




Digital Marketing
and Sales

	 ธุรุกิจิกิารจดัประชุมุกิารแสดงสนิค้า้และนทิรรศกิาร	เปน็ธุรุกิจิ

ท่�ม่ค้วามสำคั้ญอย่่างหน่�งท่�ทำราย่ได้เข้้าประเทศ	 ชุ่วย่กิระจาย่ราย่ได้ 

ไปย่งัภาค้ธุรุกิจิอ่�นท่�เกิ่�ย่วข้อ้ง	เชุ่น	ธุรุกิจิโรงแรม	ภัตตาค้าร	ร้านอาหาร	

ธุุรกิิจให้บริกิารออกิแบบและตกิแต่งพื้่�นท่�แสดงสินค้้า	 ธุุรกิิจรับจัดงาน

แสดงสินค้า้	ศูนย่จ์ดัแสดงสินค้า้	กิารเดินทางทั�งทางบกิ	ทางน�ำและทาง

อากิาศ	 แต่ละปีจะม่นักิเดินทางไมซ์์เข้้ามาในประเทศไทย่เป็นจำนวน 

เพื้ิ�มข้่�นอย่่างต่อเน่�อง	 แสดงให้เห็นถ่ึงศักิย่ภาพื้และค้วามพื้ร้อมข้อง

ไทย่ท่�สามารถึรองรับกิารเติบโตข้องตลาดดังกิล่าวได้เป็นอย่่างด่	 

	 เพื้่�อใหผูู้้ป้ระกิอบกิารไมซ์ข์้องไทย่มค่้วามสามารถึท่�จะแข้ง่ข้นั

ได้ในระดับสากิล	 สำนักิงานส่งเสริมกิารจัดประชุุมและนิทรรศกิาร 

(องค์้กิารมหาชุน)	 หร่อ	 สสปน.	 จ่งจำเป็นต้องม่แนวทางกิาร

ดำเนินกิารอย่่างเป็นระบบและม่กิารพื้ัฒนาบุค้ลากิรอย่่างต่อเน่�อง 

และเป็นรูปธุรรมโดย่ม่หน้าท่�สนับสนุนและส่งเสริม	 ผูู้้ประกิอบกิาร 

ให้ม่ค้วามสามารถึในกิารแข้่งข้ันได้ในระดับนานาชุาติ	 จ่งได้จัด 

โค้รงกิารอบรม	 หลักิสูตรกิารจัดกิารสถึานท่�	 Venue	Management	

Course	ข้่�น	โดย่ม่วัตถึุประสงค้์เพื้่�อย่กิระดับข้่ดค้วามสามารถึกิารเป็น

สถึานท่�จัดงานให้ได้มาตรฐานระดับสากิล	 สร้างองค์้ค้วามรู้	 เพื้ิ�มข้่ด 

ค้วามสามารถึให้แกิ่บุค้ลากิรข้องอุตสาหกิรมไมซ์์ในสถึานท่�จัดงาน 

ท่�ไมซ์์	 เพื้่�อเผู้ย่แพื้ร่พื้ันธุกิิจข้อง	 สสปน.	 ในกิารเป็นหน่วย่งานท่� 

ดำเนินงานตามกิลยุ่ทธ์ุด้านกิารพื้ัฒนา	 เพื้่�อสร้างแนวทางกิารพื้ัฒนา

ศักิย่ภาพื้บุค้ลากิรอุตสาหกิรรมไมซ์์ข้องประเทศไทย่อย่่างเป็น 

รูปธุรรม	 รวมถ่ึงส่งเลริมภาพื้ลักิษณ์์สถึานท่�จัดงานประเทศไทย่ในกิาร

เป็นจุดหมาย่ข้องกิารจัดประชุุม	สัมมนาและนิทรรศกิาร	ให้ม่แนวทาง 

ในกิารดำเนินธุุรกิิจอย่่างม่มาตรฐาน	

	 โดย่กิารจัดโค้รงกิารอบรม	 หลักิสูตรกิารจัดกิารสถึานท่�	 

Venue	Management	Course	มม่าอย่า่งตอ่เน่�องตั�งแตป่	ี2020	หวัข้อ้	 

‘The	 (He)art	 of	 Service	บริกิารด้วย่…(ศิลปะ+หัวใจ)’	 Ep.1	 และ	

ปี	 2021	 หัวข้้อ	 ‘Customers	 Insights	 &	 Experience	 Design’	 

จัดให้อย่่างรู้ใจ	ด่ไซ์น์ไม่จำกิัด	Ep.2	โดย่ปีน่�จัดข้่�นเป็น	Ep.3	มาในชุ่�อ	

‘The	Truth	Future	อเ่วนตแ์หง่อนาค้ต	กิบัหวัข้อ้	‘Digital	Marketing	 

and	Sales’	ซ์่�งถึ่อเป็นหัวใจสำค้ัญข้องกิารทำธุุรกิิจไมซ์์ในยุ่ค้ปัจจุบัน 

ท่�โลกิม่กิารเปล่�ย่นแปลง	 วิถึ่ชุ่วิตข้องผูู้้ค้นเปล่�ย่นไปและเทค้โนโลย่ ่

ใหม่	ๆ	เข้้ามา

	 นับตั�งแต่ม่กิารแพื้ร่ระบาดข้องโรค้ติดเชุ่�อไวรัสโค้โรนา	

(COVID-19)	ตั�งแต่ชุ่วงต้นปี	2020	ทั�วโลกิต่างเร่ย่นรู้ท่�จะปรับตัวและ 

เปล่�ย่นแปลงให้สอดค้ล้องกิบัสถึานกิารณ์์อย่่างต่อเน่�อง	อตุสาหกิรรมไมซ์์ 

เองกิ็เชุ่นกิัน	 ม่กิารปรับตัวทั�งเร่�องกิารนำเทค้โนโลย่่เข้้ามาใชุ้ในกิาร

จัดงานทั�งเพ่ื้�อค้วามปลอดภัย่ด้านสุข้ภาพื้และสร้างประสบกิารณ์์ใหม่

ให้ลูกิค้้า	 และแน่นอนว่าอ่กิสิ�งหน่�งท่�ต้องเปล่�ย่นค้่อเร่�องข้องกิารทำ 

กิารตลาดนั�นเอง	

	 กิารนำกิลยุ่ทธุ์	Digital	Marketing	and	Sales	มาเสริมทัพื้ 

ชุ่วย่เพื้ิ� มย่อดข้าย่จ่ งกิลาย่เป็นสิ� งจำเป็นข้องผูู้้ประกิอบกิาร 



ในอุตสาหกิรรมไมซ์์ท่�จะต้องนำมาใชุ้ประโย่ชุน์เพื้่�อรองรับพื้ฤติกิรรม

ทั�งข้องผูู้้จัดงานและผูู้้มาร่วมงานท่�เปล่�ย่นไปในยุ่ค้	Next	Normal	น่�

	 1.	การตลาดกับโลก	MICE	NEXT	NORMAL

	 จากิสถึานกิารณ์์โค้วิด-19	 ระบาดท่�ผู้่านมา	 ผูู้้ประกิอบ

กิารในอุตสาหกิรรมไมซ์์ม่กิารปรับตัวกัินอย่่างเห็นได้ชุัดในด้านต่างๆ	 

โดย่เฉพื้าะด้านกิารตลาด	 เราอาจจะต้องกิลับมาวิเค้ราะห์ตลาด	 

โดย่ใชุ้หลักิ	 7P	 อ่กิค้รั�งว่าเรามองข้้ามหร่อข้าดจุดไหนไป	 ซ์่�งกิารทำ 

กิารตลาดในแบบท่�เราคุ้น้เค้ย่กัินดค่้อ่ใชุ้หลกัิกิารวเิค้ราะหท์างกิารตลาด	

7P	(Marketing	Mix)	ได้แกิ่	

	 •	ด้านผู้ลิตภัณ์ฑ์์	(Product)	

	 •	ด้านราค้า	(Price)	

	 •	ด้านชุ่องทางกิารจัดจำหน่าย่	(Place)

	 •	ด้านกิารส่งเสริมกิารตลาด	(Promotion)

	 •	ด้านบุค้ลากิร	(People)		

	 •	ด้านกิระบวนกิาร	(Process)	

	 •	ด้านลักิษณ์ะทางกิาย่ภาพื้	(Physical	Evidence)	

	 ในปัจจุบันเค้ร่�องม่อทางกิารตลาดต่างๆ	 กิ็เข้้ามาชุ่วย่ได้ 

เปน็อย่่างมากิเชุ่นกัิน	เชุน่	โซ์เชุย่่ลมเ่ดย่่อย่า่ง	Facebook		Instragram,	

Twitter,	TikTok	กิารทำ	Digital	Marketing	รวมถึง่	Online	Registration	 

กิ็เข้้ามาม่บทบาทอย่่างมากิต่ออุตสาหกิรรมไมซ์์ในปัจจุบัน

 คุณุลกัษณ์วรรณ	วงศ์ว์รการ	กรรมการผู้้�จััดการกลุ�มโรงแรม

ริชมอนด์	 โรงแรมแกรนด์	 ริชมอนด์	 สไตลิช	 คุอนเวนชั�น	 โฮเทล	 

ผูู้้เชุ่�ย่วชุาญด้าน	Hotel	กิล่าวถึ่งกิารทำกิารตลาดในยุ่ค้โค้วิดว่า

	 “สถึานกิารณ์์ทำให้เราต้องค้ิดว่าเราต้องอยู่่อย่่างไรในชุ่วง 

โค้วิด	ตอนนั�นกิ็เลย่เริ�มปรับตัวมาทำเป็นโรงแรมกิักิตัวตามนโย่บาย่รัฐ	 

อ่กิสิ�งท่�เราทำกิ็รอฟัังข้่าวว่าภาค้รัฐเป็นอย่่างไร	 แล้วเรากิ็ปรับตัว

ให้ไวให้ทันกิับสถึานกิารณ์์ในยุ่ค้ปัจจุบันนั�นๆ	 พื้ย่าย่ามท่�จะอยู่่กัิบ

ปัจจุบันให้เร็วท่�สุด	 และอะไรค้่อ	Opportunity	 ท่�สามารถึท่�จะทำได้ 

กิ็ดำเนินกิารทำ”	

	 คุ้ณ์เป้�ลบอกิกิับเราว่า	 เธุอให้ค้วามสำค้ัญกิับ	 Marketing	

นำ	 Sales	 เพื้ราะว่ามันเป็นสิ�งท่�เราต้องทำค้วามเข้้าใจให้กิับลูกิค้้า 

ให้ได้เห็นสิ�งท่�เราม่ให้ได้ชุัดเจนมากิท่�สุด	 ด้วย่ค้วามตั�งใจท่�จะสร้าง	

Grand	 Richmond	 เพื้่�อทำตลาดไมซ์์ต่างประเทศด้วย่	 กิารลงทุน 

ในเร่�องข้องด่ไซ์น์ต่างๆ	 จ่งสำค้ัญ	 และไม่ล่มท่�จะแกิ้ไข้จุดด้อย่ในอด่ต		

“ย่กิตวัอย่า่งในอดต่ท่�เราจดังานมา	เราจะมป่ญัหาในเร่�องข้องท่�จอดรถึ	 

อาค้ารใหม่กิ็จะม่ท่�จอดรถึท่�สามารถึรองรับกิารประชุุมสัมมนาได้”			

                                  

	 อ่กิหน่�งจุดข้าย่ข้องท่�	Grand	Richmond	ค้่อจอ	LED	ข้นาด

ใหญ่ซ์่�งถึ่อเป็นไฮไลต์ข้องห้องประชุุม	 ท่�ทำให้ลูกิค้้าแฮปปี�มากิ	 ๆ	 กิับ

กิารท่�มาใชุ้บริกิารห้องประชุุมใหญ่เพื้ราะม่จออลังกิาร	 “จอใหญ่ท่�สุด

ข้องเราค้่อ	14	เมตรเหม่อนจอสกิร่นหนังข้นาดย่ักิษ์	ซ์่�งอันน่�ค้ิดว่าเป็น

สิ�งแปลกิใหม่	ณ์	ปัจจุบันท่�ลูกิค้้ามาทุกิค้นจะเห็นแล้วกิ็จะว้าวกิันหมด 

เลย่ค้่ะ”	คุ้ณ์ลักิษณ์์วรรณ์อธุิบาย่ให้เราเห็นภาพื้	น่�ค้่อตัวอย่่างข้องกิาร

ท่�เรากิลับมาดูว่าโปรดักิต์ข้องเรานั�นม่จุดอ่อนจุดแข้็งอย่่างไร	 แล้วจะ

แกิ้ไข้ได้อย่่างไรบ้าง

	 “นอกิจากิน่�	 พื้่�นท่�	 Space	 ต่างๆ	 ภาย่ในโรงแรมสามารถึ 

ปรับเปล่�ย่นหร่อทำธุุรกิิจอ่�น	 ๆ	 ได้อ่กิเย่อะแย่ะมากิมาย่	 เรามอง 

แม้กิระทั�งจะเป็นสตูดิโอในกิารท่�จะถึ่าย่ทำ	 ไม่ว่าจะเป็นหนัง	 ละค้ร	 

หร่อแม้กิระทั�งราย่กิารต่าง	ๆ	ค้รัวต่าง	ๆ	ท่�เราลงทุนไป	เค้าน์เตอร์ค้รัว 

ท่�เป็น	Open	Kitchen	เราสามารถึท่�จะนำมาใชุเ้ป็นพื้่�นท่�ใหก้ิบัราย่กิาร

อาหารกิ็ได้	เพื้ราะฉะนั�นมันเลย่จะต้องใชุ้ดิจิทัลพื้ร่เซ์นต์ในกิารท่�จะส่�อ

ให้กิับค้นอ่�น	 ๆ	 ในโลกิโซ์เชุ่ย่ลฯ	 ได้มองเห็นว่าสเปซ์ต่าง	 ๆ	 ท่�ม่อยู่่ใน

โรงแรมสามารถึท่�จะตอบโจทย่ช่์ุวย่เข้าในกิารทำ	Marketing	ข้องเข้าเอง	 

และในกิารข้าย่ข้องเองได้ด้วย่

	 “สิ�งท่�เซ์ลล์จะต้องทำอย่่างหน่�งก็ิค่้อ	 เราจะต้องไปเร่ย่นรู้

ลูกิค้้าว่าสิ�งท่�เข้าต้องกิารค้่ออะไร	 ท่�เราจะทำกิ็ค้่อเราค้ิดว่ากิารพื้ัฒนา

บุค้ลากิรในแต่ละองค้์กิรเป็นสิ�งท่�สำค้ัญ	 เรากิ็ค้งจะไปเจาะกิลุ่มตลาด	

Trending	กิลุม่ตลาดท่�จะทำ	Team	Building	ข้ององค์้กิร	ปรบัเปล่�ย่น

เว็บไซ์ต์ใหม่ทั�งหมดเพื้่�อให้เข้้ากิับยุ่ค้สมัย่ใหม่ในปัจจุบัน	เพื้ราะเราเอง 

เตร่ย่มท่�จะไปตลาดไมซ์์ท่�ต่างประเทศด้วย่	 สิ�งท่� เราอย่ากิจะให้ 



เข้าเห็นนอกิเหน่อจากิภาพื้นิ�งท่�เข้าได้เห็น	 มันจะไม่ชุัดเจนมากิกิว่า 

ภาพื้ท่�สามารถึมองเห็นได้ทุกิอณ์ูข้องห้อง	

	 “วันน่�เราจะต้องหาวิธุ่กิารข้าย่ท่�มันง่าย่	 รวดเร็ว	 เข้้าใจ	 

เข้้าถึ่งได้ง่าย่มากิข้่�นกิว่าเดิม	 แล้วเรากิ็ต้องสร้าง	 Sales	 Tools	 ท่�ง่าย่

ให้ทางเซ์ลล์ไปนำเสนอให้กัิบลูกิค้้า	ณ์	 ปัจจุบันเราเข้้าใจว่าค้นยุ่ค้ใหม่

ใจรอ้น	ตวัเราเองกิใ็จรอ้น	กิอ็ย่ากิจะใหท้กุิอย่า่งจบเรว็	กิเ็ลย่เปน็ท่�มาวา่

เราคิ้ดรูปแบบกิารข้าย่ข้องแบบใหม่	กิะทัดรัด	เข้า้ใจง่าย่	บอกิกิลุม่เดย่่ว 

จบทุกิอย่่าง	ซ์่�งกิ็อยู่่ในข้ั�นตอนท่�กิำลังดำเนินกิารอยู่่”	คุ้ณ์ลักิษณ์์วรรณ์

เสริม

 ด�านคุณุกฤษณา	จัรรยาสกุลวงศ์์	ผู้้�อำนวยการอาวุโส	กลุ�ม

บรหิารงานขาย	และการตลาด	บรษิทั	สยามอัลไลแอนซ์	์แมเนจัเม�นท์ 

และผู้้�บรหิาร	รอยลั	พารากอน	ฮอลล	์และทรไ้อคุอนสยาม	ผูู้เ้ชุ่�ย่วชุาญ

ด้าน	 Special	 Venue	 ให้ค้วามเห็นในเร่�องกิารทำกิารตลาดท่�ต้องใชุ้

ดิจิทัลเข้้ามาเสริมว่า	

	 “ถึา้พูื้ดถึง่	Digital	Marketing	กิต็อ้งพื้ดูถึง่แพื้ลตฟัอรม์ต่างๆ	

ท่�เราใชุ	้ไมว่า่จะเปน็	Facebook,	Instagram,	LINE	หรอ่อะไรกิแ็ล้วแต่

ท่�เราตอ้งใชุใ้นกิารส่�อสารกัิบลกูิค้า้ข้องเรา	นอกิเหนอ่จากิตัวมเ่ดย่่เดิมๆ	

แต่หลักิ	 ๆ	 คุ้ณ์กิ็จะหันกิลับไปใชุ้แพื้ลตฟัอร์มออนไลน์มากิข่้�น	 ตรงน่� 

ทั�งสองท่�เรากิ็ต้องม่กิารพื้ัฒนา	ม่กิารมอนิเตอร์ค้วามเห็นต่าง	ๆ	ม่กิาร 

เป้ดชุ่องทางรับลูกิค้้าจากิทางโซ์เชุ่ย่ลม่เด่ย่ทุกิชุ่องทาง	 เพื้่�อทำให้

เราสามารถึตอบกิลับลูกิค้้าได้ค้รบตั�งแต่เข้าโทรศัพื้ท์มาหร่อมาทาง 

LINE,	 Facebook,	 Instagran,	 Twitter,	 TikTok	 มาได้หมดนะค้ะ	

เว็บไซ์ต์สามารถึตอบกิลับลูกิค้้าให้ได้ทันเวลา”

 คุุณยชญ์์	 บรรพพงศ์์	 ผู้้�เช่�ยวชาญ์ด�านออร์แกไนเซ์อร์	

คุรเ่อทฟ่แห�ง	Salmon	LAB	และเจั�าของพอดแคุสต	์Untitled	Case 

กิล่าวถึ่งกิารทำ	Digital	Marketing	ในยุ่ค้โค้วิดว่า	

	 “ในชุ่วงโค้วิดแบบน่�	 แน่นอนว่าจะม่พ่ื้วงมาด้วย่เร่�องข้อง

เว็บไซ์ต์และ	 Social	 Media	 Plan	 ท่�อาจจะต้องจริงจังข้่�นว่าเรา 

จะทำแผู้นโปรโมตยั่งไงให้ค้นได้เห็นเน่�อหาโดย่ท่�ย่ังไม่ต้องมาท่�งานน่�	 

ค่้อสุดท้าย่แล้ว	 Outcome	 ค่้ออย่ากิให้เข้ามาท่�น่�แหละ	 แต่เพื้่�อให้

เข้ามั�นใจมากิท่�สุดในกิารมาท่�งาน	 มาแล้วจะคุ้้มกิับกิารเส่�ย่งติดโค้วิด	 

มันกิ็ต้องเชุ่�อเชุิญหร่อม่เหย่่�อล่ออะไรบางอย่่างเพ่ื้�อให้น่าด่งดูดมากิข้่�น

หรอ่ว่าเซ็์กิซ่์�มากิข้่�น	และ	Social	Media	Tools	ต่าง	ๆ 	หรอ่ว่าเทค้โนโลย่่

ต่าง	 ๆ	 กิ็ชุ่วย่ได้เย่อะพื้อสมค้วร	 ก็ิถึ่อว่าโชุค้ด่ประมาณ์หน่�งท่�เราม ่

เค้ร่�องม่อต่างๆ	ค้รบถึ้วนในยุ่ค้ปัจจุบันน่�	

	 “ถึ้าม่โอกิาสได้จัดอ่เวนต์เพื้ิ�มข้่�น	 อย่่างตัวผู้มเองกิ็อาจจะ

ค้ิดไปในทาง	Hybrid	มากิข้่�นว่า	ถึ้าสมมติว่าเราทำอ่เวนต์สักิงานหน่�ง

หร่อว่าทำบูธุสักิบูธุหน่�ง	 เราอาจจะไม่จำเป็นต้องม่ค้รบทุกิอย่่างกิ็ได้	

เพื้ราะว่าเราสามารถึสร้างเว็บไซ์ต์ในปัจจุบันมันม่ชุ่องทางให้ลิงกิ์ไปได้	

เราอาจจะเล่อกิแค้่	 Key	 Highlight	 อย่่างเด่ย่วท่�จะกิลาย่เป็นกิิมมิกิ 

ข้องอ่เวนต์เราหร่อบูธุเรา	 และกิ็ทำสิ�งนั�นแหละเป็นจุดด่งดูดใจ	 

และในสว่นตรงน่�กิอ็าจจะใชุพ้ื้่�นท่�นอ้ย่ลง	ดง่ค้นไปสูโ่ลกิออนไลนม์ากิข้่�น	 

ผู้มว่าออนไลน์มันนำไปสู่	Call	to	Action	ได้ง่าย่กิว่า	

	 “สิ�งท่�ค้ำน่งมากิๆ	กิ็จะเป็นเร่�องข้องท่�ตั�ง	ส่วนตัวผู้มให้ค้วาม

สำคั้ญกิับท่�ตั�งมาเป็นอันดับแรกิ	 ๆ	 เพื้ราะว่าในแง่กิารค้ิดแค้มเปญ

ข้องทางค้ร่เอท่ฟั	 กิ็จะค้ิดว่าแต่ละพื้่�นท่�แต่ละย่่านมันจะม่กิลุ่มลูกิค้้า 

ท่�แตกิต่างกิันไป	 สมมติว่าเราอย่ากิจะคุ้ย่กิับค้นท่�ชุอบเทค้โนโลย่่ 

เป็นแบบ	 Enthusiasm	 ข้องทางด้านเทค้โนโลย่่อาจจะต้องไป 

ย่่านใจกิลางเม่องหน่อย่	 ตรงน่�กิ็จะไปนั�งไล่ดูแล้วว่า	 Venue	 ไหน 

ท่�เข้าพื้ร้อมหร่อว่าม่ทรัพื้ย่ากิรค้รบ	 และกิ็อาจจะพื้่�งพื้าค้อนเน็กิชุัน

หน่อย่น่งกิ็จะลองดูว่าท่�ตั�งตรงน่�มันด่ไหม		

	 “รองลงมาผู้มค้ิดว่ากิ็ค้งไปดูพื้่�นท่�จริงว่าค้วามโอ่โถึงหร่อว่า	

Feeling	เป็นย่ังไง	ผู้มให้ค้วามสำค้ัญกิับ	Feeling	มากิกิว่า	ประมาณ์

ว่าเดินมาท่�น่�แล้วรู้ส่กิว่ามันน่าเดินต่อ	 หร่อว่ามันโล่ง	 แสงไฟัต่าง	 ๆ	 

มันพื้ร้อมหร่อด่งดูดให้เราเดินงานอ่เวนต์น่�ต่อ	 ผู้มค้ิดว่ามันสำคั้ญ 

รองลงมา	 และนอกิจากินั�นกิ็น่าจะเป็นเร่�องข้อง	 Facility	 และเร่�อง

ข้อง	Provide	อะไรให้หร่อว่าเร่�องข้องโปรโมชุัน	หร่อเร่ย่กิว่าแพื้็กิเกิจ 

น่าด่งดูดไหม”	คุ้ณ์ย่ชุญ์กิล่าว

	 อ่กิหน่�งผูู้้เชุ่�ย่วชุาญด้าน	 Hotel	 คุุณปณิธี่	 โพธีารามิก	 

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายขายอาวุโส	 โรงแรมคุอนราด	 กรุงเทพฯ	 กิล่าวถึ่ง 

หัวใจสำค้ัญข้องกิารทำกิารตลาดในยุ่ค้โค้วิดว่า	



	 “ในส่วนข้อง	Marketing	 ชุ่วงท่�ผู้่านมา	 ทางแบรนด์ม่กิาร

อบรมให้เข้้าใจ	 COVID	 Awareness	 เพื้ราะเวลาท่�ม่สาย่พัื้นธุุ์ใหม่ๆ	 

เราจะต้องปรับตัวอย่่างไร	 กิารอบรมค้วามปลอดภัย่	 และกิารทำงาน 

ให้ม่ค้วาม	 Professional	 ในส่วนข้องทางแบรนด์จะม่	 ISO	 ต่าง	 ๆ	 

ท่�เกิ่�ย่วข้้องกิับ	Environmental	และ	Energy	 ในส่วนน่�จะชุ่วย่เหล่อ	

สสปน.	 องค์้กิรข้องทางรัฐบาลก็ิได้ให้ค้วามสำคั้ญท่�จะย่กิระดับกิาร

จัดกิารประชุุมอย่่างย่ั�งย่่น	และได้ม่ส่วนร่วมกิับกิารสมัค้ร	จ่งได้	TMVS	

(Thailand	MICE	Venue	Standard)	และสมัค้รเป็น	AMVS	(ASEAN	

MICE	 Venue	 Standar)	 และม่	 สสปน.	 ล่าสุดท่�เราเห็นค้วามสำค้ัญ	

เน่�องจากิทางแบรนด์กิ็ม่ทิศทางทางด้านน่�เดิมท่อยู่่แล้ว	 จ่งม่กิารนำมา

ใชุใ้นสว่นตา่งๆ	กิจ็ะเปน็	Key	Marketing	ท่�จะชุ่วย่สง่เสรมิกิารข้าย่ค่้ะ”

	 2.	Upskill	and	Reskill

	 ปฏิเิสธุไมไ่ดว้า่กิารเข้า้มาข้องโรค้โค้วดิ-19	สง่ผู้ลตอ่ทกุิวงกิาร

ธุรุกิจิ	และกิอ่ใหเ้กิดิกิารใชุเ้ทค้โนโลย่ใ่หม่	ๆ 	เข้า้มาเชุ่�อมโย่งกิบัผูู้้บรโิภค้	

	 •	 เทค้โนโลย่่ท่�เชุ่�อมโย่งกัิบผูู้้บริโภค้	 “นวัตกิรรมดิจิทัล” 

	(Digital	Innovation)	เพื้ิ�มย่อดกิารติดตามและกิารจอง

	 นวัตกิรรมดิจิทัล	 (Digital	 Innovation)	 ค้่อผู้ลิตภัณ์ฑ์์หร่อ

บริกิารใหม่	ๆ	ท่�เกิิดจากิกิารประยุ่กิต์ใชุ้เทค้โนโลย่่ดิจิทัล	ท่�ตอบสนอง

ค้วามต้องกิารและพื้ฤติกิรรมข้องลูกิค้้าท่�ปรับเปล่�ย่นไปตามบริบท

ข้องเทค้โนโลย่่ท่�ม่กิารเปล่�ย่นแปลงอย่่างรวดเร็ว	 เชุ่น	Audio	Visual,	 

Hybrid,	Virtual	Tour,	Online	reservation	เป็นตน้	โดย่ไมจ่ำเปน็ต้อง

เปน็แค้ก่ิารค้ดิค้น้สนิค้า้หรอ่บรกิิารใหม	่ๆ 	ท่�ไมเ่ค้ย่มม่ากิอ่นเทา่นั�น	แตย่่งั 

เปน็กิารนำเทค้โนโลย่ม่าทำงานร่วมกัิบข้้อมลู	และพื้ฒันาเปน็นวตักิรรม

กิารจัดกิารรูปแบบใหม่ท่�ตอบโจทย่์ค้วามต้องกิารข้องผูู้้ใชุ้งานได้	

 คุณุปณิธี	่โพธีารามิก	ผู้้�อำนวยการฝ่า่ยขายอาวุโส	โรงแรม

คุอนราด	กรงุเทพฯ	กิล่าวถึง่กิารนำนวตักิรรมดจิทิลัมาเพื้ิ�มย่อดข้าย่วา่	

“ตอนน่�มร่ะบบ	Hybrid	ซ์่�งมท่ั�ง	On-site	และ	Online	สามารถึใชุร้ะบบ

ด้วย่กิันได้	ในอ่กิส่วนหน่�งท่�มองเห็นค้่อ	เทค้โนโลย่่สามารถึพื้ัฒนาไปได้

เรว็มากิในชุว่งระย่ะเวลา	1-2	ป	ีอปุกิรณ์ต์า่ง	ๆ 	จง่ตอ้งมก่ิารปรบัเปล่�ย่น

สำหรับทางโรงแรมหร่อ	 Venue	 ให้ม่ค้วามทันสมัย่ตามเทค้โนโลย่่ 

ท่�เปล่�ย่นแปลงไปค้่อนข้้างเร็ว	และเราค้วรตอบสนองเทค้โนโลย่่ใหม่	ๆ	

ท่�เข้้ามา	และต้องดูว่าเราต้องทำอย่่างไร	

	 “กิารจดัอบรมพื้นกัิงานในส่วนตา่ง	ๆ 	เชุ่น	AV	(Audio	Visual),	 

Banquet	 และ	 Sales	 ให้เข้้าใจรูปแบบระบบกิารจัดงานท่�กิำลังเป็น 

กิระแสในตอนน่�มอ่ะไรบ้าง	หรอ่เทค้โนโลย่ข่้องระบบ	Hybrid	ท่�ทางเรา 

ต้องนำมาปรับปรุง	 หร่อปรับใชุ้ให้เข้้ากัิบระบบข้องโรงแรม	 จ่งต้องม่

กิารอัพื้เดตและจัดให้ม่กิารอบรมพื้นักิงาน	 เพื้ราะทางเราค้่อผูู้้ท่�ต้อง

ส่�อสารกิับลูกิค้้า	 ดังนั�นทางเราจ่งต้องเข้้าใจกิ่อน	 และเข้้าใจลูกิค้้าว่า

ทำไมลูกิค้้าจ่งต้องกิาร	 ถึ้าเราไม่เข้้าใจ	 เรากิ็ไม่สามารถึให้บริกิารในสิ�ง

ท่�ลูกิค้้าต้องกิารได้”

 คุณุลกัษณ์วรรณ	วงศ์ว์รการ	กรรมการผู้้�จัดัการกลุ�มโรงแรม

ริชมอนด์	 โรงแรมแกรนด์	 ริชมอนด์	 สไตลิช	 คุอนเวนชั�น	 โฮเทล  

กิล่าวว่า	 “ในภาพื้ข้อง	 Digital	 Life	 เราค้งไปในทิศทางข้องกิารท่�จะ

พื้ัฒนาเว็บไซ์ต์ข้องเราให้เกิิดเป็นภาพื้ท่�เข้้าถึ่งได้ง่าย่มากิกิว่าท่�จะเป็น 

แค้่	Information	Website	แต่อาจจะม่	Interaction	บางส่วนท่�ลูกิค้้า

เองสามารถึท่�จะทำได้ในเว็บไซ์ต์ข้องเราท่�จะม่ข้่�นในอนาค้ต”		

	 ทางด้านคุุณกฤษณา	จัรรยาสกุลวงศ์์	ผู้้�อำนวยการอาวุโส	

กลุ�มบริหารงานขาย	 และการตลาด	 บริษัท	 สยามอัลไลแอนซ์์	 

แมเนจัเม�นท์	และผู้้�บริหาร	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	และทร้ไอคุอน

สยาม	กิม็ก่ิารนำเสนอนวัตกิรรม	‘Virtual	Inspection’	ค้รั�งแรกิในเอเชุย่่ 

และค้รั�งแรกิในโลกิข้องธุรุกิจิ	MICE		ในกิารนำเสนอพ่ื้�นท่�รอยั่ล	พื้ารากิอน	

ฮอลล์	และทรูไอค้อนฮอลล์	เสม่อนจริงแบบ	360	องศา	Virtual	Tour	

ให้เหล่าผูู้้จัดอ่เวนต์	 ออร์แกิไนเซ์อร์	 และผูู้้สนใจ	 ได้กิ้าวเดินชุมสำรวจ

สถึานท่�ในทุกิซ์อกิทุกิมุมอย่า่งละเอย่่ด	และยั่งสร้างสรรค์้ระบบ	‘Online	 

Reservation’	 ในธุุรกิิจไมซ์์ค้รั�งแรกิในโลกิ	 โดย่เหล่าผูู้้จัดอ่เวนต์	 

ออร์แกิไนเซ์อร์		สามารถึเชุ็กิตารางพื้่�นท่�ว่าง	ตรวจสอบราค้า	และค้ลิกิ

สั�งจองพื้่�นท่�ล่วงหน้าได้ในทันท่

	 “ในกิารข้าย่ม่กิารทำในเร่�องข้อง	 Online	 Tools	 เข้้ามา	

ประกิอบไปด้วย่สองสิ�ง	 อันแรกิเป็น	 Virtual	 Inspection	 แบบ	 360	

องศา	ค้อ่คิ้ดตอ่ย่อดวา่	ถ้ึาเราเหน็วา่เวลาเข้าข้าย่ค้อนโดฯ	หรอ่โรงแรม	

เข้ากิ็จะถึ่าย่ท่ละห้องใชุ่ไหมค้ะ	360	องศาแบบเป็นวิด่โอ	Virtual	ท่�มัน

เห็นได้หมด”	คุ้ณ์กิฤษณ์ากิล่าว



	 ท่�สำค้ัญกิารเริ�มต้นนำนวัตกิรรมดิจิทัลเข้้ามาใชุ้กิับธุุรกิิจ	 

ต้องเข้้าใจค้วามต้องกิารข้องลูกิค้้าธุุรกิิจอย่่างแท้จริงเพื้่�อท่�จะหาวิธุ่

และเค้ร่�องม่อท่�เหมาะสม	 และสำหรับสิ�งท่�ทำได้ด่อยู่่แล้วก็ิย่ังสามารถึ

นำนวตักิรรมดิจทิลัเข้า้มาชุ่วย่เพื้ิ�มประสิทธุภิาพื้ให้ดย่่ิ�งข้่�นอก่ิได้เชุน่กินั

 3.	การมองสถานการณ์ร้ปแบบการจััดงานในอนาคุต

	 อก่ิหน่�งสิ�งท่�สำค้ญัข้องกิารดำเนนิธุรุกิจิข้องอตุสาหกิรรมไมซ์์

ค้่อต้องวิเค้ราะห์สถึานกิารณ์์รูปแบบกิารจัดงานในอนาค้ต	 	 (Hybrid	

&	 Online	 Event)	 ซ์่�งเป็นเหม่อนอุปกิรณ์์พื้่�นฐานท่�เจ้าข้องสถึานท่� 

จะต้องเตร่ย่มไว้เพื้่�อรองรับรูปแบบกิารจัดงานท่�เปล่�ย่นไป	 ซ่์�งอาจ

จะรวมถึ่งกิารเล่อกิ	 Vender	 ให้เหมาะกิับพื้่�นท่�และค้วามต้องกิาร 

ข้องลูกิค้้าด้วย่เชุ่นกิัน	 เพื้ราะถึ่งแม้ว่าผูู้้ประกิอบกิารจะม่ข้้อจำกิัด 

ในเร่�องกิารจัดงานในรูปแบบ	Hybrid	 และ	Online	 กิ็อาจจะต้องหา

พื้าร์ตเนอร์ท่�เชุ่�ย่วชุาญด้านเทค้โนโลย่่	 ไม่ว่าจะเป็นเร่�องอินเทอร์เน็ต	

หร่อกิราฟั้กิด่ไซ์น์			

	 สำหรับประเด็นน่�	คุุณลักษณ์วรรณ	วงศ์์วรการ	กรรมการ

ผู้้�จััดการกลุ�มโรงแรมริชมอนด์	 โรงแรมแกรนด์	 ริชมอนด์	 สไตลิช	 

คุอนเวนชั�น	โฮเทล	กิล่าวว่า

	 “ในชุ่วง	2	ปีท่�ผู้่านมา	รูปแบบกิารจัดงานกิ็จะไปในรูปแบบ

ข้องออนไลน์มากิย่ิ�งข้่�น	 วันน่�เราเพื้ิ�งได้ม่กิารเริ�มกัิบคู้่แต่งงาน	 1	 คู้่	 

ในกิารท่�จะทำเป็น	Life	Streaming	เราใชุ้ค้ำว่า	Life	ท่�เป็นเร่�องข้อง

ชุ่วิต	 เพื้ราะเราม่ค้วามรู้ส่กิว่าชุ่วิตข้องงานแต่งงานมันค้่อชุ่วิตข้อง

ค้นสองค้น	 แล้วก็ิ	 Streaming	 ก็ิค้่อเอาเทค้โนโลย่่กิารถ่ึาย่ทอดสด 

เข้้ามาใชุ้	 แทนท่�จะเป็นเหม่อนลักิษณ์ะงานประชุุมทั�ว	 ๆ	 ไปจะเป็น

ลักิษณ์ะเหม่อนราย่กิารสด

	 “เพื้ราะว่าเรา	 Collaboration	 ในส่วนข้องโรงแรมแล้วก็ิ

ในท่มข้องโปรดักิชุันท่�ทำในเร่�องข้องกิารถึ่าย่ทอดสดงานแต่งงานข้อง 

คู้่บ่าวสาวด้วย่	 เป็นแพื้็กิเกิจท่�เรามองว่าในอนาค้ตรูปแบบแบบน่� 

น่าจะเป็นอ่กิรูปแบบหน่�งท่�อาจจะทำให้คู้่บ่าวสาวในยุ่ค้ใหม่สนใจมากิ

ย่ิ�งข้่�น	 ซ่์�งคู้่ท่�เราได้เสนอให้ท่มงานโปรดักิชัุนแบบน่�	 ก็ิม่กิารพูื้ดคุ้ย่กัิน

วา่	Sequence	ข้องงานจะเปน็แบบไหน	มท่ม่เหมอ่นจดัราย่กิารสดเลย่	 

ม่กิารสัมภาษณ์์ด้วย่	 ซ์่�งบ่าวสาวคู้่น่�ก็ิม่เพื้่�อนอยู่่ต่างประเทศด้วย่ 

เหม่อนกิัน	 เข้ากิ็ค้่อนข้้างแฮปปี�แล้วกิ็รู้ส่กิว่าเข้าอยู่่ในงานด้วย่เหม่อน

กินั	กิเ็ป็นอะไรท่�นา่สนใจ	เป็นแพื้ก็ิเกิจท่�จะเสนอให้แกิคู่้บ่่าวสาวยุ่ค้ใหม่	 

ท่�เข้าอาจจะม่ค้วามชุอบและค้วามสนใจในทางน่�”	

	 ในส่วนข้องคุุณกฤษณา	 จัรรยาสกุลวงศ์์	 ผู้้�อำนวยการ

อาวโุส	กลุ�มบรหิารงานขาย	และการตลาด	บรษิทั	สยามอลัไลแอนซ์	์	 

แมเนจัเม�นท์	และผู้้�บริหาร	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	และทร้ไอคุอน

สยาม	กิล่าวถึ่งเร่�องน่�ว่า

	 “เรามก่ิารนำเทค้โนโลย่	่มก่ิารทำ	Webinar	มท่ำ	Hybrid	กินั

แทบทุกิงาน	ตอนน่�ถึง่แม้จะกิลับมาเป็น	In	Person	Event	ยั่งไง	สิ�งท่�ย่งั

ค้งตามติดเราไปก็ิค่้อเร่�องข้อง	Hybrid	ค้วบคู่้กัิน	เพื้ราะมันเป็นกิารเพื้ิ�ม

ชุอ่งทาง	เพื้ิ�มจำนวนผูู้้ชุมท่�เข้า้มา	Engaged	เพื้ิ�มโอกิาสให้ค้นมาเรย่่นรู ้

รับรู้ในงานอ่เวนต์	 เพื้ิ�มชุ่องทางกิารรับรู้ข้องผูู้้จัดงาน	 ยั่งไงก็ิถึ่อว่าเป็น

โอกิาสซ์่�งน่าจะไปต่อได้อ่กิเร่�อย่	 ๆ	 เพื้ราะฉะนั�นเรากิ็จะต้องเตร่ย่มตัว

รับเร่�องน่�จริง	ๆ	”	

	 สำหรับคุุณปณิธี่	โพธีารามิก	ผู้้�อำนวยการฝ่่ายขายอาวุโส	

โรงแรมคุอนราด	กิล่าวถึ่งกิารนำระบบใหม่	ๆ	เข้้ามาใชุ้ว่า

	 “ระบบแพื้ลตฟัอร์มใหม่ๆ	ท่�เข้้ามาม่ส่วนร่วม	เชุ่น	เม่�อกิ่อน 

เราม่แพื้ลตฟัอร์ม	 ZOOM	และตอนน่�เราม่แพื้ลตฟัอร์มมาเพิื้�ม	 ได้แกิ่	

Microsoft	 Teams,	 Web	 based	 และ	 Q&A	 หร่อระบบ	 Slido	 

ซ์่�งทางลูกิค้้าสามารถึให้ข้้อมูล	 โหวต	 และตั�งค้ำถึามได้	 ทั�งหมดน่� 

ค้่อสิ�งท่�เราได้นำมาใชุ้”	

	 นอกิจากิน่�	 กิารเล่อกิ	 Vender	 ให้เหมาะกัิบพ่ื้�นท่�และ

ค้วามต้องกิารข้องลูกิค้้า	 กิ็เป็นอ่กิปัจจัย่ท่�สำคั้ญสำหรับกิารจัดงานใน

อนาค้ต	ดังนั�นเร่�องข้องกิาร	Collaborate	กิ็เป็นสิ�งจำเป็น	คุ้ณ์กิฤษณ์า	 

จรรย่าสกิลุวงศ	์ผูู้เ้ชุ่�ย่วชุาญดา้น	Special	Venue	กิลา่วถึง่ประเดน็น่�วา่

	 “ชุ่วงท่�เป็น	Pandemic	เรากิเ็ดนิหนา้หาพื้าร์ตเนอรจ์บัมอ่กินั

ทำ	Collaboration	กิารทำ	Partnership	กิับหลาย่	ๆ	องค้์กิร	รวมถึ่ง 

บริษัทท่�ทำเร่�องข้อง	 Hybrid	Meeting	 Virtual	 Event	 แล้วกิ็จับม่อ

กิับผูู้้เชุ่�ย่วชุาญในตลาด	 ในกิารท่�ม่ลูกิค้้าท่�ร้องข้อกิารบริกิารกิับเราว่า 

เร่�องข้องออนไลน์เรากิ็	 Introduce	 กิับพื้าร์ตเนอร์เราแล้วไปด้วย่กิัน	

กิ็จับม่อไปด้วย่กัิน	 ทำให้เราสามารถึยั่งม่งานต่อ	 เราม่พื้าร์ตเนอร์ท่�ให้

บริกิาร	5G	ท่�ด่ท่�สุดในประเทศไทย่ค้่ะ”		

	 4.	ประสบการณ์และโอกาสใหมในธีุรกิจั

	 •	นวัตกิรรมเทค้โนโลย่่	(Infrastructure)	สำหรับกิารจัดงาน

ยุ่ค้ดิจิทัล

	 อ่กิหน่�งโอกิาสใหม่ในกิารดำเนินธุุรกิิจท่�ทุกิวันน่�กิำลังเป็น 

กิระแสอย่่างมากิ	 นั�นค้่อกิารเข้้ามาข้อง	Metaverse	 กิารสร้างสภาพื้

แวดลอ้มข้องโลกิแหง่ค้วามจรงิและเทค้โนโลย่เ่ข้้าดว้ย่กินัจนกิลาย่เปน็ 

โลกิเสม่อนจริง	 สำหรับอุตสาหกิรรมไมซ์์	 กิารจัดงานในรูปแบบ	

Metaverse	จง่เปน็ค้วามแปลกิใหม	่และมแ่นวโนม้ท่�จะสามารถึพื้ฒันา

ได้อ่กิไกิล	ปัจจุบันเริ�มม่กิารทำ	Virtual	Event	หร่ออ่เวนต์เสม่อนจริง

ใหไ้ดเ้หน็กินั	ตรงจดุน่�กิจ็ะชุว่ย่ในเร่�องข้องอเ่วนตท์่�ตอ้งเนน้ปฎิิสมัพื้นัธุ์

ระหวา่งผูู้ค้้น	มค่้วามสมจรงิชุดัเจน	และเหน็ภาพื้ตรงกินัมากิข้่�น	รวมถึง่ 

เร่�องข้องค้วามย่่ดหยุ่่น	 ไม่ต้องม่กิารเดินทาง	 ไม่ต้องค้ำน่งเร่�องเวลา

มากิเกิินไป	



	 “ในตอนน่�กิำลังอยู่่ในกิระบวนกิารข้องกิารท่�จะทำ	 Virtual	

Tour	 ให้ส่�อออกิไปให้ลูกิค้้าได้เห็นค้วามเป็นรูปแบบใหม่	 ทั�งในเร่�อง

ข้องโค้รงสร้างข้องอาค้ารทั�งในเร่�องข้องด่ไซ์น์ให้เห็นภาพื้มากิย่ิ�งข้่�น 

นอกิเหน่อจากิรูปภาพื้ท่�เป็นแบบภาพื้นิ�ง”	คุ้ณ์ลักิษณ์์วรรณ์กิล่าว

	 ด้านคุุณยชญ์์	บรรพพงศ์์	 ผู้้�เช่�ยวชาญ์ด�านออร์แกไนเซ์อร์	

คุร่เอท่ฟ	 Salmon	 LAB	และเจั�าของพอดแคุสต์	 Untitled	Case	 

ให้ค้วามเห็นท่�น่าสนใจในเร่�องน่�ว่า	“ผู้มค้ิดว่าน่�แหละค้่อธุ่มหลักิสำค้ัญ

ข้องโลกิอนาค้ต	

	 “อ่กิประมาณ์	 3-5	 ปี	 ค้งหน่ไม่พื้้น	 Metaverse	 ตรงน่�กิ็

อาจจะไม่ได้	Metaverse	 อย่่างเต็มรูปแบบหร่อว่าจะดิจิทัลข้นาดนั�น 

เพื้่ย่งแต่ว่าในมุมข้องค้นจัดอ่เวนต์หร่อผูู้้ให้บริกิารหร่อผูู้้ให้พื้่�นท่�	 

Venue	อาจจะตอ้งค้ำนง่ถึง่ค้วามล�ำสมัย่ข้องเทค้โนโลย่ม่ากิข้่�น	อย่า่งเชุ่น	 

เร่�องข้อง	Motion	 ถึ้าเราอย่ากิให้ค้นเข้้าไปใน	Metaverse	 ม่ทั�ง	 VR	

Headset	แลว้ก็ิสามารถึข้ยั่บรา่งกิาย่ได้	ผู้มคิ้ดวา่มนันา่จะไปพื้ร้อม	ๆ 	กัิน 

ค้่อสมมติว่าเราพืู้ดในโลกิยุ่ค้ปัจจุบัน	 ผู้มว่ามันน่าจะต้องแบ่งโลกิ 

ออกิเป็นสองโลกิค้่อ	 โลกิปัจจุบันท่�เราใชุ้อยู่่	 และโลกิดิจิทัล	 ผู้มเค้ย่

ทำงานกิับท่มท่มหน่�งท่�เข้าทำเร่�องสามมิติค้รับ	 และเข้าจะสามารถึ 

สร้างอ่ เวนต์แบบออนไลน์ไ ด้ 	 ค้่อค้นสามารถึเดินลงไปในนั�น	 

และสามารถึค้ลิกิตรงน่�เพื้่�อดูค้อนเทนต์ต่าง	ๆ	ได้”	

	 พื้ร้อมย่กิตัวอย่่างให้ฟัังว่า	 “สมมติว่าจัดท่�	 BITEC	 Bangna 

มันกิ็จะม่ท่�	 BITEC	 และในออนไลน์ด้วย่	 ผู้มว่ามันค้่อค้อนเซ์ปต์ 

ข้อง	Digital	Twin	ค้่อค้นเราสามารถึอยู่่ในโลกิข้องเราจริงๆ	ได้และใน

โลกิดิจทิลัได้	และสามารถึดู	Content	ไปได้พื้ร้อม	ๆ 	กัิน	ผู้มคิ้ดว่าตรงน่� 

อาจจะม่ค้วามน่าสนใจข้องกิารค้ิดงานประเภทน่�ค้่อกิารทำให้โลกิ 

สองโลกิน่�มันเชุ่�อมถึ่งกิัน	ค้่อทำย่ังไงให้ค้นอยู่่ทั�งสองโลกิข้้ามไปข้้ามมา 

ระหว่างกิัน	และม่ค้วามเอนจอย่อยู่่ในนั�น	มันเหม่อนว่าเป็นค้อนเซ์ปต์

ใหม่กิ็จริง	แต่ว่าค้นกิ็น่าจะอย่ากิลอง	

	 “เราจะทำย่ังไงในฐานะค้ร่เอท่ฟั	จะทำย่ังไงให้ค้นอย่ากิลอง

ไปสู่อ่กิโลกิหน่�ง	และตรงน่�กิ็จะม่ค้วามน่าสนใจท่�มันเกิิดข้่�นแล้วจริง	ๆ	

อย่่างเชุ่นกิรณ์่ข้อง	 Fortnite	 ท่�มันเป็นเกิมออนไลน์ประเภทหน่�งและ

จัดค้อนเสิร์ตในนั�น	 ค่้อตรงน่�กิ็จะข้้ามเส้นแบ่งไปเลย่ว่าเราไม่จำเป็น

ต้องจัดค้อนเสิร์ตบนโลกิแห่งค้วามเป็นจริงกิ็ได้	เพื้ราะว่ามันเปล่องเงิน

และเปล่องพื้่�นท่�	 แล้วกิ็เส่�ย่งท่�ค้นต้องมาอยู่่ในพื้่�นท่�เด่ย่วกิันและแพื้ร่ 

กิระจาย่โรค้	 เข้ากิ็จัดค้อนเสิร์ตข้่�นในเกิมออนไลน์และค้นกิ็สามารถึ

เข้้าไปดูได้	 ซ์่�งผู้มคิ้ดว่าในอนาค้ตอาจจะเกิิดข้่�นทั�งสองอย่่างพื้ร้อมกิัน	

ค้่อม่ค้อนเสิร์ตจริง	ๆ	และค้อนเสิร์ตท่�ค้นเข้้ามาดูในโลกิออนไลน์กิ็ได้				

	 “และกิ็ย่ังม่แพื้ลตฟัอร์มอ่กิเย่อะแย่ะมากิมาย่	 เชุ่น	 เป็นเกิม

อย่่าง	 GTA	กิ็สามารถึเข้้าไปข้าย่ข้องในนั�นได้	 หร่อ	 Tools	 เชุ่น	NFT	

ผู้มว่ากิ็น่าจะมาชุ่วย่ทำให้	Journey	ข้องค้นสนุกิมากิข้่�น	และอ่กิอย่่าง

ท่�ผู้มไปเจอมาแลว้รูส้ก่ิวา่นา่สนใจด	่ค่้อเปน็ราย่กิารกิารประกิวดแข้ง่ข้นั 

ค้ล้าย่	 ๆ	 The	 Voice	 หร่อ	 Thailand’s	 Got	 Talent	 แต่ม่ชุ่�อว่า	 

‘ALTER	EGO’	ค้่อกิารท่�ค้นมาแข้่งร้องเพื้ลง	แต่ว่าค้นท่�มาแข้่งจะไม่ได้

ใชุ้รูปลักิษณ์์ตัวเองในกิารแข้่ง	แต่จะใชุ้	Avatar	ในโลกิออนไลน์มาแข้่ง

กินั	สมมตวิา่ตวัผู้มท่�ใชุแ้ข้ง่อาจจะเปน็ค้นผู้วิดำ	มผู่้มหย่กิิ	หรอ่วา่ใสชุ่ดุ

แบบส่สันไปเลย่ค้ล้าย่	ๆ 	Bruno	Mars	เส่ย่งท่�รอ้งกิจ็ะเป็นเสย่่งผู้ม	และ

ค้นก็ิจะดูผู้า่นโลกิออนไลน์	เพื้ราะว่าประสบกิารณ์น์่�จะไม่สามารถึดูผู้า่น

ทางโลกิแห่งค้วามเป็นจริงได้	 เพื้ราะว่ามันจะต้องใชุ้เทค้โนโลย่่ในกิาร

เปล่�ย่นร่างตัวเองเป็นร่างอ่กิโลกิหน่�ง	 ผู้มคิ้ดว่าน่�กิ็ค่้อตัวอย่่างหน่�งข้อง

กิาร	Hybrid	เหม่อนกิันนะ	ค้่อผูู้้เข้้าแข้่งข้ันเข้าอยู่่บนโลกิจริง	แต่ว่าค้น

ตอ้งดผูู่้านโลกิออนไลน์	เพื้ราะต้องมก่ิระบวนกิารบิดพื้ลิ�วบางอย่า่งท่�จะ

ทำให้เร่�องน่�ผู้สมเข้้าด้วย่กิัน	อันน่�กิ็เป็นอ่กิตัวอย่่างท่�น่าสนใจด่	 เพื้ราะ

ว่าเราจะ	Merge	โลกิออนไลน์กิับโลกิแห่งค้วามเป็นจริงได้อย่่างไรบ้าง

	 “หร่ออย่่าง	Google	Glass	มันจะกิลับมาหร่อเปล่า	เร็วๆ	น่� 

อาจจะม่อ่เวนต์ท่�ผูู้้ค้นใส่	Google	Glass	ไปแล้วกิ็เห็นทุกิอย่่างเป็น	AR	 

เห็นป๊อปอัพื้ข้่�นมา	 ผูู้้จัดอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลย่ก็ิได้	 นอกิจากิ 

จดังานแลว้ทกุิอย่า่งจะอยู่บ่นโลกิออนไลนแ์ลว้กิเ็หน็ผู้า่น	Google	Glass	 

ผู้มคิ้ดว่าเป็นอ่กิวิธุ่หน่�งท่�สุดท้าย่แล้วมันอาจจะไม่ม่เทค้โนโลย่่เด่ย่ว 

ท่�จะอยู่่ย่งค้งกิระพื้ันแต่ว่ามันทุกิอย่่างเกิิดข้่�นมาพื้ร้อมกิัน	 ม่ทั�ง	

Metaverse	ม่ทั�ง	Google	Glass	ม่ทั�ง	AR	VR	แต่มันอาจจะต้องค้่อย่ๆ	

ค้ดัเลอ่กิไปวา่สดุทา้ย่แลว้ในระย่ะย่าว	10	ปมีนัจะเหลอ่เทค้โนโลย่อ่ะไร

ในท้าย่ท่�สุด	

	 “สุดท้าย่เทค้โนโลย่่มันกิ็จะหมุนเว่ย่นเปล่�ย่นไป	 แต่ว่าใน



ค้าร์บอนฟัุตพื้รินต์ท่�ปล่อย่	 จะเร่ย่กิว่า	 Low	 Carbon	 Event	 ไม่ใชุ่	

Carbon	Neutral	 ต้องปรับเปล่�ย่นให้เป็นศูนย่์หร่อต�ำกิว่าศูนย่์	 จ่งจะ

เร่ย่กิว่า	Carbon	Neutral	Event	ซ์่�งจะม่องค้์กิารบริหารกิารจัดกิาร

กิ๊าซ์เร่อนกิระจกิ	 (องค้์กิารมหาชุน)	 เป็นหน่วย่งานกิลางท่�รับรองเร่�อง

ค้าร์บอนเค้รดิตทำกิารค้ำนวณ์ให้

	 “รอย่ลัพื้ารากิอนฮอลลต์อนน่�เราทำไปถึง่	Carbon	Neutral	

เราซ์่�อค้น่ด้วย่ทกุิปี	เรามง่บประมาณ์ในกิารซ์่�อค้น่	ทำให้มนัเป็น	Neutral	

ม่ระบบในกิารจัดกิารเกิ็บตัวเลข้ต่าง	ๆ		

	 “Sustainability	มันถึกูิซ์ม่เข้า้ไปอยู่ใ่น	Working	Procedure	

ข้องพื้นักิงานทุกิระดับในรอยั่ลพื้ารากิอนฮอลล์	 Sourcing	 Render	

ระบบกิารทำงานทุกิค้นทุกิฝ่่าย่	 เร่�องข้องกิารใชุ้อุปกิรณ์์ประหยั่ด

พื้ลงังานทั�งหลาย่	กิารไม่ใชุ้ผู้า้ค้ลุมโต๊ะเพ่ื้�อลดกิารซั์กิ	กิารงดใชุ้กิระดาษ	

หร่อแม้แต่กิารใชุ้	 Catering	 อย่่างท่�บอกิ	 Sourcing	 ข้อง	 Suppliers	

เราใชุ้	Catering	outside	Catering	เป็นพื้าร์ตเนอร์เรา	ซ์่�งเข้าจะต้อง	 

adopt	 เร่�องข้อง	 Sustainability”	 คุุณกฤษณา	 จัรรยาสกุลวงศ์์	 

ผู้้�อำนวยการอาวโุส	กลุ�มบรหิารงานขาย	และการตลาด	บรษิทั	สยาม

อัลไลแอนซ์์	 แมเนจัเม�นท์	 และผู้้�บริหาร	 รอยัล	 พารากอน	 ฮอลล์ 

และทร้ไอคุอนสยาม	กิล่าวย่�ำ

	 ด้านคุุณลักษณ์วรรณ	 วงศ์์วรการ	 กรรมการผู้้�จััดการ 

กลุ�มโรงแรมรชิมอนด	์โรงแรมแกรนด	์รชิมอนด	์	สไตลชิ	คุอนเวนชั�น	 

โฮเทล	 กิล่าวว่า	 “เราทำ	 ISO	 50001	 ซ์่�งเป็นมาตรฐานกิารระบบ

บริหารอาค้ารในด้านพื้ลังงาน	เพื้ราะฉะนั�นเรากิ็จะมาดูว่า	Significant	 

ค้่ออัตรากิารใชุ้พื้ลังงานภาย่ในโรงแรมหร่อว่าภาย่ในอาค้ารตัวไหน 

ค่้อตัวท่�สำคั้ญมากิท่�เราจะต้องไปดูแล	 และเราไปให้ค้วามสำคั้ญเป็น 

จุดหลักิ	 ๆ	 ซ่์�งแน่นอนกิ็ค้่อ	 หน่�ง	 เค้ร่�องปรับอากิาศ	 ซ์่�งเป็นส่วนท่� 

กินิพื้ลงังานมากิท่�สุด	สองค้อ่เร่�องไฟัฟ้ัา	และสามค้อ่เร่�องไอร้อน	ก็ิจะเป็น

สามส่วนสำค้ัญท่�เราให้ค้วามสำค้ัญในกิารบริหารจัดกิารอาค้าร	ในกิาร 

ให้บริกิารลูกิค้้า	แล้วต้องประหย่ัดพื้ลังงานด้วย่ค้่ะ”

	 ในส่วนข้องคุุณปณิธี่	 โพธีารามิก	 ผู้้�อำนวยการฝ่่ายขาย

อาวุโส	 โรงแรมคุอนราด	 กรุงเทพฯ	 กิล่าวว่า	 “ทางแบรนด์จะม่	

ISO	ต่าง	ๆ	ท่�เกิ่�ย่วข้้องกิับ	Environmental	และ	Energy	ในส่วนน่� 

จะชุว่ย่เหลอ่	สสปน.	องค้ก์ิรข้องทางรฐับาล	กิไ็ดใ้หค้้วามสำค้ญัท่�จะย่กิ

ระดับกิารจัดกิารประชุุมอย่่างย่ั�งย่่น	และได้ม่ส่วนร่วม	เราจ่งได้	TMVS	 

(Thailand	MICE	Venue	Standard)	และสมัค้รเป็น	AMVS	(ASEAN	

MICE	Venue	Standard)		

	 “ตัวอย่่างข้อง	 สสปน.	 ในเร่�องข้อง	 Sustainable	 หร่อ	 

Sustainability	เปน็สิ�งท่�ทางเราทำอยู่แ่ลว้	แตท่างเราสมคั้รเข้า้รว่มกิบั	 

สสปน.	 เพื้่�อท่�จะให้ได้มาตรฐานตามท่�ทาง	 สสปน.	 กิำหนด	 และทาง 

ภาค้รัฐได้ให้ค้วามสำค้ัญ”		

มุมค้ร่เอท่ฟัหร่อเร่�องข้อง	 Storytelling	 จุดสำคั้ญท่�สุดอย่่างหน่�งค่้อ

เทค้โนโลย่่	 เราเป็นผูู้้ใชุ้มัน	 เราต้องใชุ้ให้เป็น	 เราแค่้รู้ส่กิว่าไอเด่ย่และ

เทค้โนโลย่น่่�มนัสามารถึสรา้งไอเดย่่ใหเ้ราได	้ถึา้ในอนาค้ต	VR	มนัลา้สมยั่ 

เรากิ็แค้่ไม่ต้องใชุ้มัน	 ไปใชุ้อะไรท่�มันใหม่กิว่า	 ตอบโจทย่์เรามากิกิว่า	

เพื้ราะฉะนั�นอย่่าไปย่่ดติดกัิบเค้ร่�องม่อ	 ค้่อเราดูว่าเร่�องท่�เราจะเล่า	 

มันม่วิธุ่ไหนในกิารเล่า	 วิธุ่ไหนแข้็งแรงท่�สุดเรากิ็แค้่ใชุ้งานมันค้รับ	 

อย่่าไปย่่ดติดกิับเค้ร่�องม่อ”	คุ้ณ์ย่ชุญ์กิล่าวทิ�งท้าย่

 5.	ดิจัิทัลด�านสุขอนามัย	และลดการปล�อยก๊าซ์คุาร์บอน

	 •	กิารจัดงานและนิทรรศกิารท่�ลดกิารปล่อย่กิ๊าซ์ค้าร์บอน

	 อ่กิเร่�องท่�ต้องค้ำน่งถ่ึงสำหรับกิารจัดงานอ่เวนต์ในปัจจุบัน	

ค้่อกิารรณ์รงค้์ให้ผูู้้จัดงานลดกิารปล่อย่กิ๊าซ์ค้าร์บอน	 หร่อทำให้

เป็น	 Carbon	 Neutral	 Event	 ค้่องานอ่เวนต์ท่�ม่กิารค้ำนวณ์กิารลด

ปริมาณ์ค้าร์บอนจากิกิารทำงาน	 เพื้ราะกิารจัดงานแต่ละค้รั�ง	 ม่กิาร

ปล่อย่ค้าร์บอนฟัุตพื้รินต์	(Carbon	Footprint)	เสมอ	ปัจจัย่ท่�จะทำให้	 

Carbon	Neutral	Event	เกิิดค้วามสำเร็จ	ต้องมาจากิค้วามตั�งใจจริง

ข้องผูู้จ้ดังาน	ประกิอบกิบัมอ่งค้ค์้วามรูพ้ื้่�นฐานในเร่�องค้ารบ์อนฟัตุพื้รนิต์ 

อย่่างกิิจกิรรมใดในงานท่�ปล่อย่ค้าร์บอนบ้าง	และม่ค้วามรู้ว่าจะลดมัน 

อย่่างไร	 รวมถึ่งม่ท่มงานในกิารวางแผู้น	 เกิ็บข้้อมูล	 กิารวัดผู้ล	

ประชุาสัมพื้ันธุ์และสามารถึต่อย่อดไปให้เกิิดค้วามย่ั�งย่่นได้	

	 เม่�อผูู้้จัดงานอย่ากิให้อ่เวนต์ข้องตัวเองม่ค้าร์บอนเป็นศูนย่์	

กิ็จะไปสนับสนุนกิิจกิรรมชุดเชุย่ค้าร์บอนใด	 ๆ	 ก็ิตามในตลาด	 เชุ่น	 

ถึ้างานอ่เวนต์ปล่อย่กิ๊าซ์	20	ตัน	กิ็ไปซ์่�อค้าร์บอนเค้รดิตมาเท่ากิับหร่อ

มากิกิว่าปริมาณ์ค้าร์บอนฟัุตพื้รินต์ท่�ปล่อย่ไป	 ด้วย่กิารทำกิิจกิรรม

ชุดเชุย่ค้าร์บอน	เชุ่น	ปลูกิป่า	1	พื้ันไร่	กิ็ค้ำนวณ์ว่าสามารถึลดค้าร์บอน

เท่าไหร่	 ค้ิดออกิมาเร่ย่กิว่า	 Carbon	Credit	 แต่ถึ้าซ์่�อต�ำกิว่าปริมาณ์



	 •	เทค้นคิ้กิารเพื้ิ�มมูลค้า่และวิธุก่ิารคิ้ด	และนำเสนอกิารจัดงาน 

และนิทรรศกิารท่�ลดกิารปล่อย่กิ๊าซ์ค้าร์บอน

	 กิารนำเทค้นิค้หร่อวิธุ่กิารต่าง	 ๆ	 มาใชุ้เพ่ื้�อเพื้ิ�มมูลค่้าให้กิับ

สถึานท่�จดังานหร่อกิารจัดงาน	ก็ิเป็นสิ�งท่�ไม่ค้วรมองข้า้มเชุ่นกัิน	ในส่วนน่� 

คุณุลกัษณ์วรรณ	วงศ์ว์รการ	กรรมการผู้้�จัดัการกลุ�มโรงแรมริชมอนด์	

โรงแรมแกรนด์	ริชมอนด์	สไตลิช	คุอนเวนชั�น	โฮเทล	กิล่าวว่า

	 “อ่กิสิ� งหน่� งท่� เราทำเพื้ิ�มเติมในเร่�องข้องห้องประชุุม 

อาค้ารใหม่ทั�งหมด	 ค้่อใส่หลอด	 UV	 ในเค้ร่�องส่งลมเย่็นทุกิห้อง	 

เพื้ราะฉะนั�นเรามั�นใจว่าเค้ร่�องปรับอากิาศท่�ออกิมาจากิเค้ร่�องส่งลมเย็่น 

ในห้องประชุุมข้องเราจะเป็นอากิาศท่�สะอาด	 เพื้ราะมันถึูกิฆ่่าเชุ่�อ 

จากิหลอด	UV	 มาหมดแล้ว	 หลอดไฟัทั�งหมดในห้องประชุุม	 หร่อทั�ง

อาค้ารเป็นหลอด	 LED	 ทั�งหมดเพื้ราะเรารู้ว่าระย่ะเวลากิารค่้นทุน 

มนัสั�นมากิ	เราทำตั�งแตก่ิอ่นท่�เราจะสร้างอาค้ารใหม่	เพื้ราะฉะนั�นเราได้

องค้ค์้วามรู	้และเราไดป้ระสบกิารณ์แ์ลว้วา่พื้ลงังานท่�ถึกูิใชุไ้ปในอาค้าร

ข้นาดใหญ่แบบน่�นั�นมากิเพื้่ย่งใด	 เพื้ราะฉะนั�นเรากิ็จะให้ค้วามสำค้ัญ 

ในกิารเล่อกิเค้ร่�องจักิรว่ากิารใชุ้อุปกิรณ์์	 และน่�ค้่อท่�มาข้องกิารใชุ้ 

จอ	LED	แทนท่�จะเป็นกิารใชุ้จอธุรรมดา	

	 “ในโลกิข้องอนาค้ตซ่์�งหลังจากิน่�ไป	 เรามองว่าผูู้้ท่�จะเข้้ามา

ใชุ้บริกิารต้องม่ส่วนร่วมอย่่างจริงจังด้วย่เชุ่นกิัน	 เพื้ราะว่าผูู้้ท่�เข้้ามาใชุ้

บรกิิารมจ่ำนวนมากิกิว่าพื้นักิงานท่�อยู่ใ่นองค์้กิรเสย่่อก่ิ	วันน่�เราพื้ย่าย่าม

ท่�จะสร้างค้วามรู้ค้วามเข้้าใจต่อผูู้้ท่�เข้้ามาร่วมประชุุมด้วย่เหม่อนกิันว่า

ค้วรท่�จะต้องทำอย่่างไร	

	 “เราไม่ได้มองแค้่ว่า	Sustain	ในเร่�องข้องสิ�งแวดล้อม	แต่ว่า

เราอย่ากิจะหยิ่บย่่�นในเร่�องข้องสุข้ภาพื้ให้กิับลูกิค้้าด้วย่	 มองว่าเร่�อง

สขุ้ภาพื้เปน็สิ�งสำค้ญั	พื้อโค้วดิมาปุบ๊	ทกุิค้นย่อมจา่ย่ค้ะ่	และเราสามารถึ

ท่�จะพื้ัฒนาในเร่�องข้องอาหารได้	 เรากิำลังทำงานหนักิมากิกิับทางเชุฟั

ในกิารท่�จะทำอาหารเพื้่�อสุข้ภาพื้กิับกิรุ๊ปประชุุม	 ค้่ออาหารสุข้ภาพื้

มันไม่ใชุ่แค้่	 Detail	 แต่จะต้องรู้ว่าสิ�งท่�กิินเข้้าไปได้ประโย่ชุน์อะไร	 

แล้วค้วรท่�จะกิินมากิน้อย่แค้่ไหน”	

	 ดา้นคุณุปณิธี	่โพธีารามิก	ผู้้�เช่�ยวชาญ์ด�าน	Hotel	ผู้้�อำนวย

การฝ่า่ยขายอาวุโส	โรงแรมคุอนราด	กรงุเทพฯ	กิล่าวว่า	“ลูกิค้า้ส่วนใหญ่ 

ในตอนน่�จะมาจากิโซ์นยุ่โรปและอเมริกิา	เริ�มม่	Enquire	เข้้ามา	สิ�งท่� 

ลูกิค้้าให้ค้วามสำค้ัญเป็นอันดับต้นๆ	 ค้่อ	 คุ้ณ์ม่โปรเจกิต์หร่อม่อะไร 

ท่�เป็น	 Sustainable	 บ้างหร่อเปล่า	 ซ่์�งสิ�งท่�เราม่สามารถึนำมาเป็น 

จุดข้าย่ได้	 แม้แต่หลอดไฟัในห้องพื้ักิหร่อห้องประชุุม	 ทางโรงแรมได้

เปล่�ย่นเป็นหลอดไฟั	LED	ทั�งหมดแล้ว	ซ์่�งมส่ว่นชุว่ย่ในกิารประหยั่ดไฟั		

	 “พื้นักิงานจะม่	 Awareness	 ในส่วนท่�เป็นไฮไลต์สำหรับ 

โปรเจกิต์ท่�เราได้นำเสนอเข้้าไป	 ม่กิารฝึ่กิอบรม	 ม่กิารวัดมาตรฐาน	 

ทำเชุ็กิลิสต์	 Keep	Consistency	ต่าง	ๆ	 ว่าสิ�งท่�เราได้ทำไปในแต่ละ

โปรเจกิต์นั�นเป็นอย่่างไร	 สมมติว่าเราได้ทำโปรเจกิต์ข้องกิารประหย่ัด

พื้ลังงานท่�เราได้นำเสนอ	 ค่้อกิารนำน�ำท่�เหล่อทิ�งนำกิลับมา	 Reuse	 

ใชุ้ใหม่	 เป็นระบบหมุนเว่ย่นในกิารใชุ้น�ำท่�เหล่อ	 ตัวอย่่างเชุ่น	 แผู้นกิ	

Laundry	 จะม่เค้ร่�องจักิรใหญ่ท่�ใชุ้ระบบไอน�ำ	 ระบบค้วามร้อน	 

ซ์่�งเป็นกิารซ์ักิผู้้า	 กิารใชุ้พื้ลังงาน	 จะม่ไอน�ำท่�ระเหย่ทิ�ง	 ซ่์�งทางเราได้

ตระหนักิว่าสามารถึนำมาเป็นพื้ลังงานทดแทนได้	 ค้่อกิารสร้างระบบ 

ข้่�นมาเพื้่�อนำไอน�ำมาทดแทนแลว้ใชุเ้ปน็น�ำรอ้นเพื้่�อหลอ่เล่�ย่งเค้ร่�องจกัิร

ท่�ตอ้งใชุพ้ื้ลงังานค้วามรอ้น	กิถ็ึอ่วา่เปน็กิารประหย่ดัพื้ลงังาน	และทกุิสว่น 

ม่ค้วามเกิ่�ย่วข้้องกิัน	

	 “เรามห่น่�งโปรเจกิตร์ว่มกิบั	สสปน.	เปน็กิารสนบัสนนุ	Local	

Product	โดย่เราจะทำกิารซ์่�อผู้กัิผู้ลไมจ้ากิแหลง่ท่�ไดร้บักิารรบัรอง	และ

เป็นพื้าร์ตเนอร์กิับทาง	SOS	นอกิจากิท่�เราจะบริจาค้อาหาร	ทาง	SOS	 



เชุ่นเดิม	 ท่น่�เราจะทำอย่่างไรในกิารเสิร์ฟัอาหาร	 อาจจะต้องม่เชุฟั 

ตักิอาหารให้	 หร่อภาชุนะท่�ใส่ท่�เราต้องดูแลในส่วนน่�	 และจัดกิาร

ทำค้วามสะอาดสำหรับ	 Speaker	 อาจจะต้องเก็ิบไว้อย่่างเดิม 

หร่อทำค้วามสะอาด	Microphone	ทุกิค้รั�งหลังกิารใชุ้งาน	สิ�งเหล่าน่� 

ท่�พืู้ดมาหมาย่ถึ่งเทรนด์ท่�มองเห็น	

 

	 “เพื้ราะว่า	 2	ปีท่�ผู้่านมาน่�ทำให้เราเร่ย่นรู้ได้ว่าอะไรค้่อสิ�งท่� 

ทำให้เราสบาย่ใจในค้วามสะอาด	 และค้วามปลอดภัย่ค่้ะ”	 คุ้ณ์ปณ์ิธุ่

กิล่าวป้ดท้าย่	

 

	 ในโลกิยุ่ค้	 Next	 Normal	 ธุุรกิิจไมซ์์ต้องเร่งปรับตัวเพื้่�อให้ 

สอดรับกิับสถึานกิารณ์์กิารเปล่�ย่นแปลงรอบด้าน	 กิารนำ	 Digital	 

Marketing	 มาชุ่วย่เพื้ิ�มย่อดข้าย่ในยุ่ค้ท่�ม่นวัตกิรรมและเทค้โนโลย่่ 

ใหม่	ๆ	 เข้้ามารองรับ	จ่งถึ่อเป็นโอกิาสอันด่สำหรับผูู้้ประกิอบกิารไมซ์์ 

ทุกิค้นท่�ต้องค้ว้าเอาไว้	 เพื้ราะโลกิหลังโค้วิด	 จะไม่ม่อะไรเหม่อนเดิม 

อ่กิต่อไป	ธุุรกิิจไมซ์์กิ็เชุ่นกิัน

กิ็จะม่วัตถุึดิบท่�ผู้่านกิารรับรองว่าเป็น	 Sustainable	 ทางเราก็ิจะนำ 

มาใชุ	้และในหอ้งพื้กัิข้องโรงแรมจะมตุ่ก๊ิตาชุา้งตวัเลก็ิๆ	ท่�เราจะใหล้กูิค้า้

ทกุิค้นทุกิห้อง	ต่อ	1	กิารเข้า้พัื้กิ	ซ่์�งเป็นตุก๊ิตาชุ้าง	Conrad	ท่�สั�งทำมาจากิ 

กิลุม่แมบ่า้นในอำเภอหางดง	จงัหวดัเชุย่่งใหม	่ท่�เน่�อผู้า้หรอ่ลวดลาย่ผู้้า

แตกิต่างกัินออกิไป	 และสบู่ก้ิอนท่�เหล่อใชุ้ทางโรงแรมได้นำไปบริจาค้	

จะม่องค้์กิรท่�เข้ามารับนำไปฆ่่าเชุ่�อและนำไปแปรรูปหร่อข้าย่	 ในส่วน

ข้องแม่บ้าน	 สบู่ท่�เหล่อใชุ้นำมาซ์ักิผู้้าได้	 ข้องเหล่อใชุ้ภาย่ในโรงแรม

จะไม่ม่กิารทิ�ง	

	 “ในส่วนข้องทางแบรนด์ม่กิารสอนและอบรมให้เข้้าใจใน

เร่�องข้อง	COVID	Awareness	เพื้ราะเวลาท่�ม่สาย่พื้ันธุุ์ใหม่	ๆ	เราจะ 

ต้องปรับตัวอย่่างไร	 กิารอบรมค้วามปลอดภัย่	 และกิารทำงานให้ม่ 

ค้วาม	 Professional	 ระย่ะสั�นค้่อ	 ค้วามปลอดภัย่และค้วามสะอาด 

ในส่วน	 Hygiene	 ท่�ทางเราต้องรักิษาค้วามสม�ำเสมอ	 และย่ังต้องให้

ลกูิค้า้รูส้ก่ิว่าเราให้ค้วามใส่ใจในส่วนน่�	เพื้ราะในอนาค้ตเม่�อเปด้ประเทศ	

ผูู้ค้้นก็ิอาจจะไม่สวมใส่หน้ากิากิอนามัย่	เม่�อเป็นเชุ่นน่�เราจะทำอย่า่งไร	 

เทรนด์ข้องผูู้้ค้นสำหรับกิารรับประทานอาหารบุฟัเฟัต์กิ็อาจจะกิลับมา 





	 ด้านคุุณณัฐวุฒิิ	 อมรวิวัฒิน์	 กรรมการผู้้�จััดการใหญ์�	 ทร้	

ดจิัทิลั	กรุป๊	บมจั.	ทร	้คุอรป์อเรชั�น	กิลา่ววา่	“อย่า่งท่�ทราบกินัดว่า่กิาร

แพื้ร่ระบาดข้องโรค้ติดเชุ่�อไวรัสโค้โรนา	(COVID-19)	ส่งผู้ลกิระทบต่อ 

ทุกิวงกิาร	 ไม่ใชุ่แค้่ในอุตสาหกิรรมไมซ์์	 และกิารท่�จะนำเทค้โนโลย่่

หร่อกิารส่�อสารใหม่ๆ	 เข้้ามาชุ่วย่ในฐานะค้นในแวดวงโทรค้มนาค้ม	

งานแบบ	 Hybrid	 ท่�ทุกิค้นต้องเจอจากิสถึานกิารณ์์โค้วิดเท่าท่� 

เห็นค้่อกิารลดลงข้องไมซ์์ทั�ง	 International	 และ	 Domestic 

โดย่เฉพื้าะ	 International	 ท่�กิารเดินทางทั�วโลกิหยุ่ดชุะงักิ	

MICE	 Inter	 Incoming	 Inbound	 น่าจะโดนค่้อนข้้างเย่อะมากิ	 

Domestic	 ก็ิโดนไปเต็ม	 ๆ	 หลาย่ชุ่วงเหม่อนกัินในประเทศข้องเรา 

นะค้รับ”

	 และเม่�อสถึานกิารณ์ก์ิารแพื้รร่ะบาดเริ�มซ์า	ไมซ์เ์ริ�มกิลบัมาจดั

งานอ่กิค้รั�ง	งานแบบ	Hybrid	ค้่อ	Online	ผู้สม	Offline	จ่งเป็นข้องท่�

ต้องม่	

	 “ในเม่�อเทค้โนโลย่่กิ็เอ่�อ	 กิารย่อมรับข้องค้นกิ็เอ่�อ	 เพื้ราะ

ค้งไม่ม่ใค้รค้าดหวังงาน	 Pure	 Offline	 ได้ต่อไปแล้ว	 เพื้ราะฉะนั�น

เทค้โนโลย่่หน่�งผู้มค้ิดว่าผูู้้จัดรวมทั�ง	 Corporate	 และตัวลูกิค้้าด้วย่ 

ค้งต้องคิ้ดถ่ึง	Hybrid	Expectation	เปน็หลักิ	ก็ิมองรูปแบบกิารจัดงาน

ท่�จะสามารถึผู้สมผู้สานกิารเอา	Online	Participate	เข้้ามาแล้วทำให้

งานเน่ย่นให้ได้	 อันน่�ผู้มว่าสำค้ัญ	 และอ่กิอย่่างค้่อกิาร	 Interaction	 

ระหว่าง	 Speaker	 หร่อระหว่าง	 Exhibitor	 ท่�ม่กัิบค้นใน	 Offline	 

ในเชุงิกิาย่ภาพื้ตรงนั�น	กิบัค้นท่�เข้้ามาจากิ	Online	ค้วรจะมร่ปูแบบย่งัไง 

เพื้่�อให้สามารถึม่ส่วนร่วมกิันได้”

 Metaverse	Technology

	 อก่ิหน่�งสิ�งท่�ข้าดไมไ่ดส้ำหรบัเทค้โนโลย่ยุ่่ค้ใหมค่้อ่	Metaverse 

กิารผู้สานเทค้โนโลย่่แห่งโลกิเสม่อน	ท่�สร้างสิ�งแวดล้อมข้องโลกิจริง	ๆ	 

และเทค้โนโลย่่เข้้าด้วย่กิัน	 เพื้่�อให้ ผูู้้ค้นเข้้ามาม่ปฏิิสัมพื้ันธุ์และ

ทำกิิจกิรรมร่วมกัิน	 ผู่้านตัวตนท่�เป็นอวตาร	 (Avatar)	 ในรูปแบบ

กิราฟั้กิ	 3	 มิติ	 ทำให้รู้ส่กิเหม่อนชุ่วิตจริงมากิกิว่าโซ์เชุ่ย่ลม่เด่ย่ท่�ใชุ้ 

ในปัจจุบัน	โดย่คุ้ณ์ณ์ัฐวุฒิได้ให้ค้วามเห็นในเร่�องน่�ว่า

	 “แน่นอนว่ามันไม่ใชุ่โลกิข้อง	 Virtual	 Reality	 หร่อ	 

Augmented	Reality	อย่่างเด่ย่ว	แต่ว่า	Metaverse	มันม่อ่กิสองส่วน

ประกิอบท่�สำคั้ญมากิ	 ๆ	 ค่้อกิารซ์่�อข้าย่กัินได้ภาย่ใน	 ซ่์�งงานลักิษณ์ะ	

Exhibition	ก็ิจะม่ค้วามเป็น	Community	เหมอ่นกัิน	เพื้ราะมท่ั�งผูู้ข้้าย่

ท่�อยู่่ในงาน	 Exhibition	 ม่ทั�งค้นจัดงาน	 ซ์่�งอาจจะอยู่่ในโลกิ	 Online	

ด้วย่ซ์�ำไป	ส่วนค้นดูม่ทั�ง	Online	และ	Offline	อยู่่แล้ว	เพื้ราะฉะนั�น	

มันไม่ใชุ่แค้่ค้นดูทั�ง	Online	และ	Offline	ผูู้้ข้าย่กิ็อาจจะเป็น	Online	

และ	Offline	 ผู้สมกิันอยู่่ด้วย่	 และกิ็	Metaverse	 มันจะม่ค้วามเป็น	

Social	อยู่่ในตัว”	

	 “อก่ิอันหน่�งค้อ่เร่�องข้องกิาร	Economy	ท่�มนัข้บัเค้ล่�อนดว้ย่	

Blockchain	ใน	Metaverse	NFT	อย่่างน่�นะค้รับ	คุ้ณ์จะซ์่�อข้าย่อะไร

ใน	Metaverse	โดย่ใชุ้	NFT	เน่�ย่	เราได้ย่ินได้ฟัังกิันจริง	ๆ 	มันไม่ได้ย่ากิ

มากิเกิินกิว่าท่�เราจะศ่กิษา	อย่ากิจะแนะนำให้ลองศ่กิษาดู”

 การนำ	Robot	เข�าใช�ในอุตสาหกรรมไมซ์์

	 ในชุ่วงไม่กิ่�ปีท่�ผู้่านมา	 สิ�งหน่�งท่�เริ�มเข้้ามาม่บทบาทเพื้ิ�ม 

มากิข้่�นในหลากิหลาย่วงกิาร	 นั�นค่้อกิารเข้้ามาข้องหุ่นย่นต์	 (Robot)	 

ท่�เราอาจเหน็ไดต้ามรา้นสะดวกิซ์่�อหรอ่รา้นอาหารชุ่�อดงัท่�นำมาใชุแ้ทน

พื้นกัิงานเสิรฟ์ั	เปน็กิารลดจำนวนบุค้ลากิร	ซ่์�งในธุรุกิจิไมซ์์ก็ินำหุน่ย่นต์

มาใชุ้ในด้านต่างๆ	เชุ่นกิัน		

	 “อันแรกิค่้อ	 Robot	 ท่�ชุ่วย่มอนิเตอร์เร่�องอุณ์หภูมิกิับฉ่ด

พื้่นย่าฆ่่าเชุ่�ออะไรกิ็แล้วแต่ผู้มว่าทุกิค้นค้งเค้ย่เห็นแล้ว	 อ่กิแบบกิ็ค่้อ	 

Security	ค้อย่เดินตรวจตราต่าง	ๆ 	มันกิ็จะลดอาชุญากิรรมลงไปได้กิับ	

Venue	 เป็น	 Control	 Robot	 เดินในงานแล้วมันทำได้อยู่่แล้วในเชุิง

เทค้โนโลย่	่อนัท่�สาม	ค้อ่พื้วกิ	Robot	Style	แบบพื้อ่ารต์อ้นรบัใหข้้อ้มลู	

พื้วกิน่�กิ็ม่หลากิหลาย่รูปแบบเลย่	จะเป็นค้ล้าย่ค้น	ค้ล้าย่เด็กิ	Human	



Noise	หน่อย่	ค้นกิ็จะ	Interact	เย่อะหน่อย่	หร่อบางอันเป็นแบบม่จอ

กิ็อาจจะให้ข้้อมูลได้มากิข้่�น	

	 “แต่ค้วามท่�มัน	Move	Around	ได้และจอมันเปล่�ย่นเป็นรูป

หน้าค้นได้บ้าง	 มันกิ็เอ่�อในกิาร	 Interact	 และทำให้ค้นท่�มางานสนุกิ

ไปด้วย่	อันน่�กิ็เป็นอะไรท่�	 Simple	มากิ	ๆ	Robot	กิ็ทำได้สบาย่แล้ว 

ทกุิวันน่�	หร่อจะให้สแกินคู้ปองอะไรจากิหน้าจอก็ิได้	เป็นอันท่�	Practical	

มากิ	มันกิ็จะกิลาย่เป็น	Marketing	Tool	อ่กิอันไปโดย่ปริย่าย่	

	 “อันถึัดมาเราเร่ย่กิว่า	Robot	เหม่อนกิัน	แต่จริง	ๆ	มันเป็น	

Kiosk	 ท่�เป็นเหม่อนค้นน่ะค้รับ	 มันอยู่่กัิบท่�	 เป็นจอใหญ่	 ๆ	 แต่ว่ามัน

เป็นเหม่อนค้น	 Interaction	 ซ์่�งมันด่กิว่าแน่นอน	 ด่กิว่าเป็นจอท่�แบบ	

Touch	Screen	ค้นมาสไลด์ภาพื้เฉย่ๆ	มันกิ็เกิ่าแล้วใชุ่ไหมค้รับ	พื้อม่

ค้วามเป็นค้น	Interact	เป็น	Avatar	ม่เส่ย่ง	ม่กิารตรวจจับค้นท่�มาได้

ว่าเป็นผูู้้หญิงหร่อผูู้้ชุาย่	Age	Group	ประมาณ์เท่าไหร่	Happy	หร่อ	

Sad	 อยู่่	 อันน่�เป็นโลกิท่�	 AR	 ทำได้อยู่่แล้ว	 ไม่ได้ม่อะไรพิื้สดาร	 ก็ิจะ

เป็น	Robot	แบบไม่ม่แข้นข้า	แต่กิ็เป็นจอท่�ยุ่ค้ใหม่ทำได้	เร่�อง	Robot	 

ผู้มว่าแล้วแต่	 Imagination	ข้องเราเลย่	แล้วแต่ผูู้้จัดงานด้วย่ว่าอย่ากิ

ให้ตอบโจทย่์อะไร”

 IoT	ช�วยจััดการเร่�องพลังงานใน	Venue	และระบบขนส�ง	

	 Internet	of	Things	(IoT)	ค้อ่กิารเชุ่�อมโย่งหรอ่สง่ข้้อมลูข้อง

อปุกิรณ์อ์จัฉรยิ่ะทั�งหลาย่ผู้า่นอนิเทอรเ์นต็	ทำใหส้ามารถึสั�งกิาร	ค้วบค้มุ

กิารใชุง้านอปุกิรณ์อิ์เลก็ิทรอนกิิสต์า่ง	ๆ 	ผู้า่นทางเค้รอ่ข้า่ย่อนิเทอรเ์นต็ได้	 

จนเกิดิเปน็บรรดา	Smart	ตา่งๆ	ไดแ้กิ	่Smart	Device,	Smart	Home,	

Smart	Network,	Smart	 Intelligent	Transportation	ซ์่�งแตกิต่าง

จากิในอด่ตท่�อุปกิรณ์์อิเล็กิทรอนิกิส์เป็นเพื้่ย่งส่�อกิลางในกิารส่งและ

แสดงข้้อมูลเท่านั�น		

	 “IoT	 เน่�ย่มันหลากิหลาย่มากิ	 ม่ตั�งแต่กิล้อง	 CCTV	 กิ็ถึ่อ

เป็น	 IoT	 ชุนิดหน่�ง	 กิล้องเด่�ย่วน่�มันก็ิวิเค้ราะห์	 Heat	Map	 นะค้รับ	 

Exhibition	ก็ิค้งค้ล้าย่ๆ	กัิน	และเรารูว่้าค้นเดินในทางไหนใน	Exhibition	

เรามากิน้อย่แค้่ไหน	Optimize	 งานเราได้ด่ข้่�น	 ทางเดินทางไหนไม่ม่

ใค้รสนใจเลย่	 เราก็ิย่ังสามารถึปรับได้ใชุ่ไหมค้รับ	 หร่อว่าปรับรอบน่�

ไม่ทันกิ็ปรับรอบหน้ากิ็ได้	อันนั�นอันแรกิ	Convention	เองต่อให้ไม่ได้

ม่ร้านค้้าเย่อะ	แต่งานเด่�ย่วน่�มันกิ็เป็น	C&E	ทั�งคู้่อยู่่แล้ว	Convention	

Exhibition	แต่ถึ้างานไหนเป็น	Catering	เฉย่	ๆ	แบบ	Convention	

เฉย่	ๆ	CCTV	เด่�ย่วน่�มันมองเห็นค้วามหนาแน่นข้องค้นเป็น	Area	ได้	

หร่อดูเร่�องค้วามปลอดภัย่ก็ิได้ว่าค้นมันหนาแน่นเกิินไปในโซ์นไหน 

รเ่ปลา่	หรอ่ม่	Panic	เกิดิข่้�นใน	Zone	ไหนไหม	กิช็ุว่ย่ในเร่�อง	Security	

และกิ็สามารถึ	Alert	ค้นได้ด้วย่

	 “IoT	 ในเร่�อง	 Energy	 Saving	 ก็ิจะค่้อนข้้างแรงนะค้รับ	 

IoT	 อ่กิอันท่�จะชุ่วย่ก็ิค้่อผู้มข้อมองเป็นภาพื้	 Smart	 City	 แล้วกิัน	 

ค้่อบาง	Venue	มัน	Link	กิับ	Transportation	รถึไฟัใต้ดิน	อันน่�ผู้ม



พืู้ดภาพื้ใหญ่นิดน่ง	เม่องไทย่อาจจะ	Apply	บางท่�ได้	เด่�ย่วน่�ค้อนเซ์ปต์	

Smart	City	เข้ามองบรรทัดสุดท้าย่ค้่อค้วามสุข้ข้องค้นท่�อยู่่ใน	Smart	

City	นั�น	ใน	Venue	นั�น	ๆ	เรากิ็มานั�ง	Define	ไล่ย่้อนกิลับมาเลย่แล้ว

ค้วามสุข้เน่�ย่มันเกิิดได้จากิอะไรบ้าง

	 “หน่�งกิ็ค้่อแสง	อุณ์หภูมิ	Interaction	ระหว่างค้น	ค้วามต่อ

เน่�องข้องกิารท่�เราออกิมาจากิงานแล้วเจอข้นส่งมวลชุนเลย่ไหม	 หร่อ	

Entertainment	ท่�อยู่ร่อบๆ	เราอะไรแบบน่�	เราค้อ่ย่นั�งมองวา่	IoT	หรอ่

เทค้โนโลย่อ่ะไรมาเสริมใหไ้ด	้แตต่รงน่�มนัไปถึง่จดุท่�วา่ค้วามสขุ้ข้องค้นท่�

อยู่ใ่น	Smart	City	หรอ่	Venue	นั�น	ๆ 	ค้อ่อะไร	แลว้มองย่อ้นกิลบัมาวา่ 

เป็นเทค้โนโลย่่อะไรไปเสริมได้บ้าง”

 Skill	ท่�ต�องม่ในโลกยุคุใหม�

	 บุค้ลากิรท่�อยู่่ในอุตสาหกิรรมไมซ์์	 โดย่เฉพื้าะ	 Sale	 หร่อ	

Marketing	นอกิจากิสกิลิท่�มใ่นเร่�องข้องกิารข้าย่และเร่�องข้องโปรดักิต์

แล้ว	สกิิลท่�ค้วรเพื้ิ�มเติม	หร่อต้องไป	Upskill	เพื้่�อนำมาต่อย่อดตัวเอง

ในกิารทำงานได้	นั�นกิ็ค้่อเร่�องข้อง	Design	Thinking	

	 “ยุ่ค้ข้องพื้วกิเราในอนาค้ตมันจะเต็มไปด้วย่กิารทำงาน 

ร่วมกิันกิับผูู้้อ่�นในฟั้ลด์ท่�แตกิต่าง	เพื้ราะฉะนั�นเร่�อง	Design	thinking	

กิารค้ิดร่วมกิันระหว่างค้นหลาย่ทักิษะ	อันน่�ผู้มว่าต้อง	Practice	แล้วกิ็ 

ต้องเป้ดใจกิารรับค้วามค้ิดเห็นต่าง	ๆ	จากิค้นท่�แตกิต่างให้ได้เย่อะ	ๆ”

 ยุคุ	5G	กับอุตสาหกรรมไมซ์์ 

	 ไทย่เป็นประเทศแรกิในอาเซ่์ย่นท่�ม่	 5G	 ทำให้อุตสาหกิรรม

ไมซ์์ข้ับเค้ล่�อนได้มากิข้่�น	กิารท่�	5G	เพื้ิ�มค้วามเร็วในกิารเชุ่�อมต่อและม่

กิารตอบสนองท่�ไวมากิ	ส่งผู้ลให้เทค้โนโลย่่	VR	กิับ	AR	สามารถึนำมา

ใชุ้กิับอุตสาหกิรรมไมซ์์	ไม่ว่าจะเป็น	กิารประชุุม	กิารสัมมนา	หร่อกิาร

จัดแสดงต่าง	ๆ	ได้อย่่างม่ประสิทธุิภาพื้มากิย่ิ�งข้่�น

	 “ย่ิ�งงานเราม่กิารบรอดแค้สต์ออกิไปในโลกิ	 Virtual	 หร่อ	

Metaverse	มันอาจจะต้องม่	Movement	ข้องงาน	ข้องค้นท่�	Move	

around	ออกิไป	ซ์่�งตอนน่�	5G	สปดีพื้อท่�จะบรอดแค้สต์โดย่ตรงค้รับ	ถึา้

เป็นแตก่ิอ่นจะเอาเทค้โนโลย่อ่ะไรมาใสเ่ตม็ไปหมด	เด่�ย่วน่�	5G	กิบักิลอ้ง

มนัออกิไปในโลกิไดใ้น	HD	แล้วเปน็	High-Definition	เพื้ราะฉะนั�น	5G	

กิ็ชุ่วย่ทำให้งานม่	Interaction	กิับค้นรอบ	ๆ	โดย่ท่�ม่	Movement	ได้	 

เพื้ราะมัน	Move	 around	 ได้หมด	 5G	 ถึูกิเม่�อเท่ย่บกัิบเทค้โนโลย่่

แบบเดิม	ๆ	แล้วในแง่ข้องผูู้้มางานผู้มว่ากิ็ค้งใชุ้	5G	กิันได้เต็มท่�อยู่่แล้ว 

เพื้ราะว่าอุปกิรณ์์มันเป็น	5G	ค้รับ”

	 โลกิยุ่ค้ใหม่ไปไวย่ิ�งกิว่า	5G	บุค้ลากิรไมซ์์ต้องตามให้ทันและ

หมั�น	Upskill	ให้เต็มท่�	เพื้่�อรองรับกิารเปล่�ย่นแปลงและไม่หยุ่ดพื้ัฒนา

ข้องเทค้โนโลย่่	



1. นํากลยุทธ�ทางการตลาด 7Ps มาใช�กับธุรกิจเพ�่อมัดใจลูกค�าให�อยู�หมัด 

2. Hybrid and Online Event ต�องมา 

3. Online Reservation ต�องมี

4. Virtual Tour/Virtual Inspection ต�องพร�อม

5. Virtual Event ต�องเกิด 

6. Collaboration ทํา Partnership กับหลาย ๆ องค�กร

7. Carbon Neutral Event จัดอีเวนต�แบบลดปร�มาณคาร�บอนให�ได�มากที่สุด

8. คํานึงถึงเร�่องสิ�งแวดล�อมและความยั่งยืน (Sustainable)

9. ใช�เทคโนโลยี 5G ให�เกิดประโยชน�สูงสุด 

10. ปรับเปลี่ยนสถานที่ (Venue) ให�มีความยืดหยุ�นต�อการจัดงานแบบออนไลน�ได� 

       เช�น สร�างพ�้นที่ให�สามารถรองรับการถ�ายทอดสด หร�อไลฟ�สด (Live Streaming)  

11. อัพสกิลของบุคลากรให�พร�อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม�อยู�เสมอ

Tips for Digital Marketing & Sales ของธุรกิจไมซ�



คุุณอรชร	ว�องพรรณงาม,	CED,	CEM,	CIS,	DES,	EMD,	SEPC	 
ผูู้้อำนวย่กิารฝ่่าย่พื้ัฒนาศักิย่ภาพื้อุตสาหกิรรมไมซ์์ 
สำนักิงานส่งเสริมกิารจัดประชุุม	และนิทรรศกิาร	(องค้์กิารมหาชุน)

คุุณณัฐวุฒิิ	อมรวิวัฒิน์		 
กิรรมกิารผูู้้จัดกิารใหญ่	ทรู	ดิจิทัล	กิรุ๊ป	บมจ.ทรู	ค้อร์ปอเรชุั�น

คุุณทาล้น	เท็ง,	CEM,	CIS
รักิษากิารนาย่กิสมาค้มกิารแสดงสินค้้า	(ไทย่)	
และกิรรมกิารผูู้้จัดกิาร	รอย่ัล	พื้ารากิอนฮอลล์

คุุณนรศ์ักดิ�	รัตนเวโรจัน์		 
กิรรมกิารผูู้้จัดกิาร	บริษัทสแพื้ลชุอินเตอร์แอค้ท่ฟัจำกิัด	

นาย่กิสมาค้มเค้ร่อข้่าย่เร่ย่นรู้เพื้่�อเท่าทันเทค้โนโลย่่

คุุณสุเมธี	สุทัศ์น์	ณ	อยุธียา,	CEM,	CIS,	DES
นาย่กิสมาค้มส่งเสริมกิารประชุุมนานาชุาติ	(ไทย่)	
และกิรรมกิารผูู้้จัดกิาร	บริษัท	CDM

คุุณประวิชย์	ศ์ร่บัณฑิิตมงคุล,	CEM
นาย่กิสมาค้มกิารแสดงสินค้้า	(ไทย่)

คุุณมาริสา	สุโกศ์ล	หนุนภัักด่
นาย่กิสมาค้มโรงแรมไทย่	
และรองประธุาน	กิรรมกิารบริหาร	กิลุ่มโรงแรมเค้ร่อสุโกิศล

คุุณอุปถัมภั์	นิติสุขเจัริญ์
นาย่กิสมาค้มธุุรกิิจสร้างสรรค้์กิารจัดงาน	(EMA)	

และประธุานกิรรมกิารบริหาร	บริษัท	ไร้ท์แมน	จำกิัด

คุณะกรรมการท่�ปรึกษาหลักส้ตร



www.micecapabilities.com


