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การจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3
“โครงการจัดทาแผนปฏิทินการจัดงานไมซ์ ใน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0”
1. บทนา
จากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ในการมุ่งเน้นการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้น
กับ ดักประเทศรายได้ ป านกลาง โดยน าประเทศมุ่ งสู่ ความมั่ น คง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่ า งเป็นรู ปธรรมนั้ น
ในการผลักดันนโยบายดังกล่า วสามารถใช้อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นส่วนสาคัญในการช่วยขับเคลื่อน เนื่องจาก
จัดงานไมซ์สามารถช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
การลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ อีกด้วย ผลจากงานไมซ์เป็นปัจจัยสาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการจัดงานไมซ์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งควรมีการศึกษาและนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการช่วยอานวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1 หลักการและเหตุผล
จากการดาเนินโครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการศึกษา
รายละเอียดนโยบายประเทศไทย 4.0 อันเป็นนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่มี วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจของประเทศไทย จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3. กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังทาการศึกษารวบรวมข้อมูล
การจัดงานของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับ 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว
จากการศึกษาพบว่ายั งมีข้อจ ากัดที่ยั งไม่ส ามารถใช้อุตสาหกรรมไมซ์ ในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่ างเป็นรูปธรรมได้ เช่น ตารางการจัดงานที่มีความซ้าซ้อนหรือกระจุกตัวในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน หรือยังขาดการกระจายงานไปยังภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควร
ที่ จ ะมี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ในการจั ด ท าแผนงานไมซ์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ให้ มี ค วามน่ า สนใจ ความเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะสามารถช่ ว ยขั บ เคลื่ อน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศได้ โดยงานไมซ์จะเป็นงานดึงดูดนักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และ
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ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงาน ทาให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเป็นการเปิดโลก
ความคิดให้กว้างยิ่งขึ้น
ดังนั้น สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะหน่วยงาน
ระดับนโยบายที่มีภารกิจสาคัญในขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ จึงตระหนักถึงความจาเป็น ใน
การจัดทาโครงการโมเดลไมซ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3 ซึ่งจะเป็นการนากรอบแนวคิดการ
จั ดทาปฏิทิน ไมซ์เ พื่ อสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อนอุ ตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ไปสู่
การด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ส ามารถน ามาใช้ เ ป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมหลักของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาปฏิทินการจัดงานไมซ์ใน 5 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0
ซึ่งประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาประกอบด้วย
1. จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องใน 5 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อจัดทาแผนปฏิทิน
งานไมซ์
2. วางแผนงานไมซ์ในแต่ล ะคลั สเตอร์อุตสาหกรรมให้ เกิดความเชื่อมโยงกัน และกระตุ้นให้ เ กิด
การขั บ เคลื่ อ นอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยการเลื อ กใช้ แ นวทางการพั ฒ นางานที่ เ หมาะสม เช่ น
การยกระดับงาน การสร้างงานใหม่ หรือการจัดตารางการจัดงานให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลา เป็นต้น
3. จัดทารายละเอียดงานไมซ์ที่มีความสาคัญเร่งด่วน โดยการสัมภาษณ์ตัวแทนสมาคมที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดรายละเอียดความต้องการและผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานแต่ละด้านเพื่อให้ได้แผนงาน
ที่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ 150 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
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1.5 ขั้นตอนและแผนในการดาเนินงาน
การดาเนินการศึกษาโครงการจัดทาแผนปฏิทินการจัดงานไมซ์ ใน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 มีขั้นตอนการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนปฏิทินการจัดงานไมซ์ ใน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อจัดทากิจกรรมภายใต้อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้
เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. ออกแบบ และจัดส่งแบบฟอร์มกิจกรรม (Template) เพื่อใช้ในการสารวจและรวบรวมข้อมูล
การจัดงานไมซ์ (MICE) ที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์ อันประกอบไปด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 3. กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มี
มูลค่าสูง
3. ศึกษา รวบรวมรายชื่อ และคัดเลือกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์
4. จัดทารายงานแนวทางการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนปฏิทินการจัดงานไมซ์ ใน 5 คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Inception Report)
5. สั ม ภาษณ์ ตั ว แทนของสมาคมภายใต้ ก ลุ่ ม คลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายเพื่ อ จั ด ท าแผน
ปฏิทินไมซ์
6. จัดประชุมสัมมนา (Workshop) ในแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์ ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อจัดทา
แผนปฏิทินไมซ์ในการสนับสนุน 5 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
7. วางแผนงานไมซ์ของแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรมให้เกิดความเชื่อมโยงกัน และกระตุ้นให้เกิด
การขั บ เคลื่ อ นอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมโดยการเลื อ กใช้ แ นวทางการพั ฒ นางานที่ เ หมาะสม เช่ น
การยกระดับการจัดงาน การสร้างงานใหม่ หรือการจัดตารางการจัดงานให้เกิดความเหมาะสมใน
แต่ละช่วงเวลา
8. สรุปรายละเอียดการจัดงานไมซ์จากการสัมภาษณ์ ทั้งวัตถุประสงค์ กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย
ในการจัดงาน รายละเอียดการจัดงานใหม่ (New Events)
9. สรุปแผนงานไมซ์ในแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรมให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ระหว่างงานไมซ์ที่ทาง
สสปน. สนับสนุนและงานอื่นๆเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
10. กาหนดรายละเอียดความต้องการและผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานแต่ละด้านเพื่อให้ได้แผนงาน
ที่สามารถนาไปดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
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แผนงานการดาเนินโครงการจัดทาแผนปฏิทินการจัดงานไมซ์ ใน คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย
รวบรวมความต้องการในการจัดงานไมซ์

ระดมความคิดเห็นในการแผนงานไมซ์

1 เดือน

1

จัดทาข้อสรุปปฏิทินไมซ์
เดือน

1 เดือน

จัดทาแผนการดาเนินโครงการ
การจัดทาแผนงานป ิทนิ

จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทาแผน
ปฏิทินไมซ์

ออกแบบ และจัดส่งแบบฟอร์ม
กิจกรรมงาน Template เพื่อ
รวบรวมความต้องการในการจัดงาน

จัดวางแผนงานไมซ์และกระตุ้นให้
เกิดการขับเคลื่อน

ศึกษา รวบรวมรายชื่อ และคัดเลือก
สมาคมสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

จัดทาสรุปรายละเอียดการจัดประชุ ม
ไมซ์จากการสัมภาษณ์

9

สรุปแผนงานเพื่อให้เกิดการกระตุ้น
การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

0 ตัวแทนสมาคมกาหนดรายละเอียด
ความต้องการและผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน

สัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่ มคลั ส เตอร์
เพื่อจัดทาแผนปฏิทินไมซ์

Activities
Workshop

จัดทารายงานแนวทางการดาเนินงาน
(Inception Report)

Activities
Input

รูปที่ 1-1 แผนงานการดาเนินโครงการจัดทาแผนปฏิทินการจัดงานไมซ์ ใน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0

โดยมีแผนการดาเนินงานของโครงการจัดทาแผนปฏิทินการจัดงานไมซ์ ใน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนี้
ตารางที่ 1-1 แผนการดาเนินโครงการ
No.

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

1

ออกแบบ และจัดส่งแบบฟอร์มกิจกรรมงาน (Template) เพื่อ
ใช้ในการรวบรวมความต้องการในการจัดงานไมซ์
ศึกษา รวบรวมรายชื่อ และคัดเลือกสมาคมสมาคมที่เกี่ยวข้อง
กับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
จัดทารายงานแนวทางการดาเนินงาน
สัมภาษณ์ตัวแทนของสมาคมภายกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

2
3
4

1

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุน่ ยนต์ และระบบเครื่องกล
ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
4. กลุ่มดิจติ อล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
2017 © LYCON COPYRIGHT

-4-

2

เดือนที่
3

4

5

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์
No.

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

1

2

เดือนที่
3

4

5

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มี
มูลค่าสูง
5 จัดประชุมสัมมนากลุม่ คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมเป้าหมาย
(Workshop) เพื่อจัดทาแผนปฏิทนิ ไมซ์
6 จัดทาข้อเสนอการพัฒนาการจัดงานไมซ์ให้เกิดความเชื่อมโยง
และกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
7 สรุปแผนงานปฏิทินไมซ์ในแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
หมายเหตุ: เวลาในการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงให้เกิดความเหมาะสม
Key Meeting
กาหนดส่งงาน

1.6 คณะทางานและผู้เชี่ยวชาญ
คณะที่ปรึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะทางานที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จึงใคร่ขอเสนอคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญหลักที่จะทาการศึกษาดังนี้
1. ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์
ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory)
2. คุณ ฐานิยา วิจิตรพนมศิลป์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และทีมวิเคราะห์ (Team Lead)
3. คุณ ศศิณัฏฐ์ อรุณเจริญยิ่ง นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)
4. คุณ ปราชญา วัฒนสันติเจริญ นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)
5. คุณ นูรีน ทรงศิริ
นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)
6. ผู้ช่วยโครงการ
คณะทางานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในโครงการนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากตัวแทนของสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และอาจ
จัดให้มีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เข้าร่วมงาน
1. หั ว หน้ า โครงการ (Program Manager) และที่ปรึกษาโครงการ ทาหน้าที่บริห ารโครงการและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น รับผิดชอบการทางานของคณะทางานทั้งหมด
2. คณะทางาน มีห น้ า ที่ห ลั กคือปฏิบัติงานในแต่ล ะวันโดยดาเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
3. กลุ่มผู้มสี ่วนร่วมหลัก ทีมงานจากสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) โดยมีหน้าที่หลักคือ
– สนับสนุนด้านการให้ข้อมูลและการรวบรวมระดมความคิดกับทีมคณะทางาน
– สนั บ สนุ น ทีมงานที่ป รึ กษาในการนัดหมายการประชุมกับหน่ว ยงานต่างๆ เช่น การออก
หนังสือเชิญ และ การนัดหมายหน่วยงานต่างๆ
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– สนับสนุนในการประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีแผนการทางานของคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ตารางที่ 1-2 แผนบุคลากร
No.
1
2
3
4
5

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

1

ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory)
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และทีมวิเคราะห์ (Team Lead)
นักวิเคราะห์อาวุโส 1 (Senior Business Analyst 1)
นักวิเคราะห์อาวุโส 2 (Senior Business Analyst 2)
นักวิเคราะห์อาวุโส 3 (Senior Business Analyst 3)
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2

เดือนที่
3

4

5

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์

2. กรอบแนวคิดในการจัดทาปฏิทินไมซ์
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ และเป็นกลไกที่มีประสิ ทธิภ าพในการขับเคลื่อน
อุ ต สาหกรรมหลั ก ซึ่ ง เป็ น อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศได้ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ จาเป็นต้องมีการวางแผนงาน
ภายใต้ อุ ต สาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นคลั ส เตอร์
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยการรวบรวมข้อมูลการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้า หมาย
และน ามาพัฒ นาต่อยอดการจัดงานด้ว ยกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลกระทบของการจัดงานไมซ์ให้ สามารถ
ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิ ด ในการจั ด ท าปฏิ ทิ น ไมซ์ จึ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1. การศึ ก ษาและจั ด กลุ่ ม
อุตสาหกรรมตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 2. การสารวจและรวบรวมข้อมูลการจัดงาน
จากแต่ละสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3. การพัฒนาการจัดงานไมซ์ในปัจจุบันโดยใช้เทคนิคต่างๆ
จากโครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 2 ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
2.1 ศึกษากลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย 5
กลุ่มคลัสเตอร์ ได้แก่
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้วัตถุดิบจากชีวภาพ หรือมีการแปรรูปวัสดุชีวภาพ
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
2. กลุ่ มสาธารณสุข สุ ขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประกอบด้ว ยสิ นค้าและบริการด้าน
สุขภาพ เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริม และอุตสาหกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม โดย
อุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่มนี้ เช่น หุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ และการบินและโลจิสติกส์
4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
เป็ น กลุ่ มของอุ ตสาหกรรมที่มี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ ตเชื่ อ มต่ อและบัง คับ อุ ป กรณ์
(Internet of Things) เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล
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5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่ต้องใช้
ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม บันเทิง ท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมไมซ์
กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วั น รรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง

กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Creative,
Culture &
High Value
Services

การใช้ทุนวัฒนธรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ในการออกแบบพัฒนาสินค้า
และการบริการ ในกลุ่มการแฟชั่น ศิลปะ
หัตกรรม ภาพยนตร์ โ ษณา ดนตรี
ซอฟแวร์ สถาปัตยกรรม การพิมพ์

Digital,

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
IOT &
อินเตอร์เนตที่เชื่อมต่อ
Convergence
อุปกรณ์ ปญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกล งตัว
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์
Internet of Things: IoT) การพัฒนาด้านคลังข้อมูล
Big Data) การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยว การจองที่พัก สมาร์ทฟาร์ม ที่ใช้ IoT ในการ
เก็บข้อมูลการผลิตพืชผล จนถึงการจาหน่าย หรือ
Wellness and Medical IoT Service บริการทาง
สุขภาพครบวงจร ตลอด ชั่วโมง

Food,
Agriculture &
Bio-tech

THAILAND
4.0

• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แปรรูปผลิตผลการเกษตร
• การใช้เทคโนโลยีด้าน Biotech ในการปรับปรุง
พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
• พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร เมล็ดพันธุ์
วัคซีน อาหารสัตว์

Health,
Wellness &
Bio-Med

Smart
Devices,
Robotics &
Mechatronics

กลุ่มสา ารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
• การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์
ได้แก่ อุตสาหกรรมยา เครื่องมือการแพทย์
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีด้าน
การแพทย์ เป็นต้น

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเลกทรอนิกส์ควบคุม

แบ่งเป็น กลุ่ม คือ หุ่นยนต์บริการ ที่สร้างมูลค่า ได้แก่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ด้านการแพทย์ การศึกษา ด้านการเกษตร และหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและให้บริการสังคม
และ หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ที่สามารถต่อยอด และส่งเสริมกลุ่มอื่นได้อีก

รูปที่ 2-1 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

2.2 รวบรวมข้อมูลการจัดงานไมซ์จากสมาคมที่เกี่ยวข้อง
การสารวจและรวบรวมข้อมูลการจัดงานไมซ์ในปัจจุบันในแต่ละอุตสาหกรรม โดยการระบุและจาแนก
สมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ตามกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 คลัสเตอร์ และรวบรวมข้อมูล
การจัดงานไมซ์โดยการสัมภาษณ์ผู้แทนจากสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละคลัสเตอร์เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดทาและพัฒนาปฏิทินการจัดงานไมซ์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

2017 © LYCON COPYRIGHT

-8-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป้าหมาย

1

2

3

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยี ชีวภาพ
กลุ่มสา ารณสุข
สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเลกทรอนิกส์ควบคุม

4

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เนตที่เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ ปญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกล งตัว

5

กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วั น รรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง

รูปที่ 2-2 ตัวอย่างกลุ่มสมาคมในแต่ละอุตสาหกรรมการจัดทาปฏิทินไมซ์

2.3 พั นาการจัดงานไมซ์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ
จากการรวบรวมข้อมูล และการศึก ษารูป แบบการจัด งานไมซ์ จากหน่ว ยงานและสมาคมต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดงานยังมีข้อจากัดต่างๆ เช่น การจัดงานที่ขาดความเชื่อมโยงของเนื้อหา งานขนาด
เล็กที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้น้อย ขาดการวางแผนช่วงเวลาจัดงานทาให้ขาดความต่อเนื่องในการ
กระตุ้นอุตสาหกรรม และการจัดงานกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพและจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น ทาให้ต้องมีการ
วางแนวทางและกลยุทธ์เพื่อใช้ในการพัฒ นาการจัด งานไมซ์ ในอนาคต โดยมี แนวทางของการพัฒนา
งานไมซ์ใน 7 ลักษณะ จากโครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 2
ได้แก่
1. การยกระดับงาน (Uplift) เป็นการยกระดับหรือเพิ่มขนาดของงานที่เคยจัดให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่ม
ผลกระทบ และสร้ างแรงกระตุ้นต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการยกระดับ งาน
(Upgrade) จากงานในประเทศสู่ระดับนานาชาติ
2. การรวบรวมงานไมซ์ขนาดเล็กเพื่อจัดรวมกัน (Consolidate) เป็นการรวบรวมงานไมซ์ขนาดเล็ก
ที่เกี่ยวข้องกันมาจัดรวมกัน เพื่อเพิ่มขนาดของงาน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดงาน
เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดผู้เข้าร่วมงานให้มากขึ้น
3. การกระจายงานขนาดใหญ่ (Split) เป็นการแตกงานขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรม
ให้เป็นงานที่เน้นเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการโฟกัสในการกระตุ้นแต่ละ
อุตสาหกรรมให้ได้ผลชัดเจนขึ้น
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4. การวางปฏิทินใหม่ (Reschedule) คือการจัดตารางกิจกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของ
การจัดงานมากเกินไป โดยกระจายให้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างแรงกระตุ้นใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
5. การจัดงานซ้า (Clone) คือการการนางานที่ประสบผลสาเร็จมาจัดอีกครั้งในสถานที่อื่น เช่น ใน
หัวเมืองต่างจังหวัด เป็นการกระจายกิจกรรมสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสการลงทุน การกระตุ้นภาค
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค
6. การสร้างงานใหม่ (New Event) เป็นการสร้างงานไมซ์ใหม่ โดยการพิจารณาถึงช่องว่าง (Gap) ที่
เกิดขึ้นในการจัดงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม และคิดงานใหม่เพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้น เพื่อความ
ต่อเนื่องในการกระตุ้นอุตสาหกรรม
7. การดึงงานจากต่างประเทศ (Bid) คือการดึงงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยจัดในไทยมาจากต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาการจัดงานในระดับนานาชาติ ดึงดูดผู้เข้างานจากต่างประเทศ และเปิดโอกาสการลงทุน
หรือซื้อขายกับต่างประเทศ
Detail

Method
1

2

3

4

5

6

7

Uplift

• ยกระดับหรือเพิ่มขนาดของงานที่เคยจัดให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มผลกระทบ และสร้างแรงกระตุ้นต่อ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการยกระดับงาน (Upgrade) จากงานในประเทศสู่ระดับนานาชาติ

ขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกันมาจัดรวมกัน เพื่อเพิ่มขนาดของงาน เป็นการเสริมสร้างความ
Consolidate • รวบรวมงานไมซ์
เข้มแข็งในการจัดงาน เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดผู้เข้าร่วมงานให้มากขึ้น

Split
Reschedule
Clone

New Event
Bid

• แตกงานขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรมให้เป็นงานที่เน้นเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรมมากขึ้น
เพื่อให้เกิดการโฟกัสในการกระตุ้นแต่ละอุตสาหกรรมให้ได้ผลชัดเจนขึ้น
• จัดตารางกิจกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของการจัดงานมากเกินไป โดยกระจายให้มีการจัดงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างแรงกระตุ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
• โคลนงาน การนางานที่ประสบผลสาเร็จมาจัดอีกครั้งในสถานที่อื่น เช่น ในหัวเมืองต่างจังหวัด เป็นการ
กระจายกิจกรรมสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสการลงทุน การกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค

• สร้างงานไมซ์ใหม่ โดยการพิจารณาถึงช่องว่าง (Gap) ที่เกิดขึ้นในการจัดงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
และคิดงานใหม่เพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้น เพื่อความต่อเนื่องในการกระตุ้นอุตสาหกรรม
• การดึงงานหรือ Bid งานใหม่ๆที่ไม่เคยจัดในไทยมาจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการจัดงานในระดับ
นานาชาติ ดึงดูดผู้เข้างานจากต่างประเทศ และเปิดโอกาสการลงทุนหรือซื้อขายกับต่างประเทศ

รูปที่ 2-3 แนวทางในการพัฒนางานคลัสเตอร์งานไมซ์

ทั้งนี้ต้องมีการเลือกใช้เทคนิคแนวทางการพัฒนางานไมซ์ให้เหมาะสมในการแก้ปัญหาการจัดงานใน
ด้านต่างๆ ซึ่งลักษณะปัญหาของการจัดงานในปัจจุบันนั้น มีแนวทางในการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดงาน
เพื่อแก้ปัญหาได้ ดังนี้
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ลักษณะการจัดงานไมซ์ในปจจุ บัน (As –Is)

การจัดงานไมซ์ในอนาคต (To – Be)

• การจัดงานกระจัดกระจาย ขาดความ
เชื่อมโยงของเนื้อหา จัดงานซ้า ๆ กันหลาย
งาน

• การจัดงานขนาดเลก ที่ไม่สามารถสร้าง
ผลกระทบ หรือกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้
• การจัดงานแบบรวมอุตสาหกรรมหลายด้าน
ไว้ด้วยกัน ทาให้ขาดแรงดึงดูดกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่เปนกลุ่มเฉพาะทาง

• งานมีความเชื่อมโยงและมีเนื้อหาต่อ เนื่อง โดย
• Consolidate: รวมงานที่เกี่ยวข้องจัดด้วยกัน
• New Event/ Bid: เนื้อหาของงานที่ไม่ต่อเนื่อง
หรือไม่เคยจัด ควรจะต้องสร้างงานขึ้นใหม่ หรือดึง
งานจากต่างประเทศ
• งานมีขนาดใหญ่ขึ้น โดย
• Consolidate: รวบรวมงานขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องมา
จัดด้วยกัน ทาให้งานใหญ่ขึ้น
• Uplift: ยกระดับงานขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อสร้างผลกระทบเพิ่มขึ้น
• การจัดงานมีความเฉพาะทางมากขึ้น โดย
• Split: แตกงานขนาดใหญ่ที่มีหลายอุตสาหกรรมให้
เป็นงานย่อย โดยเน้นกลุ่มเฉพาะทางมากขึ้น

• ขาดการวางแผนช่วงเวลาในการจัดงานที่ดี
ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการกระตุ้ น
อุตสาหกรรม

• ช่วงเวลาการจัดงานมีความต่อเนื่องมากขึ้น โดย

• การจัดงานกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพ และ
จังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น

• มีการกระจายการจัดงานไปยังภูมิภาคมากขึ้น

• Reschedule: จัดตารางช่วงเวลาการจัดงานใหม่ ให้มี
ความต่อเนื่องมากขึ้น

โดย
• Clone: นางานที่จัดในกรุงเทพ ไปจัดซ้าในต่างจังหวัด
เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค

รูปที่ 2-4 ลักษณะการจัดงานไมซ์ในอนาคต

1. ปัญหาการขาดความเชื่อมโยงของการจัดงาน สามารถแก้ปัญหาได้โดยการรวมงานหลาย ๆ งานที่
มีความคล้ายคลึงกัน (Consolidate) เพื่อจัดเป็นงานใหญ่ รวมไปถึงการสร้างงานใหม่ ๆ ขึ้นมา
และการดึงงานจากต่างประเทศเข้ามาจัดในประเทศไทย ทาให้งานไมซ์มีความน่าสนใจและดึงดูด
ผู้ชมมากขึ้น
2. ปัญหางานขนาดเล็ก ควรแก้ไขปัญหาโดยรวบรวมงานขนาดเล็กหลายๆงานที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
เพื่อจัดเป็นงานขนาดใหญ่ ที่สามารถดึงดูดผู้ที่สนใจได้มากขึ้น รวมทั้งการยกระดับงานขนาดเล็ก
ให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น
3. ขาดความชัดเจนของรู ปแบบงาน ขาดแรงดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการเฉพาะทาง สามารถแก้ไขได้
โดยการแยกงานขนาดใหญ่ที่มีหลายอุตสาหกรรมย่อยที่แตกต่างกั นออกจากกัน เพื่อทาให้งานมี
ความจาเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จะทาให้สามารถดึงดูผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการได้อย่างตรง
เป้าหมาย
4. ปัญหาการจัดงานที่มีความซ้าซ้อน จาเป็นจะต้องมีการวางแผนการจัดงานและวางตารางปฏิทิน
การจัดงานให้มีความเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปัญหาการกระจุกตัวของงาน การจัดงานที่ไม่กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ควรมีการนางานที่จัดใน
กรุงเทพมหานคร ไปจัดซ้าในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจในพื้นที่
สามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น
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3. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยคลัสเตอร์งานไมซ์
อุตสาหกรรมไมซ์เป็ น หนึ่ งในอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการจัด
งานไมซ์ เป็ น กลไกที่มี ป ระสิ ทธิภ าพในการขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมหลั กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศได้ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 คลัสเตอร์ คือ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยี ท างการแพทย์ 3. กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม 4. กลุ่ ม ดิ จิ ต อล เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ เ ชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง จากนั้นจึง
ได้มีการศึกษาหาแนวทางในการใช้ งานไมซ์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ดังกล่าว
ทั้งนี้ จ ากการดาเนิ น โครงการจั ดทาโมเดลไมซ์เพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 2 ได้ พบ
ข้อจากัดในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เช่น
ตารางปฏิทินการจัดงานที่มีความซ้าซ้อนหรือกระจุกตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน การขาดการกระจายงานไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้การศึกษาการจัดทาปฏิทินการจัดงานตามคลัสเตอร์ งานไมซ์โดย
ความร่วมมือจากหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ เพื่อการพัฒนาการจัด งานไมซ์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
สามารถดึงดูดนักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้และเทคโนโลยี
อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและเป็นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
3.1 คลัสเตอร์งานไมซ์
นโยบายประเทศไทย 4.0 มีจุดมุ่งหมายเพี่อให้ประเทศไทยก้าวพ้น กับดักประเทศรายได้ปานกลางและ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้า โดยการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และมีการ
ปรับโครงสร้างจากกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง โดยมุ่งเน้นใน
การขับเคลื่อนในกลุ่ม 5 คลัสเตอร์กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันประกอบด้วย
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กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วั น รรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง

กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Creative,
Culture &
High Value
Services

การใช้ทุนวัฒนธรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ในการออกแบบพัฒนาสินค้า
และการบริการ ในกลุ่มการแฟชั่น ศิลปะ
หัตกรรม ภาพยนตร์ โ ษณา ดนตรี
ซอฟแวร์ สถาปัตยกรรม การพิมพ์

Digital,
IOT &
Convergence

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เนตที่เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ ปญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกล งตัว

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์
Internet of Things: IoT) การพัฒนาด้านคลังข้อมูล
Big Data) การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยว การจองที่พัก สมาร์ทฟาร์ม ที่ใช้ IoT ในการ
เก็บข้อมูลการผลิตพืชผล จนถึงการจาหน่าย หรือ
Wellness and Medical IoT Service บริการทาง
สุขภาพครบวงจร ตลอด ชั่วโมง

Food, Agriculture
& Bio-tech

THAILAND
4.0

• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แปรรูปผลิตผลการเกษตร
• การใช้เทคโนโลยีด้าน Biotech ในการปรับปรุง
พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
• พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร เมล็ดพันธุ์
วัคซีน อาหารสัตว์

Health,
Wellness &
Bio-Med

Smart Devices,
Robotics &
Mechatronics

กลุ่มสา ารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
• การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์
ได้แก่ อุตสาหกรรมยา เครื่องมือการแพทย์
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีด้าน
การแพทย์ เป็นต้น

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเลกทรอนิกส์ควบคุม

แบ่งเป็น กลุ่ม คือ หุ่นยนต์บริการ ที่สร้างมูลค่า ได้แก่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ด้านการแพทย์ การศึกษา ด้านการเกษตร และหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและให้บริการ
สังคม และ หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ที่สามารถต่อยอด และส่งเสริมกลุ่มอื่นได้อีก

รูปที่ 3-1 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) เป็นการใช้เทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบ
จากชีวภาพ หรือมีการแปรรูปวัสดุชีวภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตรแปรรูป ซึง่
มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology) ในการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาอาหารเพื่อ
สุขภาพ และการใช้ชีววิทยาสังเคราะห์และกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น
2. กลุ่มสา ารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) การใช้
เทคโนโลยี สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) ในการผลิต สินค้าและบริการ
ด้านสุขภาพ เช่น ยา สมุนไพร อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ ทั้งในแง่ของอุปกรณ์และมาตรฐานของการบริการ
3. กลุ่มเครื่ องมืออุปกรณ์ อัจ ฉริ ยะ หุ่น ยนต์ และระบบเครื่ องกลที่ใ ช้ระบบอิเ ลกทรอนิกส์ค วบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. หุ่นยนต์บริการ ที่สร้างมูลค่า ได้แก่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้านการแพทย์
การศึกษา ด้านการเกษตร และหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและให้บริการสั งคม และ 2. หุ่นยนต์ใน
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อุตสาหกรรมที่ส ามารถต่ อยอด และส่ งเสริมกลุ่ ม อื่ น ได้ อี ก โดยเฉพาะหุ่ นยนต์ ที่ช่ว ยในการผลิ ต
ยานยนต์สมัยใหม่
4. กลุ่ มดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น ตที่ เ ชื่ อมต่ อและบั งคั บอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ ป ญญาประดิ ษฐ์ แ ละ
เทคโนโลยีสมองกล งตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
การพัฒ นาเทคโนโลยี อิ น เตอร์ เน็ ตเชื่ อมต่ อ และบัง คั บ อุป กรณ์ (Internet of Things: IoT) ได้ แ ก่
การพัฒนาด้านคลังข้อมูล (Big Data) การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) Wellness
and Medical IoT Service บริ ก ารทางสุ ข ภาพครบวงจร ตลอด 24 ชั่ ว โมง ตลอดจนการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงอุป กรณ์ต่าง ๆ การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การพัฒนาด้าน
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาเมืองให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เป็นต้น
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วั น รรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High
Value Services) เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาสินค้า และการบริการ ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่น เช่น
เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชัน
เช่ น ภาพยนตร์ การพิ มพ์ สิ่ งพิ มพ์ อุ ตสาหกรรมไลฟ์ สไตล์ เช่ นเฟอร์ นิ เจอร์ และชิ้ นส่ วน ของขวั ญ
ของชาร่วยและของตกแต่งบ้าน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Technology Clusters

Industry Clusters

1
Food Agriculture &
Bio-Tech

Food
Processing
Cluster

Health Wellness &
Bio Med

Medical
Device
Cluster

Beauty
Spa
Cosmetic
Cluster

Robotic
IOT
Cluster

Energy &
Renewable
Energy
Cluster

2

3
Smart Devices,
Robotics & Mechatronics

4
Digital IOT &
Convergence

Animation
& GAME
Animation

Agriculture
Cluster

Herbal &
Organic
Cluster

Software &
ICT
Cluster

5
Creative Culture &
High Value Services

Movie
Entertainment
Cluster

รูปที่ 3-2 กลุ่มคลัสเตอร์งานไมซ์
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การพัฒนาและขับเคลื่อนกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 คลัสเตอร์ สามารถใช้การจัด งานไมซ์
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนได้ โดยจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 คลัสเตอร์ เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในแต่ละอุตสาหกรรม เกิดการเจรจา
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การขยายการลงทุน หรือการเจรจาธุรกิจ เป็นต้น โดยตัวอย่างกลุ่มการจัด
งานไมซ์เพื่อการสนับสนุนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 คลัสเตอร์ ได้แก่
1. งานไมซ์ในคลัสเตอร์อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่
• กลุ่มอาหารแปรรูป (Food Processing)
• กลุ่มเกษตรกรรม (Agriculture)
• กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Herbal & Organic)
2. งานไมซ์ในคลัสเตอร์สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่
• กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices)
• กลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์ (Beauty Spa Cosmetic)
3. งานไมซ์ในคลัสเตอร์เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม ได้แก่
• กลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย (Robotic IoT)
• กลุ่มพลังงาน (Energy & Renewable Energy)
4. งานไมซ์ในคลัสเตอร์ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ได้แก่
• กลุ่มแอนิเมชันและเกมแอนิเมชัน (Animation & Game Animation)
• กลุ่มซอฟต์แวร์ และไอซีที (Software & ICT)
5. งานไมซ์ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ได้แก่
• กลุ่มภาพยนตร์และสื่อบันเทิง (Movie Entertainment)
• กลุม่ แฟชั่น (Fashion)
• กลุม่ ท่องเที่ยวและไมซ์ (Travel & MICE)
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3.2 แนวทางการจัดทาปฏิทินไมซ์
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ในการจัด งานไมซ์ ในปัจจุบัน พบว่ายังมีข้อจากัดบางประการที่ เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ การขาด
ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในการจัดงานหรือขาดความชัดเจนของรูปแบบงาน การจัดงานที่มีขนาดเล็กเกินไป
ทาให้ขาดความน่าสนใจและไม่สามารถดึงดู ดผู้เข้าร่วมงานได้มากพอ การจัดงานที่มีความซ้าซ้อนกัน หรือ
ปัญหาการกระจุกตัวของงาน เนื่องจากการจัด งานไมซ์ในปัจจุบันนั้นมีการกระจายการจัดงานซึ่งขึ้นอยู่กับ
เจ้าภาพหรือเจ้าของงานแต่ละงานเป็นผู้กาหนด ส่งผลให้การจัดงานมีการกระจายไปในแต่ละช่วงเวลา และบาง
งานมีขนาดเล็ก ทาให้ขาดความน่าสนใจและไม่สามารถดึงดูดผู้เข้างานได้เท่าที่ควร อีกทั้งบางครั้งอาจมีการจัด
งานประเภทเดียวกันซ้าซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ทาให้ผู้เข้าร่วมงานต้องเลือกเข้าเพียงงานใดงานหนึ่งเท่านั้น
ซึ่งเป็นการเสียโอกาสทั้งแก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน
จากปัญหาเหล่านี้จึงได้มีแนวคิดในการจัดทาปฏิทินการจัดงานไมซ์ตามคลัสเตอร์ งานไมซ์ขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดงาน โดยการรวบรวมงานที่อยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์ งานไมซ์เดียวกันมาจัดในเวลาใกล้เคียง
กัน เพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มขนาดของงานให้ใหญ่ขึ้น ทาให้สามารถเพิ่มแรงดึง ดูดผู้สนใจให้มาเข้าร่วมใน
งานไมซ์มากยิ่งขึ้น
การจัดงานไมซ์ในปจจุบัน
M1

M2

M3

M4

การจัดงานไมซ์ในอนาคต
M5

M6

M1

M2

M3

M4

M5

M6

รูปที่ 3-3 การจัดทาปฏิทินการจัดงานไมซ์

การจั ด งานไมซ์ ในอนาคต จะมีการรวมกลุ่ มของงานไมซ์ ในคลั ส เตอร์เดียวกันที่จัดกระจัดกระจายใน
ช่วงเวลาต่างๆ ให้มาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยอาจจะจัดต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ เพื่อเป็นการยกระดับ
และเพิ่มขนาดของการจัดงานดังกล่าวให้ใหญ่ขึ้นเป็นเมกาอีเว้นท์ (Mega Event) หรือเป็นมหกรรมการจัดงาน
ต่างๆ โดยอาจจะมีการปรับผังการจัดงานในคลัสเตอร์ งานไมซ์ต่างๆ ให้กระจายไปในแต่ละช่วงของปี ซึ่งการ
จัดทาปฏิทิน งานไมซ์จ ะช่วยในการพัฒนาและยกระดับการจัด งานไมซ์ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และจากการที่มี
หลายๆ งานมาจัดรวมกัน จะทาให้เนื้อหาในการจัดงานมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้นั ก
เดินทางไมซ์ที่มีความสนใจให้มาเข้าร่วมงานมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น การรวบรวมงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมองกล มาจัดต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ดิจิทัล เป็นต้น
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Domestic

International

Dom. Exhibition

Exhibition

Convention

Convention

Routine

งานที่เกิดขึ้น
ประจา

Routine

งานที่เกิดขึ้น
ประจา

Ad-hoc

งานที่เกิดขึ้นไม่
เป็นประจา

Exhibition/ Convention

Exhibition/ Convention

รูปที่ 3-4 การรวบรวมงานที่เกีย่ วข้องในคลัสเตอร์งานไมซ์

เกณฑ์ในการรวบรวมงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคลัสเตอร์ มีแนวทางในการพิจารณา คือ
1. พิจารณางานไมซ์ที่มีการจัดเป็นประจาทุกปี (Routine) เป็นหลัก เนื่องจากงานที่จัดเป็นประจา
ทุกปีมักจะเป็นงานที่เป็นที่รู้จักของนักเดินทางไมซ์ และมีนักเดินทางไมซ์คอยติดตามเข้าร่วมงาน
เป็นประจา
2. พิจารณางานไมซ์ในกลุ่มนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Exhibition) ที่มีการจัดเป็นประจาทุกปี
ก่อน เนื่องจากงานในกลุ่มนี้มักจะเป็ นงานใหญ่ และมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมากอยู่แล้ว โดย
เฉพาะงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ (International Exhibition) ที่มี
ผู้เข้าร่วมงานจานวนมากจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโดยมากงานในระดับนานาชาติ
มักจะมีกาหนดการค่ อนข้างแน่น อนโยกย้ ายได้ ล าบาก ดังนั้นจึงควรมีการปรับย้ายกิจ กรรม
นิทรรศการและงานแสดงสินค้าในประเทศ (Domestic Exhibition) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับการจัดงานในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มขนาดของงานและทาให้การจัดงานในประเทศมีความ
น่าสนใจมากขึ้น
3. ปรับย้ายงานประชุมเชิงวิชาการในประเทศ (Domestic Convention) ที่เกิดขึ้นเป็นประจาให้
สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม งานนิ ท รรศการและงานแสดงสิ น ค้ า เพื่ อ เพิ่ ม จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน โดย
นักเดินทางไมซ์ที่มาเข้าร่วมงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าจะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงวิชาการด้วย และอาจจะมีการโน้มน้าวให้มีการจั ดงานประชุมเชิงวิชาการในระดับ
นานาชาติ (International Convention) ในช่ ว งเวลาที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ในกรณี ที่ ส ามารถท าได้
เนื่องจากงานระดับนานาขาติมักมีกาหนดการที่แน่นอนอาจจะโยกย้ายได้ลาบาก
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4. พยายามโน้มน้าวการจัดงานที่เกิดขึ้นไม่ประจา (Ad-hoc) ทั้งงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า
(Exhibition) และการประชุมเชิงวิชาการ (Convention) ให้ มาจัดในช่ว งเวลาที่สอดคล้องกับ
ปฏิทินการจัดงานที่ได้วางไว้ ในกรณีที่สามารถทาได้
การจัดปฏิทินไมซ์ตามคลัสเตอร์ งานไมซ์ โดยการรวบรวมงานที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์ งานไมซ์ประเภท
เดียวกันมาจัดในเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่การรวบรวมการจัดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น
การรวมกิจ กรรมในกลุ่ มเกมส์ กลุ่ ม แอนิ เมชั น ภาพยนตร์ และโ ษณา มาจัดรวมกันเป็นสั ปดาห์ บั น เทิ ง
(Entertainment Week) จะสามารถดึ ง ดู ด กลุ่ ม นั ก เดิ น ทางไมซ์ ที่ มี ค วามสนใจในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ที่
คล้ายคลึงกันให้เข้าร่วมงานได้มากขึ้น

Fri

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

การเชื่อมโยง

ปฏิทิน

การจัดงานไมซ์ในรูปแบบใช้สถานที่ร่วมกันหรือใกล้เคียงกัน
(Co-location) หรือร่วมงานกับ (Joint Events)

กลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรม

(Connecting with
Regional Events)

Game /Application

(Co-location)

Creative &
Animation

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Sat Sun

(Joint Events)

(Connecting with
Regional Events)

Movie & Award

Advertisement show

กลุ่มนักเดินทางไมซ์กลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกัน
กลุ่มนักเดินทางไมซ์กลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกัน
งานไมซ์ป ระเทศไทย

งานไมซ์ในภูมิภ าค

รูปที่ 3-5 การจัดปฏิทินไมซ์ในเวลาใกล้เคียงกัน

การนางานไมซ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันมาจัดร่วมกัน (Joint Events) ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจจะจัด
ต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ หรืออาจจะมีการเหลื่อมวันในการจัด โดยต้องมีการพิจารณาปรับช่วงเวลาของการจัด
งานไมซ์ในประเทศ (Domestic MICE) ให้สอดคล้องกับการจัด งานไมซ์ ในระดับนานาชาติ (International
MICE) ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้นักเดินทางไมซ์ในระดับนานาชาติสามารถเข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศได้ด้วย ทา
ให้งานไมซ์มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานไมซ์มากยิ่งขึ้น
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Venue A: Bangkok City Center
Bangkok Art and
Culture Centre

Centara Grand

Venue B: Bangna

Queen Sirikit National
Convention Center (QSNCC)

BITEC Bangna

Mega Bangna

Venue C: IMPACT Muang Thong Thani

Siam Discovery

Siam Paragon

The EM District

Impact Exhibition
Center

Impact Arena

Impact Forum

Impact Challenger

รูปที่ 3-6 การจัดงานไมซ์โดยใช้สถานที่ใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ในการจัดงานไมซ์ร่วมกันนั้น เนื่องจากงานจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ทาให้การจัดงานในสถานที่เพียง
แห่งเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจัดงานในกลุ่ มสถานที่ที่อยู่ใ กล้เคียงกัน สะดวกต่อการ
เดินทาง และสามารถรองรับผู้เข้างานได้อย่างเพียงพอ โดยมีตัวอย่างกลุ่มสถานที่ที่เหมาะสม 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มที่ 1 ย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร: ประกอบด้วยศูนย์ประชุมและศูนย์การค้าที่อยู่ใจกลางเมือง
โดยสถานที่แต่ละแห่งสามารถเชื่อมต่อกันด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส (Bangkok Mass Transit System:
BTS) และรถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit: MRT) ซึ่ง ได้แก่
1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Centre) เป็นอาคารสู ง
9 ชั้น ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการ ห้องสมุดประชาชน ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องอเนกประสงค์
ขนาด 300 ที่นั่ง และโรงภาพยนตร์ โรงละครขนาด 222 ที่นั่ง
2) เซ็ น ทาราแกรนด์ แ ละบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ (Centara Grand and Bangkok
Convention Centre) ประกอบด้วยห้องจัดงานต่างๆ มากมาย เช่น บอลรูมขนาด 1,000 ที่นั่ง
คอนเวนชันฮอลล์ขนาด 7,000 ท่าน ห้องโลตัสสวีท 17 ห้อง รองรับแขกได้ตั้งแต่ 10 – 400 ท่าน
3) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center) ประกอบด้วย
พื้นที่จัดงานหลายส่วน ได้แก่ ห้องบอลรูม ห้องโถง ห้องออดิทอเรียมและเอ็กเซคคูทีฟ เซ็นเตอร์
เพลนารี ฮ อลล์ 3 ห้ อ ง ห้ อ งประชุ ม 4 ห้ อ ง ห้ อ งบอร์ ด รู ม 6 ห้ อ ง เอ็ ก ซิ บิ ชั่ น ฮอลล์ 2 ชั้ น
ลานเอนกประสงค์ศาลาไทย และลานกิจกรรม
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4) ศูน ย์ การค้าสยามดิสคัฟเวอรี (Siam Discovery) เป็นศูนย์การค้า ความสู ง 8 ชั้น มีพื้นที่รวม
40,000 ตารางเมตร มีทางเชื่อมไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
5) รอยัลพารากอนฮอลล์ (Royal Paragon Hall) เป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ตั้งอยู่ที่ชั้น 5
ของศูนย์การค้าสยามพารากอน มีพื้นที่หลัก 2 ส่วน คือ ฮอลล์ 1 มีความจุ 2,000 คน ฮอลล์ 2
และ 3 มีความจุรวม 5,200 คน และยังมีห้องประชุม ห้องรับรอง และห้องอเนกประสงค์ด้วย
6) ดิ เอ็ ม ดิ ส ทริ ค (The Em District) ประกอบด้ ว ยศู น ย์ ก ารค้ า 3 แห่ ง คื อ เอ็ ม โพเรี ย ม
เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) โรงแรม 4 แห่ง คือ โรงแรมดับเบิลทรีบาย
ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และโรงแรมเอ็มโพเรียม
สวีทบายชาเทรียม และอาคารสานักงาน
2. กลุ่มที่ 2 ย่านบางนา: ประกอบด้วยสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ 2 แห่ง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันด้วยรถ
ประจาทางและรถชัทเทิลบัส (Shuttle Bus)
1) ศู น ย์ นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค (Bangkok International Trade and Exhibition
Centre: BITEC) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 170 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่แสดงสินค้านอกอาคาร 4,800 ตาราง
เมตร โถงรับรอง 8,000 ตารางเมตร โถงนิทรรศการ 6 ห้อง มีพื้นที่รวม 32,750 ตารางเมตร และ
ห้องประชุมขนาด 20,000 คน
2) ศูนย์การค้าเมกาบางนา (Mega Bangna) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่บนพื้นที่ 400 ไร่ ประกอบด้วย
อาคารศูนย์การค้า สานักงาน และโรงแรม
3. กลุ่มที่ 3 ย่านเมืองทอง: ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Impact, Muang
Thong Thani) เป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่ในย่านเมืองทอง ซึ่งประกอบด้วยโซน
จัดแสดงขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่
1) อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Impact Exhibition Center) ประกอบด้วยอาคาร 8 หลัง
มีพื้นที่ 47,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
2) อาคาร อิ ม แพ็ ค อารี น่ า (Impact Arena) เป็ น อาคารที่ เ หมาะกั บ การจั ด คอนเสิ ร์ ต หรื อ
การประชุมต่างๆ มีที่นั่งประมาณ 12,000 ที่นั่ง
3) อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม (Impact Forum) เป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่ มีความสวยงามด้วยการ
ออกแบบตกแต่งภายในแบบศิลปะไทยร่วมสมัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,165 ตารางเมตร
4) อาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ (Impact Challenger) ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 3 อาคาร มี
พื้นที่รวม 60,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 16 ห้องประชุมย่อย สามารถรองรับการจัดงานได้
หลากหลายรูปแบบ
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4. คลัสเตอร์งานไมซ์
การจัดทาคลัสเตอร์ งานไมซ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยท าการส ารวจและรวบรวมข้ อ มู ล การจั ด งานไมซ์ ใ นปั จ จุ บั น ของแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม ตามกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 คลัสเตอร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาและพัฒนา
ปฏิทินการจัดงานไมซ์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลการจัดงาน
ไมซ์ สามารถแบ่ ง กลุ่ ม คลั ส เตอร์ ง านไมซ์ อ อกเป็ น 11 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1. กลุ่ ม การบั น เทิ ง (Entertainment)
2. กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices) 3. กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Herbal & Organic)
4. กลุ่ ม หุ่ น ยนต์ ไอโอที และสมองกลฝั ง ตั ว ไทย (Robotic, IoT and Embedded Technology) 5. กลุ่ ม
ซอฟต์ แ วร์ แ ละไอซี ที (Software & ICT) 6. กลุ่ ม อาหารแปรรู ป (Food Processing) 7. กลุ่ ม เกษตรกรรม
(Agriculture) 8. กลุ่ มพลั งงาน (Energy & Renewable Energy) 9. กลุ่ มความงาม สปา และคอสเมติ ก ส์
(Beauty Spa Cosmetic) 10. กลุ่มแฟชั่น (Fashion) และ 11. กลุ่มท่องเที่ยวและไมซ์ (Travel & MICE) โดย
มีรายละเอียดการจัดงานในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
4.1 กลุ่มการบันเทิง (Entertainment)
งานไมซ์กลุ่มบันเทิง เป็นการรวมงานไมซ์ 2 กลุ่มใหญ่ๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ งานไมซ์ในกลุ่มภาพยนตร์และ
สื่อบันเทิง (Movie Entertainment) และงานไมซ์ในกลุ่มแอนิเมชันและเกมแอนิเมชัน (Animation & Game
Animation) โดยงานไมซ์ในกลุ่มบันเทิง สามารถแบ่งเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. แอนิเมชั่น (Animation)
2. เกม (Game) 3. ดิ จิ ทั ล คอนเท นต์ (Digital Content) 4. การ์ ตู น และ ข อ งเ ล่ น (Comics & Toy)
5. ภาพยนตร์ (Movie & Film) และ 6. โ ษณา (Advertisement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) แอนิเมชั่น (Animation)
งานไมซ์ในกลุ่มแอนิเมชั่น ได้แก่ งานประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้ผลิต แอนิเมชั่น งานสัมมนาด้านแอนิเมชั่น
งานนิ ท รรศการและงานแสดงสิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ แอนิ เ มชั่ น งานประกวดเกี่ ย วกั บ แอนิ เ มชั่ น รวมถึ ง งาน
อีเว้นท์ด้านแอนิเมชั่น เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มแอนิเมชั่น ได้แก่
– Bangkok International Digital Content Festival (BIDC)
– Thailand Digi Challenge
– Thailand Creative showcase
– SIGGRAPH ASIA (Ad hoc)
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ในกลุ่มแอนิเมชั่น ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกไทย (TACGA) และสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย ส่วนหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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แห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ และกระทรวงวัฒนธรรม
2) เกม (Game)
งานไมซ์ในกลุ่มเกม ได้แก่ งานประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้ผลิต เกม งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า
เกี่ยวกับเกม งานประกวดแข่งขันการสร้างเกมต่างๆ รวมถึงงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับเกม เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มเกม ได้แก่
– Thailand Game Show Big Festival
– Anime Festival Asia
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มเกม ได้แก่ สมาคมเกมและสื่อดิจิตอลบันเทิง (GiDEA)
และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และกระทรวงวัฒนธรรม
3) ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
ดิจิตอลคอนเทนต์ เป็นการนาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนื้อหาต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย แอนิเมชัน เกม สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ (e-Learning) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
เนื้อหาต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Content) และการออกแบบเว็บ (Web Design) เป็นต้น โดยงาน
ไมซ์ในกลุ่มของดิจิตอลคอนเทนต์ ได้แก่ งานประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้ผลิต ดิจิตอลคอนเทนต์ งานสัมมนาด้าน
ดิจิตอลคอนเทนต์ งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับดิจิตอลคอนเทนต์ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มดิจิตอลคอนเทนต์ ได้แก่
– Bangkok International Digital Content Festival (BIDC)
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มดิจิตอลคอนเทนต์ ได้แก่ สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอน
เทนต์บันเทิงไทย ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
4) การ์ตูนและของเล่น (Comics & Toy)
งานไมซ์ในกลุ่มของการ์ตูนและของเล่น ได้แก่ งานสัมมนาด้านการ์ตูน งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า
เกี่ยวกับการ์ตูนและของเล่น รวมถึงงานอีเว้นท์ด้านการ์ตูนและของเล่นต่างๆ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มการ์ตูนและของเล่น ได้แก่
– Bangkok Comic Conference
– Thailand Toy Expo
– Thailand Comic Conference
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ในกลุ่มการ์ตูนและของเล่น ได้แก่ สมาคมการ์ตูนไทย สมาคม
อุตสาหกรรมของเล่นไทย ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์
2017 © LYCON COPYRIGHT

-22-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์

5) ภาพยนตร์ (Movie & Film)
งานไมซ์ ในกลุ่ มของภาพยนตร์ ได้แก่ งานประชุมสั มมนาของผู้ ผ ลิ ตภาพยนตร์เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ข่าวสารในวงการภาพยนตร์ งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ งานประกาศรางวั ล
ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม รวมถึงงานอีเว้นท์ด้านภาพยนตร์ต่างๆ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มภาพยนตร์ ได้แก่
– Thai Short Film & Video Festival
– World Film Festival of Bangkok
– รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์
– International Conference in Media and Communication 2016
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มภาพยนตร์ ได้แก่ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
และสมาคมผู้กากับภาพยนตร์ไทย ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม
6) โฆษณา (Advertisement)
โ ษณาเป็นการให้ข้อมูลและข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดย
งานไมซ์ในกลุ่มของโ ษณา ได้แก่ งานสัมมนาด้านโ ษณาประชาสัมพันธ์ งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับโ ษณา งานประกวดทางด้านการออกแบบโ ษณา เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มโ ษณา ได้แก่
– Young Creative TVC for LIFE 2012
– ADFEST
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มโ ษณา ได้แก่ สมาคมโ ษณาแห่งประเทศไทย และ
สมาคมโ ษณาดิจิตอล (ประเทศไทย) ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มการบันเทิง
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มการบันเทิง ได้แก่ การสร้างงานขึ้นมาใหม่ และการ
พัฒนายกระดับงานที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและสร้างผลกระทบในวงกว้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสร้างงานใหม่ (Build)
งานไมซ์ในกลุ่มบันเทิงที่ควรมีการสร้างขึ้นมาใหม่ ได้แก่
1) งาน Asian Animation Summit (AAS) ควรจัดโดยสมาคมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิก
ซึง่ คาดว่าน่าจะจัดขึ้นในปี 2017- 2018
2) งานนิทรรศการภาพยนตร์ แสดงผลงานของส่วนต่างๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตหนังไทยรวมถึง
แอนิเมชัน และดนตรี (Thailand Movie Supply Chain Exhibition) ควรจัดโดยสมาคมผู้กากับ
ภาพยนตร์ไทย
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3) งานนิ ท รรศการภาพยนตร์ อ าเซี ย น (International ASEAN Digital Content Forum Expo)
ควรจัดโดยสมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย
4) งานสัมมนาการสร้างความร่วมมือในการสร้างภาพยนต์ร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
(ASEAN Entertainment Collaboration) ควรจัดโดยสมาคมผู้กากับภาพยนตร์ไทย
5) งานประชุมสั มมนาคนในวงการบันเทิงเพื่อ แสดงส่ ว นหนึ่งของหนัง (Screening) ควรจัด โดย
สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย
6) งาน Bangkok/ Phuket/ Chiang Mai Movie Festival งานเทศการภาพยนตร์ ไ ท ยและ
ภาพยนตร์นานาชาติที่ถ่ายทาในเมืองไทย ควรจัดโดยสมาคมผู้กากับภาพยนตร์ไทย
2. ยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ที่มีอยู่ที่ควรจะมีการพัฒนายกระดับการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
1) งาน Bangkok Entertainment Week
2) งาน Thailand Animation Festival โดยการพัฒนาให้เป็นงานในระดับนานาชาติ ภายในปี 2017
การบันเทิง (Entertainment)
1

Bangkok Entertainment Week
Content & Game
•Bangkok International Digital Content
Festival (BIDC)
Comic
•Bangkok Comic Con
•Thailand Comic Con
Toy
•Thailand Toy Expo
Movie
•Asian Bangkok Film Fest

2

Movie & Film
• พระพิ เนศทองพระราชทาน
• Thai Short Film & VDO Festival
2016
Animation
• Anime Festival Asia 2016
• Thailand Creative Digital Content
2016 (Ad hoc)

Movie & Film
• International Conference in Media and
Communication (Ad hoc)

Game
Thailand Game Show Big Festival
Animation
• Anime Festival Asia
• Thailand Creative Showcase
• SIGGRAPH ASIA (Ad hoc)
Creative Media
• Young Creative TVC for LIFE (Ad hoc)
• ADFEST

รูปที่ 4-1 ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุม่ บันเทิง

งานไมซ์ในกลุ่มการบันเทิงที่สาคัญที่มีการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ได้แก่
– Bangkok Entertainment Week ซึ่งประกอบด้วยงาน
- Bangkok International Digital Content Festival (BIDC)
- Bangkok Comic Con
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- Thailand Comic Con
- Thailand Toy Expo
– Asian Bangkok Film Fest
2. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนกรก าคมและสิงหาคม ได้แก่
– พระพิ เนศทองพระราชทาน
– Thai Short Film & VDO Festival 2016
– Anime Festival Asia 2016
– Thailand Creative Digital Content 2016 (Ad hoc)
มกราคม January)

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)

• รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณ
หงส์
• ADFEST
• BIDC: Bangkok International Digital
• Digital Marketing World Forum • Content
Thailand International Balloon
@Singapore
• GAME connection America 2017 • Festival
Salaya Doc

• Low Fat Fest

• NAMM Show

@USA

@USA
• TPAM

พ ษภาคม MAY
• Thailand Toy Expo
• Bangkok Theatre Festival: Asia
Focus

• Bangkok International Dance &
Music Festival

• Spikes Asia 2016 @Singapore

หมายเหตุ:

งานไมซ์ในประเทศ

• Bangkok Comic Con
• Thailand Comic Con
• Asian Bangkok Film Fest

• ASIAN Film Awards 201 @ Macau
• Hong Kong Film Mart
@Hong Kong

@Japan

มิถุนายน June)

กรก าคม July)

• Hua Hin Jazz Fest

• พระพิฆเนศทองพระราชทาน

• Casual Connect Asia 2017
• Cannes Lions International
@Singapore
festival of Creativity 2017
• 2017 Cannes Film Festival
@France
@France
• Broadcast Asia 2017 @Singapore

กันยายน September)

เมษายน April)
• Thailand Creative showcase

• NAMM Show

ตุลาคม October)

@USA

พ ศจิกายน November)
• Sciences Film Fest
• World Film Festival of Bangkok

• Bangkok Theatre Festival

• Busan International Film
Festival
@South Korea
• Music China
(Shanghai)
@China

• Asian Side Of The Doc
(ASD)
• Siggraph Asia 2017 (Ad Hoc)

• Singapore International Film
Festival 2016 @Singapore
• Tokyo International Film Festival
(TIFF) @Japan

สิงหาคม August)
• Anime Festival Asia 2016
• Thai Short Film & VDO Festival
2016
• Thailand Creative Digital
Content 2016 (Ad hoc)

ันวาคม December)
• Inter Conference on Media and
Communication 2016 (Ad Hoc)
• Thailand Game Show Big Festival
2016
• Phuket King's Cup Regatta
• Jazz and Art Festival
• Chiang Mai Design Week
• Wonder Fruit
• Asia TV Forum & Market
@Singapore
• Screen Singapore 2016 @Singapore

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-2 งานไมซ์ในกลุ่มบันเทิงที่มีการจัดในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัด งานไมซ์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยของกลุ่มการบันเทิงจานวน 29 งาน
พบว่ามีการจัดงานมากในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนธันวาคม โดยมีการจัดงานไมซ์ในเดือนมีนาคม 5 งาน และ
มีการจัดงานไมซ์ในเดือนธันวาคม 6 งาน
4.2 กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices)
งานไมซ์กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ เป็นการรวมงานไมซ์ 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน ได้แก่ งานไมซ์ในส่วนของอุปกรณ์
การแพทย์ (Medical Device) และงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation)
ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะมีลักษณะและเป้าหมายของการจัดงานไมซ์ที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) อุปกรณ์การแพทย์ (Medical Device)
งานไมซ์ ใ นกลุ่ ม อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ได้ แ ก่ งานประชุ ม สั ม มนาของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต อุ ปกรณ์ ท างการแพทย์
งานสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์การแพทย์ งานแสดงสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์ผ่าตัด เครื่องวัดความดัน
เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์ วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศั ลยกรรม เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง
ชุดน้ายาตรวจการติดเชื้อ ชุดตรวจน้าตาล เครื่องมือทันตกรรม เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่
– งานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ของผู้ประกอบการไทย (Thai Medical SMEs)
– Thailand Lab
– การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
– Medical Fair (Thai & Singapore) (Every 2 years)
– Lab & Test Asia
– Medical Plastics Expo 2016 (Ad Hoc)
– 9th Biomedical Engineering International Conference (Ad Hoc)
– WCPT-AWP & PTAT Congress (Ad Hoc)
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ สมาคมอุปกรณ์การแพทย์
ไทย (Thai Association for Medical Instrumentation) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
(Thai Medical Device Technology Industry Association: THAIMED) และสถาบั น พ ลา สติ ก ส่ ว น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมเครื่อ งมื อ
การแพทย์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสานักพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2) นวัตกรรมการแพทย์ (Medical Innovation)
ธุรกิจด้านสุขภาพการแพทย์เป็นหนึ่ งในธุรกิจส าคัญที่สร้างรายได้ให้ กับประเทศ โดยกลไกหนึ่งในการ
พั ฒ นาด้ า นนี้ คื อ การสร้ า งงานไมซ์ ใ นกลุ่ ม นวั ต กรรมการแพทย์ เช่ น งานประชุ ม สั ม มนาของกลุ่ ม แพทย์
งานสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทย์ เพื่อนาเสนอและแลกเปลี่ยนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี งานแสดง
นิทรรศการและการประกวดแข่งขันทางด้านนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มนวัตกรรมการแพทย์ ได้แก่
– มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovation of Thailand)
– งานนิ ท รรศการและการแข่ ง ขั น นวั ต กรรมวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ( Biomedical Engineering
Innovation)
– นิทรรศการหรืองาน Show Case ด้าน Med-Tech และ Health -Tech
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หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับ การจั ด งานไมซ์ในกลุ่ มนวัตกรรมการแพทย์ ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ ไ ทย (Thai Medical Device Technology Industry Association: THAIMED)
สมาคมอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ไ ทย (Thai Association for Medical Instrumentation) และสมาคมวิ จั ย
วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ไ ทย ส่ ว นหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับ งานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้เป็นกลไกหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศ มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ การประมูล สิทธิ์การจัดงาน
ระดับ นานาชาติเพื่อ ให้ เ ข้า มาจั ดงานที่ป ระเทศไทย ซึ่งจะทาให้ เกิด การแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ข่าวสาร และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งสร้างประโยชน์ได้อย่างมากแก่อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย การยกระดับงานและ
ปรับเปลี่ยนเวลาการจัดงานให้มีความเหมาะสม และการสร้างงานใหม่ หรือการสร้า งงานที่มีรูปแบบคล้ายกับ
งานในระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประมูลสิท ิ์การจัดงานระดับนานาชาติ (Bid)
งานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ที่ควรมีการประมูลเข้ามาให้เกิดการจัดงานในประเทศไทย ได้แก่
1) งาน Medica ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศเยอรมัน ซึ่ง
จัดโดยบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย จากัด
2) งานประชุมสัมมนาด้านการต้านบุห รี่ 2019 ของแพทยสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
3) งาน CPHI: งานแสดงสิ น ค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิ ตยา มีจัดขึ้นที่
ประเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น จัดโดยบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
4) งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017 โดยสมาคม
กายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
2. การยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ที่มีอยู่ที่ควรจะมีการพัฒนายกระดับการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
1) การจั ด งานของแพทย์ ส มาคมแห่ งประเทศไทยให้ เป็นระดับสากลมากขึ้น โดยเป็นการฉลอง
ครบรอบ 96 ปีของแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
2) งานสัปดาห์เภสัชกรรม โดยฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
3) งานการประชุมประจาปี ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
4) Pharmaceutical Product Working Group 2017 (PPWG) โดยสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิต
ยาแผนปัจจุบัน
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5) งานการประชุ ม วิ ช าการอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ThaiBMI : Update Critical Care & Related
Medical Equipment โดยสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
6) The 9 th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2 0 1 6 ) : Thai
Biomedical Engineering Research ที่จัดโดยสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
3. การสร้างงานใหม่หรือการโคลนงาน (Build/Clone)
งานไมซ์ที่ควรจะสร้างงานขึ้นมาใหม่ หรือสร้างงานที่มีรูปแบบคล้ายกับงานในระดับนานาชาติ ได้แก่
1) การโคลนงาน IMCAS Annual World Congresses (IMCAS) ควรจัดโดย International
Master Course on Aging Science (IMCAS)
2) การโคลนงาน Traditional Medicines and Health Supplements (TMHS) ซึ่ ง ควรจั ด โดย
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
3) การนางานมหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovation of Thailand) มา
จั ด ใหม่ โดยเป็ น การจั ด นวัต กรรมเครื่ อ งมื อ การแพทย์ ไ ทย ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ยาสมุ น ไพร
เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือทดสอบ ซึ่งควรจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์
1

Medical Equipment (Int’l)
• Medical Fair (Thai & Singapore)

Med-Tech/Health-Tech: Startup
• นิทรรศการหรืองาน Show Case ด้าน
Med-Tech และ Health -Tech

Medical Device Conference
• การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
• Thailand Lab
• The 9th Biomedical Engineering International Conference
• WCPT-AWP & PTAT Congress (Ad Hoc)

Medical Equipment (To-be)
• งานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ของ
ผู้ประกอบการไทย (Thai Medical SMEs)

Medical Innovation
• มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย Medical Innovation of
Thailand)
• งานนิทรรศการและการแข่งขันนวัตกรรมวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Biomedical Engineering Innovation)

รูปที่ 4-3 ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุม่ อุปกรณ์การแพทย์

งานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ที่สาคัญที่มีการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มี 1 กลุ่ม ได้แก่
1. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ได้แก่
– การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ Thai BMI : Update Critical Care & Related Medical
Equipment
– มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย
– การสัมมนาของสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
2017 © LYCON COPYRIGHT

-28-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์

– Thailand Lab 2016
– Medical Fair 2017
มกราคม January)

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)

เมษายน April)
• Medical Plastics Expo 2016 (Ad
Hoc)

• MedLab Asia Pacific
@Singapore

พ ษภาคม MAY
• สัมมนาการอบรมกองวิศวกรรม
การแพทย์

มิถุนายน June)

กรก าคม July)

• Lab & Test Asia
• WCPT-AWP & PTAT Congress

• Hong Kong International
Medical Devices and Suppliers
Fair
@Hong Kong

กันยายน September)

• สัมมนาสมาคมวิจัยวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ไทย
• สัมมนาสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย

ตุลาคม October)

พ ศจิกายน November)

• Thailand Lab International
• การประชุมวิชาการอุปกรณ์
การแพทย์Thai BMI : Update
Critical Care & Related Medical
Equipment
• Medical Fair

หมายเหตุ:

งานไมซ์ในประเทศ

สิงหาคม August)
• มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์
ไทย
• งานนิทรรศการและการแข่งขัน
นวัตกรรมวิศวกรรมชีวการแพทย์

• CMEF: The 76th China
International Medical
Equipment Fair 2016 @China

• Medica 2017 @Germany
• INDOMEDICARE EXPO 2016
@Indonesia

ันวาคม December)
• The 9th Biomedical Engineering
International Conference
(Ad Hoc)

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-4 งานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ที่มีการจัดในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัด งานไมซ์จัดขึ้นในประเทศไทยของกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์จานวน
12 งาน พบว่ามีการจัดงานไมซ์มากที่สุดในเดือนสิงหาคม มีถึง 4 งาน และในเดือนกันยายนจานวน 3 งาน โดย
งาน Medical Fair 2017 เป็ น งานขนาดใหญ่ที่เป็นความร่ว มมือระหว่างประเทศไทยและสิ ง คโปร์ ทาให้
สามารถสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแพทย์ไทยได้ในวงกว้าง
4.3 กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Herbal & Organic)
งานไมซ์กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ งานไมซ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรย์ และงานไมซ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้จะมีผลิตภัณฑ์
และเป้าหมายของการจัดงานไมซ์ที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ (Organic Product)
งานไมซ์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ งานสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ เพื่อนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีของการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ งานแส ดง
สินค้าที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์เพื่อจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้บริโภค เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ได้แก่
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– งานเกษตรอินทรีย์ Organic and Natural Expo
– Bangkok Farmers Market
– K Village Farmers' Market
– งานเกษตรเมืองทอง
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ กรมการค้าภายใน
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงพาณิชย์
2) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (Herbal Product)
งานไมซ์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ งานสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ จาก
สมุน ไพร เพื่อน าเสนอข้อมู ล ข่าวสาร และเทคโนโลยีของการแปรรูปและเพิ่มมูล ค่าให้ แก่ ผ ลิ ตภัณฑ์ จาก
สมุนไพร งานแสดงสินค้าที่ผลิตจากสมุนไพรเพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่
– งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
– กิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
– มหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ชลบุรี
– มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
งานไมซ์ในกลุ่มของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในปัจจุบันยังมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
อาจถูกจัดรวมไว้ในงานไมซ์ทางด้านอาหารหรือเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในการใช้ งานไมซ์เป็นกลไกใน
การยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ จึงต้องมีการวางแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ งานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ให้ชัดเจน โดยจะต้องมี การยกระดับงาน (Upgrade) ให้มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ที่มีอยู่ที่ควรจะมีการพัฒนายกระดับการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาของการจัด
งานให้มีความเหมาะสม คือ
1) งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย
เป็นการจัดงานร่วมกับงานอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น งานสืบตานานภูมิปัญญาไทย งาน
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในระดับจังหวัด เป็นต้น
2) งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ (Organic and Natural Expo) โดยกรมการค้าภายใน
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Herbal Organic Fair
1
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

2 งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ
Organic and Natural Expo

Herbal
• กิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
• มหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ชลบุรี
• มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท
• งานสืบตานานภูมิปัญญาไทย (Ad-hoc)

Organic
• Bangkok Farmers Market
• K Village Farmers' Market

รูปที่ 4-5 ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุม่ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์

งานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่สาคัญ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนกรก าคม ได้แก่
– งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติปี (Organic and Natural Expo)
2. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนกันยายน ได้แก่
– งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
– งานเกษตรเมืองทอง
มกราคม January)

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)

• มหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผน
ไทย
ชลบุรี

• LOHAS EXPO

พ ษภาคม MAY

• SIAL
@China
• BIOFACH CHINA

มิถุนายน June)

@China

กันยายน September)

• Organic Food Industry Expo
@China
• IHIE 2017 (Spring) @China
• Global Oil 2017 @China

@Hong Kong

กรก าคม July)

• มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท
• Hi China-Health Ingredients
(Hi) @China
• Ni China-Natural Ingredients
(Ni) @China
• CPhI China
@China
• NEX China
@China
• HNC Expo - Healthplex &
Nutraceutical
@China

ตุลาคม October)

• Organic & Natural Korea
@South Korea
• Organic Expo + BIOFACH Japan
@Japan
• Natural & Organic Products Asia
@Hong Kong

พ ศจิกายน November)
• กิจกรรมวันภูมิปญญาการแพทย์แผน
ไทย

• International Organic Food
Exhibition
@China

• Int. Organic And Green Food
Expo
@China
• Asia Organic & Lohas Product
Expo
@Taiwan

งานไมซ์ในประเทศ

สิงหาคม August)

• Organic and Natural Expo 2016

• งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
• งานเกษตรเมืองทอง

หมายเหตุ:

เมษายน April)
• งานสืบตานานภูมิปญญาไทย
(Ad-hoc)

ันวาคม December)
• RRAWFOOD & Organics
@Singapore
• AGRIPRO ASIA
@Singapore

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-6 งานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มีการจัดในปัจจุบัน
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จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัด งานไมซ์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยของกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ มีทั้งหมดจานวน 7 งาน พบว่ามีการจัดงานไมซ์กระจายตลอดทั้งปี ประมาณเดือนละ 1 งาน แต่มี
เดือนกันยายนที่มีการจัดถึง 2 งานด้วยกัน แต่งานไมซ์ในกลุ่มนี้ที่ถูกจัดขึ้นในต่างประเทศมีจานวนเยอะมาก
ดังนั้นจึงควรพัฒนาและยกระดับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของประเทศไทยให้มี
มากยิ่งขึ้น
4.4 กลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกล งตัวไทย (Robotic, IoT and Embedded Technology)
งานไมซ์กลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ งานไมซ์ใน
กลุ่มของระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Manufacturing Automation) งานไมซ์ทางด้านหุ่นยนต์ (Robotic)
และงานไมซ์ในส่วนของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (Internet of Things: IoT)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Manufacturing Automation)
งานไมซ์ในกลุ่มระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ได้แก่ งานนิทรรศการและการแสดงสินค้า ด้านระบบการ
ผลิตอัตโนติ งานสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนติในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบการผลิต เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ได้แก่
– Manufacturing Expo
– Assembly & Automation Technology
– InterMold Thailand
– Surface & Coatings
– Automotive Manufacturing
– NEPCON Thailand
– InterPlas Thailand
– Metalex
– Engineering Expo
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ได้แก่ สมาคมวิชาการ
หุ่นยนต์แห่งประเทศไทย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย และกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านไอโอที (Thailand IoT
Consortium) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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2) หุ่นยนต์ (Robotic)
งานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ได้แก่ งานสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ งานแสดงสินค้าทางด้า นของ
หุ่นยนต์ งานประกวดการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน
รวมถึงงานอีเว้นท์ทางด้านหุ่นยนต์ต่างๆ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในด้านของหุ่นยนต์ ได้แก่
– International Design Contest (IDC)
– Asia-Pacific Robot Contest (ABU Robocon) (Ad Hoc)
– Asian Robot Exhibition (Ad Hoc)
– WRC World Robot Conference IEEE (Ad Hoc)
– TRS Conference on Robotics and Industrial Technology
– RoboCup Asia-Pacific Competition
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในด้านของหุ่นยนต์ ได้แก่ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย สมาคม
วิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการ
หุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3) เทคโนโลยีอินเตอร์เนตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (Internet of Things, IoT)
งานไมซ์ในกลุ่มของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้า กับระบบอินเตอร์เน็ต การจัดงานด้านไอโอที
ได้แก่ งานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ งานนิทรรศการและ
แสดงสินค้าเทคโนโลยีไอโอที รวมถึงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ไอโอที เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับไอโอที ได้แก่
– Digital Thailand
– Makerthon Competition
– Conference on Embedded System and Intelligent Technology (ICESIT)
– The 1 4th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2 0 1 6 )
(Ad Hoc)
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับ การจัด งานไมซ์ในกลุ่มไอโอที ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการทางด้านไอโอที
(Thailand IoT Consortium) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่ง
ประเทศไทย (RFID Thailand Club) ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
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และสั ง คม ส านั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ ( องค์ ก ารมหาชน) และส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกล งตัวไทย
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย เพื่อใช้เป็นกลไก
หนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ มีแนวทาง ดังนี้ การยกระดับงานให้มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพ
การปรับเปลี่ยนเวลาการจัดงานให้มีความเหมาะสม การประมูล สิทธิ์การจัดงานระดับนานาชาติเพื่อให้เข้ามา
จั ดงานที่ป ระเทศไทย ซึ่งจะทาให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งสร้ าง
ประโยชน์ได้อย่างมากแก่อุตสาหกรรมของไทย และการสร้างงานใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ที่มีอยู่ที่ควรจะมีการพัฒนายกระดับการจัดงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีคุณภาพ ซึ่งสามารถสร้าง
ผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได้ในวงกว้าง ได้แก่
1) Thailand Robot Week ของสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย โดยเป็นการจัดงานร่วมกันของงาน
2017 First Asia Pacific Robot Cup และ World Robotic Conference ให้เป็น งาน Robotic
Week Thailand เพื่อให้งานมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพ
2) ง า น International Conference on Embedded System and Intelligent Technology
(ICESIT) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
2. การปรับเปลี่ยนเวลาการจัดงาน (Reschedule)
งานไมซ์ ที่ มี อยู่ ที่ ควรจะมี การปรั บ เปลี่ ยนเวลาของการจัด งานให้ มี ความเหมาะสม ซึ่งจะสามารถดึ ง
ผู้เข้าร่วมงานได้เพิ่มมากขึ้น ได้แก่
1) International Design Contest (IDC) ที่ จั ด โดย ศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ
(National Metal and Materials Technology Center, MTEC) และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
(Thai Embedded Systems Association, TESA) หรือสมาคมเครื่องจักรไทย โดยภายในงาน
จะมีการจัดงานนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์
3. การประมูลสิท ิ์การจัดงานระดับนานาชาติ (Bid)
งานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย ที่ควรมีการประมูลเข้ามาให้เกิดการจัดงานใน
ประเทศไทย ได้แก่
1) งานแสดงสิ น ค้าเกี่ย วกับ ระบบการผลิ ตอัตโนมัติและเมคคาทรอนิคส์ ที่จัดโดย Automatica
(Trade Fair for Automation and Mechatronics | Automatica)
2) งานประชุมนานาชาติ CISPA ซึง่ เป็นการประชุมเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยมีผู้เข้าประชุมจาก International Electron technical Commission (IEC) ซึ่งประเทศไทย
ได้มีโอกาสในการนาเสนอเป็นเจ้าภาพในปี 2019 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนให้ ทาง
2017 © LYCON COPYRIGHT

-34-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association, TESA) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
4. การสร้างงานใหม่ (Build)
งานไมซ์ในด้านของหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทยที่ควรจะสร้างงานขึ้นมาใหม่ โดยให้ความสาคัญ
กับผู้ประกอบการในประเทศไทย ได้แก่
1) งาน ASEAN Embedded Technology Conference ควรจั ด โดยสมาคมสมองกลฝั ง ตั ว ไทย
(Thai Embedded Systems Association, TESA) ซึ่ ง เป็ น การจั ด สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการของ
ผู้ ป ระกอบการในระดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมระหว่างกัน
2) งานด้าน Industry 4.0 Summit และ Exhibition ควรจัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
3) งาน Asian Robot Exhibition (AREX) ควรจัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ซึ่งให้ความสาคัญ
กับการใช้หุ่นยนต์ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น หุ่นยนต์บริการ (Service
Robotic) เชื่อมโยงในเดือนธันวาคม แต่ ในปัจจุบันผู้ประกอบการในประเทศไทยมีจากัดไม่เกิน
20 ราย
กลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมอง
กลฝังตัวไทย Robotic IoT)
Co Location

1

Manufacturing Expo

Assembly & Automation
Technology
InterMold Thailand
Surface & Coatings

Robotic & IoT Week
• International Design Contest (IDC)
• Asia-Pacific Robot Contest (ABU Robocon)
(Ad Hoc)
• Asian Robot Exhibition (Ad Hoc)
• WRC World Robot Conference IEEE (Ad Hoc)
• TRS Conference on Robotics and Industrial
Technology
• RoboCup Asia-Pacific Competition

IoT
• Digital Thailand
• Makerthon Competition
• Conference on Embedded System and
Intelligent Technology (ICESIT)
• The 14th Pacific Rim International Conference
on Artificial Intelligence (PRICAI 2016) (Ad
Hoc)
Manufacturing Automation
• Sheet Metal Asia
• Intermach
• Sheet Metalex Thailand
• Engineering Expo
• Bangkok RHVAC 2017
• Bangkok Electric & Electronics 2017

Automotive Manufacturing
Nepcon
InterPlas Thailand

รูปที่ 4-7 ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุม่ หุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย

งานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทยที่สาคัญ สามารถแบ่งได้ออกเป็น มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งมีการจัดถึง 9 งาน ได้แก่
– Propak Asia
– Manufacturing Expo
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– Assembly & Automation Technology
– InterMold Thailand
– Surface & Coatings
– Automotive Manufacturing
– NEPCON Thailand
– InterPlas Thailand
– TRS Conference on Robotics and Industrial Technology 2016
2. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนธันวาคม มีการจัดงานเพียงงานเดียว แต่เป็นงานที่มีความสาคัญ ได้แก่
– RoboCup Asia-Pacific Competition เป็นการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ทางด้านต่างๆ
มกราคม JANUARY)

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)
• RobotChallenge
• IoT Asia Expo

พ ษภาคม May)
• Digital Thailand
• Sheet Metal Asia
• Intermach
• AUTOMOTIVE ENGINEERING
ASIA

มิถุนายน June)

@China
@Singapore

กรก าคม July)

• TRS Conference on Robotics
and Industrial Technology
2016
• Propak Asia
• Manufacturing Expo
• Assembly & Automation
Technology
• InterMold Thailand
• Surface & Coatings
• Automotive Manufacturing

• Robotic Forum & Exhibition
2017

• NEPCON Thailand
• InterPlas Thailand
• FOOMA Japan 2017 @Japan

กันยายน September)
• Engineering Expo
• Bangkok RHVAC 2017
• Bangkok Electric & Electronics
2017
• SEA Makerthon Competition
Bangkok
• Automation & Robotic Expo
@India

หมายเหตุ:

งานไมซ์ในประเทศ

ตุลาคม October)

พ ศจิกายน November)

• World Robot Game Thailand
Championship
• RFID Hero
• Manufacturing Solutions Expo
@Singapore

เมษายน April)
• Manufacturing Technology Asia
@Singapore

สิงหาคม August)
• Conference on Embedded
System and Intelligent
technology
(ICESIT)
• International Design Contest:
IDC Robocon
• The 15th ABU Robocon: AsiaPacific Robot Contest
• The 14th Pacific Rim
International Conference on
Artificial Intelligence (PRICAI
2016) (Ad Hoc)
• SEA Makerthon Competition
Chiang Mai
• IYRC Robot Competition
@South Korea

ันวาคม December)

• Asian Robot Exhibition
(Ad • RoboCup Asia-Pacific
Hoc)
Competition
• งานวิศวกรรมแห่งชาติ
• IMD 2016 - Plastic Injection
• International Robot Exhibition
Molding Mold Design Expo
2017 @Japan
• SEA Makerthon ASEAN
• The Grand Metalex
• Sheet Metalex Thailand
• AREX 2016 @Singapore

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-8 งานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย ที่มกี ารจัดในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัด งานไมซ์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยของกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมอง
กลฝังตัวไทย มีจานวนทั้งหมดถึง 32 งาน พบว่ามีการจัดงานไมซ์กระจุกตัวในเดือนมิถุนายน สิงหาคม และ
พฤศจิกายน โดยมีการจัดงานเดือนละ 9 งาน 5 งาน และ 6 งาน ตามลาดับ
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4.5 กลุ่มซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software and Information Communication
Technology)
งานไมซ์กลุ่มซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยงาน 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. งานไมซ์
เกี่ ย วกั บ ซอฟต์ แ วร์ (Software) และ 2. งานไมซ์ ท างด้ า นของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Communication Technology, ICT) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ซอฟต์แวร์ (Software)
งานไมซ์กลุ่มซอฟต์แวร์ ได้แก่ งานประกวดแข่งขันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ งานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ งานประชุม ของกลุ่ มผู้ ผ ลิ ต ซอฟต์แวร์ งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ ได้แก่
– การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย (National Software Contest)
– Healthcare Tech Summit
– Thailand Software Fair
– Software Tech Conference (To be)
– Software Expo Asia
– E-biz Expo
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology, ICT)
งานไมซ์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอซีที ได้แก่ งานประกวดแข่งขันเกี่ยวกับ การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มไอซีที ได้แก่
– Telecoms World Asia
– Education ICT Forum 2016
– The 2016 5th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016)
– ECTI-CON 2016
– The International Conference on Computing and Information Technology
– e-Government Forum
– Bangkok International ICT Expo (2015)
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– Thailand e-Commerce Week
– Thailand ICT Award 2016
– ITU Telecom World 2016 (Ad Hoc)
– Thailand Local Government Summit
– Thailand ICT Youth Challenge
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มไอซีที ได้แก่ สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และไอซีที
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับ งานไมซ์ในกลุ่ มซอฟต์แวร์ และไอซีที เพื่อใช้เป็นกลไกหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ มีแนวทาง ดังนี้ การประมูล สิทธิ์การจัดงานระดับนานาชาติ
เพื่อให้เข้ามาจัดงานที่ประเทศไทย ซึ่งจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง
สร้างประโยชน์ได้อย่างมากแก่อุตสาหกรรมและการบริการของไทย และการสร้างงานใหม่ ดังนี้
1. งานประมูลสิท ิ์การจัดงานระดับนานาชาติ (Bid)
งานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และไอซีทีที่ควรประมูลเข้ามา เพื่อให้มีการจัดงานในประเทศไทย ได้แก่
1) งาน World ICT Congress 2022 ซึ่งจัดโดย World Information Technology And Services
Alliance (WITSA)
2. การสร้างงานใหม่ (Build)
งานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และไอซีที ที่ควรมีการสร้างขึ้นมาใหม่ โดยให้ความสาคัญกับผู้ประกอบการใน
ประเทศไทย ได้แก่
1) งาน Software Tech Conference Convention และการสร้ า งความรู้ ด้ า นการพั ฒ นาของ
อุตสาหกรรม รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) ทางด้านซอฟต์แวร์และไอซีที ควรจัด
โดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
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กลุ่มซอฟต์แวร์ไทย และไอซีที
(Software & ICT)
1

Thailand Software Fair
IT Com-mart

2

Telecoms World Asia

Software

ICT

• การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย
National Software Contest)
• Healthcare Tech Summit
• Software Tech Conference (To be)
• Software Expo Asia
• E-biz Expo

• Education ICT Forum 2016
• The 2016 5th ICT International Student Project
Conference (ICT-ISPC 2016)
• ECTI-CON 2016
• The International Conference on Computing and
Information Technology
• e-Government Forum
• Bangkok International ICT Expo (2015)
• Thailand e-Commerce Week
• Thailand ICT Award 2016
• ITU Telecom World 2016 (Ad Hoc)
• Thailand Local Government Summit
• Thailand ICT Youth Challenge

รูปที่ 4-9 ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุม่ ซอฟต์แวร์ และไอซีที

งานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และไอซีทีที่สาคัญที่มีการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนมีนาคม ได้แก่
– การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC)
– Telecoms World Asia
2. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ได้แก่
– Thailand Software Fair
– ITU Telecom World 2016 (Ad Hoc)
– Thailand Local Government Summit
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มกราคม January)

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)

• Software Expo Asia
• EmTech Asia 2017 @Singapore

พ ษภาคม MAY

มิถุนายน June)

• The 5th ICT International
Student Project Conference
2016 (ICT- ISPC 2016)
• Innovfest unbound 2017
@Singapore
• CommunicAsia 2017 @Singapore
• International Conference on
Robotics and Automation (ICRA)
2017 @Singapore

กันยายน September)

งานไมซ์ในประเทศ

• CeBIT 2017 @Germany
• Blockcon 2017 @Singapore
• IoT Asia 2017 @Singapore

• Singapore Maritime Technology
conference
@Singapore

กรก าคม July)

สิงหาคม August)

• The International Conference
on Computing and Information
Technology

• Bangkok International ICT Expo
2015
• e-Government Forum
• Digital Thailand Shopping
• Future Government

• RISE 2017 @Singapore

• APICTA: Asia Pacific ICT Awards
@Taiwan

พ ศจิกายน November)

• 37th GITEX Technology Week
@UAE

• InsurTech 2017 @Singapore
• 8th International Water
Association (IWA)
@Singapore

• Education ICT Forum 2016
• Innovation School
• Education
• Health Care

• Echelon Asia Summit 2017
@Singapore

ตุลาคม October)

• Thailand ICT Award 2016

หมายเหตุ:

• ECTI-CON 2016
• E-biz Expo

เมษายน April)

• การแข่งขันพั นาโปรแกรมแห่ง
ประเทศไทย
(National
Software Contest: NSC)
• TELECOMS WORLD ASIA

• Thailand e-Commerce Week

ันวาคม December)
• Thailand ICT Youth Challenge

• Thailand Software Fair
• Thailand Local Government
Summit
• ITU Telecom World 2016
• 20th Cloud Computing Expo
@USA

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-10 งานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และไอซีทีที่มีการจัดในปัจจุบนั

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัด งานไมซ์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยของกลุ่มซอฟต์แวร์ และไอซีที มี
จานวนทั้งหมด 21 งาน โดยมีการจัดงานมากในช่วงเดือนเมษายน จานวน 4 งาน เดือนสิงหาคม จานวน 4
งาน และเดือนพฤศจิกายน จานวน 4 งาน
4.6 กลุ่มอาหารแปรรูป (Food Processing)
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งการจัด
งานไมซ์ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมอาหาร โดย งานไมซ์ ก ลุ่ ม อาหารแปรรู ป
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. งานไมซ์เกี่ยวกับอาหาร (General Food) 2. งานไมซ์ทางด้านของการให้บริการ
ทางด้านอาหาร (Food Services) และ 3. กิจกรรมในกลุ่มของอาหารฮาลาล (Halal Food) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) อาหาร (General Food)
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยฉพาะปริ มาณการส่งออกที่
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี การจั ด งานไมซ์ ก ลุ่ ม อาหารจะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเพิ่ ม อั ต ราการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมอาหารให้ ดียิ่ งขึ้ น โดยงานไมซ์ ที่เ กี่ยวข้อ ง ได้แก่ งานประชุมสั มมนาของกลุ่ มผู้ ผ ลิ ต อาหาร
งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหาร งานอีเว้นท์ด้านอาหาร เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มอาหาร ได้แก่
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– THAIFEX - World of Food Asia
– World of Coffee & Tea
– World of Seafood
– Thailand Bakery & Ice Cream
– Thailand Coffee, Tea & Drinks
– Tuna
– Thailand Coffee and Bakery Expo @ Chiang Mai
– Coffee and Tea Festival @ Chiang Rai
– งานวันกุ้งไทยใต้ล่าง (สงขลา)
– Health Ingredient
– Bakery SME
– Healthy Food Expo
– Makro HoReCa
– Thai Bev Expo
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มอาหาร ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหารแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมนม
และอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อ
ส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก สมาคมกุ้งไทย
สมาคมการประมงนอกน่านน้าไทย สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมบาริสต้าไทย
ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์
2) การให้บริการทางด้านอาหาร (Food Services)
นอกจากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจการให้บริการด้าน
อาหารก็เป็นอีกกลุ่มที่มีความสาคัญที่ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ การจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
การให้บริการทางด้านอาหารจึงมีความสาคัญในการช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจอาหาร โดยกิจกรรมใน
กลุ่มนี้ ได้แก่ งานประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้ ให้บริการทางด้านอาหาร เช่น การประชุมของผู้ ประกอบการ
โรงแรมและร้านอาหาร งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าของกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มการให้บริการทางด้านอาหาร ได้แก่
– Thailand Retail, Foods & Hospitality Services (TRAFS)
– Thailand Franchise & Business Opportunities (TFBO)
– Food and Hotel Thailand
– Hospitality & Retail Technology Asia
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– Food & Hotelex (Khon Kaen)
– Food & Hotelex (Chiangmai)
– Food & Hotelex (Hua Hin)
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด งานไมซ์ ใ นกลุ่ ม การให้ บ ริ ก ารทางด้ า นอาหาร ได้ แ ก่ สมาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป สมาคมอาหารแช่เยือก
แข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ อ งดื่ม ไทย สมาคมธุรกิจเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูป
สุกรเพื่อการส่งออก สมาคมกุ้งไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้าไทย สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมผู้ค้า
ปลีกไทย และสมาคมบาริสต้าไทย ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3) อาหารฮาลาล (Halal Food)
ปัจจุบันอาหารฮาลาลได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ประเทศไทยเริ่มมีการผลักดันการผลิตอาหารฮาลาล
เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก งานไมซ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการทาให้ตลาดอาหารฮาลาลไทยเติบโตได้
งานไมซ์ในกลุ่มอาหารฮาลาล ได้แก่ งานประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหารฮาลาล การสัมมนาด้านมาตรฐานฮา
ลาล งานประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้ผลิตอาหารฮาลาล งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาล รวมถึง
งานอีเว้นท์ด้านอาหารฮาลาล เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มอาหารฮาลาล ได้แก่
– World Halal Festival
– Bangkok Halal
– Thailand Halal Assembly
– World HAPEX
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มอาหารฮาลาล ได้แก่ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมการค้ า นั ก ธุร กิ จ ไทยมุ ส ลิ ม ส่ ว นหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มอาหารแปรรูป
แนวทางในการพัฒ นาและยกระดับ งานไมซ์ ในกลุ่ มอาหารแปรรูป เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่ อ น
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ มีแนวทาง ดังนี้ การประมูล สิทธิ์การจัดงานระดับนานาชาติเพื่อให้ จัดงานที่
ประเทศไทย ซึ่งจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งสร้างประโยชน์ได้
อย่างมากแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย การยกระดับงานและปรับเปลี่ยนเวลาการจัดงานให้มีความเหมาะสม
และการสร้างงานใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2017 © LYCON COPYRIGHT

-42-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์

1. การประมูลสิท ิ์การจัดงานระดับนานาชาติ (Bid)
งานไมซ์ในกลุ่มอาหารแปรรูปที่ควรมีการประมูลเข้ามาให้เกิดการจัดงานในประเทศไทย ได้แก่
1) งาน FIFSTA ของ International Union of Food Science and Technology (IUFoST)
2) ง า น International Conference on Food Engineering and Biotechnology (ICFEB) จั ด
โดย Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (CBEES)
3) การจัดงานประชุมของประเทศสมาชิกของสถาบันมาตรฐานฮาลาลโลก (World SMIIC Meeting)
โดยส่งเสริมให้จัดประชุมในประเทศไทย
2. การยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ที่มีอยู่ที่ควรจะมีการพัฒนายกระดับการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
1) งานแสดงสิ น ค้ า ฮาลาลและการประชุ ม เชิ ง วิ ช าการแห่ ง ประเทศไทย (Thailand Halal
Assembly) ที่จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. การสร้างงานใหม่หรือการโคลนงาน (Build/Clone)
งานไมซ์ที่มีอยู่ที่ควรจะสร้างงานขึ้นมาใหม่ หรือสร้างงานที่มีรูปแบบคล้ายกับงานในระดับนานาชาติ ได้แก่
1) งาน Health Ingredient ควรจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งในขณะนี้กาลังศึกษาแนวทางการพัฒนางานนิทรรศการ โดยอาจจะมีการพัฒนาร่วมกับ
งานสมุนไพรแห่งชาติที่จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559
2) งานสั ม มนาอาหารของคนพื้ น เมื อ ง และงานวิ ท ยาศาสตร์ (Indigenous Food & Science
Conference (East Meet West)) ควรจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาคุณสมบัติของอาหารพื้นเมืองของประเทศต่างๆ หรือ ในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน
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กลุ่มอาหารแปรรูป
(Food Processing)
THAIFEX: World of Food Asia
World of Coffee & Tea Expo
World of Seafood
World of Food Services

General Food Product

• Thailand Bakery & Ice Cream
• Thailand Coffee, Tea & Drinks
• Tuna
• Thailand Coffee and Bakery Expo @ Chiang Mai
• Coffee and Tea Festival @ Chiang Rai
• งานวันกุ้งไทยใต้ล่าง สงขลา
• Health Ingredient
• Bakery SME
• Healthy Food Expo
• Makro HoReCa
• Thai Bev Expo

Food and Hotel Thailand

Food Services

• Thailand Retail, Foods & Hospitality
Services (TRAFS)
• Thailand Franchise & Business
Opportunities (TFBO)
• Food and Hotel Thailand
• Hospitality & Retail Technology Asia
• Food & Hotelex (Khon Kaen)
• Food & Hotelex (Chiangmai)
• Food & Hotelex (Hua Hin)

Halal Food

• World Halal Fest
• Bangkok Halal
• Thailand Halal Assembly
• World HAPEX

Coffee & Tea Culture
Wine & Spirits Thailand
Hospitality & Retail Technology Asia

รูปที่ 4-11 ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุม่ อาหารแปรรูป

งานไมซ์ในกลุ่มอาหารแปรรูปที่สาคัญที่มีการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่
1. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งมีมากถึง 5 งานได้แก่
– THAIFEX - World of Food Asia
– World of Coffee & Tea
– World of Foodservice
– World of Seafood
– Food Innovation Asia Conference
2. งานไมซ์ที่จัดในช่วงเดือนกันยายน มีจานวน 7 งาน ได้แก่
– Health Ingredient
– World HAPEX @Hat Yai
– Food and Hotel Thailand
– Coffee & Tea Culture
– Wine & Spirits Thailand
– Hospitality & Retail Technology Asia
– FI ASIA: Food Ingredient Asia
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มกราคม January)

กุมภาพัน ์ February )
• Gulfood 2017 @UAE

• ISM 2017 @Germany

พ ษภาคม MAY

กรก าคม July)

• Food Innovation Asia
• Thailand Coffee and Bakery
Conference 2016
Expo 2016 @ Chiang Mai
• THAIFEX - World of Food Asia
• Coffee and Tea Festival 2016
2017
@ Chiang Rai
• World of Coffee & Tea 2017
• World Halal Fest 2016 (WHF)
• World of Foodservice 2017
• World of Seafood 2017
• Food Ingredients Global @China

กันยายน September)
• Health Ingredient 2016
• World HAPEX @Hat Yai 2016
• Food and Hotel Thailand 2017
• Coffee & Tea Culture 2017
• Wine & Spirits Thailand 2017
• Hospitality & Retail Technology
Asia 2017
• FI ASIA 2017: Food Ingredient
Asia (Ad Hoc)

เมษายน April)

• Foodex Japan 2017 @Japan
• Prowein 2017 @Germany
• Expo Finefood 2017 @China

มิถุนายน June)

• Tuna 2016

มีนาคม March)
• Thailand Bakery & Ice Cream
• Thailand Coffee, Tea & Drinks

• Bangkok Halal

ตุลาคม October)

พ ศจิกายน November)

• Food & Hotelex 2016 (Khon
Kaen)
• Bakery SME 2016
• Healthy Food Expo 2016
• Makro HoReCa 2016
• Thai Bev Expo 2016
• ANUGA 2017 @Germany

• Food & Hotelex 2016 (Chiangmai)

สิงหาคม August)
• Thailand Retail, Foods&
Hospitality Services 2016
(TRAFS)
• Thailand Franchise & Business
Opportunities 2016 (TFBO)
• งานวันกุ้งไทยใต้ล่าง 2016 สงขลา

ันวาคม December)
• Food & Hotelex 2016 (Hua Hin)
• Thailand Halal Assembly 2016

• Fine Food Australia 2017 @Australia

หมายเหตุ:

งานไมซ์ในประเทศ

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-12 งานไมซ์ในกลุ่มอาหารแปรรูปที่มีการจัดในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัด งานไมซ์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยของกลุ่มอาหารแปรรูป มีจานวน
ทั้งหมด 29 งาน โดยมีการจัดงานจานวนมากในช่วงเดือนมิถุนายนและกันยายน โดยมีการจัดงานไมซ์จานวน
5 งาน และ 7 งาน ตามลาดับ
4.7 กลุ่มเกษตรกรรม (Agriculture)
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน ปัจจุบันยังมีแรงงานในภาคการเกษตรมากกว่า
ร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งประเทศ ในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรมเพื่อเสริ มสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีแก่
ประชากรในภาคการเกษตรสามารถใช้ ง านไมซ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสนั บ สนุ น ได้ โดยงานไมซ์ ใ นกลุ่ ม
เกษตรกรรมสามารถจ าแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม (Agriculture Product) กลุ่ม
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร (Agriculture Machinery & Technology) และกลุ่มเกษตรอัจฉริยะ
(Digital Startup: Smart Farm) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม (Agriculture Product)
งานไมซ์ ใ นกลุ่ ม สิ น ค้ า เกษตรกรรม ได้ แ ก่ งานประชุ ม สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสิ น ค้ า
เกษตรกรรม งานนิ ทรรศการและงานแสดงสิ น ค้า เกี่ย วกั บผลิ ตภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร เช่น สิ นค้าปศุ สั ต ว์
ผลิตภัณฑ์ประมง พืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น
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ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่
– งานเกษตรแฟร์
– งานวันเกษตรแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
– The 1st ASEAN Fisheries & Aquaculture Expo 2016
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ในกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมมีจานวนมาก เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้อง
หลายกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความสาคัญ ได้แก่ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
สมาคมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มแห่งประเทศไทย สมาคมโรงกลั่นน้ามันปาล์ม สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สมาคมคนไทยธุรกิจ
เกษตร สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้าไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
2) กลุม่ เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร (Agriculture Machinery & Technology)
งานไมซ์ในกลุ่มเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
และเทคโนโลยีทางการเกษตร งานมหกรรมแสดงสินค้าเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร ตั้งแต่
กระบวนการเริ่มเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ เครื่องจักรและเทคโนโลยี
ในด้านการประมง เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยี ได้แก่
– BEVTEC Asia
– VIV Asia
– Agritechica Asia
– Horti Asia
– VICTAM ASIA
– BMB: The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
– International Conference on Inventions and Innovations for Sustainable Agriculture
2016 (ICIISA 2016)
– The 1st Inter Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)
– 62nd International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST)
– Palmex Thailand
– ISRMAX Asia 2016
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– SIMA ASEAN Thailand
– World Sugar Expo
– 5th CAC Asia Summit
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี ได้แก่ สมาคมโรงสีข้าว
ไทย สมาคมผู้ ร วบรวบและจ าหน่ ายเมล็ดพันธุ์ข้าว สมาคมปาล์ มน้ามันและน้ามันปาล์มแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงกลั่นน้ามันปาล์ม สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคม
วิศวกรรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาพันธุ์ปศุสัตว์และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอก
น่านน้าไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุรนารี
หน่วยงานหลักของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและดูแลกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและ
เทคโนโลยี ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
3) กลุม่ เกษตรอัจฉริยะ (Digital Startup: Smart Farm)
เกษตรอัจฉริยะ เป็นการนาเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยอานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้ แก่
เกษตรกรทั้งในด้านการผลิต การเพาะปลูก การบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดจาหน่าย โดยงานไมซ์ในกลุ่ม
เกษตรอัจฉริยะ ได้แก่ การประชุมสัมมนาการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในฟาร์ม การจัดนิทรรศการและการแสดง
สินค้าเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมแนวใหม่ ได้แก่
– ตลาดเกษตรดิจิทัล
– Thailand Startup หรือ Smart Farm
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องและดูแลกลุ่ม เกษตรอัจฉริยะ เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มเกษตรกรรม
แนวทางในการพั ฒ นาและยกระดั บ งานไมซ์ ใ นกลุ่ ม เกษตรกรรม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ได้แก่ การประมูล สิทธิ์การจัด งานระดับนานาชาติเพื่อให้เข้ามาจัด งานที่
ประเทศไทย ซึ่งจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีใ หม่ๆ และการยกระดับงานและ
ปรับเปลี่ยนเวลาการจัดงานให้มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประมูลสิท ิ์การจัดงานระดับนานาชาติ (Bid)
งานไมซ์ในกลุ่มเกษตรกรรมที่ควรมีการประมูลเข้ามาให้เกิดการจัดงานในประเทศไทย ได้แก่
1) BIOFACH ซึ่งจัดโดย Nürnberg Messe GmbH
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2) Federation of Asian Small Animal Veterinary Association Congress (FASAVA 2 0 2 0 )
ของ Federation of Asian Small Animal Veterinary Association
2. การยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ที่มีอยู่ที่ควรจะมีการพัฒนายกระดับการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
1) Fruitpital Expo โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเกษตรกรรม
Agriculture Expo
1
2

VIV Asia
Horti Asia

Agriculture Product
• เกษตรแฟร์
• งานวันเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• The 1st ASEAN Fisheries & Aquaculture Expo
2016

Digital Startup: Smart Farm
• ตลาดเกษตรดิจิทัล
• Thailand Startup ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร Smart Farm

Agriculture Machinery & Technology
• BEVTEC Asia
• Agritechica Asia (Ad Hoc)
• VICTAM ASIA (Ad Hoc)
• BMB: The 5th International Biochemistry
and Molecular Biology Conference
2016 (Ad Hoc)
• International Conference on Inventions and
Innovations for Sustainable Agriculture
2016 (ICIISA 2016)
• The 1st Inter Conf on Tropical Animal
Science and Production (TASP 2016)
• ICOMST: 62nd International Congress of
Meat Science and Technology (Ad Hoc)
• PALMEX THAILAND
• ISRMAX Asia 2016
• SIMA ASEAN THAILAND

รูปที่ 4-13 ตัวอย่างการจัดรายละเอียดงานไมซ์ในกลุ่มเกษตรกรรม

งานไมซ์ในกลุ่มเกษตรกรรมที่สาคัญที่จัดในประเทศไทย ได้แก่ VIV Asia และ Horti Asia ส่วนงานที่มีการ
จัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. การจัดงานไมซ์ช่วงเดือนมีนาคม มีทั้งหมด 5 งาน ได้แก่
– BEVTEC Asia
– VIV Asia
– Agritechica Asia
– Horti Asia
– VICTAM ASIA
– International Fertilizer Show (FSHOW)
2. การจัดงานไมซ์ในช่วงเดือนสิงหาคม มีจานวน 6 งาน ได้แก่
– 1st ASEAN Fisheries & Aquaculture Expo 2016
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– 62nd Inter Congress of Meat Science & Technology (ICOMST)
– Palmex Thailand
– ISRMAX Asia 2016
– DIARYTECH India
– MEAT TECH ASIA
มกราคม January)
• เกษตรแฟร์ 2016

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)

• งานวันเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2016

• FEED TECH EXPO 2017 @India

พ ษภาคม MAY

มิถุนายน June)

• The 5th International
Biochemistry and Molecular
Biology Conference 2016 (Ad
Hoc)

กันยายน September)
• ตลาดเกษตรดิจิทัล 2016 Ad Hoc)
• SIMA ASEAN THAILAND 2017

ตุลาคม October)

งานไมซ์ในประเทศ

กรก าคม July)

สิงหาคม August)

• International Conference on
Inventions and Innovations for
Sustainable Agriculture 2016
(ICIISA 2016)
• The 1st Inter Conf on Tropical
Animal Science and
Production 2016 (TASP 2016)

• 1st ASEAN Fisheries &
Aquaculture Expo 2016
• ICOMST: 62nd Inter Congress of
Meat Science & Technology
2016 (Ad Hoc)
• ISRMAX Asia 2016
• PALMEX THAILAND 2017
• DIARYTECH INDIA 2017 @India
• MEAT TECH ASIA 2017 @India

พ ศจิกายน November)

ันวาคม December)

• The 9th Asia-Pacific Conference on • 29th Congress of the
Algal Biotechnology: ALGAE FOR
International Society of Sugar
FOOD, FEED, FUEL AND BEYOND
Cane Technologists 2016 (XXIX
2016 (APCAB2016) (Ad Hoc)
ISSCT Congress 2016) (Ad Hoc)
• 5th CAC Asia Summit 2016

• World Sugar Expo 2017

• AGRI WORLD 2017 @Japan
• AGRI ASIA 2016 @India
• LIVESTOCK ASIA 2017 @Malaysia

หมายเหตุ:

เมษายน April)

• BEVTEC Asia 2017
• VIV Asia 2017
• Agritechica Asia 2017 (Ad Hoc)
• Horti Asia 2017
• VICTAM ASIA 2018 (Ad Hoc)
• INTERNATIONAL FERTILIZER SHOW –
FSHOW 2017 @China

• AGRO TECH 2016 @India
• CATF - CHINA AGRICULTURE TRADE
FAIR 2017 @China

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-14 งานไมซ์ในกลุ่มเกษตรกรรมที่มีการจัดในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัดงานไมซ์ในกลุ่มเกษตรกรรมจานวน 20 งาน พบว่ามีการจัดงานมาก
ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม โดยมีการจัด งานไมซ์ในเดือนมีนาคม 5 งาน และมีการจัด งานไมซ์ใน
เดือนสิงหาคม 4 งาน
4.8 กลุ่มพลังงาน (Energy & Renewable Energy)
งานไมซ์กลุ่มพลังงาน เป็นการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน รวมถึงพลังงานทดแทน เช่น การประชุม
และสั มมนาด้านเชิ งวิช าการด้ านพลั ง งาน งานนิทรรศการและแสดงสิ น ค้ าเกี่ยวกับ พลั งงาน รวมทั้งงาน
นิทรรศการและแสดงสินค้าเกี่ยวกับน้ามันและก๊าซ ประกอบด้วย 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. พลังงาน (Energy)
2. ไฟฟ้า (Power) และ 3. น้ามันและก๊าซ (Oil & Gas) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) พลังงาน (Energy)
งานไมซ์กลุ่มพลังงาน ได้แก่ งานประชุมวิชาการด้านพลังงาน งานประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้ประกอบการ
ด้ า นพลั ง งาน งานนิ ท รรศการและงานแสดงสิ น ค้ า ที่ ค รอบคลุ ม นวั ต กรรมด้ า นการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงงานอีเว้นท์ด้านพลังงาน เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มพลังงาน ได้แก่
– SETA: International Sustainable Energy & Technology Exhibition in Asia
– Thailand Energy Saving Week
– Energy Efficiency Expo (Ad Hoc)
– ASEAN Sustainable Energy Week
– Entech Pollutec Asia
– 12th Conference on Energy Network of Thailand
– Thailand Energy Award
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มพลังงาน ได้แก่ หอการค้าไทย และศูนย์ปรึกษาการ
ประหยัดพลังงาน ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน
2) ไฟฟ้า (Power)
งานไมซ์กลุ่มไฟฟ้า ได้แก่ งานประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า งานประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการผลิต
ไฟฟ้า งานนิทรรศการ รวมถึงงานอีเว้นท์ด้านไฟฟ้า เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานทดแทน
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มไฟฟ้า ได้แก่
– งานสัมมนาและนิทรรศการ หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ เทคนิค การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
(ปัญหา อุปสรรค และ วิธีการแก้ไข)
– ASIAN Utility Week
– การประชุมวิช าการเครื อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET ครั้งที่ 8 “Innovation for Sustainability
Entrepreneur“
– Solartech Asia 2016
– Cogen + Small Power Plant Expo 2016
– Asia Power Week Conference & Exhibition
– the 21st Conference of the Electric Power Supply Industry (CEPSI 2016)
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มไฟฟ้า ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศ
ไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
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3) น้ามันและก๊าซ (Oil & Gas)
งานไมซ์กลุ่มน้ามันและก๊าซ ได้แก่ งานประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้ประกอบการด้านน้ามันและก๊าซ งาน
นิทรรศการด้านอุตสาหกรรมน้ามัน รวมถึงงานอีเว้นท์ด้านน้ามันและก๊าซ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มน้ามันและก๊าซ ได้แก่
– Thailand Oil & Gas Roadshow 2016 Rayong
– World National Oil Companies Congress Asia
– OGET - Oil & Gas Thailand + Petrochemical Asia
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มน้ามันและก๊าซ ได้แก่ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงพลังงาน
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มพลังงาน
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มพลังงาน ได้แก่ การพัฒนายกระดับของงานที่มีอยู่ ให้ดี
ยิ่งขึ้น (Upgrade) และปรับเปลี่ยนเวลาการจัดงานให้มีความเหมาะสม (Reschedule) ดังนี้
1. การยกระดับงาน (Upgrade) และการปรับเปลี่ยนเวลาการจัดงาน (Reschedule)
งานไมซ์ในกลุ่มพลังงานที่ควรมีการพัฒนายกระดับงานที่มีอยู่และควรย้ายเวลาให้ดีขึ้น ได้แก่
1) การยกระดับงาน Asia Power week โดยสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า แห่งประเทศไทย
กลุ่มพลังงาน
1

Power

Energy & Renewable
Energy Week

•
•
•
•
•
•
•
•

งานสัมมนาและนิทรรศการ หัวข้อ เปิดประสบการณ์ เทคนิค การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ASIAN Utility Week
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET ครั้งที่ 8 Innovation for Sustainability Entrepreneur“
Solartech Asia 2016
Cogen + Small Power Plant Expo 2016
Asia Power Week Conference & Exhibition
the 21st Conference of the Electric Power Supply Industry (CEPSI 2016)
Solar Energy Southeast Asia 2016

Energy
•
•
•
•
•
•
•

SETA: International Sustainable Energy & Technology Exhibition in Asia
Thailand Energy Saving Week
Energy Efficiency Expo (Ad Hoc)
ASEAN Sustainable Energy Week
ENTECH POLLUTEC ASIA
12th Conference on Energy Network of Thailand
Thailand Energy Award

Oil & Gas

• Thailand Oil & Gas Roadshow 2016 @ Rayong
• World National Oil Companies Congress Asia
• OGET - Oil & Gas Thailand + Petrochemical Asia

รูปที่ 4-15 ตัวอย่างการจัดรายละเอียดงานไมซ์ในกลุ่มพลังงาน

งานไมซ์ในกลุ่มพลังงานที่สาคัญมีการจัดในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งมีทั้งหมด 4 งาน ได้แก่
– Solartech Asia 2016
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–
–
–
–

Cogen + Small Power Plant Expo 2016
Asia Power Week Conference & Exhibition
World National Oil Companies Congress Asia
APBE
มกราคม January)

มีนาคม March)

กุมภาพัน ์ February )

เมษายน April)

• SETA: International Sustainable
• งานสัมมนาและนิทรรศการ หัวข้อ
Energy & Technology Exhibition in
เปดประสบการณ์ เทคนิค การผลิต
Asia 2017
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ปญหา
• Biomass Expo 2017 @Japan
• World Smart Energy Week 2017- Tokyo
@Japan
• International Smart Grid Expo 2017
@Japan
• FC EXPO – International Fuel Cell Expo
2017 @Japan
• PV EXPO 2017 @Japan

พ ษภาคม MAY

มิถุนายน June)

กรก าคม July)

• Thailand Energy Saving Week
2016
• การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า EENET ครั้งที่
2016 Innovation for
sustainability Entrepreneur“
• ASIAN Utility Week 2017

• Energy Efficiency Expo 2016
(Ad Hoc)
• 12th Conference on Energy
Network of Thailand 2016
• ASEAN Sustainable Energy
Week 2017
• ENTECH POLLUTEC ASIA 2017

• Thailand Oil & Gas Roadshow
2016 @Rayong

กันยายน September)

ตุลาคม October)

พ ศจิกายน November)

• Solartech Asia 2016
• Cogen + Small Power Plant
Expo 2016
• World National Oil Companies
Congress Asia 2016
• Asia Power Week Conference
& Exhibition 2017
• APBE 2016 @China

• the 21st Conference of the
Electric Power Supply Industry
2016 (CEPSI 2016)
• OGET - Oil & Gas Thailand +
Petrochemical Asia 2017

• Solar Energy Southeast Asia 2016

หมายเหตุ:

งานไมซ์ในประเทศ

อุปสรรค และ วิ ีการแก้ไข 2016

• Green Energy Expo 2017
@South Korea
• Solar Asia 2017 @Malaysia

สิงหาคม August)

ันวาคม December)
• Thailand Energy Award 2016

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-16 งานไมซ์ในกลุ่มพลังงานที่มีการจัดในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัด งานไมซ์ในกลุ่มพลังงานจานวน 18 งาน พบว่า มีการจัดงานมาก
ในช่วงเดือนมิถุนายนและกันยายน โดยมีการจัดงานไมซ์ในเดือนมิถุนายน 4 งาน และเดือนกันยายน 4 งาน
4.9 กลุ่มความงาม สปา และเครื่องสาอาง (Beauty Spa Cosmetic)
งานไมซ์กลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์ เป็นการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านความงาม สปา และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมและสัมมนาด้า นความงามหรือศัลยกรรมความงาม การประชุมสัมมนา
ด้านสปา งานนิทรรศการและแสดงสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงาม คอสเมติกส์ หรือบริการด้านความงาม
รวมทั้งงานงานนิทรรศการและแสดงสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสปา โดยงานไมซ์กลุ่มความงาม สปา
และคอสเมติกส์ ประกอบด้วย 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ความงามและคอสเมติกส์ (Beauty & Cosmetic)
2. สปา (Spa) และ 3. ศัลยกรรมความงาม (Beauty Surgery) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) ความงามและคอสเมติกส์ (Beauty & Cosmetic)
งานไมซ์ในกลุ่มความงามและคอสเมติกส์ ได้แก่ งานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับความงามและคอสเมติกส์
งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์คอสเมติกส์ งานนิทรรศการและการแสดงสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับบริการด้านความงาม เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มความงามและคอสเมติกส์ ได้แก่
– Asia Beauty & Cosmetic Expo
– ASEAN Beauty
– Beyond Beauty ASEAN Bangkok
– In cosmetics Asia
– Cosmex
– Beauty Market
– Health and Beauty Esarn 2016 (Khon Kaen)
– Northern Health & Beauty 2016 @Chaing Mai
– K Beauty Expo Bangkok
– BHB Fest
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ในกลุ่มความงามและคอสเมติกส์ ได้แก่ สมาคมเวชสาอางและ
ศัลยศาสตร์ผิวพรรณ และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์
2) สปา (Spa)
ธุรกิจสปาเป็นกลุ่มที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะการนวดของไทยที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งควรมีการส่งเสริมธุรกิจสปาของไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยการใช้งานไมซ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งงาน
ไมซ์ในกลุ่มสปา ได้แก่ งานประชุมสัมมนาของผู้ประกอบการธุรกิจสปา งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้ามี่
เกี่ยวข้องกับบริการสปาและผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มสปา ได้แก่
– World Spa & Well-being Convention 2016
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มสปา ได้แก่ สมาคมสปาไทย ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) ศัลยกรรมความงาม (Beauty Surgery)
ประเทศไทยมีบุคลากรและบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะ
การบริ ก ารด้ า นศั ล ยกรรมความงามที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในหมู่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ า นสุ ข ภาพ (Medical Tourist)
นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical
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Hub) ทาให้มีนักเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามเพิ่มขึ้นด้วย โดยงานไมซ์ในกลุ่ม
ศัลยกรรมความงาม ได้แก่ งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงาม และการจัด
นิทรรศการด้านศัลยกรรมความงาม เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มศัลยกรรมความงาม ได้แก่
– การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการด้านศัลยกรรมความงาม
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มศัลยกรรมความงาม ได้แก่ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง
แห่งประเทศไทย สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย และสมาคมแพทย์ผิวหนัง
ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับ งานไมซ์ในกลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์ ได้แก่ การสร้างงาน
ขึ้นมาใหม่ และการยกระดับ งานให้มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพ การปรับเปลี่ยนเวลาการจัดงานให้ มีความ
เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสร้างงานใหม่ (Build)
งานไมซ์ในกลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์ ที่ควรมีการสร้างขึ้นมาใหม่ ได้แก่
1) งานสัมมนาและนิทรรศการด้านศัลยกรรมความงาม โดยสมาคมการแพทย์ศัลกรรมตกแต่งเสริม
สวยแห่งประเทศไทย
2. การยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ในกลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์ ที่ควรมีการยกระดับงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
1) Asia Beauty & Cosmetic Expo โดยบริษัท ไอรีช ทริเลี่ยน จากัด (Irich Trillion) หอการค้า
ไทย และ สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน
2) ASEAN Beauty โดยบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอาง
ไทย
3) Beyond Beauty ASEAN Bangkok โดยบริษัท อินฟอร์ม่าร์ เอ็กซิบิชั่น กรุ๊ป จากัด สมาพันธ์
สปาไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4) In Cosmetics Asia โดยบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด
5) Cosmex โดยบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด
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กลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์
1

Spa

Asia Beauty & Cosmetic Expo
ASEAN Beauty

• World Spa & Well-being Convention 2016

Beauty Surgery
• งานสัมมนาและนิทรรศการด้านศัลยกรรมความงาม (To be)

2
Beyond Beauty ASEAN Bangkok
3

Beauty & Cosmetic
• Asia Beauty & Cosmetic Expo
• ASEAN Beauty
• Beyond Beauty ASEAN Bangkok
• Beauty Market
• Health and Beauty Esarn 2016 (Khon Kaen)
• Northern Health & Beauty 2016 @Chaing Mai
• K Beauty Expo Bangkok
• BHB Fest
• Cosmetic and Beauty Brand

in cosmetics Asia
Cosmex

รูปที่ 4-17 ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุม่ ความงาม สปา และคอสเมติกส์

การจัดงานไมซ์ในกลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์ มีลักษณะการจัดที่กระจายกันไปในแต่ละช่วงของปี
โดยมี 3 กลุ่มงานที่มีความสาคัญ เนื่องจากมีขนาดใหญ่และเป็นที่ดึงดูดของผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
1. งานที่จัดในช่วงเดือนเมษายน ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่
– Asia Beauty & Cosmetic Expo
– ASEAN Beauty
– Healthy and Beauty Esarn
2. งานที่จัดในช่วงเดือนกันยายน ได้แก่
– Beyond Beauty ASEAN
– World Spa & Well-being Convention 2016
– K Beauty Expo Bangkok
– Northern Health & Beauty 2016 @ Chaing Mai
3. งานที่จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ได้แก่
– In Cosmetic Asia
– Cosmex
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มกราคม January)

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)
• Beauty Market 2016

• Cosme Tokyo 2017 @Japan

พ ษภาคม MAY

มิถุนายน June)

• BeautyWorld Japan 2017
@Japan

กันยายน September)
• Northern Health & Beauty
2016 @ Chaing Mai
• World Spa & Well-being
Convention 2016
• K Beauty Expo Bangkok 2016
• Beyond Beauty ASEAN 2017

หมายเหตุ:

• Beauty Asia 2017 @Singapore

งานไมซ์ในประเทศ

กรก าคม July)

• Beauty and Make Over Expo
2017

เมษายน April)
• Health and Beauty Esarn 2016
(Khon Kaen)
• ASEAN Beauty 2017
• ASEAN Beauty & Cosmetic
Expo 2017

สิงหาคม August)
• Cosmetic and Beauty Brand
2016

• In-Cosmetics Korea 2017
@South Korea
• FIBS – Fukuoka International
Beauty Show 2017 @Japan

ตุลาคม October)

พ ศจิกายน November)

ันวาคม December)

• In Cosmetics Asia 2016
• Cosmex 2016

• BHB Fest 2016

• Beauty Expo Korea 2017 @South
Korea
• Cosmoprof Asia 2017 @Hong Kong

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-18 งานไมซ์ในกลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์ ที่มีการจัดในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัด งานไมซ์ในกลุ่มความงาม สปา และคอสเมติกส์ จานวน 13 งาน
พบว่ามีการจัดงานมากในช่วงเดือนเมษายน และกันยายน โดยมีการจัดงานไมซ์ในเดือนเมษายน 3 งาน และ
เดือนกันยายน 4 งาน
4.10 กลุ่มแฟชั่น (Fashion)
งานไมซ์กลุ่มแฟชั่น เป็นการจัด งานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านแฟชั่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องหนัง
เครื่องประดับ อัญมณี รวมถึงของขวัญและของตกแต่ง เช่น งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
และสินค้าแฟชั่นต่างๆ การประชุมสัมมนาด้านการออกแบบแฟชั่น การจัดประกวดเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น
เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ เป็ น ต้น โดยงานไมซ์ กลุ่ ม แฟชั่น ประกอบด้ว ย 3 ประเภทหลั ก ได้แ ก่
1. แฟชั่น (Fashion) 2. อัญมณีและเครื่องประดับ (Jewelry) และ 3. ของขวัญและของตกแต่ง (Gift) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) แฟชั่น (Fashion)
งานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่น ได้แก่ งานประชุมสัมมนาด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย การประกวด
ออกแบบเครื่องแต่งกาย งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แฟชั่น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่อง
หนัง เป็นต้น
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ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่น ได้แก่
– BIFF & BIL
– Thailand Best Buy
– TIDE
– งานแสดงสินค้าเสื้อผ้าส่งออก Export Garment Fair
– งานสหกรุ๊ปแฟร์
– เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว
– งานเทิดหล้า ผ้าไทย
– งานแสดงสินค้าหรือมหกรรม เกี่ยวกับผ้าไทย เครื่องแต่งกายไทย
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่น ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ สมาคมอุตสาหกรรมสิ่ งทอไทย สมาคมเครื่องหนังไทย สมาคมส่งเสริม
อุตสาหกรรมรองเท้าไทย สมาคมไหมไทย และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
2) อัญมณีและเครื่องประดับ (Jewelry)
งานไมซ์ในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
การประชุ ม สั ม มนาด้ า นการออกแบบอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ หรื อ การประกวดออกแบบอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่
– Bangkok Gems & Jewelry Fair
– Fashion, Beauty and Jewelry Fair
– Fashion & Jewelry Fair
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ สมาคมผู้ค้าอัญมณี
ไทยและเครื่องประดับ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3) ของขวัญและของตกแต่ง (Gift)
งานไมซ์ในกลุ่มของขวัญและของตกแต่ง ได้แก่ งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเกี่ ยวกับของขวัญและ
ของตกแต่ง สินค้าผลิตภัณฑ์ดีไซน์ การประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ดีไซน์ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มของขวัญและของตกแต่ง ได้แก่
– BIG+BIH (Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair)
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หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับ การจัด งานไมซ์ในกลุ่ม ของขวัญและของตกแต่ง ได้แก่ สมาคมของขวัญ
ของช าร่ ว ยไทยและของตกแต่ ง บ้ า น ส่ ว นหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวงพาณิ ช ย์ และ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่น
แนวทางในการพัฒ นาและยกระดับ งานไมซ์ ในกลุ่ มแฟชั่น ได้แก่ การสร้างงานขึ้นมาใหม่ การพัฒ นา
ยกระดับของงานหรือปรับย้ายเวลาการจัดงานที่มีอยู่ และการประมูลสิทธิ์การจัดงานจากต่างประเทศมาจัดใน
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสร้างงานใหม่ (Build)
งานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่น ที่ควรมีการสร้างขึ้นมาใหม่ ได้แก่
1) Jewelry Regional Expo (พลอยเมืองจันท์ + พลอยพม่า) ควรจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
2) Thailand Silk Expo (Bangkok) ควรจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2. การยกระดับงาน (Upgrade) และย้ายเวลา (Reschedule)
งานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่น ที่ควรมีการยกระดับงานให้ดียิ่งขึ้น หรือย้ายเวลาการจัดงานให้มีความเหมาะสม ซึ่ง
จะสามารถดึงผู้เข้าร่วมงานได้เพิ่มมากขึ้น ได้แก่
1) BIFF & BIL (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair)
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2) Bangkok Gems & Jewelry Fair โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3. การประมูลสิท ิ์การจัดงาน (Bid)
งานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่น ที่ควรมีการประมูลสิทธิ์การจัดงานจากต่างประเทศให้เข้ามาจัดงานในประเทศไทย
ได้แก่
1) VICENZAORO - International Jewelry Show จัดโดย Fiera di Vicenza S.p.A.

2017 © LYCON COPYRIGHT

-58-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์
กลุ่มแฟชั่น (Fashion)
1

2
BIFF & BIL
(Bangkok International Fashion
Fair & Bangkok International
Leather Fair)

Jewelry
Bangkok Gems & Jewelry Fair

• Fashion, Beauty and Jewelry Fair
• Fashion & Jewelry Fair

Gift
• BIG+BIH (Bangkok International Gift Fair and Bangkok International
Houseware Fair)
Fashion
• Thailand Best Buy
• TIDE
• งานแสดงสินค้าเสื้อผ้าส่งออก Export Garment Fair
• งานสหกรุ๊ปแฟร์
• เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว
• งานเทิดหล้า ผ้าไทย
• งานแสดงสินค้าหรือมหกรรม เกี่ยวกับผ้าไทย เครื่องแต่งกายไทย

รูปที่ 4-19 ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุม่ แฟชั่น

การจัดงานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่น มีลักษณะการจัดที่กระจายกันไปในแต่ละช่วงของปี และส่วนมากจะเป็นงาน
ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ทั้งนีง้ านไมซ์ในกลุ่มแฟชั่นที่มีชื่อเสียงและสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก มีอยู่
2 ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย BIFF & BIL (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International
Leather Fair) และ Bangkok Gems & Jewelry Fair ส่วนงานไมซ์ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่
1. การจัดงานไมซ์ช่วงเดือนธันวาคม มีทั้งหมด 5 งาน ได้แก่
– เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว @ขอนแก่น
– Chiang Mai Design Week 2016
– Xclusive Sale in The City
– Thailand Best Shopping Fair
– Thailand Best Buy
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มกราคม January)
• Bangkok & Fashion 2016
• Thailand Mega Show 2017

พ ษภาคม MAY
• Fashion, Beauty and Jewelry
Fair 2016
• Export Summer Sales 2016

กันยายน September)
• TIDE 2017
• Seoul Fashion Week 2016
@South Korea

หมายเหตุ:

งานไมซ์ในประเทศ

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)

• Bangkok Gems & Jewelry Fair
2017
• New York Fashion Week 2017
@USA
• London Fashion Week 2017
@UK
• Milan Fashion Week 2017 @Italy

มิถุนายน June)

• BIFF & BIL 2016
• Export Garment & Fashion
Lifestyle Fair 2016

• Paris Fashion Week 2017
@France

กรก าคม July)

• Fashion & Jewelry Fair 2016
• Thailand Gems & Jwelry Fair
2017

ตุลาคม October)

เมษายน April)
• BIG+BIH 2017

• งานสหกรุ๊ปแฟร์ 2016
• Garment Manufacturing
Sourcing Expo (GMS) 2017

พ ศจิกายน November)

• Export Garment Fair 2016
• BIG & BIH 2017
• BIFF & BIL 2017

สิงหาคม August)
• งานเทอดหล้า ผ้าไทย 2016

ันวาคม December)
• เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว 2016
ขอนแก่น
• Chiang Mai Design Week 2016
• Xclusive Sale in The City 2016
• Thailand Best Shopping Fair
2016
• Thailand Best Buy 2016

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-20 งานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่นที่มีการจัดในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัด งานไมซ์ในกลุ่มแฟชั่น จานวน 22 งาน พบว่ามีการจัดงานมาก
ในช่วงเดือนธันวาคม จานวน 5 งาน แต่ทั้งนี้งานที่มีความสาคัญและมีขนาดใหญ่ ได้แก่ Bangkok Gems &
Jewelry Fair และ BIFF & BIL มีการจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ตามลาดับ
4.11 กลุ่มท่องเที่ยวและไมซ์ (Travel & MICE)
กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว งานนิทรรศการ
และงานแสดงสิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และการจั ด งานประชุ ม สั ม มนาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมไมซ์ โดยงานไมซ์กลุ่มการท่องเที่ยวและงานไมซ์ ประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ท่องเที่ยว
(Travel) และ 2. ไมซ์ (MICE) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ท่องเที่ยว (Travel)
งานไมซ์ในกลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่ งานประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว งานประชุมของกลุ่มผู้ประกอบการ
ในธุรกิจท่องเที่ยว การสัมมนาอบรมเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และงานแสดงสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่
– World Tourism Day 2016 (Ad Hoc)
– TAT Action Plan Meeting
2017 © LYCON COPYRIGHT

-60-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์

– The 14th Annual ATTA & THA Joint Meeting
– Annual Meeting สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
– Annual Meeting สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
– TTM & TTF
หน่ ว ยงานหลั กที่เกี่ย วข้องกับ การจั ด งานไมซ์ ในกลุ่ มท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สมาคมโรงแรม
ไทย และสมาคมธุร กิจ ท่อ งเที่ย วภายในประเทศ ส่ ว นหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้ อง ได้แก่ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
2) ไมซ์ (MICE)
งานไมซ์ในกลุ่มไมซ์ ได้แก่ งานประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ การสัมมนาอบรมความรู้
บุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และงานนิทรรศการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นต้น
ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุ่มงานไมซ์ ได้แก่
– MICE Sustainability Forum
– Coach the Coaches Program for MICE Industry
– MICE Academy & Career Day
– Thailand Domestic MICE Mart
– MICE Standard Day
– IT&CM Asia & CTW
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด งานไมซ์ในกลุ่มไมซ์ ได้แก่ สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
แนวทางการพั นาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มท่องเที่ยวและไมซ์
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับงานไมซ์ในกลุ่มท่องเที่ยวและไมซ์ ได้แก่ การสร้างงานขึ้นมาใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. การสร้างงานใหม่ (Build)
งานไมซ์ในกลุ่มท่องเที่ยวและไมซ์ ที่ควรมีการสร้างขึ้นมาใหม่ ได้แก่
1) งานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์
(MICE Technology) ควรจัดโดยสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน)
2) งานประชุมสัมมนาการพัฒนาเมืองไมซ์ (MICE City) และเมืองอัจฉริยะ (SMART City) ในจังหวัด
เป้าหมาย ควรจัดโดยสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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กลุ่มท่องเที่ยวและไมซ์
Travel & MICE)
1

TTM & TTF
2

MICE Industry Week (To be)
IT&CM Asia & CTW

Travel
• World Tourism Day 2016 (Ad Hoc)
• TAT Action Plan Meeting
• The 14th Annual ATTA & THA Joint
Meeting
• Annual Meeting สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
• Annual Meeting สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

MICE
• MICE Sustainability Forum
• Coach the Coaches Program for MICE
Industry
• MICE Academy & Career Day
• Thailand Domestic MICE Mart
• MICE Standard Day
• สัมมนามาตรฐานห้องประชุมมาตรฐานจังหวัด
เป้าหมาย MICE Venue Standard

รูปที่ 4-21 ตัวอย่างงานไมซ์ในกลุม่ ท่องเที่ยวและไมซ์

การจัดงานไมซ์ในกลุ่มท่องเที่ยวและไมซ์ มีลักษณะการจัดที่กระจายกันไปในแต่ละช่วงของปี โดยงานไมซ์
ที่มีความสาคัญและสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก มีอยู่ 2 งาน ได้แก่ TTM & TTF (Thailand
Travel Mart & Thailand Tourism Festival) แ ล ะ IT & CM Asia & CTW (Incentive Travel &
Conventions Meeting Asia & Corporate Travel World) ส่วนงานไมซ์ที่มีการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
มี 3 ช่วง ได้แก่
1. การจัดงานไมซ์ช่วงเดือนมกราคม ได้แก่
– The 14th Annual ATTA & THA Joint Meeting
– MICE Standard Day
2. การจัดงานไมซ์ในช่วงเดือนมีนาคม ได้แก่
– Coach the Coaches Program for MICE Industry
– MICE Academy & Career Day
3. การจัดงานไมซ์ในช่วงเดือนกันยายน ได้แก่
– Annual Meeting สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
– IT&CM Asia & CTW
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มกราคม January)

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)

• The 14th Annual ATTA & THA
Joint Meeting 2016
• MICE Standard Day 2016

เมษายน April)

• Coach the Coaches Program for • Annual Meeting สมาคมไทย
MICE Industry 2016
บริการท่องเที่ยว 2016
• MICE Academy & Career Day
2016
• Incentive Travel & Conventions,
Meetings (IT&CM) China 2017
@China

พ ษภาคม MAY

มิถุนายน June)

• Thailand Domestic MICE Mart
2016

กรก าคม July)

• TTM & TTF 2016

• TAT Action Plan Meeting 2016

• ITE & MICE 2017 @Hong Kong
• ASIA Dive Expo (ADEX) 2017
@Singapore

กันยายน September)

ตุลาคม October)

• World Tourism Day 2016 (Ad
Hoc)
• Annual Meeting สมาคม ุรกิจ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 2016
• IT&CM Asia & CTW 2016
• MICE Asia Exhibition 2016
@Singapore

หมายเหตุ:

สิงหาคม August)
• MICE Sustainability Forum
2016
• Incentives, Business Travel and
Meetings Expo China (IBTM CHINA)
2017 @China

พ ศจิกายน November)

ันวาคม December)

• Asia’s Leading Travel Trade
Show 2017 @Singapore

งานไมซ์ในประเทศ

งานไมซ์ในต่างประเทศ

รูปที่ 4-22 งานไมซ์ในกลุ่มท่องเทีย่ วและไมซ์ที่มีการจัดในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการจัดงานไมซ์ในกลุ่มท่องเที่ยวและงานไมซ์ จานวน 12 งาน พบว่ามีการ
จัดงานกระจายไปในแต่ละเดือน โดยเดือนที่มีการจัดงานมาก ได้แก่ เดือนมกราคม จานวน 2 งาน เดือน
มีนาคม จานวน 2 งาน และเดือนกันยายน จานวน 3 งาน
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5. โครงการต้นแบบการจัดคลัสเตอร์งานไมซ์
การพัฒนาและยกระดับการจัดงานไมซ์ในแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อเป็นกลไกในการเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของแต่ ล ะคลั ส เตอร์ นั้ น สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี เช่ น การรวมกลุ่ ม งานไมซ์ ที่ มี เ นื้ อ หาหรื อ
วัตถุประสงค์ การจัดงานที่มีความคล้ายคลึ งกันมาจัดร่วมกัน เพื่อเพิ่มขนาดของการจัดงานให้ใหญ่ขึ้นและมี
จานวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้น การยกระดับการจัดงานที่มีอยู่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือมีเนื้อหาครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น การสร้างงานที่ยังไม่เคยจัดขึ้นมาใหม่ ตลอดจนการประมูลสิทธิ์การจัดงานที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ
เข้ามาจัดในประเทศไทย เพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน
ในประเทศสามารถเข้าร่วมงานได้สะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไปร่วมงานยังต่างประเทศ เป็นต้น
ทั้งนีจ้ ากการรวบรวมข้อมูลและการศึกษาถึงการจัดงานไมซ์ทั้ง 11 คลัสเตอร์ จึงได้มีการจัดทาแนวทางเพื่อ
เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาการจัด งานไมซ์ใน 5 คลัสเตอร์ ได้แก่ 1. กลุ่มการบันเทิง (Entertainment)
2. กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices) 3. กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Herbal & Organic)
4. กลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย (Robotic, IoT and Embedded Technology) และ 5. กลุ่ม
ซอฟต์แวร์และไอซีที (Software & ICT) โดยมีรายละเอียดของโครงการในแต่ละคลัสเตอร์ ดังนี้
5.1 กลุ่มการบันเทิง (Entertainment)
การพัฒนาการจัดงานไมซ์ในกลุ่มการบันเทิง เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของธุร กิจการบันเทิงในประเทศไทย
สามารถทาได้โดยการรวมกลุ่มการจัดงานที่มีอยู่ในช่วงเวลาต่างๆ ให้มาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่ม
ขนาดของงานให้ใหญ่ขึ้น และสามารถดึงดูดผู้สนใจเข้าร่วมงานได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างงานที่ไม่เคย
จั ด ขึ้ น มาใหม่ หรื อ การยกระดั บ ของงานที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น หรื อ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม มากขึ้ น โดยมี
รายละเอียดของแนวทางในการพัฒนาการจัดงานไมซ์ ดังนี้
1. การรวมกลุ่มคลัสเตอร์การจัดงาน
การจัดงานไมซ์ในกลุ่มการบันเทิง ของประเทศไทยมีการกระจายการจัดงานไปในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งนี้
กิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสาคัญและมีการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถนามารวมกลุ่มเพื่อจัดงาน
ร่วมกันหรือจัดในช่วงเวลาต่อเนื่องใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่มขนาดของงานให้ใหญ่ขึ้น และเพิ่มผลกระทบจากการ
จั ดงานให้ ส ามารถดึงดูดผู้ เข้าร่ว มงานจ านวนมากได้ ประกอบด้ว ย 2 กลุ่ มใหญ่ ได้แก่ 1. งาน Bangkok
Entertainment Festival และ 2. งาน Film/Drama/Animation/Music โดยมีรายละเอียดในแต่ล ะกลุ่ ม
ดังนี้
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กลุ่มการบันเทิง
1

2

Bangkok Entertainment Festival
(Mar-Apr)

Thailand Film/Drama/Animation/Music
(Nov)

รูปที่ 5-1 การจัดกลุม่ ปฏิทินไมซ์ในคลัสเตอร์กลุ่มการบันเทิง

1) โครงการ Bangkok Entertainment Festival
ชื่องาน
Bangkok Entertainment Festival
จานวนงาน
1 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
14 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
มีนาคม - เมษายน
รูปแบบการพั นางาน
รวมกลุ่มงานด้านการบันเทิงมาจัดรวมกันเป็นเทศกาลบันเทิง และนา
งานที่เกี่ยวข้องมาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ต่อจากเทศกาลบันเทิง
วัตถุประสงค์:
• เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศ
• เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิงได้พบปะแลกเปลี่ยน
ข้อมูล นวัตกรรม และเจรจาทางธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย:
• ผู้ผลิตทางด้านการบันเทิง
• นักวิชาการ/นักศึกษาด้านบันเทิง-ดิจิตอล
การจัดงาน:
• Bangkok Entertainment Festival นางานมาจัดรวมเป็นเทศกาล
บันเทิง ได้แก่
- Bangkok International Digital Content Festival (BIDC)
- Bangkok Comic Con
- Thailand Comic Con
- Thailand Toy Expo
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- Thailand Creative showcase
• งานที่เกี่ยวข้องที่นามาจัดในเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่
- Bangkok Theatre Festival
- Low Fat Festival
- Salaya Doc
การสนับสนุนจากภาครัฐ:
• การประชาสัมพันธ์งาน
• การร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
• การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA)
• สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)
• สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกไทย
(TACGA)
• สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (ELAT)
• สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT)
งาน Bangkok Entertainment Festival จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เป็นงานไมซ์ด้าน
การบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยความร่วมมือของ 7 องค์กรภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนผู้จัดงาน 4 ราย ได้แก่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริษัท พีพีดับบลิว อิน
เทอร์แอคทีฟ จากัด บริษัท บีอีซี –เทโร ทรูวิชั่น จากัด บริษัท เจพี ทอยส์ จากัด ซึ่งภายในงาน Bangkok
Entertainment Festival ได้รวมงานที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงถึง 5 งานเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ 1. Bangkok
International Digital Content Festival (BIDC) 2 . Bangkok Comic Con 3 . Thailand Comic Con
4. Thailand Toy Expo และ 5. Thailand Creative showcase
นอกจากนี้ในช่วงเดือนเดียวกันยั งมีการจัดงานในกลุ่มการบันเทิงอีก 3 งาน ได้แก่ 1. Bangkok Theatre
Festival 2. Low Fat Festival และ 3. Salaya Doc โดยแต่ละงานมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 Bangkok International Digital Content Festival (BIDC) เป็นเวทีแสดงศักยภาพและผลงานด้าน
อุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ แอนิเมชัน เกม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และแอพพลิเคชั่น
บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ดิจิตอลคอนเทนต์ และผลักดันธุรกิจ
แอนิเมชันและเกมให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย
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1.2 Bangkok Comic Con เป็นมหกรรมการแสดงสินค้าภาพยนตร์ การ์ตูน แอนิเมชัน ซึ่งได้สิทธิ์ในการ
จัดงานมาจากซานดิเอโก้คอมิคคอน (San Diego Comic Con) โดยมีผู้ผลิตการ์ตูนและแอนิเมชันค่าย
ใหญ่เข้าร่วมมากมาย เช่น Fox Warner HBO Universal Rose Dex Tiga และ Cartoon Network
นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตจากญี่ปุ่นเข้าร่วมอีกเป็นจานวนมาก
1.3 Thailand Comic Con เป็ น มหกรรมการแสดงสิ น ค้ า ที่ ร วบรวมเรื่ อ งราวของภาพยนตร์ การ์ ตู น
แอนิเมชัน เกม ของเล่น และของสะสม โดยส่วนมากเป็นผลงานจากค่ายญี่ปุ่นเป็นหลัก ซึ่ง เปิดโอกาส
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ให้ผู้บริโ ภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรง ผู้ผลิตในไทยจะได้พบกับผู้ผลิตผลงานระดับ
โลก การเปิดตัวสินค้าใหม่ พบกับนักเขียน นักวาดการ์ตูนชื่อดัง โปรดิวเซอร์และผู้อยู่เบื้องหลังผลงาน
ชั้นนาระดับโลก ทั้งภาพยนตร์แอนิเมชัน ทีมผู้สร้างเกม และศิลปินดัง
1.4 Thailand Toy Expo มหกรรมแสดงของเล่นนานาชาติ เป็นงานที่รวบรวมของเล่น และของสะสม
แบรนด์ดัง จากสหรัฐอเมริกา ยุ โ รป และเอเชีย การเปิดตัว สิ นค้าต้นแบบหลากหลายแบรนด์ของ
ต่างประเทศ พบกับศิลปินนักออกแบบของเล่นระดับโลกจากค่ายต่างๆ ตลอดจนการเปิดตัวแบรนด์
ของเล่นชั้นนาฝีมือคนไทย และจาหน่ายสินค้าจากบริษัทชั้นนาในราคาพิเศษ
1.5 Thailand Creative showcase หรื อ นิ ท รรศการความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ห่ ง ประเทศไทย เป็ น การ
นาเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย ประกอบด้วยการจัด
นิทรรศการแอนิเมชั่นและคาแรคเตอร์ดีไซน์ กิจกรรมด้านไอที การจัดแสดงผลงานการประกวดคลิป
วีดิโอระดับประเทศ และการจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อ "การรู้เท่าทันสื่อ”
1.6 Bangkok Theatre Festival เทศกาลละครกรุงเทพ เป็นมหกรรมศิลปะการแสดงร่วมสมัย ที่มีจานวน
ศิ ล ปิ น ผลงานละคร และผู้ ช มมากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ศิ ล ปิ น ผู้ ช ม ครู อ าจารย์ นั ก ศึ ก ษา นั ก วิ จ ารณ์
สื่อมวลชน และผู้มีใจรักละครเวที ได้พบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ เปิดพื้นที่สาหรับศิลปินรุ่น
ใหม่ๆ ให้ได้แสดงงานต่อสาธารณะ และสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมศิลปะการละครร่วมสมัย
1.7 Low Fat Festival เป็นเทศกาลศิลปะที่รวมศิลปะการแสดง (Theatre Art) และทัศนศิลป์ (Visual
Art) เข้าไว้ด้วยกัน เกิดเป็นศิลปะการแสดงแบบ Performance Art ภายในงานมีการแสดงของศิลปิน
ทั้งชาวไทยและศิลปินชาวต่างชาติมากมาย
1.8 Salaya Doc เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ซึ่งมีหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นเจ้าภาพ
หลัก เป็นการรวบรวมภาพยนตร์สารคดีจากประเทศต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและหาชมได้ยากมาจัด
แสดง
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2) โครงการ Thailand Film/Drama/Animation/Music
ชื่องาน
Thailand Film/Drama/Animation/Music
จานวนงาน
1 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
7-10 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
พฤศจิกายน
รูปแบบการพั นางาน
นางานในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ละคร แอนิเมชัน สารคดี และ
ดนตรี มาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบันเทิง
วัตถุประสงค์:
• เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศ
• เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิงได้พบปะแลกเปลี่ยน
ข้อมูล นวัตกรรม และเจรจาทางธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย:
• ผู้ผลิตทางด้านการบันเทิง
• นักวิชาการ/นักศึกษาด้านบันเทิง-ดิจิตอล
การจัดงาน:
• World Film Festival of Bangkok
• Animation Workshop
• Asian Side of the Doc
• ASEAN Bangkok Film Fest
• Asia Drama
• Animator Festival
• งานประเภท Music & Sound
การสนับสนุนจากภาครัฐ:
• การประชาสัมพันธ์งาน
• การร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
• การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกไทย
(TACGA)
• หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
• สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
• สมาคมดนตรี
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งานกลุ่ม Film/Drama/Animation/Music ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ ละคร แอนิเมชัน และสารคดี มาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 7 งาน ที่จัดใน
เดือนพฤศจิกายน ได้แก่
2.1 World Film Festival of Bangkok เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ เป็นงานเทศกาลภาพยนตร์
ระดับนานาชาติ ที่รวบรวมและคัดเลือกภาพยนตร์ต่างๆ จากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศมาฉาย
เปิดโอกาสให้ทั้งคนดูและผู้ผลิตได้ชมภาพยนตร์แนวต่างๆ และยังเป็นเวทีให้ผู้ผลิตภาพยนตร์นอก
กระแส ภาพยนตร์อินดี้ ได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนมุมมองซึง่ กันและกัน
2.2 Animation Workshop เป็นการจัดประชุมสัมมนาด้านแอนิเมชัน รวมถึงมีการจัดสัมมนาอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันด้ว ย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันมาเป็น
วิทยากร เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้สนใจและชื่นชอบแอนิเมชันและผู้พัฒนาแอนิเมชัน (Animator) ได้
พัฒนาและเพิ่มทักษะในการทาแอนิเมชัน
2.3 Asian Side of the Doc เป็ น มหกรรมภาพยนตร์ส ารคดีซึ่งเป็นเวทีการซื้อขายภาพยนตร์ส ารคดี
ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย มีการรวบรวมภาพยนตร์สารคดีจาก
ประเทศต่างๆ การจัดงานนี้ เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้เป็นตลาดซื้อขายสารคดีแห่งภูมิภาคเอเชีย
และช่วยผลักดันการส่งออกผลงานของไทยไปสู่ตลาดโลก
2.4 ASEAN Bangkok Film Fest งานเทศกาลหนังนานาชาติ ที่รวบรวมภาพยนตร์จากประเทศต่างๆ ใน
เอเชียมาแสดง เปิดโอกาสให้ได้ชมภาพยนตร์ต่างๆ จากกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย
2.5 Asia Drama เป็นงานไมซ์ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยการจัดมหกรรมละครโทรทัศน์ในกลุ่มประเทศ
เอเชีย เป็นเวทีให้เกิดการซื้อขายละครเพื่อนาไปฉาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เจอกับผู้ผลิตและผู้ขาย
ละครโทรทัศน์
2.6 Animator Festival เทศกาลแอนิเมชันเพื่อนักสร้างสรรค์แอนิเมชันและผู้ที่ชื่นชอบแอนิ เมชัน เป็น
เวทีการแสดงผลงานของนักพัฒนาแอนิเมชัน โดยมีการเปิดโอกาสให้ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าประกวด
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ฉายในเทศกาล เจ้าของผลงานจะได้รับโล่เกียรติคุ ณ ได้รับการแนะนา
และมีโอกาสเสนอผลงานต่อบริษัทแอนิเมชันชั้นนาของไทย
2.7 งานประเภท Music & Sound เป็นงานไมซ์ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่ง มีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ
ด้านดนตรี รวบรวมจัดแสดงผลงานดนตรี และดนตรีประกอบภาพยนตร์ ตลอดจนเป็นเวทีในการซื้อ
ขายผลงานเพลง ให้ผู้ซื้อได้เจอกับผู้ขาย
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2. การสร้างงานใหม่ (Build)
งานไมซ์ในกลุ่ มบันเทิงที่ ยังไม่เคยมีการจัดขึ้นในประเทศไทย และควรที่จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อ
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
1) งาน Asian Animation Summit (AAS) ควรจัดโดยสมาคมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิก
ซึง่ คาดว่าน่าจะจัดขึ้นในปี 2017- 2018
2) งานนิทรรศการภาพยนตร์ แสดงผลงานของส่วนต่างๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตหนังไทยรวมถึง
แอนิ เ มชั น และดนตรี (Thailand Movie Supply Chain Exhibition) ควรจั ด จั ด โดยสมาคม
ผู้กากับภาพยนตร์ไทย
3) งานนิ ท รรศการภาพยนตร์ อ าเซี ย น (International ASEAN Digital Content Forum Expo)
ควรจัดโดยสมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย
4) งานสัมมนาการสร้างความร่วมมือในการสร้างภาพยนต์ร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
(ASEAN Entertainment Collaboration) ควรจัดโดยสมาคมผู้กากับภาพยนตร์ไทย
5) งานประชุมสั มมนาคนในวงการบันเทิงเพื่อ แสดงส่ ว นหนึ่งของหนัง (Screening) ควรจัด โดย
สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย
6) งาน Bangkok/ Phuket/ Chiang Mai Movie Festival งานเทศการภาพยนตร์ ไ ทยและ
ภาพยนตร์นานาชาติที่ถ่ายทาในเมืองไทย ควรจัดโดยสมาคมผู้กากับภาพยนตร์ไทย
7) Asia Drama สามารถจัดในช่วงเดียวกับงาน World Film Festival of Bangkok ซึ่งควรจัดโดย
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
3. ยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ที่มีอยู่ที่ควรจะมีการพัฒนายกระดับการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้งานมีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นที่
สนใจของผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
1) งาน Thailand Animation Festival จัดโดย บริษัท สปุตนิค เทลส์ จากัด โดยจะพัฒนาให้เป็นงาน
ในระดับนานาชาติ ภายในปี 2017
ปญหาและข้อจากัดในการพั นางานไมซ์
การรวมกลุ่มการจัดงาน ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับการจัดงานในกลุ่มการบันเทิง ยังมีข้อจากัดบาง
ประการที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนางาน ดังนี้
1) ขาดความเชื่อมโยง และโฟกัส เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ละหน่วยงาน ต่างจัดงาน
กันเอง ซึ่งหลายงานมีรูปแบบและเนื้อหาที่คล้ายๆ กัน
2) ขาดการรวมตัวและประสานงานกันเนื่องจากบางกลุ่มคลัสเตอร์ยังไม่มีความเข้มแข็ง
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3) ขาดการกระจายไปยังเมืองอื่นๆในภูมิภาค ทาให้ขาดการขยายตัวหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
อื่นๆ
4) มีการจัดงานในช่วงเวลาเดียวกับการจัดงานในต่างประเทศ ทาให้ผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศอาจจะ
มีจานวนน้อยลง
5) การจัดงานในช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season) อาจทาให้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่พักและตั๋ว
เครื่องบิน
6) มีข้อจากัดในด้านภาษีการนาเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์บางประเภท
7) ขาดการสนับสนุนจากส่วนจังหวัดในการเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงาน (Host City)
ข้อเสนอแนะในการพั นางานไมซ์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดงานในกลุ่มการบันเทิง ได้แก่
1) วางแผนและกาหนดงานไมซ์ในแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์
2) กาหนดให้ สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางในการขอเป็นเจ้าภาพในการจัด งานไมซ์
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภายใต้แต่ละสมาคม
3) กาหนดแผนงานและตารางการจัดงานไมซ์ไม่ให้ซ้อนทับกับการจัดงานใหญ่ๆ ในต่างประเทศ
4) ให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณหรือสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมในการดึงงานเข้า
ประเทศไทยมากขึ้น
5) การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ
6) การเชิญบุคคลสาคัญที่มีชื่อเสียงในภาคการบันเทิงมาร่วมในพิธีเปิดงาน เช่น ดาราที่มีชื่อเสียง
7) การสนับสนุนจากส่วนจังหวัดในการร่วมเป็นเจ้าภาพและช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน
5.2 กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices)
การพัฒนาการจัดงานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้เข้างานเพิ่มขึ้น และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของประเทศไทย สามารถทาได้หลายวิธี เช่น
การรวมกลุ่มคลัสเตอร์การจัดงาน โดยรวมงานขนาดเล็กให้มาจัดร่วมกันหรือจัดในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันทาให้
งานมีขนาดใหญ่ขึ้น การประมูล สิทธิ์การจัดงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์โดยเฉพาะงานที่มีชื่อเสียงจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาจัดในประเทศไทย การยกระดับงานที่มีอยู่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือการสร้างงานขึ้นมาใหม่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การรวมกลุ่มคลัสเตอร์การจัดงาน
การพัฒนาการจัดงานประชุมสัมมนา นิทรรศการและการแสดงสินค้าในกลุ่มของอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น สามารถรวมกลุ่ ม การจั ด งานไมซ์ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม หลั ก คื อ 1. งานที่ มี
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กลุ่ มเป้ าหมายระดับ ประเทศ สามารถดึงกลุ่ มนักศึกษา นักวิช าการ และกลุ่ มผู้ ผ ลิ ตภายในประเทศ เช่น
มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย การแข่งขันนวัตกรรมวิศวกรรมชี วิการแพทย์ โดยจัดขึ้นในเดือน
สิ งหาคม และ 2. งานที่มีกลุ่ มเป้ า หมายระดั บนานาชาติ ต้องการดึงผู้ เ ข้าร่ ว มงานจากต่ างประเทศ เช่น
Medical Fair และ Thailand Lab International ที่จะมีการจัดขึ้นภายใน 2 อาทิตย์แรกของเดือนกันยายน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์
1

2

งานประชุมและแสดงสินค้าอุปกรณ์
การแพทย์ไทย (Aug)

Medical Fair/ Thailand Lab
(Sep)

รูปที่ 5-2 การจัดกลุม่ ปฏิทินไมซ์ในคลัสเตอร์กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์

1) โครงการ งานประชุมและแสดงสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ไทย
ชื่องาน
งานประชุมและแสดงสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ไทย
จานวนงาน
1 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
7 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
สิงหาคม
รูปแบบการพั นางาน
รวบรวมงานประชุมและงานแสดงสินค้าในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์การแพทย์ นามาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่มแรงดึงดูด
กลุ่มผู้เข้าร่วมงานที่เป็นเป้าหมาย
วัตถุประสงค์:
• เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ และข้อมูลวงการแพทย์
• เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์
• เพื่อส่งเสริม Startup ด้าน Med Tech และ Health Tech
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กลุ่มเป้าหมาย:

• ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
• แพทย์
• กลุ่ม Start-up
การจัดงาน:
• มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย
• งานนิทรรศการและการแข่งขันนวัตกรรมวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Biomedical Engineering Innovation)
• สัมมนาสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
• สัมมนาสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
การสนับสนุนจากภาครัฐ:
• การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม และเชิญชวนผู้ประกอบการให้มา
จัดแสดงสินค้า
• สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
• สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
• สถาบันพลาสติก
• สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
การรวบรวมงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการและการแสดงสินค้า และการประกวดแข่งขันนวัตกรรมที่
เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อนามาจัดร่วมกันหรือจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีเป้าหมายในการดึงดูด
ผู้เข้าร่วมงานจากในประเทศทั้งกลุ่มผู้ผลิ ตอุปกรณ์การแพทย์ นักวิชาการ แพทย์ และนักศึกษา โดยงานที่
เกี่ยวข้องที่สามารถนามาจัดในเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้
1.1 มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย เป็นเวทีพบปะระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ ผู้ผลิต
และผู้ใช้งานจริง เพิ่มโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ มีการรวบรวมผลงานนวัตกรรมการแพทย์ฝีมือคนไทยที่
โดดเด่นมาจัดแสดง เช่น บ้านสาหรับผู้สูงอายุ ระบบหุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ดินสอมินิ หุ่นยนต์สอนเด็ก
ออทิสติก และรถพยาบาลนาโน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ ยนจากผู้ แทน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
1.2 งานนิ ท รรศการและการแข่ ง ขั น นวั ต กรรมวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ (Biomedical Engineering
Innovation) เป็ น งานที่ร วบรวมแนวคิด และสิ่ งประดิษ ฐ์ วิศวกรรมชีว การแพทย์ โดยภายในงาน
ประกอบไปด้วย การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ กิจกรรม workshop ของภาควิชาวิศวกรรมชีว
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การแพทย์ และการแนะแนวการศึกษาต่อสาหรับนักเรียน-นักศึกษา ชั้นมัธยมปลาย เพื่ อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพในประเทศไทย
โดยมีเจ้าภาพจัดงาน คือ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย
1.3 สัมมนาสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย เป็นงานของสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีว การแพทย์ไทย
(Thai Biomedical Engineering Research Association) มี ก ารจั ด ขึ้ น เป็ น ประจ าทุ ก ปี โ ดย
ผลั ดเปลี่ ย นให้ มหาวิทยาลั ยต่างๆ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่ว มมือใน
สหวิ ช าการสาขาวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ และเปิ ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ใ ห้ นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ
นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และ
โรงพยาบาลได้นาความรู้และผลงานมานาเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
1.4 สัมมนาสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ มีการจัดขึ้นเป็นประจา
ทุกปี โดยมีหัวข้อแตกต่างกัน เป็นการจัดงานของสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย เพื่อเป็นเวทีในการ
เผยแพร่เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่ ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล นัก พัฒนาอุปกรณ์
ชีว การแพทย์ นั กเทคนิ คการแพทย์ นักกายภาพบาบัด วิศวกร ช่างอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายของบุคลากรทางการแพทย์ การเผยแพร่วิทยาการ
ทางการแพทย์ การบริการวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นระบบ
2) โครงการ Medical Fair/ Thailand Lab
ชื่องาน
Medical Fair/ Thailand Lab
จานวนงาน
1 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
7 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
กันยายน
รูปแบบการพั นางาน
ยกระดับการจัดงาน Medical Fair โดยเพิ่มงานประชุมทางวิชาการ
(Convention) ระดับนานาชาติ ที่สามารถเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศเข้ามาร่วมงาน เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน
เพิ่มขึ้น และนางานที่เกี่ยวข้อง เช่นงาน Thailand Lab มาจัดในเวลา
ใกล้เคียงกัน
วัตถุประสงค์:
• เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ และข้อมูลวงการแพทย์
• เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย:
• ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
• แพทย์
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การจัดงาน:

• Medical Fair
- Medical Fair
- งาน Convention นานาชาติ ที่สามารถดึง Guest Speaker ชั้นนา
ทางการแพทย์มาร่วมได้
• Thailand Lab International
การสนับสนุนจากภาครัฐ:
• การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม
• อานวยความสะดวกในการเดินทาง
• การเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาจัดแสดงสินค้า
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
• สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
• สถาบันพลาสติก
• สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
การจัดงานแสดงสินค้าในกลุ่มของอุปกรณ์และนวัตกรรมการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่และมีผู้เข้าร่วมงานจาก
ต่างประเทศมีอยู่ด้วยกัน 2 งาน ซึ่งจัดในเวลาใกล้เคียงกัน แต่คนละสถานที่ คือ ภายใน 2 อาทิตย์แรกของ
เดือนกันยายน ได้แก่ 1. Medical Fair และ 2. Thailand Lab
2.1 Medical Fair Thailand เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม
การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีการจัดงานเป็น
ประจาทุก 2 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือภาคธุรกิจการค้าและบุคลากรสายอาชีพ เช่น ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แพทย์ (ศัลยกรรมและโรงพยาบาล) บุคลากรด้านพยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิค
โรงพยาบาล นักชีววิทยา นักชีวเคมี เจ้าหน้าที่เทคนิค นักเคมีผสมยา เภสัชกร นักกายภาพบาบัด เป็น
ต้น ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดประชุมและสัมมนาที่มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย และมีวิทยากรจาก
ต่างประเทศ โดยในปี 2017 จัดขึ้นในวันที่ 6 - 8 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ซึ่งการ
ยกระดับ การจั ดงาน Medical Fair Thailand ให้ มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ควรทีการเพิ่มการจัดงาน
ประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับให้
มาร่วมบรรยายภายในงาน เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้การจัดงานเป็นที่น่าสนใจและเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วม
งานได้
2.2 Thailand Lab International เป็ น เวที ส าหรั บ การลงทุ น และความรู้ ตลอดจนเป็ น งานแสดง
เทคโนโลยีเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเครื่องมือ ทางห้องปฏิบัติการ
ล่าสุดด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสอบเทียบและมาตรวิทยา ความ
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ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดเป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยหนึ่งในงานแสดงสินค้าของ
Thailand Lab อย่างเช่น Life Sciences & BIO Investment สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยี
เพื่อมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคู่ค้าทางธุรกิจให้กับธุรกิจชีววิทยาศาสตร์
รวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจ โดยมีวิทยากรมากกว่า
150 ท่าน และการสาธิตการใช้เครื่องมือ ทางห้ องปฏิบัติการ โดยในปี 2017 จัดขึ้นในวัน ที่ 6 - 8
กันยายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
2. การประมูลสิท ิ์การจัดงาน (Bid)
งานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ทคี่ วรจะประมูลสิทธิ์การจัดงานจากต่างประเทศเข้ามาจัดในประเทศไทย
ได้แก่
1) งาน Medica ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศเยอรมัน ซึ่ง
จัดโดยบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย จากัด
2) งานประชุมสัมมนาด้านการต้านบุห รี่ 2019 ของแพทยสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
3) งาน CPHI: งานแสดงสิ น ค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิ ตยา มีจัดขึ้นที่
ประเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น จัดโดยบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
3. ยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ ในกลุ่ ม อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ที่ ควรมี การยกระดับ การจัด งานให้ ดี และใหญ่ ขึ้น เพื่ อเพิ่มจ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
1) Medical Fair Thailand ที่จัดโดยบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย จากัด และ Thailand Lab
International ของบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด
2) งานแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยให้เป็นระดับสากลมากขึ้นโดยเป็นการฉลองครบรอบ 96 ปีของ
แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
3) งานสัปดาห์เภสัชกรรม โดยฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
4) งานการประชุมประจาปี ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
5) Pharmaceutical Product Working Group 2017 (PPWG) โดยสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิต
ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 – 3,000 คน
6) งานการประชุ ม วิ ช าการอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ThaiBMI : Update Critical Care & Related
Medical Equipment โดยสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
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7) งาน The 9th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2016): Thai
Biomedical Engineering Research ที่จัดโดยสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
4. การสร้างงานใหม่ (Build)
งานไมซ์ที่ควรจะสร้างงานขึ้นมาใหม่ หรือสร้างงานที่มีรูปแบบคล้ายกับงานในระดับนานาชาติ ได้แก่
1) งาน IMCAS Annual World Congresses (IMCAS) ควรจัดโดย International Master
Course on Aging Science (IMCAS)
2) งาน Traditional Medicines and Health Supplements (TMHS) ซึ่งควรจัดโดย สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
3) งานมหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovation of Thailand) โดยเป็น
การจัดนวัตกรรมเครื่องมือการแพทย์ไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ยาสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และ
เครื่องมือทดสอบ ควรจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
ปญหาและข้อจากัดในการพั นางานไมซ์
ปัญหาและข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการจัดงานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่
1) การจัดงานแต่ล ะงานมีรูปแบบการจัดงานและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถนามาจัด
ร่ ว มกั น ได้ เช่ น งาน Medical Fair มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายของกลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานจาก
ต่างประเทศ ในขณะที่งานมหกรรมตลาดนั ดนวั ต กรรมการแพทย์ไ ทย มีเป้าหมายเพื่ อ นาเสนอ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือคนไทย
2) การนางานที่มีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันมาจัดในเวลาไล่เลี่ยกันนั้น อาจเกิดการแย่งกลุ่มลูกค้าซึ่งกัน
3) ข้อจากัดในเรื่องของสถานที่ของการจัดงานที่ไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถยกระดับงานที่มีขนาดใหญ่
อยู่แล้ว ให้ใหญ่ขึ้นได้อีก เช่น งาน Medical Fair ที่ต้องการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านของเครื่องจักร
และยาเวชภัณฑ์
4) ก ระเบียบในการนาเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากต่างประเทศเข้ามาแสดงภายในงานมีความ
ซับซ้อนยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดงานอย่างยิ่ง
5) ผู้จัดงานมีความเห็นว่าการรวมงาน หรือการสร้างรูปแบบงาน ไม่ได้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน
มากนัก ควรจะต้องมีการยกระดับงานแต่ละงานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการพั นางานไมซ์
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดงานไมซ์ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่
1) การพัฒนาและยกระดับงานแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
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1.1) งานขนาดใหญ่ เช่น Medical Fair เพิ่มขอบเขตของการจัดงานให้กว้างมากขึ้น เช่น การเพิ่มใน
ส่วนของเครื่องจักร (Machine) และยาเวชภัณฑ์ (Pharmacy) รวมทั้งดึงงาน World Congress
ที่มีความเกี่ยวข้องเข้ามา และเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมงาน
1.2) งานขนาดกลาง เช่น Thailand Lab International ควรแยกงาน (Spilt) และขยายกลุ่มผู้แสดง
สินค้า (Exhibiters Profile) ที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเพิ่มตลาดใหม่ๆ
1.3) งานขนาดเล็ก เช่น งานประชุมเชิงวิชาการของแพทยสมาคมสาขาต่างๆ หรืองานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะต้องมีการสร้างจุดเด่ นของงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการเชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับมาร่วมงาน
2) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนทางด้านของค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างวิทยากร (Speaker) ที่มีชื่อเสียง เข้า
มาร่วมประชุม เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน
3) จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจัดงานประชุม
และแสดงสินค้า เช่น การนาเข้าผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และสินค้าตัวอย่าง โดยเป็นการทางานร่วมกัน
ระหว่างภาคเอกชน ผู้จัดงาน และหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5.3 กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Herbal & Organic)
การพัฒนาการจัด งานไมซ์ในคลัสเตอร์ของกลุ่ มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการสร้างจุดเด่นของการจัดงานและกรอบ
ระยะเวลาการจัดงานให้แน่ชัด เพื่อเป็นการผลักดันการจัดงานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของ
ประเทศไทยให้เป็น ที่รู้ จั กของต่างประเทศ และสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มจานวนนักเดินทางไมซ์เข้า มาใน
ประเทศไทยให้มากขึ้น
ทั้งนี้จากประเด็นการสอบถามและการลงข้อสรุปความคิดเห็นในกลุ่มคณะผู้บริหารและอาจารย์ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนในวงการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พบว่าการรวมกันสร้างเป็นคลัสเตอร์ ควรแยก
กลุ่มคลัสเตอร์ระหว่างสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ออกจากกันอย่างชัดเจน และเนื่องจากงานของกลุ่ ม
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มีความกระจัดกระจาย จึงควรเน้นการพัฒนาและยกระดับงานของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นหลัก นอกจากนี้อาจมีการประมูลสิทธิ์การจัดงานด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จ าก
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคลัสเตอร์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การรวมกลุ่มคลัสเตอร์การจัดงาน
งานไมซ์กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Herbal & Organic) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย
ได้แก่ งานไมซ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรี ย์ และงานไมซ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่งทั้ง 2
กลุ่มนี้จะมีผลิตภัณฑ์และเป้าหมายของการจัดงานไมซ์ที่แตกต่างกัน และมีช่วงเวลาในการจัดต่างกันคือ กลุ่ม
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สินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ (Organic and Natural Expo) จัดขึ้นในช่วงเดือนกรก าคม และ งานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ จัดในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
1

2

Organic and Natural Expo
(Jul)

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
(Sep)

รูปที่ 5-3 การจัดกลุม่ ปฏิทินไมซ์ในคลัสเตอร์กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์

1) โครงการ Organic and Natural Expo
ชื่องาน
Organic and Natural Expo
จานวนงาน
1 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
7 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
กรก าคม
รูปแบบการพั นางาน
ยกระดับการจัดงาน โดยรวบรวมงานประชุมและงานแสดงสินค้า
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์
วัตถุประสงค์:
• ส่งเสริมการทาเกษตรแบบออแกนิค การปลูกและการแปรรูปสินค้า
ออแกนิค และการพัฒนาคุณภาพสินค้าออแกนิค
• ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า
กลุม่ เป้าหมาย:
• เกษตรกร
• ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ
• ผู้บริโภค
การจัดงาน:
• งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ (Organic and Natural Expo)
• งานประชุมและงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์
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การสนับสนุนจากภาครัฐ:

• การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม และเชิญชวนผู้ประกอบการให้มา
จัดแสดงสินค้า
• สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
• กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การรวบรวมงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการและการแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อนามาจัด
ร่ ว มกัน หรื อจั ดในช่ว งเวลาใกล้ เคีย งกัน โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดผู้ เข้าร่ว มงานจากในประเทศทั้งกลุ่ม
เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ และผู้บริโภคที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์ โดยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถ
นามาจัดร่วมกัน ประกอบด้วย
1.1 งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ เป็นงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ รวมถึงบริการด้านเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมผู้ผลิต
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อ
ส่ งเสริ มภาพลั กษณ์สิ น ค้าและบริ การอินทรีย์ ไทยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมผู้ ผ ลิ ตและ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งจาหน่ายสินค้าอินทรีย์อย่างครบวงจร เพื่อสร้าง
เครือข่ายการค้า เพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิ ตหรือเจ้าของสินค้าและ
ผู้ซื้อในและต่างประเทศ เสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ในด้านการผลิต การตลาด
และการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ให้ได้รู้โอกาสและทิศทางในการ
ทาการค้า และสามารถแข่งขันในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันและเชื่อมโยงการตลาด
ข้อมูลการค้า ก ระเบียบ และมาตรฐานการรับรองระหว่างภูมิภาคของไทยและต่างประเทศ
1.2 งานประชุมและงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องมาจัดร่วมกัน
เช่น งานประชุมสัมมนาด้านการเพาะปลูก แปรรูป ตลอดจนการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ งาน
นิ ทรรศการและงานแสดงสิ น ค้าผลิ ตภัณ ฑ์เ กษตรอิน ทรี ย์ ผลิ ตภัณฑ์เกษตรอิน ทรีย์ แปรรู ป และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
2) โครงการ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
ชื่องาน
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
จานวนงาน
1 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
7 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
กันยายน
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รูปแบบการพั นางาน

รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรมาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกระดับการจัดงานให้ใหญ่ขึ้น
สามารถสร้างผลกระทบและดึงดูดผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมากได้
วัตถุประสงค์:
• ส่งเสริมการปลูก การแปรรูป และการพัฒนาคุณภาพสมุนไพร
• ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจสมุนไพรในประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย:
• เกษตรกร และผู้แปรรูปสมุนไพร
• ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ
การจัดงาน:
• งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
• งานสืบสานตานานภูมิปัญญาไทย
• งานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
การสนับสนุนจากภาครัฐ:
• การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม และเชิญชวนผู้ประกอบการให้มา
จัดแสดงสินค้า
• สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
• กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
• กระทรวงสาธารณสุข
ยกระดับการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติให้ใหญ่ขึ้น โยการนางานที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรมาจัดใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ เช่น งานสืบสานภูมิปัญญาไทย และงานมหกรรมสมุนไพร
และการแพทย์แผนไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ อีก 23 ภาคีเครือข่าย เพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ ตระหนัก และเชื่อมั่นในบริการแพทย์แผนไทย ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้สามารถสร้าง
เศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีการเปิดตลาดเชิงธุรกิจระหว่างผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน และผู้ขายในประเทศที่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์จากยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เครื่องสาอาง กลุ่มวัตถุดิบและสารสกัดกลุ่มอื่นๆ และเพิ่มพื้นที่ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่นาสินค้าและ
บริการมาจาหน่าย เพื่อให้คนที่สนใจและมองหาธุรกิจได้เรียนรู้และเปลี่ยนมุมมองการต่อยอดธุรกิจ
ด้านสมุนไพร อีกทั้งยังมีการจัด 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การประกวดผลงานวิชาการ 2. การประชุม
วิชาการ 3. การอบรมระยะสั้น 2 ชั่วโมงฟรี กว่า 30 หลักสูตร 4. การจัดแสดงสวนสมุนไพรหายาก
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สมุนไพรประจาถิ่น และสมุนไพรในการวิจัย สมุนไพรเศรษฐกิจจากทั่วประเทศไทย 5. การจัดแสดง
ลานวัฒนธรรม แสดงพิธีกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของ 4 ภาค และวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านสุขภาพ
6. เปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และ 7. การแสดงนวั ตกรรมและ
งานวิจัยในรูปแบบมหานครแห่งสมุนไพร จากผู้ประกอบการ 7 กลุ่ม ได้แก่ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เครื่องสาอาง สปา วัตถุดิบและสารสกัด ผลิตภัณฑ์สัตว์ และกลุ่มเทคโนโลยีการผลิต
2.2 งานสืบสานตานานภูมิปัญญาไทย โดย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรเครือข่าย จัดงานสืบสาน
ตานานภูมิปัญญาไทย มรดกไทย สู่สุขภาพไทยและสุขภาพโลก มีจัดแสดงองค์ความรู้การแพทย์แผน
ไทย 4 สาขา ได้แก่ สาขาเภสัชกรรม สาขาเวชกรรมตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
สาขาการผดุงครรภ์โบราณ และสาขาการนวดไทย มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น เทคนิคการ
นวดแก้โรคนิ้วล็อค นวดบาบัดโรคปวดหัวไมเกรน นวดคลายโรคจากการทางานหรือโรคออฟฟิศซินโด
รม (Office Syndrome) และมอบประกาศนียบัตรรับรองทันที สอนการทาตะไคร้หอมไล่ยุง อาหาร
และน้าสมุนไพร อาหารเฉพาะโรค อาหารเพื่อสุขภาพ มีสวนสมุนไพรโดยมีพืชสมุนไพรกว่า 200 ชนิด
รวมไว้ในที่เดียวกัน ตลอดงานจะมีการแจกกล้าสมุนไพร รวมถึงหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกเคลื่อนที่ ที่พร้อมให้คาปรึกษาและให้บริการตรวจรักษาฟรี
2.3 งานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ชลบุรี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับจังหวัด
ชลบุรี จัดงานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 6 ภายใต้ชื่อสมุนไพรภูมิปัญญา
ไทยก้าวไกลสู่สากล กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยสุดยอดสมุนไพรคุณภาพจากภาคตะวันออก เช่น
ชาสมุนไพรอดบุหรี่ สมุนไพรต้านโรค ปาล์มคาหวาน สมุนไพรพญานอนหลับ น้าสมุนไพรมะพร้าว
นกเขา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่าย ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ภายในงานยังเป็น
การรวมกันของปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ และยังมีการประกวดสุด
ยอดส้มตาสมุนไพร น้าพริกสมุนไพรลดพุง เป็นต้น
2. การยกระดับงาน (Upgrade Events)
งานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ควรมีการยกระดับการจัดงานให้ดีและใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่ม
จานวนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
1) งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนา
งานสมุนไพรอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันมาจัดในช่ว งเวลาใกล้เคียงกับงานมหกรรมสมุ น ไพร
แห่งชาติ เช่น งานสืบสานตานานภูมิปัญญาไทย งานประชุมเชิงวิชาการของสมาคมต่างๆ และงาน
มหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
3. การประมูล (Bid)
งานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ควรมีการประมูลสิทธิ์การจัดงานจากต่างประเทศเข้ามาจัด
ในประเทศไทย ได้แก่
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1) งานสัมมนาหรืองานแสดงสินค้านานาชาติ (International Conference and Exhibition) ด้าน
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยนามาจัดในเวลาใกล้เคียงกับการจัดงานใหญ่ในประเทศ เช่น
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
ปญหาและข้อจากัดในการพั นางานไมซ์
ปัญหาและข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการจัด งานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ได้แก่
1) การจั ด งานในปั จ จุ บั น ไม่ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ และขาดความเชื่ อ มโยง โดยแต่ ล ะงานจะมี
แนวความคิดที่แตกต่างกันมาก
2) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานไม่ได้ทาการจัดงานไมซ์ในส่วนที่ตนเองถนัด
3) งานนิทรรศการและการแสดงสินค้า (Exhibition) ในกลุ่มกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ส่วนมาก
เป็นเพียงการแสดงสินค้า (Showcase) เท่านั้น ยังไม่มีการซื้อขายมากเท่าที่ควร เนื่องจากขาดผู้ซื้อ
รายใหญ่ มีเพียงผู้บริโภคที่มาซื้อ (Business to Consumer: B2C) เท่านั้น
4) ผู้ให้บริการด้านการจัดงานไมซ์ (PEO/PCO) ในประเทศไทยยังไม่แข็งแรง และไม่มีการใช้เทคโนโลยีใน
การอานวยความสะดวกการจัดงาน ทาให้ต้องพึ่งผู้จัดงานจากต่างประเทศ
5) การจัดงานบางงานไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น งานใหญ่ของภาครัฐที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทาให้
การรวมกลุ่มการจัดงานเป็นไปได้ยาก
ข้อเสนอแนะในการพั นางานไมซ์
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดงานไมซ์ในกลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ได้แก่
1) การยกระดับ งานไมซ์ที่มีอยู่เดิมให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เช่น การยกระดับงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ โดยนางานขนาดเล็กที่มีความเกี่ยวข้องมาจัดร่วมกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
2) มีการวางแผนการพัฒนางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในระยะยาว โดยกระทรวงสาธารณสุขควรมี
นโยบายที่ ชั ด เจนในการจั ด งาน รวมทั้ ง เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด แสดงสิ น ค้ า (Professional
Exhibition Organizer: PEO) เข้ามาช่วยงาน
3) ควรเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เนื่องจากการจัดงานของ
กลุ่มคลัสเตอร์นี้ยังมีความกระจัดกระจายอยู่มาก
ข้อเสนอแนะการจัดงานรูปแบบใหม่
จากการสอบถามและการรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มของคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ทาให้ได้แนวคิดรูป แบบการจั ดงานแบบใหม่ของกลุ่ มคลัส เตอร์ส มุนไพรและผลิ ตภัณฑ์อินทรีย์ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะสั้น (ช่วง 2 - 3 ปี) 2. ระยะกลาง (ช่วง 3 – 5 ปี) และระยะ
ยาว (ช่วง 5 ปีขึ้นไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ระยะสั้น (ช่วง 2 - 3 ปี)
1) การกระจายงานเล็กให้ไปจัดอยู่ใกล้งานใหญ่ เช่น งานสืบสานภูมิปัญญาไทย หรืองานประชุมเชิง
วิชาการของสมาคมต่างๆ รวมถึงงานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยที่มีการจัดในพื้นที่
ต่างจังหวัดในหลายจังหวัด ให้มาจัดอยู่ในช่วงใกล้ๆ กับงานใหญ่ คือ มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
เป็นต้น
2) การสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานสมุนไพรแห่งชาติให้ชัดเจน โดยต้องมีการสร้างจุดเด่นให้กับงาน ให้
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
3) หาพาร์ทเนอร์ (Partner) ที่เป็นมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมจัดงานทางด้าน
สมุนไพรกับกระทรวงสาธารณสุข
4) สร้างงานประชุมสัมมนาและเชิญวิทยากรต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับมาเข้าร่วม
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ นาความรู้ จากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์และต่อยอดองค์
ความรู้ ภ ายในประเทศอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ อีกทั้งการที่วิทยากรเป็นที่ยอมรับยัง สามารถดึง
ผู้เข้าร่วมงานได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
5) สร้างโซนนิ่งใหม่ของงานขึ้นมา เช่น การทา Herbal Life การจับคู่ทางธุรกิจ และการทา ASEAN
Symposium เป็นต้น
6) ทาการจับคู่ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ (Business Matching) เพื่อทาให้การทาการจับคู่
ธุรกิจของผู้มาร่วมออกงานแสดงสินค้า เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างครอบคลุม ไม่กระจัดกระจาย โดย
อาจทาการเชิญผู้ซื้อเข้ามาจากต่างประเทศ
2. ระยะกลาง (ช่วง 3 - 5 ปี)
1) ทาการซื้อแบรนด์ของต่างประเทศให้มาจัดงานไมซ์ในประเทศ
2) ดึ ง งานสั ม มนางานใหม่ ๆ ที่ ยั ง ไม่ เ คยจั ด ในไทยจากต่ า งประเทศ ให้ ม าจั ด ร่ ว มกั บ กระทรวง
สาธารณสุข
3) ดึงงานสั มมนาหรื องานแสดงสิ นค้านานาชาติ (International Conference and Exhibition)
เข้ามา จั ดใกล้ ๆ กับ งานใหญ่ในประเทศ เช่น งานมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติ ของกระทรวง
สาธารณสุข
3. ระยะยาว (ช่วง 5 ปีขึ้นไป)
1) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดาเนินการเองอย่างเอกชนการ (Privatization) เกี่ยวกับงานแสดง
สินค้า ควรจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสดงสินค้า (PEO) มืออาชีพมาช่วยงาน
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5.4 กลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกล งตัวไทย (Robotic IoT)
การพัฒนาการจัด งานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ อุปกรณ์ไอโอที และสมองกลฝังตัว โดยการรวมกลุ่มการ
จัดงานที่มีอยู่ในช่วงเวลาต่างๆ ให้มาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ยกระดับการจัดงานที่มีอยู่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
การประมูล สิ ทธิการจั ดงานด้านหุ่ นยนต์และไอโอทีจากต่างประเทศมาจัดในประเทศไทย เพื่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างงานใหม่ที่ไม่เคยจัดเพื่อให้ มีเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น เปิด
โอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และเป็นเวทีให้นักศึกษาหรือนักพัฒนาด้านหุ่นยนต์ได้มี
โอกาสแสดงผลงาน โดยมีรายละเอียดของแนวทางในการพัฒนาการจัดงานไมซ์ ดังนี้
1. การรวมกลุ่มคลัสเตอร์การจัดงาน
การจั ด งานไมซ์ ในกลุ่มหุ่ นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝั งตัวไทย ที่ส ามารถนามาจัดรวมกัน หรือจัดใน
ช่ ว งเวลาใกล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ เพิ่ ม ขนาดของงานให้ ใ หญ่ ขึ้ น และสามารถดึ ง ดู ด ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานจ านวนมากได้
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที
และสมองกล งตัวไทย
1

Robotic IoT & Manufacturing
(Jun)

Robotic IoT
(Oct)

Robotic Thailand Week
(Dec)

รูปที่ 5-4 การจัดกลุม่ ปฏิทินไมซ์ในคลัสเตอร์กลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย

1) โครงการ Robotic IoT & Manufacturing
ชื่องาน
Robotic IoT & Manufacturing
จานวนงาน
1 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
7 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
มิถุนายน
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รูปแบบการพั นางาน

ยกระดับการจัดงาน โดยรวบรวมงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการ
และงานอีเว้นท์ด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และอุปกรณ์
ไอโอที
วัตถุประสงค์:
• เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีของผู้ผลิต นักวิชาการ ผู้ที่สนใจ
• เป็นเวทีให้นักพัฒนานวัตกรรมของไทยได้มีที่แสดงผลงาน ตลอดจน
การเจรจาทางธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย:
• ผู้ผลิตด้านระบบการผลิต
• ผู้พัฒนา IoT
• กลุ่ม Start-up
การจัดงาน:
• TRS Conference on Robotics and Industrial Technology
• Manufacturing Expo
• Interplas Thailand
• NEPCON Thailand
• IoT Thailand
การสนับสนุนจากภาครัฐ:
• การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม
• อานวยความสะดวกในการเดินทาง
• การเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาจัดแสดงสินค้า
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
• สมาคมสมองกลฝังตัวไทย
• สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และ
สารสนเทศแห่งประเทศไทย
• Thailand IoT Consortium
การรวบรวมงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า รวมถึงงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับ
หุ่นยนต์ ไอโอที และระบบการผลิตอัตโนมัติมาจัดร่วมกัน หรือจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันภายในเดือนมิถุนายน
เพื่อเพิ่มขนาดของงานให้เป็นการจัดงานด้านหุ่นยนต์ ไอโอที และระบบการผลิตอัตโนมัติขนาดใหญ่ ที่ดึงดูดทั้ง
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรม ผู้พัฒนาด้านหุ่นยนต์และไอโอที รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up) ให้
เข้ามาร่วมงาน โดยงานที่เกี่ยวข้องที่ควรนามาจัดในช่วงเวลานี้ ได้แก่
1.1 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ โดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาส
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ให้ นั ก ศึ ก ษา นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย อาจารย์ วิ ศ วกร และผู้ ส นใจ ตลอดจนผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมเสนอผลงานใหม่ๆ ตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็น และมุมมองในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ในอนาคต
1.2 Manufacturing Expo เป็นงานแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในงานมีการแสดงสินค้า นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิ ต โดยงาน Manufacturing Expo
ประกอบด้ ว ย 6 งานย่ อ ย คื อ 1. Nepcon Thailand เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 2. Intermold Thailand เกี่ ย ว กั บ แม่ พิ ม พ์ การขึ้ น รู ป 3. Automotive
Manufacturing เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 4. Assembly &
Automation การประกอบ และระบบอัตโนมัติจักรกล รวมถึงหุ่นยนต์ต่ างๆ 5. Component &
Subcontracting เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประกอบ ชิ้ น ส่ ว น ที่ ใ ช้ กั น ในอุ ต สาหกรรม และ 6. Surface &
Coating เกี่ยวกับเรื่องการทาสี เคลือบผิวใช้กันในอุตสาหกรรม
1.3 Interplas Thailand เป็นมหกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกและปิโตรเคมีหนึ่งเดียวของ
ไทย ภายในงานได้รวมเทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศต่างๆ ดึงดูด ผู้ซื้อจากหลายอุตสาหกรรมทั่ว กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า งานนี้จะช่วยให้
นัก
อุตสาหกรรมได้เพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้า
1.4 NEPCON Thailand เป็ น มหกรรมเทคโนโลยีเพื่อการผลิตอิเล็ กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของอาเซียน
นอกจากการแสดงสินค้ าแล้วภายในงานยังมีการสัมมนาแบ่งปันองค์ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อกระตุ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอานวยประโยชน์เพื่อต่อยอดในอนาคตให้แก่ผู้ผลิตใน
วงการอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดโอกาสในการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจ
1.5 IoT Thailand เป็นงานนิทรรศการและแสดงสินค้าด้านไอโอที ที่มีแผนจะสร้างงานขึ้นใหม่โดยกลุ่ม
IoT Thailand Consortium โดยจะจัด 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และตุลาคม
2) โครงการ Robotic IoT
ชื่องาน
Robotic IoT
จานวนงาน
1 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
7 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
ตุลาคม
รูปแบบการพั นางาน
รวบรวมงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการ และงานอีเว้นท์ด้านระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์และอุปกรณ์ไอโอที รวมถึงงานประกวดการประดิษฐ์
หุ่นยนต์และอุปกรณ์ไอโอที
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วัตถุประสงค์:

• เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีของผู้ผลิต นักวิชาการ ผู้ที่สนใจ
• เป็นเวทีให้นักพัฒนานวัตกรรมของไทยได้มีที่แสดงผลงาน ตลอดจน
การเจรจาทางธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย:
• ผู้ผลิตด้านระบบการผลิต
• ผู้พัฒนาหุ่นยนต์
• กลุ่ม Start-up
การจัดงาน:
• RFID Hero
• IoT Thailand
• SEA Makerthon ASEAN
การสนับสนุนจากภาครัฐ:
• การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม
• อานวยความสะดวกในการเดินทาง
• การเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาจัดแสดงสินค้า
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
• สมาคมสมองกลฝังตัวไทย
• สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และ
สารสนเทศแห่งประเทศไทย
• Thailand IoT Consortium
การรวบรวมงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า รวมถึงงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับ
หุ่ น ยนต์ และไอโอที มาจั ดร่ ว มกัน ในเดือนตุล าคม เพื่อยกระดับการจัดงานให้ มีขนาดใหญ่ขึ้น และดึงดูด
ผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น ทั้งผู้ผลิตหุ่นยนต์และไอโอที ผู้พัฒนาด้านหุ่นยนต์และไอโอที รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up) ให้เข้ามาร่วมงาน โดยงานที่เกี่ยวข้องที่ควรนามาจัดในช่วงเวลานี้ ได้แก่
2.1 RFID Hero เป็นงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดโดย
ชมรมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ภายในงานจะประกอบไปด้วยการ จัดแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ
ทางด้ า นเทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี นอกจากนี้ ภ ายในงานยั ง ได้ ร วมรวมผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแก่ผู้สนใจ
2.2 IoT Thailand เป็นงานนิทรรศการและแสดงสินค้าด้านไอโอที ที่มีแผนจะสร้างงานขึ้นใหม่โดยกลุ่ม
IoT Thailand Consortium โดยจะจัด 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และตุลาคม
2.3 SEA Makerthon ASEAN การจัดประกวดแข่งขันสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ซึ่งจะมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยมีวัน
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เมกเกอร์กรุ๊ปจากสิงค์โปรเป็นผู้เริ่มจัดงานนี้ขึ้นมาโดยมีประเทศเข้าร่วม 10 ประเทศ เพื่อให้สมาชิก
ในชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาได้ประสบการณ์และความรู้และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท าธุ ร กิ จ และเป็ น การพบปะกั บ เหล่ า เมกเกอร์ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศซึ่ ง อาจน าไปสู่ ก ารคิ ด ค้ น
นวัตกรรมเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3) โครงการ Robotic Thailand Week
ชื่องาน
Robotic Thailand Week
จานวนงาน
1 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
7 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
ธันวาคม
รูปแบบการพั นางาน
ยกระดับงาน RoboCup Asia-Pacific Competition ให้เป็นงาน
Robotics Thailand week โดยจัดพร้อมกับ World Robotic
Conference เพื่อเป็นการยกระดับให้กลายเป็นงานนิทรรศการขนาด
ใหญ่ที่มีการแข่งขันด้านหุ่นยนต์
วัตถุประสงค์:
• เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีของผู้ผลิต นักวิชาการ ผู้ที่สนใจ
• เป็นเวทีให้นักพัฒนาหุ่นยนต์และไอโอทีของไทยได้มีที่แสดงผลงาน
ตลอดจนการเจรจาทางธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย:
• ผู้พัฒนาหุ่นยนต์
• นักศึกษาที่พัฒนาหุ่นยนต์
• กลุ่ม Start-up
การจัดงาน:
• RoboCup Asia-Pacific Competition
• World Robotic Conference
การสนับสนุนจากภาครัฐ:
• การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม และเชิญชวนผู้เข้าร่วมประกวด
• อานวยความสะดวกในการเดินทาง
• สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
• สมาคมสมองกลฝังตัวไทย
• Thailand IoT Consortium
งาน Robotic Thailand Week เป็นการยกระดับการจัดแข่งขัน RoboCup Asia-Pacific Competition
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยการนางานประชุมเชิงวิชาการด้านหุ่นยนต์อย่างเช่นงาน World Robotic Conference
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มาจัดร่วมกัน ทาให้สามารถพัฒนาการจัดงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีผู้ร่วมงานมากขึ้นได้ โดยภายในงานจะมี
ทั้งงานนิทรรศการด้านหุ่นยนต์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการหุ่นยนต์ และการจัดประกวดแข่งขันด้านหุ่นยนต์
ซึ่งมาจากการรวมงาน 2 งานเข้าด้วยกัน ได้แก่
3.1 RoboCup Asia-Pacific Competition เป็ น การประกวดและแข่ ง ขั น ประดิ ษ ฐ์ หุ่ น ยนต์ ใ นระดั บ
เอเชีย -แปซิฟิก เปิ ดโอกาสให้ นั กเรียนและนักศึกษาระดับอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษาได้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ จะต้องพัฒนาหุ่นยนต์ตามโจทย์ต่างๆ และนามาแข่งขันกัน ทาให้นักเรียน
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงเป็นเวทีในการ
แสดงผลงานอีกด้วย
3.2 World Robotic Conference เป็นงานประชุมเชิงวิชาการด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักพัฒนาหุ่น ยนต์ และผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนความรู้
และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ในประเทศไทย
2. การยกระดับงาน (Upgrade)
งานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทยที่ควรมีการยกระดับการจัดงานให้ดีและใหญ่ขึ้น
เพื่อเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
1) RoboCup Asia-Pacific Competition ของสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย โดยยกระดับให้เป็นงาน
Thailand Robotics Week โดยจั ด พร้ อ มกั บ World Robotic Conference เพื่ อ เป็ น การ
ยกระดับให้เป็นงานขนาดใหญ่ที่มีทั้งนิทรรศการด้านหุ่นยนต์และการประกวดแข่งขัน
2) ง า น International Conference on Embedded System and Intelligent Technology
(ICESIT) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
3) งาน International Design Contest (IDC) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) และสมาคมเครื่องจักรไทย
3. การประมูล (Bid)
งานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทยที่ควรมีการประมูลสิทธิ์การจัดงานจากต่างประเทศ
เข้ามาจัดในประเทศไทย ได้แก่
1) งานแสดงสิ น ค้าเกี่ย วกับ ระบบการผลิ ตอัตโนมัติและเมคคาทรอนิคส์ ที่จัดโดย Automatica
(Trade Fair for Automation and Mechatronics | Automatica)
2) งานประชุมนานาชาติ CISPA เป็นการประชุมการกาหนดมาตรฐานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีผู้เข้า
ประชุมจาก International Electron technical Commission (IEC) ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสใน
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การน าเสนอเป็ น เจ้ า ภาพในปี 2019 โดยทางสมาคมสมองกลฝั ง ตั ว ไทย (TESA) ได้ รั บ การ
สนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการเสนอเป็นเจ้าภาพ
3) International Robot Exhibition (IREX) ของ Japan Robot Association (JARA) โดยมาจั ด
ในช่วงเดือนมิถุนายนพร้อมกับงานด้านเครื่องจักรและอุตสาหกรรมต่างๆ
4) งานแข่งขัน World RoboCup โดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ซึ่งควรจะ
ประมูลสิทธิ์การจัดงานมาจัดในช่วงต้นเดือนกรก าคม
4. การสร้างงาน (Build)
งานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทยที่ยังไม่เคยจัด และควรมีการสร้างงานขึ้นมาใหม่
ได้แก่
1) งาน ASEAN Embedded Technology Conference ควรจั ด โดยสมาคมสมองกลฝั ง ตั ว ไทย
(Thai Embedded Systems Association, TESA)
2) งานประชุมสัมมนาและนิ ทรรศการด้าน Industry 4.0 Summit และ Exhibition ควรจัดโดย
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
3) งาน Asian Robot Exhibition (AREX) ในเดือน ธันวาคม ควรจัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
4) IoT Thailand เป็ น งานนิ ท รรศการและแสดงสิ นค้ า ด้ า น IoT ควรจั ด โดยกลุ่ ม IoT Thailand
Consortium โดยจัด 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และตุลาคม
ปญหาและข้อจากัดในการพั นางานไมซ์
ปัญหาและข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการจัด งานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัว
ไทย ได้แก่
1) ไม่สามารถจัดงานซ้าซ้อนในช่วงเวลาเดียวกับการจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขัน World
RoboCup ในช่วงเดือนกรก าคม เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานจะไปรวมตัวกันในงาน World RoboCup
2) การเลื่ อ นงานบางงานท าได้ ล าบาก โดยเฉพาะกิ จ กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งในระดั บ นานาชาติ เช่ น งาน
Makeathon ASEAN ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดต่อเนื่องในเมืองต่างๆ ทั่วกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น
3) กลุ่มผู้จัดงานประชุมและนิทรรศการ (PCO/PEO) ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านหุ่นยนต์และไอโอที
ยังมีจานวนน้อย ทาให้ไม่สามารถสร้างงานใหม่ (Build) ในคลัสเตอร์นี้ได้มากนัก
4) สถานที่จัดงานสาหรับคลัสเตอร์หุ่นยนต์และไอโอทีมีอยู่อย่างจากัด เนื่องจากงานไมซ์ในคลัสเตอร์นี้
ต้องใช้สถานที่เฉพาะ เช่น สถานที่จัดประชุมที่สามารถรองรับเครื่อ งจักรขนาดใหญ่ได้ หรือสถานที่จัด
ประชุมที่มีพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อทาการสาธิตผลิตภัณฑ์ประเภทโดรน (Drone) เป็นต้น
5) ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) โดยเฉพาะผู้ประกอบการในประเทศซึ่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม มีจานวนจากัดและไม่สามารถออกงานติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันได้
2017 © LYCON COPYRIGHT

-91-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 3: ปฏิทินการจัดงานไมซ์

ข้อเสนอแนะในการพั นางานไมซ์
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดงานไมซ์ในกลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝังตัวไทย ได้แก่
1) ควรมีการรวมกลุ่ มการจั ดงานที่มีเนื้อหาคล้ายคลึ งกันหรือมีทิศทางเดียวกันมาจัดร่ว มกัน เพื่อลด
ปัญหาด้านสถานที่จัดงานไม่เพียงพอ สะดวกต่อผู้จัด (PEO/PCO) และประหยัดเวลาของผู้แสดงสินค้า
(Exhibitor) ที่ไม่ต้องมาออกบูธหลายงาน
2) การจัดประกวดแข่งขันต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ต้องพิจารณาถึงระยะเวลาการ
เปิดและปิดภาคการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศด้วย
5.5 กลุ่มซอฟต์แวร์ และไอซีที (Software & ICT)
การพัฒนาการจัดงานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์และไอซีที เพื่อการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี
ตลอดจนส่งเสริมการประยุ กต์ใช้ ซอฟต์แวร์ และไอซีที สามารถทาได้โดยการรวมกลุ่ มการจัดงานที่มีอ ยู่ใน
ช่วงเวลาต่างๆ ให้มาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่มขนาดของงานให้ใหญ่ขึ้น การประมูลสิทธิ์การจัดงาน
จากต่างประเทศเข้ามาจัดในประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยี และสามารถดึงดูด
ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างงานที่ไม่เคยจัดขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดของแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดงานไมซ์ ดังนี้
1. การรวมกลุ่มคลัสเตอร์การจัดงาน
การจั ด งานไมซ์ ใ นกลุ่ ม ซอฟต์ แวร์ และไอซีที ที่มีจัดในประเทศไทยซึ่ง มีก ารกระจายการจัด งานไปใน
ช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งสามารถนามารวมกลุ่มเพื่อจัดงานร่วมกันหรือจัดในช่วงเวลาต่อเนื่องใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่ม
ขนาดของงานให้ใหญ่ขึ้น และเพิ่มผลกระทบจากการจัดงานให้สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจานวนมากได้

กลุ่มซอฟต์แวร์ และไอซีที
Software & ICT
(Mar Oct - Nov)

รูปที่ 5-5 การจัดกลุม่ ปฏิทินไมซ์ในคลัสเตอร์กลุ่มบันเทิง
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1) โครงการ Thailand Software & ICT
ชื่องาน
Thailand Software & ICT
จานวนงาน
2 ครั้ง/ปี
ระยะเวลา
5 - 7 วัน
ช่วงเวลาการจัดงาน
มีนาคม/ ตุลาคม -พฤศจิกายน
รูปแบบการพั นางาน
ยกระดับการจัดงาน โดยรวบรวมงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการ
และงานอีเว้นท์เกี่ยวกับดิจิตอล โปรแกรมซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ
วัตถุประสงค์:
• เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี และพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านดิจิตอล ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย:
• ผู้ผลิตดิจิตอล
• ผู้ใช้งานดิจิตอล
• กลุ่ม Start-up
การจัดงาน:
• งานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และไอซีที
• งานนิทรรศการและการแสดงสินค้าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และไอซีที
• การประกวดพัฒนาซอฟต์แวร์และไอซีที
การสนับสนุนจากภาครัฐ:
• การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม
• การเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาจัดแสดงสินค้า
• อานวยความสะดวกในการเดินทาง
งบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง:
• สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
• สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
• สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย
การรวบรวมงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า รวมถึงงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับ
ซอฟต์แวร์และไอซีทีมาจัดร่วมกัน หรือจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมมี 2 ช่วง คือ เดือน
มีนาคม และช่วงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน เพื่อเพิ่มขนาดของงานให้ มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อดึงดูดทั้งผู้ผลิตและ
ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ ดิจิตอล ไอซีที รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up) ให้เข้ามาร่วมงาน โดย
งานที่เกี่ยวข้องที่ควรนามาจัดในช่วงเวลานี้ ได้แก่
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1.1 งานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และไอซีที เช่น
- Education ICT Forum เป็ น งานสั ม มนาด้ า นวิ ช าการ ที่ มี ก ารน าเสนอนวั ต กรรมใหม่ ๆ เช่น
Digital Transformation เพิ่มขีดความสามารถในการทางานทุกที่ทุกเวลา Innovative Device
for Educations การใช้ น วั ต กรรมมาช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นการสอนให้ ส นุ ก และน่ า สนใจมากขึ้ น
นอกจากนี้ ยั งมีการอบรมนวัตกรรม เพื่อปรับใช้ด้านการศึกษาและธุรกิจ กิจกรรมสร้างแรง
บันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่
- The ICT International Student Project Conference (ICT- ISPC) เป็น การประชุมวิช าการ
แสดงผลงานของนั กศึกษาในระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้นาเสนอผลงานด้า น
เทคโนโลยีและการสื่อสาร อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาโครงการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และ
นักวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
- The International Conference on Computing and Information Technology การประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ความคิดเห็น และเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- TELECOMS WORLD ASIA ECTI-CON การประชุมนานาชาติประจาปีที่จัดโดยสมาคมวิชาการ
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ETCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เวที ใ นการน าเสนอความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี แ ละผลงานวิ จั ย ในสาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 งานนิทรรศการและการแสดงสินค้าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และไอซีที เช่น
- Software Expo Asia งานนิทรรศการและการแสดงสินค้า นวัตกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
จากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ การถ่ายทอดประสบการณ์จากเจ้าของธุรกิจที่ประสบ
ผลสาเร็จในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการสัมมนาจากวิทยากรระดับโลก
- E-biz Expo งานนิทรรศการและสัมมนาทางด้านธุ รกิจออนไลน์ครบวงจร ในงานประกอบด้วย
งานแสดงนิ ทรรศการด้านธุร กิจดิจิทัล เช่น e-Commerce, e-Logistic, e-Payment, การทา
การตลาดดิจิทัล และการทา e-Commerce ระหว่างประเทศ และงานสัมมนาที่รวมวิทยากรใน
วงการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัลทั้งจากในไทยและในระดับเอเชีย
- Bangkok International ICT Expo นิ ท รรศการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการที่แสดงเทคโนโลยีไอซีทีในอนาคต การแสดงสินค้านวัตกรรม
เทคโนโลยีจากภาคเอกชน การประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้และนวัตกรรมด้านไอซีที
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- Digital Thailand Shopping งานนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลไอโอที
และมีกิจกรรมมการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในด้านไอทีให้กับประชาชน เพื่อนาไปสู่การเป็น
สังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
- Thailand e-Commerce Week จัดโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ในงานมีการรวบรวมผู้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่รายเล็กถึงรายใหญ่ พร้อมผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพที่จะมาจุดประกายความคิดทางธุรกิจออนไลน์ ทั้งการสร้างแบรนด์ การทาการตลาด การ
โ ษณาผ่ านสื่ อออนไลน์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวอย่างผู้ ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ
- Thailand Software Fair จั ดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มีการแสดงซอฟต์แวร์
ต่างๆ โดยแบ่ งตามคลั ส เตอร์ อุ ตสาหกรรม 8 กลุ่ ม ได้แก่ การศึกษา การท่องเที่ย ว โรงงาน
อุตสาหกรรมและผู้ผลิตสินค้า ค้าปลีกและการจัดส่ง อาหารและการเกษตร สุขภาพ การตลาด
ดิจิทัล และธุรกิจทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสการจับคู่ทางธุรกิจ การเสวนาโดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ และมีคลินิกให้คาปรึกษาในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
1.3 การประกวดพัฒนาซอฟต์แวร์และไอซีที เช่น
- การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) จัดโดย ศูนย์
เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิว เตอร์แห่ งชาติ (NECTEC) เพื่อกระตุ้นให้ นักเรียน นิสิ ต
นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนาเอาความรู้ที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเปิดโอกาสการประกวดแข่งขันชิง เงินรางวัลในระดับประเทศ เพื่อ
สร้างเวทีสาหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป
- Thailand ICT Award เป็ น โครงการประกวดผลงานด้ า นซอฟต์ แ วร์แ ห่ ง ชาติ จั ด โดยสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ รวมถึงนิสิต นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการผลิต และพัฒนา
ผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปเผยแพร่แก่กลุ่มผู้ใช้ ได้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไอซีทีของ
ประเทศให้มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น
- Thailand ICT Youth Challenge จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
ร่ ว มกับ กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั ง คม และส านักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนส่งผลงานด้านไอซีทีเข้าประกวดตามหัวข้อต่างๆ ที่กาหนด เพื่อ
ชิงเงินรางวัล อันเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีการตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ทักษะด้านไอซีที
2. การประมูล (Bid)
งานไมซ์ ในกลุ่ มซอฟต์แวร์ และไอซีที ที่ควรมีการประมูล สิ ทธิ์การจัดงานจากต่างประเทศเข้ามาจั ด ใน
ประเทศไทย ได้แก่
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1) งาน World ICT Congress 2022 ซึ่งจัดโดย World Information Technology And Services
Alliance (WITSA)
2) CEBIT เป็นงานเทคโนโลยีดิจิตอลระดับโลกของประเทศเยอรมัน จัดโดย Deutsche Messe AG
3) IOT Asia งานนิทรรศการและการประชุมด้านไอโอทีของสิงคโปร์ โดย SingEx Exhibitions Pte
Ltd
4) Block Con งานที่นวัตกรรมด้าน บล็อกเชน (Blockchain) ที่ใช้ในเทคโนโลยีการเงิน (FinTech)
โดยบริษัท UBM Exhibition Singapore Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์
3. การสร้างงาน (Build)
งานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์และไอซีทีที่ยังไม่เคยจัด และควรมีการสร้างงานขึ้นมาใหม่ ได้แก่
1) งาน Software Tech Conference Convention การประชุมเชิงวิชาการเพื่อ สร้างความรู้ด้าน
การพัฒนาของอุตสาหกรรม และงานนิทรรศการแสดงสินค้าด้านซอฟต์แวร์และไอซีที ควรจัดโดย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
2) Software Roadshow โดยจัดกระจายไปในแต่ละจังหวัดในภูมิภาค เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ปญหาและข้อจากัดในการพั นางานไมซ์
ปัญหาและข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการจัดงานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์และไอซีที ได้แก่
1) นโยบายการจัดงานของภาครัฐไม่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง ส่วนการจัดงานของภาคเอกชนก็มี
ข้อจากัดด้านงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถจัดงานขนาดใหญ่ได้
2) การรวมกลุ่มการจัดงานทาได้ลาบาก เนื่องจากวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งศักยภาพการจัดงาน
ที่ต่างกัน ทาให้ไม่สามารถรวมงานเป็นคลัสเตอร์เดียวกันได้ เช่น งาน The Future of Government
กั บ งาน Thailand Local Government Summit เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น ระดั บ ประเทศกั บ
กลุ่มเป้าหมายระดับท้องถิ่น ตามลาดับ
3) การเคลื่อนย้ายงานทาได้ลาบาก เนื่องจากมีการกาหนดเวลาที่ชัดเจนไว้แล้ว เช่น งาน Thailand ICT
Youth Challenge ที่มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อนักเรียน ซึ่งต้องในช่วงปิดภาคเรียน หรืองานการแข่งขัน
พัฒ นาโปรแกรมแห่ งประเทศไทย (National Software Contest : NSC) และงาน Thailand ICT
Award เป็นการที่มีความต่อเนื่องกัน โดยจัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทยจะทาการจัด
งานก่ อ น เพื่ อ คั ด เลื อ กกลุ่ ม ที่ ช นะการประกวดเข้ า แข่ ง ขั น ต่ อ ในงาน Thailand ICT Award ซึ่ ง
ระยะเวลาควรห่างกันประมาณ 6 เดือน
4) ภาคเอกชนกลุ่มเล็กจะไม่จัดงานพร้อมกับงานซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงการแย่งผู้เข้างาน
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ข้อเสนอแนะในการพั นางานไมซ์
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดงานไมซ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์และไอซีที ได้แก่
1) สร้างความร่วมมือในการจัดงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยภาคเอกชนควรเป็นผู้จัดงาน ในขณะที่
ภาครัฐทาหน้าที่สนับสนุนการจัดงานมากกว่าที่จะจัดงานเองแข่งกับภาคเอกชน
2) ภาครัฐควรวางเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานระยะยาวในการจัด งานไมซ์ในเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
3) ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานไมซ์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่
- เพื่อการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย
- เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงการเป็นเวทีในการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือการเจรจาธุรกิจต่างๆ
MICE Cluster Calendar
มกราคม January)

กุมภาพัน ์ February )

มีนาคม March)

เมษายน April)
Entertainment

Software & ICT

พ ษภาคม (May)

มิถุนายน June)

กรก าคม July)
Herbal Organic

Robotic & IoT
กันยายน September)
Herbal Organic
Medical Device

ตุลาคม October)

พ ศจิกายน November)

Robotic & IoT

Entertainment

สิงหาคม August)
Medical Device
ันวาคม December)
Robotic & IoT

Software & ICT

รูปที่ 5-6 การจัดกลุม่ ปฏิทินไมซ์

จากโครงการต้นแบบการจัดคลัสเตอร์งานไมซ์ทั้ง 5 กลุ่ม ทาให้สามารถจัดทาปฏิทินการจัดงานไมซ์ในแต่
ละปีของทั้ง 5 กลุ่มได้ ดังนี้
1. กลุ่มการบันเทิง (Entertainment) มีการจัดงานไมซ์ 2 ช่วง ได้แก่ ระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึง
ต้นเดือนเมษายน และเดือนพฤศจิกายน
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2. กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices) มีการจัดงานไมซ์ 2 ช่วง ได้แก่ เดือนสิงหาคม และเดือน
กันยายน
3. กลุ่ ม สมุ น ไพรและผลิ ต ภัณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ (Herbal & Organic) มี ก ารจั ด งานไมซ์ 2 ช่ ว ง ได้ แ ก่ เดื อ น
กรก าคม และเดือนกันยายน
4. กลุ่มหุ่นยนต์ ไอโอที และสมองกลฝั งตัวไทย (Robotic IoT) มีการจัดงานไมซ์ 3 ช่วง ได้แก่ เดือน
มิถุนายน เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม
5. กลุ่ มซอฟต์แวร์ และไอซีที (Software & ICT)มีการจัดงานไมซ์ 2 ช่ว ง ได้แก่ เดือนมีนาคม และ
ระหว่างปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
เมื่อได้จัดทาปฏิทินการจัดงานไมซ์ในแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์แล้ว ทาง สสปน. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เชิญชวนผู้จัดงานในคลัสเตอร์ต่างๆ ให้มีการปรับเวลาการจัดงานให้สอดคล้องกับปฏิทิน รวมถึงมีมาตรการใน
การสนับสนุนผู้จัดงานเพื่อให้จัดงานไมซ์ให้สอดคล้องกับปฏิทินที่กาหนด
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาการจัดงานไมซ์ให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ การ
จัดทาปฏิทินการจั ด งานไมซ์ โดยการรวบรวมงานไมซ์ในคลัสเตอร์เดียวกัน ที่มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกันมาจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่มขนาดของงานและผลกระทบจากงานให้ใหญ่ขึ้น ดึงดูด
ผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีการประมูลสิทธิ์การจัดงานที่มีศักยภาพจากต่างประเทศมาจัดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว อันจะเป็นการเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถ
เข้าร่วมงานระดับนานาชาติได้ ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนวิธีอื่นในการพัฒนาการจัดงาน
ได้แก่ การยกระดับงานที่มีอยู่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น การสร้างงานที่ไม่เคยจัดขึ้นมา
ใหม่ หรือการกระจายงานที่มีศักยภาพและมีผลตอบรับดีออกไปจัดในต่างจังหวัด เป็นต้น
ดังนั้น สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะหน่วยงาน
ระดับ นโยบายที่มีภ ารกิจ ส าคัญในการขั บ เคลื่ อนอุ ตสาหกรรมไมซ์ ของประเทศจึง ควรมี มาตรการในการ
สนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์งานไมซ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
มาตรการในการสนับสนุนการพั นาคลัสเตอร์ไมซ์
เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มการจัด งานไมซ์ตามคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มการจัดงานใน
คลัสเตอร์เดียวกันมาจัดในช่วงเวลาใกล้เคี ยงกัน ทาง สสปน. จึงควรมีการสนับสนุนผู้จัดงานที่มีการจัดงานใน
ช่วงเวลาที่เป็นช่วงการจัดงานในแต่ละคลัสเตอร์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. เกณฑ์ในการให้การสนับสนุนการจัดงานในช่วงปฏิทินที่กาหนด
โดยทาง สสปน.ควรมีมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมสาหรับการจัดงานไมซ์ ดังต่อไปนี้
1. งานไมซ์ ที่ย้ ายมาจั ดในช่ว งเวลาตามปฏิทินที่ทาง สสปน. กาหนด ได้แก่ งานไมซ์ ที่เดิมจัดใน
ช่วงเวลาอื่น แต่ยินยอมที่จะย้ายช่วงเวลาการจัดงานมาจัดในช่วงที่กาหนด หรือมาจัดร่วมกับ
กิจกรรมในคลัสเตอร์เดียวกันตามช่วงเวลาที่กาหนด
2. งานไมซ์ที่สร้างขึ้นใหม่ และจัดขึ้นในช่วงเวลาตามปฏิทินที่ทาง สสปน. กาหนด ได้แก่ งานไมซ์ที่
สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อจัดในช่วงเวลาที่กาหนด ซึ่งทาให้การจัดกิจกรรมตามคลัสเตอร์มีขนาดใหญ่
และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
2. รูปแบบในการให้การสนับสนุน (TCEB Support)
1. งบประมาณในการสนับสนุนบางส่วนสาหรับผู้ประกอบการ หรือสถาบันการศึกษาที่มาออกบูธ
(Booth Fee support)
2. งบประมาณในการประชาสั ม พั นธ์ ก ารจัด งานไมซ์ ใ นภาพรวม การเชิ ญ ผู้ บริ ห ารระดับ สู งมา
สนับสนุนการเปิดงาน
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3. การสนับสนุนเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดงานไมซ์สาหรับผู้จัดงาน หรือสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนเพื่อใช้ในการจัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดงานไมซ์
3. ระยะเวลาการสนับสนุน
1. สนับสนุนการจัดงานโดยการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
เพื่อให้ผู้จัดงาน (PEO/ PCO) มีแรงจูงใจในการพัฒนางานได้
4. ประโยชน์ทางอ้อม
1. สนับสนุนและชักจูงให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการจัดงานในคลัสเตอร์เป้าหมายมาจัดงานร่วมกัน
ในเดือนเป้าหมายที่กาหนด
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