเทศ
มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศเดินทางใน
ไตรมาสแรกจ�ำนวน 6,412,117 ราย ก่อให้
เกิดรายได้ 24,494 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มี
นักเดินทางไมซ์ในประเทศสูงสุดตามล�ำดับ 5
อันดับ ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต
และขอนแก่น
นายจิรตุ ถ์ กล่าวเพิม่ เติมถึงผลงาน
เด่นในการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ไมซ์ตามนโยบายรัฐบาลในไตรมาสแรกภาย
ใต้ 3 เป้าหมายยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

8

| กุมภาพันธ์ 2562

การสร้างรายได้ เช่น การสนับสนุน
การจั ด งาน และประมู ล สิ ท ธิ ง านไมซ์ ต ่ า ง
ประเทศเข้าสู่ประเทศไทย (Event Support/
Subsidy and Bidding) ทั้งสิ้นจ�ำนวน 119
งาน โดยสนับสนุนงานเด่น เช่น การประชุม
สัมมนาของกลุ่มอินเซนทิฟ ประเทศจีน 2018
Sunhope Thailand Incentive Group น�ำนัก
ธุรกิจขายตรงของจีนมาร่วมกว่า 10,000 คน
การประชุมนานาชาติ BNI Global Convention 2018 ของสมาชิกจากทั่วโลกกว่า 4,000
คน โดยตลอด 30 ปีที่ผ่านมางานประชุมนี้
จัดขึ้นที่อเมริกา แต่ประเทศไทยได้รับเลือกให้
เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นประเทศแรก เพราะ
ศักยภาพของประเทศและนักธุรกิจไทย รวม
ถึงงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุม
พลังงานเพือ่ อนาคตแห่งเอเชีย Future Energy
Asia 2018 ที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 8,000 คน
การกระจายรายได้สู่ภูมิภาค เช่น
การสนับสนุนการจัดงาน ยกระดับงาน และ
สร้างงานไมซ์ในประเทศไทย (Event Support/Subsidy and New Event) ทัง้ สิน้ จ�ำนวน

9 งาน เช่ น การสนั บ สนุ น การจั ด ประชุ ม
วิชาการสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ครั้งที่ 33
และการประชุมสามัญประจ�ำปี 2561 ของราช
วิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย จ. ชลบุรี
การยกระดับงานเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง”
เพือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่งยุทธศาสตร์ไมซ์ซติ จี้ งั หวัด
เชียงรายในฐานะเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านการ
บริการจัดการเป็นเลิศ ศูนย์รวมโครงการหลวง
ของภาคเหนือ และการสร้างงานแสดงสินค้า
ใหม่งานข้าวหอมมะลิโลก RICE Expo 2018
จ. ร้อยเอ็ด รวมถึงการขยายการส่งเสริมตลาด
ไมซ์ในประเทศและขยายตลาดในกลุม่ ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS/CLMV/SEZ)
จ�ำนวน 8 งาน เช่น การจัดประชุมสัมมนาของ
บริษัทประกัน Prudential ประเทศเวียดนาม
และการจัดประชุมสัมมนาของผู้ผลิตสินค้าปุ๋ย
Armo Fertilizer ประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วย
นวัตกรรม เช่น การจัดประชุมมาตรฐานสถาน
ที่จัดงานอาเซียนครั้งที่ 7 โดยมีผู้แทนจาก
สมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 7 ประเทศ การจัด
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สัมมนาด้านข้อมูลและนวัตกรรมไมซ์ MICE Intelligence and Innovation Conference สร้างความรูค้ วามเข้าใจและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
และนวัตกรรมไมซ์ และการอ�ำนวยความสะดวกการเข้าเมืองของนักเดิน
ทางไมซ์เข้าสู่ประเทศไทยจ�ำนวนถึง 45 งาน (MICE Lane) เป็นต้น
ด้านแผนงานต่อเนือ่ งในปีนี้ ทีเส็บยังคงเดินหน้าขับเคลือ่ น
ธุรกิจไมซ์ตามยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาลที่สอดคล้องกับการด�ำเนิน
งาน 2 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางบริหาร
งานไมซ์แบบบูรณาการอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส โดยมียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายและเชือ่ มโยงการพัฒนาไมซ์ในทุกระดับกระจายไมซ์
สู่ภูมิภาคทั่วทุกพื้นที่ วางยุทธศาสตร์ด้านพื้นที่ในเมืองหลักไมซ์ซิตี้
(กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น) และกระจายไมซ์สู่
เมืองรองทั่วประเทศ พร้อมตอบโจทย์ด้วย 8 ไฮไลท์โครงการไมซ์เข้า
ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1. พัฒนา 25 เส้นทางไมซ์ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ และกระจายสู่เมือง
รองอีก 5 เมือง รวมพัฒนาเส้นทางไมซ์ไม่ต่ำ�กว่า 50 เส้นทาง
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) อพท. และ
ผู้ประกอบการสถานที่จัดงานทั่วประเทศ
2. พัฒนาการศึกษาไมซ์ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเครือข่ายการ
ศึกษาไมซ์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาหลักใน 5 ภูมิภาค ได้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยดุสิตธานี
3. พัฒนาโมเดลและแผนงานหลักไมซ์ซิตี้ 5 เมือง ร่วมกับจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน
4. โครงการไมซ์เพื่อชุมชน ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขยาย
ความร่วมมือกับสหกรณ์จาก 30 แห่ง ให้เป็น 100 แห่ง ส่ง
เสริมให้สหกรณ์เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา และเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมทำ�กิจกร
รมไมซ์สร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับชุมชน
5. โครงการแข่งขันโปรโมทไมซ์ภูมิภาค ร่วมกับ สถาบันการศึกษา
ของผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วน หน่วยงานพันธมิตร
จากภาครัฐ เอกชนและกิจการเพื่อสังคม ตลอดจนเครือข่าย
มหาวิทยาลัย
6. โครงการส่งเสริมการตลาดเพิ่มจำ�นวนงานไมซ์ภายใต้
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมของรัฐบาล ร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงไทยทีมธุรกิจไมซ์ทั้งในและต่าง
ประเทศ เช่น สถานทูต ททท. สมาคม สมาพันธ์ หอการค้า
สายการบิน เช่น การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ เป็นต้น

7. โครงการพัฒนาข้อมูลอัจฉริยะและนวัตกรรมไมซ์ ร่วมกับภาค
รัฐและเอกชน เช่น สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สนช. และสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เป็นต้น
8. โครงการประชุมรับฟังการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของทีเส็บ ร่วมกับภาคเอกชนธุรกิจไมซ์

“ภายใต้แผนการด�ำเนินงานและโครงการหลักในปี
2562 เจาะทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของที
เส็บ คาดว่าในปีนี้ประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางก
ลุม่ ไมซ์ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 35,982,000 คน และสามารถสร้าง
รายได้ให้ประเทศได้ประมาณ 221,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
นักเดินทางกลุม่ ไมซ์ตา่ งประเทศประมาณ 1,320,000 คน สร้าง
รายได้ให้ประเทศได้ 100,500 ล้านบาท นักเดินทางกลุ่มไมซ์
ในประเทศประมาณ 34,662,000 คน สามารถสร้างรายได้ให้
ประเทศ 121,000 ล้านบาท” นายจิรุตถ์ กล่าวโดยสรุป

February 2019 |

9

MICE MOVES

ทีเส็ บจับมือเชียงใหม่ กระตุน
้ ไมซ์ไทย

ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ปั้ นเมืองแห่งการจัดงาน
อย่างยัง
่ ยืน
เมือ
่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาคีเครือข่าย
การศึ กษา และพั นธมิตรต่างๆ ส่ งเสริม
แนวคิดการจัดงานอย่างยั่งยืนจัดประกวด
“ไมซ์ไทย ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม” กระตุ้นทุก
ภาคส่วนทัว่ ประเทศรณรงค์การจัดงานไมซ์
ที่ ใ ส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม หวั ง สร้ า งจุ ด เด่ น ใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมไมซ์ และสร้าง
ความยัง
ั ไมซ์ไทย
่ ยืนให้กบ

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อ�ำนวย
การฝ่ า ยส�ำนั ก ผู ้ อ�ำนวยการ ส�ำนั ก งานส่ ง
เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บริเริ่ม
นโยบายการส่งเสริมการจัดงานอย่างยัง่ ยืนตัง้
แต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นผลให้ประเทศไทยชื่อว่า
เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้สร้างโรดแมป
ส�ำหรับการจัดประชุมสีเขียว โดยแนวทางนี้
ได้เผยแพร่ไปยังทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งต่อมา
ในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน น�ำกลยุทธ์
เพื่อความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกร
รมไมซ์ของประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกร
รมไมซ์สู่ความยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงปัญหาสิ่ง
แวดล้อมว่าเป็นประเด็นทีท่ กุ ภาคส่วนต้องช่วย
กันดูแล และในฐานะหน่วยงานรัฐหลักในการ
10
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พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดงานของ
ประเทศไทย พันธกิจหลักของทีเส็บ คือ การส่ง
เสริมการจัดงานอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน ซึ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
อย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ สร้าง
สมดุลความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
การมีสว่ นร่วมกับชุมชน และหากทุกภาคส่วน
ร่วมกันช่วยคิดค้นวิธีการจัดงานเพื่อรักษาสิ่ง
แวดล้อม ให้ชุมชนสามารถน�ำผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นมาใช้ทดแทน นอกจากจะช่วยจัดการ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงานทีส่ ามารถใช้
วัสดุท้องถิ่นช่วยสร้างรายได้ สร้างงาน สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

จากแนวคิดส่งเสริมการจัดงาน
อย่างยั่งยืน ทีเส็บ จึงได้จัดท�ำโครงการ “ไมซ์
ไทย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม” หรือ โครงการประกวด
ออกแบบการจัดงานประชุมสัมมนาโดยใช้วสั ดุ
ท้องถิน่ เพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้วยความร่วม
มือระหว่าง ทีเส็บ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดการใช้วัสดุท้องถิ่นในการจัดประชุม
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถน�ำมาส
ร้างรายได้แก่ตนเองและชุมชน รวมถึงอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์และการ
จัดงานอีกด้วย”
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โครงการ “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เปิดรับสมัครตั้งแต่
15 กันยายน จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเปิด
โอกาสให้กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่ ชุมชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วประเทศ สามารถเข้าประกวดและน�ำโจทย์ที่ให้ไป
สร้างสรรค์ในฐานะผู้จัดงานประชุมสัมมนา โดยใช้แนวคิด (Theme)
การจัดงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยออกแบบรูปแบบการจัดงาน วัสดุ
อุปกรณ์ และองค์ประกอบต่างๆ เช่น ที่ใส่เอกสาร ป้ายคล้องคอ โต๊ะ
เก้าอี้ ป้ายบอกทาง หรืออาหาร เครื่องดื่มและภาชนะ เช่น ของว่าง
อาหารกลางวัน หลอด แก้ว ขวด รวมถึงของที่ระลึกส�ำหรับการจัด
ประชุม สัมมนา โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นน�ำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์
ให้เป็นองค์ประกอบส�ำหรับการจัดงานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้าง
ธุรกิจไมซ์ให้ยั่งยืน ชิงรางวัลร่วม 100,000 บาท ประกอบด้วยรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย
อีก 6 รางวัล โดยทุกทีมทีเ่ ข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศนียบัตร และ
เข้าร่วมอบรมพิเศษในหลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนที่
จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ งานไมซ์ไทย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม
ก�ำหนดจัดขึ้น ณ ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30พฤศจิกายน
2561 เปิดโอกาสให้กับประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน รับฟัง
การน�ำเสนอผลงานประกวดของทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวด
โครงการไมซ์ไทย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม โดยการพิจารณาผลการประกวดจะ
ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นธุรกิจอุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยว และการจัดประชุมและนิทรรศการ มีหลักเกณฑ์การตัดสิน
ประกวด 2 หัวข้อหลัก คือ
1. แนวคิดและเป้าหมายโครงการ พิจารณาจากรูปแบบ
แนวคิดการน�ำเสนอ การประยุกต์น�ำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ และผลงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประโยชน์ พิจารณาจาก
แนวคิดใหม่และความคิดสร้างสรรค์ โอกาสในการต่อยอดและการน�ำ
ไปใช้ได้จริง รวมถึงผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน นอกจาก
นี้ สามารถชมการแสดงนิทรรศการเรื่อง รู้จักทีเส็บ รู้จักไมซ์และการ
จัดงานอย่างยั่งยืน พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมิ
นิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญอีกด้วย
นายภูริพันธ์ กล่าวว่า “การจัดงาน “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองไมซ์ซติ ขี้ องทีเส็บ โดยมีทงั้ สิน้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดไมซ์แบบมุ่งเป้าตลาดเอเชีย
2) การยกระดับการบริการ พัฒนาสินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาสในกิจ
กรรมไมซ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 3) การพัฒนา ยกระดับบุคลากร
ที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ และสุดท้าย 4) การยก
ระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”
“แนวทางการส่งเสริมการจัดงานอย่างยัง่ ยืน จึงเป็นพันธกิจ
ของทีเส็บในการส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ให้กับประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยได้เปรียบในระยะยาว สร้างการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน และเปิดโอกาสให้ผจู้ ดั งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั ชุมชนท้อง
ถิ่นให้ดีขึ้นด้วย ร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจไมซ์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
ส่วนพันธกิจด้านอืน่ ๆ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดงานไมซ์เพือ่ กระตุน้
เศรษฐกิจและกระจายรายได้สชู่ มุ ชน การส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ไมซ์ด้วยการบริการ ชั้นเลิศและมีอัตลักษณ์ของความเป็นวัฒนธรรม
การพัฒนาธุรกิจไมซ์บนฐานความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้
มาตรฐานสากล จะยังเป็นพันธกิจส�ำคัญที่ทีเส็บจะเดินหน้าร่วมมือ
อย่างต่อเนือ่ งกับทุกจังหวัด รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายภูริพันธ์ กล่าวโดยสรุป
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จังหวัดสงขลา ประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนา
เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสูค่ วามเป็นเมืองไมซ์ ซิตี้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่
ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัด
สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา เป็นประธารในการประชุมคณะ
ท�ำงานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา เตรี ย มความ
พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ โดยมี
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าส�ำนักงาน
จังหวัดสงขลา, อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ
สาขา MICE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
ผู้แทนจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน.
และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม
นายวี ร นั น ทน์ เพ็ ง จั น ทร์ ผู ้ ว ่ า
ราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ส�ำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)
หรือ สสปน. ได้จดั ท�ำโครงการศึกษาและจัดท�ำ
ข้อมูลยุทธศาสตร์ไมซ์ซติ ี้ และเมืองทีม่ ศี กั ยภาพ
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ในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้ และเห็นว่าจังหวัด
สงขลา มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น เมื อ ง
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ไ ด้ จั ง หวั ด สงขลาจึ ง ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการท�ำงานเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดสงขลาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ พาณิชย์จังหวัด
สงขลา, อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, ศึกษาธิการ
จังหวัดสงขลา, วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัดสงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, สมาคมโรงแรมหาดใหญ่ – สงขลา
เป็นต้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม
ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ซิตี้ (MICE)
เป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกกลุม่ ธุรกิจ 4 กลุม่ ประกอบด้วย
ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) การท่องเที่ยว
เพื่ อ เป็ น รางวั ล (Incentive) ธุ ร กิ จ การจั ด
ประชุมนานาชาติ (Convention) และธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition)

โดยธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยง
กับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักแรม
ร้านอาหาร การจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์และสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ อุตสาหกรรม
ไมซ์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจและ
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่
ผ่านมา
ทั้ ง นี้ เ ป้ า หมายของจั ง หวั ด
สงขลาที่จะพัฒนาเมื่องสู่เข้าความเป็น
เมืองไมซ์ซิตี้ คือการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ กระตุ้น
ให้เกิดการลงทุน กระจายรายได้สู่พื้นที่
และสร้ า งความเจริ ญ จากอุ ตสาหกรรม
ไมซ์เพื่อมุ่งประโยชน์สวนรวมในทุกภาค
ส่วนของสังคม
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ทีเส็บชู 25 เส้นทางไมซ์ กระตุน้ นักเดินทาง
เมื่ อ วั น ที่ 24 มกราคม 2562
กรุงเทพฯ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ
เปิดตัว 25 เส้นทางไมซ์สร้างประสบการณ์ใหม่
ใน 5 ไมซ์ซิตี้ (กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่
ขอนแก่น) บูรณาการภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา
พัฒนาสถานประกอบการและชุมชนรองรับ
การจั ด งานไมซ์ ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคพร้ อ มเตรี ย ม
ขยายเส้นทางไมซ์ในอีก 5เมืองรองสอดรับ
นโยบายรัฐบาล เร่งกระตุ้นนักเดินทางไมซ์
ในปี 2562
นายจิรตุ ถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการหรือ ทีเส็บกล่าวว่า ปัจจุบัน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติมอี ตั รา
ที่สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ที่มี
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างจุดเด่น ความ
แตกต่าง และการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
อันน�ำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการด้าน
ธุรกิจไมซ์ ทัง้ สถานทีจ่ ดั งาน ตลอดจนกิจกรรม
ใหม่ๆ ทั้งก่อนและหลังการประชุม เพื่อรองรับ
นักเดินทางไมซ์นับเป็นแนวทางส�ำคัญในการ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการไมซ์
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศซึ่ ง เป็ น สิ่ ง จ�ำเป็ น
เร่งด่วนทีเส็บจึงวาง “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ” โดยมุ ่ ง เน้ น ด้ า นมิ ติ
“การพั ฒ นาพื้ น ที่ ” เพื่ อ เพิ่ ม และยกระดั บ
สถานทีจ่ ดั งาน รวมถึงกิจกรรมใหม่เพือ่ รองรับ
การจั ด งานไมซ์ โ ดยเน้ น การด�ำเนิ น งานใน
5 ไมซ์ซิตี้ประจ�ำภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่
กรุ ง เทพฯ พั ท ยา ภู เ ก็ ต เชี ย งใหม่ และ
ขอนแก่น ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาค
การศึกษา รวมถึงชุมชนในพื้นที่บูรณาการ
พัฒนาธุรกิจไมซ์ในจังหวัดร่วมกันสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และกระจายรายได้ สู ่ ทุ ก
ภูมิภาคทั่วประเทศ

“อุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะกลุม่
การประชุม มีความจ�ำเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์คุณภาพเข้าสู่
ประเทศหรือเมืองของตน กระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการจัดงานไมซ์ในประเทศและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไมซ์ในประเทศ
โดยในปี 2559 ทีเส็บจึงริเริ่ม“โครงการศึกษา
และวิเคราะห์ ศั ก ยภาพเส้ น ทางไมซ์ ภายใน
ประเทศเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรม
ไมซ์ภายในประเทศ หรือ Thailand 7 MICE
Magnificent Themes” หนึ่งในการด�ำเนิน
งานภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาไมซ์ ซิ ตี้
ทั้ง 5 เมือง เพื่อค้นหาเส้นทางใหม่ๆ และ
พัฒนาสถานประกอบการและชุมชนส�ำหรับ
การจัดงานไมซ์ทั่วประเทศ เริ่มต้นจากการ
วิ จั ย ศึ ก ษาเมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพรองรั บ นั ก เดิ น
ทางไมซ์ ศึ ก ษาต้ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพและความ
สามารถทั้ ง ด้ า นพื้ น ที่ สถานประกอบการ
และชุมชนรวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค ที่มีศักยภาพในการรองรับกลุมไมซ์
ได้โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆ ของ 5 เมือง
ไมซ์ทมี่ อี ยูเ่ ป็นหลักและพัฒนาเป็นเส้นทางไมซ์
ใหม่ผา่ น 7 มุมมองทีว่ จิ ยั มาแล้ว ว่าเป็นแนวคิด

เส้นทาง Top Hitsกลุ่มไมซ์ทั้งนานาชาติและ
ในประเทศ (Thailand 7 MICE Magnificent
Themes)ได้แก่ 1.ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
(Fascinating History and Culture) 2. การผจญภัย
(Exhilarating Adventure) 3. การสร้างทีมเวิรค์
(Treasured Team Building) 4. กิจกรรม CSR
และการประชุมเชิงอนุรกั ษ์ (CSR and Green
Meeting) 5. กิจกรรมบรรยากาศชายหาด
(Beach Bliss) 6. การจัดงานและกิจกรรม
หรูหรามีระดับ (Lavish Luxury) 7. การน�ำเสนอ
อาหารไทยในทุ ก การจั ด งานที่ ห ลากหลาย
(Culinary Journeys) โดยหลักการพิจารณา
การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ
ที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ได้ จะมีเกณฑ์การ
คั ด เลื อ กสถานที่ 3 องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ไม่น้อย
กว่า 30 คน และสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ได้
อย่างน้อยใน 1 มุมมองอีกทัง้ ต้องมีความพร้อม
ด้านความปลอดภัย ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และบุคลากร ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและสามารถ
ให้บริการไมซ์ได้
ทีเส็บบูรณาการความร่วมมือใน
ระดับจังหวัดกับทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ เอกชน
ภาคการศึกษา จัดท�ำเวิร์คชอปร่วมกับจังหวัด
February 2019 |
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ใน 4 ภูมภิ าค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้
และภาคอีสาน ระดมความคิดเห็นและหารือ
ร่ ว มกั น ถึ ง ศั ก ยภาพของสถานประกอบการ
และชุมชนที่สามารถรองรับการจัดงานและนัก
เดินทางไมซ์ได้จริง รวมถึงการลงพืน้ ทีจ่ ริงร่วม
ศึกษาและหารือกับสถานประกอบการที่ตรง
ตามหลักเกณฑ์ หารือและด�ำเนินงานร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
หรือ ทิก้าพัฒนาเส้นทางไมซ์เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผูจ้ ดั งาน
และองค์กรหน่วยงานรัฐและเอกชน จนกระทั่ง
สามารถพัฒนา 25 เส้นทางไมซ์ภายใต้ 7
มุมมองใหม่ใน 5 เมืองไมซ์ได้ส�ำเร็จ
เส้นทางไมซ์ 25 เส้นทางใน 5
ไมซ์ซิตี้ แบ่งเป็นจังหวัดละ 5 เส้นทางได้แก่
กรุ ง เทพ เส้ น ที่ 1 ศู น ย์ เรี ย นรู ้ ป ่ า ในกรุ ง
พิพิธภัณฑ์งู เส้นที่ 2 ชุมชนหัวตะเข้ เส้นที่ 3
ศูนย์เรียนรูอ้ าหารไทย สถาบันอาหาร ท่ามหาราช
สุภัทราริเวอร์เฮ้าส์ เส้นที่ 4 จักรพงษ์วิลล่า
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บ้านเลขที่ 1
โบสถ์กาลหว่าร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ตลาดน้อย
เส้นที่ 5 เสาชิงช้า ตลาดบางรัก ถนนเยาวราช
ขอนแก่น เส้นที่ 1 ออร่า ฟาร์ม
สวนสัตว์ขอนแก่น เส้นที่ 2 บ้านหัวฝายเส้นที่ 3
อุทยานแห่งชาตินำ�้ พอง เส้นที่ 4 วัดป่ามัญจาคีรี
บ้านหวายหลืมสิม วัดสระทองบ้านบัว เส้นที่ 5
ชุมชนบ้านดงบัง
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เชียงใหม่ เส้นที่ 1 ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์
รีสอร์ท เส้นที่ 2 สหกรณ์นิคมแม่แตง จ�ำกัด
อ่างเก็บน�้ำห้วยตึงเฒ่า เฮลท์ ล้านนา สปาเส้น
ที่ 3 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่ม ปกเส้นที่ 4
วิสาหกิจชุมชน กาแฟสดบ้านแม่ตอน สหกรณ์
การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ�ำกัด เส้นที่ 5
บ้านถวาย ปันผลฟาร์ม ศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่
พัทยา เส้นที่ 1 ไฟล์ท ออฟ เดอะ
กิบบอน อะลาคอมปาณย์ โอเชี่ยน มารีน่า
ยอร์ช คลับ เส้นที่ 2 ชุมชนนาเกลือ สวนนงนุช
ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว เส้นที่ 3 มูลนิธิพระ
มหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา ชู้ทติ้ง
พาร์ครอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ เส้นที่ 4 อุทยาน
ใต้ทะเลเกาะขาม สวนน�้ำรามายณะไร่องุ่น
ซิลเวอร์เลค เส้นที่ 5 ชุมชนตะเคียนเตี้ย
ภูเก็ต เส้นที่ 1 ภูเก็ต เวค พาร์ค
โบ๊ทลากูน รีสอร์ท เส้นที่ 2 หมูบ่ า้ นวัฒนธรรม
ถลาง บ้านแขนน โรงเรียนและร้านอาหารบลู
เอเลเฟ่นท (บ้านพิทักษ์ชินประชา) เส้นที่ 3
ชุมชนป่าคลอกพิพธิ ภัณฑ์ เพอรานากัน เส้นที่ 4
ไทเกอร์ คิงดอม ไร่วานิช เส้นที่ 5 อุทยานแห่งชาติ
สิรินาถชุมชนทองเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต
แผนการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง
ในปี 2562 คือ ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ โดยให้ มี ก ารจั ด สั ม มนา
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุม

นานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ ตาม
เส้นทางไมซ์ใหม่ทั้ง 25 เส้นทาง ในไมซ์ซิตี้
ทั้ง 5 เมือง ผ่านสองช่องทางหลักคือ สร้าง
การรับรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมของทีเส็บ ได้แก่
การจัดท�ำแผ่นพับแต่ละเมืองไมซ์ คู่มือไอเดีย
สร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์พร้อม QR Code
การโปรโมทผ่านงานเทรดโชว์ระดับนานาชาติ
พร้อมเตรียมการจัดท�ำวิดทิ ศั น์สง่ เสริมการขาย
นอกจากนี้ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อและกิจกรรม
ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานเครือข่าย
จังหวัดสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ
(ไทย) หรือ ทิก้ารวมถึงองค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ทั้งในส่วนกลาง
และในพื้นที่อีกด้วย
“ในปีนี้ ทีเส็บเตรียมแผนขยาย
โครงการพัฒนาเส้นทางไมซ์ในอีก 5 เมืองรอง
โดยขยายเส้นทางจากเมืองรองที่อยู่รอบเมือง
ไมซ์ซิตี้ และวางแผนท�ำ Mobile Applicatio
nรวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการรับรู้ในเส้นทางเหล่านี้
มากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง สอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาไมซ์ซิตี้และนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาเมืองรองร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศไทย
เดิ น หน้ า สู ่ ก ารเป็ น จุ ด หมายปลายทางการ
จัดกิจกรรมไมซ์ที่หลากหลายระดับคุณภาพ
ยกระดับสินค้าบริการและสถานประกอบการ
ไมซ์ใหม่ๆ ทัว่ ทุกภูมภิ าค สร้างรายได้และโอกาส
ในการพัฒนาไมซ์ทั่วประเทศโดยคาดการว่า
จะกระตุน้ นักเดินทางไมซ์ทงั้ ในและต่างประเทศ
ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 35,982,000 คน
สร้างรายได้ 221,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
นักเดินทางกลุม่ ไมซ์ตา่ งประเทศ 1,320,000 คน
สร้างรายได้ 100,500 ล้านบาท และนักเดินทาง
ชาวไทยทีเ่ ข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศ 34,662,000
คน สร้างรายได้ 121,000 ล้านบาท” นายจิรตุ ถ์
กล่าวสรุป
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‘ทีเส็บ’ สรุ ป ‘ไมซ์ ’ ปี 61 ‘จีน’ ครองแชมป์ ต่างชาติโต 19%
‘ทีเส็บ’ สรุ ปภาพรวมธุรกิจไมซ์ ปี 61 ชี้ ! โตเกินเป้า มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จากต่างประเทศเพิ่มกว่า
19% ขณะที่ โดเมสติกไมซ์ สร้างรายได้เพิ่มกว่า 28% ดันปิ ดปี งบประมาณสร้างรายได้เข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจไทยกว่า 2.1 แสนล้านบาท

นายจิรตุ ถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้ �ำนวยการ ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ
เปิดเผยถึงผลการด�ำเนินงานของทีเส็บในปีงบประมาณ 2561 ว่า
ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ปี 2561 มีจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์
ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวม 34,267,307 ราย สร้างรายได้
ให้ประเทศไทย รวม 212,924 ล้านบาท อันเป็นผลจากการสนับสนุน
ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ธุรกิจไมซ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ความพร้อมและมาตรฐานของสถานที่จัดงาน ไม่ว่าจะเป็น
โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และไมซ์ซิตี้อีก
4 แห่ง ตลอดจนความเป็นมืออาชีพของบุคลากรไมซ์ ทีม่ คี วามสามารถ
และได้มาตรฐานมากขึ้น ท�ำให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างชาติให้
ความมั่นใจประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงาน
ขณะเดียวกัน ภายในประเทศเองยังมีนโยบายส่งเสริมการประชุม
ในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างการกระจายรายได้ และก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของภาคชุมชนด้วย

โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์จากต่างประเทศทั้งสิ้น 1,255,985 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา ร้อยละ 19.85 ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้จ่าย 95,623 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 8.10 มีระยะพ�ำนักเฉลี่ย 5 วัน และ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ อ คนต่ อ ทริ ป 76,135 บาท โดยกลุ ่ ม หลั ก ที่เข้า มาใน
ประเทศไทยเป็นนักเดินทางธุรกิจชาวเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 85.77 ของ
จ�ำนวนนักเดินทางทั้งหมด ซึ่ง 10 อันดับของประเทศที่เดินทางเข้ามา
คือ จีน 214,877 ราย, อินเดีย 152,638 ราย, มาเลเซีย 146,387 ราย,
สิงคโปร์ 84,211 ราย และเกาหลี 71,141 ราย, เวียดนาม 55,306 ราย,
สปป.ลาว 55,125 ราย, ญี่ปุ่น 51,361 ราย, อินโดนีเซีย 51,320 ราย
และฟิลิปปินส์ 42,398 ราย
ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี จ�ำนวนนั ก เดิ น ทางกลุ ่ ม ไมซ์ จ าก
5 ประเทศ ทีม่ จี �ำนวนเพิม่ ขึน้ อย่างน่าสนใจและมีอตั ราการเติบโตสูงสุด
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ แคนาดา เติบโตร้อยละ 309.97%,
กัมพูชา เติบโตร้อยละ 182.25%, เมียนมา เติบโตร้อยละ 137.32%,
เวียดนาม เติบโตร้อยละ 109.26% และนิวซีแลนด์ เติบโตร้อยละ
78.92% ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่ม CLMV ก�ำลังเกิดการขยายตัวและมีการ
เดินทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
ส่วนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศมีจ�ำนวน 33,011,322
ราย ก่อให้เกิดรายได้ในระบบเศรษฐกิจ 117,301 บาท ซึ่งในแง่ของ
รายได้นั้น มีการเติบโต 28.89% เป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจไทยอันเกิดมาจากการขยายตัวของการส่งออกและการท่อง
เที่ยวในระดับสูง ในปีนี้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ
GDP มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20.5 ส่งผล
ให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัว ร้อยละ 4 ท�ำให้ภาคธุรกิจและภาค
ครัวเรือนมีความมั่นใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้น รวมทั้งนโยบายส่งเสริมจาก
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ภาครัฐในการออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอบรมสัมมนา
ใน 55 เมืองรอง ให้สามารถลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายจากการจัดประชุม
สัมมนาได้ 100%
อีกทั้งจากผลการวิจัยของ บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด พบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจไมซ์
นอกจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดกิจกรรมไมซ์ทั้งสิ้น (Total Expenditure) มูลค่าถึง 251,400
ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 316,000-405,000 ล้าน
บาท ในปี 2565 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของกิจกรรมในธุรกิจไมซ์
มีมูลค่า 177,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศไทย (GDP Contribution) ก่อให้เกิดการจ้างงาน
181,000 ต�ำแหน่ง และสามารถจัดเก็บภาษีให้กับประเทศไทยได้กว่า
23,400 ล้านบาท
นายจิรุตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2561 ทีเส็บ
สนับสนุนการจัดงานด้านไมซ์ในไทยเป็นจ�ำนวนมาก แยกเป็น 1. กลุม่
ธุรกิจประชุมสัมมนา (Meeting) และอินเซนทีฟ (Incentive)
มีการสนับสนุน 231 งาน เติบโตในแง่ของจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์
เมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 26.03 โดยมีงานที่มีขนาดใหญ่เป็น Mega
Event อาทิ Herbalife China Extravaganza 2017 (20,000 ราย),
Infinitus (China) Overseas Training 2018 (10,000 ราย), Herbalife
North Asia Extravaganza 2018 (10,000 ราย) และ Date with Destiny (QNET Dream International Convention 2018) (8,000 ราย)
2. กลุม่ ธุรกิจงานประชุมนานาชาติ (Convention) มี
การสนับสนุน 108 งาน เติบโตในแง่ของจ�ำนวนนักเดินทางกลุม่ ไมซ์เมือ่
เทียบกับปีก่อน ร้อยละ 61.23 อาทิ MDRT Experience and Global
Conference 2018 (6,270 ราย), การประชุมนานาชาติ Affiliate World
Asia 2017 (2,900 ราย), SportAccord Convention 2018 (2,000
ราย) และ Techsauce Global Summit 2018 (1,500 ราย)
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3. กลุม่ ธุรกิจงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition)
มีการสนับสนุน 37 งาน แบ่งออกเป็น Upgrade Show จ�ำนวน 28 งาน
และ New Show จ�ำนวน 9 งาน โดยงานใหม่ที่ส�ำคัญ อาทิ Taiwan
Expo in Thailand 2018 ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่
สนับสนุนโดยรัฐบาลจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ที่ส่ง
เสริมอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ประกอบด้วย 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่ เป็นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคตนัน้
ในปีนที้ เี ส็บได้ดงึ งานตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดงานประชุมและ
งานแสดงสินค้านานาชาติที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็น
จ�ำนวน 217 งาน แบ่งเป็นคลัสเตอร์ไมซ์ตามอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม
หลัก ได้แก่
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ Food
Agriculture & Bio-Tech (ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ) จ�ำนวน 18 งาน
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ Health Wellness & Bio Med (ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร) จ�ำนวน 58 งาน
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม Smart Devices,
Robotics Mechatronic (ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ยาน
ยนตร์สมัยใหม่ การบินและโลจิสติกส์) จ�ำนวน 41 งาน
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว Digital
IOT & Convergence (ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและดิจิตอล) จ�ำนวน 29 งาน
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง Creative Culture & High Value Services
(ประกอบด้วย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) จ�ำนวน 71 งาน
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‘ทีเส็บ’ ยกระดับตลาดอินเซนทิฟไทย
้ แท่นระดับโลก
ขึน

แนวโน้มตลาดอินเซนทิฟมาแรง ทีเส็บ
โชว์ ศั ก ยภาพไทยในงาน SITE 2019 Global
Conference เน้นขายความพร้อม วัฒนธรรม
และสุขภาพ มั่นใจจะดึงดูดตลาดโลกได้ดี

นายฟิลลิป อายส์วอด (Mr. Philip Eidsvold) ประธาน
สมาคมส่งเสริมธุรกิจการจัดอินเซนทิฟระดับโลก The Society for Incentive Travel Excellence (SITE) กล่าวถึง เทรนด์โลกของธุรกิจการ
จัดงานอินเซนทิฟหรือการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยมองว่า “ธุรกิจ
นี้มีการเติบโตเร็วที่สุดและมีค่าใช้จ่ายต่อคนสูงที่สุดจากทุกกลุ่มของ
อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งนักเดินทางกลุ่มอินเซนทิฟส่วนใหญ่จะเดินทาง
อยูใ่ นภูมภิ าคเดียวกัน โดยเสน่หข์ องจุดหมายปลายทางทีด่ งึ ดูดนักเดิน
ทางกลุม่ อินเซนทิฟ ได้แก่ ภาพลักษณ์ชอื่ เสียงของประเทศ และแบรนด์
ของเมืองหรือจังหวัดเป็นสิง่ ส�ำคัญ เน้นการพัฒนาเมืองรองเป็นจุดหมาย
ปลายทางใหม่เพือ่ ตอบโจทย์นกั เดินทาง รวมถึงมีความนิยมในกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ความปลอดภัยเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่สุด และเทคโนโลยีคือปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ”
ด้านภาพรวมแนวโน้มของประเทศไทยในการเป็นจุดหมาย
ปลายทางส�ำหรับการจัดอินเซนทิฟ นับว่ามีแนวโน้มที่ดีมาก โดยมอง
ว่า “ไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดอินเซนทิฟทีส่ มบูรณ์แบบ”

มีเสน่ห์มากมาย เดินทางเข้าถึงได้ง่าย มีโรงแรมที่พักและสถานที่จัด
งานระดับห้าดาว มีรากฐานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หยั่งลึก และ
อาหารการกินที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในฐานะหนึ่งในจุด
หมายปลายทางส�ำคัญด้านการจัดอินเซนทิฟของเอเชีย จึงได้รบั เลือกให้
จัดงานประชุมใหญ่ของสมาคมในครัง้ นี้ คือ การประชุมใหญ่ SITE2019
Global Conference ภายใต้คอนเซปต์งาน “Incentivising Diversity
& Innovation” ซึ่งสมาคม SITE จะน�ำเสนอจุดเด่นของกรุงเทพฯ ใน
ด้านความร่วมสมัยของเมืองและวัฒนธรรม ซึง่ เป็นสิง่ ทีว่ งการอินเซนทิ
ฟกาํ ลังมองหา เพือ่ สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุม”
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นายจิรตุ ถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้ �ำนวยการ ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บรู้
สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การประชุมใหญ่ของสมาคม SITE กลับมาจัด
ในอาเซียนอีกครั้งในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยการที่ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ SITE2019 Global Conference
ครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศใน 4 ด้านหลักด้วยกัน คือ 1.
การสร้างความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกถึงศักยภาพความพร้อมของ
ไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอินเซนทิฟในระดับ
ภูมภิ าค และการเพิม่ จ�ำนวนงานอินเซนทิฟระดับโลกเข้าสูป่ ระเทศไทย
2. การกระตุ้นอุตสาหกรรมอินเซนทิฟในระดับภูมิภาคอาเซียนให้
เติบโต 3. การสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันบุคลากรในวงการอินเซ
นทิฟให้ตื่นตัวและมีการพัฒนาต่อเนื่องอยู่เสมอ 4. การสร้างโอกาส
ให้กับอุตสาหกรรมอินเซนทิฟไทยได้แสดงศักยภาพด้านวัฒนธรรมที่
หลากหลาย และนวัตกรรมภูมปิ ญ
ั ญาสร้างสรรค์ของประเทศสูส่ ายตาผู้
เชีย่ วชาญด้านอินเซนทิฟจากทัว่ โลก (Incentive professional) ทีจ่ ะเข้า
ร่วมงานกว่า 300 ราย และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กบั ระบบเศรษฐกิจ
ไทยได้กว่า 25 ล้านบาท
“บทบาทของทีเส็บในครัง้ นีไ้ ด้ด�ำเนินตามแนวการท�ำงาน
ภายใต้แบรนด์ไมซ์ไทย THAILAND: Redefine Your Business
Events ในฐานะของ Co-Creator ผู้ร่วมประมูลสิทธิ์การจัดงาน
ประชุมใหญ่ของมืออาชีพด้านอินเซนทิฟจากทั่วโลกมาพบปะแลก
เปลี่ยน หารือการท�ำธุรกิจร่วมกันในอนาคต ได้ร่วมเป็น Partner
หรือพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนใน
การสร้างทีมคณะท�ำงานเจ้าภาพ เช่น กรุงเทพมหานคร การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย และสมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาติ (ไทย) ขณะเดียวกันยังเป็น Collaborator สร้างความร่วม
มือกับพันธมิตรในการอ�ำนวยความสะดวกการจัดงาน อาทิ การบริการ
ไมซ์เลนช่องทางพิเศษ ประสานเรื่องสถานที่จัดงานและที่พัก ตลอด
จนเป็น Thought Leader ผู้น�ำสร้างสรรค์การน�ำเสนอวัฒนธรรมและ
นวัตกรรมให้วงการอินเซนทิฟไทยและระดับนานาชาติ ได้มองเห็นช่อง
ทางของการพัฒนาแนวคิด สินค้าหรือบริการใหม่เพื่อตอบสนองนัก
เดินทางเป้าหมายในอนาคต ขณะเดียวกันยังน�ำเสนอกิจกรรมก่อนหลังการประชุมทีใ่ ห้ผเู้ ข้าประชุมได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยและชีวติ ความ
เป็นอยู่ของไทยริมแม่น�้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเป็นที่ต้ังสถานที่ส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานและศูนย์การค้า
สมัยใหม่ จึงเหมาะสมกับการเป็นสถานที่จัดงานให้ผู้เข้าประชุมเห็น
ภาพประเทศไทยทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพัฒนาการที่
ก้าวทันโลกสมัยใหม่ไปพร้อมกัน”
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นายจิรุตถ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีเส็บยังได้ร่วมมือกับ
สมาคม SITE จัดหลักสูตรอบรมเพือ่ เรียนรูก้ ารเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอิน
เซนทิฟ (Incentive Specialist) ที่เรียกว่า Certified Incentive Specialists (CIS) ในวันที่ 10-11 มกราคม เพื่ออบรมเบื้องต้นและสร้าง
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แนวทางการออกแบบโปรแกรมอินเซ
นทิฟ ที่สามารถกระตุ้นจูงใจผู้ร่วมงานให้พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ
เรียนรู้การตลาดและห่วงโซ่ของธุรกิจอินเซนทิฟ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
อบรมถึง 60 ราย จากฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ
ไทย ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยผ่านการอบรม CIS สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
รวมถึง 68 คน ตอกย�้ำศักยภาพบุคลากรด้านอินเซนทิฟที่มีมาตรฐาน
นานาชาติของประเทศไทย
ส�ำหรับตลาดอินเซนทิฟไทยในปีที่ผ่านมา 2561 (สิ้นสุด
ปีงบประมาณเดือนกันยายน 2561) มีจ�ำนวนนักเดินทางจากต่าง
ประเทศทั้งสิ้น 369,370 ราย เติบโตร้อยละ 35.90 (สูงที่สุดในรอบ 14
ปี) มีรายได้รวม 20,670 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 23.80 (สูงทีส่ ดุ ในรอบ
7 ปี) กลุ่มนักเดินทาง 10 อันดับแรกที่มีจ�ำนวนสูงสุดได้แก่ จีน 79,121
ราย อินเดีย 65,717 ราย มาเลเซีย 32,980 ราย เวียดนาม 26,046
ราย ฟิลปิ ปินส์ 22,025 ราย เกาหลีใต้ 17,596 ราย อินโดนีเซีย 16,164
ราย สิงคโปร์ 14,596 ราย ญี่ปุ่น 13,187 ราย และ สปป. ลาว 13,157
ราย โดยมีจุดหมายปลายทางของการจัดงานที่ กรุงเทพฯ พัทยา และ
ภูเก็ต ตามล�ำดับ ส่วนกิจกรรมที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การนัดหมาย
ประชุมทางธุรกิจล่วงหน้า การน�ำเที่ยวก่อนการประชุม และงานแสดง
วัฒนธรรม
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โดยในปีนี้ ทีเส็บได้เตรียมแคมเปญสนับสนุนธุรกิจอินเซ
นทิฟภายใต้แนวคิด "MEET BY DESIGN - Redefined" เพื่อดึงดูด
กลุ่มอินเซนทิฟจากต่างประเทศให้มาจัดงานในประเทศไทย โดยปรับ
แนวทางการสนับสนุนให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ทั้งตลาดยุโรป
อเมริกา โอเชียเนีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนชนจีน อินเดียและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยประมาณการว่า ในปี 2562 จะมีนักเดินทางกลุ่ม
อินเซนทีฟจากต่างประเทศมายังประเทศไทยจ�ำนวน 388,000 ราย และ
สร้างรายได้ 21,700 ล้านบาท

“จากภาพรวมตลาดอิ น เซนทิ ฟ ของไทยที่ มี แ นวโน้ ม
ดีมาก ประกอบกับมีจ�ำนวนผู้ด�ำเนินงานมืออาชีพระดับนานาชาติใน
อุตสาหกรรมอินเซนทิฟจากประเทศไทยที่เป็นสมาชิกสมาคม SITE
ถึง 23 ราย ส่งผลให้มีการจัดตั้งสมาคม SITE สาขาประเทศไทยขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายธุรกิจอินเซนทิฟระดับนานาชาติ
โดยกระตุน้ ให้คนรุน่ ใหม่มสี ว่ นร่วมด�ำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ
อินเซนทิฟส�ำหรับกลุม่ สมาชิกในภูมภิ าคเดียวกัน โดยจะมีการประกาศ
การจัดตัง้ สมาคม SITE สาขาประเทศไทยอย่างเป็นทางการภายในงาน
SITE2019 Global Conference ซึง่ ทีเส็บเป็นแกนน�ำให้การสนับสนุน
และร่วมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจนประสบความส�ำเร็จ
ในการก่อตั้งสมาคม SITE สาขาประเทศไทยขึ้นเป็นประเทศแรกใน
อาเซียน ตอกย�้ำภาพลักษณ์ไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก
ของการจัดอินเซนทิฟในระดับนานาชาติ” นายจิรุตถ์ กล่าวสรุป
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เทศกาลเชียงใหม่บลูมส์ 2019
“กุมภาพั นธ์ กินหอม อยู่หอม ที่เชียงใหม่”

เชียงใหม่บลูมส์ หรือ “เชียงใหม่เบิกบาน”
คือเทศกาลทีเ่ ริม่ ต้นขึน้ ในปี 2018 จังหวัดเชียงใหม่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้
จับมือกับส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ยกระดับการ
จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน
ให้อยู่ในรูปแบบของปฏิทินการท่องเที่ยวที่สอดคล้องไป
กับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่มีมาทุกปี โดย
ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทย (ภาค
เหนือ) กลุ่มสมาชิกวิศิษฏ์ล้านนา (Visit Lanna) หน่วย
งานภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ โดยในปี
2019 นี้ เชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน
ซึ่งถือเป็นก�ำลังหลักจากภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนและ
สร้างสรรค์งานร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทุกภาค
ส่วนทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ทั้ ง นี้ เชี ย งใหม่ บ ลู ม ส์ 2019 จะมี เ ทศกาลต่ า งๆ ตลอดทั้ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์นี้ ทั่วเมืองเชียงใหม่ อาทิ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่
ครั้งที่ 43 วันที่1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิ่งบลูมรัน X บอลลูน (Bloom Run
X Balloon) วันนที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.30 น. – 10.00 น. ที่สวน
พฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ งานปั่นจักรยานบลูม ไบค์ (Bloom
Bike) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. – 11.00 น. ที่ สวนพฤกษศาสตร์
ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มื้ออาหารพิเศษ ฟลาวเวอร์ ออน เดอะ เทเบิล
(Flower on the Table)วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. – 21.00 น.
ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เส้นทางท่องเที่ยวดอกไม้ ฟลาวเวอร์ อิน เดอะ จังเกิล
(Flower in the Jungle) วันที่ วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 มหกรรมสินค้า
บลูมบาซาร์ (Bloom Bazaar) วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ วันนิมมาน
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(One nimman) เป็นต้น นอกจากนี้เชียงใหม่บลูมส์ยังมีกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้จากชุมชนและผู้ประกอบการ ทั้งโรงแรม สปา
ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ที่จะเกิดขึ้นในเชียงใหม่บลูมส์ 2019 เท่านั้น
โดยวัตถุประสงค์คือ 1. โปรโมทจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการ
สร้างแบรนด์เมืองแห่งดอกไม้ ปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย สื่อสาร
กับคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น 2. ผลักดันให้เชียงใหม่บลูมส์ ก้าวสู่งานไมซ์
ระดับแม่เหล็กที่ดึงดูดธุรกิจในกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อต่อยอดสู่การ
จัดประชุมและนิทรรศการในระดับนานาชาติ เป็นต้นแบบการจัดปฏิทนิ
ท่องเที่ยวที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3. สนับสนุน
ประชาชนให้ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆที่สร้าง
แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ 4.สานพลังผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
จากทุกภาคส่วน ทัง้ โรงแรม ร้านอาหาร และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เพือ่ สร้าง
ที่สุดของประสบการณ์ดอกไม้แก่นักเดินทาง
อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีแรงบันดาลใจและมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์
ดอกไม้ในปฏิทินท่องเที่ยว ท�ำให้เกิดงานเชียงใหม่บลูมส์ 2019 เพื่อ
สร้างที่สุดของประสบการณ์ดอกไม้ให้กับนักเดินทาง ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม สปา และกิจกรรมต่างๆ
ในจังหวัดเชียงใหม่
February 2019 |

21

MICE INTELLIGENCE

ทีเส็บ กระตุน
้ ผูป
้ ระกอบการไมซ์ไทย
้ จ
ปรับตัว ชีป
ั จุบน
ั รัฐบาลทัว
่ โลกให้
ความส�ำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจ
ด้วยธุรกิจไมซ์ ดึงการใช้ขอ
้ มูล
อัจฉริยะ (Intelligence)

ผสานการวิ เ คราะห์ (Data Analytics)
ตอบโจทย์พฤติกรรมนักธุรกิจไมซ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปเผยยุทธศาสตร์และแผนงาน16โครงการไฮไลท์
พั ฒนาธุ ร กิ จ ไมซ์ ด้ ว ยนวั ต กรรมและข้ อ มู ล ตลอด
ระยะ 3 ปี (2562-2564) พร้อมเปิดตัวฐานข้อมูล
ธุรกิจไมซ์ผ่านทางเว็บไซต์ (MICE Intelligence
& Resource Center) ให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผูป
้ ระกอบการ ภาคธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน ร่วม
่ นธุรกิจไมซ์ดว
่ ป
ขับเคลือ
้ ยพลังข้อมูลทีม
ี ระสิทธิภาพ
สร้างเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผูอ้ �ำนวยการ สายงานพัฒนา
และนวัตกรรม ทีเส็บกล่าวว่าจากยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีของรัฐบาลที่มี
เป้าหมายคือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ยุทธศาสตร์ดิจิทัลนับเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยวิสัยทัศน์ของทีเส็บซึ่งสอดคล้องนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้น
3 เป้าหมายหลัก คือการสร้างรายได้ การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
และการสร้างความเจริญกระจายรายได้ซึ่งยุทธศาสตร์ไมซ์ปีนี้มุ่ง
ขับเคลื่อนไมซ์เชิงคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองต่างๆ ส่งผลให้
ทีเส็บจัดทัพโครงสร้างทีมงาน และแผนงานใหม่ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ ดู แ ลงานด้ า นนวั ต กรรมและข้ อ มู ล ไมซ์ (MICE Intelligence
& Innovation)โดยในวั น นี้ พ ร้ อ มเปิ ด แผนพั ฒ นาธุ ร กิ จ ไมซ์ ด ้ ว ย
นวั ต กรรมและข้ อ มู ล ตลอดระยะ 3ปี (2562-2564)ที่ ศึ ก ษาจาก
พฤติกรรมความต้องการของนักเดินทางไมซ์และผู้ประกอบการเอกชน
โดยมีแนวทางการท�ำงานและ16 โครงการไฮไลท์ที่จะด�ำเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมตลอดระยะ3 ปีเต็มจากนีเ้ พือ่ น�ำนวัตกรรมและข้อมูลมาใช้
พัฒนาธุรกิจไมซ์รว่ มกับผูป้ ระกอบการอย่างใกล้ชดิ ขับเคลือ่ นไมซ์ให้เกิด
ผลลัพธ์จริงในการสร้างเศรษฐกิจและองค์ความรู้
22

| กุมภาพันธ์ 2562

ทีเส็บศึกษาแนวโน้มส�ำคัญของการพัฒนาธุรกิจไมซ์ระดับ
โลกในอนาคต ได้แก่พฤติกรรมความต้องการของนักเดินทางธุรกิจที่
เปลีย่ นแปลงไป เช่น การจัดงานมุง่ เน้นการผสมผสานครบวงจรภายใน
งานความต้องการมีสว่ นร่วมของผู้เข้าร่วมงานที่มเี วลาเข้าร่วมงานน้อย
แต่ตอ้ งการผลลัพธ์สงู สุด และเนือ่ งจากนักเดินทางไมซ์มคี วามส�ำคัญต่อ
การเติบโตเศรษฐกิจ รัฐบาลทั่วโลกจึงพยายามผลักดันธุรกิจและเพิ่ม
จ�ำนวนนักเดินทางไมซ์ แต่ทผี่ า่ นมาเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ทัง้ ในมิตขิ องการพัฒนาบุคลากร สถานที่ หรือการดึงงานเข้าสูป่ ระเทศ
ซึ่งการสนับสนุนทางการเงินเพียงด้านเดียวยังคงไม่ตอบโจทย์ความ
ต้องการและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจรัฐบาลหลายประเทศจึง
เริ่มปรับเพิ่มกลยุทธ์การสนับสนุนด้านอื่น และหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยโดยการส่งเสริมการจัดงานของทีเส็บก�ำลังเปลีย่ นผ่านจาก
การให้บริการด้านข้อมูลทั่วไป สู่ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว (From
information to insights) เพื่อวางแผนธุรกิจที่ตรงจุดขึ้นผ่านการ
วิเคราะห์ดว้ ยปัญญาประดิษฐ์ (Data Analytic & Artificial Intelligence)
ทีเส็บจึงด�ำเนินโครงการ MICE Intelligence & Innovation
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาและการน�ำนวัตกรรมและข้อมูลมาใช้เพือ่ พัฒนา
ธุรกิจไมซ์ โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ส�ำรวจและสรุปความคาดหวังที่ผู้
เกีย่ วข้องในธุรกิจไมซ์ตอ้ งการในการน�ำนวัตกรรมและข้อมูลมาใช้ แล้ว
จึงออกแบบและพัฒนาแผนงานจนได้ 16 โครงการไฮไลท์ด้านข้อมูล
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อด�ำเนินงานพัฒนาธุรกิจ
ไมซ์ด้วยนวัตกรรมและข้อมูลตลอดระยะ 3 ปี (2562-2564) ภายใต้
การด�ำเนินงานของฝ่าย MICE Intelligence & Innovation

MICE INTELLIGENCE

โรดแมปการพัฒนาธุรกิจไมซ์ด้วยนวัตกรรมและข้อมูล
ตลอดระยะ 3 ปี (2562-2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์16 โครง
การไฮไลท์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการจัดงานและผู้ประกอ
บการไมซ์ (Support & Sponsorship)มี 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ
ช่องทางส�ำหรับการขอรับบริการไมซ์เลน เพื่อต้อนรับแขก VIP ภายใน
สนามบิน (Paperless MICE Lane Request) 2. โครงการช่องทาง
ออนไลน์เพือ่ ขอรับการสนับสนุนจากสสปน. (TCEB Online Financial
Support Request)3. โครงการระบบ AI เพือ่ ช่วยเจ้าหน้าทีต่ อบค�ำถาม
เกี่ยวกับทีเส็บ(TCEB Help Desk Chatbot)4. โครงการช่องทางให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตน�ำเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงและขอ
วีซ่า(MICE Permit Advisor)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์
(Developing MICE Supply)มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการช่อง
ทางออนไลน์ให้ผู้ประกอบการขอใบรับรองและมาตรฐานไมซ์ (MICE
Online Standard Assessment) 2. โครงการศูนย์รวมต�ำแหน่งงาน
และการแนะแนวอาชีพตามสายงานไมซ์ (MICE Career Portal) 3.
โครงการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์รวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการไมซ์ (MICE Digital Learning Platform)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
งาน (Enhancing Attendee Experience)มี 1 โครงการ ได้แก่โครงการ
แอพพลิเคชันส�ำหรับให้บริการผู้เข้าร่วมงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
อย่างครบวงจร(Event Application for Attendee)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด งาน
(Organizing Event with Efficiency) มี 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ
แอพพลิเคชั่นมือถือส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกผู้จัดงาน (Organizer
Mobile Application) 2. โครงการระบบประเมินผลผู้เข้าชมงานด้วย
ภาพจากกล้องวิดีโอ (Event Traffic Analytics)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าและ
บริการไมซ์ (Connecting MICE Supply & Demand) มี 5 โครงการ
ได้แก่ 1. โครงการแหล่งรวบรวมรายชือ่ และข้อมูลงานอีเวนท์ทสี่ ามารถ

เข้าร่วมประมูลสิทธิ์ในการจัดงานได้ (Event Opportunities Portal)
2. โครงการศูนย์กลางการระดมเงินทุนเพือ่ สนับสนุนการจัดงาน (MICE
Crowd Funding Platform) 3. โครงการแหล่งรวบรวมผู้ประกอบกา
รด้านไมซ์ (MICE Supply Market Place) 4. โครงการช่องทางโปรโมท
อีเวนท์เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนหรือจองพื้นที่แสดงสินค้า (Event
Discovery Platform Platform)5. โครงการศูนย์กลางการซื้อขาย
สินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจก่อนและหลังการจบงาน
(e-Commerce Platform)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรม
ไมซ์ (MICE Intelligence & Resource Center) มี 1โครงการ ได้แก่
โครงการฐานข้อมูลไมซ์เพือ่ สร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์
(MICE Intelligence & Resource Center)
การจัดงาน “MICE INTELLIGENCE AND INNOVATION CONFERENCE 2019” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Break Through
the Hype – Uncover the Reality of Customer Insights” ของที
เส็บ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปิดตัวแนะน�ำแผนงานและ 16 โครงการไฮไลท์
เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ด้วยนวัตกรรมและข้อมูลตลอดระยะ 3 ปี (25622564)โดยฝ่าย MICE Intelligence & Innovation รวมถึงกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไมซ์ เล็งเห็นความส�ำคัญของ
การใช้นวัตกรรมและข้อมูลอัจริยะวางแผนและก�ำหนดกลยุทธ์การ
พัฒนางานไมซ์ในอนาคต พร้อมเปิดตัวโครงการแรก คือ โครงการ
ฐานข้อมูลไมซ์เพือ่ สร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ (MICE
Intelligence & Resource Center)หนึ่งในโครงการที่จะพลิกโฉมด้าน
นวัตกรรมและข้อมูลส�ำคัญของธุรกิจไมซ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาค
ธุรกิจ สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชน เข้ามาใช้บริการข้อมูลไมซ์
เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลองค์ความรูร้ ะหว่างภาคธุรกิจ โดยร่วมมือกับ
พันธมิตรส�ำคัญระดับโลกด้านข้อมูล อาทิ ธนาคารโลก (World Bank)
สมาคมส่งเสริมการท่องเทีย่ วภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ (PATA)บริษทั ที่
ปรึกษาด้านการวิจยั Frost & Sullivan และบริษทั จัดการข้อมูลอัจฉริยะ
Meltwater Singapore
นอกจากนี้ ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทั้ง
ในและต่างประเทศร่วมให้ความรู้ อาทิ มร. กอร์ดอน อเล็กซานเด
อร์ แคนเดอลิน จากบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชื่อดังแมคเคน
ซี (McKinsey & Company) และคุณคเณศ กิจเสรีบริรักษ์ จากไลน์
ประเทศไทย (LINE Thailand) เป็นต้น โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3
ช่วง คือ ช่วงที่ 1วิทยากรน�ำเสนอเนื้อหาท่านละ 20 นาที ช่วงที่ 2การ
แบ่งกลุม่ เพือ่ ให้ผสู้ นใจสอบถามเชิงลึก และช่วงที่ 3 วิทยากรทัง้ หมดขึน้
เวทีร่วมกันเปิดโอกาสให้สอบถาม น�ำค�ำถามที่น่าสนใจมาถามพร้อม
กันบนเวที ซึ่งการจัดงานในรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้โฟกัส
ในเนื้อหาได้อย่างแท้จริง
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เปิดตัว “ICONSIAM”
วิถีริมฝั่งแม่น้ำ� เจ้าพระยา
“GLOBAL DESTINATION”
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
นางชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษทั ไอคอนสยาม จ�ำกัด
เปิดเผยถึงไอคอมสยาม อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลก
อนาคตว่า ไอคอนสยามได้ถกู สร้างขึน้ จากปณิธานทีจ่ ะเชิดชูเรือ่ งราวอัน
มีคณ
ุ ค่าและเป็นความภาคภูมใิ จจากทุกมิตขิ องความเป็นไทยทีม่ อี ยูใ่ น
ชาติ น�ำเสนอในรูปแบบของความวิจติ รลำ�้ สมัย หลอมรวมเป็นทีส่ ดุ ของ
เอกลักษณ์และวิถีไทยอันสง่างาม พร้อมกับคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดของโลก
มารวบรวมไว้ ณ ที่แห่งเดียวกัน เป็นเมืองแห่งความรุ่งโรจน์ที่รวบรวม
สิ่งที่ดีที่สุดของไทยกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกเข้าไว้ด้วยกัน น�ำเสนอความ
เป็นไทยสู่เวทีโลก โดยไอคอนสยามได้พลิกโฉมการพัฒนาโครงการที่
เป็นจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ ด้วยคอนเซปต์ “การสร้างประโยชน์
ร่วมกันทุกฝ่าย” หรือ Creating Shared Value และ “การร่วมกัน
รังสรรค์” หรือ Co-Creation ซึ่งเราได้ท�ำให้เกิดขึ้นจริงแล้วอย่างเป็น
รูปธรรม เต็มรูปแบบ และในสเกลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ใดในโลก
“ไอคอนสยามคือจุดหมายปลายทางใหม่ของโลก หรือ
Global Destination ที่เกิดจากการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ระดับ
ชาติครั้งยิ่งใหญ่ จาก หัวใจคนไทยหลายภาคส่วนผู้มีความรู้ความ
สามารถจากชุมชนทั่วประเทศ ภาคธุรกิจ และภาคราชการ รวมถึงผู้
เชีย่ วชาญแขนงต่างๆ จากหลายประเทศทีร่ กั เมืองไทย รวมแล้วเป็นทีม
ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์กว่า 1,000 คน ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นผูม้ คี วามปรารถนาที่
จะช่วยกันสร้างสัญลักษณ์ใหม่ให้เป็นตัวแทนจินตนาการแห่งยุค เสริม
สร้างให้คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย และช่วยกันสืบทอดความ
งดงามของความเป็นไทยสู่ชนรุ่นหลัง อีกทั้งให้คนทั่วโลกที่มาเยี่ยมชม
รู้สึกหลงรักและประทับใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้น”
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ด้านนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไอคอนสยาม จ�ำกัด กล่าวว่า แนวคิดส�ำคัญของไอคอนสยาม ทัง้ เรือ่ งสิง่
ที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก และเรื่อง Co-Creation
ถูกน�ำมาเป็นโจทย์ตั้งต้นการสร้างสรรค์ “มหาปรากฏการณ์งานเปิด
เมืองไอคอนสยาม วันที่ 9-11 พฤศจิกายนนี้ด้วย จึงเกิดเป็นการผนึก
ก�ำลังครั้งประวัติศาสตร์ ทั้งการจับมือกันของอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์สุด
ยอดของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด
(มหาชน), ซีเอ็มโอ กรุ๊ป, บริษัท แม็กซ์ อิมเมจ จ�ำกัด, บริษัท ไร้ท์แมน
จ�ำกัด, บริษัท คือ จ�ำกัด, บริษัท เอ็มคิวดีซี ไบรท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ร่วมกับ อินเทล บริษัทเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลก เป็นการตอกย�้ำ
เรื่องสิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก นอกจากนั้นยังมี
การรวมพลังของศิลปินต่างชาติชื่อก้องโลก ศิลปินระดับชาติจากหลาก
หลายสาขา นักแสดงมืออาชีพ และนักแสดงอาสาจากทั่ว ประเทศ
ตอกย�้ำคอนเซปต์ Co-Creation ซึ่งนับผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานเปิด
เมืองไอคอนสยามมีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน ร่วมสร้างผลงาน
มาสเตอร์พีซและการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ ภาย ใต้ธีม “Legendary Party ฉลองการเปิดต�ำนานบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่และตื่นตาตื่นใจ ซึ่ง
กิจกรรมการ แสดงต่างๆ จะเกิดขึน้ มากมายนับไม่ถว้ น ครอบคลุมพืน้ ที่
ทุกชั้นของไอคอนสยาม
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KAAN ที่สุดแห่ง LIVE SHOW
ครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทย
ณ โรงละครลอยได้แห่งแรกของโลก

เมื่อสุดยอดกูรูแห่งวงการศิลปะบันเทิงมาสอดประสาน
กับงานสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ เพื่อเนรมิตนวัตกรรมบันเทิงมาตรฐาน
สากลให้เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย กับอภิมหาโปรเจกต์ “ KAAN
presented by SINGHA CORPORATION (คาน พรีเซนเต็ด บาย
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น)” ซึ่งนอกจากตัวโชว์เองจะมีคอนเซ็ปต์ที่ไม่ธรรมดา
แล้ว KAAN Show ยังเปิดการแสดง ณ SINGHA D’LUCK Cinematic
Theatre ซึง่ เป็น “โรงละครลอยแห่งแรกของโลก – The World’s First
Levitating Theatre” ที่เตรียมจะน�ำผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์ความ
บันเทิงรูปแบบใหม่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
หากเอ่ยชือ่ เหล่ากูรแู ห่งวงการบันเทิงทีม่ าปฏิบตั ภิ ารกิจปัน้
“KAAN Show” เชือ่ ว่าทุกคนรูจ้ กั กันเป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็น “สิน–ยง
ยุทธ ทองกองทุน” ผู้ก�ำกับและผู้อ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังแห่ง
GDH ที่มาสวมบทเป็น Producer & Artistic Director ให้กับโปรเจ
กต์ และยังได้ “กอล์ฟ–ปวีณ ภูริจิตปัญญา” ผู้ก�ำกับฝีมือดี มานั่งแท่น
Director สร้างสรรค์เรื่องราวและก�ำกับการแสดงทั้งหมด
รวมถึง “ถกลเกียรติ วีรวรรณ” จาก Scenario น�ำ
ประสบการณ์ด้านละครเวที และ Live Show ที่มีมากกว่า 10 ปี มา
รับหน้าที่ในการวางแผนควบคุมดูแลนักแสดง ตลอดจนถึงทีมงาน
โปรดักชั่นต่างๆ “ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์” นักประพันธ์เพลง
ภาพยนตร์มอื รางวัลทีม่ าดูแลดนตรีประกอบให้กบั โชว์ทงั้ หมด “วีรภัทร
ชินะนาวิน” จาก RIFF Studio ที่เคยฝากฝีมืออนิเมชั่นในเวทีโลก จะ
มาร่วมกันถ่ายทอดจินตนาการสู่อนิเมชั่นสุดล�้ำ พร้อมกับ “สุเทพ จับ
สี” จากบ้านริกสตูดิโอ ผู้เชี่ยวชาญด้านรอกและสลิงตลอดจนสเปเชียล
เอฟเฟ็กต์ต่างๆ มาติดตั้งระบบอุปกรณ์ส�ำคัญต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง
ทั้งหมด เป็นต้น

เหล่านักแสดงทีม่ าร่วมเฉิดฉายในโชว์นกี้ ล็ ว้ นเจนจัดกับเวที
ระดับโลกเช่นกัน อาทิ ทีมนักเต้น B-Boy ที่เคยคว้าแชมป์ในระดับ
เอเชียและมีประสบการณ์แข่งขันบนเวทีโลก, ทีมนักเล่นกล้าม Street
Workout ที่เคยผ่านเวทีประกวดชื่อดังระดับเอเชียอย่าง Asia’s Got
Talent Season 1, นักแสดงที่เคยผ่านการแสดงโขนพระราชทาน, นัก
ดาบไทยทีค่ ว้าแชมป์ระดับประเทศหลายสมัย, นักเต้น Popping อันดับ
ที่ 16 ของโลก, นักบัลเลต์ที่เคยผ่านเวทีแสดงทั้งในประเทศและระดับ
สากล แม้กระทั่งเด็กปั๊มผู้มีความสามารถในการเล่น Free Running
และเต้น B-Boy ระดับประเทศ เป็นต้น

นอกจากสุดยอดการแสดงสด KAAN Show แล้ว “ศาสตร์
แห่งสถาปัตยกรรม” ของ SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre ก็
สร้างความตื่นตาตื่นใจได้ไม่น้อยเช่นกัน และได้รับการคาดหมายที่นี่
ว่าจะกลายเป็น แลนมาร์คแห่งใหม่ของพัทยา
เมือ่ สุดยอดทีมสถาปนิกชาวไทยทีม่ ชี อื่ เสียงระดับนานาชาติ
เป็นผู้เนรมิตโรงละครลอยได้แห่งแรกของโลก นั่นคือ บริษัท สถาปนิก
A49 จ�ำกัด (ARCHITECTS 49 LIMITED) น�ำโดย “ประภากร วทาน
ยกุล” ประธานและกรรมการผู้จัดการและ “ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร”
สถาปนิกผู้รับผิดชอบโครงการ ที่น�ำโจทย์ใหญ่คือต้องสร้างสรรค์สิ่ง
แปลกใหม่ให้เกิดขึน้ ด้วยการออกแบบ “SINGHA D’LUCK Cinematic
Theatre (สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์)” ให้เป็นโรงละครลอย
ได้แห่งแรกของโลก
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KING POWER MAHANAKHON
เผย ‘MAHANAKHON SKYWALK’
ชมวิว 360 องศา และ
ROOFTOP BAR สูงสุดในไทย

คิง เพาเวอร์ มหานคร เปิดตัว ‘มหานคร
สกายวอล์ ค ’ (Mahanakhon Skywalk) มอบ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับรูปแบบใหม่
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับการเปิดตัวแลนด์มาร์ค
ท่องเทีย่ วระดับโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ทีจ่ ะน�ำท่านขึน้ สูจ่ ดุ ชมวิวชัน้ ดาดฟ้า
แบบ 360 องศา ที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูง
ถึง 314 เมตร พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
แล้ว
มหานคร สกายวอล์ค ตั้งอยู่บนชั้น 74, 75 และ
78 ของอาคารคิง เพาเวอร์ มหานคร โดยมีไฮไลท์อยู่ที่จุด
ชมวิวชั้นดาดฟ้าแบบ 360 องศา ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ตื่นตาตื่นใจไปกับหนึ่งในพื้นกระจกลอยฟ้าขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก และ รูฟ ท็อปบาร์ (Rooftop Bar) ที่สูง
ที่สุดในประเทศไทย พร้อมโดยสารลิฟท์ความเร็วสูงที่มา
พร้อมจอแอนิเมชั่นขนาดใหญ่ ที่จะพาทุกท่านขึ้นไปยังจุด
ชมวิวชั้น 74 ภายในระยะเวลาเพียง 50 วินาที! โดยตั้งเป้า
สร้างปรากฎการณ์จดุ หมายปลายทางท่องเทีย่ วระดับสากล
แห่งใหม่ และเป็น Global Landmark Destination ทีจ่ ะพลิก
โฉมวงการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง
26
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‘มหานคร สกายวอล์ค’ (Mahanakhon Skywalk)

ประกอบด้วย
อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คิง เพาเวอร์ มหานคร กล่าวว่า มหานคร สกายวอล์ค เป็นอีกหนึง่ ก้าวส�ำคัญ
และความภาคภูมิใจของ คิง เพาเวอร์ ที่พร้อมยกระดับภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของไทย กับจุดชมวิวชั้นดาดฟ้าแบบ 360 องศา และ
Rooftop Bar ที่สูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยความสูงถึง 314 เมตร
เหนือพืน้ ดิน พร้อมประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีส่ ร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้เห็นความงดงามของกรุงเทพมหานครใน
มุมมองใหม่ โดยตัง้ เป้าให้มหานคร สกายวอล์ค เป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และต่างชาติ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ และการใช้
จ่ายภายในประเทศในระยะยาว "ผมเชือ่ ว่า การท่องเทีย่ วไม่เพียงแต่เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการผลักดัน และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศเท่านัน้
แต่ยังเป็นประตูสู่การสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน และส่งเสริมภาพ
ลักษณ์อันดีของประเทศไทยไปสู่สายตาประชาคมโลกอีกด้วย"

1. ชั้น 1: ล็อบบี้ ทางเข้าหลัก และเป็นจุดจ�ำหน่ายบัตรเข้าชม
มหานคร สกายวอล์ค ตกแต่งด้วยเรื่องราวของกรุงเทพมหานคร
ตลอดทางเดินก่อนถึงลิฟท์ความเร็วสูงที่จะน�ำท่านขึ้นไปยังชั้น
74 ภายใน 50 วินาที
2. ชั้น 74: จุดชมวิวภายในอาคาร (Indoor Observation Deck)
เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ ความงามของสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วส�ำคั ญ ใน
กรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับมุมมองกรุงเทพมหานคร แบบ 360 องศา พร้อมส่ง
โปสการ์ดจากตู้ไปรษณีย์ ที่สูงที่สุดในประเทศไทย
3. ชั้น 75: บริเวณชั้นลอย ห้องน�้ำ และจุดขึ้นลิฟท์แก้ว
4. ชั้น 78: ชั้นดาดฟ้า (Rooftop) และจุดชมวิวภายนอกอาคาร
(Outdoor Observation Deck) โดยมีไฮไลท์คือ พื้นกระจก
ลอยฟ้า (Glass Tray) ซึง่ เป็นหนึง่ ในพืน้ กระจกลอยฟ้าทีม่ ขี นาด
ใหญ่ที่สุดในโลก สูงเหนือพื้น 310 เมตร, จุดชมวิวชั้นดาดฟ้า
แบบ 360 องศา ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ยืนได้ในกรุงเทพมหานคร
เดอะ พีค (The Peak) ทีม่ คี วามสูงเหนือพืน้ ถึง 314 เมตร, รูฟท็อ
ปบาร์ (Rooftop Bar) ที่สูงที่สุดในประเทศไทย พร้อมเครื่องดื่ม
และค็อกเทลสูตรพิเศษ
มหานคร สกายวอล์ค เปิดให้บริการในเวลา 10.00 – 24.00 น.
(เปิดให้เข้าชมรอบสุดท้าย 23.00 น.) สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า
บีทีเอส ลงสถานีช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 3 บัตรเข้าชม แบ่งเป็น
2 ประเภท ได้แก่ บัตร มหานคร สกายวอล์ค ราคา 850 บาท ชมวิว
ภายในอาคาร ชั้น 74 และ บัตรมหานครสกายวอล์ค และรูฟท็อปบาร์
ราคา 1,050 บาท ชมวิวภายในอาคาร ชั้น 74 และภายนอกอาคาร
ชั้น 78
พบกับโปรโมชัน่ พิเศษฉลองช่วงเปิดตัง้ แต่วนั นี้ – 31
มกราคม 2562 ซื้อบัตรเข้าชมจุดชมวิวภายใน และภายนอก
อาคารในราคา 765 บาทเท่านั้น (จากราคา 1,050 บาท)
ที่จุดจ�ำหน่ายบัตรเข้าชมมหานคร สกายวอล์ค ชั้น 1 ส�ำหรับ
ผูท้ สี่ นใจ สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชัน่ และกิจกรรมต่างๆ
ได้ที่ Facebook หรือ www.KingPowerMahanakhon.co.th
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3
เทคโนโลยี
ก�ำหนดธุรกิจปี 2562
ปฏิเสธไม่ได้ว่า การท�ำธุ รกิจทุกวันนี้จะอาศัย
เพียงความเก่งและเฮง “ไม่พอ” อีกต่อไปแล้ว เพราะถ้าอยาก
เป็นผู ้ชนะในสังเวียนการค้า ผู ้ประกอบการหรือองค์กร
ธุ รกิจนั้นๆ จ�ำเป็นต้อง “รู ้ทัน-ตามทัน” เทคโนโลยีด้วย
เพราะไม่เพียงจะใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ความเก่ง แต่ยังเพิ่ม “ความได้เปรียบ” ให้สามารถล�้ำหน้า
คู่แข่ง หรือน�ำเสนอสินค้า-บริการใหม่ๆ ที่จะกระตุ้นให้
“ลูกค้า” อยากใช้ อยากจ่ายเงินซื้ อ ดังนัน้ คงไม่เกินเลยไป
นักหากจะบอกว่า อีกบทบาทของเทคโนโลยีในโลกธุ รกิจใหม่
ก็เปรียบเสมือนเทพพยากรณ์แห่ง “ยุ คดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี”
นั่นเอง

ไม่นานมานี้ เว็บไซต์เทคเรดาห์ (www.techradar.com)
ได้น�ำเสนอบทความน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาแรง ซึ่งจะเข้ามา
ก�ำหนดภูมิทัศน์ใหม่ให้กับการท�ำธุรกิจในปี 2562 จากมุมมองของ
“นิก ออฟฟิน (Nick Offin)” หัวหน้าฝ่ายการตลาด การขาย และ
ปฏิบัติการของโตชิบา ที่น่าสนใจก็คือ ทุกแนวโน้มเทคโนโลยีที่เขาพูด
ถึงล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หรือก�ำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ และมีผู้บริโภค
ทั่วโลกตั้งตารออยู่
เทคโนโลยี ที่ ก�ำลั ง มาแรงในมุ ม มองของผู ้ บ ริ ห าร
บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ระดับโลกคนนี้ เป็นการผสานกันของ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคลาวด์, อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือไอ
โอที (IoT), เทคโนโลยีเครือข่ายและเทคโนโลยีเสมือนจริง รวมไปถึง
การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งตกผลึก
มาเป็น 3 เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจในปี 2562
28

| กุมภาพันธ์ 2562

5จี ไม่ต้องรออีกต่อไป
โดดเด่นและเป็นที่จับตามองมากที่สุดตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้น
ไป คงต้องยกพื้นที่ให้กับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 5จี เพราะหลาย
ประเทศทั่วโลก “เอาจริง” กับการเดินหน้าทดสอบไปก่อนระหว่างรอ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ก�ำหนดมาตรฐานย่าน
ความถีท่ ชี่ ดั เจนและเป็นทีส่ นิ้ สุดออกมา แน่นอนว่าแม้การทดสอบต้อง
ใช้เงินลงทุนพอสมควร แต่ไม่มใี ครลังเล เพราะยิง่ การทดสอบได้ผลเท่า
ไหร่ ก็จะน�ำมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ในการให้บริการจริงได้เร็วขึ้น
และตอบโจทย์ ลูกค้าได้ตรงเป้ายิ่งขึ้น
“ความเหนือกว่า” ของเทคโนโลยี 5จีในโลกธุรกิจยุคใหม่
ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ก็คือ องค์กรต่างๆ จะมีความได้เปรียบจาก
ความสามารถ 5จี ในด้านโซลูชั่น IoT ซึ่งจากการคาดการณ์ของบริษัท
อีริคสัน หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยืสื่อสารไร้สายใหญ่สุดของโลก ระบุว่า
ภายในปี 2565 ทั่วทั้งโลกจะมีจ�ำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต และคุยกันเองได้ (ToT) มากถึง 18 พันล้านชิ้น และ 70%
ของจ�ำนวนดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการท�ำงาน

MICE TREND

ข้อมูลปลอดภัยด้วยการประมวลผล
ปลายทาง (EDGE COMPUTING)
เอดจ์ คอมพิวติ้ง (Edge Computing) ถือเป็นเทรนด์ใหม่
ทีน่ า่ สนใจ โดยจะมีการแบ่งโหลดการประมวลผลไปไว้ทอี่ ปุ กรณ์ปลาย
ทาง แทนที่จะรวมโหลดทั้งหมดจากศูนย์กลางบนคลาวด์ตามรูปแบบ
Cloud Computing แบบเดิม ช่วยลดปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งรับจาก
อุปกรณ์ปลายทาง (Edge) กับคลาวด์ได้อย่างมาก
ในเว็ บ ไซต์ www.enterpriseitpro.net อธิ บ ายเกี่ ย ว
กับเทคโนโลยีน้ีให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า ตัวอย่างการใช้งานที่เห็นได้
ชัด ได้แก่ IoT ซึ่งอุปกรณ์กลุ่มดังกล่าวมักจัดเก็บข้อมูลที่กระจาย
ตามต�ำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ผ่านตัวเซ็นเซอร์ ซึ่งปกติมักส่งข้อมูลเข้ามา
ศูนย์กลางผ่าน WAN อย่างเช่น เครือข่ายโทรศัพท์ หรือวีพีเอ็นผ่าน
อินเทอร์เน็ต การรวมศูนย์ประมวลผลข้อมูลไว้หนึ่งเดียวนั้นจ�ำเป็นใน
บางกรณี แต่กห็ ลายกรณีทไี่ ม่จ�ำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดจากทุก
ที่เพื่อประมวลผลเช่นกัน บางครั้งถ้าตัวเซ็นเซอร์สามารถประมวลผล
ข้อมูลด้วยตัวเอง แล้วส่งแค่ผลลัพธ์มาให้ส่วนกลางก็จะช่วยประหยัด
ทั้งแบนด์วิธ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเป็นอย่างมาก
ขณะที่ บทความของเทคเรดาห์ ก็บอกว่าความแรงและเร็ว
ของสัญญาณคลืน่ 5จี ผนวกกับความแพร่หลายของจ�ำนวนอุปกรณ์ IoT
ที่ได้อานิสงค์จากความสามารถของเทคโนโลยี 5จี จึงช่วยให้องค์กร
ธุรกิจ สามารถบริหารจัดการ “ข้อมูล” ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่
กับมีความปลอดภัย
เรียกได้ว่าเป็นการลดข้อกังวลเดิมๆ เกี่ยวกับปัญหาความ
ปลอดภัยข้อมูล ที่ก่อนหน้านี้เคยความเสี่ยงพุ่งจากช่องโหว่ด้านความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีม่ กี ารใช้งานเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตและโลก
โซเชียลกันอย่างขาดความระแวดระวัง
ที่ผ่านมา ผลส�ำรวจผู้ที่มีอ�ำนาจการตัดสินใจด้านไอทีใน
ยุโรป 62% ระบุว่า การลงทุนเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล มีความ
ส�ำคัญเร่งด่วนล�ำดับต้นๆ ในช่วง 12 เดือนจากนี้ นอกจากนี้ ในรายงาน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประจ�ำปี 2561 ที่จัดท�ำโดย SonicWall ก็บอก
ว่า อุปกรณ์ IoT คือสนามรบแห่งใหม่ของความปลอดภัยข้อมูล

อุ ตสาหกรรม 4.0 แจ้งเกิดเต็มตัว
ผู้บริหารรายนี้มองว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นกลุ่มแรกที่
ตะหนักถึงข้อได้เปรียบที่ตามมากับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะการ
ติดปีกความสามารถให้กบั พนักงานด้วยสารพันโซลูชนั่ ด้านเทคโนโลยี
ยกตัวอย่างเช่น พนักงานโกดังสินค้าและโลจิสติกส์ สามารถสแกนบาร์
โค้ดสินค้า หรือหีบห่อบรรจุสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�ำ และเบาแรง
ด้วยการใช้ “แว่นตาอัจริยะ” เป็นเครื่องทุ่นแรงในการหยิบและสแกน
(pick-by-vision ) โดยไม่จ�ำเป็นต้องหยิบขึ้นมาสแกนเป็นชิ้นๆ อย่าง
แต่ก่อน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory) ได้อย่างชัดเจน
อีกอุตสาหกรรมและอีกเทคโนโลยีที่หลายคนอาจคิดไม่
ถึงว่าจะมารวมร่างกันได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ก็คือ บล็อกเชน
(Blockchain ) กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบันมีค่ายรถยนต์ราย
ใหญ่ของโลกอย่าง โตโยต้า ที่ก�ำลังเกาะตอดเทรนด์การพัฒนารถยนต์
ไร้คนขับ โดยสถาบันวิจัยโตโยต้า ได้ร่วมมือกับเอ็มไอที มีเดีย แล็บ (
MIT Media LAB) เพื่อน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้ โดย
บล็อกเชนจะเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้ผลิตรถยนต์และผู้ใช้งานรถยนต์กว่า
พันล้านข้อมูล มาวิเคราะห์และปรับปรุงความปลอดภัยของเทคโนโลยี
รถยนต์ไร้คนขับให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ลดระยะเวลาในการ
พัฒนาอีกด้วย สถาบันวิจัยของโตโยต้า ยังได้ร่วมมือกับบริษัทสตาร์ท
อัพเล็กๆ หลายราย เช่น BigchainDB ในเรื่องนี้เช่นกัน
การ์ทเนอร์ บริษัทวิจัยตลลาดไอทีชั้นน�ำ คาดการณ์ว่า
บล็อกเชนจะเข้ามามีส่วนสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ถึง 3.1 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 พร้อมแนะน�ำว่าธุรกิจต่างๆ ควรรีบ
คิดแต่เนิ่นๆ ว่าจะน�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ส�ำหรับความเฟื่องฟูของ 5จีที่จะ
เกิดขึ้นในปีหน้า และชัดเจนเต็มตัวในปี 2563 ก็คือ การที่มีการแสดง
ท่าทีจากไอทียูแล้วว่า สเปคตรัมความถี่ที่จัดสรรให้จะช่วยให้เกิดความ
ประหยัดในด้านค้นทุนการติดตัง้ เครือข่าย นวัตกรรมของโซลูชนั่ ใหม่ๆ
ส�ำหรับการติดตั้งที่สามารถน�ำสเปคตรัมที่มีอยู่ และโครงสร้างพื้นฐาน
เดิมมาใช้ใหม่ (reuse)
ในรายงานฉบับนีย้ งั เปิดเผยตัวเลขยอดผูใ้ ช้มอื ถือทัว่
โลก ณ สิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2561 มีจ�ำนวน 5.6 พันล้านคน โดย
มีการใช้งานรวมประมาณ 7.9 พันล้านเลขหมาย สัดส่วน 60%
เป็นสมาร์ทโฟน ด้านจ�ำนวนมือถือที่เพิ่มขึ้นเฉพาะไตรมาส 3
อยู่ที่ 120 ล้านเลขหมาย ประเทศที่เป็นผู้น�ำการเพิ่ม 3 อันดับ
แรก ได้แก่ จีน 37 ล้านเลขหมาย, อินเดีย 31 ล้านเลขหมาย
และอินโดนีเซีย 13 ล้านเลขหมาย
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