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ยุคสมัยแห่งไมซ์เอเชีย
 จากทิศทางขางตนจะเห็นไดวา วิสัยทัศนของผูบริหาร
ประเทศเปนปจจัยท่ีสำคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซของประเทศทั้งในแงของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆและการเสนอตัวเปนเจาภาพจัด
กิจกรรมไมซที่สำคัญรายการตางๆ อาทิ การเปนเจาภาพจัด
กีฬาโอลิมปกฤดูรอนป พ.ศ.2551 และงานเวิลดเอ็กซโปป
พ.ศ.2554 ของจีนการเปนเจาภาพจัดกีฬาซีเกมส ป พ.ศ.
2554ของอินโดนีเซียและการเปนเจาภาพจัดฟุตบอลโลกฟฟา
ของญี่ปุนและเกาหลีใต ป พ.ศ.2545 เปนตนสงผลใหรายได
จากอุตสาหกรรมไมซของบางประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหลา
นั้นมาจนถึงปจจุบันอาทิ เกาหลีใตซึ่งในชวง10 ปที่ผานมา
การประชุมนานาชาติมีการเติบโตมากกวารอยละ200
 จากการประเมินของPATA41(PacificAsiaTravel
Association) ระบุวา อุตสาหกรรมไมซในเอเชียระยะ2-3 ป
ขางหนา ยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนผลมาจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจในกรณีจีนหากอัตราการใชจาย
ดานการทองเที่ยวยังเปนไปเชนในปจจุบันคาดวาธุรกิจนี้จะ
มีการเติบโตมากกวารอยละ400 ในป พ.ศ.2563 จากการ
ศึกษาของAssociationofCorporateTravelExecutiveและ
AirPlus International เมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ.2553 พบวา
จีนเปนตลาดการทองเที่ยวที่ใหญเปนอันดับสามของโลก
สำหรับการทองเที่ยวเชิงธุรกิจและในป พ.ศ.2552 การทอง
เที่ยวเชิงธุรกิจของจีนมีรายจายเทากับ62 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯและหากจีนยังมีการขยายตัวเชนนี้ คาดวาในป พ.ศ.
2563 จีนจะกลายเปนตลาดการทองเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีขนาด
ใหญเปนอันดับสองของโลก(รองจากสหรัฐฯ) และคาดวามี
รายจายเพิ่มขึ้นเปน277 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนผล
มาจากการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
การเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูรอนป พ.ศ.2551(Beijing
Olympic 2008) และงานเวิลดเอ็กซโปป พ.ศ.2553
(ShanghaiExpo2010)

Asian Century: ปจจุบันนานาประเทศตางหันมาใหความสนใจในตลาดไมซในภูมิภาค
เอเชียเปนอยางมากหลังจากที่ฝงยุโรปและอเมริกาประสบกับปญหา
ทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อมากวาสามปและยังไมสอแววฟนตัวตลาด
เอเชียจึงกลายเปนเคกชิ้นใหญที่หลายประเทศจับจองและตองการ
แยงชิงสวนแบงทางการตลาดเพื่อรักษาผลประกอบการใหมั่นคง

........

....... .
 ขณะเดียวกันอินเดียก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับความ
สนใจมากขึ้นในการเปนสถานที่จัดการประชุมแมวาอินเดีย
ยังจำเปนตองปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหมีความ
พรอมในการเปนสถานที่จัดการประชุมนานาชาติก็ตามจาก
รายงานสำนักงานสงเสริมการประชุมแหงชาติของอินเดีย
(ICPB: India Convention Promotion Bureau) ระบุวา
อินเดียมีสวนแบงตลาดการประชุมนานาชาติเทากับรอยละ
1.1 เมื่อเทียบกับตลาดโลกอินเดียจึงมีโอกาสเติบโตอีกมาก
อยางไรก็ตามอินเดียจำเปนตองกำหนดเปาหมายการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่ชัดเจนอาทิศูนยการประชุมขนาดใหญ
เปนตน
 นอกจากนี้ อีกประเทศหนึ่งในเอเชียที่คาดวาจะมีบทบาท
มากขึ้นในอนาคตคืออินโดนีเซียเนื่องจากเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวสูงอยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ6ตอปทำใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตและโครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จากปจจัยเหลานี้ ทำใหอินโดนีเซียจึงกลายเปน
ประเทศที่ผูจัดการประชุมทั่วโลกใหความสนใจมากขึ้น
ขณะที่ เมืองสำคัญตางๆ ก็มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกมากข้ึนท้ังน้ีในชวง5ปท่ีผานมา(พ.ศ.2549-2553)
อินโดนีเซียก็ยังมีการกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติมใน
หัวเมืองตางๆ อาทิ มาคัสซาร มานาโดและเมดานเปนตน
อยางไรก็ตามจุดออนที่สำคัญของอินโดนีเซียก็คือการขาด
แคลนเงินทุนสนับสนุนใหเปนสถานที่จัดประชุมระดับโลก
แมวามีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหมเพื่อสงเสริมธุรกิจการ
ประชุมแตก็มีงบประมาณที่คอนขางจำกัดคือ นอยกวา
2ลานเหรียญสหรัฐฯตอป
 ภูมิภาคเอเชียถือเปนตลาดที่มีความสำคัญอยางยิ่งยวด
ตออุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยซึ่งจากสถิติการสำรวจ
ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยประจำปพ.ศ.
2555 ระบุวา ถึงแมวาภาวะวิกฤตการณทางเศรษฐกิจใน
ฝงทวีปยุโรปและอเมริกาจะสงผลกระทบใหอุตสาหกรรม
ไมซในระดับโลกประสบกับภาวะชะลอตัว แตเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียพบวาอุตสาหกรรมไมซกลับมีอัตราการเติบโต
ที่สวนกระแสตอภาวะการณดังกลาวโดยในปพ.ศ. 2555
นักเดินทางกลุมไมซจากภูมิภาคเอเชีย ครองสัดสวน
สูงถึงรอยละ65 จากจำนวนนักเดินทางกลุมไมซชาว
ตางประเทศทั้งหมดคิดเปนจำนวน476,837คนสรางรายได
เขาสูประเทศไดกวา 38,146 ลานบาทโดยกลุมนักเดินทาง
ชาวอินเดียจีนญี่ปุนเกาหลีและสิงคโปร ครองสถิติสูงสุด5
อันดับแรกของนักเดินทางกลุมไมซชาวเอเชียตามลำดับ
 นี่จึงนับเปนโอกาสทองของผูประกอบการชาวไทย
ที่หันมาจับตามองตลาดไมซในภูมิภาคเอเชียมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อรักษาผลประกอบการในชวงที่เศรษฐกิจ
ในฝงยุโรปและอเมริกากำลังประสบกับปญหาจึงทำ
ใหกูรูนักวิชาการนักการตลาดและนักเศรษฐศาสตร
ทั ่วโลกตางขนานนามเอเชียในปจจุบันวาเปน “
ยุคสมัยแหงเอเชีย”หรือTheRiseof Asia โดยแทจริง

ทวาอุตสาหกรรมไมซในภูมิภาคเอเชียเกิดขึ้นและกอ
รางสรางตัวจนแข็งแกรงมากวา 70 ป โดยนับแตอดีต
เอเชียเปนภูมิภาคที่มีการจัดการประชุมนานาชาติขนาด
ใหญมาอยางตอเนื่อง แตสวนใหญเปนการประชุมที่
มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการเมืองเปนหลัก อาทิ
Asian Relations Conference (อินเดีย) ในป พ.ศ.2490
และการประชุมบันดุง(อินโดนีเซีย)ในปพ.ศ.2498เกี่ยวกับ
การเรียกรองอิสรภาพของประเทศที่เคยอยูใตอาณานิคมของ
ประเทศตะวันตกเปนตน
 สิงคโปรเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ
โดยเริ่มกอสรางศูนยการประชุมแหงชาติสิงคโปรใน
ป พ.ศ.2506  แตอยางไรก็ตามศูนยประชุมครบวงจร
ขนาดใหญแหงแรกของภูมิภาคคือ ศูนยการประชุม
นานาชาติเกียวโตซึ่งเปดใชงานอยางเปนทางการในป
พ.ศ.2509 เพื่อรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปกฤดูรอนซึ่ง
กลายเปนตนแบบของศูนยการประชุมแหงชาติของหลาย
ประเทศในเวลาตอมา
 สำหรับในภูมิภาคอาเซียนศูนยการประชุมขนาดใหญ
แหงแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ศูนยการประชุม
นานาชาติแหงชาติฟลิปปนส เริ่มเปดใชงานในป พ.ศ.2519
เพื่อรองรับการประชุมประจำปของธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหวางประเทศทำใหเกิดกระแสความตื่นตัวในการ
กอสรางศูนยการประชุมของประเทศตางๆ เปนอันมากใน
ชวงปพ.ศ. 2523 ประเทศตางๆ ในเอเชียก็เริ่มตระหนักถึง
ความสำคัญของธุรกิจไมซเปนอยางมากและหลายประเทศ
ใหความสนใจลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอยางจริงจังหลายประเทศกอสรางโรงแรม
และรีสอรทขนาดใหญ สนามบินนานาชาติ และศูนยการ
ประชุมนานาชาติ รวมทั้งจัดตั้งสำนักงานสงเสริมการประชุม
(Conventions and Visitors Bureau) โดยเกาหลีใตเปน
ประเทศแรกๆที่มีการจัดตั้งหนวยงานลักษณะนี้คือสำนักงาน
สงเสริมการประชุมแหงชาติเกาหลีใตในปพ.ศ.2522
 ตอมาในป พ.ศ.2526 ฮองกงมาเลเซีย ฟลิปปนส
สิงคโปร เกาหลีใต และไทยก็ไดรวมมือกันจัดตั้ง Asian
AssociationofConventionandVisitorBureau(AACVB)
เพื่อสงเสริมใหภูมิภาคนี้เปนสถานที่จัดการประชุมของ
ผูจัดการประชุมทั่วโลกในชวงปลายทศวรรษ1980 (2523)
จนถึงชวงตนทศวรรษ1990 (2533) ศูนยการประชุมขนาด
ใหญในหลายประเทศก็ไดรับการกอสรางขึ้นอาทิปุตราเวิลด
เทรดเซ็นเตอรกรุงกัวลาลัมเปอรในปพ.ศ.2528ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมฮองกง(HCEC)ในปพ.ศ.2531ขณะ
ที่หลายประเทศมีการกอสรางศูนยการประชุมเชนกันอาทิ
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และศูนยการประชุมเกาะ
บาหลีในปพ.ศ.2534เปนตน
 ในชวงปพ.ศ. 2533 ทิศทางการกอสรางศูนยการ
ประชุมนานาชาติ เริ่มขยับลงมาสูเมืองหลักและ
แหลงทองเที่ยวที่สำคัญของประเทศอาทิ ศูนย
การประชุมในเมืองปูซานและเกาะเชจู (เกาหลีใต)
เกาสง(ไตหวัน) กูชิงและปนัง (มาเลเซีย) เสียมราฐ
(กัมพูชา) ยอกยาการตา (อินโดนีเซีย) และพัทยา(ไทย)
เปนตนโดยประเทศไทยไดกอตั้ง “สำนักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ(องคการมหาชน) หรือ
ทีเส็บขึ้นเพื่อดูแลและสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของ
ไทยขึ้นโดยเฉพาะในปพ.ศ.2547
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Asian Century: 
The age of MICE Asia

The MICE industry in Asia has been around and grown ever 

stronger for over 70 years. In the past, Asia was a region 

that continuously hosted many big international conventions. 

Meeting topics were mostly related to politics, such as Asian 

relations conference (India) in 1974 and Bandung Conference 

(Indonesia) in 1982 which was concerned with the freedom and 

independence of countries that were once colonies of Western 

countries.

 Singapore was the first country in Asia to invest in 

fundamental infrastructures to host international meetings. An 

excellent example was the establishment of the Singapore 

International Convention Centre in 1963. However, the first 

huge integrated convention centre in the region was Kyoto 

International Conference Centre which officially opened in 1966 

to host the Summer Olympic Sports. The centre subsequently 

became a model integrated conference centre for many other 

countries.

In the ASEAN region, the first large conference centre in 

Southeast Asia was the Philippines International Convention 

Center-PICC which officially opened in 1976 to host an annual 

meeting of the World Bank and International Monetary Fund 

(IMF). This started a big trend for construction of convention 

centres in many countries. In 1980, several countries in Asia 

started recognising the importance of MICE business. Many 

countries showed signs of interest in investing to develop 

fundamental MICE structures and facilities. Many countries 

invested to construct hotels and resorts, international 

airports and international convention centres, including the 

establishment of conventions and visitors bureaus. 

 Korea was the first country to establish such a bureau, 

named Exhibition & Convention Centre of South Korea, which 

was opened in 1979. Later, in 1983, Hong Kong, Malaysia, 

Singapore, South Korea and Thailand jointly set up the Asian 

Association of Conventions and Visitors Bureaus (AACVB) to 

promote the Asian region as a place to organise gatherings of 

meeting organisers from all over the world. From late 1980 to 

early 1990, convention centres emerged in several countries, 

including Putra World Trade Centre (1985), Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre (HCEC) (1988), Queen Sirikit 

National Convention Centre (QSNCC) and Bali International 

Convention Centre (1991).

fundamental infrastructures, including convention centres.

 Indonesia is another country with great MICE industry 

potential, thanks to its steady economic growth averaging 6% 

annually. This brings improvements in people’s living standards. 

Related facilities have been steadily developed in many cities. 

During 2006-2010, fundamental structures were constructed 

in several big cities, including Makassar, Manado and Medan. 

However, Indonesia still has weak points, including lack of 

budgetary support from the government. The country has set 

up an agency to promote MICE business but the annual budget 

to organise world-scale meetings in Indonesia is still less than 

US$2 million.

 Thailand considers Asia a vital market for its MICE industry. 

MICE statistics for 2012, show that business from Asia is still 

growing at a fast pace amidst prolonged economic contraction 

in Europe and the US which has slowed MICE industry 

development in some countries. In 2012, MICE travellers 

from Asia accounted for 65% of the total of 476,837 foreign 

travellers to MICE events in Thailand, generating over 38 billion 

baht for the country. India, China, Japan, Korea and Singapore 

accounted for the top five MICE travellers from Asia.

 Now is a great opportunity for Thai entrepreneurs to cultivate 

the Asian MICE market in order to maintain momentum for their 

business growth during the economic crisis in Europe and the 

US. Academic gurus, marketers and economists from all over 

the world are increasingly talking about “The Rise of Asia”.

....... .

....... .

Today, many countries have turned their attention to the MICE 
market in the Asian region after Europe and the US have 
experienced prolonged economic contractions for over three 
years, with little sign of recovery. Asian markets have become 
a big cake that many countries are trying to snatch market 
share from in order to keep their financial performance stable.

During 1990, construction of international convention centres 

targeted main cities and important tourist destinations in each 

country. They included convention centres in Busan and 

Jeju (South Korea), Kao Song (Taiwan), Kuching and Penang 

(Malaysia), Siemrat (Cambodia), Yogyakarta (Indonesia), and 

Pattaya (Thailand). In 2004, Thailand established “Thailand 

Convention & Exhibition Bureau (TCEB) to oversee and promote 

the MICE industry.

 Visionary national leaders have played vital roles in 

developing the MICE industry, both in terms of the development 

of fundamental structures and facilities relating to the meetings 

industry. Meanwhile, a proposal to host several major MICE 

events, including the Summer Olympics in 2008, World 

Expo (2011) hosted by China, SEA Games (2011) hosted by 

Indonesia, and FIFA World Cup Competition (2002), hosted by 

Japan and South Korea, helped boost national revenues and 

develop sustainable economic growth. Over the past ten years, 

international meetings revenue in Korea grew over 200%.

 Evaluated by PATA41 (Pacific Asia Travel Association), the 

MICE industry in Asia will continue to grow in the next two-three 

years amidst strong economic growth. In China, if the rate of 

increase in tourist revenues stays at the same level as currently, 

it is expected that the MICE industry there will grow over 400% 

by 2020. According to a study by the Association of Corporate 

Travel Executives and AirPlus International in October 2010, 

China at the time ranked the third largest market for business 

tourism in the world. In 2009, total revenues from business 

tourism in China were US$62 billion. If these rates continue 

unchanged or keep expanding, China will become the second 

largest business tourism market in the world, behind the US, in 

2020. Meanwhile, the country’s total business tourism revenues 

will rise to US$277 billion, partly thanks to the development of 

fundamental structures to host the Beijing Olympics 2008 and 

Shanghai Expo 2010.

 Many countries are now keeping a close eye on India’s 

ability to organise meeting events. The country still needs a lot 

of reforms and development in the field of international meetings 

but it has great potential. According to the India Convention 

Promotion Bureau (ICPB), India has an international meeting 

market share of 1.1%. This leaves plenty of room for it to 

expand. However, India must first define clear goals and develop 
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การจัดงานในอุตสาหกรรมไมซท้ังส้ิน788คร้ังโดยมีนักเดินทาง
กลุมไมซเขารวมงานกวา79,862คนแบงเปนนักเดินทางกลุม
ไมซชาวตางชาติ59,066คนและนักเดินทางกลุมไมซชาวไทย
จำนวน20,796คน
 ภูเก็ตถือไดวาเปนอีกหนึ่งจังหวัดที่ตลาดกลุมประชุม
สัมมนาหรือกลุมไมซเดินทางเขามาเปนอันดับตนๆโดยเฉพาะ
จากประเทศแถบเอเชียและยุโรปเนื่องจากภูเก็ตมีความ
พรอมทั้งจำนวนหองพักสถานที่จัดประชุมสัมมนาและการ
แสดงสินคาที่สามารถรองรับผูเขารวมงานไมซไดหลายระดับ
ตลอดจนมีการเดินทางที่สะดวกมีสนามบินพรอมจึงสงผลให
ในวันนี้ ทุกภาคสวนในจังหวัดภูเก็ตทั้งหนวยงานภาครัฐภาค
ธุรกิจภาคการศึกษาภาคสังคมและประชาชนตางขานรับ
และพรอมใจรวมกันผลักดันใหภูเก็ตเปนจุดหมายปลายทาง
ของการจัดประชุมสัมมนาและการแสดงสินคาระดับนานาชาติ
ภายใตโครงการ“ภูเก็ตนครแหงไมซ” เพื่อเตรียมตัวเขาสูการ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558และเพื่อผลักดัน
ใหภูเก็ตเปนศูนยกลางธุรกิจไมซในภาคใตเพื่อเปดประตู
บานตอนรับนักเดินทางกลุมไมซที่จะหลั่งไหลเขามาจัดงาน
ไมซทามกลางเสนหมนตราแหงธรรมชาติและกลิ่นทะเลแหง
อันดามัน
 นอกจากนี้ภูเก็ตยังมีแหลงทองเที่ยวที่สามารถใหผูเดินทาง
มาเยือนสัมผัสไดทุกประสบการณโดยนักทองเที่ยวสามารถ
ชมความงามของชายหาดชั้นนำอยางหาดปาตองหาดกะตะ
และหาดกะรนนอกจากนี้ยังมีเกาะและสถานที่ทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมมากมายที่จะทำใหผูที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตมี

SPECIAL FEATURE

จังหวัดภูเก็ต“ไขมุกแหงอันดามัน”เปนอีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกและเปนดินแดนสวรรคของนักทองเที่ยวจากทั้งใน
และตางประเทศเนื่องจากเปนจังหวัดที่เต็มไปดวยเสนหในหลายๆ
ดานทั้งเรื่องความงดงามทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น
อาหารที่เลิศรสรวมถึงที่พักที่มีความพิเศษและความงามที่ถูกเติมเต็ม
จากออมกอดของธรรมชาติและกลิ่นหอมของน้ำทะเลยิ่งไปกวานั้น
ภูเก็ตยังเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจเมืองหนึ่งที่สำคัญของภาค
ใตและของประเทศไทย เมืองไมซ์แห่งอันดามัน

 ปจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสถานะเปนหนึ่งใน4เมืองที่เปน
“นครแหงไมซ” หรือ“ไมซซิตี้” ของประเทศไทยโดยจังหวัด
ภูเก็ตไดลงนามความรวมมือกับสำนักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ(องคการมหาชน)หรือทีเส็บในการ
สงเสริมและยกสถานะของจังหวัดสูการเปนนครแหงไมซตั้งแต
ปพ.ศ.2552
 ดวยสภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดภูเก็ตและลักษณะ
ทางดานกายภาพเปนปจจัยที่เอื้อตอการสงเสริมจังหวัด
ภูเก็ตใหเปนนครแหงไมซ โดยจังหวัดภูเก็ตตั้งอยูทางภาค
ใตของประเทศไทยเปนเกาะขนาดใหญที่สุดในประเทศ
ไทยมีลักษณะตางจากจังหวัดอื่นอยางสิ้นเชิงอยูหางจาก
กรุงเทพมหานครรวมระยะทาง867กิโลเมตรโดยถือเปนเมือง
เศรษฐกิจและการคาที่สำคัญเมืองหนึ่งของภาคใตและของ
ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 353,847 คนและมีผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดตอหัวประชากร(GPPPERCAPITAL)
เทากับ324,385บาทตอคนตอป ซึ่งสูงเปนอันดับที่ 1 ของ
ภาคใตและเปนอันดับที่10ของประเทศ
 จังหวัดภูเก็ตเปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการ
จัดงานไมซในทุกๆดานไมวาจะเปนจำนวนโรงแรมที่พัก
ยอดนิยมกระจายอยูทั่วจังหวัดตั้งแตระดับ3-5 ดาวจำนวน
ทั้งสิ้น636แหงมีหองพักรวม37,543หองและยังมีที่พัก
ประเภทรีสอรทและบานพักตากอากาศอีกประมาณ20,000
หองนอกจากนี้ แนวโนมการขยายตัวของโรงแรมในจังหวัดมี
สูงถึงรอยละ6.6ตอป
 นอกจากนี้ ภูเก็ตยังมีทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ซ่ึงถือไดวาเปนทาอากาศยานท่ีมีเท่ียวบินหนาแนนเปนอันดับท่ีสอง
ของประเทศไทยรองจากทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
สามารถรองรับเที่ยวบินได 10 เที่ยวตอชั่วโมงและตั้งอยูหาง
จากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ32กิโลเมตรจากสถิติโดยการทา
อากาศยาน(ทอท.)ระบุวาในป2555ทาอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตมีผูโดยสาร9,446,000คนมีเท่ียวบินใชบริการประมาณ
60,457เท่ียวบินโดยมีจำนวนเท่ียวบินท้ังในและนอกประเทศ
46,132เท่ียวบินตอปปจจุบันทาอากาศยานแหงนี้ยังสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวที่บินตรงจากโตเกียวโอซากาเซี่ยงไฮ
เฉิงตู กวางเจาฮองกงนิวเดลี โซลเพิรทเมลเบิรนบริสเบน
และแฟรงคเฟรตและอีกมากมาย
 อีกทั้งรัฐบาลไดอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน5,791ลานบาท
ในการปรับปรุงและขยายทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อ
เปนการรองรับจำนวนผูโดยสารเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
สำหรับการขยายทาอากาศยานแหงนี้คาดวาจะแลวเสร็จภาย
ในเดือนกุมภาพันธ 2557และจะสามารถรองรับผูโดยสารได
12.5ลานคนตอปโดยปจจุบันมี46สายการบินท่ีเปดใหบริการ
บินตรงสูจังหวัดภูเก็ตครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียโอเชีย
เนียและยุโรปอาทิ สายการบินไทยสายการบินโคเรียนแอร
สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลนและอีกมากมาย
 โดยเมื่อมองจากภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซของจังหวัด
ภูเก็ตจากการสำรวจโดยสำนักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องคการมหาชน)หรือทีเส็บพบวาในป
2555อุตสาหกรรมไมซของจังหวัดภูเก็ตมีมูลคาสูงถึง
4,820ลานบาทมีมูลคาสูงเปนอันดับสองของประเทศไทยรอง
จากกรุงเทพมหานครโดยในปที่ผานมาจังหวัดภูเก็ตรองรับ

....... .....
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ชวงเวลาที่นาประทับใจยิ่งไปกวานั้นภูเก็ตยังไดรับการยกยอง
ใหเปนเมืองแหงอาหารทะเลและอาหารทองถิ่นที่หลากหลาย
แกนักเดินทางจากทั่วโลกแลวนั้นยังมีอาหารฮาลาลที่ผลิต
อยางไดมาตรฐานรองรับกลุมมุสลิมโดยจังหวัดแหงนี้ไดรับ
การพัฒนาใหเปนศูนยกลางอาหารและธุรกิจฮาลาลมีการ
จัดงานแสดงสินคาอาหารภูเก็ตในกลุมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ซึ่งไดแกอินโดนีเซียมาเลเซียและไทย
 สำหรับประสบการณของจังหวัดภูเก็ตในการรองรับและ
จัดกิจกรรมในอุตสาหกรรมไมซนั้นภูเก็ตมีประสบการณ
จัดงานทั้งในสวนของการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลการ
ประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินคาโดยมีตัวอยาง
งานที่สำคัญๆอาทิงานPHUKETINTERNATIONAL
BOATSHOW(PIMEX)การจัดประชุมAPECและTHE
15THCONGRESSOFASIAPACIFICBLOODAND
MARROWTRANSPORTATION(APBMT2010) WORLD
CONGRESSOFMALACOLOGY2010รวมถึงการ
ประชุมกลุมแอมเวยของประเทศจีนประจำป2555และ
การตอนรับคณะผูเขารวมประชุมจากการประชุมใหญโรตารี
สากลประจำป 2555โดยเฉพาะงาน“MICEINGREEN”
ที่หาดปาตองจังหวัดภูเก็ตเพื่อชูภาพลักษณและเสนหของ
สถานที่ทองเที่ยวในเขตอันดามันใหปรากฏตอสายตาชาวโลก
วาภูเก็ตเปนเมืองที่สามารถเดินทางมาไดตลอดทั้งป ไมเวนแม
แตในชวงฤดูฝน
 วันนี้ภูเก็ตพรอมแลวที่จะเปนไขมุกเม็ดใหมสะทอน
ภาพลักษณ“เมืองไมซแหงอันดามัน”สูเวทีไมซโลก
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เมืองไมซ์แห่งอันดามัน
Phuket  
mice city of andaman

Today, Phuket has gained status as one of four cities for 
MICE in Thailand. In 2009, Phuket authorities jointly signed an 
agreement with Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) 
for cooperation in promoting Phuket’s status to become “MICE 
City”.
 With geography and physical characteristics that support 
the province to become the city of MICE, Phuket is Thailand’s 
largest island which is located in the south of Thailand. The 
characteristics of the province are totally different from other Thai 
provinces. The province is located 867 kilometres from Bangkok 
and has become one of the essential economic and trading 
cities in the south of Thailand. Its total population is 353,847. 
GPP per capital totals 324,385 baht which ranks number one in 
the south and 10th in the country.
 Phuket is a province that has high potential 
for hosting MICE events. It boasts some 636 
popular hotels, ranging from 3 to 5 stars, found 
everywhere throughout the main city, with a total 
of 37,543 guest rooms. There are also resorts 
and open-air home stays for tourists with 
around 20,000 rooms for rent. Moreover, 
the rate of hotel expansion in the 
province averages 6.6% per year.

to serve increased passenger traffic going forward. Expansion of 
the airport is expected to be completed within February 2014. 
Once it is completed, the airport will be able to serve 12.5 million 
passengers per year. Currently, 46 airlines offer direct flights 
between Phuket and other countries in Asia Oceania region 
and Europe, including Korean Air, China Airlines and Southern 
Airline.
 According to an overview of the MICE industry in Phuket, 
surveyed by Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB), 
the industry generated revenues of 4.8 billion baht in 2012. The 
amount ranked second in terms of revenue behind Bangkok. In 
recent years, Phuket organised MICE events 788 times, with 
over 79,862 MICE travellers participating in the events, of which 
59,066 were foreigners and 20,796 Thais.
 Nowadays, Phuket is at the top of the list of provinces that 
draw large numbers of MICE travellers, especially from Asia and 
Europe, thanks to having sufficient hotel rooms and the overall 
readiness of locations to host meetings and exhibitions that 
can serve MICE travellers at many levels. Meanwhile, Phuket 
International Airport provides easy access for passengers. With 
all aspects of readiness in Phuket, every sector in the province, 
including the government sector, business sector, society and 
the public, has been trying hard to push Phuket to become 
the destination to host MICE events and other international 
exhibitions under the project “Phuket, the City of MICE”. This 
is both in preparation for the forthcoming of “ASEAN Economic 
Community (AEC) in 2015 and to make Phuket a centre of the 
southern economy to welcome the upcoming stream of MICE 
travellers amidst the magical sense of nature and relaxation of the 
Andaman sea.
 Furthermore, Phuket has many beautiful destinations where 
tourists can gain new experiences. Tourists will be dazzled by 
the shimmering beauty of many famous beaches including 
Patong, Kata, and Karon. Travellers can also visit many islands 
and cultural tourist destinations in Phuket to make their time 
memorable. Moreover, Phuket has gained a reputation as a city 
of seafood with a wide selection of local and international dishes. 
The province also offers Halal food guaranteed to Islamic quality 
standards. Indeed, the province has been developed to become 
a heart of the Halal food business. Phuket food exhibitions in 
Indonesia, Malaysia and Thailand Growth Triangle (IMT-GT) make 
all this common knowledge around the region.
 Wondering about Phuket’s experiences in organising MICE 
events? Phuket has many, in terms of incentives, international 
meetings and exhibitions. Examples include Phuket International 
Boat Show (PIMEX), APEC, the 15th Congress of Asia Pacific 
Blood and Marrow Transportation (APBMT 2010) World 
Congress of Malacology 2010), China’s Amway meeting in 
2012, 2012 Rotary International meeting, and “MICE in Green”, 
hosted at Patong beach with the aim of strengthening the image 
of the province and reflecting the charms of the Andaman sea. 
This was also to show that tourists from all over the world can 
travel to Phuket all year round, including during the rainy season.
 Today, Phuket is ready to become a beautiful mature pearl 
that reflects the image of “MICE city of Andaman” to the World 
Class MICE destination.

....... ....

Phuket province, often referred to as the ‘Pearl of the Andaman’, 
is one of the most attractive destinations in the world. The 
province has long been a beautiful paradise for both domestic 
and foreign travellers because of the endless beauty of nature, 
charming local life, wide array of delicious foods and large 
number of hotels and resorts. Tourists who stay in hotels and 
resorts here are embraced in the hands of nature amidst relaxing 
aromas from the Andaman Sea. Moreover, Phuket is an important 
economic hub of the southern Thailand.

 Furthermore, Phuket International Airport, the second busiest 
airport in Thailand behind Suvarnabhumi Airport, strengthens the 
readiness of Phuket to become a MICE City. Ten airlines offer 
services every hour. The airport is located 32 kilometres from 
Phuket City. According to Airport Authority of Thailand (AOT) 
statistics, Phuket International Airport welcomed 9,446,000 
passengers from all over the world in 2012. Some 60,457 
flights were handled at the airport. The number of domestic and 
international flights averages 46,132 per year. The airport also 
welcomes travellers who take direct flights from Tokyo, Osaka, 
Shanghai, Chengdu, Guangzhou, Hong Kong, New Delhi, Seoul, 
Perth, Melbourne, Brisbane and Frankfurt, to name just a few.
 The Thai government has approved a budget of 5,791 million 
baht for improvement and expansion of Phuket International Airport 

....... .....
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สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)หรือทีเส็บโชวความสำเร็จเผย
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ2555ดัน
อุตสาหกรรมไมซไทยโตเกินเปาหมายจากเดิมที่
ตั้งเปานักเดินทางกลุมไมซไวจำนวน750,000คน
เพิ่มขึ้นรอยละ19คิดเปนจำนวนทั้งสิ้น895,224
คนคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเขาสูประเทศไทย
เปนจำนวน79,770ลานบาทโดยนักเดินทาง
กลุมไมซจากภูมิภาคเอเชียครองสัดสวนสูงถึง
รอยละ65

NEWS IN BRIEF

ทีเส็บปรับเปาหมายการดำเนินงานป 56คาดธุรกิจโตไกลถึงรอยละ 10
กระตุนตลาดไมซ์ดวย3กลยุทธ์ใหม่ 

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)หรือ“ทีเส็บ”นำผูแทนจาก
หนวยงานภาครัฐของไทยไดแกสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมืองกรมศุลกากรและบริษัท
ทาอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)และผู
ประกอบการภาคเอกชนจำนวน35รายเขารวม
เจรจาธุรกิจในงานAsia-PacificIncentives&
MeetingsExpo2013(AIME2013)ณเมือง
เมลเบิรนประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนงานเทรด
โชวสำหรับอุตสาหกรรมไมซที่ใหญที่สุดใน
ภูมิภาคโอเชียเนียย้ำศักยภาพและความพรอม
ของประเทศไทยในการเปนจุดหมายแหงไมซ
แหงเอเชียพรอมกันนี้คณะผูแทนไดมีโอกาส
พบปะและเจรจากับDr.SimonAWallace
กงสุลใหญกิตติมศักดิ์ประจำนครเมลเบิรนเพื่อ
รับฟงแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นขอเสนอแนะปญหา
อุปสรรคและความคาดหวังของนักธุรกิจและ
นักเดินทางกลุมไมซจากตางประเทศเพื่อนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินการสำหรับ
อุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยตอไป

ทีเส็บนำทัพ“ไทยทีม”ลุยตลาดไมซ์โอเชียเนีย

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)หรือ“ทีเส็บ”จัดงานประชุม
ผูประกอบการธุรกิจการจัดงานแสดงสินคา
นานาชาติประจำป หรือExhibitionDay2013
ภายใตแนวคิด“ThaiExhibitionIndustryatCross
road” ระดมความคิดเห็นจากผูประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันกำหนดทิศทาง
ของอุตสาหกรรมงานแสดงสินคานานาชาติของ
ไทยใหสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
แนวโนมของอุตสาหกรรมงานแสดงสินคาใน
ระดับโลกพรอมวางแนวทางการปรับตัวของ
อุตสาหกรรมงานแสดงสินคาไทยในทศวรรษ
หนา(Exhibition2020)ปูทางผูประกอบการ
ไทยสูศึกเตรียมความพรอมเพื่อผลักดันไทยกาว
สูความเปนผูนำในอุตสาหกรรมงานแสดงสินคา
นานาชาติแหงภูมิภาคเอเชีย

TCEB’s Exhibition Day 2013: Business Leaders Get 
Together to Brainstorm Vision of “Thailand’s 
Exhibition in 2020”

The Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(TCEB) organised the Exhibition Day 2013 
under the theme “Thai Exhibition at Crossroad” 
where exhibition business operators and related 
organisation leaders met and discussed the 
direction of Thai exhibition industry in light of 
changing global economic and industry trends. 
The event also served as a platform for ex-
change of valued opinions on the adaptation of 
Thai exhibition industry towards 2020, and how 
to prepare for upcoming competition landscape 
and reinforce Thailand to stay at the forefront of 
exhibition industry in Asia.

ทีเส็บจัดงานExhibitionDayระดมผูนำธุรกิจการจัดงานแสดงสินคา 
เปดวิสัยทัศน์“งานแสดงสินคาไทยในทศวรรษหนา”

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)เดินหนาผลักดันแผนแมบท
5ปพัฒนาเชียงใหม“นครแหงไมซ”ลาสุดดึง
สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมเมืองซัปโปโร
ประเทศญี่ปุนรวมลงนามความรวมมือพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ผานการทองเที่ยวและการจัดประชุมระหวาง
สองประเทศปูทางสูอนาคตขยายตลาดไมซใน
ระดับภูมิภาคเอเชียและอาเซียนสอดรับกับการ
สงเสริมโครงการ“ปแหงไมซ” จังหวัดเชียงใหม
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลโดยสาระสำคัญ
ในกรอบขอตกลงความรวมมือจะมุงเนนเรื่อง
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเศรษฐกิจการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมตลอดจนการ
ใหสนับสนุนการจัดประชุมและแสดงสินคา
ระหวางสองประเทศผานกิจกรรมสงเสริมตลาด
ในหลากหลายรูปแบบทั้งการพบปะเจรจากับ
กลุมลูกคาโดยตรงการจัดโรดโชวและการจัดงาน
ธุรกิจตางๆ โดยในการมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมเมืองซัปโปโร
ในครั้งนี้ยังเปนโอกาสอันดีที่ผูประกอบการไมซ
จากญี่ปุนจะไดสำรวจความพรอมของจังหวัด
เชียงใหมทั้งในดานความพรอมของศูนยประชุม
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา

โรงแรมที่พักและการคมนาคมขนสง

สสปน.จับมือองค์กรไมซ์ญี่ปุนร่วมผลักดันเชียงใหม่กาวสู่ความเปน 
“นครแห่งไมซ์”ชั้นนำของภูมิภาคภายใน5ป

TCEB ups 2013 MICE growth target to 10% p.a. Three 
new strategies to boost MICE visitor numbers to 
940,000 with 88 billion baht in revenues

After a highly successful 2012 which beat 
industry targets, Thailand’s MICE industry is 
poised for another dynamic year ahead. Thai-
land Convention and Exhibition Bureau (Public 
Organization) or TCEB has revised its annual 
target for 2013, and now projects an ambitious 
10% growth in MICE visitor numbers this year. 
As the government’s central agency responsible 
for coordinating and driving Thailand’s MICE 
sector, TCEB expects to accomplish this via 
three strategies- to penetrate new markets, 
build strategic alliances and position the industry 
to compete effectively in the forthcoming single 
market of the AEC. TCEB expects to welcome 
more than 940,000 MICE visitors to Thailand 
this year, boosting revenues by 88 billion baht, 
equivalent to US$ 2.93 billion.

TCEB Joins Forces with Japanese MICE Bureau in 
Enforcing Chiang Mai as the Region’s Leading 
“MICE City” in 5 Years

The Thailand Convention & Exhibition Bureau 
(TCEB) is moving fast to implement the 5-year 
scheme in the enforcement of Chiang Mai as 
the “MICE City”. Having recently joined forces 
with Sapporo International Communication 
Plaza Foundation (SICP), the MOU is signed to 
improve human resources, cultural scenes and 
local economy through tourism and transna-
tional convention activities.  The rapport will pre-
pare the city for the expansion of MICE market 
in Asian and the ASEAN which corresponds to 
“The Year of MICE” project that Thai government 
has initiated in Chiang Mai. The essence of the 
MOU with Japan will focus on the development 
of human resources, economy and cultural 
exchange. Altogether, support will be given to 
the holding of meetings and exhibition between 
the two countries through various approaches 
of marketing promotion, including face-to-face 
meeting with target customers, road shows and 
business-oriented activities. The visit of Sappo-
ro CVB to Chiang Mai in this occasion signifies a 
golden opportunity for Japanese entrepreneurs 
to prove the readiness of Chiang Mai in terms 
of the convention facilities at CMICE, hotels, ac-
commodation and transportation.

TCEB and Thai team targets Oceania MICE markets

The Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(TCEB) is taking representatives from the Im-
migration Bureau, Customs Department and 
Airports of Thailand Public Company Limited 
along with 35 entrepreneurs from the private 
sector to participate in Asia-Pacific Incentives 
& Meetings Expo 2013 (AIME 2013) the major 
MICE markets trade show in Oceania held in 
Melbourne, Australia. This will affirm the potential 
and readiness of Thailand to become a major 
MICE destination in Asia. Delegates will have the 
chance to meet the Royal Thai Honorary Con-
sul-General in Melbourne, Dr. Simon A Wallace, 
along with notable  business people in the in-
dustry, including MICE travellers while exchang-
ing ideas and learning about Thailand’s plans for 
further development of its MICE industry.
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โครงการพันธมิตรไมซแหงอาเซียน(ASEANMICECollaboration)เปนโครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยโดยสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือทีเส็บมุงเนนการสงเสริมความรวมมือและสรางเครือขายในระดับ
ภูมิภาคเพื่อพัฒนาและสรางความแข็งแกรงใหแกอุตสาหกรรมไมซของไทยและของภูมิภาคอาเซียน
เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไมซแหงอาเซียนสูการเปนผูนำระดับโลกรองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป2558สำหรับในระยะแรกโครงการนี้มุงเนนสรางความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมไมซใน
ภูมิภาคโดยเจาะเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและทีเส็บคาดวาจะขยายความรวมมือไป
ยังอุตสาหกรรมการประชุมตอไปในระยะตอไปโดยในปจจุบันมี4ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเขารวม
โครงการฯไดแกประเทศไทยเวียดนามลาวและอินโดนีเซียและในอนาคตคาดวาฟลิปปนสจะเขารวม
โครงการดังกลาวภายในป2556นี้โดยหนวยงานของแตละประเทศที่เขารวมโครงการจะประกอบไปทั้ง
หนวยงานภาครัฐบาลและหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของของแตละประเทศ

โครงการพันธมิตรไมซแห่งอาเซียน(ASEANMICECollaboration)

Editor Simon Kind Project Manager Anusorn Deeraksa Text Supplied/Boonsong Lipimas Editorial Design Pittaya Tamornsuwan Photographs Bangkok Post/Supplied
Display Advertising SVP Varavadhana Julajitvachara Tel +66 (0) 2616 4000 Fax +66 (0) 2672 9970 Email <display@bangkokpost.co.th> Production Allied Printers  0413 
The Bangkok Post is edited by Pattnapong Chantranontwong for The Post Publishing PLC, Printer, Publisher and Owner Office Bangkok Post Bldg, 136 Na Ranong Rd, Klong Toey, Bangkok 10110 • www.bangkokpost.com                                                                                                                    

ASEAN CORNER

อินโดนีเซีย	 	
l  สำนักงานสงเสริมการสงออก
แหงชาติอินโดนีเฃีย

Indonesia  

l  Directorate General for National Export  
 Development – DGNED

ไทย
l สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
l  กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศกระทรวงพาณิชย

Thailand 
l  Thailand Convention and Exhibition Bureau – TCEB

l  Department of International Trade Promotion – DITP

ลาว	
l  สภาหอการคาและอุตสาหกรรมแหงลาว

Laos 
l  Lao National Chamber of Commerce  
 and Industry – LNCCI

Thailand

Laos

Vietnam

Indonesia

The ASEAN MICE Collaboration project was initiated by the Thailand Convention and Exhibition 
Bureau (TCEB) to show Thailand’s readiness to enter into the ASEAN Economic Community. The 
project places great emphasis on expanding regional collaboration and building regional networks 
for developing and strengthening the MICE industry for both Thailand and the ASEAN region in 
order to push the MICE industry in ASEAN to become a world leader in time for activation of the 
AEC in 2015.
        In the first phase, the project will emphasize building cooperation between related agencies in 
the MICE industry within the region, especially the exhibition industry. In a later phase, TCEB also 
plans to expand cooperation into the meeting sector. Currently, four ASEAN countries have joined 
the project: Thailand, Vietnam, Laos and Indonesia. The Philippines is expected to join the project 
within 2013. Several agencies from the government and private sectors in each country are joining 
the project, including:

เวียดนาม 
l  สภาหอการคาและอุตสาหกรรมแหงเวียดนาม
l  สำนักงานสงเสริมการคาแหงเวียดนาม

Vietnam 
l  Vietnam Chamber of Commerce and Industry – VCCI 

l  VIETRADE


ASEAN MICE Collaboration project
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Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
Siam Tower, 12B and 26 Floor, 989 Rama 1 Road, 

Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel: +66 2 694 6000 Fax: +66 2 658 1411

TCEB Call Center 1105
www.tceb.or.th

www.facebook.com/tceb.or.th


