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1. IMF. The April 2014 World Economic Outlook. Executive Summary, p.p. xv- xv. Meanwhile, ADB predicts that the major industrial economies — the US, euro area members, and Japan — grew 
by a collective 1.0% in 2013. The momentum is expected to quicken to 1.9% in 2014 and 2.2% in 2015.

2. IMF. The April 2014 World Economic Outlook. loc.cit.  
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เป�ดศักราช
อุตสาหกรรมไมซ�ในป� 2557: 
ลู�ทางเศรษฐกิจโลก

กิจกรรมเศรษฐกิจโลกโดยท่ัวไปแข็งแกรงย่ิงข้ึน และมีการพยากรณ

วาสภาพการณจะปรับตัวดีข้ึนอีกในชวงป 2557-2558 โดยท่ีแรง

กระตุนสวนสำคัญจะมาจากประเทศท่ีมีความกาวหนาดานเศรษฐกิจ 

รายงาน World Economic Outlook ป 2557 ซึ่งเผยแพรใน

เดือนเมษายน พยากรณวาเศรษฐกิจโลกจะเติบโตข้ึน 3.6% ในป 

2557 และ 3.9% ในป 2558 (จาก 3% ในป 2556) ในกลุม

ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจกาวหนาน้ัน คาดการณวาการเติบโตจะเพ่ิม

ขึ้นประมาณ 2.25% ในระหวางป 2557-2558 ซึ่งนับวาปรับตัว

เพิ่มขึ้นประมาณ 1% จากตัวเลขป 25561 

อน่ึง กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ International Monetary 

Fund (IMF) พยากรณวาในเขตพื้นที่เงินสกุลยูโรนั้นการเติบโต

จะเปนบวกแตท้ังน้ีจะปรากฎความหลากหลาย กลาวคือประเทศ

แกนกลางจะมีความแข็งแกรง ทวาประเทศท่ีมีหน้ีสินมากจะออนแอ

กวา สำหรับตลาดท่ีกำลังเจริญเติบโต (Emerging Markets) และ

ประเทศกำลังพัฒนา มีการคาดหมายวาเศรษฐกิจจะคอยๆ โตข้ึน

จาก 4.7% ในป 2556 เปนประมาณ 5% ในป 2557 และ 5.25% 

ในป 2558 ทั้งนี้เศรษฐกิจจะเติบโตยิ่งขึ้นจากอุปสงคภายนอกที่

เพิ่มขึ้นจากประเทศที่มีเศรษฐกิจกาวหนา แตสภาพการณทาง

การเงินที่ตึงตัวมากขึ้นจะทำใหการเติบโตของอุปสงคภายใน

ประเทศประสบภาวะชะงักงัน2

Setting the Scene for 
the MICE industry in 2014: 
World Economic Prospects 

Global economic activity has generally strengthened 
and is forecast to improve further in 2014–15, 
with much of the impetus coming from advanced 
economies. The April 2014 World Economic Outlook 
projects that global growth will increase to 3.6% 
in 2014 and 3.9% in 2015 (from 3% in 2013). In 
advanced economies, growth is expected to rise to 
approximately 2.25% in 2014–15, representing an 
improvement of approximately one percentage 
point in comparison to the 2013 figure.1 

Growth is projected to be positive but varied in 
the euro area: i.e. stronger in the core, but weaker 
in countries with high debt. In emerging markets and 
developing economies, growth is projected to pick 
up gradually from 4.7% in 2013 to approximately 
5% in 2014 and 5.25% in 2015. Growth will be 
boosted by stronger external demand from advanced 
economies, but tighter financial conditions will 
dampen domestic demand growth.2 



ท้ังน้ีคาดการณวากลุมประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะยังคงเติบโต

อยางตอเน่ือง การเติบโตของภูมิภาคจะขยับข้ึนเล็กนอยจาก 6.1% 

ในป 2556 เปน 6.2% ในป 2557 และ 6.4% ในป 2558 การ

เติบโตที่ชะลอเขาสูระดับปานกลาง (moderating growth) ใน

ประเทศจีนโดยท่ีเศรษฐกิจปรับตัวเนนการเจริญเติบโตแบบสมดุลย

นั้นจะถัวเฉลี่ยในระดับหนึ่งกับอุปสงคจากประเทศอุตสาหกรรม

บางประเทศที่คาดวาจะสูงขึ้นเนื่องจากประเทศเหลานี้ฟนตัว 

   

ลูทางแนวโนมการเจริญเติบโตระดับภูมิภาคของเอเชียขึ้นอยูกับ

การฟนตัวอยางตอเนื่องดานเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม

ประเทศหลักๆ และการที่จีนบริหารจัดการเพื่อควบคุมการขยาย

ตัวของสินเชื่อภายในใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบระเบียบ3 

ลักษณะหลักๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียบางประการ

มีดังนี้

Developing Asia’s steady growth is expected to 
continue. The region’s growth should edge up from 
6.1% in 2013 to 6.2% in 2014 and 6.4% in 2015. 
Moderate growth in China as its economy adjusts 
to more balanced growth will offset to a certain 
degree the stronger demand expected from the 
industrial countries as their economies recover.

Asia’s regional growth outlook depends on continued 
recovery in the major industrial economies and on 
China managing to contain internal credit growth 
smoothly.3 Certain major features of Asia’s economic 
development are as follows:   

3. ADB. Asian Development Outlook 2014: Fiscal Policy for Inclusive Growth, Description. Retrieved April 19, 2014, from 
http://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2014-fiscal-policy-inclusive-growth.
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developing Asia’s gross domestic product (GDP) 
expanded steadily by 6.1% in 2013, the same pace 
as in the previous year

Output in China grew by 7.7% in 2013, matching 
the performance of the previous year. However, 
growth is set to slow somewhat in the years ahead 
as policy promotes growth that is more equitable, 
sustainable, and balanced

Fiscal policy can help the region tackle rising 
inequality by fostering equality of opportunity

Public spending on education, health care, and 
direct transfers can contribute to equity. Yet, Asia 
underspends not only the advanced economies in 
these areas, but also its peers in Latin America

Strategic planning and innovative policies can 
contribute to more inclusive fiscal policy in Asia.4

4.  ADB. Fiscal Policy for Inclusive Growth, Key Messages, loc.cit.
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จีดีพีของทวีปเอเชียเฉพาะในกลุ มประเทศกำลังพัฒนานั ้น 

ขยายตัวอยางสม่ำเสมอในอัตรา 6.1% ในป 2556 ซึ่งเปนอัตรา 

ความเร็วระดับเดียวกันกับเมื่อปกอนหนานั้น

ผลผลิตในประเทศจีนเติบโตเพียง 7.7% ในป 2556 ซึ่งอยูใน  

ระดับใกลเคียงกับผลผลิตในปกอนหนาน้ัน อยางไรก็ตามการเจริญ 

เติบโตมีแนวโนมจะชะลอตัวลงในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลจีนมี 

นโยบายที่สงเสริมการเจริญเติบโตซึ่งเนนความเปนธรรม ยั่งยืน 

และมีลักษณะสมดุล

นโยบายการคลังสามารถชวยใหภูมิภาครับมือกับความไมเสมอ 

ภาคท่ีเพ่ิมข้ึน โดยการสงเสริมใหมีโอกาสเสมอภาคกัน

การใชจายสาธารณะดานการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการ 

เคล่ือนยายเงินทุนทางตรงเพื่อการพัฒนาสังคมนั้น สามารถสราง 

เสริมใหเกิดความเปนธรรมแตทวีปเอเชียกลับใชจายดานนี้นอย 

กวาท้ังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนา เศรษฐกิจกาวหนาและประเทศ 

ที่มีระดับการพัฒนาระดับเดียว กันในลาตินอเมริกาดวย

การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและนโยบายที่มีลักษณะนวัตกรรม 

สามารถสรางเสริมนโยบายการคลังท่ีเปนประโยชนตอประชาชน 

ผูดอยโอกาสในทวีปเอเชียมากยิ่งขึ้น4



สภาพการณ�
อุตสาหกรรม
ไมซ�โลกและ
ทว�ปเอเชีย

Global and 
Asian MICE 
Scenarios
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การเดินทางระดับโลก

ตามรายงานแนวโนมการเดินทางโลกของ ITB Berlin ป 2556/2557 

(ITB World Travel Trends Report 2013/2014) อุตสาหกรรม

การเดินทางทั่วโลก (World Travel Industry) มีการเติบโตที่ดี

ในป 2556 แมเศรษฐกิจโลกจะมีความไมแนนอนก็ตาม จำนวน

เท่ียวการเดินทางออกนอกประเทศ (Outbound Travel) เติบโต 

4% สวนการใชจายเติบโต 6%5 ขอมูลที่สำคัญในรายงานฉบับนี้

มีดังตอไปนี้  

World Travel 

According to the ITB World Travel Trends Report 
2013/2014, the world travel industry achieved good 
growth in 2013 despite the uncertain world economy. 
Outbound travel grew by 4% in terms of trips 
while spending grew by 6%.5 Key results in this 
report are as follows: 
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5. ITB. ITB World Travel Trends Report 2013/2014 (prepared on behalf of ITB Berlin by IPK International). Retrieved March 10, 2014, from 
http://wysetc.files.wordpress.com/2013/12/wttr_report_2014_web.pdf, pp. 2-12.     



เศรษฐกิจกลุมประเทศบริกส (BRIC) ยังมีลูทางที่ดี แมวาในบาง

ประเทศเชน จีนและบราซิลจะมีการเติบโตท่ีลดลงแตกลุมผูบริโภค

ท่ีเปนชนช้ันกลางในตลาดเหลาน้ีจะยังคงมีรายไดท่ีสามารถใชจาย

เพ่ือการเดินทางมากข้ึน ท้ังน้ีรายงาน IPK International’s World 

Travel Monitor (WTM) ช้ีวาการเดินทางออกนอกประเทศท่ัวโลก

เติบโตขึ้นอยางมากในป 2556 

   

ขอเท็จจริงและตัวเลขเหลานี้แสดงถึงอุปสงคที่ดียิ่งการเดินทาง

ยังคงเปนกระแสสำคัญระดับโลก แมวาจะมีวิกฤตการณทางการเงิน 

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย สภาพการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

และสภาวะสังคมไมสงบในพ้ืนท่ีหลายภูมิภาคก็ตามท้ังน้ีประชากร

จำนวน 1 ใน 3 กำลังเดินทางกันทั่วโลก ตัวเลขป 2556 ยังคง

อัตราการเติบโตที่ดีตอเนื่องนับตั้งแตป 2553 

IPK ซ่ึงเปนกลุมบริษัทท่ีปรึกษาดานการทองเท่ียวระหวางประเทศ 

(International Tourism Consulting Group) ท่ีมีช่ือเสียงท่ัวโลก

พยากรณวา ในป 2557 ตลาดการเดินทางระหวางประเทศท่ัวโลก

จะเติบโตในระดับ 4 – 5% สำหรับในป 2563 IPK คาดวาในกลุม

เศรษฐกิจที่พัฒนาแลวนั้นตลาดการเดินทางระหวางประเทศจะ

มีการเติบโต ‘พอสมควร’ ซ่ึงโดยหลักๆ แลวจะเปนผลมาจากการ

ที่จำนวนเที่ยวในการเดินทางตอพลเมืองหนึ่งรายเพิ่มขึ้น ทำใหมี

ความถี่ในการเดินทางสูงขึ้น ตลาดใหมที่เติบโตขึ้นนั้นจะเติบโต

อยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากมีนักเดินทางที่เดินทางเปนครั้งแรก

จำนวนมาก ทั้งนี้คาดการณวา ‘ชนชั้นกลางทั่วโลกกลุมใหม’ 

(New World Middle Class) จะเพิ่มขึ้น 2 เทาภายในป 2573 

ทำใหมีจำนวนคนชั้นกลางที่เดินทางเพิ่มขึ้นอีก 1,500 ลานคน

ทั่วโลก ซึ่งจะเปลี่ยนภาพระยะยาวของการเดินทางทั่วโลก อนึ่ง 

คาดหมายวาภูมิภาคเชนเอเชียและตะวันออกกลางจะปด ‘ชอง

วางดานการเดินทาง’ (Travel Gap) กับยุโรป อเมริกาเหนือ ญ่ีปุน 

Prospects for BRIC economies remain good despite 
slowing growth in some countries (e.g. China and 
Brazil). Middle-class consumers in these markets 
continue to have more disposable income for travel. 
World outbound travel grew solidly in 2013, according 
to results from IPK International’s World Travel 
Monitor (WTM). 

These facts and figures represent solid demand 
despite financial crises, recessions, political turmoil 
and civil unrest in various parts of the world. 
Traveling continues to be a global mega-trend with 
1/3 of the human population traveling across the 
world. 2013 figures maintain good growth rates 
since 2010. 

IPK forecasts a robust growth of 4 – 5%  for the 
worldwide international travel market in 2014. 
In 2020, IPK predicted that ‘modest’ growth in the 
developed world will come mainly from more trips 
per inhabitant, leading to a higher travel frequency. 
Emerging markets will grow fast due to a surge in 
first-time visitors. The ’new world middle class’ is 
expected to double by 2030, resulting in 1.5 billion 
more middle-class people traveling across the globe. 
This will change the long-term picture of world 
travel. Regions such as Asia and the Middle East are 
expected to close the ’travel gap’ with Europe, 
North America, Japan, Australia and New Zealand, 
while growth in the ‘South’ is predicted to be led 
by countries such as Brazil and India. 

7 l 2014 Thailand’s MICE Industry Report



ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ในขณะที่มีการคาดวาการเติบโต

ในประเทศกำลังพัฒนานั้นจะนำโดยประเทศเชนบราซิลและ

อินเดียเปนตน

การเติบโตอยางแข็งแกรงในภาคการเดินทางระหวางประเทศกลุม

ประชากรของตลาดแหงใหมๆ ที่กำลังเจริญขึ้นมาทั่วโลกนั้นเปน

รากฐานหลักของแนวโนมการเดินทางระดับภูมิภาคในป 2556 

โดยที่ภูมิภาคเชนเอเชียตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาจะ

เติบโตเปนอยางมาก

The strong growth of international travel by people 
in emerging economies around the world was the 
dominant element of regional travel trends in 
2013. Regions such as Asia, the Middle East and 
Latin America grew strongly.
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จีนยังคงเติบโตเปนดาวเดน โดยจำนวนเที่ยวในการเดินทาง

ออกนอกประเทศจีนเพิ่มขึ้น 26% ในปนี้ อนึ่ง จีนครองอันดับ 1 

สำหรับการใชจายรวม อันดับ 2 สำหรับจำนวนเท่ียวการเดินทาง 

และอันดับ 4 ดานจำนวนคืนที่พักแรม สวนจำนวนเที่ยวในการ

เดินทางออกนอกประเทศของคนรัสเซียเพิ่มขึ้น 12% 

ในขณะที่ตัวเลขของบราซิลเพิ่มขึ้น 6%

สำหรับการเดินทางและการทองเที่ยวขาเขาและขาออกของทวีป

ยุโรปในป 2556 นับวาอยูในเกณฑท่ีดี แมจะมีปญหาดานเศรษฐกิจ

ก็ตาม ทั้งนี้มีการพยากรณวาการเดินทางออกนอกประเทศของ

คนยุโรปในป 2557 จะมีการเติบโตสูงขึ้น ในขณะที่ตัวเลขการ

เดินทางเขาประเทศอาจจะเติบโตชากวาอยูพอควร 

การเดินทางเพื่อพักผอนเติบโตเร็วกวาการเดินทางเพื่อธุรกิจ

อยางชัดเจน ในชวง 5 ปที่ผานมา การใชจายสำหรับวันหยุดเพิ่ม

ข้ึน 25% และการใชจายสำหรับ ‘การเย่ียมครอบครัวและเพ่ือน’ 

หรือ Visiting Family and Friends (VFR) เพิ่ม 17% สวนการ

เดินทางเพื่อธุรกิจเพิ่มขึ้น 16% 

China continued its exemplary growth with a 26%
rise in outbound trips this year, and is now no. 1 
for total spending, no. 2 for the volume of trips, and 
no. 4 for the quantity of overnight stays. Outbound 
trips made by Russians grew by 12%, while Brazil 
grew by 6%.

Europe had a good year for outbound and inbound 
travel and tourism in 2013 despite the continent’s 
economic problems. Higher growth is predicted 
for outbound travel in 2014 while inbound travel 
might be somewhat slower.

Leisure travel is clearly outgrowing business travel. 
Over the last 5 years spending on holidays has grown  
by 25% and on ’Visiting Family and Friends’ (VFR) by 
17%, while business travel only increased by 16%. 
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อุตสาหกรรมไมซ�เติบโตเร็วกว�าภาคเดินทาง
ธุรกิจรูปแบบเดิมมาก ภาคส�วนไมซ�มีสัดส�วน 
54% ของตลาดการเดินทางด�านธุรกิจรวม 
ในกลุ�มภาคส�วนไมซ�นั้นภาคการท�องเที่ยว
เพ�อ่เป�นรางวัล (Incentives) ภาคการประชุม
นานาชาติ (Conventions) และภาคการ
ประชุม (Conferences) เติบโตในอัตรา 61% 
อัตรา 44% และอัตรา 27% ตามลำดับ
นับตั้งแต�ป� 2552 โดยเป�นยอดสะสม ใน
ขณะท่ีการเดินทางของบร�ษัทในรูปแบบเดิม 
[traditional company trips] น้ันลดลง 10%



ภายในตลาดการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Business Travel Market) น้ัน 

ภาคอุตสาหกรรรมไมซ (MICE Sector) เติบโตรวดเร็วกวาภาค

การเดินทางธุรกิจรูปแบบเดิม (Traditional Business Travel) มาก

นับตั้งแตป 2552 ซึ่งการตัดงบเดินทางของบริษัทอยางมากเปน

เหตุผลหลักสำหรับแนวโนมนี้ ในชวง 8 เดือนแรกของป 2556 

ภาคอุตสาหกรรมไมซโตขึ้น 6% ในขณะที่การเดินทางธุรกิจ

ในรูปแบบเดิมลดลง 10% ภาคอุตสาหกรรมไมซคิดเปนสัดสวน 54% 

ของตลาดการเดินทางธุรกิจรวม (Total Business Travel Market) 

ทั้งนี้ภายในภาคอุตสาหกรรรมไมซเองนั้นภาคการทองเที่ยวเพื่อ

เปนรางวัล (Incentives) ภาคการประชุมนานาชาติ (Conventions) 

และภาคการประชุม (Conferences) เติบโตในอัตรา 61% 

อัตรา 44% และอัตรา 27% ตามลำดับนับตั้งแตป 2552 โดย

เปนยอดสะสม ในขณะที่การเดินทางของบริษัทในรูปแบบเดิม

ลดลง 10%

Within the business travel market, the MICE sector 
has grown far more rapidly than traditional business 
travel since 2009. Substantial cuts in corporate travel 
spending are a key reason for this trend. In the 
first 8 months of 2013, the MICE segment grew by 
6%, while traditional business travel dropped by 

10%. The MICE segment now accounts for 54% of 
the total business travel market. 

Within the MICE sector, incentives, conventions, 
and conferences have posted 61%, 44%, and 27% 
growth rates respectively since 2009 on a cumulative 
basis, while traditional company trips have slumped 
by 10%.
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The MICE sector has grown much 
faster than traditional business travel 
since 2009. The MICE segment now 
accounts for 54% of the total business 
travel market. Within the MICE 
sector, incentives, conventions, and 
conferences have posted 61%, 44%, 
and 27% growth rates respectively 
since 2009 on a cumulative basis 
while traditional company trips have 
slumped by 10%.



ในป 2556 การทองเที ่ยวทั่วโลกยังมีพลังเติบโตไปขางหนา

หลังจากที่ไดทำลายสถิติในป 2555 โดยมีนักเดินทางระหวาง

ประเทศเดินทางไปเยือนประเทศอื่นถึงหลัก 1 พันลานคนเปน

คร้ังแรก อยางไรก็ดีองคการการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ หรือ 

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 

ยังสงวนทาทีสำหรับป 2557 เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจโลก

มีความไมแนนอน

แมวาการเดินทางและการทองเที่ยวยังคงเติบโตในแงปริมาณ 

ทวาการเติบโตทางดานผลประกอบการทางการเงินชะลอตัวลง

เล็กนอยในป 2556 ตามขอมูลของ World Travel and Tourism 

Council (WTTC) อุตสาหกรรมการเดินทางและการทองเที่ยว

สรางรายไดทางตรงใหแกเศรษฐกิจโลกจำนวน 2.1 ลานลานเหรียญ

สหรัฐฯ ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเปนกวา 6 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 

เม่ือรวมผลทางออมดวย ซ่ึงมีคาเทากับประมาณ 9% ของจีดีพีโลก 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไมซจางงานคนจำนวน 102 ลานคน 

คิดเปน 8.7% ของตำแหนงงานทั่วโลก 

World tourism continued to power ahead in 2013 
after a new record in 2012 when international 
arrivals broke through the 1 billion benchmark for 
the first time. Yet, the United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO) is more cautious for 2014 
due to the uncertain global economic situation.

Although travel and tourism is growing in volume 
terms, the industry’s aggregate turnover growth 
has slowed slightly in 2013, according to the World 
Travel and Tourism Council (WTTC). The travel and 
tourism industry directly contributes USD 2.1 trillion 
to the world economy. This figure rises to more 
than USD 6 trillion when incorporating indirect 
effects, representing approximately 9% of the 
world’s GDP. In addition, the sector employs 102 
million people, representing 8.7% of all positions 
across the globe. 
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แนวโน�มการเดินทางของทว�ปเอเชีย

ตามรายงาน IPK’s Asian Travel Monitor® จำนวนเที่ยวการ

เดินทางออกนอกประเทศของคนเอเชียเติบโต 8% ในชวงเวลา 

8 เดือนแรกของป 2556 อยางไรก็ดีตลาดตลาดหลัก 2 ตลาด

มีความแตกตางกันอยางมาก จำนวนเที่ยวการเดินทางออกนอก

ประเทศของนักเดินทางชาวจีนพุงขึ้น 26% ทวาจำนวนเที่ยว

การเดินทางออกนอกประเทศของคนญ่ีปุนกลับลดลง 2% ในฐานะ 

สถานท่ีหมายในการเดินทางน้ัน ป 2556 นับวาเปนปท่ีดี สำหรับ 

ทวีปเอเชียมีนักทองเที่ยวเดินทางมาถึงเพิ่มขึ้น 6.3% ระหวาง 

เดือนมกราคมและสิงหาคม ตามตัวเลขจากองคการการทองเท่ียวโลก 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีผลการดำเนินการท่ีดีย่ิง โดยเติบโต 12% 

หลังจากท่ีเติบโต 9% เม่ือปท่ีแลว สวนเอเชียใตเติบโต 6% เพ่ิมข้ึนจาก 

4% ในป 2555 โอเชียเนียโตข้ึน 4% ซ่ึงเปนอัตราเติบโตท่ีมีเสถียรภาพ 

ตอเนื่อง ในทางตรงขามจำนวนนักเดินทางไมซท่ีเดินทางมาใน 

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเติบโตในอัตราที่ ลดลงที่ 3% ในชวง 8 

เดือนแรกเมื่อเทียบกับอัตราเติบโต 6%  ในปที่แลว

ตลาดการเดินทางออกนอกประเทศจีนยังคงเติบโตอยางมากในป

2556 จำนวนเที่ยวการเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มขึ้น 26% 

จำนวนการพักคางคืนเพิ่มขึ้น 12% และการใชจายเพิ่มขึ้น 15% 

ในชวง 8 เดือนแรกของปนี้ จำนวนเที่ยวการเดินทางระยะยาว 

(4 คืนหรือมากกวา) เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับ 21% สำหรับ

เท่ียวการเดินทางระยะส้ัน ทำใหระยะเวลาเฉล่ียในเท่ียวการเดินทาง

ระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปนประมาณ 6 คืน คาใชจาย

ตอเท่ียว (1,765 ยูโร) และตอคืน (294 ยูโร) ลดลง ดังน้ันประเทศ

จีนจึงเปนประเทศอันดับ 1 ของโลกดานคาใชจายรวมในการเดินทาง

ออกนอกประเทศ อันดับ 2 สำหรับจำนวนเท่ียวการเดินทาง และ

อันดับ 4 ดานจำนวนการพักคางคืน 

Asia’s Travel Trends

Outbound trips by Asians grew by 8% over the first 
8 months of 2013, according to IPK’s Asian Travel 
Monitor®. The 2 major markets, however, showed 
dramatic differences. Outbound trips by Chinese 
travelers soared by 26%, but the number of Japanese 
outbound trips declined by 2%. As a destination, Asia  
had a strong year in 2013, with international arrivals up  
by 6.3% between January and August,  according to 
figures from the World Tourism  Organization. South-East 
Asia is performing strongly  with a 12% increase after 9% 
growth last year, and South Asia has grown by 6%, 
up from 4% in  2012. Oceania is growing at a 
stable 4%. In contrast,  North-East Asia has dropped 
back to a low 3% increase in arrivals over  the first  
8 months compared to 6% growth last year.

The Chinese outbound travel market continued to 
boom in 2013. The number of outbound trips soared 
by 26%, the number of overnight stays by 12% and 
spending by 15% over the first 8 months of this year. 
The number of long trips (4 nights or more) rose by 28% 
compared to 21% for short trips, increasing the average 
length of an international trip fractionally to  6 nights. 
Spending per trip (€ 1,765) and per night (€ 294) has 
declined. Therefore, China is now the  world’s  no. 1 for 
total spending on outbound travel, no. 2 for  the volume 
of trips and no. 4 for the quantity of overnight stays.
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แนวโน�มการเติบโตระดับภูมิภาคในทว�ปเอเชีย
สะท�อนรูปแบบการเดินทางคล�ายๆ กันกับ
ตลาดขนาดใหญ�ในโลกตะวันตก ซึ่งการ
เดินทางส�วนใหญ�เป�นการเดินทางภายใน
ภูมิภาค เช�นภายในทว�ปยุโรป ดังน้ันจำนวน
เท่ียวการเดินทางของชาวจ�นไปสถานท่ีหมาย
ในเอเชียเพ��มข�น้ 31% ในป� 2556 ในขณะท่ี
การเดินทางระยะไกลเพ��มข�้นเพ�ยง 13% 

The regional growth trend reflects 
similar travel patterns in large Western 
markets where most travel is intra-
regional. Thus, the number of trips 
by Chinese to Asian destinations 
increased by 31% in 2013 whereas 
long-haul trips have grown only 13%. 

แนวโนมการเติบโตระดับภูมิภาคในทวีปเอเชียสะทอนรูปแบบ

การเดินทางคลายๆกันกับตลาดขนาดใหญในโลกตะวันตก ซ่ึงการ

เดินทางสวนใหญเปนการเดินทางภายในภูมิภาค เชนภายในทวีป

ยุโรป ดังนั้นจำนวนเที่ยวการเดินทางของชาวจีนไปสถานที่หมาย

ในเอเชียจึงเพิ่มขึ้น 31% ในป 2556 ในขณะที่การเดินทางระยะ

ไกลเพิ่มขึ้นเพียง 13% การเติบโตขนานใหญของการเดินทางใน

หมูชาวจีน จะยังเติบโตตอไปในป 2557 ชาวจีนจำนวน 44% 

วางแผนจะเดินทางในป 2557 มากขึ้นกวาป 2556 ในขณะที่ 

46% จะเดินทางมากเทาเดิม โดยรวม IPK พยากรณวาการเดินทาง

ออกนอกประเทศในหมูชาวจีนจะโตขึ้นถึง 18% ในป 2557

ตลาดเดินทางขาออกจากประเทศญี่ปุนมีแนวโนมลดลง จำนวน

เท่ียวเดินทางลดลง 2% ในชวง 8 เดือนแรกของป 2556 จำนวน

คืนท่ีนักเดินทางพักลดลง 3% และคาใชจายลดลง 6% สภาพการณ

เชนน้ีกระทบตอสถานท่ีหมายในเอเชียมากกวาสถานท่ีหมายระยะ

ไกล คนญี่ปุนเพิ่มเที่ยวการเดินทางไปสูสถานที่อื่นๆ ที่มิใชทวีป

เอเชียจำนวน 2% แตจำนวนเท่ียวเดินทางไปท่ีหมายในทวีปเอเชีย

ลดลง 10% ในป 2557 ผูบริโภคชาวญ่ีปุนมีความรูสึกระมัดระวัง

ในการวางแผนการเดินทาง มีเพียง 18% ที่วางแผนจะเดินทาง

ไปตางประเทศ จำนวน 50% วางแผนเหมือนเดิม จำนวน 13% 

วางแผนจะเดินทางลดลง และจำนวนถึง 19% จะไมเดินทางไป

ตางประเทศ 

The regional growth trend reflects similar travel 
patterns in large Western markets where most travel 
is intra-regional. As such, the number of trips by 
Chinese to Asian destinations grew by 31% in 2013, 
while long-haul trips have grown only 13%. The 
boom in Chinese travel will continue in 2014. A high 
44% plan to travel more in 2014 than this year, while 
46% will travel just as much. In aggregate, IPK 
predicts Chinese outbound travel will grow by a 
robust 18% in 2014.

The Japanese outbound travel market is exhibiting 
a downward trend. The number of trips decreased 
by 2% in the first 8 months of 2013, total night 
stays fell by 3% and spending was 6% lower. This 
state of affairs is affecting Asian destinations more 
than long-haul destinations. The Japanese have 
increased non-Asia trips by 2%, but trips to Asian 
destinations have dropped by 10%. In 2014, the 
mood among Japanese consumers for travel planning 
is cautious. Only 18% plan to travel abroad more, 
50% about the same, 13% less, and a high of 19% 
will not travel abroad. 
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นักเดินทางชาวเอเชียท่ีเดินทางออกจากประเทศของตนน้ันมีความ

คาดหวังตอบริการสูง ซ่ึงนับวาเปนการสมควรจะคาดหวังเชนน้ัน 

ทั้งนี้ความประสงค ความจำเปน และพฤติกรรมของนักเดินทาง

นั้นมีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ศาสตราจารย

วอลเตอร เจมิสัน แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระบุวาชาวเอเชีย

กำลังเดินทางระหวางประเทศในวันหยุดจำนวนมากข้ึน และเดินทาง

ระยะสั้นๆ ในเอเชียมากขึ้นดวย สายการบินตนทุนต่ำเปดโอกาส

ทางการตลาด ในขณะที่สถานที่หมายในอาเซียนกำลังรวมมือกัน

เพื่อเสนอแผนการทองเที่ยวในวันหยุดสำหรับชาวเอเชีย โดยมี

คำขวัญวา ‘สัมผัสกับความอบอุนแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต’6

Asian outbound travelers deservedly have high 
service expectations. Their requirements, wishes and 
behavior are complex and changing according to 
Professor Walter Jamieson of Thammasat University. 
More Asians are traveling internationally on holiday, 
and are making more short trips within Asia. The 
low-cost airlines are opening up markets, while 
ASEAN destinations are working together to offer 
a wider range of holidays for Asian visitors under 
the slogan ‘Southeast Asia - Feel the warmth’.6

6. ITB. ibid., pp. 12-17.
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อุตสาหกรรมการประชุม : 
สัญญาณเสถียรภาพท่ัวโลก

หลังจากที ่เศรษฐกิจโลกมีความไมแนนอนเปนเวลาหลายป 

อุตสาหกรรมการประชุมเร่ิมมีเสถียรภาพอีกคร้ังหน่ึง นโยบายและ

แผนงานอุตสาหกรรมซึ่งมุงชวยใหสามารถดำเนินธุรกิจนี้อยางมี

ประสิทธิภาพน้ันมีผลตอเสถียรภาพและการขยายตัว โดยท่ีแนวโนม

สำคัญในภาคสวนการประชุม (Meetings) มีดังนี้ 

Meetings Industry: 
Signs of Stability across the World

After years of uncertainty, there is now a sense of 
stability returning to the meetings industry. Influencing 
this stability and expansion is a rise in meetings-related 
policies and programs designed to ensure that 
meetings are executed in an efficient way. Major 
trends indentified within the sector are: 
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7. Issa Jouaneh. American Express 2014 Global Meetings and Events Forecast. Retrived March 10, 2014, from http://www.congreswereld.nl/files/documents_upload/documents_upload_2013/2014_
Meetings_Forecast_FINAL_US.pdf, pp. 3-5.
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ภาคสวนการประชุมเติบโตในหลายภูมิภาคในชวง 2 ปที่ผานมา 

งบประมาณและกิจกรรมแบบประหยัดถือเปนกระแสหลัก ทั้งนี้

ตองมีความระมัดระวังเก่ียวกับประเด็นทาทายดานเศรษฐกิจและ

ความไมแนนอนที่ยังสงผลกระทบตอประเทศในสหภาพยุโรป

บางประเทศ 

ทั่วภูมิภาคทวีปยุโรปนั้นมีความแตกตางหลากหลายกันมากตาม

รายประเทศ เยอรมนีและสหราชอาณาจักรมีลูทางสดใสในภาค

สวนการประชุมเกือบทุกรายการ ทวาในประเทศฝรั่งเศส สวีเดน 

และสเปนนั้นคาดการณวาจะถดถอยลงเล็กนอยในบางรายการ 

อาทิ การใชจาย จำนวนผูเขารวมประชุม และจำนวนการประชุม

ในป 2557 ในชวงเวลาเดียวกันกับท่ีบริษัทตางๆ ขยายตัวในกลุม

ประเทศบริกส (บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย และจีน) นั้น ก็มีความ

พยายามท่ีจะสรางแผนงานการประชุมอยางเปนทางการในบรรดา

ประเทศเหลานี้ดวย  

ในขณะน้ีการใชเคร่ืองมือสารสนเทศเพ่ือการประชุมและส่ือสังคม

ในบริบทการประชุมมีมากขึ้น ความคาดหวังเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ

กับผูเขารวมประชุมรายอื่นๆ ความสามารถในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและทบทวนความคืบหนาในการประชุมท่ีกำลังดำเนิน

อยู ตลอดจนการเขาถึงขอมูลในเชิงลึกย่ิงข้ึนเก่ียวกับผูนำเสนอและ

เนื้อหานั้นลวนแตเพิ่มขึ้น การใชเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม

นั้นจะชวยบรรเทาแรงกดดันในการดำเนินงานไดหลายประการ 

ซึ่งรวมถึงประเด็นดานความปลอดภัยและความมั่นคง ประเด็น

โลกาภิวัตน ความคาดหวังของผูเขารวมประชุมที่เปลี่ยนแปลง 

และอื่นๆ7

The meetings sector has grown across many regions 
over the last two years. Modest budget and activity 
increases have been the trend, with caution in some 
areas driven by economic challenges and uncertainty 
that continue to trouble certain EU countries. 

Across Europe, the region will likely undergo 
strong variations by country. Germany and the 
United Kingdom see optimism in nearly all meeting 
categories. Meanwhile, France, Sweden and Spain 
are predicting small declines in key categories 
such as spending, the number of attendees, and the 
number of meetings in 2014. Additionally, as firms 
expand in BRIC economies (Brazil, Russia, India 
and China), so does the effort to create formal 
meeting programs in these economies.  

As the use of meeting-specific applications and 
social media within meeting settings increases, 
expectations regarding interactivity with other 
participants are growing. The same applies to the 
ability to share opinions, review meetings in progress, 
and access deeper information about presenters and 
content. Employing appropriate communication 
tools, one can mitigate many of the pressures, 
including safety and security concerns, globalization, 
and changing attendees’ expectations.7
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เอเชียและแปซิฟ�ก: 
กิจกรรมการประชุม

โดยรวมแลวมีการพยากรณวา หลังจากที่มีการเติบโตมา 2 ป 

จำนวนการประชุมตอบริษัทจะลดลงเล็กนอยในอัตรา 1.2% ท้ังน้ี

ในป 2557 กิจกรรมการประชุมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกกำลัง

ชะลอตัวลง ภาคการเงินและภาคเภสัชกรรมนั้นอยูในกลุมธุรกิจ

ที่รับผลกระทบในการชะลอตัวลงครั้งนี้ดวย อนึ่ง เมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ ฮองกงเปนเมืองที่มีพื้นที่จัดการประชุมเหลือมาก

เปนพิเศษ อยางไรก็ดี ผูตอบแบบสอบถามจำนวนเกือบ 1 ใน 3 

มีความเห็นวากิจกรรมการประชุมกลับนาจะมีเพิ่มขึ้นมากกวา

กอนหนานี้ 

นอกจากนี้ยังมีการพยากรณวา ในป 2557 จำนวนผูเขารวมการ

ประชุม (Meeting Attendance) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก

จะลดลง กระน้ันก็ตาม 40% ของผูตอบแบบสอบถามไมคาดวาจะ

มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

สภาวะเชนนี้ชี้ใหเห็นวา โดยรวมนั้นมีแนวโนมที่การประชุมจะมี

ขนาดเล็กลง (Smaller Meetings) ทวาก็มีแนวโนมอีกประการ

เกิดขึ้นมาควบคูกันไปคือ มีแนวโนมเฉพาะรายอุตสาหกรรมหรือ

รายบริษัท กลาวคือกิจกรรมการประชุมเฉพาะบริษัทหรือเฉพาะ

อุตสาหกรรมรายสาขาหน่ึงๆจะเพ่ิมข้ึน และจำนวนผูเขารวมการ

ประชุมยังคงเดิม 

ASIA and the PACIFIC: 
Meetings Activity

In aggregate, the number of meetings per company 
is predicted to slightly decline by 1.2% in 2014. 
After 2 years of increases, the Asia and Pacific 
region is slowing down. Segments to suffer this 
setback include financial and pharmaceutical sectors. 
In particular, Hong Kong would have greater venue 
availability than usual. However, almost 1/3 of the 
respondents envisage that activity will increase. 

The Asia-Pacific region is also predicted to experience 
a decline in meeting attendance for 2014. However, 
40% of respondents are expecting no change. 

These results point to an industry-by industry, or 
firm-by-firm pattern versus an overall trend towards 
smaller meetings. 



8. 60% of the survey respondents expect demand to remain the same in 2014, and no survey respondents saw their demand for North America increasing at all over the same period. 

Source: American Express Meetings & Events Destination Analysis, October, 2013. Quoted in Issa Jouaneh. American Express 2014 global meetings and events forecast, table 12, page 68. 
Retrived March 10, 2014, from http://www.congreswereld.nl/files/documents_upload/documents_upload_2013/2014_Meetings_Forecast_FINAL_US.pdf.

Other salient survey results are:  

Meeting demand from other regions into Asia and 
Europe is expected to rise, with other regions likely to 
experience their demand from Asia Pacific declining 
in 2014. Staying close to home is one of the easiest 
ways to contain spending. However, it is to be noted 
that the continued appreciation of the Chinese 
Yuan over the last few years has stimulated some 
additional demand for meetings outside of China.8

Large city locations dominate as the primary choice 
for meeting locations in Asia Pacific as a result of 
appropriate meeting space being much easier to 
source in the larger city locations. 
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ผลการสำรวจที่สำคัญประการอื่นๆมีดังตอไปนี้  

คาดวาอุปสงคการประชุม (Meeting Demand) จากภูมิภาคอื่น

สูเอเชียและแปซิฟกจะเพ่ิมข้ึน ทวาอุปสงคจากภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟกไปสูภูมิภาคอ่ืนจะลดลงในป 2557 การประชุมในสถานท่ี

ใกลๆ  เปนวิธีการท่ีงายท่ีสุดวิธีหน่ึงในการควบคุมคาใชจาย อยางไร

ก็ดีควรสังเกตวาการท่ีคาเงินหยวนเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองในชวงหลายปท่ี

ผานมาไดกระตุนอุปสงคเพ่ิมเติมสำหรับการประชุมนอกประเทศจีน8

สถานที่ในเมืองขนาดใหญเปนทางเลือกหลักลำดับแรกสำหรับ

สถานท่ีการประชุม (Meeting Locations) ในเอเชียและแปซิฟก 

เนื่องมาจากสามารถจัดหาพื้นที่การประชุม (Meeting Space) 

ที่เหมาะสมในสถานซึ่งตั้งในเมืองขนาดใหญไดงายกวามาก 

เมือง 10 อันดับแรกสำหรับ
การประชุมและอีเวนท�
Top 10 cities for 
meetings and events
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ในป 2557 มีการคาดวาอุปสงคสำหรับที่พักระดับปานกลางจะ

เพิ่มขึ้นในทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นๆของโลก การปฏิบัติตาม

นโยบายบริษัทท่ีจะไมใชท่ีพักระดับราคาสูงน้ันเปนเหตุผลท่ีทำให

อุปสงคที่พักระดับปานกลางเพิ่มขึ้นเปนสวนใหญ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม โดยภาพรวมนักวางแผนการ

ประชุม (Meeting Planners) ก็คาดวาอุปสงคสำหรับท่ีพักระดับ

หรูหราจะลดลงเล็กนอย สำหรับอีเวนทท่ีมีขนาดใหญข้ึนน้ันบริษัท

จะเลือกโรงแรมระดับ 3 ดาวกอนที่พักระดับ 4 หรือ 5 ดาว เพื่อ

จะสามารถคุมคาใชจายใหอยูในงบการประชุม (Meeting Budget) 

ของบริษัทได9

Demand for mid-tier properties is expected to 
increase in 2014 across Asia as with the rest of the 
world. Compliance policies prohibiting the use of 
higher-tier properties accounts for most of the 
increase, especially in the pharmaceutical industry. 
In aggregate, meeting planners also anticipate that 
luxury property demand will decrease slightly. For 
larger events, firms select a 3-star over a 4 or 5-star 
property to stay within their meeting budget.9
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9. Issa Jouaneh. ibid., pp. 64-68. 
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1.3
การประชุมสมาคมนานาชาติ 

International Congress and Convention Association (ICCA) 

รายงานวาในป 2555 ตลาดการประชุมสมาคมระหวางประเทศ 

(International Association Meetings Market) ยังมีความ

แข็งแกรงตอเนื่อง10 สมาชิก ICCA และคณะวิจัยขององคกร 

ICCA ระบุวามีการจัดอีเวนทสมาคม (Association Events) 

กวา 11,150 ครั้ง ในป 2555 ซึ่งมีจำนวนมากกวาที่จัดในป 

2554 เปนจำนวน 1,000 ครั้ง 

Association Conventions

The International Congress and Convention Association  
(ICCA) reported that 2012 was a year of continued 
strength in the international association meetings 
market.10 Over 11,150 association events were 
identified by ICCA members and ICCA’s in-house 
research team as having taken place during 2012 
– over 1,000 more than specified in 2011. 

(หนาขวา)

ตารางที่ 2 จำนวนการประชุมสมาคมตอประเทศ ในป 2555
(Right Page)

Table 2 Number of Association Meetings per 
Country in 2012

10. ICCA. ICCA 2011 statistics: international association sector is resilient and showing healthy growth. Retrieved 10 September 10, 2014, from  
http://www.iccaworld.com/newsarchives/archivedetails.cfm?id=3541.  It is to be noted that all association meetings in the ICCA Association Database must: 
1) rotate between at least 3 countries; 2) attract at least 50 participants; and 3) be held with a certain frequency. No ad hoc meetings are registered. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

สหรัฐอเมร�กา / USA

เยอรมนี / Germany

สเปน / Spain

สหราชอาณาจักร / UK

ฝรั่งเศส / France

อิตาลี / Italy

บราซิล / Brazil

ญี่ปุ�น / Japan

เนเธอร�แลนด� / Netherlands

จ�น / China-P.R.

ออสเตร�ย / Austria

แคนาดา / Canada

ออสเตรเลีย / Australia 

สว�ตเซอร�แลนด� / Switzerland

สว�เดน / Sweden

เกาหลีใต� / Republic of Korea 

โปรตุเกส / Portugal

อาร�เจนตินา / Argentina

เบลเยียม / Belgium

เดนมาร�ก / Denmark

รวม / Total

833

649

550

477

469

390

360

341

315

311

278

273

253

241

233

229

213

202

194

185

11,219

จำนวนการประชุม / Number of Meetingsประเทศ / Countryลำดับ / Rank

Source: ICCA. The association meetings market 2012. Worldwide rankings: number of meetings per country. Country and city Rankings 2012. International 
association meetings market. Abstract for international associations, press, universities, students and consultants, p. 13.
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ลักษณะเดนของตลาดการประชุมสมาคมระหวางประเทศ 
(International Association Meetings Market) มีดังนี้ 

ประเทศ 10 อันดับแรกมีอันดับเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย โดยท่ี 7  
อันดับแรกยังคงมีลำดับเดิม นำโดยสหรัฐฯ เยอรมนี และสเปน 
สำหรับญ่ีปุนน้ันกลับมาสูกลุม 10 อันดับแรก โดยขยับจากลำดับที่ 
13 สูอันดับที่ 8 

ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนั้นสามารถแบงประเทศที่เปน 
เจาภาพ กิจกรรมการประชุมสมาคมระหวางประเทศตามกลุม 
ภูมิศาสตรได 5 กลุม โดยรวมแลวเอเชียตะวันออกเปนภูมิภาค 
ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตามมาดวยเอเชียตะวันออกเฉียง 
ใตดังที ่ปรากฎในรายละเอียดขางลางทั ้งนี ้อ ันดับในวงเล็บ 
หมายถึงอันดับเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย 
ทั้งหมด (ดูตารางที่ 4)  

1. ประเทศในเอเชียตะวันออก ไดแกญ่ีปุน (อันดับท่ี 1) จีน 
(อันดับท่ี 2) เกาหลีใต (อันดับท่ี 4) ไตหวัน (อันดับท่ี 8) 
และฮองกง (อันดับท่ี 10) 
2. ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแกไทย (อันดับท่ี 5) 
สิงคโปร (อันดับท่ี 5) มาเลเซีย (อันดับท่ี 9) อินโดนีเซีย (อันดับท่ี 
11) ฟลิปปนส (อันดับท่ี 13) และเวียดนาม (อันดับท่ี 15) 
3. ประเทศในเขตโอเชียเนีย ไดแกออสเตรเลีย (อันดับท่ี 3) 
และนิวซีแลนด (อันดับท่ี 14)
4. ประเทศในเอเชียใต ไดแกอินเดีย (อันดับท่ี 5) ศรีลังกา 
(อันดับท่ี 18) และเนปาล (อันดับท่ี 20)
5. ประเทศในตะวันออกกลาง ไดแกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
(อันดับท่ี 12) อิสราเอล (อันดับท่ี 16) กาตาร (อันดับท่ี 17) และ 
จอรแดน (อันดับท่ี 19)

ในสวนการจัดอันดับเมืองตัวเลขช้ีอยางชัดเจนวาเมืองในทวีปยุโรป 
มีจำนวนการประชุมตอเมืองสูงสุดในป 2555 เวียนนาร้ังตำแหนง
อันดับ 1 โดยจัดประชุม 195 ครั้ง และปารีสยังคงรั้งอันดับ 2 
เบอรลินไตอันดับขึ้น 1 อันดับสูตำแหนงที่ 3 ขณะที่เมืองมาดริด
และบารเซโลนาของสเปนอยูในอันดับที่ 4 และ 5 สวนลอนดอน
และสิงคโปรอยูในอันดับ 6 รวม ปกก่ิงตกไป 3 อันดับสูลำดับท่ี 13

สำหรับเมืองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียท่ีจัดกิจกรรมการประชุม 
สมาคมระหวางประเทศนั้น เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ 
เอเชียตะวันออกมีบทบาทมากเปนพิเศษสวนเมืองในเขตโอเชียเนีย 
ที ่มีบทบาทมากพอสมควรนั้นทุกเมืองลวนแตอยู ในประเทศ 
ออสเตรเลีย ขณะท่ีโดยภาพรวมเมืองในเอเชียใตและตะวันออกกลาง 
ยังมีบทบาทไมมากนัก เวนแตเมืองท่ีระบุในตารางท่ี 5 รายละเอียด 
ของเมืองตางๆท่ีมีบทบาทดานการประชุมสมาคมระหวางประเทศ 
มีดังนี้ 

Salient features of the international association 
meetings market are as follows: 

The top 10 countries showed little change in the 
ranking, with the top 7 repeating their positions, led  
by the USA, Germany and Spain. Japan jumped back  
into the top 10, moving upward from 13th to 8th place.

In Asia and Oceania, countries hosting association 
meetings may be divided into 5 geographical 
groups. In aggregate, East Asia was the most 
successful region, followed by Southeast Asia. 
Details of their relative rankings within Asia and 
Oceania are provided below in the parentheses 
after the name of each country (See Table 4).   

East Asian countries: Japan (no. 1), China (no. 2), 
South Korea (no. 4), Taiwan (no. 8), and Hong Kong  
(no. 10); 
Southeast Asian countries: Thailand (no. 5), Singapore 
(no. 5), Malaysia (no. 9), Indonesia (no. 11), Philippines 
(no. 13), and Vietnam (no. 15);  
Oceanic countries: Australia (no. 3), and New 
Zealand (no. 14);
South Asian countries: India (no. 5), Sri Lanka (no. 18), 
and Nepal (no. 20); 
Middle East countries: United Arab Emirates (no. 12), 
Israel (no. 16), Qatar (no. 17), and Jordan (no. 19).
 
With regard to the city ranking, the figures clearly 
point to the fact that European cities reigned supreme  
in terms of the number of meetings per city in 2012. 
Vienna retained its no. 1 status with 195 meetings, 
and Paris was still in 2nd place. Berlin climbed one 
place to 3rd, while Spain’s Madrid and Barcelona 
were 4th and 5th. London and Singapore shared 
6th place. Beijing fell 3 places to 13th.

Of all Asian and Oceanic cities hosting international 
association meetings, Southeast Asian and East 
Asian cities were particularly successful. All of the 
relatively active Oceanic cities in the key cities 
ranking were located in Australia. Meanwhile, 
South Asian and Middle East cities are relatively 
much less involved, with the exception of the 
cities included in Table 5. Details of these top 20 
cities are as follows:
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1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแกสิงคโปร (อันดับที่ 1) 
กรุงเทพมหานคร (อันดับที่ 3) กัวลาลัมเปอร (อันดับที่ 8) บาหลี 
(อันดับที่ 14) และมะนิลา (อันดับที่ 19) 
2. เอเชียตะวันออกไดแกปกกิ่ง (อันดับที่ 2) โซล (อันดับที่ 4) 
ฮองกง (อันดับที่ 5) ไทเป (อันดับที่ 7) โตเกียว (อันดับที่ 8)  
เซี่ยงไฮ (อันดับที่ 10)  เกียวโต (อันดับที่ 11) เชจู (อันดับที่ 17)  
ปูซาน (อันดับที่ 18)  และฟุกุโอกะ(อันดับที่ 20)  
3. โอเชียเนียไดแกซิดนีย (อันดับ 6) เมลเบิรน (อันดับ 12) 
และบริสเบน (อันดับ 15)
4. เอเชียใตไดแกนิวเดลี (อันดับ 13) 
5. ตะวันออกกลางไดแกดูไบ (อันดับ 16) 

ในป 2555 ภาคสวนสมาคมระหวางประเทศ (International 
Association Sector) แสดงถึงการเติบโตอยางเขมแข็งดังที่เปน 
มาตลอดหลายปนี้แมเศรษฐกิจโลกจะมีความไมแนก็ตาม ICCA 
เล็งเห็นวาเหตุผลหลักสำหรับสภาพการณนี้คือ 
1) สมาคมระหวางประเทศ (International Associations) 
เกือบทุกแหงมีหนาที่ตามบทบัญญัติที่จะตองประชุมสม่ำเสมอ 
และการประชุมประจำปหรือราย 2 ปของสมาคมเหลานี้ ‘มี 
ลักษณะนัยยะสำคัญย่ิงตอภารกิจ’ มากข้ึนทุกทีสำหรับประชาคม 
ของตน ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกและผูมีสวนไดสวนเสียจำนวนมาก  

2) ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจในบางภูมิภาคของโลกกระตุน 
การเติบโตในการประชุมสมาคม ซึ่งหมุนเวียนตามภูมิภาค โดย 
เฉพาะอยางยิ่งในเอเชียและลาตินอเมริกาทั้งนี้มีการสังเกตวา 
แนวโนมนี้ไดปรากฎขึ้นในแอฟริกาและตะวันออกกลางดวย
  
3) การประชุมทางวิชาการระดับสมาคม (Association Congresses)  
นั้นสวนมากมีแรงผลักดันมาจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
การดูแลสุขภาพ และวิทยาการ ปจจุบันนี้คือยุคซึ่งการคนพบ 
ความรูและการสรางนวัตกรรมขยายตัวอยางรวดเร็วอยางไม 
เคยมีมากอน มีการสรางสมาคมใหมๆ และสรางงานไมซเพื่อ 
แลกเปลี่ยนความรูเชิงลึกและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหมๆเพื่อ 
เปนการตอยอดจากองคความรูใหมนี้ 

ทั้งหมดนี้ถือวาเปนนิมิตหมายที่ดีสำหรับการเติบโตตอเนื่องใน 
อนาคต อน่ึง ICCA มีทัศนะวาท่ีหมายใดหรือบริษัทใดท่ีประสงค 
จะมีบทบาทระยะยาวอยางจริงจังในธุรกิจการประชุมระหวาง 
ประเทศ (International Meetings Business) ควรเขามีสวนรวม 
ในภาคสวนสมาคมระหวางประเทศ (International Association  
Sector)11 

(หนาถัดไป)
ตารางที่ 3 จำนวนการประชุมสมาคมตอเมืองในป 2555

Southeast Asian cities: Singapore (no. 1), Bangkok 
(no. 3), Kuala Lumpur (no. 8), Bali (no. 14), and 
Manila (no. 19);  
East Asian cities: Beijing (no. 2), Seoul (no. 4), 
Hong Kong (no. 5), Taipei (no. 7), Tokyo (no. 8), 
Shanghai (no. 10), Kyoto (no. 11), Jeju (no. 17) 
Busan (no. 18), and Fukuoka (no. 20);   
Oceanic cities: Sydney (no. 6), Melbourne (no. 
12), and Brisbane (no. 15); 
Southeast cities: New Delhi (no. 13); and 
Middle East cities: Dubai (no. 16).  

In 2012, the international association sector 
exhibited robust growth, as has been the case 
throughout the last few years of global economic 
uncertainty. ICCA envisages key reasons for this 
state of affairs as follows: 
1) almost all international associations have a 
statutory duty to meet on a regular basis, and 
their annual or biannual main congresses have 
become increasingly ‘mission critical’ for their 
communities of members and stakeholders
 
2) economic strength in certain regions of the 
world stimulates growth in regionally rotating 
association meetings, particularly in Asia and 
Latin America. This trend has also been observed 
to have emerged in Africa and the Middle East

3) association congresses are largely driven by 
scientific, healthcare and technological advances. 
This is now an era where the accelerated expansion of 
discovery and innovation occurs to an unprecedented 
degree, creating entirely new associations and events 
to share an insight into this new knowledge and 
develop new business opportunities therefrom.

All these bode well for continuing growth in the 
future.  In this light, ICCA argues that any destination 
or company wishing to be a serious long-term player 
in the international meetings business should  
make sure that it is involved in the international 
association sector.11

(Next Page)
Table 3 Number of Meetings per City in 2012

11. ICCA. ICCA Press Resources. Retrieved 21 April, 2014, from http://www.iccaworld.com/npps/iccapresskit.cfm. 
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1

2

3

4

5

6

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

19

20

20

เว�ยนนา / Vienna

ปาร�ส / Paris

เบอร�ลิน / Berlin

มาดร�ด / Madrid

บาร�เซโลนา / Barcelona

ลอนดอน / London

สิงคโปร� / Singapore

โคเปนเฮเกน / Copenhagen

อิสตันบูล / Istanbul

อัมสเตอร�ดัม / Amsterdam

ปราก / Prague

สต็อกโฮล�ม / Stockholm

ป�กกิ�ง / Beijing

บรัสเซลส� / Brussels 

ลิสบอน / Lisbon

กรุงเทพมหานคร / Bangkok

เฮลซิงกิ / Helsinki 

โซล / Seoul 

บัวโนสไอเรส / Buenos Aires

บูดาเปสต� / Budapest

โรม / Rome

รวม / Total

195

181

172

164

154

150

150

137

128

122

112

110

109

107

106

105

100

100

99

98

98

11,219

จำนวนการประชุม / Number of Meetingsเมือง / Cityลำดับ / Rank

Source: ICCA. The Association meetings market 2012. Worldwide rankings: number of meetings per city. Country and city rankings 2012. International association 
meetings market. Abstract for international associations, press, universities, students and consultants, p. 18-19.
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1

2

3

4

5

5

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ญ่ีปุ�น / Japan (8)

จ�น / China (10)

ออสเตรเลีย / Australia (13)

เกาหลีใต� / South Korea (16)

อินเดีย / India (25)

สิงคโปร� / Singapore (25)

ไทย / Thailand (25)

ไต�หวัน / Chinese Taipei (33)

มาเลเซีย / Malaysia (35)

ฮ�องกง / Hongkong (38)

อินโดนีเซีย / Indonesia (41)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส� / 

United Arab Emirates (42)

ฟ�ลิปป�นส� / Philipines (49)

นิวซีแลนด� / New Zealand (51)

เว�ยดนาม / Vietnam (55)

อิสราเอล / Israel (56)

กาตาร� / Qatar (66)

ศร�ลังกา / Sri Lanka (73)

จอร�แดน / Jordan (78)

เนปาล / Nepal (80)

341

311

253

229

150

150

150

117

109

96

73

63

48

45

35

34

20

14

11

10

จำนวนการประชุม / Number of Meetingsประเทศ / Countryลำดับ / Rank

ตารางท่ี 4 จำนวนการประชุมสมาคมท่ีจัดข�น้ในประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย 20 ประเทศแรกในป� 2555
Table 4 Number of Meetings Held in Top 20 Asian and Oceanic Countries in 2012

Source: ICCA. The association meetings market 2012. Asia Pacific & Middle East rankings: number of meetings per country. Country and city Rankings 2012. 
International association meetings market. Abstract for international associations, press, universities, students and consultants, p. 35. 
NB: The numeral in parentheses after the name of each country designates its world ranking.  
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Source: Analyzed by the research team, based on ICCA. The association meetings market 2012. Asia Pacific & Middle East rankings: number of meetings per country. Country and city rankings 2012. 
International association meetings market. Abstract for international associations, press, universities, students and consultants, pp. 35-36.

จำนวนการประชุมสมาคมที่จัดในประเทศเอเชีย
และโอเชียเนีย 5 ประเทศแรกในป� 2555

No. of Assocation Meetings Held in 
Top 5 Asian and Oceanic Countries in 2012  

Japan
15%

China P.R.
13%

Australia
11%

South Korea
10%

India
6%

Singapore
6%

Thailand
6%

The rest
33%
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1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

สิงคโปร� / Singapore (6)

ป�กกิ�ง / Beijing (13)

กรุงเทพมหานคร / Bangkok (16)

โซล / Seoul (17)

ฮ�องกง / Hong Kong (23)

ซิดนีย� นิวเซาท�เวลส� / Sydney, NSW (24)

ไทเป / Taipei (26)

กัวลาลัมเปอร� / Kuala Lumpur (31)

โตเกียว / Tokyo (31)

เซี่ยงไฮ� / Shanghai (35)

เกียวโต / Kyoto (36)

เมลเบิร�น ว�กตอเร�ย/ Melbourne, VIC (39)

นิวเดลลี/ New Delhi (46)

บาหลี / Bali (48)

บร�สเบน คว�นส�แลนด� / Brisbane, QLD (56)

ดูไบ / Dubai (60)

เซจู / Jeju (71)

ปูซาน / Busan (72)

มะนิลา / Manila (74)

ฟุกุโอกะ / Fukuoka (27)

150

109

105

100

96

86

80

69

69

64

61

54

48

47

40

38

33

32

31

23

จำนวนการประชุม / Number of Meetingsเมือง / Cityลำดับ / Rank

ตารางที่ 5 อันดับเมืองที่จัดประชุมสมาคมในเขตเอเชียและโอเชียเนีย
Table 5 Asian and Oceanic City Rankings 

Source: ICCA. The association meetings market 2012. Asia Pacific & Middle East rankings: number of meetings per city. Country and city Rankings 2012. 
International association meetings market. Abstract for international associations, press, universities, students and consultants, p. 37. 
NB: The numeral in parentheses after the name of each city designates its world ranking.  
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1.4
งานแสดงสินค�านานาชาติ

ในป 2555 ผูจัดงานขายพ้ืนท่ีงานแสดงสินคารวม 16,307,250 ตร.ม.  

ใหแกลูกคาของตนในทวีปเอเชีย คิดเปนอัตราการเติบโต 2.7% เม่ือ 

เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี 15,876,500 ตร.ม. ในป 2554 (ดูตารางท่ี 1) 

ในตัวเลขรวมน้ี จำนวนพ้ืนท่ีกวา 55% ขายในประเทศจีน และ 12% 

ในประเทศญ่ีปุน120ซ่ึงรายการหลักท้ัง 2 น้ีเม่ือรวมกันแลวคิดเปน 

จำนวนถึง 67% อนึ่ง ในบรรดางานแสดงสินคาจำนวน 1,948 

งานที่อยูในฐานขอมูลของ Business Strategies Group (BSG) 

นั้น งานจำนวน 874 งานหรือคิดเปน 45% จัดขึ้นในประเทศ 2 

ประเทศนี้

สำหรับรายไดรวมจากงานแสดงสินคาของทวีปเอเชียในป 2555 

น้ันเทากับ 4,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 2.3% จากตัวเลข ในป 

2554 ประเทศจีนยังคงครองตำแหนงท่ี 1 โดยมียอดรวมท่ี 1,500 

ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเติบโต 3.2% เม่ือเทียบรายป สำหรับญ่ีปุนซ่ึง 

เปนตลาดท่ีใหญอันดับ 2 เติบโตข้ึน 2.5% เม่ือ เปรียบเทียบปตอป 

จาก 897 ลานเหรียญสหรัฐฯเปน 919 ลานเหรียญสหรัฐฯ13

Exhibitions/Trade Fairs

In 2012, a total of 16,307,250 m2 of trade fair space 
was sold by exhibition organizers to their clients in 
Asia, representing a 2.7% growth rate in comparison to 
15,876,500 m2 in 2011 (see table 1). Of this aggregate 
number, more than 55% was sold in China and 12% 
in Japan12 – key figures which when combined 
represent a staggering 67%. Among the 1,948 trade 
fairs included in the BSG database, 874 or 45% 
were held in these two countries. 

In aggregate, revenues from trade fairs in Asia in 2012 
were USD 4.2 billion, up 2.3% over the 2011 figure. 
China continued to hold the top position at USD 1.5 
billion, representing a 3.2% increase year-on-year. 
Japan, the 2nd largest market, grew 2.5% year-on-year 
from USD 897 million to USD 919 million.13

12.  UFI. the Trade Fair Industry in Asia. 9th Edition. Researched and compiled by Business Strategies Group.  June 2013, p. 11. This figure is based on BSG research database developed for UFI. 
The rankings for China and Japan are the same as in 2010 and 2011.

13.  Ibid., p.12.

(หนาขวา)

ตารางที่ 6 ตลาดงานแสดงสินคาคำนวณตามพื้นที่สุทธิประมาณ

การที่ขายได (ตร.ม.) และรายไดประมาณการในป 2555

(Right Page)
Table 6 Asian Trade Fair Markets by Estimated 
Net M2 Sold and Estimated Revenues in 2012
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จ�น / China (542)

ญี่ปุ�น / Japan (332)

ฮ�องกง / Hong Kong (113)

เกาหลี / Korea (156)

อินเดีย / India (138)

ไต�หวัน / Taiwan (74)

ออสเตรเลีย / Australia (176)

ไทย / Thailand (83)

สิงคโปร� /Singapore (86)

มาเลเซีย / Malaysia (64)

อินโดนีเซีย / Indonesia (49)

เว�ยดนาม / Vietnam (55)

ฟ�ลิปป�นส� Philipines (43)

มาเก�า / Macau (9) 

ปากีสถาน / Pakistan (28)

รวม / Total (1,948)

1,600,000,000

1,200,000,000

800,000,000

400,000,000

0

Estimated 2012 Revenues (USD)
จ�น / China 

(542)

8,996,000

1,932,750

876,500

826,750

810,750

629,250

536,750

464,250

308,250

296,000

189,750

150,250

145,000

72,500

72,500

16,307,250

1,455,479,000

919,278,000

391,113,250

242,404,500

178,642,000

153,212,000

253,971,250

147,245,000

151,748,000

106,083,500

46,864,750

45,378,000

24,212250

18,005,250

19,784,750

4,153,421,500

Source: Adjusted from tables 1 and 2, UFI, the trade fair industry in Asia. 9th edition. Researched and compiled by Business Strategies Group.  June 2013, pp. 11-12.  
NB: The figure in parentheses after the name of each country designates the number of trade fairs identified for that particular country.   

Source: Prepared by the Research Team, based on the data in Table 2, UFI, the trade fair industry in Asia. 9th edition. Researched and compiled by Business Strategies Group. June 2013, p. 12.  
NB: The figure in parentheses after the name of each country designates the number of trade fairs identified for that particular country.   

รูปที่ 2 รายได�ประมาณการของตลาดงานแสดงสินค�า 10 อันดับแรกของทว�ปเอเชีย (2555)
Figure2 Estimated Revenues of Top 10 Asian Trade Fair Markets in Percentage (2012)

ญี่ปุ�น / Japan 
(332)

ฮ�องกง / Hong Kong 
(113)

เกาหลี / Korea 
(556) อินเดีย / India 

(138)

รายได�ประมาณการ (เหร�ยญสหรัฐฯ)
Estimated Annualized Revenues (USD)

พ�้นที่สุทธิประมาณการที่ขายได�(ตร.ม.)
Estimated Annual Size in M2

ประเทศ
Country

ไต�หวัน / Taiwan 
(74)

ออสเตรเลีย / Australia 
(176)

ไทย / Thailand 
(83)

สิงคโปร� / Singapore
(86)

มาเลเซีย / Malaysia 
(64)



ตารางท่ี 7 ตลาดงานแสดงสินค�าคำนวณตามรายได�เฉล่ียต�องานและขนาดเฉล่ียต�องาน (ตร.ม.) ในเอเชียและโอเชียเนีย ในป� 2555
Table 7 Asian and Oceanic Trade Fair Markets by Average Revenue per Fair and Average Size per Fair in M2 in 2012

ฮ�องกง / Hong Kong (113)

ญี่ปุ�น / Japan (332)

จ�น / China (542)

ไต�หวัน / Taiwan (74)

มาเก�า / Macau (9) 

ไทย / Thailand (83)

สิงคโปร� /Singapore (86)

มาเลเซีย / Malaysia (64)

เกาหลี / Korea (156)

ออสเตรเลีย / Australia (176)

อินเดีย / India (138)

อินโดนีเซีย / Indonesia (49)

เว�ยดนาม / Vietnam (55)

ปากีสถาน / Pakistan (28)

ฟ�ลิปป�นส� Philippines (43)

รวม / Total (1,948)

3,461,179

2,768,910

2,685,386

2,070,432

2,000,583

1,774,036

1,764,512

1,657,555

1,553,875

1,443,018

1,294,507

956,423

825,055

706,598

563,076

2,132,147

7,757

5,822

16,598

8,503

8,506

5,593

3,584

4,625

5,300

3,050

5,875

3,872

2,732

2,589

3,372

8,371

Source: Adjusted by the research team, based on tables 1 and 2, UFI, the trade fair industry in Asia. 9th edition. Researched and compiled by Business Strategies Group.  June 2013, pp. 11-12.  
NB: The figure in parentheses after the name of each country designates the number of trade fairs identified for that particular country.   
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ในแงรายไดเฉลี่ยตองานแสดงสินคา 1 งานนั้นฮองกงยังคงครอง 

ตำแหนงอันดับ 1 ประจำภูมิภาคในป 2555 โดยมีรายไดเฉลี่ย 

ตองานเทากับ 3.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงสูงกวาญ่ีปุนท่ีครองอันดับ 2 

อยูถึง 25% (ตัวเลขสำหรับญี่ปุนเทากับ 2.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

การที ่ฮองกงนำหนาญี่ปุ นอยู มากนั ้นเนื ่องมาจากงานจัดหา 

สินคา (Sourcing Fairs) ขนาดใหญมีระดับราคาที่คอนขางสูง 

เมื่อเทียบกับมาตรฐานของภูมิภาคตลาดอื่นอีก 3 แหงที่มีรายได 

เฉลี่ยตองานสูงกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2555 ไดแก 

In terms of average revenue per fair, Hong Kong still held  
the regional top position in 2012 with an average 
revenue per fair of USD 3.5 million, which is 25% 
higher than the second-placed Japan (USD 2.8 million). 
Hong Kong’s wide lead was driven by its large-scale 
sourcing fairs which maintain relatively high prices by 
the region’s standards. The only 3 other markets to 
average more than USD 2 million per fair in 2012 were

ขนาดเฉลี่ยต�องาน (ตร.ม.)
Average Size per Fair in M2

รายได�เฉลี่ยต�องาน (เหร�ยญสหรัฐฯ)
Average Revenue per Fair (USD)

ประเทศ
Country



ตารางที่ 8: จำนวนศูนย�และขนาดพ�้นที่จัดงานแสดงสินค�านานาชาติ (ตร.ม.) ในป� 2555 
Table 8 Number of Exhibition Centers and Total Space (M2) in 2012 

จ�น / China

ญี่ปุ�น / Japan

เกาหลี / Korea

อินเดีย / India

ไทย / Thailand

สิงคโปร� /Singapore

ฮ�องกง / Hong Kong

ออสเตรเลีย / Australia

ไต�หวัน / Taiwan

มาเก�า / Macau 

มาเลเซีย / Malaysia

อินโดนีเซีย / Indonesia

ปากีสถาน / Pakistan

เว�ยดนาม / Vietnam

ฟ�ลิปป�นส� Philippines

101

13

12

13

9

4

2

10

4

2

4

8

2

4

3

191

4,533,782

355,658

308,368

285,457

222,984

219,970

149,820

139,242

99,278

76,715

71,292

56,094

39,045

33,793

26,257

6,617,755

Source: Adjusted by the research team, based on table 7, UFI, the trade fair industry in Asia. 9th edition. Researched and compiled by Business Strategies Group. June 2013, p. 20. 
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จีน (2.7 ลาน เหรียญสหรัฐฯ) ไตหวัน (2.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

และมาเกา (2.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ)14

สถานที่จัดงานแสดงสินคา (Venues) 

ในแงขนาดพื้นที่จัดงานในตลาดขนาดใหญทั่วเอเชียตะวันออก 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และโอเชียเนียนั้นปรากฎวา  

ประเทศจีน มีสวนแบงสูงกวาประเทศ อื่นอยางเห็นไดชัด

China (USD 2.7 million), Taiwan (USD 2.1 million), 
and Macau (USD 2.0 million).14

Trade Fair Venues
In terms of venue capacity across major markets in 
East Asia, Southeast Asia, South Asia, and Oceania, 
China has the lion’s share

14. Loc.cit., p. 12. 

ขนาดพ�้นที่ในร�ม (ตร.ม.)
Total Gross Indoor Size in M2

จำนวนศูนย�
No. of Centers

ประเทศ/ภูมิภาค
Country/Region



15. Ibid., pp. 12-55.
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ลักษณะเดนบางประการรวมถึงพัฒนาสำคัญๆในภาคงานแสดง

สินคาของเอเชียในป 2555 อาจสรุปไดดังนี้15

ในป 2555 ภาคการแสดงสินคาของเอเชียเติบโต 2.7% หากวัด 

ดวยพ้ืนท่ีซ่ึงขายได เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราเติบโต 4.3% และ 2.6% 

สำหรับป 2553 และ 2554 ตามลำดับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เติบโตสูงท่ีสุดในป 2555 โดยท่ีมาเลเซียและสิงคโปรเติบโต 8.25% 

และ 7.6% ตามลำดับ ในขณะท่ีประเทศซ่ึงมีขนาดตลาดการแสดง 

สินคาใหญกวาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตางก็เติบโต 

อยางเห็นไดชัดเชนกัน นั่นคือ จีน ญี่ปุน และอินเดียลวนเติบโต 

ขึ้นพอสมควรในอัตรา 3.0%, 3.2% และ 2.8% ตามลำดับ

BSG พยากรณวาพ้ืนท่ีสุทธิท่ีขายไดของจีนจะมีการเติบโตประมาณ  

3.0% ในป 2557 ทั้งนี้ควรสังเกตวาอีเวนทและนักจัดงานไมซ 

ในกลุมผูนำประเภทสินคาตางๆเติบโตดวยตัวเลขที่สูงกวานี้มาก 

งานสำคัญๆในเมืองจัดงานแสดงสินคาเมืองหลักๆ เชนกวางเจา 

เซี่ยงไฮ และเซินเจิ้นนั้นพยากรณวาจะเติบโตดวยตัวเลข 2 หลัก 

ในแงของพื้นที่จัดงานที่ขายไดตอรายอุตสาหกรรมนั้นปรากฎวา 

การแบงกลุมการขายพ้ืนท่ีรายภาคสวน/อุตสาหกรรมยังคงคอนขาง 

คงท่ีในลักษณะเดียวกับปกอนหนาน้ัน (จากป 2548 ถึง 2555) 

วิศวกรรมศาสตร/อุตสาหกรรมยังคงเปนประเภทรายการท่ีครองอันดับ 

สูงสุดในป 2556 โดยมีพ้ืนท่ีจัดงานซ่ึงขายไดรวม 1,711,750 ตร.ม. 

ตามติดดวยรายการท่ัวไปและเคร่ืองเรือน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีขายไดจำนวน  

1,638,500 ตร.ม. และ 1,590,500 ตร.ม. ตามลำดับ        

Certain salient features and major developments in 
Asia’s trade fair sector in 2012 may be summarized 
as follows;15

In 2012, Asia’ trade fair sector experienced a 2.7% 
growth as measured by space sold, in comparison 
to 4.3% (for 2010) and 2.6% (for 2011) growth 
figures. Southeast Asia was the growth champion in 
2012 with Malaysia and Singapore registering 8.2 
and 7.6% growth figures respectively. Meanwhile, 
larger players experience perceivable growth 
performance – i.e. China, Japan, and India all 
went modestly upbeat in the order of 3.0%, 3.2%, 
and 2.8%. 

BSG forecasts that China would experience aggregate 
growth in net space sold of approximately 3.0% in 2014. 
It is to be noted that category-leading events and 
organizers would forge ahead with far higher 
growth figures. Double-digit growth is predicted 
for key events in major trade fair destinations 
such as Guangzhou, Shanghai, and Shenzhen. 

In terms of venue space sold per industry the 
segmentation of space sale by sector/industry has 
remained relatively consistent, very much in the 

5,000,000

3,750,000

2,500,000

1,250,000

0

Total Gross Indoor Size

Source: Prepared by the research team, based on UFI, the trade fair industry in Asia. 9th edition. Researched and 
compiled by Business Strategies Group.  June 2013, p. 20.  
NB: 1) The 1st number in parentheses after each country refers to the number of exhibition centers in that particular 
country. 2) The 2nd number after the colon in parentheses refers to the total space in percentage in comparison to 
the Region’s total exhibition space.

รูปที่ 3 ขนาดพ�้นที่ในร�ม (ตร.ม.)
Figure 3 Total Gross Indoor Size (M2)
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เก่ียวกับมิติขนาดพ้ืนท่ีสถานท่ีจัดงานในทวีปเอเชียน้ัน มีพัฒนาการ 

ในเชิงบวกเพิ่มเติมในตลาดที่มีศักยภาพสูงดังนี้ 

1) ศูนยการประชุมและแสดงสินคานานาชาติหงเฉียวท่ีนครเซ่ียงไฮ  

(Shanghai Hongqiao Convention and Exhibition Centre)  

และเซ่ียงไฮดิสนียแลนด (Shanghai Disneyland) มีกำหนดสราง 

แลวเสร็จภายในป 2558 ศูนยแหงน้ีจะมีพ้ืนท่ีงานแสดงสินคาในรม 

เทากับ 400,000 ตร.ม. ทำใหกลายเปนศูนยประชุมและการแสดง 

สินคา นานาชาติที่ใหญที่สุดในทวีปเอเชีย16

2) สำหรับอาเซียนจะมีการเพิ่มขนาดพื้นที่จัดงานที่สำคัญอยู 3  

แหง ในอนาคตอันใกลนี้ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ไดแกศูนย 

New MATRADE  ในกรุงกัวลาลัมเปอรซึ่งมีกำหนดเพิ่มพื้นที่อีก 

100,000 ตร.ม. ในป 2557 ในลักษณะเดียวกันกรุงจาการตาจะ 

เพิ่มพื้นที่จัดอีเวนทอีก 160,000 ตรม. คือ BSD Convention 

Center และ Alam Sutera International Exhibition and 

Convention Center ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 100,000 ตร.ม. และ 60,000 ตร.ม.  

ตามลำดับ 

3) ศูนย TWTC หนานก่ัง (TWTC Nangang) ของไตหวันมีกำหนด 

ดำเนินงานในป 2558 ท้ังน้ีจะเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีเทากับ 83,000 ตร.ม.  

จากจำนวนพ้ืนท่ีปจจุบันสูงสุดขนาด 45,000 ตร.ม. การขยายพ้ืนท่ี 

นี้ถือวาเปนการสงเสริมยอดขายพื้นที่ในงานขนาดใหญบางงาน 

ของ TAITRA – ซึ่งรวมถึง COMPUTEX

4) พ้ืนท่ีจัดงานของเกาหลีใตจะมีการเพ่ิมเล็กนอย โดยมีการพัฒนา 

ศูนยการประชุมนานาชาติ Seoul Station Convention Center  

ขึ้นมาใหม พื้นที่รวมขนาด 16,000 ตร.ม. ในป 255717

same vein as the previous years (from 2005 to 
2012). Engineering/industrial products remains 
the top categories in 2013, representing 1,711,750 
m2 of venue space sold, closely followed by the 
general and furniture categories with 1,638,500 
m2 and 1,590,500 m2 sold, respectively.

With respect to the continent’s venue capacity 
landscape, certain upward developments have been 
identified in markets with high market potential:

1) The Shanghai Hongqiao Convention and 
Exhibition Centre and Shanghai Disneyland are 
set to be completed by 2015. The complex is set 
to occupy an indoor trade fair space of 400,000 
m2 to become Asia’s largest convention and 
exhibition center.16

2) Three of the most remarkable forthcoming 
venue capacity additions occur in ASEAN – Indonesia 
and Malaysia. Kuala Lumpur’s New MATRADE 
venue is scheduled to add 100,000 m2 in 2414. In 
the same vein, Jakarta will add another 160,000 
m2 (BSD Convention Center and Alam Sutera 
International Exhibition and Convention Center 
with 100,000 m2 and 60,000 m2 event spaces 
respectively).

3) Taiwan’s TWTC Nangang is scheduled to be 
operational in 2015 to reach a space capacity of 
83,000 m2 (from its current 45,000 m2 space ceiling). 
This expansion is hailed as a boost in space sales at 
certain TAITRA’s largest events – COMPUTEX included.
 
4) Korea’s venue capacity will be modestly 
increased with the newly redeveloped Seoul Station 
Convention Center opened, featuring a total of 
16,000 m2 available space in 2014.17 

16. Meanwhile, Shanghai. Disney World will be composed of 5 themed zones, while 2 Disneyland hotels are in the pipeline, see eChinacities. Hongqiao Convention and Exhibition Centre and 
Disneyland to be completed by 2015. Retrieved April 20, 2014, from http://www.echinacities.com/news/Hongqiao-Convention-and-Exhibition- Centre-and-Disneyland-to-be-completed-by-2015

17. UFI. op.cit. p. 50.
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สถานการณ
�อุตสาหกรรมไมซ�ของประเทศไทย

ในไตรมาสที่ 1 ป�งบประมาณ 2557 เอเชีย 
เป�นตลาดไมซ�รวมสูงสุดของไทย โดยคิดเป�น 
สัดส�วนสูงถึง 72% ตะวันออกกลางเป�นตลาด 
ท่ีมีศักยภาพสูง โดยมีการเติบโตถึง 525% 
จ�นยังคงเป�นตลาดขนาดใหญ�สุดและมีลู�ทาง 
สดใสท่ีสุดสำหรับภาคส�วนไมซ�ของไทย โดย 
เติบโตถึง 177% ท้ังน้ีภาคการประชุมนานาชาติ  
(Convention Sector) เป�นตลาดที่ใหญ�
ท่ีสุดในแง�ของจำนวนและรายได� อน่ึงจำนวน 
นักเดินทางไมซ�ที่เดินทางเข�ามาประเทศไทย 
เพ�่อร�วมงานจำแนกตามรายภาคส�วนมีดัง 
ต�อไปน้ี การประชุมนานาชาติจำนวน 58,682 
คน กิจกรรมการท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล 
(Incentive Sector) จำนวน 58,564 คน 
การประชุม  (Meetings) จำนวน 38,318 คน  
และการแสดงสินค�านานาชาติ (Exhibitions) 
จำนวน 31,303 คน 

In the 1st quarter of the fiscal year 2014, 
Asia dominated Thailand’s aggregate 
MICE market with a lion’s share of 
72%. The Middle East constituted a 
potential market, recording the highest 
growth of 525%. China remained 
the most sizeable and promising 
market for Thailand’s MICE sector, 
registering a 177% growth rate. The 
convention sector constituted the 
largest market in terms of volume and 
revenue. 58,682, 58,564, 38,318, and 
31,303 visitors traveled to Thailand 
for conventions, incentive activities, 
meetings, and exhibitions respectively. 

Thailand’s M
ICE Situation



18. Many industry experts are of the opinion that the single most influential factor, not to be ignored, that exerts the most profound bearing on the country’s MICE sector during this period is the 
nation’s political dynamics. This holds true as a result of the fact that MICE activities require extensive planning and involve demanding clientele, see World Tourism Organization, Conclusions of 
the International Seminar on MICE Tourism and Business Tourism, Santiago, Chile, 25-26 May 2005. However, a great number of firms believe that the current situation also presents opportunities. 
After somewhat less active business signs in early 2014, the situation seems to have picked up, especially in the trade fairs sector, whereby numerous companies operating in the domestic markets 
have started to resort to the hard-sale marketing approach to achieve their market shares and regain their lost grounds in April and May, 2014, see Prachachart Thurakit. Hard-Sale Events Planned 
to Boost Sales in Q1. 20-30 April, 2014, p.13.  

19. Thailand Convention and Exhibition Bureau. TCEB Newsletter, Issue 34 Jan-Feb 2014, p. 5.; and MICE Journal Issue: Jan-Feb 2014, p.3.  
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ผลการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมไมซของไทยน้ันเปนประเด็น 

ที่มีการอภิปรายกันอยางมากในชวงที่เศรษฐกิจไทยมีอัตราการ 

เติบโตไมสูงนักอยางไรก็ตามแนวโนมดานบวกไดปรากฎขึ้นอยาง 

ชัดแจงในอุตสาหกรรมไมซดังนี้18

ภาคอุตสาหกรรมไมซของไทยยังคงเติบโตในไตรมาสแรกของป 

งบประมาณ 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ท้ังในดานจำนวน 

ผูเขารวมกิจกรรมไมซและรายไดจากอุตสาหกรรมไมซ19 สสปน. 

ยังเรงการรณรงคโดยเปดตัว “Thailand’s MICE Rewards” ในงาน  

AIME 2014 (Asia-Pacific Incentive & Meetings Expo) ณ นคร  

เมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้สสปน. พยากรณ วาในป 

งบประมาณ 2557 อุตสาหกรรมไมซจะสรางรายไดใหประเทศ 

จำนวน 96,900 ลานบาท

ในไตรมาสที่ 1 ของงบประมาณ 2557 มีนักเดินทางไมซจำนวน 

186,864 คน เดินทางเขารวมงานไมซในประเทศไทย ซึ่งเพิ่มขึ้น 

จากป 2556 ถึง 5.16% และสรางรายไดจำนวน 16,030 ลานบาท  

เพ่ิมข้ึน 6.16% นักเดินทางท่ีเขารวมกิจกรรมไมซสูงสุด 10 อันดับ 

แรกนั้นสวนใหญมาจากทวีปเอเชีย นำโดยจีน (38,036 คน) 

มาเลเซีย (13,103 คน) สิงคโปร (11,741 คน) อินเดีย (9,519 คน)  

ฟลิปปนส (6,688 คน) ออสเตรเลีย (6,303 คน) เกาหลี (4,859 คน)  

สหรัฐอเมริกา (4,447 คน) ญ่ีปุน (4,043 คน) และฮองกง (3,692 คน)

หากพิจารณาเปนรายภูมิภาค ทวีปเอเชียยังคงมีบทบาทในตลาด 

ไมซของไทยโดยภาพรวมมากท่ีสุด โดยมีสวนแบงถึง 72% มีอัตรา 

เติบโตถึง 20.35% ตะวันออกกลางนับเปนตลาดที่มีศักยภาพสูง 

และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงตอเนื่องในระยะหลายปที่ผานมา

ตามศักยภาพดังกลาว ตลาดตะวันออกกลางเติบโตสูงสุด 525% 

ในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2557 ในขณะท่ีตลาดโอเชียเนีย 

เติบโต 16.63% 

The Thai MICE sector’s performance is a much 
debated topic amidst the current economic 
dynamism. Now, certain clearly positive trends 
have emerged:18   

Thailand’s MICE industry continued to exhibit 
solid growth in the 1st quarter of the country’s fiscal 
year 2014 (October – December 2013), both in terms 
of the number of MICE visitors and revenue.19 TCEB 
also stepped its efforts, shoring up its promotional 
campaign with the launch of the “Thailand’s MICE 
Rewards” at AIME 2014 (Asia-Pacific Incentive & 
Meetings Expo) in Melbourne, Australia. The Bureau 
also forecasted that in the 2014 fiscal year, the MICE 
industry should generate THB 96.9 billion in revenue.

The 1st quarter of the fiscal year 2014 ushered in 186,864 
MICE visitors, a respectable increase of 5.16% and 
revenue of THB 16.03 billion which has risen by 6.16%. 
The top 10 incoming MICE travelers came mostly from 
Asia, led by China (38,036 visitors), Malaysia (13,103 
visitors), Singapore (11,741 visitors), India (9,519 visitors), 
Philippines (6,688 visitors), Australia (6,303 visitors), 
Korea (4,859 visitors), America (4,447 visitors), Japan 
(4,043 visitors), and Hong Kong (3,692 visitors).

By region, Asia dominated the nation’s aggregate MICE 
market with a lion’s share of 72%, representing a 
remarkable 20.35% growth rate. The Middle East 
constitutes a market with great potential, and has 
unmistakably been exhibiting robust growth rates 
over the past years. The Middle East market 
recorded the highest growth of 525% in the 1st 
quarter of the fiscal year 2014, while Oceania 
rose by 16.63%. 
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หากพิจารณาเปนรายประเทศจีนยังคงเปนตลาดที่มีขนาดใหญ 

และมีลูทางดีท่ีสุดสำหรับภาคอุตสาหกรรมไมซไทย โดยเติบโตสูงถึง  

177% ในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2557 เมื่อเปรียบเทียบ 

กับไตรมาสเดียวกันของปงบประมาณ 2556 

เม่ือจำแนกเปนรายภาคปรากฎวา ภาคการประชุมนานาชาติ (Convention 

Sector) มีสัดสวนสูงสุดในแงจำนวนและรายได ภาคการประชุม 

นานาชาติมีผูเขารวมงานจำนวน 58,682 คน คิดเปนการเพ่ิม 9.29%  

และสรางรายได 5,810 ลานบาท (เพิ่มขึ้น 9.30%) ในขณะเดียว 

กันนักทองเที่ยวจำนวน 58,564 คน มาเยือนประเทศไทยในภาค 

การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล (Incentive Sector) ผูแทน 38,318  

คนเดินทางเขามารวมการประชุม (Meetings) และนักเดินทางจำนวน  

31,303 คนมารวมงานการแสดงสินคานานาชาติ  (Exhibitions)

ตามขอมูลโครงการวิจัยการตลาดท่ีดำเนินการในไตรมาสท่ี 1 ของป 

งบประมาณ 2557 ภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติของไทย 

ประสบความสำเร็จในการจับกลุมตลาดคุณภาพ กอนหนาน้ีมีการ 

ตั้งเปาหมายจำนวนผูรวมงานเติบโต 5% และรายไดเติบโต 10% 

สำหรับภาคการแสดงสินคานานาชาติ ท้ังน้ีจำนวนนักเดินทางท่ีเขา 

รวมชมงานแสดงสินคานานาชาติจริงเพิ่มขึ้น 5.59% ในขณะที่ 

ยอดรายรับจริงเพิ่มขึ้น 10.02%

แมในสภาพสถานการณการเมืองท่ีมีความเปล่ียนแปลงตอเน่ืองใน 

ไตรมาสท่ี 1 ในประเทศไทย สถานการณโดยรวมยังถือวาคอนขาง 

ม่ันคง ในชวงสถานการณพิเศษเชนนี้สสปน. ในฐานะหนวยงานที่ 

ทำหนาที่หลักในการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย 

ไดใชความเพียรพยายามเปนอยางมากเพ่ือฟนคืนความเช่ือม่ันและ 

ใหการสนับสนุนผูจัดงานจากท่ัวโลกท่ีเลือกประเทศไทยเปนสถานท่ี

จัดงานไมซของตน

Country-wise, China remained the most sizeable 
and promising market for Thailand’s MICE sector, 
registering an impressively staggering growth rate 
of 177% in the 1st quarter of the fiscal year 2014 
in comparison to the same quarter in the fiscal 
year 2013. 

Categorized by sector, the convention sector 
constituted the largest market in terms of volume 
and revenue. Conventions involved 58,682 
delegates, representing a rise of 9.29%, and 
generated TBT 5.81 billion in revenue (a 9.30% 
increase). Meanwhile, 58,564 travelers visited 
Thailand in the incentive sector; 38,318 delegates 
flocked in for meetings, and 31,303 visitors for 
exhibitions. 

According to a market research project 
conducted during the 1st quarter of this fiscal 
year, Thailand’s exhibition sector was successful 
in capturing quality market segments. A target of 
5% growth in visitors’ numbers and 10% increase 
in revenue were earlier set for the exhibitions’ 
sector. In reality, the actual number of travelers 
visiting the exhibitions held increased by 5.59%, 
while the actual revenue figures grew by 10.02%. 

Even in the wake of the current dynamic political 
scenario in Thailand, the overall situation remains 
relatively stable. As the focal agency in charge of 
promoting Thailand’s MICE industry, the Bureau 
shall be flexing its muscles in a bid to restore 
confidence and provide support to international 
organizers who select Thailand as their MICE 
venues.
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สสปน.ไดเรงพัฒนาการสงเสริมการตลาดที่มีลักษณะดึงดูดใจ 

เพ่ือเสริมสรางความเช่ือม่ันแกนักทองเท่ียวไมซท่ีเดินทางมาประเทศไทย  

สสปน.พัฒนาโครงการ “Thailand’s MICE Rewards Scheme”  

โดยนำเสนอการรณรงคสงเสริมการตลาด 4 รายการดังนี้  

1) ‘Meetings  Bonus’ ซ่ึงผูจัดงานจะไดรับเงินอุดหนุนจำนวนมาก 

มูลคาต้ังแต 100,000 บาทถึง 1 ลานบาท สำหรับงานท่ีมีผูเขารวม 

จำนวน 200 คนถึง 1,000 คน ซ่ึงพักในประเทศไทยเปนเวลา 3 คืน 

หรือนานกวานั้น 

2) ‘Conventions Bonus’ การรณรงคทางการตลาดโครงการน้ี 

มอบเงินอุดหนุนจำนวนสูงระหวาง 200,000 บาทถึง 500,000 บาท 

ใหแกสมาคม ผูจัดการประชุมระดับอาชีพ (PCOs) หนวยงานรัฐบาล 

และสถาบันการศึกษาสำหรับการประชุมที่มีกลุมผูแทนเขารวม 

ประชุมนานาชาติในประเทศไทยระหวาง 300 คน ถึง 1,000 คน 

3) ‘Business Up 2 U’ Initiative เปนโครงการอุดหนุนแบบกำหนด 

ตายตัวสำหรับการแสดงสินคานานาชาติ ทั้งนี้โดยพิจารณาจาก 

ผลการดำเนินการในชวงหลายปกอนหนาน้ี ในการรณรงคโครงการน้ี

สสปน.จะใหการสนับสนุนท่ีแนนอน 

4) การรณรงค ‘Be My Guest’ Campaign ซ่ึงมุงดึงดูดผูซ้ือและ 

ผูชมการแสดงสินคานานาชาติระดับคุณภาพสูง โดยใหการสนับสนุน 

ทางการเงินสำหรับการจัดที่พักคางคืนให ทั้งนี้ขอเสนอสูงสุดคือ 

หองพัก คางคืน 2 คืนตอคนตองานแสดงสินคานานาชาติ 1 งาน

นอกจากน้ี สสปน. ไดเปดตัวโครงการ Thailand’s MICE Rewards   

ในงาน AIME 2014 ณ นครเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเปน 

งานชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมกาประชุมและการทองเที่ยวเพื่อ 

เปนรางวัล (Meetings and Incentives) ในภูมิภาคเอเชียและ 

แปซิฟก อนึ่งโอเชียเนียนับเปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด 

ตลาดหนึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปนี้ 

แผนการตลาดของประเทศสำหรับไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ  

2557 (มกราคม – มีนาคม 2557) และภายหลังจากนั้นจะเปน 

การทบทวนยุทธศาสตรการตลาดและการฟนฟูตลาดหลักเชน 

อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต และฮองกง ทั้งนี้สสปน. ยังไดเนนที่การ 

สรางเครือขายยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดความรวมมือมากขึ้น 

TCEB has proactively developed enticing packages to 
boost the confidence of the country’s MICE visitors. 
Under the “Thailand’s MICE Rewards Scheme”, TCEB 
is offering 4 promotional campaigns:  
1) ‘Meetings Bonus’: Organizers are offered generous 
financial subsidies worth from THB 100,000 to 
THB 1 million for groups of 200-1,000 delegates 
staying in Thailand over three nights or longer 
2) ‘Conventions Bonus’: This campaign offers associations, 
PCOs, governments and educational institutions 
significant financial subsidies from THB 200,000 
to THB 500,000 for groups of 300-1,000 delegates 
attending international conventions in Thailand 
3) The ‘Business Up 2 U Initiative’: This a fixed subsidy 
program for exhibitions based on their performance 
in previous years. This campaign offers TCEB’s 
guaranteed support 
4) The ‘Be My Guest Campaign’: This campaign aims to 
attract high-quality international exhibition buyers and 
visitors with financial support for room night allocation, up 
to a maximum of two room nights per person per exhibition.

Additionally, TCEB launched the Thailand’s MICE 
Rewards at AIME 2014 in Melbourne, Australia. 
This is one of the leading trade shows for meetings 
and incentives in the Asia-Pacific Region. It is to 
be noted that Oceania constituted a market with 
a high growth rate in the 1st quarter of this year.

The country’s marketing plan for the 2nd quarter 
of the fiscal year 2014 (January- March 2014) and 
beyond involves a revision of its marketing strategy 
anchored on a recovery of such key markets as 
India, Japan, South Korea and Hong Kong. TCEB 
also focuses on creating a new strategic network 
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และสะทอนความมั่นใจ โดยสราง “Thai Team” ในการสงเสริม 

อุตสาหกรรมไมซภายในประเทศและระหวางประเทศ ภาคสวนการ 

ประชุมและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล (Meeting and Incentive 

Sectors) น้ันมุงท่ีตลาดคุณภาพเปนหลัก ในขณะท่ีภาคการประชุม

นานาชาติ (Convention Sector) จะขยายเพื่อครอบคลุมตลาด 

รายสาขาที่มีคุณภาพสูงหลายรายสาขา ซึ่งรวมถึงภาคการศึกษา 

วิทยาการ โทรคมนาคม การเงินและการบัญชี และอุตสาหกรรม 

สรางสรรค สำหรับอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ (Exhibitions  

Industry) น้ัน สสปน.มุงรักษาตลาดท่ีมีอยูแลวในปจจุบันขยายรุก

เขา ตลาดใหม และเพิ่มจำนวนงานแสดงสินคานานาชาติใน 

อุตสาหกรรม หลายอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

การบิน และภาคสาขาสรางสรรค 

สสปน. ไดต้ังเปาใหมีผูเขารวมกิจกรรมไมซจำนวน 296,000 คนใน 

ไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 2557 ทั้งนี้จะสรางรายไดจำนวน 

29,070 ลานบาท เพ่ือเปนจักรกลสรางความเจริญเติบโตใหเศรษฐกิจ 

ของประเทศ พรอมกับการสนับสนุนดานการตลาดในการสรางตรา  

Thailand CONNECT (Thailand CONNECT Brand Marketing 

Support) อน่ึง การท่ีสสปน.ใหการสงเสริมดานการตลาดตอเน่ือง 

นี้ถือวาเปนกลไกซึ่งสงเสริมใหภาคสวนไมซเติบโตตอเนื่องอยาง

มีประสิทธิผล 

สสปน.มุงดึงดูดนักเดินทางท่ีเขารวมกิจกรรมไมซจำนวน 987,000  

จากท่ัวโลกในปงบประมาณ 2557 ซ่ีงคิดเปนอัตราเติบโต 5% และ 

มีอัตราการเติบโตของรายได 10% โดยยอดรายไดเทากับ 96,900  

ลานบาท ตลาดยังคงเติบโตเขมแข็งแมในสภาวะทางการเมือง 

เชน ในไตรมาสนี้ ผูจัดงานหลักๆ ยังคงยืนยันเลือกประเทศไทย 

เปนสถานท่ีจัดงานสำคัญของตน เชน การประชุม Unicity Global  

Convention การประชุม 3rd Global Congress for Consensus in  

Pediatrics and Child Health การประชุมวิชาการ International  

Congress of Pharmaceutical Sciences – FIP 2014 การประชุม 

วิชาการ 10th International Mycological Congress (IMC)  

การแสดงสินคา INTERMA CH 2014 งานแสดงสินคา ProPak 

Asia 2014 และงาน Food & Hotel Thailand 2014

for greater collaboration and boosting confidence 
through its “Thai Team” in promoting both domestic 
and international MICE industries. The meeting and 
incentive sectors are mainly geared towards quality 
market segments, while the convention sector will be 
expanded to include various high-quality markets including 
the educational sector, technology, telecommunications, 
finance and accounting, and the creative industries. As 
for the exhibitions industry, TCEB aims to maintain the 
country’s existing markets, expand into new markets, and 
increase the number of exhibitions in several industries, 
including tourism, aviation and the creative fields.

TCEB has set a target of 296,000 MICE travelers in  
the 2nd quarter of the fiscal year 2014, generating 
THB 29.07 billion. This target is expected to effectively 
constitute an engine of growth for the national economy. 
The Thailand’s MICE Rewards, together with Thailand 
CONNECT brand marketing support and TCEB’s 
continued marketing promotions are envisaged as a set 
of mechanism effectively enhancing the sector’s 
continuous growth.

The Bureau aims to attract 987,000 MICE travelers 
from across the world in the fiscal year 2014, 
representing a 5% increase to a 10% growth rate in 
revenue to THB 96.9 billion. The market remains robust 
despite the current political turmoil. Key organizers 
are still confirming their choice of Thailand as the 
venue for such major events as the Unicity Global 
Convention, the 3rd Global Congress for Consensus 
in Pediatrics and Child Health, the International 
Congress of Pharmaceutical Sciences – FIP 2014, 
the 10th International Mycological Congress (IMC), 
INTERMA CH 2014, ProPak Asia 2014, and Food & 
Hotel Thailand 2014.



รากฐานความแกร�งด�าน
อุตสาหกรรมไมซ�ของไทย
The Bastion of 
Thailand’s MICE Strength  
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สำหรับผลการดำเนินการด�านไมซ�ท่ีนำเสนอไปในข�างต�นน้ัน หากพ�จารณาลักษณะและความแกร�ง
ในด�านต�างๆของประเทศไทยเองก็อาจอธิบายป�จจัยเก้ือหนุนท่ีทำให�เกิดผลดังกล�าวได�ดังน้ี

In actual fact, Thailand’s MICE results mentioned above are justifiable 
if one revisits Thailand’s intrinsic features and strengths across the board: 

โครงสร�างข้ันพ�น้ฐานระดับโลกของประเทศไทย
Thailand’s world-class infrastructure   

มาตรฐานบร�การระดับคุณภาพสูงของประเทศ 
       Thailand’s high-quality service standards 

  วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
Thailand’s natural endowments 

โครงสร�างเศรษฐกิจท่ีมีรากฐานหลากหลายและบทบาทในกิจการระหว�างประเทศของภูมิภาค
Thailand’s broad-based economic structure and roles in the region’s international affairs

พลังประสานระหว�างองค�กร
ภาครัฐและภาคเอกชนในภาคส�วน  

อุตสาหกรรมไมซ�  
Thailand’s public-private  

organizational synergy  
in the MICE sector.  



Thailand’s World-Class Infrastructure 

In many respects, Thailand enjoys a relatively 
efficient infrastructure amenable to the development 
of a robust MICE sector. Of particular relevance 
for our purposes here is the country’s world-class 
MICE facilities and comprehensive international 
aviation network.  Based on the most recent UFI figures, 
Thailand’s is ASEAN’s no. 1 trade fair market in terms 
of estimated net square meters sold and in average 
revenue per fair in 2012.20  Space-wise, Thailand has 
the largest total gross indoor size (m2) of all the 
international exhibition centers in the ASEAN and 
Hong Kong SAR, followed by Singapore and Hong Kong 
respectively.21 Also, Bangkok’s IMPACT Muang Thong 
Thani is currently ASEAN’s largest exhibition center 
and Asia’s 5th largest exhibition center.

In terms of its aviation connectivity, Suvarnabhumi 
Airport is clearly a major global airport. As of 
December 2013, it was the world’s 8th busiest 
airport in terms of international passengers for the 
past 12 months ending December 2013. This airport 
handled 41,302,852 international passengers in that 
particular year.22 It is to be noted that this figure 
includes only international passengers and that 
international passengers at Bangkok’s Don Mueang  
International Airport are not included. At present, the 
Airports of Thailand Public Company (AOC) operates  
6 international airports, all of which may serve as 
gateways for the country’s MICE activities.     

20. Thailand Convention and Exhibition Bureau. TCEB Ready to Power up Business Growth for France Trade Show Organizers through Strong Thailand Exhibition Platform Capturing ASEAN Rich 
business opportunity and government support in focus. Retrieved April 18, 2014, from  
http://www.businesseventsthailand.com/th/nc/news-download-center/news/detail/article/tceb-ready-to-power-up-business-growth-for-france-trade-show-organizers-through-strong-thailand-exhi/.

21. UFI. op.cit., p. 20. 

22. The Airports Councils International. International Passenger Traffic for past 12 months ending December 2013. Retrieved March 15, 2013, from http://www.aci.aero/Data-Centre/Monthly-Traffic-
Data/International-Passenger-Rankings/12-months, and Airport Council International. Preliminary 2012 World Airport Traffic and Rankings. Media Release.  Retrieved 26 March 2013, from    
http://charmeck.org/city/charlotte/airport/news/documents/release-acirankings2012preliminary.pdf.
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รากฐานความแกร�งด�านอุตสาหกรรมไมซ�ของไทย
The Bastion of Thailand’s M

ICE Strength  

โครงสร�างข้ันพ�น้ฐานระดับโลกของประเทศไทย

ในหลายๆดานประเทศไทยมีโครงสรางขั้นพื้นฐานที่คอนขางมี 

ประสิทธิภาพซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไมซท่ีเขมแข็ง  

ประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของรายงานนี้เปนพิเศษคือ  

ประเทศไทยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดานไมซระดับโลกและมี 

เครือขายการบินระหวางประเทศท่ีครอบคลุมกวางไกลจากตัวเลข 

ลาสุดของ Union des Foires Internationales (UFI) ประเทศไทย 

คือตลาดงานแสดงสินคาอันดับ 1 ของอาเซียน ในแงของพ้ืนท่ีสุทธิ 

ท่ีขายไดประมาณการ (ตร.ม.) และรายไดเฉล่ียตองานแสดงสินคา 

หน่ึงงานในป 255520  ในแงพ้ืนท่ี ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีในรม (ตร.ม.) 

ขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาศูนยแสดงสินคานานาชาติในเขตอาเซียน 

และเขตปกครองพิเศษฮองกง โดยสิงคโปรและฮองกงมีขนาด 

พ้ืนท่ีแสดงสินคานานาชาติในรมรวมรองลงมาตามลำดับ21 นอกจาก 

นี้ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็คเมืองทองธานีนั้นปจจุบันนี้คือศูนย 

แสดงสินคานานาชาติที่ใหญที่สุดของอาเซียน และมีขนาดใหญ

เปนอันดับ 5 ของเอเชีย 

ในแงของการเชื่อมตอดานการบินนั้น สนามบินสุวรรณภูมิเปน 

สนามบินระดับโลกที่สำคัญอยางมากแหงหนึ่ง ณ เดือนธันวาคม 

2556 สนามบินสุวรรณภูมิเปนสนามบินที่มีผูโดยสารระหวาง 

ประเทศมากท่ีสุดอันดับ 8 ของโลกสำหรับชวง 12 เดือนท่ีส้ินสุดใน 

เดือนธันวาคม 2556 โดยมีผูโดยสารระหวางประเทศ 41,302,852 

คน22 ท้ังน้ีควรสังเกตวาขอมูลน้ีเปนตัวเลขเฉพาะผูโดยสารระหวาง 

ประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิและยังไมไดรวมผูโดยสาร 

ระหวางประเทศท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ในปจจุบันน้ีบริษัท 

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานสนามบินระหวาง

ประเทศ 6 แหง ซึ่งสนามบินทุกแหงสามารถทำหนาที่เปนประตู 

สำหรับกิจกรรมไมซของประเทศ     

1



มาตรฐานบร�การระดับคุณภาพสูงของประเทศ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ (Hospitality Sector) ของ 

ประเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลกดังที่สะทอนจากความสำเร็จของ

ประเทศในแวดวงการทองเที่ยวนานาชาติ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร 

ไดรับการคัดเลือกใหเปนเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกจากผูอาน

นิตยสาร Travel and Leisure Magazine ซ่ึงมีสำนักงานต้ังอยูท่ีนคร 

นิวยอรกเปนเวลาตอเน่ืองกัน 4 ป ในป 2556 น้ัน กรุงเทพมหานคร 

ไดรับคะแนน 90.40 จาก 100 คะแนน ในขณะที่เชียงใหมไดรับ 

คะแนน 88.15 คะแนน โดยไดรับการประกาศใหเปนเมืองท่ีดีท่ีสุด 

อันดับ 10 การท่ีเมืองซ่ึงกำหนดใหเปนศูนยกลางไมซ 2 แหงใน 5 

แหงของประเทศไดรับการคัดเลือกใหอยูในกลุมเมืองการทองเท่ียว 

ท่ีดีท่ีสุดในโลกน้ันถือวาเปนนิมิตหมายท่ีดีสำหรับอุตสาหกรรมไมซ 

ของประเทศ อน่ึง หากกลาวเปนการเฉพาะถึงอุตสาหกรรมไมซแลว 

กรุงเทพมหานครไดรับเลือกจากผูอานนิตยสาร CEI ใหเปนเมือง 

ที่ดีที่สุดอันดับ 3 สำหรับอีเวนทดานธุรกิจ (Business Events) 

ในทวีปเอเชียเปนปที่ 2 ติดกัน คือป 2555 และป 2554 

ประเด็นท่ีเก่ียวของเชนกันคือมาตรฐานคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม

ไมซ ผูอานของนิตยสาร CEI Asia ไดออกเสียงตัดสินใหโรงแรม 

Plaza Anthénée Bangkok เปนโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับ 2 ใน 

เอเชียสำหรับอีเวนทดานธุรกิจ ท้ังน้ีทีมทำงานดานอีเวนทของโรงแรม 

Plaza Anthénée Bangkok ก็ไดรับการคัดเลือกใหเปนทีมทำงาน 

ดานอีเวนทของโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของทวีปเอเชียดวย23
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Thailand’s High-Quality Service Standards

Thailand’s hospitality sector is world-renowned as 
reflected in the country’s success in international 
tourism. In this connection, Bangkok has been 
voted by the readers of the New York-based 
Travel and Leisure Magazine as the best tourism 
city in the world for 4 consecutive years. In 2013, 
Bangkok scored 90.40 out of a possible 100 points, 
while Chiang Mai scored 88.15 points to finish as 
the 10th best city. The fact that 2 of the country’s 
5 designated MICE cities scored very high as 2 of 
the world’s best tourism cities bodes very well for 
the country’s MICE industry. Specifically in this regard, 
Bangkok was also voted the 3rd best city for business 
events in Asia for a 2nd year in a row – 2012 and 
2011 – by the readership of CEI Magazine.

As relevant is the standard of quality provided in the 
MICE sector. In this connection, Plaza Anthénée 
Bangkok was voted Asia’s 2nd best hotel for business 
events, while its events team was voted the 2nd 
best hotel events team for the entire continent by  
CEI Asia’s readers.23

23. CEI. Find out who was deemed 'Best in Asia' for business events. Retrieved April 17, 2014, from http://www.cei.asia/Article/368074,readers-choice-cei-industry-survey.aspx.



วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

ประเทศไทยมีความงดงามตามธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ 

เชนทะเล ภูเขา น้ำตก อุทยานแหงชาติและอ่ืนๆ อีกหลายประการ  

ความงามตามธรรมชาติน้ีเปนรากฐานสำหรับกิจกรรมไมซจำนวน 

มาก ยกตัวอยางเชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งเปนมรดกโลก 

ท่ีต้ังหางจากกรุงเทพหรือพัทยาช่ัวระยะขับรถประมาณ 2 ช่ัวโมง 

ไดรับการประกาศเปนเขตโอโซนท่ีดีท่ีสุดอันดับ 7 ของโลก อีกตัวอยาง 

ของความสำเร็จดานไมซของประเทศ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจาก 

ธรรมชาติอันสวยงามบริสุทธิ์ก็คือการที่ภูเก็ตไดรับการประกาศ 

ใหเปนสถานที่จัดอีเวนทดานธุรกิจประเภทสถานตากอากาศที่ดี

ท่ีสุดอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย (Asia’s 3rd Best Resort Destination 

for Business Events) ในป 2556 โดยผูอานของนิตยสาร CEI24 

ในลักษณะเดียวกันน้ี เทือกเขาและมรดกวัฒนธรรมของเชียงใหม 

ก็สมควรท่ีจะไดรับการยกยองระดับนานาชาติในระดับสูง ซ่ึงจะมี 

บทบาทสำคัญในการทำใหนครเชียงใหมทะยานสูสถานะสถานที่

จัดกิจกรรมไมซระดับสากลตอไป
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รากฐานความแกร�งด�านอุตสาหกรรมไมซ�ของไทย
The Bastion of Thailand’s M

ICE Strength  

Thailand’s Natural and Cultural Endowments 

The country is well-endowed with natural beauty 
in various forms such as the seas, mountains, 
waterfalls, national parts and things galore. This 
provides a foundation for an endless array of MICE 
activities. For example, Khao Yai National Park,   
a World Heritage Site located approximately 2 hours 
away by car from either Bangkok or Pattaya, is 
designated the world’s 7th best ozone area. Another 
act of recognition of the country’s MICE success 
which results in part from the country pristine 
natural beauty is the voting of Phuket as Asia’s 
3rd best resort destination for business events in 
2013 by the CEI Magazine readers.24 In this light, 
Chiang Mai’s mountain ranges and cultural legacies 
deserve as much accolade internationally, and 
should prove instrumental in the city’s forging 
ahead in the global MICE arena.

24. CEI. loc.cit.



โครงสร�างเศรษฐกิจที่มีรากฐาน
หลากหลายและบทบาทในกิจการ
ระหว�างประเทศของภูมิภาค

เศรษฐกิจไทยมีโครงสรางลักษณะฐานกวาง ครอบคลุมภาค 

อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และภาคบริการหลากหลาย 

ภาคสวน รายสาขาท้ังหมดน้ีเปนปจจัยเก้ือหนุนท่ีดึงดูดกิจกรรมไมซ 

มาสูเมืองศูนยกลางไมซของประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี 

บทบาทดานสังคมในภูมิภาคอาเซียน โดยเปนท่ีต้ังของคณะกรรมการ 

เศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟกของสหประชาชาติ 

(UN’s Economic and Social Commission for Asia and 

Pacific) ซึ่งเปนขอพิสูจนถึงบทบาทและเสถียรภาพของประเทศ 

ในภูมิภาคโดยสวนรวม 

4
Thailand’s Broad-Based Economic  
Structure and  Roles in the Region’s 
International Affairs

Thailand is characterized by its broad-based 
economic structure, encompassing manufacturing, 
agriculture, and myriad service sectors. All these 
economic sub-sectors serve as an inducing factor, 
attracting MICE activities to the country’s MICE 
cities. Additionally, the country is a major social 
actor in the ASEAN region, playing host to the 
UN’s Economic and Social Commission for Asia and 
Pacific – a proof of Thailand’s socio-economic role 
and stability in the region at large.  
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พลังประสานระหว�างองค�กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนในภาคส�วนอุตสาหกรรมไมซ�

สสปน.เปนหนวยงานหลักของภาครัฐ ซ่ึงมีสถานะเปนองคการมหาชน 

ไดรับความไววางใจใหขับเคล่ือนภารกิจดานไมซของประเทศไทย 

ความพยายามของสสปน.ไดรับการยอมรับจากผูอานนิตยสาร 

CEI Asia อีกครั้งหนึ่ง โดยไดรับการคัดเลือกใหเปนสำนักงาน 

สงเสริมการประชุมท่ีดีท่ีสุดอันดับ 3 ของทวีปเอเชียสำหรับป 2556 

คณะทำงานที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนดานการเงินอยางตอ

เนื่อง และแรงจูงใจอื่นๆ ตลอดจนทรัพยากรสนับสนุน ลวนแต 

อยูในระดับและอันดับที่ดี ทั้งนี้สสปน.ไดกระชับสายสัมพันธกับ 

องคกรอุตสาหกรรมไมซภายในประเทศ เชน สมาคมโรงแรมไทย 

สมาคมการแสดงสินคา (ไทย) และสมาคมสงเสริมการประชุม 

นานาชาติ (ไทย) อน่ึง รางวัลการจัดงานธุรกิจเชิงสรางสรรค หรือ 

Thailand Creative Event Awards (TCEA) น้ันเปนการประกาศ 

ยอมรับศักยภาพและความสำเร็จของบุคลากรในวงการจัดงานธุรกิจ 

เชิงสรางสรรค25 ในขณะที่ผูเขามาสูอุตสาหกรรมรายใหมๆ ไดรับ 

การสนับสนุนผานโครงการอบรมและการศึกษา ในปงบประมาณ 

2557 สสปน.ไดขับเคลื่อนเนนมิติระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น โดย 

กำหนดสถานะประเทศไทยใหเปนศูนยกลางไมซแหงหนึ่งของ 

อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลัง 

จะเกิดขึ้น26

5
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รากฐานความแกร�งด�านอุตสาหกรรมไมซ�ของไทย
The Bastion of Thailand’s M

ICE Strength  

Thailand’s Public-Private Organizational 
Synergy in the MICE Sector 

TCEB is the focal public agency constituted in the 
form of a public organization, and is entrusted 
with the task of driving Thailand’s MICE mission. 
TCEB’s efforts have once again been recognized 
by CEI Asia’s readers as the region’s top 3 convention 
bureau for 2013. Its efficient team, continued 
financial, other incentive packages provided, as 
well as support resources all ranked favorably.  
TCEB has also been strengthening its ties with such 
local industry entities as the Thai Hotels Association 
(THA), the Thai Exhibition Association (TEA), and the 
Thailand Incentive and Convention Association 
(TICA). The Thailand Creative Event Awards provide 
professional recognition opportunities.25 Meanwhile, 
new industry entrants receive support through 
training and education programs. This year has seen 
TCEB moving towards a more regional focus, 
positioning Thailand as a hub for the Greater 
Mekong Sub-region and the forthcoming ASEAN 
economic community.26

25. See Contest War. ประกวด รางวัลการจัดงานธุรกิจเชิงสร�างสรรค� (Thailand Creative Event Awards [TCEA]). Retrieved April 20, 2014, from http://www.contestwar.com/contest/49#sthash.D0mHrdfd.gBsRiHLN.dpuf. 

26. CEI, CEI Asia’s readers picked Singapore Tourism again for the top spot. Retrieved April 17, 2014, from http://www.cei.asia/Article/328295,best-convention-bureau.aspx.
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 27. Singapore Business Weekly. Here are the 3 key drivers of Singapore's hospitality industry. Retrieved 16 April 2014, from 
http://sbr.com.sg/hotels-tourism/news/here-are-3-key-  drivers-singapores-hospitality-industry. 

สิงคโปร�: เกาะศูนย�กลางอุตสาหกรรมไมซ� 

ศูนยวิจัยการลงทุน OCBC (OCBC Investment Research) 

ไดระบุวาปจจัยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

บริการ (Hospitality) ของสิงคโปรไดแกธุรกิจไมซ สถานตาก 

อากาศแบบบูรณาการที่มีคาสิโน (Casino Integrated Resorts) 

และธุรกิจการทองเท่ียวทางการแพทย สำหรับภาคสวนอุตสาหกรรม 

ไมซนั้นธุรกิจไมซของสิงคโปรเปนผูนำตลาดระดับโลกแหงหนึ่ง 

ตามขอมูลของ Union of International Associations (UIA) 

สิงคโปรจัดการประชุมระหวางประเทศ (international meetings) 

มากที่สุดในบรรดาเมืองทั่วโลกสำหรับป 2554 โดยมีจำนวน 

การประชุมมากกวาเมืองอันดับ 2 คือกรุงบรัสเซลสอยูมาก ซึ่ง 

นับวาเปนครั้งที่ 5 ที่สิงคโปรไดรับตำแหนงเมืองอันดับ 1 สำหรับ 

การจัดการประชุมระหวางประเทศ

อนึ่ง Singapore Tourism Board (STB) ประมาณการวาใน 

จำนวน 1 ใน 3 ของนักทองเที่ยวจำนวน 13 ลานคนที่เดินทาง 

เขามาสิงคโปร ในป 2554 นั้นเขามารวมอีเวนทดานธุรกิจ 

(Business Events) เมื่อพิจารณาวาอุตสาหกรรมไมซสิงคโปรมี 

สถานะอันโดดเดนและมีขนาดใหญแลว จึงมีการพยากรณวา 

อุตสาหกรรมไมซในสิงคโปรจะเติบโตอยางตอเน่ือง และธุรกิจบริการ 

ของสิงคโปรจะมีโอกาสใหบริการแกคณะผูแทนจากบริษัทตางๆ 

นานาชาติมากยิ่งขึ้น27 

ปจจัยท่ีมักระบุกันวาเปนเหตุผลหลักท่ีเก้ือหนุนใหสิงคโปรประสบ 

ความสำเร็จดานอุตสาหกรรมไมซมีดังนี้ 

1) สถานะของประเทศเชิงเปรียบเทียบจากการท่ีสิงคโปรเปนศูนย 

กลางเศรษฐกิจและการเงินระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2) ท่ีต้ังของประเทศซ่ึงอยูในตำแหนงศูนยกลางทางภูมิศาสตร โดย 

นักเดินทางไมซสามารถเดินทางในระยะเวลาบิน 7 ช่ัวโมงจากเขต 

สวนใหญในเอเชียและโอเชียเนีย 

3) สภาพแวดลอมทางดานภาษาท่ีมีลักษณะสากล ท้ังน้ีประชากร 

สิงคโปรจำนวนมากสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษา 

มาเล และภาษาอื่นๆอีกหลายภาษา

4) สิงคโปรเปนเมืองมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มีระบบขนสง 

ระหวางประเทศและขามทวีป ตลอดจนระบบขนสงสาธารณะท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง

Singapore: A MICE Island Set in the Sea 

OCBC Investment Research has identified three 
key drivers of Singapore’s hospitality industry as 
the MICE business, the casino-integrated resorts 
and the medical tourism business. With special 
reference to the MICE sector, the Singapore’s King 
of MICE is a global market leader. According to the 
Union of International Associations (UIA), Singapore 
accounted for the largest number of international 
meetings among all the cities in the world for 
2011 with a substantial lead over the runner-up, 
Brussels. This was the 5th time that Singapore was 
crowned the top city for international meetings. 

STB estimates that a third of the 13 million visitor 
arrivals in 2011 were attending business events. 
Given the economies of scale available as a result of 
its dominant position, the MICE industry in Singapore 
is forecast to grow continuously, and hospitality 
establishments should see increasing numbers of 
corporate delegates.27

Often identified as major contributing factors 
underpinning Singapore’s MICE success are: 
1) its relative position as a regional and global 
economic and financial hub 
2) its geographical centrality (7 hours by flight to 
most parts of Asia and the Oceania)
3) its cosmopolitan linguistic environment (with a 
sizeable proportion of the population speaking 
English, Mandarin, Malay and several other languages)
4) the city’s high standards of safety, and efficient 
and comprehensive international/transcontinental 
and public transportation.   
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ความสำเร็จของอุตสาหกรรมไมซ�
สิงคโปร�ในป� 2556

สิงคโปร�เป�นเมืองในทว�ปเอเชียเมืองเดียวที่ติด 
อันดับ 1 ใน 10 เมืองการประชุมโลก จากการ 
จัดอันดับโลกของ ICCA ครั้งล�าสุดประเทศนี้ 
ยังคงรั้งตำแหน�งเมืองการประชุมอันดับ 1 ของ 
เอเชียเป�นเวลา 11 ป�ต�อเน่ืองกัน โดยจัดงานประชุม 
ที่ ICCA รับรอง 150 งาน ในป� 2555

ประเทศสิงคโปร�ต�อนรับนักท�องเท่ียวจำนวนมาก 
เป�นประวัติการณ�ถึง 14.4 ล�านคน ซ่ึงเพ��มข�น้ 9%  
จากป� 2554 ในขณะที่รายรับจากการท�องเที่ยว 
เท�ากับ 23,000 ล�านเหร�ยญสิงคโปร� 

นักเดินไมซ�ทางด�านธุรกิจท่ีเดินทางมาถึงสิงคโปร� 
เพ��มข�้นเป�น 2.5 ล�านคนจากเดือนมกราคมถึง 
เดือนกันยายน 2555 ซ่ึงเพ��มข�น้ 6% อน่ึง ค�าใช� 
จ�ายของนักเดินทางกลุ�มน้ีเพ��มข�น้ 7% เม่ือเทียบ 
รายป� โดยคิดเป�นยอดประมาณการ 4,290 ล�าน 
เหร�ยญสิงคโปร� 

SINGAPORE’S MICE 
SUCCESS IN 2013 

Singapore was the only Asian city in the Top 
10 Convention Cities in the world, according 
to the latest ICCA Global Rankings. The 
country has also maintained its position as 
Asia’s Top Convention City for 11 consecutive 
years, hosting 150 ICCA events in 2012.

The country welcomed a record high 14.4 
million visitors, representing a 9% increase 
from 2011 while tourism receipts stood 
at SGD 23.0 billion. 

BTMICE traveler arrivals increased to  
2.5 million from January to September 2012, 
representing a 6% growth. Expenditure 
by these business travelers rose 7% 
year-on-year to an estimated SGD 
4.29 billion. 
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Championing 
Singapore’s 
Business Travel

As a constituent group of the Singapore Tourism 
Board (STB), the Singapore Exhibition & Convention 
Bureau™ (SECB) has a mission to champion the country’s 
business travel and business events. As an enabler for 
industry growth and a key driver of the tourism 
sector, it aims to establish the city as a dynamic 
MICE destination where a milieu of ideas, personnel, 
and technology draws on vibrant knowledge and 
wide networks to tailor success for MICE players. 
As the country’s focal entity for the MICE sector, 
SECB fulfills the following major roles: 

1) As Singapore’s business events champion, the 
Bureau aims to create, grow, and attract business 
events that strengthen Singapore’s standing as a 
business and intellectual center. In this light, SECB 
partners organizers and other public entities to 
leverage the nation’s established strengths in key 
industries such as biomedical and  healthcare 
sectors, transport and security, lifestyle and cruise 
activities, ICT and media, environment and energy, 
infrastructure, business, trade and professional 
services, and futures 

2) As Singapore’s experienced architect, the Bureau 
champions and delivers exceptional experiences 
for business visitors, working with strategic industry 
alliances to create seamless experiences for their MICE 
events and undertakings 

สิงคโปร�: 
ประสบการณ�การส�งเสร�ม
การเดินทางด�านธุรกิจ

Singapore Exhibition & Convention Bureau (SECB) เปน 

องคกรสวนหนึ่งของ STB มีภารกิจในการสนับสนุนการเดินทาง 

เชิงธุรกิจและการจัดอีเวนทดานธุรกิจของประเทศผลักดันให 

เกิดการเจริญเติบโต และเปนองคกรขับเคลื่อนหลักของภาคการ 

ทองเที่ยว SECB มุงสรางใหเมืองแหงนี้เปนสถานที่หมายไมซอัน 

มีพัฒนาการตอเน่ือง มีสภาพแวดลอมท่ีเนนความคิด บุคลากรและ 

วิทยาการซึ่งมีรากฐานมาจากความรูระดับเลิศและเครือขายอัน 

กวางขวาง เพื่อปรับใหหนวยงานและบุคลากรดานไมซประสบ 

ความสำเร็จ หากกลาวเปนการเฉพาะแลว SECB ดำเนินบทบาท 

หลักดังตอไปนี้ 

1) ในฐานะผูสงเสริมการจัดงานดานธุรกิจของสิงคโปร SECB มุง 

สราง ปลูกรากฐาน และดึงดูดอีเวนทดานธุรกิจ ซ่ึงสรางความแกรง 

ใหสิงคโปรในมีสถานะเปนศูนยกลางดานธุรกิจและภูมิปญญา 

ในบริบทน้ี SECB องคกรจัดงานคูภาคี และองคกรสาธารณะอ่ืนๆ 

รวมกันสนับสนุนและใชความแข็งแกรงของประเทศที่มีอยูใน 

ระดับดีย่ิงแลวในอุตสาหกรรมหลักๆ เชน ภาคชีวภาพและการแพทย  

การดูแลสุขภาพ การขนสงและความมั่นคง วิถีชีวิต กิจกรรมการ 

เดินเรือสำราญ สารสนเทศและส่ือ ส่ิงแวดลอมและพลังงาน โครงสราง 

ข้ันพ้ืนฐาน ธุรกิจ บริการการคาและวิชาชีพ ตลอดจนภาคสัญญา 

ซ้ือขายลวงหนา  

2) ในฐานะสถาปนิกไมซที่มีประสบการณสูง SECB สงเสริมและ 

จ ัดให ม ีประสบการณพ ิ เศษสำหร ับผ ู  เด ินทางด านธ ุรก ิจ 

โดยทำงานรวมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมยุทธศาสตร เพื่อสราง 

ประสบการณ ท่ีราบร่ืนสำหรับงานและการดำเนินการดานไมซ 

3) ในฐานะนักการตลาดระดับโลกของสิงคโปร SECB เขารวมใน 

กิจกรรมการตลาดและการสงเสริมท่ีหลากหลาย เพ่ือเนนสถานะของ 

ประเทศซึ่งมีภาพลักษณเปนสถานที่ดำเนินธุรกิจและจัดกิจกรรม

ไมซระดับเลิศ นอกจากน้ีทางสำนักงานฯ ยังใหการสนับสนุนดาน 



28. SECB. Why Singapore. Retrieved 16 April 2014, from http://www.yoursingapore.com/content/mice/en/why-singapore/singapore-exhibition-convention-bureau.html.
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การตลาด และการประชาสัมพันธแกองคกรรวมงานเพ่ือเขาถึงกลุม 

เปาหมายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

4) ในฐานะนักพัฒนาอุตสาหกรรมของสิงคโปร SECB ทำหนาที่ 

สรางสภาพแวดลอมดานธุรกิจและอุตสาหกรรมไมซที ่คึกคัก 

โดยมุงใหมีองคกรอุตสาหกรรมไมซที่มีประสิทธิภาพ มีพันธมิตร 

ท่ีเขมแข็ง โครงสรางข้ันพ้ืนฐานท่ีล้ำสมัย และมีบุคลากรไมซระดับ 

ทักษะสูงจำนวนมากพอ28

หากพิจารณาในเชิงองคกร SECB ประกอบดวยหนวยงานระดับ 

ฝายที่ทำหนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซจำนวน 3 ฝายหลัก ซึ่ง 

ลวนไดรับการวางระบบงานเพื่อรวมกันสงเสริมใหสิงคโปรเปน 

สถานที่ชั้นนำในการดำเนินการดานไมซ ไดแก 

1) การประชุมนานาชาติ และอุตสาหกรรมการประชุม 

(Conventions and Meetings)

2) การแสดงสินคานานาชาติและการประชุม 

(Exhibitions and Conferences)

3) การพัฒนาการทองเที่ยวดานธุรกิจ 

(Business Tourism Development)

ในดานการประชุมนานาชาติและอุตสาหกรรมการประชุม 

(Conventions and Meetings) นั้น SECB ใหความชวยเหลือ 

ดานการประมูลและกิจกรรมสงเสริม โดยชวยเหลือผูเขารวมประมูล

ในการกำหนดวันย่ืนประมูลแบบเปดคร้ังตอไปสำหรับการจัดอีเวนท

ดานไมซ (MICE Events) จัดหาขอมูลเกี่ยวกับประเด็นที่จะตอง

ใชในการเตรียมเอกสารสำหรับการประมูล เมื่อมีการยืนยันจะ

จัดการประชุมนานาชาติ (Conventions) ในสิงคโปรแลว ทาง 

SECB จะใหความชวยเหลือเพื่อใหผูจัดงานเขารวมการประชุม 

นานาชาติ ที่เกี่ยวของในตางประเทศ กอนการประชุมนานาชาติ

คร้ังน้ันจะจัดข้ึนจริงในสิงคโปร ท้ังน้ีเจาหนาท่ีของ SECB พรอมท่ี 

จะดำเนินการนำเสนอเพ่ือสงเสริมสถานะของสิงคโปรใหเปนศูนย 

จัดงานไมซ (MICE Venue) โดยฝายการประชุมนานาชาติ และ 

3) As Singapore’s global marketer, SECB is 
engaged in various marketing and promotional 
activities in order to reinforce the country’s 
standing as the foremost Business and MICE 
venue. It also provides marketing and publicity 
support for partners to reach their target audience 
both regionally and globally
 
4) As Singapore’s industry developer, the Bureau 
functions to create a vibrant Business and MICE 
milieu with efficient industry players, robust 
alliances, state-of-the-art infrastructure, and an 
emerging pool of MICE talents.28

Organizationally speaking, SECB comprises 3 main 
divisions, all of which are designed to collectively 
promote Singapore as a leading venue for MICE 
undertakings: 
1) Conventions and Meetings 
2) Exhibitions and Conferences 
3) Business Tourism Development.

With regard to conventions and meetings, SECB 
provides bidding and promotional assistance, 
assisting bidders in determining the next open 
submission date for a bid to hold a MICE event, 
obtaining information on what needs to be 
included in the documentation arrangement for a 
bid. When a convention is confirmed to be held 
in Singapore, the Bureau shall provide assistance 
to ensure that organizers concerned may attend 
relevant conventions overseas prior to the conference 
actually taking place back in the country. SECB 
staff members stand ready to make presentations 
in order to promote Singapore’s position as a MICE 



29. SECB. What We Do. Retrieved 16, April, 2014, from http://www.yoursingapore.com/content/mice/en/why-singapore/what-we-do.html
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อุตสาหกรรมการประชุมทำงานรวมกับอุตสาหกรรมอยางใกลชิด 

เพื่อพัฒนาชองทางที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนประสบการณเพื่อ 

ใหองคกรตางประเทศเขามาจัดการประชุมนานาชาติและการประชุม  

(Conventions and Meetings) ในสิงคโปรอยางตอเนื่อง 

ฝายการแสดงสินคานานาชาติและการประชุม (Exhibitions and  

Conferences Division) สงเสริมการจัดอีเวนทดานธุรกิจ และทำงาน 

รวมกับผูจัดอีเวนทมืออาชีพ (Professional Event Organizers) 

เพ่ือพัฒนาการประชุมนานาชาติดานธุรกิจ (Business Conventions) 

และการแสดงสินคานานาชาติ/นิทรรศการ (Trade Fairs/Exhibitions) 

ใหเปนเวทีสำหรับนักวิชาชีพธุรกิจ (Business Professionals) เพ่ือ 

สรางเครือขายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาลูทางทั้งใน 

ประเทศและตางประเทศ อนึ่งทางฝายการแสดงสินคานานาชาติ 

และการประชุมยังไดทำงานอยางใกลชิดกับองคกรขับเคล่ือนกลุม 

อุตสาหกรรม อาทิ หนวยงานราชการ สมาคม ส่ือ บริษัทช้ันนำ ตลอด 

จนอุตสาหกรรมไมซ เพ่ือใหการจัดอีเวนทประสบความสำเร็จดวยดี  

ฝายพัฒนาการทองเท่ียวดานธุรกิจ (Business Tourism Development 

Division) รับผิดชอบดูแลการเติบโตและการพัฒนาการสภาพ 

แวดลอมดานการเดินทางเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมที่แข็งแกรง 

อันประกอบไปดวยขีดความสามารถ พันธมิตร และโครงสรางขั้น 

พื้นฐานที่หลากหลาย อนึ่งฝายพัฒนาการทองเที่ยวดานธุรกิจยัง 

บริหารจัดการการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของ SECB ตลอดจน 

ประสานงานและริเริ่มกิจกรรมดานการตลาดและประชาสัมพันธ 

เพ่ือสรางสถานภาพของสิงคโปรในฐานะท่ีหมายดานธุรกิจและไมซ 

ระดับแนวหนา นอกเหนือจากนั้นทางฝายฯ ยังอำนวยประสาน 

การสรางและพัฒนาแนวคิดและผลิตภัณฑใหมๆ  เพ่ือสงเสริมประสบการณ  

ของนักเดินทางดานธุรกิจดวย29 

venue. The Division works closely in tandem with 
the industry to develop more efficient channels 
and experiences to ensure a continued inflow of 
conventions and meetings. 

The Exhibitions and Conferences Division promotes 
business events, and works in conjunction with 
professional event organizers to develop business 
conventions and trade fairs/exhibitions as platforms for 
business professionals to network, exchange ideas, 
and seek out commercial prospects both at home and 
abroad. The Division also works closely with major 
drivers of the industry clusters, such as public 
agencies, associations, media, leading corporations, 
as well as the MICE industry, to ensure the successful 
staging of their events.

The Business Tourism Development Division is 
responsible for the growth and development of a 
vibrant Business Travel and MICE industry ecosystem 
of capabilities, alliances and infrastructure. It also 
manages the SECB’s strategic planning, as well as 
co-ordinates and initiates marketing and PR 
activities to establish Singapore’s position as a 
premier Business and MICE destination. Additionally, 
the Division facilitates the creation and development 
of new concepts and products to enhance the 
business traveler’s experience.29 



30. HKTDC and Jacqueline Yuen. Convention and Exhibition Industry in Hong Kong. Retrieved 17, April, 2014, from 
http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Hong-Kong-Industry-Profiles/Convention-and-Exhibition-Industry-in-Hong-Kong/hkip/en/1/1X000000/1X0018NP.htm
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ฮ�องกง: เมืองอุตสาหกรรม
การประชุมและการแสดงสินค�านานาชาติ
ระดับโลก

ฮองกงไดพัฒนาจนกลายเปนศูนยกลางการจัดประชุมนานาชาติ 

และการแสดงสินคานานาชาติชั ้นเลิศของภูมิภาคแหงหนึ ่ง 

ฮองกงมีระบบการเชื่อมโยงทางอากาศที่ดียิ่ง ผูแสดงสินคาและ 

นักทองเที ่ยวอาจเดินทางไปเมืองทาเสร ีน ี ้ ได โดยสะดวก 

ซึ่งเปนเหตุผลประการหนึ่งที่ทำใหสถานที่นี้เปนสถานที่ซึ่งไดรับ

ความนิยมสำหรับการประชุมนานาชาติและการแสดงสินคานานาชาติ  

(International Conventions and Exhibitions)30 ฮองกง 

ไดรับการยกยองสูงสุดในฐานะที่เปน“เมืองธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก”  

(Best Business City in the World) ในงานประกาศรางวัลการ 

Business Traveller Asia-Pacific Travel Awards ประจำป 

2555 และไดรับการประกาศช่ือเปน “เมืองท่ีดีท่ีสุดสำหรับอีเวนท 

ดานธุรกิจ” (Best City for Business Events) ในการสำรวจ 

อุตสาหกรรมของ CEI ประจำป 2556 (CEI Industry Survey 

2013) ในป 2555 ฮองกงจัดงานแสดงสินคา 3 งานที่จัดอยูใน 

กลุมงานที่ใหญที่สุดในโลก และงานแสดงสินคา 10 งานที่จัดอยู 

ในกลุมงานที่ใหญที่สุดในเอเชีย 

Hong Kong: A Global MICE Story
Convention and Exhibition Industry 
in Hong Kong 

Hong Kong has developed into one of the region’s 
premier convention and exhibition centers. With its 
superb air connectivity, exhibitors and visitors may 
travel to this free port conveniently – one of the 
reasons that make this place a preferred venue for 
international conventions and exhibitions.30 Hong 
Kong received the supreme accolade as the “Best 
Business City in the World” at the 2012 Business 
Traveller Asia-Pacific Travel Awards, and was 
named the “Best City for Business Events” in the CEI 
Industry Survey 2013. In 2012, Hong Kong hosted 
three of the world's largest trade exhibitions, and ten 
of Asia's largest trade fairs.

ข�อเท็จจร�งและตัวเลข 
ในป� 2553 กิจกรรมไมซ�เป�นแหล�งจ�างงานแบบ 
เต็มเวลาจำนวน 69,150 ตำแหน�ง ภาคส�วนที่ 
ได�รับประโยชน�มากที่สุดคืออาหารและเคร�่องดื่ม 
การค�าปลีกและโรงแรม ซึ่งมีสัดส�วนการจ�างงาน 
ที่เกิดจากกิจกรรมไมซ�ถึงประมาณ  59%  

Facts and Figures: 
In 2010, the industry's activities provided an 
employment equivalent to 69,150 full-time 
jobs. Sectors benefiting the most were retail, 
hotel, and food and beverage, taking up an 
estimated 59% of the employment created.



31. 2013 ushered in a number of large-scale conventions and exhibitions in Hong Kong, including the USANA Asia Pacific Convention, Art Basel Hong Kong, Watches and Wonders, and BlackBerry Jam 
Asia. According to HKTB statistics, total overnight MICE arrivals in the first 10 months in 2013 increased 1.8% to 1.309 million, among which 586,000 (+3.1%) were from the Mainland. See MEHK. Hong 
Kong Named the Best City for Business Events Three Years in a Row. Retrieved 17 April, 2014, from http://partnernet.hktb.com/filemanager/intranet/PRESS/ EnglishPress/CA2013-E/CEI2013-E1_0.html.
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Hong Kong has been voted the Best City for 
Business Events for the third consecutive year. 
Meanwhile, Meetings and Exhibitions Hong Kong 
(MEHK) of the Hong Kong Tourism Board (HKTB) 
was named one of the best convention bureaus, 
according to the 2013-14 readers’ poll conducted 
by CEI Asia. Additionally, the Hong Kong Conven-
tion and Exhibition Centre (HKCEC) and the 
AsiaWorld-Expo (AWE) are the top 2 venues in the 
Best Convention Centre category. MEHK, a division 
of the HKTB, was listed among the best convention 
bureaus for the first time, which is a tribute to the 
HKTB’s dedication. These accolades demonstrate that 
the city is one of the world’s greatest global meeting 
venues. The city’s superlative accommodations and 
business facilities, together with its highly efficient 
telecommunications and transport networks, allow 
business delegates to enjoy their stay amidst a 
diversity of experiences.31

Over 50 venues of various sizes are available in 
Hong Kong for trade fairs and convention purposes.  
The main venues for MICE activities are HKCEC in the 
central business zone, AWE near the airport, and the 
Hong Kong International Trade and Exhibition Centre in 
the Kowloon Bay area. Hong Kong’s total exhibition 
space exceeds 150,000 m2. In 2012, Hong Kong hosted 
over 140 trade fairs, welcoming more than 1.7 million 
foreign overnight MICE travelers. With the tight supply of 
exhibition spaces at HKCEC and AWE during peak 
seasons, the city is currently examining the feasibility of 
HKCEC Phase 3 expansion. The government was 
discussing with the AWE developer to carry out the AWE 
Phase 2 expansion project as soon as possible. The AWE 
Phase 2 expansion project, if implemented, will expand 
AWE’s exhibition area from 66,000 m2 to 100,000 m2.

ฮองกงไดรับการคัดเลือกใหเปน “เมืองท่ีดีท่ีสุดสำหรับอีเวนทดาน 

ธุรกิจ” ตอเน่ืองกัน 3 ป และ สำนักงาน Meetings and Exhibitions  

Hong Kong (MEHK) ในสังกัด Hong Kong Tourism Board 

(HKTB) ไดรับการคัดเลือกใหเปนสำนักงานสงเสริมการประชุม 

นานาชาติที่ดีที ่สุดแหงหนึ่งตามผลการสำรวจผูอานประจำป 

2556-2557 ซึ่ง CEI Asia เปนผูดำเนินการสำรวจ  

นอกจากนี้ Hong Kong Convention and Exhibition Centre  

(HKCEC) และศูนย AsiaWorld-Expo (AWE) เปนศูนยจัดงาน 

การประชุมนานาชาติที่ดีที่สุด 2 อันดับแรก อนึ่ง MEHK ซึ่งเปน 

หนวยงานในสังกัดของ HKTB ไดรับการคัดเลือกใหอยูในกลุม 

สำนักงานสงเสริมการประชุมนานาชาติ (Convention Bureau) 

ที่ดีที่สุดเปนครั้งแรก ซึ่งเปนการยกยองถึงความทุมเทของ HKTB 

รางวัลเหลานี้แสดงใหเห็นวาฮองกงเปนเมืองที่เปนสถานที่จัด 

การประชุม (Meeting Venues) ระดับโลกที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง 

อนึ่ง ที่พักระดับและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับสุดยอด พรอม 

ทั้งระบบโทรคมนาคมและเครือขายการขนสงที่มีประสิทธิภาพ 

สูงทำใหคณะผู แทนทางธุรกิจสามารถพำนักและทำงานใน 

สภาพการณและประสบการณที่หลากหลาย31 

ท้ังน้ีมีสถานท่ีจัดงานขนาดตางๆกันกวา 50 แหงในฮองกงสำหรับ 

งานแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติ (Trade Fairs and 

Convention) สถานที่จัดงานหลักสำหรับกิจกรรมไมซ ไดแก 

HKCEC ในเขตธุรกิจกลางเมือง AWE ใกลสนามบิน และ Hong  Kong  

International Trade and Exhibition Centre ในเขตอาวเกาลูน  

พ้ืนท่ีจัดการแสดงสินคานานาชาติรวม (Total Exhibition  Space)  

ของฮองกงมีมากกวา 150,000 ตร.ม. ในป 2555 ฮองกงจัดงานแสดง 

สินคากวา 140 งาน ตอนรับผูเขารวมงานไมซชาวตางประเทศท่ี 

คางคืนจำนวนกวา 1.7 ลานคน เน่ืองจากพ้ืนท่ีจัดงานแสดงสินคา 

นานาชาติท่ี HKCEC และ AWE ในชวงฤดูกาล ท่ีมีการใชบริการสูง 

น้ันมีจำกัด ฝายบริหารของฮองกงจึงกำลังศึกษาความเปนไปไดในการ 

ขยาย HKCEC ระยะท่ี 3 อน่ึง รัฐบาลกำลังหา รือกับผูพัฒนาศูนย 

AWE เพ่ือดำเนินการขยาย AWE ระยะท่ี 2 ให เร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเร็วได 

หากดำเนินการขยาย AWE ระยะท่ี 2 แลวเสร็จ พ้ืนท่ีจัดงานแสดง 

สินคานานาชาติจะเพ่ิมข้ึนจาก 66,000 ตร.ม. เปน 100,000 ตร.ม. 
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นอกจากนี้รัฐบาลยังไดสงเสริมแนวทาง “หนึ่งงาน สองสถานที่” 

(One Show, Two Locations) นับตั้งแตป 2552 โดยจัดงาน 

รวมกันทั้งที่ HKCEC และ AWE เพื่อรับมือกับปญหาพื้นที่ขาด 

แคลนที่ HKCEC ในฤดูการซึ่งมีการจัดงานหนาแนน ดวยการ 

สนับสนุนดานบริการของรัฐบาล อาทิ บริการรถรับสงโดยมิคิด 

มูลคา ปรากฎวามีงานไมซบางงาน เชน September Hong Kong 

Jewellery and Gem Fair ไดนำแนวทางนี้ไปใชไดประสบความ 

สำเร็จตั้งแตป 2552 ทั้งนี้อัตราการเติบโตของผูแสดงสินคานานา 

ชาติ และผูเขารวมงานสูงขึ้นจาก 15% เปน 33% ในชวงป 2552 

และป 2555 

บทบาทของ Hong Kong Tourism Board

Hong Kong Tourism Board (HKTB) เปนหนวยงานที่ไดรับ 

การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล โดยปรับสถานะมาจาก Hong 

Kong  Tourist Association  ทั้งนี้ HKTB ไมผูกพันกับภาคสวน 

หรือ องคกรใดในอุตสาหกรรม และสามารถสนับสนุนประโยชน 

ของการทองเที่ยวฮองกงโดยรวมได ในเดือนพฤศจิกายน 2551 

HKTB ไดเปดสำนักงาน Meetings and Exhibitions Hong 

Kong (MEHK) เพื่อใหการสนับสนุนแบบมืออาชีพ ณ จุดเดียว 

แกนักวางแผนและผูจัดกิจกรรมไมซ ซึ่งเลือกฮองกงเปนสถานที่ 

จัดการประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ (Meetings and 

Exhibitions) บริการที่จัดมีหลายประการ ซึ่งรวมถึงการสงเสริม 

นักทองเที่ยว การประชาสัมพันธ การประสานงานเพื่อการตรวจ 

ตราสถานท่ี การอำนวยประสานการเชิญผูมีช่ือเสียงในฮองกงเขา 

รวมงาน และประสานงานกับหนวยงานหลักตางๆ อนึ่ง MEHK 

ไดรับการยอมรับในดานบริการท่ีมีคุณภาพ โดยไดรับรางวัลสำนัก 

งานสงเสริมการประชุมนานาชาติที่ดีที่สุดอันดับ 2 ในการสำรวจ 

อุตสาหกรรมของ CEI (CEI’s Industry Survey) ซึ่งจัดโดย 

นิตยสาร CEI Asia Pacific ในป 2556 

วัตถุประสงคของ HKTB มีดังนี้  

1) พยายามเพิ่มบทบาทสรางเสริมของภาคการทองเที่ยวตอเขต 

ปกครองพิเศษฮองกง 

Also, the government has promoted the “one show, two 
locations” approach since 2009, holding one event in 
both HKCEC and AWE to cope with the space shortage 
challenge at HKCEC during the peak seasons. An example 
in this direction is the fact that the September Hong Kong 
Jewellery and Gem Fair has successfully adopted this 
approach since 2009 with the government’s service 
support such as a free shuttle bus service. The growth 
rate of the exhibitors and participants recorded rose 
15% and 33% from 2009 to 2012 respectively.

HKTB’s Role

As a subvented public agency reconstituted from 
the Hong Kong Tourist Association, HKTB has no 
affiliation to any specific sector or organization 
within the industry, and is able to support the interests 
of Hong Kong's tourism in its entirety. In November 
2008, the Hong Kong Tourism Board (HKTB) launched 
MEHK to offer one-stop professional support to MICE 
planners and organizers choosing the city as their 
destination for meetings and exhibitions. Services 
provided include visitor promotion, publicity, 
coordination of site inspection, facilitation in 
securing local dignitaries as officiating guests,  
and liaisons with focal public agencies. In recog-
nition of its quality services, MEHK’s was ranked 
second for the “Best Convention Bureau” in CEI’s 
Industry Survey organized by CEI Asia Pacific 
magazine in 2013.

HKTB’s objectives are: 
1) endeavor to increase the contribution of tourism 
to Hong Kong 



32. HKTB. The Winning Formula. Hong Kong Tourism Board Annual Report 2012 / 13, p. 61. Retrieved April 17, 2014, from http://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/counmtg/papers/cm1218-sp051-e.pdf

33. HKTB. Corporate Information. Retrieved April 17, 2014, from http://www.discoverhongkong.com/au/about-hktb/corporate-information.jsp#ixzz2z5MP7XQp.        
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2) สงเสริมเขตปกครองพิเศษฮองกงท่ัวโลกในฐานะเมืองนานาชาติ 

ชั้นนำในเอเชีย และที่หมายดานการทองเที่ยวระดับโลก 

3) สงเสริมการปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับนักทองเท่ียว 

4) สนับสนุนรัฐบาลในการสงเสริมความสำคัญของการทองเที่ยว 

ตอชุมชน 

5) สนับสนุนกิจกรรมของบุคคลที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวที่เดิน 

ทางมาเขตปกครองพิเศษฮองกงตามสมควร 

6) ใหคำเสนอแนะและคำแนะนำแกผูวาราชการเขตปกครอง 

พิเศษฮองกงในสวนท่ีเก่ียวกับมาตรการใดๆ ซ่ึงอาจจะดำเนินการ  

เพื่อสงเสริมประเด็นขางตน32

ในการดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคน้ัน ทางสำนักงานฯทำงาน 

รวมกับหนวยงานและองคกรสาธารณะ ภาคสวนที่เกี่ยวของกับ 

การเดินทาง และองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวความ 

รวมมือ ของ HKTB นั้นอาจเปนไปในรูปของการหารือกับผูมี 

สวนไดสวนเสีย และการเขารวมในเวทีและกลุมหารือยุทธศาสตร 

ตางๆ อนึ่ง HKTB ดำเนินการวิจัยโดยกวางขวางเรื่องลักษณะ 

และ ความประสงคของนักเดินทาง ซึ่งผลการวิจัยนี้จะใชเพื่อการ 

กำหนดยุทธศาสตรการตลาดของ HKTB สำหรับตลาดแหลงที่มา 

ของนักทองเที่ยวเปนรายประเทศและนักทองเที่ยวภาคสวน 

เฉพาะเปนรายภาค 

            

เพื่อที่จะสื่อสารความแข็งแกรงของตราฮองกงแกแวดวงธุรกิจ 

การเดินทาง (Travel Trade) สื่อ และผูบริโภคทั่วโลก HKTB 

ใชชองทางและเวทีหลากหลาย และจัดการรณรงคครอบคลุมทั่ว 

ถึง ตลอดจนโครงการกิจกรรมไมซที่สำคัญๆตลอดป ซึ่งทั้งหมดนี้ 

ออกแบบเพื่อใหนักเดินทางไมซไดมีประสบการณหลากหลาย 

และสรางรากฐานธุรกิจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของ33 สำนักงาน 

สงเสริมการประชุมนานาชาติและการทองเท่ียว (Convention and 

Visitor Bureaus) สามารถเรียนรูอะไรไดบางจากประสบการณ 

ของ SECB และ MEHK 

2) promote Hong Kong globally as a leading international 
city in Asia and a world-class tourist destination
3) promote the improvement of facilities for visitors
4) support the government in its efforts to promote 
the importance of tourism to the community
5) support, as appropriate, the activities of persons 
providing services for visitors to Hong Kong
6) make recommendations to and advise the Chief 
Executive (of the Hong Kong Special Administrative 
Region) in relation to any measures which may be 
taken to further any of the foregoing matters.32 

In carrying out its objectives, the Bureau works in 
conjunction with relevant focal public agencies 
and organizations, the travel-related sectors, and 
other entities related to tourism. HKTB’s cooperation 
efforts also take the form of regular consultation with 
stakeholders, and participation in many strategy forums 
and groups. HKTB conducts extensive research into 
visitor profiles and preferences, the results of which 
are used to set forth HKTB's marketing strategies 
for diverse visitor source markets and segments. 

In a bid to communicate the city's brand strengths 
to travel trade, media and consumers across the world, 
HKTB utilizes various channels and platforms, and 
organizes comprehensive campaigns and a year-round 
program of major MICE activities – all of which are 
designed to enrich visitors’ experiences and provide 
a business landscape for parties concerned.33



34. Charungkiat Phutiratana, It’s MICE and Men, Unpublished Lecture Notes Series, 2012

35. HKTB. Homepage. Retrieved April 17, 2014, from http://www.discoverhongkong.com/au/about-hktb/corporate-information.jsp#ixzz2z5MP7XQp.

36. HKTB, Meeting & Exhibitions. Retrieve April 17, 2014, from  http://partnernet.hktb.com/en/meetings_exhibitions/index.html
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จากกรณีศึกษาความสำเร็จของ 
สิงคโปร�และฮ�องกงเมื่อพ�จารณา
อย�างละเอียดแล�วจะเห็นได�ว�ามี
บทสรุปที่ดีดังต�อไปนี้
 
ทั้ง MEHK และ SECB มิไดเปนองคกรอิสระในตนเองอยางเต็มที่

แตประการใด ทวาตางเปนสวนหน่ึงขององคกรใหญ ไดแก HKTB  

และ STB ตามลำดับ ซึ่งแนวทางองคกรคูเปนแนวทางที่องคกร 

บริหารการทองเที่ยวและองคกรหลักดานไมซแยกจากกันเปน  

2 องคกร ทั้งนี้การบริหารลักษณะดังกลาวยังคงทำงานอยางมี 

ประสิทธิผลได โดยอาศัยการทำงานรวมกันแบบมีจังหวะผสาน 

ในขณะที่ยังคงความเปนอิสระและความยืดหยุนของตนอยู ใน 

ความจริง MEHK และ SECB ลวนบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีความพรอมในการดำเนินแนวทางองครวม ตลอดจนมีการ 

ประสานงานท่ีดีในการบริหารจัดการการทองเท่ียวและอุตสาหกรม 

ไมซ โดยสรุปแลว ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือการบรรลุถึงวิธีการ 

ทำงานแบบมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการอันหลากหลายที่มีการ 

ประสานเปนเปาหมายรวมกัน หากสามารถออกแบบและดำเนิน 

การใหสามารถผสานรวมรูปแบบและหนาท่ีใหเหมาะสมไดแลวจะ 

ยังใหเกิดการผสานพลังเพื่อการทำงานตามวัตถุประสงคได34 

ทั้ง HKTB (ซึ่ง MEHK สังกัดอยู) และ STB (ซึ่ง SECB สังกัดอยู) 

เนนการส่ือสารโดยใชภาษาของลูกคาเปนสำคัญ HKTB ไดพัฒนา 

เว็บไซตข้ึนหลายเว็บไซตเปนภาษาตางๆ อาทิ เว็บไซต Hong Kong,  

Asia’s World City (14 ภาษา)35 เว็บไซต The Meetings & 

Exhibitions Section of HKTB’s PartnerNet (7 ภาษา)36 และ 

เว็บไซต MEHK (5 ภาษา)37 ในขณะที่ STB จัดทำเว็บไซต 

YourSingapore โดยนำเสนอเปน 7 ภาษา38 นอกจากน้ี ประเด็น 

หนึ่งที่ไมอาจมองขามไดคือ ชาวสิงคโปรและฮองกงจำนวนมาก 

เขาใจและสามารถอานและพูดภาษาจีนกลาง และภาษาจีนถิ่น 

ตางๆไดดวย ซึ่งถือวาเปนประโยชนมากในการสื่อสารในภาค 

อุตสาหกรรมไมซในภูมิภาคนี้ ดังนั้นการจัดทำเว็บไซต และปรับ 

What Can Convention and 
Visitor Bureaus (CVBs) Draw 
from SECB’s and MEHK’s 
Experiences?

Based on these two success stories, a close scrutiny  
suggests that the following conclusions seem 
justified in our opinion: 

Rather than being totally independent bodies as such, 
both MEHK and SECB are constituent components of 
their umbrella agencies – HKTB and STB respectively. 
This means that, when administered efficiently, they 
are in a position to pursue a holistic and synchronized 
approach to tourism and business tourism management. 
Meanwhile, a two-pronged approach whereby a 
tourism administration entity and a focal MICE entity 
are two separate entities would still function as 
effectively through synchronized coordination, while 
maintaining their respective independence and 
flexibility. In a nutshell, it is efficiency achieved 
through different modes diverging into a common 
end that counts the most. As such, a combination 
of forms and functions, when designed and  
implemented properly, culminates in an enabling 
synergy to achieve fitness for purpose.34

Both HKTB (with MEHK thereunder), and STB (with 
SECB thereunder) put a great emphasis on their potential 
international clients’ linguistic requirements: 14 languages 
(HKTB),35 7 languages (the Meetings & Exhibitions 
Section of HKTB’s PartnerNet),36 and 4 languages 
(MEHK);37 and 7 languages (STB).38 One point not to be 
overlooked – a sizeable number of Singaporeans and 
Hong Kong citizens understand, read and speak Mandarin 
and/or other Chinese dialects. This is apparently a boon 
when it comes to communication in the region’s MICE 



37. MEKH, Home Page. Retrieve April 16, 2014, from  http://partnernet.hktb.com/mice/eng/index.html.

38. STB. Home Page. Retrieved 16 April 2014, from http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/experience.html#.

39. HKTB, op.cit., pp. 30-32.  
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ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอเปนภาษาจีนกลางในกรณีประเทศที่ไม

ไดใชภาษาจีนกลางเปนการทั่วไปนั้นถือวาเปนเรื่องที่ตองจัดทำ 

และมิอาจจัดทำเพียงใหผานพนไปเทานั้น

HKTB และ STB เรงใชวิทยาการล้ำสมัยและความคิดสรางสรรค 

ยกตัวอยาง เชน HKTB ใชแนวคิดความคิดสรางสรรคท่ีสรางเสริม 

โอกาส (Winning Creativity) เรงการสงเสริมการตลาดผาน 

ระบบดิจิตอลและการประชาสัมพันธ (Digital and PR Promotions) 

อยางมีประสิทธิผล โดยใชความคิดริเร่ิมเชิงสรางสรรค สำนักงานฯ 

ใชประโยชนพัฒนาการดิจิตอลสมัยใหมเพ่ือออกแบบเว็บไซตของ 

ตนใหม เพิ่มการใชเวทีสื่อสังคมและสรางการใชงานกับมือถือ 

แบบใหมๆ สำหรับการประชาสัมพันธนั้น HKTB ใชชองโทรทัศน 

และสื่อที่มีผลกระทบสูงทั่วโลก และจัดรณรงครายการ “Hong 

Kong Super Shopper” ซึ่งนาตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น ในลักษณะ 

เดียวกันนี้ HKTB อาศัยใชผลกระทบในวงกวางที่ยากจะหยุด 

ไดของสื่อสังคม (Social Media) เปดหนา Facebook ใหม 2 

โครงการ ไดแกหนาภาคภาษาอังกฤษชุด “Discover Hong Kong” 

และหนาภาคภาษาจีนชุด “Let’s Go Hong Kong” ในป 2555 

ความพยายามเหลานี้เปนสวนหนึ่งของรูปแบบระบบการปรับ 

โฉมสื่อสังคมในวงกวางของหนวยงาน ซึ่งรวมถึงบัญชี Twitter 

และ Sina Weibo ปจจุบันมีจำนวนผูติดตามรวมกันถึงกวา  1 

ลานคน39  ในขณะท่ีสิงคโปรจัดงานระดมผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร 

เปนระยะเวลา 2 วัน เพื่อระดมกำลังอัจฉริยะดานคอมพิวเตอร 

เขาดวยกัน เปนการระดมความคิดช้ันเลิศและนอกกรอบเพ่ือท่ีจะ 

สรางเสริมขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซของประเทศ

สำนักงานฯทั้ง 2 แหงเนนการจัดใหมีขอมูลที่เนนเชิงปฏิบัติ  เชน 

เว็บไซตและเครือขายส่ือสังคมของ STB ใหขอมูลราคาคาโดยสาร 

เคร่ืองบิน ของสายการบินหลักๆท่ีบินไปยังสิงคโปร และบินมาจาก 

สิงคโปรไปสูสถานที่ซึ่งผูคนขอมูลนั้นอยู ซึ่งเปนวิธีที่มีลักษณะ 

นวัตกรรม และทรงอานุภาพในการส่ือสารดานราคา ท้ังน้ีมีขอมูล 

ท่ีเปนประโยชนจำนวนมหาศาลบนฐานขอมูลของ STB การทุมเท 

ทำงานเพ่ิมเติมน้ันมีผลเปนอยางมาก สำนักงานสงเสริมการประชุม 

นานาชาติและการทองเท่ียว และผูประกอบวิชาชีพไมซจะเรียนรู 

ไดอยางมากจากการคนขอมูลในสื่อเหลานี้ 

sector. As such, operating a website and updating 
information regularly in Mandarin where it is not 
a common language in the country is a must for any 
CVBs – a task not to simply deal with in passing.

HKTB and STB proactively utilize state-of-the-art 
technology and creativity to attain their MICE 
targets. For example, based on the notion of winning 
creativity, HKTB effectively intensified its digital and 
PR promotions through creative initiatives. Making use 
of modern digital developments, the organization 
redesigned its website, increased its leverage of 
social media platforms, and created new mobile 
applications. With special reference to PR moves, 
HKTB engaged high-impact TV channels and media 
across the globe, as well as staged an ever more 
breathtaking “Hong Kong Super Shopper” campaign. 
Also in this light, HKTB capitalizes on social media’s 
unstoppable viral effect, launching two new 
Facebook pages: the English-language “Discover 
Hong Kong” page, and the Chinese-language  
“Let’s Go Hong Kong” page in 2012. These efforts 
constitute part of a wider revamp of its social 
media configuration, including Twitter and Sina 
Weibo accounts, and a combined fan base of more 
than 1 million.39 Meanwhile, Singapore hosted a 2-day 
hackathon to pool computing geniuses together for 
great and unconventional ideas in a bid to strengthen 
the country’s MICE capacity.

Both bureaus focus on the provision of practical 
information. For instance, STB’s websites and 
social-network media provides all the airfares 
offered by major airlines from and to Singapore to the 
locations where web-users are browsing from – an 
innovative and very powerful way of conveying a 
pricing message. Staggering amounts of practical 
information are available on STB applications. 
Going an extra mile does count. Any CVBs and 
MICE professional will learn a great deal by simply 
visiting these superb media platforms. 



40. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), MICE Journal Issue 6: Nov-Dec 2013, Special Feature. 3 Thai Associations are confident: Thailand’s Potential Enables MICE Sector to Excel 
in 2014, p. 3.
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ทัศนะผู�เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรม:
บทสัมภาษณ�ผู�บร�หาร
สมาคมที่เกี่ยวข�องกับ
อุตสาหกรรมไมซ�40

Industry Experts’ 
Opinions:
Fresh from the 
Horse’s Mouth40

4



อุตสาหกรรมไมซไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่งจากรัฐบาลไทย 

และองคกรเอกชนอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของอุตสาหกรรม 

ของประเทศ อุตสาหกรรมนี้จึงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของ 

ประเทศ สสปน. ซ่ึงเปนหนวยงานหลักซ่ึงรับผิดชอบดานการทำตรา 

และบริหารภาพลักษณของอุตสาหกรรมไมซไทยนั ้นทำงาน 

อยางใกลชิดกับองคกรภาคเอกชนท่ีมีภาระงานตรงกัน ไดแก สมาคม 

สงเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินคา (ไทย) 

และสมาคมโรงแรมไทย เพ่ือสงเสริมความเช่ือม่ันในกลุมผูเก่ียวของ 

ซึ ่งการณนี ้สามารถสรางเสริมผลการดำเนินการของสสปน. 

ในการดึงดูดคณะผูแทนไมซใหเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 

มากขึ้นและบรรลุเปาหมายทุกประการสำหรับปงบประมาณ 

2557 อยางมีประสิทธิผล ลำดับตอไปน้ีคือความคิดเห็นและแนวคิด 

ในเชิงวิชาชีพของผูบริหารสูงสุดขององคกรภาคเอกชนท้ัง 3 องคกร 

ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในภาคสวนไมซของประเทศตลอดป 2557

60 l MICE Review 2014

ทัศนะผู�เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรม

Industry Experts’ O
pinions

Fuelled with infallible support from the Royal 
Thai Government and other private-sector players 
in a bid to reach the country’s industrial goals, 
Thailand’s MICE sector is playing a crucial role in 
the national economy. TCEB, the focal point 
embodying the branding and image of the Thai 
MICE industry, works closely in tandem with 3 of 
its corresponding private-sector entities – the 
Thailand Incentive and Convention Association 
(TICA), the Thai Exhibition Association (TEA), and 
the Thai Hotels Association (THA) – to boost 
confidence among parties concerned. This, in turn, 
effectively reinforces TCEB’s actual performance 
in attracting a greater number of MICE delegates 
and achieving all its targets for the fiscal year 
2014. What follows are professional opinions and 
ideas of the top executives of these 3 associations, 
which will play a pivotal role in the country’s 
MICE sector throughout 2014.



สุเมธ สุทัศน� ณ อยุธยา41

นายกสมาคมส�งเสร�มการประชุม
นานาชาติ (ไทย)

ประเทศไทยไดพัฒนาจนเปนศูนยกลางการประชุมนานาชาต ิ

(International Conferences) ท่ีไดรับการยกยองและมีช่ือเสียง 

มากแหงหนึ่ง ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะประเทศไทยมีศักยภาพและ 

ความพรอมที่จะนำเสนอสถานที่ประชุมใหนักเดินทางไมซได 

คัดเลือก ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมาน้ันมีการใชพ้ืนท่ีจัดการ 

ประชุมและอีเวนท (M&E Space Capacity) ประมาณ 70% 

ของพื้นที่ทั้งหมด ภาคอุตสาหกรรมไมซไทยยังคงมีศักยภาพสูงที่ 

จะใหบริการแกอีเวนทการประชุม (Meeting Events) ขนาดใหญ 

ไดจำนวนมาก ท้ังน้ีมีสถานท่ีจัดประชุมท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกหลายแหง 

ในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึง IMPACT เมืองทองธานี ศูนยนิทรรศการ 

และการประชุมไบเทค ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และศูนย 

ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร ท่ีเซ็นทรัลเวิลด ทุกศูนยลวน 

แต ม ีอ ุปกรณอำนวยความสะดวกท ี ่ท ันสม ัยเต ็มร ูปแบบ 

โดยมีบริการ สนับสนุนล้ำยุค ประเทศไทยยังมีการคมนาคมแบบ 

บูรณาการวิธีขนสงหลายแบบ อาทิ บริการรถไฟใตดินและรถไฟ 

ลอยฟา ทางหลวง และสนามบิน ทำใหนักเดินทางสามารถเดินทาง 

ไปสถานที่ประชุมไดโดยสะดวก สำหรับจังหวัดศูนยกลางไมซที่ 

สำคัญ อื่นๆของประเทศนั้นก็มีสถานที่ทองเที่ยวจำนวนมากที่จะ 

ดึงดูดนักทองเที่ยวไมซใหเดินทางไปสถานที่จัดงานไมซเหลานั้น 

ซึ่งรวมถึงศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษาที่เชียงใหม และศูนยประชุมเอนกประสงค  

1
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SUMATE SUDASNA41

President Thailand Incentive and 
Convention Association (TICA)

Thailand has essentially become a respectable and 
highly-reputed hub of international conferences, 
which is due in part to the nation’s tremendous 
potential and readiness to offer a wide selection 
of meeting places for MICE visitors. Over the past 
years, approximately 70% of the total M&E space 
capacity has been taken up. The Thai MICE sector 
still has great potential to accommodate many 
larger-sized meeting events. There are several 
world-renown meeting venues in Thailand, 
including IMPACT Muang Thong Thani, Bangkok 
International Trade and Exhibition Centre (BITEC), the 
Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) 
and Bangkok Convention Centre at  Central World – all of 
which boast full-fledged, modern facilities with 
state-of-the-art support services. The country also 
offers various intermodal transport nodes – underground 
and sky-train services, highways and airports, enabling 
visitors to travel to the meeting places conveniently. 
As for the country’s other major MICE provinces, 
tourist landmarks abound to attract MICE travelers 

President Thailand Incentive and Convention Association (TICA)

41. Thailand Convention and Exhibition Bureau, loc.cit.           



64 l MICE Review 2014

ทัศนะผู�เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรม

62 l MICE Review 2014

กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน ย่ิงกวาน้ันประเทศไทยยัง 

เปนแดนมหัศจรรยอยางแทจริง กลาวคือมีสิ่งดึงดูดใจดานตางๆ 

จำนวนมาก อาทิ ดานวัฒนธรรม ประเพณี การซื้อสินคา และ 

แหลงทองเท่ียวจำนวนมาก ท้ังหมดน้ีสามารถดึงดูดใหนักวางแผน 

งานไมซมาจัดงานไมซที่นี่มากรายขึ้น 

ในชวงเวลาหลายปที่ผานมาสสปน.ไดเชิญใหสมาชิกสมาคมฯเขา 

ร วมการรณรงค ส งเสร ิมการขายในหลายประเทศทั ่วโลก 

สสปน.ยังไดใหความชวยเหลือแกผูประกอบการและผูทำงานดาน

ไมซท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีคุณภาพเทียบเทากับมืออาชีพดานไมซระดับ 

สูงสุด โดยเนนความเปนมืออาชีพซึ่งเปนสิ่งที่คนทำงานดานไมซ 

ทุกคนในอุตสาหกรรมตองมี 

สมาคมฯม่ันใจวาในปงบประมาณ 2557 น้ีจะมีนักเดินทางไมซเขา 

รวมการประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทยจำนวนมาก ทั้งนี้คาดวาจะ 

มีผูเขารวมงานประชุม Unicity Global Convention ประมาณ 

20,000-30,000 คน ซ่ึงในกลุมน้ีนักเดินทางไมซจำนวน 12,000 คน 

จะรวมงาน Herbalife Asia Pacific World Team University 

2014 นอกจากน้ันคาดวาผูรวมงานจำนวนประมาณ 4,000 คนจะ 

เขารวมงาน World Marketing Forum 2014 อนึ่ง มีการคาด 

หมายวางานประชุม International Congress of Pharmaceutical 

Sciences-FIP 2014 จะดึงดูดผูเขารวมไดประมาณ 2,500 คน 

to these venues. Those MICE venues include the 
Chiang Mai International Convention & Exhibition 
Centre (CMICE), and the Karnjanapisek Convention 
Hall, Khon Kaen University. Moreover, Thailand is an 
amazing place in the true sense of the word – full of 
enticing things galore such as a wide array of 
cultural, traditional, shopping and tourist attractions. 
All this can attract more MICE planners to organize 
their events here.

Over the years, TCEB has long been inviting TICA 
members to participate in sales promotional 
campaigns in various countries across the world. 
TCEB also grants aid packages to entrepreneurs 
and relevant MICE players to enable them to be 
on a par with the very best MICE practitioners on 
the basis of professionalism, an element highly 
required of any MICE players in the sector.

TICA is confident that in the fiscal year 2014 a 
great number of MICE visitors will be participating 
in meetings held in Thailand. Unicity Global 
Convention is expected to attract approximately 
20,000-30,000 MICE visitors. Of these, 12,000 will join 
the Herbalife Asia Pacific World Team University 
2014. Also, approximately 4,000 participants 
should be attending the World Marketing Forum 
2014. Moreover, the International Congress of 
Pharmaceutical Sciences-FIP 2014 is expected to 
attract approximately 2,500 MICE visitors.

Industry Experts’ O
pinions



President Thai Exhibition Association (TEA)

พรรธระพ� ชินะโชติ42

นายกสมาคมการแสดงสินค�า (ไทย) 

นายกสมาคมการแสดงสินคา (ไทย) มีความเห็นวา ไมควรนำจำนวน 

งานแสดงสินคานานาชาติที่จัดขึ้นในสิงคโปรและฮองกงมาเปรียบ

เทียบกับกรุงเทพมหานครเทานั้น ทั้งนี้เห็นไดชัดวา ประเทศไทย 

มีสิ ่งดึงดูดใจจำนวนมากกวาประเทศอื ่นๆอีกหลายประเทศ 

นั่นคือมีเมืองศูนยกลางไมซ เชน เชียงใหม ภูเก็ต และอื่นๆ 

การดำเนินการศูนยการประชุมและแสดงสินคานานาชาติในเมือง

ทองเที่ยวหรือในเมืองใหญๆในจังหวัดอื่นๆจะชวยสงเสริมขีด 

ความสามารถในการแขงขันของใหเหนือกวาคูแขงหลักไดอยางมี

ประสิทธิผลอีกหนึ่งขั้นในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันมากขึ้นทุกที 

ท้ังน้ีควรพิจารณาวาหากประเทศไทยดำเนินการใหมีศูนยการประชุม 

และการแสดงสินคานานาชาติในภูเก็ต ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่ 

ไดรับความนิยมมากของโลกนั้น ผลที่ไดรับจะมากสักเพียงใด 

สภาพการณเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการมีเมืองศูนย

กลางไมซโดยตรง งานแสดงสินคานานาชาติหรืองานไมซควรจะ 

จัดใน เขตอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับแนวคิดของงานแสดงสินคา 

นั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูแสดงสินคาใน 

การ ทำงาน หรือการเขาเยี่ยมชมงานในแงสิ่งอำนวยความสะดวก 

และการขนสง การท่ีมีเมืองไมซหลายแหงจะชวยเสริมศักยภาพของ 

ประเทศไทยในการดึงดูดงานแสดงสินคาหรืองานไมซจำนวนมาก

สูประเทศไทย ซ่ึงเปนขอไดเปรียบของประเทศไทย ท่ีสิงคโปรและ 

ฮองกงไมอาจมีไดเลยในความเปนจริง 

2
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PATRAPEE CHINACHOTI42

President Thai Exhibition Association (TEA)

According to Mr. Chinachoti, the total number of 
international fairs organized in Singapore and 
Hong Kong should not be compared with only 
Bangkok as such. Apparently, Thailand has more 
attractions galore to offer than several other 
players, i.e. MICE Cities in Chiang Mai, Phuket and 
elsewhere. Operating convention centers and 
exhibition complexes in tourist cities or in major 
cities in other provinces will effectively enhance 
the country’s competitive edge a notch over its 
arch competitors in this ever more challenging 
sector. One cannot imagine what will happen if 
the country also operates convention and exhibition 
centers in Phuket, regarded as one of the world’s 
most popular destinations.

This is exactly what constitutes a rationale for the 
significance of MICE Cities. Exhibitions or MICE 
events should be held in industrial locations relating 
to the concept of the exhibitions held to facilitate 
exhibitors’ functioning or visitors’ attendance with 
respect to facilities and transportation. Having 

42. Thailand Convention and Exhibition Bureau, loc.cit.



งานไมซระดับภูมิภาคที่สำคัญซึ่งจัดขึ ้นในประเทศนั้นรวมถึง 

มอเตอรโชวและมอเตอรเอ็กซโปดวย ซ่ึงเปนงานท่ีใหญท่ีสุดสำหรับ 

งานประเภทน้ีท่ีจัดข้ึนนอกประเทศญ่ีปุน สำหรับงานเมทัลเล็กซท่ี 

ไบเทค บางนาน้ันใชพ้ืนท่ีรวม 40,000 ตร.ม. – 50,000 ตร.ม. และ 

มียอดจองเต็ม ซึ่งสะทอนถึงความสนใจ ของสาธารณช ที่มีตอ 

งานน้ีอยางมหาศาล นอกจากน้ันประเทศไทยยังเปนเจาภาพจัดงาน 

โพรแพ็คซึ่งเปนงานที่ใหญที่สุดในภาคสวนนี้ของทวีปเอเชีย 

สสปน.มีสวนสรางเสริมอุตสาหกรรมไมซอยางมีประสิทธิผล 

ทำใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการแสดงสินคานานาชาต ิ

ท่ีสำคัญของเอเชียแหงหน่ึง การทำงานรวมกับสสปน.ทำใหสมาคม 

การแสดงสินคา (ไทย) สามารถขยายเขาสูตลาดนานาชาติไดกวาง 

ข้ึน นอกจากน้ีสสปน.มีบทบาทสำคัญในฐานะศูนยกลางการประสาน 

งานระหวางรัฐบาล และสมาคมฯเพ่ือเปนหลักประกันวาการแสดง 

สินคานานาชาติจะดำเนินไปอยางราบรื่นสูป 2557
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Industry Experts’ O
pinions

various MICE Cities will certainly reinforce Thailand’s 
potential in attracting a great number of exhibitions 
or events to Thailand. This represents Thailand’s 
advantage/edge that Singapore and Hong Kong may 
not have access to in reality.

Major regional events hosted in the country include 
Motor Show and Motor Expo which are the most sizeable 
events of their kind outside Japan. METALEX at BITEC 
Bangna, occupying a total space of 40,000-50,000 m2, 
is normally fully booked, reflecting the tremendous 
public attention this event enjoys. In addition, 
Thailand also hosts ProPak, Asia’ biggest event in 
the sector.

TCEB has effectively contributed to Thailand 
becoming one of Asia’s major hubs of international 
trade fairs. Working in conjunction with TCEB 
enables TEA to expand into wider international 
markets. In addition, TCEB plays a vital role as a 
focal coordinator between the Government and 
TEA to ensure that international trade fairs run 
seamlessly into 2014.



President Thai Hotels Association

สุรพงษ� เตชะหรูว�จ�ตร43

นายกสมาคมโรงแรมไทย 

กวา 90% ของโรงแรมท่ีสามารถตอนรับคณะผูแทนไมซคือโรงแรม 

4 และ 5 ดาว ซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย  

นักเดินทางไมซที่พัก ณ โรงแรมสมาชิกของสมาคม โดยเฉพาะ 

อยางย่ิง ผูเขารวมงานไมซท่ีเดินทางมาประเทศไทยดวยวัตถุประสงค 

ดานไมซน้ันถือวาเปนแขกช้ันหน่ึงของประเทศ โดยหลักๆแลว ซ่ึง 

บุคคลเหลานี้มีอำนวจซื้อสูงกวานักทองเที่ยวประเภทอื่น จึงมี 

ความคาดหวังสูงตามไปดวยในแงของคุณภาพบริการที่จัดให 

ในมิตินี้บทบาทของสมาคมฯที่เกี่ยวกับนักเดินทางไมซจะเนนที่ 

การจัดที่พักสำหรับงานไมซเปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ 

อุปสงคซ่ึงวัดตามจำนวนของผูเขารวมงานน้ันสูง บทบาทของสมาคมฯ 

ดานอื่นๆนั้นจะรวมถึงการจัดกลุมหองพักในโรงแรมตางๆเพื่อ 

ชวยเจรจาตอรองกับผูจัดงานประชุม คณะทำงานระดับมืออาชีพ 

ของสมาคมฯทำหนาที่ชวยใหผูรวมงานไมซสามารถตอรองใหได 

อัตราหองพักและเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีดีย่ิงข้ึน สภาพการณเชนน้ีเปนปจจัย 

สำคัญในการจัดงานประชุมขนาดใหญ ซึ่งเปนชวงเวลาที่อุปสงค 

สำหรับท่ีพักสูงข้ึนฉับพลัน ในจุดน้ีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล 

มีความสำคัญยิ ่งในการประกันใหเกิดความสำเร็จดานธุรกิจ 

สำหรับทุกฝาย 

3
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SURAPONG TECHARUVICHIT43

President Thai Hotels Association

Over 90% of hotels capable of accommodating 
MICE delegates are 4 and 5-star hotels, virtually all of 
which are members of the Thai Hotels Association 
(THA). MICE visitors who are accommodated by 
THA member hotels, especially MICE travelers 
coming to Thailand for MICE purposes, are the 
country’s premium customers. In the main, they 
enjoy higher purchasing power than other types 
of tourist, and are more demanding accordingly in 
terms of the quality of services provided.

In this connection, THA’s roles with respect to MICE 
travelers mainly focus on arranging accommodation 
for MICE events, especially when demand, as measured 
by the number of visitors, is high. Other THA’s roles 
include grouping rooms across different hotels to 
help negotiate with meeting organizers. THA’s 
professional teams help MICE participants bargain 
for better room rates and other relevant conditions 
which prove essential factors in the organizing of 
large-scale conventions – particularly when demand 
for accommodation peaks suddenly. This is when 
effective management is of utmost importance to 
ensure mutual business success.

43. Thailand Convention and Exhibition Bureau, loc.cit.



ประเทศไทยมีจุดเดนหลายประการซึ่งเปนรากฐานของการดึงดูด 

ใจใหผูรวมงานไมซ ท้ังน้ีรวมถึงความเปนมิตรและความเอ้ือเฟอ 

เผื่อแผของคนไทย ความหลากหลายของแหลงดึงดูดใจทางการ 

ทองเท่ียว ตลอดจนกิจกรรมและการสงเสริมการ ตลาดสำหรับ 

ตลาดเฉพาะกลุม ซ่ึงผูแทนท่ีเขารวมงานไมซเห็นวานาสนใจเปน 

สวนใหญ ท้ังหมดน้ีเปนมูลฐานท่ีสำคัญซ่ึงสงอิทธิพลตอการตัดสิน 

ใจของผูจัดงานไมซเมื่อเลือกสถานที่จัดงานสำหรับการประชุม 

และการแสดงสินคานานาชาติของตนเอง อนึ่ง นอกเหนือจาก 

กิจกรรมหลักแลว กิจกรรมคูขนานก็เปนแมเหล็ก อีกประการหน่ึง 

ที ่ทำใหเกิดความสำเร็จของประเทศในการจัดงานใหกับคณะ 

ผูแทนไมซ 

ประเทศไทยมีประสบการณในการจัดงานประชุมและการแสดง 

สินคานานาชาติ (International Conventions and Exhibitions) 

จำนวนมาก ท้ังน้ีประเทศไทยไดลงทุนพัฒนาธุรกิจไมซอยางตอ 

เน่ืองและจริงจัง ภาคสวนท่ีเก่ียวของไดรวมกันสรางหลักประกันวา 

ทุกสิ่งจะดำเนินไปตามแผนการกำหนดลำดับความสำคัญเรงดวน

ตามท่ีสมควร สภาพการณเชนน้ีและการดำเนินงานระยะส้ันควร 

นับวาเปนยุทธศาสตรหลักของประเทศเพื่อยังใหเกิดความสำเร็จ 

ตอเนื่อง ตลอดจนเพื่อตอบสนองตอเปาหมายตางๆที่ตั้งขึ้นมา 

สำหรับป 2557 ทุกประการ 

สมาคมโรงแรมไทยกำลังอยู ในชวงประสานงานกับกระทรวง 

มหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหารงานกิจการโรงแรม 

เพ่ือดำเนินการกับโรงแรมท่ีไมไดรับใบอนุญาต โดยเนนเมืองทองเท่ียว 

ท่ีสำคัญ ซ่ึงรวมถึงกรุงเทพมหานคร พัทยา ชะอำ หัวหิน ภูเก็ต สมุย 

และเชียงใหม ประเด็นน้ีมีการดำเนินการเพ่ือความเปนธรรมแก 

ผูประกอบการท่ีดำเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือ 

ที่จะควบคุมและคงมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยแก 

นักทองเท่ียวและคณะผูแทนไมซ 
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ทัศนะผู�เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรม

Industry Experts’ O
pinions

Thailand enjoys many strong points that underpin 
its attractiveness vis-à-vis MICE travelers, including 
Thai people’s friendliness and hospitality, the variety 
of its tourist attractions, and the vast array of activities 
and promotional offers for niche markets, which 
MICE delegates mostly find interesting. These are 
important elements that influence MICE organizers’ 
decision-making when selecting venues for their 
conferences and exhibitions. In addition, apart from 
the main activities, parallel activities prove to be 
another magnet that accounts for the success the 
country has achieved in arranging events for 
MICE delegates.

Thailand has had a great deal of experience 
hosting international international conventions and 
exhibitions. The country has invested considerably 
in the ongoing development of its MICE businesses. 
Here, parties concerned also ensure that things are 
run along the priority-setting scheme as appropriate. 
This continues to be the country’s key strategy to ensure 
ongoing success, short-term MICE arrangements 
included, in order to meet all the various targets set 
for next year.

THA is in the process of coordinating with the 
Ministry of Interior and agencies concerned in hotel 
administration affairs in relation to unlicensed hotel 
operations, with special reference to major tourist 
cities including Bangkok, Pattaya, Cha-am, Hua 
Hin, Phuket, Samui and Chiang Mai. This issue has 
been taken up in a bid to ensure that justice is 
done to entrepreneurs operating legally, as well as 
to control and maintain service standards and 
safety for the country’s tourists and MICE delegates.
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เส�นทางพัฒนาสำหรับ
ป�แห�งการเติบโต:
ข�อเสนอแนะทางนโยบาย
สำหรับอุตสาหกรรมไมซ�
ของประเทศไทย

The way forward for 
the galloping stallion:
policy suggestions for 
Thailand’s MICE Industry

5



การปรับปรุงเวทีอุตสาหกรรมไมซ�
สำหรับประเทศไทย  

ป จจ ุบ ันน ี ้อ ุตสาหกรรมไมซ  โลกส งส ัญญาณการฟ  นต ัว 

และภาคอุตสาหกรรมไมซของทวีปเอเชียไดแสดงความแข็งแกรง 

ในรูปการเติบโตดานกิจกรรมและโครงการลงทุน ดังน้ันยุทธศาสตร 

ที ่จะเปนประโยชนตอประเทศไทยคือการพัฒนาโครงสราง 

การลงทุนท่ีจะดึงดูดภาคสวนรายสาขาตางๆระดับโลกมาสูประเทศ 

ไทย ท้ังน้ีเพ่ือรักษาขอไดเปรียบในการแขงขัน44 อุตสาหกรรมไมซ 

ปจจุบันมีการแขงขันกันมากยิ่งขึ้นทุกที ซึ่งมีประเทศหลักๆดาน 

อุตสาหกรรมไมซ เชน ฮองกง ญ่ีปุน จีน และ สิงคโปรดำเนินการ 

อยูแลว ทั้งอาจมีผูเขารวมแขงขันรายใหมเพิ่ม ขึ้นไดเสมอ แนว 

นโยบาย ที่สมเหตุสมผลยิ่งสำหรับผูประกอบการ ไมซและฝายที่ 

เกี่ยวของของประเทศไทยคือจะตองมีการปรับปรุงจากภายใน 

อยางตอเนื่อง 

ลำดับตอไปนี้คือมิตินโยบาย 6 มิติ ซึ่งอาจเปนขั้นตอนสูความ 

ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย 

1) การลงทุนโครงสรางขั้นพื้นฐานที่มีผลิตภาพสูง 

2) การเสริมสรางความเช่ือมโยงผานระเบียงเศรษฐกิจและสะพาน 

เชื่อมการขนสง 

3) การสรางขีดความสามารถดานบุคลากรปฏิบัติงาน 

4) การสรางจุดเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไมซที่ขาดหายไป 

5) แนวทางปฏิบัติที่รักษาสิ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรมไมซ 

6) การสรางความสามารถดานภาษาและสารสนเทศของเจาหนาท่ี 

และพนักงานสนับสนุนดานไมซ 

44. The IP&C Statistics Report reveals 3 clear pictures: 1) the country’s MICE sector has been performing relatively steadily between 2006 and   2011 in terms of the number of incoming MICE visitors. 
2010 and 2012 represented considerable rebound rates with 2012 depicting a decisively clear gain for the industry; 2) years with a downward trend reflected the then effect of the world economic 
recession. Nevertheless,  Thailand’s MICE sector quickly rebounded in 2010 and 2012; and 3) the true engine of growth in this scenario are the Asian MICE delegates, who have kept the Thai MICE’s 
international balance in shape and even growing in recent years. The data analyzed were published in an IP&C Statistics Report of the Strategic and Planning Division, TCEB, (publication year not 
specified). This analysis first appeared in  TECEB’s MICE Report, Issue 3, July 2013, ‘Could Thailand’s MICE dance away from the cat’s claws in the wake of the current money woe? Revisiting a MICE 
mission possible’, p.10.
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An Improved MICE Platform 
for Thailand    

As the world’s MICE industry has shown healthy 
recovery signs, and Asia’s MICE sector has clearly 
exhibited its internal strength in the form of growth 
in MICE activities and investment projects, it will 
naturally prove a strategically useful step for 
Thailand to attract various global sub-sectors in line 
with its portfolio investment structure in order to 
preserve its competitive edge.44 In light of an 
ever-competitive industrial setting with new 
promising entrants, as well as the current MICE 
powers such as Hong Kong, Japan, China, and 
Singapore, the only rational policy line for Thailand’s 
MICE entrepreneurs and parties concerned consists 
in regular endogenous improvement.

What follows is a set of 6 policy dimensions identified 
as possible steps towards sustainability for Thailand’s 
MICE sector: 
1) high-productivity infrastructure investment
2) linkage enhancement
3) software-capacity building
4) establishing Thailand’s missing MICE links
5) green practices in the MICE sector
6) building up relevant authorities’ and MICE support 
staff’s linguistic and IT prowess.



การลงทุนโครงสร�างขั้นพ�้นฐาน
ที่มีผลิตภาพสูง

การลงทุนโครงสรางขั้นพื้นฐานดานโลจิสติกสที่มีผลิตภาพสูง 

ซึ่งมีคาทวีคูณดานเศรษฐกิจเชิงบวกจะทำใหประเทศไทยมีความ 

แข็งแกรงมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีอาจเปนโครงการการลงทุนท่ีมีประสิทธิผล 

คุมทุนโครงการใดก็ได ซึ่งสามารถสงเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรม 

ดานเศรษฐกิจและสังคมหลากหลายใหเกิดผลดานการกระจาย 

เศรษฐกิจตอพลเมืองท่ัวประเทศ ไมวาจะในเชิงสังคมหรือสถานท่ี 

ตลอดจนศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปใกลทาเรือและตามพรมแดน 

ท่ีสามารถดึงดูดใหเกิดกิจกรรมไมซได องคประกอบสำคัญของการ 

ลงทุนเชิงสรางสรรคเพื่อการพัฒนาดานไมซที่อาจเปนไปไดสูง 

นั้นอาจรวมถึงโครงการตอไปนี้ 

1.1) การขยายสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่งมีกำหนดแลว 

เสร็จในป 2560 การขยายในระยะที่ 2 นั้นประกอบดวยสวน 

ตางๆ ซึ่งรวมถึงอาคารเทียบเครื่องบินรองขนาด 216,000 ตร.ม. 

อุโมงคและระบบขนสงมวลชน การขยายอาคารผูโดยสารหลัก 

ไปทางทิศตะวันออก และโครงสรางข้ันพ้ืนฐานสนับสนุน เม่ือดำเนิน 

การแลวเสร็จ ขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิจะเพิ่ม 

เปนสามารถใหบริการผูโดยสาร 60 ลานคนตอป สนามบินสุวรรณภูมิ 

จะมีการพัฒนา 5 ระยะ ซึ่งในที่สุดจะทำใหมีขีดความสามารถ 

ใหบริการผูโดยสาร 120 ลานคนตอป และมีทางวิ่ง 4 ชองทาง 

ทั้งนี้ยังไดมีการวางแผนที่จะสรางระบบรถไฟเพื่อเชื่อมสนามบิน

ดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิดวย

1
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High-Productivity Logistics 
Infrastructure Investment

High-productivity logistics infrastructure investment 
with their associated positive economic multipliers 
could well take Thailand from strength to strength. 
This could take the form of any cost-effective 
investment project which enhances linkages 
connecting diverse socio-economic activities to the 
trickle-down effect across the country’s socio-spatial 
milieus. In addition, any industrial processing 
complexes near seaports and along the borders 
which would further induced MICE activities. 
Major components of constructive investments for 
potential MICE developments include:

1.1) The second phase of Suvarnabhumi Airport is 
due for completion in 2017. This development 
project comprises a 216,000 m2 satellite terminal; 
a tunnel and mass transport system; an eastward 
extension of the main terminal; and supporting 
infrastructure. Upon its completion, Suvarnabhumi’s 
handling capacity at the airport will be raised to 60 
million passengers per year. Suvarnabhumi Airport 
involves 5 development phases that will ultimately 
give it a capacity of 120 million passengers per year and 
4 runways. A train system has also been planned to 
connect Don Mueang Airport and Suvarnabhumi Airport.

 2. IMF. The April 2014 World Economic Outlook. loc.cit.  



1.2) บริษัททาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ไดอนุมัติแผนการ 

ขยายทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซ่ึงใชงบประมาณ 5,800 ลาน 

บาท (ประมาณ 188 ลานเหรียญสหรัฐฯ) แผนนี้คาดวาจะเพิ่ม 

จำนวนของผูโดยสารจาก 6.5 ลานคนเปน 12.5 ลานคนตอป 

โครงการนี้จะเพิ่มหลุมจอดอากาศยานอีก 10 หลุมทำใหมีจำนวน 

ทั้งสิ้น 25 หลุม และทางขึ้นเครื่องสำหรับผูโดยสารอีก 4 ชุด รวม 

เปน 11 ชุด ทั้งนี้การขยายสนามบินระยะแรกจะใชเวลาประมาณ 

1 ป และจะมีการกอสรางอาคารระหวางประเทศอาคารใหมดวย45 

1.3) อนึ่ง หากมีการขยายสนามบินและศูนยการขนสงสินคาทาง 

อากาศระดับนานาชาติที่อูตะเภาและกำแพงแสน ก็จะสามารถให

บริการพ้ืนท่ีเมืองขนาดคอนขางใหญของประเทศไทยถึง 2 พ้ืนท่ีใน 

เขตภูมิภาคตะวันออกและตะวันตก ศูนยกลางการบินท่ีอูตะเภาน้ัน 

ควรจะบูรณาการกิจกรรมเศรษฐกิจในทุกรูปแบบ รวมทั้งสถาน 

ตากอากาศชายฝงทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก นิคมอุตสาหกรรม 

ที่สำคัญตามแนวชายฝงตะวันออก พื้นที่ตอนในที่อยูในรัศมี 250 

กิโลเมตร รวมท้ังอุทยานแหงชาติเขาใหญซ่ึงเปนมรดกโลก ตลอดจน 

จังหวัดตางๆดานทิศตะวันตกของประเทศกัมพูชา สวนโครงการ 

สนามบินกำแพงแสนจะสามารถ ใหบริการจังหวัดในภาคตะวันตก 

ของประเทศไทย และสถานตาก อากาศชายฝงทะเลที่สำคัญๆเชน 

หัวหินและชะอำ ตลอดจนศูนยนิคมอุตสาหกรรมทวายทางตอนใต 

ของเมียนมารท่ีกำลังจะเกิดข้ึน 
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1.2) The Aviation Authority of Thailand [AOT] has 
approved a Phuket International Airport expansion 
program, involving THB 5.8 billion (USD 188 
million). This plan is expected to double the 
number of passengers from 6.5 million to 12.5 
million per annum. The project will add 10 more 
aircraft bays, bringing the number to 25, as well 
as another 4 passenger boarding gantries, to a total 
of 11. The 1st phase of the expansion, planned to take 
approximately one year, will see the construction 
of a new international terminal.45 

1.3) The construction of international airport and 
cargo hubs at U-Tapao Airport, and Kamphaeng 
Saen Airport could readily serve two of Thailand’s 
sizeable urban agglomerations throughout the 
Eastern and Western Regions. The former aviation 
hub site would integrate all forms of economic 
activities, including world-famous coastal resorts, 
and major industrial estates along the Eastern 
coast and further inland into regions within a 
250-km radius, including Khao Yai National Park, a 
World Heritage Site, as well as the Western provinces 
of Cambodia. Meanwhile, the Kamphaeng Saen 
project could readily serve Thailand’s Western 
provinces, and major coastal resorts such as Hua 
Hin and Cha-am, and the forthcoming Southern 
Myanmar’s Tavoy Industrial Complex. 

45. For further details, see Air Transport World. Phuket Airport Expansion Work Begins. Retrieved September 2, 2013, from 
http://atwonline.com/airports-amp-routes/phuket-airport-expansion-work-begins.



การเสร�มสร�างความเช่ือมโยงผ�านระเบียง
เศรษฐกิจและสะพานเช่ือมการขนส�ง 

ท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของประเทศไทยเปนจุดไดเปรียบในการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่ิงท่ีจะตองดำเนินการตอคือการ 

วางแผนที่ดีและการดำเนินการใหเปนผลในความเปนจริง46 

ระเบียงเศรษฐกิจ 4 แนวที่กำลังจะดำเนินการ และสะพานเชื่อม 

เศรษฐกิจภาคพ้ืนดินจะเปนประโยชนตอการพัฒนาโลจิสติกสของ 

ประเทศอยางมีประสิทธิผลในระดับท่ีไมเคยปรากฎมากอน ไดแก 

1) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต-ปากบารา 

2) ระเบียงเศรษฐกิจหนองคาย-แหลมฉบัง 

3) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

4) ระเบียงเศรษฐกิจลาดกระบัง ICD-แหลมฉบัง 

5) สะพานเช่ือมเศรษฐกิจภาคพ้ืนดินทวาย-แหลมฉบัง-อรัญประเทศ  

6) สะพานเช่ือมเศรษฐกิจภาคพ้ืนดินปากบารา-สงขลา 

         

2.1) การเช่ือมโยงระหวางรูปแบบการขนสง (Intermodal Linkages) 

สำหรับงานไมซระหวางประเทศรายการสำคัญนั้นการเชื่อมโยง 

ระหวางรูปแบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถือวา 

เปนปจจัยท่ีกำหนดผลปจจัยหน่ึง ดังน้ันความพยายามท่ีจะสงเสริม 

การเช่ือมโยงน้ีถือวาเปนพัฒนาการท่ีดีเสมอ ในกรณีของอุตสาหกรรม 

ไมซของประเทศไทย ตัวอยางที่ดีตัวอยางหนึ่งไดแก การกอสราง 

สนามบินนานาชาติและศูนยการขนสงสินคาที่สนามบินอูตะเภา

และแผนการสรางระบบรถไฟความเร็วสูงเสนทางตะวันออก 

โครงการขนาดใหญเหลานี ้จะสงเสริมการจัดสรางระบบการ 

ขนสงแบบผสานเต็มรูปแบบขนาดใหญมาก เปนการเชื่อมตอการ 

ขนสงที่มีคุณภาพสูงยิ่งกับสถานที่หมายทั่วโลก รายละเอียดโดย 

สังเขปของการสงเสริมประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้น 

ไดจริงมีดังตอไปนี้

2
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Linkage Enhancement through Economic 
Corridors and Transportation Bridges

Thailand’s geographical location is a boon in its 
socio-economic development. What remains to be 
done is proper planning and actual realization.46 
The forthcoming 4 economic corridors and 2 land 
bridges will effectively benefit the country’s logistics 
landscape to an unprecedented degree: 
1) the North-South-Pak Bara Corridor
2) the Nong Khai-Lam Chabang Corridoor
3) the East-West Corridor
4) the Lad Krabang ICD-Lam Chabang Corridor
5) Tavoy-Lam Chabang-Aranyapratet Land Bridge 
6) Pak Bara-Song Khla Land Bridge. 

Of particular interest for the purposes of this report 
are 2 types of linkages: 2.1) intermodal linkages, 
and 2.2 venue-transportation linkages.

2.1) Intermodal Linkages 
As far as major international MICE events are 
concerned, efficient and comprehensive intermodal 
connectivity is a decisive factor. As such, efforts to 
enhance this connectivity are always a welcome 
development. In the case of Thailand’s MICE, a prime 
example would be the construction of an international 
airport and cargo hub at U-Tapao Airport and the 
prospective Eastern line high-speed train. These 
mega-projects will effectively contribute to the 
establishment of a tremendous comprehensive 
intermodal/multimodal configuration, forging world-class 
connectivity with destinations across the world. Brief 
details of this potential connectivity enhancement 
case are as follows:  

46. Charungkiat Phutiratana. Thailand’s Economic Development, Unpublished Supplementary Document Portfolio for Interpretation in Economic Affairs, 2012).   



2.1.1 การเชื่อมโยงทางบก  

โดยภาพรวม โครงการลงทุนดานการขนสงแบบบูรณาการท่ีผนวก 

ไวในโครงการระเบียงเศรษฐกิจ 4 ระเบียง และสะพานเช่ือมเศรษฐกิจ 

ภาคพื้นดิน 2 โครงการสามารถเชื่อมวิธีการขนสงที่สำคัญๆ และ 

สถานที่ตางๆผานระบบรถไฟและระบบราง ไดแก ทาเรือน้ำลึก 

แหลมฉบัง ฐานทัพเรือสัตหีบ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอูตะเภา 

ตลอดจนระบบขนสงทางบกที่มีอยูแลว ซึ่งก็ยังสามารถปรับปรุง 

ไดอีกหากจำเปน เครือขายบูรณาการวิธีการขนสงเชนนี้อาจจะ 

พิจารณาไดวาเปนโครงผังการขนสงระดับโลก เปนการเช่ือมระหวาง 

กรุงเทพมหานครและเมียนมารทางทิศตะวันตก กัมพูชาทางทิศตะวันออก 

ตลอดจนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยดวย
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2.1.1 Land Connectivity  
In aggregate, the combined transportation investment 
projects incorporated in the development of 4 
economic corridors and 2 land bridges can connect 
all the major transportation modes and facilities 
through rail and road modes: i.e. Laem Chabang 
Deep-Sea Port, the country’s biggest naval base, 
Bangkok’s Suvarnabhumi  Airport, U-Tapao Airport, as 
well as the already existing land transportation 
system. This intermodal network could well be 
regarded as a world-class transportation grid, providing 
further connectivity to Bangkok and Myanmar to the 
West, Cambodia to the East, as well as Thailand’s 
Northern and Northeastern Regions as appropriate. 



2.1.2 การเชื่อมโยงทางทะเล 

ทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งเปนทาเรือขนสงตูสินคา (Container Port) 

อันดับท่ี 24 ของโลกในป 2555 โดยขนสงระวางสินคาขนาดตู 20 ฟุต 

จำนวน 5.93 ลานหนวย48 ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือหลักของ 

ประเทศ ในสวนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมไมซน้ัน ทาเรือแหงน้ีพรอมท่ีจะ 

สนับสนุนงานระดับโลกไดทันที ดังน้ันการกอสรางสถานท่ีจัดงานไมซ 

เพิ่มเติมนั้นสามารถวางแผนและดำเนินงานอยางมีประสิทธิผล 

หากจำเปนโดยไมมีขอจำกัดดานการขนสงสินคาและอุปกรณ 

ระยะไกลใดๆ49 เมื่อพิจารณาจากมิตินี้เสนทางการขนสงทางราง 

และทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพจะมีความสำคัญเปนอยางย่ิงสำหรับ 

งานไมซภายในเขตภาคตะวันออกหรือกรุงเทพมหานครในระบบ

การขนสงแบบบูรณาการ

2.1.2 Sea Connectivity 
Laem Chabang Port, which is the world’s no. 24 
container port in 2012 (with 5.93 million TEUs 
handled),48 serves as the country’s major port. In 
regard to MICE activities, this port can readily 
support major world-scale events. Accordingly, the 
construction of further MICE venues and exposition 
sites could be effectively planned and implemented 
if necessarily without any long-haul merchandise and 
equipment transportation constraints.49 In this regard, 
efficient rail and road transportation routes will prove 
crucial for MICE events within the Eastern Region or 
Bangkok in this intermodal landscape.                       
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48. World Shipping Council. Top 50 World Container Ports. Retrieved April 23, 2014, from   http://www.worldshipping.org/about-the- industry/global-trade/top-50-world-container-ports.

49. Silapachai Charukasemratana (ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ). Transportation and Logistics Development Plan (แผนการพัฒนาระบบขนส�งและโลจ�สติกส�). Retrieved April 23, 2014, from 
https://webapp.reedtradex.co.th/enews/me12epostshow/image/preparation_of_infrastructure_and_efficient.pdf.



2.1.3 การเชื่อมโยงทางอากาศ 

เมื่อมีการขยายสนามบินอูตะเภาแลวก็อาจเชื่อมโยงดานอากาศ 

ระหวางเขตอุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออกของประเทศไทย 

เขากับศูนยกลางทางการบินที่ใดก็ไดภายในประเทศในอาเซียน 

และทั่วโลก ในกรอบการทำงานนี้สามารถพิจารณาเห็นถึงการ

เชื่อมโยงหลากหลาย รวมถึงรูปแบบการเชื่อมโยงในลักษณะ 

นวัตกรรมท่ีเช่ือม เมืองตากอากาศสำคัญของประเทศไทยท้ังดาน 

อาวไทยและ ชายฝงทะเลอันดามันจำนวน 4 แหง ซึ่งมีสถานที่ 

และอุปกรณ อำนวยความสะดวกดานไมซ ไดแกพัทยา หัวหิน สมุย 

และภูเก็ต ทั้งนี้สถานตากอากาศชายฝงทะเลทุกแหงตามที่ระบุ 

ลวนแตมี สนามบินใหบริการ50

2.1.3 Air Connectivity 
With the expansion of U-Tapao airport facilities, it is 
possible to achieve air connectivity, connecting 
Thailand’s Eastern Seaboard to any aviation center 
within the country, ASEAN, and the world over. In this 
framework, one could readily envisage a variety of 
connectivity, including a very innovative form of 
connectivity, linking 4 of Thailand’s major seaside 
resort cities across the Gulf of Thailand and the 
Andaman Coast with their MICE facilities and 
venues (Pattaya, Hua Hin, Samui, and Phuket). All of 
these coastal resort centers can be reached via their 
respective airports.50 
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50. These 4 airports have been developed to different degrees as yet, with Phuket International Airport being the most developed aviation  hub and Hua Hin Airport the least developed one.    
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2.2) การเชื่อมโยงระหวางสถานที่จัดงานและระบบการขนสง

วิธีการที่มีลักษณะนวัตกรรมและคุมทุนประการหนึ่งคือการ 

ผสานสถานที่หรือแหลงจัดงานไมซเขากับวิธีการขนสงระยะยาว

และระยะกลาง ตลอดจนระบบการขนสงภายในเมือง ท้ังน้ีมีหลาย  

ประเด็นที่อาจนำเสนอเพื่อการพิจารณา

         

วิธีการที่มีลักษณะนวัตกรรมและคุมทุนประการหนึ่งคือการผสา

นสถานที่หรือแหลงจัดงานไมซเขากับวิธีการขนสงระยะยาวและ

ระยะกลาง ตลอดจนระบบการขนสงภายในเมือง ทั้งนี้มีหลาย 

ประเด็นที่อาจนำเสนอเพื่อการพิจารณา 

ความเปนไปไดในการขนสงระยะไกลนั้นนับวานาสนใจเปนพิเศษ

สำหรับการเดินทาง ทั้งการเดินทางระหวางประเทศ และภายใน 

ประเทศ 

 

เครือขายถนนและรถไฟที่ปรับปรุงขึ้นยังสามารถสงเสริมการเชื่อ

มโยงภายประเทศไทยและภายในอาเซียนเขากับประเทศจีนตอน

ใตอยางมีนัยยะสำคัญ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมไมซหลักๆของไทยนั้นสวนใหญตั้งอยูในเมือง

ที่มีสนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศ อยางไรก็ดี 

สนามบินเหลานี ้ยังคงตองมีการขยายและปรับปรุงเพิ ่มเติม 

เพื่อรับมือกับปริมาณการจราจรและจำนวนผูเขารวมงานไมซ 

จากตางประเทศ 

หัวหินซึ่งเปนเมืองจัดงานไมซที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งยังไมมีสนาม 

บินหลักขนาดใหญใหบริการ ขณะน้ีสนามบินหัวหินจำเปนจะตอง 

มีการปรับปรุงและขยายอยางรวดเร็ว เพ่ือสงเสริมศักยภาพของเมือง 

ในฐานะสถานตากอากาศระดับสูงและศูนยกลางกิจกรรมไมซ 

เมืองศูนยกลางไมซของไทยทั้งหมดนี้ยังอาจมีสถานที่และแหลง 

จัดงานไมซไดเพิ ่มขึ ้นอีกเพื ่อรับมือกับอุปสงคไมซมากขึ ้น 

องคประกอบและระบบตางๆที่สำคัญเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค

เหลานี้ลวนแตมีลักษณะที่เกี่ยวของกันและเสริมซึ่งกันและกัน 

อน่ึง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม พัทยา และภูเก็ต อาจเพ่ิมสิ่งอำนวย 
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2.2) Venue-Transportation Linkages
A very innovative and cost-effective approach to 
achieving linkages for MICE venues/sites is a 
combination of long-and-medium haul transportation 
modes and intra-city transportation systems. A variety 
of points could be put forward for deliberation: 

In terms of long-haul transportation modes, 
aviation transportation possibilities are of particu-
lar interest for both international and domestic 
travel.  

Improved road and rail networks are also capable of 
significantly enhancing intra-Thailand, intra-ASEAN, 
and Southern China connectivity.

Thailand’s major MICE venues are mostly located 
in cities served by international airports and 
domestic airports. However, it is to be noted that 
all of these airports still need further expansions 
and improvements to cope with increasing 
amounts of air traffic and numbers of inbound 
MICE visitors.

Hua Hin, another major MICE venue city, has not 
been served by a major airport as yet. Its airport is 
in need of speedy improvements and expansions 
to further enhance its tremendous potential as a 
high-end seaside resort station and a MICE center.

All of these Thai MICE cities are still capable 
of containing more MICE venues and sites to 
accommodate more MICE demand. Major 
components and configurations to achieve this 
end are interrelated and mutually reinforcing in 



ความสะดวกและโครงสรางขั ้นพื ้นฐานดานไมซระดับโลกแก 

ทรัพยากรท่ีมีอยูแลว โดยมีการดำเนินการท่ีวางแผนและดำเนินการ 

อยางดี เพื่อที่จะกาวไปสูแผนที่ไมซของโลก

 

อาจเพิ ่มท ี ่หมายอื ่นๆเพิ ่มเต ิมเป นเม ืองศ ูนย กลางไมซได  

ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงการที่ประเทศไทยตั้งอยูใน 

ตำแหนงศูนยกลางทางภูมิศาสตรซึ ่งเอื ้อประโยชนภายในเขต 

เอเชียตะวันออกเฉียงใตตอนบน การท่ีต้ังอยูบริเวณมหาสมุทร 2 แหง  

และการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำลังจะเริ่มตนดำเนินการ

 

การปรับปรุงวิธีการขนสงภายในเมือง จะตองมีการดำเนินการอยาง 

เรงดวน ทางเลือกที่เปนไปไดและพรอมจะดำเนินการไดทันที  

2 ประการ คือ การปรับปรุงเสนทางรถเมลขนาดเล็ก และการบริการ 

รถแท็กซ่ี ท้ังน้ีโดยเพ่ิมส่ิงอำนวยความสะดวกบางประการและอาจ 

มีการเตรียมอุปกรณสนับสนุนเพิ่มเติม เชน แผนที่ดิจิตอล และ 

สายโทรศัพทสนับสนุนภาษาฯลฯ เมืองศูนยกลางกิจกรรมสำคัญๆ 

ควรจะพิจารณาจัดใหมีระบบขนสงมวลชนท่ีคุมคาการลงทุน ตลอดจน 

เอื้อตอวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในรูปแบบรถไฟรางเดี่ยวที่เชื่อม 

สนามบิน สถานีรถประจำทาง สถานีรถไฟล และสถานท่ีทองเท่ียว 

เขาดวยกัน
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their nature. Indeed, Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, 
and Phuket could well add world-scale MICE 
facilities and infrastructure to their bastions of 
resources with well-planned and well-delivered 
implementation in order to leapfrog and forge 
ahead onto the world’s MICE map.

Many other additional destinations could be 
added as the country’s designated MICE cities as 
a result of various factors, including Thailand’s 
geographical centrality vantage point within 
Upper Southeast Asia, its proximity to 2 oceans, 
and the advent of AEC.

Intra-city transportation mode improvements are 
urgently needed. The two most readily feasible 
options are enhanced mini-bus routes and taxi 
services with certain additional amenities and, 
possibly, extra support arrangements such as digital 
maps and language-support telephone lines, etc. 
Major MICE cities should actively deliberate upon 
providing other forms of cost-effective as well as 
culturally and environmentally friendly mass transit 
systems in the forms of monorail lines connecting 
airports, bus terminals, train stations, and tourist 
places, etc.  
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การสร�างข�ดความสามารถด�านบุคลากรปฏิบัติงาน

ประเด็นที่เชื่อมโยงกับแนวคิดดานการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ 

อยางใกลชิดเทาเทียมกับการลงทุนดานกายภาพก็คือการพัฒนา 

ดานขีดความสามารถทั่วทั้งระบบ ในที่นี้จะไดพิจารณาการสราง 

เสริมขีดความสามารถรายสาขายอย 3 ประการ ไดแก  

3.1) การอบรมวิชาชีพอุตสาหกรรมไมซ 

3.2) การศึกษาระดับวิชาชีพดานภาษา

3.3) การอบรมดานสารสนเทศ ขอมูล และสถิติ 

3.1) การอบรมวิชาชีพอุตสาหกรรมไมซ

สิงคโปรซึ่งเปนที่หมายดานการประชุมชั้นนำของทวีปเอเชียได 

สรางระบบการอบรมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรเฉพาะดาน

ไวเปนนโยบายที่มีความสำคัญเรงดวน เพื่อที่จะสรางบริษัทการ 

จัดการสถานท่ีหมายหรือ Destination Management Companies 

(DMCs) ระดับอาชีพชั้นสูง ผูจัดงานแสดงสินคานานาชาติระดับ 

วิชาชีพ และผูจัดการประชุมระดับวิชาชีพ51 ใหมีจำนวนมาก 

เพียงพอ หากประเทศไทยซ่ึงเปนศูนยกลางดานไมซระดับภูมิภาค 

มุงที่จะมีสถานะโดดเดนเปนมหาอำนาจดานไมซ ก็ควรจะตอง 

ดำเนินการในลักษณะเดียวกันน้ี และจัดอบรมระดับคุณภาพสำหรับ 

กลุมบุคลากรผูปฏิบัติงานที่หลากหลาย ซึ่งมีความสามารถระดับ 

สูงในระดับเดียวกันกับสิงคโปรและประเทศผูอุตสาหกรรมนำ 

ไมซระดับโลกที่มีขนาดใหญอื่นๆ เชน เยอรมนีและสหรัฐฯ 

         

3.2) การศึกษาระดับวิชาชีพดานภาษา

นอกจากนี้ประเทศไทยยังจะตองผลิตลามที ่มีคุณภาพสูงยิ ่ง 

ซ่ึงสามารถรับมือกับลักษณะงานไมซในกลุมภาษาตอไปน้ี 1) ภาษา 

ทางการของสหประชาชาติ 6 ภาษา 2) ภาษาประจำชาติในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใตจำนวน 9 ภาษา 3) ภาษาอ่ืนๆในกลุมประเทศ  G20  

และ 4) ภาษาอ่ืนๆของประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 20 ประเทศ 

หากสามารถดำเนินการไดตามนี้จะทำใหประเทศไทยมีความ 

ไดเปรียบในเชิงการแขงขันอยางมาก ยิ่งกวานั้นศูนยกลางดาน 

3
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Software-Capacity Building

As closely linked to the concept of MICE development 
as physical capital investment are software-capacity 
requirements across the board. Here we shall look 
at 3 sub-fields of software capacity building: 
3.1) MICE professional training
3.2) linguistic professional education
3.3) IT, data and statistical training.

3.1) MICE Professional Training
Singapore, one of Asia’s top convention destinations, 
has set forth specialized professional training and 
personnel development as its top priority policy in a bid 
to create a pool of top-class professional destination 
management companies (DMCs), exhibition organizers 
(PEOs), and professional conference organizers 
(PCOs).51 If Thailand, a major regional MICE hub, aims 
to stand out as an ideal world-class MICE superpower, 
it shall have to follow suit and provide quality 
training for diverse pools of MICE practitioners of high 
caliber on a par with Singapore and other larger 
global MICE destinations such as Germany and the U.S.

3.2) Linguistic Professional Education
In addition, Thailand also needs to produce 
top-quality interpreters capable of meeting the 
requirements of the MICE sector across the whole 
gamut of 1) 6 UN official languages; 2) 9 ASEAN 
national languages; 3) the remaining languages of 
G20 economies; and 4) the remaining languages of 
the 20 most populous nations. This will effectively  

51. TCEB, MICE Movement in Asia, p. 47, (publication year not specified). 



อุตสาหกรรมไมซระดับโลกจะตองจัดการอบรมดานคำศัพทและ 

ภาษาศาสตรเฉพาะดานเพ่ืองานเฉพาะสาขาอีกดวย52 ดังน้ันประเทศ 

ที่ประสงคจะเปนประเทศผูนำไมซระดับโลกไมวาประเทศใด 

จะตองมีแผนการระยะยาวสำหรับโครงการพัฒนาดานภาษาและ 

การสรางเสริมขีดความสามารถอื่นๆที่เกี่ยวของ 

3.3) การอบรมดานสารสนเทศ ขอมูล และสถิติ  

การพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลและสถิติ ตลอดจนขีดความ 

สามารถดานสารสนเทศนั้นมีการพิสูจนจากประสบการณจริง 

แลววาสำคัญตออุตสาหกรรมไมซเปนอยางย่ิง ขอมูลและสารสนเทศ 

ดานสถิติที่มีการประมวลผลแลวนั้นจะตองครอบคลุมเพียงพอ  

ปรับใหทันสมัยอยูเสมอ จำแนกหมวดหมูในลักษณะสามารถใชได 

งาย และนำเสนอแบบมียุทธศาสตรเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงค 

ดานการบริหารและการจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติในดานการตลาด 

เฉพาะกลุมอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชนขอมูลและสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวของและเฉพาะเจาะจงนั้นสามารถคนหาไดโดยตรงจาก 

ฐานขอมูลของ ICCA เกี่ยวกับการจัดอันดับประเทศและเมือง 

ระหวางประเทศในฐานะสถานที่หมายการประชุมที่พัฒนาเปน 

อยางดีตอเน่ือง ฐานขอมูลน้ีพัฒนาข้ึนมาโดยใชบทนิยามคำวา ‘การ 

ประชุมนานาชาติ’ (International Convention) ที่มีหลักเกณฑ 

แนนอนและกระชับ ซ่ึงตามขอมูลปจจุบันน้ันประเทศไทยเปนสถานท่ี 

หมายอันดับ 9 ของทวีปเอเชีย อยางไรก็ดีประเทศไทยควรพัฒนา 

ฐานขอมูลของตนเองตามท่ีควร เพ่ือครอบคลุมถึงการประชุมระหวาง 

ประเทศในลักษณะอื่นที่ไมไดอยูในขอบขายคำนิยามของ ICCA 

กระบวนการน้ีจะเปนการแสดงถึงภาพบทบาทของอุตสาหกรรมไมซ 

ซึ ่งมีตอการสรางเสริมเศรษฐกิจไทยอยางสมดุลและตรงกับ 

ความเปนจริง53

ขีดสมรรถนะดานสารสนเทศนั ้นสามารถสนับสนุนภาคสวน 

อุตสาหกรรมไมซตางๆอยางมีประสิทธิผลในดานตางๆ อาทิ การตลาด 

การดำเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล และ 

การพยากรณ แงมุมหน่ึงของการประยุกตใชสารสนเทศน้ันเก่ียวของกับ 

ประสิทธิภาพดานการประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนมูลฐานสำคัญในการสราง 

หลักประกันใหกิจกรรมไมซประสบความสำเร็จ ตัวอยางที่สำคัญ  

ประการหนึ่งคือการสื ่อสารเปนภาษาอังกฤษผานอีเมลอยาง 

สม่ำเสมอสำหรับกิจกรรมประสานงานดานไมซของฮองกง ยุทธศาสตร 

provide Thailand with a significant practical competitive 
edge. Additionally, a serious global MICE hub will 
also have to provide semantic and specialized 
linguistic training for specific areas.52 Therefore, 
any prospective global MICE leader shall invariably 
need a long-term plan for linguistic and other 
relevant capacity-building schemes. 

3.3) IT, Data and Statistical Training 
The development of data and statistical management 
as well as IT capabilities empirically proves essential 
in the MICE industries. Data and processed statistical 
information must be adequately comprehensive, 
regularly updated, classified in a user-friendly manner, 
and strategically presented to serve managerial 
objectives as well as niche marketing practices 
efficiently. For example, relevant information on 
conventions can be acquired directly from the 
consistently developed ICCA convention database on 
the international comparative rankings of nations and 
cities, which puts Thailand as Asia’s no. 9 destination. 
However, it is commendable that the country should 
develop its proper database as appropriate so as to 
cover other types of international conventions not 
falling within the scope of the ICCA definition. This 
practice will represent a more balanced and realistic 
picture of MICE contributions to the Thai economy.53 

IT capabilities effectively provide support across 
the board to the MICE sector with regard to 
marketing, project implementation, monitoring and 
evaluation, and forecasting. One aspect of IT 
utilization involves public relations efficiency as a 
key element in ensuring success for MICE activities. 
A prime example is the regular email-based English 

52. The existence of a vast pool of interpreters and translators across the most frequently used languages, together with advanced economic and logistic services, inter alia, have made Germany 
Europe’s top convention destination. For more examples in this direction, see Ch., Conference Interpretation, Unpublished Lecture Notes Series, pp. 18-22, (2010).

53. Charungkiat Phutiratana, Thailand’s Economic Development, Unpublished Supplementary Document Portfolio for Interpretation in Economic Affairs, 2012).
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ที่คณะทำงานของงานแสดงสินคานำเขาและสงออกของนคร 

กวางเจาใชอยูก็ดำเนินไปในลักษณะเดียวกัน ในกรณีของประเทศ 

ไทยนั้น เนื่องจากมีชุมชนชาวตางชาติขนาดใหญที่มีวัฒนธรรม 

หลากหลาย สิ่งที่ประเทศไทยสามารถดำเนินการไดทันทีคือการ 

ผสานวิทยาการการสื่อสารและนโยบายภาษาเขาดวยกันเพื่อ 

สงเสริมอุตสาหกรรมไมซ ท้ังน้ีเน้ือหาในระบบเว็บไซตท่ีปรับใหเขา 

กับวัตถุประสงคและการสื่อสารผานอีเมลอยางสม่ำเสมอโดยสื่อ 

ผานภาษานานาชาตินั้นจะชวยตอบสนองตอวัตถุประสงคนี้ได54

การสร�างจุดเช่ือมโยง 
อุตสาหกรรมไมซ�ท่ีขาดหายไป

จุดเชื ่อมโยงที ่ขาดหายไปสำหรับประเทศหนึ ่งๆนั ้นนับเปน 

อุปสรรคตอขีดความสามารถและศักยภาพดานไมซของประเทศ

นั้นๆ ยุทธศาสตรของการบินไทยตอสภาพการณนี้ประการหนึ่ง 

คือการจัดตั้งสายการบินไทยสไมลแอรในฐานะหนวยดำเนินการ 

ธุรกิจการบินแบบผสม เพื่อใหบริการปดชองวางทางการตลาด 

ระหวางสายการบินตนทุนต่ำและสายบริการที่ใหบริการบน 

เครื่องเต็มรูปแบบ ซึ่งถือวาเปนพัฒนาการที่ดี สายการบินไทย 

สไมลแอรก็กำลังขยายเสนทางการบินระยะกลางที่ยาวยิ่งขึ้น  

จึงทำใหตองมีการปรับผลิตภัณฑการบริการ ซึ่งทำใหสายการบิน 

นี้ตองปรับขึ้นสูตลาดบนและเขาใกลกับสายบริการที่ใหบริการ 

บนเคร่ืองเต็มรูปแบบ กระน้ันก็ตามสายการบินไทยสไมลแอรยังคง 

ลักษณะของตัวแบบสายการบินตนทุนต่ำหรือสายการบิน 

ลักษณะผสม และมีโครงสรางตนทุนต่ำกวาการบินไทย55 หากการ 

ขยายสายการบินไทยสไมลแอรยังเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ 

ก็จะสามารถสรางเสริมอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยได 

ในลักษณะเดียวกันกับที่สายการบินซิลคแอร ซึ่งเปนบริษัทลูกใน 

ภูมิภาคของสิงคโปรแอรไลนไดทำใหประเทศสิงคโปรและ 

4
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communications for Hong Kong’s MICE liaison 
activities. The strategy employed by Canton 
Fair/Guangjioa Hui staff works in the same direction. 
With its large expatriate multicultural communities, 
what Thailand can readily pursue is the implementation 
of a combination of communications technology 
applications and a language policy to enhance its 
MICE industries. Tailored web-based contents and 
regular emailing through international languages 
should serve this end one step further.54

Establishing Thailand’s 
Missing MICE Links 

A country’s missing links constitute stumbling 
blocks to its MICE capability and potential. One of 
THAI’s strategic responses to this state of affairs – the 
incorporation of its Thai Smile Air – serves the 
market gap between low-cost carriers (LCCs) and 
full service airlines as a hybrid operator. Thai Smile 
Air is also expanding into longer medium-haul 
routes, necessitating an adjustment in its products 
that will result in the carrier moving further upmarket 
and closer to the full-service model. Yet, Thai Smile 
will still retain certain elements of the LCC or 
hybrid model and have a lower cost structure than 
THAI.55 If THAI Smile’s expansion continues to 
grow efficiently, then it can effectively contribute 
to Thailand’s MICE sector the way SilkAir 
(Singapore Airlines’ regional subsidiary) has for 
Singapore, and Dragonair (Cathay Pacific’s regional 

54. Charungkiat Phutiratana, loc.cit. 

55. See Centre for Aviation. Thai Smile turns attention to international market, including three routes to India. Retrieved September 2, 2013, from 
http://centreforaviation.com/analysis/thai-smile-turns-attention-to-international-market-including-three-routes-to-india-100314.



ดรากอนแอร  ซึ ่งเปนบริษัทลูกในภูมิภาคของคาเธยแปซิฟก 

ไดทำใหฮองกง 

อน่ึง สำหรับการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคตน้ันคือ การพิจารณา 

ใหมีการดำเนินเสนทางบินสูเมืองเซาเปาโล ซึ่งเปนเมืองใหญที่สุด 

เมืองหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ตลอดจนซีกโลกใต 

ทั้งหมด เพื่อเปนฐานในการเชื่อมกับทวีปอเมริกาใตตอไป ทั้งนี้ 

ปจจุบันยังไมมีบริษัทการบินของประเทศไทยรายใดท่ีดำเนินการบิน 

จากกรุงเทพมหานครไปทวีปอเมริกาใตและละตินอเมริกา รวมทั้ง 

ภูมิภาคอ่ืนของโลกบางภูมิภาค ดังน้ันศักยภาพดานอุตสาหกรรมไมซ 

ของประเทศไทยจึงถูกจำกัดลงอยางมาก 

subsidiary) has for Hong Kong. As for potential 
improvements, one such example is the fact that no 
Thailand-based air operators have provided access 
to the whole of South America and Latin America 
as well as certain other parts of the world through 
Bangkok-based flight operations. Accordingly, the 
country’s MICE potential has been substantially 
limited. Thailand should deliberate upon operating 
flights to São Paulo, which is one of the largest cities 
in the Southern Hemisphere and the Americas. This is 
a move that could readily serve as a stepping stone 
for Thailand’s MICE marketing efforts in that part of 
the world. 

Green Practices 
in the MICE Sector

In the wake of current environmental concerns, 
Thailand could take the lead, based on its natural 
resources and traditional wisdom richly developed 
within its variegated tropical ecological milieus. 
The nation’s current and prospective World Heritage 
Sites, national wildlife, coastlines, and Thai ways 
of life could readily serve as MICE themes and 
recreational attractions related thereto. In addition, 
these can encourage environmentally-conscious 
groups to champion common environmental causes 
collectively. The combined concept of green meetings 
and event greening is particularly relevant – both 
as a concrete form of action to safeguard the world 
and as a green marketing strategy.56 Also of particular 
interest here are the concept and practice of ‘green 

56. The City of Cape Town, a major global tourist and MICE destination, is a prime example of how these concepts may be implemented efficiently. See City of Cape Town. Smart Events Handbook: Greening 
Guidelines for Hosting Sustainable Events in Cape Town. First Edition, June 2010. Retrieved September 10, 2013, fromhttp://www.cticc.co.za/sites/default/files/u123/Cape%20Town%20Smart_Events_Handbook.pdf

แนวทางปฏิบัติท่ีรักษาสิ�งแวดล�อมใน
ภาคอุตสาหกรรมไมซ� 
 
ในสภาวะที่มีความกังวลตอสิ่งแวดลอมเชนนี้ประเทศไทยอาจมี 

บทบาทนำได ท้ังน้ีโดยอาศัยมูลฐานจากทรัพยากรธรรมชาติ และ 

ภูมิปญญาตามประเพณีจำนวนมาก ท่ีไดรับพัฒนาเปนอยางดีภายใน 

สภาพการณทางดานนิเวศวิทยาเขตรอนท่ีหลากหลาย แหลงมรดก 

โลกของประเทศในปจจุบันและอนาคต สัตวปาตามธรรมชาติ 

ชายฝงทะเล และวิถีชีวิตไทย ซ่ึงพรอมท่ีจะทำหนาท่ีเช่ือมโยงเปน 

หัวขอกิจกรรมไมซและสิ่งดึงดูดใจดานนันทนาการที่เกี่ยวของ 

สงเสริมกลุมเปาหมายท่ีใสใจส่ิงแวดลอม และเสริมสรางการรวมมือ 

ทำงานเพื่อสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติและ 

รวมกัน แนวคิดแบบผสานการประชุมท่ีเนนการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

(Green Meetings) และการจัดอีเวนทโดยใหความสำคัญกับ 

สิ่งแวดลอม (Event Greening) เกี่ยวโยงกับพัฒนาการดานนี้ 

เปนพิเศษ ทั้งที่เปนการปฏิบัติแบบเปนรูปธรรมเพื่อปกปองโลก 

และในฐานะยุทธศาสตรการตลาดที่เนนการรักษาสิ่งแวดลอม56 

และที่นาสนใจเปนพิเศษในที่นี้เชนกันคือแนวคิดและการปฏิบัติ 

5
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ดานโลจิสติกสแบบสงเสริมธรรมชาติ (Green Logistics) ซึ่งเปน 

แนวทางดานใหมดานโลจิสติกส ทั้งนี้โลจิสติกสนั้นคือการบริหาร 

จัดการแบบบูรณาการของกิจกรรมท่ีตองใชเพ่ือขนสงสินคา/ผลิตภัณฑ 

ผานหวงโซอุปทาน ในบริบทท่ีมีความใสใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน 

บริษัทตางๆจะตองพิจารณาตนทุนของโลจิสติกตซึ่งกระทบตอ 

ภายนอก (External Costs of Logistics) ในดานสภาวะภูมิอากาศ 

เปลี่ยนแปลง มลภาวะทางอากาศ เสียงรบกวน การสั่นสะเทือน 

และอุบัติเหตุ57 

ดังน้ันเราจึงอาจใช ‘วิธีจัดลำดับและจัดกลุมกิจกรรมใหมแบบประสาน 

เวลา’ (Synchronized MICE Sequencing and Grouping) 

เพ่ือจะไดสามารถหาจุดเนนและจุดสนใจ ซ่ึงเปนวิธีลดความจำเปน 

ในการระดมและการใชทรัพยากรไดสวนหน่ึงทันที ยกตัวอยางเชน 

งานแสดงสินคานำเขาและสงออกแหงนครกวางเจาเปนเปนกรณี 

ท่ีเห็นเดนชัดท่ีสุดในแงน้ี ผูเก่ียวของสามารถติดตามงานแสดงสินคา 

นานาชาติงานนี้ไดโดยสะดวกทั้งในดานขอมูลและการวางแผน  

งานแสดงสินคางานน้ีจัดข้ึนปละ 2 คร้ังในเดือนเมษายนและเดือน 

ตุลาคม ณ ศูนยแสดงสินคาที่ใหญที่สุดของทวีปเอเชีย โดยที่มีการ 

จัดกลุมผู ผลิตและผูคาสินคากลุมที ่ใกลเคียงกันใหอยู ในชวง 

เวลาเดียวกัน องคกรอุตสาหกรรมไมซทุกภาคสวนควรพิจารณา 

ขอดีขอเสียของการจัดงานในลักษณะน้ีอยางจริงจัง ท้ังน้ีเพ่ือประหยัด 

ตนทุนในการระดมทรัพยากร 

นอกจากนี้การจัดใหมีการบินตรงที่ครอบคลุมเสนทางมากพอจะ 

ทำใหเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น และทำใหเกิดผลกระทบตอ 

ส่ิงแวดลอมดานตางๆนอยลง ในขณะเดียวกันการดำเนินการบินแบบ 

ตนทุนต่ำหลากหลายมากขึ้นนั้นก็จะเปนเสนทางเลือกที่ดึงดูดใจ 

สำหรับผูใชบริการบางกลุม และเปนภาระตอส่ิงแวดลอมนอยลงดวย58
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logistics’ representing a new perspective on logistics. 
In essence, logistics is the integrated management 
of all the activities required to transfer products 
through the supply chain. In light of rising concern 
for the environment, companies shall need to take 
into consideration the external costs of logistics in 
relation to climate change, air pollution, noise, 
vibration and accidents.57

Accordingly, one could resort to ‘synchronized MICE 
sequencing and grouping’ to achieve focus and 
attention – a way to readily minimize parts of 
resource mobilization efforts and resources spent 
thereupon. For instance, the Canton Fair is a 
tremendous case in this connection. This international 
tradeshow is easily accessible in terms of information 
and planning. This event is organized biannually in 
April and October at Asia’s largest exhibition 
complex with a great multitude of producers and 
traders of the same or similar categories grouped 
into particular time slots. Thai MICE components 
should seriously consider the pros and cons of this 
type of arrangement in order to economize on 
resource mobilization. Also, more comprehensive 
direct flight schedules provide greater comfort and 
lower externalities. Meanwhile, more available 
low-cost operations offer both more attractive options 
for certain customer sections and present lower 
environmental burdens.58 

57. Green Logistics. What is Green Logistics. Retrieved 1 September 2013, from http://www.greenlogistics.org/.

58. Charungkiat Phutiratana, Thailand’s Economic Development, Unpublished Supplementary Document Portfolio for Interpretation in Economic Affairs, 2012
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Building up the Authorities’ 
and MICE Support Staff’s Linguistic 
and IT Prowess 

All the authorities concerned in MICE development59 
should be adequately provided with state-of-the-art 
technology, physical provisions, manpower, and 
pools of qualified staff. For instance, an adequate 
number of immigration officers should be stationed 
at major airports and other immigration checkpoints 
along the borders to minimize time requirements for 
immigration procedures. They should be effectively 
provided with communicative English-language 
training, while a certain number of them should be able 
to speak other international and ASEAN languages 
for all MICE functional purposes. They should be 
adequately provided with modern equipment and 
facilities for their practical undertakings. In addition, an 
adequate number of special immigration fast tracks 
should be arranged to facilitate the immigration 
process during any major MICE events. The same 
practice applies to public relations and liaison 
staff at major focal contact points across the 
country. Any such practices could powerfully 
enhance Thai authorities’ prowess as well as 
Thailand’s MICE standing and attractiveness.    

59. In particular the following 7 agencies: the Immigration Bureau, the Customs Department, the Excise Department, the Food and Drug Administration, Thailand Industrial Standard Institute, the 
Office of Agriculture Regulation, and the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission.

การสร�างความสามารถด�านภาษาและ
สารสนเทศของเจ�าหน�าที่และพนักงาน
สนับสนุนด�านไมซ� 

หนวยงานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ไมซ59 ควรจะมีวิทยาการระดับล้ำสมัยไวใชในการดำเนินงาน ตลอดจน 

มีความพรอมดานกายภาพ กำลังคน และเจาหนาท่ีซ่ึงมีคุณสมบัติ 

เหมาะสมจำนวนเพียงพอ ยกตัวอยางเชน ควรมีเจาหนาที่ตรวจ 

คนเขาเมืองประจำสนามบินที่สำคัญๆและจุดตรวจคนเขาเมือง 

อื่นๆตามพรมแดนใหเพียงพอเพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการ 

ตรวจคนเขาเมือง เจาหนาท่ีกลุมน้ีควรไดรับการอบรมภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสาร ในขณะท่ีเจาหนาท่ีบางสวนควรสามารถพูดภาษา 

ระหวางประเทศและภาษาอาเซียนอื่นๆเพื่อวัตถุประสงคดาน 

ไมซ เจาหนาท่ียังควรมีอุปกรณและส่ิงอำนวยความสะดวกสมัยใหม 

เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาท่ี นอกจากน้ีในชวงงานไมซท่ีสำคัญๆน้ัน

ควรมีชองตรวจคนเขาเมืองเรงดวนพิเศษใหเพียงพอเพื่ออำนวย 

ความสะดวกในกระบวนการตรวจคนเขาเมือง หลักการเดียวกันน้ี 

ควรประยุกตใชกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธและประสานงานใน 

จุดประสานงานหลักท่ัวประเทศ การปฏิบัติเชนน้ีจะชวยเสริมสราง 

ขีดความสามารถของเจาหนาที่ไทย ตลอดจนสถานะและการ 

ดึงดูดใจดานอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยเปนอยางมาก    

6



บทสรุป

รายงานอุตสาหรรมไมซ 2557 ฉบับน้ีนำเสนอภาพรวมตลอดจนขอ 

เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในทางปฏิบัติเพ่ิมเติม ลูทางในป 2557 มีเคา 

คอนขางเปนไปในทางบวก อยางไรก็ตามในภาคสวนอุตสาหกรรมไมซ 

ของไทยน้ัน ความเขมแข็งข้ันพ้ืนฐานของประเทศโดยท่ัวไป ตลอดจน 

ศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซยังคงมีความ 

สำคัญยิ่งในการกำหนดผลการดำเนินการจริงของภาคสวนนี้  

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มแสดงสัญญาณการฟนตัว โดยที่ทวีป 

เอเชียมีบทบาทนำน้ัน อุตสาหกรรมไมซและการเดินทางธุรกิจของ 

ประเทศไทยไดแสดงถึงเคาเง่ือนความแข็งแกรงเก่ียวกับศักยภาพ 

ดานตางๆ 

ศักยภาพที่สำคัญของประเทศไทยมีเชนโครงสรางเศรษฐกิจที่มี 

รากฐานหลากหลาย ความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ทรัพยากรธรรมชาติ และบทบาทของประเทศไทยทางดานเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมในภูมิภาค ตลอดจนการลงทุนดานโลจิสติกส 

นอกจากนี้หนวยงานดานอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยทั้ง 

ในในภาครัฐและเอกชนตางมีความมุงมั่นในการดำเนินบทบาท 

ของตน อน่ึง ผูเก่ียวของสามารถปรับประยุกตประสบการณในการ 

บริหารงานจัดการของสิงคโปรและฮองกงเพ่ือใชในการดำเนินงานได 

ทวาจะตองมีการดัดแปลงใหเขากับบริบทของอุตสาหกรรมไมซไทยดวย 

ดังนั ้นภาคสวนอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยมีโอกาส 

ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการอยูมาก ท้ังน้ีจะตองรอพัฒนาการ 

ทางดานมิติการเมืองของประเทศ และข้ึนอยูกับวาภาคอุตสาหกรรม 

ไมซไดเตรียมพรอมรับมือและเผชิญกับความไมแนนอนอยางไร  

โดยอาศัยความแข็งแกรงของรากฐานตางๆท่ีกลาวมา เพ่ือท่ีจะบรรลุ 

ผลความสำเร็จในทางหนึ่งทางใด ไมวาจะเปนที่กรุงเทพมหานคร  

เชียงใหม ภูเก็ต หรือเมืองใดก็ตาม

Conclusion

This 2014 MICE Industry Report presents an 
aggregate industry picture as well as suggestions 
for further practical improvements. Prospects in 
2014 appear relatively positive. Even as far as the 
Thai MICE sector is concerned, the country’s 
fundamental strengths in general and the sector’s 
potential and capacity as such still count significantly 
in the determination of the sector’s actual performance. 
As the world’s economy has begun to show signs 
of recovery with Asia taking the lead, Thailand’s 
MICE and business travel industry has simultaneously 
shown traces of its viability. 

This includes the country’s potential in such areas 
as its broad-based infrastructure, strong tourism 
industry, natural resources, as well as socio-economic 
and social roles within the region. Also important is 
the determination of the country’s public and 
private MICE agencies in the performing of their 
duties. Stakeholders concerned may well apply 
Singapore’s and Hong Kong’s experiences, with 
certain adaptations as appropriate in order to suit 
Thailand’s MICE context.

Thailand’s MICE industry stands a chance of 
achieving respectable success, pending further 
developments in its dynamic political landscape, 
and how the sector braces up therefor. This also 
depends on how the country accommodates 
uncertainty with the strengths of its foundations in 
a bid to attain its MICE goals in Bangkok, Chiang 
Mai, Phuket, or anywhere in the country.  
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