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Sawasdee Krub. “MICE GURU by TCEB” is back to meet
everyone again on the day when the country is moving
forward to seriously drive the economy following the
country reopening. It’s like a rainbow after the rain.
As a result, the overall business is starting to come back
to life. MICE industry can make a move to realise
its full potential once again.
This issue welcomes the country’s reopening by
presenting the potential and readiness of Thai MICE industry
to accommodate all areas of MICE events. We are ready to
open our home to welcome MICE travellers once again with
measures overseeing events that take into account the
safety of both participants and organisers. Let’s make start
with a grand event of international scale, “Thailand
International Health Expo 2022”. Scheduled from 20-23
January 2022, the event will feature compelling services,
technologies, innovations, Thai herbs along with a variety of
medical and health updates in one place which will be
organised under the concept of Hygiene & Hybrid. Thailand
International Health Expo 2022 is another medical and health
event that Thai people should not miss. For more details,
see the Cover Story column.
For MICE entrepreneurs who are preparing to go ahead
with full events again, we have in the TCEB Highlight column
good information “Do’s and Don’ts - How to Make Hybrid
Event Awesome” as a guide for event organisation. All About
MICE column, meanwhile, brings together attractive venues
in every region that are perfect for the beginning of the year.
Also, flip over to the MICE InnoTech column to watch out for
the global trend, particularly the Metaverse that is forecast
to occur in the near future. Both entrepreneurs and MICE
travellers should be, thus, prepared and stay closely informed
to be able to cope in a timely manner with the advances
that will flood into the MICE industry.
Another interesting activity from TCEB is the photo &
video contest, which offers both professional and amateur
photographers a chance to promote the 10 Thai MICE cities
through either still photos or videos. Prizes worth more than
200,000 baht are on offer. Flip over to What’s Next column
for details.
This issue brings together all-around content about MICE
for your fulfilment in order to welcome the country’s
reopening that once again brings back to life MICE businesses.
TCEB is committed to creating content in this issue to the best
of our ability. We hope that the rainbow after the rain will be
bright and beautiful for the Thai MICE industry to make
a strong step forward.

สวัสดีครับ “MICE GURU” กลับ
มาพบกั บ ทุ ก ท่ า นอี ก ครั้ งในวันที่
ป ร ะ เ ท ศ เ ดิ น ห น ้ า ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิ จ อย่ า งเป็ น ทางการจาก
การเปิดประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือน
ฟ้าหลังพายุที่สดใส และแน่นอนว่า
ส่ ง ผลให้ ภ าพรวมธุ ร กิ จ เริ่ ม กลั บ มา
คึ ก คั ก เปิ ด โอกาสให้ อุ ต สาหกรรมไมซ์
ได้ก้าวต่อไปอย่างเต็มศักยภาพอีกครั้ง
ฉบั บ นี้ ต อบรั บ การเปิ ด ประเทศด้ ว ยการน� า เสนอศั ก ยภาพ
และความพร้อมของไมซ์ไทยในการรองรับการจัดงานไมซ์ทุกภาคส่วน
พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักเดินทางไมซ์อีกครั้งด้วยมาตรการการจัดงาน
ทีค่ า� นึงถึงความปลอดภัยทัง้ ของผูร้ ว่ มงานและผูจ้ ดั งาน ประเดิมงานใหญ่
ระดับนานาชาติด้วย งาน “Thailand International Health Expo
2022” มหกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่จะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 20-23 มกราคม 2565 โดยรวมเอาบริการที่น่าสนใจ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม สมุ น ไพรไทย รวมถึ ง อี ก หลากหลายเรื่ อ งราวทาง
การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพมาไว้ ใ นงานเดี ย ว ภายใต้ ก ารจั ด งานแบบ
Hygiene & Hybrid ถือเป็นอีกหนึ่งมหกรรมด้านการแพทย์และ
สุ ข ภาพที่ ค นไทยไม่ ค วรพลาด ติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ ที่ ค อลั ม น์
Cover Story ครับ
ส�าหรับผู้ประกอบการไมซ์ที่เตรียมเดินหน้าจัดงานเต็มรูปแบบ
อีกครั้ง เรามีข้อมูลดี ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดงาน กับ “Dos and
Don’ts จัดงานไฮบริดอย่างไรให้ปัง” ในคอลัมน์ TCEB Highlight
รวมถึงสถานที่จัดงานน่าสนใจทั่วทุกภูมิภาคช่วงต้นปีนี้ในคอลัมน์
All About MICE และที่ ต ้ อ งจั บ ตาเป็ น พิ เ ศษ คื อ เทรนด์ โ ลก
อย่างเทคโนโลยี Metaverse ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
ทั้งผู้ประกอบการ ตลอดจนนักเดินทางไมซ์ทั้งหลายต้องเตรียมตัว
ศึ ก ษาข้ อ มู ล ให้ ดี เพื่ อ จะได้ รั บ มื อ กั บ ความล�้ า หน้ า ที่ จ ะถาโถม
เข้ามาสู่อุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างทันท่วงที พลิกไปดูได้ในคอลัมน์
MICE InnoTech
อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจจากทีเส็บ คือ โครงการประกวดภาพถ่าย
และวิดีโอ “แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์” ที่เปิดโอกาสให้เหล่า
ผู้รักการถ่ายภาพสร้างสรรค์ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมไมซ์ไทย ด้วยการถ่ายทอดความพร้อมของ 10 เมืองไมซ์
ผ่านภาพถ่ายและวิดโี อ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท สามารถ
ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ What’s Next ครับ
ฉบับนี้ รวบรวมเนือ้ หารอบด้านเกีย่ วกับไมซ์มาให้อา่ นกันอย่างจุใจ
เพื่อต้อนรับการเปิดประเทศให้ธุรกิจไมซ์กลับมาคึกคักอีกครั้ง ทีเส็บ
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจสร้างสรรค์เนือ้ หาภายในเล่มอย่างเต็มความสามารถ ด้วยหวังว่า
ฟ้าหลังฝนคราวนี้จะสดใสและงดงามส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ของเราทุกคน ที่จะร่วมกันก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับ
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MICE GURU BY TCEB

2

4

COVER STORY

8

OPEN THE COUNTRY,
OPEN THE ECONOMY,
OPEN THE OPPORTUNITY
FOR THAI MICE INDUSTRY

TCEB JOINED
THE OPENING CEREMONY
“THE 8 SHRINES FESTIVAL 2021”

เปิดประเทศ เปิดเศรษฐกิจ
เปิดโอกาส MICE ไทย

10

TCEB UPDATE
ทีเส็บร่วมเปิดงาน
“เทศกาลราชประสงค์
8 องค์เทพ”

12

WHAT’S NEXT

MICE INNOTECH

ทีเส็บ เชิญชวนนักสร้างสรรค์
ผูร้ กั การถ่ายภาพส่งเสริมไมซ์ ไทย
เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและวิดโี อ
“แชะทัว่ ไทย 10 ไมซ์ซติ ส้ี ร้างสรรค์”

METAVERSE X MICE
โลกเสมือนแบบ 3 มิติ
ที่จะพลิกโฉม MICE ในอนาคต

TCEB CALLS ON PHOTOGRAPHY LOVERS
TO PARTICIPATE IN THE PHOTO
& VIDEO CONTEST TO PROMOTE
THE 10 THAI MICE CITIES

METAVERSE X MICE 3D VIRTUAL
WORLD THAT WILL TRANSFORM
MICE INDUSTRY IN THE FUTURE

14

ALL ABOUT MICE

4 เมืองใหญ่ ไมซ์ซิตี้
พร้อมรองรับทุกรูปแบบงานไมซ์
4 GREAT MICE CITIES
READY FOR ALL TYPES
OF MICE ACTIVITIES

16

18

TCEB HIGHLIGHT

EVENT
CALENDAR

DO’S AND DON’TS
จัดงานไฮบริดอย่างไรให้ปัง

DO’S AND DON’TS:
MAKE HYBRID EVENT AWESOME

กั น ย า ย น • ตุ ล า ค ม

3

COVER
STORY

เปิดประเทศ เปิดเศรษฐกิจ
เปิดโอกาส MICE ไทย
OPEN THE COUNTRY,
OPEN THE ECONOMY,
OPEN THE OPPORTUNITY
FOR THAI MICE INDUSTRY
เมือ่ ไทยประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางจาก
ทั่วโลกอีกครั้ง หลังเผชิญหน้ากับโควิด 19 ที่ส่ง
ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจมาเกือบ 2 ปี
นับเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยและธุรกิจต่าง ๆ
ได้เดินหน้าเต็มที่อีกครั้ง เช่นกันกับ “ธุรกิจไมซ์”
ทีเ่ ตรียมการจัดงานทัว่ ไทย รวมใจต้อนรับนักเดินทาง
จากทั่วโลก พร้อมอีกหนึ่งงานใหญ่ “Thailand
International Health Expo 2022” รับปีใหม่นี้
After facing the social and economic impacts of COVID-19
for almost 2 years, Thailand announced the re-opening of
the country to welcome travellers from around the world.
It is an opportunity for Thai people and Thai businesses
to move forward at full steam again. Similarly, MICE
businesses are preparing to organise events throughout
Thailand to welcome travellers worldwide. One of the
big event is “Thailand International Health Expo 2022”
scheduled for the debut in the new year.

POSITIVE SIGNS:
MORE TRAVELLERS, START OF
BUSINESS RECOVERY

สัญญาณดี นักเดินทางคึกคัก
ธุรกิจเริ่มฟื้นตัว
สถิ ติ ห ลั ง การเปิ ด ประเทศอย่ า งเป็ น ทางการ มี ย อดนั ก เดิ น ทางเข้ า ไทยสะสม
ทั้งสิ้น 304,841 ราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564) โดยมี
นักเดินทางจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส เกาหลีใต้
สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล และสวีเดน ครองต�าแหน่ง 10 อันดับแรก ที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยมากทีส่ ดุ สร้างความคึกคักให้กบั ธุรกิจการบิน โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับไมซ์และการท่องเที่ยวได้ไม่น้อย
โดยก่ อ นหน้ า นี้ ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รประเมิ น ว่ า การเปิ ด ประเทศจะช่ ว ยให้ จ� า นวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2564 เพิ่มขึ้นประมาณ 64%
เมื่ อ เที ย บกั บ ไม่ มี ม าตรการ ซึ่ ง จะท� า ให้ จ� า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทาง
มาประเทศไทยในปี 2564 ขยับขึ้นที่ประมาณ 180,000 คน คาดว่าจะสร้างรายได้
เข้าประเทศไม่ต�่ากว่า 13,500 ล้านบาท
และหากมองในมุมเศรษฐกิจ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดการณ์ว่าการเปิด
ประเทศและธุรกิจหลายสาขาได้รับการผ่อนคลายจากมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งจะท�าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขนึ้ และคาดว่าภาพรวมของปี 2564 การบริโภคจะขยายตัว 0.8%
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ 4% การส่งออกจะขยายตัว 16.3% และประเมินว่า
เมื่อสถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4% ในปี 2565
ด้วยแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวซึ่งจะมีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น
ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
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The statistics after the official reopening
of the country shows that a cumulative total
of 304,841 travellers have arrived in Thailand
(data between 1 November - 20 December
2021). The top 10 source countries are the
United States, Germany, United Kingdom, Japan,
Russia, France, South Korea, Switzerland, Israel
and Sweden. The arrival has created vibrancy
to airlines, hotels, restaurants and other
businesses related to MICE and tourism.
The Kasikorn Research Center previously
predicted that reopening of the country will
increase the number of foreign tourists in the
last two months of 2021 by about 64%
compared to no opening measures. This will
bring the total number of foreign tourists to
Thailand in 2021 to about 180,000, which is
expected to generate at least 13.5 billion baht
in revenue.
From the economic perspective, the Fiscal
Policy Office predicted that the reopening and
relaxed lockdown measures for businesses will
improve economic activities. As a result, it is
expected that the overall consumption in 2021
will grow by 0.8%, investment of private sector
4%, and export 16.3%. It is also forecast that
when the COVID-19 situation begins to ease,
the Thai economy will expand by 4% in 2022,
driven by the tourism sector experiencing an
increase in international travel. These data
show positive signs of the Thai economic
recovery.
ทีม่ า: www.facebook.com/informationcovid19/photos/pcb.46963
8737987789/469638094654520
www.thaigov.go.th/news/contents/details/47532
www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/
Pages/Tour-z3279.aspx

ทีเส็บ ขานรับเปิดประเทศ ประเดิมงานใหญ่
“THAILAND INTERNATIONAL
HEALTH EXPO 2022”

2022

เมื่อประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก ไมซ์ไทย
ก็พร้อมตอบรับการปลดล็อกกิจกรรมและการจัดงาน ส�านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ในฐานะ
หน่วยงานรัฐซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย จึงจับมือ
กับกระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเดิมจัดงาน
“Thailand International Health Expo 2022” มหกรรมด้านการแพทย์
และสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น โดยเป็นการสร้างงานแรกภายใต้แนวทาง
“หนึ่งกระทรวง หนึ่งงานนิทรรศการ” (One Ministry One Expo)
เพื่อสร้างงานไมซ์ระดับชาติเป็นเวทีต่อยอดธุรกิจ
“อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข” เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรม
หลักที่รัฐบาลส่งเสริม มีมูลค่าในเชิงธุรกิจสูง และประเทศไทยมีศักยภาพ
เป็นที่ยอมรับในอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งเป็นโอกาสผลักดันให้ไทยเป็น
จุดหมายส�าคัญในการจัดงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข สอดรับ
กับนโยบายรัฐบาลที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของโลก หรือ Medical and Wellness Hub ซึ่งเป็น
เป้าประสงค์ของการจัดงานนี้ และยังนับเป็นมหกรรมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย
ภายในงานจัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งการเสวนา
ทางการแพทย์และสุขภาพ การประชุมวิชาการจากตัวแทนองค์การ
อนามัยโลก (WHO) การประชุมวิชาการทางการแพทย์ที่สามารถเก็บ
หน่วยกิตทางการแพทย์ (CME) พืน้ ทีแ่ สดงสินค้าอารยสถาปัตย์ (Friendly
Design) เพื่อคนทั้งมวล บริการสาธารณสุขฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมงาน เช่น
ฝังเข็ม ตรวจสุขภาพ แพทย์แผนไทย สมุนไพร รวมถึงบริการฉีดวัคซีน
โควิด 19 ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้า บริการ
เทคโนโลยี ความรูด้ า้ นการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว ยังสนับสนุนส่งเสริม
ให้ บุ ค ลากรและผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมต่ อ ยอดแลกเปลี่ ย น
องค์ความรู้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านการจัดงานแบบไฮบริด เอ็กซ์โป
(Hybrid Expo) ที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบออนไลน์ผ่านนิทรรศการ
เสมือนจริง (Virtual Exhibition) และแบบปกติ (On Ground Exhibition)
ซึ่ ง ค� า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ตามมาตรการสาธารณสุ ข และปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการปลอดภัยส�าหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting เพื่อเป็น
ตัวอย่างการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีการรวมตัวของคนจ�านวนมากได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย โดยคาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมงานทัง้ สองรูปแบบ ไม่ตา�่ กว่า
50,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท

TCEB WELCOMES
THE COUNTRY REOPENING
LAUNCHING BIG EVENT
“THAILAND INTERNATIONAL
HEALTH EXPO 2022
When Thailand is ready to welcome travellers from around
the world, Thai MICE industry is also prepared to respond by
unlocking the organization of activities and events. Thailand
Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB,
a government agency responsible for supporting and promoting
the Thai MICE industry, joins hands with the Ministry of Public
Health, the Tourism Authority of Thailand (TAT), and the Thai
Health Promotion Foundation Office (ThaiHealth) to organise
“Thailand International Health Expo 2022.” It is the first event
under the “One Ministry One Expo” initiative of TCEB which
is launched to create a national MICE event that can serve
as a platform to expand businesses.
The medical and public health industry is one of the main
sectors being promoted by the government. It has high business
value, and Thailand has one of the top-notch potential earning
international recognition. Therefore, it is an opportunity to push
forward Thailand as an important destination for medical and
public health events. The event’s objective aligns with the
government’s policy to make Thailand the Medical and Wellness
Hub. It is also the biggest medical and public health event ever
held in Thailand.
The event will feature a variety of interesting activities,
including medical and health forums, academic conferences
led by World Health Organization (WHO) representatives,
medical academic conferences where medical credits (CME)
can be earned and exhibition spaces for “Friendly Design”
products and merchandises for all. Free public health services
are also available to attendees, such as acupuncture, health
check-ups, Thai traditional medicine, herbal medicine, and
COVID-19 vaccination services.
The event will give people the opportunity to access
products, services, technology, knowledge of medicine and
public health. It also supports and encourages personnel and
entrepreneurs in the industry to exchange knowledge with
other countries around the world through the Hybrid Expo,
which can be attended both online through a virtual exhibition
and on-site. The event takes into account safety that is in line
with public health measures and adheres to COVID Free Setting
measures. It will serve as an example of a large-scale event that
can gather people in a safe and health-compliant manner. It is
expected that there will be at least 50,000 participants onsite
and online in combination, generating more than 100 million
baht in revenue.
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เผยไฮไลต์ บริการด้านการแพทย์
และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ก่อน “Thailand International Health Expo 2022” จะเริ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุข ทีเส็บ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จบั มือกับเหล่า
พันธมิตร จัดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยี
เพือ่ การสร้างสุขภาพ และบริการเพือ่ สุขภาพแก่คนทัง้ มวล” (Empowering
Smart Healthcare Innovation Thailand) เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดงาน โดยเผยว่าเทรนด์นวัตกรรมด้านการแพทย์ สาธารณสุข
และการดูแลสุขภาพมาแรงในปี 2565 ที่จะถึงนี้ ด้านการท่องเที่ยวจึงให้
ความส�าคัญกับ Medical Tourism และ Health & Wellness Tourism
มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า “Thailand International Health Expo 2022”
เป็นมหกรรมน�าร่องที่จะแสดงศักยภาพความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม
การแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร พร้อมขับเคลือ่ นประเทศสูก่ ารเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อันประกอบด้วยศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ
(Medical Service Hub) ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารวิ ช าการและงานวิ จั ย
(Academic Hub) และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product
Hub) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ทั้ ง ยั ง เผยถึ ง ไฮไลต์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในมหกรรมครั้ ง นี้ อาทิ การน� า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นผูช้ ว่ ยบุคลากรทางการแพทย์ ไม่วา่ จะเป็น
ระบบอั ต โนมั ติ ห รื อ หุ ่ น ยนต์ ที่ จ ะเข้ า มามี บ ทบาทในทางสุ ข ภาพและ
การแพทย์มากขึ้น การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การน�า Virtual Care หรือ
Tele Health Service มาช่วยในการดูแลรักษา และเรือ่ งราวของสมุนไพร
ไทยทั้งการปลดล็อกกัญชง กัญชา เพื่อน�ามาใช้ในการรักษาสุขภาพ
การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับสู่ Green Medicine
เต็ ม รู ป แบบ รวมถึ ง การใช้ น วั ต กรรมสุ ข ภาพเชื่ อ มสู ่ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้
โดยในงานนี้ ทีเส็บได้มีการจัดแสดงพาวิลเลียนน�าเสนอโครงการ
ที่สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพด้วยนวัตกรรมแห่งไมซ์ หรือ
“Driving Thailand Health Industry with MICE Innovation” ผ่าน
แนวคิด Hygiene + Hybrid (2HY) อาทิ แนวปฏิบัติการจัดงานต่าง ๆ
แพ็กเกจสนับสนุนการจัดงาน ตัวอย่างการจัดงานไมซ์แบบ 2HY พร้อม
การจัดแสดงระบบนิเวศเพื่อการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัย ตั้งแต่การเปิด
เมืองไมซ์ปลอดภัย สถานที่จัดงานปลอดภัย และแนวปฏิบัติการจัดงาน
ไมซ์อย่างปลอดภัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดงานด้าน Virtual/
Hybrid Event Management, Crowd Management, Biz Connect
Application เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดประชุม สัมมนา การจัดงาน
แสดงสินค้า และงานอีเวนต์ในประเทศไทย จะขับเคลื่อนไปได้อย่าง
เต็มศักยภาพภายใต้มาตรฐานการจัดงานที่ปลอดภัยส�าหรับทุกคน

ส�ำหรับผู้สนใจเข้ำร่วมงำนไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป
2022 ซึ่งมีก�ำหนดจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 20-23 มกรำคม 2565 ณ รอยัล
พำรำกอนฮอลล์ 1-3 ชัน้ 5 ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ติดตำมรำยละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com
Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล
info@thailandhealthexpo.com
Thailand Health Expo 2022 is scheduled from 20-23 January
2022 at Royal Paragon Hall 1-3, 5th floor, Siam Paragon
Shopping Center. Interested to join the event, please contact
for more information at the website: http://www.thailand
healthexpo.com, Facebook page: Thailand International
Health Expo 2022, or email: info@thailandhealthexpo.com.

SPOTLIGHT ON MEDICAL
SERVICES AND HEALTH
INNOVATIONS
Prior “Thailand International Health Expo 2022”,
the Ministry of Public Health, TCEB, Tourism Authority of Thailand
(TAT) and the Thai Health Promotion Foundation Office
(ThaiHealth) joined hands with partners to organise an online
forum “Empowering Smart Healthcare Innovation Thailand” to
prepare for the health expo. The discussion revealed that
innovation in medicine, public health and healthcare will be
a hot trend in the coming year 2022. The tourism sector,
therefore, places greater emphasis on Medical Tourism and
Health & Wellness Tourism. “Thailand International Health Expo
2022” is a pilot exhibition that will showcase the country’s
medical innovation advancements and comprehensive health
services when the country is being driven to become the
Medical Hub, which consists of a Wellness Hub, a Medical
Service Hub, an Academic Hub, and a Product Hub according
to Thailand’s development strategy.
It also mentioned the highlights of the expo, such as the
introduction of technology and innovation to help medical
personnel, whether it is automation or robots that will play
a more significant role in health and medicine, preventative
care, the incorporation of Virtual Care or TeleHealth Service,
the story of Thai herbs & the use of medical marijuana for health
treatment, the development of Thai herbal innovation to Green
Medicine, and the use of health innovation to connect with
health tourism that is accessible for everyone.
In the forum, TCEB showcased the pavilion featuring
a project “Driving Thailand Health Industry with MICE Innovation”
under the concept of Hygiene + Hybrid (2HY) which will help
drive and support health industry. The 2HY concept covers such
various topics, such as guidelines for organising events; event
support packages; examples of how to organise 2HY MICE events;
an ecosystem for managing a safe MICE event, which includes
the unlocking of MICE Cities, safe venues, and hygiene discipline
guidelines for organising events; technology and innovation for
virtual/hybrid event management; crowd management; Biz
Connect Application. All these are to ensure that meetings,
seminars, trade shows and events in Thailand are driven to their
full potential under a safe event standard for everyone.

MICE GURU BY TCEB
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ทีเส็บเตรียมพร้อมต้อนรับนักเดินทาง
เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติ
ที เ ส็ บ เร่ ง เครื่ อ งผลั ก ดั น อุ ต สาหกรรมไมซ์ ไ ทย
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งเต็ ม ที่ จั บ มื อ
เดินหน้าการท�างานร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดงานไมซ์ที่มีความปลอดภัยตาม
มาตรการสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัย
ส�าหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ซึ่งการจัดงาน
แสดงสินค้าถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ Quick Win
ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว
ทั้ ง ยั ง เป็ น การสนั บ สนุ น การสร้ า งงาน สร้ า งรายได้
สร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ทีเส็บได้ท�าการสื่อสารผ่านส�านักงานตัวแทน
การตลาดทั่ ว โลกถึ ง ศั ก ยภาพและความพร้ อ มของ
ประเทศไทยในการรองรับการจัดงานไมซ์ทกุ กลุม่ เป้าหมาย
โดยโฟกัส 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเกษียณอายุ กลุ่มลักชัวรี
และกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจ ทั้งยังมีนโยบายพัฒนา
ศักยภาพเมืองไมซ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้รองรับการเติบโตของนักเดินทาง
ไมซ์จากทั่วโลก จึงเชื่อมั่นว่าการจัดงานแสดงสินค้าและ
งานอีเวนต์ในประเทศไทยจะขับเคลือ่ นไปได้ดขี นึ้ หลังจากนี้
หลังเปิดประเทศมีงานไมซ์ทนี่ ่าสนใจเกิดขึน้ ในหลาย
ภูมิภาค และยังได้รับความสนใจจากนักเดินทางไมซ์ อาทิ
เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiangmai Design
Week 2021 มหกรรมศิ ล ปะนานาชาติ Thailand
Biennale, Korat 2021, งาน Interkeramos Korat
Clay Festival Thailand 2021 ฯลฯ และยังตามมาด้วย
อี ก หลากหลายงานใหญ่ ไม่ ว ่ า จะเป็ น Thailand
International Health Expo 2022, Awakening
Bangkok 2022, HuaHin Women’s Half Marathon
2022 และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ Bangkok
Design Week 2022 ที่ก�าลังจะจัดขึ้น โดยภาพรวม
คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมไมซ์ไทยจะค่อย ๆ ฟื้นตัว และ
สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ดังที่ผ่านมาในอนาคตอันใกล้นี้

TCEB PREPARED TO WELCOME
TRAVELLERS & RESTORE
THE NATIONAL ECONOMY
TCEB pushes forward the Thai MICE industry
to be a driver of the country’s economy. Joining
forces with various partners, TCEB aims to create
safe MICE events in compliance with public health
measures and execute COVID Free Setting
measures. The exhibition is considered a Quick
Win economic stimulus that will help restore the
domestic economy at a fast speed. The sector
supports job creation, income generation, and
business opportunity development in a concrete
way for various industries.
In this regard, TCEB has communicated
through marketing representatives around the
world about the potential and readiness of
Thailand in accommodating all target groups of
MICE. The foci are 3 main groups - retirement group,
luxury group, and business travellers. There is also
a policy to continuously develop the potential of
MICE Cities in order to raise the standards of the
Thai MICE industry in supporting the growth of MICE
travellers from around the world. It is believed
that exhibitions and events in Thailand will be
driven in a better direction as several interesting
MICE events take place across the regions and
attract interest from MICE travellers after the
reopening. Key example events are Chiangmai
Design Week 2021, Thailand Biennale, Korat 2021,
Interkeramos Korat Clay Festival Thailand 2021,
etc. These will be followed by many other big
events, such as Thailand International Health Expo
2022, Awakening Bangkok 2022, HuaHin Women’s
Half Marathon 2022, and the upcoming Bangkok
Design Week 2022. Overall, it is anticipated that
the Thai MICE industry will gradually recover and,
like in the past, will ignite the circulation of revenue
in the country’s economy in the near future.
พ ฤ ศ จิ ก า ย น • ธั น ว า ค ม
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ทีเส็บร่วมเปิดงาน
“เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ”

TCEB JOINED THE OPENING CEREMONY
“THE 8 SHRINES FESTIVAL 2021”
ทีเส็บ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และ
สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ร่วมพิธี
บวงสรวงท่านท้าวมหาพรหม เปิดงาน “เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” โดยมี
นักแสดงสาวแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ร่วมถวายร�าชุดพิเศษ และถือเป็นครั้งแรก
ของโลกกับการ Live Streaming ผ่านทางเฟซบุ๊ก we love ratchaprasong
ให้ผมู้ จี ติ ศรัทธาจากทัว่ ทุกมุมโลกได้สง่ จิตอธิษฐานขอพรพร้อมกันตลอด 2 ชัว่ โมงเต็ม
พร้อมเปิดมิติใหม่แห่งการเข้าถึงพื้นที่ราชประสงค์ให้ได้รู้จัก “ย่านราชประสงค์ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” (Land of Wisdom) ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality
(VR) ตอบโจทย์ผเู้ ข้าร่วมงานและผูศ้ รัทธาทีย่ งั เดินทางมาไม่ได้ ให้สามารถสักการะ
และขอพรองค์เทพได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน www.bkkdowntown.com และ
สามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสมือนได้มาอยู่บนพื้นที่จริงอีกด้วย
TCEB, the Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA) and the
Thailand International Events & Festivals Trade Association (TIEFA) took
part in the worshipping ceremony of Thao Mahaprom to launch the
“8 Shrines Festival 2021.” The actress, Pancake-Khemani Jamikorn,
performed a special traditional Thai dance as a sign of veneration
during the ceremony. This is the first time in the world where event of
such nature went live stream via Facebook “We Love Ratchaprasong”
where believers from all over the world to pray and make wishes for
two full hours. By using VR technology, it represented a new mode of
access to the Ratchaprasong area known as “Land of Wisdom”.
Attendees and believers, who are unable to travel to the site, can make
worship and request blessings from the deities 24 hours a day on
www.bkkdowntown.com. Attendees can also take pictures as souvenirs
as if they were actually visiting the area.

ทีเส็บจัดงาน TIME 2021 เตรียมพร้อมรับนักเดินทางไมซ์
TCEB ORGANISES TIME 2021
TO WELCOME BACK TRAVELLERS
ที เ ส็ บ ร่ ว มกั บ สมาคมพั น ธมิ ต รจั ด งาน
Thailand Incentive & Meeting Exchange
หรือ TIME2021 Knowledge Exchange
ครั้งที่ 6 ในรูปแบบ Hybrid เพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปัน
ประสบการณ์ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล เตรียม
ความพร้ อ มผู ้ ป ระกอบการในการต้ อ นรั บ
นักเดินทางไมซ์กลับมาประเทศไทย โดยทีเส็บ
น�าทีมวิทยากรและผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน Meetings
& Incentives ทั้ ง ในและต่ า งประเทศมา
น�าเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมในระดับโลก
รวมถึ ง ความท้ า ทายและโอกาสที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปั จ จุ บั น เจาะลึ ก แนวโน้ ม อุ ต สาหกรรม
พร้อมทั้งพูดคุยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสทางธุ ร กิ จ ในยุ ค New
Normal ส� า หรั บ กลุ ่ ม การประชุ ม และ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต่อไป

TCEB, in collaboration with its
partners, organised the 6th Thailand
Incentive & Meeting Exchange or
TIME2021 Knowledge Exchange in
a hybrid format to exchange knowledge,
create inspiration, and share business
experiences in the meeting and incentive
travel industry. The aim was to
prepare entrepreneurs to welcome
back travellers to Thailand. Speakers
and experts in both domestic and
international meeting and incentive
industry presented their global overview
of the industry, including current
challenges & opportunities, in-depth
industry trends. Discussion and exchange
of knowledge aimed at increasing
business opportunities in the new
normal for the meeting and incentive
groups.

MICE GURU BY TCEB
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ทีเส็บประชุมแผน MICE LANE SERVICE
อํานวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

TCEB TO PROVIDE MICE LANE SERVICE
TO FACILITATE MICE TRAVELLERS
AT PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT
ที เ ส็ บ จั ด ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารจากท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต
ด่ า นศุ ล กากรท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต และด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง
ท่าอากาศยานภูเก็ต เพือ่ หารือถึงแผนการให้บริการอ�านวยความสะดวก
นักเดินทางไมซ์หรือ MICE Lane Service ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
โดยจะเปิดให้บริการส�าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดภูเก็ต
จากนโยบายการเปิดประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย โดยท่าอากาศยานภูเก็ตยินดีให้
พื้นที่เป็นการเฉพาะกิจส�าหรับ MICE Lane รวมทั้งส�านักงานตรวจคน
เข้าเมืองจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ช่องตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ
ส�าหรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์อีกด้วย จากนั้นได้เข้าส�ารวจพื้นที่ภายใน
อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเพื่อดูพื้นที่การให้บริการ MICE
Lane ในอนาคตและกระบวนการเข้าเมืองตามนโยบาย Phuket Sandbox
TCEB held a meeting with executives of Phuket International Airport, customs
officers, and immigration officers to discuss plans to launch at the airport MICE Lane
Service. The aim is to facilitate MICE travellers joining MICE events in the island
following the country reopening. The service will create a positive impression and
a good image for Thailand. Phuket International Airport has kindly designated
an area for MICE Lane Service on an ad-hoc basis. The Immigration Bureau will
consider providing premium lanes for MICE travellers. After the meeting, the group
inspected the space inside the international arrival terminal to see the future
location of MICE Lane Service and observe the immigration process executed
according to Phuket Sandbox policy.

ทีเส็บขับเคลื่อนมาตรฐานวิชาชีพ
การจัดงานภายใต้กรอบ MRA

TCEB MOVING FORWARD STANDARD
OF EVENT PROFESSIONALS UNDER MRA
ทีเส็บร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ วแห่งชาติ สาขาไมซ์และ
การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ (Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professionals MICE and Event Professionals) ร่ ว มกั บ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทั้ ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพสาขา Event Professionals ซึ่งมีมติเห็น
ชอบและรับรองมาตรฐาน MRA ดังกล่าวข้างต้น
จ�านวน 5 ต�าแหน่งงานในสาขา Event ได้แก่
1. Project Manager 2. Production Manager
3. Show Manager 4. Event Coordinator
5. Marketing Coordinator ผลจากการประชุม
ครั้ ง นี้ จะถู ก เสนอเข้ า สู ่ ว าระการประชุ ม
คณะกรรมการบุ ค ลากรการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ
(NTPB) ในปี 2565 ต่อไป
พ ฤ ศ จิ ก า ย น • ธั น ว า ค ม
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TCEB attended the meeting on
Mutual Recognition Arrangement
on Tourism Professionals (MRA) MICE and Event Professionals with
stakeholders from government
agencies, private sector, and
education sector, who are related to
the standard of event professionals.
The parties agreed on MRA - MICE
and Event Professionals and
certified the standard in 5 positions
event careers, which are 1. Project
Manager, 2. Production Manager,
3. Show Manager, 4. Event
Coordinator, and 5. Marketing
Coordinator. Results from the
meeting will be proposed into the
National Tourism Professional Board
(NTPB) meeting agenda in 2022.

MICE
INNOTECH
METAVERSE X MICE
โลกเสมือนแบบ 3 มิติ
ที่จะพลิกโฉม MICE ในอนาคต
METAVERSE X MICE
3D VIRTUAL WORLD
THAT WILL TRANSFORM
MICE INDUSTRY
IN THE FUTURE

เมือ่ เทคโนโลยีกา้ วหน้าไม่หยุดยัง้ อุตสาหกรรมไมซ์ยอ่ ม
ต้องก้าวไปไม่ตา่ งกัน นอกจากการจัดงานแบบ Hybrid
Event และ Virtual Event ที่ก�าลังได้รับความนิยม
วั น ข้ า งหน้ า ไมซ์ อ าจต้ อ งพั ฒ นาไปสู ่ Metaverse
การจัดกิจกรรมบนโลกเสมือนแบบ 3 มิติ ซึ่งคาดว่า
อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี้
หลายคนอาจสงสัยว่า Metaverse คืออะไร อธิบายได้
แบบสั้นและง่ายว่า เป็นแนวคิดในการผสานสภาพแวดล้อม
ของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน กลายเป็น
โลกเสมือนจริงทีส่ ามารถโต้ตอบและมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้ ท�าให้
รู้สึกเหมือนได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกจริง ๆ ทั้งที่อยู่ในบ้าน
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การร่ ว มชมคอนเสิ ร ์ ต ในฮอลล์ การออกไป
ท่องเที่ยวกับเพื่อน การเลือกซื้อและการได้ลองสัมผัสสินค้า
ในงานแสดงสินค้า การเข้าร่วมกิจกรรมเวิรก์ ชอปทีม่ สี ว่ นร่วม
ได้จริง ไม่ใช่แค่การพูดคุยสนทนาหรือโต้ตอบกันผ่าน Video
Call ที่คุ้นเคยในปัจจุบัน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าหาก Metaverse
เกิดขึ้นและมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้คน จะส่งผลต่อ
แวดวงไมซ์ ซึ่งต้องพัฒนาตัวเองให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

As technology advances, the MICE industry
must keep the same pace. In addition to the
popular hybrid and virtual events, the MICE
industry may soon evolve into Metaverse,
a virtual reality world event expected to take
shape in the near future.
Many people may be wondering what
Metaverse is. It’s an idea of merging real-world
environment and technology to create
a responsive and interactive virtual world. So you
can experience the outside world in the comfort
of your own home, whether attending a concert,
hanging out with friends, shopping, or even
attending an interactive workshop that is more
than the familiar video call of today. It is
undeniable that when Metaverse emerges and
becomes part of human lives, the MICE industry
will be affected and must develop itself to
keep up with this inevitable change of the world.

ร่วมโต๊ะประชุมสัมมนาได้จากทุกที่

JOIN THE VIRTUAL CONFERENCE
FROM ANYWHERE

เป้าหมายหนึง่ ของ Metaverse คือ การช่วย
ให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลกัน สามารถท�ากิจกรรม
ร่วมกันได้ เหมือนอยู่ด้วยกันจริง ซึ่งจุดนี้เอง
ทีจ่ ะมีสว่ นส�าคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมไมซ์
อย่างสิ้นเชิง เพราะไม่แน่ว่าอีก 5 หรือ 10 ปี
ข้างหน้า หรือเร็วกว่านั้น เหล่านักเดินทางไมซ์
อาจไม่ตอ้ งใช้เวลากับการเดินทางเพือ่ ร่วมประชุม
สัมมนา เพียงใช้อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นในการเชื่อมต่อ
กับโลกเสมือนแบบ 3 มิติ ก็สามารถไปนั่งร่วม
โต๊ ะ ประชุ ม จั บ จองที่ นั่ ง ในงานสั ม มนา หรื อ
ร่วมชมคอนเสิร์ตของศิลปินคนโปรดได้อย่าง
เต็มรูปแบบ ครบอรรถรส เหมือนได้ร่วมงานอยู่
ในห้องประชุมหรือศูนย์ประชุมจริง ๆ
MICE GURU BY TCEB
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One of Metaverse's goals is to help
people who live apart from each
other to do activities together as if they
were actually together. This is where
it will play a key role in transforming
the MICE industry completely. In the
next 5 to 10 years or even sooner, MICE
travellers may not have to spend time
travelling to attend meetings. With just
a few devices to connect to
the virtual world, they can join
a conference table, reserve a seat at
the seminar, or attend a concert of
their favourite artist in total and
complete enjoyment as if they were
actually in a conference room or
a convention hall.

นิทรรศการและงานแสดงสินค้าในโลก 3 มิติ
3D EXHIBITIONS AND TRADE FAIRS
ไม่นานมานี้ มีสตาร์ตอัปสัญชาติญปี่ นุ่ จัดนิทรรศการและ
งานแสดงสินค้า Virtual Market ผ่านโลก VR ซึ่งได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี มีบริษัทชื่อดังร่วมแสดงสินค้ากว่า
60 ราย โดยผูเ้ ข้าชมสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีผา่ นการใช้แว่น
VR และแอปพลิเคชัน VRChat นับเป็นการสร้างประสบการณ์
ใหม่ในโลกเสมือนจริงที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งในอนาคตด้วย
เทคโนโลยีทสี่ ามารถสือ่ การสัมผัสและความรูส้ กึ ผ่านอุปกรณ์
ล�้ายุค คาดกันว่าในโลกของ Metaverse อาจสร้างสรรค์
งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าได้สมจริงยิ่งกว่า Virtual
Event ในปัจจุบัน เพราะผู้ร่วมงานจะสามารถสัมผัสและ
ทดลองสินค้าได้เหมือนจริง จึงเชือ่ ว่าจะสร้างประสบการณ์ใหม่
ให้กับผู้ร่วมงานได้
Recently, a Japanese start-up company held a virtual market expo in the VR
world. The event attracted a good response with around 60 well-known companies
participating. Attendees joined the virtual market for free using a VR headset and
VRChat app, which created an exciting new experience for the VR world. In the future,
it is anticipated that technology that can convey a sense of touch and feeling through
cutting-edge devices will result in the Metaverse capable of creating exhibitions and
trade fairs that are more realistic than today's virtual events. This is because
attendees can touch and test the products like they do in the physical world,
creating a unique and one of a kind experience for the attendees.

ท่องเที่ยวจากที่บ้าน
เหมือนได้ ไปเยือนสถานที่จริง

HOME-BASED TRAVEL IS LIKE TRAVEL
TO REAL LOCATION
ด้วยความที่ Metaverse สามารถจ�าลองให้เรา
ออกไปใช้ ชี วิ ต ข้ า งนอกได้ โดยอาศั ย การเชื่ อ มต่ อ
ผ่านอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต จึงนับเป็น
ความหวั ง ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง อนาคตที่ ผู ้ ค น
จะสามารถไปเยื อ นสถานที่ ต ่ า ง ๆ ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ ง
เดิ น ทางออกจากบ้ า น โดยเฉพาะในยามที่ เ กิ ด
สถานการณ์ ไ ม่ ป กติ อ ย่ า งการแพร่ ร ะบาดของ
โรคอุ บั ติ ใ หม่ ตั ว อย่ า งมี ใ ห้ เ ห็ น เมื่ อ ไม่ น านมานี้
บริษทั การรถไฟ JR East ของญีป่ นุ่ ได้สร้างสถานีรถไฟ
Akihabara ซึ่งสามารถใช้บัตรในโลกเสมือนขึ้นรถไฟ
เสมือนจริงไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางและ
บริการของบริษัทได้ผ่านเทคโนโลยี VR แต่หากเป็น
Metaverse ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า เราจะได้รับ
ประสบการณ์แบบเต็มพิกัดยิ่งกว่า ทั้งด้านสัมผัสและ
ความรู้สึกที่ราวกับว่าได้นั่งอยู่บนรถไฟจริง ๆ
การเตรียมตัวตั้งรับอย่างทันท่วงที จึงเป็นเรื่อง
ที่ ต ้ อ งให้ ค วามส� า คั ญ เพราะไม่ แ น่ ว ่ า วั น หนึ่ ง
Metaverse อาจเป็นทางเลือกและปัจจัยในการด�ารง
ชีวิตที่ผู้คนยุคดิจิทัลขาดไม่ได้ก็เป็นได้
พ ฤ ศ จิ ก า ย น • ธั น ว า ค ม
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With Metaverse simulation for us
to spend life outside by connecting
with software devices and the
internet, it is the hope of future
tourism where people will be able
to visit places without leaving their
home, especially in times of unusual
situations such as the recent
pandemic. A recent example is
Japan's JR East Railway Company. The
company built Akihabara station,
where a virtual ticket can be used to
take a VR train to experience the
travel and its services through
VR technology. However, the
forthcoming Metaverse will enable
us to have a more immersive
experience in terms of touch
and feeling as if we were sitting on
a real train.
Preparing for a timely
management is, therefore, a matter
of importance as it is certain that
Metaverse may one day be the
choice and factor in life that people
in the digital age cannot live without.

WHAT’S
NEXT
ทีเส็บ เชิญชวนนักสร้างสรรค์
ผู้รักการถ่ายภาพส่งเสริมไมซ์ ไทย
เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและวิดีโอ
“แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์”
TCEB CALLS ON PHOTOGRAPHY LOVERS
TO PARTICIPATE IN THE PHOTO
& VIDEO CONTEST TO PROMOTE
THE 10 THAI MICE CITIES

ความงามของประเทศไทยเป็นทีเ่ ลือ่ งลือไปทัว่ โลก โดยเฉพาะในกลุม่ นักเดินทางไมซ์
จะดีแค่ ไหนถ้าได้ถ่ายทอดความงามในมุมสร้างสรรค์ ใหม่ ๆ ไปสู่ผู้คนในวงกว้าง
ที เส็ บจึ งขอเชิ ญชวนผู ้รักการถ่ ายภาพ ร่ วมส่ งผลงานภาพถ่ ายและวิ ดีโ อสั้ น
สถานที่จัดงานและการจัดงาน เข้าประกวดในโครงการ “แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้
สร้างสรรค์” เพื่อร่วมกระตุ้นการเดินทางจัดงานไมซ์ทั่วประเทศสิ้นปีนี้
โครงการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอ “แชะทั่วไทย
10 ไมซ์ซติ สี้ ร้างสรรค์” เกิดจากความตัง้ ใจของส�านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
หรือทีเส็บ ที่มุ่งหวังให้ทุกคนได้เห็นถึงความพร้อมของ
ไทยในด้านสถานที่จัดงานและการจัดงานไมซ์ต่าง ๆ
โดยเฉพาะในเมืองไมซ์ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ อย่าง
กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา
พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี
ผ่านมุมมองของผูร้ กั การถ่ายภาพ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
ในการออกเดินทางร่วมงานไมซ์ของชาวไทย ช่วยกัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาค
หลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 ในการจัดงานไมซ์ทั่วประเทศ

รางวัลส�าหรับผู้ชนะ
ประเภทภาพถ่าย

ประเภทวิดีโอ

รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศนียบัตรจากทีเส็บ
ตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับเส้นทางในประเทศโดยสายการบิน
VietJet จ�านวน 1 ใบ

รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 25,000 บาท ประกาศนียบัตรจากทีเส็บ
ตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับเส้นทางในประเทศโดยสายการบิน
VietJet จ�านวน 1 ใบ

รางวัล Popular Vote
เงินรางวัล 5,000 บาท ประกาศนียบัตรจากทีเส็บ
ตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับเส้นทางในประเทศโดยสายการบิน
VietJet จ�านวน 1 ใบ

รางวัล Popular Vote
เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศนียบัตรจากทีเส็บ
ตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับเส้นทางในประเทศโดยสายการบิน
VietJet จ�านวน 1 ใบ

รางวัลส�าหรับผู้ร่วมโหวต
ตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับเส้นทางในประเทศโดยสายการบิน
VietJet จ�านวน 1 รางวัล บัตรก�านัลสตาร์บคั ส์ มูลค่า
300 บาท จ�านวน 5 รางวัล

รางวัลส�าหรับผู้ร่วมโหวต
ตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับเส้นทางในประเทศโดยสายการบิน
VietJet จ�านวน 1 รางวัล บัตรก�านัลสตาร์บัคส์ มูลค่า
300 บาท จ�านวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 20,000 บาท ประกาศนียบัตรจากทีเส็บ
ตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับเส้นทางในประเทศโดยสายการบิน
VietJet จ�านวน 2 ใบ

รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 50,000 บาท ประกาศนียบัตรจากทีเส็บ
ตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับเส้นทางในประเทศโดยสายการบิน
VietJet จ�านวน 2 ใบ
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การประกวดครัง้ นีแ้ บ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาพถ่าย
และวิ ดี โ อ ซึ่ ง เน้ น การน� า เสนอสถานที่ จั ด งานและ
การจัดงานไมซ์อย่างสร้างสรรค์ในไมซ์ซิตี้ทั้ง 10 เมือง
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไมซ์ซิตี้ ให้เป็นที่รู้จัก
ในกลุ่มผู้จัดงาน นักเดินทางไมซ์ นักท่องเที่ยว และ
ผู ้ ที่ ส นใจ โดยมี ค ณะกรรมการผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
การถ่ายภาพ อาทิ คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ อุปนายก
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคุณต่อวงศ์ ซาลวาลา ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพและ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จากเว็ บ ไซต์ 2how.com เป็ น
คณะกรรมการตัดสิน ร่วมด้วยผู้บริหารทีเส็บ ผู้แทนจาก
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์
ที่เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมไมซ์
ด้ า นหลั ก เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ภาพถ่ า ยและวิ ดี โ อ
จะมุ่งเน้นการน�าเสนอแนวคิดและความหมายของภาพ
หรือวิดีโอ โดยพิจารณาจากการสื่อให้เห็นถึงความคิด
สร้างสรรค์และการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไมซ์ซิตี้
ทีส่ ามารถน�าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างน่าสนใจ
และพิจารณาจากการใช้เทคนิคในการถ่ายภาพและวิดโี อ
นอกจากผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ยังมีรางวัล
ยอดนิยม ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวต
ภาพถ่ายและวิดีโอที่ชื่นชอบ โดยภาพถ่ายที่ได้รับการกด
ไลก์สูงสุดจะคว้ารางวัล Popular Vote ไปครอง อีกทั้ง
ผู้ร่วมโหวตยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลกับโครงการอีกด้วย
ผู ้ ส นใจสามารถส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มประกวดผ่ า น
Google Form โดยสแกน QR Code หรือสอบถามข้อมูล
ได้ที่อีเมล info@tceb.or.th และติดตามรายละเอียดได้
ทางเฟซบุ๊กเพจ MICE in Thailand ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่
3 มกราคม 2565 https://www.facebook.com/
miceinthailand และร่วมโหวตผลงานรางวัลยอดนิยม
ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 มกราคม-17 มกราคม 2565
ก่อนจะประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในวันที่
19 มกราคม 2565 ทางเฟซบุ๊กเพจ MICE in Thailand
เช่นกัน

Thailand is world-famous for its beauty,
especially among MICE travellers. So how
cool would that be to convey the beauty in
a new creative angle to a broader audience?
TCEB is inviting photography lovers to submit
photos and short videos of venues and events
to the photo & video contest in order to
promote MICE activities in the 10 MICE
Cities by the end of this year.
The photo & video contest to promote the
10 MICE Cities started from the intention of the
Thailand Convention and Exhibition Bureau
(Public Organization) or TCEB to make everyone
aware of the country’s readiness in terms of
venues and various MICE activities through the
perspectives of photography lovers. The focus is
the 10 MICE cities across the country, such as
Bangkok, Khon Kaen, Chiang Mai. Nakhon
Ratchasima, Pattaya, Phitsanulok, Phuket,
Songkhla, Surat Thani and Udon Thani. The
activities will inspire Thai people to travel to join
MICE activities, drive the economy, and support
income distribution across all regions now that
the COVID-19 measures have been relaxed.
This contest is divided into two categories:
photo and video. The focus is on the presentation
of venues and MICE activities in the 10 MICE
cities that can promote positive images of the
cities among the organisers, MICE travellers,
tourists, and interested public. The panel of
photography experts will serve as judges, such
as Mr. Tul Hirunyalawan, Vice President of the
Royal Photographic Society of Thailand,
Mr. Torwong Salwala, photography and digital
technology specialist from 2how.com, along with
TCEB executives, representatives from the private
sector and MICE industry operators specialising
in MICE activities.
Photo and video judging criteria will focus
on the presentation of the concept and meaning
of the image or video based on creative expression
and positive image of MICE City that can be used
for promotion. The use of photography and
video techniques will also be factored in.

PRIZES FOR WINNERS
PHOTOGRAPHY
CATEGORY

VIDEO
CATEGORY

1st prize
Prize money 20,000 baht
Certificate from TCEB
2 x round-trip domestic
flight tickets by VietJet Air

1st prize
Prize money 50,000 baht
Certificate from TCEB
2 x round-trip domestic
flight tickets by VietJet Air

2nd prize
Prize money 10,000 baht
Certificate from TCEB
1 x round-trip domestic
flight ticket by VietJet Air

2nd prize
Prize money 25,000 baht
Certificate from TCEB
1 x round-trip domestic
flight ticket by VietJet Air

Popular Vote Award
Prize money 5,000 baht
Certificate from TCEB
1 x round-trip domestic
flight ticket by VietJet Air

Popular Vote Award
Prize money 10,000 baht
Certificate from TCEB
1 x round-trip domestic
flight ticket by VietJet Air

Prizes for voters
Round-trip domestic flight
ticket by VietJet Air - 1 prize
Starbucks gift card valued
at 300 baht - 5 prizes

Prizes for voters
Round-trip domestic flight
ticket by VietJet Air - 1 prize
Starbucks gift card valued
at 300 baht - 5 prizes

In addition to the judges’ decisions, there is
also a popular award, which allows the general
public to vote on their favourite photos and
videos. The one showing the most Likes will win
the popular vote prize, and voters also have
a chance to win prizes as well.
Interested applicants can submit their entries
via Google form by scanning the QR code.
For more information, please e-mail info@tceb.
or.th or follow Facebook page MICE in Thailand
(https://www.facebook.com/miceinthailand) for
more details from today until January 3, 2022.
Entries will be open for voting to win the
popular award from January 4 to January 17,
2022. The official decision will be announced on
January 19, 2022, on the Facebook page MICE
in Thailand as well.
พ ฤ ศ จิ ก า ย น • ธั น ว า ค ม
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4 เมืองใหญ่ ไมซ์ซิตี้

พร้อมรองรับทุกรูปแบบงานไมซ์

4 GREAT MICE CITIES
READY FOR ALL TYPES OF MICE ACTIVITIES
หลังปลดล็อกการจัดงานและกิจกรรมไมซ์ทวั่ ประเทศ ความคึกคักก็กลับมา
เยือนเมืองไทยอีกครั้ง และนี่คือ 4 พิกัด ใน 4 เมืองไมซ์จาก 4 ภาค
ของไทย ที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและจากทั่วโลก
ด้วยความครบครันของสถานที่ เทคโนโลยี และบริการ ตอบโจทย์การจัดงาน
ในยุค NEW NORMAL
After unlocking the country to resume MICE events and
activities, the vibrancy has finally returned. Here are 4 locations
in 4 MICE cities from the 4 regions of Thailand that are ready
to welcome domestic and global MICE travellers. Their
complete range of amenities, technology, and services will
answer the needs of any events in the new normal.

CONVENTION HALL

ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค�า

KHUM KHAM INTERNATIONAL
CONVENTION CENTRE
ใจกลางหั ว เมื อ งใหญ่ ใ นภาคเหนื อ นอกจาก
โรงแรมและร้านอาหารมากมาย เชียงใหม่ยังมีพิกัด
ดึ ง ดู ด ผู ้ ป ระกอบการไมซ์ ใ ห้ แ วะเวี ย นไปใช้ บ ริ ก าร
อย่างศูนย์ประชุมนานาชาติคมุ้ ค�า หรือ Khum Kham
International Convention Centre ศูนย์การประชุม
ขนาดใหญ่ ที่ โ ดดเด่ น ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมกลิ่ น อาย
ล้านนา พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานไมซ์ทุกรูปแบบ ที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(TMVS) ดั ง นั้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การประชุ ม สั ม มนา
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า ก็สามารถรังสรรค์ได้อย่าง
น่าประทับใจ
ไปเชียงใหม่แล้วอยากให้เลยไปเยือน “บ้านไร่
ใจสุ ข ” แหล่ ง เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งผ้ า ทอและการย้ อ มผ้ า
ในอ�าเภอหางดงกันด้วย เพราะนอกจากจะได้ชื่นชม
ผ้าทอมือผืนสวย ที่นี่เปิดโอกาสให้ได้สนุกกับกิจกรรม
เวิรก์ ชอป และเรียนรูเ้ รือ่ งผ้าทอมือในทุกกระบวนการ
เหมาะกับนักเดินทางไมซ์ผู้หลงใหลในประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

In addition to many hotels
and restaurants in the heart of
the big cities in the North, Chiang
Mai has venues to attract MICE
travellers, such as Khum Kham
International Convention Centre.
This large convention centre is
characterised by Lanna-inspired
architecture, equipped with
facilities, while event specialists
are ready to create all kinds
of MICE events. Certified by
Thailand MICE Venue Standard
(TMVS), the venue will surely
create an unforgettable event,
whether it is a meeting, seminar,
exhibition, or trade show.
When in Chiang Mai, make
sure to visit “Banraijaisook,”
a weaving and dyeing knowledge
centre in Hang Dong District.
While admiring the beautiful
hand-woven fabrics at the venue,
visitors can also have fun with
workshop activities and learn
every step of the way about
hand-woven fabrics. It is suitable
for MICE travellers who are
passionate about history and
local culture.
MICE GURU BY TCEB
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EXHIBITION

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

CENTRAL PLAZA UDONTHANI
นับเป็นพื้นที่จัดงานที่เหมาะส�าหรับการ
จัดงานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ ด้วยพื้นที่
มากกว่า 2,800 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุดถึง 2,100 คน ทั้งยังปรับ
สัดส่วนและขนาดพื้นที่ได้ตามต้องการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็ น การจั ด นิ ท รรศการ งานแสดงสิ น ค้ า
คอนเสิร์ต มหกรรมต่าง ๆ ฯลฯ อีกทั้งการันตี
ด้ ว ยมาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย
(TMVS) จึงนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของ
การจัดงานทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ส�าหรับนักเดินทางไมซ์ผู้ชื่นชอบวิถีชุมชน
และรั ก สุ ข ภาพ เมื่ อ ไปร่ ว มงานที่ อุ ด รธานี
แนะน�าให้แวะไปเยือนบ่อเกลือบ้านดุงในอ�าเภอ
บ้านดุง เพราะนอกจากจะได้เยี่ยมชมวิถีชุมชน
และการท�านาเกลือของชาวบ้าน ยังมีสปาเกลือ
สิ น เธาว์ แ ห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย วในไทยให้ ไ ด้
ผ่ อ นคลาย ว่ า กั น ว่ า สปาเกลื อ ของที่ นี่ ช ่ ว ย
บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ชะงัดนัก ทั้งยังช่วย
ให้ผิวพรรณผ่องใสอีกด้วย กลุ่มนักเดินทางไมซ์
ที่สนใจด้านสุขภาพไม่ควรพลาด
This venue is suitable for trade shows
or exhibitions with an area of more
than 2,800 square meters that ca n
accommodate up to 2,100 attendee s .
The venue’s space can also be scaled
and arranged into various sizes a nd
proportions to suit all types of events,
including exhibitions, trade sho w s,
concerts, events, etc. It is also certified
by the Thailand MICE Venue Standards
(TMVS), making this venue an attractive
choice for hosting regional and
international events.
For MICE travellers who are passionate
about health and community living,
a visit to Ban Dung Salt Pond in Ban Dung
District is recommended. Apart from
offering experiences with the villager’s
community lifestyle and salt farming, the
site is Thailand’s first and only salt rock
spa. It is believed that the salt spa here
is very effective in relieving aches and
pains and can brighten the skin as well.
Therefore, it is a must-visit for MICE
travellers interested in health and beauty.

MEETING

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY
เมืองสวยเกาะงามอย่างสุราษฎร์ธานี มีสถานทีร่ องรับ
การจั ด งานไมซ์ น ่ า สนใจหลายแห่ ง หนึ่ ง ในนั้ น คื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี 4 ห้องประชุมที่ได้
รั บ การรั บ รองมาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย
(TMVS) โดยแต่ละห้องมาพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานและ
สิง่ อ�านวยความสะดวก พร้อมทัง้ เทคโนโลยีและการบริการ
ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ บ ริ ก ารภายใต้ ม าตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเข้มข้น จึงเหมาะ
อย่างยิ่งส�าหรับการจัดงานไมซ์ในยุค New Normal
หากมองหากิจกรรมเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น และ
การสร้างทีมเวิร์ก สวนสละอาทิตย์ตอบโจทย์เป็นที่สุด
ซึ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลยไปที่ต�าบล
คลองปราบ อ�าเภอบ้านนาสาร เยือนสวนสละอาทิตย์
สวนสละแห่ ง แรกในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ มี กิ จ กรรม
น่าสนุกรอต้อนรับอยู่ ทั้งเรียนรู้กระบวนการผลิตสละ
การจัดการดิน ทักทายควายเผือกสัตว์อนุรักษ์ของไทย
ชิมสละรสดีอย่างจุใจ ก่อนซื้อกลับไปเป็นของฝาก

A beautiful city with splendid islands like Surat Thani offers many
interesting MICE venues; one of them is Suratthani Rajabhat University. This
venue has 4 meeting rooms that are certified by Thailand MICE Venue
Standard (TMVS). Each room is equipped with necessary equipment and
amenities along with standard technology and services. It also provides
services under strict measures to prevent the spread of COVID-19, making
it suitable for organising new normal MICE events.
If you are looking for local food and team building activities, look no
further than Athit Salak Garden on the way from Suratthani Rajabhat
University to Ban Na San District. Stop by at the first salak orchard in Surat
Thani, where exciting activities await to welcome visitors. Learn how to
harvest salak fruit and soil management and greet the albino buffalo,
a conserved species in Thailand. Also, treat yourself with tasty salak fruit
and bring them home as a souvenir.

SPECIAL EVENT VENUES

ซีดีซี คริสตัล แกรนด์ บอลรูม

CDC CRYSTAL GRAND BALLROOM
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านอกจากเป็นศูนย์รวมของ
แต่งบ้านอันดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร CDC Crystal
Design Center ที่ตั้งอยู่ริมถนนประดิษฐ์มนูธรรม ยังมี
ห้องจัดงานขนาดใหญ่สวยงามหรูหราอย่าง CDC Crystal
Grand Ballroom รวมอยู่ด้วย ความน่าสนใจของที่นี่คือ
การตกแต่งที่ดึงดูดสายตา บนพื้นที่ 1,050 ตารางเมตร
รองรั บ ผู ้ ร ่ ว มงานได้ สู ง สุ ด ถึ ง 1,500 คน ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ
มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (TMVS) ไม่วา่ จะจัด
งานแต่งงาน งานประชุมสัมมนา งานอีเวนต์ ปาร์ตี้ หรือ
คอนเสิร์ต ก็สามารถเนรมิตได้ตามต้องการ
อี ก หนึ่ ง พิ กั ด ที่ จ ะท� า ให้ นั ก เดิ น ทางไมซ์ ไ ด้ รู ้ จั ก
กรุ ง เทพมหานครในมุ ม มองต่ า งจากที่ เ คย คื อ Sanit
Handmade พื้นที่ส�าหรับสร้างเสริมจินตนาการและเปิด
โอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผา่ นงานปัน้ มีเวิรก์ ชอปปัน้
เซรามิก ปั้นดิน เพนต์ลาย ให้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ
เสร็จแล้วนอกจากจะได้ความรูเ้ กีย่ วกับการปัน้ ดินเผาและ
เซรามิก ยังได้ของทีร่ ะลึกแบบชิน้ เดียวในโลกกลับบ้านด้วย
นับเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่เหมาะกับคนรักศิลปวัฒนธรรม
การเปิดประเทศและปลดล็อกการจัดงาน คือโอกาส
ของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ที่ จ ะเดิ น หน้ า ต่ อ ไปอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพอีกครั้ง ทีเส็บหวังว่า 4 พิกัดที่น�าเสนอมานี้
จะช่ ว ยให้ ผู ้ ป ระกอบการไมซ์ ส ามารถจั ด งานและ
สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมไมซ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสบความส�าเร็จในยุค New Normal
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Many people may not know that
besides being the centre of Bangkok’s top
home decorations, Crystal Design Center
(CDC), located on Praditmanutham Road,
also has extensive and elegant function
rooms like the Crystal Grand Ballroom.
With its eye-catching decorations on 1,050
square meters of space, this TMVS
certified ballroom can accommodate up
to 1,500 guests. It is ideal for weddings,
conferences, meetings, concerts, and
parties.
Another location that will allow
MICE travellers to know Bangkok from
a different perspective is Sanit Handmade,
a place where imagination is boosted and
applied creatively through sculpture. Here
you can find ceramic sculpture and
clay sculpture, while varied painting
workshops can be chosen to fit their
interest. In addition to gaining knowledge
about pottery and ceramics, you also take
home one-of-a-kind souvenir. It is
another place for art and culture lovers.
Reopening the country and unlocking
the event are an opportunity for the MICE
industry to move forward to its full
potential once again. TCEB hopes that
the four locations presented here will
help MICE entrepreneurs organise and
create MICE activities efficiently and
successfully in the new normal.

TCEB
HIGHLIGHT

จัดงานไฮบริดอย่างไรให้ปัง
เมื่ อ โควิ ด 19 ท� ำ ให้ พ ฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นไปอย่ ำ งสิ้ น เชิ ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งไม่ อ ำจหลี ก เลี่ ย ง รวมถึ ง
อุ ต สำหกรรมไมซ์ ที่ ต ้ อ งปรั บ ตั ว รั บ มื อ ขนำนใหญ่ หั น มำพึ่ ง พำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท�ำให้เกิดกำรจัดงำนแบบไฮบริด อีเวนต์
ที่ผสมผสำนกำรจัดงำนระหว่ำงออนไลน์และออฟไลน์เข้ำด้วยกัน
เพือ่ ง่ เ ริมใ ผ้ ปู้ ระกอบการในธุรกิจไมซ์เข้าใจและ ามารถจัดงาน
แบบไฮบริดได้ประ บค าม า� เร็จ ทีเ บ็ ได้จดั เ นาพิเ “Do’s and
Don’ts จัดงานไฮบริดอย่างไรใ ้ปัง” ขึ้น โดยเชิญผู้คร�่า อดในแ ด ง
การจัดงาน มาถ่ายทอดค ามรู้ แชร์ค ามคิด ร้าง รรค์ เพื่อร่ ม ร้าง
ค ามพร้อมใ ้ไมซ์ไทยมีค ามแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
คุณจิรตุ ถ์ อิ รางกูร ณ อยุธยา ผูอ้ า� น ยการ ทีเ บ็ ในฐานะประธาน
การจัดเ นาครั้งนี้ได้กล่า เปิดงานใน ั ข้อ “ติดอา ุธ ปรับกลยุทธ์
เ ริมทัพไมซ์ไทยใ ้แข็งแกร่ง” โดยมีประเด็น า� คัญเกี่ย กับการจัดงาน
ไฮบริด ่าจะเป็นการจัดงานในอนาคตที่น�าเอาเทคโนโลยีมาต่อยอด
โอกา ทางธุ ร กิ จ และ ร้ า งการรั บ รู ้ ใ ้ เ พิ่ ม ขึ้ น ผู ้ ป ระกอบการ
ในอุต า กรรมไมซ์ต้องเร่งพัฒนาโซลูชันตามเทรนด์โลก ทั้งการใช้
เทคโนโลยีและน ตั กรรมผน กเข้ากับแน ทางการจัดงานอย่างปลอดภัย
และยั่งยืน ร มไปถึงการใช้แน ทาง BCG (Bio-Circular-Green
Economy) ซึ่งตอนนี้เทรนด์โลกใ ้ค าม �าคัญกับประเด็น ิ่งแ ดล้อม
มากขึ้น ผู้จัดงานต้อง นใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability)
ซึ่งทีเ ็บได้ใ ้องค์ค ามรู้ในเรื่องนี้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทยมาตลอด
ท รร ที่ผ่านมา ทั้งยังได้พัฒนาเครื่องมือและมาตรฐานต่าง ๆ เช่น
การคิ ด ค� า น ณคาร์ บ อนฟุ ต พริ น ต์ ใ นการจั ด งาน แน ปฏิ บั ติ ด ้ า น
ุขอนามัยในการจัดงาน ร มถึงมาตรฐาน ถานที่จัดงานประเท ไทย
และอาเซียน เพื่ออ�าน ยค าม ะด กใ ้แก่ผู้จัดงานและองค์กรต่าง ๆ
ได้นา� ไปใช้มี ่ นร่ มรับผิดชอบต่อ งิ่ แ ดล้อมและการจัดงานอย่างยัง่ ยืน
โดยที่ผ่านมาธุรกิจไมซ์ไทยได้รับค�าชื่นชมจากนานาชาติ ่าเป็นประเท
ทีม่ ี ิ ยั ทั น์ชดั เจนในการน�าแน ทาง 2HY ทีผ่ มผ านระ า่ ง Hygiene
และ Hybrid มาใช้ในการจัดงานเป็นประเท แรก ๆ ของโลก
การเ นาใน ั ข้อ “Do’s and Don’ts จัดงานไฮบริดอย่างไร
ใ ้ปัง” เป็นการแบ่งปันประ บการณ์และแชร์ไอเดียจากคนท�างานจริง
ซึ่งเป็นที่รู้จักและคร�่า อดในแ ด งไมซ์ ไม่ ่าจะเป็น คุณเ ริมคุณ
คุณา ง ์ ประธานเจ้า น้าที่บริ าร บริ ัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (ม าชน)
คุณกฤ ณ์ธน ยี่ นุ่ ผูอ้ า� น ยการแผนก ร้าง รรค์ บริ ทั ปิโก (ไทยแลนด์)
จ�ากัด (ม าชน) คุณจอ ์น รัตนเ โรจน์ ผู้อ�าน ยการบริ ารการผลิต
บริ ัท แพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จ�ากัด คุณอรชร ่องพรรณงาม
ผู ้ อ� า น ยการฝ่ า ยพั ฒ นา ั ก ยภาพอุ ต า กรรมไมซ์ ที เ ็ บ และ

คุณปาริฉัตร เ ตเ รนี ผู้อ�าน ยการฝ่ายภาพลัก ณ์และ ื่อ ารองค์กร
ทีเ บ็ โดยแต่ละท่านได้ยกตั อย่างการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในช่ ง ิกฤติโค ิด 19 เพื่อใ ้ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่ มรับฟังเ นา
ได้เ น็ ภาพ เข้าใจ และมี ธิ แี ก้ปญ
ั าทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดงานในรูปแบบ
ไฮบริดได้ดียิ่งขึ้น
คุณเ ริมคุณ ได้เล่าถึงประ บการณ์การจัดงานในช่ งโค ิด 19
ซึง่ ยังคงเชือ่ มัน่ า่ การจัดอีเ นต์จะ ามารถเดิน น้าต่อไปได้ โดยการจัดงาน
อีเ นต์ในมาตรฐานใ ม่จะต้องมาพร้อมกับค ามรับผิดชอบของผูจ้ ดั งาน
ที่มากขึ้น มีค ามระมัดระ ังทุกทางในด้าน าธารณ ุข บทเรียนจาก
โค ิด 19 อนใ ้ผู้จัดงานเรียนรู้การจัดงานแบบไฮบริด ซึ่งจะเป็น
รูปแบบการจัดงานที่เข้ามามีบทบาทจากนี้ต่อไป เพราะ ามารถขยาย
การรับรู้ ขยาย ักยภาพ และขยายฐานลูกค้าใ ้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่ง าก
อยากจัดงานไฮบริดใ ้ปัง เจ้าพ่ออีเ นต์แนะน�า ่าต้องท�าใจใ ้เข้มแข็ง
มี ติ เปิดทางเลือก และตัด ินใจใ ้ดีในทุกงาน
จากประ บการณ์ตรงที่ทีเ ็บได้เรียนรู้การจัดงานในทุกรูปแบบ
คุ ณ ปาริ ฉั ต รแนะน� า “เทคนิ ค การจั ด งานไฮบริ ด ” ซึ่ ง เป็ น การน� า
เทคโนโลยีออนไลน์มาต่อยอดธุรกิจไมซ์ และ ิ่งแรกที่ผู้ประกอบการ
จะต้องปรับเปลีย่ น คือ ทั นคติทพี่ ร้อมเรียนรู้ งิ่ ใ ม่ (Growth Mindset)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตั เพื่อมุ่งไปข้าง น้า ด้ ยแน ทาง 2HY
ผ านกับ 6C ได้แก่ Customer รูค้ ามต้องการของผูเ้ ข้าร่ มงาน จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของค าม �าเร็จ Creativity ค ามคิด ร้าง รรค์ เป็น ิ่งที่
จะ ร้างค ามจดจ�า ประทับใจ ใ ้กับผู้เข้าร่ มงาน Content เนื้อ า
ที่ตอบโจทย์ผู้ร่ มงานน�าไปใช้และมี ่ นร่ มได้ง่าย Collaboration
การด�าเนินงานกับพันธมิตร เพือ่ ใ ง้ านน่า นใจจากมุมมองที่ ลาก ลาย
Communication การ ื่อ ารประชา ัมพันธ์ในรูปแบบที่ ลาก ลาย
ครบทุกช่องทาง และ Crisis Management การบริ ารจัดการโครงการ
และแผนการรับมืออย่างเป็นขั้นตอนเพื่อใ ้พ้น ิกฤติต่าง ๆ
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DO’S AND DON’TS

MAKE HYBRID EVENT AWESOME
The COVID-19 situation has resulted in a complete change
of consumer behavior. It has inevitably affected various
businesses. MICE industry is no exception. It needs to
make a huge adjustment by relying on technology and
innovation. This has brought about a hybrid event that
combines online and offline elements.
To encourage MICE entrepreneurs to understand and be
capable of organising a successful hybrid event, Thailand
Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) or
TCEB organised a special online forum “Do’s and Don’ts –
Make Hybrid Event Awesome” by inviting event gurus to pass
on knowledge and share creative ideas, which will help prepare
and strengthen the Thai MICE industry.
Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, President of TCEB, who
presided over the seminar, delivered the opening remarks
titled “Be equipped, Re-strategise and Strengthen Thai MICE”.
The key issues related to the hybrid event in his remark were
future events that will involve technology to build up business
opportunities and create more awareness. MICE entrepreneurs
need to develop solutions in sync with the global trends,
whether they are the utilisation of technology and innovation
in combination with safe and sustainable event guidance.
The trend includes the adoption of BCG (Bio-Circular-Green)
economic model. Environmental issues have made a more
substantial presence in the global trends, resulting in event
organisers paying interest in sustainable development or
sustainability. TCEB has been educating Thai MICE
entrepreneurs about this issue during the past decade. We
have even developed relevant tools and standards, such as
calculation of carbon footprint of events, hygiene guidelines
for events, including Thailand and ASEAN MICE Venue Standard.
All of them are meant to provide convenience for event
organisers and organisations when they wish to apply
sustainability in order to commit themselves to environmental
responsibilities or sustainable event organisation. Thai MICE
businesses have been admired by the international community
for their clear vision in practising 2HY, a combination of hygiene
and hybrid, when organising events. Such practice has put
Thailand as one of the first nations executing 2HY in events.
The online forum “Do’s and Don’ts - Make Hybrid Event
Awesome” was meant to share experiences and ideas from
eminent gurus who have wide experiences in MICE industry,
such as Mr. Sermkhun Kunawong, CEO of CMO Group,
Mr. Krissdhana Yeesoon, Creative Director, PICO (Thailand)
Public Co., Ltd., Mr. John Rattanaveroj, CEO & Executive
Producer/ Splash Interactive Co., Ltd. Speakers representing
TCEB were Ms. Orachorn Wongpan-ngam, Director of MICE

Capabilities Department and Ms. Parichat Svetasreni, Director
of Corporate Image and Communications. Each guru gave
illustration of events and activities taking place during the
COVID-19 crisis so that MICE were able to better visualise and
understand the cases and practical solutions for problems
that can emerge from hybrid events.
Mr. Sermkhun remarked that events have been
indispensable for humankind for a long time and will never
disappear as long as humans are social animals. Events held
with a new standard means higher responsibility of organisers.
They must take all-around health precautions. At the same
time, the COVID-19 situation has become a learned lesson in
organising a mix of online and offline events, which must be
held concurrently in the future. A multiple of online
technologies will result in more diverse target groups, which
means higher revenue for the entrepreneurs. Lastly,
Mr. Sermkhun concluded that holding an awesome hybrid
event in every case requires a strong consciousness, open
mindedness for choices and a sound decision.
Referring to direct experiences that TCEB has learned from
organising all kinds of events, Ms. Parichat stated that “hybrid
event technique” is involved in utilising online technology to
build up business-oriented results. The first thing that
entrepreneurs must adjust is growth mindset by agreeing to
changes, making adaptation to move forward. In this respect,
2HY approach in combination with 6C principle is suggested
- Customer (understand customer’s need), Creativity
(impression and being memorable), Content (right content for
the right audience, thus, participation), Collaboration (diverse
perspectives creating interest), and Communication
(multi-channel communication), and Crisis Management
(management and contingency plan in place).
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่ นมุมมองของคุณกฤ ณ์ธนมอง า่ การจัดงานในยุคนีต้ อ้ งเริม่ จาก
ค�า ่า Why รือท�าไมต้องจัด ตามด้ ย Who ต้องการ ื่อ ารกับใคร
จากนัน้ จึงเป็น How คือจะจัดงานอย่างไรใ ผ้ รู้ ่ มงานทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นงานจริง
และรับชมอยู่ น้าจอ รู้ ึกและได้รับประ บการณ์ร่ มเ มือนกัน ต่อมา
คือ When การค�านึงถึงเ ลาที่เ มาะ มที่ผู้ชมพร้อมจะเข้า Live
ร่ มงานได้ และ ากอยากจัดงานไฮบริดใ ้แตกต่างอย่าง ร้าง รรค์
ิ่ง �าคัญคือ Empathy การเอาใจเขามาใ ่ใจเรา ต้องคิด ่าผู้ชมทาง
น้าจออยากเ ็นอะไรและพยายามใ ้เขามี ่ นร่ มในงานมากที่ ุด
า� รับคุณจอ ์น ได้แบ่งปันประ บการณ์ในการพัฒนาน ัตกรรม
ใ ม่ ๆ ่าจะต้องคิดถึงเนื้อ าก่อน พร้อมกับยกตั อย่าง ูฟังที่มีค าม
ามารถพิเ ในการรับฟัง เป็นน ตั กรรมเพือ่ งิ่ แ ดล้อมทีไ่ ม่กอ่ ใ เ้ กิด
มลพิ ทางเ ียง ของโครงการ Sounds of Earth (SOE) เช่นเดีย กับ
คุณอรชรทีม่ อง า่ ลังคลายล็อกการจัดงานไมซ์ทั่ ประเท แล้ งิ่ ทีต่ อ้ ง
ใ ้ค าม �าคัญคือคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจน
การค�านึงถึงการจัดงานอย่างยั่งยืน ซึ่งทีเ ็บมีองค์ค ามรู้เป็นแน ทาง
ปฏิบตั เิ บือ้ งต้น า� รับการจัดงานทีพ่ ร้อม ง่ ต่อใ ผ้ ู้ นใจได้นา� ไปต่อยอด
ในองค์กร เพื่อใ ้เกิดการจัดงานอย่างยั่งยืนในประเท ไทยต่อไป ทั้งยัง
เ ริม า่ การร่ มมือกันของผูเ้ กีย่ ข้อง คือเครือ่ งมือ า� คัญทีช่ ่ ยใ อ้ ตุ า
กรรมไมซ์ก้า ผ่าน ถานการณ์ต่าง ๆ มาได้ “การเผชิญ น้ากับ ิกฤติ
โค ิด 19 นับเป็นค ามท้าทายที่ท�าใ ้เราได้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนมา ู่
การจัดงานในรูปแบบไฮบริด ภายใต้มาตรการที่เน้นค ามรับผิดชอบ
ต่อ ังคม ทั้งยังเรียนรู้ที่จะร่ มมือ เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ระ ่าง
ทีเ ็บ ผู้จัดงาน และผู้เกี่ย ข้อง ซึ่งช่ ยใ ้เรา ามารถเดิน น้า ก้า ข้าม
ผ่าน ิกฤติมาด้ ยกันได้” คุณอรชรกล่า
งานเ นาพิ เ ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ค าม นใจมี ผู ้ เ ข้ า ร่ มรั บ ชมเป็ น
จ�าน นมาก ซึ่งทีเ ็บ ังเป็นอย่างยิ่ง ่าประ บการณ์และค ามคิด
ร้าง รรค์ที่ ่งต่อจากเ ล่าผู้ร่ มเ นาไป ู่ผู้ชมจะ ร้างแรงบันดาลใจ
ใ ้ผู้ประกอบการไมซ์เดิน น้าต่อไปได้ ลังการเปิดประเท ซึ่งจะน�าไป ู่
การฟื้นฟูอุต า กรรมไมซ์ของไทยต่อไปใน ันข้าง น้า

Mr. Krissdhana highlighted his perspectives by raising the
questions in organising an event in this era. It must start with
“Why” it has to be organised, “Who” to communicate with,
“How” to organise events that enable onsite and online
viewers to share the feelings and experiences and “When”
is the best time for live attendance. The key that will make
the hybrid stand out in a creative way is “Empathy,” which is
the understanding of what the online audience would like to
watch and get them involved as much as possible.
Mr. John shared his experience in innovation development
by stressing that the priority is the content. He put into
spotlight headphone with special feature for audibility under
the project the Sounds of Earth (SOE), which he termed as
environmental-friendly innovation, causing no noise pollution.
Likewise, Mrs. Orachorn opined that following the lockdown
relaxation for MICE events across the country, what needs to
be focused is the content that is responsive to consumer
behaviours as well as the issue of sustainable events. TCEB
has developed a body of knowledge in sustainability, which
can serve as an initial practical guideline for interested parties
in applying it in their organisations so that events organised
across Thailand can achieve sustainable objectives. She
added that collaboration of relevant parties is the key that
will help MICE industry overcome challenging situations.
“Facing the COVID-19 crisis is a challenge for us but we can
learn from it by shifting to hybrid events organised under the
social responsibility measures. We can learn to strengthen our
ties to bring mutual benefits between TCEB, organisers and
other relevant parties, which will move us forward and
overcome the crisis together”, concluded Mrs. Orachorn.
This online forum attracted a large number of attendees.
TCEB sincerely hopes that the experiences and creative ideas
passed on from the event gurus to the audience will inspire
MICE entrepreneurs to move forward after the reopening of
the country. This will lead to the revitalisation of the Thai MICE
industry in the future.
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EVENT
CALENDAR
THAILAND BIENNALE, KORAT 2021
18 DECEMBER - 31 MARCH 2021
MUEANG NAKHON RATCHASIMA DISTRICT
PHI MAI DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA
www.facebook.com/ThailandBiennaleKorat2021

INTERKERAMOS KORAT
CLAY FESTIVALTHAILAND 2021
22 - 26 DECEMBER 2021
THE MALL KORAT, NAKHON RATCHASIMA
www.ikthai.com

AWAKENING BANGKOK
14 - 23 JANUARY 2022
CHAROENKRUNG, BANGKOK
www.timeout.com

INTERNATIONAL CHANTHABURI
GEMS AND JEWELRY FESTIVAL 2021
3 - 7 FEBRUARY 2022
CHANTHABURI GEMS AND JEWELRY CENTER
KP JEWELRY CENTER, GEMS MARKET, CHANTHABURI
www.changemsfest.com

BANGKOK DESIGN WEEK 2022
5 - 13 FEBRUARY 2022
CHAROENKRUNG-TALAD NOI, SAMYAN, ARI-PRADIPAT
THONGLOR-EKKAMAI, PHRA NAKHON, BANGKOK
www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2022

HUAHIN WOMEN’S HALF MARATHON 2022
13 FEBRUARY 2022
HUAHIN, PRACHUAP KHIRI KHAN
www.facebook.com/HuahinWomensHalfMarathon
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