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Pattaya – A colourful eastern MICE City

Vision of Dr. Surin Pitsuwan  
on the future of Thailand’s MICE Industry
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MICE UPDATE

สัมภาษณ์พิเศษ  

นายยุคล 
ล้ิมแหลมทอง 

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กับวิสัยทัศน์

ในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมไมซ์ 

ของประเทศไทย

ถึงแมวาสภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกในปพ.ศ.2555จะ
ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณทางเศรษฐกิจใน
ฝงยุโรปและอเมริกาแตสภาวการณอุตสาหกรรมไมซ
ของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ืองโดย
มูลคาอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยในปพ.ศ.2555 
มีสัดสวนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวคิดเปนจำานวน
รอยละ9.49คิดเปนสัดสวนมูลคาตอGDPรอยละ0.58
และมีจำานวนนักเดินทางกลุมไมซชาวตางประเทศเดินทาง
มายังประเทศไทยจำานวนถึง895,224คน

ดวยความสำาคัญของอุตสาหกรรมไมซดังท่ีกลาวมาขางตน
คอลัมนMICEUPDATEฉบับน้ีจึงไดรับเกียรติจากนายยุคล
ล้ิมแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ท่ีจะมาเลาถึงวิสัยทัศนในการสงเสริม
อุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย

ในฐานะท่ีทานเปนรองนายกรัฐมนตรีท่ีมีหนาท่ีกำากับดูแล
ทีเส็บขอทราบถึงวิสัยทัศนในการสงเสริมอุตสาหกรรม
ไมซของประเทศไทย

อุตสาหกรรมไมซมีบทบาทสำาคัญตอเศรษฐกิจไทยเปนอยาง
มากโดยสรางรายไดเขาประเทศสูงถึงประมาณ80,000ลาน
บาทตอปนักเดินทางกลุมไมซเปนนักเดินทางท่ีมีคุณภาพมี
เปาหมายชัดเจนในการเดินทางเขามายังประเทศไทยมี
กำาหนดการเดินทางท่ีมีระยะเวลาท่ีแนนอนและมีการใชจาย
มากกวากลุมนักเดินทางท่ัวไปถึงประมาณ2-3เทา

ดวยความสำาคัญของอุตสาหกรรมไมซดังกลาวรัฐบาลจึงได
ทำาการสงเสริมและใหความสำาคัญกับอุตสาหกรรมไมซอยาง
ตอเน่ืองโดยมีการออกนโยบายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมและรูป
แบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมการทองเท่ียว
พัฒนาคุณภาพการบริการทองเท่ียวและสงเสริมการเสนอตัวให
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ

ท่ีผานมานโยบายของรัฐบาลผานทีเส็บซ่ึงเปนหนวยงานภาค
รัฐภายใตการกำากับดูแลของสำานักนายกรัฐมนตรีและเปนผูดูแล
อุตสาหกรรมไมซของไทยน้ันนับวาประสบความสำาเร็จเปน
อยางดีในการดำาเนินพันธกิจเปดประเทศไทยสูจุดหมายปลาย
ทางของผูเดินทางกลุมไมซท้ังในระดับประเทศและในระดับ
นานาชาติ

รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซ 
อยางไรบาง

ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ย่ิงลักษณชินวัตรไดมุงเนนไปท่ีการ
จัดการประชุมระดับประเทศและระดับโลกโดยไดส่ังการให
กระทรวงการตางประเทศและเอกอัครราชทูตท่ัวโลกรวบรวม
การจัดงานอีเวนตของแตละประเทศท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
ไมซประสานกับทีเส็บเพ่ือดึงเอาการประชุมระดับนานาชาติ

(InternationalConference)น้ีเขามาจัดในประเทศไทยและ
พวงเร่ืองการทองเท่ียวเขาไปดวยเชนจัดใหมีการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทยหลังการประชุมเสร็จส้ินไปแลว เพ่ือ
เปนการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของประเทศไทยไปในตัว
นอกจากน้ีรัฐบาลยังใหความสำาคัญในการอำานวยความสะดวก
ใหกับนักทองเท่ียวและผูเดินทางกลุมไมซเชนการใหทำามัลติเพิล
วีซา(MultipleVisa)หรือวีซาท่ีเขาออกไดหลายคร้ังและจัดใหมี
รถรับสงจากทาอากาศยานเปนตน

นอกจากนโยบายดึงงานจากตางประเทศเขามาจัดในประเทศ
ไทยแลวนโยบายสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภายใน
ประเทศรัฐบาลสงเสริมใหMICECityท้ัง5จังหวัด(กรุงเทพฯ
เชียงใหมภูเก็ตขอนแกนและเมืองพัทยา)ใหเปนเมืองแหงไมซ
ของประเทศรวมถึงสนับสนุนใหสงเสริมการทองเท่ียวพรอมกัน
ดวยทำาใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจและความพรอมของทองถ่ิน
และกระจายรายไดภายในประเทศเพ่ือเปนการนำาเสนอจุดแข็ง
ของแตละพ้ืนท่ีซ่ึงแตละMICECityก็มีจุดเดนท่ีตางกันจังหวัดท่ี
เปดตัวเปนMICECityลาสุดคือจังหวัดขอนแกน

อีกหน่ึงในยุทธศาสตรหลักของประเทศคือนโยบายท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียวคือGreenEconomyทิศทาง
การดำาเนินการของรัฐบาลในดานตางๆในอนาคตจะมุงเขาหา
Greenท้ังหมดโดยไดกำาหนดใหการรักษาส่ิงแวดลอมเปนหัวใจ
หลักของการทองเท่ียว(GreenTourism)และอุตสาหกรรมไมซ
(GreenMICE)

ขอทราบถึงมุมมองของทานสำาหรับความสำาคัญและการ
เตรียมพรอมของอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยในการ
รองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)ในป
พ.ศ.2558

ผมคิดวาการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยใหประเทศ
ไทยเราสามารถเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมไมซในภูมิภาคการ
เปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดจากการเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตอภาคธุรกิจของไทยและในอุตสาหกรรมไมซคือการ
เกิดคูแขงใหมจากอาเซียนตนทุนของคูแขงอาจต่ำากวาเม่ือการ
ทำาธุรกิจบริการสามารถทำาไดโดยเสรีภาคธุรกิจในไทยอาจถูก
แยงแรงงานฝมือคูแขงท่ีมีศักยภาพก็จะสามารถเขามาแขงถึงใน
เขตแดนของเราโดยท่ีเราไมสามารถต้ังกฎข้ึนมาเปนกรอบปองกัน
ไดเพราะฉะน้ันเพ่ือใหประเทศสมาชิกไดรับผลประโยชนรวมกัน
จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันประเทศสมาชิกควร
รวมมือกันมากกวาท่ีจะแขงขันกันซ่ึงแตละประเทศก็มีจุดเดนและ
จุดดอยท่ีแตกตางกันและสามารถนำาเสนอไดหลากหลายไมซ้ำากัน

ในแตละประเทศก็มีจุดแข็งและจุดออนตางกันเชนประเทศไทย
มีจุดเดนท่ีตำาแหนงท่ีต้ังสาธารณูปโภคและการคมนาคมสะดวก
สบายคนไทยมีอัธยาศัยไมตรีย้ิมแยมแจมใสแตมีจุดดอยท่ีความ
สามารถทางภาษาและวินัยของคนไทยเพราะฉะน้ันเราอาจ
จะนำาจุดเดนของประเทศสิงคโปรท่ีคนมีวินัยมาปรับใชหรือใน
ประเทศพมาท่ีมีทรัพยากรสมบูรณแตยังขาดการจัดการท่ีดีและ
ยังไมม่ันคงทางการเมืองก็อาจนำาขอดีของท้ังประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปรไปปรับใชเช่ือมโยงกับประเทศพมาดวยส่ิงน้ีถือ
เปนการพัฒนาแบบบูรณาการรวมกันท่ัวทุกประเทศในอาเซียน

อยางไรก็ตามรัฐบาลก็ไมไดน่ิงนอนใจแตอยางใดทาง
ฯพณฯนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณชินวัตรไดส่ังการใหกระทรวง
ศึกษาธิการจัดหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความ
พรอมย่ิงข้ึนท้ังในดานทักษะภาษาอังกฤษทักษะฝมือแรงงาน
ผูประกอบการมาตรฐานฝมือและหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพของผูประกอบการและบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ

สุดทายน้ีในมุมมองของทานในขณะน้ีประเทศไทยเรา
มีความพรอมในดานความม่ันคงและเสถียรภาพทาง
การเมืองตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซมากนอยเพียงใด

สำาหรับเร่ืองความรุนแรงน้ันความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนน้ัน
มีนอยมากเพราะมีตัวอยางจากหลายฝายแลววาผลลัพธท่ี
ไดมีแตแงลบในสวนของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยก็มี
ประสบการณและสามารถเขาควบคุมสถานการณไดในปจจุบัน
สภาวะการดานการเมืองนับวาอยูในภาวะปกติและมีเสถียรภาพ
เพียงพอท่ีจะสรางความเช่ือม่ันในการเขามาลงทุนเพ่ือการทอง
เท่ียวและจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจในประเทศไทย
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Exclusive interview with 

Mr. Yukol Limlamthong, 

Despite the economic crisis in Europe and the US which 

has negatively affected the world economic situation, 

the MICE industry in Thailand has still significantly and 

continuously expanded. In 2012, the MICE industry 

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

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

foreign business travellers came to Thailand for MICE.

  This MICE Update has the honour of featuring  

Mr. Yukol Limlamthong, Deputy Prime Minister and Minister 

of Agriculture and Cooperatives who shares his vision to 

promote Thailand’s MICE industry.

 As a Deputy Prime Minister who plays a crucial part 

in defining the direction of the TCEB, please share your 

vision to promote Thailand’s MICE industry.

 The MICE industry has played an important role in the 

Thai economy. The industry generates total revenue of 

about THB 80 billion each year. MICE travellers are quality 

travellers who have a clear purpose for each visit. MICE 

travellers spend 2-3 times more than general travellers. 

 Recognising the importance of the MICE industry, the 

government has continuously promoted and placed great 

emphasis on it by initiating supportive policies to promote 

tourism activities with the aim to add value in tourism, 

develop the quality of tourism services and promote 

Thailand as a host country for international MICE events.

 For years, the government’s policies partly driven by 

TCEB, a government agency under the supervision of 

the Office of the Prime Minister that is responsible for 

developing Thailand’s MICE industry, have been very 

successful in pushing Thailand to become a destination for 

domestic and international MICE travellers.

 How does the government promote the MICE industry?

 Prime Minister Yingluck Shinawatra has focused on 

organising events on both the national and global stages. 

Recently, Ms. Yingluck instructed the Ministry of Foreign 

Affairs and Thai ambassadors worldwide to gather 

information about events in each country related to the MICE 

industry and to collaborate with TCEB to attract international 

conferences to be held in Thailand while simultaneously 

promoting Thai tourism. The government also focuses on 

offering greater convenience to tourists and MICE travellers 

by offering multiple visas which enable travellers to visit 

Thailand many times and arranging shuttle buses from the 

airport.  

 Apart from the policy which aims to attract international 

events to Thailand, the government also promotes five cities 

–  Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Khon Kaen, Pattaya – to 

become the MICE cities. The purpose of the policy is to 

promote meeting and exhibition events and tourism to 

Thailand in order to stimulate economic growth, enhance 

local economies, distribute income throughout the country 

and present the strengths of each province. Each MICE city 

has different strong points. TCEB most recently promoted 

Khon Kaen as a MICE city. 

 Another main strategy to promote tourism and the 

MICE industry is implementation of the government’s Green 

Economy in various fields. In the future, the “Green concept” 

will permeate every activity. Environment preservation will be 

the heart of Green Tourism and Green MICE.

 What is your view of the importance of the MICE 

industry in Thailand and why do we need to prepare it for the 

upcoming ASEAN Economic Community (AEC) in 2015?

 I think the AEC integration will enable us to be the 

centre of the MICE industry in the region. The obvious 

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

MICE industry when the AEC emerges is new competitors 

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

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

However, some competitive countries may penetrate the 

Thai business sector to poach our skilled workers. Potential 

competitors will come to take advantage and invade our 

market boundaries which we can no longer protect through 

regulation. To maximize benefits of the AEC, ASEAN 

member countries should cooperate with each other rather 

than competing with each other. Each country has its own 

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

and present our own unique identity to the world in different 

ways.

 Each country has its own strengths and weaknesses. 

Geography, infrastructure and transportation systems are 

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

offer sincere hospitality and big smiles. However, language 

skills and discipline are still our weaknesses. Therefore, 

we should look at other countries such as Singapore and 

Myanmar. Good discipline can be seen in Singaporeans. 

Myanmar has natural resource riches. However, Myanmar 

still needs good management and its political situation 

remains unstable. We should apply the strengths of each 

country to other countries throughout ASEAN to create 

completely integrated development within the region. 

 The Thai government has been working hard. Recently, 

Prime Minister Yingluck ordered the Ministry of Education 

to develop English language and labour skills so that our 

human resources and entrepreneurs can become more 

professional and realise more of their potential in the MICE 

industry.

 In terms of national security and political stability, 

is Thailand ready to develop its MICE industry?

 Today, the chance of a recurrence of violence is 

almost zero because we have seen from so many 

cases in the past that it always brings negative 

results. Our security officers have experience 

and ability to avoid violent situations. Currently, 

the political situation in Thailand is normal 

and the country has enough stability to 

build investor confidence in tourism 

and organise business activities in 

Thailand.  

Deputy Prime Minister and Minister of Agriculture and 
Cooperatives, on his vision to promote Thailand’s MICE industry



....... .......
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พัทยาจัดไดวาเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและนาสนใจที่สุดอีกเมืองหนึ่งของ
ประเทศเฉกเชนเดียวกับกรุงเทพมหานครโดยตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ140กิโลเมตรตั้งอยูบนฝงทะเลทางทิศตะวันออกของ
อาวไทยพัทยามีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมายที่นักทองเที่ยวสามารถสัมผัส
ถึงความบันเทิงไดอยางแทจริงทั้งกิจกรรมที่นาสนใจมากมายและแหลงช็อปปง 
ที่มีอยูทั่วเมืองนอกจากนี้นักทองเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อสินคาคุณภาพระดับพรีเมี่
ยมไดตามรานคาทั่วไปตามทองถนนเรียกไดวาพัทยามีชื่อเสียงโดงดังในฐานะที่เปน
เมืองเศรษฐกิจสำาคัญที่สุดอีกเมืองของประเทศไทยเลยทีเดียว
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5,000ตารางเมตรและศูนยการประชุมพีช(PEACH)ซึ่งมี
จำานวนพื้นที่ทั้งหมด1,300ตารางเมตร
 เนื่องดวยพัทยาเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวมากมาย
ในฐานะเปนแหลงทองเที่ยวในชวงวันหยุดเมืองพัทยาจึง
มีประสบการณในการรองรับและจัดกิจกรรมไมซใหญๆ
มากมายทั้งการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลการประชุม
นานาชาติและการจัดงานแสดงสินคาโดยมีตัวอยางงาน
ที่สำาคัญๆดังนี้IT&CMAandCTW2006,COMMART
PATTAYA2007,PattayaFood&HotelierExpo,
ASEANSummit,47thICCACongress,AsiaPacific
AdvertisingFestival2008-2011
 และเพื่อขับเคลื่อนใหเมืองพัทยาเปนเมืองไมซของ
ประเทศไทยเมืองพัทยาจึงไดจัดแพ็คเกจสนับสนุนเพิ่ม
เติมจากแพ็คเกจของทีเส็บใหผูที่สนใจที่จะจัดงานไมซใน
เมืองพัทยาดังนี้
รายละเอียดของแพ็คเกจดังกลาวมีดังนี้
1.กรณีมีผูมาประชุมจำานวนตั้งแต100คนขึ้นไปเมื่อ
ทานออกเดินทางจากสนามบินมายังโรงแรมทางเมือง
พัทยาจะมีรถนำาขบวนจากสนามบินนำาทานสูโรงแรม
ที่พักพรอมปายตอนรับและนำาคณะทำากิจกรรมเพื่อสิ่ง
แวดลอมรวมกันเชนไปปลูกปาที่เกาะลานนอกจาก
นี้ทางพัทยายังจัดเตรียมเรือรับสงไวใหนักเดินทางกลุม
ไมซสำาหรับการเดินทางไปทำากิจกรรมตางๆบนเกาะ
ตางๆในเมืองพัทยา

SPECIAL FEATURE

 พัทยาปจจุบันมีประชากรรวมทั้งหมดเกิน1ลาน
คนมีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะที่เปนสถานที่ทองเที่ยว
ชายทะเลที่เปนที่นิยมเนื่องจากหาดแตละแหงเต็มไปดวย
เม็ดทรายขาวนวลระยิบระยับและสีน้ำาทะเลที่มีสีฟาอราม
เหมาะกับการพักผอนเปนที่สุดวันนี้พัทยาเปนแหลง
ทองเที่ยวชายทะเลที่สะอาดและมีชีวิตชีวามีนักทองเที่ยว
จากทั่วโลกหลั่งไหลเขามาหลายแสนคนเพียงหนึ่งชั่วโมง
ในการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังพัทยาก็จะ
ไดพบกับกิจกรรมมากมายตั้งแตกิจกรรมทางน้ำากอลฟ
ช็อปปงคาบาเรตโชวหมูบานชางมวยไทยและพิพิธ
ภัณฑที่นาเขาชม

2.กรณีมีผูมาประชุมจำานวนตั้งแต300คนขึ้นไปนายก
เมืองพัทยาจะรวมกลาวตอนรับคณะผูเขารวมประชุม
และจัดรถนำาขบวนจากโรงแรมที่พักไปยังสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ในเมืองพัทยา และจะจัดเลี้ยง
WelcomeDrinkใหแกผูเขารวมประชุม
3.กรณีมีผูมาประชุมจำานวนตั้งแต500คนขึ้นไปเมือง
พัทยาจะจัดเตรียมการแสดงพรอมโชวตอนรับและ
สำาหรับคณะที่ตองการอยูตอทางพัทยาจะประสานกับ
ทางโรงแรมเพื่อจัดสรรที่พักราคาพิเศษ

 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวานอกจากพัทยาจะเปน
แหลงทองเที่ยวชั้นนำาของเอเชียที่ดึงดูดกลุมนักทองเที่ยว
มากมายทั้งกลุมครอบครัวคูรักและนักทองเที่ยวที่ชอบ
เดินทางคนเดียวแลวยังมีความพรอมในทุกๆดานที่จะ
เปนเมืองไมซของประเทศไทยเพราะพัทยาคือ“สีสันเมือง
ไมซตะวันออก”อยางแทจริง

พัทยา
สีสันเมืองไมซ์ตะวันออก

 เสนหอีกอยางที่นาสนใจของพัทยาคือการเปนแหลง
ทองเที่ยวที่เต็มไปดวยรานอาหารที่มีเมนูอาหารทั้งไทย
และนานาชาติไวใหนักทองเที่ยวไดลิ้มลองทั้งอาหาร
ฝรั่งเศสอิตาเลียนและอีกมากมายนอกจากนี้พัทยายัง
มีสถานที่พักที่นาสนใจตั้งแตโรงแรมหรูหราที่เต็มไปดวย
สิ่งอำานวยความสะดวกที่ทันสมัยอยางครบครันไปจนถึง
บานพักในราคายอมเยาวซึ่งสามารถตอบสนองทุกความ
ชื่นชอบและความตองการของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
 ไมเพียงแตจะเปนเมืองทองเที่ยวติดอันดับโลกเมือง
พัทยายังมีศักยภาพและความพรอมอันครบครันที่
สามารถรวมเปนหนึ่ง“นครแหงไมซ”ของประเทศไทย
ไดอยางสมบูรณแบบโดยปจจุบันเมืองพัทยามีจำานวน
โรงแรมกวา390แหงทั้งโรงแรมของไทยและเครือโรงแรม
จากตางประเทศมีจำานวนหองพักรวมทั้งสิ้น28,459
หองและมีหองประชุมในโรงแรมตางๆที่สามารถรองรับ
กิจกรรมไมซในระดับนานาชาติไดทุกขนาดตั้งแตขนาด
เล็กไปจนถึงขนาดใหญนอกจากนี้ เมืองพัทยายังมีศูนย
การประชุมและแสดงสินคาระดับนานาชาติขนาดใหญ
ที่ทันสมัยทั้งสิ้น3แหงมีพื้นที่การจัดงานรวมทั้งสิ้น
13,212ตารางเมตร
 ศูนยการประชุมและนิทรรศการขนาดใหญที่ทันสมัย
ทั้ง3แหงไดแกศูนยการประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร
ซิตี้จอมเทียนซึ่งมีจำานวนพื้นที่ทั้งหมด6,912ตารางเมตร
ศูนยกีฬาแหงชาติภาคตะวันออกซึ่งมีจำานวนพื้นที่ทั้งหมด



Pattaya 
– A colourful eastern MICE City

....... .......

....... .......

Nestling an area around the Gulf of Thailand of about 140 km, 
south-east of Bangkok, Pattaya is one of the most attractive 
destinations in Thailand, just like Bangkok. The city is home to 
countless attractions where visitors can experience a true sense 
of entertainment. Many activities and shopping centres can be 
found everywhere around the city. Along the streets, there are 
many shops, offering customers premium quality products. In all, 
Pattaya is renowned as one of the most important economic cities 
in Thailand.
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 With a total population exceeding 1 million, Pattaya 

has long since acquired a reputation as a popular beach 

resort with shimmering sand and blue skies and sea. Today, 

Pattaya, a lively and clean beach town, each year welcomes 

hundreds of thousands of visitors from around the world. 

Just over one hour from Bangkok’s Suvarnabhumi Airport, 

the city is always lively and offers activities that include a 

wide array of water sports, golf, shopping, cabaret shows, 

an elephant village, Muay Thai (Thai boxing), and fascinating 

museums. 

 Another magnet drawing visitors to Pattaya is its broad 

spectrum of restaurants, serving some of Thailand’s freshest 

seafood and an excellent selection of authentic international 

eateries, serving French, Italian and many more varieties for 

foreigners visiting the city. The city also boasts an incredible 

choices of accommodation, ranging from luxurious hotels 

with superb convention facilities to simple guesthouses, 

suiting every tourist’s preferences and needs. 

 Apart from being one of the world’s most attractive 

destinations, Pattaya also has potential and readiness to 

become another “City of MICE” of Thailand. Currently, there 

are over 390 local and international brand hotels offering a 

total of 28,459 rooms. Each hotel in Pattaya is equipped with 

full facilities. In total, there are 102 meeting rooms in hotels 

in Pattaya. This enhances the City’s readiness to organise 

international MICE events at all levels. In addition, Pattaya 

offers three exhibition and convention centres with total 

space of 13,212 square metres. 

  Those three exhibition and convention centres include 

Ambassador City Jomtien Hotel & Convention which 

offers an area of 6,912 square metres, the 5,000 square 

metres-Eastern National Sports Training Center, Pattaya 

Sports Stadium and a multipurpose Pattaya Exhibition and 

Convention Hall (PEACH) with a total space of 1,300 square 

metres.

 Driven by its popularity as both a holiday destination 

and a getaway for foreign expatriates, Pattaya has also 

in line with the TCEB’s efforts to push Pattaya to become the 

City of MICE. Details of the packages are mentioned below:

1. If meeting attendees number over 100 people, related 

agencies in Pattaya will arrange a motorcade to escort 

the group from the Airport to hotels with a welcome sign. 

Attendees will also be invited to join environmentally 

friendly activities including growing plants in Ko Larn. 

Boats are prepared to take MICE travellers to join a 

myriad of activities on the island.

2. If meeting attendees number over 300 people, the 

Pattaya Governor will himself give a welcome speech. 

Motorcades will be prepared to take the attendees 

from their hotels to tourist destinations in Pattaya City. 

A Welcome Drink party will be held to boost attendees 

energy and get them in the mood.

3. If meeting attendees number over 500, Pattaya City 

will hold a welcome show. Attendees who would like to 

extend their stay will be offered special room rates.

   From information mentioned above, it clearly shows 

that Pattaya City is not only one of the Asia’s leading 

destinations that have attracted many groups of tourists 

including families, couples and single travellers, but also has 

readiness in all aspects to become MICE City of Thailand. 

This is because Pattaya is truly “a colourful eastern MICE 

City”.

been successful and gained acceptance around the world 

as a host of many international exhibition and other MICE 

industry events, including international meetings and 

product exhibitions. Those events include IT&CMA and CTW 

2006, COMMART PATTAYA 2007, Pattaya Food & Hotelier 

Expo, ASEAN Summit, 47th ICCA Congress, Asia Pacific 

Advertising Festival 2008-2011. 

 As part of Pattaya’s persistent drive to become Thailand’s 

MICE City, it offers special packages to facilitate MICE 

travellers who would like to organise MICE events in Pattaya 



6

สำานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)หรือทีเส็บลงนามความรวม
มือกับจังหวัดขอนแกนพัฒนาไมซซิตี้ลำาดับที่
5ของไทยดึงหนวยงานภาครัฐผูประกอบการ
ทองถิ่นกวา350รายรวมประกาศเจตนารมณ
ปนขอนแกนขึ้นแทนศูนยกลางการจัดประชุมและ
งานแสดงสินคาระดับสากลรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนเมื่อวันที่29กรกฎาคม
2556ณหองคอนเวนชั่นฮอลลโรงแรมเซ็นทารา
แอนดคอนเวนชั่นเซนเตอรขอนแกน

ทีเส็บจัดงานMediaFamiliarisationtrip2013
ภายใตแนวคิดTheAdventureMICEofThe
Andamanโดยนำาสื่อมวลชนกวา27คนจาก
หลายประเทศทั่วโลกเขารวมกิจกรรมสัมผัส
ประสบการณความพรอมของจังหวัดกระบี่
ในฐานะหนึ่งในเมืองไมซแหงอันดามันทั้งนี้
สื่อมวลชนที่เชารวมงานไดเขารวมกิจกรรมเยี่ยม
ชมสถานที่จัดประชุมโรงแรมที่พักกิจกรรมCSR
กิจกรรมผจญภัยเชนปนหนาผาตลอดจนได
เขารวมกิจกรรมผูซื้อพบผูขายอีกดวย

NEWS IN BRIEF

ที เส็บ จับ มือ ขอนแก่น เปดประตู สู่ ไมซ์ ซิตี้ แห่ง ภาคอีสาน
รองรับ ศูนย์กลาง การ ประชุม และ แสดง สินคา แห่ง อินโดจีน-จีน ตอนใต

Khon Kaen ‘The 5th MICE City of 
Thailand’

TCEBrecentlysignedaMOUwithKhon
KaenprovinceinThailandtostrengthen
cooperationandpromotethecitytobecome
thefifthMICECityofThailand.Pooling
participationfromover350government
officesandlocalentrepreneurstojoin
themission,theMOUaimstoenhance
KhonKaenprovinceasaninternational
conventionandexhibitionhubofSouth
ChinaandIndochinaandtoservethe
expandingASEANregioneconomies.

“Meetings in Thailand” confirms 
readiness of Domestic MICE industry 

DeputyPrimeMinisterandAgricultureand
CooperativesMinisterYukolLimlamthong
chairedtheopeningceremonyof“Meetings
inThailand”,organisedbyTCEBwiththe
objectivesofbuildingregionalawarenessof
domesticMICEinThailand,urgingparticipation
ofallsectors,promotingdomesticexhibitions
andeventsanddistributingincomefromthe
capitaltodifferentregionsofThailandinorderto
strengthentheThaieconomy.Thailand’sMICE
sectorisexpectedtoexpandby15%in2013.

 “ประชุม เมืองไทย มั่นใจ เมืองไทย พรอม”  กระตุน ความ พรอม ไมซ์ไทย ทั้ง ระบบ

ยกทัพผูประกอบการไมซ์ไทยเจาะอินโดนีเซีย พรอมรับ AEC 

นายยุคลลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.เกษตรและสหกรณเปนประธานในพิธี
เปดงาน“ประชุมเมืองไทยมั่นใจเมืองไทยพรอม”
ซึ่งจัดโดยสำานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(องคการมหาชน)หรือทีเส็บโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนการรับรูระดับมหภาค
เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนสงเสริม
ใหจัดงานประชุมและแสดงสินคาในประเทศ
กระจายรายไดจากสวนกลางสูภูมิภาคสงเสริม
ใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไดอยางมั่นคงและมี
เสถียรภาพตั้งเปาธุรกิจไมซในประเทศปนี้โต
รอยละ15เมื่อวันที่1กรกฎาคม2556ณเซ็นทรัล
เวิลดไลฟชั้น8ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

Thai MICE operators join force to 
penetrate Indonesian market
Mrs.NichapaYoswee,fourthright,Director
ofTCEB’sMICECapabilitiesDepartmentof
TCEBrecently ledThaiMICEentrepreneurs
toJakarta,SurabayaandMedan,3of
Indonesiaeconomiccentres,toexploreand
prepareoffensiveanddefensivestrategies
forallsectorsofThailand’sMICEindustry
inadvanceoftheAEC.Theoperatorslearnt
moreaboutinvestmentopportunities,as
wellasproceduresandregulationsforthe
internationalMICEbusiness.Theactivity
waspartofthe“ASEANMICEOperations:
NowfortheNextInvestmentExcellence”
educationalprogramme.Thegroupwas
welcomedbyMr.PasakornSiriyaphan,
fourthleft,AmbassadorExtraordinaryand
PlenipotentiaryJakartaIndonesia.

Krabi as “The Adventure MICE of The 
Andaman”

TCEBorganised“MediaFamiliarisation
trip2013”undertheconceptof“The
AdventureMICEofTheAndaman”.Over
27mediarepresentativesfromvarious
countriesaroundtheworldparticipatedin
manyactivitiesincludingsideinspection
atmeetingandhotels,CSRactivitiesand
adventureactivitiessuchasmountain
climbing.Moreover,participantsalsohad
anopportunityto joinbuyersmeetsellers
session.

เผย ดินแดน ผจญภัย แห่ง ไมซ์ อันดามัน... ให กระบี่ เปนที่ รูจัก

นางนิชาภายศวีรผูอำานวยการฝายพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซทีเส็บ(ที่4จากขวา)
เดินหนาสานตอแผนพัฒนาศักยภาพผูประกอบ
การไมซ เชิงรุกเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยลาสุดนำาผู ประกอบการ
ไมซ ไทยบุก3เมืองเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
จาการตาสุราบายาและเมดานเพื่อชูแนวทางรุก
และรับของอุตสาหกรรมไมซไทยในแตละกิจการ
ทั้งการลงทุนตลอดจนขั้นตอนกฏระเบียบสำาหรับ
การทำาธุรกิจไมซระหวางประเทศซึ่งเปนหนึ่งใน
กิจกรรมภายใตการอบรมหลักสูตรASEANMICE
Operations:NowFortheNextInvestment
Excellenceหรือ“สรางศักยภาพผูประกอบการ
ไมซไทยสูอาเซียน”ทั้งนี้ยังไดรับเกียรติอยางสูง
จากนายภาสกรศิริยะพันธุเอกอัครราชทูตณ
กรุงจาการตาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย(ที่4จาก
ซาย)ใหการตอนรับ
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ASEAN CORNER

ไมซ ความตองการของนักเดินทางกลุมไมซและจุดแข็งของ
ประเทศไทยมีอยูวา“อุตสาหกรรมไมซถือเปนหัวใจของการ
ขับเคลื่อนและกระตุนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนใหเกิดการ
ขยายตัวเพราะอาเซียนเปนตลาดใหญมีประชากรรวมถึง
600ลานคนและในปจจุบันกลุมคนชั้นกลางทั่วทั้งภูมิภาค
กำาลังขยายตัวอยางมากซึ่งคนกลุมนี้มีความตองการมากขึ้น
ในดานตางๆท้ังดานมาตรฐานและความปลอดภัยของสินคา
และบริการความตรงไปตรงมาความโปรงใสและความ
ซื่อสัตยของผูประกอบการ”
 “จากประสบการณอันยาวนานในดานเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมในระดับอาเซียนของผมผมคิดวาอุตสาหกรรม
ไมซไทยมีจุดแข็งทั้งเรื่องรอยยิ้มและเอกลักษณเฉพาะตัว
แบบไทยที่ไมเหมือนใครซึ่งตองหาวิธีวาจะผนวกรวมเอาสิ่ง
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะเหลานี้ดึงดูดใหชาวตางชาติเขามาได
อยางไรโดยใหชาวตางชาติเหลานี้รูสึกอบอุนตั้งแตตนเชน
อำานวยความสะดวกเรื่องการตรวจคนเขาเมือง”
 ดร. สุรินทร ถายทอดขอเสนอแนะสำาหรับผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมไมซกับการเตรียมตัวเขาสูการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปพ.ศ.2558ทั้งในดาน
สาธารณูปโภคการคมนาคมและการพัฒนาบุคลากรว่า
 “เพื่อรองรับการประชุมในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อสรางความประทับ
ใจใหแกนักเดินทางในกลุมไมซ ผูประกอบการไมซ และผู
เกี่ยวของทุกภาคสวนรวมถึงประชาชนจำาเปนตองศึกษาและ
ทำาความเขาใจใหลึกซึ้ง ทั้งในดานวัฒนธรรมภาษาความ
ชื่นชอบของผูบริโภคในแตละประเทศในอาเซียนและตอง
ชวยกันสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในการเปนเจาภาพการจัดงานไมซ
และตองเขาใจธุรกิจนี้อยางลึกซึ้ง และเมื่อมีการจัดประชุม
สัมมนาทุกหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรวมมืออยางเต็ม
ที่ นอกจากนี้ สิ่งอำานวยความสะดวกตางๆอาทิ ถนนโรงแรม
รวมถึงปญหาการจราจรจำาเปนตองไดรับการปรับปรุง และยก
ระดับใหมีมาตรฐานมากกวาที่เปนอยู”

 “นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรก็เปนเรื่องที่มีความ
สำาคัญมากโดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษซึ่งขณะนี้ เยาวชน
ของประเทศเขมรลาวและเวียดนามสามารถสอบโทเฟล
(TOEFL)ไดคะแนนสูงกวาเยาวชนไทยในขณะเดียวกันระบบ
การศึกษาก็ยังไมไดสรางแนวความคิดของคนไทยใหเห็นความ
สำาคัญของการตองมีปฏิสัมพันธกับตางประเทศอีกดวยดังนั้น
ประเทศไทยจะตองมีการปฏิรูปการศึกษาอยางขนานใหญ”
 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ถือเปนจุด
เปลี่ยนที่สำาคัญของการลงทุนในทุกอุตสาหกรรมของประเทศ
สมาชิกการกาวไปหาโอกาสทางธุรกิจนอกประเทศเปนเรื่อง
ที่คนไทยยังหวั่นดร. สุรินทร จึงใหขอคิดในการเตรียมการตอ
นรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของอาเซียนดังนี้
 “เนื่องดวยปจจุบันภูมิภาคอาเซียนเต็มไปดวยโอกาสทาง
ธุรกิจหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐฯและยุโรปกำาลังประสบภาวะ
ชะลอตัวผมคิดวานี่คือโอกาสทองของเราและถึงเวลาแลว
ที่ ผูประกอบการไมซไทยจำาเปนตองออกไปแสวงหาตลาด
ใหมในอาเซียนทั้งดวยการรวมทุนหรือการสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพราะวิธีเดียวที่จะรับมือและปกปองผลประโยชนของตัว
เองไดก็คือการตองไปสรางการเติบโตธุรกิจนอกประเทศแลว
สงผลประโยชนกลับเขาประเทศเชนเดียวกับประเทศในยุโรป
จีนและญี่ปุน ซึ่งรายไดจากการทำาธุรกิจนอกประเทศจะทำาให
สัดสวนของจีดีพีเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ”
 “อยางไรก็ตามปจจุบันพบวายังมีหลายบริษัทที่ยังกลาๆ
กลัวๆในการออกไปทำาธุรกิจนอกประเทศซึ่งถือเปนปญหา
คาใจที่วาทำาไมและเพราะอะไรผูประกอบการไทยยังไมกระตือ
รือรนและไมวิตกกังวลตอความเปลี่ยนแปลงจากเออีซี”
 “เมื่อถึงป พ.ศ.2558ความคาดหวังและความรูสึกของ
ประชาชนในประเทศสมาชิกก็จะเปลี่ยนไปซึ่งอาจจะตอง
ใชเวลานานในการสรางตลาดรวมผมไมไดบอกใหทุกคนตอง
พรอมเมื่อถึงเวลานั้นแตอยากใหทุกคนตระหนักวาเมื่อเวลา
นั้นมาถึงประเทศเราไมสามารถเติบโตไดโดยลำาพังและทุกคน
ตองรวมกันพัฒนาอยางตอเนื่อง”ดร.สุรินทรทิ้งทาย

วิสัยทัศน์  ดร.   สุรินทร์  พิศ สุวรรณ ปลุก ผู ประกอบการ ไทย รุก ไมซ์ อาเซียน

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

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

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

Vision of Dr. Surin Pitsuwan on the future of Thailand’s MICE Industry

MICEJournalฉบับนี้ไดรับเกียรตินำาเสนอทัศนคติจากผู
ทรงคุณวุฒิอีกทานหนึ่งของประเทศไทยถึงมุมมองที่มีตอ
อุตสาหกรรมไมซกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ดร.สุรินทร พิศสุวรรณประธานสถาบันออกแบบอนาคต
ประเทศไทยและอดีตเลขาธิการอาเซียนที่มีประสบการณทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมระดับอาเซียนซึ่งทาน
ใหเกียรติมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง“โอกาสของอุตสาหกรรมไมซ
ไทยในอาเซียน”ในกิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร
“สรางศักยภาพผูประกอบการไมซไทยสูอาเซียนจัดโดยที
เส็บระหวางวันที่13-14มิถุนายน2556ดวยจุดประสงคเพื่อ
กระตุนใหผูประกอบการไมซไทยตระหนักถึงความสำาคัญของ
การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)
 มุมมองของดร. สุรินทร ถึงความสำาคัญของอุตสาหกรรม
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