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สวัสดีครับ “วารสารรูง้ าน MICE GURU
BY TCEB” ฉบับนี้ต้อนรับสู่ปีเสือทอง
2565 ด้ ว ยเนื้ อ หาที่ น ่ า สนใจ มาให้
ผู้ประกอบการไมซ์ ได้น�าไปประยุกต์ ใช้
กั บการด�าเนิ น งานเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ให้ดียิ่งขึ้น
โดยเนือ้ า ลักเรามุง่ เน้นไปทีก่ ารน�าเ นอ
“ค ามยัง่ ยืนด้าน งิ่ แ ดล้อมและ งั คม” ซึง่ ก�าลัง
เป็นกระแ ในทุกแ ด งทั่ โลก เนื่องจากปัญ าด้าน
งิ่ แ ดล้อมทีท่ คี ามรุนแรงขึน้ เรือ่ ย ๆ จนไม่อาจมองข้ามได้
ทีเ ็บเองเล็งเ ็นค าม า� คัญ จึงน�าประเด็นเรื่องค ามยั่งยืนเป็นยุทธ า ตร์
ในการ ่งเ ริมและยกระดับผู้ประกอบการไมซ์ไทย โดย นับ นุนใ ้เกิด
การจัดงานอย่างยั่งยืนมากขึ้น ทั้งการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน รือ
Carbon Neutral Event และการน�า BCG Model มาใช้กบั อุต า กรรมไมซ์
าก นใจอยากทราบข้ อ มู ล เกี่ ย กั บ แน ทางการจั ด งานแบบใ ่ ใ จโลก
เปิดไปดูรายละเอียดได้ในคอลัมน์ Cover Story เลยครับ และถ้าก�าลัง
ตัด นิ ใจจะจัดงาน รือกิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะการจัดประชุม มั มนา คอลัมน์
All About MICE น�าเ นอ ถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานการบริ าร
การจัดงานอย่างยั่งยืนประเท ไทย (TSEMS) ใน 4 ภาคทั่ ประเท ใ ้เป็น
ทางเลือกใ ม่ในการใ ่ใจโลกมากขึ้น ลองพลิกไปพิจารณาข้อมูลกันได้ครับ
อีก นึ่งเนื้อ าที่น่า นใจคือแน ทางการจัดงานในช่ งนี้ที่ต้องเน้น
ค ามปลอดภัยตามมาตรการ COVID Free Setting ซึ่งทีเ ็บได้ร่ มกับ
กรมอนามัย กระทร ง าธารณ ุข จัดท�าคู่มือแน ทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์
เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไ รั โคโรนา 2019 ตามมาตรการ
ปลอดภัย �า รับองค์กร รือ COVID Free Setting ขึ้น เพื่อ ร้างค ามเชื่อมั่น
ามารถจัดงานไมซ์ได้อย่างปลอดภัย ในคอลัมน์ Highlight เราได้ รุป
แน ทางปฏิบัติการจัดการประชุม ัมมนา การจัดงานแ ดง ินค้า และ
การจัดกิจกรรมพิเ มาใ ้ทราบเป็นแน ทาง ซึ่ง ากผู้ประกอบการ นใจ
ามารถดา น์โ ลดคูม่ อื ฉบับเต็มได้ทาง https://www.businesseventsthailand.com/uploads/press_media/file/220215-file-mgsGq67Ny.
pdf เพื่อน�าไปใช้ในการจัดงานอย่างปลอดภัยต่อไป
และในฉบับนี้คอลัมน์ MICE InnoTech เราน�าเ นอเรื่องรา เกี่ย กับ
เทคโนโลยีและน ัตกรรมที่ ่าด้ ยเรื่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รือ
Smart City ในประเท ไทย ซึ่งมีเมืองไมซ์เป็นเมือง ลักอยู่ในรายชื่อด้ ย
ลายเมือง ซึง่ จะ ง่ ผลดีตอ่ ธุรกิจไมซ์ และเอือ้ ประโยชน์ใ อ้ ตุ า กรรมไมซ์
ก้า ไปได้ไกลยิ่งขึ้น
าร ารรู้งาน MICE GURU by TCEB ฉบับนี้ นับได้ ่าเป็นอีก นึ่งฉบับ
ที่ บ รรจุ เ นื้ อ าน่ า นใจไ ้ ม ากมาย จนที ม งานผู ้ จั ด ท� า ไม่ อ ยากใ ้
ผู้ประกอบการไมซ์พลาดแม้แต่คอลัมน์เดีย และเชื่อมั่น ่า ากพิจารณา
ทั้งฉบับแล้ ผู้อ่านจะต้องได้ไอเดียและแรงบันดาลใจใ ม่ ๆ ในการท�างาน
กลับไปอย่างแน่นอนครับ

Sawasdee Krub. This issue of “MICE GURU by TCEB”
newsletter welcomes the Year of the Golden Tiger
2022 with compelling content for MICE entrepreneurs
to apply in their operations and increase their
potential.
Our main content focuses on “environmental and
social sustainability”, which is a trend in all circles around
the world due to the escalating environmental issues that
cannot be overlooked. TCEB recognises the importance
of sustainability and embraces it as a strategy to promote
and uplift Thai MICE entrepreneurs by supporting more
sustainable events, be they organising carbon-neutral
events or adopting the BCG model into the MICE industry.
Those interested in more information about organising
sustainable events, please flip over to Cover Story column.
Should you decide to organise MICE events or activities,
especially meetings or seminars, All About MICE column
will show you the venues certified with Thailand
Sustainable Event Management Standard (TSEMS) from
4 regions across the country as a new alternative to
go green. Flip over to the page for more information.
The other content worth attention is the guidelines
for organising safe events or COVID Free Setting. They are
the measures co-developed by TCEB and Department of
Health under the Ministry of Public Health. The aim is to
build confidence in organising events safely. In Highlight
column, TCEB has summarised guidelines for organising
seminars, exhibitions, and special events. Interested
entrepreneurs can download the full guidelines at
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/
press_media/file/220215-file-mgsGq67Ny.pdf to organise
safe events.
In MICE InnoTech column, we present the story about
technology and innovation with a particular focus on
the development of Thailand’s smart cities, where many
MICE cities have also made it to the list. This will benefit
the MICE business and move the MICE industry one step
further.
This issue of MICE GURU by TCEB newsletter features
so much absorbing content that the production team
doesn’t want MICE entrepreneurs to miss even one single
column. TCEB believes that readers will undoubtedly
get new ideas and inspiration for their work if they read
the whole issue.
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เส้นทางอุตสาหกรรมไมซ์
สู่อนาคตที่ยั่งยืน
ไมซ์ ไทยใส่ใจโลก
ขานรับเทรนด์มาแรง

เมื่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น “ความยั่งยืน”
จึงเป็นประเด็นที่ทุกคน ทุกหน่วยงาน และทุกองค์กร ต่างหันมาให้ความส�าคัญ
โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
ล้วนแล้วแต่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายเร่งด่วน รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์
ที่ในช่วงหลังมานี้เหล่าผู้จัดงานต่างให้ความสนใจการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน
จนกลายเป็นเทรนด์ที่ต้องจับตามอง
When environmental and social problems are
becoming more and more severe worldwide,
“sustainability” becomes an issue attracting
attention of everyone and every organisation.
The business sector, in particular, has embraced
sustainability issue as their urgent policy due to
their operation generating both direct and
indirect impacts on the environment. The MICE
industry is no exception as seen by the recent
interest of organisers in sustainable events, which
has become a trend worth a closer look.
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จาก า งา ของ IMEX Group แ ะ Marriott
International ว่ า ใ ี 2563 ี ู ้ ค ใ แว วง
อุ สาหก ไ ซ์ งึ 90% ใี่ ห้ควา ส�าคัญกั ควา งั่ ื
แ ะ 97% ขององค์ก ไ ซ์ไ เ้ ิ่ า� เ ิ กิจก เี่ กี่ วกั
ควา ั่ง ื แ ้ว โ �าเ คโ โ ีแ ะโซ ูชั ่าง ๆ
าใช้ใ กา จั งา ให้สอ ค อ้ งกั เ า้ ห า กา ั า
ี่ ั่ ง ื ขององค์ ก า สห ะชาชา ิ (SDGs) ซึ่ ง จาก
ส�า วจควา คิ เห็ ของ ู้จั งา ไ ซ์ ่า เว็ ไซ ์
AMEX Global Business Travel ว่า วิ ี อ ิ
ี่ ู้จั งา ส่ว ใหญ่เ ือกใช้คือ ห ีกเ ี่ งของใช้แ ้ว ิ้ง
64% า� สิง่ ของก ั า ไี ซเคิ 58% แ ะเ อื กอาหา ห อื
เค ื่อง ื่ ออ ์แก ิกจาก ้อง ิ่ 49%
ส�าห ั ะเ ศไ ส�า กั งา ส่งเส ิ กา จั ะชุ
แ ะ ิ ศกา (องค์กา หาช ) ห ือ ีเส็ ไ ้ ือเอา
ะเ ็ ควา งั่ ื เ ็ ุ ศาส ส์ า� คัญใ กา ส่งเส ิ
แ ะ ก ะ ั ู้ ะกอ กา ไ ซ์ไ โ ไ ส้ ั ส ุ แ ะ
ส่งเส ิ ให้ กี า ั อง า ฐา เี่ กี่ วข้องกั กา า� เ ิ
ุ กิจไ ซ์แ ใส่ใจสิ่งแว ้อ ั้ง า ฐา กา จั กา
แ ะ หิ า ุ กิจอีเว อ์ า่ ง งั่ ื ISO 20121 า ฐา
ะ กา จั กา สิ่งแว ้อ ISO 14001 แ ะ า ฐา
้า กา จั กา ังงา ISO 50001
อกจาก ี้ งั จั า� “แ ว าง ฏิ ั เิ อื้ ง ้ ส�าห ั
กา จั งา อ ่าง ั่ง ื ” (Thailand Sustainable Events
Manual) ้อ ั า า ฐา กา ิหา กา จั งา
อ ่าง ่ัง ื ของ ะเ ศไ (Thailand Sustainable
Event Management Standard: TSEMS) ขึ้ เ ื่อ
ส ั ส ุ ให้ ู้ ะกอ กา ใ อุ สาหก ไ ซ์ไ เข้าใจ
แ ะ ึ ห ักควา ั่ง ื ใ กา �าเ ิ งา ซึ่งไ ่เ ี ง
สา า ส ้างส ค์งา ไ ซ์ไ ้อ ่าง ี ะสิ ิ า แ ะ
อ โจ ์ ู้ ่ว งา า ใ ้ควา ั่ง ื ังจะส ้าง า
กั ษ ์ ี่ ใี ห้แก่องค์ก ใ ฐา ะ เี่ ็ ส่ว ห งึ่ ใ กา ช่ว
แก้ ญ
ั หา าวะโ ก อ้ แ ะเ ิ่ ศัก า กา แข่งขั ของ
อุ สาหก ไ ซ์ไ ใ ะ ั สาก ้ว

จัดงานแบบปลอดคาร์บอน
หากเอ่ ึงควา ั่ง ื ้า สิ่งแว ้อ สิ่ง ี่ ้องค�า ึง ึงเ ็ อั ั แ ก
คือคา ์ อ ุ ิ้ ์ (Carbon Footprint) ห อื ิ า ก๊าซเ อื ก ะจก ี่ อ่
ออก าจากกิจก แ ะกา า� เ ิ งา ขององค์ก ซึง่ เ ็ วั ชีว้ ั ว่าองค์ก ั้ ๆ
ก่อให้เกิ ก๊าซเ ือ ก ะจกแ ะส ้าง ก ะ ่อสิ่งแว ้อ ากแค่ไห
ฉะ ั้ เ ื่อให้เ ็ ไ า แ ว างกา แก้ ัญหาโ ก ้อ า ใ ้แ วคิ Low
Carbon Society ห ือ สังค คา ์ อ �่า ีเส็ จึง ่ว ือกั องค์ก ั ิ
�า ั ึกข้อ ก งควา ่ว ือโค งกา คา ์ อ า า ซ์ เ ื่อเส ิ ส ้าง
ศัก า ้า กา จั งา อีเว ์แ ะจั กา ่องเ ี่ ว ี่ ีกา ่อ คา ์ อ
สุ เิ ็ ศู ์ ห อื Carbon Neutral Event งั้ งั ว่ กั องค์กา หิ า จั กา
ก๊าซเ ือ ก ะจก (องค์กา หาช ) ห ือ อ ก. า� ควา ู้แ ะ วั ก จั �า
แ ว างกา ะเ ิ คา ์ อ ุ ิ้ ข์ องงา อีเว ค์ อ ค ุ งั้ งา ะชุ
สั า ิ ศกา แ ะงา อีเว ์ข า ใหญ่ ั าคู่ ือกา จั งา อีเว ์
แ
โ ก ้อ แ ะ ั าแอ ิเคชั CF Event เ ื่อ อง ั กา จั งา
แ Carbon Neutral Event ้ว
คู่ ือกา จั งา อีเว ์แ
โ ก ้อ ั้ เ ็ คู่ ือ ี่จะช่ว ให้ ู้จั งา
สา า จั งา แ Carbon Neutral Event ไ ้อ ่าง ี ะสิ ิ า ส่ว
แอ ิเคชั CF Event (Carbon Footprint Event Calculator) คือเค ื่อง ือ
ค�า ว คา ์ อ ุ ิ ข์ องงา อีเว ์ งั้ แ ก่ อ่ เ ิ่ งา จ จ งา เ อื่ ให้
ู้ ะกอ กา สา า
ะเ ิ ก ะ จากกา ่อ ก๊าซเ ือ ก ะจก
ใ กา จั งา แ ะ ิหา จั กา เ ื่อ กา �า า สิ่งแว ้อ ไ ้ ไ ่ว่า
จะเ ็ กา ะห ั งั งา กา ใช้วั ุ ิ กา ไี ซเคิ ฯ ฯ เ อื่ ส า้ งก อ
แ ว าง ี่ชั เจ ใ กา จั งา แ ่ ะค ั้ง โ ู้ส ใจสา า าว ์โห
แอ ิเคชั CF Event ่า App Store แ ะ Play Store แ ้วเ ิ่ ใช้งา ไ ้ ั ี
เี ส็ เชือ่ ั่ ว่าหาก ู้ ะกอ กา เ ง็ เห็ งึ ควา ส�าคัญของกา ะเ ิ
คา ์ อ ุ ิ ์แ ะ �า าเ ็ ส่ว ส�าคัญใ กา �าเ ิ ุ กิจ จะสา า
เ ิ่ โอกาส างกา ค้าไ ้ โ เฉ าะใ ก ุ่ คู่ค้าจาก ุโ อเ ิกา แ ะญี่ ุ่
ซึ่ง ื่ ัวแ ะเห็ ควา ส�าคัญของ ัญหา ้า สิ่งแว ้อ แ ะโ ก ้อ

STRONG RESPONSE OF
THAI MICE TO GLOBAL TREND
According to a report by the IMEX Group and Marriott International,
90 percent of those involved in the MICE industry give priority to sustainability
in 2020 and 97 percent of MICE organisations have already initiated
sustainability-related activities by utilising technologies and solutions in their
events to match with the United Nations Sustainable Development Goals
(SDGs). A survey of MICE organisers via the AMEX Global Business Travel
website found that the most common approaches chosen by organisers are:
64% avoiding single-use materials, 58% recycling, and 49% choosing organic
and locally sourced food or beverages.
For Thailand, Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public
Organization) or TCEB has adopted sustainability as an important strategy to
promote and upgrade Thai MICE entrepreneurs. Towards that end, the bureau
supports and promotes accreditation of environmentally MICE operation
standards, which include ISO 20121 Sustainable Events, ISO 14001
Environmental Management and ISO 50001 Energy Management.
In addition, TCEB has produced the “Thailand Sustainable Events
Manual” and developed Thailand Sustainable Event Management Standard
(TSEMS) to encourage Thai MICE entrepreneurs to understand and adhere
to sustainability in their operations. This will not only help the entrepreneurs
create effective MICE events and meet the attendees’ needs for sustainability,
but also create a good organisation image for their part in remedying global
warming problems and increase the international competitiveness of the
Thai MICE industry.
ม ก ร า ค ม • กุ ม ภ า พั น ธ์
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CARBON NEUTRAL EVENT
When it comes to environmental sustainability,
the first thing to consider is the carbon footprint
or the amount of greenhouse gases emitted by an
organisation’s activities and operations. Carbon
footprint is an indicator of how much greenhouse
gas emissions are generated by an organisation
and its impact on the environment. In order to
align with global warming solutions under the low
carbon society concept, TCEB has joined hands
with partner organisations to sign a Memorandum
of Understanding on Carbon Balance Project
Cooperation to enable carbon-neutral activities.
In addition, TCEB has cooperated with Thailand
Greenhouse Gas Management Organisation (Public
Organisation) or TGO to apply knowledge and
innovation to assess carbon footprint for various
types of events, including meetings, seminars,
exhibitions and mega-events, and develop
a guidebook and application “CF event” for
organising carbon-neutral events.
A carbon-neutral event guidebook helps
organisers efficiently organise carbon-neutral
activities. The CF Event (Carbon Footprint Event
Calculator) app is a tool for calculating the carbon
footprint of an event from start to finish so that
operators can assess the impacts of event’s
greenhouse gas emissions and manage to reduce
environmental impacts, be they energy-saving,
lowered use of raw materials, recycling, etc. The app
is helpful in creating a framework for each event
organisation. Interested parties can download the
CF Event application through the App Store and
Play Store and put them into use on the spot.
TCEB believes that if entrepreneurs realise the
importance of carbon footprint assessment and
use it as a key component of business operations,
they can increase trade opportunities, especially
from clients in Europe, US and Japan where
awareness of environmental and global warming
issues are high.

BCG โมเดลเศรษฐกิจยั่งยืน
สู่งานไมซ์ยั่งยืน
อกจาก ี้ เ ื่ อ ให้ ะเ ศไ
ุเ ้าห า
กา ั า ี่ ั่ง ื ห ือ Sustainable Development
Goals–SDGs ขององค์กา สห ะชาชา ิ (UN) ัฐ า
งั ไ ้ า� “BCG Model” ห อื โ เ เศ ษฐกิจสูก่ า ั า
ี่ ั่ง ื ขึ้ เ ็ วา ะแห่งชา ิ โ โ เ ี้เ ็ เศ ษฐกิจ
ษฎีให ่ ี่ สา กา ั า 3 ้า ห ัก คือ เศ ษฐกิจ
ชีว า (Bio Economy) เศ ษฐกิจห ุ เวี (Circular
Economy) แ ะเศ ษฐกิจสีเขี ว (Green Economy)
เข้า ้ว กั อั จะช่ว ขั เค ื่อ ะเ ศใ ้า สังค
เศ ษฐกิจ คว คูไ่ กั กา กั ษาสิง่ แว อ้ อ า่ งเ ็ ู
ีเส็ ไ ้ �า BCG Model าใช้กั อุ สาหก ไ ซ์
โ วางให้เ ็ ห งึ่ ใ แ ว างของแ อุ สาหก ไ ซ์
ะจ�า ี 2565 สอ ั กั กา ั าเศ ษฐกิจไ ซ์สเี ขี ว
า โ า ของ ัฐ า ซึ่งเ ้ กา ั าเศ ษฐกิจ
คว คูก่ า แู กั ษาสิง่ แว อ้ แ ะ า� วั ก เข้า า
ใช้ ซึ่งเ ็ เ
์ ี่ไ ซ์สา า �าไ ้ ั ีกั 3 ก ุ่ คือ
“ก ุ่ อุ สาหก กา ิ ” อา ิก ุ่
์ไ ้า
(EV) ี่ ีเส็ จะ ุ่งส่งเส ิ กา จั งา ่าง ๆ ของก ุ่
ู ้ ะกอ กา าคกา ิ ซึ่ ง ี ก ุ ่ กา ง ุ เ ิ
โ งงา ิ แ เ อ ี่ ิ เ ี แ ะอุ ก ์ ่ า ง ๆ
“ก ุ่ าคกา เกษ ” โ ส ั ส ุ แ ะส่งเส ิ งา ี่
เกี่ วกั กา ส ้าง Smart Farmer แ ะกา า� วั ก
โ เข้ า าใช้ � า กา เกษ ให้ ก ้ า วห ้ า แ ะ
“ก ุ่ สา า สุข” ซึง่ จั จุ ั ู้ ะกอ กา ห อื กั ง ุ
ั้งใ ไ แ ะ ั่วโ ก ่างหั าให้ควา ส�าคัญ โ ไ ้
ั้ ง เ ้ า ไว้ ว ่ า จะส ั ส ุ กา จั งา ้ า สุ ข า แ ะ
สา า สุขเ ิ่ ขึ้
ั้ง ี้ ีเส็ เชื่อว่ากา จั งา ไ ซ์อ ่าง ั่ง ื คว คู่
กั BCG Model จะ า� ให้เกิ กา เ ี่ แ ง างสังค
เศ ษฐกิจ แ ะสิง่ แว อ้ ใ ศิ าง ี่ ขี ึ้ แ ะจะ า� ให้
ั่ ว โ กเห็ ึ ง ศั ก า ควา ้ อ ของ ะเ ศไ
ใ กา เ ็ จุ ห า ้ า กา จั งา ไ ซ์ อ ่ า ง ั่ ง ื
ใ ุก ู แ

BCG ECONOMIC MODEL
FOR SUSTAINABLE
MICE INDUSTRY
To enable Thailand to achieve the Sustainable Development Goals
(SDGs) of the United Nations (UN), the government has adopted the “BCG
Economic Model” as a national agenda. The model is a new economic
theory that integrates development in 3 main areas: bio-economy,
circular economy and green economy, which will help drive the country
socially, economically on good terms with the environment.
TCEB has adopted the BCG model in the MICE industry by placing
it as one of the guidelines of the 2022 MICE Industry Plan. The adoption
is in line with the government’s policy focusing on economic development
in alignment with environmental care and utilisation of innovation. It is
a trend that can be applied to 3 sectors without delay. The first is manufacturing sector, such as the electric vehicle (EV) group. TCEB will promote
business events of this sector where investment to produce lithium
battery and related equipment is pouring in. The second is agricultural
sector where TCEB will support and promote events related to creating
smart farmers and using drone innovation to elevating the operation of
this sector. The third is public health sector, which is currently attracting
a lot of attention from both Thai and foreign entrepreneurs and investors.
TCEB will focus on more support for events of health and public health
TCEB believes that sustainable MICE events, coupled with the BCG
Model, will bring about better social, economic and environmental
changes, and will show the world the potential and readiness of Thailand
as a destination for sustainable MICE events in all shapes and forms.
MICE GURU BY TCEB
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มุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม
อ ะ ะเว า ี่ ่า า ีเส็ ให้ควา ส�าคัญกั
กา ั าอ า่ ง งั่ ื าโ
อ ซึง่ ของกา ส่งเส ิ
กา จั งา อ า่ ง งั่ ื า� ให้ ี 2562-2564 งี า ไ ซ์แ ะ
กิจก ไ ซ์ ชี่ ว่
คา ์ อ ไ ้ ากกว่า 2,000 ั จาก
กา ค�า ว โ ใช้เค ื่อง ือค�า ว คา ์ อ ุ ิ้ ์
ี่ ีเส็ ั า ่ว กั อ ก. อกจาก ี้ ัง ีโค งกา
จั กา ้องกั ข ะอาหา (Food Waste Prevention)
ชี่ ว่ ให้ ู้ ะกอ กา ไ ซ์ ข ะอาหา ไ ก้ ว่า 300,000
กิโ ก ั คิ เ ็ เงิ ู ค่ากว่า 37 ้า า แ ะช่ว
คา ์ อ ุ ิ้ ์ไ ้ ากกว่า 781 ั
ี 2565 แ ะใ อ าค เี ส็ งั คง ี โ า ส่งเส ิ
แ ะส ั ส ุ ให้ ีกา จั งา แ ะกิจก ไ ซ์ ี่ช่ว
คา ์ อ อ ่าง ่อเ ื่อง โ ั้งเ ้า คา ์ อ ุ ิ้ ์
ให้ไ ้ 100,000 กิโ ก ั คา ์ อ ไ ออกไซ ์เ ี เ ่า
(Carbon dioxide equivalent : CO2e) า ใ ้ควา ุ่ง ั่
ี่ จ ะ � า าอุ สาหก ไ ซ์ ไ ให้ ก ้ า วไ ั เ ี
า า ะเ ศใ ิ ิ ข องกา ี ค วา ั ิ ชอ ่ อ
สิง่ แว อ้ ซึง่ หาก กุ า่ งั้ จู้ ั งา ไ ซ์ เู้ ข้า ว่ งา
แ ะ ุ กิจ เี่ กี่ วข้องกั งา ไ ซ์ งั้ แ ่ ้ า�้ งึ า า�้
ว่ อื กั
ิ า ก๊าซเ อื ก ะจก ี่ อ่ ออก าจาก
กา จั งา ไ ซ์ไ ้ อกจาก ะเ ศไ จะเ ็ จุ ห า
า างใ กา จั งา ไ ซ์อ า่ ง งั่ ื แ ว้ งั จะเ ิ่ ขี
ควา สา า ใ กา แข่งขั า้ กา า ี่ งั่ ื ให้กั
ไ ซ์ไ อีก ้ว

TOWARDS
A BETTER FUTURE
Throughout the years, TCEB has always
focused on sustainable development. As
a result of sustainable events promotion,
carbon emission from MICE related events and
activities during 2019 and 2021 was reduced
by over 2,000 tons. The figure is derived from
a carbon footprint calculator developed by
TCEB with TGO. Moreover, TCEB-initiated Food
Waste Prevention project has helped MICE
operators reduce more than 300,000 kilograms
of food waste, which is worth more than 37
million baht and helps reduce carbon footprint
by more than 781 tons.
In 2022 and the future, TCEB will continue
to promote and support organising carbonneutral MICE events and activities. The goal is
to reduce the carbon footprint by 100,000
kilograms of carbon dioxide equivalent (CO2e)
and lead the Thai MICE industry to be on par
with other countries in terms of environmental
responsibility.
Should all parties, be they MICE organisers,
participants and MICE-related businesses from
upstream to downstream, work together to
reduce the amount of GHG emissions
from MICE events, Thailand will not only be
a sustainable MICE destination but will also
become a more competitive market on
a sustainable basis.
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ศูนย์ประสานงานไมซ์ WWW.THAIMICEOSS.COM
THAILAND MICE ONE STOP SERVICE
(WWW.THAIMICEOSS.COM)
ทีเ ็บเปิด ูนย์ประ านงานเพื่ออ�าน ย
ค าม ะด กอุต า กรรมไมซ์ (Thailand
MICE One Stop Service) ในรูปแบบออนไลน์
ผ่ า นเ ็ บ ไซต์ www.thaimiceoss.com
เพื่ อ บริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า นกฎ ระเบี ย บปฏิ บั ติ
ขั้นตอนด�าเนินการขอใบอนุญาต ใบรับรอง
ที่เกี่ย ข้องกับการจัดกิจกรรมไมซ์ที่ผู้จัดงาน
ค รรู้ กรณีทจี่ ะต้องน�าคน รือผลิตภัณฑ์เข้ามา
เพือ่ การจัดงานในประเท ไทย อาทิ การขอ ซี า่
การขอใบอนุญาต พิธีการ ุลกากร การช�าระ
ภา ี ฯลฯ โดยได้ร บร มข้อมูลและกฎระเบียบ
ภาครัฐของ 14 น่ ยงานทีเ่ กีย่ ข้องในการจัดงาน
ไ ท้ เ่ี ดีย ผูป้ ระกอบการไมซ์ทเี่ ข้าเ บ็ ไซต์จะได้
รับข้อมูลและมีค ามเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ
มากขึ้น ามารถจะด�าเนินการเองได้อย่าง
ะด ก ร ดเร็ ช่ ยใ ้ผู้ประกอบการไมซ์
ทั้งในและต่างประเท เตรียมการจัดงานได้
อย่างราบรื่น เป็นเครื่องมือที่ช่ ยเ ริม ร้าง
ขีดค าม ามารถในการแข่งขันของอุต า กรรม
ไมซ์ไทยใ ้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

รองนายกรัฐมนตรี
เยี่ยมชมส�านักงานทีเส็บ

DEPUTY PRIME MINISTER VISITS TCEB
นายอนุทิน ชาญ ีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม �านักงาน
ทีเ ็บ โดยมี ประธานกรรมการ ่งเ ริมการจัดประชุมและนิทรร การ
พร้อมด้ ยคณะผู้บริ ารทีเ ็บใ ้การต้อนรับ โดยรองนายกรัฐมนตรี
ได้ ม อบนโยบายและแน ทาง นั บ นุ น การด� า เนิ น งานของที เ ็ บ
เพือ่ ง่ เ ริมการพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ของประเท ไทย ณ า� นักงาน
ทีเ ็บ อาคาร ยามพิ รรธน์ทา เ อร์
Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister, visited
TCEB office in Siam Piwat Tower Building. He was welcomed
by Chairman of the Board and TCEB’s management team.
The Deputy Prime Minister presented policies and guidelines
to support TCEB’s operations in order to promote the
development of Thailand’s MICE industry.
MICE GURU BY TCEB
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TCEB launches Thailand MICE
One-Stop Service online via www.
thaimiceoss.com to provide
information on rules, regulations
and procedures that organisers
should know in order to obtain
permits or certificates related to
MICE events in case of bringing in
people or products for event
organisation in Thailand. These
include applying for a visa, applying
for a permit, customs clearance,
tax payment, etc. The website
provides information and rules and
regulations of 14 government
agencies related to event organising
in one single place.
MICE operators visiting the
website will receive more
information, understand various
procedures better and, thus, will be
able to operate by themselves
quickly and conveniently. The
website will help domestic and
international MICE operators
efficiently prepare their events. It is
a tool that helps strengthen the
competitiveness of the Thai MICE
industry.

ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมส�านักงานทีเส็บ

CHAIRMAN OF THE SENATE STANDING
COMMITTEE ON TOURISM VISITS TCEB
ที เ ็ บ ใ ้ ก ารต้ อ นรั บ พลเอก ดร.ธนะ ั ก ดิ์
ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ย
ุ ฒิ ภา ในการเยี่ ย มชม � า นั ก งาน โดยประธาน
คณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ เ ข้ า รั บ ฟั ง การบรรยาย รุ ป
และแลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นนโยบายการด�าเนินงาน
ร่ มกั บ ผู ้ บ ริ ารที เ ็ บ เพื่ อ ่ ง เ ริ ม การพั ฒ นา
อุ ต า กรรมไมซ์ แ ละการท่ อ งเที่ ย ของไทยร่ มกั น
ณ �านักงานทีเ ็บ อาคาร ยามพิ รรธน์ทา เ อร์
TCEB welcomed General Dr. Tanasak Patimapragorn, Chairman of the
Senate Standing Committee on Tourism. During his visit to the office in Siam Piwat
Tower Building, the committee chairman attended a briefing and exchanged opinions
on operational policies with TCEB executives that will promote the development
of Thailand’s MICE industry and tourism.

ทีเส็บผลักดันงาน AIR SHOW จัดครั้งแรกในไทย

TCEB PUSHES FOR THAILAND’S FIRST INT’L AIR SHOW

ทีเ ็บตอบรับแผนยุทธ า ตร์ชาติ ่งเ ริม
อุต า กรรมการบินและโลจิ ติก ์ (Aviation &
Logistics) เพื่อใ ้ไทยก้า ู่ ูนย์กลางการบิน
ของอาเซี ย น ผลั ก ดั น การจั ด งาน “Thailand
International Air Show” ใ ้เกิดขึ้นภายใต้
แน คิ ด Future of Aerospace ที่ น� า เ นอ
น ัตกรรมในอนาคต (Innovation Technology)
ะท้อนภาพลัก ณ์ไทยแลนด์ 4.0 ในทุกภาค ่ น
ทั้ ง พลเรื อ น พาณิ ช ย์ รื อ น่ ยค ามมั่ น คง
โดยที เ ็ บ เรี ย นเชิ ญ น่ ยงานที่ เ กี่ ย ข้ อ ง คื อ
�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเ
ภาคตะ ันออก (EECO) บริ ัท อู่ตะเภา อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอ เิ อชัน่ จ�ากัด (UTA) กองทัพเรือ (ทร.)
และเมืองพัทยา ร่ มผลักดันใ ้เกิดการจัดงานนี้
โดยในปี พ. . 2566-2570 ทีเ ็บ างแผนมุ่งเน้น
การยกระดับอุต า กรรมการบินและโลจิ ติก ์
ของไทย ร มถึงเตรียมค ามพร้อมผู้ประกอบการ
ที่ เกี่ ย ข้ องเพื่อ รองรั บการจั ดงาน “Thailand
International Air Show” ผ่านโครงการ “Road
to Air Show” โดยริเริ่ม ัปดา ์งานแ ดง ินค้า
และงานในอุต า กรรมไมซ์ ภายใต้ชอื่ “Aviation
& LOG-IN Week” ซึง่ เป็นการร มงานแ ดง นิ ค้า
การประชุม และงานเมกกะอีเ นต์ ทัง้ งานใ ม่และ
งานทีจ่ ดั ต่อเนือ่ งจ�าน น 28 งาน มาจัดในพืน้ ที่ EEC
ซึ่งจะ ร้างผลกระทบทางเ ร ฐกิจใ ้กับประเท
ได้ถึง 8,200 ล้านบาท
ม ก ร า ค ม • กุ ม ภ า พั น ธ์
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TCEB is responding to the national
strategic plan that promotes the aviation
and logistics in order to elevate Thailand
into the hub of the ASEAN aviation.
In so doing, the bureau is pushing for
“Thailand International Air Show”
under the concept of Future of
Aerospace with a particular focus on
innovation technology. The initiative will
demonstrate national branding Thailand
4.0 of all sectors: civil, business and
security. TCEB has invited relevant
agencies, such as the Eastern Economic
Corridor Policy Office (EECO), U-Tapao
International Aviation Company Limited
(UTA), the Royal Thai Navy (RTP), and
Pattaya City to realise this mega event.
From 2023-2027, TCEB plans to
focus on elevating the Thai aviation
industry and logistics as well as preparing
relevant entrepreneurs to support
Thailand International Air Show through
“Road to Air Show” project. Towards this
end, TCEB will launch “Aviation &
LOG-IN Week”, a combination of trade
shows, conferences and mega events,
both new and existing ones totalling
28 events, to be held in EEC, which will
generate economic impacts of up to
8.2 million baht.

MICE
INNOTECH
MICE CITY X SMART CITY
เมืองอัจฉริยะเสริมศักยภาพไมซ์ ไทย
MICE CITY X SMART CITY
SMART CITY EMPOWERING MICE THAI

หลายปี ม านี้ เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ หรื อ Smart City ถู ก กล่ า วถึ ง
ในภาพใหญ่ ด้วยเป็นหนึ่งในนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้าง 100 เมืองอัจฉริยะใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ทุกภาคส่วนจึงร่วมมือร่วมใจผลักดันเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริง
อันจะขับเคลือ่ นให้สงั คมและเศรษฐกิจเจริญรุดหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
และแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อทุกธุรกิจ รวมถึงธุรกิจไมซ์ ที่ในอนาคต
เมืองอัจฉริยะจะกลายเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�าคัญทีช่ ว่ ยให้อตุ สาหกรรมไมซ์
ก้าวไปได้ ไกลยิ่งขึ้น
Over the years, smart cities have been generally
described as part of the government’s Thailand
4.0 policy, which aims to develop 100 smart
cities in 76 provinces across the country. Every
sector, therefore, forms collaboration to push
smart cities into a reality, which will drive social
and economic progress in a concrete way.
It will undoubtedly benefit all businesses,
including MICE. In the future, smart cities will
become one of the key factors that will enable
MICE industry to make a step further.

เมืองอัจฉริยะประเทศไทย
เมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่น�ำเทคโนโลยีและน ัตกรรมมำ
ช่ ยเพิม่ ประ ทิ ธิภำพกำรใ บ้ ริกำรและกำรบริ ำรจัดกำร
เมือง เพือ่ ยกระดับเ ร ฐกิจ งั คม งิ่ แ ดล้อม และชี ติ
ค ำมเป็ น อยู ่ ข องประชำชน ทั้ ง นี้ เ มื อ งอั จ ฉริ ย ะ
ประเท ไทยมีมำตรฐำน รือองค์ประกอบที่ �ำคัญ
7 ประกำร ได้แก่ กำรด�ำรงชี ิตอัจฉริยะ (Smart
Living) กำร ัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) กำรปกครอง
อัจฉริยะ (Smart Governance) พลังงำนอัจฉริยะ
(Smart Energy) เ ร ฐกิ จ อั จ ฉริ ย ะ (Smart
Economy) และ ิ่ ง แ ดล้ อ มอั จ ฉริ ย ะ (Smart
Environment) ซึ่ ง ในปี 2565 มี เ มื อ งที่ ไ ด้ รั บ
กำรประกำ รั บ รองเป็ น พื้ น ที่ เ มื อ งอั จ ฉริ ย ะแล้
15 เมื อ ง ได้ แ ก่ เมื อ งขอนแก่ น เมื อ งฉะเชิ ง เทรำ
เมืองภูเก็ต เมือง รีตรัง พืน้ ทีโ่ ดยรอบคลองผดุงกรุงเก ม
เมืองอัจฉริยะย่ำนพระรำม 4 ำมย่ำน มำร์ทซิตี้ เท บำล
นครเชียงใ ม่ พื้นที่ม ำ ิทยำลัยเชียงใ ม่และพื้นที่ประกอบ
เมืองแม่เมำะ จัง ดั ล�ำปำง เมืองยะลำ นคร รรค์ มำร์ทซิตี้
แ น ุข มำร์ทซิตี้ จัง ัดชลบุรี เมืองอัจฉริยะ ังจันทร์ ัลเลย์
จัง ัดระยอง และเมืองอัจฉริยะมักกะ ัน นอกจำกนี้ยังมีอีก
40 โครงกำรเมืองอัจฉริยะที่ก�ำลังด�ำเนินกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง
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THAILAND’S SMART CITIES

A smart city employs technology and
innovation to improve the efficiency of
services and city management, which will
better the economy, society, environment,
and citizen’s well-being. A smart city in
Thailand has seven major standards or
components: Smart Living, Smart Mobility,
Smart People, Smart Governance, Smart
Energy, Smart Economy, and Smart
Environment. In 2022, there are 15 cities
that have been certified as smart city
areas. They are Khon Kaen, Chachoengsao,
Phuket, Sri Trang, areas surrounding
Phadung Krung Kasem canal, Rama 4 Smart
City, Samyan Smart City, Chiang Mai
Municipality, Chiang Mai University and its
constituent areas, Mae Moh City (Lampang
Province), Yala City, Nakhon Sawan Smart
City, Saensuk Smart City (Chonburi),
Wangchan Valley Smart City (Rayong
Province), and Makkasan Smart City.
In addition, 40 smart city projects are being
implemented continuously.

เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
ในอนำคตเมื อ งอั จ ฉริ ย ะจะเป็ น นึ่ ง ในปั จ จั ย � ำ คั ญ ต่ อ
กำรตัด ินใจของผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียในอุต ำ กรรมไมซ์ เพรำะ
มี ิ่ ง อ� ำ น ยค ำม ะด กที่ ม ำกก ่ ำ ไม่ ่ ำ จะเป็ น เทคโนโลยี
กำรขน ่งที่ทัน มัย เทคโนโลยีที่จะ นับ นุนกำรท่องเที่ย รือ
กำรใช้ชี ติ ใ ด้ ขี นึ้ ระบบรัก ำค ำมปลอดภัยทีไ่ ด้มำตรฐำน ฯลฯ
คุณ มบัติเ ล่ำนี้เอื้อต่อกำรท�ำธุรกิจไมซ์และจะช่ ยผลักดันใ ้
อุต ำ กรรมไมซ์กลำยเป็น “ไมซ์อัจฉริยะ” ซึ่งองค์ประกอบ
ที่ �ำคัญของเมืองอัจฉริยะที่ ่งเ ริมอุต ำ กรรมไมซ์มี 3 ด้ำนคือ
เ ร ฐกิจอัจฉริยะ กำร ญ
ั จรอัจฉริยะ และกำรด�ำรงชี ติ อัจฉริยะ
เมืองที่มีเ ร ฐกิจอัจฉริยะ เป็นเมืองที่น�ำน ัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำ ร้ำงเ ร ฐกิจในเมืองใ ้ดีขึ้น ซึ่ง ิ่งเ ล่ำนั้น
เองจะช่ ยผลักดันใ ้อุต ำ กรรมไมซ์กลำยเป็นไมซ์อัจฉริยะ
่ นกำร ัญจรอัจฉริยะก็ �ำคัญไม่น้อย เพรำะที่ผ่ำนมำจะพบ ่ำ
เมื่อมีงำนไมซ์ขนำดใ ญ่มัก ่งผลใ ้กำรจรำจรติดขัด Smart
Mobility จะช่ ยใ ผ้ เู้ ข้ำร่ มงำนเดินทำงได้อย่ำง ะด กรำบรืน่ ขึน้
ุดท้ำย กำรด�ำรงชี ิตอัจฉริยะซึ่งค�ำนึงถึงคุณภำพชี ิตที่ดีของ
ประชำกร จะมีกำรพัฒนำระบบรัก ำค ำมปลอดภัยใ ้ทัน มัย
และมีประ ิทธิภำพ จึง ร้ำงค ำมมั่นใจใ ้นักเดินทำงไมซ์และ
ผูจ้ ดั งำนได้เป็นอย่ำงดี เ ล่ำนีค้ อื บทบำทของเมืองอัจริยะทีจ่ ะเป็น
่ น นึ่งในกำรพัฒนำอุต ำ กรรมไมซ์ใ ้ก้ำ น้ำ

SMART CITY ENHANCING MICE POTENTIAL

In the future, a smart city will be one of the key deciding factors
of MICE stakeholders because there will be more amenities, whether
it is modern transportation technology, tourism-supported
technology, better quality of life technology, standardised security
systems, etc. These features are conducive to MICE business and
will help drive the MICE industry to become a “smart MICE.” There
are three key components of a smart city that promotes the MICE
industry: Smart Economy, Smart Mobility, and Smart Living.
A city that has a smart economy will employ innovation and
digital technology to create a better urban economy, which will
help drive the MICE industry to become smart MICE. As for Smart
Mobility, it is no less important. Although large MICE events have
often resulted in traffic congestion, smart mobility will help
participants travel more smoothly. Lastly, smart living takes into
account the quality of life of the population. Therefore, modern
and efficient security systems will be developed, which will build
confidence of both MICE travellers and organisers. These are
the roles that smart cities play in advancing the MICE industry.

4 เมือง SMART น่าลงทุนธุรกิจไมซ์

References:
https://www.depa.or.th/th/
smart-city-plan
https://www.depa.or.th/th/
article-view/smart-city-krabi
https://intelligence.businesseventsthailand.com/th/insights-details/smart-cityeng

4 เมืองที่ก�ำลังขับเคลื่อน ู่กำรเป็น Smart City อย่ำงเต็ม
รูปแบบ และน่ำจับตำมองในฐำนะเมืองทีม่ ี กั ยภำพในกำร ง่ เ ริม
ธุรกิจไมซ์คือ พิ ณุโลก อุบลรำชธำนี อุดรธำนี และกระบี่
เมืองเ ล่ำนีเ้ ป็นเขต ง่ เ ริมเมืองอัจฉริยะทีก่ ำ� ลังเร่งพัฒนำ
โดยพิ ณุ โ ลกได้ เ ริ่ ม เดิ น น้ ำ โครงกำรติ ด ตั้ ง เ ำอั จ ฉริ ย ะ
เพื่อปล่อย ัญญำณ Wi-Fi ติดตั้งกล้อง งจรปิด เครื่องตร จ ัด
คุณภำพอำกำ เครื่องบันทึกเ ียง ฯลฯ อันจะเพิ่มมำตรฐำน
ค ำมปลอดภัยในพืน้ ที่ เพือ่ ปูพนื้ ฐำนไป เู่ มือง มำร์ตซิตที มี่ งุ่ เน้น
ด้ำนกำรท่องเทีย่ เป็น ลัก ำ� รับอุบลรำชธำนี ได้เริม่ น�ำ Ubon
Smart Bus มำใช้ในเขตเมืองเพื่อแก้ไขปัญ ำกำรจรำจรติดขัด
และอ�ำน ยค ำม ะด กแก่นักท่องเที่ย พร้อมจัดตั้ง Digital
Valley @Ubon เพื่ อ เป็ น ระบบนิ เ ด้ ำ นเทคโนโลยี แ ละ
น ตั กรรมดิจทิ ลั ของจัง ดั ด้ ย ่ นอุดรธำนี มีแผนทีจ่ ะพัฒนำ
แพลตฟอร์มข้อมูลของเมือง เพือ่ ติดตำมอำชญำกรรมและปัญ ำ
ด้ำนค ำมปลอดภัยต่ำง ๆ ทั้งยังติดตั้งกล้อง งจรปิดพร้อม
เทคโนโลยีจดจ�ำใบ น้ำ (CCTV Analytics) เพื่อเพิ่มมำตรฐำน
ค ำมปลอดภัยทั้งจัง ัด และเปิดใ ้บริกำรรถบั อัจฉริยะ
ในพืน้ ทีเ่ มืองด้ ย ด้ำนกระบีก่ ก็ ำ� ลังพัฒนำไป กู่ ำรเป็นเมืองแ ง่
กำรท่องเที่ย อัจฉริยะ โดยน�ำระบบกล้อง CCTV Analytics
มำใช้จดจ�ำใบ น้ำและป้ำยทะเบียนรถในเขตพืน้ ทีอ่ ทุ ยำน พร้อม
น�ำระบบ Vessel Tracking and Monitoring System (VTMS)
มำค บคุมกำรจรำจรทำงน�้ำ เพื่อดูแลค ำมปลอดภัยใ ้แก่
นักท่องเที่ย ค บคู่กับกำรรัก ำ ิ่งแ ดล้อม
เชื่อได้ ่ำ เมื่อเมืองไมซ์และเมืองที่มี ักยภำพเ ล่ำนี้ก้ำ ู่
ค ำมอัจฉริยะเต็มรูปแบบ จะเ ริม กั ยภำพใ อ้ ตุ ำ กรรมไมซ์
เดิน น้ำไปได้เร็ และไกลขึ้นอย่ำงแน่นอน ซึ่งจะช่ ยขับเคลื่อน
เ ร ฐกิจของชำติใ ้รุด น้ำและยั่งยืนต่อไป
•
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4 SMART CITIES FOR
MICE INVESTMENT

There are 4 cities that are moving towards
becoming smart cities and, therefore, are worth
attention for their potential to promote MICE
business. They are Phitsanulok, Ubon Ratchathani,
Udon Thani and Krabi.
These cities are accelerating their development
to become smart cities. For example, Phitsanulok
has started installing smart antennas for Wi-Fi signals,
CCTV, air quality monitors, audio recorders, etc.
These will increase the safety standards and build
the foundation for a smart city that focuses
specifically on tourism.
As for Ubon Ratchathani, Ubon Smart Bus has
begun services in urban areas to solve traffic
congestion and facilitate tourism. In addition, Digital
Valley @Ubon has been set up as part of the province’s
digital technology and innovation ecosystem.
Udon Thani has plans to develop the city’s
information platform to track crime and other safety
issues. It also installs CCTV with facial recognition
technology (CCTV Analytics) to increase security
standards across the province. In addition, the
province launches smart bus services in urban areas.
Krabi is also evolving into a smart tourism city by
adopting a CCTV Analytics camera system to
recognise faces and license plates in the park areas
and using a Vessel Tracking and Monitoring System
(VTMS) to control water traffic to ensure the safety
of tourists and protect the environment.
It is believed that when these high potential
MICE cities fully become smart cities, they will
definitely enhance the potential of the MICE industry
to move faster and further and will help drive the
nation’s economy forward and towards sustainability.

TCEB
HIGHLIGHT

มั่นใจ ปลอดภัย
จัดงานไมซ์ ตามมาตรฐาน

COVID
FREE
SETTING

COVID
FREE SETTING

COVID FREE SETTING
CONFIDENCE IN EVENT SAFETY
จากโครงการเปิดเมืองปลอดภัย ยกระดับการจัดงานไมซ์ด้วยมาตรฐาน
เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมไทย ทีเส็บได้รว่ มกับกรมอนามัยจัดท�าแนวทาง
ปฏิบัติการจัดงานไมซ์ตามมาตรการ COVID Free Setting สร้างความเชื่อมั่น
การจัดงานอย่างปลอดภัยทั่วประเทศ
เพือ่ ใ เ้ กิดค ามปลอดภัยแก่ผเู้ กีย่ ข้องกับกิจกรรม
ไมซ์ในทุก ่ น ตลอดจน ร้างค ามเชื่อมั่น ่าการจัดงาน
และการเปิดเมืองมีแน ปฏิบตั ทิ ไี่ ด้มาตรฐาน ทีเ บ็ ได้ร่ ม
กับกรมอนามัย กระทร ง าธารณ ุข และภาคีเครือข่าย
ด้านไมซ์ 23 องค์กร อาทิ การท่องเที่ย แ ่งประเท ไทย
อการค้าไทย มาคมการแ ดง ินค้า (ไทย) (TEA)
มาคมธุรกิจ ร้าง รรค์การจัดงาน (EMA) มาคม
โรงแรมไทย (THA) ฯลฯ ร่ มจัดท�า “แน ทางปฏิบัติการ
จัดงานไมซ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไ รั
โคโรนา 2019 ตามมาตรการค ามปลอดภัย �า รับ
องค์กร รือ COVID Free Setting” ขึ้น โดยประกอบ
ด้ ย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ แน ปฏิบัติ �า รับ ถานที่
จัดงาน/ ิ่งแ ดล้อม (COVID Free Environment)
แน ปฏิบัติด้านผู้ใ ้บริการ (COVID Free Personnel)
และ แน ปฏิบัติด้านผู้เข้าร่ มประชุม (COVD Free
Customer) ทัง้ นีก้ อ่ นการจัดงานไมซ์ กรมอนามัยแนะน�า
ใ ้ผู้จัดงานด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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Since the launch of Unlock MICE Cities with
High Standard of Safety project aiming at
realising safe events as a tool to help revive
the Thai economy and community, TCEB has
collaborated with the Department of Health
to develop guidelines for organising MICE
events in line with COVID Free Setting to
build confidence that safe events can be
organised throughout the country.
To ensure the safety of all parties involved
in MICE activities, as well as to assure that
organisation of events and city reopening conform
to safety standards, TCEB has cooperated with
the Department of Health under the Ministry of
Public Health and 23 MICE network partners to
develop guidelines for organising health
compliant MICE events in line with COVID Free
Setting. The partners include the Tourism
Authority of Thailand, Thai Chamber of
Commerce, Thai Exhibition Association (TEA),
Business of Creative and Event Management
Association (EMA), Thai Hotels Association (THA),
etc. The Covid Free Setting consists of 3
components: Guidelines for Venue/Environment
(COVID Free Environment), Guidelines for Service
Providers (COVID Free Personnel), and Guidelines
for Attendees (COVD Free Customer).
Prior the event, the Department of Health
recommends that the organisers take the
following steps:

1 PLAN:
างแผนจัดงานโดยอ้างอิงแน ทาง COVID
Free Setting และเลือกใช้ ถานที่จัดงาน
ที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ และ TMVS Plus 2HY
รือ ถานที่จัดงานที่ผ่านมาตรฐาน
Thai Stop COVID plus โดยกรมอนามัย
Plan the event by adhering to the COVID
Free Setting guidelines and choose
a venue that has been certified with SHA+
and TMVS Plus 2HY standards or the Thai
Stop COVID plus standard as established
by the Department of Health.

2 SUBMIT:
เ นอแผนการจัดงานต่อ
คณะกรรมการค บคุมโรคจัง ัด/
กรุงเทพม านคร
Submit an event plan to the
Provincial or Bangkok Disease
Control Committee.

3 AGREE:
คณะกรรมการค บคุมโรคจัง ัด
รือกรุงเทพม านคร พิจารณา
เ ็นชอบต่อการจัดงาน
Provincial, or Bangkok Disease
Control Committee approves
the event.

4 IMPLEMENT:
ปฏิ บั ติ ต ามแน ทาง COVID
Free Setting
Follow the COVID Free
Setting guidelines.

COVID
FREE
SETTING

5 REPORT:
น�า ง่ รายงาน ลังการจัดงานใ ้
กับคณะกรรมการค บคุมโรค
จัง ัด/กรุงเทพม านคร
Submit a report to the Provincial/Bangkok Disease
Control Committee after
the event.
ม ก ร า ค ม • กุ ม ภ า พั น ธ์
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ทีเ บ็ มุง่ งั า่ แน ทางปฏิบตั นิ จี้ ะช่ ยใ ก้ ารจัดงาน
ไมซ์มีค ามปลอดภัย ามารถบริ ารจัดการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโค ิด 19 ได้อย่างมีประ ิทธิภาพ
อั น จะเป็ น ่ น นึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นเ ร ฐกิ จ และ
กิจกรรมทาง ังคมใ ้ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
TCEB hopes that these guidelines will enable
safe events and lead to management that is
efficient in Covid-19 prevention, which is part of
our on-going efforts to drive the economy and
social activities.

แนวทางปฏิบัติสา� หรับ
การจัดการประชุม สัมมนา
การจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ

GUIDELINES FOR ORGANISING
MEETINGS, SEMINARS,
TRADE SHOWS, EXHIBITIONS
ผู้จัดงานค รประเมินตนเองผ่าน Thai Stop
COVID Double Plus ใ ้ได้รับการรับรอง และ
ปฏิบัติตามมาตรการค ามปลอดภัย �า รับองค์กร
ดังนี้
Organisers are encouraged to conduct
self-assessment through Thai Stop COVID
Double Plus in order to obtain certification
and comply with the following COVID Free
Setting:

D M H T T A

COVID
FREE ENVIRONMENT
1. ุ ข อนามั ย และค ามปลอดภั ย
(Clean and Safe): มีจดุ คัดกรอง แบบฟอร์ม
ประเมินค ามเ ี่ยง ลงทะเบียนเข้า-ออก มี
จุ ด ล้ า งมื อ เจลแอลกอฮอล์ มั่ น ท� า
ค าม ะอาด แจ้ ง มาตรการใ ้ ท ราบ
จัดพื้นที่แยกผู้มีอาการ มีระบบ ่งต่ออย่าง
ปลอดภัย
2. การรัก าระยะ า่ ง (Distancing):
เ ้นระยะเ ที ที่นั่ง โต๊ะ ทางเดิน ก�า นด
ทางเข้าออก ลดค ามแออัด ลงทะเบียน
ออนไลน์ จ� า กั ด จ� า น นคน จ� า กั ด เ ลา
กระจายจุดบริการอา าร
3. การระบายอากา (Ventilation):
ท� า ค าม ะอาดระบบระบายอากา
เป็นประจ�า

COVID
FREE PERSONNEL

1. Clean and Safe: set up
screening points, provide risk
assessment form, require in & out
registration, provide hand-washing
stations & alcohol gel sanitisers
keep cleaning regularly, separated
area for those exhibiting symptoms,
run a safe transfer system
2. Distancing: set distance
between stages, seats, tables and
walkways, arrange dedicated area
for entrance and exit, reduce
congestion, operate online
registration, limit the number of
participants & time, set up
separate food service areas
3. Ventilation: clean the
ventilation system regularly

COVID
FREE CUSTOMER

พนักงานฉีด ัคซีนครบ ตร จ ATK
ทุกคนก่อนปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั ติ าม DMHTTA
และ Universal Prevention
All staff must be fully vaccinated
and undergo ATK test before work.
They must follow DMHTTA and
Universal Prevention.

ลงทะเบียนเข้า-ออก ม น้ากากอนามัย ปฏิบตั ิ
ตาม DMHTTA ประเมินอาการ ลังงาน
Register before entering & leaving the
venue, wear a mask, follow DMHTTA and
observe symptoms after event.

D M H T T A

DISTANCING
อยู่ห่างไว้

TEST FOR COVID-19
ตรวจเชื้อโควิด 19

HAND WASHING
หมั่นล้างมือ

MASK
ใส่แมสก์

TESTING TEMPERATURE
ตรวจวัดอุณหภูมิ
MICE GURU BY TCEB
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APPLICATION
ใช้แอปพลิเคชัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
(คอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์
งานเทศกาล มหกรรม)

GUIDELINES FOR SPECIAL EVENTS
(CONCERTS, MUSIC, EVENTS,
FESTIVALS, EVENTS)
ผู้จัดงานค รประเมินตนเองผ่าน Thai Stop
COVID Double Plus ใ ้ได้รับการรับรอง และ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการค ามปลอดภัย า� รับองค์กร
ดังนี้
Organisers are encouraged to conduct
self-assessment through Thai Stop COVID
Double Plus in order to obtain certification
and comply with the following COVID Free
Setting:

D M H T T A

COVID FREE
ENVIRONMENT
1. ุขอนามัยและค ามปลอดภัย
(Clean and Safe) : มีจดุ คัดกรอง มัน่
ท�าค าม ะอาด จัด ้องน�้าใ ้เพียงพอ
มีจุดล้างมือ ลดการ ัมผั งดร มกลุ่ม
ใช้ e-payment จั ด ภาชนะอา าร
เฉพาะคน จัดโต๊ะเ น้ ระยะ แจ้งมาตรการ
เ น้ ทีน่ งั่ บนรถรับ ง่ จัดพืน้ ทีแ่ ยกผูม้ อี าการ
มีระบบ ่งต่ออย่างปลอดภัย
2. การรัก าระยะ า่ ง (Distancing):
เ ้นระยะระ ่างเ ที โต๊ะ เก้าอี้ ก�า นด
ทางเข้าออกเพียงพอ ค บคุมจ�าน นคน
ก� า นดโซนของผู ้ ร ่ มงาน ระบุ ที่ นั่ ง
กระจายจุดลงทะเบียน ลดค ามแออัด
ก�า นดเ ลาเข้าออกแต่ละโซน
3. การระบายอากา (Ventilation): ท� า ค าม ะอาดระบบระบาย
อากา เป็นประจ�า

COVID
FREE PERSONNEL
พนักงานฉีด คั ซีนครบ ตร จ ATK ทุกคน
ก่อนปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม DMHTTA และ
Universal Prevention
All staff must be fully vaccinated
and undergo ATK test before work. They
must follow DMHTTA and Universal
Prevention.

า� รับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการคูม่ อื “แน ทางปฏิบตั ิ
การจัดงานไมซ์ เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชือ้ ไ รั
โคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัย �า รับองค์กร รือ
COVID Free Setting” ามารถดา น์โ ลดได้ที่ QR Code
Those entrepreneurs interested in the
COVID Free Setting guidelines can download it
at the QR code.

1. Clean and Safe: set up
screening points, keep cleaning
regularly, provide adequate
restrooms and hand-washing
stations, minimise touch/exposure,
refrain from gathering, use e-payment,
provide individual food containers
and space between tables, inform
those involved of safety measures,
arrange seating space on the shuttle
bus, set up separate area for those
exhibiting symptoms and run a safe
transfer system
2. Distancing: set distance
between stages, tables, seats,
arrange enough entrance and exit,
limit the number of participants,
set up specific zone and seating for
participants, set up separate
registration points, reduce congestion,
set up exact timing of entrance and
exit at each zone
3. Ventilation: clean the
ventilation system regularly

COVID
FREE CUSTOMER
ลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก ถานที่ คัดกรองด้ ยแอปพลิเคชัน
ฉีด ัคซีนครบ มีผลตร จภายใน 7 ัน ม น้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อย เ ้นระยะ ่าง และประเมินอาการ ลังงาน
Register before entering & leaving the venue, use
the app for screening, get fully vaccinated, provide test
result within 7 days, wear a mask, wash hand frequently,
keep distance and observe symptoms after event.
ทั้งนี้การจัดงานตามแน ทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์ภายใต้มาตรการ COVID Free
Setting อย่างเคร่งครัด จะก่อใ ้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งด้านค ามปลอดภัย และ
ประโยชน์ในการฟื้นฟูธุรกิจการเดินทางและการจัดงานในประเท ร มถึงจะก่อใ ้เกิด
การ ร้างงาน ร้างรายได้ และการ ร้างค ามเชื่อมั่นใ ้กับอุต า กรรมไมซ์และ
การจัดงานของประเท ไทย
When events are held in strict accordance with COVID Free Setting
guidelines, they will significantly enhance confidence in safety and benefit
the revitalisation of travel industry and domestic events. Consequently,
it will also create jobs, generate income, and build confidence in Thailand’s
MICE and event industry.
ม ก ร า ค ม • กุ ม ภ า พั น ธ์
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ALL ABOUT
MICE

จัดประชุมรักษ์โลกกับสถานที่จัดงาน
อย่างยั่งยืนใน 4 เมืองไมซ์
GREEN MEETINGS AND VENUES FOR
SUSTAINABLE EVENTS IN 4 MICE CITIES

ปฏิเสธไม่ ได้ว่าทุกวันนี้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกลายเป็น
วาระส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ที่ส่งเสริมให้จัด
งานและกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และนี่คือ 4
สถานที่จัดงานประชุมสัมมนา ที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย หรือ TMVS แล้ว ยังได้รบั มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่าง
ยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่ผู้จัดงานไมซ์
ไม่ควรมองข้าม
It is undeniable that today environmental and sustainability issues are
on the agenda of business operations. The MICE industry is no exception
where events and activities organised in such a way that reduces
environmental impacts have been encouraged continuously. Here are 4
venues for meetings and seminars that, in addition to their Thailand Event
Venue Standard or TMVS certification, are also accredited with Thailand
Sustainable Event Management Standards (TSEMS), which is another new
option that MICE organisers should not overlook.

สงขลา

บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล

BURI SRIPHU BOUTIQUE HOTEL
ด้ ยท�ำเลใจกลำงเมือง ำดใ ญ่ บุรี รีภู บูตกิ
โฮเต็ล จึงเป็น นึ่งในโรงแรมยอดนิยมของเ ล่ำ
นักเดินทำงไมซ์ที่ต้องกำรค ำม ะด ก บำยใน
กำรเดินทำง ำ� รับผูจ้ ดั งำน ทีน่ พี่ ร้อมจัดกิจกรรม
ลำก ลำยรู ป แบบด้ ย 3 ้ อ งประชุ ม ใ ญ่
ที่ตอบ นองกระแ รัก ์โลก ด้ ยกำรใช้ ลอดไฟ
แบบ LED ที่ ่ำงและประ ยัดพลังงำนมำกก ่ำ
และยังจ้ำงงำนคนในชุมชนใ ้มีรำยได้ ำมำรถ
เลีย้ งตั เองได้ จึงนับเป็นตั เลือกทีน่ ำ่ นใจไม่นอ้ ย
ำกอยำกเยือน งขลำแบบเข้ำถึง ิถีท้องถิ่น
ไม่ ค รพลำด ู น ย์ ก ำรเรี ย นรู ้ ิ ถี โ นด นำ เล
ที่ จ ะพำนั ก เดิ น ทำงไมซ์ ไ ปซึ ม ซั บ กำรใช้ ชี ิ ต
แบบเรียบง่ำยของชำ ท่ำ ิน ในอ�ำเภอ ทิงพระ
ซึง่ ผูกพันเชือ่ มโยงกับ นตำล ทุง่ นำ และท้องทะเล
มำก ่ำพันปี ด้ ยกิจกรรมเชิงประ ัติ ำ ตร์และ
ัฒนธรรม ร มถึงกิจกรรมที่น�ำเ นออำ ำรไทย
เช่น กำรแปรรูปตำลโตนด กำรด�ำนำ กำร ำปลำ
ที่ทั้ง นุกและได้ค ำมรู้ไปพร้อมกัน

Located in the heart of Hat Yai,
Buri Sriphu Boutique Hotel is one
of the most popular hotels among
MICE travellers who look for
convenience in their travel. For
organisers, 3 large meeting rooms
of this venue are ready for a variety
of green activities. LED lights in the
rooms provide brighter and more
energy-efficient illumination. The
hotel employs local people, creating
their sustainable livelihood, thus,
it is such an interesting choice of
venue.
If you want to visit Songkhla to
learn the local way of life, you
should not miss Nod Na Lay Learning
Centre. Here, MICE travellers will
absorb the simple lifestyle of
Tha Hin people in Sathing Phra
District. Their livelihood has been
intertwined with sugar palm
plantation, paddy farming and
oceanic resources for centuries.
The venue offers historical and
cultural activities, including
activities showcasing Thai food,
such as palm sugar processing, wet
rice farming, and fishing that are
both enjoyable and educational at
the same time.
MICE GURU BY TCEB
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เชียงใหม่

รติล้านนา ริเวอร์ ไซด์ สปา รีสอร์ท

RATI LANNA RIVERSIDE SPA RESORT
รี อร์ตที่จะท�ำใ ้ผู้เข้ำพัก ลงใ ลในมนต์
เ น่ ์เมืองเ นือ ตั้งแต่พิกัดที่ตั้งริมแม่น�้ำปิง
บรรยำกำ อันรื่นรมย์ท่ำมกลำงแมกไม้ บริกำร
อันเปีย่ มด้ ยมิตรไมตรี มี อ้ งประชุมรองรับกำร
จั ด งำนที่ ใ ่ ใ จ ่ิ ง แ ดล้ อ ม โดยลดกำรใช้
ทรัพยำกร และ ำมำรถเลือกกำรจัดงำนแบบ
Green Meeting Package ซึ่งลดปริมำณขยะ
ในกำรจัดประชุม ัมมนำได้ และยังเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จำกชุมชนมำใช้ในกำรจัดงำนเพื่อ
กระจำยรำยได้และ ร้ำงโอกำ ใ ้กับท้องถิ่น
ลังกำรประชุม ัมมนำ นักเดินทำงไมซ์
ำมำรถไปเรียนรู้และเข้ำใจ ิถีชี ิตที่ยั่งยืนกัน
ต่อที่ Mae Tha Sustainable Living Space
พืน้ ทีน่ ำข้ำ แปลงผัก นผลไม้ เลีย้ งไก่ บ่อปลำ
ซึง่ เปิดใ ผ้ ู้ นใจได้เข้ำไปเรียนรู้ ถิ ชี ี ติ ทำงเลือก
ทั้งกิจกรรมเชิงประ ัติ ำ ตร์และ ัฒนธรรม
อำทิ กำร ร้ำง รรค์ ิลปะจำก ั ดุธรรมชำติ
กำรท� ำ แปลงผั ก และกิ จ กรรมที่ น� ำ เ นอ
อำ ำรไทย อย่ำงกำรปรุงอำ ำรจำกผลผลิต
เก ตรอินทรีย์
The resort will make guests fall in love
with the charm of the northern city. With
the location by the Ping River, the venue
features the pleasant atmosphere amidst
the greenery and friendly service.
Its meeting rooms can accommodate
environmentally conscious or
resource-minimising activities. Organisers
can choose Green Meeting Package which
reduces the amount of waste from the
meetings. They can purchase community
products for the events, which will help
distribute income and create economic
opportunities for the locals.
After the meeting, MICE travellers can
learn and understand sustainable
lifestyles at Mae Tha Sustainable Living
Space, an area of paddy fields, vegetable
plots, orchards, chicken farms, and fish
ponds. The space is open to people
interested in learning alternative ways of
life through historical and cultural activities,
such as creating art from natural materials,
making vegetable plots, and cooking Thai
food using organic produce.

นครราชสีมา

ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

THE IMPERIAL HOTEL AND CONVENTION CENTRE
โรงแรมขนำดใ ญ่ ใ นนครรำช ี ม ำที่ ใ ้
ค ำม ำ� คัญกับค ำมยัง่ ยืน โดยลดกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำด้ ยกำรเปลี่ยน ลอดไฟภำยในโรงแรม
เป็นแบบ LED และมีนโยบำยจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อม ท ำ่ ยังคงโดดเด่นด้ ย
มำตรฐำนและบริกำร โดยเฉพำะ ้องประชุม
พร้อมอุปกรณ์และ งิ่ อ�ำน ยค ำม ะด กครบครัน
นึ่งในนั้นคือ ุรนำรีบอลรูม รองรับผู้ร่ มงำน
ได้ ก ่ ำ 1,000 คน ไม่ ่ ำ จะเป็ น กำรประชุ ม
ระดับองค์กร รืองำน ัมมนำระดับนำนำชำติ
ที่นี่ก็พร้อมใ ้บริกำรทุกรูปแบบ
นครรำช ีมำยังมีพื้นที่แ ่งค ำม ุขแบบ
ยัง่ ยืนรอใ ไ้ ปเยือน อย่ำง “ ถำนี จิ ยั ล�ำตะคอง”
ทีเ่ ปิดใ เ้ ข้ำไป มั ผั และเรียนรู้ ถิ แี ง่ ธรรมชำติ
ผ่ำนพันธุ์ไม้นำนำชนิด ร มถึงพลังงำน ะอำด
ทั้งยังมีกิจกรรมไฮไลต์อย่ำงกำรท�ำ Seed Ball
ที่ ำมำรถใช้งำนได้จริง ซึง่ เ มำะกับกลุม่ นักเดินทำง
ไมซ์ผู้ชื่นชอบกิจกรรม CSR และกำรประชุม
เชิงอนุรัก ์ และต้องกำรกิจกรรม ร้ำงทีมเ ิร์ก

This large-sized hotel in Nakhon
Ratchasima has prioritised sustainability
by reducing electricity consumption. It
has replaced light bulbs with LEDs and
has a green product procurement policy
without compromising its outstanding
standards and services. The meeting
rooms are fully equipped offering complete
amenities. One of them is Suranaree
Ballroom, which can accommodate over
1,000 attendees for both corporate
meetings or international seminars.
This venue is ready to service in all types
and forms.
Nakhon Ratchasima also offers
locations for sustainable happiness.
Lam Ta Khong Research Station is one
of them. Visitors can experience nature
through a variety of plant species and
clean energy here. One practical highlight
activity is seed ball making, which is
suitable for MICE travellers enjoying
CSR activities, green meetings and
team-building activities.

ชลบุรี

เดอะ เบย์วิว โฮเทล

THE BAYVIEW HOTEL

นึ่งในโรงแรม รูที่มี ิ ยจับใจเป็นไฮไลต์ เพรำะ
ตัง้ อยูใ่ กล้ชำย ำดพัทยำจึงมีภำพทะเลอันตระกำรตำใ ไ้ ด้ชม
ภำยในมี อ้ งประชุม 3 อ้ งที่ ำมำรถปรับเปลีย่ นใ เ้ มำะกับ
จ�ำน นผูเ้ ข้ำร่ มงำนตัง้ แต่ 10-120 ท่ำน พร้อมบริกำรจัดงำน
ที่ใ ่ใจด้ำน ิ่งแ ดล้อม โดยใช้ข ดน�้ำดื่มแบบแก้ แทน
ข ดพลำ ติก และ ่งเ ริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ินค้ำ รือ
บริกำรทีไ่ ด้รบั กำรรับรอง ำ่ เป็นมิตรกับ งิ่ แ ดล้อม ฉะนัน้
ำกมอง ำ ถำนที่ จั ด ประชุ ม ั ม มนำที่ ะด ก บำย
ิ ย และใ ้ค ำม �ำคัญกับค ำมยั่งยืน The Bayview
Pattaya ตอบโจทย์ได้แน่นอน
กลำงเมืองท่องเที่ย อย่ำงพัทยำก็มีพิกัดใ ้ได้เรียนรู้
เพือ่ ค ำมยัง่ ยืนเช่นกัน ในฟำร์มจอมพลัง รือ Jomkhwan
Land ของเก ตรกร ญิงรุน่ ใ ม่ทเี่ ริม่ ต้นจำกกำรท�ำฟำร์ม
ไ เ้ ดือนเพือ่ ท�ำปุย๋ มักมูลไ เ้ ดือน เลีย้ ง มู เลีย้ งไก่ ปลูกผัก
และผลไม้แบบออร์แกนิก ก่อนเปิดใ ้นักเดินทำงไมซ์ได้
เรียนรู้กำรเก ตร ิถีธรรมชำติ อย่ำงเ ิร์กชอปกำรปรุงดิน
ใ เ้ มำะกับกำรเพำะปลูกพืชแต่ละชนิด เก็บไข่ออร์แกนิก
จำกแม่ไก่อำรมณ์ดี ิธีดูแลต้นไม้ ฯลฯ นับเป็นกิจกรรม
ร้ำงทีมเ ิร์กรัก ์โลกที่นำ่ นใจ
�ำ รับผู้จัดงำนไมซ์ กำรเลือก ถำนที่จัดงำนและ
กิจกรรมที่ใ ่ใจในผลกระทบต่อ ิ่งแ ดล้อม นับเป็นปัจจัย
�ำคัญมำก เพรำะค ำมร่ มมือจำกทุก ่ น จะก่อใ ้เกิด
ค ำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริงต่อโลกใบนี้

One of the luxury hotels with the
highlight of a stunning sea view is located
near Pattaya Beach. The hotel has 3
meeting rooms that are adjustable to
accommodate 10-120 attendees.
The go-green service is olso available.
Glass bottles are used instead of plastic
ones. Procurement of green certified
products and services is promoted. If you
are looking for a meeting venue that is
not only comfortable to stay in but
also has a scenic view and priorities
sustainability, the Bayview Pattaya is the
answer.
In the middle of a tourist city like
Pattaya, there are locations offering
sustainability learning, as well. At
Jomkhwan Land, a young female farmer
has made a start in earthworm farming
for vermicompost and has been involved
in raising pigs and chickens and organic
farming. She is now giving visitors the
opportunity to learn about organic farming methods with such workshops as soil
preparation to suit different plants,
organic egg collection, plant caring,
etc. All of these are compelling CSR
team-building activities.
For MICE organisers, choosing venues
and activities that are environmentally
friendly is a very important factor as
collaboration from every sector can
create a truly sustainable world.
ม ก ร า ค ม • กุ ม ภ า พั น ธ์

17

EVENT
CALENDAR
ISAN CREATIVE FESTIVAL 2022
25 FEBRUARY - 6 MARCH 2022
TCDC KHON KAEN,
SRICHAN & KUNGSADAN AREAS, KHON KAEN
https://www.facebook.com/isancreativefestival/

E-SAN INTERNATIONAL AUTO EXPO ครัง้ ที่ 3
9 MARCH - 13 MARCH 2022
KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION
AND EXHIBITION CENTER (KICE), KHONKAEN
https://www.facebook.com/internationalautoexpo/

ASEAN RETAIL 2021
10 MARCH - 13 MARCH 2022
BITEC, BANGKOK
https://www.aseanretailshow.com/th/home-th/

THAILAND RETAIL, FOOD
& HOSPITALITY SERVICES (TRAFS) 2021
10 MARCH - 13 MARCH 2022
BITEC, BANGKOK
https://www.trafs.net/th/
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THAILAND FRANCHISE AND BUSINESS
OPPORTUNITIES (TFBO) 2021
10 MARCH - 13 MARCH 2022
BITEC, BANGKOK
https://thailandfranchising.com/th/home-th

AUTOMATION EXPO 2022
16 MARCH - 18 MARCH 2022
NONGNOOCH PATTAYA, CHONBURI
https://www.automation-expo.asia

NEW NORTH EXPO 2022
16 MARCH - 20 MARCH 2022
CENTRAL PLAZA CHIANGMAI AIRPORT, CHIANG MAI
https://www.facebook.com/NewNorthExpo

THAILAND INTERNATIONAL
HEALTH EXPO 2022
17 MARCH - 20 MARCH 2022
SIAM PARAGON, BANGKOK
http://www.thailandhealthexpo.com
https://www.facebook.com/ThailandHealthExpo
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