ดิ จิ ทั ล แม็ ก กาซี น ส� ำ หรับ ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมไมซ์
ตุลาคม 2561

TCEB

น�ำนวัตกรรม 5 มิติใหม่
ปฎิวัติอุตสาหกรรมไมซ์
ปี 2562

www.businesseventsthailand.com

EDITOR’S TALK

ในช่วงกันยายน-ตุลาคมนี้ ธุรกิจการจัดงาน ทัง้ งานไมซ์หรือ การจัด
ประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมของ สมาคม และการ
จัดงานแสดงสินค้า รวมถึงมหกรรมนานาชาติหรือ เฟสติวลั และเมกะอีเวนท์
ในประเทศไทย มีกระแสตื่นตัวชัดเจน ต่อเนื่อง ซึง่ ไทยมีโอกาสต้อนรับงานไมซ์
ระดับโลกที่เข้าสูป่ ระเทศอย่าง ล้นหลาม เช่น งานเทรดโชว์ Incentive Travel &
Conventions, Meetings Asia (IT&CMA) ครัง้ ที่ 26 และ งาน Corporate
Travel World Asia-Pacific (CTW Asia-Pacific) ครัง้ ที่ 21 ซึง่ จัดต่อเนื่องใน
ไทยเป็นปีที่ 17 แล้ว โดยจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน ณ เซ็นทาราแก
รนด์และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และล่าสุดไทยได้รบั สิทธิ์
เป็นเจ้าภาพจัดงานต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2563 ไทยยังได้เป็นเจ้าภาพการจัด งาน
แสดงสินค้า CEBIT ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจใน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึง่ ของโลก จัดขึน้ ครัง้ แรก
ใน ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประ
ชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และงานเทศกาลปั่ นจักรยานระดับ โลก “เลแทป ไทย
แลนด์ บาย เลอ ตูรเ์ ดอฟร็องส์” กับครัง้ แรกของ ประเทศไทยในฐานะประเทศ
แรกในอาเซียนที่ได้จัดงานนี้ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม ณ จังหวัดพังงา
ด้าน ทีเส็บ ยังคงเดินหน้าพัฒนา กิจกรรมไมซ์ร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดงาน Thailand MICE Forum 2018 : Redefining Our Industry เวที ประของผู้ประ
กอบการไมซ์เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทธุรกิจไมซ์ รวมถึง แผนกลยุทธ์พัฒนาไมซ์
ในปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน
การจัดงาน และมอบนโยบายส่งเสริมธุรกิจไมซ์รวมถึง สนับสนุนให้พฒ
ั นาไมซ์เชิงรุก นอกจาก
นี้ อีกความส�ำเร็จในการกระจายรายได้สู่ ภูมิภาค ได้แก่ โครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” ในการจับ
มือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรกว่า 35 แห่ง ทั่วประเทศ พัฒนาเป็น
สถานที่จัดประชุม และดูงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ นับว่าเป็น
ปีทองของธุรกิจไมซ์ไทย และผมเชือ่ มัน่ ว่าใน ปี พ.ศ. 2562 ธุรกิจไมซ์จะเติบโตมากยิง่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีนักเดินทางไมซ์ ทั้งในและต่างประเทศ 40,356,337 คน สร้างรายได้
ให้เศรษฐกิจ 228,627 ล้านบาท ติดตามงานไมซ์ที่น่าสนใจอีก มากมายทิ้งท้ายปีจากเว็บไซต์
https://www.businesseventsthailand.com
จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ
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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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ABOUT MICE

ทีเส็บกับบทบาทพัฒนาธุรกิจไมซ์
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ
ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยมาแล้วกว่า 1 ล้านล้านบาท โดยการ
ประมูลสิทธิ์งานไมซ์นานาชาติได้ถึงเฉลี่ยปีละ 20 งาน ทั้งยังให้การสนับสนุนงานไมซ์ทั้งในและ
ต่างประเทศมากกว่า 5,000 งาน พลิกโฉมแนวทางด�ำเนินงานปีหน้าใหม่ 3 ด้าน เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยัง่ ยืน
ซึ่ง ดร. อรรชกา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีของการด�ำเนินงาน
ทีเส็บได้ประมูลสิทธิง์ านไมซ์นานาชาติกว่า 300 งาน หรือเฉลีย่ ปีละ 20 งาน พร้อม
ให้การสนับสนุนงานไมซ์ทั้งในและต่างประเทศแล้ว มากกว่า 5,000 งาน รวม
สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจแล้วกว่า 1,000,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ทีเส็บยังมี
บทบาทในการพัฒนาธุรกิจไมซ์ดา้ นต่างๆ อาทิ การสร้างมาตรฐานให้กบั ธุรกิจไมซ์
การอ�ำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ วีซา่ การจัดท�ำคูม่ อื ขัน้ ตอนและกระบวนการ
จัดงานไมซ์ และการพัฒนาไมซ์ซิตี้และ Area Base ขณะเดียวกันการจัดงานไมซ์
แต่ละครัง้ นัน้ ยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ การแลกเปลีย่ นนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจและการลงทุน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
ประธานกรรมการ ทีเส็บ

“ข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 พบว่าการด�ำเนินงานของทีเส็บร่วมกับ
ผู้ประกอบการไมซ์ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ หลายด้าน
คือ เกิดค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมไมซ์มีมูลค่า 231,200 ล้านบาท ก่อให้เกิด
เป็นรายได้ประชาชาติ เป็นมูลค่าปีละ 173,000 ล้าน บาท หรือคิดเป็น 1.1% ของ
GDP ประเทศ ซึ่งสัดส่วนนี้เทียบเท่ากับประเทศสิงคโปร์ ขณะเดียวกันยังมีรายได้
จากมูลค่าภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บได้จากธุรกิจไมซ์ 21,600 ล้านบาท ก่อให้เกิด
การจ้างงาน 167,300 ต�ำแหน่ง” ดร. อรรชกา กล่าว
และจากรายงาน ของ International Congress and Convention
Association หรือ ICCA และรายงานของ the Global Association of the
Exhibition Industry หรือ UFI ในปีพ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยเป็นอันดับ
ที่ 5 ของเอเชียด้านการจัดประชุมนานาชาติ เป็นอันดับที่ 7 ของเอเชียในด้าน
การแสดงสินค้านานาชาติ โดยเป็นที่หนึ่งของอาเซียนทั้งในด้านการประชุมและ
การแสดงสินค้า
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TCEB น�ำนวัตกรรม 5 มิติใหม่
ปฎิวัติอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2562

เปิดมุมใหม่กับ “ศุ ภวรรณ ตีระรัตน์”
รองผู้อ�ำนวยการสายงานพั ฒนาและนวัตกรรม
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์ ก ารมหาชน) “TCEB” ใช้ น วั ต กรรมการ
พั ฒนา “5 มิติใหม่” เปลี่ยนอุตสาหกรรมไมซ์
ประเทศให้กลายเป็นดาวอาเซียนภายในปี 2562
ไทยจะเป็นผู้น�ำศู นย์วิจัยไมซ์ มาตรฐาน AMVS
่ ำ� ร่องตามคอนเซ็ปต์
ประการส�ำคัญจะปลุกพื้ นทีน
AREA BASE “ไมซ์ ซิตี้ เมืองรอง” แจ้งเกิด
พรึบพรับ จาก 5 เป็น 13 จังหวัด อีสาน เหนือ ใต้
ตะวันออก ตะวันตก ภาคกลาง เตรียมเฮได้เลย
เพราะที เ ส็ บ จะติ ด อาวุ ธ ธุ ร กิ จ ไมซ์ ใ ห้ ก ลายเป็ น
พลังเศรษฐกิจชาติเติบโตอีก 5-8 %

คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อ�ำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” เปิดเผย
ว่าวางกลยุทธ์น�ำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์
ปี 2562 ด้วย 5 มิติ ได้แก่
มิตท
ิ ่ี 1 การสร้างองค์ความรู้ ปัจจุบน
ั มีสถาบันการศึกษาบรรจุหลักสูตรไมซ์

เรียบร้อยแล้ว 106 แห่ง ในระดับมหาวิทยาลัย 14 แห่ง สอนการจัดอีเวนต์โดยเฉพาะ
เป้าหมายต้องการสร้างบุคลากรไมซ์ในแบบ Feature Leader ให้มากทีส่ ดุ เป็นมืออาชีพ
ทั่วประเทศ และมีท�ำให้เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนหรือ MICE Education
นอกจากความร่วมมือในมหาวิทยาลัยทั่วอาเซียนแล้ว ยังได้น�ำหลักสูตรนานาชาติ
เข้ า มาสอนโดยมี ไ ทยเป็ น เซ็ น เตอร์ ข องอาเซี ย น เช่ น หลั ก สู ต รการจั ด ประชุ ม
การจัดแสดงสินค้า ความยั่งยืน และบริหารจัดการ
มิติท่ี 2 การสร้างมาตรฐาน ขณะนี้ไทยมีกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม
มีมาตรฐานการขยายธุรกิจ ส่วนทีเส็บก็ตอ้ งสร้างและคิดค้นมาตรฐานโดยให้การรับรอง
เองเรียกว่า Thailand MICE Venue Standard :TMVS เป้าหมายในมุมมองของลูกค้า
ทั้งการจัดประชุม แสดงสินค้า ผู้ประกอบการกลุ่มบริษัท องค์กร ภาครัฐ ต้องการหา
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สถานทีจ่ ดั งานอย่างมืออาชีพเพือ่ รองรับการจัดงานให้ประสบความส�ำเร็จ
ปัจจุบันทีเส็บได้สร้างมาตรฐาน 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
1. ประเภทสถานที่จัดประชุม 2. ประเภทจัดแสดงสินค้า
3. ประเภทจัดกิจกรรมพิเศษกลางแจ้ง เพิ่งเปิดปลายปี 2561 โดยได้
พัฒนายกระดับให้อาเซียนน�ำไปใช้รับรองด้วย ASEAN MICE Venue
Standard แล้วยังมี ISO ต่างๆ ปี 2562 หลักๆ ที่จะดึงความสนใจ
ต่างชาติให้ตัดสินใจเลือกมาจัดในไทยคือ ISO เกี่ยวกับ Foodvent
Prevention: การป้องกันของเสียเรือ่ งอาหารทีน่ ำ� มาใช้ในงาน ตามสถิติ
ที่ผ่านมามีการทิ้งของเสียจ�ำนวนมาก จึงหันมาเน้นให้ลดของเหลือ
ซึ่งท�ำเป็นแพกเกจหากลดได้ก็จะชดเชยเป็นงบประมาณสนับสนุน
มิ ติ ท่ี 3 Smart MICE รั ฐ บาลเดิ น หน้ า นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 เน้นการสร้างอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ดังนั้นกลุ่มที่อยู่
ในเป้าหมายก็มีบริการ ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ ตอนนี้ทีเส็บ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการน�ำนวัตกรรมมาใช้ทางด้านเทคโนโลยีกับ
ดิจิตอล ปี 2561 ได้ท�ำ 1. แอพลิเคชั่น Bidconnect application เพื่อ
ให้ผู้รับจัดงาน ประชุม แสดงสินค้า อีเวนต์ น�ำไปใช้การลงทะเบียน
การจ่ายเงิน เล่ารายละเอียดการจัดงาน รวมทั้งเนื้อของวิทยากร
กิจกรรมพิเศษ และแผนผังภายในแต่ละงาน 2.Chatbot เพราะผูจ้ ดั งาน
จากต่างประเทศมีคำ� ถามหลากหลายในการน�ำอุปกรณ์เข้ามาจัดแสดง
ข้อมูลการท�ำวีซ่า 3. เปิดตัวโครงการศูนย์วิจัยไมซ์ ปี 2562 เป็น
โปรดักซ์ใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์และเป็นศูนย์วิจัยแรกของอาเซียน
โดยจะรวมแหล่งข้อมูล สถิติ เนื้อหางานวิจัย และเทรนด์ แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมที่ไทยต้องการผลักดัน S-CURV
10 กลุม่ อาทิ ยานยนต์ การแพทย์ การ์เมนท์ เวลเนส ท่องเทีย่ ว เรือ่ ยไป
จนถึงการท�ำพยากรณ์อนาคตของไมซ์ ขณะนี้เริ่มมีสถาบันการศึกษา
เข้ามาใช้แล้ว
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ปี 2561 ได้รวบรวมบิ๊กดาต้าของแต่ละภาคเข้ามาไว้ใน
ศูนย์วิจัยไมซ์ น�ำร่อง ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช
สงขลา) ถือเป็นศูนย์กลางข้อมูลทันสมัยใช้ได้ทงั้ ผูป้ ระกอบการ สถาบัน
การศึกษาที่เปิดหลักสูตรไมซ์ รวมอยู่ด้วยทั้งหมด โดยมีการลิงค์
เข้าไปยัง แอพลิเคชั่น เว็บไซต์ เพื่อดูปฏิทินการจัดงานแต่ละเดือน
แต่ละงาน ได้
มิตท
ิ ี่ 4 Area Base ทางทีเส็บขับเคลือ่ นผลักดันการเติบโต
ของเมืองให้มีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ จากปัจจุบันมี
เมืองไมซ์ -MICE CITY อยู่ 5 เมือง กรุงเทพฯ พัทยา ขอนแก่น
เชียงใหม่ ภูเก็ต ตอนนีก้ ำ� ลังศึกษาเพือ่ ขยายเป็น 13 เมืองไมซ์ ในอนาคต
ก็จะมีเพิ่มขึ้นเป็นการขยายฐานเพิ่มรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ส�ำหรับ
ไมซ์ ซิตี้ ขณะนี้เพิ่มจาก 5 เป็น 11 เมือง ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก
อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา ระยอง ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน ชะอ�ำ กาญจนบุรี
มิติที่ 5 การอ�ำนวยความสะดวก ทั้งเรื่องการท�ำวีซ่า และ
การน�ำอุปกรณ์เข้ามาจัดแสดงสินค้าในไทยต้องผ่านกฎมหมายกว่า
200 ฉบับ ตั้งแต่ผ่านศุลกากรและอื่นๆ แตกต่างจากสิงคโปร์ ฮ่องกง
ซึ่งเป็นเมืองฟรีพอร์ต ดังนั้นในอนาคตทางทีเส็บจะยกระดับเป็น
One Stop Service โดยใช้ศูนย์เดียวบริการทั้งหมดทุกเรื่อง เบื้องต้น
จับมือกับทางส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สนามบินนานาชาติของไทย
ดอนเมือง สุวรรณภูมิ กระทรวงการต่างประเทศ อ�ำนวยความสะดวก
ด้ า นไมซ์ ให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษแก่ ผู ้ เข้ า ร่ ว มอุ ต สาหกรรม เพราะตอนนี้
การท�ำวีซ่าจะต้องเวลา 10-15 วัน ต่อไปจะร่นเวลาให้เร็วขึ้น เช่นเดียว
กั บ การขอวี ซ ่ า ของวิ ท ยากรที่ เชิ ญ เข้ า มาทุ ก วั น นี้ ยั ง ต้ อ งท� ำ เอกสาร
ใบประกอบอาชีพ Workpermit เพียงเพื่อจะมาเป็นวิทยากรในไทย
ต่อไปก็จะลดขั้นตอนเรื่องนี้ไป
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ส�ำหรับการเปิดศูนย์ One Stop Service เต็มรูปแบบนั้น
ในปี 2562 เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ ามาอยู ่รวมกั น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีก 2 ปีข้างหน้า เพราะ
อุตสาหกรรมไมซ์แต่ละงานแบ่งตามภารกิจของแต่ละกระทรวง เช่น
จั ด งานแสดงสิ น ค้ า ด้ า นสุ ข ภาพก็ ต ้ อ งพึ่ ง พากระทรวงสาธารณสุ ข
หรือจัดแสดงสินค้ายานยนต์ก็ต้องใช้กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วยังมี
อีกหลายงานทีแ่ ยกตามบทบาทหน้าทีต่ า่ งกันไป จึงต้องใช้วธิ บี รู ณาการ
เชือ่ มโยงการท�ำงานให้เป็นหนึง่ เดียวกันก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
นางศุภวรรณกล่าวว่า ในการขับเคลื่อนด้านพัฒนาและ
นวัตกรรมนัน้ จะเป็นแรงผลักดันท�ำให้อตุ สาหกรรมไมซ์ปี 2562 เติบโต
เพิ่มขึ้นจากปีนี้อีก 5-8 % สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน แนวโน้มจะเพิ่มมากกว่า
3.8 % เป็น 4.8-5.0 %

ส�ำหรับยอดนักเดินทางไมซ์ปี 2561 จากตลาดต่างประเทศ
มีประมาณ 1.2 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1 แสนล้านบาท ส่วนในประเทศ
ได้กระตุ้นการจัดอีเวนต์แสดงสินค้า จนถึงขณะนี้น่าจะเข้าเป้าจ�ำนวน
35 ล้านคน สร้างรายได้ 69,000 ล้านบาท ปี 2562 จะเติบโตเพิ่ม
จากฐานปีนี้อีก 5 % และกลยุทธ์การใช้งบประมาณเข้าไปสนับสนุน
อย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอจะต้องเร่งภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับพื้นที่
จังหวัดไมซ์ซิตี้ ขยายแนวให้ได้มากกว่าเมืองหลวง กรุงเทพฯ หรือ
เมืองหลัก แต่จะต้องเพิ่มไมซ์ซิตี้ในเมืองรอง แล้วช่วยกันกระตุ้น
การจัดงานกระจายอีเวนต์ไปตามจังหวัดต่างๆ
ขณะนี้ ที เ ส็ บ ก� ำ ลั ง ส่ ง ที ม เข้ า ไปศึ ก ษาเมื อ งรองที่ เ สนอ
ขอเป็นไมซ์ ซิตี้ เพิ่มจ�ำนวนมาก เพราะบางเมืองเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
แต่ จ ะต้ อ งประเมิ น มาตรฐานความพร้ อ มมี ส ถานที่ จั ด ประชุ ม ให้ มี
ตามเกณฑ์ อาจจะรับได้ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ดังนั้นจึงต้องปูพรม
น�ำมิติทางด้านองค์ความรู้เข้าไปช่วยเมืองรองเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐาน
การยกระดั บ เป็ น ไมซ์ ซิ ตี้ ซึ่ ง ทางที เ ส็ บ มั่ น ใจการพั ฒ นาในมิ ติ
การสร้างมาตรฐาน องค์ความรู้ จัดท�ำฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า จะเป็นการ
จุดประกายภายใต้เครือ่ งมือใหม่ในการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพือ่ สร้าง
ฐานข้อมูล พยากรณ์ สถิติต่างๆ ซึ่งยังไม่เคยริเริ่มมาก่อนในเมืองไทย
หรือจังหวัดต่างๆ น�ำไปสู่นักเดินทางกลุ่มไมซ์คุณภาพเติบโตในไทย
เพิ่มมากขึ้นต่อไป
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ทีเส็ บเผยโมเดล

EMC3

ขับเคลื่อนไมซ์

ในพื้นที่ EEC
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ขานรับนโยบายรัฐบาล ปฏิบต
ั ิ
การเชิงรุกผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ ขับเคลือ
่ น 10 อุตสาหกรรมภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 “ประกาศโมเดล EMC3 สร้าง
Eastern MICE Corridor” ประเดิมดึงนักข่าวทัว
่ โลกร่วม International Media Familiarisation Trip (IMFT
2018) สัมผัสความพร้อมของทุกเส้ นทางไมซ์ในพื้นที่ EEC มัน
่ ไมซ์ในระดับภูมภ
ิ าคเข้ามาจัด
่ ใจดึงนักเดินทางกลุม
งาน ชูไทยผูน
้ ำ� ธุรกิจไมซ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายจิ รุ ต ถ์ อิ ศ รางกู ร ณ
อยุธยา ผู้อ�ำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บ
ผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดในการขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 เพื่อยกระดับการค้าและ
การลงทุน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน 10 อุตสาหกรรม
ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
ทั้ง 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New
S – Curve) ขณะเดียวกันโครงการ Eastern
Economic Corridor หรือ EEC ซึ่งถือเป็น
โครงการทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ภายใต้โมเดลไทยแลนด์
4.0 ก็ก�ำลังได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อ
เนื่องในฐานะจุดหมายด้านการค้าและการ
ลงทุนแห่งใหม่ของอาเซียน
“การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
ในพื้นที่ EEC จึงเป็นกลยุทธ์ด้านการจัดวาง
ต�ำแหน่งพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
ให้ จั ด การประชุ ม สั ม มนา และการแสดง
สินค้า รวมทั้งการลงทุนด้านไมซ์ ในพื้นที่
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| ตุลาคม 2561

เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยล่าสุดได้
“ก�ำหนดสูตรส�ำเร็จขับเคลื่อนไมซ์ผ่านโมเดล
EMC3” ซึ่งหมายถึงการยกระดับอุตสาหกร
รมไมซ์ใน 3 พื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก
ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี และระยอง (Eastern
MICE Corridor) ผ่านการเชื่อมโยงทุกการ
พัฒนาและการตลาดแบบบูรณาการของทั้ง
3 พื้นที่ร่วมกันเพื่อให้เกิดการเดินหน้าเชิงรุก
อย่างรวดเร็ว”
EMC3 คือ กลยุทธ์พัฒนาพื้นที่
EEC ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
แห่งใหม่ของประเทศไทย โดยเป็นการบูรณา
การ 3 พื้นที่ผ่าน 6 โครงการไฮไลท์ ซึ่งจะ
ด�ำเนินการให้เกิดขึน้ ภายในเวลา 3 ปี (25622565) ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาความ
พร้อมพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สามารถรองรับอุตสาหกรรมไมซ์แห่งใหม่ของ
ประเทศไทย หรือ Eastern MICE Corridor
2. โครงการส่งเสริมการดึงงาน (Bid) ประชุม
สั ม มนา งานแสดงนิ ท รรศการ และงาน
มหกรรมนานาชาติ (Mega Events) เข้ามาจัด
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ในพื้นที่ EEC เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 (3) โครงการจัดตั้งสถาบัน
ไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Institute) เพื่อเป็นศูนย์ประเมิน
มาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ ศูนย์กระจายองค์ความรู้ และศูนย์ทดสอบ
ฝีมือแรงงานไมซ์ (4) โครงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ อันประกอบด้วยการท�ำงานสอดประสานของภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษา (5) โครงการส่งเสริมการลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ในพืน้ ที่ EEC รองรับเมืองใหม่
ที่ก�ำลังเติบโต และ (6) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยการน� ำ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชนมารองรั บ
อุตสาหกรรมไมซ์ โมเดล EMC3 จะเป็นสูตรการท�ำงานเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ ในฐานะเครื่องมือในการส่งเสริม และสนับสนุน
อุตสาหกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเน้นการสร้างประเทศไทยด้วย
ธุรกิจภาคบริการมากขึ้น

นายจิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า “เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพ
และความพร้อมของพื้นที่ EEC ในการรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์
ทีเส็บจึงจัดกิจกรรม International Media Familiarisation Trip หรือ
IMFT 2018 ขึ้นโดยเชิญสื่อมวลชนจากทั่วโลก 35 ราย มาสัมผัส
ประสบการณ์ไมซ์ในเส้นทาง จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวม
5 วัน 4 คืน ในสถานทีใ่ หม่ๆทีม่ คี วามพร้อมในการรองรับการจัดงานไมซ์
อย่างศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช พัทยา, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา, ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา,
ท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชนบ้านกระแสบน ระยอง เกาะเสม็ด นอกจากนีโ้ รงแรม
ที่พักของสื่อมวลชนครั้งนี้ยังเลือกใช้บริการโรงแรมที่มีเจ้าของเป็น
คนไทย เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยทั้งด้านการให้
บริการ ความเป็นมืออาชีพ และการอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั เดินทาง
กลุม่ ธุรกิจ และเชือ่ ว่าสือ่ มวลชนทีไ่ ด้มาสัมผัสประสบการณ์จะน�ำข้อมูล
ต่างๆ ไปเผยแพร่แก่ลูกค้าไมซ์ทั่วโลก”
ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2561 นีป้ ระเทศไทยยังดึงงานไมซ์สำ� คัญ
ใน 10 อุตสาหกรรมหลักภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เข้ามาจัดหลายงาน
อาทิ Taiwan Expo 2018, CEBIT ASEAN Thailand 2018, Future
Energy Asia 2018 และยังมีอกี หลายงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดึงเข้ามาจัด
ในพื้นที่ EEC ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยตลอดปีงบประมาณ
2561 นั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการณ์ว่า ตลอด
ทั้ ง ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ จะมี นั ก เดิ น ทางกลุ ่ ม ไมซ์ เข้ า สู ่
ประเทศไทย 1,327,000 คน สร้างรายได้กว่า 124,000 ล้านบาท
และ ในปี พ.ศ. 2562 คาดการณ์จะมีจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์
เข้าสู่ประเทศไทยมากถึง 1,419,890 คน และสร้างรายได้ให้แก่
เศรษฐกิจไทยสูงถึง 130,200 ล้านบาท จากการเติบโต ความพร้อม
และโอกาสเหล่านีจ้ งึ มัน่ ใจได้วา่ ในช่วงทศวรรษต่อไปจะเป็นยุคทองของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย และพื้นที่ EEC จะก้าวสู่จุดยุทธศาสตร์ไมซ์
ชั้นน�ำของเอเชียได้อย่างแน่นอน
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ยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน

AFECA ASIA MICE YOUTH CHALLENGE 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ปทุมทิพย์ เดชขุนทด ณัฐนรีพร ชัยรัตนปัญญา ตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ การโรงแรม
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม (BBA: Hotel &Tourism Management) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับรางวัลชนะเลิศในเวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ กับแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการงานแสดง งานนิทรรศการต่างๆ ในธุรกิจไมซ์ (MICE) AFECA Asia MICE
Youth Challenge 2018 ณ INTEX II (Korea International Exhibition Center) Room 303 – 304 เมืองโกยาง เกาหลีใต้ (Goyang
City, Korea) เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยมีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งกันจากประเทศต่างๆ 14 ทีม จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉลียงใต้ ได้แก่ ตัวแทนจากฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด และคว้ารางวัลประเภทต่างๆ มีดังนี้
รางวัลพรีเซ็นเตอร์ที่ดีที่สด
ุ จาก Siam University
รางวัลเครื่องแต่งกายธีมที่ดีที่สด
ุ จาก Siam University
รางวัลที่ได้รบ
ั ความนิยมมากที่สด
ุ จาก Siam University

AFECA Asia MICE Youth Challenge 2018 เป็นเวทีส�ำหรับนักศึกษา ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย
ที่ได้รับการรับรองภายในทวีปเอเชีย ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวล�้ำอนาคตในการจัดงานแสดง หรือไมซ์ (MICE) เพื่อชิงความเป็นเลิศกับ
ผู้เข้าแข่งขัน ในระดับนานาชาติ ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการน�ำเสนอผลงานที่แสดงถึงให้คณะกรรมการได้เห็นว่าอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศผู้เข้าแข่งขันมีความโดดเด่น เป็นสุดยอดของจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยคุณสมบัติของนักศึกษา
จะต้องเรียนทางด้านสาขาวิชา MICE หรือสาขาธุรกิจการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ทีมละ3-4 คน ต่อการส�ำเสนอ 1 โครงการ
มีค่าสมัคร 400 เหรียญสหรัฐ โดยส่งผลงาน (ในรูปแบบ PDF, PPT) ที่ afacaamiceyc@afeca.asia ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ
เดินทางมาน�ำเสนอด้วยตนเองที่สถานที่จัดงาน ณ เมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ ระยะเวลาการน�ำเสนอ 6 นาที และตอบค�ำถาม 2 นาที
12
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รางวัลส�ำหรับผู้ชนะของ AFECA Asia MICE Youth 2018
Champion(Team)

Trophy for the Winning Team, Framed Certificate for the Winning Team Members
and Cash Prize of USD1,500.00

1st Runner Up (Team)

Trophy for the Winning Team, Framed Certificate for the Winning Team Members
and Cash Prize of USD1,000.00

2nd Runner Up (Team)

Trophy for the Winning Team, Framed Certificate for the Winning Team Members
and Cash Prize of USD500.00

Special Recognition Awards (Team)

3 Awards – Trophy and Framed Certificate for the Winning Team

The Best Presenter Awards
(Individual)

3 Awards – Trophy and Framed Certificate for the Individual Winner

The Most Knowledgeable Awards
(Individual)

2 Awards – Trophy and Framed Certificate for the Individual Winner

The Best Powerpoint Presentation
Award (Team)

1 Award – Trophy and Framed Certificate for the Winning Team

The Best Theme Attire Award (Team) 1 Award – Trophy and Framed Certificate for the Winning Team
The Most Popular Award (Team)

1 Award – Trophy and Framed Certificate for the Winning Team

การประกวดได้รับการสนับสนุนโดย Thailand Convention&Exhibition Bureau (TCEB), ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ องค์การมหาชน (Thai ExhibitionAssociation and Event Management Association) สังกัด ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) The Asian Federation of Exhibition and Convention
Associations (AFECA) และ IMEX-IT&CMA

ก่อนหน้านี้ ทีเส็บ น�ำสองมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำตัวแทนของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และมหาวิทยาลัยสยาม
เข้าร่วมการแข่งขัน AFECA’s Asia MICE Youth Challenge ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2560 ที่ไต้หวัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน ซึ่งเป็นการประกวด
แผนธุรกิจการจัดงานไมซ์ในแต่ละประเทศ มีทีมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวนทั้งสิ้น 14 ทีม จาก
7 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยสยามได้รับสามรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ คือ รางวัลพิเศษ Special Recognition
รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม และรางวัลผู้น�ำเสนอ ยอดเยี่ยม ได้แก่ นายนัฐริพร ชัยรัตนปัญญา
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วท. สวทช. ผนึกก�ำลัง มหิดล เอ็นซีซไี ออี ทีเส็บ
และกรุงเทพฯ ดึง ROBOCUP 2021 จัดใหญ่ทไี่ ทย
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ควงมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนล อีเว้นท์ ทีเส็บ และกรุงเทพมหานคร
ประกาศยื น ยั น ประเทศไทยพร้ อ มเป็ น เจ้ า ภาพ
จัดการแข่งขันวิชาการหุน
่ ยนต์นานาชาติ รายการ
RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ในเดือน
มิถุนายน 2564 พร้อมเดินหน้าผลักดันประเทศ
สู่ ก ารเป็ น ผู้ น� ำ อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ และระบบ
อัตโนมัติของอาเซียน

ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การจะพัฒนาอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ให้เติบโต
ได้อย่างแข็งแรงและมีความพร้อมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้
จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเชิงเทคนิคเป็นจ�ำนวนมาก
การที่ประเทศไทยได้มีโอกาสในการจัดเมกะอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับหนึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย 4.0 อย่างการแข่งขัน
รายการ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ถือว่าเป็นประโยชน์กับ
ประเทศอย่างมาก รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
พร้อมส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยินดีที่จะให้การสนับสนุน
การจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand อย่างเต็มที่ และ
ขอแสดงความยินดีกบั มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษทั เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชัน่ แนล อีเว้นท์ ทีส่ ามารถประมูลสิทธิน์ ำ� การแข่งขันวิชาการหุน่ ยนต์
ระดับนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย เพือ่ ช่วยสร้างเสริมบุคลากรไทย
ได้พัฒนาศักยภาพในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้ทัดเทียมกับระดับโลก
และน�ำความรู้ด้านวิชาการหุ่นยนต์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาให้
คนไทยได้เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การแข่งขันวิชาการหุน่ ยนต์
ระดับนานาชาติ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand มีก�ำหนดที่
จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 โดยจะใช้กรุงเทพมหานครเป็น
สถานที่จัดงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่แสดงให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึง
ศักยภาพของเมืองที่จะเป็น Smart City ระดับแนวหน้าของภูมิภาคนี้
ทีม่ พี ร้อมทัง้ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมทีส่ วยงาม โดยกรุงเทพมหานคร
จะให้ความสนับสนุนเรือ่ งสือ่ ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และการรณรงค์
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| ตุลาคม 2561

ให้เยาวชนและนักเรียนจากสถาบันศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมชม
การแข่งขันรายการนี้ ซึง่ ยังมีเวลาทีเ่ หล่าผูส้ นใจเข้าแข่งขัน นักประดิษฐ์
หุน่ ยนต์ชาวไทย และสถาบันการศึกษาทุกแห่งได้เตรียมตัวและพัฒนา
หุ่นยนต์ของตนให้ดีที่สุด และพร้อมที่จะลงแข่งกับผู้เข้าแข่งขันจากทั่ว
โลก”
ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า
“การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 นั้น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง
และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม
ก�ำลังพุง่ สูงขึน้ เพราะภาวะการขาดแคลนแรงงานบวกกับภาวะการแข่งขัน
ทางธุรกิจทีท่ วีความรุนแรง ท�ำให้ผปู้ ระกอบการต้องน�ำหุน่ ยนต์เข้ามาใช้
เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันหุน่ ยนต์ใน
ภาคอุตสาหกรรมจึงขยายตัวรวดเร็ว เช่นเดียวกับหุน่ ยนต์ในภาคบริการ
ทีม่ อี ตั ราการเติบโตอย่างมาก โดยมีปจั จัยจากไลฟ์สไตล์ของคนเปลีย่ นไป
ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัยยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ประเทศไทย
ก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอัตราส่วน
การทดแทนแรงงานของหุ่นยนต์ต่อจ�ำนวนแรงงาน 10,000 คนใน
อุตสาหกรรมไทย จะพบว่ายังมีอตั ราทีน่ อ้ ยอยู่ เพียง 50-60 ตัวเท่านัน้
นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านนี้
ตอบโจทย์ในการสนับสนุน EECi หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวั น ออก ในส่ วนของ ARIPOLIS ศู น ย์ ก ลางการวิจัยและ
นวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ที่ยกระดับ
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ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมทั้งการผลิต การค้า และการบริการ
เชือ่ มโยงระบบการค้าและการขนส่งสมัยใหม่ ส่งผลให้มกี ารใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนต่อไป”
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok,
Thailand กล่าวว่า “RoboCup 2021 Bangkok, Thailand คือการแข่งขัน
วิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาวงการหุน่ ยนต์ระดับโลก RoboCup จัดครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1997
ซึ่ ง มี แ นวคิ ด เริ่ ม ต้ น ว่ า ภายในปี ค.ศ.2050 ที ม หุ ่ น ยนต์ อั ต โนมั ติ
จะสามารถแข่งฟุตบอลชนะทีมแชมป์โลก โดยใช้กฎตามที่ FIFA ก�ำหนด
ไว้ได้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการแบ่งสาย
การพัฒนาหุ่นยนต์ออกเป็นหลายลีคด้วยกัน จนเกิดกลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการ
ด้านหุ่นยนต์ ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นรวมถึงหน่วยงาน
วิจัยต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การแข่งขัน RoboCup ได้รับความสนใจ
อย่างแพร่หลายและเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยทุกปีจะมีการปรับ
โจทย์ให้มีความใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ร่วม
กิจกรรมในแต่ละปีกว่า 3,000 คน จากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก โดยมี
แนวโน้ม เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ทัง้ นี้การจัดการแข่งขันจะแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การแข่งขันหลัก ประกอบด้วยการ แข่งขันในกลุ่ม
อายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCupJunior League และการแข่งขันใน
กลุ่มอายุ 19 ปีขึ้นไป หรือ RoboCup Major League”
“การที่ RoboCup Federation เลือกให้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศ เพราะประเทศไทย
เคยมีประสบการณ์ในการจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 เมือ่ เดือน
ธันวาคม 2560 ซึง่ สามารถดึงผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1,500 คน
จาก 14 ประเทศทัว่ โลก อีกทัง้ หน่วยงานภาครัฐยังให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจังในการอ�ำนวยความสะดวกในด้านการจัดการต่างๆ นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีทีมแข่งขันหุ่นยนต์เข้าร่วมรายการแข่งขัน และได้รับ
รางวัลจากทาง RoboCup Federation อย่างต่อเนื่อง การได้รับเกียรติ
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการ RoboCup 2021 Bangkok,
Thailand จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้น�ำ
ด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของภูมิภาคอาเซียน
ทั้งยังเป็นโอกาสดีในการรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และ
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์จากนานาชาติ รวมถึงแนวทางใน
การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้เข้ากับ
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรม
การบริการ การแพทย์ การศึกษา และความบันเทิง เป็นต้น”

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งส�ำคัญที่สุดที่เหล่า
ผู ้ เข้ า แข่ ง ขั น หรื อ นั ก ประดิ ษ ฐ์ หุ ่ น ยนต์ ช าวไทยจะได้ รั บ จากงาน
RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ก็คอื โอกาสในการแสดงศักยภาพ
ด้านการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของบุคลากรชาวไทย รวมถึงเครือ
ข่ายระดับนานาชาติที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นน�ำระดับโลกและ
นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ทั่วโลก เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันชาวไทยได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ ได้รับแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ใน
การเรียนรู้ด้านวิชาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
และหุ่นยนต์บริการ ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้จะสามารถน�ำ
ไปต่อยอด และใช้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อ�ำนวยการ สายกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวว่า “เมกะอีเว้นท์และงาน
อีเว้นท์ระดับโลกเป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจทีเ่ ห็นผล
ได้ชดั เจนและก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ในปีทผี่ า่ นมา
ทีเส็บสนับสนุนงานประเภทเมกะอีเว้นท์ในธุรกิจส�ำคัญหลักได้แก่
1) Arts & Culture 2) Creative & Lifestyle 3) Entertainment
4) Thailand 4.0 โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา จากการศึกษาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ได้จากการจัดงานเมกะอีเว้นท์ พบว่า
มี จ� ำ นวนนั ก เดิ น ทางเมกะอี เว้ น ท์ ที่ เข้ า มาประเทศไทยประมาณ
850,000 คน สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศประมาณ 16,000 ล้านบาท สร้างงาน 17,492 ต�ำแหน่ง
และสร้างรายได้จากภาษีประมาณ 680 ล้านบาท และในปี 2561 นี้ จาก
เทรนด์การจัดงานเมกะอีเว้นท์ทเี่ พิม่ มากขึน้ ได้มกี ารค�ำนวณผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดงาน โดยคาดว่าจะมีจ�ำนวนนักเดินทาง
เมกะอีเว้นท์ที่เข้ามาประเทศไทยประมาณ 1,100,000 คน สร้างรายได้
ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจของประเทศไม่ต�่ำกว่า 20,000
ล้านบาท สร้างงานไม่ต�่ำกว่า 22,000 ต�ำแหน่ง และสร้างรายได้จาก
ภาษีไม่ต�่ำกว่า 1,200 ล้านบาท”
October 2018 |
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“ส�ำหรับงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ทีเส็บ
ได้ทำ� งานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และ เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
อีเว้นท์ ในการประมูลสิทธิ์งานนี้เพื่อน�ำมาจัดที่ไทย ทั้งยังช่วยในด้าน
บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
คณะกรรมการจัดงาน พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับการจัดงานครั้งนี้ งาน RoboCup 2021 Bangkok,
Thailand ไม่เพียงแต่เป็นงานเมกะอีเว้นท์ทชี่ ว่ ยพัฒนากลุม่ อุตสาหกรรม
ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ซึง่ เป็นหนึง่ ในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในเศรษฐกิจแบบใหม่ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 แต่ยังเป็นงาน
ที่จะน�ำนักท่องเที่ยวทั่วไป และที่เป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติเข้ามาร่วมงานในไทย และเปิดโอกาสให้ประเทศ
ได้สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้น�ำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อีกด้วย”
นางศุภวรรณ กล่าว
นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จ�ำกัด ในฐานะผู้ประมูลสิทธิ์และ
จัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand กล่าวว่า “การแข่งขัน
รายการนีถ้ อื เป็นอีกหนึง่ เมกะอีเว้นท์ของประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ได้จากกา
รบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
ชั้นน�ำของประเทศไทย ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรม
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ศุลกากร กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร ทีเส็บ มหาวิทยาลัยมหิดล
และบริษทั เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล อีเว้นท์ ทีต่ า่ งน�ำความเชีย่ วชาญ
และเครือข่ายภาคีมาร่วมกันผลักดันให้การแข่งขัน RoboCup 2021
Bangkok, Thailand เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย การจัดการแข่งขันครั้ง
นี้มีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากการจัดงานนิทรรศการ
หรืองานประชุมอื่นๆ เนื่องจากต้องมีการสร้างสนามแข่งขันหุ่นยนต์ที่
ต้องอาศัยความช�ำนาญและความแม่นย�ำในรายละเอียดต่างๆ ทั้งยัง
ต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจในกฎกติกาการแข่งขัน นอกจากนี้ ผู้เข้า
ร่วมงานยังมีทั้งกลุ่มเยาวชนและครอบครัวจากนานาประเทศ จึงต้องมี
การวางแผนอย่างรัดกุมในการอ�ำนวยความสะดวกและการรักษาความ
ปลอดภัย ทั้งทางด้านสถานที่ส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ที่พัก
และการเดินทาง”
“นอกจากนี้ การจัดการแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok,
Thailand ยังเป็นการเสริมสร้างตลาดการค้าส�ำหรับนักธุรกิจและ
ผูป้ ระกอบการด้านวิชาการหุน่ ยนต์ ระบบอัตโนมัติ หุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม
และหุ่นยนต์บริการในตลาดโลก และในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ยังช่วยเพิม่ มูลค่าทางการค้าให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานจาก
นานาชาติให้เดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยอีกด้วย โดยคณะผูจ้ ดั งาน
คาดการณ์ว่างานครั้งนี้จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า
3,000 คน จาก 45 ประเทศ ทั่วโลก”
“ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดงานครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งที่
จะสร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องของงาน ทัง้ ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน
เอ็กซิบเิ ตอร์ทมี่ าออกบูท ผูส้ นับสนุนการจัดงาน และผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมงาน
บริษทั ฯ ยังมุง่ ทีจ่ ะน�ำเข้าและใช้ความเชีย่ วชาญในการสร้างสรรค์งานไมซ์
ที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ทีจ่ ะสร้างเวทีระดับนานาชาติให้คนไทยได้แสดงศักยภาพทางด้าน
วิชาการหุน่ ยนต์ และสร้างแบรนดิง้ ให้กบั ประเทศไทย ในฐานะผูน้ ำ� ของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของภูมิภาคอาเซียน” นายศักดิ์ชัย กล่าว
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D–MICE TCEB ลุยใต้จับมือศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
ม.อ. สัมมมนา การพัฒนาศักยภาพผู ้จัดงานแสดงสินค้า

ฝ่ ายส่ ง เสริ ม ตลาดในประเทศ
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ มและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB
ร่วมกับ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) และ
ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ ภาคใต้
หลักสูตรการจัดประชุ ม นิทรรศการ และ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล คณะวิทยา
การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิ ท ย า เ ข ต ห า ดใ ห ญ่ จั ด ก า ร สั ม ม น า
“การพัฒนาศักยภาพผู จ้ ดั งานแสดงสินค้า
: แนวโน้มและความท้าทายในปี 2019”
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ
Conference Hall ศูนย์ประชุ มนานาชาติ
ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี โดยมีตวั แทน
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน บริษัท
บริหารงานแสดงสินค้า (Organizer) และ
อาจารย์ ด้ า นธุ ร กิ จไมซ์ ร่ว มการสัม มนา
เป็นจ�ำนวนมาก

นายสราญโรจน์ สุ ทั ศ น์ ชู โ ต ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม ตลาด
ในประเทศ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
เปิดเผยว่า “ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ TCEB มีกลยุทธ์หลัก 4 ด้านในการพัฒนา
ธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย กลยุทธ์แรกคือการสร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมต่างๆ กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งสนับสนุนให้เกิด
งานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลัก และเศรษฐกิจ 4.0 กลยุทธ์ที่ 3
กระจายงานออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ไปยังหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ กลยุทธ์ที่ 4
ผลักดันการเจรจาธุรกิจส�ำหรับตลาดไมซ์ในประเทศ โดยฝ่ายส่งเสริมตลาด
ในประเทศ พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานผู้จัดงาน ทั้งในด้านงบประมาณ
และการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้านั้น มุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนในด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดงานเดิมให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง
การพัฒนารูปแบบงานใหม่ๆ และกระจายงานที่ประสบความส�ำเร็จในพื้นที่
กรุงเทพฯ ไปสู่ภาคต่างๆ โดยแบ่งรูปแบบการสนับออกเป็น 3 ระดับ ตามขนาด
ของการจัดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
ศักยภาพผู้จัดงานแสดงสินค้า รวมไปถึงสร้างเครือข่ายผู้จัดงานแสดงสินค้า
ทัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา และใกล้เคียง เพือ่ เป็นช่องทางในการแลกเปลีย่ นข่าวสาร
ความรู้ ช่วยให้เกิดการพัฒนางานแสดงสินค้าใหม่ๆ และยกระดับคุณภาพการจัด
งานแสดงสินค้าในภาคใต้”
October 2018 |
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โดยการจัดสัมมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทชั้นน�ำ
ในแวดวงธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งคุณสืบพงษ์ สมิตทันต์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออร์แกไนเซอร์ จ�ำกัด,
คุณพรชัย จันทรศุภแสง Assistant General Manager บริษทั เออาร์ไอพี จ�ำกัด
(มหาชน), ดร. กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด, คุณพิเชษฐ์ แก้วบางยาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จ�ำกัด และคุณทาลูน เทง นายกสมาคมแสดงสินค้าไทย
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (รอยัล
พารากอน ฮอล์ล) มาบอกเล่าเทคนิค วิธีการ แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ ส� ำ หรั บ การน� ำ ไปต่ อ ยอดพั ฒ นางานแสดงสิ น ค้ า แก่ ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
การสัมมมนา
โดยผู้สนใจสามารถรับชมคลิปบันทึกภาพการสัมมนาใน
หัวข้อต่างๆ ได้ทางเพจศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี และติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ภายใน
ประเทศได้ที่ https://www.businesseventsthailand.com/
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ททท. X TCEB ปลุกกระแสธุรกิจ MICE ปั้น
่ วได้พร้อมกัน
เมือง 'ขอนแก่น' ประชุมได้เทีย

จะดีแค่ไหน หากองค์กรได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศการมีทติ้งงานอันน่าเบื่อจากในกรอบห้อง
สี่ เ หลี่ ย มสู่ ก ารมี ท ติ้ ง และเอาท์ ต้ิ ง ในสถานที่ ใ หม่ ๆ ให้ ไ อเดี ย การท� ำ งานได้ ฟนกลั
ื้
บ ขึ้ น มามี ชี วิ ต ชี ว า
้ ล่าสุด ททท.ผนึก ทีเส็บ ดันขอนแก่นเป็นเมืองท่องเทีย
่ วหลัก ปูพรมโครงการ“ประชุม…เทีย
่ ว
มากยิง
่ ขึน
เรื่องเดียวกัน ที่ขอนแก่น” หวังกระตุ้นให้เกิดนักเดินทางกลุ่มไมซ์มากขึ้น กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ธุรกิจไมซ์ หรือ MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) เป็นหนึง่ ในธุรกิจทีส่ ำ� คัญของการท่องเทีย่ ว
ประเทศ สร้างเม็ดเงินได้ไม่นอ้ ยจากกิจกรรมดังกล่าว ทัง้ การประชุมสัมมนา การให้รางวัลพนักงานหรือคูค่ า้ ธุรกิจด้วยการท่องเทีย่ ว ตลอดจน
การจัดงานแสดง นิทรรศการทั้งหลาย เป็นกิจกรรมที่พาคนออกเดินทางสัญจรเข้าถึงพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่ท�ำงาน ทั้งยังสร้างรายได้ให้
แก่สถานที่และคนท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อีกทางหนึ่ง
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูว้ า่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ได้รว่ มมือกับส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (ทีเส็บ) เดินหน้าจัดโครงการ“ประชุม…เทีย่ ว เรือ่ งเดียวกัน ทีข่ อนแก่น” ภายใต้โครงการ Khon Kean New Biz ปี 2561 เพือ่ กระตุน้
ให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาที่จังหวัดขอนแก่นมากขึ้น รองรับวัตถุประสงค์ประชุม สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยว เชื่อมโยงตามคอนเซ็ปต์
ครบเครื่องประชุมและท่องเที่ยวภายในทริปเดียวกัน
October 2018 |
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ทั้งนี้ ขอนแก่น เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีความพร้อม
ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน
การคมนาคม จึงมีศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางตามกลยุทธ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ ทั้งยังเป็นไมซ์ซิตี้
1 ใน 5 พื้นที่ของประเทศที่มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว และจัด
ประชุมระดับประเทศและระดับนานาชาติ ขอนแก่นยังมีแผนพัฒนา
ภายในตัวจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะที่
อยู่ระหว่างด�ำเนินการขยายสนามบินขอนแก่นสู่สนามบินนานาชาติ
รองรับเที่ยวบิน นักท่องเที่ยว และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ ประเพณีนา่ สนใจต่างๆทีส่ ามารถดึงดูดให้มผี เู้ ข้ามาเยีย่ มชม
ได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นขอนแก่นจึงเป็นอีกเมืองที่เป็นจุดมุ่งหมายส�ำหรับ
การประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้า รวมถึงการท่องเทีย่ วได้ไม่ยาก
ที่ผ่านมา ททท. ได้ผลักดันขอนแก่นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ตั้งแต่
ปี 2560 ตามแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วจังหวัดรองเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
อย่างยัง่ ยืน จนกระทัง่ ในปัจจุบนั แม้วา่ ขอนแก่นจะพัฒนาจนยกระดับสู่
เมืองท่องเทีย่ วหลัก ททท. ก็ยงั คงผลักดันอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้กลายเป็น
เมืองท่องเที่ยวหลักอย่างยั่งยืน พร้อมก�ำหนดเป้าหมายให้มีผู้มาเยือน
เพิ่มขึ้น จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี
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“ทีเส็บ”ลุย 4 กลยุทธ์หลักหนุน
ไมซ์ขอนแก่น
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ
กล่าวว่า ทีเส็บได้รว่ มมือกับจังหวัดขอนแก่นและทุกภาคส่วน ขับเคลือ่ น
งานภายใต้วสิ ยั ทัศน์เพือ่ พัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองจุดหมายของการ
ประชุมไมซ์จากการจัดอันดับ 10 เมืองในอาเซียน ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก
ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ขอนแก่นสู่การเป็น
ศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง 2.ยกระดับการบริการ สร้าง
โอกาสให้กจิ กรรมไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.พัฒนาบุคคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ และ 4.พัฒนามาตรฐาน เพิ่มขีดความ
สามารถของบุคคลากรและสถานที่จัดการประชุมสัมมนา
นอกจากนี้ ทีเส็บยังท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใต้โครงการการตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค
(MICE Academic Cluster) เพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์และ
ความต้องการของผู้ประกอบการ ไมซ์ กลุ่มภาคการศึกษา และจังหวัด
ขอนแก่น โดยได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐาน
บุคคลากร ลดความเหลื่อมล�้ำ และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการน�ำการ
ท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อการท�ำธุรกิจเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โครงการ “ประชุม…
เที่ยว เรื่องเดียวกัน ที่ขอนแก่น” ใช้แนวคิดส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการประชุม คือ กิจกรรมท่องเที่ยว ช่วยขยายเวลาพ�ำนัก
ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์”

MICE CITY

ชู 2 แพคเกจไมซ์กระตุ้นเพิ่ ม
หลังปั้นรายได้เฉียดพั นล้าน

ขณะเดียวกัน ยังได้จัดท�ำแพคเกจสนับสนุนการจัดงาน
ไมซ์ 2 ประเภท คือ แพคเกจสนับสนุนการประชุมและอินเซนทิฟ
(Meetings & Incentives) มีหลักเกณฑ์ในการเดินทางข้ามจังหวัด
และพักค้างคืนในจังหวัดขอนแก่น และแพคแกจสนับสนุนการประชุม
วิชาการ (Conventions) ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการและพักค้างคืน
ในจังหวัดขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค.-ก.ย. 2561

ส�ำหรับขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนาของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาพลักษณ์โดดเด่น มีศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติของจังหวัดทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ทัง้ ยัง
คาดว่าขอนแก่นจะสามารถแข่งขันกับเมืองไมซ์ในระดับภูมภิ าคอาเซียน
ได้อย่างดีในอนาคต ทีผ่ า่ นมาทีเส็บได้ผลักดันไมซ์ในขอนแก่นมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่10 ส่งผลให้ในปี2560 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ภายใน
ประเทศที่เข้ามาจังหวัดขอนแก่น 474,000 คน สร้างรายได้ให้จังหวัด
มากถึง 956 ล้านบาท
นายสมศั ก ดิ์ จั ง ตระกุ ล ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ขอนแก่ น
กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ทัง้ ใน
เชิงการค้าการลงทุนและบริการ เป็นศูนย์กลางกาคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ มีเครื่องบินมาลงกว่า 32 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยง
ขอนแก่น-กรุงเทพฯ, ขอนแก่น-เชียงใหม่, ขอนแก่น-หาดใหญ่ และ
ขอนแก่น-ภูเก็ต รวมถึงมีโรงแรมที่พักกว่า 366 แห่ง คิดเป็นห้องพัก
กว่า 10,068 ห้อง ตลอดจนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ถือว่ามี
ความพร้อมรองรับการจัดประชุม สัมมนาและท่องเที่ยว ผนวกกับ
แผนกระตุน้ การลงทุน การพัฒนาความพร้อมของบุคคลากร การพัฒนา
สู่สมาร์ทซิตี้ที่จะดึงดูดความน่าสนใจเข้ามาลงทุน เพิ่มการจ้างงาน
กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างแข็งแกร่ง พัฒนาสู่การเป็น
เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับจังหวัดนี้ในอนาคต
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“ทีเส็บ”มุง่ สร้างมาตรฐาน TMVS
เสริมความแกร่งธุรกิจไมซ์ไทย

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ 17 องค์กรชัน้ น�ำ
วางมาตรฐานเข้มมุง่ พัฒนาสถานที่จดั งานไมซ์คณ
ุ ภาพ เน้นทัง้ ด้านกายภาพ บริการ เทคโนโลยี และการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน มุง่ มัน่ ปั้นผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานรวมทัง้ สิน้ 490 แห่งภายในสิน้ ปีนี้ ขับเน้นภาพลักษณ์
ประเทศไทยจุดหมายปลายทางไมซ์คณ
ุ ภาพแห่งอาเซียน
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผูอ้ ำ� นวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผย
ถึงการจัดท�ำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue
Standards (TMVS) ถือว่าเป็นภารกิจหลักอันหนึง่ ในงานด้านการพัฒนาเพือ่ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ทั้งผู้ให้บริการ
และผูใ้ ช้บริการ อีกทัง้ ยังเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการ
สถานที่จัดงานไมซ์ และการส่งเสริมตลาดให้กับผู้ประกอบการไมซ์ไทยอีกด้วย
ทีเส็บได้รว่ มกับสมาคมทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานภาครัฐ
และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง อาทิ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ
(ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน สมาคม
โรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหิดล
ฯลฯ ในการวางกรอบการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
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ความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดยมีขั้นตอน
การด� ำ เนิ น โครงการ 3 ขั้ น ตอน 1. เริ่ ม จากการให้ อ งค์ ค วามรู ้
2. การตรวจประเมิน และ 3. การรับรองผล
โดยขั้ น ตอนการให้ อ งค์ ค วามรู ้ นั้ น จะมี ก ารฝึ ก อบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกถึงมาตรฐานแต่ละตัวแก่ผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ซึ่งปีนี้ทีเส็บได้มีการอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 10 พื้นที่
ได้แก่ กรุงเทพฯ ระยอง ภูเก็ต นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น
นครพนม ประจวบคีรขี นั ธ์ สงขลา และพัทยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม
– สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 553 คน
จากสถานประกอบการไมซ์ 267 แห่ง และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการในปีนี้จ�ำนวน 181 แห่ง สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและ
ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั่วประเทศที่มีต่อมาตรฐาน TMVS
และมีการต่ออายุ (Re-assessment) กว่า 74% ซึ่งเป็นผลตอบรับ
ที่ดีเกินคาด
ส่ ว นขั้ น ตอนการตรวจประเมิ น สถานที่ จั ด งานประเภท
ห้องประชุม จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาในด้านกายภาพ เทคโนโลยี
และการจัดการ-บริการ ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า เพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านการจัดการอย่างยั่งยืน ส่วนประเภท
สถานที่ จั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษ เพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาด้ า น
ความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งให้การสนับสนุน และ
การจัดการอย่างยัง่ ยืน ก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ในการตรวจประเมินสถานที่
จัดงานในแต่ละประเภท และขั้นตอนสุดท้าย การรับรองผลมาตรฐาน
สถานที่การจัดงานประเทศไทย โดยคณะท�ำงานผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยทีเส็บจะออกใบรับรอง
มาตรฐานซึ่งมีอายุการใช้งาน 3 ปี พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในด้าน
การประชาสัมพันธ์และการตลาดแก่สถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้วย

“ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ป ระกอบการที่ ผ ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน
TMVS ประเภทห้องประชุม และประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
รวมทั้งสิ้น 315 แห่ง และในปีนี้ทีเส็บตั้งเป้าหมายมีผู้ประกอบการผ่าน
การรับรองมาตรฐาน TMVS รวมทั้งสิ้น 175 แห่ง แบ่งเป็นประเภท
ห้องประชุม 150 แห่ง ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 5 แห่ง
และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 20 แห่ง คาดว่าจะส่งผลให้
ประเทศไทยมีสถานที่จัดงานไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS
รวมทั้งสิ้น 490 แห่ง ภายในสิ้นปี 2561 นี้ ซึ่งตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำ
ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของจัดประชุมและ
นิทรรศการของอาเซียน” รองผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ กล่าวทิ้งท้าย

October 2018 |

23

MICE NEWS

สสปน. น�ำนักข่าวทัว่ โลกดูงานหอประชุมสวนนงนุช
รองรับนิทรรศการประชุมนานาชาติ ขับเคลื่อนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61 นาย กัมพล ตันสัจจา
ผู้อ�ำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้ให้การต้อนรับคณะ
เจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. พร้อมด้วย
คณะสื่อมวลชนทั่วโลก จาก 21 ประเทศได้แก่ จีน,
ออสเตรเลีย, เบลเยียม, เยอรมัน, กรีซ, ฮ่องกง,
อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไอซ์แลนด์, ญี่ปุ่น, จอร์แดน,
ลาว, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์,
ไทย, ตุรกี, อังกฤษ, เวียดนาม, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จ�ำนวน 55 คน ในการมาเยี่ยมชมหอประชุม NiCE
สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีการจัด
กลองยาวนางร� ำ ต้ อ นรั บ พร้ อ มด้ ว ยน�้ ำ มะพร้ า ว
มอบพวงมาลิ และจัดผลไม้ไทยและขนมไทย ร่วมไปถึง
การแสดงนางร�ำ ในวรรณคดีไทย สร้างความตืน
่ ตา
ตื่นใจ ให้กับคณะเป็นจ�ำนวนมาก แต่ละคนต่างบันทึก
ภาพเพื่อไปน�ำเสนอให้ กับ ประชาชนในประเทศของ
แต่ละคนได้ชมกัน

24

| ตุลาคม 2561

นาย กัมพล ตันสัจจา ผูอ้ ำ� นวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า
หอประชุม NiCE ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมทางด้าน MICE
Meeting Incentive Convention Exhibition หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กั บ การจั ด ประชุ ม บริ ษั ท ข้ า มชาติ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล
การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ส�ำหรับ ไมซ์ (MICE)
เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการของ
ECC ที่ก�ำลังเกิดขึ้นของรัฐบาล ศูนย์ประชุมเป็นตัวหลักในการขับ
เคลื่อนธุรกิจนี้ โดยสวนนงนุชสามารถจะรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อน
หรือหลัง การประชุม สัมมนา ถือได้ว่าเรามีการบริการที่ครบวงจรของ
การท่องเที่ยวทั้งสองรูปแบบคือตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวทั่วไป
โดยสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี มีพนื้ ทีก่ ว่า 670 เอเคอร์ เป็น
สวนสวยติดอันดับ 10 ของโลกและใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีพันธุ์ไม้สวย แปลก หายาก การจัดสวนแบบต่างๆ พร้อม
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กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่นกิจกรรมท�ำอาหารไทย, ทานผลไม้บุฟเฟ่, เล่นน�้ำ
สงกรานต์และลอยกระทง โดยทีเ่ ราไม่เคยหยุดนิง่ ในการพัฒนา จึงท�ำให้สวนนงนุชพัทยา
เป็นทีร่ จู้ กั มากว่า 37 ปีแล้ว ความเชีย่ วชาญทีเ่ รามีทำ� ให้เราไปแข่งขันการจัดดอกไม้ตกแต่ง
ได้รับรางวัล Gold Medal The RHS Chelsea Flower Show - England 6 ปีติดต่อ
กันจากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปตามกระแส
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เป็นสิ่งที่ผมให้ความส�ำคัญเสมอ และกระผมเองเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวแบบไมซ์ มี
ผลต่อตัวเลขความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทุกภาคส่วน เพราะสามารถสร้างรายได้
ให้กับธุรกิจทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร ขนส่ง ของที่ระลึก สายการบิน ที่พัก
และอืน่ ๆ ตัวผมเองไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์ธรุ กิจของตัวเอง แต่มองไปในการช่วยสร้าง
ประโยชน์ให้กับเมือง จังหวัดและประเทศชาติ ผมจึงลงทุนสร้างศูนย์ประชุมภายใน
สวนนงนุชจ�ำนวน 2 แห่งขึ้นมา เพื่อช่วยพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทราสอดรับกับโครงการ EEC ที่จะเกิดขึ้นเร็ววันนี้ของรัฐบาล
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10
CO-WORKING SPACE
นั่งท�ำงานชิลชิล

นั่งท�ำงานในออฟฟิ ศก็เครียด นั่งท�ำที่บา้ นก็คดิ ไม่ออก
ลองเปลี่ยนบรรยากาศ ย้ายที่ทำ� งานกันบ้างดีกว่า สถานที่ทำ� งาน
สุดอินตอนนีค้ งหนีไม่พน้ Co - working space ที่กำ� ลังเป็นที่นยิ ม
ในหมู ฟ
่ รีแลนซ์ คนท�ำงาน หรือแม้แต่นกั เรียน นักศึกษา วันนีเ้ รา
มี 10 Co-Working Spaces น่านั่ง ที่ไม่ว่าจะมากลุ่ม มาเดี่ยว
คุยงานกับลูกค้า หรือจะประชุ มก็ตอบโจทย์สุดๆ

GET A WAY
Co-Working Space ทีไ่ ม่เน้นขายอาหาร เครือ่ งดืม่ แต่เน้นให้มานัง่ นอน กิน ท�ำงาน
ติวหนังสือ หรือจะท�ำอะไรก็ได้ ด้วยราคาเพียง 40 บาท/ชั่วโมง หรือจะเหมาๆ ทั้งวันก็เพียง
200 บาทเท่านั้น หรือถ้าอยากได้ห้องส่วนตัว ที่นี่ก็มีให้ หลายขนาดหลายราคาให้ได้เลือก
สรรกัน แต่ว่าต้องจองล่วงหน้านะ
ที่ตั้ง : ด้านหลังของสยามสแควร์ ซอย 8 เยื้องกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เวลาท�ำการ : ทุกวันตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.
โทร. : 0 2038 0900
Facebook : Getaway by A.BIG
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THE HIVE BANGKOK
Co-Working Space ทีม่ พี นื้ ทีใ่ ช้งานถึง 6 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนส�ำหรับแชร์โต๊ะท�ำงาน
นัง่ ร่วมกัน, โซนโต๊ะท�ำงานส่วนตัว, โซน lounge ทีเ่ หมาะกับการนัดลูกค้ามาคุยงาน, โซนออฟฟิศ
และโซนส�ำหรับงานทีต่ อ้ งใช้พนื้ ทีท่ สี่ งวนสิทธิเ์ ฉพาะสมาชิก รวมถึงโซนห้องประชุม และความพิเศษ
อีกอย่างของ THE HIVE คือสมาชิกสามารถเข้าไปใช้บริการ THE HIVE ในต่างประเทศได้
เช่นกัน โดยค่าบริการจะคิดเป็นแพคเกจตามการสมัครสมาชิก เริ่มต้นที่ 350 บาท ต่อวัน
ที่ตั้ง : โครงการพิมาน 49 สุขุมวิท 49 (ตึกจะอยู่ติดกับ Coffee Club)
เวลาท�ำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 – 20.00 น.
โทร : 0 2662 6062
Web : www.thehive.co.th
Facebook : www.facebook.com/TheHiveBangkok

MUCHROOM
Co-Working Space บรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน มีทั้งโซนที่เป็นโต๊ะท�ำงาน และ
โซฟานัง่ กันสบายๆ มีปลัก๊ ไฟให้บริการอย่างทัว่ ถึง พร้อมเครือ่ งถ่ายเอกสาร และมุมขนมเครือ่ งดืม่
ไว้คอยบริการ อีกทั้งที่นี่ยังมีที่จอดรถให้ส�ำหรับใครที่สะดวกเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ส�ำหรับสมาชิกรายปี ค่าบริการเพียง 80 บาท/วันเท่านั้น แต่ถ้าหากใครที่ไม่อยากสมัครสมาชิก
ก็สามารถใช้บริการได้ในราคา 220 บาท/วัน
ที่ตั้ง : ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ เขตสามเสนใน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ
เวลาท�ำการ : ทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น
โทร : 0 2618 7800, 081 699 9872
Facebook : muchroom coworking space

MASHMELLOW
Co-Working Space ที่เรียกได้ว่าครบเครื่องสุด ๆ เพราะมีทั้ง พื้นที่ส�ำหรับท�ำงาน
ร่วมกัน โต๊ะส่วนตัว ออฟฟิศส่วนตัว หรือห้องประชุม รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นท์
เครือ่ งสแกน นอกจากนีย้ งั มีลอ็ กเกอร์สว่ นตัวไว้ให้เก็บของ มุมครัวทีม่ ี น�ำ้ ขนม ให้ทานได้ระหว่าง
ท�ำงาน ส่วนอัตราค่าบริการนั้นเริ่มต้นที่ 200 บาทต่อ 5 ชั่วโมง ถ้าทั้งวันก็ 300 บาท หรือจะ
สมัครสมาชิกแล้วจ่ายเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีก็ไม่มีปัญหา
ที่ตั้ง : ระหว่างซอยเอกมัย 12 และ 14
เวลาท�ำการ : ทุกวัน 8.00 - 21.00 น.
โทร : 081 499 8992
Facebook : MASHMELLOW.CO
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DRAFT BOARD
Co-Working Space ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การท�ำงานของเหล่ากราฟฟิค
ช่างภาพ ฟรีแลนซ์ทั้งหลาย เพราะนอกจาก ส่วนท�ำงานร่วมกัน ห้องประชุมต่างๆ เหมือนๆ
กับที่อื่น ที่นี่ยังมี Photo Studio ที่มีอุปกรณ์ให้อย่างครบครัน editor room ส�ำหรับตัดต่อ และ
Printing Room ที่เน้นคุณภาพและรายละเอียดของผลงานที่ปริ้นท์ออกมา ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย
คิดราคาตามโซนที่เราเข้าใช้งาน อย่างโซนโต๊ะท�ำงานร่วมก็ 300 บาท/วัน เท่านั้น แล้วที่นี่ยัง
สามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้ทุกโซนทุกห้องอีกด้วย
ที่ตั้ง : ชั้น 12A ตึกอรกานต์ ซอยชิดลม กรุงเทพฯ
เวลาท�ำการ : ทุกวัน 10.00 - 24.00 น.
โทร : 098 746 9151
Web : draftboard.co.th
Facebook : www.facebook.com/draftboard

ONEDAY AT A TIME
คาเฟ่บรรยากาศสบายๆ มีเสิรฟ์ ทัง้ อาหารคาว หวานและเครือ่ งดืม่ เดินทางง่ายด้วย
รถไฟฟ้าบีทเี อสสถานีพร้อมพงษ์ ร้าน Oneday at a Time เน้นเสิรฟ์ อาหารสไตล์ฟวิ ชัน่ รสชาติดี
ราคาเฉลีย่ อยูท่ จ่ี านละ 150-200 บาท หรือถ้าใครอยากท�ำงานร้านนีก้ ม็ โี ซนทีเ่ ป็น Co-Working
Space ที่มีบริการปลั๊กพร้อม wifi ให้บริการเช่นเดียวกัน
ที่ตั้ง : สุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (BTS พร้อมพงษ์)
เบอร์ติดต่อ : 0 2108 8855
เวลา เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00-22.00 น.

EASE
คาเฟ่ และ Co-Working Space ตกแต่งสไตล์มนิ มิ อล เน้นโทนสีขาวและด�ำ โดยร้านนี้
จะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือโซนที่เป็น คาเฟ่ ที่มีเสิร์ฟตั้งแต่สแนค อาหารคาว อาหารหวาน และ
เครื่องดื่ม โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 100-150 บาท และโซน Co-Working Space ซึ่งอยู่ชั้น 2 ของ
ร้าน มีบริการอุปกรณ์ส�ำนักงาน เครื่องปริ้นท์ครบครัน โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 400บาท/ชั่วโมง
หรือจะจ่ายแบบเหมาๆ ทั้งวัน ในราคา 3,000 บาท/วันก็ได้เช่นกัน
ที่ตั้ง : ซอยเจือจิตร ถนนพหลโยธิน7 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 081 820 2282
เวลา เปิด-ปิด : ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.
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STORYLINE
คาเฟ่ และ Co-Working Space เรียบง่ายบรรยากาศเหมาะกับการท�ำงาน มีปลั๊ก
ไฟ เครื่องปริ้น เครื่องสแกนไว้คอยบริการ ที่นี่เน้นเสิร์ฟอาหารแบบ all day brunch อย่าง แซ
นวิชหรือเมนูโทสต์ต่าง ๆ โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 200 - 350 บาท และยังมีเมนูเครื่องดื่มรวมถึง
ขนมหวาน ให้ได้ทานกันในราคา 100 - 150 บาท
ที่ตั้ง : สุขุมวิท 39 ซอยพร้อมศรี 1 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (BTS พร้อมพงษ์)
เบอร์ติดต่อ : 062 941 5615
เวลา เปิด-ปิด : ทุกวัน 8.30-21.30น.

ROUND ABOUT
คาเฟ่ และ Co-Working Space ทีเ่ รียกได้วา่ ครบทุกความต้องการ ไม่วา่ จะเป็นโซน
คาเฟ่ หรือจะเป็นโซนทีต่ กแต่งสไตล์หอ้ งสมุด ห้องประชุมส่วนตัวทีม่ กี ม็ บี ริการ โดยราคาเริม่ ต้น
อยูท่ ี่ 180 บาทต่อวัน ส�ำหรับอาหารว่าง และเครือ่ งดืม่ ของทีน่ กี่ ร็ าคาเริม่ ต้นเพียง 80 บาทเท่านัน้

ที่ตั้ง : ซอยเอกมัย 16 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 08-9038-7860
เวลา เปิด-ปิด : 09.00-21.00 น.

GROWTH CAFE & CO.
คาเฟ่ และ Co-Working Space ใจกลางสยาม ในบรรยากาศร้านสบายๆ แถมยัง
ราคาเป็นมิตรกับนักเรียนนักศึกษาอีกต่างหาก โดยค่าบริการ Co-Working Space เริ่มต้นที่
3 ชั่วโมง 190 บาท และนักเรียน-นักศึกษา 150 บาท เพียงโชว์บัตรนักเรียน-นักศึกษา หาก
ท�ำงานนาน แล้วหิว ที่นี่ก็มีอาหารคาวให้ได้ทานกัน ในราคาเริ่มต้น 60 บาท และเครื่องดื่มใน
ราคาเฉลี่ย 75 - 155 บาท
ที่ตั้ง : สยามสแควร์ ซอย 2 (BTSสยาม)
เบอร์ติดต่อ : 086 778 8163
เวลา เปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07.00 – 01.00 น.
ที่มา: https://chill.atimeonline.com/post/3123
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ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ชั้น 25 & 26 อาคารสยามพิ วรรธน์ทาวเวอร์
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : +66 2 694 6000
แฟกซ์ : +66 2 658 1411
www.businesseventsthailand.com

