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สถานการณ์์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ในประเทศไทยยงัคงมีีผู้้�ติิดเช้ื้�อเพิ�มีข้�นจาก
กลุ่่่มีคลัุ่สเติอร์ใหม่ี ขณ์ะเดียวกันวัคซีีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ได�เดินทางมีาถ้งประเทศไทยแลุ่�วใน
ช่ื้วงปลุ่ายเด้อนก่มีภาพันธ์์ 2564 ซ้ี�งนับว่าเป็น
อีกก�าวสำาคัญของการสร�างความีเช้ื้�อมัี�นว่า
ประเทศไทยจะกลัุ่บส่้ภาวะปกติิใหม่ีในเร็ววัน 

ท่ี่�ผ่่านมา อุุตสาหกรรมไมซ์์ในประเที่ศไที่ยได้้รับผ่ลกระที่บจากสถานการณ์์

การแพร่ระบาด้ทัี่�งระลอุกแรกและระลอุกใหม่ สำานักงานส่งเสริมการจัด้

ประชุุมและนิที่รรศการ (อุงค์์การมหาชุน) หรือุ ท่ี่เส็บ (TCEB) ได้้อุอุกแนวที่าง

ชุ่วยขัับเค์ลื�อุนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้้ไปยังชุุมชุนในภููมิภูาค์ต่าง ๆ  

หวังชุ่วยเหลือุผู้่ประกอุบการ กระตุ้นเศรษฐกิจไที่ยในชุ่วงท่ี่�ตลาด้ไมซ์์จาก 

ต่างประเที่ศยังไม่สามารถเดิ้นที่างได้้

Thailand Spotlights ฉบับเดื้อุนกุมภูาพันธ์์ 2564 ได้้รวบรวมค์วาม

เค์ลื�อุนไหวขัอุงตลาด้ไมซ์์ในประเที่ศไที่ย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้้แก่ กลุ่มผู้่จัด้งาน  

(Organizers), กลุ่มศูนย์การประชุุมและแสด้งสนิค้์า (Exhibition Venues), 

กลุ่มธุ์รกิจโรงแรม (Hotels) และ กลุ่มเที่ค์โนโลย่เพื�อุการจัด้งาน 

(Technologies for Events) เพื�อุให้ผู้่ประกอุบการไมซ์์ไที่ยก้าวทัี่นกระแส

และติด้ตามค์วามคื์บหน้าขัอุงกิจกรรมต่าง ๆ  ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้ทัี่นท่ี่วงท่ี่

New cases of COVID-19 from a new cluster 
are still reported in Thailand. Meanwhile, 
the arrival of vaccine in late February is 
another vital progress to ensure that the 
situation in Thailand will soon go back 
to normal. 

MICE industry in Thailand was affected from the first wave and 

the new wave of the COVID-19 outbreak. Thailand Convention 

and Exhibition Bureau (TCEB) plans to drive the economy and 

generate income to the local community in order to assist the 

entrepreneurs and stimulate the economy while overseas MICE 

is limited and out of reach.

Thailand Spotlights, February edition 2021, gathers the 

movement of four sectors in Thailand’s MICE industry, which 

are organizers, exhibition venues, hotels and technologies for 

events. This allow MICE entrepreneurs to catch up with 

movement and activities in the industry.
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สถานการณ์์อ่ติสาหกรรมีไมีซีไ์ทย
ของกลุ่่่มีผู้้�จัดงาน 

•	 กรมส่่งเส่ริมการค้้าระหว่่างประเทศ	กระทรว่งพาณิิชย์	์หรือ	DITP	 

	 ผลัักดัันอุตส่าหกรรมงานแส่ดังสิ่นค้้า	 ปรับเปล่ั�ย์นงานจากรูปแบบ 

	 ออฟไลัน์สู่่ออนไลัน์	แลัะผส่มผส่านในรูปแบบ	Hybrid	เช่น	เปล่ั�ย์น 

	 งานบางกอกเจมส์่	 ค้รั�งท่�	 66	 เป็นงานแส่ดังสิ่นค้้าออนไลัน์	 BGJF	 

	 Virtual	 Trade	 Fair	 เพื�อส่ร้างค้ว่ามต่อเนื�องแลัะเปิดัโอกาส่ 

	 ทางการค้้าในรูปแบบ	New	Normal	แลัะเตร่ย์มจัดังาน	Bangkok	 

	 Gems	&	Jewelry	Fair	ค้รั�งท่�	67	ในรูปแบบ	Hybrid

•	 ด้ัานผู้จัดังานแส่ดังสิ่นค้้าระดัับโลัก	 อินฟอร์มา	 มาร์เก็ตส์่	 มองว่่า	 

	 แนว่โน้มธุุรกิจงานแส่ดังสิ่นค้้าในปี	 2564	 จะด่ัข้ึ้�นกว่่าปีท่�ผ่านมา	 

	 โดัย์เฉพาะในช่ว่งค้ร้�งปีหลัังท่�เริ�มม่การฉ่ดัวั่ค้ซ่ีนโค้วิ่ดั-19	 ใน 

	 ประเทศไทย์	พร้อมมุ่งจัดังานแบบ	Hybrid	ต่อเนื�อง	ผลัักดัันดิัจิทัลั 

	 แพลัตฟอร์มท่�เชื�อมโย์งการค้้าส่ำาหรับอุตส่าหกรรมอาหารแลัะการ 

	 บริการทั�ว่โลัก

•	 กรมส่่ง เส่ ริมการ ค้้าระหว่่างประเทศ	 กระทรว่งพาณิิชย์	์ 

	 ปรับกิจกรรมส่่งเส่ริมตลัาดัให้ส่อดัค้ล้ัองกับวิ่ถ่ี	New	Normal	โดัย์ 

	 ขึ้ย์าย์หลัักเกณิฑ์์เพื�อค้รอบค้ลุัมกิจกรรมงานแส่ดังสิ่นค้้าแลัะ 

	 บริการในต่างประเทศ	 ในรูปแบบ	 Virtual	 Exhibition	 แลัะจัดั 

	 กิจกรรมเจรจาธุุรกิจในรูปแบบ	 Showroom	ทำาให้ผู้ประกอบการ 

	 พบปะผู้ซืี�อแลัะเจรจาธุุรกิจได้ั	 แม้ว่่าจะย์ังไม่ส่ามารถีเดัินทางไป 

	 ต่างประเทศด้ัว่ย์ตนเอง

•	 Department	 of	 Internal	 Trade	 Promotion,	 Ministry	 of	 

	 Commerce,	shifted	trade	fair	from	offline	to	online	and	 

	 integrated	 into	a	hybrid	platform.	One	of	 the	example	 

	 cases	is	the	66th	Bangkok	Gems	&	Jewelry	Fair.	The	event	 

	 was	shifted	to	online	platform	called	BGJF	Virtual	Trade	 

	 Fair	 to	create	continuity	and	encourage	“new	normal”	 

	 trade	opportunity.	The	67th	Bangkok	Gems	&	Jewelry	Fair	 

	 will	also	be	held	in	a	hybrid	platform.

•	 Informa	Markets,	a	leading	exhibition	organizer,	expects	 

	 that	the	trade	fair	in	2021	will	recover	from	the	last	year,	 

	 especially	in	the	second	half	of	the	year	after	the	vaccine	 

	 is	available.	The	hybrid	platform	will	continue	and	drive	 

	 digital	platform	that	serves	as	a	connection	of	trade	in	 

	 food	industry	and	service	around	the	world.

•	 Department	 of	 Internal	 Trade	 Promotion,	 Ministry	 of	 

	 Commerce,	adjusts	its	marketing	campaign	to	align	with	 

	 “new	normal”	way.	The	protocols	are	extended	to	cover	 

	 the	overseas	trade	fair	 in	virtual	exhibition	format.	The	 

	 business	matching	will	be	held	in	showroom	format	which	 

	 allowing	 entrepreneurs	 and	 buyers	 to	meet	 without	 

	 travelling	abroad.

Current Situation of Organizer  
in MICE Industry
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สถานการณ์์อ่ติสาหกรรมีไมีซ์ีไทย
ของกลุ่่่มีศ้นย์การประช่ื้มี 
แลุ่ะแสดงสินค�า 

• ส่ถีานท่�จัดัการประชุมแลัะการจัดัแส่ดังสิ่นค้้าระดัับนานาชาติ 

	 ขึ้องไทย์	 แส่ดังศักย์ภาพพร้อมปรับตัว่รองรับการจัดัประชุมวิ่ถ่ี 

	 ใหม่	 ภาย์ใต้มาตรฐานคุ้ณิภาพระดัับส่ากลั	 เช่น	 ศูนย์์ประชุม 

	 นานาชาติฉลัองสิ่ริราชส่มบัติค้รบ	๖๐	 ปี	 (ICC	 Hat	 Yai)	 ซ้ี�งผ่าน 

	 การรับรองมาตรฐานส่ถีานท่�จัดังานประเทศไทย์	(TMVS)	ประเภท 

	 ส่ถีานท่�จัดัการประชุมสั่มมนา	 (Meeting)	 ประเภทส่ถีานท่�จัดังาน 

	 แส่ดังสิ่นค้้า	 (Exhibition)	 แลัะประเภทส่ถีานท่�จัดักิจกรรมพิเศษ	 

	 (Special	Event)	

•	 จังหวั่ดันค้รราชส่่มา	 เดิันหน้าขัึ้บเค้ลืั�อนสู่่	MICE	City	 เต็มรูปแบบ	 

	 ดัำาเนินงานภาย์ใต้ค้อนเซ็ีปต์	 “Korat	 MICE	 City	 Moving	 

	 Forward	 Collaboration”	 พร้อมประเดิัมมหกรรมศิลัปะ 

	 นานาชาติ-พืชส่ว่นโลัก	 ท่�จะม่ข้ึ้�นปลัาย์ปี	 2563	 หวั่งส่ร้างราย์ได้ั 

	 ให้กับประชาชน	 รว่มถ้ีงผู้ประกอบการท่�เก่�ย์ว่ข้ึ้องกับอุตส่าหกรรม 

	 ไมซ์ีในพื�นท่�ทั�งหมดั	 ซ้ี�งนค้รราชส่่มาได้ัรับการประกาศเป็นเมืองไมซ์ี	 

	 หรือ	Korat	MICE	City	เมื�อเดืัอนตุลัาค้ม	2563	

•	 ศูนย์์นิทรรศการแลัะการประชุมไบเทค้	 บางนา	 ออกช่�แจงผ่าน	 

	 Facebook	 ถ้ีงกรณ่ิท่�ม่ข่ึ้าว่	 บริษัท	 ศูนย์์แส่ดังสิ่นค้้าแลัะการ 

	 ประชุมนานาชาติ	 (ประเทศไทย์)	 จำากัดั	 ล้ัมลัะลัาย์	 นั�น	 ว่่าไบเทค้ 

	 ไม่ม่ส่่ว่นเก่�ย์ว่ข้ึ้องใดั	 ๆ	 นอกจากน่�	 ภาย์ใต้ส่ถีานการณ์ิท่�ท้าทาย์ 

	 ในการดัำาเนินธุุรกิจปัจจุบัน	 ไบเทค้ยั์งค้งเปิดัให้บริการแลัะ 

	 พัฒนาการให้บริการด้ัว่ย์การนำานวั่ตกรรม	 เช่น	 Hybrid	Meeting	 

	 Solution	มาใช้ส่ำาหรับการจัดัแส่ดังสิ่นค้้าแลัะการประชุม

•	 TCEB	 ย์กระดัับคุ้ณิภาพส่ถีานท่�จัดังานด้ัว่ย์	 2HY	 (Hygiene	 +	 

	 Hybrid)	 มาตรการสุ่ขึ้อนามัย์	 ด้ัว่ย์การกำาหนดัแนว่ทางปฏิิบัติ 

	 ส่ำาหรับการจัดังาน	 ซ้ี�งจะม่การตรว่จประเมินเกณิฑ์์มาตรฐานเพิ�ม 

	 เติมในปี	 2565	 เพื�อเป็นการยื์นยั์นค้ว่ามพร้อมขึ้องส่ถีานท่�จัดังาน 

	 ประเทศไทย์ในการรองรับการกลัับมาขึ้องอุตส่าหกรรมไมซ์ีทั�งใน 

	 ประเทศแลัะต่างประเทศหลัังวิ่กฤตโค้วิ่ดั-19	 เพื�อส่ร้างค้ว่ามเชื�อมั�น 

	 ให้แก่ผู้เข้ึ้าใช้บริการแลัะผู้ให้บริการ	

•	 Exhibition	venue	 in	Thailand	escalates	 its	operation	 to	 

	 align	with	“new	normal”	meeting	and	comply	with	the	 

	 international	standard.	For	example,	ICC	Hat	Yai,	is	certified	 

	 by	Thailand	MICE	Venue	Standard	 (TMVS)	 in	venue	 for	 

	 meeting,	exhibition	and	special	event.	

•	 Nakhon	Ratchasima	is	renowned	as	MICE	City	under	“Korat	 

	 MICE	City	Moving	Forward	Collaboration”	concept.	The	 

	 Thailand	Biennale	and	Royal	Park	Rajapruek	were	held	in	 

	 the	 late	 2020	 to	 generate	 income	 for	 the	 local	 and	 

	 entrepreneurs	in	the	city.	Nakhon	Ratchasima	was	titled	 

	 “Korat	MICE	City”	in	October	2020.

•	 Bangkok	 International	Trade	&	Exhibition	Centre	(BITEC)	 

	 gave	a	statement	on	 their	Facebook	page	 regarding	 its	 

	 alleged	bankruptcy.	BITEC	denied	the	scandal	and	stated	 

	 that	during	this	challenging	time	in	the	industry,	BITEC	is	 

	 still	operating	and	applying	innovation	in	the	service,	such	 

	 as	Hybrid	Meeting	Solution	for	trade	fair	and	meeting.

•	 TCEB	escalates	the	exhibition	venue	with	2HY	(Hygiene	+	 

	 Hybrid)	 protocol.	 The	 protocol	 reflects	 the	 standard	 

	 practice	for	organizing	exhibition.	The	standard	practice	 

	 will	 also	 be	 verified	 thereafter	 in	 2022	 to	 confirm	 the	 

	 exhibition	venue	possibility	of	MICE	industry	domestic	and	 

	 internationally	in	the	post	COVID-19	outbreak.	As	a	result,	 

	 it	will	 build	 trust	 and	 confidence	 for	both	 visitors	 and	 

	 exhibitors.

Current Situation of Venue 
in MICE Industry 
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•	 ธุุรกิจโรงแรมย์ังค้งเผชิญภาว่ะซีบเซีาต่อเนื�องในปี	 2564	 จาก 

	 ส่ถีานการณิ์โค้วิ่ดั-19	 โดัย์ศูนย์์วิ่จัย์กรุงศร่ระบุว่่า	 ธุุรกิจโรงแรมจะ 

	 ทย์อย์ฟ้�นตัว่ได้ัในปี	2565-2566	แลัะค้าดัว่่าจะม่การใช้วั่ค้ซ่ีนอย่์าง 

	 แพร่หลัาย์ช่ว่งค้ร้�งหลัังปี	 2564	 ซ้ี�งจะหนุนค้ว่ามเชื�อมั�นขึ้อง 

	 นักท่องเท่�ย์ว่ทั�งชาว่ไทย์แลัะต่างชาติ	 โดัย์จำานว่นนักท่องเท่�ย์ว่ไทย์ 

	 ม่แนว่โน้มฟ้�นตัว่ก่อน	 เพราะปัจจัย์หนุนจากมาตรการกระตุ้น 

	 การท่องเท่�ย์ว่ในประเทศขึ้องภาค้รัฐ	

•	 โรงแรมปรับตัว่เพิ�มกิจกรรมการท่องเท่�ย์ว่เชิงสุ่ขึ้ภาพ	 เพื�อเป็น 

	 จุดัขึ้าย์ด้ังดูัดัให้นักท่องเท่�ย์ว่กลัับเข้ึ้ามาพักอ่กค้รั�งเมื�อส่ถีานการณ์ิ 

	 ต่าง	 ๆ	 ค้ล่ั�ค้ลัาย์ลัง	 เช่น	 กลุ่ัมดุัสิ่ตธุาน่เดิันหน้าปรับปรุงโรงแรม 

	 ดุัสิ่ตธุาน่	 หัว่หิน	 เป็นโมเดัลันำาร่องพัฒนาร่ส่อร์ทให้เป็นแหล่ัง 

สถานการณ์์อ่ติสาหกรรมีไมีซีไ์ทย
ของกลุ่่่มีธ่์รกิจโรงแรมี

•	 In	2021,	hotel	 industry	is	still	facing	the	recession	from	 

	 COVID-19	outbreak.	Krungsri	Research	 states	 that	hotel	 

	 industry	 will	 recover	 in	 2022-2023.	 The	 vaccine	 is	 

	 expected	 to	 be	widely	 distributed	 in	 late	 2021,	which	 

	 will	build	 trust	 and	confidence	 for	both	domestic	 and	 

	 international	 travelers.	 Domestic	 tourism	will	 recover 

	 faster,	 partly	 thanks	 to	 ongoing	 policy	 and	 efforts	 

	 by	the	government	to	stimulate	demands.

•	 Hotel	 industry	 adapts	 to	provide	 the	wellness	 tourism	 

	 program	aiming	to	attract	travelers	in	the	post	COVID-19	 

	 situation.	One	of	 the	 study	 cases	 is	Dusit	 Thani	Group	 

	 who	 pioneer	 the	 project	 of	 renovating	 Dusit	 Thani	 

	 Hua	Hin	hotel	to	become	a	natural	tourist	attraction.	One	 

Current Situation of Hotel  
in MICE Industry

	 กิจกรรมท่องเท่�ย์ว่วิ่ถ่ีธุรรมชาติ	 โดัย์แบ่งพื�นท่�ส่่ว่นหน้�งพัฒนาเป็น 

	 ส่ว่นผักผลัไม้ออร์แกนิค้	 ในขึ้ณิะเด่ัย์ว่กันก็นำาผลัผลิัตท่�ได้ัมาแปรรูป 

	 จำาหน่าย์	แลัะปรุงอาหารให้พนักงานเพื�อบรรเทาค่้าใช้จ่าย์	

•	 โรงแรมอนันตรา	 ส่ย์าม	 กรุงเทพ	 เป็นโรงแรมแห่งแรกใน 

	 ประเทศไทย์	 ท่�ได้ัรับการรับรองด้ัานค้ว่ามปลัอดัภัย์ทางสุ่ขึ้อนามัย์ 

	 ระดัับโลัก	จาก	Sharecare	Health	Security	VERIFIED	(R)	with	 

	 Forbes	Travel	Guide	เพื�อยื์นยั์นว่่า	โรงแรมผ่านการตรว่จส่อบโดัย์ 

	 ผู้เช่�ย์ว่ชาญในการลัดัค้ว่ามเส่่�ย์ง	 แลัะผลักระทบขึ้องโค้วิ่ดั-19	 หรือ 

	 ปัจจัย์ด้ัานสุ่ขึ้อนามัย์ท่�อาจเกิดัข้ึ้�นได้ัในอนาค้ต

•	 ธุุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ	 ฝ่่าส่ถีานการณ์ิโค้วิ่ดั-19	 ด้ัว่ย์การ 

	 จำาหน่าย์อาหารเมนูโรงแรมในราค้าส่ตร่ทฟู�ดั	 เช่น	 โรงแรม	 

	 ดิั	เอมเมอรัลัด์ั	เปิดัให้บริการ	“Em	Quick	Drive	Thru”	ถูีกหลััก 

	 อนามัย์ตามมาตรฐาน	 SHA	 เช่น	 ข้ึ้าว่ขึ้าหมู	 ผัดัไทย์กุ้งส่ดั	 ผัดัซ่ีอิ�ว่	 

	 เป็นต้น	บริเว่ณิซุ้ีมอาหารบริเว่ณิลัานจอดัรถีหน้าโรงแรม	

	 of	the	areas	was	developed	into	an	organic	farm	where	 

	 the	 agricultural	 products	were	 processed	 and	 sold	 to	 

	 contribute	to	the	revenue	and	to	cook	for	staffs.

•	 Anantara	Siam	Bangkok	is	the	first	hotel	in	Thailand	who	 

	 obtained	the	hygiene	certification	from	Sharecare	Health	 

	 Security	VERIFIED	 (R)	with	Forbes	Travel	Guide	 in	order	 

	 to	 assure	 that	 hotel	 has	 been	 verified	 by	 experts	 to	 

	 reduce	the	risk	and	effect	of	COVID-19	and	other	hygienic	 

	 factors.

•	 Hotel	 industry	 in	 Bangkok	 survives	 from	 COVID-19	 

	 pandemic	by	selling	 the	hotel-cuisine-standard	 food	 in	 

	 street	food	price.	The	Emerald	hotel	launch	“Em	Quick	 

	 Drive	 Thru”	 that	 complies	with	 SHA	 hygiene	 protocol	 

	 with	the	menu	such	as	stewed	pork	leg	with	rice,	prawn	 

	 Pad	Thai	and	stir-fried	rice	noodles	with	soy	sauce.
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THAILAND SPOTLIGHTS

สถานการณ์์อ่ติสาหกรรมีไมีซีไ์ทย 
ของกลุ่่่มีเทคโนโลุ่ยีเพ้�อการจัดงาน 
•	 ปัจจุบันตามจุดัคั้ดักรองขึ้องส่ถีานท่�จัดังานต่าง	 ๆ	 นิย์มใช้เค้รื�องวั่ดั 

	 อุณิหภูมิแบบอินฟาเรดั	 แม้จะม่ค้ว่ามแม่นย์ำาแต่ก็ย์ังม่โอกาส่ 

	 ผิดัพลัาดัอย์ู่	 กระทรว่งการอุดัมศ้กษา	 ว่ิทย์าศาส่ตร์	 วิ่จัย์แลัะ 

	 นวั่ตกรรม	 (อว่.)	 โดัย์	 กรมวิ่ทย์าศาส่ตร์บริการ	 (ว่ศ.)	 จ้งพัฒนา 

	 ชุดัส่มาร์ทคิ้ท	 ตรว่จส่อบค้ว่ามถีูกต้องขึ้องการอ่านค่้าอุณิหภูมิ	 

	 โดัย์ม่หลัักการทำางานคื้อ	 เมื�อกระแส่ไฟฟ�าถูีกส่่งผ่านว่งจรขึ้องส่ารก้�ง 

	 ตัว่นำาค้ว่ามร้อนจะค่้อย์	 ๆ	 เพิ�มข้ึ้�นท่�จุดัรอย์ต่อด้ัานหน้�งแลัะจะถูีก 

	 ดูัดักลืันอ่กด้ัานหน้�งเร่ย์กว่่า	 Peltier	 Effect	 ทั�งน่�ค้าดัว่่าจะใช้เว่ลัา 

	 ในการรับรองไม่เกิน	6	เดืัอน	ก่อนดัำาเนินการเชิงพาณิิชย์ต่์อไป

•	 มหาวิ่ทย์าลััย์เช่ย์งใหม่	 เปิดัตัว่ห้องนิทรรศการเรือนทรงอาณิานิค้ม	 

	 (Queripel)	 ด้ัว่ย์รูปแบบ	 Projection	 Mapping	 หรือ	 Digital	 

	 Mapping	 การฉาย์ภาพลังบนวั่ตถุี	 ส่ร้างมิติท่�น่าส่นใจ	 ซ้ี�งเป็น 

	 พิพิธุภัณิฑ์์แห่งแรกในจังหวั่ดัเช่ย์งใหม่	ท่�ใช้นวั่ตกรรมดัังกล่ัาว่มาช่ว่ย์ 

	 ในการถ่ีาย์ทอดัเรื�องราว่ในนิทรรศการ

Update on Event Technology 
in Thailand
•	 At	this	moment,	screening	points	at	the	exhibition	entrance	 

	 mostly	 are	 the	 infrared	 thermometer.	 Although	 it	 was	 

	 precise,	somehow	errors	can	occur.	Department	of	Science	 

	 Service,	 under	 Ministry	 of	 Higher	 Education,	 Science,	 

	 Research	and	Innovation,	developed	a	smart	kit	to	verify	 

	 the	thermometer	correction.	The	kit	uses	Peltier	Effect,	 

	 where	 a	 current	 is	made	 to	 flow	 through	 a	 junction	 

	 between	 two	 conductors,	 heat	may	 be	 generated	 or	 

	 removed	 at	 the	 junction.	 The	 kit	will	 be	 certified	 in	 6	 

	 months	in	order	to	be	commercialized.	

•	 Chiang	Mai	university	introduces	the	exhibition	in	Colonial	 

	 House	–	Heuan	Queripel	by	using	projection	mapping	or	 

	 digital	mapping	on	models	which	creating	the	fascinating	 

	 visual.	This	is	the	first	museum	in	Chiang	Mai	that	applies	 

	 this	innovation	to	display	the	storyline	and	content	in	the	 

	 museum.	
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จัดทำาโดย

ดร.วรางคณ์า อดิศรประเสริฐ 
ชัื้ญญรักษ์์ ฉิิน 
ภ้มิีนทร์ มีีถาวรก่ลุ่

MICE Intelligence Center 
Thailand Convention and Exhibition Bureau 
https://intelligence.businesseventsthailand.com/en 
e-mail: intelligence@tceb.or.th


