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ค�าน�า
เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมไมซ์ คนจ�านวนมากยังคงงุนงงว่าคืออะไร ทังที
้ ่จริ งก็คือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ การประชุม และการแสดงสินค้ า ส่วนค�าว่า ‘ไมซ์’ เป็ นค�าสากลที่
ย่อมาจาก Meeting, Incentive, Convention และสุดท้ ายคือ Exhibition ประกอบกับ
ไมซ์เป็ นอุตสาหกรรมที่ยงั ใหม่ในสังคมไทย จึงนับว่ารับรู้ กนั ในวงจ�าเพาะเท่านัน้ แต่
ไมซ์เป็ นธุรกิจดาวรุ่ งที่ทัง้ นานาชาติและประเทศไทยต่างให้ ความส�าคัญ ในฐานะ
อุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท�าให้ อตุ สาหกรรมไมซ์ของโลก
มีขนาดใหญ่ถึงเกือบสี่แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปี 2560 ไมซ์สร้ างรายได้ ทงจากการ
ั้
เดินทางของคนที่เข้ ามาจัดงานจากต่างประเทศ และคนไทยที่จดั งานในประเทศรวม
แล้ ว 36.3 ล้ านคน สร้ างรายได้ 1.79 แสนล้ านบาท
จากปั จ จัย ดัง กล่ า วนี เ้ อง ส� า นัก งานส่ ง เสริ ม การจัด ประชุม และนิ ท รรศการ
(องค์การมหาชน) หรื อ สสปน.จึงเกิดแนวคิดการจัดท�า ‘MICE ไม่ได้ แปลว่าหนู’
เป็ นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกของเมืองไทย ที่รวบรวมเกร็ ดความรู้เกี่ยวกับไมซ์ในมุมต่างๆ
มาเล่าอย่างเข้ าใจง่าย อ่านตามไปได้ อย่างเพลิดเพลิน เปี่ ยมอรรถรส จนเกิดความรู้
ความเข้ าใจ
ผมหวังว่านอกจากท่านผู้อา่ นจะรับทราบเรื่ องของอุตสาหกรรมไมซ์แล้ ว หนังสือ
เล่มนี ้ยังจะจุดประกายความคิด สร้ างแรงบันดาลใจมาร่วมสร้ างสรรค์ไมซ์ให้ ก้าวหน้ า
ต่อไปในอนาคต
ขอให้ ส นุ ก กั บ การอ่ า นครั บ

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อ�านวยการ สสปน.
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ค�านิยม
ผมเชือ่ ว่า หนังสือเล่มนี ้เป็ นก้ าวแรกของการท�าความรู้จกั และเข้ าใจอุตสาหกรรมไมซ์
และเป็ นคู่มือจุดประกายสร้ างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ส�าหรับผู้ที่ต้องการเข้ ามาโลดแล่น
อยู่ในวงการไมซ์ หรื อผู้ที่อยู่ในวงการนี แ้ ล้ ว และต้ องการต่อยอดธุรกิ จตัวเองให้
พัฒนามากขึ ้นไปอีก ด้ วยข้ อมูลความรู้ และไอเดียดีๆ จากผู้มีประสบการณ์ จริ งจาก
MICERs ตัวจริ งระดับแนวหน้ าของเมืองไทย ที่มาร่ วมให้ ความรู้ เป็ นวิทยาทานแก่
ผู้อ่าน
โลกของการอ่ า นเต็ ม ไปด้ ว ยเสน่ ห ์ ไ ม่ เ คยจางแค่ ไ หน โลกของไมซ์ ก็

เต็มไปด้วยพลวัตที่อัดแน่นไปด้วยความท้าทายและเปี›ยมเสน่ห์ไม่ต่างกัน

วีระศักดิ� โควสุรัตน์
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แด่...ทุกคน
ที่อยากเรียนรู้
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บทน�า
กล่าวกันว่า อุตสาหกรรมไมซ์ หรื อถ้ าเรี ยกกันให้ ร้ ูสกึ ใกล้ ตวั มากขึ ้น ก็คือ ‘ธุรกิจ
ไมซ์’ จัดเป็ นอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ (Potential Industry) และนักเดินทางไมซ์ก็จดั
เป็ นกลุม่ นักเดินทางที่มีคณ
ุ ภาพ (Quality Visitors)
ข้ อมูลทางสถิติบอกเราถึงการเติบโตของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยที่เส้ นกราฟพุ่ง
ทแยงสูงขึ ้นทุกปี หลายประเทศยกย่องให้ ไมซ์เป็ นธุรกิจที่มีการก้ าวกระโดด ในความ
ก้ าวกระโดดนันเราจะสั
้
มผัสได้ ถึงความท้ าทายของธุรกิจไมซ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง พร้ อม
พาตัวเองไปข้ างหน้ าอยูต่ ลอดเวลา
ในอดีตที่ผ่านมา พลังของไมซ์สร้ างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่มากมายบนโลกกลมๆ
ใบนี ้ดูอย่างปฐมบทของธุรกิจที่พกั แนวใหม่ Airbnb ซึง่ ฉีกกรอบการเข้ าพักแบบเดิมที่
เคยเป็ นก็มีที่มาจากธุรกิจไมซ์ ย้ อนไปในปี 2550 จุดเริ่ มต้ นของที่พกั แนวนี ้มาจากงาน
ประชุมสัมมนาด้ านการออกแบบที่ซานฟรานซิสโก เมื่อเหล่าดีไซเนอร์ เดินทางมาจาก
ทุกสารทิศ โรงแรมถูกจองเต็มแทบไม่เหลือ การแบ่งพื ้นที่อพาร์ ตเมนต์ให้ ผ้ มู าร่วมงาน
ประชุมเช่าพักค้ างคืนจึงเกิดขึ ้นตามมา และในที่สดุ ก็กลายเป็ น Airbnb ที่เรารู้จกั
พลังไมซ์อาจไม่ถงึ กับเปลีย่ นแปลงโลกชนิดพลิกหน้ ามือเป็ นหลังมือ แต่ก็ชว่ ยสร้ าง
สีสนั ใหม่ๆ ให้ โลกใบนี ้มีพลวัตที่สนุกมากขึ ้น
กล่าวส�าหรับประเทศไทยเองนัน้ เราเป็ นผู้น�าด้ านอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียนด้ วย
จ�านวนการจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในปี 2559 รวม 174 งาน สูงกว่า
ประเทศสิงคโปร์ ที่มี 151 งาน ส่งผลให้ มีอนั ดับโลกเป็ นอันดับที่ 24 สูงกว่าสิงคโปร์ ที่อยู่
ในอันดับที่ 27 ถือเป็ นอันดับ 1 ในกลุม่ ประเทศอาเซียนและเป็ นอันดับ 4 ในเอเชีย รอง
จากจีน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ ส�าหรับการจัดงานแสดงสินค้ านานาชาติ ประเทศไทยเป็ น
อันดับ 1 หนึง่ ในอาเซียนด้ านพื ้นทีก่ ารจัดงานและพื ้นทีใ่ ช้ สอยของศูนย์ประชุมฯ ต่างๆ
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นอกจากงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแล้ ว เมืองไทยยังเป็ นจุดหมายปลายทาง
ส�าหรับกลุม่ ประชุมขนาดเล็ก การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และการจัดแสดงสินค้ าขนาด
ใหญ่อนั เป็ นที่แลกเปลี่ยน พบปะกันระหว่างผู้ซื ้อ - ผู้ขาย ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นประจ�าในบ้ านเรา
ลองคิดถึงตัวเลขรายได้ ว่าสิ่งเหล่านี ้ก่อให้ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศได้ ดีขนาดไหน
ลองคิดถึงการสร้ างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรม ความร่วมมือซึง่ กันและกันจากเวที
แลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ
ลองคิดถึงว่านักเดินทางไมซ์มาจับจ่ายใช้ สอยในเมืองไทยกันอย่างไร
…………….
MICE ในวันนี ้ไม่ได้ แปลว่าหนูอีกต่อไปแล้ ว แต่ก�าลังจะกลายเป็ นฮีโร่ทางเศรษฐกิจ
ของไทย
คงน่าเสียดายมากๆ ถ้ าเราไม่ได้ ท�าความรู้จกั กับธุรกิจทรงพลังตัวนี ้อย่างจริ งจัง
วันนี ้เราพูดถึงไมซ์มากขึ ้น ได้ ยินค�าว่าไมซ์มากขึ ้น แต่คณ
ุ คิดว่ารู้ จกั ไมซ์ดีพอแล้ ว
หรื อยัง?
เรื่ องมันก็มีเพียงเท่ านีเ้ อง...
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ศุภวรรณ ตีระรั ตน์ เมืองไทยก้ าวไกลด้ วย SMART MICE
About TCEB
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เปิดประตูบานใหญ่
ที่ฉายภาพ
‘เส้นทางสายไมซ์’
...
กับการเดินทางจาก
โลกกว้างมาถึง
เมืองไทย
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ยินดีที่ได้รู้จัก
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร พบปะเพื่ อ แลกเปลี่ ย นทางการค้ า วิ วั ฒ น์ ขึ้ น มา

พร้อมกับสังคมมนุษย์เช่นไร ธุรกิจไมซ์ก็ถือก�าเนิดขึ้นมาในห้วงเวลา
นั้ น เช่ น กั น เพี ย งแต่ รู ป แบบจากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น นั้ น ปรั บ เปลี่ ย น
ไปตามยุ ค สมั ย ...

‘เส้ นทางสาย MICE’ จึงเป็ น ‘การเดินทางเก่าแก่ที่สดุ ในโลก’ เพราะมันเกิดขึ ้น
มาพร้ อมกับการเดินทางของมนุษย์ นับตังแต่
้ มนุษย์เราเริ่ มเรี ยนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกัน
เป็ นครอบครัว เป็ นหมูบ่ ้ าน เป็ นสังคมขนาดเล็ก ขยายไปจนถึงขนาดใหญ่ เกิดการ
ค้ าขายระหว่างสังคม ที่ผ้ คู นจากซีกโลกหนึง่ สามารถเดินทางข้ ามห้ วงมหาสมุทร
มาแลกเปลีย่ นสินค้ ากับผู้คนอีกซีกโลกหนึง่ การเดินทางเพือ่ ธุรกิจการค้ าเกิดขึ ้นมา
ณ ห้ วงเวลานัน้
ถ้ าหากพูดถึงการประชุมมีรูปธรรมรองรับได้ ชดั เจนแล้ วละก็ คงต้ องหยิบยก
เรื่ องการก่อตังส�
้ านักการประชุม ‘Convention Bureau’ ในสหรัฐอเมริ กา ที่เมือง
ดิทรอยต์ (Detroit) เมื่อปี 1896 จากจุดนัน้ เองที่ท�าให้ ประกายของธุรกิจไมซ์
เริ่ มฉายแสงขึ ้นมาทีละน้ อยๆ
บรรยากาศของการซื ้อขายเป็ นไปอย่างคึกคัก บรรดาสมาคมการค้ าและสมาคม
วิชาชีพต่างพากันจัดงานประชุมพบปะของสมาชิกตามสถานที่ส�าคัญทัว่ ประเทศ
และดูเหมือนมีจ�านวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ จนน�าไปสู่การเพิ่มจ�านวนของสถานที่เพื่อ
รองรับการจัดประชุม สถานที่พกั โรงแรม ไปจนถึงบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
ดูแลธุรกิจไมซ์
เมื่อธุรกิจการประชุมเริ่ มเฟื่ องฟูมากขึ ้น โรงแรมก็เริ่ มหาช่องทางใหม่ๆ สร้ าง
คุณค่าทางการขาย ด้ วยการหันมา upgrade บริการของตัวเองรวมทังพื
้ ้นที่สา� หรับ
การประชุมหลากหลายขนาดเสริ มเข้ าไป แถมนักธุรกิจในดิทรอยต์ยงั ปิ๊ งไอเดีย
จ้ างพนักงานขายมาดูแลธุรกิจนี ้อย่างจริ งจัง ธุรกิจไมซ์ก็เริ่ มแผ่ขยายในดิทรอยต์
และกลายเป็ นโมเดลให้ เมืองอื่นๆ ท�าตาม
12

ช่วงขาขึ ้นของธุรกิจไมซ์นเี่ องท�าให้ เกิด
ส�านักการประชุมมากขึ ้นในสหรัฐอเมริกา
เกิ ด การรวมตั ว จั ด ตั ง้ เป็ น ‘สมาพั น ธ์
นานาชาติ ข องส� า นัก งานการประชุ ม ’
(Bureaus International Association of
Convention) ขึ ้นในปี 1914 เพื่ออ�านวย
ความสะดวกและแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ าน
การประชุม ส่งเสริ มการท�างานด้ านไมซ์
อย่างมืออาชีพ พอวงการนี ้เติบโตมากขึ ้น
จากสมาพันธ์ก็ upgrade ตัวเองขึ ้นมาเป็ น
International Association of Convention and Visitors Bureaus (IACVB) ใน
ปี 1974 และเปลี่ยนเป็ น Destination
International ในปั จจุบนั โดยมีองค์กร
ด้ านการตลาดประชุมและท่องเที่ยวกว่า
600 แห่งใน 25 ประเทศเป็ นสมาชิก
ไมซ์ในยุโรปก็เริ่ มคึกคักไม่แพ้ กนั เกิด
‘Congress of Vienna’ ซึง่ เป็ นการประชุม
ทูตของประเทศในยุโรป (จัดตังแต่
้ เดือน
กัน ยายน 1814 จนถึ ง เดื อ นมิ ถุน ายน
1815) งานนี อ้ าจเรี ย กได้ ว่ า เป็ นการ
ประชุมระหว่างประเทศที่แท้ จริ งเป็ นครัง้
13

แรก ส่วนในช่วงศตวรรษที่ 19 และช่วง
50 ปี แรกของศตวรรษที่ 20 นันก็
้ มีการ
ประชุมระหว่างประเทศไม่กี่ครัง้ ส่วนใหญ่
จะเกี่ยวกับการเมืองและวิทยาศาสตร์
นับตังแต่
้ ทศวรรษ 1950 เป็ นต้ นมา
ธุรกิจประชุมขยายตัวอย่างรวดเร็ วเพราะ
ได้ รับแรงหนุนจากธุรกิจท่องเที่ยว ยิ่งการ
ประชุมในห้ องสี่เหลี่ยมกลายเป็ นเรื่ องน่า
เบื่อมากเท่าไหร่ คนก็ยิ่งมองหาสถานที่
ใหม่ๆ ที่สร้ างบรรยากาศของการประชุม
ให้ เพลิดเพลินมากขึ ้นเท่านัน้
ศตวรรษที่ 20 - 21 ธุรกิ จไมซ์ หรื อ
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ไ ด้ เติ บ โตอย่ า งเห็ น
ได้ ชดั และสร้ างรายได้ ให้ ประเทศต่างๆ
ทัว่ โลกมากมายมหาศาล ถ้ าลองเจาะลึก
ลงในข้ อ มูล ด้ า นตัว เลขแล้ ว จะพบว่ า
ไมซ์มีมลู ค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวม (GDP)
สูง มากของโลก ในฐานะธุ ร กิ จ บริ ก าร
ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง ขั บ เคลื่ อ นด้ วยธุ ร กิ จ
ย่อยๆ มากมายหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ น
การค้ า ขาย การขนส่ ง การท่ อ งเที่ ย ว
การพักผ่อน ที่ พักโรงแรม อาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม สถานที่ จั ด ประชุ ม ธุ ร กิ จ
สารสนเทศ และธุรกิจการเงิน เป็ นต้ น
เพียงเท่านี ้ เราก็คงพอมองเห็นแล้ วว่า
ไมซ์คอื พลวัตส�าคัญทีท่ า� ให้ โลกกลมๆ ใบนี ้
หมุนไปข้ างหน้ าได้ อย่างไร

ต่ า ง มี ค ว า ม ห ม า ย
ไมซ์...ไม่ได้แปลว่าหนู แต่เป็นการประกอบกันของ 4 ตัวอักษร ได้แก่
M I C E ที่ต่างมีนิยามชัดเจนในตัวเอง

_Meeting

_Incentive Travel

การพบกั น เพื่ อ สร้ างสรรค์ ค วามคิ ด
ความรู้ และสร้ างความสัมพันธ์ขององค์กร
มี ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมหลักสิบถึงหลักหมื่ น
โดยบริ ษั ท หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนเป็ น
เจ้ าของงาน

ประสบการณ์ ที่สร้ างแรงบันดาลใจและ
เป็ นแรงจูงใจให้ เราพัฒนาตัวเองมากขึ ้น
เรื่ อ ยๆ มี โ ปรแกรมเดิน ทางชัดเจน ทุก
รายละเอียดต้ องแสดงถึง ‘ความพิเศษ’
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมรู้สกึ ภาคภูมิใจ

_Conventions

_Exhibitions

การประชุมขนาดใหญ่ทจี่ ดั ขึ ้นเพือ่ ส่งเสริม
ความรู้ เกิดการแลกเปลีย่ น อภิปรายอย่าง
เข้ มข้ น มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจ�านวนมากอาจ
ถึงหลักหมื่น โดยสมาคม สมาพันธ์ ฯลฯ
เป็ น เจ้ า ของงาน มี ก� าหนดการแน่นอน
หมุนเวียนกันไปในแต่ละภูมิภาคทัว่ โลก

เวที แ ห่ง การน� า เสนอสิ น ค้ า นวัต กรรม
บริ การ และอื่นๆ อีกมากมาย มุ่งให้ เกิด
การเจรจาธุรกิจกันระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขาย
E นันหมายรวมทั
้
ง้ Trade Show, Trade
Fair หรื อ Trade Expo รวมทังงาน
้
Fair
ก็ได้

นอกจากนี ้ ยังมี E อีกตัวที่ประเทศไทยก็ให้ ความส�าคัญ นัน่ คือ ‘Mega Event’ ซึง่
ประเทศไทยใช้ กลยุทธ์ การดึงงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ระดับโลกเป็ นเครื่ องมือส�าหรับการ
ประชาสัมพันธ์ สร้ างแบรนด์ และการรับรู้ รวมทังสร้
้ างรายได้ มหาศาลให้ แก่ประเทศ
14

รู้...ไมซ์

อยากท�าความเข้าใจธุรกิจไมซ์
น่าจะต้องเริ่มต้นจาก
การเรียนรู้ความหมายของ
M I C E หัวใจ 4 ห้องส�าคัญของธุรกิจนี้

แม้ ผ้ รู ้ ูบางท่านถึงกับเอ่ยว่า การจะเข้ าใจธุรกิจไมซ์ได้ อย่างถ่องแท้ นนั ้ ต้ องลงมือท�า
ด้ วยตัวเองเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง เพราะโลกของไมซ์มีอะไรที่ซอ่ นอยูน่ อกต�ารา
มากมาย แต่เพื่ออุ่นเครื่ องด้ วยความรู้ เบาๆ เหมือนอาหารเรี ยกน� ้าย่อยเราจึงพาคุณ
ท่องโลกไมซ์ที่จะท�าให้ เข้ าใจ M I C E ได้ ดีกว่าเดิม
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มุ่ ง ห น้ า ม า พ บ กั น . . .
ทุกคนต้ องเคยผ่านการประชุมมาแล้ ว ประชุมกลุม่ ท�ากิจกรรมวัยเรี ยน ประชุม
ผู้บริ หารวางแผนงาน ประชุมพนักงานของแผนก
M ในธุรกิจไมซ์ เป็ นการประชุมสัมมนาที่มีความชัดเจนในแง่ของผลลัพธ์ และ
เป็ นกิจกรรมที่ช่วยผลักดันให้ องค์กรนันเดิ
้ นหน้ าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จ�านวน
ผู้เข้ าประชุมอาจเริ่มต้ นทีห่ ลักสิบจนถึงหลักหมืน่ มีหลายรูปแบบ อาทิ การประชุม
สัมมนา (Seminar) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การประชุมระดม
สมอง (Brainstorming Meeting) และการประชุมอภิปราย (Panel Discussion)
นอกจากนี ้การประชุมองค์กรยังสามารถแบ่งตามภูมิศาสตร์ ของโลกได้ ด้วย
เช่น การประชุมองค์กรระดับนานาชาติ (International Corporate Meetings)
ที่ผ้ รู ่ วมประชุมมาจากต่างประเทศหรื อต่างทวีป การประชุมองค์กรระดับภูมิภาค
(Regional Corporate Meetings) หมายถึงประเทศที่เข้ าร่ วมประชุมมาจากใน
ภูมิภาคเดียวกัน เช่น อาเซียน ยุโรป การประชุมองค์กรในต่างประเทศ (National
Offshore Corporate Meetings) ซึง่ ผู้เข้ าประชุมจากประเทศหนึง่ ออกไปประชุม
ในประเทศอื่น และ การประชุมที่จัดขึน้ ในประเทศตัวเอง (Local Corporate
Meetings)
นอกจากการประชุมที่เอ่ยมาทังหมดแล้
้
ว ยังสามารถขยายขอบเขตของ M
ไปครอบคลุม Team Building อันเป็ นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ขององค์กร
ได้ เป็ นอย่างดี และคงจะดีไม่น้อยถ้ าฉากของการประชุมลงเอยด้ วยบรรยากาศ
แบบ happy ending จากงานเลี ้ยงสังสรรค์พนักงานที่อบอวลด้ วยรอยยิ ้ม
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เ ที่ ย ว นี้ คื อ ร า ง วั ล
มีค�ากล่าวว่า การท่องเที่ยวที่เป็ นรางวัลก่อให้ เกิดแรงกระตุ้นและแรงผลักดัน
ให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพการท�างานของคน ถือเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
รูปแบบหนึง่ ทีส่ ร้ างความรู้สกึ พิเศษให้ แก่พนักงานได้ อกี ด้ วย ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดทริป
ลักษณะนี ้แน่นอนว่าต้ องก�าหนดที่พกั โปรแกรมท่องเที่ยว รวมถึงวางแผนกิจกรรม
ต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ าอย่างชัดเจน เช่น งานเลี ้ยง กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม CSR
ที่ก�าลังมาแรงมาก
ย้ อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 19 มีบริ ษัทที่ชื่อว่า NCR Corporation ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ได้ ร่วมมือกับโรงแรม The Plaza นิวยอร์ ก ปฏิวตั ริ ูปแบบการสร้ าง
แรงจูงใจให้ พนักงานขึ ้นมาใหม่ ด้ วยการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในเมืองนิวยอร์ ก
ให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงของ NCR Corporation ซึง่ ว่ากันว่าการจัดทริ ปในครัง้ นัน้
คือการจัด Incentive Travel ครัง้ แรกของโลก
‘ประสบการณ์พิเศษ’ มักเกิดขึ ้นเฉพาะภายในประเทศเท่านัน้ ต่อมาค่อยๆ
ขยายขอบเขตไปสูก่ ารเดินทางออกนอกประเทศ อุตสาหกรรมการบินได้ พฒ
ั นาจน
สามารถสร้ างความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางระยะไกล
ได้ ดีขึ ้นกว่าเดิม อาจกล่าวได้ วา่ ศตวรรษที่ 20 นันเป็
้ นยุคทองของการเดินทางเพื่อ
เป็ นรางวัล โดยเฉพาะในทวีปอเมริ กาเหนือที่ประสบความส�าเร็ จในการสนับสนุน
ให้ Incentive Travel เป็ นเครื่ องมือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ดังสถิติปี 2015
พบว่า ปริ มาณการใช้ จา่ ยทังหมดของผู
้
้ เดินทางในโปรแกรม Incentive Travel มี
มูลค่าถึง 46% ของจ�านวนธุรกิจในสหรัฐอเมริ กา จะเห็นว่านี่คือเครื่ องมือที่บริ ษัท
ต่างๆ น�ามาใช้ ในการยกย่อง ส่งเสริ ม และสร้ างแรงจูงใจบุคลากรให้ พฒ
ั นาตัวเอง
ได้ อย่างแยบยล
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C

=

Conventions

ส น า ม เ รี ย น รู้
ไ ม่ สิ้ น สุ ด
นี่ คือการรวมตัวของกลุ่มบุคคลหรื อผู้เข้ าร่ วมประชุม ผู้แทน และสมาชิกของ
หน่วยงานหรื ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ ความรู้
เพิ่มพูนทักษะ ซึง่ มักจัดขึ ้นเป็ นประจ�าตามรอบเวลาที่ก�าหนดไว้ ส่วนใหญ่เป็ นการจัด
ของสมาคมในระดับนานาชาติ
เมื่ อโลกเข้ าสู่ยุคปฏิ วัติอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั ง้ ใหญ่ ในหน้ า
ประวัติศาสตร์ รู ปแบบของการผลิต รู ปแบบการเดินทาง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว ยิ่งเข้ าไปส่งเสริ มให้ การประชุมวิชาชีพเติบโตรวดเร็ วตามไปด้ วย เพราะสิ่งนี ้
คือการสร้ างสรรค์ทางปั ญญา ก่อเกิดความรู้ ใหม่ๆ ให้ วิชาชีพนัน้
กั บ ห ล า ก ห ล า ย ค ว ามหมาย
CONVENTIONS

CONGRESS

การประชุมขนาดใหญ่ มัก การประชุ ม ขนาดใหญ่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ ง
ใช้ ในสหรัฐอเมริ กา
มักใช้ กันในประเทศยุโรป
และประเทศเครื อจักรภพ
แต่ ห ากเป็ นการประชุ ม
เจ้ าหน้ าทีอ่ ย่างเป็นทางการ
จะเรี ยกว่า Assemblies
ส่วนในสหรัฐอเมริ กาจะใช้
ค�าว่า Congress ส�าหรับ
การประชุมรัฐสภา

CONFERENCE

การประชุม ขนาดใหญ่ ที่
อาจใช้ เวลาหลายวันและ
มี ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มประชุม หลาย
ร้ อยคน หรื อหลายพันคน
จากทั่วโลก โดยทั่วไปจะ
จัด Conference ควบคู่
ไปกับงานนิทรรศการ งาน
แสดงสินค้ า หรื อกิจกรรม
อื่นด้ วย

ตัวอักษร C สามารถรวมถึงการประชุม Conference และ Congress โดยในสหรั ฐอเมริ กาไม่นิยมใช้
ค�าว่า Congress ส�าหรั บการประชุมวิชาชีพ จะใช้ เพื่อการประชุมรั ฐสภาเท่านัน้
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E

=

Exhibitions

เ ว ที  ช ว์ ข อ ง

จะเรียกว่างานแฟร์ มหกรรมงานแสดงสินค้ า หรืองานนิทรรศการขนาดใหญ่ใดๆ
ก็ตาม ล้ วนผูกพันอยูก่ บั อักษร E แทบทังสิ
้ ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 18 - 19 เริ่มมีการเปลีย่ นแปลงซึง่ พัฒนาจากการแลกเปลีย่ น
ซื ้อขายโดยตรง ไปสูก่ ารมีสถานที่แสดงสินค้ าและบริ การใหม่ๆ โดยเฉพาะ ก้ าวที่
ถือว่าส�าคัญมากในวงการ Exhibitions เกิดขึ ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เมื่อ
พระราชินวี กิ ตอเรียของประเทศอังกฤษได้ มรี ับสัง่ ให้ จดั งาน Great Exhibition ขึ ้นใน
ปี 1851 ที่ Crystal Palace ในหัวข้ อ Works of Industry of all Nations อันเป็ นงาน
ใหญ่ทมี่ ผี ้ เู ข้ าร่วมมากถึง 6,200,000 คน มีผ้ รู ่วมออกงานกว่า 13,000 ราย ตัวเลข
ทีบ่ ง่ บอกถึงความส�าเร็จในทางรายได้ มหาศาลเช่นนี ้ท�าให้ ประเทศอืน่ ๆ ปิ๊ งไอเดียที่
จะจัด Exhibitions ขนาดใหญ่ขึ ้นมาบ้ าง
ปั จจุบนั การจัด Exhibitions ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีลกั ษณะซับซ้ อน
มากขึ ้น เพราะเทคโนโลยีและทิศทางการตลาดเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทัง้
อุตสาหกรรม นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา การน�าเสนอไอเดียและลูกเล่น
ใหม่ๆ กลายเป็ นไฮไลต์ดงึ ดูดผู้คนให้ สนใจงานมากขึ ้น ดังนันการจั
้
ดงานแต่ละครัง้
จึงต้ องมีความแปลกแหวกแนว ใหม่ล� ้า และสร้ างสรรค์มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้
ไม่วา่ รูปแบบจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตาม ข้ อดีของการจัด Exhibitions นอกจาก
ท�าให้ เกิดการติดต่อเจรจาซื ้อขายเชิงธุรกิจ ยังท�าให้ เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้ใหม่ๆ
ระหว่างกัน และบางความรู้นนเป็
ั ้ นอะไรทีเ่ ราอาจคาดไม่ถงึ เลยทีเดียว!
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ใ ค ร เ ป็ น ใ ค ร
ใ น ไ ม ซ์  ล ก
พบกั บองค์ ก รผู ้ ขั บเคลื่ อนธุ ร กิ จไมซ์ระดับ โลก
UFI: THE GLOBAL
ASSOCIATION OF
THE EXHIBITION
INDUSTRY
Est.1925

สมาคมชันน�
้ าระดับโลกของผู้จดั งานนิทรรศการและการแสดง
สินค้ า เดิมชื่อ Union des Foires Internationales (UFI)
ปั จจุบนั มีสมาชิก 749 องค์กรใน 85 ประเทศทัว่ โลก

EUROPEAN
ASSOCIATION OF
EVENT CENTRES
(EVVC)
Est.1955

องค์ ก รชัน้ น� า ของศูน ย์ ก ารประชุม สถานที่ จัด งานอี เ วนต์
สนามกีฬา และฮอลล์อเนกประสงค์ในยุโรป และเป็ นตัวแทน
ของอาคารสถานที่ประมาณ 300 แห่งในเยอรมนี ออสเตรี ย
สวิตเซอร์ แลนด์ และประเทศอื่นๆ ในยุโรป

INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF
CONGRESS CENTRE

(AIPC—Association Internationale Des Palais De
Congrès)

สมาคมธุรกิ จของผู้จัดการศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุม
มืออาชีพทัว่ โลก เพื่อกระตุ้นและท�าให้ เกิดการบริ หารศูนย์การ
ประชุมที่ยอดเยี่ยม ปั จจุบนั มีศนู ย์ฯ อยู่ใน 57 ประเทศทัว่ โลก

INTERNATIONAL
CONGRESS AND
CONVENTION
ASSOCIATION
(ICCA)
Est.1962

ส�านักงานใหญ่อยู่ที่เนเธอร์ แลนด์ เป็ นศูนย์กลางองค์ความรู้
และชุมชนของธุรกิจการประชุมสมาคมนานาชาติ มีสมาชิก
เป็ น บริ ษั ท และองค์ ก รมากกว่ า 1,000 รายในเกื อ บ 100
ประเทศทัว่ โลก

SOCIETY FOR
INCENTIVE TRAVEL
EXCELLENCE
(SITE)
Est.1973

ส�านักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั มีสมาชิกมากกว่า
2,000 ราย และมีสาขาท้ องถิ่น 29 แห่ง สมาชิกคือผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (Incentive Travel) มุ่งมัน่
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งและสร้ างแรงบันดาลใจให้ ธุรกิจนี ้

Est.1958
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M I C E R

S

ผู้ เ ล่ น ตั ว จ ริ ง

เมื่ อทุ ก สนาม ต้ องการ ‘ตัวจริง’ เสมอ

พบกับหลากหลายอาชีพที่เป็ นเหมือนห่วงโซ่ของธุรกิจไมซ์ เริ่ มตังแต่
้
• Venue เป็ นสถานที่ เกี่ ยวกับการจัดงานประชุมต่างๆ ส่วนใหญ่ มักเป็ นโรงแรม
ศูนย์ประชุม ศูนย์นิทรรศการ นอกจากเป็ นสถานที่ให้ นกั เดินทางไมซ์มารวมตัวกันแล้ ว
ยังให้ บริการและอ�านวยความสะดวก พร้ อมเพิม่ ทางเลือกใหม่ด้วยการบริการด้ านจัดเลี ้ยง
• Transport Operation ครอบคลุมทังการขนส่
้
งทางอากาศ ทางทะเล ทางบก ทัง้
รถไฟ รถบัส รถยนต์รับจ้ าง และแท็กซี่
• Service Support Companies เช่น งานระบบเสียงและภาพ งานพิมพ์ จัดดอกไม้
ความบันเทิง ล่าม ผู้ผลิตกระเป๋ าและป้ายชื่อ ฯลฯ
• Exhibition Service Contractors ดูแลงานออกแบบและสร้ างพื ้นที่จดั นิทรรศการ
อุปกรณ์ต่างๆ ระบบแสงและไฟฟ้า งานความปลอดภัย งานศิลป์
• Professional Conference Organizers (PCO) เพราะการจัดการประชุมให้ ประสบ
ความส�าเร็ จต้ องอาศัยการวางแผนที่ดีจากมืออาชีพ PCO ซึ่งมีหน้ าที่บริ หารจัดการ
ทุกรายละเอียด กิจกรรม การมีปฏิสมั พันธ์ เรี ยกว่าดูแลตังแต่
้ ต้นจนจบงาน
• Destination Management Companies (DMC) เหมือนผู้เชี่ยวชาญท้ องถิ่น
ออกแบบกิจกรรม โปรแกรมท่องเที่ยว ดูแลเรื่ องการเดินทาง และระบบโลจิสติกส์ต่างๆ
รวมทังอาหารการกิ
้
นของนักเดินทางไมซ์ เรี ยกว่าดูแลตลอดทริ ปไม่ให้ ขาดตกบกพร่ อง
• Professional Exhibition Organizer (PEO) ผู้ให้ บริ การในการจัดการและด�าเนินการ
จัดงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการ บริ หารงาน ประสานกับบริ ษัทที่มารับงานต่อในด้ าน
ต่างๆ เพื่อให้ การจัดงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น
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ทั ก ท า ย นั ก เ ดิ น ท า ง
ใ ส่ สู ท ผู ก ไ ท
เราเรี ยกพวกเขาว่ า ‘นั ก เดิ นทางไมซ์’

พวกเขาคือใคร พวกเขาก็คือกลุม่ คนที่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจหลักทัง้ 4 ตัวอักษร (MICE)
ที่ประกอบร่ างขึ ้นเป็ นธุรกิจไมซ์อนั ทรงพลังและก�าลังมาแรงมากในโลกปั จจุบนั
แน่นอนว่าภาพของนักเดินทางไมซ์ที่ปรากฏในหัวเราเต็มไปด้ วยสีสนั และความ
หลากหลาย แต่สว่ นใหญ่ล้วนเดินทางเข้ ามาในมาดของนักธุรกิจใส่สทู ผูกไทแทบทังสิ
้ ้น
เพราะการเดินทางของเขามีเป้าหมายเพื่อธุรกิจ ไม่ใช่เพื่อพักผ่อน (การพักผ่อนคือ
ผลพลอยได้ ที่ตามมาหลังการเจรจาธุรกิจนันบรรลุ
้
เป้าหมายแล้ วต่างหาก!)
การมาถึงของนักเดินทางไมซ์นนั ้ ก่อให้ เกิดรายได้ มหาศาล ซึ่งกลายเป็ นพลังที่
ท�าให้ ทกุ ประเทศทัว่ โลกหันมาให้ ความส�าคัญกับคนกลุม่ นี ้
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ต่ า ง ส ไ ต ล์

ต่ า ง ส า ย พั น ธ์ุ

แม้ นัก เดิ นทางไมซ์ มีเ ป‡า หมายหลักอยู่ที่ธุรกิจเป็น ส�าคัญ
แต่ตามธรรมชาติ ข องมนุ ษย์ ถึ งจะเป็น นักเดิน ทางจากที่ไหน
ในมุ มโลกย่ อมมี ความต้ องการและพÄติกรรม
แตกต่ า งกั นอย่ า งน่าศึกษาเรีย นรู้

ส�าหรับภาพรวมของนักเดินทางไมซ์ในเอเชีย ข้ อมูลจากบริษัททีป่ รึกษา McKinsey
& Company ตังข้
้ อสังเกตว่า นักเดินทางไมซ์ในเอเชียไม่ได้ มองการเดินทางเพื่อ
เป้าหมายธุรกิจในแง่การท�างานเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มองว่าเขาได้ รับประสบการณ์
จากการเดินทางด้ วย
ถ้ าลองเจาะลึกลงในรายละเอียดแล้ ว นักเดินทางไมซ์ในแต่ละประเทศของเอเชีย
มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป นักเดินทางไมซ์ชาวสิงคโปร์ จะพบว่าพวกเขามัก
ให้ ความส�าคัญกับความสะดวกสบายหรื อความหรู หรา มีข้อมูลระบุว่า ชาวสิงคโปร์
เดินทางด้ วยเที่ยวบินระดับพรี เมียมบ่อยกว่านักเดินทางชาติอื่นๆ ถึง 2 เท่า แต่ใช่ว่า
พวกเขาจะยอมจ่ายเพื่อความสะดวกสบายสุดพิเศษเช่นนี ้เสมอไป เพราะถึงที่สดุ แล้ ว
พวกเขาก็ยงั คงยึดผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นที่ตงั ้ และใช้ จ่ายเงินเพื่อความคุ้มค่า
ของบริ ษัทเท่านัน้
ส่วนนักเดินทางไมซ์ชาวอินเดียมุง่ เน้ นการใช้ งานดิจิทลั ระหว่างการเดินทาง พร้ อม
จ่ายเพิม่ เพือ่ แลกกับบริการเสริม แม้ เป็ นการใช้ จา่ ยส่วนบุคคลก็ตาม เช่น ยอม upgrade
ที่นงั่ ในเที่ยวบินแม้ ว่าจะท�าให้ คา่ ใช้ จ่ายประจ�าวันของเขาเองต้ องลดลงก็ตาม
ทางฝั่ งนักเดินทางไมซ์จากจีนแผ่นดินใหญ่ให้ น� ้าหนักไปกับบริ การและค�านึงถึง
หน้ าตา พวกเขาไม่ต้องการสร้ างภาพลักษณ์ ไม่ดีให้ บริ ษัท และไม่ชอบถูกมองเป็ น
แขกคุณภาพต�่า พวกเขาพร้ อมจ่ายมากขึ ้นเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ดีขึ ้น
เช่น เมนูอาหารพิเศษของสายการบิน นอกจากนี ้ นักเดินทางไมซ์ชาวจีนยังพร้ อม
รับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จ�าเป็ นในการเดินทาง เพราะส่วนใหญ่ต้องการใช้ งานได้ อย่าง
สะดวกสบายระหว่างเดินทางนัน่ เอง
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นักเดินทางไมซ์ชาวญี่ปนจะยึ
ุ่
ดติดกับกฎที่วา่ งานก็คืองาน ซึง่ ท�าให้ พวกเขาแยก
งานออกจากชีวิตส่วนตัวอย่างชัดเจน ทุกการเดินทางต้ องก� าหนดงบประมาณให้
ชัดเจน นอกจากนี ้ความต้ องการของพวกเขายังแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ กลุม่ แรกจะยึดติด
กับราคามาก ส่วนใหญ่เป็ นนักเดินทางในกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ
SMEs กับอีกกลุม่ ที่มงุ่ เน้ นความสะดวกสบาย และไม่วา่ จะท�าอะไรก็ต้องเลือกแบรนด์
ประเทศตัวเองเท่านัน้
เอาละ มาเดินทางข้ ามทวีปไปส่องพฤติกรรมนักเดินทางไมซ์ในยุโรปกัน จะพบว่า
มีหลายปั จจัยที่พวกเขาใช้ ตดั สินใจเลือกจุดหมายและสถานที่จดั กิจกรรมไมซ์ หนึ่ง
ในนันคื
้ อเรื่ องของคุณภาพซึ่งส�าคัญมากกว่าการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน เพราะ
นักเดินทางเพือ่ ธุรกิจมีความคาดหวังทีส่ งู กว่า ทังในแง่
้
บริการ การเดินทางทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย ความสะอาด การจัดเลี ้ยงที่ดี การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตและ Wi-Fi ที่รวดเร็ ว
ชาวยุโรปเน้ นที่ความคุ้มค่ามากกว่าราคา พวกเขาไม่ได้ มองหาจุดหมายที่แปลก
หรื อไม่เคยมี ใครรู้ จัก แต่จุดหมายของนักเดินทางไมซ์ ยุโรปคื อประสบการณ์ ที่มี
เอกลักษณ์ เฉพาะ มีความคิดสร้ างสรรค์ แต่ต้องอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล แถม
พวกเขายังเป็ นนักเรี ยกร้ องเพื่อให้ ได้ แพ็กเกจที่สอดคล้ องกับความต้ องการของตัวเอง
และอยู่ในงบประมาณที่ยอมรับได้ ด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันนี ้ เทรนด์การเดินทางของโลกก�าลังเปลี่ยนแปลง แถมยัง
ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ นักเดินทางไมซ์ยงั คงต้ องการประสบการณ์ สดุ แสน
พิเศษที่เฉพาะเจาะจง เป็ นการเดินทางแบบ ‘สัง่ ตัด’ (Tailor-made) มากขึ ้น ในขณะที่
งบประมาณการเดินทางกลับมีอยู่อย่างจ�ากัด ท�าให้ คนท�างานไมซ์ ต้องก้ าวตาม
ความเปลี่ยนแปลงให้ ทนั และใช้ พลังแห่งความคิดสร้ างสรรค์มากขึ ้นกว่าเดิม
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‘Gen Y’
โ จ ท ย์ ใ ห ม่ ที่ ท้ า ท า ย
ไม่วา่ องค์กรไหนก็ตามย่อมประกอบด้ วยพนักงานหลายเจนเนอเรชัน่ กล่าวง่ายๆ
คือหลายช่วงวัย ณ วันนี ้คนในยุค Baby Boom (เกิดระหว่างปี 2486 - 2503) ซึง่ เคยมี
บทบาทในการบุกเบิกธุรกิจ ต่างทยอยเกษี ยณตัวเองออกไปหรื ออยูใ่ นวัยใกล้ เกษี ยณ
และส่งไม้ ตอ่ ให้ พนักงานรุ่นหลังๆ ทัง้ Gen X (เกิดระหว่างปี 2504 - 2519) และ Gen Y
(เกิดระหว่างปี 2520 - 2538) กลายเป็ นก�าลังส�าคัญและมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจ
ขององค์กรมากขึ ้น โดยเฉพาะ Gen Y ทีม่ สี ดั ส่วนในตลาดงานสูงขึ ้นเรื่อยๆ และคาดกันว่า
ภายในปี 2568 ประมาณ 75% ของแรงงานทัว่ โลก จะเป็ นคน Gen Y
อะไร อย่ า งไร คื อสไตล์ห นุ่มสาว Gen Y…
สร้างสมดุ ลระหว่ า งการท� า งาน
เรีย นรู้ต ลอดชีวิต
กั บการใช้ ชี วิต
ผลการศึ ก ษาของ ร็ อ บ เดวิ ด สั น ระบุ ว่ า คน Gen Y เป็ นนักเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต พยายาม
ลั ก ษณะร่ วมของคน Gen Y คื อ การสร้ าง หาทางพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
สมดุ ล ระหว่ างการท� า งานกั บ การใช้ ชี วิ ต
คล่อ งเทคโนโลยี
มากกว่ าคนรุ่ นเก่ า จนแทบไม่ เหลือก�าแพง
ระหว่ างการท�างานกับการเข้ าสังคมที่ดูท่าว่ า พวกเขาไวต่ อเทคโนโลยีจนถึงขั�นใช้ มันท�าสิ่ง
จะกลายเป็ นเนือ� เดียวกันทีละน้ อยๆ นอกจากนี� ต่ างๆ ราวกับว่ าอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ แบบ
พวกเขายั ง ตระหนั ก เกี่ ย วกั บ สั ง คมและ พกพาจะเป็ นเหมือนอวัยวะที่ 33 เชียวนะ
สิ่งแวดล้ อม แถมเปิ ดใจกว้ างต่ อเรื่ องต่ างๆ
ได้ ดี
นั ก เรี ยกร้ องและคาดหวังสูง

เมื่อเทียบกับคนรุ่ น Gen X ทีเ่ ป็ นนักบริหารจัดการ การทีโ่ ลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประกอบ
กั บเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา สองสิ่งนี� มีส่วนท�าให้ คน Gen Y ปลาบปลื� มกั บการ
ตอบสนองทีร่ วดเร็วและนิยมสิ่งทีต่ อบโจทย์ ความต้ องการได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา (On-demand)
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เ อ เ ชี ย

น้ อ ง ใ ห ม่ ม า แ ร ง

คงไม่ต้องบอกแล้ วว่าธุรกิจไมซ์เป็ นดาวรุ่ งดวงใหม่ที่ก�าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินไว้ วา่ ปั จจุบนั ธุรกิจนี ้มีมลู ค่าราว 4 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ก่อนหน้ านี ้
ประเทศในโลกตะวัน ตกอย่า งอัง กฤษ อเมริ ก าเหนื อ รวมถึง พี่ ใ หญ่ แ ห่ง ดิ น แดน
ตะวันออกอย่างจีน ได้ ขึ ้นแท่นเป็ นจุดหมายส�าหรับการจัดประชุมและนิทรรศการเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว เนื่องจากเป็ นประเทศศูนย์ กลางของการค้ าโลก แต่ในระยะหลังๆ
จุดหมายในการจัดกิจกรรมไมซ์ได้ เริ่ มกระจายออกไปสูภ่ มู ิภาคอื่นๆ ในทิศทางที่เพิ่ม
มากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นเอเชียตะวันออก เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
ที่เต็มไปด้ วยความเย้ ายวนใจในฐานะจุดหมายใหม่ของนักเดินทางไมซ์
ข้ อมูลจากนิตยสาร Destination MICE ระบุว่า ภูมิภาคที่เร่ งลงทุนและพัฒนา
สิ่งอ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ชดั เจนที่สดุ คือ ประเทศในเอเชียแปซิฟิก
และตะวัน ออกกลางที่ ใ ห้ ค วามส� า คัญ กับ การออกแบบและก่ อ สร้ างศูน ย์ ป ระชุม
และนิทรรศการใหม่ที่มีความพร้ อม รวมถึงการแสวงหาจุดหมายใหม่ที่มีศกั ยภาพ
ตอบสนองนักเดินทางไมซ์จากทุกมุมโลก
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในเอเชียก�าลังเร่งพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานให้ แข็งแกร่ง
เพื่อดึงดูดผู้จดั งานไมซ์ นอกเหนือไปจากการชูจดุ ขายทางด้ านแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
ให้ สอดคล้ องกับเทรนด์การเดินทางยุคใหม่ใครๆ ก็เรี ยกกันว่า Bleisure ซึ่งมาจาก
Business + Leisure นัน่ เอง ดูอย่างสิงคโปร์ ซงึ่ ก�าลังพยายามปรับตัวไปสูเ่ ทรนด์นี ้
และก�าลังจะครองความเป็ นเซียนในการผสมผสานการเดินทางเพื่อธุรกิจเข้ ากับการ
เดินทางเพื่อพักผ่อนได้ อย่างแนบเนียนไร้ รอยต่อ
นาทีนีค้ งไม่ผิดนักที่จะบอกว่าธุรกิจไมซ์ขยายตัวอย่างรวดเร็ วในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก และได้ สยายปี กในหลายประเทศ ทัง้ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวียดนาม เมียนมา ในขณะที่จีน สิงคโปร์ ฮ่องกงซึ่งถือเป็ นทัพหน้ าน�าร่ องไมซ์ใน
ภูมิภาคเอเชียและเอเชียแปซิฟิกไปก่อนหน้ า รวมถึงเกาหลีใต้ และไต้ หวัน ก็ขยับตัว
เช่นเดียวกัน
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ม ห า อ� า น า จ
แ ห่ ง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
งานแสดง
สิ น ค้ า ?

จากการเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ BRIC ซึ่งได้ แก่
บราซิล (Brazil) รั สเซีย (Russia) อินเดีย (India) และจี น (China) ท� าให้ เกิ ด
แรงเหวี่ยงทางด้ านอ�านาจและตลาดอุตสาหกรรม ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมงานแสดง
สินค้ าและนิทรรศการ (Exhibitions) หนึง่ ในธุรกิจไมซ์ ก�าลังเปลีย่ นขัวจากกลุ
้
ม่ ประเทศ
พัฒนามาสู่สนามของประเทศก�าลังพัฒนา อีกทังต้
้ องไม่ลืมว่ามีประเทศเกิดใหม่ใน
โลกไมซ์มากขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจใน
อเมริ กาและยุโรปเมื่อปี 2012 การพลิกขัวการพั
้
ฒนายิ่งเห็นภาพชัดมากขึ ้น โดยมี
ประเทศจีนกระโดดขึน้ เป็ นฟั นเฟื องส�าคัญของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เอเชียและของโลก
จี นได้ กลายเป็ นศูนย์ กลางในการผลิตสินค้ าและบริ การเกื อบทุกประเภท ทัง้
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่ องนุ่งห่ม การเกษตร ไปจนถึงอาวุธยุทโธปกรณ์และ
อากาศยาน ทุกกระบวนการสามารถเกิดในจีนตังแต่
้ ต้นน� ้ายันปลายน� ้า เนื่องจากจีนมี
ต้ นทุนด้ านการผลิตต�่ากว่าที่อื่น กลายเป็ นตลาดส�าคัญที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการมาก ด้ วยเหตุนี ้
งานแสดงสินค้ าและนิทรรศการในจีนจึงมีเกณฑ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนทุกวันนี ้พญา
มังกรกลายเป็ นหนึ่งในมหาอ�านาจของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการ
ของโลกไปแล้ วโดยปริ ยาย
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เ ปิ ด ป ร ะ ตู สู่ ไ ม ซ์ ไ ท ย
นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ตลาดไมซ์ไทย ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางไมซ์จาก
ต่างประเทศ และนั ก เดิ นทางไมซ์ ภ ายในประเทศนั้น มีอัต ราการเติบ โต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด และนั่ น หมายถึ ง การเติ บ โตของรายได้
อันเป็นส่วนหนึ่งที่ ช ่ วยขั บเคลื่ อนเศรษ°กิ จ ไทยให้ก้าวหน้าด้วยเช่น กัน

นับตังแต่
้ ปี 2547 เป็ นต้ นมา ธุรกิจไมซ์ในเมืองไทยเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มัน่ คง
และชัดเจน ด้ วยมาตรวัดสถิ ติจ�านวนนักเดินทางธุรกิ จ หรื อนักเดินทางไมซ์ จาก
ต่างประเทศซึ่งเดินทางมาเมืองไทย ที่เพิ่มขึ ้นจาก 430,075 คน ในปี 2547 เป็ น
1,047,959 คน* ในปี 2560 เช่นเดียวกับรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นกว่า 3 เท่า จาก 31,798
ล้ านบาท เป็ น 88,459 ล้ านบาท* ในช่วงเดียวกัน
ขณะที่นกั เดินทางไมซ์ภายในประเทศ ข้ อมูลทางสถิติในปี 2557 พบว่ามีจ�านวน
14,508,175 คน สร้ างรายได้ 31,494 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นในปี 2560 ด้ วยจ�านวน
35,316,508 คน สร้ างรายได้ 91,142 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นตัวเลขที่สวยงามทีเดียว
ถามว่าตอนนีป้ ระเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกไมซ์ ต้ องบอกว่าเราเป็ นจุดหมาย
ปลายทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งในเอเชียไม่แพ้ ที่อื่น หากพิจารณาจาก
ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันด้ านการเดินทางและการท่องเที่ยวประจ�าปี 2560
(Tourism & Travel Competitiveness Index 2017) ของ World Economic Forum
แล้ ว พบว่าไทยอยู่ในอันดับ 34 จากทังหมด
้
136 ประเทศทัว่ โลก และรัง้ อันดับ 3 ของ
อาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย
หมายเหตุ *สถิติดงั กล่าวไม่รวมจ�านวนคนและรายได้ จาก Mega Event
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ป ร ะ ชุ ม อ ง ค์ ก ร . . .
ทิ ศ ท า ง ส ด ใ ส
ใ น ธุ ร กิ จ ไ ม ซ์
เมื่อวัดกันที่จ�านวนการประชุมระดับนานาชาติ ข้ อมูลจาก International Congress and Convention Association ประจ�าปี 2559 ระบุว่า ประเทศไทยติดอันดับ
24 ของโลก โดยมีการจัดประชุม 174 ครัง้ และถือเป็ นอันดับ 1 ของอาเซียน เพราะมี
การจัดประชุมมากกว่าสิงคโปร์ ที่เป็ นเจ้ าภาพ 151 ครัง้ ส่วนมาเลเซียมีการจัดประชุม
115 ครัง้ นอกจากนี ้เมื่อเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายเมือง กรุงเทพฯ ติดอันดับ 12 ของโลก
ด้ วยจ�านวนการประชุม 121 ครัง้ และเป็ นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ที่มีการ
จัดประชุม 151 ครัง้ แต่น�าหน้ ากัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซียที่เป็ นเจ้ าบ้ าน
จัดการประชุม 68 ครัง้ ขณะที่เชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 125 ของโลก มีการจัดประชุม
ระดับอินเตอร์ 20 ครัง้ ภูเก็ต ติดอันดับ 203 ของโลก ด้ วยจ�านวนการจัดประชุม 13
ครัง้ และพัทยา ติดอันดับ 392 ของโลก ด้ วยสถิติการจัดประชุม 5 ครัง้

จั บ ต า ไ ม ซ์ ก ลุ่ ม
ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า
ตลาดการจัดแสดงสินค้ าและนิทรรศการเป็ นไมซ์อีกกลุ่มที่ก�าลังเติบโตอย่างน่า
สนใจ โดยนับถึงสิ ้นปี 2560 ประเทศไทยมีศนู ย์จดั แสดงสินค้ าและนิทรรศการหลัก 9
แห่ง มีพื ้นที่ในตัวอาคารรวมประมาณ 244,323 ตารางเมตร นับเป็ นที่หนึง่ ในอาเซียน
และจากสถิติของ UFI ในปี 2016 ประเทศไทยสามารถขายพื ้นที่จดั งานแสดงสินค้ า
ได้ เป็ นอันดับหนึ่งในอาเซียน และได้ เป็ นอันดับ 8 ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก โดยมีการ
จัดงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการระดับนานาชาติ (B2B Trade Show) รวม 87 ครัง้
ด้ วยพื ้นที่ประมาณ 594,250 ตารางเมตร
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ไ ม ซ์ ไ ท ย . . .
ใ ค ร เ กี่ ย ว บ้ า ง

มาท� า ความรู ้ จั ก กั บ ภาคี ที่ ช ่ ว ยปลู ก
เมล็ ด พั น ธุ ์ ข องไมซ์ ใ นเมื อ งไทย
ให้ เ ติ บ โต

• ส�านักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรื อ TCEB
(Thailand Convention and Exhibition Bureau)
มีหน้ าที่ในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของประเทศไทยให้ เติบโตไปอย่างไม่หยุดยัง้
• สมาคมส่งเสริ มการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรื อ TICA (Thailand Incentive
and Convention Association)
สมาคมของเอกชนมืออาชีพในธุรกิจการประชุม
• สมาคมการแสดงสินค้ า (ไทย) หรื อ TEA (Thai Exhibition Association)
สมาคมด้ านธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้ า
• สมาคมธุรกิจสร้ างสรรค์การจัดงาน หรื อ EMA (Business of Creative and
Event Management Association)
พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของธุรกิจการจัดงานหรื ออีเวนต์ในไทย
• สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) หรื อ ADT. (The Association of
Domestic Travel)
สนับสนุนและส่งเสริ มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไทย
• สมาคมโรงแรมไทย หรื อ THA (Thai Hotels Association)
ส่งเสริ มการด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
• กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ หรื อ DITP (Department of International
Trade Promotion)
ส่งเสริ มการส่งออก ขยายตลาดสินค้ าและบริ การของไทย โดยหนึง่ ในกลยุทธ์
ส�าคัญที่ DITP ด�าเนินงานคือ การจัดงานแสดงสินค้ าและบริ การไทยในเมืองไทย
และในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
030
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สู่  ล ก อี ก ใ บ
ของ

M I C E Cities
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการแต่งตั้งเมืองไมซ์ หรือ MICE Cities อย่าง
เป็นทางการ ได้แก่ กรุงเทพÏ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และพัทยา แต่ละ
เมืองล้วนมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เ©พาะตัวและดึงดูดใจผู้จัดงานไมซ์
มาดู กั นว่ า เมื องไมซ์ ที่เ ราเอ่ ยถึ งนั้น มีค วามพิเศษอย่างไร
กรุ งเทพมหานคร

BANGKOK

เมื องแห่ งแรงบั นดาลใจที่ผ สมผสาน
ความหลากหลายไม่มีที่สิ้น สุด

เมื่อพูดถึงไมซ์เมืองไทย ทุกคนย่อมคิดถึงกรุ งเทพมหานคร ศูนย์กลางทางธุรกิจ
การค้ า การเงิน และการท่องเที่ยว เมืองที่ตอบโจทย์การจัดงานอีเวนต์ธรุ กิจทุกรูปแบบ
ไม่วา่ จะเป็ นงานนิทรรศการ การประชุมขนาดใหญ่ หรื อการประชุมและการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ
กรุ งเทพฯ ถื อเป็ นเมืองหลวงส�าคัญในเอเชีย มีความครบครั นทุกด้ านส�าหรั บ
นักเดินทางไมซ์ ทังการคมนาคม
้
สถานที่จดั งาน ที่พกั สิง่ อ�านวยความสะดวก ย่าน
ช้ อปปิ ง้ แหล่งบันเทิงมากมาย รวมไปถึงบุคลากรด้ านไมซ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพรองรับการท�างาน
นอกจากนี ้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายอื่นภายในประเทศท�าได้ ง่ายด้ วย
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สนามบิน 2 แห่ง ได้ แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง สามารถเชื่อมต่อ
การเดินทางเข้ าสูใ่ จกลางเมืองได้ สะดวกสบายด้ วยรถไฟฟ้า รถประจ�าทาง แท็กซี่ และ
รถลีมซู ีน
ภาพชัดและเสน่หข์ องกรุงเทพฯ คงวิถชี วี ติ ผสมผสานระหว่างโลกยุคเก่ากับโลกสมัยใหม่
ไว้ อย่างลงตัวพร้ อมตอบรับความสนใจที่แตกต่างของนักเดินทางไมซ์ในทุกรู ปแบบ
เชี ยงใหม่

CHIANGMAI

มนตร์ เ สน่ ห์ ส ร้ า งสรรค์ แห่ งวั ฒ นธรรมล้านนา

เชียงใหม่ กุหลาบเมืองเหนือ เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมส�าหรับการจัดอีเวนต์
ธุรกิจระดับโลก สนามบินเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเพียง 7 กิโลเมตร การเดินทาง
จึงสะดวกสบาย เมื่อปี 2555 เชียงใหม่เป็ นเจ้ าภาพจัดงานไมซ์เกือบ 500 งาน มีโอกาส
ต้ อนรั บนักธุรกิ จต่างชาติกว่า 47,000 คน และอี กหนึ่งจุดเด่นที่ ลืมไม่ได้ เลยคื อ
ความเข้ มแข็งของวัฒนธรรมล้ านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นศูนย์กลางของงาน
ศิลปะร่ วมสมัย จนได้ รับเลือกให้ เป็ นหนึง่ ในเมืองสร้ างสรรค์ ผ่านศิลปะและงานฝี มือ
ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities) และปั จจุบนั เชียงใหม่ก�าลังก้ าวทันความ
เปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดด้ วยการยกระดับไปสูก่ ารเป็ น SMART CITY ที่จะพลิก
เรื่ องราวของเมืองนี ้ไปสูค่ วามทันสมัยอันน่าทึง่
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ภู เ ก็ ต

PHUKET

มุ ก เม็ ดงามแห่ ง อัน ดามัน

ความว้ าวเริ่ มต้ นขึ ้น เมื่อยูเนสโกประกาศให้ ภเู ก็ตเป็ นเมืองแรกของไทย และเป็ น
เมื อ งแรกของอาเซี ย น เป็ น 1 ใน 18 เมื อ งทั่ว โลก ที่ เ ป็ น เมื อ งสร้ างสรรค์ ด้ า น
วิทยาการอาหาร (UNESCO Creative City of Gastronomies) ไม่เพียงเท่านัน้
ภูเ ก็ ต ยัง เป็ น ศูน ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ที่ ส� า คัญ มี ทุก สิ่ ง ที่ ผ้ ูจัด งานไมซ์ ต้ อ งการ
ตอบโจทย์งบประมาณทุกระดับ แน่นอนว่าที่ผ่านมา ภูเก็ตเคยเป็ นเจ้ าภาพจัดงาน
อีเวนต์ธุรกิจระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ งานแสดงเรื อนานาชาติภเู ก็ต
งานสัมมนาการถ่ายเลือดและไขกระดูกในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก และงานประชุมใหญ่
บริ ษัท แอมเวย์ ประเทศจีน ประจ�าปี 2555
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PATTAYA

ความสุ ข สดใสริ มชายหาด

ความโดดเด่นของพัทยา คือ การเป็ นเมืองชายทะเลที่อยู่ใกล้ กรุ งเทพฯ มากที่สดุ
แห่งหนึง่ ปั จจุบนั พัทยาเป็ นเมืองไมซ์ชนน�
ั ้ าของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เคย
จัดงานอีเวนต์ที่ส�าคัญหลากหลายงาน อาทิ Asia-Pacific Advertising Festival งาน
Money Expo และการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพ ที่ส�าคัญ พัทยา
เป็ นพื ้นที่สว่ นหนึง่ ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ยิ่งท�าให้ เมืองนี ้เนื ้อหอมไม่น้อย
ขอนแก่ น

KHONKAEN

ประตู สู ่ อนุ ภ าคลุ ่ มน�้ า โขง (GMS)

ศูนย์กลางราชการ ศูนย์กลางทางการค้ าและการศึกษาของภาคอีสาน อีกทังยั
้ งเป็ น
เมืองศูนย์ กลางตามแผนการพัฒนาแนวพืน้ ที่เศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมต่อไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น ลาว เวียดนาม เมียนมา และประเทศจีนตอนใต้ เรี ยกว่า
เป็ นประตูสู่ GMS ปั จจุบนั ขอนแก่นก�าลังได้ รับการปรับเปลี่ยนครัง้ ใหญ่ ด้ วยระบบ
ขนส่งคมนาคมทันสมัย ที่แทบจะพลิกโฉมเมืองทัง้ เมืองให้ เป็ นอีสานที่เต็มไปด้ วย
ความสนุกและเป็ นศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจภาคอีสาน
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เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ
ก็ น่ า ส น ใ จ
ไ ม่ แ พ้ กั น
(นะ)

นอกจาก 5 เมือ งไมซ์ห ลักข้างต้น
แล้ ว ไทยยั ง มี อี ก หลายเมื อ งที่
ก� า ลั ง เติ บ โตและเป็ น ที่ นิ ย มของ
บรรดานักเดิน ทางไมซ์

กาญจนบุ รี

สวรรค์ แห่ งทะเลสาบ
และสายน��า
หาดใหญ่

ศูนย์ กลางการจัดประชุมและ
การท่ องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
เชีย งราย

มีจดุ เด่ นด้ านธรรมชาติ ขุนเขา อากาศ
กับวิถีชีวิตอันมีสีสันของชนเผ่ า
ระยอง

ความลงตัวของท้ องทะเล
และสวนผลไม้

นครราชสี มา

จังหวัดใหญ่ ที่สุดของภาคอีสาน
ก�าลังเติบโตอย่ างก้ าวกระโดด
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อุด รธานี

มรดกบ้ านเชียง เมืองเศรษฐกิจ
หน้ าด่ าน เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว

Low

Season
=
High Season
ท�าไมช่วงเวลานอกÄดู ท่ องเที่ ยวจึ งกลายเป็น ช่วงเวลาทองที่ค นท�า
ธุร กิ จ ไมซ์ ต้ องรู ้ จั ก สร้ า งโอกาสให้แ ก่ตัวเอง?

High

Season

ฤดูท่องเที่ ยวในเมื องไทยคือช่วงเวลาตัง้ แต่เดือนพฤศจิ กายนถึงมี นาคม เป็ นฤดู
ท�าเงินของบรรดาโรงแรมและคนในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ราคาการบริ การ
ในภาคท่องเที่ยวจะพุ่งสูงขึน้ เกือบทุกอย่าง ทัง้ ค่าห้ องพักโรงแรม ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อแม้ กระทัง่ ค่าเช่ารถ ช่วงนี ้ตามเมืองท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในไทย
คลาคล�่าไปด้ วยผู้คนมากมายจนบางแห่งน่าจะเรี ยกได้ ว่าถึงขันแออั
้
ด

Low

Season

ตามปกติ คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม หรื อฤดูฝน คนมักหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ในช่วงนี ้ เพราะสภาพอากาศไม่เป็ นใจอาจท�าให้ พลาดชมความงดงามของสถานที่
ท่องเที่ยวที่หมายตาเอาไว้ และท�าให้ ช่วงเวลานี ้ค่อนข้ างเงียบเหงา
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แต่หากมองอีกมุมหนึง่ มีคนในธุรกิจไมซ์จ�านวนมากที่พลิกเวลาช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยวให้ กลายเป็ นโอกาสทองท� าเงินได้ เหมือนกัน จุดเด่นน่าจะเป็ นเรื่ องของ
ราคาค่าห้ องพักทีค่ อ่ นข้ างลดลงเมือ่ เทียบกับช่วง High Season รวมทังค่
้ าบริการต่างๆ
ทีพ่ ากันขยับลดราคาลงมา Low Season จึงเป็ นจังหวะทีด่ ใี ห้ ผ้ จู ดั งานไมซ์ ไม่วา่ จะเป็ น
การจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล สามารถลดต้ นทุนการจัดกิจกรรม
ได้ มีตวั เลือกของสถานที่จดั งานในราคาที่ค้ มุ แสนคุ้ม บางครัง้ อาจจองห้ องพักทังหมด
้
ของโรงแรมหรื อรี สอร์ ตเพือ่ จัดกิจกรรมเฉพาะและเป็ นทีพ่ กั ของนักเดินทางไมซ์กลุม่ นัน้
ได้ อย่างสบายๆ ในราคาเบาๆ แถมไม่ต้องผจญกับฝูงชนมหาศาล และอาจได้ เห็น
มุมมองใหม่ๆ ในฤดูกาลที่น้อยคนนักจะให้ ความสนใจ Low Season ที่เติมเต็มด้ วย
กิจกรรมความคิดสร้ างสรรค์ ก็สามารถกลายเป็ น MICE High Season ได้ เช่นกัน

เ ห ตุ ผ ล ดี ๆ
ใ น วิ น า ที แ ห่ ง L o w S e a s o n
• ราคาโรงแรมและบริ ก ารด้ านการ • สามารถจะปรับเปลี่ยนก�าหนดการ
ท่องเที่ยวลดพิเศษ โดยเฉพาะในเมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยม
• หลายคนมองว่าช่วง Low Season
เหมาะกั บ การพั ก ผ่ อ นมากกว่ า ฤดู
ท่อ งเที่ ย วตามปกติ เพราะบรรยากาศ
อั น แ ส น ส ง บ ใ น โ ร ง แ ร ม แ ล ะก า ร มี
นัก ท่ อ งเที่ ย วจ� า นวนไม่ ม าก ซึ่ง ส่ ว นนี ้
น่ า จะเหมาะกับ การจัด กิ จ กรรมอบรม
สัมมนาขององค์กร รวมถึงการท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัล
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เดินทางและการจัดกิ จกรรมได้ สะดวก
กว่ า ช่ ว งฤดู ท่ อ งเที่ ย ว เพราะโรงแรม
ส่วนใหญ่จะมีห้องพักว่างให้ ลกู ค้ าเสมอ
และยังง่ายต่อการจองรถโดยสาร หรื อ
ตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศอีกด้ วย
• ฤดูฝนท�าให้ บรรยากาศสดชื่นเต็มไป
ด้ วยต้ นไม้ เขียวขจี
• มี โ อกาสได้ เข้ าร่ ว มเทศกาลหรื อ
ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ประจ� า ปี ข องฤดูก าล
เช่น เข้ าพรรษา ประเพณี แข่งเรื อ

ไทย...
ศู น ย์ ก ล า ง ไ ม ซ์
ใ น อ า เ ซี ย น ?
ใ น เ มื่ อ ไ ท ย เ ป ็ น อั น ดั บ 1 ที่ มี ศู น ย ์ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ
นิทรรศการนานาชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในอาเซียน
รองลงมาคื อ สิ ง คโปร์ มาเลเซี ย เวี ย ดนาม และ
อิ น โดนี เ ซี ย แล้ ว ท� า ไมไทยจะกลายเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
แห่ งไมซ์ ใ นภู มิภ าคอาเซี ยนไม่ได้

จากการจัดอันดับของ World Economic Forum เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ
ทั่วโลก ไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันด้ านการเดินทางและการท่องเที่ยว อยู่ใน
อันดับต้ นๆ ถือเป็ นสถิติที่ดีอยู่แล้ วด้ วยชื่อเสียงด้ านการท่องเที่ยว เมื่อรวมจุดเด่น
ด้ านการบริ การ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และระบบขนส่งทางอากาศ เข้ าไปก็
สามารถเสริ มสร้ างศักยภาพทางการแข่งขันในธุรกิจไมซ์ยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ไทยยังเป็ นแบรนด์ที่แข็งแกร่งด้ านความเชื่อถือเรื่ องความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึง่ พบว่าคนที่มาเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 1 ครัง้ มีทศั นคติและ
แนวโน้ มที่จะกลับมาอีกสูงกว่าคนที่ไม่เคยมาเป็ นสัดส่วนที่คอ่ นข้ างสูง เรี ยกง่ายๆ ว่า
มาแล้ วมาอีกนัน่ เอง
อย่า งไรก็ ต าม เมื่ อ ประเทศไทยเข้ า เป็ น สมาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community: AEC) ซึง่ เป็ นการรวมตัวกันของประเทศในระดับ
ภูมิภาคในการสร้ างฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพเพื่อไปแข่งขันในเศรษฐกิจ
ระดับโลก การเข้ าเป็ นสมาชิก AEC จะท�าให้ ภาคการผลิตและการบริ การของไทยมี
การเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ เนื่องจากแรงงานของประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ าย
ได้ อย่างเสรี เป็ นลักษณะเดียวกันกับประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป ดังนันการดึ
้
งงาน
หรื อสนับสนุนให้ เกิดงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการ (Exhibition) ในประเทศไทย
ก็น่าจะต้ องมีทิศทางที่สอดคล้ องกับภาคการผลิตหรื ออุตสาหกรรมที่เป็ นจุดแข็งของ
ประเทศ เช่น สินค้ าการเกษตร ชิ ้นส่วนยานยนต์ นวัตกรรมการก่อสร้ าง เพื่อเปิ ดโอกาส
ที่ดีให้ ไทยเอง และเป็ นการเปิ ดตลาดให้ กบั อาเซียนด้ วย
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จุ ด เด่ น ของประเทศไทยที่ ส� า คั ญ มาก

มีโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ าน
การบริ การนักท่องเที่ยว
Tourist Service
Infrastructure
ที่ดีอยู่แล้ ว

มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สวยงาม ทังภู
้ เขา
ทะเล และวัฒนธรรม
ความเป็ นไทย

TOP5

มีโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ าน
การขนส่งทางอากาศ
Air Transport
Infrastructure ที่พร้ อม
กว่าที่อื่นในอาเซียน

ธุ ร กิ จ ที่ นิ ย มจั ด Incentive Trip ในไทย

ธุรกิจ เคมี ภั ณ ฑ์
และเครื่ องส� า อาง

ธุ ร กิ จ ยาและ
การแพทย์

ธุ ร กิ จ ประกั นชี วิต
และประกั นภั ย
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ธุรกิจเครื่อ งใช้ใน
ครัวเรือ น

ธุรกิจด้านการเงิน
และการธนาคาร

ธุ ร กิ จ ไ ม ซ์
คื อ
ก า ร แ ส ว ง ห า ค� า ต อ บ
ที่ ‘ ใ ช่ ’ ที่ สุ ด
ข อ ง ทุ ก ง า น
แ ล ะ ถ้ า เ ร า เ ริ่ ม ต้ น
ตั้ ง ค� า ถ า ม ผิ ด
เ สี ย แ ล้ ว
มี ห รื อ . . . เ ร า จ ะ ไ ด้ เ จ อ
ค� า ต อ บ ที่ ถู ก ต้ อ ง

040
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โ ล ก เ ป ลี่ ย น ไ ป
ไ ท ย ก็ ( ต้ อ ง )
เ ป ลี่ ย น ต า ม
ธุ ร กิ จ ไมซ์ มีความเปลี่ ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา
ถึ งเวลาที่ ไ ทยต้ องเรี ยนรู้จริงจังกัน เสีย ที

Sport Events กิ จ กรรมไมซ์ที่ก�าลังมาแรง

ในอนาคตอัน ใกล้ การเป็ น จุด หมายปลายทางในฝั น ของกลุ่ม นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ผู้ชื่นชอบกีฬา เป็ นอีกหนึง่ นโยบายส�าคัญที่ประเทศไทยตังธงไว้
้
จึงไม่แปลกนักที่เราจะ
เห็นการเกิดใหม่ของสนามแข่งกีฬาต่างๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับเวิลด์คลาส หรือการโปรโมต
ถึงความเชี่ยวชาญในกีฬาหลากหลายประเภทที่เรามี โดยเฉพาะชื่อเสียงในฐานะ
เจ้ าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ไทยเองก็ประสบความส�าเร็ จและได้ รับการ
ยอมรับมาแล้ วหลายครัง้
ที่ ผ่ า นมาชื่ อ เสี ย งด้ า นกี ฬ าในระดับ โลกที่ เ ห็ น ชัด ๆ ในเมื อ งไทย เช่ น กอล์ ฟ
ซึ่ง เป็ น ที่ นิ ย มในกลุ่ม นัก ธุ ร กิ จ เราก็ มี ส นามกอล์ ฟ ระดับ มาตรฐานโลกมากกว่ า
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300 แห่ ง ทั่ว ประเทศ และยัง ขยายทางเลื อ กด้ ว ยการมอบบริ ก ารด้ า นกี ฬ าอื่ น ๆ
ที่หลากหลายให้ นกั เดินทางไมซ์ได้ สมั ผัสประสบการณ์กีฬาที่สนุกหรื อท้ าทายโดยมี
ผู้เชีย่ วชาญคอยสอนและดูแลอย่างถูกต้ อง เช่น กีฬาชกมวย เรามีสนามมวยทัว่ ประเทศ
กว่า 5,000 แห่ง ซึง่ บางแห่งมีศนู ย์ฝึกมวยไทยรวมอยูด่ ้ วย เรามีคลับด�าน� ้ากว่า 50 แห่ง
และเราก�าลังขยายเส้ นทางปั่ นจักรยานที่ครอบคลุมพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ
ด้ วยความพร้ อมของโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านกี ฬาในมาตรฐานระดับสากล จึง
ท�าให้ ไทยได้ รับเลือกเป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติหลายรายการในช่วง
ที่ผ่านมา เช่น การแข่งขันยกน� ้าหนัก World Weightlifting Championships ปี 2540
และปี 2550 การแข่งขันกีฬาชายหาด Asian Beach Games ปี 2557 การแข่งขัน
จักรยาน Asian Cycling Championship ปี 2558 และการแข่งขันรถยนต์ทางเรี ยบ
ระดับโลก World Touring Car Championship ปี 2558 หรื อที่โด่งดังไปทัว่ โลกอย่าง
การแข่งขันเรื อใบถ้ วยพระราชทาน ซึง่ เป็ นรายการดังประจ�าปี ทจี่ ดั ในจังหวัดภูเก็ต และ
ต้ องไม่ลืมว่าไทยเคยเป็ นเจ้ าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์มาแล้ ว 4 ครัง้ ซีเกมส์อีก 3 ครัง้
และในเร็ ววันนี ้ คนไทยก�าลังจะมีโอกาสต้ อนรับนักปั่ นจากการแข่งขัน Tour de
France เวทีปั่นจักรยานระดับโลกที่เขยิบเข้ ามาให้ คนไทยได้ ชมกันใกล้ ๆ เป็ นขวัญตา
สักครัง้
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ส วั ส ดี
Tour de France
ตู ร ์ เ ดอฟร็ องส์ บางครั้ งเรีย กว่า ลากร็อ งด์บุกล์

(La Grande Boucle) และ เลอตูร์ (Le Tour)

เป็ นการแข่ งขั นจั ก รยานทางไกลรอบประเทศฝรั่งเศส

และเป็ นการแข่ งขั นจั ก รยานที่มีชื่อ เสีย งมากที่สุด ในโลก

การแข่งขันครัง้ แรกของตูร์เดอฟร็ องส์เกิดขึ ้นเนื่องจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส โลโต้
(L’Auto) ซึง่ เป็ นชื่อเดิมของหนังสือพิมพ์รายวัน L’Équipe ต้ องการเพิ่มยอดขายด้ วยการ
จัดแข่งปั่ นจักรยานทางไกลตามเส้ นทางทัว่ ฝรั่งเศส ซึง่ เป็ นรายการกีฬาเอกซ์คลูซีฟของ
หนังสือพิมพ์เอง โดยคาดว่าหากการแข่งขันนี ้ได้ รับความนิยม มีผ้ ตู ดิ ตามมาก ก็จะท�าให้
หนังสือพิมพ์ขายได้ ตามไปด้ วย ซึง่ ในที่สดุ ก็ประสบความส�าเร็ จเกินคาด เพราะยอดขาย
หนังสือพิมพ์ตลอดการแข่งขันเพิ่มขึ ้นถึง 2 เท่า
การแข่งขันจะเริ่ มขึ ้นในเดือนกรกฎาคม และมีการเปลี่ยนเส้ นทางแข่งขันทุกปี แต่ก็
จะมีรูปแบบรวมคล้ ายๆ กัน โดยจะผ่านเทือกเขาพิเรนีส (Pyrenees) ทางใต้ ของฝรั่งเศส
และเทื อ กเขาแอลป์ ทางตะวัน ออกของประเทศ และจะเข้ าเส้ น ชั ย ที่ ป ระตู ชั ย
จัตรุ ัสเดอเวตวล (Arc de Triomphe de l’Étoile) กรุ งปารี ส มีคนคอยชมการแข่งขัน
จักรยานรายการนีต้ ามข้ างทางประมาณ 15 ล้ านคน และยังมีผ้ ูชมทางโทรทัศน์ อีก
จ�านวนมากใน 190 ประเทศทัว่ โลก
เส้ นทางแข่งขันตูร์เดอร์ ฟร็ องส์ปัจจุบนั จะมีเส้ นทางรวมประมาณ 3,500 กิโลเมตร
แบ่งเป็ น 21 สเตจ ในเวลา 23 วัน โดยนอกจากเส้ นทางจะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้ ว
จะผ่านบางเมืองในประเทศใกล้ เคียง เช่น อังกฤษ เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ เบลเยียม และ
ลักเซมเบิร์ก เป็ นต้ น
ในปี 2018 ประเทศไทยได้ กล่าวค�าว่า ‘สวัสดี ตูร์เดอฟร็ องส์’ อย่างเป็ นทางการ ด้ วย
การเป็ นสถานที่จดั การแข่งขันดังกล่าว แต่จะเป็ น edition ใดนัน้ ต้ องติดตาม ถือเป็ น
อีกหนึง่ ก้ าวส�าคัญของวงการไมซ์ในเมืองไทยที่ควรบันทึกไว้ ในหน้ าประวัติศาสตร์
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Sustainability
เดีë ยวนี้ อะไรæ ต้ องยั่ งยืน

เพราะการใส่ใจในสภาวะแวดล้ อมและสังคมเป็ นส่วนหนึง่ ของการสร้ างความ
ยัง่ ยืนให้ ธุรกิจไมซ์ทงในกลุ
ั้
ม่ ผู้ประกอบการเองไปจนถึงโลกใบนี ้
ธุรกิจไมซ์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ ผู้จดั งานและ
สถานที่จดั งานซึง่ เป็ นองค์ประกอบส�าคัญจะต้ องมีการพัฒนาไปพร้ อมๆ กัน ด้ วย
การเกาะติดข่าวสารความเปลี่ยนแปลง หรื อแนวโน้ มที่เป็ นเทรนด์ใหม่ๆ ของโลก
รวมทัง้ ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีซึ่งเป็ นตัวแปรส�าคัญต่อไมซ์ โดยเฉพาะ
แนวโน้ มเรื่ องสิง่ แวดล้ อมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึง่ เป็ นกระแสที่มาแรงและ
จ�าเป็ นต่อการร่ วมมือกันเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตให้ เป็ นโลกที่ดีกว่า
การจัดงานไมซ์ ในรู ปแบบที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้ อม จึงกลายเป็ นเรื่ องที่
นานาชาติให้ ความส�าคัญมากขึ ้นกว่าในอดีต เพราะการใส่ใจในสภาวะแวดล้ อม
เป็ นส่วนหนึ่งของการสร้ างความยั่งยืนแก่สงั คม ทัง้ ในกลุ่มผู้ประกอบการไมซ์
สังคมโดยรวม ประเทศ และโลกใบนี ้ โดยการปฏิบตั ติ ามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน หรื อ Sustainable Development จะครอบคลุมไปถึงการวางแผน
จัดงาน การด�าเนินธุรกิจโดยรวม และการมีสว่ นร่ วมของห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ในสาขาต่างๆ จนเกิดเป็ น การจัดงานแบบยัง่ ยืน (Sustainable Event)
งานไมซ์ ต่ า งๆ ที่ จัด ขึ น้ มี ส่ ว นสร้ างผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสัง คม
อย่างมาก เป็ นต้ นว่า การจัดเตรี ยมงานการประชุมที่ต้องใช้ กระดาษส�าหรับผลิต
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เอกสาร หรื อขยะจากขวดน� ้าดื่มพลาสติกส�าหรับผู้เข้ าร่วมงานจ�านวนมาก ดังนันหาก
้
งานไมซ์นนๆ
ั ้ ถูกจัดขึ ้นโดยมีการบริ หารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะสามารถ
สร้ างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมได้ อย่างมหาศาล
เราพอจะมีตวั อย่างการจัดงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมในด้ านต่างๆ ที่ไมซ์ท�าได้
เช่น การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลดการใช้ พลังงาน การใช้ รถบริ การภายในสถานที่จดั
งานแบบไร้ น� ้ามัน เลือกวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ างและตกแต่งแบบ eco จัดซื ้อสิ่งของที่
น�ากลับมาใช้ ใหม่ได้ หลายครัง้ มีการบริ หารจัดการขยะที่ดี รวมถึงการสนับสนุนสินค้ า
และบริ การของชุมชน เป็ นต้ น
ส�าหรับโครงการระยะยาว เช่น การสร้ างสถานที่จดั งานไมซ์หรื อสร้ างศูนย์ประชุม
ขึ ้นมาใหม่ ควรต้ องวางระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิ ภาพในการช่วยประหยัด
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ มีการวางนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมอย่าง
ละเอียดและต้ องปฏิบตั ิได้ จริ ง เช่น การเลือกใช้ ไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์
และการน�าน� ้าเสียกลับมาใช้ ใหม่ได้ เป็ นต้ น
การจัดงานแบบยัง่ ยืนนี ้นอกจากเป็ นการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้ อมโลกแล้ ว ยังช่วย
ลดภาระค่าใช้ จ่ายและสร้ างภาพจ�าด้ านบวกให้ แก่งาน สถานที่จดั งาน และประเทศ
ในภาพรวมอีกด้ วย
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โ ล ก เ ป ลี่ ย น
ไ ท ย เ ป ลี่ ย น
ถึ ง เ ว ล า แ ล้ ว
ที่ ไ ม ซ์ ไ ท ย ก็ ต้ อ ง
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
เ ช่ น กั น
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SMART
ไมซ์ สนุ ก ได้ ด้ วยดิ จิทัล

รู้ ไหม...การจัดงานในยุคดิจิทลั มักใช้ Mobile Application มาสร้ างสีสนั ให้ แก่
งาน ซึง่ ไม่เพียงสะดวกรวดเร็ วเท่านัน้ แต่ยงั แฝงแนวคิดของการลดใช้ ทรัพยากรอย่าง
สิ ้นเปลือง สอดคล้ องกับเทรนด์รักษ์ โลกในปั จจุบนั
มี รายงานการคาดการณ์ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและกิ จกรรมทั่วโลกของ
American Express Global Business Travel 2015 ว่า มีการน�า Mobile Application มาใช้ ในการประชุมต่างๆ มากขึ ้น โดยเฉพาะการใช้ ประโยชน์ในด้ านการสื่อสาร
(Social Network) เข้ ามาช่วยสนับสนุนระบบสื่อสารให้ ดียิ่งๆ ขึ ้น (Improve Communications) ทังการสื
้
่อสารของคน การเพิ่มปฏิสมั พันธ์ การสร้ างเครื อข่ายระหว่าง
ผู้ร่วมประชุม (Networking) เพื่อส่งเอกสารประกอบการประชุม ความดีเลิศของวิธีนี ้
คือสามารถลดภาระการจัดพิมพ์เอกสารและการใช้ กระดาษลงได้ จ� านวนมาก ทัง้
ประหยัดและรั กษาสิ่งแวดล้ อมไปด้ วย นอกจากนี ้ Mobile Application ยังเป็ น
เครื่ อ งมื อ ส�ารวจความพึงพอใจและวัดผลของการจัดประชุมได้ อีกด้ วย ระหว่าง
การประชุมยังเกิดความสัมพันธ์ในวงกว้ างด้ วยการแชร์ เรื่ องราวเชื่อมต่อกันและกัน
ลองดูสิ แล้ วคุณจะพบว่ามันสนุกขึ ้นจริ งๆ...
5 เทคโนโลยี ที่ ต ้ อ งมี ใ นงานไมซ์

เทคโนโลยีที่มีการใช้ งานในการจัดงานไมซ์มากที่สดุ 5 อันดับแรก ได้ แก่
•
•
•
•
•

เทคโนโลยีการลงทะเบียน (Registration System)
เทคโนโลยีป้ายชื่อของผู้เข้ าร่ วมงาน (Badge System)
เทคโนโลยีไร้ เอกสารของการจัดงาน (Event Application)
การใช้ อินเทอร์ เน็ตไร้ สายของผู้เข้ าร่ วมงาน (Wi-Fi Access for Attendees)
การติดตามสถานะของผู้เข้ าร่ วมงาน (Attendees Tracking System)
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เ ท ร น ด์ ข อ ง M I
ที่ ไ ท ย ต้ อ ง เ รี ย น รู้
เราก�าลังอยู่ในยุคที่ต้องปรับตัวและต้ องหมุนตามเทรนด์ให้ ทนั ธุรกิจไมซ์ก็เช่น
เดียวกัน ถ้ าวันนี ้เราเดินตามโลกไม่ทนั แล้ ว ไม่เพียงท�าให้ ทกุ ก้ าวย่างของเรากลาย
เป็ นเรื่ องเหน็ดเหนื่อยเท่านัน้ คนที่ตามไม่ทนั ย่อม ‘ตกโลก’ ในท้ ายที่สุด และนี่คือ
เทรนด์ของการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลที่โลกก�าลังสนใจอยู่ในขณะนี ้
การสานสั มพั นธ์ ก ่ อนและหลั งงานอีเวนต์ห ลักมากขึ้น

พฤติกรรมของคนในแวดวงธุรกิ จเปลี่ยนแปลงไป การพบปะพูดคุยเพื่อสร้ าง
เครื อข่ายในช่วงงานอีเวนต์หลักน้ อยลงเรื่ อยๆ แต่พวกเขากลับไปสานสัมพันธ์ กัน
ก่อนหรื อหลังงานอีเวนต์มากขึ ้น จึงเป็ นโอกาสให้ ขยายช่วงเวลาการประชุมและท�าให้
การประชุมมีความหมายมากกว่าเดิม
ประสบการณ์ เ ©พาะตัว
(Personalized Experience)

คนก�าลังมองหาการจัดประชุมที่มีดีไซน์และสร้ างประสบการณ์สดุ พิเศษเฉพาะตัว
มากขึ น้ เรื่ อ ยๆ นอกจากนี เ้ ทคโนโลยี ก ารจั ด อี เ วนต์ ยั ง ท� า ให้ ผู้ ร่ ว มงานสัม ผั ส
ประสบการณ์ เฉพาะตัวมากขึ ้นระหว่างการประชุม ผู้ร่วมประชุมให้ ข้อมูลที่ตวั เอง
สนใจและชื่นชอบ ท�าให้ สามารถจัดโปรแกรมการประชุมที่สอดคล้ องกับความสนใจ
ของผู้ร่วมประชุมมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการใช้ แอปพลิเคชันเพื่อช่วยเชื่อมโยงผู้ที่มี
ความสนใจเหมือนกัน ท�าให้ พวกเขารู้ จกั กัน โดยแอปพลิเคชันจะแจ้ งเตือนเมื่อคน
คนนันอยู
้ ่ใกล้ กบั คนที่เขาน่าจะท�าธุรกิจด้ วย หรื อควรติดต่อด้ วย
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ผลกระทบต่ อชุ มชนและท้อ งถิ่น

การจัดกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งผลกระทบทางลบต่อชุมชน
น้ อยที่สดุ แต่ต้องสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ชมุ ชนท้ องถิ่นก�าลังเป็ นเทรนด์ที่เติบโต
ขึ ้นเรื่ อยๆ

เทคโนโลยี ความเป็ นจริงเสมือ นและอื่น æ
(Virtual Reality and beyond…)

เทคโนโลยี Virtual Reality เข้ ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ ้น รวมถึงใน
งานอีเวนต์ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า จะเป็ นเทคโนโลยีที่เข้ าถึงได้ ง่ายและใช้ งานได้ ง่าย
นอกจากนี ้ยังมีการใช้ เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) หรื อเทคโนโลยีที่ท�าให้
โลกความจริ งกับโลกเสมือนร่วมกัน ช่วยสร้ างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมงาน
และการใช้ เทคโนโลยีถ่ายทอดสดและโดรนยังช่วยให้ เห็นภาพการจัดงานในมุมกว้ าง
ทังหมดแบบ
้
real time

ผู ้ ช ่ วยเสมื อ นจริง
(Virtual Assistants)

ระบบจักรกลอัจฉริ ยะ (Artificial Intelligence) ก�าลังเข้ ามาเป็ นเสมือนผู้ชว่ ยในทุก
ด้ าน ในรู ปแบบของผู้ช่วยงานอีเวนต์ ที่ท�าทุกอย่างได้ ตงแต่
ั ้ การลงทะเบียน วางแผน
การท�างาน เช่น งบประมาณ เป็ นต้ น ท�าให้ สามารถใช้ แรงกายแรงสมองของมนุษย์ไป
ท�างานส่วนอื่นๆ เช่น สร้ างคอนเทนต์ และท�าให้ ผ้ รู ่ วมงานได้ สมั ผัสกับประสบการณ์
น่าจดจ�า
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พื้ นที่ ก ารประชุ มโ©มใหม่

คงต้ องคิดนอกกรอบมากขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อท�าให้ เห็นการจัดงานอีเวนต์ในสถานที่
ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่แค่ห้องประชุมธรรมดาๆ บางครัง้ มีการใช้ พื ้นที่โล่งเปิ ดกว้ างที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพื ้นที่ตามใจปรารถนาก็ดเู ข้ าท่าเหมือนกัน ขณะเดียวกัน เราจะเห็นงาน
อีเวนต์แนว pop-up มากขึ ้น หรื องานที่มีการใช้ พื ้นที่เป็ นระยะเวลาสันๆ
้ อาจไม่ต้อง
มีการลงทะเบียนเหมือนที่เห็นตามปกติก็ได้

Social Media

Social Media คือสื่อกลางในการสร้ างการรั บรู้ กิจกรรมไมซ์ ที่ดีที่สุดตาม
พฤติกรรมของผู้คนในยุค Millinium อีกทัง้ Social Media ยังช่วยเชื่ อมโยง
ผู้ค นเข้ า ถึง กัน แบบ real time ท� า ให้ ค นมี ส่ว นร่ ว มในงานอี เ วนต์ ต่า งๆ โดย
สามารถใช้ Social Media เก็บข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ร่วมงาน เพื่อน�ามา
วิเคราะห์ และพัฒนางานในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นการตัง้ ค�าถาม
ขณะจัดงาน การสอบถามสิง่ ทีผ่ ้ รู ่วมงานสนใจมากทีส่ ดุ ในงาน พร้ อมรับ feed back
ทันที ซึง่ จะสามารถน�าไปใช้ ปรับปรุ งการจัดงานต่อไป
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ทุ ก เ มื อ ง
เ ป็ น เ มื อ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้
แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก เ มื อ ง
ที่ ส า ม า ร ถ
เ ป็ น เ มื อ ง
ไ ม ซ์ ไ ด้
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ปั้ น เ มื อ ง ใ ห้
เ ป็ น ไ ม ซ์

ปัจจุบันค�าว่า City Branding ก�าลังดังก้องมากขึ้นเรื่อยæ ในธุรกิจ

ไมซ์ เพราะเป็ น กระบวนการส� า คั ญ ไม่ ต ่ า งกั น นั ก กั บ การสร้ า งแบรนด์
สิ น ค้ า สั ก ชิ้ น ให้ โ ดดเด่ น และมี ค นจ� า นวนมากซื้ อ หรื อ อยากซื้ อ และมี
เป‡าหมายเพื่อความเป็ นผู ้ น�า ในตลาด

Chris Fair ประธานบริ ษัทด้ านการตลาด ‘Resonance Consultancy’ เคยกล่าว
ไว้ ว่า สถานที่ที่มีแบรนด์เข้ มแข็งจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เพราะปั จจุบนั ทัง้
ธุรกิจ ผู้คน หรื อนักเดินทาง สามารถไปที่ไหนๆ ก็ได้ ในโลก บุคลิกที่แตกต่างและมี
เอกลักษณ์จงึ มีความส�าคัญในการดึงดูดการลงทุนและผู้คน
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เมืองต่างๆ ทัว่ โลกจึงพากันสร้ างแบรนด์เฉพาะของตัวเอง เพื่อสร้ างความน่าจดจ�า
ในฐานะจุดหมายของการเดินทาง น�ามาซึ่งรายได้ การจ้ างงาน และงบประมาณ
ส�าหรับการพัฒนาเมืองในอนาคต
เมื่อใดที่เราตังค�
้ าถามถูก... เราก็จะค้ นพบกับค�าตอบที่ถกู ต้ อง และนี่คือจุดเริ่ มต้ น
ของการหาอัตลักษณ์เมืองตัวเอง การสร้ างแบรนด์ให้ เมืองต้ องไม่ใช่การเน้ นแค่เชิง
ภูมิศาสตร์ หรื อเอื ้อต่ออุตสาหกรรมบางด้ านเท่านัน้ แต่ต้องเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์
ของแบรนด์ที่ผสมผสานไปด้ วยวัฒนธรรม ผู้คน นวัตกรรม ไอเดีย และประสบการณ์
เข้ าไว้ ด้วยกัน
ต้ องเข้ าใจว่าการปั น้ แบรนด์ให้ เมืองเป็ นกระบวนการที่ใช้ ระยะเวลานานและอาจ
ไม่ประสบความส�าเร็จภายใน 2 - 3 ปี นอกจากนี ้ยังจ�าเป็ นต้ องสร้ างความเปลีย่ นแปลง
เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญปั น้ แบรนด์ควบคูก่ นั ไป
นอกจากนีป้ ระชาชน รวมทังผู
้ ้ มีส่วนได้ ส่วนเสียต้ องร่ วมมือกันอย่างเป็ นระบบ
เพราะล�าพังแค่การท�าโฆษณาและวางเป้าหมายสวยหรู นนั ้ ไม่ได้ ช่วยให้ เกิดความ
ส�าเร็ จในระยะยาวเลยแม้ แต่น้อย
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STEP
BY
STEP
ส ร้ า ง แ บ ร น ด์
ใ ห้ เ มื อ ง
การจ� า แนกจุ ดแข็ งและจุ ดอ่ อนของเมือ ง

ปรึกษาหารื อกั นเพื่ อสร้ า งอั ตลั ก ษณ์ให้เมือ งนั้น æ

เข้าใจถึง การแข่ งขั นและจั ดวางต� า แหน่งทางการตลาด

วางวิ สัยทั ศน์ ข องเมื องและรั บฟังความเห็น

พัฒนากลยุ ทธ์ เ พื่ อสนั บสนุ นกระบวนการสร้างแบรนด์
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เ มื่ อ ใ ด ที่ เ ร า
ตั้ ง ค� า ถ า ม ถู ก
...
เ ร า ก็ จ ะ ค้ น พ บ
ค� า ต อ บ ที่ ถู ก ต้ อ ง
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รู้ เ ข า
รู้ เ ร า

เ รี ย น รู้ เ พื่ อ น บ้ า น
เ พื่ อ น� า ม า พั ฒ น า ตั ว เ อ ง
สิ งคโปร์ . ..เมื องเล็ ก แต่ แบรนด์ใหญ่

สิ ง คโปร์ นั บ เป็ นตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นการสร้ างแบรนด์ ใ ห้ แก่ ส ถานที่ จ นประสบ
ความส�าเร็ จ แม้ ว่าจะเป็ นประเทศเล็กๆ ไม่ได้ มีทรัพยากรมากมาย แถมรายล้ อมด้ วย
เพือ่ นบ้ านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทยี่ งั ยากจน แต่สงิ คโปร์ กลับร�่ารวยและสร้ างภาพ
ให้ ตวั เองในฐานะประเทศที่เป็ นมิตรกับธุรกิจ ปลอดคอร์ รัปชัน และมีสภาพแวดล้ อม
ที่มีความเปลี่ยนแปลง
• นักเดินทางไมซ์ใช้จ่ายเงินมากกว่า

นั ก ท่ องเที่ ยวเพื่ อพั ก ผ่ อนหย่อ นใจตามปกติ 1.7 เท่า

• สิงคโปร์ต้อนรับนักเดินทางไมซ์ 3.5 ล้านคน
ในปี 2556

• นักเดินทางไมซ์ใช้จ่ายเงิน 5,500 ล้านดอลลาร์

สิ งคโปร์ ใ นปี 2556

• รายได้จากธุรกิจไมซ์มีสัดส่วน 1.1% ของ GDP

สิ งคโปร์ ใ นปี 2555

56

โรดแมปไมซ์ 2020 ของสิ งคโปร์ มีสิ่งที่มุ่งเน้น 3 ด้าน
Connected City

เป็ นเมืองไมซ์อจั ฉริ ยะ (SMART MICE City) ที่ท�าให้ นกั เดินทางเพื่อธุรกิจสามารถ
เดิ น ทางไปยัง จุด หมายปลายทางที่ ต้ อ งการและได้ ท� า สิ่ง ที่ อ ยากท� า อย่า งราบรื่ น
สิงคโปร์ ได้ รับการยกย่องจาก World Economic Forum เมื่อปี 2557 ว่า เป็ นประเทศ
ที่มีความพร้ อมด้ านเครื อข่ายมากที่สดุ ของเอเชีย (Asia’s Most Network-Ready
Country) และติดอันดับ Top 3 จากการจัดท�าดัชนีเมืองที่มีสงั คมเครื อข่ายสูงสุดของ
Ericsson (Ericsson’s Networked Society City Index) เมื่อปี 2556 แนวคิดเมือง
ที่มีเครื อข่ายเชื่อมโยงถูกสร้ างขึ ้นบนพื ้นฐานความแข็งแกร่ งที่มีอยู่แล้ วของสิงคโปร์
ในฐานะประเทศที่มีเครื อข่ายไร้ สายอยู่ในระดับสูง และต้ องการเป็ นเมืองแห่งความรู้
ที่จะช่วยแก้ ปัญหาช่องว่างด้ านประสบการณ์ดิจิทลั ของบรรดานักเดินทางเพื่อธุรกิจ
และใช้ ศกั ยภาพของ Big Data อย่างเต็มที่
Singapore MICE Experience

เป็ นจุ ด หมายปลายทางที่ ส ร้ างแรงบัน ดาลใจ โดยน� า เสนออี เ วนต์ ที่ ส ร้ าง
ประสบการณ์ แก่ ผ้ ูม าเยื อ นในสไตล์ ท้อ งถิ่ น แท้ ๆ ประสบการณ์ ไ มซ์ แ บบสิง คโปร์
ตอบโจทย์ ของนักเดินทางเพื่ อธุรกิ จที่ ต้องการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ มากกว่า
การเป็ นผู้ รั บ สารเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แนวคิ ด นี ค้ ื อ การท� า ให้ นั ก เดิ น ทางไมซ์ มี
อารมณ์ ร่วม เป็ นการผสมผสานระหว่างธุรกิ จกับการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็ น
แรงบันดาลใจให้ นกั เดินทางไมซ์ได้ สมั ผัสกับอีเวนต์ที่สร้ างประสบการณ์ท้องถิ่นแท้ ๆ
ซึง่ ท�าให้ สิงคโปร์ เป็ นจุดหมายปลายทางที่ตราตรึงในหัวใจและจิตใจของผู้มาเยือน
MICEHQ.SG

ศูน ย์ ก ลางของทรั พ ยากรด้ านไมซ์ ของเอเชี ย ไม่ว่า จะเป็ นบุคลากรที่ มี ทักษะ
เพียบพร้ อม องค์ความรู้ ด้านไมซ์ บริ ษัทและสมาคมด้ านไมซ์ที่แข็งแกร่ ง
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ก า ง แ ผ น ‘ มื อ โ ป ร ’
ไ ม ซ์ เ ย อ ร ม นี

เยอรมนี คือ ประเทศทีค่ รองต�าแหน่งจุดหมายปลายทางไมซ์ยอดนิยมอันดับ 1 ของ
ทวีปยุโรปต่อเนื่องกันมากว่า 1 ทศวรรษ อีกทังยั
้ งครองอันดับ 2 ของโลกอีกด้ วย ลอง
มองลึกเข้ าไป เราจะเห็นว่า การวิจยั ตลาด เป็ นอาวุธส�าคัญอย่างหนึง่ ที่เยอรมนีใช้ เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและอีเวนต์ เพื่อรักษาต�าแหน่ง
แนวหน้ าในวงการไมซ์ โลกไว้ ทุกวันนี ส้ ิ่งที่ เยอรมนี ชูเป็ นจุดขายก็คือ ‘Germany
Expertise’ เพื่อตอกย� ้าภาพของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดอีเวนต์
ทางธุรกิจระดับเวิลด์คลาส
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อุ ต สาหกรรมเด่ น ที่ เ ยอรมนี จ ะใช้ เ ป็ น ตั ว ดึ ง ดู ด
การจั ด กิ จ กรรมด้ า นไมซ์

1. การแพทย์ และสุขภาพ

ปั กหมุดไว้ ที่ ไลป์ ซิก (Leipzig) ชุมชนการแพทย์ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี และเป็ น
บ้ านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชื่อดัง เป็ นที่ตงของสถาบั
ั้
นและคลินิกทางการ
แพทย์ที่มีชื่อเสียง ปั จจุบนั มีการจัดงานประชุมด้ านการแพทย์ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติในเมืองนี ้หลายงาน
ส่วน นูเรมเบิร์ก (Nuremburg) ก็มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะผู้น�าด้ านการบริ หาร
โรงพยาบาล เป็ นที่ตงของบริ
ั้
ษัทขนาดกลางด้ านอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
มากกว่า 250 บริ ษัท รวมถึงบริ ษัทระดับโลก เช่น Siemens Healthcare และ Novartis
Pharma
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2. การขนส่ งและโลจิ ส ติกส์

พื ้นที่เป้าหมายคือ ฮัมบูร์ก (Hamburg) ซึง่ เป็ นที่ตงของบริ
ั้
ษัทโลจิสติกส์มากกว่า
11,000 บริ ษัท มีการจ้ างงานกว่า 3 แสนคน เป็ นเมืองที่มีความพร้ อมด้ านการจัด
ประชุม มีบคุ ลากรที่มีทกั ษะดี
ขณะที่ นูเรมเบิร์ก คือศูนย์กลางส�าคัญด้ านโลจิสติกส์แห่งหนึ่งของเยอรมนีและ
ยุโรป และเป็ นฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ ปั จจุบันเป็ นเจ้ าภาพจัดเทรดแฟร์
ระดับโลก เช่น FachPack ที่ต้อนรับคนในวงการโลจิสติกส์และแพ็กเกจจิ ้งจากทัว่ โลก

3. เคมี ภั ณ ฑ์ และปิ โ ตรเคมี

มีเมืองดึสเซลดอร์ ฟ (Düsseldorf) เป็ นเป้าหมาย เมืองนี ้มีจดุ เด่นด้ านอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์และเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ
เป็ นที่ตงของบริ
ั้
ษัทชันน�
้ าระดับโลก เช่น Bayer, Johnson&Johnson, Monsanto
อีกทังยั
้ งมีโครงสร้ างพื ้นฐานที่พร้ อมส�าหรับการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจ เมืองนีย้ งั เป็ น
ที่ตงของบริ
ั้
ษัทจ�านวนมากที่ท�าธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์และเวชภัณฑ์
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4. เทคโนโลยี และนวัต กรรม

โคโลญ (Cologne) เป็ นเมืองที่มีความโดดเด่นเป็ นพิเศษในด้ านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยเฉพาะด้ านสื่อต่างๆ นอกจากนี ้ สตุทท์การ์ ท (Stuttgart) ก็เป็ นหนึง่ ใน
ฐานการวิจยั และพัฒนาของยุโรป มีอตุ สาหกรรมส�าคัญคือ วิศวกรรมเครื่ องกล การ
สร้ างยานยนต์ เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้ อม ไอที และอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
5. พลั งงานและสิ่งแวดล้อ ม

ต้ องยกให้ เบอร์ ลิน (Berlin) เมืองที่มีบริ ษัทและสถาบันด้ านการพัฒนาและวิจยั
พลังงานแสงอาทิตย์ มากที่สุดในยุโรป เป็ นเมืองที่ให้ ความส�าคัญกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมและสภาพภูมิอากาศ
เดรสเดิน (Dresden) อุตสาหกรรมส�าคัญที่ขบั เคลื่อนการเติบโตและการพัฒนา
เมืองนี ้คือ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจาก
นี ้ ความเชี่ยวชาญด้ านการวิจยั และพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ ในเดรสเดินยังดึงดูดให้
นักวิจยั จากทัว่ โลกมาร่ วมการประชุมสัมมนาต่างๆ ในเมืองนี ้ด้ วย
6. บริ ก ารทางการเงิน

นาทีนีห้ นีไม่พ้น แฟรงก์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) ที่ตงของส�
ั้
านักงานใหญ่ของบรรดา
สถาบันการเงินยักษ์ ใหญ่ของเยอรมนี รวมถึงธนาคารรายใหญ่ของโลก และธนาคาร
กลางของ EU
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ไ ม ซ์ ต้ อ ง ก า ร
จิ ต วิ ญ ญ า ณ
ของ
ค ว า ม อ ย า ก รู้
อ ย า ก เ ห็ น
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และ
อยาก
เ รี ย น รู้
อ ยู่ ต ล อ ด
เวลา
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เมื่อไมซ์เข้ามา
จงเปิดประตู
หากหยดน�้ า สร้ า งแรงกระเพื่ อ ม
เป็ น วงกว้ า งบนผิ ว น�้ า
ไปได้ ไ กลแค่ ไ หน
ผลลั พ ธ์ ข องไมซ์
ก็ ไ ม่ ต่ า งกั น
...
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Organo Gold
Asia Convention
2015
ร า ง วั ล แ ด่
ค น ช่ า ง ข า ย
ว่ากันว่า คนในวงการอุตสาหกรรมไมซ์ยกให้ งาน Organo Gold Asia Convention
เป็ นกรณีศกึ ษาสุดพิเศษของการจัดงานประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (Incentive) ที่ประสบความส�าเร็ จมากงานหนึง่ ส�าหรับการจัดประชุมนานาชาติในเมืองไทย
ปี 2558 และ 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ รับเลือกจากบริ ษัท ออร์ กาโน่ โกลด์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล หนึง่ ในผู้น�าธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มกาแฟ ชา ช็อกโกแลต และ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ ให้ เป็ นเจ้ าภาพจัดงานประชุม Organo Gold Asia
Convention ขึ ้นที่ศนู ย์แสดงสินค้ าและการประชุมอิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี
ออร์ กาโน่ มีสา� นักงานใหญ่อยูท่ ี่ประเทศแคนาดา ปั จจุบนั มีสาขาอยูใ่ น 53 ประเทศ
ทัว่ โลก รวม 11 สาขาในเอเชีย ซึง่ หนึง่ ในนันคื
้ อประเทศไทย
อะไรท�าให้ บริ ษัทยักษ์ ใหญ่อย่างออร์ กาโน่ตดั สินใจเลือกเมืองไทยเป็ นประเทศ
แรกในเอเชียในการจัดประชุมขององค์กรระดับโลก รู ปแบบการจัดงานเป็ นอย่างไร?
ความโดดเด่นคืออะไร? สีสนั ของงานแน่นแค่ไหน?
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ค�าตอบทังหมดอยู
้
่ที่คณ
ุ ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ ผู้อ�านวยการและผู้จดั การทัว่ ไป
บริ ษัท ออร์ กาโน่ โกลด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไทยแลนด์ จ�ากัด ซึง่ เป็ นผู้ดแู ลการจัดงาน
จะเฉลยให้ ได้ ร้ ู
บริ ษัทมองเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจเครื่ องดื่มสุขภาพในเอเชียและใน
ประเทศไทย ซึง่ ในไทยเราเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมือ่ ปี 2557 ในงาน Grand Opening
ก็ได้ ร่วมงานและการสนับสนุนจาก TCEB เป็ นอย่างดี
พอปี ตอ่ มาเมื่อเราจัดงาน Organo Gold Asia Convention 2015 เป็ นครัง้ แรก
ในเอเชีย ที่อิมแพ็ค อารี นา่ เมืองทองธานี ก็ได้ รับความส�าเร็ จอย่างสวยงาม มีนกั ธุรกิจ
จากทัว่ โลกหลายพันคน โดยเฉพาะจากเอเชียบินมาร่ วมงานเป็ นจ�านวนมาก
เมื่ อ ความส�าเร็ จจากการจัด ประชุม ครั ง้ แรกโดนใจส�า นักงานใหญ่ ที่แ คนาดา
รวมทังอั
้ ตราการเติบโตของยอดขายในไทยที่แข็งแกร่ งมาตลอด จึงตัดสินใจให้ ไทย
เป็ นเจ้ าภาพจัดงาน Asia Convention ครัง้ ที่ 2 ต่อในปี 2559 แต่ด้วยเหตุการณ์
สวรรคตของในหลวงรั ชกาลที่ 9 จึงเลื่อ นมาจัดในปี 2560 แทน ซึ่ง ก็ ไ ด้ รั บการ
ตอบรับที่ดีมากเช่นกัน
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ในปี 2558 มีผ้ เู ข้ าร่วมงานจากทัว่ โลกราว 2,800 คน และในประเทศอีก 7,000 คน
ปี 2560 มีผ้ เู ข้ าร่ วมงานชาวต่างชาติราว 1,800 คน และคนไทย 2,000 คน
การเติบโตของธุรกิ จ ผลลัพธ์ ของยอดขาย และการมี นักธุรกิ จที่กระตือรื อร้ น
เข้ มแข็งมุ่งมัน่ แสดงให้ เห็นศักยภาพที่ทรงพลัง และด้ วยความพร้ อมของการเป็ น
ศูนย์กลางจัดการประชุมนานาชาติของไทย คือองค์ประกอบหลักที่ออร์ กาโน่ตดั สินใจ
เลือกไทยให้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุม
งานลัก ษณะนี ้ คนมาหลายพัน คน ต้ อ งมี ค วามพร้ อมทัง้ เรื่ อ งการเดิ น ทาง
สถานที่พกั ห้ องประชุม อาหาร ค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม ความสะดวกในการเดินทาง
การคมนาคม การมีสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่รองรับ ซึ่งงานที่ผ่านมาได้ สร้ าง
ความพึงพอใจให้ ผ้ ูมาร่ วมงานมาก รวมทังผู
้ ้ บริ หารออร์ กาโน่เองที่เดินทางมาจาก
แคนาดาและสหรัฐอเมริ กาด้ วย
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ความสะดวกหลายด้ านของไทยท�าให้ ผ้ บู ริ หารและผู้มาร่วมงานพอใจมาก รวมทัง้
การร่ วมงานกับ TCEB ซึง่ เชี่ยวชาญด้ านการต้ อนรับแขกต่างประเทศ ก็เข้ ามาช่วย
ดูแลแขกระดับวีไอพีให้ อย่างดีเยี่ยม ซึง่ เป็ นเสน่ห์อย่างหนึง่ ที่พวกเขาประทับใจ
ส�าหรับแขกระดับวีไอพีเราไปรับถึงสนามบิน มีรถอ�านวยความสะดวกให้ ส่วน
คณะทัว่ ไปก็ประสานงานดูแลอย่างดีที่สดุ มีป้ายไปต้ อนรับที่สนามบิน เรื่ องที่พกั ก็
สะดวกสบายเพราะห้ องพักในกรุ งเทพฯ มีจ�านวนมากและราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับ
เมืองใหญ่ประเทศอื่นๆ
คุณศุภชาติเล่าว่า การที่ทางบริ ษัทฯ เลือกใช้ อิมแพ็ค อารี น่า จัดงานมา 2 ปี
ติ ด ต่ อ กัน เพราะเห็ น ว่ า เป็ น ศูน ย์ ป ระชุม ที่ มี ค วามพร้ อมทัง้ ในส่ ว นห้ อ งประชุม
การบริ การ ที่พกั และที่สดุ ของที่สดุ คือเรื่ องอาหาร ทุกคนชื่นชมและชื่นชอบอาหาร
ไทยมากว่ามีรสชาติอร่ อยแถมยังราคาถูก
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ทุกคนแฮปปี ม้ าก ยกนิ ้วว่าไทยสุดยอด แล้ วไทยเองก็เป็ นจุดหมายปลายทาง
หนึ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบมาอยู่แล้ ว รวมกับการจัดงานและการต้ อนรับต่างๆ ก็ท�า
ได้ ดีมาก จัดในสถานที่ท่ีมีความพร้ อม ในต้ นทุนที่แข่งขันได้ ไม่แพงมาก ก็ท�าให้
ราคาค่าบัตรเข้ างานไม่สงู จนเกินไป
เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริ กา งานลักษณะเดียวกันเก็บค่าเข้ างานหมื่นบาท แต่
ที่เมืองไทยเก็บพันกว่าบาท แค่ราคาก็เป็ นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการเข้ าร่ วมประชุม
เพราะไม่ได้ แพงจนเอื ้อมไม่ถึง
การจัดงานของออร์ กาโน่ในทัว่ โลกแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1. งานระดับ
โลก จัดทุกปี ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา เรี ยกว่างานเอกซ์โป 2. งานระดับภูมิภาค
หรื อระดับทวีป มี Asia Convention, Europe Convention และ Latin America
Convention และ 3. งานระดับท้ องถิ่น ที่แต่ละประเทศจะจัดเอง
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ในเนื ้องาน Asia Convention จะยึดรู ปแบบของส�านักงานใหญ่ที่ก�าหนดมาให้
เป็ นแกนหลักในการจัด แต่ก็ไม่ 100% เพราะต้ องน�ามาปรับให้ เข้ ากับบรรยากาศของ
ความเป็ นเอเชียและความเป็ นไทย
แกนหลัก ของงานจะประกอบด้ ว ยการพูด ถึ ง วิ สัย ทัศ น์ ก ารเติ บ โตของบริ ษั ท
ในปี ถัดไปและอีก 5 ปี ข้างหน้ า เพื่อให้ ทุกคนมองเห็นอนาคตในทิศทางเดียวกัน
เรื่ องการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เรื่ องโปรโมชัน่ พิเศษส�าหรับผู้มาร่ วมงาน เรื่ องการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ของนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็ จ ยังมีการอบรมหรื อสัมมนาผู้น�า
‘Leadership Trainer’ ซึง่ เชิญสุดยอดผู้น�าระดับโลกที่ประสบความส�าเร็ จมาถ่ายทอด
องค์ความรู้ ให้
จึงไม่แปลกที่ทกุ คนจะตื่นเต้ นและอยากพาตัวเองมาร่ วมกิจกรรมเหล่านี ้ เพื่อได้
มาเรี ยนรู้ เติมเต็มและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากผู้ที่ท�าส�าเร็ จมาแล้ ว เพราะมีเวที
แชร์ ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความส�าเร็ จในแต่ละเรื่ อง
ธุรกิจนี ้เป็ นเรื่ องของการขาย การหาลูกค้ า ดังนันการเติ
้
มความรู้ การกระตุ้น
รางวัล การมาพบปะกันในงานประชุมใหญ่อย่างนี ้จะเห็นผลดีมาก ด้ วยบรรยากาศ
ด้ วยกิจกรรม ด้ วยผลลัพธ์ หรื อค�าพูดบางค�าพูดของวิทยากรบนเวที สามารถสร้ าง
แรงบันดาลใจให้ เขาได้ มาก
ข้ อดีของบรรยากาศงานที่ผสมผสานความเป็ นเอเชียและความเป็ นไทยเข้ าไป จะ
ท�าให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมมีความอบอุน่ สนุกสนาน และเป็ นกันเองมากยิ่งขึ ้น คุณศุภชาติ
เล่าถึงสีสนั เรื่ องนี ้ว่า
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ถ้าเรามีประสบการณ์และมองเห็นปัญหา
ก็สามารถเตรียมความพร้อมของทีมงาน
ที่ จ ะรองรั บการประชุมระดับ โลกได้

มีปีหนึง่ เราเปิ ดงานด้ วยชุดกลองใหญ่ ต่างชาติก็ตื่นตาตื่นใจมาก หรื อการจัดให้
มี lucky draw แก่ผ้ ทู ี่เข้ างาน มีรางวัลเยอะแยะ รางวัลใหญ่สดุ คือ ผู้ชนะ 6 ท่าน
จะได้ ไปร่ วมงานเอกซ์โปที่สหรัฐอเมริ กาฟรี ทุกคนก็ตื่นเต้ น เป็ น gimmicks ที่เรา
ใส่เรื่ องการจับตัว๋ รางวัลเข้ าไป ท�าให้ บรรยากาศการประชุมทังสนุ
้ กสนาน และมีสีสนั
ผู้มาร่ วมงานประทับใจในอัธยาศัยไมตรี การต้ อนรับที่อบอุ่นแบบไทย การสวัสดี
การไหว้ ที่ส�าคัญคือเรื่ องอาหารการกิน เรื่ องที่พกั หลังจบงานหลายคนก็ไปเที่ยวต่อ
ตามค� าแนะน� าต่างๆ ในกรุ งเทพฯ ไปไหนดี ไปช้ อปปิ ง้ ที่ ไหนสนุก บางกรุ๊ ปก็ ไป
ตลาดน� ้า เหล่านี ้ถือว่าเป็ นบริ การหลังจากจบงานแล้ ว
เห็นชัดว่าผลลัพธ์จากการจัดประชุมนานาชาติที่เต็มไปด้ วยความพร้ อม ท�าให้ เกิด
ผลดีเกินคาด เป็ นการสร้ างแรงสัน่ สะเทือนให้ ผ้ มู าร่วมงานเกิดความตืน่ เต้ น โดยเฉพาะ
เรื่ องความมุ่งมัน่ ที่เกิดกับผู้จ�าหน่าย ซึง่ แทบทุกคนมีความฮึกเหิม เกิดแรงบันดาลใจ
อยากท�าธุรกิจให้ ประสบความส�าเร็ จ
ในธุรกิจอิสระอย่างนี ้ แรงบันดาลใจเป็ นเรื่ องส�าคัญ จึงจ�าเป็ นต้ องจัดกิจกรรม
ตลอด เพื่อเติมไฟกระตุ้นให้ ผ้ จู �าหน่าย บรรยากาศของการประชุมจะสร้ าง passion
ท�าให้ คนจ�านวนมากมีพลังที่จะท�างานต่อ
แต่ใช่ว่าไทยจะมีความเพียบพร้ อมในทุกด้ าน ยังมีความท้ าทายข้ อส�าคัญของ
การจัดประชุมนานาชาติที่ต้องเร่ งพัฒนา คือเรื่ องของ ‘ภาษา’ ซึ่งเป็ นหนึ่งจุดอ่อน
ของคนไทย
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ต้ องเรี ยนตามตรงว่าประเทศไทยยังไม่แข็งแรงเรื่ องภาษา ต้ องพัฒนาภาษาให้
ไวกว่านี ้ไม่วา่ จะเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาจีน เพราะต่อไปภาษาจีนมีจะมีบทบาท
สูงมากขึ ้นแน่นอน ประเทศอื่นในอาเซียนด้ วยกัน เช่น กัมพูชา เขาไปไกลมากแล้ วใน
เรื่ องภาษา แท็กซี่เขาพูดได้ ไม่นบั คนวัยท�างานรุ่ นใหม่ ภาษาอังกฤษเขาดีมาก ต้ อง
ยอมรับว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ดีกว่าคนไทย
ตามธรรมชาติของการจัดงานใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกเรื่ อง
ที่ ต้ อ งให้ ค วามส� า คัญ คื อ ‘การประสานงาน’ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงต่า งๆ
ยิ่ ง เป็ น นานาชาติ ความต้ อ งการของแต่ ล ะประเทศก็ ไ ม่ เ หมื อ นกั น บริ ษั ท ที่ มี
ประสบการณ์ ใ นการจัด งานระดับ อิ น เตอร์ จึง ต้ อ งพร้ อมที่ จ ะรองรั บ กับ เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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ถ้ าเรามีประสบการณ์ และมองเห็นปั ญหา ก็ สามารถเตรี ยมความพร้ อมของ
ทีมงานที่จะรองรับการประชุมระดับโลกได้ สามารถที่จะแก้ ไขปั ญหาเพื่อให้ งานลุลว่ ง
ไปได้
ผลหรื อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดตามมาหลังงานประชุมส�าหรับออร์ กาโน่ ไม่ว่า
จะเป็ นธุรกิจเติบโตขึ ้น มีคนที่สนใจเข้ ามาร่ วมธุรกิจมากขึ ้น ลูกค้ ามากขึ ้น ผู้จ�าหน่าย
สูงขึ ้น ยอดขายเพิ่มขึ ้น และเป็ นที่ร้ ู จกั มากกว่าเดิม ล้ วนก่อให้ เกิดการขยายตัวของ
ธุรกิจในทางบวกทังนั
้ น้
ส่วนในภาพรวมระดับเศรษฐกิจ แน่นอนว่าการจัดกิจกรรมแบบนี ้มีคนมาร่วมงาน
มาก ย่อมเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินจ�านวนมากตามมา พลังของการจัดประชุม
โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ สามารถสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ มหาศาล ยิ่งจัด
ในประเทศไทยยิ่งเป็ นโอกาสที่ดีของทุกฝ่ าย
Organo Gold เป็ นหนึ่งในการจัดประชุมนานาชาติที่สร้ างให้ ประเทศไทยเป็ น
ที่ยอมรั บและมีชื่อเสียงในวงการไมซ์ยิ่งขึน้ และหากมีงานระดับนีเ้ ข้ ามามากและ
ต่อเนื่องขึ ้น ในอนาคตไทยก็จะกลายเป็ นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในเอเชียได้ อย่างแท้ จริ ง
ด้ วยพลังแห่งเมืองไมซ์ งาน Asia Convention ครัง้ ที่ 3 ในปี 2018 ...ก�าลังจะเกิด
ขึ ้นอีกครัง้ ที่นี่ ‘ประเทศไทย’
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Quantum FY18 Sales
& Partner Kick off
2017
เ มื่ อ ทุ ก ก้ า ว คื อ
‘ ค ว า ม ว้ า ว ’
จุดเริ่ มต้ นของเรื่ องนี ้ เกิดขึ ้นเมื่อ Quantum Corporation บริ ษัทผู้ผลิตฮาร์ ดดิสก์
จากสหรัฐอเมริกามองหาจุดหมายใหม่ๆ ในทวีปเอเชีย ส�าหรับการจัดประชุมครัง้ ส�าคัญ
ที่ชื่อ Quantum FY18 Sales & Partner Kick off 2017
ก่อนอื่น มารู้ จกั กันก่อนว่า Quantum Corporation คือใคร บริ ษัทนี ้เป็ นบริ ษัท
ผู้ผลิตฮาร์ ดดิสก์ ก่อตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี 1980 มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานโฮเซ มลรัฐ
แคลิฟอร์ เนีย
เที ย บความบิ๊ ก กัน ในตลาดนี แ้ ล้ ว Quantum Corporation รั ง้ อัน ดับ สองใน
สหรั ฐอเมริ กาตามหลังแบรนด์ ดังอย่าง Seagate (ซึ่งบ้ านเราน่าจะคุ้นเคยกันดี)
มาติดๆ ชนิดหายใจรดต้ นคอ
ทุกปี ปรากฏการณ์ที่ Quantum Corporation พยายามสร้ างสรรค์เพื่อกระตุ้น
ศักยภาพของฝ่ ายขาย และเพื่อเป็ นการขอบคุณพาร์ ตเนอร์ หรื อดีลเลอร์ ผ้ มู ีสว่ นส�าคัญ
มากในการท�าให้ ยอดขายของบริ ษัทถีบตัวสูงขึ ้นเรื่ อยๆ หรื อรางวัลของคนทุ่มเท ก็คือ
การประชุมครัง้ ใหญ่ที่ผนวกความรื่ นรมย์ในต่างแดนเป็ นของหวานตบท้ าย และครัง้ นี ้
จุดหมายคือเอเชีย
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วั น นี้ ก ารแข่ ง ขั น มั น สู ง ขึ้ น เข้ ม ข้ น ขึ้ น
แต่ล ะปีลูก ค้ า ก็ ต้ องการอะไรที่
เหนื อกว่ า มากกว่ า พิ เ ศษกว่ า เดิม

เอาละสิ อย่างไรดี...โจทย์ตงต้
ั ้ นคือที่ไหน ประเทศไหนกันที่น่าสนใจในทวีปเอเชีย
ท่ามกลางคู่แข่งที่เป็ นจุดหมายปลายทางการจัดงานที่แกร่ งพอๆ กันให้ เลือก อย่าง
สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ญี่ปนุ่ แม้ กระทัง่ จีน ที่จะใช้ ส�าหรับงานใหญ่ประจ�าปี ของ
บริ ษัทระดับยักษ์ เช่นนี ้ และโจทย์ นีไ้ ด้ บินลัดฟ้าข้ ามทวีปมาถึงส�านักงานสาขาใน
สิงคโปร์
เหมือนเปิ ดกล่องของขวัญที่ต้องลุ้นจนตัวโก่ง Quantum Corporation เลือก...
Thailand!
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ของ Quantum Corporation ติดต่อตรงเข้ ามายังส�านักงาน TCEB
ประจ�าสิงคโปร์ แจ้ งโอกาสดีที่มาเคาะประตูเยือนถึงหน้ าบ้ าน มีหรื อประเทศไทยจะ
ปล่อยให้ หลุดรอดไปได้
ข่าวน่าตื่นเต้ นจากสิงคโปร์ บินข้ ามปลายด้ ามขวานขึน้ มาถึงกรุ งเทพมหานคร
โจทย์ส�าคัญถูกโยนเข้ าสูก่ ารระดมสมองว่า ‘ที่ไหน’ ในเมืองไทย ที่จะท�าให้ คน 248
ชีวิต ที่ยกพลไกลข้ ามทวีปกันมานัน้ รู้ สกึ ‘ว้ าว’ มากที่สดุ
แล้ วความว้ าวก็ปักหมุดลง ณ เชียงใหม่ ศูนย์กลางแห่งอารยธรรมล้ านนา และ
ยังเป็ นเมืองร่วมสมัยที่เสน่ห์แพรวพราว ซึง่ เชื่อว่าจะสามารถมัดหัวใจชาวไอทีตา่ งถิ่น
เหล่านี ้ได้ อย่างอยู่หมัด
คุณแม็กซ์ บุญทวี จันทสุวรรณ Group Managing Director ของบริ ษัท Events
Travel Asia ซึง่ เป็ นทีมงานผู้สร้ างสรรค์รายละเอียดของความว้ าวให้ เกิดขึ ้นในงาน
Quantum FY18 Sales & Partner Kick off 2017 ตลอด 7 วัน 6 คืน ตังแต่
้ ปลาย
เดือนพฤษภาคม ถึงต้ นเดือนมิถนุ ายน 2560 เผยกุญแจส�าคัญในการดูแลงานนี ้ว่า
‘ความเซอร์ ไพรส์ คือองค์ประกอบที่ส�าคัญมากของงาน’
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แม้ ไม่มีใครรู้ เหตุผลที่แน่ชดั ว่าท�าไมบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ขนาดนี ้ เลือกประเทศเล็กๆ
อย่างเมืองไทยเป็ นสถานที่แห่งความทรงจ�าของพวกเขา แต่เราในฐานะเจ้ าบ้ านก็ต้อง
ท�าหน้ าที่ให้ ดีที่สดุ เพื่อให้ เกิดความประทับใจและการบอกต่อ จากสิบสูร่ ้ อย ร้ อยสูพ่ นั
พันสู่หมื่น แสน ล้ าน เพื่อประชาสัมพันธ์ เมืองไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้ อม
ด้ านการจัดประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (Meeting & Incentive) ของ
ภูมิภาค
เราศึกษาโปรไฟล์ของบริ ษัทเขาก่อน ถามความต้ องการเขา เมื่อรู้วา่ เขาอยากได้
อะไรที่เป็ น elegance เราจึงเลือกน�าเสนอประเทศไทยผ่านมุมมองความรุ่งเรื องทาง
ด้ านวัฒนธรรม และเชียงใหม่น่าจะตอบโจทย์นี ้ได้ ดีที่สดุ
จากนันก็
้ พาผู้บริ หารเดินทางมาส�ารวจถึงเชียงใหม่ โดยมี TCEB สนับสนุนใน
การท�า Site Inspection เขาประทับใจมาก ตกลงเลือกเชียงใหม่ทนั ที!
กรุงโรมไม่ได้ สร้ างขึ ้นมาวันเดียวฉันใด ประสบการณ์แห่งปี ครัง้ นี ้ก็ไม่ได้ สร้ างขึ ้นใน
วันเดียวเช่นกัน ทุกองค์ประกอบต้ องผ่านกระบวนการตีโจทย์ คิดทุกรายละเอียด ร่ าง
ภาพในหัวสมองจนแจ่มชัด ก่อนสร้ างสรรค์สงู่ านจริ ง ซึง่ ใช้ เวลาวางแผนล่วงหน้ านาน
ถึง 4 เดือนเต็มและทุกก�าหนดการที่วางไว้ ในโปรแกรม ต้ องอยู่ในระดับ ‘Top’ ตังแต่
้
วันแรกยันวันสุดท้ าย!

78

ก้ าวแรกตังแต่
้ สนามบิน ทันทีที่ผ้ เู ข้ าประชุมเดินผ่านประตูผ้ โู ดยสารขาเข้ าออกมา
พวกเขาต้ องทึง่ กับพนักงานในชุดวัฒนธรรมล้ านนาที่มายืนรอรับโดยเฉพาะ พร้ อมกับ
บรรจงคล้ องพวงมาลัยให้ แก่อาคันตุกะทุกคนเสมือนการกล่าวค�าต้ อนรับฉบับอบอุ่น
แบบไทย
ครัน้ ถึงโรงแรม ระบบเช็กอินถูกตระเตรี ยมไว้ อย่างดี พื ้นที่กงึ่ หนึง่ ของบริเวณนันจั
้ ด
ขึ ้นมาโดยเฉพาะ ด้ วยการวางโลโก้ สามมิติค�าว่า Quantum ที่ท�าขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อให้
ทุกคนได้ ไปโพสท่าถ่ายรู ปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก
ทุกอย่าง set up ขึ ้นมาแบบ business look แล้ วเราพยายามตอกย� ้าแบรนด์
ของเขาอยู่ตลอดเวลา โดยเน้ นค�าว่า Quantum สอดแทรกตัว Q เข้ าไปทุกจุดที่เขา
เดินผ่าน ย� ้าว่าเราคือ Quantum
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พอเปิ ด ประตูห้อ งพัก การ์ ด ต้ อ นรั บใบเล็ก ๆ ที่ ท� า ขึน้ มาด้ ว ยความตัง้ ใจแบบ
personalize ซึง่ มี 4 - 5 แบบเป็ นรู ปสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ ของเชียงใหม่ จัดวางไว้
บนโต๊ ะให้ ทกุ คนสะดุดตา
เรื่ องสนุกอยู่ที่ว่าใครได้ รูปอะไรก็จะน� าภาพนัน้ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่าง
ออกรส นอกจากการ์ ดเหล่านี ้แล้ ว ยังมีกระติกใบเล็กๆ ในนันจุ
้ ของกินเล่นยอดนิยม
ของเชียงใหม่ เพื่อสร้ างบรรยากาศให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมรู้ สกึ ว่ามาถึงเชียงใหม่แล้ วจริ งๆ
เราเชื่อว่าประสบการณ์พิเศษแบบนี ้ซื ้อหากันไม่ได้ ต้ องคิดและสร้ างขึ ้นมาเพื่อ
พวกเขา
และถึงจะอยู่แต่ภายในโรงแรม ก็ยงั สามารถรับรู้และเข้ าถึงความเป็ นเชียงใหม่ได้
เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะความประทับใจแรกที่เรี ยกกันว่า first impression นัน้ ถือว่า
ส�าคัญที่สดุ
เพียงคืนแรกที่เดินทางมาถึง ทุกคนเข้ าสูพ่ ิธีการต้ อนรับด้ วยดินเนอร์ สไตล์ ‘กาด
หมัว’้ สนามหญ้ าของโรงแรมหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่ถกู เนรมิตให้ เป็ นพื ้นที่สงั สรรค์
สไตล์ล้านนา ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานประชุมครัง้ นี ้
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การประชุมตลอดระยะเวลา 3 วันแรกของ Quantum Corporation เป็ นไปอย่าง
เข้ มข้ น ส่วนระยะเวลาที่เหลือต่อจากนัน้ โปรแกรมความรื่ นรมย์ถูกเตรี ยมไว้ แบบ
จัดเต็ม และแน่นอนว่าต้ อง...เซอร์ ไพรส์
เซอร์ ไพรส์ด้วยการแสดงเปิ ดเวที ที่ผสมผสานระหว่างการแสดงมวยไทยกับการ
ตีกลองสะบัดชัย ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านล้ านนา
เซอร์ ไพรส์ด้วยไมตรี จิตจากเจ้ าบ้ านคนพิเศษ ด้ วยการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่มากล่าวต้ อนรับ พร้ อมรับมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อน�าไปช่วยสนับสนุนด้ าน
การศึกษาให้ แก่โรงเรี ยนต่างๆ ของเชียงใหม่ อันเป็ นกิจกรรม CSR ที่ท�าให้ หวั ใจของ
ทุกคนในที่นนพองโตด้
ั้
วยความสุข
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เซอร์ ไพรส์ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นควาญช้ าง ใครๆ ก็อยากรู้ จกั ช้ าง อยาก
ลองนัง่ ช้ างสักครัง้ ในชีวิต แต่คงมีน้อยคนนักจะได้ เรี ยนรู้ วิถีระหว่างช้ างกับควาญว่า
สัมพันธ์ กนั อย่างไร คุณแม็กซ์เล่าว่าตรงนี ้ต้ องประสานงานกับปางช้ างแม่สา ขอปิ ด
พื ้นที่เนิร์สเซอรี่ ช้างเพื่อต้ อนรับคณะนี ้โดยเฉพาะ
เซอร์ ไพรส์ด้วยรายละเอียดเล็กๆ น้ อยๆ ที่ท�าให้ เขา ‘ว้ าว’ ตลอดเวลา ทุกโปรแกรม
ได้ ถกู คัดสรรผ่านความคิด ‘นี่แหละ คือความว้ าวที่ใช่’
หลายคนเคยมาเมืองไทยแล้ ว เคยนัง่ ช้ างกันมาบ้ าง แต่ไม่เคยสัมผัสอะไรที่ลกึ ซึ ้ง
กว่านัน้ เราก็จดั ให้ เขาเลย แถมปิ ดท้ ายด้ วยเซอร์ ไพรส์แบบสุดๆ เราฝึ กช้ างเชือกหนึง่
ให้ วาดรู ปโลโก้ Quantum แล้ วมอบให้ ผ้ บู ริ หารของเขาไว้ เป็ นที่ระลึก
คุณแม็กซ์ย� ้าว่าต้ องสร้ างสรรค์ประสบการณ์ที่เกินความคาดหมายของลูกค้ าให้ ได้
ทุกรายละเอียดที่ใส่ในโปรแกรมไม่ใช่เป็ นอะไรที่มีอยู่ทว่ั ไป หากต้ องเป็ นความพิเศษ
ขนาดถ้ วยรางวัล เรายังผลิตขึ ้นจากศิลาดลแล้ วปั๊ มแบรนด์ของเขาลงไปเลย เป็ น
ความท้ าทายมากๆ นะในการจัดอะไรแบบนี ้คืองานคิดส�าคัญมาก เราต้ องสร้ าง story
ให้ เป็ น ไม่ใช่แค่เอากิจกรรมหลายๆ อย่างมารวมกัน จบ ไม่ใช่นะ ทริ ปที่ร้อยเรี ยงเป็ น
เรื่ องราวจะเป็ นประสบการณ์ที่เขาจดจ�า ซึง่ ผู้เข้ าร่วมประชุมเกือบสามร้ อยคน บางคน
ก็เคยมาเมืองไทยแล้ ว เคยไปเชียงใหม่ด้วย แต่เราจะท�าอย่างไรให้ เขารู้ สกึ ว่าการมา
เชียงใหม่ครัง้ นี ้เป็ นอะไรที่พิเศษกว่าครัง้ อื่น เป็ นประสบการณ์ใหม่ที่เขาไม่เคยสัมผัส
มาก่อน ตรงนี ้คือสิ่งที่ท้าทายเรามากๆ
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แม้ มีความวิตกกังวลเรื่ องภาษาที่อาจเป็ นอุปสรรคเล็กๆ น้ อยๆ แต่ส่งผล
มหาศาล แต่ทางทีมงานได้ จดั เตรี ยมบุคลากรที่พดู ได้ หลายภาษา ทังจี
้ น เกาหลี
คอยประกบผู้เข้ าร่ วมประชุมตลอดเวลา แม้ เจ้ าหน้ าที่กลุม่ นี ้มีจ�านวนน้ อย หากก็
ต้ องคอยเตรี ยมพร้ อมตลอดเผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝั น
แต่เราโชคดีที่ทีม Sales ของ Quantum คอยช่วยเหลือ ซึง่ มีหลายเชื ้อชาติ
คอยสื่อสารกับออร์ แกไนเซอร์ และทุกการสื่อสารเราท�าเป็ นภาษาอังกฤษหมด
หากดีลเลอร์ จากประเทศไหนที่มีปัญหาด้ านภาษา เขาจะช่วยเราอธิบาย ท�าให้
เราท�างานได้ ง่ายขึ ้น
ที่สดุ แล้ ว เมื่องานจบลง ต่างแฮปปี ด้ ้ วยกันทังสองฝ่
้
าย
จากงานนี ้ Quantum Corporation มองเห็นความพร้ อมและเสน่ห์ของเมือง
ไทยในการรองรับธุรกิจไมซ์
ส่วนไทยซึง่ เป็ นผู้จดั ก็ได้ ค้นพบกับ The New Standard หรื อการตังมาตรฐาน
้
ใหม่ของการท�างานในฐานะมืออาชีพ
วันนี ้การแข่งขันมันสูงขึ ้น เข้ มข้ นขึ ้น แต่ละปี ลกู ค้ าก็ต้องการอะไรที่เหนือกว่า
มากกว่า พิเศษกว่าเดิม เราก็ต้องมานัง่ ท�าการบ้ านแก้ โจทย์ของเขาให้ ได้ บาง
บริ ษัทเขาจะมีข้อก�าหนดมาเลยนะว่า ถ้ าจะให้ คณะเขามา ประเทศคุณมีสถานที่
ที่รองรับการจัดประชุมส�าหรับเขาหรื อเปล่า เป็ นต้ นว่า มี breakout room (ห้ อง
ประชุมย่อย) 10 ห้ อง ที่ไม่นับห้ องบอลรู มซึ่งเป็ นห้ องใหญ่ ตรงนีเ้ ราก็ต้องไป
แสวงหา แต่ผมเชื่อนะว่าเมืองไทยเรารองรับตรงนี ้ได้
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ความส�าเร็ จของงาน Quantum FY18 Sales & Partner Kick off 2017 ครัง้ นี ้ช่วย
ฉายภาพให้ ไทยกลายเป็ นจุดหมายของการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัลที่แข็งแกร่ งมากขึ ้น
ขณะเดียวกัน Quantum Corporation ก็ตดั สินใจยกขบวนบินข้ ามน� ้าข้ ามทวีป
กลับมาเยือนเมืองไทยอีกครัง้ ด้ วยความหวังเต็มเปี่ ยมว่าพวกเขาต้ องร้ องว้ าวกับทุก
ก้ าวที่สมั ผัส โดยปั กหมุดลงบนไข่มกุ อันดามัน ณ เมืองภูเก็ต สวรรค์สีเทอร์ คอยซ์
ทะเลในฝั นของคนทังโลก
้
และเรื่ องราวจะเซอร์ ไพรส์ขนาดไหน คงต้ องติดตามกันต่อไป
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ตี  จ ท ย์ ใ ห้ แ ต ก
มี ทั ศ น ค ติ แ ง่ บ ว ก
เ ติ ม ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์
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ก า ร ท� า ง า น
ใ น โ ล ก ไ ม ซ์
จ ะ ก ล า ย เ ป็ น
อี ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ที่ สุ ด ข อ ง ชี วิ ต
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ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส มั ช ช า
สหภาพคนตาบอดโลก
ต้ น ท า ง สั ง ค ม อ ยู่ เ ย็ น เ ป็ น สุ ข
‘ ร่ ว ม กั น ’
สหภาพคนตาบอดโลก (The World Blind Union - WBU) เกิดจากการรวมตัวของ
2 องค์กรคนตาบอดโลก คือสมาคมคนตาบอดของประเทศต่างๆ (Organizations of
Blind) และองค์กรการกุศลหรื อองค์กรที่ให้ บริ การกับคนตาบอด (Organizations for
Blind)
การประชุมสมัชชาฯ เกิดขึน้ ครั ง้ แรกที่กรุ งริ ยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดย
ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมประชุมตังแต่
้ เริ่มแรก เพราะเป็ นหนึง่ ในสมาชิกของสมาพันธ์คน
ตาบอดนานาชาติ WBU มีสมาชิก 190 ประเทศครอบคลุมทัว่ โลก และเป็ นองค์กรที่ใช้
ระบบ Membership Organization ซึง่ จริ งจังในเรื่ องการจ่ายค่าสมาชิก หากประเทศ
ไหนไม่ได้ เป็ นสมาชิกก็ไม่มีสิทธิ์เข้ าประชุม ปี ที่ไทยจัดงานนี ้มีประเทศเข้ าร่ วมถึง 120
ประเทศ ถือว่ามากเป็ นประวัติการณ์
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หลังประชุมที่ซาอุดีอาระเบีย ก็มีการประชุมอีก 6 ครัง้ ตังแต่
้ ครัง้ ที่ 4 จนถึงปั จจุบนั
คุณมณเฑี ยร บุญตัน ซึ่งเป็ นประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
และเป็ นกรรมการว่าด้ วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ ได้ เข้ าร่ วมประชุมทุกครัง้
อันเป็ นที่มาของครัง้ ที่ 8 ซึง่ ไทยเป็ นเจ้ าภาพ
ความมุ่งมั่นของคุณมณเฑี ยรโต้ โผใหญ่ ในการดึงงานประชุมสมัชชาสหภาพ
คนตาบอดโลกให้ มาจัดในไทย เริ่ มตังไข่
้ ในปี 2543 และเขาได้ เริ่ มวางแผนกับทีมใน
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตังแต่
้ นนมา
ั้

เราส่งคณะผู้แทนกลุ่มค่อนข้ างใหญ่เข้ าร่ วมประชุมและเข้ าสังเกตการณ์ เกือบ
ทุกครัง้ เพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆ ว่าการจัดประชุมเป็ นอย่างไร มีข้อบกพร่ อง หรื อ
อะไรที่ควรหรื อไม่ควรเอาอย่าง
เมื่ อสนใจ จึงเก็ บข้ อมูล และลองเข้ าประมูลสิทธิ์ เป็ นครั ง้ แรกในปี 2549 ใน
งานประชุมคณะกรรมการบริ หารของ WBU ที่บลั ติมอร์ (Baltimore) ซึ่งขณะนัน้
สมาคมฯ ก็เริ่ มท�างานร่ วมกับ TCEB แล้ ว แต่เพราะเป็ นครัง้ แรกที่เข้ าร่ วม Bidding
จึงยังไม่ร้ ู วิธีการเลือกของคณะกรรมการว่าพิจารณาจากอะไรเป็ นหลัก
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เราแพ้ สวิตเซอร์ แลนด์ เหตุผลที่แพ้ เป็ นเพราะว่าประธานเขาตัดสินใจตังแต่
้ แรก
แล้ วว่าจะเลือกเจนี วาในการลงจากต� าแหน่งเป็ นเชิ งสัญลักษณ์ ดังนัน้ ไม่ว่าการ
Bidding ของเราจะดีอย่างไรก็แพ้ แต่เราไม่ยอมจ�านน เราน�าเสนอใหม่อีกครัง้
การพลาดครัง้ นันท�
้ าให้ ปีที่ไปร่ วมประชุมที่เจนีวา ทีมงานจึงตามดูทกุ อย่างของ
การจัดประชุมที่นนั่ ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนคือ เจนีวาแม้ จะเป็ นเมืองส�าคัญของ
โลก เมืองที่ตงของ
ั้
UN แต่เป็ นเมืองที่มีคา่ ครองชีพสูงลิบลิ่ว จึงเกิดความเหลื่อมล� ้า
ของผู้เข้ าประชุม ระหว่างประเทศร�่ ารวยซึง่ ส่วนใหญ่ได้ พกั ในโรงแรมหลักใกล้ สถานที่
จัดงาน กับผู้ที่มาจากประเทศยากจนหรื อประเทศที่ก�าลังพัฒนาจะต้ องไปอยูห่ า่ งไกล
กระจัดกระจายกันอยู่ การเดินทางก็ไม่สะดวกนัก
ดังนันในการน�
้
าเสนอเพื่อประมูลสิทธิ์ครัง้ ต่อไป สโลแกนของไทยคือ ‘ทุกคนอยู่
ภายใต้ ชายคาเดียวกัน’
เมื่อตังใจใช้
้
สโลแกนนี ้ในการจัดงาน ก็ต้องหาโรงแรมรองรับที่มีราคาไม่สงู เป็ น
โรงแรมขนาดใหญ่จคุ นได้ เกินพันคน ซึง่ ก็หาได้ ในกรุ งเทพฯ
ทุกอย่างถูกวางแผนไว้ ทงหมดก่
ั้
อนไปประมูลสิทธิ์อีกครัง้ ที่เมลเบิร์น ในปี 2553
ซึ่งสมาคมฯ ร่ วมวางแผนกับ TCEB เพราะเป็ นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ในการ
เตรี ยม proposal และไทยก็ชนะ ด้ วยเงื่อนไขที่ไม่มีใครสู้ได้ ทุกคนอยู่ภายใต้ ชายคา
เดียวกัน ค่าลงทะเบียนถูก แถมยังเลี ้ยงอาหารเกือบทุกมื ้อ ถ้ าไปที่อื่นทุกคนต้ องควัก
กระเป๋ าเอง ค่าลงทะเบียนก็แพงกว่า แต่กว่าจะได้ มาก็ไม่ง่ายขนาดนันเพราะมี
้
เรื่ อง
ไม่คาดฝั นเกิดขึ ้นจนได้
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เผอิญในปี ที่เราไป Bidding มีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไทย เขาก็
ถามว่าแล้ วจะจัดงานได้ หรื อ เราก็ตอบไปว่าคนไทยแยกออกว่าเรื่ องการเมืองเป็ นเรื่ อง
ภายใน เขาจะไม่มายุ่งกับงานนานาชาติแน่นอน และพื ้นที่ที่เราจัดงานก็อยู่ห่างไกล
จุดเกิดเรื่ อง สุดท้ ายเขาก็ยอมเสี่ยงด้ วย
พอปี 2554 เกิดน� ้าท่วมใหญ่อีก ก็กลัวกันอีก กังวลว่าปี ที่จดั งานน� ้าจะท่วมไหม
เราก็ต้องชี ้แจงไปอีก เขาก็ยอมเสี่ยงแม้ จะกล้ าๆ กลัวๆ ก็ตาม
ยังไม่จบ มีเรื่ องเล่าน่าคิดส�าหรับประเทศไทยที่ก�าลังจะก้ าวเป็ นเมืองไมซ์ เพราะ
คุณมณเฑียรเล่าว่า กรรมการระดับสูงของ WBU หลายท่านเดินทางมาเยี่ยมเมือง
ไทยหลายรอบ เดิมทีเคยคิดว่าจะไปจัดที่พทั ยา ซึง่ หลายคนก็มองว่าการเดินทางจาก
สนามบินสุวรรณภูมิไปพัทยานันไกล
้
ต้ องข้ ามจังหวัดจึงทดลองเดินทางด้ วยการพา
กรรมการนัง่ รถแท็กซี่จากสนามบินไปพัทยา
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การที่ เ ราจั ด งานใหญ่ แ บบนี้ ไ ด้ ดึ ง คน
เข้ า มาจากทั่ ว โลก ถื อ เป็ น การพลิ ก ทุ ก
อย่ า งจากหน้ า มื อ เป็ น หลั ง มื อ เปลี่ ย น
สั ง คมเวทนานิ ย ม เป็ น สั ง คมที่ มี ก าร
ยอมรั บ นั บ ถื อ กั น

ปรากฏว่า เขากลัวมาก บอกว่าคนขับรถสาธารณะของไทยขับรถเร็ วและน่า
หวาดเสียว ถ้ าขืนเป็ นแบบนี ้ทุกคนไม่กล้ ามาแน่ๆ เรื่ องนี ้อาจเป็ นบทเรี ยนว่าจะต้ อง
น�าไปแก้ ไขกับระบบรถสาธารณะรับจ้ างของไทย ควรต้ องค�านึงถึงความปลอดภัย
ชีวิต ทรัพย์สินของผู้โดยสารเป็ นหลัก อย่าคิดว่าตนเองมีฝีมือหรื ออย่างอื่น
แม้ อยากจัดในเมืองชายทะเลอากาศดีๆ ก็จ�าเป็ นต้ องถอย ถ้ าขืนเสนอจัดประชุม
ที่ตา่ งจังหวัด อาจจะแพ้ อีกครัง้
การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกที่เกิ ดในไทยครั ง้ นี ้ พ่วงการประชุม
และสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นเข้ ามาด้ วย
เป็ นครัง้ แรก และยังเป็ นการจัดประชุมครัง้ แรกในเอเชียอีกด้ วย
เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจในการดึงงานนี เ้ ข้ ามา คุณมณเฑี ยรบอกว่า เพราะ
ต้ องการสร้ างความเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายให้ เกิดขึ ้นในประเทศไทย
ต้ องเข้ าใจว่าสังคมไทยเป็ นสังคมเวทนานิยม และติดเครื่ องหมายลบให้ แก่คน
ตาบอดหรื อคนพิการอยู่แล้ ว การที่เราจัดงานใหญ่แบบนี ้ได้ ดึงคนเข้ ามาจากทัว่ โลก
ถือเป็ นการพลิกทุกอย่างจากหน้ ามือเป็ นหลังมือ เปลี่ยนสังคมเวทนานิยม เป็ นสังคม
ที่มีการยอมรับนับถือกัน
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เมื่อเกิดการยอมรับนับถือ การผลักดันนโยบายสาธารณะ เรื่ องสิทธิโอกาสที่คน
พิการจะมีพื ้นที่ มีตวั ตนในสังคมอย่างสง่าผ่าเผยจะเกิดง่ายขึ ้น การเจรจากับภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคมน่าเชื่อถือมากขึ ้น แม้ กบั รัฐบาลก็ง่ายขึ ้น
การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิ ดงาน
มีรัฐมนตรี อธิบดีต่างๆ มาร่ วมพิธีเปิ ด เป็ นปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อส�าหรับคนไทย
โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับคนตาบอดแบบนี ้ ทุกอย่างเกิดจากการวางแผนที่ดี จากการ
คิดลงทุนลงแรงท�างานหนัก 8 ปี ลว่ งหน้ า และท�าอย่างดีที่สดุ
นอกจากความช่วยเหลือของภาคีเครื อข่าย หน่วยงานทัง้ รั ฐและเอกชนต่างๆ
รวมทัง้ ชุมชนบริ เวณสถานที่จัดงานที่ร่วมมือกันดีเยี่ยมแล้ ว สิ่งที่ผ้ ูประชุมให้ ดาว
ความประทับใจกันมากคือ อาสาสมัครที่เข้ ามาช่วยงาน
ทว่าไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่านิสยั ใจดีชอบช่วยเหลือของคนไทย จะกลายเป็ นปั ญหา
ส�าหรับผู้พิการทางสายตาที่มาร่ วมประชุมครัง้ นี ้อยู่เหมือนกัน
จริ ตของผู้ให้ ความช่วยเหลือของสังคมไทยจะท�าด้ วยวิธีการ ‘เข้ าไปคว้ าหมับ’
ซึง่ ไม่ตรงกับจริ ตของชาวต่างชาติที่มาจากทัว่ โลก โดยเฉพาะชาวตะวันตก เขาจะไม่
ชอบและตกใจกับวิธีการเข้ าถึงตัว เพราะเหมือนเป็ นการล่วงล� ้าคุกคาม สิ่งที่ถกู ต้ อง
คือ เขาต้ องการฟั งค�าถามก่อนว่า มีอะไรให้ ช่วยไหม?
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เมื่อการสอบถามและพูดคุยเป็ นเรื่ องส�าคัญส�าหรับผู้พิการทางสายตา แต่คนไทย
กลับมีอปุ สรรคในการใช้ ภาษาอังกฤษ พูดไม่เป็ น พูดไม่เก่ง และไม่กล้ าพูด
จึงไม่ง่ายเลยแม้ จะมี การปฐมนิ เทศหรื อประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้ าแล้ ว แต่คุณ
มณเฑียรก็มองว่างานนี ้ได้ ชว่ ยเปลีย่ นแปลงทัศนคติของสังคมไทยไปได้ มากพอสมควร
งานนี ้เป็ นงานที่เรี ยกว่า Big Bang เป็ นการสร้ างแรงกระเพื่อมหรื อกระตุกอย่าง
แรง เพือ่ ให้ เกิดการจัดระบบนิเวศส�าหรับคนทุกคนให้ เกิดเป็ นสังคมทีเ่ รียกว่า Inclusive
Society หรื อ ‘สังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน’ ต้ องเน้ นค�าว่า ‘ร่ วมกัน’ ด้ วย งานนี ้
เป็ นตัวชีใ้ ห้ เห็นว่าสังคมที่ดีไม่ใช่แค่ไม่ทอดทิง้ ใครไว้ ข้างหลัง ซึ่งอาจแค่หนีบหรื อ
ถูล่ถู กู งั กันไป แต่เราฝั นไกลกว่านัน้ เพราะฉะนันงานประชุ
้
มครัง้ นี ้คือการฝากความ
หวังไว้ ให้ แก่สงั คมไทยและสังคมโลก
เราใช้ งานนี ้เป็ นเครื่ องมือในการผลักดันสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน ก็ยงั ไม่สา� เร็จ
หวังไว้ ว่าสักวันจะส�าเร็ จ
ใน Inclusive Society จะต้ องประกอบด้ วยระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อที่เรี ยก
ว่าสภาพแวดล้ อมสาธารณะที่เป็ นของคนทุกคน แต่ภาพสะท้ อนในปั จจุบนั ส�าหรับ
คนพิการก็ยงั เข้ าถึงได้ ยาก ซึง่ ความจริงทุกอย่างต้ องท�าให้ เป็ นการเข้ าถึงถ้ วนหน้ า หรื อ
accessibility for all ค�าว่า for all ไม่ได้ หมายถึงคนส่วนใหญ่ แต่หมายถึงทุกคนจริ งๆ
หลังจากงานนี ้สังคมของคนตาบอดเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เกิดการ
ยอมรับในสังคมวงกว้ าง คุณมณเฑียรมองว่าเป็ นความส�าเร็ จแค่สว่ นหนึง่ ที่ตงเป้
ั ้ าไว้
เท่านัน้ เป็ นเพียงต้ นทางของการสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน
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เราคุยกับทุกภาคส่วนง่ายขึ ้น ทุกคนยอมรับนับถือคนตาบอดมากขึ ้น ตัวตนของ
เราไม่ขี ้เหร่ เหมือนเมื่อก่อน สมัยก่อนคนอาจมองเราไม่ต่างอะไรกับขอทาน เวลาไป
พูดคุยธุรกิจก็เหมือนเราไปขอ แต่เดี๋ยวนี ้เป็ นการคุยกันในฐานะหุ้นส่วน คือท�างาน
ด้ วยกัน ในภาครัฐและภาคประชาสังคมเราก็มีห้ นุ ส่วน เราถูกเชิญไปที่นนั่ ที่น่ี
แสดงว่าเราท�างานข้ าม คือไม่ได้ พดู ถึงคนตาบอดหรื อแค่เฉพาะคนพิการ กลาย
เป็ นเข้ าไปท�างานกับสังคมโดยรวม เพราะฉะนัน้ ความเป็ นหุ้นส่วนมีมากขึ ้น เวลา
ไปไหนจึงเกิดความมัน่ ใจในตัวเองมากขึ ้น
ในโลกของคนตาบอดทั่วโลกเองก็ได้ ร้ ู จักประเทศไทยมากขึน้ และเชื่อไหมว่า
หลายคนผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันมาเที่ยวเมืองไทยซ� ้าๆ นี่เป็ นผลพลอยได้ หากคิดว่า
การจัดการประชุมระดับโลกจะสร้ างความส�าเร็ จให้ ประเทศ ไทยก็ต้องต่อยอดท�าให้
ผู้มาประชุมเกิดความประทับใจมากขึ ้นเรื่ อยๆ
เราจะเป็ นประเทศที่คน ‘ทุกคน’ มาได้ เข้ าถึงได้ ถ้ าท�าได้ ก็จะประสบความส�าเร็ จ
ไม่ว่าจะเป็ นไมซ์ หรื อมิติอื่นๆ ก็ตาม
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ไ ม ซ์ ไ ม่ เ พี ย ง ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้
ห า ก ยั ง ส ร้ า ง ก า ร ย อ ม รั บ ใ ห้ เ ร า
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น สั ง ค ม โ ล ก
อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ย ม กั น
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ก า ร ป ร ะ มู ล สิ ท ธิ
...
โ อ ก า ส ส� า คั ญ
ที่ ต้ อ ง ช่ ว ง ชิ ง
ระยะที่ ผ ่ า นมา มี ง านประชุ ม ระดั บ โลก งานจั ด แสดงสิ น ค้ า ชื่ อ ดั ง
ได้ จั ด ขึ้ น ในเมื อ งไทย บางงานเป็ น งานที่ ผู ้ จั ด เดิ น ทางมาเคาะ
ถึ ง ประตู ห น้ า บ้ า น แต่ บ างงานเราก็ ต ้ อ ง ‘ช่ ว งชิ ง ’ เพื่ อ ให้ ง านนั้ น
จั ด ขึ้ น ในประเทศไทย กระบวนการเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง งานนั้ น æ
เราเรี ย กว่ า ‘ศาสตร์ แ ห่ ง การประมู ล สิ ท ธิ ’
การประมู ล สิ ท ธิ คื อ อะไร ท� า ไมจึ ง ต้ อ งมี และต้ อ งท� า อย่ า งไร
เราพอจะมี ค วามรู ้ พื้ น °านมาเล่ า สู ่ กั น ฟั ง ...

ประมู ล สิ ท ธิ …คื อ …

อธิ บายให้ เข้ าใจง่ายๆ ก็ คือ การไปให้ เหตุผลว่าท�าไมเราถึงอยากจัดงานนัน้
และท�าไมจึงต้ อง ‘เลือก’ ประเทศเรา การให้ เหตุผลนี ้ไม่เพียงเป็ นการให้ เหตุผลกับ
คณะกรรมการเท่านัน้ หากยังให้ เหตุผลกับตัวเอง ให้ เหตุผลกับคนทัว่ ไปได้ เข้ าใจ
ซึง่ เป็ นเหมือนตัวตังต้
้ นว่าเราอยากจัดงานนัน้ ‘เพราะอะไร’
มีค�าแนะน�าว่า การคิดจะเข้ าร่ วมประมูลสิทธิ์งาน เราต้ องเห็นคุณค่าของงานนัน้
ก่อน มองในภาพรวมของประเทศว่าท�าไมจึงต้ องน�างานนันมาจั
้ ด และที่สา� คัญจะต้ อง
มี ‘เจ้ าของคอนเทนต์ (content)’ อาจเป็ นหน่วยงาน สมาคม สมาพันธ์ ที่ดแู ลด้ านนัน้
โดยตรง ซึง่ จะเข้ ามามีบทบาทชัดเจนในการประมูลสิทธิ์
ในบรรดา M I C E การประมูลสิทธิ์ดเู หมือนจะมีบทบาทอยู่ใน C และ E มากที่สดุ
โดยเฉพาะอักษร C (Conventions) อันเป็ นการประชุมระดับสากลดูโดดเด่นที่สดุ ใน
บ้ านเรา
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ท� า ไมต้ อ งได้ ง านนั้ น มาล่ ะ ?

การได้ งานประชุมขนาดใหญ่เข้ ามา มันมีประโยชน์มากมาย ที่เห็นได้ เด่นชัดคือ
การท�าให้ ประเทศชาติเป็ นที่ร้ ู จกั ได้ ภาพลักษณ์ ได้ รับการยอมรับของนานาประเทศ
สมาคมของด้ านนัน้ ก็สามารถไปนั่งในเวทีระดับโลก เกิดการยอมรับในหน่วยงาน
ประเทศถึงความพร้ อมในด้ านนัน้ และสิ่งที่ตามมาจากการประชุมนันคื
้ อรายได้ ซงึ่ มี
ส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ส� า คัญ ที่ สุด คื อ ถ้ า เรารู้ ว่า จะจัด เพื่ อ อะไร ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ะมี ม ากกว่า ที่ เ ห็ น
มากมายนัก โดยเฉพาะการประชุมระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถผลักดัน
ให้ เกิดความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมนัน้ เกิดการเรี ยนรู้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ง
ส�าคัญมากกว่าการสร้ างรายได้ เพียงอย่างเดียว

ท� า อย่ า งไร?

สิ่งแรก ต้ องดู re uirement ต่างๆ ว่าเราผ่านทุกคุณสมบัติแต่ละข้ อหรื อไม่ เช่น
เรื่ อง rotation รอบของการจัดงานนันเป็
้ นภูมิภาคเอเชียหรื อไม่ คุณสมบัติของผู้ที่จะ
เสนอตัวต้ องเป็ นอย่างไร ทุกอย่างจะถูกก�าหนดมาเป็ นข้ อๆ
จากนันควรพิ
้
จารณาต่อว่าเราสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดงานได้ หรื อไม่
ไปจนถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ สถานที่จดั งาน เช่น ขนาดของศูนย์ประชุม
จ�านวนห้ องประชุม ซึ่ง re uirement จะมีหลากหลายรู ปแบบและแตกต่างกันไป
ตามความต้ องการของแต่ละงาน
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การอ่านโจทย์ให้ ละเอียด ถี่ถ้วน แล้ วค่อยๆ ไล่ไปตาม re uirement แต่ละข้ อ จะ
ท�าให้ ร้ ู ว่าเรามีจดุ อ่อน จุดแข็งอย่างไร ควรแก้ ไปทีละเปลาะ
เมื่อพิจารณา re uirement แล้ ว ก็มาถึงขันตอนในการเสนอตั
้
ว ซึง่ แต่ละงานก็มี
ขันตอนไม่
้
เหมือนกัน บางงานอาจต้ องแสดงความจ�านงก่อนแล้ วค่อยไปหาประเทศ
ที่สามารถรับรองเราได้ ต่อด้ วยการยื่นเอกสารต่างๆ
เมื่อเสนอตัวแล้ ว ถึงขันที
้ ่เราควรลงลึกไปดูว่าใครมีสิทธิ์ตดั สินใจบ้ าง การล็อบบี ้
หรื อการหาเสียงก็จะต่างกัน ต้ องรู้ ว่าวิธีพิจารณาของ Council Member, Executive
Committee, General Assembly นันแตกต่
้
างกัน กล่าวคือ คณะกรรมการที่เป็ น
Council ค่อนข้ างให้ ความส�าคัญเรื่ องเนื ้อหาของงานและผลที่เกิดขึ ้นจากการจัดงาน
ส่วนคณะกรรมการแบบ Committee จะสนใจว่าจัดงานแล้ วสามารถตอบโจทย์
ภาพใหญ่ได้ ตรงจุดไหน
อย่างไรก็ตาม ประเทศคูแ่ ข่งที่เข้ าชิงงานก็เป็ นอะไรที่เราต้ องรู้ รู้วา่ คือประเทศอะไร
มีจดุ แข็งอย่างไร และส�าหรับประเทศเรา เราต้ องชูจดุ ไหน พลิกแพลงอย่างไรเพื่อให้
ได้ เปรี ยบ
การประมูลสิทธิ์นนกิ
ั ้ นระยะเวลาตังแต่
้ 2 จนถึง 12 ปี เลยทีเดียว
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นี่ คื อ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป

การประมูลสิทธิ์เป็ นศาสตร์ และศิลป์ คนท�างานด้ านนี ้ต้ องเป็ นทังนั
้ กคิด นักพูด
ซึ่งในบางสถานการณ์ เราอาจเจอเรื่ องเซอร์ ไพรส์ และต้ องแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
การท�างานด้ านนี ้จึงต้ องอาศัยความช�านาญ ประสบการณ์ และชัว่ โมงบินที่จะท�าให้
เรารู้ เลยว่า ถ้ าเจอสถานการณ์แบบนี ้ ต้ องแก้ ไขอย่างไร
บางครัง้ การประมูลสิทธิ์ในบางงาน ถ้ าจ�าเป็ นต้ องให้ ผ้ นู �าระดับประเทศท�าหน้ าที่
น�าเสนองานต่อหน้ าคณะกรรมการ ก็ต้องท�า เพราะมองเห็นผลลัพธ์ ที่ค้ มุ ค่าหากได้
งานนันมาจั
้
ดในประเทศ ซึง่ การที่มีบคุ คลระดับผู้น�าประเทศมาน�าเสนองานเองย่อม
หมายถึงการให้ ความส�าคัญต่องานนัน้ การสร้ างความน่าเชือ่ ถือต่อหน้ าคณะกรรมการ
บางงานต้ องแข่งขันกันด้ วยการนับจ�านวนโหวตผ่านทาง YouTube ซึ่งถือเป็ น
ความแปลกใหม่ของการประมูลสิทธิ์ในโลกปั จจุบนั ที่ก�าลังเดินหน้ าเข้ าสู่ยุคดิจิทลั
มากขึ ้นเรื่ อยๆ

การประกาศผล

ส่วนใหญ่จะประกาศผลประเทศที่ได้ รับเลือกให้ จัดงานในที่ประชุม บางงานก็
ประกาศผ่านในรูปแบบของการถ่ายทอดสด เช่น งาน One Young World ทีป่ ระกาศผู้ได้
รับเลือกให้ จดั งานผ่านการถ่ายทอดสดซึง่ ทุกคนก็ต้องมาลุ้นหน้ าจอโทรทัศน์พร้ อมกัน
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ก า ร ป ร ะ มู ล สิ ท ธิ
เ ป็ น ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ศิ ล ป์
ใ น ตั ว เ อ ง
เ พ ร า ะ คื อ ก า ร ท� า ใ ห้
ส ป อ ต ไ ล ต์ ทุ ก ด ว ง
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ส า ด จั บ ล ง ม า
ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
และ
‘ เ ลื อ ก ’
เ ร า ใ น ที่ สุ ด
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FDI Bangkok 2015 :
Success and Learn
จะมีคนไทยสักกี่ คนที่ร้ ู ว่าวงการหมอฟั นมีการจัดประชุมระดับโลกกันทุกๆ ปี
ในแต่ละครัง้ จะมีผ้ ูมาร่ วมงานเหยียบหลักหมื่นคน และงานที่ว่านีเ้ คยถูกจัดขึน้ ใน
ประเทศไทยเมื่อปี 2558 ในชื่อ FDI Annual World Dental Congress 2015 ครัง้ ที่
103 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค
การประชุมทันตแพทย์โลกเป็ นงานประชุมทางธุรการและประชุมวิชาการประจ�าปี
ขององค์กรสหพันธ์ทนั ตกรรมโลก (FDI World Dental Federation) ซึง่ ในปั จจุบนั มี
สมาชิกอยู่ราว 193 ประเทศ ก่อตังในยุ
้ โรปโดยมีฝรั่งเศสเป็ นแกนน�า ต่อมาจึงค่อยๆ
เกิดการประชุมที่เป็ นเรื่ องราว มีการจัดท�าธรรมนูญขององค์กรขึ ้นมาให้ เป็ นข้ อตกลง
เดียวกันทังโลก
้
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ทางวิชาการ นวัตกรรม วิทยาการใหม่ๆ ที่เป็ น
มาตรฐานสากลในการรักษา
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เมื่อเกิดการประชุมในแต่ละครัง้ ตัวแทนของแต่ละประเทศก็จะมารวมตัวกัน มา
แลกเปลี่ยนความรู้ ให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางอาชีพทันตแพทย์ไปพร้ อมๆ กัน
ฝั่งทันตกรรมไทยเองก็เกิดขึ ้นมาแล้ วยาวนานถึง 75 ปี ในยุคจอมพล ป. พิบลู สงคราม
จากกองทันตกรรมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ าเป็ นแห่งแรก
หลังจากเปิ ดทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ ราว 45
ปี ไทยก็เดินทางไปร่ วมประชุมทันตแพทย์โลกมาตลอด เป็ นเวลา 70 ปี ทันตแพทย์
อดิเรก ศรี วฒ
ั นาวงษา ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมทันตแพทย์โลก ครัง้ ที่
103 หรื อ FDI Bangkok 2015 เล่าว่า
อาจารย์หมอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพูดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งหากเรามีความพร้ อม
ในเรื่ องสถานที่การจัดประชุม เราน่าจะเป็ นหนึง่ ในประเทศที่เป็ นเจ้ าภาพงานนี ้ได้
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ที่สดุ แล้ ววันนันก็
้ มาถึง ปี 2533 สมาคมฯ ได้ เริ่ มตังที
้ มในการขับเคลื่อนการจัด
งาน FDI ในประเทศไทยอย่างจริ งจัง และตลอดสิบปี ก็ใช้ เวลาในการติดต่อพูดคุยมา
ตลอด จนเมื่อชาวเอเชียได้ ขึ ้นรับต�าแหน่งประธาน (President) ของสหพันธ์ฯ ความ
หวังก็ยิ่งขยับเข้ ามาใกล้
President ชาวเอเชียคนแรกคือชาวญี่ปนุ่ ต่อมาก็มีเกาหลี และมาเลเซีย เกิด
การเจรจามาตลอดว่าไทยมีความพร้ อมที่จะจัดงานนี ้ เพราะตอนนัน้ เกิดศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และศูนย์ประชุมไบเทคขึน้ มาแล้ ว แต่ต้องยอมรั บว่าทัง้ คู่ยงั
ใหม่มากและระบบการเดินทางยังไม่ดี ยังติดขัดปั ญหาอื่นๆ อีกหลายอย่างท�าให้
ตกลงกันไม่ได้
ปี 2548 ประเทศไทยก็ยื่นประมูลสิทธิ์อย่างเป็ นทางการ โดยเป็ นการร่ วมงานกับ
ส�านักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) หรื อ
TCEB ที่เข้ ามาช่วยขับเคลื่อนภาพฝั นให้ กลายเป็ นภาพจริ งที่แจ่มชัดขึ ้น
ในปี ที่ยื่นประมูลสิทธิ์ President ของสหพันธ์ฯ เป็ นชาวบราซิล เขาก็ยกทีมเข้ ามา
ดูสถานที่ และเราไม่ร้ ู หรอกว่าในทีมจะมีผ้ จู ดั การอีกคนหนึง่ ที่สามารถเป็ นผู้ตดั สินใจ
ว่าเอาหรื อไม่เอา เราเข้ าใจว่า President จะดูเอง แต่ก็ไม่ใช่ทงหมด
ั้
ก็ต้องบอกว่ามี
เบื ้องหลังอยู่พอสมควรในการล็อบบี ้ต่างๆ
เมื่อได้ ดสู ถานที่ เขาก็ประทับใจ เพราะบราซิลเองก�าลังจะเป็ นเจ้ าภาพ เขาบอก
ดูแล้ วเราพร้ อมยิ่งกว่าพร้ อม เรี ยกว่าพร้ อมมากกว่าเขาอีก ท�าไมจะจัดไม่ได้ แต่ก่อน
จะได้ เป็ นเจ้ าภาพเราก็ต้องยื่นถึง 4 ครัง้ กว่าจะได้ มา
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จนปี 2553 เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมูลสิทธิ์ โดยมีข้อตกลงใหม่ที่ว่าหาก
ใครจะเป็ นผู้จดั ประชุม ก็จะต้ องเสียค่า Franchising ด้ วย ซึง่ ประเทศแรกที่ยอมรับ
เงื่อนไขนี ้ก็คือ ตุรกี
ตุรกีบอกเขาจ่ายได้ ไม่มีปัญหา แต่ราคาแพงมากราว 850,000 ยูโร เยอะมาก
30 กว่าล้ านบาท เราก็คิดว่าเราจะมีเงินมากขนาดนันเลยเหรอ
้
ก็โชคดีที่กรรมการ
สมาคมฯ บอกว่าจะกันงบจ�านวนหนึง่ ไว้ ให้ ขอแค่จดั แล้ วอย่าขาดทุน เพราะเราตังใจ
้
จะท�างานนี ้ให้ ได้
จากวันที่ตดั สินใจแน่วแน่แล้ ว ก็เป็ นที่มาของการฟอร์ มทีมคนท�างาน ซึ่งถือว่า
เป็ นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้ การท�างานใหญ่ในระดับนี ้ส�าเร็ จได้ ด้วยดี มีทีมงานที่ท่มุ เท
เปี่ ยมประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ในการจัดงานประชุมในระดับเอเชียแปซิฟิก
มาตลอด
ต้ องขอบคุณทีมงานที่แข็งแกร่ ง รวมทัง้ หน่วยงานภาครั ฐและเอกชนต่างๆ ที่
ให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดี จนเกิดเป็ นความส�าเร็ จนี ้ได้

108

การจั ด ประชุ ม นานาชาติ ข นาดใหญ่
แบบนี้ เป็ น การสร้ า งและกระจาย
รายได้ ที่ ดี ม าก โดยรายได้ ไ ม่ ไ ด้
เกิ ด เ©พาะกั บ ผู ้ จั ด งานเท่ า นั้ น แต่
กระจายไปสู ่ ภ าคส่ ว นอื่ น ในสั ง คม

ระยะเวลาเตรี ยมงานถึง 2 ปี เต็มกับงานระดับที่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจากทัว่ โลกนับ
หมื่นคน จนสามารถสร้ างรายได้ เข้ าประเทศกว่า 700 ล้ านบาทเช่นนี ้ นับเป็ นงาน
ประชุมนานาชาติทางวิชาการครัง้ ส�าคัญและยิ่งใหญ่ที่สดุ ครัง้ หนึง่ ของไทย ตลอด 4
วันประกอบด้ วยการประชุมทางวิชาการ การแสดงสินค้ าทางทันตกรรมจากตัวแทน
ผู้ประกอบการกว่า 600 บูธ
เมื่อตังค�
้ าถามคุณหมอว่า ‘ท�าไมต้ องประเทศไทย’ ค�าตอบที่ได้ นอกเหนือจาก
เหตุผลสถานที่มีความพร้ อมอย่างศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึง่
ขณะนันระบบรถไฟฟ้
้
าวิ่งเชื่อมต่อการเดินทางได้ แล้ ว ในเรื่ องอื่นก็เป็ นจุดเด่นใหญ่ๆ
ที่น่าสนใจมาก
เพราะไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทัง้ รอบกรุ งเทพฯ ที่เดินทางไปกลับได้
ภายในวันเดียว ยังมีที่เที่ยวระยะไกลพักค้ างยาวๆ ให้ เลือกหลากหลาย มีความเป็ น
Tourism Destination ที่ดมี าก เพราะคนที่เดินทางมาประชุมไม่ได้ แค่มาท�างานเท่านัน้
แต่มาเที่ยวพักผ่อนก่อนหรื อหลังประชุมด้ วย ความพร้ อมของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นจุด
ที่ไทยได้ เปรี ยบที่อื่น
เรามีระบบที่พกั ตังแต่
้ โรงแรมระดับต่างๆ ไปถึง Hostel ขนาดเล็กแต่มีมาตรฐาน
เมื่อเทียบเคียงราคาก็ถกู กว่าญี่ ปนุ่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย คุณหมอยกตัวอย่างถึง
ฮ่องกงซึง่ เคยเป็ นเมืองไมซ์ที่ดีไว้ น่าสนใจว่า ราคาโรงแรมในฮ่องกงแพงลิบ ถ้ าถูกก็
จะสกปรกมาก เมื่อเทียบการจ่าย 100 ยูโรที่ฮ่องกงแต่สิ่งที่ได้ value กลับน้ อยกว่า
ในไทยซึง่ คุ้มค่ากว่ามาก
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ต่อมาเป็ นเรื่ องของการเดินทาง ต้ องยอมรับว่าไทยโด่งดังเรื่ องรถติด แต่ในเมือง
ใหญ่ทกุ แห่งในโลกก็รถติด หากนับจากจุดทีเ่ ป็ นทีพ่ กั ส่วนใหญ่แล้ วสามารถเดินทางไป
ศูนย์ประชุมได้ ภายในเวลาครึ่งชัว่ โมง ถือว่าดีเยี่ยม 45 นาทีคือกลางๆ ถ้ าเป็ นชัว่ โมง
ขึ ้นไปก็ถือว่าแย่มาก
ข้ อสุดท้ ายไทยมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและมีมาตรฐาน งาน FDI
กรุ งเทพฯ จัดโขนเรื่ องรามเกียรติ์ให้ ผ้ รู ่ วมประชุมรับชม ก็ได้ ผลตอบรับที่ดีมาก ซึง่ เกิด
จากมีบริ ษัทออร์ แกไนเซอร์ ที่เก่งเข้ ามาดูแล หากจะเป็ นเมืองไมซ์ที่ดี ประเทศไทย
จะต้ องมีบริ ษัทที่เป็ นมืออาชีพหลายๆ เจ้ า ไว้ ให้ ผ้ จู ดั ประชุมเลือกใช้ ท�างานในส่วนที่
ไม่ใช่วิชาการ เช่น งานเปิ ดตัว งานเลี ้ยงต่างๆ
แม้ ว่างานนี ้จะประสบความส�าเร็ จสูง แต่คณ
ุ หมอกลับมองว่า ไทยยังมี ‘จุดอ่อน’
ที่ควรปรับปรุ งโดยด่วน หากยังต้ องการน�าหน้ าก้ าวไกลไปด้ วยธุรกิจไมซ์ จุดอ่อนที่
ว่าคือ...
การเดินทางเข้ าเมือง หรื อระบบขนส่งคนจากสนามบินสูต่ วั เมือง สิ่งที่ตอบโจทย์
ที่ดีคือระบบรถไฟฟ้า จ�าเป็ นต้ องมีขบวนพิเศษให้ บริ การประเภท Airport Express
วิ่งยาวโดยไม่แวะจอดทุกสถานีเพื่อใช้ ขนถ่ายคนไปกลับสนามบินเท่านัน้
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การย้ ายศูนย์ขนส่งขนาดใหญ่ที่อยูใ่ นบริ เวณเดียวกับสนามบินออก เพราะส่งผล
ต่อการจราจรเดินทางเข้ าออกในสนามบินโดยตรง
การใช้ ภาษาอังกฤษในกลุ่มผู้ให้ บริ การภาคการท่องเที่ยว แม้ คนขับรถก็จ�าเป็ น
ต้ องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ระดับหนึง่
การตรวจคนเข้ าเมือง เชื่อหรื อไม่ในวันที่ 2 ของงานประชุมที่กรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นวัน
ที่ผ้ รู ่ วมงานจะเฮโลเข้ ามาพร้ อมๆ กัน ปรากฏว่าคนที่บินมาถึงตังแต่
้ 6 โมงเช้ า ได้ ออก
จากสนามบิน 10 โมง เพราะเสียเวลากับระบบตรวจคนเข้ าเมือง ที่สงิ คโปร์ และฮ่องกง
การตรวจคนเข้ าเมืองเฉลี่ยต่อคนแล้ วกินเวลาไม่กี่นาที เพราะมีระบบเชื่อมโยงข้ อมูล
ที่มีความเร็ วสูงและเป็ นสากล
จะต้ อนรับผู้คนได้ อย่างไร หากยังไม่ปรับปรุ งรายละเอียดเล็กๆ ที่ส�าคัญ เพราะ
เราจะเสียสถานภาพการเป็ นเมืองไมซ์ที่ดีไป อย่าลืมว่าตลาดการแข่งขันในโลกมี
สูงมาก
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จุดเล็กแต่สง่ ผลสะเทือนขนาดใหญ่เช่นนี ้เป็ นค�าแนะน�าที่หากปรับปรุงพัฒนาให้ ดี
ขึ ้นได้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมนานาชาติที่มีสเกลใหญ่แค่ไหน เราก็ท�าได้ ดียิ่งกว่าเดิม
หากมองผลที่ไทยได้ รับจากงานนี ้ ถ้ าเทียบเป็ นเปอร์ เซ็นต์คณ
ุ หมอบอกว่า FDI in
Bangkok ประสบความส�าเร็ จเกิน 100% และมีสถิติเรื่ องจ�านวนผู้เข้ าประชุมมาก
ในระดับต้ นๆ ของโลก แม้ การจัดงานได้ ก�าไรไม่มากนัก แต่เกิดความคุ้มค่า และได้
สร้ างคุณค่าในหลายๆ ส่วน
ไทยแสดงศักยภาพที่ว่าจะเป็ นศูนย์กลางของเครื่ องมือทางทันตกรรมก็สามารถ
ท�าได้ ประเทศที่เข้ ามาร่ วมงานล้ วนอยากมาเปิ ดตลาดที่เมืองไทย เพราะเห็นความ
เป็ น International จากงานนี ้ และมีคนสนใจเข้ ามาเรี ยนทันตแพทย์ ในไทยเพิ่ม
มากขึน้
FDI เป็ นงานที่สามารถดึงความเชื่อมัน่ จากต่างชาติกลับมา หลังจากเกิดเรื่ อง
ร้ ายแรงมาก หากยังจ�ากันได้ ก่อนงานประชุมเพียง 2 สัปดาห์ เกิดเหตุระเบิดขึ ้น
ที่ย่านการท่องเที่ยว บริ เวณศาลพระพรหมเอราวัณ แต่เราก็จดั งานตามปกติ เชื่อไหม
ผมดีใจมากที่ไม่มีใครยกเลิกเลยแม้ แต่รายเดียว และยังมีคนมาลงทะเบียนหน้ างาน
มากถึง 500 คน
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คุณหมอทิ ้งท้ ายว่า การจัดประชุมนานาชาติขนาดใหญ่แบบนี ้ เป็ นการสร้ างและ
กระจายรายได้ ที่ดีมาก โดยรายได้ ไม่ได้ เกิดเฉพาะกับผู้จดั งานเท่านัน้ แต่กระจายไปสู่
ภาคส่วนอื่นในสังคม ไปแม้ แต่ในที่ที่นกึ ไม่ถึงด้ วยเรื่ องเล่าน่ารักแถมท้ ายที่ว่า
ในยามดึกคืนหนึ่งหลังการประชุม ผู้ร่วมประชุมต่างชาติท่านหนึ่งเกิดหิวขึ ้นมา
เขาเลยเรี ยกรถออกมาหาของกินด้ านนอก ปรากฏว่าไปเจอร้ านบะหมี่ข้างทางใน
ตอนตี 2 ท�าให้ เขาทังทึ
้ ่งและประทับใจมากจนเอ่ยชมไม่ขาดปากว่า เมืองไทยนี่ช่าง
amazing จริ งๆ !
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กุ ญ แ จ ค ว า ม ส� า เ ร็ จ
ใ น ก า ร จั ด ง า น ร ะ ดั บ โ ล ก
ต้ อ ง มี ที ม ง า น ที่ ทุ่ ม เ ท
แ ล ะ รู้ จั ก เ นื้ อ ง า น ที่ ดี
ต้ อ ง มี ผู้ ใ ห ญ่ ใ น ว ง ก า ร
เ ป็ น หั ว เ รื อ ใ ห้ ค� า แ น ะ น� า
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
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ต้ อ ง มี ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ภ า ค รั
ใ น ทุ ก ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ต้ อ ง ดึ ง ศั ก ย ภ า พ
ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ใ ห้ ม า ก ที่ สุ ด
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Future Energy
Asia 2018
พ ลั ง ง า น แ ห่ ง อ น า ค ต
ต้ นปี 2561 หรื อ 2018 ประเทศไทยจะเปิ ดประตูรับเทรนด์ใหม่เพื่อน�าพาเราไปสู่
โลกที่ดีกว่า โลกของการใช้ พลังงานสะอาด ทิศทางที่จะยกระดับประเทศให้ ก้าวหน้ า
และโบกมือลาโลกใบเก่าไปอย่างสิ ้นเชิง
คริ สโตเฟอร์ ฮัดสัน (Mr. Christopher Hudson) ชื่อที่เมื่อเอ่ยในเวทีประชุม
พลังงานระดับโลกคงไม่มีใครไม่ร้ ู จกั ด้ วยต�าแหน่งประธานฝ่ ายพลังงานของ DMG
Events บริ ษั ท สัญชาติอังกฤษที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัดประชุมสัมมนาและ
แสดงสินค้ าด้ านพลังงานที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก
Future Energy Asia 2018 เป็ นงานประชุมด้ านพลังงานแนวใหม่ที่จะเกิดขึ ้น
ณ ใจกลางเมืองหลวงของไทย นับเป็ นงานที่ท้าทายไม่ใช่น้อยส�าหรับผู้คร�่ าหวอดใน
โลกพลังงานปิ โตรเลียม ทว่าอนาคตทุกอย่างก�าลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะ
พลังงานทดแทนอื่นๆ ที่เป็ นพลังงานสีเขียวเริ่ มเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นเรื่ อยๆ
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ทุกวันนี ค้ งปฏิ เสธได้ ยากว่าทั่วโลกยังต้ องพึ่งพาการใช้ น�า้ มันซึ่งเป็ นพลังงาน
ดังเดิ
้ มอยู่เป็ นหลัก เพราะสัดส่วนครึ่ งหนึ่งของธุรกิจด้ านพลังงานหนีไม่พ้นน� ้ามันดิบ
และก๊ าซธรรมชาติ แต่การตระหนักในเรื่ องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่
เลวร้ ายขึ ้นทุกนาทีบนโลก ก็กระตุกสติของมนุษย์ให้ หนั มาใส่ใจสภาวะโลกร้ อนมาก
ขึ ้น และตอกย� ้าตามมาด้ วยผลจากการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในปี 2558 หรื อ COP 21
เพราะ COP 21ได้ สร้ างเป้าหมายใหม่ในการรณรงค์ให้ ทกุ ประเทศทัว่ โลกร่ วมมือ
กันลด Carbon Footprint หรื อความรับผิดชอบในการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก และ
มุ่งหน้ าสู่การใช้ พลังงานทางเลือกหรื อพลังงานสะอาดให้ มากที่สดุ เท่าที่จะท�าได้
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ประเทศไทยเองเมื่อประกาศตัวว่าได้ กระโดดเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั 4.0 อย่างเต็มตัวแล้ ว
ก็ต้องก้ าวเดินไปข้ างหน้ าในทุกๆ เรื่ อง แม้ แต่แผนพลังงานก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม
นี่เป็ นสาเหตุส�าคัญของการเกิดงานประชุมนานาชาติ Future Energy Asia 2018
ในระดับภูมิภาค ซึ่งมี เป้าหมายเพื่ อระดมความรู้ ให้ คนท�างานด้ านพลังงานได้ มี
โอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน รวมไปถึงการต่อยอดเจรจาด้ านธุรกิจใน
โลกของพลังงานทางเลือก
การประชุม ครั ง้ นี จ้ ะเป็ น เวที แ รกของเอเชี ย ที่ มุ่ง เน้ น เฉพาะพลัง งานอนาคต
ในโลกที่ เรี ยกว่า การปฏิ วัติอุตสาหกรรมครั ง้ ที่ 4 หรื อ The Fourth Industrial
Revolution ซึง่ เป็ นการต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีหลายๆ ด้ านที่เกิดจากการ
ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 3
การปฏิ วัติ อุต สาหกรรมครั ง้ ที่ 3 ได้ ส ร้ างความเปลี่ ย นแปลงให้ โ ลกในด้ า น
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละโทรคมนาคม เกิ ด เป็ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT)
ที่ก้าวไกล จนสร้ างความสะดวกสบายมากมายในการใช้ ชีวิตของมนุษยชาติ รวมทัง้
ยังท�าให้ การผลิตสินค้ ามีต้นทุนที่ต�่าลงมาก ส่วนการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 คือ
การพัฒนาต่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกปั จจุบนั ที่ก�าลังด�าเนินอยู่ เช่น เทคโนโลยี
นาโน เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ไบโอเทคโนโลยี นวัตกรรมหุน่ ยนต์ เทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) พันธุวิศวกรรม เป็ นต้ น
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และแน่นอนที่สดุ สิ่งเหล่านีก้ �าลังเข้ าไปสร้ างการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมพลังงาน
ในงานนี ้คุณจะได้ เห็นผู้ประกอบการ ผู้ผลิต - ผู้ค้าพลังงานทางเลือกได้ มาพบกัน
มาแลกเปลี่ยนความรู้ ซื ้อขายพลังงานแห่งอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
ก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งเป็ นพลังงานที่คนทัว่ ไปเข้ าถึงได้ ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับน� ้ามัน
ปิ โตรเลียม หรื อแม้ แต่พลังงานไฟฟ้าที่จะมีความส�าคัญมากในอนาคต โดยเฉพาะ
กับอุตสาหกรรมยานยนต์
คุณคริ สโตเฟอร์ ย� ้าว่าเป็ นเรื่ องท้ าทายมากที่จะน�าผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องมารวมตัวกัน
ให้ ได้ เพราะพวกเขายังไม่เคยมีโอกาสอยู่ในเวทีเดียวกันมาก่อน จึงมองว่าเหตุการณ์
นี ้เป็ นโอกาสที่ดีมากของประเทศไทย
งานประชุมครัง้ นี ้นอกจากจะเป็ นการรวมตัวของผู้ผลิต ผู้ซื ้อ ผู้ขายแล้ ว ยังมีเวที
เสวนาอภิปรายไว้ ถกประเด็นด้ านพลังงานผ่านกรณีศกึ ษาต่างๆ หรื อการยกรู ปแบบ
ของความส�าเร็ จจากเมืองใหญ่ต่างๆ ที่น่าสนใจมาให้ ผ้ รู ่ วมงานได้ เรี ยนรู้
ผมขอยกตัวอย่าง ลอสแอนเจลิส เมืองที่เคยติดอันดับการปล่อยมลพิษมาก
ที่ สุดในสหรั ฐอเมริ กา ซึ่งตอนนี ก้ ลายเป็ นเมื องรั กษ์ โลกที่ ให้ ความส� าคัญกับการ
ลดปริ ม าณการปล่อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในทุก ภาคส่ว น ซึ่ง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ที่เป็ นรู ปธรรมและมีนโยบายเพื่อใช้ งานจริ ง เช่น ส�านักงานขนส่งมวลชนเทศบาล
นครลอสแอนเจลิส (MTA) ให้ บริ การรถบัสโดยสารจากการใช้ พลังงานทดแทน เช่น
ก๊ าซ ไฟฟ้า และไฮบริ ด แทนการใช้ น� ้ามันดีเซลเป็ นแห่งแรกในสหรัฐอเมริ กา
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ในงานนี จ้ ะมี ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญด้ า นพลัง งานระดับ โลกมารวมตัว กัน มากมาย ทัง้
นักวิชาการ คนจากภาครัฐที่มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย และคนดังของวงการ
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ แนะแนวทางการจัดการพลังงานตลอดระยะเวลา 4 วัน
คาดว่าเวทีนี ้จะดึงผู้เข้ าร่ วมประชุมสัมมนาทังในและต่
้
างประเทศได้ ไม่ต�่ากว่า 1,500
คน และมีผ้ เู ข้ าชมงานแสดงสินค้ าอีกกว่า 15,000 คน
นี่เป็ นการจัดงานประชุมนานาชาติที่เราต้ องใช้ เวลาเตรี ยมงานไม่ต�่ ากว่า 18
เดือนเลยทีเดียว ในฐานะผู้จดั งาน เราอยากให้ เวทีนี ้ไม่เป็ นเพียงแค่พื ้นที่สร้ างความ
ร่ วมมือทางธุรกิจและเศรษฐกิจระดับทวิภาคี แต่ยังเป็ นเวทีให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ อง
ได้ มาร่ วมกันหาแนวทางพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนต่างๆ น�ามาสูก่ ารใช้
ตังแต่
้ ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตั ิ
ก่ อ นหน้ า นี ส้ ายพลัง งานทางเลื อ กมัก จะแยกกัน อย่า งชัด เจนระหว่า งผู้ผ ลิ ต
ผู้ซื ้อ ผู้จดั จ�าหน่าย ผู้บริ โภค เราอยากให้ มองเรื่ องพลังงานทางเลือกเป็ นองค์รวม และ
เป็ นสิ่งที่คนทุกระดับเข้ าถึงได้ อย่างแท้ จริ ง
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Future Energy Asia 2018 ถือเป็ นการจัดการประชุมด้ านพลังงานทางเลือก
ที่เกิดเป็ นครัง้ แรก ส่วนหนึ่งที่ DMG Events เลือกประเทศไทยเพราะเราเป็ น Hub
ด้ านพลังงานสีเขียว มีก๊าซธรรมชาติในประเทศซึง่ เป็ นพลังงานสะอาดที่มีศกั ยภาพ
จะพัฒนาต่อไปได้ ไกล รวมถึงไทยเองมีการลงทุนด้ านพลังงานแสงอาทิตย์ที่จริ งจัง
มากขึ ้น
อีกส่วนหนึ่งประเทศไทยยังเป็ นศูนย์กลางด้ านการบริ การต่างๆ ที่มีความพร้ อม
มาก มีโรงแรมให้ เลือกทุกระดับ มีสายการบินให้ บริ การทัง้ สายการบินต้ นทุนต�่ า
และสายการบินแบบ Full Service ซึง่ ตอบโจทย์ในแง่ของการดึงคนเข้ ามาร่วมประชุม
ได้ ง่ายกว่า และความเป็ นไทยยังมีเสน่ห์เป็ นเอกลักษณ์ที่ชดั เจนมาก
เราได้ รับความร่ วมมือที่ดีจาก TCEB และเราเชื่อว่าการจัดการประชุมครัง้ นี ้จะ
ประสบความส�าเร็ จด้ วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
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จากมุม ผู้ จัด งานประชุ ม ระดับ โลกมองว่ า ปั จ จัย ในการสร้ างงานให้ ป ระสบ
ความส�าเร็ จจะต้ องมีทีมงานที่มีคณ
ุ ภาพ หมายรวมถึงทีมงานในประเทศไทยที่คอย
ประสานงานในพื ้นที่ด้วย นอกจากนันการเตรี
้
ยมงานล่วงหน้ าในระยะเวลาที่เหมาะ
สมก็มีสว่ น ซึง่ ตามปกติจะใช้ เวลาในการเตรี ยมงานประชุมปิ โตรเลียมระดับโลก 1 ปี
ถึง 1 ปี ครึ่ง
งานน� า้ มัน เป็ น งานที่ ท� า เป็ น ประจ� า ทุก ปี ปี ห นึ่ ง สองครั ง้ ด้ ว ยซ� า้ เพราะใน
ตะวัน ออกกลางทุก คนต้ อ งท� า อยู่แ ล้ ว เป็ น งานที่ ไ ม่ ท้ า ทายแล้ ว ในแง่ น วัต กรรม
แต่ถ้าเทียบกับงานนี ้จะน่าสนใจและท้ าทายในตัวเนื ้องานเอง ในเรื่ องของการดึงทัง้
ภาคผู้ผลิตพลังงานสีเขียวในหลายส่วนมาสร้ างเครื อข่ายร่ วมกันในเวทีประชุม ซึง่ ถือ
เป็ นเทรนด์ในโลกปั จจุบนั เป็ นนวัตกรรมที่ทวั่ โลกให้ ความสนใจ
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เราอยากให้ ม องเรื่ อ งพลั ง งานทางเลื อ กเป็ น องค์ ร วม
และเป็ น สิ่ ง ที่ ค นทุ ก ระดั บ เข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
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การประชุม Future Energy Asia 2018 จะส่งผลดีต่อนโยบายด้ านพลังงานและ
เศรษฐกิ จอื่ นๆ ของประเทศไทย ถึงแม้ ในฐานะผู้จัดงานคุณคริ สโตเฟอร์ บอกว่า
ไม่ได้ คาดหวังจ�านวนผู้มาร่ วมงานในหลักหมื่น มองไว้ ในหลักพันต้ นๆ ด้ วยซ� ้า แต่ให้
ความเห็นที่สดุ เจ๋งว่า ความส�าคัญอยู่ที่ประเด็นเรื่ องการตื่นตัวด้ านพลังงานสะอาด
ต่างหากที่น่าสนใจกว่า โดยเฉพาะยังไม่เคยมีเวทีเช่นนี ้เกิดขึ ้นในภูมิภาคนี ้มาก่อน
นี่เป็ นครัง้ แรก...และประเทศไทยคือ Hub ของพลังงานทางเลือก
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VIV Asia
รั ก ( ไ ท ย )
ไ ม่ ย อ ม
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ยาวนานเกือบสามทศวรรษที่ VIV Asia งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
ปศุสัต ว์ แ ละสัต ว์ น� า้ ระดับ โลกซึ่ ง ใหญ่ ที่ สุด ในเอเชี ย เลื อ กให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการพบปะของคนในแวดวงธุรกิจด้ านนี ้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
คุณ นี โ น่ กรู ต ต์ เ ก (Mr. Nino Gruettke) กรรมการผู้จัด การ บริ ษั ท VNU
Exhibitions Asia Pacific ผู้จดั งาน VIV Asia เล่าย้ อนไปตังแต่
้ ปี 2533 ในยุคที่
คนไทยได้ ร้ ู จกั งานแสดงสินค้ าระดับโลกอย่าง VIV Asia เป็ นครัง้ แรก ในพื ้นที่ของ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ต่อมาย้ ายไปจัดที่ศนู ย์นิทรรรศการและการประชุม
ไบเทค ด้ วยเหตุผลการเติบโตของงานที่ขยายใหญ่ขึ ้นเรื่ อยๆ
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ไทยมี ส ถานที่ ใ ช้ จัด งานแสดงสินค้ าที่ มี ประสิทธิ ภาพ ตอนนี เ้ ราจัดงาน VIV
Asia ที่ไบเทค ซึง่ เป็ นสถานที่ที่ดี การเดินทางสะดวกสบาย บริ การดี มีพื ้นที่กว้ างขวาง
รองรับการขยายขนาดงานของเราได้ ในแบบที่เราคาดหวังไว้ เพราะไทยมีโครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านไมซ์ที่ดีมาก
ผมมองว่าการท�างานด้ านไมซ์ โดยเฉพาะงานแสดงสินค้ าเป็ นงานโปรเจกต์ และ
โปรเจกต์แต่ละงานของไมซ์ก็เหมือนกับธุรกิจ Startup ที่จะต้ องเริ่ มต้ นหาข้ อมูลและ
เรี ยนรู้ ทกุ อย่าง
การที่ประเทศไทยเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สดุ ในการจัดงานแสดงสินค้ าด้ านนี ้ เพราะ
ส่วนหนึ่งมีอตุ สาหกรรมเนื ้อสัตว์ที่ครบทุกประเภท ทังสั
้ ตว์ปีก เนื ้อวัว เนื ้อหมู และ
อาหารทะเล ซึง่ เหมาะมาก
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อี ก ข้ อ ที่ ส� า คัญ คื อ เราเป็ น ประเทศที่ มี เ ศรษฐกิ จ เติ บ โตเร็ ว ติ ด อัน ดับ Top 5
ของอาเซียน เศรษฐกิ จไทยมีขนาดใหญ่ จึงเป็ นตลาดที่มีความน่าสนใจในตัวเอง
ทังยั
้ งมีก�าลังซื ้อในประเทศที่ดี และเป็ นเกตเวย์ที่ส�าคัญ
ทุกวันนี ้ไทยเป็ นศูนย์กลางส�าคัญของอาเซียน เพราะรัฐมีนโยบายสนับสนุนการ
เติบโตของภาคธุรกิจทุกด้ าน ทังการบริ
้
โภคภายในประเทศและการส่งออก เห็นได้ ว่า
สินค้ าและบริ การของไทยได้ รับความนิยมมากในกลุ่มผู้บริ โภคชาวอาเซียน
จากประสบการณ์ที่ VNU ท�างานในประเทศไทยมานาน คุณนีโน่พดู ถึงเมืองไทย
ในสายตานั ก ธุ ร กิ จ ต่ า งชาติ ว่ า แม้ ประเทศไทยจะเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาความไม่ มี
เสถียรภาพทางการเมือง แต่ภาพลักษณ์เมืองไทยก็ยงั ดีในสายตาของต่างชาติ เพราะ
สามารถฟื น้ ตัวจากวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็ วเสมอ
ส�าหรับความพร้ อมของประเทศไทยที่ VNU ค้ นพบว่าเป็ นท�าเลทองในการจัดงาน
แสดงสินค้ าระดับนานาชาติของภูมิภาคนี ้ได้ เป็ นอย่างดี เพราะมีความพร้ อมในหลาย
ด้ าน โดยเฉพาะการมีโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านไมซ์ที่ครบครันและดีเยี่ยม
ผมพูด ได้ เ ลยว่ า ไทยคื อ ประเทศโลกที่ 1 (ประเทศพัฒ นาแล้ ว ) ในแง่ ข อง
อุตสาหกรรมไมซ์โลก เพราะไทยมีโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านไมซ์ที่ดีมาก ทังการเดิ
้
นทาง
เข้ าออกประเทศได้ ง่าย มีเที่ยวบินจ�านวนมาก ขอวีซา่ ได้ สะดวก มีโรงแรมหลายระดับ
ราคาสมเหตุสมผล มีสถานที่จดั งานที่มีประสิทธิภาพ
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กว่ายี่สิบปี ที่เราจัดงานในประเทศไทย เห็นชัดว่าไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่เป็ นสากลมากขึ ้น มีมาตรฐานสูงขึ ้น ทังโรงแรม
้
สถานที่จดั งาน บุคลากร
ที่มีศกั ยภาพ คนไทยทัว่ ไปมีการศึกษามากขึน้ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สนับสนุนธุรกิจไมซ์
ทังสิ
้ ้น
ส�าหรับเอเชียเขาให้ ความเชื่อมัน่ ว่า ในอนาคตอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยจะเติบโต
ต่ออย่างแข็งแกร่ ง เพราะหากดูข้อมูลจาก UFI หรื อสมาคมด้ านอุตสาหกรรมจัดงาน
นิทรรศการระดับโลก จะเห็นว่าทิศทางธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยและอินโดนีเซียมี
อัตราการเติบโตที่สดใสมาก
ไมซ์ เป็ นวงการธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในการเริ่ มต้ นชีวิตการท�างาน คุณไม่จ�าเป็ นต้ อง
เรี ยนจบด้ านการบริ หารไมซ์ก็เข้ าวงการนี ้ได้ แค่มีจิตวิญญาณการเป็ นผู้ประกอบการ
(entrepreneur) มี ค วามอยากรู้ อยากเห็ น อยากเรี ย นรู้ ไม่ ว่ า จะเป็ น งานขาย
การตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน ไปจนถึงการบริ หารจัดการ ก็เป็ นไมซ์
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เมื่อพูดถึงความส�าคัญของงานแสดงสินค้ าด้ านอุตสาหกรรมปศุสตั ว์และสัตว์
น� ้าที่จดั ขึ ้นทุกๆ 2 ปี ว่าท�าไมคนในวงการนี ้จ�าเป็ นจะต้ องมางาน VIV Asia ทุกครัง้
นอกเหนือจากการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครบวงจรและเป็ นงานใหญ่สดุ ๆ ใน
เอเชียมาจัดแสดง เหตุผลที่มีผ้ ูประกอบการนับพันบริ ษัทจากทัว่ โลกมารวมตัวกัน
และมีผ้ ูซื ้อจ�านวนมากกว่า 40,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกสนใจจะมางานนีจ้ ึงเป็ น
เรื่ องที่น่าสนใจมาก
นั่นเป็ นเพราะ VIV Asia เป็ นงานแสดงสินค้ าในรู ปแบบ B2B (Business to
Business) หรื อธุรกิจกับธุรกิจโดยตรง ในงานจึงเป็ นแหล่งรวมของสินค้ าและบริ การ
ในวงการปศุสัตว์ และสัตว์ น�า้ แบบครบวงจร ตัง้ แต่กระบวนการผลิต การแปรรู ป
สัตว์ เนื ้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็ นพื ้นที่ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ขู ายและผู้ซื ้อได้ พบกัน
ได้ จับ ต้ อ งสิน ค้ า จริ งๆ มี ก ารสาธิ ต การท� า งานของเครื่ องจักรต่า งๆ และยัง ได้ รับ
ค�าปรึ กษาจากผู้ขายและผู้เชี่ยวชาญด้ านนี ้โดยเฉพาะ
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ผมพูดได้ เ ลยว่ า ไทยคื อประเทศโลกที่ 1 (ประเทศพัฒนา
แล้ว) ในแง่ ข องอุ ตสาหกรรมไมซ์ โ ลก

คนในวงการนี ้จ�าเป็ นต้ องมางานแสดงสินค้ า ซึง่ เป็ นการค้ ารูปแบบ B2B เพราะ
ต้ องซื ้อ - ขายสินค้ า เครื่ องจักร รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความซับซ้ อนและมี
มูลค่าสูงมาก ได้ มาส�ารวจสินค้ าด้ วยตัวเอง ได้ มาเห็นเครื่ องจักรจริ งๆ มาดูวิธีสาธิต
การใช้ งาน ขอค�าปรึ กษาและค�าอธิบายจากเจ้ าของสินค้ าโดยตรง
เครื่ องจักรบางชิ ้นต้ องผลิตแบบ Made to order ตามค�าสัง่ ของลูกค้ าเฉพาะราย
ซึง่ แตกต่างจากสินค้ าทัว่ ไปที่อาจเลือกซื ้อจากเว็บไซต์ออนไลน์ได้ เครื่ องจักรจึงไม่ใช่
สินค้ าที่ประกอบเองได้ ไม่ใช่แค่ดู YouTube แล้ วท�าได้ เอง
และนี่ คือจุดแข็งที่ ส�าคัญที่ สุดของความส� าเร็ จในการจัดงานแสดงสินค้ าและ
นิทรรศการ
ในระยะเวลา 3 วัน ส�าหรับการมางานแสดงสินค้ าที่ครบวงจรแบบนี ้ จะช่วยทัง้
ประหยัดเวลาและเงินได้ มาก เพราะมางานเดียวได้ ครบทุกอย่าง เป็ นการพบกันของ
คูค่ ้ าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจจากทัว่ ทุกมุมโลก โดยไม่จ�าเป็ นต้ องบินไปหลายประเทศ
เพื่อพบผู้ผลิตแต่ละราย แล้ วยังได้ ชมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อัปเดตข้ อมูลใหม่ๆ
ในงานสัมมนาที่เจาะลึกจริ งๆ
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VIV Asia ยัง เป็ น แม่ เ หล็ ก ชัน้ ดี ที่ ดึง ดูด ให้ ค นในวงการอุต สาหกรรมปศุสัต ว์
และสัตว์น� ้าจากทัว่ โลกมาร่ วมงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน
บริ ษัทชันน�
้ า 1,057 บริ ษัท จาก 55 ประเทศทัว่ โลกมาร่ วมงานในปี 2560 มีผ้ คู น
เกือบครึ่ งแสนเข้ าชมงาน โดย 61% เป็ นชาวต่างชาติ และ 24% เป็ นผู้บริ หารระดับ
สูงระดับภูมิภาค
งานระดับ เมกะแบบ VIV Asia ที่ จัด ในเวลาแค่ 3 วัน มี ค นมาร่ ว มงานราว
40,000 คน จากทุกมุมโลก และเกิ นครึ่ งเป็ นชาวต่างชาติ ประเทศไทยในฐานะ
เจ้ าของบ้ าน นอกจากเม็ดเงินที่เกิดขึ ้นภายในงานโดยตรง ยังไม่รวมรายได้ ที่ไหลเวียน
ในช่องทางอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน เพราะคนที่มางานจะต้ องใช้ จ่ายระหว่างการเดินทาง
และพักค้ างในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็ นสายการบิน โรงแรม แท็กซี่ ร้ านอาหาร ร้ านค้ า
ฯลฯ คิดเฉลี่ยแต่ละคนจะใช้ เวลาอยู่ในเมืองไทยราว 10 - 15 วัน เรี ยกว่ามีการเที่ยว
พักผ่อนเกิดขึ ้นทังก่
้ อนและหลังงาน
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เราตั้ ง เป‡ า อั ต ราการเติ บ โตเป็ น ตั ว เลขสองหลั ก ทุ ก æ ปี มุ ่ ง

สร้ า งให้ VIV Asia เป็ น งานแสดงสิ น ค้ า ระดั บ โลกที่ ค นใน

วงการอุ ตสาหกรรมปศุ สัตว์ และสัต ว์น�้าต้อ งมาร่วมงาน

ตรงนี ้เอง คุณนีโน่สรุ ปด้ วยประโยคที่สะท้ อนถึงพลังของไมซ์ได้ อย่างน่าคิดว่า
การจัดงานแสดงสินค้ าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแบบคูณ 7 หมายความว่า
เงินทุกบาทที่ใช้ จ่ายในงานแสดงสินค้ า ท�าให้ เกิดการใช้ จ่าย มีเงินไหลเข้ าสูเ่ ศรษฐกิจ
ในพื ้นที่ (ซึง่ ในที่นี ้คือกรุ งเทพฯ) อีก 7 บาท
ความรุ่ ง โรจน์ ที่ ผ่า นมาของงาน VIV Asia ท� า ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารของ VNU ตัง้ เป้า
ที่ จ ะดึ ง ดูด ผู้ช มงานจากทั่ว โลกให้ ม ากกว่ า เดิ ม คื อ เพิ่ ม ขึ น้ จากการจัด งานในปี
2017 ประมาณ 30% โดยมุ่งเน้ นคุณภาพของผู้ร่วมงานเป็ นหลัก
โดยในงาน VIV Asia 2019 นอกจากฐานลูกค้ าเดิมที่แข็งแกร่ งอยู่แล้ ว VNU ยัง
เดินหน้ าดึงลูกค้ าใหม่ให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อรองรับการเติบโตของกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย
ขึ ้น
เราตังเป้
้ าอัตราการเติบโตเป็ นตัวเลขสองหลักทุกๆ ปี มุ่งสร้ างให้ VIV Asia
เป็ นงานแสดงสินค้ าระดับโลกที่คนในวงการอุตสาหกรรมปศุสตั ว์และสัตว์น� า้ ต้ อง
มาร่ วมงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าเดิม และสร้ างสายสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
ใหม่ได้ มาอัปเดตวงการธุรกิจ มาเติมข้ อมูลความรู้ ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
ความเชื่อมัน่ ที่มีต่อประเทศไทยกับงานระดับเมกะของโลก ได้ ตอกย� ้าอนาคตตัว
‘E’ อักษรตัวสุดท้ ายของ MICE ไว้ อย่างเป็ นประกายแวววาวสดใส
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Harmony World Puppet
Carnival in Bangkok
Thailand 2014
พ า เ ห ร ด แ ห่ ง
ค ว า ม สุ ข
แค่ คิ ด ว่ า หุ่น จากทุก มุม โลก 80 ประเทศเดิ น พาเหรดยาวเหยี ย ดรอบเกาะ
รั ตนโกสินทร์ landmark ส�าคัญที่สุดของกรุ งเทพฯ เราก็เก็บอาการตื่นเต้ นตื่นตา
เอาไว้ แทบไม่อยู่
งานเทศกาลหุ่นโลก กรุ งเทพฯ 2014 หรื อ Harmony World Puppet Carnival in
Bangkok Thailand 2014 เกิดขึ ้นในปลายปี 2557 จากความร่ วมมือของ TCEB กับ
นิมิตร พิพิธกุล ประธานมูลนิธิห่นุ สายเสมา ซึง่ เป็ นสมาชิกสมาคมหุ่นโลก (UNIMA)
ที่ต้องการสร้ างอีเวนต์แห่งความสนุกและเต็มไปด้ วยความสุขเพื่อคนไทยทังประเทศ
้
ท�าไมไทยจึงเป็ นประเทศที่เจ้ าของเทศกาลหุ่นโลกไว้ วางใจให้ จดั งานขึ ้นได้ ครู นิมิตร
เล่าว่ามีเหตุผลอยูห่ ลายเรื่ อง เรื่ องแรกไทยเรามีพื ้นหลังทางประวัติศาสตร์ เรื่ องหุน่ ที่ดี
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ศิลปะหุ่นไทยเริ่ มต้ นมาตังแต่
้ สมัยอยุธยา ซึง่ เป็ นการแสดงหุ่นที่เน้ นเรื่ องการสืบสาน
ประเพณีและการเชิดชูพระมหากษัตริ ย์เป็ นหลัก จนเข้ าสู่ยคุ รัตนโกสินทร์ ก็มีห่นุ เกิด
เพิ่มเติมตามมาอีกหลายประเภท
ส่วนมากคนไทยจะรู้ จกั หุ่นไทยในชื่อหุ่นกระบอก แต่ความจริ งหุ่นกระบอกเป็ น
เพียงประเภทหนึ่งของหุ่นไทยทังหมดที
้
่มีมากถึง 8 ประเภท คือ หุ่นหลวง หนังใหญ่
หุ่นวังหน้ า หุ่นละครเล็ก หนังตะลุง หนังบักตื ้อ หุ่นสาย และหุ่นร่ วมสมัย จะเห็นว่า
หุ่นไทยมีความหลากหลายมาก มีครบทุกรู ปแบบ ทังใช้
้ มือสวม มือเล่นไปจนถึงการ
ใช้ เชือกชักเชิดต่างๆ
ส�าหรับ ‘หุ่นสายเสมา’ เริ่ มมีเมื่อ 14 ปี ก่อน ครู นิมิตรเกิดความคิดว่าหากจะให้
ความส�าคัญบูรณาการศิลปะการแสดงหุ่นให้ เข้ ากับสังคมและยุคสมัยของไทย จะ
ท�าอย่างไร ก็เลยน�าหุ่นมาท�างานกับเศรษฐกิจในท้ องถิ่น ตังแต่
้ กระบวนการสร้ างหุ่น
งานปั น้ งานสร้ างเสื ้อผ้ า งานการสื่อสารภาษาวัฒนธรรม จึงค้ นพบว่าหุ่นสายเสมา
สามารถเข้ าไปเสริ มคุณค่าของอัตลักษณ์ชมุ ชนหรื อท้ องถิ่นได้
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เทศกาลหุ่นโลกหรื อ World Puppet Carnival ซึ่งตามปกติถูกจัดขึน้ ที่ กรุ ง
ปราก สาธารณรั ฐเช็ก ได้ ติดต่อถึงทุกประเทศว่าใครต้ องการจะส่งหุ่นอะไรไปร่ วม
งานบ้ าง เราก็เลยลองส่งเข้ าไป ตอนนัน้ ก�าลังอยู่ในช่วงศึกษาวิจัยเรื่ องการท�าหุ่น
ที่เรี ยกว่าหุ่นสายแบบโบราณ ซึ่งก็คือ ‘หุ่นเจ้ าเงาะ’ ที่เราส่งรู ปเข้ าไป
ทางโน้ นก็ตื่นเต้ นมาก เพราะไม่เคยรู้ ว่าประเทศไทยมีหุ่นแบบนี ้ เขาเลยตกลง
เชิ ญให้ ไทยไปร่ วมงานหุ่นโลก เราไปครั ง้ แรกและร่ วมประกวดหุ่นปรากฏว่าก็ ได้
รางวัลกลับมา ในตอนนัน้ ต่างประเทศและผู้จัดงานชื่นชมหุ่นประเทศไทยมาก
เมื่อจัดงานปี ที่ 2 เขาก็เชิญมาอีก ตอนนี ท้ างทีมงานเริ่ มรู้ สึกว่าเราอยากจะ
น� าเสนอความเป็ นชาติไทยให้ ชัดขึน้ จึงเลือกเรื่ องรามเกี ยรติ์ไปแสดง คราวนี เ้ รา
ได้ รางวัลชนะเลิศสูงสุด
นั่น เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ท� า ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ที่ ร้ ู จัก ในเวที หุ่น โลก ซึ่ ง ลัก ษณะ
ของงาน World Puppet จะเป็ น Community ที่ ค ณะหุ่นจากทั่ว ยุโ รปเข้ า มาร่ ว ม
งานกัน
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ไม่นานนัก TCEB ซึ่งเป็ นองค์กรรัฐเริ่ มมองว่า ไทยควรมีงานอีเวนต์ระดับโลก
ในกลุ่ม Art and Culture เข้ ามาเติมเต็มงานระดับเมกะของประเทศ บวกกับกระแส
เทศกาลหุ่นโลกที่ก�าลังโด่งดังในตอนนัน้ จึงร่ วมพูดคุยกับครู นิมิตรว่าเป็ นไปได้ ไหมที่
เราจะจัดเทศกาลนี ้ในเมืองไทย
ครู นิมิตรซึ่งท�างานด้ านสังคม เป็ นมูลนิธิดแู ลคณะหุ่นเยาวชนที่มีอยู่ทงประเทศ
ั้
ก็ร้ ู สึกว่าโอกาสที่ตวั เองได้ ไปเห็นคณะหุ่นมากมาย เห็นความหลากหลายของหุ่น
เห็นว่ามีนวัตกรรมความรู้ ดีๆ การที่ไปเห็นคนเดียวกับคนไทยและคณะหุ่นต่างๆ ของ
เราจะได้ เห็น น่าจะเกิดผลดีในเชิงศิลปะ บอกตรงๆ ตอนนันก็
้ ไม่ได้ คิดเรื่ องเศรษฐกิจ
หรื อไมซ์เลย
จนเมื่ อ งานเทศกาลหุ่น โลกมาจัด ที่ อิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ง เทศกาลนี ไ้ ม่ เ คยจัด ที่ อื่ น
นอกจากที่ปราก เริ่ มขยับออกมาจัดในคาซัคสถาน อินโดนีเซีย ไทยไปร่ วมงานที่
อินโดนีเซีย ครู นิมิตรก็เริ่ มคิดว่า ไม่น่ายากเกินกว่าที่เราจะท�า
เราเคยมีภาพว่าการจัดงานต้ องสเกลใหญ่ หุ่นต้ องเยอะ ปรากฏที่อินโดนีเซีย
มีมาประมาณ 30 ประเทศ ดูระบบการจัดการก็คิดว่ามีความเป็ นไปได้ ที่เราจะจัดบ้ าง
เราท�า presentation และอธิบายให้ เจ้ าของงานเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้ อม
อย่างไร และท�าโมเดลของเกาะรัตนโกสินทร์ เทียบกับกรุ งปรากให้ ดวู ่า ถ้ าที่ปรากมี
พื ้นที่ที่มีโรงละครอยู่ไม่ไกลกัน มีวงั มีแม่น� ้า มีแกลลอรี มีวิถีชีวิต มีพิพิธภัณฑ์ และ
สามารถเดินเที่ยวเล่นเพลิดเพลินได้ ที่แห่งนันก็
้ คือ ‘เกาะรัตนโกสินทร์ ’ ในกรุ งเทพฯ
เขาให้ ความสนใจมาก
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เมื่อตกลงกันว่าจะท�า TCEB ก็เข้ ามาสนับสนุนให้ ทีมงานต่างประเทศได้ เข้ ามา
ดูสถานที่ ส�ารวจทุกจุด ทุกโรงละครรอบเกาะรั ตนโกสินทร์ เมื่อฟั นธงแล้ วว่าเป็ น
ประเทศไทย TCEB ก็ดแู ลประสานงานให้ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
มาเจอกัน ทังกรุ
้ งเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฯลฯ หา network linkage ให้ และสนับสนุนประชาสัมพันธ์งาน หลังจากนันโครงการ
้
ก็เริ่ มต้ นขึ ้นอย่างจริ งจัง
เกาะรัตนโกสินทร์ ของไทยมีศกั ยภาพที่ดีมาก แม้ กรุ งปรากเองมีโรงละครขนาด
กลางและเล็ก ลักษณะเมืองเป็ นตรอกซอกซอย สถานที่ท่องเที่ยวเดินถึงกันได้ ง่าย
และธรรมชาติความเป็ น festival ของหุ่นเองจะไม่ได้ ใช้ พื ้นที่ใหญ่ เพราะหุ่นตัวเล็ก
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และปรากมีแค่สองโรงละคร แต่ของไทยแค่รอบๆ สนามหลวง มีทงโรงละครแห่
ั้
งชาติ
โรงละครวังหน้ า โรงละครธรรมศาสตร์ หอศิลป์ เจ้ าฟ้า ฯลฯ คือเห็นได้ ว่าเรามี theater
เต็มไปหมด แม้ แต่พื ้นที่ตรงกลางสนามหลวง ซึง่ มีฉากหลังเป็ นวัดพระแก้ ว นี่คือพื ้นที่
ในฝั นที่ลงตัวมาก
แต่ต้องบอกว่าในการจัดงานมีอุปสรรคเกิดขึน้ มากมาย เพราะเป็ นการจัดครั ง้
แรก การอธิบายค�าว่า World Puppet ให้ คนเข้ าใจยังเป็ นเรื่ องยากมาก มีหลายพื ้นที่
ไม่ให้ ความร่ วมมือ การจัดรอบสนามหลวงก็ท�าไม่ได้ ทงหมด
ั้
น่าเสียดายเพราะความสนุกของการชมหุ่นที่กรุ งปรากใช้ คือการหมุนเวลา เช่น
ออกจากโรงละครนี ้แล้ วไปต่อด้ วยการดูคณะอื่นๆ ได้ ง่ายและทันที ตรงจุดนี ้งานที่
กรุ งเทพฯ จึงไม่ลงตัวมากนัก แต่เราสร้ างเวทีกลางแจ้ งขึ ้นมา ซึง่ เดิมที่คยุ ไว้ ก็ไม่ต้อง
มีเวทีใหญ่โต เพียงแค่ใช้ สนามเหมือนในต่างประเทศที่ทกุ คนมาเล่น on ground ซึง่
จะออกมาเป็ นธรรมชาติมาก แต่ระบบคิดของไทยที่มองเป็ นอีเวนต์ ซึง่ จะต้ องท�าให้
เป็ น world คือต้ องการให้ คนมองมาแล้ วรู้ ทนั ทีว่ามีงาน จึงกลายเป็ นเต็นท์ใหญ่ๆ
วิธีนี ้อาจจะไม่ลงตัวกับการแสดงหุ่นสักเท่าไหร่ เพราะหุ่นตัวเล็ก
แต่ผ ลส�าเร็ จโดยรวมที่ TCEB ท� า Economic Impact & Social Impact
วิเคราะห์ ออกมาในเรื่ องผู้ชมตามโรงละคร เกิน 100% ทุกแห่งเราเปิ ดระบบจอง
ในเว็บไซต์ ก็มีการ booking (เข้ าชมฟรี ) ซึ่งก็เต็มหมด ข้ อดีของการจอง ในฐานะ
เจ้ าภาพถื อเป็ นการการั นตีความรู้ สึกของคณะหุ่นที่มาแสดงว่า เขามาเล่นแล้ วมี
ผู้ชมแน่ๆ
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ขัน้ ตอนการเตรี ยมงานเกิ ดขึน้ เป็ นปี มีการวางแผนไว้ ทัง้ หมด ดูแลแม้ กระทั่ง
เรื่ องอาหารการกิน จากประสบการณ์ที่อินโดนีเซีย มีปัญหาเรื่ องอาหารมาก เพราะ
คณะหุ่น 80 ประเทศที่มามีความหลากหลายทางเชื อ้ ชาติศาสนา การดูแลเรื่ อง
อาหารก็เป็ นสิ่งส�าคัญ
เราก็วางแผนไว้ แล้ ว แต่ปรากฏว่าก็ยงั เป็ นปั ญหา อาจด้ วยวิธีท�างานที่ต้องมี
ออร์ แกไนเซอร์ เข้ ามาดูแล ในเนื ้องานเลยมีหลายอย่างต้ องปรับเปลี่ยนไปด้ วย เรื่ อง
อาหารก็ถกู ลดหมด เรื่ องนี ้ถือว่าเป็ นปมของผู้จดั มาก
ในงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรค แต่ผลส�าเร็ จที่สงั คมไทยได้ รับจากงานนีค้ ้ ุมค่า
และกลายเป็ นงานที่เกิด Talk of the Town มากที่สดุ ในเวลานัน้ คนทุกกลุ่มมาดู
เด็กเยาวชน คนด้ อยโอกาสมาดูได้ ทงหมด
ั้
ผมกล้ าบอกได้ เลยว่าปี 2014 ที่เราจัด ได้ กลายเป็ นหมุดหมายของเทศกาล
หุ่นโลกที่ใหญ่ที่สดุ มีความหลากหลายที่สดุ ยุโรปเขาจัดมีคณะหุ่นไปแต่เอเชียจะ
ไม่ค่อยได้ ไป แต่ว่าในปี ที่เราท�า ทังยุ
้ โรป เอเชีย แอฟริ กา อเมริ กา มาทังหมด
้
ความที่
ประเทศไทยใครๆ ก็อยากมาท่องเที่ยวก็มีส่วน ชื่อของไทยจึง public ไปทัว่ โลกด้ วย
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การดึงงาน World Puppet เข้ ามาเป็ นการซื ้อลิขสิทธิ์ จากเจ้ าของงาน แต่ชื่อ
เทศกาล ค�าว่า Harmony เป็ นชื่อของเทศกาลที่ครู นิมิตรท�ามาก่อนแล้ ว เกิดขึน้
ครัง้ แรกที่อมั พวา เป็ นเทศกาลเล็กๆ ที่เริ่ มต้ นจากเยาวชนมารวมตัวกันแสดงหุ่นและ
มีการเชิญต่างประเทศมาสอนมาโชว์ ชื่อของ Harmony จึงเป็ นที่ร้ ู จกั ในวงการหุ่น
ทัว่ โลกอยูแ่ ล้ ว ทางทีมงานเห็นว่าเราเคยจัด ดังนันจึ
้ งน�าชื่อ Harmony มาใช้ กลายเป็ น
Harmony World Puppet Carnival และได้ ถกู บันทึกเป็ นการจัดงานเทศกาลหุ่นที่มี
ขบวน carnival ยาวที่สดุ ของโลก
อีกสิ่งที่ประเทศไทยได้ คือ เป็ นครั ง้ แรกที่คนไทยได้ ร้ ู ว่าบ้ านเรามีหุ่นมากมาย
หลายประเภท เราไม่ได้ ท�าเทศกาลอย่างเดียว เราท�าเชิงวิชาการด้ วย ผมกับกระทรวง
วัฒนธรรมจัดสังคายนาหุ่นใหม่จนกลายเป็ น 8 ประเภท ทีนี ้เมื่อน�ามารวมไว้ หมด
คณะหุ่นเฉพาะของไทยทัง้ หมดมี กว่า 70 คณะ แค่ 80 ประเทศที่ มาก็ มากแล้ ว
ก็ยิ่งเต็มที่ มันจึงยิ่งใหญ่ ซึง่ ต่างประเทศเองก็ตกใจและแปลกใจว่าเรามีห่นุ มากมาย
และหลากหลายขนาดนี ้
ข้ อส�าคัญงานนี ้ยังท�าให้ ห่นุ ท้ องถิ่นได้ ยกระดับขึ ้นมาอยู่ใน Platform เดียวกัน
เป็ นการพลิกฟื น้ จิตวิญญาณคนในวงการหุ่นทังหมด
้
หมายความว่างานได้ กระตุ้น
ให้ ศิลปวัฒนธรรมหุ่นไทยถูกยกขึ ้นมา แล้ วท�าให้ พวกเขามีคนสนับสนุน ถ้ าศิลปะ
การแสดงหุ่นคือ product เขาจะกลายเป็ น product ของประเทศ
ผมกล้าบอกได้เลยว่าปี 2014
ที่เราจัด ได้กลายเป็นหมุดหมาย
ของเทศกาลหุ่นโลกที่ใหญ่ที่สุด
และมีความหลากหลายที่สุด
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จากงานนีค้ นไทยได้ รับความรู้ ทัง้ เรื่ องหุ่นและเรื่ องของเทศกาลจริ งๆ เพราะนี่
เป็ นเทศกาลที่ทกุ คณะมาเอง ไม่มีการเลือก จึงมีความหลากหลายมาก คนได้ เห็น
คณะหุ่นแบบรากหญ้ าของต่างประเทศ คณะหุ่นพื ้นบ้ าน คณะหุ่น abstract ไปถึง
หุ่นกระป๋ องขึ ้นสนิม ครู นิมิตรบอกด้ วยว่า
ถ้ าเราจัดแบบนี ้ เราจะได้ หัวใจคนรั กหุ่นทัง้ หมด และอนาคตในการแสดงปี
ต่อๆ ไป เราจะเห็นว่าเขามีการพัฒนาตัวเองมากขึ ้น กลุม่ คณะหุ่นกลายเป็ นเพื่อนกัน
เราไม่ได้ แค่ฟืน้ ศิลปะหุ่นของบ้ านเราที่เป็ นท้ องถิ่นขึ ้นมาเท่านัน้ แต่เราฟื น้ ของโลก
ขึ ้นมาเลย
นี่เป็ นเหตุผลที่งานนี ้มีคณะหุ่นต่างประเทศเข้ าร่ วมมากถึงขนาดนี ้หลังจากนันก็
้
ยังไม่มีเทศกาลหุ่นที่ไหนจะมากเท่านี ้อีก ที่ส�าคัญได้ มีการต่อยอดจัด International
Harmony Puppet Carnival ที่จงั หวัดกาญจนบุรีในปี ต่อมา
จากเทศกาลหุ่นตัวเล็กๆ ที่สร้ างรายได้ ให้ ประเทศกว่า 300 ล้ านบาทภายใน
7 วัน เป็ นอะไรที่ไม่เล็กเลย
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เ พ ร า ะ ไ ม ซ์
ยิ่ ง ใ ห ญ่
ก ว่ า ที่ คิ ด

W H E N M I C E
M E E T S M A S S
บทเรี ย นนอกต� า รา
จากคนพั น ธ์ุ ไ มซ์
ที่ ช วนเรี ย นรู้
หลากหลายแง่ มุ ม
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ด ร . ป ร ะ ส า น ภิ รั ช บุ รี
เ ป้ า ห ม า ย มี ไ ว้ ใ ห้
เ ดิ น ห น้ า ไ ป ถึ ง
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ดร.ประสาน ภิรัช บุรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุ่มบริ ษัทภิรัชบุรี นักพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ เจ้ าของที่ดินย่านธุรกิจหลายแห่งใจกลางกรุ ง และพัฒนาให้ กลาย
เป็ นพื ้นที่ใช้ สอยในระดับไม่ธรรมดาอยู่ทวั่ กรุ งเทพฯ อาทิ อาคารส�านักงานเกรดเอ
‘ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ’ และ ‘ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค’ ศูนย์การค้ าหรู
ดิเอ็มควอเทียร์ รวมทังศู
้ นย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
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ไบเทค

กั บแนวคิ ด ‘เป็ ด’

ศูนย์ประชุมไบเทค ตอนเขียนแบบมันมาก ตอนสร้ างเหนื่อยแต่สนุก แต่ตอน
บริ หารนี่เหนื่อยจริ งๆ โดยเฉพาะด้ านทรัพยากรมนุษย์ (อมยิ ้ม) ในการตอบสนอง
ธุรกิจไมซ์ คุณต้ องออกแบบอาคารให้ เป็ นเป็ ด เป็ ดบินได้ ว่ายน� ้าก็ได้ เพื่อรองรับให้
ได้ ทกุ กรณี ก่อให้ เกิดความคุ้มค่า ผมสร้ างไบเทคให้ มีฟังก์ชนั มากกว่าฟอร์ ม ในการ
ท�า mass service คุณต้ องคิดให้ มนั เป็ น multi-function
จะพั ฒ นาไมซ์
µŒ Í§ÃÙ Œ ·Ò§

ในการพัฒนา สิ่งแรกที่เราต้ องรู้ คือ ศึกษาว่าตลาดต้ องการอะไร need อะไร เรา
สามารถตอบสนองเขาได้ ไหม การที่เราสามารถตอบสนองเขาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้ างความประทับใจเกินกว่ามาตรฐานที่เขาคาดหวัง เขาอาจกลับมาใช้ บริ การเราอีก
การออกแบบศูนย์ประชุมให้ รองรับการประชุมระดับนานาชาติได้ นอกจากมาตรฐาน
ของตัวอาคารที่ต้องรองรับได้ มีห้องน� ้าเพียงพอ มีอาหาร เครื่ องดื่ม คุณจะต้ องสร้ าง
ระบบบริ การให้ ครบวงจรด้ วย เช่น มีผ้ เู ข้ าประชุม 8,000 คน จะบริ การกาแฟ 8,000
แก้ วอย่างไรภายในเวลาคอฟฟี่ เบรก 10 - 20 นาทีให้ ทนั
คุณต้ องเจอโจทย์อย่างที่เราเคยเจอ การประชุมครัง้ หนึ่งมีผ้ เู ข้ าประชุมสองพัน
กว่าคน เขาก�าหนดเลยว่าภายใน 20 นาที ทุกคนต้ องมีอาหารนัง่ รับประทานที่โต๊ ะ
ก่อนกลับเข้ าห้ องประชุมในช่วงต่อไป คือต้ องค�านึงถึงรายละเอียดแบบนี ้ทุกด้ าน
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พั ฒ นาคนด้วย

ระบบการศึกษา

คนในวงการไมซ์จะต้ องอุดมไปด้ วยความคิดสร้ างสรรค์และมีความกล้ าที่จะลอง
สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพราะไมซ์เป็ นธุรกิจที่ไม่นิ่ง ทันสมัย และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา บุคลากรที่จะเข้ ามาส่งเสริมให้ อตุ สาหกรรมไมซ์ไทยแข็งแกร่งและก้ าวหน้ า
ก็คือคนรุ่ นใหม่
ระบบการศึกษาบ้ านเราจะท�าอย่างไรให้ เด็กไทยคิดนอกกรอบ ถ้ าคุณสามารถ
คิดแหวกแนวได้ ไม่ยากเลยที่คณ
ุ จะเอาชนะคนอื่นได้ อย่างในต่างประเทศ เขาจะ
สอนทฤษฎี 60% ภาคปฏิบตั ิอีก 40% เป็ นการสอนที่น�าไปใช้ ได้ จริ งในชีวิตการท�างาน
ซึ่งให้ คนที่เรี ยนลองน�าไปประยุกต์ใช้ ได้ นี่เป็ นระบบของอังกฤษ ผมว่าเป็ นระบบ
ที่ดีมาก

SMART อย่ า งเดีย ว
คงไม่ พ อ

ความสมาร์ ตในมุมมองของผม ต้ อง sustainable คุณท�าอะไรขึ ้นมา ถ้ าท�าได้
ครัง้ เดียว มันแพงมหาศาล ไม่มีใครต้ องการใช้ อีก คุณก็ต้องม้ วนเสื่อกลับบ้ าน คุณท�า
ศูนย์ประชุมเสร็ จแต่นานๆ จะมีคนมาใช้ ที คนให้ บริ การก็ไม่พร้ อม ก็ไปไม่รอด
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ข ยั บ เ ป้ า ห ม า ย
ใ ห้ ไ ก ล แ ล้ ว จ ง
เ ดิ น ไ ป ใ ห้ ถึ ง

ผมเป็ นคนไม่พอใจอะไรง่ายๆ ผมสอนลูกเสมอว่า ถ้ าคุณยิงเข้ าเป้าในระยะ 50
เมตร ผมจะเลื่อนเป้าคุณออกไปไกลขึ ้น เป็ น 100 เมตร คุณต้ องยิงเข้ าได้ เหมือนกัน
ผมจะเลื่อนเป้าออกไปไกลขึ ้นตลอดเวลา
ผมพูดเสมอในเรื่ องการบริ หารธุรกิจ คือ หนึ่ง คุณผิดไม่ได้ ค�าว่าผิด หมายถึง
คุณไม่ได้ ศกึ ษาความต้ องการของลูกค้ า อย่างเขาต้ องการอาหารไทยกลับยกอาหาร
จีนมาให้ ผิด เพราะคุณไม่ถามเขาก่อน
สอง จะต้ องไม่พลาด ค�าว่าพลาด หมายถึง น่าจะรู้อยูแ่ ล้ วว่าจะเกิดปั ญหาแบบนี ้
แต่ก็ปล่อยให้ เกิดขึ ้น
สาม จ๊ ะเอ๋ หมายถึง คุณอาจเจออะไรที่ไม่ได้ บอกกันมาก่อน ตกลงกันแบบนี ้แล้ ว
นาทีสดุ ท้ ายมาบอกอย่างนี ้ ถ้ าคุณสามารถท�าได้ ก็ท�า แต่ถ้าเป็ นต่างประเทศเขาไม่
ท�าให้ เลยนะ เพราะเป็ นเรื่ องที่ตกลงตามสัญญา
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ไมซ์ ไ ทย

ไปได้ ไ กลแค่ไหน

เมืองไทยมีศกั ยภาพมากนะส�าหรับธุรกิจไมซ์ แต่เราต้ องพัฒนาระบบโครงสร้ าง
พื น้ ฐานให้ เ ดิ น ทางสะดวกกว่า นี ้ มี ค วามปลอดภัย มี วิ นัย มี จ รรยาบรรณ และ
ประเทศไทยก็มีความโดดเด่นในแง่ของวัฒนธรรม ไม่แพ้ ประเทศอื่นๆ จนกลายเป็ น
เอกลักษณ์ของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการคมนาคมภายในประเทศเป็ นอะไรที่
ส�าคัญมากส�าหรับธุรกิจไมซ์
กรุ งเทพฯ เป็ น Vibrant City คุณต้ องใช้ ประโยชน์จากค�าค�านี ้ แล้ วหยิบมาสร้ าง
โอกาสทางธุ ร กิ จ ให้ มี อ ย่ า งสม�่ า เสมอและเกิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งการจัด งาน
Exhibition มันเป็ นการสร้ างโอกาสทีเ่ ป็ นประตูไปสูอ่ ย่างอืน่ เราได้ เห็นอะไรหลายอย่าง
จากการจัดงานหนึง่ ครัง้ ทุกคนต้ องเรี ยนรู้ และมันเป็ นเหมือนเวทีที่ท�าให้ เราเห็นเลย
ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเดินไปทางไหน

หลั ก คิ ดทิ้ ง ท้าย

แจ็ค หม่า พูดว่า ‘มันอาจเหมือนไม่มีโอกาส แต่โอกาสมันมี’ อยู่ที่เรามอง มันมี
โอกาสมหาศาล ไม่จริ งหรอกที่โอกาสดีๆ คนเอาไปหมดแล้ ว เพราะมันมีอยู่ทกุ วัน ทุก
นาที ทุกวินาที อยู่ที่คณ
ุ จะเห็นหรื อไม่เห็นมันแค่นนั ้
ผมยังเชื่อว่าต้ องเดินน�าหน้ าคนอื่นแบบทิ ้งห่าง จะเร็วกว่าแบบฝุ่ นตลบไปเลยก็ได้
เพราะกว่าคุณจะเดินมาถึงตรงนี ้ ผมไปโน่นแล้ ว เพราะผม keeping walking
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ท า ลู น เ ท ง
โรดแมปของ
Exhibition
ั น ที่ ต้ อ ง เ ป็ น จ ริ ง
เป‡า หมายที่ จ ะเดิน ไปให้ถึง
น่ า จะเป็ นการเป็น ผู้น�า
ในระดั บอาเซีย น

นาทีนี ้ไม่มใี ครไม่ร้ ูจกั ทาลูน เทง นายกสมาคมการแสดงสินค้ า (ไทย) และกรรมการ
ผู้จดั การ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ผู้ปลุกปั น้ ที่แห่งนีใ้ ห้ ขึ ้นชันเป็
้ นศูนย์แสดงสินค้ า
การจัดการประชุม และการแสดงคอนเสิร์ตระดับมาตรฐานสากล
Ex ibition เมื องไทยในวัน นี้

สถานการณ์ของ Exhibition ถือว่าอยูใ่ นระดับดีตลอดมา มีตวั เลขเติบโต 3 - 5% ทุกๆ
ปี ซึง่ demand ตรงนี ้ค่อนข้ างจะดีในประเทศไทย ความต้ องการตลาดเพิ่มขึ ้นในเรื่ อง
สถานที่และพื ้นที่ เมื่อกลางปี 2560 ศูนย์ประชุมไบเทคเปิ ดเพิ่มอีกเฟสหนึง่ มีทงพื
ั ้ ้นที่
ฮอลล์และทาวเวอร์ หรื ออิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี ก็ขยายการจัดงานไปอีก
รู ปแบบหนึ่ง หลายๆ MICE City ก็ก�าลังสร้ างกันอยู่ ล่าสุดที่จงั หวัดขอนแก่น เปิ ด
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ านานาชาติขอนแก่น (KICE) อย่างเป็ นทางการ ขอนแก่น
สร้ างและท�าการตลาด Exhibition ไปในตัว ไม่ได้ ตอบโจทย์ Exhibition อย่างเดียว
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ท�าประชุม สัมมนาด้ วย B2C ด้ วย ตลาดก็เริ่ มเปิ ดซึ่งก�าลังสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน
(Infrastructure) ใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็ นรถ หรื อการเชื่อมต่อรถไฟความเร็ วสูงของรัฐบาล
ถือเป็ นสถานที่หนึ่งที่มีศกั ยภาพ เป็ นโมเดลที่ตอบค�าถามว่า Exhibition ยังมีภาพ
ที่ตอ่ เนื่องได้
มุ ่ งสู ่ MICE City

ในฐานะสมาคมการแสดงสินค้ า (ไทย) ก็พยายามทีจ่ ะไปพร้ อมกับ TCEB ว่าเรา
ช่วยกันท�าอย่างไรให้ เป็ น MICE City ทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้ าง Exhibition ขึ ้นมาให้ ได้
ซึง่ ก็ต้องอาศัยเวลา ความรู้ ความช�านาญ และความเข้ าใจกับกลุม่ MICE City ด้ วย
MICE City ต้ องสร้ างตัวเองขึ ้นมาในสิ่งที่เขาเป็ น สิ่งที่เขามี สิ่งที่กรุ งเทพฯ ไม่มี
ถึงจะเป็ นสิ่งที่ยงั่ ยืนกว่า
แรงกระเพื่ อมจากงานแสดงสิน ค้า

Exhibition ในกรุ งเทพฯ โตตลอดทุกปี อยู่แล้ ว แต่ในต่างจังหวัดไม่โตตาม เพราะ
demand ไม่เหมือนกัน MICE Cities มีศกั ยภาพที่โตได้ แต่ต้องไปดูว่า segment ของ
ตลาดนันคื
้ ออะไร
อย่างในขอนแก่น ถ้ าจะไปท�า Exhibition ก็คงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ หรื อ
อย่างเชียงใหม่ก็เป็ นเรื่ องของเกษตร หัตถกรรม ดังนันอยู
้ ่ที่ว่าต้ องเข้ าไปท�าอะไรก่อน
แล้ วดูว่าตลาดตัวนันขยายจริ
้
งหรื อเปล่า ไม่ใช่เป็ นเมืองท่องเที่ยว แต่ไม่มีบรรยากาศ
ของการผลิตอะไรเลย เป็ น SMEs ส่วนใหญ่ ไปยกให้ เป็ น trade ก็คงยาก อาจท�า
เรื่ องไลฟ์ สไตล์ หรื อ B2C (Business to Consumer) ก็ได้ แล้ วค่อยเป็ น trade ไปว่า
ผลผลิตจังหวัดนี ้อะไรที่ดีที่สดุ ในโลก
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Exhibition

ในอนาคตของไทย

ตอนนี ้จะเป็ นเทรนด์วา่ Innovation คือเทคโนโลยีกบั นวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลื่อน
เกือบทุกเรื่ อง ถ้ าองค์กรไหนไม่คุยเรื่ องนี ้ ถือว่าองค์กรนัน้ ยังไม่เข้ าใจบทบาทของ
ยุคสมัยนี ้ ที่เราเคยคุยกันว่า Digital Economy ตอนนี ้มันต้ องเป็ น Data Economy
ข้ อมูลเชิงลึกเอาไปวิเคราะห์แล้ วก็ปฏิบตั ิ แต่ก่อนเราบอกว่าท�าเพื่อให้ ลกู ค้ าพอใจ
พอแล้ ว แต่วนั นี ้มันน้ อยไป
วันนี ้คือบริ การลูกค้ ายังไงให้ ลกู ค้ าไม่ไปจากเรา ยัง่ ยืนมากขึ ้น ก็ต้องเข้ าไปดูเขา
มากขึ ้นว่าเขาต้ องการอะไร เราท�าให้ ได้ ไหม ซึง่ ต้ องใช้ เทคโนโลยีมาช่วยบริ หารจัดการ
โดยที่ทกุ คนใช้ สื่อบนโทรศัพท์มือถือ เป็ นโลกของ Data Economy ไปแล้ ว

ความพร้ อมของไทย

ในการจั ดงานแสดงสิน ค้าระดับ โลก

บางทีโลกมันใหญ่ไป เราอาจไปไม่ถึง เราเอาแค่อาเซียนก่อน มาร่ วมมือกันแล้ ว
ท�าให้ แข็งแรง อย่างน้ อยมีตวั ตนตรงนี ้ไว้ เพื่อต่อรองกับรัฐบาล หรื อมีกระบอกเสียง
ไปบอกธุรกิจเราว่า เราจับมือกัน ล่าสุดประเทศไทยเซ็น MOU ที่ประเทศมาเลเซีย
เกี่ ยวกับ ‘Asian MICE Exhibition’ คือกลุ่มประเทศอาเซียนมาจับมื อกัน แล้ ว
ช่วยเหลือกันว่าจะท�าอย่างไรให้ เกิดความเป็ นหนึง่ ในด้ าน Exhibition
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ไมซ์ ใ ห้ อะไรกั บประเทศไทย

เป็ นผลเชิงบวกแน่นอน เพราะอุตสาหกรรมนี ้มีเม็ดเงินจ�านวนมาก จ�านวนคน
อาจจะน้ อยกว่าท่องเที่ยวแต่คนมากับเม็ดเงินเป็ นเงินจ�านวนมาก ปั ญหาคือภาพนี ้
เรายังไม่เห็นทังหมดเพราะจั
้
บต้ องค่อนข้ างยาก ต้ องอาศัยหน่วยงานรัฐบาลมาอธิบาย
ให้ ชดั เจนขึ ้น
ถ้ าคิดหัวละประมาณ 8,000 บาท แต่ในไมซ์ หัวละประมาณ 85,000 บาท
เป็ น 10 เท่า จ�านวนคนไม่ใช่ 32 ล้ านคน ปี หนึง่ อาจจะไม่เกิน 1 - 2 แสนคน แต่พอดู
เม็ดเงิน มูลค่าเยอะกว่า
ขณะนี ้ทางกระทรวงแรงงานได้ อนุโลมแล้ ว เพื่อต้ องการจะดึงให้ ไมซ์เพิ่มขึ ้นใน
ประเทศไทย คือไม่จ�าเป็ นต้ องขอ Work Permits ถ้ าคุณมาเป็ น Speaker มาเป็ นผู้ให้
ความรู้ ตา่ งๆ หรื อแม้ กระทัง่ มาแสดงคอนเสิร์ตก่อนหน้ านี ้ต้ องขอ แต่ตอนนี ้กฎหมาย
ของไทยเริ่ มจะอ�านวยความสะดวกมากขึ ้น
พัฒนาการของธุรกิจไมซ์ในไทยดีขึ ้น ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะมีตวั กลางอย่าง TCEB
ซึง่ มีงบประมาณ มีบคุ ลากรมาเป็ น player ให้ กบั อุตสาหกรรมไมซ์ ล่าสุดมีการคุยกัน
เรื่ องโรดโชว์ 5 ปี ร่วมกับทางอุตสาหกรรมของ Exhibition คือเอาเอกชนบวกกับรัฐบาล
มาคุยกันว่าเราจะเดินหน้ าด้ วยกันในอีก 5 ปี ข้างหน้ า เพื่อพัฒนาให้ ถึงเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ การวางแผนอย่างนี ้จะท�าให้ มีโฟกัสว่าเราต้ องท�าอะไร ถึงไหนแล้ ว หรื อที่ไม่ถึงไหน
เป็ นเพราะอะไร แล้ วไปพัฒนาต่อ ซึง่ ก็เป็ นสิ่งที่ TCEB ได้ ตงนโยบายใหม่
ั้
ขึ ้นมา ก็ต้อง
มาดูกนั ว่าจะไปกันเร็ วได้ ขนาดไหน
อุตสาหกรรมไมซ์ตอนนี ้ถือว่าประเทศไทยเป็ นผู้น�าได้ เลย เพราะเราก็เข้ าไปใน
อาเซียนเยอะ หลายประเทศมองว่าเราค่อนข้ างเดินเร็ ว เป้าหมายที่จะเดินไปให้ ถึง
น่าจะเป็ นการเป็ นผู้น�าในระดับอาเซียน
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อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ม ซ์
ต อ น นี้ ถื อ ว่ า
ประเทศไทย
เ ป็ น ผู้ น� า ไ ด้ เ ล ย

คนทั่ วไปเข้าใจ

ค� า ว่ า ไมซ์ แค่ไหน

ในอาเซี ย นรู้ จัก และมี ค วามเข้ า ใจ แต่ ป ระเทศอื่ น ๆ อาจจะไม่ เ รี ย กว่ า ไมซ์
ออสเตรเลียไม่เรี ยกไมซ์ แต่เรี ยกว่า Event หรื อในสหรัฐอเมริ กาส่วนใหญ่จะเรี ยก
เป็ น Convention
ส่วนหนึ่งอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารของ TCEB หรื ออาจจะเป็ น
หน่วยงานอืน่ ร่วมด้ วย ทีเ่ ราอยากเห็นก็คอื สมมุตถิ ้ าคุณไปออสเตรเลีย เขาก็มบี ลิ บอร์ ด
ขึ ้นเลย ไทยแลนด์เอ็กซิบิชนั่ งานนี ้อยู่ที่ประเทศไทยวันนี ้ เวลานี ้ ซื ้อบิลบอร์ ดใหญ่ๆ
ที่สิงคโปร์ ได้ ไหม อาจจะมีการมองว่าเป็ นการใช้ เงินสิ ้นเปลือง แต่เอาเข้ าจริ งหาก
ท� าอย่างนัน้ ได้ มันจับต้ องได้ ทันที เดือนละครั ง้ อะไรก็ ว่าไป คนที่ เห็นก็ จะพูดถึง
ไทยแลนด์ อย่างนี ้จะ impact มาก ผมหวังว่าอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยน่าจะ
มีภาพที่ชดั เจนและดีขึ ้นเรื่ อยๆ
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จุ น

าว

MICE Mindset
คื อ สิ่ ง ที่ ทุ ก ค น ต้ อ ง มี
ไมซ์ เ ป็ นธุ ร กิ จ ที่ ท้ า ทาย เพราะสิ่งต่างæ

เกิ ดขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว ลู ก ค้ า มีค วามต้อ งการและ

ความคาดหวั งสู ง คนท� า งานไมซ์ต ้อ งมี Mindset
ที่ จ ะท� า งานในธุรกิจนี้

ลอย จุน ฮาว (Mr. Loy Joon How) ผู้จดั การทัว่ ไปชาวสิงคโปร์ ของ อิมแพ็ค
อารี นา่ เมืองทองธานี ผู้คร�่ าหวอดในวงการไมซ์มานานกว่า 35 ปี ร่วมงานกับอิมแพ็คฯ
มานานกว่า 10 ปี และได้ เห็นพัฒนาการธุรกิจไมซ์เมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง บอกเล่า
บทบาทของการเป็ นหนึง่ ในผู้ให้ บริ การคนส�าคัญในโลกของไมซ์
¾Ù ´¶Ö §¾Ñ ² ¹Ò¡ÒÃ
ไมซ์ เ มื องไทย

ธุรกิจไมซ์พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ วทัว่ โลก รวมทัง้ ในประเทศไทย เพราะคนเรายัง
ต้ องการการพบปะกันแบบซึง่ หน้ า การได้ พดู คุยแบบ Face to Face ยังมีความส�าคัญ
โดยเฉพาะส�าหรับภาคธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้ างเครื อข่าย
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หากเปรี ยบเที ยบ
ศั ก ยภาพของ

สิ งคโปร์

่ องกง และไทย

สิงคโปร์ และฮ่องกงถือเป็ นตลาดระดับเดียวกัน ที่เน้ นอีเวนต์ทางธุรกิจแบบพิเศษ
(Uni ue Business Event) ต่างจากเมืองไทยทีย่ งั เป็ นจุดหมายปลายทางการจัดอีเวนต์
ทัว่ ไป เหมาะส�าหรับคนที่ต้องการจัดงานแบบคุ้มค่าเงิน
คนที่ไปร่ วมงานไมซ์ในสิงคโปร์ และฮ่องกงจะจดจ�าอีเวนต์ที่ตวั เองไปร่ วมงาน
ได้ ไ ม่ร้ ู ลืม เพราะประทับใจกับประสบการณ์ ที่ทัง้ สองเมื องมอบให้ ไม่ว่า จะเป็ น
มารี น่า เบย์แซนด์ส กาสิโน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ในอนาคตไทยต้ องปรับเปลี่ยนจากจุดขายเดิมๆ เช่น ทะเล หาดทราย แสงแดด
ความคุ้มค่าเงิน วัฒนธรรม และอาหาร แต่ต้องวางต�าแหน่ง (position) ของประเทศ
ใหม่ เพื่อดึงดูดการจัดอีเวนต์ธุรกิจสุดพิเศษ อีเวนต์ระดับ High-end
และต้ องยอมรับการเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงโลก
(Technology Disruption) พฤติกรรมของผู้บริ โภครุ่ นใหม่ พฤติกรรมการใช้ Social
Media ของผู้บริ โภค รวมถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคนี ้ที่สงู ขึ ้น ล้ วน
เป็ นความท้ าทายของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ประเทศไทยต้ องฝ่ าฟั น

รั บมื อ ‘จั ดเลี้ ยง’ ขนาดใหญ่

อิมแพ็คฯ เป็ นผู้จดั งานไมซ์รายแรกของเมืองไทยที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 22000 ด้ านการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้ านอาหาร
อีกหนึ่งในบริ การส�าคัญที่คนท�างานด้ านนี ้ควรเรี ยนรู้ คือ บริ การจัดอาหารและ
เครื่ องดื่มในงานเลี ้ยง (catering) ที่ควรท�าให้ ได้ มาตรฐานเทียบเท่าโรงแรมห้ าดาว
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รองรั บ การจัด งานทุก ประเภททุก ขนาด ตัง้ แต่ ก ารประชุม ระดับ วี ไ อพี ที่ มี แ ขก
จ� า นวนน้ อ ย งานที่ มี แ ขกหลัก ร้ อยหลัก พัน ไปจนถึ ง หลัก หมื่ น อย่ า งการประชุม
สัมมนาระดับโลก บางครัง้ จัดงานแต่งงาน 10 งานพร้ อมกัน เคยบริ การจัดอาหารและ
เครื่ องดื่มในงานเลี ้ยงส�าหรับคน 50,000 คน เราควรรับมือกับงานจัดเลี ้ยงขนาดใหญ่
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บางคนสงสัยว่า เราสามารถเสิร์ฟอาหารร้ อนให้ แขกจ�านวนมากได้ พร้ อมกัน
อย่างไร เราท�าแบบนี ้ได้ เพราะมีครัวกลางขนาดใหญ่เพื่อผลิตอาหาร และยังมีครัว
ย่อยอีกหลายแห่งตามตึกต่างๆ รวมถึงมีเครื่ องมืออุปกรณ์จ�าเป็ นที่ทนั สมัย มีบคุ ลากร
ที่มีความสามารถ มีประสิทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นงานเล็กหรื องานใหญ่ ที่ส�าคัญคือ
เรามี ก ารวางแผนที่ ดี ท� า ให้ ส ามารถเตรี ย มอาหาร และเสิร์ ฟ อาหารร้ อนให้ แ ขก
ได้ จ�านวนมากพร้ อมกัน และการวางแผนอย่างเป็ นระบบ การฝึ กฝนบุคลากรให้ มี
ความเชี่ยวชาญอยู่เสมอ คือหัวใจส�าคัญของการจัดเลี ้ยงที่เราต้ องค�านึงถึงอยู่เสมอ
การครอบครอง ‘คนเก่ง’

บริ ษัททัว่ โลกในทุกอุตสาหกรรมเผชิญกับความท้ าทายเดียวกันคือ จะสามารถ
หาคนที่เหมาะสมมาท�างานได้ อย่างไร จะพัฒนาศักยภาพของพวกเขา และรักษาคน
ที่มีศกั ยภาพเหล่านันให้
้ ท�างานกับองค์กรต่อไปนานๆ ได้ อย่างไร ส�าหรับอิมแพ็คฯ ผม
มองว่า พนักงานขายหายากที่สดุ
ไมซ์เป็ นธุรกิจที่ท้าทายมาก เพราะสิ่งต่างๆ เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ลูกค้ ามีความ
ต้ องการและความคาดหวังสูง คนท�างานไมซ์ต้องมี Mindset ที่จะท�างานในธุรกิจนี ้
พร้ อมจะรับมือและฝ่ าฟั นความท้ าทายและอุปสรรคต่างๆ ในการท�างานแต่ละวัน คน
ท�างานไมซ์และอยากประสบความส�าเร็ จ ต้ องไม่ยอมแพ้ รู้จกั ปรับตัว มีความยืดหยุน่
รู้ จกั เปลี่ยนแปลงปั จจัยแวดล้ อม เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ า
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ไ ม ซ์ เ ป็ น ธุ ร กิ จ
ที่ ท้ า ท า ย ม า ก
เ พ ร า ะ สิ่ ง ต่ า ง ๆ
เ กิ ด ขึ้ น อ ย่ า ง
ร ว ด เ ร็ ว ลู ก ค้ า มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ
ค ว า ม ค า ด ห วั ง สู ง

¡Œ Ò Çµ‹ Í¡Œ Ò Ç¢Í§
อิ มแพ็ คÏ

คนในวงการไมซ์จ�านวนมาก โดยเฉพาะระดับนานาชาติค้ ุนเคยกับอิมแพ็คฯ
รู้ จักสถานที่จัดงาน รู้ ว่ามีบริ การอะไรบ้ าง ความส�าเร็ จของอิมแพ็คฯ ในทุกวันนี ้
เป็ นผลจากความพยายามอย่างเต็มที่ของเราที่โปรโมตให้ ทกุ คนเห็นว่า อิมแพ็คฯ เป็ น
สถานที่ จัด งานแสดงสิ น ค้ า และการประชุม ที่ พึง ปรารถนามากที่ สุด ในเมื อ งไทย
เป็ นสถานที่ที่คนจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติชื่นชอบมากที่สดุ
เราสร้ างแบรนด์อมิ แพ็คฯ ในฐานะ Customer-Led Venue หมายถึง ออกแบบการ
บริ หารธุรกิจทังหมดตามความต้
้
องการของลูกค้ า น�าเสนอ solution แบบครบเครื่ อง
ที่จุดเดียว (one stop solution) ให้ ลกู ค้ า ตังแต่
้ ให้ เช่าพื ้นที่จดั งาน บริ หารระบบ
งานขายและการตลาด บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม และเรามีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เพื่อท�าให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การที่พงึ พอใจมากที่สดุ
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นอกจากความส�าเร็ จในระดับแนวหน้ าของวงการไมซ์แล้ ว อิมแพ็คฯ ยังมีส่วน
ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนรอบๆ พื ้นที่ในย่านเมืองทองธานี รวมถึง
ธุรกิจใน Supply Chain ของอุตสาหกรรมไมซ์
เราจะเปลี่ ย นตั วเองจากการเป็ นสถานที่
จั ด งานอี เ วนต์ ไ มซ์ (MICE Venue) เป็ นเมื องไมซ์ ครบวงจร
(Integrated MICE City) ด้ วยการผสมผสานการใช้ ง าน
อาคารสถานที่ แ ละสิ่ งอ� า นวยความสะดวกที่ มีอยู ่ แ ล้ ว
เข้ า กั บ สถานที่ พั ก ผ่ อนหย่ อนใจ
เพื่ อ ความบั น เทิ งใหม่ æ ที่ เ ราสร้ า งขึ้ น

นอกจากเป็ นเจ้ าของสถานที่จดั งานอีเวนต์ไมซ์แล้ ว อิมแพ็คฯ ยังเป็ นผู้จดั งาน
อีเวนต์ไมซ์ (Exhibition Organizer) ด้ วย โดยได้ ร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติจาก
หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส จัดงานแสดงสินค้ า
ระดับนานาชาติมากกว่า 12 งาน ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม อาทิ งานแสดงสินค้ า
ด้ านการก่อสร้ างและสาธารณูปโภค SIMA ASEAN งานแสดงสินค้ าเกษตรและ
อาหารแปรรู ป และ CEBIT ASEAN งานแสดงสินค้ าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั อันดับหนึง่ ของโลก ที่จะมาจัดในเมืองไทยครัง้ แรกในปี 2561
เมื่อดูจากเส้ นทางความส�าเร็ จที่ผ่านมา บวกกับการวางแผนที่ชดั เจน เป้าหมาย
การเป็ น Integrated MICE City คงอยู่ไม่ไกล
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ช นิ น ท ธ์ โ ท ณ ว ณิ ก
แ ก้  จ ท ย์ . . . พั ฒ น า
ไ ม ซ์ เ มื อ ง ไ ท ย
การพั ฒ นาธุ รกิจไมซ์

เราต้ องรู ้ ว่ า ตั วเองเก่ งอะไรหรือ ไม่เก่งอะไร

ชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หารดุสิต
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ผู้คร�่ าหวอดในธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การมายาวนาน ทังในบทบาท
้
การเป็ นบริ หารรุ่ นที่ 2 เป็ นอดีตนายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) และปั จจุบนั
ยังคงเป็ นหัวหน้ าทีมภาคเอกชนคณะท�างานสานพลังประชารั ฐ ด้ านการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวและไมซ์ ซึง่ เป็ นกลไกที่รัฐบาลตังขึ
้ ้นเพื่อให้ รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ขับเคลื่อนธุรกิจร่ วมกัน
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มองธุ ร กิ จ ไมซ์ ข องไทย

ทัว่ โลกรู้มานานแล้ วว่าธุรกิจไมซ์สร้ างรายได้ ให้ ประเทศได้ ดที สี่ ดุ ตัวหนึง่ เมือ่ ดูจาก
การใช้ จ่ายของผู้เดินทางกลุ่มนี ้ที่อยู่ในระดับสูง หลายประเทศจึงพัฒนาตลาดไมซ์
มายาวนาน บางประเทศยึดเป็ นนโยบายหลักในการปรับปรุงรายได้ ของประเทศเลย เช่น
เยอรมนี ในสมัยหลังสงครามโลกครังที
้ ่ 2 ทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจหนัก เริ่มมองมา
ทีธ่ รุ กิจไมซ์ด้วยเหตุผล 2 ข้ อ คือ
หนึง่ รายได้ จากต่างประเทศทีจ่ ะเข้ ามาทางตรงแน่นอน
สอง ผู้ประกอบการในประเทศตืน่ ตัว เช่น มีการจัดแสดงสินค้ าด้ านอาหาร ผู้ผลิต
และผู้ประกอบการก็จะได้ เรี ยนรู้ และมองเห็น ‘โอกาสใหม่’ ในการผลักดันธุรกิจใน
อุตสาหกรรมของตัวเองโดยตรง
เหตุผลความส�าเร็จของเจ้ าตลาดไมซ์ในโลกอย่างเยอรมนี เขาท�าได้ ดเี พราะมีรฐั บาล
เข้ ามาสนับสนุน ก�าหนดวางเป็ นนโยบายหลัก เมืองใหญ่ๆ ตอบรับด้ วยการจัดงานแสดง
สินค้ ารายการใหญ่ๆ และคงความต่อเนือ่ งมาได้ กว่า 40 - 60 ปี ถึงปัจจุบนั
เพราะฉะนันเมื
้ อ่ พูดถึงไมซ์ มิตคิ วามส�าคัญจึงไม่ใช่ในเชิงรายได้ โดยตรงเพียงด้ าน
เดียว แต่ยกระดับอุตสาหกรรมทีเ่ ราอยากจะส่งเสริมด้ วย อย่างสิง่ ทีแ่ วดวงไมซ์ของไทย
ท�าอยูต่ อนนี ้ โดยมีภาคเอกชนเป็ นหัวใจหลัก ก็เริ่มเปิ ดมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรม
หลากหลายมากแล้ ว
มองไมซ์ ใ ห้ เ ป็ น

นโยบายหลั ก ของประเทศ

การมองเรื่องไมซ์ให้ เป็ นเรื่องส�าคัญในขนาดทีก่ า� หนดเป็ น ‘นโยบายหลักของประเทศ’
โดยหันมาใส่ใจในธุรกิจนี ้จริ งจัง ไม่ใช่มองแต่เพียงด้ านท่องเที่ยวเท่านัน้ เพราะหาก
น�ามาวางแผนจัดการให้ ดเี หมือนทีบ่ างประเทศกรุยทางความส�าเร็จให้ เห็นแล้ว จะมีโอกาส
ส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมยิง่ ขึ ้นไปอีก
สิง่ ทีน่ า่ เสียดายคือการพัฒนาเกี่ยวกับไมซ์ในไทยทีผ่ า่ นมายังท�ากันแบบ ‘บังเอิญ’
เป็ นส่วนใหญ่ เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ทิ์ สี่ ร้ างขึ ้นเพือ่ รองรับการประชุมประจ�าปี
ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี 2534 ตอนนันดุ
้ สติ ธานีเข้ าไป
ช่วยด้ านการจัดเลี ้ยง เพราะยังไม่มใี ครให้ บริการตอบสนองการจัดประชุมในระดับนันได้
้
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ต้ องบอกตรงๆ ว่ารัฐบาลยังไม่มกี ารวางแผนทีด่ เี กี่ยวกับเรื่องไมซ์ อีกทังเมื
้ อ่ ไร้ แผน
หลักที่ดีแล้ วไทยเรายัง ‘ต่างคนต่างท�า’ เป็ นส่วนใหญ่ แต่การจะท�าไมซ์ให้ ส�าเร็ จ
ทุกฝ่ ายต้ องร่ วมกันท�างาน
อย่างในเยอรมนีทที่ กุ คนเข้ ามามีสว่ นร่วม มีเมืองเป็ นหัวใจส�าคัญ สายการบินแทบ
จะถูกบังคับให้ เข้ าร่วมด้ วยซ� ้า ดังนันในไทยเองก็
้
เหมือนกัน ล�าพัง TCEB องค์กรเดียวก็
ท�าไม่ได้ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาองค์กรเดียวก็ทา� ไม่ได้ เราจะแข่งขันกับคนอืน่
ได้ อย่างไร ถ้ าไม่มที งนโยบายหลั
ั้
กและการประสานความร่วมมือ
โจทย์ ที่ว่ า ไทยจะเป็น

‘ศู นย์ ก ลางไมซ์ ของเอเชีย ’

ประเทศไทยมีสงิ่ ที่จะมอบให้ ผ้ เู ดินทางเข้ าร่วมประชุมมากทีเดียว และคิดว่ามาก
ที่สดุ ในเอเชียด้ วยซ� ้า ถ้ าไทยตังโจทย์
้
ให้ ตวั เอง จึงไม่ควรอยูแ่ ค่วา่ ท�าอย่างไรจึงจะเป็ น
ศูนย์กลางของอาเซียนด้ วยซ� ้า แต่ควรมองไปถึงว่าจะท�าอย่างไรไทยจะเป็ น ‘ศูนย์กลาง
ของไมซ์ของเอเชีย’ แต่การไปถึงตรงนันไทยจะต้
้
องตังตุ
้ ๊ กตาขึ ้นมาและวางรูปร่างหน้ าตา
ให้ ชดั เจนก่อน
ไทยเรามีดอี ยูแ่ ล้ ว 2 - 3 เรื่ องหลัก คือแหล่งท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วดี สถานทีร่ องรับ
การจัดประชุมดี อาหารการกินขึ ้นชื่อ แต่ที่ส�าคัญที่สดุ คือการบริ การ หากเป็ นเรื่ องนี ้
เราสู้กบั ใครก็ได้ ในโลกธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การและการท่องเที่ยว ของไทยเป็ น
อันดับต้ นๆ ได้ สบาย ปั ญหาคือเราไม่เคยท�าอะไรของเราเองให้ ดีพอ ต่างจากคู่แข่ง
อย่างสิงคโปร์ ที่ยงั คงพยายามพัฒนาตัวเองเป็ นศูนย์กลางของไมซ์ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย
ด้ วยการวางแผนการลงทุนขนาดใหญ่ไม่หยุด
สายการบินแห่งชาติก็มีสว่ นส�าคัญ โดยมีภารกิจก�ากับชัดเลยว่าสายการบินจะ
ไม่ใช่แค่ธุรกิจที่ท�ารายได้ อย่างเดียวแต่ต้องเชื่อมโยงเส้ นทางไปยังเมืองส�าคัญ น�า
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ ามามากน้ อยอย่างไร สนับสนุนธุรกิจไมซ์ให้ เติบโต
ได้ อย่างไรด้ วย
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ไทยควรเล็งเป้าหมายไปที่อนั ดับ 1 ในเอเชีย เราต้ องชนกับสิงคโปร์ ค�าถามคือ
เรากล้ าหรื อไม่ วันนี ้ไทยมีโรงแรมมากมาย มีศนู ย์ประชุมที่พร้ อมรองรับอยู่แล้ ว และ
มีพื ้นฐานที่ดีอยู่ 2 - 3 เรื่ องในแบบที่คแู่ ข่งไม่มี แต่หากยังไร้ การก�าหนดเป็ นนโยบาย
หลักที่บงั คับให้ ทกุ หน่วยงานร่ วมมือกัน เราก็จะโตแบบ 20 ปี ที่ผ่านมา คือค่อยๆ เป็ น
ค่อยๆ ไป บางช่วงก็ดี บางช่วงก็สะดุด เหมือนเราใช้ โชคน�าทาง พึง่ พาว่าเมื่อไหร่ฝนจะ
ตก เพราะเราไม่พยายามควบคุมอนาคตของเราเอง ทังที
้ ่ไทยสามารถเป็ นศูนย์กลาง
ของไมซ์ได้ เลย ถ้ าเราตังหลั
้ กและท�าให้ ดี

กระจายไมซ์

ทั้ งในระดั บประเทศ

ไปจนถึ งระดั บท้ องถิ่น

ต้ องกระจายธุรกิจไมซ์ออกไปสูร่ ะดับท้ องถิ่นมากขึ ้น ยกตัวอย่างเยอรมนีอีกครัง้
จะพบว่าการจัดงานในบางเมืองมีคนมา 3 - 4 แสนคน และแต่ละเมืองจะมีงานไม่ซ� ้า
กันเลย นัน่ มาจากการอดทนส่งเสริ มต่อเนื่อง จากการจัดปี แรกๆ อาจมีคนมาเยือน
ไม่กี่พนั คน เขาเริ่ มจากเล็กๆ แต่หวั ใจหลักคือต้ องท�าต่อเนื่อง
ดังนันไทยเองหากจะสนั
้
บสนุนไมซ์ท้องถิ่น ก็ต้องวางแผนระยะยาว รัฐอาจจะช่วย
ในช่วงแรกก่อน 5 ปี ให้ คนในท้ องถิ่นเรี ยนรู้ และเติบโตเองได้ ในอนาคต แต่ไทยมัก
เจอปั ญหาส�าคัญที่สดุ ตรงนี ้ คือการขาดความต่อเนื่อง เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายก็
เปลี่ยน และการโยนภาระรับผิดชอบไปให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดมากเกินไปก็เป็ นปั ญหา
เพราะหากไม่มีความรู้ และเชี่ยวชาญหรื อพร้ อมรับฟั งจากผู้ที่มีประสบการณ์ ถึงจะมี
งบประมาณก็มกั จะผลักดันให้ ประสบความส�าเร็ จระยะยาวไม่ได้
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ไทยควร
เ ล็ ง เ ป้ า ห ม า ย
ไ ป ที่ อั น ดั บ 1
ใ น เ อ เ ชี ย

ทิ ศทางการพัฒนา
ธุ ร กิ จ ไมซ์

การพัฒนาธุรกิจไมซ์ เราต้ องรู้ ว่าตัวเองเก่งอะไรหรื อไม่เก่งอะไร หากยอมรับว่า
ไม่ถนัดก็น�าคนเก่งเข้ ามาช่วยแก้ ปัญหาหรื อข้ อผิดพลาดที่ผ่านมา เพราะไม่มีใครรู้
ทุกเรื่ อง อย่างผมเองถ้ าให้ ไปสร้ างโรงพยาบาล ก็คงสร้ างไม่เป็ น ดังนันการรู
้
้ วา่ คนเก่ง
อยู่ตรงไหนแล้ วน�ามาใช้ ให้ เป็ น จึงเป็ นสิ่งส�าคัญ
ต้ องยอมรับว่าที่ผา่ นมาบุคลากรของไทยยังเข้ าสูธ่ รุ กิจไมซ์น้อยมาก เช่นเดียวกับ
หลักสูตรการศึกษาและเด็กที่เรี ยนจบด้ านนี ้โดยตรงยังมีน้อย สวนทางกับการเติบโต
ของธุรกิจที่มีมากขึ ้น
นอกจากการจัด ระเบี ย บวางหลัก สูต รปูท างขัน้ พื น้ ฐานแล้ ว สิ่ ง ที่ ท� า ได้ คื อ
สร้ างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องเช่น TCEB ร่ วมมือกับกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ หรื อมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดสัมมนาให้
ความรู้ กระจายไปยังต่างจังหวัดมากขึ ้น เป็ นต้ น
ผมคิดว่าทุกอย่างไม่ยาก เพราะภาพลักษณ์ธุรกิจไมซ์ไทยในสายตาต่างประเทศ
ดีอยู่แล้ ว เราเป็ นที่หนึง่ ในโลกได้ ทกุ เรื่ องที่เกี่ยวกับบริ การการท่องเที่ยว แต่ขึ ้นอยู่กบั
รัฐบาลจะมีวิสยั ทัศน์วางแผนได้ หรื อไม่

•
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สุ เ ม ธ สุ ทั ศ น์ ณ อ ยุ ธ ย า
เ ส น่ ห์ แ บ บ ไ ท ย
มั ด ใ จ ทั่ ว โ ล ก
ความหลากหลายของ

เมื องไทย คื อข้ อได้เปรีย บ

ที่ เ รารองรั บได้ ทั้ง M I C E

ซึ่ งบางประเทศรั บไม่ได้ห มดขนาดนี้

สุเ มธ สุทัศ น์ ณ อยุธ ยา ผู้ค ร�่ า หวอดในธุ ร กิ จ ไมซ์ และอี ก บทบาทในฐานะ
นายกสมาคมส่งเสริ มการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรื อ Thailand Incentive and
Convention Association - TICA องค์กรที่เป็ นฟั นเฟื องส�าคัญช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
ไมซ์ในเมืองไทย
จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจไมซ์มานาน คุณสุเมธ แตกแขนง
ไอเดียเกี่ยวกับแวดวงนี ้ออกมามากมาย โดยเฉพาะการจัดท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
หรื อ Incentive Trip ที่เป็ นเสมือนกุญแจไขประตูสโู่ ลกของไมซ์ในประเทศไทย
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Incentive

จุ ดเริ่ มต้ นไมซ์ ใ นเมื องไทย

คนไทยเริ่ มรับรู้ เรื่ อง Incentive มาตังแต่
้ ปี 2525 - 2526 ช่วงนันกรุ
้ ๊ ปเป็ นแบบ
Long haul คือบินมาจากที่ไกลๆ ส่วนแบบ Short haul เพิ่งมาพัฒนาในยุคหลังๆ ผม
ว่าสหรัฐอเมริ กาน่าจะเป็ นต้ นก�าเนิดของ Incentive เป็ นตัวแม่ของการให้ รางวัลด้ วย
การเดินทาง
กลับเข้ ามาที่เมืองไทย Incentive บูมมากในช่วงนัน้ มากันเป็ นร้ อยบริ ษัทเลย พอ
Incentive เข้ ามามากขึ ้นเรื่ อยๆ ก็ดึงการประชุมเข้ ามา แล้ วประมาณปี 2533 เริ่ ม
มีการประชุมวิชาการมากขึ ้น โดยเฉพาะการประชุมของ World Bank ถือเป็ นตัว
จุดประกายให้ กบั ธุรกิจไมซ์ในบ้ านเราเหมือนกัน

ยุ คทองของไมซ์ ไ ทย

ผมว่าธุรกิจไมซ์ในเมืองไทยเดินมาได้ ถึงจุดนี ้ มันเกินกว่าความคาดหมายมาก
ผ่านอะไรมาเยอะมาก ที่ผ่านมาถือว่าบูมเลยทีเดียว เรามาไกลเกินกว่าที่คิดนะ
ภาพลักษณ์เมืองไทยค่อนข้ างดีมาก มาถึงจุดนี ้ผมว่าเราสามารถเป็ นหนึง่ ในห้ า
ของโลกได้ แค่พฒ
ั นาสิ่งที่เรามีอยู่ทงรี
ั ้ สอร์ ต การพัฒนาคน ท�าอย่างไรให้ คนไทยพูด
ภาษาอังกฤษได้ มากขึ ้น
และการที่เรามาได้ ไกลขนาดนี ้ เพราะเราเรี ยนรู้ จากความต้ องการของลูกค้ า
พยายามท�าอย่างไรก็ได้ ไม่ให้ เขาเซย์โน
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หนึง
่ ในความทรงจ�า

เท่าที่ผมจ�าได้ และคิดว่ายังไม่มีใครกล้ าท�าจริ งๆ ตอนนันผมได้
้
มีโอกาสจัดงาน
กาลาดินเนอร์ ที่เวทีมวยราชด�าเนิน จ�าได้ ว่าทริ ปนันเป็
้ นทริ ปที่ต้องท�างานหนักมาก
ท�าอย่างไรให้ เขาประทับใจเมืองไทย กลับไปแล้ วเกิดการบอกต่อ เรารู้ ว่าตอนนัน้
มวยไทยก�าลังโด่งดัง เราติดต่อไปที่สนามมวยราชด�าเนินเลย ขอเขาปิ ดเพื่อจัดงาน
เลี ้ยง ซึง่ เขาก็ตอบรับ เพราะเราเลือกวันที่ไม่มีการขึ ้นชก
แล้ วเวลามาก็ไม่ธรรมดา เราจัดตุ๊กตุ๊กไปรับทุกคน พอมาถึงพวกเขาก็จะเห็น
นักมวยก�าลังซ้ อมชกกันอยู่ ทีนี ้พอเข้ าไปข้ างใน ทุกคนต้ องร้ องว้ าว เพราะมันถูก set
ให้ เป็ นงานเลี ้ยง ซึง่ บอกเลยว่าเราต้ องสร้ าง Platform ขึ ้นมาเพื่อยกระดับพื ้นสนาม
ให้ เท่ากันส�าหรับวางโต๊ ะรับประทานอาหาร หมดแป้งไปหลายลังเลยนะ ผมก็เพิ่งรู้
เหมือนกันว่าแป้งมันช่วยดับกลิ่นได้ ดีเลย (หัวเราะ)

ไทยกั บ

MICE Destination

ความหลากหลายของเมืองไทย คือข้ อได้ เปรี ยบที่เรารองรั บได้ ทัง้ MICE ซึ่ง
บางประเทศรับไม่ได้ หมดขนาดนี ้ ทุกวันนี ้ไมซ์ต้องการประสบการณ์ที่พิเศษ
การท�า Incentive มันไม่ใช่แค่เอาผ้ าเช็ดตัวไปวางไว้ บนชายหาดแล้ วนอนทังวั
้ น
ไม่ใช่ มันต้ องมีกิจกรรม และมันต้ อง uni ue เราต้ องคิดเยอะมาก ต้ องรู้ วา่ ไปกระบี่
แล้ วจะมีประสบการณ์อะไร จะท�าที่กระบี่แบบภูเก็ตก็ไม่ได้ เพราะมันไม่เหมือนกัน
ไปชะอ�าก็ต้องคิดละเอียดขึ ้น เพราะหัวหิน ชะอ�า เป็ นเมืองที่คอ่ นข้ างขายยาก เพราะ
ฉะนันต้
้ องพยายามสร้ างประสบการณ์ใหม่ๆ
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นี่ ละ...

พลั งของไมซ์

ไมซ์มีสว่ นช่วยเรื่ องรายได้ ของประชาชน นอกจากเรื่ องนี ้แล้ วอาจช่วยสนับสนุน
การลงทุนด้ วย แต่ผมว่ามันต้ องมองระยะไกล แต่สิ่งส�าคัญที่สดุ คือท�าอย่างไรต้ องให้
เกิดการ repeated visit หรื อกลับมาซ� ้าๆ
รู้ ใช่ไหมครับว่า 60% ของนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทย เป็ น repeated visitor ซึง่
เยอะนะ มากกว่าหลายๆ ประเทศด้ วยซ� ้า ผมเคยถามคนไปบางประเทศในอาเซียนว่า
จะกลับไปที่นนั่ อีกไหม น้ อยคนที่จะตอบว่ากลับไป แต่ส�าหรับเมืองไทย ประสบการณ์
ที่ได้ ไม่เหมือนกัน ความประทับใจไม่เหมือนกัน ความโกลาหลก็เป็ นเสน่ห์ของเมือง
ไทยนะ ยุ่งเหยิงแต่ก็สนุก (หัวเราะ)

ประสบการณ์ คือต� า รา

ผมเคยรับนักศึกษาฝึ กงานเข้ ามาช่วยงาน ซึง่ เราเคยรับอาสาสมัครเข้ ามาท�างาน
เยอะมากจนต้ องคัดออก เราก็จะคัดเฉพาะหน่วยก้ านดี กล้ าพูด กล้ าท�า ทุกวันนี ้มี
นักศึกษาที่มาฝึ กงานกับเราแล้ วได้ งานประจ�าท�าอยู่ไม่กี่คน
เรื่ องไมซ์มนั เป็ นการสื่อสารให้ พวกเขาเห็น ให้ พวกเขาเรี ยนรู้ จากประสบการณ์
เพราะส่วนใหญ่คนไมซ์จะมาเรี ยนรู้ ที่ประสบการณ์เป็ นหลักจริ งๆ นอกจากเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยกันมาแล้ ว
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ค น ไ ม ซ์
จ ะ ม า เ รี ย น รู้
ที่ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
เ ป็ น ห ลั ก จ ริ ง ๆ

ไมซ์ ไ ทยจะไปถึงฝัน ?

ผมว่าคนไทยติดอย่างเดียวคือ ภาษา การจะขึ ้นไปเป็ นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียน
ภาษาส�าคัญมาก ซึง่ บ้ านเราตรงนี ้เป็ นอุปสรรคใหญ่
ส่วนความเข้ าใจเรื่ องไมซ์ แม้ แต่เด็กรุ่นใหม่ๆ ที่จบออกมาก็ยงั มีการรับรู้เกี่ยวกับ
ไมซ์ที่ไม่ถูกต้ องเท่าไหร่ นกั เข้ าใจว่าไมซ์คืออีเวนต์ แต่จริ งๆ ไม่ใช่เลย อีเวนต์เป็ น
ส่วนหนึง่ ที่เล็กๆ ของไมซ์
และไมซ์ก็ไม่ใช่งานออร์ แกไนซ์ที่ออกแบบโน่นนี่แล้ วก็ต้องถอนทิ ้ง มันมากกว่านัน้
โดยเฉพาะ Incentive เขามากันเป็ นสิบๆ วัน การประชุมก็มาสี่ห้าวัน และการแสดง
สินค้ าก็อาจจะหนึง่ อาทิตย์ คนรุ่ นใหม่ยงั เข้ ามาอยู่ในธุรกิจไมซ์ไม่มากเท่าไหร่ นกั
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ผ ศ . ร . ท . ( ห ญิ ง )
ด ร . เ กิ ด ศิ ริ เ จ ริ ญ วิ ศ า ล
ต้ น ท า ง ส ร้ า ง ค น ไ ม ซ์
ไมซ์ เป็ นศาสตร์ ที่อาศั ยแนวคิด การจัด การ

เชิ งบู ร ณาการ โดยมี ความคิด สร้างสรรค์เป็น °าน
เป็ นความท้ า ทายที่ เ ราต้อ งช่วยกัน สร้าง

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานนิทรรศการและงานอีเวนต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้พฒ
ั นาหลักสูตรเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อสร้ างบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่
จุ ดเริ่ มต้ นการเรี ยนการสอนด้านไมซ์ในไทย

ตอนไปเรี ยนเราได้ เห็นแนวคิด เห็นศักยภาพอุตสาหกรรม ซึง่ ประเทศเราก็ไม่ได้
ชัดเจนในตอนนัน้ แต่ด้วยความที่สนใจเรื่ องนี ้ ก็ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้ ว่า อุตสาหกรรมนี ้
น่าจะมาแรง คือน่าจะมีอิทธิพลอะไรสักอย่างในอนาคต
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จริ งๆ แล้ ว พัฒนาการของวิชาไมซ์มนั เกิดขึ ้นก่อนหน้ าที่จะท�าหลักสูตร แต่อยู่
ในสาขาการจัดการท่องเที่ยว เป็ นเหมือน MICE Tourism การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ แต่
จริ งๆ ในการบริ หารจัดการไมซ์โดยตรง จะเป็ นอุตสาหกรรมมี Supply Chain ต่าง
จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เลยมองว่าต้ องมีการจัดการลักษณะเฉพาะที่ยงั ต้ องอิง
กับบริ หารธุรกิจ ไม่ว่าการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ การตลาด ก็ต้องอาศัยพื ้นฐาน
ตรงนันอยู
้ ่ เลยเขียนหลักสูตรขึ ้นมาโดยอิง Core Business

ความท้ า ทาย คื อ...

ความท้ าทายเกิดกับเด็กรุ่นแรก คือเด็กไม่ร้ ู จกั อุตสาหกรรมไมซ์ ไมซ์คืออะไร แม้
กระทัง่ กระบวนการขอหลักสูตร อาจารย์ผ้ ใู หญ่ที่อยู่ในสภาวิชาการ หลายท่านก็ถาม
ว่าไมซ์คืออะไร ไมซ์คือหนูหลายตัวหรื อเปล่า แต่นนั่ ก็เป็ นช่องทางให้ เราได้ อธิบาย
ทุกคนก็เกิด perception มากขึ ้น เกิดความเข้ าใจมากขึ ้น
ความท้ าทายเกิดอีกครัง้ ตอนเขียนหลักสูตร เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์เป็ นอะไร
ที่คอ่ นข้ างจะบูรณาการจากหลายศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ก็ได้ หรื อเป็ นเรื่ อง
ของการออกแบบ การสื่อสาร บริ หารธุรกิจก็ใช่ แต่ทีนี ้เราจะวางตรงนี ้ยังไงจึงมองว่า
เป็ นการจัดการและไม่ใช่ท่องเที่ยวด้ วย เพราะฉะนันควรจะมี
้
ศาสตร์ เฉพาะตัว
จ�าได้ ว่าคนที่พูดถึงอุตสาหกรรมไมซ์ คือ ‘คุณพิชัย วาศนาส่ง’ ท่านไม่ได้ ใช้
ค�าว่าไมซ์ ท่านใช้ ค�าว่า Convention ท่านพูดเลยว่ากรุ งเทพฯ เป็ น Hub ของอาเซียน
ฟั งแล้ วขนลุกเลย ตรงกับที่เราคิดไว้ ท่านบอกประมาณว่า การจัดการประชุม กรุงเทพฯ
จะเป็ น Hub ในอนาคต เพราะเราอยู่ตรงกลางเส้ นทางของการเดินทางในอาเซียน
เราจะต้ องยิ่งใหญ่ในเรื่ องของอุตสาหกรรมนี ้ ฟั งแล้ วใช่เลย รู้ สกึ มีก�าลังใจ แล้ วคิดว่า
เราต้ องผลิตคนกลุม่ นี ้แล้ วละ
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ความต้ องการของตลาดแรงงานไมซ์

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ก็มี feedback กลับมาว่า นักศึกษารุ่นแรก 90%
ได้ งานในอุตสาหกรรมไมซ์ ไปตามออร์ แกไนเซอร์ ศูนย์ประชุม แล้ วส่วนใหญ่เกือบ
80% ก็ชมกลับมาว่าเด็กเข้ าใจ เด็กท�างานได้ พัฒนาการเร็ ว เรี ยนรู้ เร็ ว ในขณะที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ผลิตนักศึกษาในหลักสูตร Event Management เป็ นรุ่นที่ 2
ผู้ป ระกอบการเองก็ ต้ อ งการคนที่ จ บตรง ที่ ผ่ า นมารั บ จากสาขาต่า งๆ ทาง
สังคมศาสตร์ เขาอยากได้ บคุ ลากรโดยตรงที่เข้ าใจเรื่ องไมซ์ อย่างน้ อยก็เข้ าใจกลุ่ม
ลูกค้ าว่าต้ องการอะไร ว่าลูกค้ าจัดงานศูนย์ประชุมไม่เหมือนกับงานที่จดั ในโรงแรม
หรื อเข้ าใจองค์ประกอบของอุตสาหกรรม ซึง่ ถ้ ารัฐบาลขับเคลื่อนเรื่ องนี ้ให้ ชดั เจนขึ ้น
อย่ามองแค่ผลิตบุคลากรให้ กบั ในประเทศ เราผลิตเป็ นแรงงานส่งออกก็ได้ และรัฐบาล
ต้ องสนับสนุนการจัดงานสิง่ อ�านวยความสะดวก โครงสร้ างพื ้นฐานทีก่ ระจายสูภ่ มู ภิ าค
อย่างแท้ จริ ง
ทิ ศทาง...เพื่ อพั ฒนาบุค ลากร

ถ้ ามองในแง่หลักสูตร จริ งๆ ตอนนี ้ขยายได้ ทกุ ระดับอยูแ่ ล้ ว และในมหาวิทยาลัย
อืน่ ก็ทา� ตอนนี ้ต้ องยอมรับว่าองค์ความรู้ของไมซ์ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับแนวคิด ยังไม่พอ
ในทางวิชาการยังมีช่องให้ เล่นอยู่หลายอย่าง
งานวิจยั ต่างๆ จะมาเติมเต็มคอนเทนต์หรื อเรี ยกว่า Theory of Knowledge
คือองค์ ความรู้ ในเชิงทฤษฎี ได้ มากขึน้ เราก็ จะมี ทฤษฎี ของเรา เพราะฉะนัน้ การ
เปิ ดหลักสูตรระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก ในอนาคต จึงมีความจ�าเป็ นส�าหรั บ
อุตสาหกรรมไมซ์และอีเวนต์
ในอี กทางหนึ่ง พนัก งานระดับปฏิ บัติก าร แน่น อน เราก็ ต้องมุ่ง ไปที่ อาชี ว ะ
ซึง่ เขาก็ท�าเรื่ องนี ้อยู่ TCEB เข้ าไปเป็ นกรรมการร่ วมในการก�าหนดหลักสูตรในระดับ
อาชีวะ อาจจะให้ เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชาก็ได้ ว่าวิชาเอกเรี ยนช่าง วิชาโทไปเรี ยน
ช่างของไมซ์ ช่างของโรงแรม เป็ นต้ น เราก็จะได้ คนเฉพาะทาง
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อ า เ ซี ย น เ ป็ น
โอกาสของเรา
เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น ผู้ น� า
ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ไ ม ซ์

พั ฒ นาการไมซ์ ใ นประเทศไทย

ต้ องยอมรับว่าอุตสาหกรรมไมซ์เกิดจากประเทศในยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี
ฝรั่ งเศส เป็ นจุดก� าเนิดของอุตสาหกรรมนี ้ หลังจากนัน้ ก็เริ่ มกระจายไปที่อเมริ กา
องค์ความรู้ ก็ไปเกิดที่อเมริ กา แต่โดยต้ นทุน โดยแรงงานที่แพง หรื ออะไรก็แล้ วแต่
ก็เป็ นโอกาสที่มนั ไหลมาทางอาเซียน บวกกับเรื่ องการขนส่งง่ายขึ ้น ฉะนันเป็
้ นโอกาส
ทังนั
้ นเลย
้
เป็ นศักยภาพให้ ภมู ิภาคเรา
เมื่อหันกลับมาดูประเทศไทย จากที่คณ
ุ พิชยั พูดจนถึงวันนี ้เป็ นรู ปธรรมแล้ วหรื อ
ยัง ก็ต้องยอมรับว่าเป็ นมากขึ ้นเยอะ แต่ช้าไปนิดหนึง่ มีการตัง้ TCEB ขึ ้นมา มีหลักสูตร
มีการอบรม มีใบรับรองที่ TCEB พยายามท�า ศิลปากรหรื ออีกหลายมหาวิทยาลัยท�า
หลักสูตรขึ ้นมา มีการผลิตบุคลากรขึ ้นมาโดยตรง อันนี ้เป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น ในการที่
จะสนับสนุนให้ อตุ สาหกรรมเราชัดเจนขึ ้น ซึง่ ทาง TCEB ก็พยายามที่จะเป็ นผู้น�าทาง
ด้ าน MICE Academy สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการน�าทางเรื่ องวิชาการ หรื อพัฒนา
บุคลากร ก็คอ่ นข้ างชัดเจน
ถ้ าให้ เปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ าน วันนี ้เรายังไม่ชนะสิงคโปร์ แต่เราควร
ชนะมาเลเซียอย่างเด็ดขาด ศักยภาพของ Supply ต่างๆ อย่างเช่น เรื่ องของ Tourism
Content วัฒนธรรม เราชนะขาดอยู่แล้ ว ก็เหลือเรื่ องการจัดการ กับเรื่ องของความ
ร่วมมือ ผู้ประกอบการ connection จะเรี ยกว่าเรื่ องของการรวมตัวของผู้ประกอบการ
หรื อของอุตสาหกรรม ต้ องเข้ มแข็งกว่านี ้
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นวั ตกรรม เทคโนโลยี
เมื่ อเชื่ อมโยงกับ ไมซ์

เรื่ องนี ้น่าสนใจ เพราะถ้ ามองในเรื่ องนวัตกรรม เทคโนโลยี ความรวดเร็ วของ
แอปพลิเคชัน Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพ อันนี ้เป็ นตัวเสริ มอุตสาหกรรมไมซ์แน่นอน เป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานที่มีความจ�าเป็ นมากขึ ้น ไม่มีไม่ได้ แล้ ว เพราะเป็ นความต้ องการของ
คนกลุม่ ไมซ์ที่จะเข้ ามา ถ้ าคุณไม่มี เขาก็ไม่มา
พลั งของอุ ตสาหกรรมไมซ์
มี ความส� า คั ญ ต่ อประเทศอย่างไร

ไมซ์ เป็ นศาสตร์ ทอี่ าศัยแนวคิดการจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีความคิดสร้ างสรรค์
เป็ นฐาน เป็ นความท้ าทายที่เราต้ องช่วยกันสร้ าง เพราะถ้ าเราบอกว่าไมซ์คือการ
จัดประชุม มีศนู ย์ประชุม รอให้ เขามาจัดประชุม มันก็จบแค่นนั ้ แต่ถ้าเรา create
อะไรขึ ้นมา คนในอุตสาหกรรมต้ องท�าตัวให้ เป็ น entrepreneur เป็ นผู้ประกอบการที่มี
ความคิดสร้ างสรรค์
ยกตัวอย่าง เทศกาลปามะเขือเทศของประเทศสเปน เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิม่ เรื่ อง
ทรัพยากรได้ ดี มะเขือเทศที่เหลือ Over Supply ไม่อร่อย ราคาถูก คือมูลค่ามันก�าลัง
จะเน่า แต่เอามา create เป็ นอีเวนต์ปามะเขือเทศ ซึง่ เป็ นตัวอย่างทีค่ รีเอทีฟ contribute
เศรษฐกิจจริ งๆ ในประเทศไทยก็มีความคิดสร้ างสรรค์ที่ดี แต่อาจจะยังไม่พอ
มองไมซ์ ใ นอนาคต

มองเรื่ องอาเซียนว่าเป็ นโอกาสของเรา เพราะเราเป็ นผู้น�าความรู้ เรื่ องไมซ์ แต่จะ
ไปถึง Hub ได้ หรื อไม่ ก็คงอยูท่ ี่บทบาทของอาเซียนว่าจะเป็ นอย่างไรในเวทีการค้ าโลก
ปั จจุบนั
ส่วนความท้ าทายเป็ นลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้ ไปพัฒนาคน ไปพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างไร และเรื่ องการยอมรับของเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ ของคนใน
อุตสาหกรรม ทัง้ Buyer และ Seller เรามีการยอมรับตรงนัน้ และน�าไปใช้ จริ งขนาด
ไหน คนในอุตสาหกรรมไมซ์เป็ นคนเก่ง แต่ต้องร่ วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ดังนันเก่
้ ง
และร่ วมมือสร้ างไมซ์ไทยให้ เข้ มแข็ง นี่คือความท้ าทาย
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ก า ร ท� า ง า น ด้ า น ไ ม ซ์
โดยเฉพาะ
ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า
เ ป็ น ง า น โ ป ร เ จ ก ต์ ใ ห ญ่
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แ ล ะ ทุ ก โ ป ร เ จ ก ต์ ข อ ง
ไ ม ซ์ ก็ เ ห มื อ น
ธุ ร กิ จ S t a t
ที่ เ ร า จ ะ ต้ อ ง เ ริ่ ม ต้ น
แ ล ะ ห า ข้ อ มู ล ทุ ก อ ย่ า ง
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เ ก รี ย ง ไ ก ร ก า ญ จ น ะ โ ภ คิ น
บุ ก เ บิ ก ก รุ ย ท า ง
ส ร้ า ง ง า น อี เ ว น ต์ ไ ท ย
หั วใจของการท� า งานอี เ วนต์ระดับ แนวหน้า
คื อวิ สั ยทั ศน์ ที่ดีและการมองหาโอกาส
ทางธุ ร กิ จ ใหม่ æ ตลอดเวลา

เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน หนึง่ ในผู้ก่อตัง้ Index หรื อ บริ ษัท อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ
วิลเลจ จ�ากัด (มหาชน) ด้ วยสมองที่ไม่หยุดคิดงานสร้ างสรรค์ เริ่ มท�าธุรกิจตังแต่
้ อายุ
เพียง 26 ปี ในวันที่คนไทยยังไม่ร้ ูจกั ค�าว่าอีเวนต์เลยด้ วยซ� ้า และวันนี ้อีเวนต์ได้ พาเขา
มาไกลในระดับเป็ นบริ ษัทอีเวนต์ของคนไทยบริ ษัทเดียวที่ติดอันดับ 7 ของโลก จาก
การจัดอันดับโดยนิตยสาร Special Events Magazine ของสหรัฐอเมริ กา ทังหมด
้
เกิดจากจุดเริ่ มต้ นที่เขาบอกว่า มาจากความคิดสร้ างสรรค์ล้วนๆ
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กว่ า จะเป็ น
‘Index’

เราเริ่ มต้ นด้ วยคอนเซ็ปต์ที่วา่ cover ทุกอย่างทังหมด
้
คิด ออกแบบเวที สร้ างเวที
หาพิธีกร ท�าสไลด์มลั ติวิชนั่ และเราเริ่ มหาเทคนิคใหม่ๆ เช่น จ้ าง Light and Sound
มาใช้ ซงึ่ หายาก คุณภาพไม่มี ทุกคนก็เริ่ มนับหนึง่ กันในช่วงเวลานัน้ ถือเป็ นยุคบุกเบิก
จริ งๆ เป็ นการสร้ างอุตสาหกรรมนี ้แบบจริ งจัง เพราะเราต้ องพัฒนา Supply Chain
ของธุรกิจนี ้ด้ วย ไม่ใช่ท�าคนเดียวแล้ วจะสามารถอยู่ได้ เราไม่ได้ แค่ท�าธุรกิจของเรา
อย่างเดียว แต่เราต้ องพัฒนาอุตสาหกรรมนี ้ให้ มีมาตรฐาน
คือธุรกิจพวกนี ้ถ้ าไม่มีใครกล้ าที่จะก้ าวออกไป เราก็จะท�ากันเหมือนเดิม Index
เราเป็ นผู้น�า เราพัฒนาวงการด้ วยการ launch อะไรใหม่ๆ ให้ กบั ธุรกิจจริ งๆ แม้ กระทัง่
พวก Mobile Fun Park เราก็ไปน�าพวกเครื่ องเล่นต่างๆ เช่น ยูโรบันจี ้ เอาเข้ ามาหมด
เราน�าหน้ าธุรกิจในไทยมาก เพื่อให้ ลกู ค้ ามีตวั เลือก มีกิจกรรมที่แตกต่างจากที่เคย
ท�า เราพร้ อมเสี่ยงเวลาลงทุน ไม่รู้ธุรกิจจะดีไหม แต่ก็เป็ นวิธีที่จะขับเคลื่อนให้ ธุรกิจ
นี ้ก้ าวออกไปข้ างหน้ า พอเป็ นแบบนี ้สิ่งที่เกิดขึ ้นก็คือ เราได้ พฒ
ั นา ไม่ใช่แค่ตวั เองแต่
เป็ นในวงการด้ วย

ทิ ศทางในอนาคต

ในวันนี ถ้ ้ าพูดถึงวงการอุตสาหกรรมอี เวนต์ ถื อว่าผมนับเอา MICE เข้ าอยู่
Under ค�าว่า Event Business เพราะ Event Business ครอบคลุม Meeting,
Incentive Travel, Convention, Exhibition วันนีค้ �าว่าอีเวนต์มันใหญ่ขึน้ ไปอีก
จะไม่ใช่แค่ห้องประชุม หรื อ Exhibition แต่เราพูดถึง Music Festival, Sport Event
มันไปไกลกว่า ความจริ งคือในระดับโลกเขาก็คิดกันแบบนี ้
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ผมมองว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้ วที่เราจะต้ องมีการวางแผนก�าหนดยุทธศาสตร์
ประเทศ ที่น�าอีเวนต์มาเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศของภูมิภาค หลายๆ
ประเทศ ภูมิภาค เมือง (City) น�าอีเวนต์มาเป็ นตัวสร้ างรายได้ และเมื่องานประสบ
ความส�าเร็ จ ไม่ได้ แปลว่าใครคนใดคนหนึ่งได้ รับความส�าเร็ จผู้เดียว เช่นว่าเราจัด
1 งานบริ ษัทได้ โรงแรมได้ เท่านัน้ แต่มนั ได้ ทงเมื
ั ้ อง
ประเทศไทยต้ อ งเปลี่ ย นฐานความคิ ด ใหม่ ทัง้ หมด โดยเฉพาะภาครั ฐ และ
ท้ องถิ่นชอบมองวิธีได้ เงินจากอุตสาหกรรมอีเวนต์แบบระยะสัน้ เป็ นรายได้ ที่เข้ ามา
สันๆ
้ ซึ่งประเทศอื่นเขาไม่เอาแล้ ว ดังนัน้ ต้ องเปลี่ยน ไม่เช่นนัน้ ไทยจะไม่สามารถ
ก้ าวข้ าม และท�าให้ อตุ สาหกรรมอีเวนต์ไปไกลได้ มากขึ ้น
ธุ ร กิ จ อี เ วนต์
กั บไมซ์

ถ้ าเรามองมิตใิ ห้ อีเวนต์เป็ นตัวแทนไมซ์ เราใช้ อีเวนต์เป็ น Business เป็ น Industry
มันจะท�าให้ การมองมิติของภาพรวมกว้ างขึ ้น เราควรจะต้ องมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ก็คือ TCEB นี่ละ แต่ต้องขยายหน้ าที่ขึ ้นว่าเป็ นหน่วยงานที่เข้ ามาดูทงอุ
ั ้ ตสาหกรรม
อีเวนต์ให้ มนั ใหญ่ขึ ้น คือนอกจากน�างานเข้ ามาอย่างที่ท�าอยู่แล้ ว โดยเพิ่มการริ เริ่ ม
หรื อส่งเสริ มงานอีเวนต์ที่เป็ นของไทยหรื อแบรนด์ไทยให้ แข็งแรง สุดท้ ายควรจะเริ่ ม
ส่งออกอีเวนต์ สนับสนุนให้ เงินในการส่งออกงาน
ผมว่าถ้ าท�าสามข้ อนี ้ไทยจะได้ ประโยชน์ เพราะในวันที่แบรนด์ไทยแข็งแรง เราส่ง
ไปต่างประเทศได้ มากขึ ้น ก็เหมือนกับเยอรมนี งานตระกูล Messe ทังหลาย
้
ที่โกยเงิน
กลับเข้ าประเทศตัวเองโดยทีไ่ ม่เห็นจ�าเป็ นต้ องจับงานในประเทศตัวเองเพียงอย่างเดียว
หัวใจของการท�างานอีเวนต์ระดับแนวหน้ า คือวิสยั ทัศน์ที่ดแี ละการมองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา มองเห็นช่องว่างและก็ขบั เคลื่อนให้ เกิดผล ซึง่ สิ่งนี ้ยาก
ที่สดุ เพราะทุกคนอาจมองเห็นโอกาส แต่การจะ Make It Happen คือ ต้ องลงมือท�า
และต้ องใช้ พลัง มันถึงจะเกิดขึ ้นได้ จริ งๆ
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ก า ร ท� า ง า น อี เ ว น ต์
ร ะ ดั บ แ น ว ห น้ า
คื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ดี แ ล ะ
การมองหาโอกาส
ท า ง ธุ ร กิ จ ใ ห ม่ ๆ

ไทยได้ อะไรจาก
เมกะอี เ วนต์

น่าดีใจที่รัฐเริ่ มมีความเข้ าใจอุตสาหกรรมนี ้มากขึ ้นเรื่ อยๆ เดี๋ยวนี ้คนเข้ าใจว่า
ธุรกิจนี ้คืออะไร ส�าคัญต่อเศรษฐกิจยังไง รายได้ การจัดงานไม่ใช่แค่ได้ กบั บริษัทเท่านัน้
แต่หมายถึงการได้ ทงเมื
ั ้ อง และไทยเริ่ มมีอีเวนต์ที่หลากหลายขึ ้น
แต่สิ่งที่บ้านเรายังขาดคือการวางแผนที่เป็ นมาสเตอร์ แพลน 10 - 20 ปี ข้างหน้ า
หลายคนถามว่าการดึงงานเมกะอีเวนต์เข้ ามาจัดอย่างฟุตบอลโลก โอลิมปิ ก World
Expo เอาอะไรเข้ ามาดี ผมตอบว่าดูง่ายๆ ฟุตบอลโลกใช้ เวลา 1 เดือน สร้ างสนาม
ใหม่ทงประเทศ
ั้
6 - 7 สนาม เพื่อรองรับคนดูหกหมื่นคน นักท่องเที่ยวทัว่ โลกมาหนึง่
เดือน เตะจบ หลังจากนันสนามพวกนี
้
้จะท�าอย่างไรต่อ เงินลงทุนไปกี่แสนล้ าน ถ้ า
เป็ นโอลิมปิ ก ก็ต้องสร้ างสนามเต็มไปหมดสุดท้ ายก็ไม่ได้ ใช้
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ดังนันโมเดลที
้
่น่าสนใจคือประเทศไทยต้ องวางแผนในทุกครัง้ ที่รัฐบาลสนใจจะ
Bidding มา เราควรมีหน่วยงานที่คิดไกลไปอีก 10 - 15 ปี แล้ ววางแผนว่าท�าไมต้ อง
Bid งานนี ้งานจะไปอยูท่ ี่ไหน เมืองไหน และจะมีอะไรกับเมืองในอนาคต ตอนนี ้เรายัง
ไม่คิดแบบนี ้ เรายังท�างานแค่เฉพาะหน้ า ไป Bid งานเล็กๆ เข้ ามา ท�าไมเราไม่เอาคน
เป็ นล้ าน ท�าไมไม่มองระยะยาว ก็ต้องวางแผน ซึง่ ความจริ งแล้ วเราพร้ อม คนพร้ อม
แต่ไม่มีคนวางแผนระยะยาว

รากที่ แข็ งแรง

ของธุ ร กิ จ อี เ วนต์ในไทย

ต้ องไปปรับโครงสร้ างในรัฐบาลก่อน ว่าเราควรมีหน่วยงานที่พร้ อมจะรับผิดชอบ
ในการวางอีเวนต์ เพื่อสร้ างซีรีส์ ไม่ใช่อีเวนต์หนึง่ ไปอยูก่ ีฬา อีกงานไปอยูก่ ระทรวงโน้ น
กระทรวงนี ้ ทุกกระทรวงจัดหมดมาชนกัน ไม่มีใครมานัง่ วางแผน ทุกคนจัดได้ แต่
หน่วยงานนี ้ต้ องเป็ นผู้วาง slot วางแผนทังระยะ
้
1, 3, 5, 10, 15 ปี จะเป็ นอย่างไร
เพื่อจะท�าให้ มนั เชื่อมโยงกับโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นๆ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ประเทศ
ภาครั ฐต้ องเปลี่ยนโครงสร้ างตรงนี ้ แล้ วจะท�าให้ อุตสาหกรรมอีเวนต์ โตแบบ
แข็งแรงและมีประโยชน์กบั ประเทศมากขึ ้น
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เ บิ ด จ� า เ ริ ญ นุ สิ ต
จั บ ต า . . . ก ล ยุ ท ธ์
‘ ไ ม ซ์ สั่ ง ตั ด ’ มั ด ใ จ ค น
เพราะการท่ องเที่ ย วเป็น รางวัล

ทุ ก อย่ า งต้ องมี WOW

actors

ชวนไปท� า ความรู้ จัก อี ก หนึ่ ง บริ ษั ท ชัน้ น� า ระดับ โลกในวงการธุ ร กิ จ ไมซ์ ด้ า น
การจัด Incentive Travel อย่าง Pacific World ซึ่งมีเครื อข่ายกว่า 44 ประเทศ
ทัว่ โลก ทังในยุ
้ โรป อเมริ กา ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ และเอเชีย โดยในประเทศไทย
หรื อ Pacific World (Thailand) มี คุณเบิด จ�าเริ ญนุสิต Country Manager นัง่ แท่น
เป็ นผู้บริ หารหนุ่มไฟแรง
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อดี ตสู ่ ปั จ จุ บันของ

Incentive ในไทย

สิ่งที่เห็นได้ ชดั สุดคือขนาดของกลุม่ ลูกค้ าเล็กลง เพราะสภาพทางเศรษฐกิจทาง
อเมริ กนั และยุโรปผันผวน ที่ผ่านมาเจาะตลาด High-end และ Luxury มาตลอด
เนื่องจากผู้เดินทางคือตัวท็อปขององค์กรระดับเทียร์ (Tier) ใหญ่ ใช้ งบประมาณสูง
มากต่อหัว แต่หลังๆ เป็ นเทียร์ ระดับรองลงมาเดินทางมาเมืองไทยเพิ่มมากขึ ้น
ลูกค้ าองค์กรจะมีชื่อเรี ยกของ Incentive Trip ที่ตา่ งกัน หรื อบางครัง้ คล้ ายคลึงกัน
อาทิ Chairman’s Club, President Club กลุม่ นี ้จะมีระดับสูง Budget จ่ายต่อหัวสูง
ส่วนระดับรองลงมาเป็ น Lower Tier กลุม่ Diamond’s Club หรื อ Hundred percent
Club (ขายได้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์) เป็ นพนักงานในองค์กรหรื อดีลเลอร์ ประเภทนี ้ ขนาด
ผู้มาร่ วมงานจ�านวนมากขึ ้นแต่จ�านวนวันน้ อยลง เพราะปั จจัยเข้ าถึงเมืองไทยง่ายขึ ้น
บวกกับมีเที่ยวบินหลายแบบ โดยมีราคาเป็ นตัวเลือก
แต่ก่อนเรามีลกู ค้ า Luxurious ประมาณ 40 - 50 คน ทริ ปหนึง่ สามารถเลือกพัก
โรงแรม 5 ดาวได้ หลายคืน แต่ตอนนี ้จ�านวนวันลดลงต้ องสลับไป 4 ดาวบ้ าง ดังนัน้
พัฒนาการที่เปลี่ยนไป คือแต่ก่อนเน้ นเจาะ High-end แต่เวลานี ้ กลายเป็ น Lower
Tier หรื อกลุม่ Budget น้ อยลง แต่มีความถี่ในการเดินทางมากขึ ้น
จุ ดขายของ

Incentive ในไทย

การที่มีตวั เลือกโรงแรมเชนหลากหลายลูกค้ าจึงมองว่า ‘Good value for money’
นอกจากนี ้ยังสามารถใส่ความครี เอทีฟขายความพิเศษให้ ตลอดทริ ป
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สิ่งที่เราท�ามาตลอดให้ กบั ลูกค้ า Luxury คือเติมเรื่ องเซอร์ ไพรส์ให้ ตลอด เราเน้ น
เลือกสถานที่และร้ านอาหารอย่างดี มีของขวัญของที่ระลึก Room gift ให้ ทุกคืน
ก่อนนอน และเราพยายามยึดหลักการที่ว่า ผู้ที่ได้ มา Incentive Trip คือผู้ท่ีได้ รับ
รางวัล เป็ นผู้ที่ประสบความส�าเร็ จจึงได้ มาร่ วมการเดินทางนี ้ โปรแกรมที่เราจัดสรร
ให้ จึงควรเป็ นโปรแกรมพิเศษ และแตกต่างจากการเดินทางมาท่องเที่ยวด้ วยตัวเอง
ยกตัวอย่าง เริ่ มจากการเดินทางโดยทางเรื อ ระหว่างเส้ นทางมีคนพายเรื อมา
บริ การน� ้า สร้ างความประทับใจแรก ต่อมาเดินทางเข้ าไปชมพระราชวัง พอออกมาปุ๊ บ
เจอรถต�ารวจเป็ นผู้น�าคาราวานรถตุ๊กตุ๊กวิ่งไปทัวร์ รอบเกาะรั ตนโกสินทร์ แวะพัก
รับประทาน Street Food จบด้ วยมื ้ออาหารดินเนอร์ เมนูไทยๆ ชมวิววัดอรุ ณฯ
ส�าหรับเช้ าต่อมา แบ่งทางเลือกตามความชอบของลูกค้ า เช่น ท�าอาหาร ท�าสปา
ท�างานประดิษฐ์ ช้ อปปิ ง้ เที่ยวตลาดน� ้า หรื อบางคนไม่อยากท�าอะไรเลยก็เลือกได้
ทีมเราต้ องพร้ อมดูแลและจัดเตรี ยมให้ ทงหมด
ั้
นี่คือสิ่งที่เจอใน Top Tier

โจทย์ ที่ท้ าทาย

เพราะการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล ทุกอย่างต้ องพิเศษ ต้ องมี WOW Factors
การตีโจทย์ ในสิ่งที่ลูกค้ าต้ องการจึงเป็ นสิ่งส�าคัญ ดังนัน้ การดึงข้ อมูล การทราบ
ความต้ องการของลูกค้ าให้ มากที่สดุ นี่คือความท้ าทายแรก
บางคนอยากว้ าวแต่ขอไม่แพง บางคนบอกว่าว้ าวต้ องตกแต่งเยอะอลังการ
แต่ บ างครั ง้ ฝรั่ ง ก็ ว้ า วเรื่ อ งเล็ ก ๆ น้ อยๆ เช่ น มี โ ลโก้ บริ ษั ท เขาในถุง กล้ ว ยแขก
ที่ตลาดน� ้าด�าเนินสะดวก มีธงบริ ษัทติดอยู่กบั รถตุ๊กตุ๊ก เหล่านี ้เป็ นต้ น
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ในประสบการณ์ซงึ่ เกิดขึ ้นโดยไม่คาดคิด นัน่ คือ ตอบโจทย์ว้าว ขณะที่กลไกวัด
ความส�าเร็ จอีกอย่างคือ ความประทับใจ ส่วนลูกค้ าเก่าท�าอย่างไรให้ มาอีก นี่คือโจทย์
ที่ยาก เพราะฉะนันต้
้ องดูว่าที่ผ่านมาเคยท�าอะไร ต้ องท�าให้ ดีกว่าเดิม ต้ องท�าให้ เขา
รู้ สึ ก คิ ด ไม่ ผิ ด ที่ เ ลื อ กเมื อ งไทย โจทย์ ข องการท� า Incentive ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น คื อ
การคิ ด ค้ น โปรแกรมที่ พิ เ ศษและแตกต่า งหรื อ Tailor-made program เพราะ
ลูกค้ าทุกคนมีความชอบในสิ่งที่ตา่ งกัน ทุกคนต่างกัน ถ้ าลูกค้ ากลับไปด้ วยรอยยิ ้มก็
ถือว่าประสบความส�าเร็ จแล้ ว
ท� า งานให้ ส นุ ก

เราจะให้ ความส�าคัญกับการตีโจทย์ และต้ องใช้ เวลา 6 - 7 เดือน ในการเตรี ยม
งาน ติดต่อประสานงาน หาสถานที่ โดยส่วนใหญ่จะมีการท�า Site Inspection ก่อน
เสมอ การท�างานแต่ละครัง้ แทบไม่ได้ เผชิญกับลูกค้ าโดยตรง แต่จะคุยกับ Incentive
House ซึง่ เป็ นคนประสานงานเป็ นตัวกลางดูแลตังแต่
้ ตวั๋ เครื่ องบิน การเดินทาง ฯลฯ
สิ่งที่เป็ นหัวใจหลัก คือต้ อง clear cut เพื่อให้ เขาไปเจรจากับลูกค้ า ขันตอนนี
้
้จึง
ส�าคัญมากในการรักษามาตรฐาน เพื่อการตัดสินใจครัง้ ต่อไปจะเลือกเราอีก ต้ องคุย
รับข้ อมูลมาให้ มากที่สดุ คุยด้ วยอีเมลก็ไม่เท่ากับการนัดเจอตัว จะได้ ข้อมูลมากกว่า
นอกจากนี ้ยังท�าให้ ได้ เรี ยนรู้ลกู ค้ าในแต่ละเชื ้อชาติด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริ กา หรื อ
แม้ แต่คนประเทศเดียวกันแต่อยู่คนละรัฐ ลักษณะเฉพาะก็ไม่เหมือนกัน ต้ องอาศัย
ประสบการณ์ในการจดจ�าและเข้ าใจ
นอกจากนี ้การแสวงหาข้ อมูลส�าคัญ ต้ องมีในมือว่าร้ านอาหารระดับ High-end
มี ที่ไหนบ้ าง พร้ อมกับลงลึกรายละเอี ยดว่าลูกค้ ามี ข้อจ� ากัดอะไร คนนี ไ้ ม่กินผัก
คนนี ้ไม่กินเนื ้อ คนนี ้ต้ องฮาลาล บางคนไม่กินอาหารที่ต้องปรุง บางคนไม่ชอบอาหาร
รสจัด บางคนไม่กินอาหารกระป๋ อง แปลกมาขนาดไหนก็ต้องรับมือให้ ได้
เพราะเขาคือ President หรื อ Top Tier พนักงานระดับสูงหรื อลูกค้ าคนส�าคัญ
ขององค์กรนันๆ
้ การที่ได้ รับรางวัลมา นัน่ หมายความว่าเขาต้ องเป็ นผู้จดั สรรประโยชน์
ให้ บริษทั อย่างดีเยีย่ ม ท�ายอดได้ หลายสิบล้ าน การได้ รับการท่องเทีย่ วเป็ นรางวัลจึงเป็ น
สิง่ พิเศษ ต้ องตระหนักและท�าให้ ดีที่สดุ เช่นกัน เพื่อตอบแทนในสิง่ ที่เขาควรจะได้ รับ
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M I E ต้ อ ง ก า ร
ค น ที่ มี ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น
ก็ มี หั ว ใ จ รั ก ง า น
บ ริ ก า ร

โอกาสของ
Incentive

ส�าหรับผมมองว่านี่คือโอกาส ยังท�าอะไรได้ อีกเยอะ ประเทศไทยไม่ใช่ Lost land
เพียงแต่ต้องอาศัยความคิดสร้ างสรรค์เติมลงไปในงาน ในแง่ของสถานที่เมืองไทยมี
เยอะอยู่แล้ ว ศูนย์ประชุมก็มีทวั่ ทุกภาค ผมว่าอย่าไปมองหรื อจับแค่ High-end
MICE ต้ องการคนที่ มีความคิดสร้ างสรรค์ และในขณะเดี ยวกันก็ มีหัวใจรั ก
งานบริ ก ารและชอบพบปะสื่ อ สารกับ ผู้ค น ด้ ว ยความสามารถหลากหลายด้ า น
ในแง่ของ Convention เราอาจจะสู้ประเทศอื่นยาก แต่ Incentive เรายังได้ เปรี ยบ
เพราะความพร้ อมของสถานที่จดั งาน สถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหาร
สีสนั ของชุมชน ยังมีทางเลือกอีกเยอะ เพียงแต่ต้อง balance มันให้ เข้ าเป้ามากขึ ้น
เท่านัน้
เชื่อว่าโอกาสในตลาดโลกยังมีอีกมาก อยู่ที่เราจะใส่ความสร้ างสรรค์อะไรลงไป
มากกว่าเท่านันเอง
้

•
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ส ม ศั ก ดิ บุ ญ ค� า
เ ชื่ อ ม ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง
ไ ม ซ์ กั บ ชุ ม ช น
ไมซ์ ไ ม่ ไ ด้ อยู ่ เ ©พาะศู นย์ ประชุมหรือ โรงแรม
ค� า ทุ ก ค� า ของไมซ์ (M I C E)
มั นท� า กั บชุ มชนได้

สมศักดิ์ บุญค�า ผู้ก่อตัง้ Local Alike Startup ซึง่ เกิดขึ ้นจากการมองเห็นอนาคต
ของการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน ‘โดยชุมชน เพื่อชุมชน’ เป็ นทางเลือกส�าหรับคนชอบ
เที่ยวให้ ได้ รับประสบการณ์แปลกใหม่ ไปเที่ยวแล้ วยังได้ ช่วยชาวบ้ านด้ วย ปั จจุบนั
Startup เล็กๆ นี ้มีรางวัลการันตีธุรกิจจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ถือเป็ นคน
กลุม่ เล็กๆ ที่ประสบความส�าเร็ จมากอีกกลุม่ หนึง่

199

ทั วร์ แบบ

Local Ali e

เรามีโปรแกรมทัวร์ เป็ นลักษณะการประสานความร่ วมมือให้ ชาวบ้ านได้ มีส่วน
ร่ วมในการออกแบบทริ ป และน�าเที่ยวเองภายในแต่ละชุมชน โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวทังแบบองค์
้
กรและแบบส่วนตัวที่แสวงหาประสบการณ์คณ
ุ ภาพจากการ
ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
เราเปิ ดรับทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ เมือ่ ปี 2559 มีนกั ท่องเทีย่ วประมาณ 8,000
คน สร้ างรายได้ ให้ คนท้ องถิ่นประมาณ 20 ล้ านบาท
เมื่ อไมซ์ กั บชุ มชน...
บั งเอิ ญ มาพบกั น

ไมซ์กบั ชุมชนเจอกันโดยบังเอิญ โดยการท�างานของเรา เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิง่ ที่
ท�ามันเป็ นส่วนหนึง่ ของไมซ์ เพราะเมือ่ 6 - 7 ปี ก่อนเริ่มท�าและโฟกัสการท่องเทีย่ วชุมชน
พบว่าการท่องเทีย่ วไทย ถ้ าเจาะตลาดรายบุคคลไม่นา่ จะใช่กลุม่ เป้าหมาย จึงหันมาลอง
ท�าตลาดคอร์ เปอเรท (Corporate) ดู ซึง่ จริงๆ ก็คอื การศึกษาดูงานแบบ อบต. อบจ.
จากนันจึ
้ งคิดว่าตลาดคอร์ เปอเรทน่าลงไปท�าแบบเอาจริ งเอาจัง จึงโฟกัสต่อเนื่อง
เช่น พา CEO ของบริ ษัทนันๆ
้ ไปท�างาน network ร่ วมกับชุมชนของเชียงใหม่ พัทยา
ฯลฯ หรือทีท่ ลี่ กู ค้ าคิดว่าใช่ เราก็ชว่ ยเลือกชุมชนให้ match กับงาน ทีผ่ า่ นมาคอร์ เปอเรท
อาจเคยท�า Team Building เฉพาะในโรงแรม โดยที่การท�า Team Building ใน
ชุมชนเขาอาจจะยังไม่ร้ ู ว่าควรไปที่ไหน เราก็ไปหาข้ อมูลชุมชนมาน�าเสนอแล้ วคุยกัน
เราพยายามเลือกชุมชนที่พร้ อมประมาณหนึง่ บางแห่งสามารถท�า CSR ก็ได้
รู้สกึ ว่าท�าไปเรื่ อยๆ เหมือนตีโจทย์แตก ที่สา� คัญได้ ท�าเพื่อชุมชนจริ งๆ เมื่อรู้วา่ เป็ น
ตลาดที่น่าสนใจยังไม่คอ่ ยมีใครท�า บริ ษัททัวร์ ในไทยส่วนใหญ่ท�าตลาดต่างประเทศ
มากกว่า จึงเป็ นการมาเจอกันที่ลงตัว ชุมชนก็อยากได้ ตลาดด้ วย เพราะมันยังไม่มีใคร
เข้ าใจคอนเซ็ปต์นี ้มากนัก มีบางเสี ้ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ าใจ ซึง่ คนไทยเอง
ก็ไม่ใช่แนวนักท่องเที่ยวด้ วยชุมชน แต่ในอนาคตไม่แน่อาจจะใช่ก็ได้ ซึง่ ผมมองว่าเรา
ต้ องสร้ างการรับรู้ ปรับความเข้ าใจกันพอสมควร
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สร้ า งความเข้มแข็ง
ให้ ชุ มชนก่อ น

เมื่อเรามองเห็นศักยภาพบางอย่างของชุมชน การมีสว่ นเข้ าไปเป็ นตัวกลาง ใช้
เวลานานพอสมควรในการสร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน ตังเป้
้ าไว้ ว่าปี หนึ่งพัฒนาชุมชน
ให้ ได้ ประมาณ 10 ชุมชน
ซึง่ เริ่ มตังแต่
้ ปรับความเข้ าใจ แลกเปลี่ยนความรู้วา่ ท่องเที่ยวเป็ นแบบไหน ท�าไม
ต้ องมีคณะกรรมการท่องเที่ยว การท�าโฮมสเตย์เป็ นอย่างไร Service Mind ส�าคัญ
อย่ า งไร ท� า ไมต้ อ งเน้ น เรื่ อ ง Hospitality ฯลฯ กว่า จะเป็ น รู ป เป็ น ร่ า งสัก ชุม ชน
ต้ องอาศัยความอดทนและท�างานกันหนักมาก

เข้ า ถึ ง รู ้ ลึก รู้ใจ

จากประสบการณ์ท�าให้ ร้ ู คีย์หลักในการท�าท่องเที่ยวกับชุมชนว่า ผู้ประกอบการ
ต้ องเข้ าไปลงลึก ต้ องรู้ ว่ามีทรั พยากรมีองค์ความรู้ อะไรอยู่ในชุมชน ซึ่งเยอะมาก
อยู่ที่ว่าจะเข้ าไปใช้ มนั ยังไง
เมื่อก่อนไม่เคยคิดว่ากิจกรรมในชุมชนมันคือกิจกรรม Team Building ชัน้ ดี
ไม่ต้องเอาโค้ ชมานัง่ เพื่อท�าให้ ใครร้ องไห้ หรื อ build ให้ สามัคคีกนั การพาพนักงานไป
ดูชุมชนประมงพื ้นบ้ าน พาไปท�ากิจกรรมงมหอยทีเดียวจบเลย เพราะองค์ความรู้
อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาชาวบ้ านนี่ แหละเป็ นตัวสร้ างความเป็ นทีมได้ ดีอยู่แล้ ว
ส่วนกิจกรรมอื่นใส่ความสร้ างสรรค์ลงไป จับมาให้ match กับองค์กรนันๆ
้
การเข้ าไปเป็ นตัวกลางระหว่างองค์กรกับชุมชน บางทีจา� เป็ นต้ องละลายพฤติกรรม
บางอย่างออกไปก่อน ต้ องมีเทคนิค balance ให้ เจอกันตรงกลางให้ ได้ เพื่อให้ แฮปปี ้
ทุกฝ่ าย
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ไ ม่ เ ค ย คิ ด ว่ า
กิ จ ก ร ร ม ใ น ชุ ม ช น
มั น คื อ กิ จ ก ร ร ม
ea
n
ชั้ น ดี

ลูกค้ าของ Local Alike เป็ นองค์กรประมาณ 40 องค์กร เป็ นพาร์ ตเนอร์ กนั ก็มี
มีรูปแบบกิจกรรมแตกต่างกัน เช่น บริษัทหนึง่ จัดทริปให้ พนักงานไปสอนภาษาอังกฤษ
ชุมชน บางบริ ษัทพาไปท�า CSR ผมว่าการท�าท่องเที่ยวชุมชน โดยกระบวนการ CSR
ยังเป็ นปั ญหาอยู่ทกุ วันนี ้เพราะคอร์ เปอเรทท�าหรื อเอาเงินไปใช้ ไม่ตรงจุดหรื อท�าโดย
คนในชุมชนไม่มีสว่ นร่ วม
เราต้ องมัน่ ใจว่าท�าแล้ วขจัดปั ญหานันได้
้ เช่น วาง Solar Cell แล้ วชาวบ้ านไม่ได้
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เรื่ องแบบนี ้เกิดขึ ้นเพราะมีช่องว่างในการสื่อสาร เรารู้ ว่าแต่ละ
หมู่บ้านต้ องการอะไร เพราะมี การเข้ าไปส�ารวจพื น้ ที่ก่อน คุยกับผู้น�าชุมชนและ
ลูกบ้ านอย่างมิตร ไม่ใช่ทนุ สิ่งส�าคัญในการไปแต่ละครัง้ ต้ องเข้ าไปพัฒนาจริ งด้ วย
ยกตัวอย่างเราพาคนไปปลูกต้ นฝ้ายที่น่าน ซึง่ ในพื ้นที่อยากได้ ต้นฝ้าย เคยมีคน
ไปปลูกแต่ล้มเหลว เพราะอาจจะเอาพันธุ์ที่ไม่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศ แต่ Local
Alike เข้ าไปหาชาวบ้ าน คุยกันจนรู้ ว่าฝ้ายจะขึ ้นได้ ต้องเหมาะกับพื ้นที่ พร้ อมกับท�า
รี เสิร์ชว่าพันธุ์ไหนคือพันธุ์ที่ดี ถึงเวลาชาวบ้ านเป็ นฝ่ ายเตรี ยม ขุดหลุม นักท่องเที่ยว
เข้ าไปช่วยปลูก แบบนี ้ถึงจะเห็นผลและได้ ท�างานร่ วมกัน มีกระบวนการมีส่วนร่ วม
เกิดขึ ้นจริ งๆ
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ชุ มชนในเมื องไทยมีศักยภาพ
รองรั บไมซ์ ไ ด้ ม ากแค่ไหน

จากประสบการณ์ที่ผ่านมายังไม่มีชมุ ชนใดรองรับนักท่องเที่ยวได้ ถึง 200 - 300
คน แต่จะปรั บวิธีเป็ นรู ปแบบขยายออกไปสู่การจัดเป็ นกรุ๊ ปย่อยในพืน้ ที่รายรอบ
มากกว่า ซึง่ ไม่เกินขีดจ�ากัดขนาดและสัดส่วนการดูแล เช่น จากหลักหลายร้ อยคน
ก็แบ่งพนักงานไป 5 ชุมชน ชุมชนละ 40 คน

ธุ ร กิ จ ไมซ์ และชุมชน
กั บภาพในอนาคต

ไมซ์ไม่ได้ อยู่เฉพาะศูนย์ประชุมหรื อโรงแรม ค�าทุกค�าของไมซ์ (M-I-C-E) มัน
ท�ากับชุมชนได้ ถ้ าเรารู้ ว่าต้ องประยุกต์ใช้ อย่างไร ไม่มีห้องประชุม ไปใช้ โรงเรี ยน
หรื อศาลาชุมชนได้ ไหม ลองปรับใส่เรื่ องครี เอทีฟลงไป อยู่ท่ีเราจะหยิบจะกล้ าพัฒนา
ใส่ความสร้ างสรรค์ลงไป ถ้ าเรามองข้ ามปั ญหามันจะกลายเป็ นโอกาสชันดี
้ เพราะ
ชุมชนมีทกุ อย่าง ทรัพยากรมากมาย
ส�าหรับพลังอุตสาหกรรมไมซ์ ถ้ าเมืองไทยท�ามาร์ เก็ตติ ้งดีๆ แล้ วส่งเสริ มชุมชน
อย่างจริ งจัง ยังมีทางเลือกอีกมาก เพราะไทยมีทงรากเหง้
ั้
าวัฒนธรรม มีธรรมชาติ มี
คนที่มีจิตใจบริ การ ยังท�าได้ อีกเยอะ สิง่ ที่ควรต้ องตระหนักให้ ชดั คือ จะเน้ นขายชุมชน
หรื อขายความเป็ นไทยแบบไหนกันแน่ ที่อยากให้ แขกบ้ านแขกเมืองเข้ ามาเห็น

•
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อิ ท ธิ พ ล คุ ณ ป ลื้ ม
ปั้ น เ มื อ ง สู่ ไ ม ซ์
ใ ห้ เ ป็ น ม า ก ก ว่ า
‘ เ มื อ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ’
ยิ่ งเป็ น MICE City ก็ ต้ องท�างานเชิงรุกด้วย
ไม่ ใ ช่ แค่ ท�า ในเชิงรับ

เมืองพัทยาในยุคสมัยหนึ่งเคยรุ่ งเรื องสุดขีด ถึงกับได้ รับการขนานนามว่าเป็ น
‘ริ เวียร่ าแห่งเอเชีย’ เมืองท่องเที่ยวชายทะเลโด่งดังติดอันดับโลก
เมื่ อ พัท ยาขานรั บ การเป็ น MICE City อดี ต นายกเมื อ งพัท ยาหลายสมัย
อิทธิพล คุณปลื ้ม ในฐานะพ่อเมืองจึงเดินหน้ าท�างานวางยุทธศาสตร์ หลายด้ านไว้
อย่างน่าสนใจ เพื่อตอบสนองนโยบายด้ านเศรษฐกิจ สร้ างจุดแข็งภาพลักษณ์ Pattaya
City, Definitely More พร้ อมชูความทันสมัยต่อสภาวการณ์และทิศทางเศรษฐกิจโลก
เพื่อสร้ างพัทยาให้ เป็ นจุดหมาย (destination) ที่ตอบโจทย์ธุรกิจไมซ์
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ประเทศไทยกั บไมซ์

พลังของไมซ์สร้ างความยิง่ ใหญ่หลากหลายให้ กบั เมืองไทยหลายด้ าน ทังเอกลั
้ กษณ์
ของความเป็ นสยามเมืองยิ ้ม และความเป็ นมืออาชีพด้ าน Hospitality และยังเชือ่ มโยงใน
มิตติ า่ งๆ กับอาเซียนได้ เยอะมาก
แต่กอ่ นผมเองก็คดิ ว่าไมซ์ มีแค่การประชุม การจัดแฟร์และอีเวนต์เท่านัน้ แต่จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่ เพิง่ เข้ าใจว่ามันเป็ นอุตสาหกรรมทีใ่ หญ่มาก และท�าเงินเข้ าประเทศได้ เยอะมาก
ไมซ์ คือ การส่งผ่านความคิดของคนไทยในด้ านต่างๆ ทังทั
้ ศนคติ มุมมองเชิงบวก
การให้ บริ การ วัฒนธรรม ผสมผสานความคิดสร้ างสรรค์ต่างๆ จากหลายวิชาชีพ
สูก่ ระบวนการต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง
แม้ ทผี่ า่ นมาเราถูกขายผ่าน tourism มานาน หลังจากจัดตัง้ TCEB มาดูแลโดยตรง
ทุกอย่างจึงชัดขึ ้นในการโฟกัสอุตสาหกรรมไมซ์
ข้ อดี ข องไมซ์ และ
MICE City

ที่เห็นชัด คือ องค์ความรู้ ก่อนหน้ านี ้ประชาชนแยกไม่ออกว่าไมซ์คืออะไร แต่
เวลานี ้ชาวพัทยาบางกลุม่ เริ่ มแยกออก
เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ หรื อ ส่วนปกครองท้ อ งถิ่ นก็ เ รี ยนรู้ กันและกัน ช่ว ยกันสร้ าง
ความมั่น ใจให้ นัก เดิ น ทางธุ ร กิ จ เชื่ อ มั่น ในการมา ว่ า จะได้ รั บ การรั บ รองพร้ อม
การต้ อนรับที่ดีจากพ่อเมืองและเจ้ าภาพ นอกจากนี ้ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวก็พยายามเข้ ามาสูต่ ลาดนี ้มากขึ ้นด้ วย
ไมซ์ถือเป็ นสื่อกลางและตัวอย่างระหว่างสังคมไทยกับสังคมผู้คนเชื ้อสายอื่นๆ
ทัว่ โลก ไมซ์ คือ ช่องทางบอกถึงความพิเศษที่เรามี แล้ วท�าให้ นกั เดินทางผู้มาเยือน
ประทับใจ เพราะคนที่มาในอุตสาหกรรมไมซ์มีเจ้ าภาพให้ คนมาไม่ได้ จ่าย คนจ่าย
ไม่ได้ มา
ข้ อได้ เปรี ยบคือ เรามีทางเลือกในการน�าเสนอหลายมิติ ถ้ าเปรี ยบเทียบเป็ น
ตัวคน ผมว่าก็เหมือนเป็ นทูตสันถวไมตรี
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เมื องต้ องเตรี ยมความพร้อ ม

หลายอย่ า งก่ อนไปดึงงานมา

ส่วนหนึง่ ต้ องยอมรับว่า ข้ อมูลที่ได้ รับว่ามีการจัดงานที่ไหนบ้ าง เรามี TCEB เป็ น
พี่เลี ้ยงให้ มีโจทย์สง่ มาว่างานแบบนี ้พัทยาสนใจไหม อาทิ งานส�าคัญที่สดุ ของโลก
อย่าง World Expo พัทยาเป็ นหนึง่ ในพื ้นที่ทางเลือก เพราะฉะนันเรื
้ ่ อง Bidding เรา
ต้ องเตรี ยมตังแต่
้ หาข้ อมูล น�าเสนอสถานที่ ทางเลือกส�าหรับท�ากิจกรรมน�าเสนอ
ความพร้ อมของโครงสร้ างพื ้นฐาน
และเพิม่ ข้ อดีของพัทยา คือ มีเอกลักษณ์ในฐานะทีเ่ ป็ นเมืองท่องเทีย่ วอยูแ่ ล้ ว ส่วน
ศูนย์ประชุมพีซเองก็มีผ้ ทู ี่เป็ น Owner หรื อ General manager เข้ าไปให้ รายละเอียด
ข้ อมูล ซึง่ ท�าให้ มีน� ้าหนักมากขึ ้น
irst i pression
ส� า คั ญ เสมอ

เพราะไมซ์เป็ นเรื่ องทีแ่ ตกต่างจากทัวร์ ทวั่ ไป ไม่ได้ จองตัว๋ แล้ วมาได้ เลย จะต้ อง set
เป็ นแผนมาก่อน บางครัง้ วางแผนเป็ นปี พอทราบแล้ วว่ากลุม่ ไหนมา เช่น นักวิชาการ
ที่สว่ นใหญ่เน้ นอยู่ในห้ องประชุม หลังจากจบวาระอาจจะอยากผ่อนคลาย
บางทีมี Post Tour มี Family Trip มีคนติดตาม เราน�าเสนอแพ็กเกจระหว่าง
สามีประชุม ภรรยาและลูกจะไปไหนได้ บ้าง ตรงนี เ้ ป็ นอีกหนึ่งช่องทางท�าให้ เกิ ด
เม็ดเงินรายได้ มากขึ ้น จากเดิมแค่ได้ รายได้ จากของที่ระลึกเล็กๆ น้ อย มันก็เริ่ มต้ องมี
pocket money ไปใช้ จา่ ย หรือบางทีกม็ ขี ้ อเสนออยากได้ ทริปส่วนตัว หาโอกาสมาเทีย่ ว
กับแฟมิลี่ เป็ น vacation จากเป็ นไมซ์ก็สง่ ถึง leisure เป็ น tourism กลับมาอีกทาง
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จะเป็ นเมื องไมซ์ ไ ด้ นั้น ต้อ ง...

ปั จจัยหลักคือ ต้ องเป็ นเมืองที่เข้ าถึงได้ ของการเป็ นอุตสาหกรรมนี ้ โลจิสติกส์
โลเคชัน่ ระบบคมนาคมขนส่ง การขนส่งสินค้ า
เมื่อจะต้ องมีการขนส่งสินค้ ามาแสดงงาน หรื อส่งเครื่ องจักรมา ท่าเรื ออยูใ่ กล้ ไกล
ไหม ขนส่งอย่างไร เราท�าได้ เพราะเรามีความพร้ อมอยูใ่ กล้ ทา่ เรื อแหลมฉบังเพียงแค่
20 กิโลเมตร ใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทางเลือกอูต่ ะเภา เรามีรถไฟรางคู่
มอเตอร์ เวย์ เส้ นทางคมนาคมและการเดินทางเราค่อนข้ างดี
แถมตอนนี ้มีเรื อข้ ามระหว่างพัทยา - หัวหิน ที่รัฐบาลพยายามผลักดัน ดึงเอกชน
มาท�าภายหลังอีกด้ วย
ผมเชื่อว่า ทุกเมืองเป็ น MICE City ได้ จากการสร้ างและโปรโมต ทุกคนต่างก็ขาย
ความเป็ นเมือง original ของตัวเอง
คนทั่ วไปเข้ า ใจ

ค� า ว่ า ไมซ์ แค่ ไ หน

ทังหมดก็
้
คือ รายได้ ท�าให้ เศรษฐกิจหมุนเวียน เพราะเกิดการจ้ างงาน เกิดการ
จับจ่าย โรงแรมก็ได้ ผู้ประกอบการแท็กซี่ สองแถว ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสินค้ า Outlet
ก็จะได้ ลกู ค้ ามากขึ ้น
ขณะเดียวกันโอกาสในด้ านความสามารถในการแข่งขันคือปั จจัยหลักในการ
เป็ น MICE Destination วิธีการท�างาน ต้ องรวดเร็ว ฉับไว เรื่องข้ อมูลส�าคัญทีส่ ดุ ต้ องมอง
ภาพออกว่าการประชุมครังนี
้ ้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมด้านใด แต่ละองค์กรจะมีหน่วยงานย่อย
อะไร ต้ องศึกษาให้ ละเอียด
เพราะฉะนันการท�
้
างานเชิงรุกส�าคัญ สิง่ ทีจ่ ะท�าให้ ไมซ์บ้านเราไปได้ คือการท�างาน
เชิงรุกและเพิม่ ประสิทธิภาพในการแข่งขันนัน่ เอง
ในการวัดความส�าเร็จ จากการท�าแบบสอบถามตอบรับผลส�ารวจความพึงพอใจใน
แต่ละครัง้ ผมว่าเราไม่แพ้ ใคร ก็อยูใ่ นระดับแถวหน้ า นีเ่ ป็ นจุดทีอ่ ยากให้ ตอ่ ยอดไปเรื่อยๆ
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สิ่ ง ที่ จ ะ ท� า ใ ห้ ไ ม ซ์
บ้ า น เ ร า ไ ป ไ ด้
นั่ น คื อ ก า ร ท� า ง า น
เ ชิ ง รุ ก แ ล ะ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น
ถึ งเป็ นเมือ ง

ก็ ต้ องมี แบรนด์

ในอดีตพัทยาเน้ นขายครอบครัว ท�าแบบวาไรตี ้เวลาจะขายเฉพาะกลุม่ ขายยาก
จึงปรับกลยุทธ์ใหม่ สร้ างการรับรู้ใหม่เป็ น Pattaya City, Definitely More เมืองพัทยา
มี ม ากกว่า ที่ คุณ คิ ด แบ่ง หมวดหมู่เ ป็ น กรุ๊ ปว่า มี อ ะไรเป็ น CSR ได้ อัน ไหนเป็ น
วัฒนธรรมได้ ขายธรรมชาติได้
ดังนันในภาพรวมกั
้
บการท�าพื ้นที่ในระดับเมือง จึงเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ที่ดี
ส�าหรับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย สิง่ ที่ได้ กลับมาก็คือรายได้ มากขึ ้น และบางอย่างก็ได้
การหมุนเวียน เพราะเมืองก็ต้องเรี ยนรู้ ด้วย นี่เป็ นเรื่ องส�าคัญที่ไม่ควรมองข้ าม

•
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ศุ ภ ว ร ร ณ ตี ร ะ รั ต น์
เ มื อ ง ไ ท ย ก้ า ว ไ ก ล ด้ ว ย
SMART MICE
การกระตุ ้ นประเทศไทยไปสู ่ 4.0 แบบก้าวกระโดด
กลยุ ทธ์ ที่เ ร็ วที่ สุ ดคื อใช้ ธุ ร กิจไมซ์เป็น ตัวขับ เคลื่อ น

TCEB หรื อ สสปน. เป็ นชื่อย่อขององค์กรภาครัฐที่มีชื่อว่าThailand Convention
& Exhibition Bureau หรื อ ส�านักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) มีภารกิจส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยให้ เกิดความ
คล่องตัวมากที่สดุ
คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานพัฒนาและนวัตกรรมของ
TCEB ที่คลุกคลีอยู่ในวงการไมซ์มานาน เปิ ดมุมมองให้ เห็นว่าโลกของไมซ์นนั่ ช่าง
กว้ างใหญ่และส�าคัญแค่ไหน
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ที่ มาที่ ไ ปของ
TCEB

TCEB (ทีเส็บ) เริ่ มก่อตัง้ ในปี 2547 โดยเป็ นเพียงกองงานในการท่องเที่ยว
แห่ ง ประเทศไทยเท่ า นัน้ ต่ อ มาเอกชนมองว่ า ธุ ร กิ จ ไมซ์ ที่ มี เ รื่ อ งการจัด ประชุม
การท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล และงานแสดงสินค้ า มันไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง
นัก เพราะคนที่เดินทางเป็ นนักธุรกิจ และมาโดยมีจดุ ประสงค์ไม่ได้ ตงใจมาท่
ั้
องเที่ยว
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการท�าการตลาดก็ตา่ งจากการท่องเที่ยว เอกชนเลยขอให้
แยกออกมาและตังเป็
้ นหน่วยงาน ‘ส�านักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)’ อยู่ภายใต้ การก�ากับดูแลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อความ
คล่องตัวในการท�างานที่จะต้ องประสานกับลูกค้ าทัว่ โลก หลายครัง้ ที่ทีเส็บต้ องท�างาน
ในเวลากลางคืนหรื อวันหยุดเพื่อสื่อสารกับลูกค้ าอีกซีกโลกที่มีเวลาต่างกับเรา
เราเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้ าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริ ม พัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์รวมไปถึงการจัดเมกะอีเวนต์อีกด้ วย นอกจากการท�าการตลาดให้ ประเทศไทย
เพื่อดึงงานไมซ์เข้ ามาแล้ ว เรายังให้ ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผู้ให้ บริ การ รวมถึงการสร้ างมาตรฐานให้ กบั สถานที่จดั งานไมซ์ทวั่ ประเทศ เพราะถ้ า
เรามีการตลาดที่ดี เราสามารถดึงงานมาจัดในประเทศได้ การบริ การด้ านอื่นๆ ของ
ประเทศก็ต้องพร้ อมที่จะตอบสนองความต้ องการของนักธุรกิจและผู้จดั งานได้ ด้วย
เราต้ องจ�าขึ ้นใจเสมอว่าอุตสาหกรรมไมซ์ คือ Service Industry ประเภทหนึง่ ทีใ่ ห้ บริการ
กับนักธุรกิจไมซ์ที่เป็ นนักเดินทางที่มีคณ
ุ ภาพ มีก�าลังในการใช้ จา่ ย เราพบว่านักธุรกิจ
ไมซ์มีการใช้ จ่ายต่อคนต่อทริ ปโดยเฉลี่ยมากกว่านักท่องเที่ยวทัว่ ไปถึง 3 - 4 เท่า
เมื่อ 5 - 6 ปี ที่ผ่านมา เรามองว่าบทบาทในการส่งเสริ ม สนับสนุนและดึงงานไมซ์
เข้ าประเทศนันยั
้ งสามารถขยายตัวได้ อีก เราสามารถกระจายรายได้ สภู่ มู ิภาคให้ เกิด
ความเท่าเทียมกันโดยไม่จ�าเป็ นต้ องจัดงานแต่ในกรุ งเทพฯ เท่านัน้ ทีเส็บได้ แต่งตัง้
เมืองแห่งไมซ์ หรื อ MICE City ขึ ้นโดยมีการดึงเมืองหลักๆ คือ กรุ งเทพฯ เชียงใหม่
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ขอนแก่น พัทยา ภูเก็ต ทีเ่ ป็ นเมืองทีม่ คี วามพร้ อมในการเป็ นเจ้ าภาพ และเป็ นทางเลือก
สู่ภูมิภาคให้ กับผู้จัดงานต่างๆ ทัง้ ในและจากต่างประเทศ โดยเราจะมีการเตรี ยม
ความพร้ อมของเมืองเหล่านัน้ ให้ สามารถเป็ นเจ้ าภาพหรื อสามารถรองรับงานการ
ประชุมและงานแสดงสินค้ าในระดับประเทศและระดับนานาชาติให้ ได้ มาตรฐานสากล
รู ้ จั ก การประมูล สิท ธิ

หรื อที่ เ รี ยกว่ า การ Bidding

การดึงงานการประชุมนานาชาติให้ มาจัดในประเทศไทยนันต้
้ องผ่านขบวนการ
ที่เรี ยกว่า ‘การประมูลสิทธิ์ หรื อ Bidding’ ซึง่ หมายความว่าประเทศที่พร้ อมจะเป็ น
เจ้ าภาพต้ องน� าเสนอเจตนารมณ์ ความพร้ อม เงื่ อนไขต่างๆ เพื่อให้ สมาชิกของ
สมาคม ภาครัฐ หรื อเจ้ าของงานในอุตสาหกรรมนันๆ
้ พิจารณาความเป็ นไปได้ และ
ความเหมาะสมที่จะให้ เราเป็ นเจ้ าภาพจัดงานของเขา ผู้จดั งานจะคัดเลือกประเทศ
ต่างๆ อย่างถี่ถ้วน รวมถึงการมาดูสถานที่จริ งที่จะจัดงานอีกด้ วย ดังนันการดึ
้
งงาน
ต่างๆ ทางทีมทีเส็บต้ องจูงมือไปพร้ อมกับเจ้ าภาพของงานที่อาจเป็ นได้ ทงั ้ เอกชน
ภาครัฐ สมาคม เมือง หรื อองค์กรในวิชาชีพนันๆ
้ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าท�าไมต้ อง
เลือกประเทศไทย เราต้ องแสดงถึงแนวโน้ มการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ก�าลังจะ
จัดนี ้ว่ามีอตั ราการเติบโตในประเทศไทยและภูมิภาคอย่างไร และเป็ นประโยชน์ใน
องค์รวมกับเจ้ าของงานและอุตสาหกรรมนันๆ
้ อย่างไร นอกจากการจัดเตรี ยมความ
พร้ อมเรื่ องการน�าเสนอ การล็อบบี ้(Lobby) คณะกรรมการที่จะตัดสิน และสมาชิกที่
จะต้ องยกมือโหวตเลือกประเทศไทยแล้ ว ยังมีเรื่ องการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ (License Fee)
ซึ่งมีงบประมาณในแต่ละงานที่ไม่เท่ากันมาเป็ นปั จจัยที่ส�าคัญอีกด้ วย จะเห็นได้
ว่าการประมูลสิทธิ์ไม่ได้ แปลว่าเราจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์แล้ วเจ้ าของงานจะเลือกเรา เขาดู
องค์ประกอบทีส่ า� คัญ เช่น ความสะดวกในการเดินทางมาประเทศไทย หรือการเดินทาง
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ธุ ร กิ จ ไ ม ซ์ เ ป็ น
Se
e
In
st
ที่ เ ป็ น ด า ว รุ่ ง
ข อ ง ทุ ก ป ร ะ เ ท ศ

ต่อไปเมืองต่างๆ ที่เสนอตัวจัดงาน โครงสร้ างพืน้ ฐาน สถานที่พกั ความมัน่ ใจใน
บริษัทที่ชว่ ยจัดงาน การบริ การแบบมืออาชีพ และมาตรฐานของสถานที่จดั งาน แม้ แต่
บุคลากรที่จะท�างานด้ วยก็มีส่วนส�าคัญมากเช่นกัน ปั จจุบนั การประมูลสิทธิ์ดึงงาน
ประชุมฯ เพือ่ คัดเลือกประเทศนันจะดู
้ ไปถึงความพร้ อมของประเทศด้ าน Sustainability
เช่น สถานที่ท่ีจดั งานหรื อที่พกั มีนโยบายเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมไหม หรื อมีมาตรฐาน
ISO อะไรรองรับบ้ าง รวมถึงดูการจัดการกับ Food Waste และ Carbon Footprint
ว่าสามารถท�าได้ ดีหรื อไม่ ดังนันถ้
้ าประเทศไทยไม่ตอบโจทย์ความยัง่ ยืนเขาก็อาจ
ไม่เลือกเรา ส�าหรับกิจกรรม CSR ก็ถือเป็ นกิจกรรมส�าคัญของการประมูลสิทธิ์ด้วย
ประเทศเจ้ าภาพต้ องมีการน�าเสนอให้ ครบองค์ประกอบ เพราะผู้จดั งานและผู้เข้ าร่วม
งาน อยากจะมีสว่ นช่วยพัฒนาหรื อสร้ างรายได้ ให้ กบั เมืองและชุมชนนันๆ
้
ในปั จจุบนั ทีเส็บ หรื อ สสปน. ได้ เล็งเห็นการพัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมโดยมี
การจัดอบรมและดึง course ที่ได้ รับการรับรองจากนานาชาติด้านการจัดประชุมและ
งานแสดงสินค้ าเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ให้ บริ การโดยเฉพาะ รวมถึงการท�ามาตรฐาน
ห้ องประชุมและสถานที่จัดงานให้ ได้ มาตรฐานสากลเพื่อให้ ประเทศไทยสามารถ
แข่งขันได้ ในเวทีโลกอย่างสง่างาม
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ทางด้ านภาษาเราต้ องยอมรับว่าภาษาอังกฤษถูกใช้ เป็ นภาษากลางที่ใช้ ในการ
สื่อสารของธุรกิจไมซ์ทวั่ โลก แต่ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ
เมื่อเทียบกับคู่แข่ง อีกทังภาษาอั
้
งกฤษที่ใช้ ในธุรกิจไมซ์ก็ต่างออกไป มีศพั ท์เทคนิค
เฉพาะด้ านมากมาย ฉะนัน้ จะเห็นได้ ว่าภาษาจึงเป็ นปั จจัยหลักส่วนหนึ่งที่เราควร
เร่งพัฒนา อย่างน้ อยเมือ่ มีทมี ผู้จดั งานจากเมืองนอกมาคุย เราต้ องเข้ าใจในรายละเอียด
และตีโจทย์ให้ แตกว่าสิ่งที่ทีมผู้จดั งานจากเมืองนอกพูดคืออะไร ต้ องการอะไร และ
เราสามารถให้ ได้ แค่ไหน เราจ�าเป็ นที่จะต้ องตอบโจทย์ให้ ได้ ทกุ ค�าถาม
ธุรกิจไมซ์ท�าให้ เกิดการสร้ างงานใหม่ๆ จากผู้จดั งานคนไทย หรื อผู้จดั งานจาก
ต่างประเทศอีกด้ วย ดังนันถ้
้ ารัฐบาลต้ องการผลักดันประเทศไทยเข้ าสูย่ คุ 4.0 วิธีที่
เร็ วที่สดุ คงไม่พ้นการใช้ ธุรกิจไมซ์เป็ นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์ ต่างๆ
เพราะเวที ของกิ จกรรมไมซ์ สร้ างให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู้ การต่อยอดทาง
การค้ า การลงทุน การสร้ างนวัตกรรม และการสร้ างงานอีกมากมาย
การประมูลสิทธิ์และการดึงงานมีความยากขึ ้นมากทุกวันเพราะมีค่แู ข่งมากขึ ้น
ด้ วยเหตุที่หลายๆ ประเทศเห็นแล้ วว่าธุรกิจไมซ์สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ าง
งาน สร้ างแบรนด์ให้ ประเทศและพัฒนาประเทศได้ แบบก้ าวกระโดด จริ งๆ ท�าให้ ใครๆ
ก็อยากดึงงานไมซ์เข้ าประเทศตน เราจึงจ�าเป็ นต้ องเร่งพัฒนาเมือง พัฒนาบุคลากรที่
ให้ บริ การและสร้ างมาตรฐานให้ กบั สถานที่จดั งานและห้ องประชุมโดยเร็ ว เราหวังว่า
คนไทยจะเข้ าใจและรู้จกั ธุรกิจไมซ์มากขึ ้น โดยเฉพาะภาคีจากภาครัฐ เอกชน สมาคม
ต่างๆ เมืองต่างๆ เพื่อหน่วยงานเหล่านันจะได้
้
ร่วมกันเป็ นเจ้ าภาพที่ดี หรื อยกมือโหวต
ในเวทีการประชุมต่างๆ เพื่อช่วยดึงงานเข้ าประเทศไทย ที่ผ่านมาเราโปรโมตไมซ์ใน
ต่างประเทศ จนคนทัว่ โลกรู้ จกั ทีเส็บและไมซ์ประเทศไทยว่ามีจดุ แข็งอย่างไร ท�าไม
ควรมาจัดงานที่ประเทศไทย แต่ส�าหรับคนไทยเองกลับรู้ จกั ธุรกิจไมซ์น้อยมาก และ
เพิ่งมาตื่นตัวในช่วงปี หลังๆ ที่รัฐบาลพูดถึงไมซ์มากขึ ้น คนรู้จกั มากขึ ้นจนเริ่ มติดปาก
จึงนับว่าเป็ นโอกาสทองส�าหรั บคนรุ่ นใหม่ที่จะได้ เรี ยนรู้ อุตสาหกรรมบริ การใหม่นี ้
ที่ก�าลังขาดบุคลากรด้ านนี ้อยู่
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วิ่ งตามโลกของไมซ์ ใ นยุ ค ดิจิทัล

ปั จจุบนั เทรนด์เรื่ องนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงดิจิตลั และ Sustainability
ถือเป็ นเรื่ องหลักของธุรกิจไมซ์ ที่ต้องผลักดันให้ ผ้ ูจัดงานและผู้ประกอบธุรกิจเร่ ง
ปรั บตัวให้ เร็ วที่ สุด เป็ น ‘SMART MICE Thailand’ ท� างานให้ ได้ ประสิทธิ ภาพ
แต่ลดการใช้ ก�าลังคนและเวลาลง หลายคนคิดว่าเป็ นการสิ ้นเปลืองในการลงทุน
เพราะเป็ นไปไม่ได้ แต่กาลเวลาได้ พิสจู น์แล้ วว่า มีการใช้ แอปพลิเคชัน เกี่ยวกับการจัด
งานไมซ์ และอีเวนต์มากมาย เช่น การใช้ Event Application มาช่วยตังแต่
้ กอ่ นจัดงาน
ช่วงงานและหลังจัดงาน ซึง่ ผู้จดั งานก็สามารถ Track กิจกรรมที่ลกู ค้ าส่วนใหญ่ท�าใน
งานได้ ลูกค้ าสามารถได้ ข้อมูลเกี่ยวกับงาน รวมไปถึงการคัดเลือกท�ากิจกรรมต่างๆ
ในงาน แม้ กระทัง่ การโหวดว่า Session ไหนดี Speaker คนไหนพูดได้ ดี ก็ท�าได้
real time ขึ ้นบนจอได้ และยังดาวน์โหลดสไลด์วิทยากรได้ อีกด้ วย ธุรกิจไมซ์ต้อง
สร้ างความแตกต่าง เพราะมีการแข่งขันสูงมาก จึงต้ องมีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ หรื อ
น�านวัตกรรมมาใช้ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกสถานที่แบบ uni ue venue หรื อ
การจัดงานเลี ้ยง การจัดงานแบบสร้ างสรรค์ก็ตาม
เรื่องส�าคัญอีกเรื่องคือ Ease of Doing Business ทีท่ เี ส็บก�าลังผลักดันให้ เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอ�านวยความสะดวกเกีย่ วกับกฎระเบียบทีไ่ ม่เอื ้อ
ต่อการจัดงานไมซ์ ในปั จจุบนั เรามีการประชุมคณะท�างานร่ วมกับภาครัฐเป็ นประจ�า
ทุกเดือนเพื่อปรั บโครงสร้ างของกฎระเบียบที่จะท�าให้ การจัดงานประชุมและการ
จัดงานแสดงสินค้ านานาชาติในประเทศไทยไม่ติดขัดเหมือนในอดีต การร่ วมมือของ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การอาหารและยา กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส�านักงานตรวจคนเข้ าเมือง และหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องนันจะต้
้ องท�างานให้
สอดคล้ องกันไปในทิศทางเดียวกันเพื่อผลักดันให้ เกิดผลลัพธ์ ทางบวกของธุรกิจไมซ์
และประเทศไทย
การสร้ า งไมเซอร์ (MICERs)

ทางภาคการศึกษาก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจและได้ มีการช่วยผลิตบุคลากรทางไมซ์ โดยมี
มหาวิทยาลัยที่สอนไมซ์ถึง 64 แห่ง ในนี ้มีมหาวิทยาลัยที่มีสาขาภาควิชาไมซ์ 13 แห่ง
ด้ านวิชาชีพ อาชีวะอีก 44 แห่ง ปั จจุบนั ธุรกิจไมซ์ของประเทศไทยยังขาดคนท�างานที่
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รู้ลกึ และเข้ าใจถึงธุรกิจไมซ์ เพราะไมซ์อาจไม่เป็ นที่ร้ ูจกั มากมายนักว่าคืออะไร น้ องๆ
นักศึกษามักรู้จกั แต่งานอีเวนต์ แต่ไม่เข้ าใจว่าไมซ์เป็ นมากกว่านัน้ จากข้ อมูลที่เก็บได้
พบว่า คนที่มาท�างานไมซ์มกั จะจบจากคณะนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
บริ หารธุรกิจ มากกว่าการโรงแรมและการท่องเที่ยวด้ วยซ� ้า ซึง่ ถ้ ามองให้ ลกึ แล้ วธุรกิจ
ไมซ์เป็ นเรื่ องของ Human Touch และการสื่อสาร น้ องๆ ที่จบทางด้ านนี ้จะท�างาน
ได้ ดีมากเพราะมีทกั ษะด้ านภาษาที่ดี ดังนันถ้
้ าน้ องที่จบทางด้ านไมซ์โดยตรง ยิ่งจะ
ได้ เปรี ยบและจะท�าให้ หางานได้ ง่ายขึ ้น
โดดเด่ นที่ เ ป็น ไทย

ต้ อ งบอกว่ า ด้ ว ยวัฒ นธรรมอัน โดดเด่น ของไทยที่ ขึน้ ชื่ อ อยู่แ ล้ ว เรื่ อ ง Great
Hospitality ความมีมิตรไมตรี อย่างไทย ความเอือ้ เฟื ้อเผื่อแผ่ รอยยิม้ สยามและ
ความพร้ อมที่จะให้ การบริ การและช่วยเหลือ เมื่อมารวมอยู่ในธุรกิจไมซ์ กลายเป็ น
การให้ บริ การแบบมืออาชีพที่มี Thai Hospitality จึงเป็ นจุดขายของไมซ์ประเทศไทย
และยากที่จะหาได้ จากประเทศใดในโลก
การแข่ งขั นในโลกยุค นี้

ธุรกิจไมซ์ถือเป็ น Service Industry ที่เป็ นอุตสาหกรรมดาวรุ่งของทุกๆ ประเทศ
ทัว่ โลก เพราะนักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้ าประเทศ ไม่ใช่แค่มาเพิ่มรายได้ ให้ ประเทศ
จากการเข้ าพักโรงแรม มาช้ อปปิ ง้ เอนเตอร์ เทน หรื อท่องเที่ยว แต่ความจริ งแล้ ว
ธุรกิจไมซ์คือเส้ นทางสายเศรษฐกิจโดยตรงที่จะน�าเม็ดเงินเข้ ามาสะพัดในประเทศ
เพราะทุกๆ กิจกรรม คือการเข้ ามาเพื่อท�าธุรกิจ การค้ า การลงทุน แลกเปลี่ยนความรู้
ดูนวัตกรรม และนักเดินทางไมซ์เหล่านี ้มีก�าลังการใช้ จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทัว่ ไป
เพราะฉะนันเรามองว่
้
าส�าหรับประเทศไทยเองแล้ ว ถ้ าจะพัฒนาความเข้ มข้ นให้ สาย
เศรษฐกิจ ควรเลือกใช้ ไมซ์โมเดลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรม
เพราะการกระตุ้นประเทศไทยไปสูย่ คุ 4.0 แบบก้ าวกระโดด กลยุทธ์ที่เร็ วที่สดุ และ
Quick Win ที่ดีที่สดุ คือไมซ์ และไมซ์ก็สร้ าง Economic Impact ให้ ประเทศได้ มาก
ที่สดุ แล้ วในขณะนี ้
ความฝั นของเราคือ อยากให้ มี Year of MICE เป็ นวาระแห่งชาติ
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ถ้ า ธุ ร กิ จ ไมซ์ คื อ แรงขั บ เคลื่ อ นที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ ป ระเทศต่ า งæ

ทั่วโลกได้งดงามแล้วละก็ จะมีหน่วยงานกลางไหนเข้ามาเชื่อมร้อย

สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งæ ในวงการไมซ์ ใ ห้ ร าบรื่ น ประสบความ
ส� า เร็ จ ซึ่ ง ในทุ ก ประเทศจ� า เป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ก รที่ ท� า งานด้ า นนี้ และ
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
หรือ T ailand Convention
คือองค์กรนั้ น

Ex ibition Bureau (TCEB)

TCEB ก่อตังขึ
้ น้ เมื่อปี 2547 ด้ วยเป้าหมายหลักคือส่งเสริ มและพัฒนาการจัด
งานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ช่วยให้ การจัดงานคล่องตัว เน้ นอ�านวยความ
สะดวกแก่นกั ธุรกิจไมซ์ประเภทต่างๆ จากทัว่ ทุกมุมโลกที่เดินทางมาเมืองไทยเพื่อ
ร่ วมประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้ าและนิทรรศการ รวมถึงเข้ ามาท่องเที่ยวเพื่อ
เป็ นรางวัล หรื อคนในธุรกิจไมซ์น่ันเอง
TCEB ยังมุ่งหมายท�าให้ นกั ธุรกิจกลุ่มนี ้ได้ ร้ ู จกั เมือง กิจกรรม และสิ่งที่น่าสนใจ
ในเมืองไทยให้ หลากหลายมากยิ่งขึน้ อีกด้ วย
นอกเหนือจากการสร้ างมูลค่าที่เป็ นตัวเงินและรายได้ เข้ าประเทศแล้ ว TCEB
ท� า งานให้ บ ริ ก ารในหลายๆ ส่ว นของความช่ ว ยเหลื อ ที่ จ ะท� า ให้ ผ้ ูจัด การประชุม
และงานแสดงสิ น ค้ า ต่ า งๆ ประสบความส� า เร็ จ ควบคู่ไ ปกับ การน� า เสนอความ
เพลิดเพลินที่นักธุรกิจไมซ์จะได้ รับจากเมืองไทย
นอกจากนี ้ TCEB ยังมีการส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรไมซ์ ด้ วยการฝึ กอบรม
และพัฒนาหลักสูตรในการสอนเรื่ องไมซ์กบั สถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ เพื่อสร้ าง
ขีดความสามารถให้ ไมซ์ไทยอย่างยั่งยืน
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พั น ธกิ จ TCEB

1. ก�าหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อส่งเสริ มการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
2. ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และ
การจัดนิทรรศการในประเทศไทย
3. เป็ นตัวแทนประเทศไทยจัดท�าข้ อเสนอ เพื่อขอรับเป็ นเจ้ าภาพในการจัดงาน
4. เป็ นศูนย์ ข้อมูลและให้ บริ การข้ อมูล ให้ ค�าปรึ กษาและค�าแนะน�า เพื่อส่งเสริ ม
การจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และการจัดนิทรรศการ
ในประเทศไทย
5. สนับสนุนหรื อจัดการสัมมนาฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรด้ านไมซ์
6. ก�าหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพผู้ประกอบการจัดประชุมนานาชาติ การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
7. เป็ นศูนย์ ประสานงานและอ�านวยความสะดวกแก่ผ้ ูประกอบการธุรกิจการจัด
ประชุมเพื่อเป็ นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
8. พัฒนาโครงการที่จ�าเป็ นต่ออุตสาหกรรมไมซ์ โดยได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
9. สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และ
การจัดนิทรรศการในประเทศไทย
10. กระท�าการอื่นใดที่จ�าเป็ นหรื อต่อเนื่องให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของส�านักงาน
เป‡ า หมาย

หากถามถึ ง เป้ า หมายหลัก คงหนี ไ ม้ พ้ นเพื่ อ เม็ ด เงิ น ในการเพิ่ ม รายได้ ข อง
ประเทศและยกระดับ ไทยให้ เ ป็ น ศูน ย์ ก ลางการจัด กิ จ กรรมทางธุร กิ จ ในภูมิ ภ าค
เอเชีย ซึ่งไทยเองก็มีกลุ่มลูกค้ าไมซ์ที่เป็ นตลาดเดิมอยู่บ้างแล้ ว แต่ TCEB ยังไม่
หยุดที่จะขยับขยายก้ าวต่อก้ าวไปยังตลาดเป้าหมายใหม่ๆ โดยตังธงให้
้
ไทยได้ เป็ น
ตัวเลือกแรกในเอเชี ยที่จะเป็ นจุดหมายปลายทางส� าหรั บการจัดงานไมซ์ และจะ
พัฒนาให้ เป็ นจุดหมายปลายทางของไมซ์ในระดับโลกต่อไป
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