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MICE UPDATE

สัมภาษณ์พิเศษ

นายยุคล
ลิม้ แหลมทอง

รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กับวิสัยทัศน์
ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทย
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ถึงแมวาสภาวะเศรษฐกิจท่วั โลกในป พ.ศ. 2555 จะ
ไดรบ
ั ผลกระทบจากภาวะวกิ ฤตการณทางเศรษฐกิจใน
ฝง ยโุ รปและอเมริกา แตสภาวการณอตุ สาหกรรมไมซ
ของประเทศไทย มีอตั ราการขยายตวั อยางตอ เนือ่ ง โดย
มูลคาอตุ สาหกรรมไมซของประเทศไทยในป พ.ศ. 2555
มีสดั สวนตอ อตุ สาหกรรมการทอ งเทีย่ วคดิ เปนจ�ำ นวน
รอยละ 9.49 คิดเปนสดั สวนมลู คาตอ GDP รอยละ 0.58
และมจี �ำ นวนนกั เดินทางกลุม ไมซชาวตา งประเทศเดินทาง
มายังประเทศไทยจ�ำ นวนถงึ 895,224 คน
ดวยความส�ำ คัญของอตุ สาหกรรมไมซดงั ที่กลาวมาขา งตน
คอลัมน MICE UPDATE ฉบับนจ้ี งึ ไดรบั เกียรติจาก นายยคุ ล
ลิม้ แหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรฐั มนตรีวา การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ทีจ่ ะมาเลาถงึ วสิ ยั ทัศนในการสง เสริม
อุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย
ในฐานะทท่ี า นเปนรองนายกรัฐมนตรีทม่ี หี นาทีก่ �ำ กับดแู ล
ทีเส็บ ขอทราบถงึ วสิ ยั ทัศนในการสง เสริมอตุ สาหกรรม
ไมซของประเทศไทย
อุตสาหกรรมไมซมบี ทบาทส�ำ คัญตอเศรษฐกิจไทยเปนอยาง
มาก โดยสรางรายไดเขาประเทศสงู ถงึ ประมาณ 80,000 ลาน
บาทตอ ป นักเดินทางกลุม ไมซเปนนกั เดินทางทม่ี คี ณ
ุ ภาพ มี
เปาหมายชัดเจนในการเดินทางเขามายังประเทศไทย มี
กำ�หนดการเดินทางทม่ี รี ะยะเวลาทแ่ี นนอน และมกี ารใชจา ย
มากกวากลุม นกั เดินทางทว่ั ไปถงึ ประมาณ 2-3 เทา
ดวยความส�ำ คัญของอตุ สาหกรรมไมซดงั กลาว รัฐบาลจงึ ได
ทำ�การสง เสริมและใหความส�ำ คัญกับอตุ สาหกรรมไมซอยาง
ตอเนือ่ ง โดยมีการออกนโยบายเพือ่ สง เสริมกจิ กรรมและรปู
แบบการทอ งเทีย่ วเพือ่ สรางคณ
ุ คาและมลู คาเพิม่ การทอ งเทีย่ ว
พัฒนาคณ
ุ ภาพการบริการทอ งเทีย่ ว และสง เสริมการเสนอตัวให
ประเทศไทยเปนเจาภาพจดั กจิ กรรมนานาชาติขนาดใหญ
ทีผ่ า นมา นโยบายของรฐั บาลผา น ทีเส็บ ซึง่ เปนหนวยงานภาค
รัฐภายใตการก�ำ กับดแู ลของส�ำ นักนายกรัฐมนตรี และเปนผดู แู ล
อุตสาหกรรมไมซของไทยนน้ั นับวาประสบความส�ำ เร็จเปน
อยางดี ในการด�ำ เนินพันธกิจเปดประเทศไทยสจู ดุ หมายปลาย
ทางของผเู ดินทางกลุม ไมซทง้ั ในระดับประเทศ และในระดับ
นานาชาติ
รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซ
อยางไรบาง
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิง่ ลกั ษณ ชินวตั ร ไดมงุ เนนไปท่กี าร
จัดการประชุมระดับประเทศและระดับโลก โดยไดสง่ั การให
กระทรวงการตา งประเทศ และเอกอคั รราชทูตทว่ั โลก รวบรวม
การจดั งานอเี วนตของแตละประเทศทเ่ี กีย่ วของกบั อตุ สาหกรรม
ไมซ ประสานกับ ทเี ส็บ เพือ่ ดงึ เอาการประชุมระดับนานาชาติ

(International Conference) นีเ้ ขามาจดั ในประเทศไทย และ
พวงเรือ่ งการทอ งเทีย่ วเขาไปดว ย เชน จัดใหมกี ารทอ งเทีย่ วทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทยหลังการประชุมเสร็จสน้ิ ไปแลว เพือ่ 
เปนการประชาสมั พันธการทอ งเทีย่ วของประเทศไทยไปในตวั
นอกจากนี้ รัฐบาลยงั ใหความส�ำ คัญในการอ�ำ นวยความสะดวก
ใหกบั นกั ทอ งเทีย่ วและผเู ดินทางกลุม ไมซ เชน การใหท�ำ มลั ติเพิล
วีซา (Multiple Visa) หรือวซี า ทเ่ี ขาออกไดหลายครัง้ และจดั ใหมี
รถรบั สง จากทา อากาศยาน เปนตน
นอกจากนโยบายดงึ งานจากตา งประเทศเขามาจดั ในประเทศ
ไทยแลว นโยบายสง เสริมการจดั ประชุมและนทิ รรศการภายใน
ประเทศ รัฐบาลสง เสริมให MICE City ทัง้ 5 จังหวัด (กรุงเทพฯ
เชียงใหม ภูเก็ต ขอนแกน และเมืองพัทยา) ใหเปนเมืองแหงไมซ
ของประเทศ  รวมถึงสนับสนุนใหสง เสริมการทอ งเทีย่ วพรอมกัน
ดวย ทำ�ใหเกิดการกระตุน เศรษฐกิจและความพรอมของทอ งถิน่ 
และกระจายรายไดภายในประเทศ เพือ่ เปนการน�ำ เสนอจดุ แข็ง
ของแตละพน้ื ที่ ซึง่ แ ตละ MICE City ก็มจี ดุ เดนทต่ี า งกัน จังหวัดท่ี
เปดตัวเปน MICE City ลาสุดคอื จงั หวัดขอนแกน
อีกหนึง่ ในยทุ ธศาสตรหลักของประเทศ คือนโยบายทเ่ี กีย่ วของกบั 
อุตสาหกรรมไมซและการทอ งเทีย่ วคอื Green Economy ทิศทาง
การด�ำ เนินการของรฐั บาลในดานตา งๆ ในอนาคตจะมงุ เขาหา
Green ทัง้ หมด โดยไดก�ำ หนดใหการรกั ษาสง่ิ แวดลอมเปนหวั ใจ
หลักของการทอ งเทีย่ ว (Green Tourism) และอตุ สาหกรรมไมซ
(Green MICE)
ขอทราบถงึ มมุ มองของทา นส�ำ หรับความส�ำ คัญและการ
เตรียมพรอมของอตุ สาหกรรมไมซของประเทศไทยในการ
รองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออซี )ี ในป
พ.ศ. 2558
ผมคดิ วา การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชว ยใหประเทศ
ไทยเราสามารถเปนศนู ยกลางอตุ สาหกรรมไมซในภมู ภิ าค การ
เปลีย่ นแปลงทเ่ี ห็นไดชดั จากการเกิดขึน้ ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตอ ภาคธรุ กิจของไทยและในอตุ สาหกรรมไมซคอื การ
เกิดคแู ขงใหมจากอาเซียน ตนทุนของคแู ขงอาจต�ำ่ กวา เมือ่ การ
ทำ�ธรุ กิจบริการสามารถท�ำ ไดโดยเสรี ภาคธรุ กิจในไทยอาจถกู 
แยงแรงงานฝม อื คูแ ขงทม่ี ศี กั ยภาพกจ็ ะสามารถเขามาแขงถงึ ใน
เขตแดนของเราโดยทเ่ี ราไมสามารถตง้ั กฎขน้ึ มาเปนกรอบปอ งกัน
ได เพราะฉะนัน้ เพือ่ ใหประเทศสมาชิกไดรบั ผลประโยชนรว มกัน
จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ ประเทศสมาชิกควร
รวมมือกันมากกวาทจ่ี ะแขงขันกนั ซึง่ แตละประเทศกม็ จี ดุ เดนและ
จุดดอยทแ่ี ตกตางกันและสามารถน�ำ เสนอไดหลากหลายไมซ�ำ้ กนั
ในแตละประเทศกม็ จี ดุ แข็งและจดุ ออนตา งกัน เชน ประเทศไทย
มีจดุ เดนทต่ี �ำ แหนงทต่ี ง้ั สาธารณูปโภคและการคมนาคมสะดวก
สบาย คนไทยมอี ธั ยาศัยไมตรียม้ิ แยมแจมใส แตมจี ดุ ดอยทค่ี วาม
สามารถทางภาษาและวนิ ยั ของคนไทย เพราะฉะนัน้ เราอาจ
จะน�ำ จดุ เดนของประเทศสงิ คโปรทค่ี นมวี นิ ยั มาปรับใช หรือใน
ประเทศพมาทม่ี ที รัพยากรสมบูรณ แตยงั ขาดการจดั การทด่ี แี ละ
ยังไมมน่ั คงทางการเมือง ก็อาจน�ำ ขอ ดีของทง้ั ประเทศไทยและ
ประเทศสงิ คโปรไปปรับใชเชือ่ มโยงกบั ประเทศพมา ดวยสง่ิ นถ้ี อื 
เปนการพฒ
ั นาแบบบรู ณาการรว มกันทว่ั ทกุ ป ระเทศในอาเซียน  
อยางไรก็ตาม รัฐบาลก็ไมไดน่งิ นอนใจแตอยางใด ทาง
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิง่ ลกั ษณ ชินวตั รไดสง่ั การใหกระทรวง
ศึกษาธิการจดั หลักสูตรพฒ
ั นาทรัพยากรมนุษยใหมีความ
พรอมยง่ิ ขึน้ ทัง้ ในดานทกั ษะภาษาองั กฤษ ทักษะฝม อื แรงงาน
ผูประกอบการ มาตรฐานฝม อื และหลักสูตรการศกึ ษา เพือ่ 
ยกระดับศักยภาพของผูประกอบการและบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ
สุดทายนี้ ในมมุ มองของทา น ในขณะนี้ประเทศไทยเรา
มีความพรอมในดานความม่น
ั คงและเสถียรภาพทาง
การเมืองตอ การพฒ
ั นาอตุ สาหกรรมไมซ มากนอ ยเพียงใด
สำ�หรับเรือ่ งความรนุ แรงนน้ั ความเปนไปไดทจ่ี ะเกิดขึน้ นน้ั 
มีนอ ยมากเพราะมีตวั อยางจากหลายฝา ยแลววา ผลลัพธท่ี
ไดมีแตแงลบ ในสว นของเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยก็มี
ประสบการณและสามารถเขาควบคุมสถานการณได ในปจ จุบนั
สภาวะการดา นการเมืองนบั วาอยูใ นภาวะปกติ และมเี สถียรภาพ
เพียงพอทีจ่ ะสรางความเชือ่ มัน่ ในการเขามาลงทุนเพือ่ การทอ ง
เทีย่ ว และจดั กจิ กรรมเชิงธรุ กิจในประเทศไทย

Exclusive interview with

Mr. Yukol Limlamthong,
Deputy Prime Minister and Minister of Agriculture and
Cooperatives, on his vision to promote Thailand’s MICE industry
Despite the economic crisis in Europe and the US which

I think the AEC integration will enable us to be the

has negatively affected the world economic situation,

centre of the MICE industry in the region. The obvious

the MICE industry in Thailand has still significantly and

change that we can see in Thailand’s business sectors and

continuously expanded. In 2012, the MICE industry

MICE industry when the AEC emerges is new competitors

accounted for 9.49% of Thailand’s total tourist industry,

from ASEAN. Costs of goods may drop which is a good

equivalent to 0.58% of the country’s GDP and 895,224

thing. When we do business, we can do it more freely.

foreign business travellers came to Thailand for MICE.

However, some competitive countries may penetrate the

This MICE Update has the honour of featuring

Thai business sector to poach our skilled workers. Potential

Mr. Yukol Limlamthong, Deputy Prime Minister and Minister

competitors will come to take advantage and invade our

of Agriculture and Cooperatives who shares his vision to

market boundaries which we can no longer protect through

promote Thailand’s MICE industry.

regulation. To maximize benefits of the AEC, ASEAN

As a Deputy Prime Minister who plays a crucial part

member countries should cooperate with each other rather

in defining the direction of the TCEB, please share your

than competing with each other. Each country has its own

vision to promote Thailand’s MICE industry.

strong and weak points. We should take it as an opportunity

The MICE industry has played an important role in the
Thai economy. The industry generates total revenue of

and present our own unique identity to the world in different
ways.

about THB 80 billion each year. MICE travellers are quality

Each country has its own strengths and weaknesses.

travellers who have a clear purpose for each visit. MICE

Geography, infrastructure and transportation systems are

travellers spend 2-3 times more than general travellers.

Thailand’s strong points. Also, Thai people are generous and

Recognising the importance of the MICE industry, the

offer sincere hospitality and big smiles. However, language

government has continuously promoted and placed great

skills and discipline are still our weaknesses. Therefore,

emphasis on it by initiating supportive policies to promote

we should look at other countries such as Singapore and

tourism activities with the aim to add value in tourism,

Myanmar. Good discipline can be seen in Singaporeans.

develop the quality of tourism services and promote

Myanmar has natural resource riches. However, Myanmar

Thailand as a host country for international MICE events.

still needs good management and its political situation

For years, the government’s policies partly driven by

remains unstable. We should apply the strengths of each

TCEB, a government agency under the supervision of

country to other countries throughout ASEAN to create

the Office of the Prime Minister that is responsible for

completely integrated development within the region.

developing Thailand’s MICE industry, have been very

The Thai government has been working hard. Recently,

successful in pushing Thailand to become a destination for

Prime Minister Yingluck ordered the Ministry of Education

domestic and international MICE travellers.

to develop English language and labour skills so that our

How does the government promote the MICE industry?

human resources and entrepreneurs can become more

Prime Minister Yingluck Shinawatra has focused on

professional and realise more of their potential in the MICE

organising events on both the national and global stages.
Recently, Ms. Yingluck instructed the Ministry of Foreign
Affairs and Thai ambassadors worldwide to gather
information about events in each country related to the MICE

industry.
In terms of national security and political stability,
is Thailand ready to develop its MICE industry?
Today, the chance of a recurrence of violence is

industry and to collaborate with TCEB to attract international

almost zero because we have seen from so many

conferences to be held in Thailand while simultaneously

cases in the past that it always brings negative

promoting Thai tourism. The government also focuses on

results. Our security officers have experience

offering greater convenience to tourists and MICE travellers

and ability to avoid violent situations. Currently,

by offering multiple visas which enable travellers to visit

the political situation in Thailand is normal

Thailand many times and arranging shuttle buses from the

and the country has enough stability to

airport.

build investor confidence in tourism

Apart from the policy which aims to attract international
events to Thailand, the government also promotes five cities

Recognising the importance
of the MICE industry,
the government has
continuously promoted and
placed great emphasis on
it by initiating supportive
policies to promote
tourism activities with
the aim to add value in
tourism, develop the quality of
tourism services and promote
Thailand as a host country for
international MICE events.

and organise business activities in
Thailand.

– Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Khon Kaen, Pattaya – to
become the MICE cities. The purpose of the policy is to
promote meeting and exhibition events and tourism to
Thailand in order to stimulate economic growth, enhance
local economies, distribute income throughout the country
and present the strengths of each province. Each MICE city
has different strong points. TCEB most recently promoted
Khon Kaen as a MICE city.
Another main strategy to promote tourism and the
MICE industry is implementation of the government’s Green
Economy in various fields. In the future, the “Green concept”
will permeate every activity. Environment preservation will be
the heart of Green Tourism and Green MICE.
What is your view of the importance of the MICE
industry in Thailand and why do we need to prepare it for the
upcoming ASEAN Economic Community (AEC) in 2015?
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พัทยา

สีสันเมืองไมซ์ตะวันออก
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พัทย า จัดไดวาเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและนาสนใจที่สุดอีกเมืองหนึ่งของ
ประเทศ เฉกเชนเดียวกับกรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยูห างจากกรุงเทพมหานครไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยูบ นฝงทะเลทางทิศ ตะวันออกของ
อาวไทย พัทยามีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมายที่นักท องเที่ยวสามารถสัมผัส
ถึงความบันเทิงไดอยางแทจริง ทั้งกิจกรรมที่นาสนใจมากมายและแหลงช็อปปง
ทีม่ อี ยูท ั่วเมือง นอกจากนี้ นักท องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อสินคาคุณภาพระดับพรีเมี่
ยมไดตามรานคาทั่วไปตามทองถนน เรียกไดว า พัทย ามีชื่อเสียงโดงดังใ นฐานะทเี่ปน
เมืองเศรษฐกิจส ำ�คัญที่สุดอีกเมืองของประเทศไทยเลยทีเดียว
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พัทย า ปจจุบันมีประชากรรวมทั้งหมดเกิน 1 ลาน
คน มีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะทเี่ปนสถานทีท่ องเที่ยว
ชายทะเลที่เปนที่นิยม เนื่องจากหาดแตละแหงเต็มไปดวย
เม็ดทรายขาวนวลระยิบระยับ และสีน้ำ�ทะเลทมี่ ีสีฟาอ ราม
เหมาะกับการพักผอนเปนที่สุด วันนี้ พัทยา เปนแหลง
ทองเที่ยวชายทะเลที่สะอาดและมีชีวิตชีวา มีนักทองเที่ยว
จากทั่วโลกหลั่งไหลเขามาหลายแสนคน เพียงหนึ่งชั่วโมง
ในการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังพัทยา ก็จะ
ไดพบกับกิจกรรมมากมาย ตั้งแตก ิจกรรมทางน้ำ�  กอลฟ
ช็อปปง คาบาเรตโชว หมูบานชาง มวยไทย และพิพิธ
ภัณฑท นี่ าเขาช ม

เสนหอีกอ ยางที่นาสนใจของพัทยา คือการเปนแหลง
ทองเที่ยวทเี่ต็มไปดวยรานอาหาร ที่มีเมนูอาหารทั้งไทย
และนานาชาติไ วใหนักทองเที่ยวไดลิ้มลอง ทั้งอ าหาร
ฝรั่งเศส อิตาเลียน และอีกม ากมาย นอกจากนี้ พัทย ายัง
มีสถานที่พักที่นาสนใจ ตั้งแตโ รงแรมหรูหราที่เต็มไปดวย
สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ทันสมัยอยางครบครัน ไปจนถึง
บานพักในราคายอมเยาว ซึ่งสามารถตอบสนองทุกความ
ชื่นชอบและความตองการของนักท องเที่ยวไดเปนอ ยางดี
ไมเพียงแตจะเปนเมืองทองเที่ยวติดอันดับโลก เมือง
พัทย ายังมีศักยภาพและความพรอมอันค รบครันที่
สามารถรวมเปนหนึ่ง “นครแหงไมซ” ของประเทศไทย
ไดอยางสมบูรณแบบ โดยปจจุบันเมืองพัทยามีจำ�นวน
โรงแรมกวา 390 แหง ทั้งโ รงแรมของไทย และเครือโรงแรม
จากตางประเทศ มีจำ�นวนหองพักรวมทั้งสิ้น 28,459
หอง และมีหองประชุมในโรงแรมตางๆ ที่สามารถรองรับ
กิจกรรมไมซในระดับนานาชาติไดทุกขนาดตั้งแตขนาด
เล็กไ ปจนถึงขนาดใหญ นอกจากนี้ เมืองพัทยายังมีศูนย
การประชุมและแสดงสินคาร ะดับนานาชาติขนาดใหญ
ที่ทันสมัยทั้งสิ้น 3 แหง มีพื้นที่การจัดงานรวมทั้งสิ้น
13,212 ตารางเมตร
ศูนยก ารประชุมและนิทรรศการขนาดใหญที่ทันสมัย
ทั้ง 3 แหง ไดแก ศูนยการประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร
ซิตี้ จอมเทียน ซึ่งมีจำ�นวนพื้นทีท่ ั้งหมด 6,912 ตารางเมตร
ศูนยก ีฬาแหงชาติภ าคตะวันออก ซึ่งมีจำ�นวนพื้นทีท่ ั้งหมด
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5,000 ตารางเมตร และศูนยก ารประชุมพีช (PEACH) ซึ่งมี
จำ�นวนพื้นทีท่ ั้งหมด 1,300 ตารางเมตร
เนื่องดวยพัทยาเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวมากมาย
ในฐานะเปนแหลงทองเที่ยวในชวงวันหยุด เมืองพัทยาจึง
มีประสบการณในการรองรับและจัดกิจกรรมไมซใหญๆ
มากมาย ทั้งก ารทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การประชุม
นานาชาติ และการจัดงานแสดงสินคา โดยมีตัวอยางงาน
ที่สำ�คัญๆดังนี้ IT & CMA and CTW 2006, COMMART
PATTAYA 2007, Pattaya Food & Hotelier Expo,
ASEAN Summit, 47th ICCA Congress, Asia Pacific
Advertising Festival 2008-2011
และเพื่อขับเคลื่อนใหเมืองพัทยาเปนเมืองไมซของ
ประเทศไทย เมืองพัทยาจึงไดจ ัดแพ็คเกจสนับสนุนเพิ่ม
เติมจากแพ็ค เกจของ ทีเส็บ ใหผูทสี่ นใจที่จะจัดงานไมซใน
เมืองพัทย าดังนี้
รายละเอียดของแพ็คเกจดังกลาวมีดังนี้
1. กรณีม ีผูมาประชุมจำ�นวนตั้งแต 100 คนขึ้นไป เมื่อ
ทานออกเดินทางจากสนามบินม ายังโรงแรม ทางเมือง
พัทย าจะมีรถนำ�ขบวนจากสนามบินนำ�ทานสูโรงแรม
ที่พัก พรอมปายตอนรับ และนำ�คณะทำ�กิจกรรมเพื่อสิ่ง
แวดลอมรวมกัน เชน ไปปลูกปาที่เกาะลาน นอกจาก
นี้ ทางพัทยายังจัดเตรียมเรือรับสงไวใหนักเดินทางกลุม
ไมซสำ�หรับการเดินทางไปทำ�กิจกรรมตางๆ บนเกาะ
ตางๆในเมืองพัทย า

2. กรณีม ีผูมาประชุมจำ�นวนตั้งแต 300 คนขึ้นไป นายก
เมืองพัทยาจะรวมกลาวตอนรับคณะผูเขารวมประชุม
และจัดรถนำ�ขบวนจากโรงแรมที่พักไ ปยังสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ในเมืองพัทยา และจะจัดเลี้ยง  
Welcome Drink ใหแ กผ ูเขารวมประชุม
3. กรณีมีผูมาประชุมจำ�นวนตั้งแต 500 คนขึ้นไป เมือง
พัทย าจะจัดเตรียมการแสดง พรอมโชวตอนรับ และ
สำ�หรับคณะที่ตองการอยูตอ ทางพัทยาจะประสานกับ
ทางโรงแรมเพื่อจ ัดสรรที่พักร าคาพิเศษ
	 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวานอกจากพัทยาจะเปน
แหลงท องเที่ยวชั้นนำ�ของเอเชียที่ดึงดูดกลุมนักทองเที่ยว
มากมายทั้งกลุมครอบครัว คูรัก และนักทองเที่ยวที่ชอบ
เดินทางคนเดียวแลว ยังมีความพรอมในทุกๆ ดานที่จะ
เปนเมืองไมซของประเทศไทย เพราะพัทย า คือ “สีสันเมือง
ไมซตะวันออก” อยางแทจริง
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Nestling an area around the Gulf of Thailand of about 140 km,
south-east of Bangkok, Pattaya is one of the most attractive
destinations in Thailand, just like Bangkok. The city is home to
countless attractions where visitors can experience a true sense
of entertainment. Many activities and shopping centres can be
found everywhere around the city. Along the streets, there are
many shops, offering customers premium quality products. In all,
Pattaya is renowned as one of the most important economic cities
in Thailand.
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Pattaya

– A colourful eastern MICE City
been successful and gained acceptance around the world
as a host of many international exhibition and other MICE
industry events, including international meetings and
product exhibitions. Those events include IT&CMA and CTW
2006, COMMART PATTAYA 2007, Pattaya Food & Hotelier
Expo, ASEAN Summit, 47th ICCA Congress, Asia Pacific
Advertising Festival 2008-2011.
As part of Pattaya’s persistent drive to become Thailand’s
MICE City, it offers special packages to facilitate MICE
travellers who would like to organise MICE events in Pattaya

With a total population exceeding 1 million, Pattaya
has long since acquired a reputation as a popular beach
resort with shimmering sand and blue skies and sea. Today,
Pattaya, a lively and clean beach town, each year welcomes
hundreds of thousands of visitors from around the world.
Just over one hour from Bangkok’s Suvarnabhumi Airport,
the city is always lively and offers activities that include a
wide array of water sports, golf, shopping, cabaret shows,
an elephant village, Muay Thai (Thai boxing), and fascinating
museums.
Another magnet drawing visitors to Pattaya is its broad
spectrum of restaurants, serving some of Thailand’s freshest
seafood and an excellent selection of authentic international
eateries, serving French, Italian and many more varieties for
foreigners visiting the city. The city also boasts an incredible
choices of accommodation, ranging from luxurious hotels
with superb convention facilities to simple guesthouses,
suiting every tourist’s preferences and needs.
Apart from being one of the world’s most attractive
destinations, Pattaya also has potential and readiness to
become another “City of MICE” of Thailand. Currently, there
are over 390 local and international brand hotels offering a
total of 28,459 rooms. Each hotel in Pattaya is equipped with
full facilities. In total, there are 102 meeting rooms in hotels
in Pattaya. This enhances the City’s readiness to organise
international MICE events at all levels. In addition, Pattaya

offers three exhibition and convention centres with total
space of 13,212 square metres.
Those three exhibition and convention centres include
Ambassador City Jomtien Hotel & Convention which
offers an area of 6,912 square metres, the 5,000 square
metres-Eastern National Sports Training Center, Pattaya
Sports Stadium and a multipurpose Pattaya Exhibition and
Convention Hall (PEACH) with a total space of 1,300 square
metres.
Driven by its popularity as both a holiday destination
and a getaway for foreign expatriates, Pattaya has also

in line with the TCEB’s efforts to push Pattaya to become the
City of MICE. Details of the packages are mentioned below:
1. If meeting attendees number over 100 people, related
agencies in Pattaya will arrange a motorcade to escort
the group from the Airport to hotels with a welcome sign.
Attendees will also be invited to join environmentally
friendly activities including growing plants in Ko Larn.
Boats are prepared to take MICE travellers to join a
myriad of activities on the island.
2. If meeting attendees number over 300 people, the
Pattaya Governor will himself give a welcome speech.
Motorcades will be prepared to take the attendees
from their hotels to tourist destinations in Pattaya City.
A Welcome Drink party will be held to boost attendees
energy and get them in the mood.
3. If meeting attendees number over 500, Pattaya City
will hold a welcome show. Attendees who would like to
extend their stay will be offered special room rates.
From information mentioned above, it clearly shows
that Pattaya City is not only one of the Asia’s leading
destinations that have attracted many groups of tourists
including families, couples and single travellers, but also has
readiness in all aspects to become MICE City of Thailand.
This is because Pattaya is truly “a colourful eastern MICE
City”.
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NEWS IN BRIEF

ทีเส็บ จับมือ ขอนแกน เปดประตูสูไมซซิตี้แหงภาคอีสาน
รองรับศ ูนยกลางการประชุมและแสดงสินคาแหงอินโดจีน-จีนตอนใต
สำ�นักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ ลงนามความรวม
มือกับจังหวัดขอนแกน พัฒนาไมซซิตี้ลำ�ดับที่
5 ของไทย ดึงหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ
ทองถิ่นก วา 350 ราย รวมประกาศเจตนารมณ
ปนขอนแกนขึ้นแทนศ ูนยกลางการจัดประชุมและ
งานแสดงสินคาร ะดับสากล รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2556 ณ หองคอนเวนชั่น ฮอลล โรงแรม เซ็นท ารา
แอนด คอนเวนชั่น เซนเตอร ขอนแกน

Khon Kaen ‘The 5th MICE City of
Thailand’

TCEB recently signed a MOU with Khon
Kaen province in Thailand to strengthen
cooperation and promote the city to become
the fifth MICE City of Thailand. Pooling
participation from over 350 government
offices and local entrepreneurs to join
the mission, the MOU aims to enhance
Khon Kaen province as an international
convention and exhibition hub of South
China and Indochina and to serve the
expanding ASEAN region economies.

“ประชุมเมืองไทย มั่นใจเมืองไทยพรอม” ก ระตุนความพรอมไมซไทยทั้งระบบ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว. เกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธี
เปดงาน “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเมืองไทยพรอม”
ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยมี
วัตถุป ระสงคเพื่อกระตุนการรับรูระดับมหภาค
เนนก ารมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงเสริม
ใหจัดงานประชุมและแสดงสินคาในประเทศ
กระจายรายไดจากสวนกลางสูภูมิภาค สงเสริม
ใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไดอยางมั่นคงและมี
เสถียรภาพ ตั้งเปาธุรกิจไมซในประเทศปนี้โต
รอยละ15 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ เซ็นทรัล
เวิลด ไลฟ ชั้น 8 ศูนยการคา เซ็นทรัล เวิลด

“Meetings in Thailand” confirms
readiness of Domestic MICE industry

Deputy Prime Minister and Agriculture and
Cooperatives Minister Yukol Limlamthong
chaired the opening ceremony of “Meetings
in Thailand”, organised by TCEB with the
objectives of building regional awareness of
domestic MICE in Thailand, urging participation
of all sectors, promoting domestic exhibitions
and events and distributing income from the
capital to different regions of Thailand in order to
strengthen the Thai economy. Thailand’s MICE
sector is expected to expand by 15% in 2013.

ยกทัพผู้ประกอบการไมซ์ไทยเจาะอินโดนีเซีย พร้อมรับ AEC
นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ (ที่ 4 จากขวา)
เดินหน้า สานต่ อแผนพัฒ นาศักยภาพผู้ประกอบ
การไมซ์ เชิงรุ กเ พื่อ ร องรับการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี ยน โดยล่ า สุ ด น�ำผู้ ประกอบการ
ไมซ์ ไ ทยบุก 3 เมื อ งเศรษฐกิ จ ของอิ นโดนีเซี ย
จาการ์ตา สุราบายา และเมดาน เพื่อชูแนวทางรุก
และรับของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในแต่ละกิจการ
ทั้งการลงทุน ตลอดจนขั้นตอน กฏระเบียบส�ำหรับ
การท�ำธุรกิจไมซ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมภายใต้ก ารอบรมหลักสูตร ASEAN MICE
Operations: Now For the Next Investment
Excellence หรือ“สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
ไมซ์ ไ ทยสู่อาเซีย น” ทั้ ง นี้ ยัง ไ ด้ รั บเกียรติอย่างสูง
จาก นายภ าสกร ศิ ริ ย ะพั น ธุ์  เอกอั ค รราชทู ต ณ
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ที่ 4 จาก
ซ้าย) ให้การต้อนรับ
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Thai MICE operators join force to
penetrate Indonesian market

Mrs. Nichapa Yoswee, fourth right, Director
of TCEB’s MICE Capabilities Department of
TCEB recently led Thai MICE entrepreneurs
to Jakarta, Surabaya and Medan, 3 of
Indonesia economic centres, to explore and
prepare offensive and defensive strategies
for all sectors of Thailand’s MICE industry
in advance of the AEC. The operators learnt
more about investment opportunities, as
well as procedures and regulations for the
international MICE business. The activity
was part of the “ASEAN MICE Operations:
Now for the Next Investment Excellence”
educational programme. The group was
welcomed by Mr. Pasakorn Siriyaphan,
fourth left, Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary Jakarta Indonesia.

เผยดินแดนผจญภัยแหงไมซอันดามัน... ใหกระบี่เปนที่รูจัก
ทีเส็บ จัดงาน Media Familiarisation trip 2013
ภายใตแนวคิด The Adventure MICE of The
Andaman โดยนำ�สื่อมวลชนกวา 27 คนจาก
หลายประเทศทั่วโลกเขารวมกิจกรรมสัมผัส
ประสบการณความพรอมของจังหวัดกระบี่
ในฐานะหนึ่งในเมืองไมซแหงอันดามัน ทั้งนี้
สื่อมวลชนที่เชารวมงานไดเขารวมกิจกรรมเยี่ยม
ชมสถานทีจ่ ัดประชุม โรงแรมที่พัก กิจกรรม CSR
กิจกรรมผจญภัย เชน ปนหนาผา ตลอดจนได
เขารวมกิจกรรมผูซื้อพบผูขายอีกดวย

Krabi as “The Adventure MICE of The
Andaman”

TCEB organised “Media Familiarisation
trip 2013” under the concept of “The
Adventure MICE of The Andaman”. Over
27 media representatives from various
countries around the world participated in
many activities including side inspection
at meeting and hotels, CSR activities and
adventure activities such as mountain
climbing. Moreover, participants also had
an opportunity to join buyers meet sellers
session.
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วิสัยทัศน ดร.สุรินทร พ ิศสุวรรณ ปลุกผ ปู ระกอบการไทยรุกไมซอาเซียน

MICE Jo urnal ฉบับนี้ไดรับเกียรตินำ�เสนอทัศนคติจากผู
ทรงคุณวุฒิอีกท านหนึ่งของประเทศไทยถึงมุมมองที่มีตอ
อุตสาหกรรมไมซกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคต
ประเทศไทย และอดีตเลขาธิการอาเซียน ที่มีประสบการณ ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระดับอ าเซียน ซึ่งทาน
ใหเกียรติมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โอกาสของอุตสาหกรรมไมซ
ไทยในอาเซียน” ในกิจกรรรมอบรมเชิงป ฏิบัติการในหลักสูตร
“สรางศักยภาพผูประกอบการไมซไทยสูอาเซียน จัดโดย ที
เส็บ ระหวางวันท ี่ 13- 14  มิถุนายน 25 56  ดวยจุดประสงคเพื่อ
กระตุน ใหผูประกอบการไมซไทยตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การรวมตัวกันข องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( เออีซี)
มุมมองของ ดร. สุรินทร ถึงความสำ�คัญของอุตสาหกรรม

ไมซ ความตองการของนักเดินทางกลุมไมซ และจุดแข็งของ
ประเทศไทยมีอยูวา “อุตสาหกรรมไมซถือเปนหัวใจของการ
ขับเคลื่อนและกระตุนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนใหเกิดการ
ขยายตัว เพราะอาเซียนเปนตลาดใหญ มีประชากรรวมถึง
600  ลานคน และในปจจุบัน กลุมคนชั้นกลางทั่วทั้งภูมิภาค
กำ�ลังขยายตัวอยางมาก ซึ่งคนกลุมนี้มีความตองการมากขึ้น
ในดานตา งๆ ทง้ั ดา นมาตรฐานและความปลอดภัยของสนิ คา
และบริการ ความตรงไปตรงมา ความโปรงใส และความ
ซื่อสัตยของผูประกอบการ”
 “จากประสบการณอันยาวนานในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในระดับอาเซียนของผม ผมคิดวา อุตสาหกรรม
ไมซไทยมีจุดแข็ง ทั้งเรื่องรอยยิ้ม และเอกลักษณเฉพาะตัว
แบบไทยที่ไมเหมือนใคร ซึ่งตองหาวิธีวาจะผนวกรวมเอาสิ่ง
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะเหลานีด้ ึงดูดใหชาวตางชาติเขามาได
อยางไร โดยใหชาวตางชาติเหลานี้รูสึกอบอุนตั้งแตตน เชน
อำ�นวยความสะดวกเรื่องการตรวจคนเขาเมือง”
ดร. สุรินทร ถายทอดขอเสนอแนะสำ�หรับผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมไมซกับการเตรียมตัวเขาสูการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในป พ.ศ. 2558 ทั้งในดาน
สาธารณูปโภค ก ารคมนาคม และการพัฒนาบุคลากรว่า
 “เพื่อรองรับการประชุมในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อสรางความประทับ
ใจใหแกนักเดินทางในกลุมไมซ ผูประกอบการไมซ และผู
เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมถึงประชาชนจำ�เปนตองศึกษาและ
ทำ�ความเขาใจใหลึกซึ้ง ทั้งในดานวัฒนธรรม ภาษา ความ
ชื่นชอบ ของผูบริโภคในแตละประเทศในอาเซียน และตอง
ชวยกันสรางสิ่งแวดลอมทดี่ ีในการเปนเจาภาพการจัดงานไมซ
และตองเขาใจธุรกิจนี้อยางลึกซึ้ง และเมื่อมีการจัดประชุม
สัมมนา ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรวมมืออยางเต็ม
ที่ นอกจากนี้ สิ่งอำ�นวยความสะดวกตางๆ อาทิ ถนน โรงแรม
รวมถึงปญห าการจราจร จำ�เปนต องไดรับการปรับปรุง และยก
ระดับใ หมีมาตรฐานมากกวาท ี่เปนอ ยู”

 “นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรก็เปนเรื่องที่มีความ
สำ�คัญมาก โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งขณะนี้ เยาวชน
ของประเทศเขมร ลาว และเวียดนาม สามารถสอบโทเฟล
(TO
 E FL ) ไดคะแนนสูงกวาเยาวชนไทย ในขณะเดียวกัน ระบบ
การศึกษาก็ยังไมไดสรางแนวความคิดของคนไทยใหเห็นค วาม
สำ�คัญของการตองมีปฏิสัมพันธกับตางประเทศอีกดวย ดังนั้น
ประเทศไทยจะตองมีการปฏิรูปการศึกษาอยางขนานใหญ”
 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ถือเปนจุด
เปลี่ยนที่สำ�คัญข องการลงทุนในทุกอ ุตสาหกรรมของประเทศ
สมาชิก การกาวไปหาโอกาสทางธุรกิจนอกประเทศเปนเรื่อง
ที่คนไทยยังหวั่น ดร. สุรินทร จึงใหขอคิดในการเตรียมการตอ
นรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญข องอาเซียน ด ังนี้
 “เนื่องดวยปจจุบัน ภูมิภาคอาเซียนเต็มไปดวยโอกาสทาง
ธุรกิจ หลังจากทเี่ศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปกำ�ลังป ระสบภาวะ
ชะลอตัว ผมคิดวา นี่คือโอกาสทองของเรา และถึงเวลาแลว
ที่ ผูประกอบการไมซไทยจำ�เปนตองออกไปแสวงหาตลาด
ใหมในอาเซียน ทั้งดวยการรวมทุนหรือการสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจ เพราะวิธเีดียวทจี่ ะรับมือและปกปองผลประโยชนข องตัว
เองไดก ็คือ การตองไปสรางการเติบโตธุรกิจนอกประเทศแลว
สงผลประโยชนกลับเขาประเทศ เชนเดียวกับประเทศในยุโรป
จีน และญี่ปุน ซึ่งรายไดจากการทำ�ธุรกิจนอกประเทศจะทำ�ให
สัดสวนของจีดีพีเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ”
 “อยางไรก็ตาม ปจจุบัน พบวายังมีหลายบริษัทที่ยังกลาๆ
กลัวๆ ในการออกไปทำ�ธุรกิจนอกประเทศ ซึ่งถือเปนปญหา
คาใจที่วา ทำ�ไมและเพราะอะไรผูประกอบการไทยยังไ มกระตือ
รือรนและไมวิตกกังวลตอความเปลี่ยนแปลงจากเออีซี”
 “เมื่อถึงป พ.ศ. 2558 ความคาดหวังและความรูสึกของ
ประชาชนในประเทศสมาชิกก ็จะเปลี่ยนไป ซึ่งอาจจะตอง
ใชเวลานานในการสรางตลาดรวม ผมไมไดบอกใหทุกคนตอง
พรอมเมื่อถึงเวลานั้น แตอยากใหทุกคนตระหนักวา เมื่อเวลา
นั้นม าถึง ประเทศเราไมสามารถเติบโตไดโดยลำ�พัง และทุกคน
ตองรวมกันพ ัฒนาอยางตอเนื่อง”ดร.สุรินทร ทิ้งทาย

Vision of Dr. Surin Pitsuwan on the future of Thailand’s MICE Industry
“It’s time for Thailand’s MICE entrepreneurs to grow
outside the country” – Dr. Surin
This MICE Journal has the great honour of featuring
Dr. Surin Pitsuwan, one of Thailand’s honourable speakers,
who comes to share his vision for the future of the MICE
industry in Thailand and how Thai entrepreneurs in the MICE
industry should prepare for the upcoming establishment of
the ASEAN Economic Community (AEC).
Dr. Surin is a former Secretary General of the Association
of Southeast Asian Nations. He has long experience in
economic, social and cultural issues at ASEAN level and
is the current president of the Future Innovative Thailand
Institute (FIT). He was invited by TCEB to deliver a keynote
address entitled “Opportunity of Thailand’s MICE industry
in ASEAN” at the TCEB’s “Building potential for Thai
MICE entrepreneurs for ASEAN” academic event. The
event was organised during 13-14 June 2013 with the
aim of encouraging MICE entrepreneurs to recognise the
importance of AEC integration.
Dr. Surin’s perspective on the importance of the MICE
industry, the needs of MICE travellers and the strengths of
Thailand was that,
“The MICE industry is a core mechanism to drive and
stimulate economic growth in the ASEAN region. ASEAN is
a big market with a total population of 600 million people.
The middle class group throughout the region has been
significantly expanding. The needs of this group of people
vary. They always look for good standards and safety in
terms of products and services. Entrepreneurs need to
be straight and get to the point when doing business with
them and should show transparency and honesty in every
business deal.”

“With my long experience in economic, social and
cultural issues in ASEAN, I think Thailand’s MICE industry
has its own strengths and identity that no other country has.
Our strengths are our big smiles and sincere hospitality. We
have to find ways to present our identity to the world in order
to attract more international business travellers to come to
Thailand and make them feel that warm welcome at their first
step in Thailand, starting at the immigration check point. We
should improve our service at immigration check points at
the airport to be quicker and more efficient.”
Dr. Surin gives good advice to entrepreneurs in the MICE
industry to help them prepare in terms of infrastructure,
transportation and human resource development to
welcome the upcoming establishment of the AEC in 2015
“To efficiently organise the events at regional and
international levels and to build good impressions among
MICE travellers, MICE entrepreneurs and all related
agencies, including the general public must study and
deeply understand different perspectives of ASEAN,
including culture, language and consumer preferences in
each country. They should help create a positive environment
and work hard to be a good host of MICE events. And when
a MICE event is being organised, all related sectors should
provide full cooperation to the concerned agencies. Other
facilities, including mass transit, roads and hotels, must be
improved to raise the overall standards.”
“Human resource development is also important,
especially English language skills. Today, youths in
Cambodia and Laos get higher TOEFL scores than Thai
youths. Meanwhile, our education system remains ineffective
and still does not encourage Thai people to engage in

international interaction. Thailand has to undertake a major
reform of its educational system.”
The establishment of the ASEAN Economic Community
in 2015 is an important turning point for investments
in all industries in ASEAN member countries. Stepping
and growing outside the country to grab more business
opportunities is what many Thai investors have still worried
about. Dr. Surin then proposes his useful ideas for investors
to help them better prepare themselves for the upcoming
AEC. The ideas are that,
“Today, the ASEAN region is full of business opportunities,
especially now that the US and European economies have
experienced slowdowns. This is our golden opportunity. The
time has come. Thailand’s MICE operators need to seek out
new markets in ASEAN by either doing a joint venture or
building a business partner, because the only way to protect
our own interests is to grow outside and send the benefits
back to the country, just like countries in Europe, China and
Japan, whose revenue from business outside the country
has continuously increased as a proportion of GDP.”
“Today, there are many companies that are afraid to do
business outside the country. This makes me wonder why
Thai entrepreneurs are still inactive and not concerned with
the establishment of the AEC.”
“In 2015, expectations and feelings of people in member
countries will change. It may take a long time to build a
sharing market. I am not asking everyone to be ready when
the time comes. I just want everyone to realise that when
that time comes, we cannot grow alone and everyone
must work together for mutual development,” Dr. Surin
concluded.
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