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1.1
Travel Industry

อุตสาหกรรมการเดินทางทัว่ โลกมีการเติบโตทีด่ ใี นป 2556 จำนวน
เทีย่ วการเดินทางออกนอกประเทศ (Outbound Travel) เติบโต
4% สวนการใชจายเติบโต 6%1 ขอมูลที่สำคัญในรายงานฉบับนี้
มีดังตอไปนี้

The world travel industry achieved healthy growth in
2013 with outbound travel growing by 4% in terms of
trips. Meanwhile, spending grew by 6%.1 Key findings
in this report are as follows:

การเดินทางออกนอกประเทศทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ อยางมากในป 2556
ขอเท็จจริงและตัวเลขชี้ใหเห็นถึงอุปสงคการเดินทางระดับโลกที่
มีอยูส งู 2 การเติบโตอยางแข็งแกรงในภาคการเดินทางระหวางประเทศ
ในตลาดแหงใหมที่เติบโตขึ้นทั่วโลกนั้น เปนมูลฐานหลักของแนว
โนมการเดินทางระดับภูมภิ าคในป 2556 โดยทีภ่ มู ภิ าค เชน เอเชีย
ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกาจะเติบโตอยางมาก ตลาดกลุม
ประเทศบริกส (BRIC) ยังมีลทู างทีด่ ี การเดินทางและการทองเทีย่ ว
ขาเขาและขาออกของทวีปยุโรปในป 2556 นับวาอยูในเกณฑที่ดี
ทั้งนี้มีการพยากรณวาการเดินทางออกนอกประเทศในป 2557
จะเติบโตสูงขึ้น ในขณะที่การเดินทางขาเขาอาจชะลอตัวลงบาง

World outbound travel grew solidly in 2013.
Resulting facts and figures reveal solid global travel
demand.2 The strong growth of international travel
by people in emerging economies across the world
was the dominant element of regional travel trends
in 2013. Asia, the Middle East and Latin America
grew robustly. Prospects for BRIC economies remain
good. Europe had a promising year for outbound
and inbound travel and tourism in 2013. Higher
growth is projected for outbound travel in 2014
while inbound travel might be relatively slower.

ภายในตลาดการเดินทางเพือ่ ธุรกิจนัน้ ภาคสวนไมซเติบโตรวดเร็ว
กวาภาคการเดินทางธุรกิจรูปแบบเดิมมากนับตัง้ แตป 2552 ในชวง
8 เดือนแรกของป 2556 ภาคสวนไมซโตขึ้น 6% ในขณะที่การ
เดินทางธุรกิจในรูปแบบเดิมลดลง 10% ปจจุบันนี้ภาคสวนไมซ
คิดเปนสัดสวน 54% ของตลาดการเดินทางธุรกิจรวม ทัง้ นีภ้ ายใน

The World Tourism Organization (UNWTO) reveals
that in 2013 Asia’s international arrivals rose by
6.3% from January to August. South-East Asia’s
performance was remarkable with a 12% increase,
while South Asia has grown by 6%. Oceania is
growing at 4%, while North-East Asia has dropped to
a low 3% increase in arrivals over the first 8 months.
IPK’s Asian Travel Monitor® points out that
outbound trips rose by 8% over the same period.
Asia’s travel patterns are largely intra-regional.
The number of trips by Chinese to Asian destinations
grew by 31% in 2013, while long-haul trips have
grown only 13%. Chinese outbound travel would
grow by 18% in 2014.3
Within the business travel sector, the MICE industry
has grown far more rapidly than traditional business
travel since 2009. In the first 8 months of 2013, the

1. 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. According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO), world tourism continued to power ahead in 2013.
2. 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. See ITB. ITB World Travel Trends Report
2013/2014, ibid.
3. ITB. ibid., pp. 12-17.
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องคการการทองเทีย่ วโลก (World Tourism Organization) เผยวา
ทวีปเอเชียมีนกั ทองเทีย่ วนานาชาติเดินทางมาเยือนเพิม่ ขึน้ 6.3%
ในชวงเดือนมกราคมและสิงหาคมของป 2556 เอเชียตะวันออก
เฉียงใตมผี ลการดำเนินการทีด่ ยี ง่ิ โดยเติบโต 12% ในขณะทีเ่ อเชียใต
เติบโต 6% โอเชียเนียโตขึ้น 4% สวนเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เติบโตในอัตราที่ลดลงที่ 3% ในชวง 8 เดือนแรก ตามรายงาน
IPK’s Asian Travel Monitor® จำนวนเที่ยวการเดินทางออก
นอกประเทศของคนเอเชียเติบโต 8% ในชวงเดียวกัน อนึง่ แนวโนม
การการเดินทางของทวีปเอเชียสวนใหญเปนการเดินทางภายใน
ภูมิภาค จำนวนเที่ยวการเดินทางของชาวจีนไปสถานที่หมายใน
ทวีปเอเชียเพิม่ ขึน้ 31% ในป 2556 ในขณะทีก่ ารเดินทางระยะไกล
เพิม่ ขึน้ เพียง 13% ทัง้ นีก้ ารเดินทางขาออกในหมูช าวจีนจะเติบโต
18% ในป 25573

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซนานาชาติ

อุตสาหกรรมการเดินทาง
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ภาคสวนไมซเองนัน้ การทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล การประชุมนานาชาติ
(Conventions) และการประชุม (Conferences) เติบโตใน
อัตรา 61% อัตรา 44% และอัตรา 27% ตามลำดับ นับตั้งแตป
2552 โดยเปนยอดสะสม ในขณะที่การเดินทางของบริษัทในรูป
แบบเดิมลดลง 10%

MICE industry grew by 6% in comparison to a sharp
decrease of 10% in traditional business travel.
Currently, the MICE segment makes up 54% of the
total business travel market. Within the MICE
sector, incentives, conventions, and conferences
have registered 61%, 44%, and 27% growth rates
respectively since 2009 on a cumulative basis
while traditional company trips experience a sharp
downward trend of 10%.

1.2
การประชุม

Meeting: Global Stability

ภาคสวนการประชุม (Meetings) เริ่มมีเสถียรภาพ มีการกำหนด
นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการประชุม
จำนวนมากเพือ่ ใหการจัดการประชุมดำเนินไปดวยดี ลักษณะหลัก
ในอุตสาหกรรมการประชุมมีดังนี้

Stability appears to have been restored in the
meetings sector. A greater number of meetings-related
policies and programs are formulated to ensure
that meetings are administered efficiently. Salient
features identified within the industry are:

1.2.1) อุตสาหกรรมการประชุมเติบโตในหลายภูมภิ าคในชวง 2 ป
ที่ผานมา ประเทศในทวีปยุโรปนั้นคงจะมีความหลากหลายตาม
รายประเทศ โดยทีป่ ระเทศเยอรมนีและสหราชอาณาจักรมีลทู าง
สดใสในภาคสวนการประชุมเกือบทุกดาน อาทิ ดานการใชจาย
จำนวนผูเขารวมประชุม และจำนวนการประชุมในป 2557 อนึ่ง
ในขณะที่บริษัทตางๆขยายตัวในกลุมประเทศบริกสนั้น ก็มีความ
พยายามทีจ่ ะสรางแผนงานการประชุมอยางเปนทางการในบรรดา
ประเทศเหลานี้ดวย
1.2.2) จากการสำรวจเรือ่ งการประชุมในภูมภิ าคเอเชีย ผูต อบแบบ
สอบถามสวนใหญมีความเห็นวาในป 2557 จำนวนการประชุม
ตอบริษัทในภูมิภาคเอเชียจะลดลง 1.2% โดยภาคการเงินและ
ภาคเภสัชกรรมไดรับผลกระทบในการชะลอตัวลงครั้งนี้ดวย
อยางไรก็ดี ผูต อบแบบสอบถามจำนวนเกือบ 1 ใน 3 กลับมีความ

1.2.1) the meetings industry has grown across
many regions during the past two years. European
countries will likely undergo obvious variations,
with Germany and the UK enjoying optimism in
almost all meeting sub-segments: e.g. spending,
the number of attendees, and the number of
meetings in 2014. Also, as companies expand in
BRIC countries, so does the effort to create formal
meeting programs in these nations
1.2.2) in Asia, the number of meetings per firm
would decrease by 1.2% in 2014. Segments to
experience this setback include pharmaceutical
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and financial industries. Yet, almost one third of the
respondents envisage that activity will increase.
Meeting attendance for 2014 is also predicted to
decline. Meanwhile, 40% of respondents are not
anticipating any change. These findings highlight
a company-by-company or industry-by-industry
pattern versus an aggregate trend towards smaller
meetings. Meeting demand from other regions into
Asia and Europe would increase, while demand from
Asia Pacific into other regions would decline in 2014.

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซนานาชาติ

เห็นวากิจกรรมการประชุมนาจะมีเพิม่ ขึน้ สำหรับประเด็นจำนวน
ผูเ ขารวมการประชุมตอครัง้ ในภูมภิ าคเอเชีย ผูต อบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความเห็นวาในป 2557 จำนวนผูเขารวมการประชุม
ตอครั้งจะลดลง แตผูตอบแบบสอบถามจำนวน 40% คาดวาจะ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังนั้นโดยรวมแลวมีแนวโนมที่จำนวน
การประชุมตอบริษทั จะมีนอ ยลง และการประชุมจะมีขนาดเล็กลง
แตก็มีแนวโนมเฉพาะรายอุตสาหกรรมหรือรายบริษัทเกิดขึ้นมา
ควบคูก นั ไป กลาวคือในบางรายสาขาอุตสาหกรรมหรือบางบริษทั
มีกจิ กรรมการประชุมเพิม่ ขึน้ และจำนวนผูเ ขารวมการประชุมไมได
ลดลง อนึ่ง อุปสงคการประชุม จากภูมิภาคอื่นสูเอเชียและยุโรป
จะเพิม่ ขึน้ ทวาอุปสงคจากภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก ไปสูภ มู ภิ าคอืน่
จะลดลงในป 2557

เมือง 10 อันดับแรกสำหรับการประชุมและอีเวนท /
TOP 10 CITIES FOR MEETINGS AND EVENTS.4
โฮจ�มินหและฮานอย /
Ho Chi Minh and Hanoi
กรุงเทพมหานครและเชียงใหม /
Bangkok and Chiang Mai

สิงคโปร /
Singapore

โอคแลนดและคว�นสทาวน /
Oakland and Queenstown

โตเกียว / Tokyo

ฮองกงและมาเกา /
Hong Kong and Macau

ปกกิ�ง / Beijing
ซิดนีย / Sydney

1

มุมไบ / Mumbai

4
2

3

5

6
8
7

9

10

4. 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.
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เซีย่ งไฮ /
Shanghai
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1.3
ภาคการทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัลระดับโลก

Global Incentives Sector

การเดินทางในรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive
Travel) นั้นเปนภาคที่มีผลประโยชนตอบแทนมากที่สุด แตก็มี
ความผันแปรมากที่สุดในบรรดาภาคสวนตางๆของอุตสาหกรรม
การประชุม (Meetings Industry)5 องคการการทองเที่ยวโลก
(World Tourism Organization) มีความเห็นวาในบรรดาสวน
ประกอบหลักของอุตสาหกรรมการประชุม (Meetings Industry)
ทั้งหมดนั้น ภาคสวนการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลเปนภาคสวนที่
มีการวิจัยนอยที่สุด6 เนื่องจากฝายที่เกี่ยวของลังเลที่จะใหขอมูล
ทั้งนี้เพราะมีความคิดวาขอมูลที่แจงไปนั้นจะกระทบตอธุรกิจ
ของตน นอกจากนัน้ โรงแรมยังไมสามารถแยกตัวเลขการเดินทาง
เพื่อเปนรางวัล (Incentive Travel Figures)7 ออกจากขอมูล
การทองเที่ยวทั่วไป

Incentive travel is the highest-yielding but the most
volatile sector of the meetings industry.5 The World
Tourism Organization argues that of all the three
main components of the meetings industry the
incentives sector is the least researched6 as a result
of the reluctance of producing such data on the part
of parties concerned with the notion that information
disclosed will be detrimental to their business and
inability to separate incentive travel figures by hotels
from general tourism data.7

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลนั้น
มีองคประกอบรวมกันทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเด็นตอไปนี้
1) การเดินทางในรูปแบบการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลลักษณะเดียว
ซึง่ สามารถอยูร อดไดนน้ั คือการเดินทางทีม่ กี ารกำหนดผลตอบแทน
ในการลงทุนจัดการเดินทางไดอยางชัดเจน อาทิ โครงการเพิ่ม
ยอดขาย
2) จำนวนคืนทีพ่ กั เฉลีย่ ในการเดินทางตอเทีย่ วลดลงจาก 6.5 คืน
เปน 4 คืน
3) ปจจุบันมักจะมีการผนวกมิติธุรกิจเขาไปในการเดินทางเกือบ
เสมอ อาทิ การอภิปรายเกี่ยวกับยุทธศาสตรและทิศทางบริษัท
4) นอกจากนี้การเดินทางอาจจะมีมิติการมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู
สังคม (Corporate Giving) หรือความรับผิดชอบของบริษัทตอ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เปนสวนหนึง่ ดวย
อาทิ โครงการสรางทีมเพื่อสนับสนุนองคกรการกุศลหรือชุมชน
ทองถิน่ 8 การเดินทางมีลกั ษณะหรูหรานอยลง ทีห่ มายแรกมักเปน
การเดินทางในประเทศหรือการเดินทางระหวางประเทศระยะสัน้ ๆ
และการเดินทางระหวางประเทศระยะไกลขึน้ โดยใชบริการเครือ่ งบิน
ชัน้ ประหยัด ในบางกรณี อาจมีการลดมาตรฐานทีพ่ กั ลง 1 ระดับ

There are common components in the changes
across the industry globally, including the following:
1) Virtually the only incentive trips which have
survived are those with a well-defined return on
investment, such as a sales scheme
2) The average number of nights per trip has
decreased from 6.5 to 4
3) There is currently virtually always a business
element to the trip, such as discussions about
corporate strategy and direction;
4) There may well also be a “corporate giving” or
corporate social responsibility (CSR) aspect to
the trip, such as a team-building project to
support a local charity or community;8 trips are less
extravagant. Primary target destinations tend to be
domestic or short-haul international trips, and
longer-haul international trips on economy-class
flights. In certain cases, accommodation standards
have moved one tier down

5. World Tourism Organization. Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry: Developing a Tourism Satellite Account Extension (2006). Executive Summary p. ix. Retrieved
September 2, 2014, from http://www.iccaworld.com/cnt/docs/UNWTO_Complete%20Stats%20Report.pdf
6. The World Tourism Organization defines the meeting industry as comprising 3 sectors: meetings and conferences, exhibitions, and incentives, see World Tourism Organization. ibid. p. 5 and p. 11
7. The Sri Lankan Convention Bureau Report 2004 (p.3), quoted in World Tourism Organization, loc.cit. p. 11
8. World Tourism Organization (UNWTO). MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective. p. 22. 2012
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6) ในบรรดาผูที่ตอบแบบสอบถามนั้นผูที่ตอบวาบริษัทของตนได
เพิ่มงบประมาณเพื่อจัดการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลรวมเพื่อให
แรงจูงใจในการเพิม่ ยอดขาย โดยจำนวนผูท ต่ี อบแบบสอบถาม เชนนี้
มีจำนวนเพิ่มขึ้นกวา 40% กลาวคือ จาก 29.8% ในพ.ศ. 2553
เปน 42.7% ในพ.ศ. 2554 ยิ่งกวานั้นในป พ.ศ. 2554 ผูที่ตอบ
แบบสอบถามกวา 2 ใน 3 ใชจายมากขึ้น10
7) ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลมีการแขงขัน
มากเปนพิเศษ เนื่องจากที่หมายใหมๆมักมาทดแทนที่หมายเดิม
ซึ่งมีแรงดึงดูดใจนอยกวา และที่หมายซึ่งอาจปลอดภัยนอยกวาก็
ปรากฏวามีตลาดใหมๆเกิดขึน้ มา ประเด็นทาทายสำหรับผูท อ่ี ยูใ น
ภาคสวนการเดินทางเพือ่ เปนรางวัล (incentive travel component)
คือตองดึงดูดตลาดใหมเหลานี้ ซึ่งมักจะเปนตลาดที่ใหผลกำไรต่ำ
กวาใหเลือกใชจัดโครงการซึ่งมีระยะเวลาที่พำนักนานขึ้น11

5) According to Incentive Research Foundation’s
Pulse Study, 29% of incentive professionals were
considering a switch from group travel programs to
individual awards in 2010. 44% of respondents
stated that procurement and purchasing involvement
with incentive programs would increase9
6) There was a more than 40% increase in the
number of respondents who said their companies
have increased their overall sales incentive
budgets – from 29.8% in 2010 to 42.7% in 2011.
Moreover, more than two thirds of the respondents
are spending more per recipient in 201110

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซนานาชาติ

5) ตามรายงานการศึกษาชุด Pulse Study ของมูลนิธิการวิจัย
ดานการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล (Incentive Research Foundation)
ใน พ.ศ. 2553 นั้นนักวิชาชีพดานการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
จำนวน 29% กำลังพิจารณาวาจะเปลีย่ นจากโครงการการทองเทีย่ ว
เปนกลุม มาเปนการใหรางวัลรายบุคคล ทัง้ นี้ 44% ของผูต อบแบบ
สอบถามระบุวา การจัดซือ้ จัดจาง (procurement and purchasing)
จะมีสว นเกีย่ วของกับโครงการการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลมากขึน้ 9

7) While the incentive travel industry is a particularly
competitive one as new destinations substitute older,
less attractive and potentially less safe destinations,
new markets are now emerging. The challenge for
those involved in the incentive travel component
is to attract these new markets, which currently
tend to be lower yield markets, into longer stay
programs.11
International MICE Scenarios

9. EIBTM, Industry Trend Report 2010. Quoted in World Tourism Organization (UNWTO). MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective. ibid. p. 23. 2012
10. Incentive’s annual Sales IQ survey. Quoted in World Tourism Organization (UNWTO). MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective. ibid. p. 23. 2012.
11. World Tourism Organization, loc.cit. p.11
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ปจจัยสำคัญสำหรับนักวางแผนการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล/บริษัทผูใชบริการมีดังตอไปนี้
Key factors for incentive planners/corporate end-users are as follows12

1

5

2

6

3

7

ที่หมายตามกระแสนิยม
Fashionable destinations

ที่หมายซึ่งใหความรูสึกวามีราคาแพง
Expensive sounding

ที่หมายซึ่งใหความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย
Safe and secure

4

โรงแรมหรือทีพ่ กั ตากอากาศระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
แตราคาเหมาะสม
Quality but competitively priced four and five star
hotels and/or resorts

ดำเนินการจัดและจองไดสะดวก
Easy to organize and make reservations

เดินทางไดสะดวกในแงการแบงใชเวลาจากการทำงานไมมาก
มีสายการบินรายหลักๆ เปดใหบริการบินตรง
Ease of access in terms of less time requirement away
from work and direct air services on major carriers

เปนสถานทีซ่ ง่ึ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะสำหรับอีเวนททม่ี แี นวคิดเฉพาะ
Unique venues for themed events

8

เปนประสบการณที่เหมาะสมกับลักษณะของผูเขารวมโครงการ
อาทิ ดานอายุ การศึกษา และตำแหนง
Compatible experience that matches participants’
demographics

1.4
การประชุมสมาคมนานาชาติ

Association Conventions

International Congress and Convention Association
(ICCA) รายงานวาในป 2556 ตลาดการประชุมสมาคมระหวาง
ประเทศ (International Association Meetings Market) ยังมี
ความแข็งแกรงตอเนือ่ ง13 สมาชิก ICCA และคณะวิจยั สถาบันของ
ICCA ระบุวามีการจัดอีเวนทสมาคมกวา 11,685 ครั้งในป 2556
เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 11,150 ครั้งในป 2555 ลักษณะเดน
ของตลาดการประชุมสมาคมระหวางประเทศมีดังนี้

The International Congress and Convention Association
(ICCA) reported that 2013 was a year of sustained strength
in the international association meetings market.13 Over
11,685 association events were identified by ICCA
members and ICCA’s in-house research team as occurring
during 2013 in comparison to 11,150 specified in 2012.
Salient features of the international association meetings
market are as follows:

12. World Tourism Organization (UNWTO). MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective. ibid. pp. 23-24.
13. 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.
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12

10

13

เปนประสบการณดานวัฒนธรรมและกิจกรรมซึ่งมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะ อาทิ การสรางทีมทำงานและการผจญภัย
Unique cultural experiences and activities, e.g. team
building, adventure

บุคลากรในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารภาคพืน้ ดินมีประสบการณสงู ซึง่ เขาใจภาค
สวนการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล อาทิ รายละเอียดเกีย่ วกับทีห่ มาย
Experienced ground staff members who understand
the incentive sector, e.g. destination

คุณภาพอาหารและบริการอยูในระดับสูง
High-quality food and service levels

มีลักษณะความคิดสรางสรรคและมีความยืดหยุนพอที่จะสราง
ประสบการณซึ่งมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนใครอยางแทจริง
โดยที่มีตนทุนสมเหตุสมผล
Creativity and flexibility to provide truly unique
experiences at reasonable cost

11

14

มีการสนับสนุน ณ จุดหมายปลายทาง อาทิ การแสดงดานวัฒนธรรม
ปายตอนรับ ชุดอุปกรณตอนรับ และของขวัญ
Local support packages, e.g. cultural performances,
welcome banners, kits and gifts.

ในกลุม ภูมภิ าคเอเชียและโอเชียเนียนัน้ เอเชียตะวันออกเปนภูมภิ าค
ทีป่ ระสบความสำเร็จมากทีส่ ดุ ตามมาดวยภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ขอมูลตอไปนีแ้ สดงรายละเอียดเกีย่ วกับอันดับเปรียบเทียบ
ในกลุมภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียจำแนกตามรายภูมิภาคยอย
(จากตารางที่ 1) โดยที่อันดับในวงเล็บหลังชื่อประเทศหมายถึง
อันดับในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย มีดังตอไปนี้

In Asia and Oceania, East Asia was the most
successful region, followed by Southeast Asia.
Details of relative rankings within Asia and Oceania
are as follows:

เอเชียตะวันออก ไดแก
ญี่ปุน (อันดับที่ 1) จีน (อันดับที่ 2) เกาหลีใต (อันดับที่ 3) ไตหวัน
(อันดับที่ 8) ฮองกง (อันดับที่ 11) และมาเกา (อันดับที่ 19)

East Asian countries:
Japan (no. 1), China (no. 2), South Korea (no. 3),
Taiwan (no. 8), Hong Kong (no. 11), and Macao
(no. 19);

International MICE Scenarios

มีบริษัทบริหารจัดการและผูดำเนินกิจการนำเที่ยวที่มีคุณภาพ
Management companies, and transport operators

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซนานาชาติ
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก
สิงคโปร (อันดับที่ 5) ไทย (อันดับที่ 7) มาเลเซีย (อันดับที่ 9)
อินโดนีเซีย (อันดับที่ 10) ฟลิปปนส (อันดับที่ 13) และเวียดนาม
(อันดับที่ 14) กัมพูชา (อันดับที่ 25) ลาว (อันดับที่ 25) และ
เมียนมาร (อันดับที่ 25)
โอเชียเนีย ไดแก
ออสเตรเลีย (อันดับที่ 4) และนิวซีแลนด (อันดับที่ 15)
เอเชียใต ไดแก
อินเดีย (อันดับที่ 6) และศรีลังกา (อันดับที่ 18)
ตะวันออกกลาง ไดแก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (อันดับที่ 12) อิสราเอล (อันดับที่ 16)
กาตาร (อันดับที่ 17) ซาอุดิอาระเบีย (อันดับที่ 20) โอมาน
(อันดับที่ 21) เลบานอน (อันดับที่ 22) และอิหราน (อันดับที่ 23)

Southeast Asian countries:
Singapore (no. 5), Thailand (no. 7), Malaysia (no. 9),
Indonesia (no. 10), Philippines (no. 13), and Vietnam
(no. 14), Cambodia (no. 25), Laos (no. 25), and
Myanmar (no. 25);
Oceanic countries:
Australia (no. 4), and New Zealand (no. 15);
South Asian countries:
India (no. 6), and Sri Lanka (no. 18);
Middle East countries:
United Arab Emirates (no. 12), Israel (no. 16),
Qatar (no. 17), Saudi Arabia (no. 20), Oman (no. 21),
Lebanon (no. 22), and Iran (no. 23).

สำหรับเมืองในกลุมภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่จัดกิจกรรม
การประชุมสมาคมระหวางประเทศนัน้ จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา
เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออกประสบความ
สำเร็จมากเปนพิเศษ สวนเมืองในเขตโอเชียเนียทีม่ บี ทบาทมากทีส่ ดุ
จำนวน 3 เมืองลวนตั้งอยูในประเทศออสเตรเลีย เมืองโอคแลนด
ของนิวซีแลนดอยูล ำดับที่ 25 ขณะทีโ่ ดยภาพรวมเมืองในเอเชียใต
และตะวันออกกลางยังมีบทบาทไมมากนัก เวนแตเมืองที่ระบุใน
ทีน่ ้ี โดยทีอ่ นั ดับในวงเล็บหลังชือ่ ประเทศหมายถึงอันดับในภูมภิ าค
เอเชียและโอเชียเนีย มีดังตอไปนี้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก
สิงคโปร (อันดับที่ 1) กรุงเทพมหานคร (อันดับที่ 4) กัวลาลัมเปอร
(อันดับที่ 10) บาหลี (อันดับที่ 11) มะนิลา (อันดับที่ 18) ฮานอย
(อันดับที่ 19) และจาการตา (อันดับที่ 20)
เอเชียตะวันออก ไดแก
โซล (อันดับที่ 2) ปกกิ่ง (อันดับที่ 3) ฮองกง (อันดับที่ 6) โตเกียว
(อันดับที่ 7) ไทเป (อันดับที่ 8) เซีย่ งไฮ (อันดับที่ 9) เชจู (อันดับที่ 13)
เกียวโต (อันดับที่ 14) ปูซาน (อันดับที่ 17) และโอซากา (อันดับ 23)
โอเชียเนีย ไดแก
ซิดนีย (อันดับ 4) เมลเบิรน (อันดับ 12) บริสเบน, ควีนสแลนด
(อันดับ 21) และโอคแลนด (อันดับ 25)
เอเชียใต ไดแก
นิวเดลี (อันดับ 16) บังกาลอร (อันดับ 25) และมุมไบ (อันดับ 25)
ตะวันออกกลาง ไดแก
ดูไบ (อันดับ 15) อาบู ดาบี (อันดับ 22) และโดฮา (อันดับ 23)

Of all Asian and Oceanic cities hosting international
association meetings, Southeast Asian and East
Asian cities were particularly successful. The three
most active Oceanic cities in the key cities ranking
were located in Australia. New Zealand’s Auckland
came in at 25. South Asian and Middle East cities
were relatively much less involved, with the exception
of the cities listed here:
Southeast Asian cities:
Singapore (no. 1), Bangkok (no. 4), Kuala Lumpur
(no. 10), Bali (no. 11), Manila (no. 18), Hanoi (no.
19), and Jakarta (no. 20);
East Asian cities:
Seoul (no. 2), Beijing (no. 3), Hong Kong (no. 6),
Tokyo (no. 7), Taipei (no. 8), Shanghai (no. 9), Jeju
(no. 13), Kyoto (no. 14), Busan (no. 17), Osaka (no. 23);
Oceanic cities:
Sydney (no. 4), Melbourne (no. 12), Brisbane, QLD
(no. 21) and Auckland (no. 25);
Southeast cities:
New Delhi (no. 16), Bangalore (no. 25) and Mumbai
(no. 25);
Middle East cities:
Dubai (no. 15), Abu Dhabi (no. 22) and Doha (no. 23).

ในป 2556 ภาคสวนสมาคมระหวางประเทศแสดงถึงการเติบโต
อยางเขมแข็งดังที่เปนมาตลอดหลายปนี้แมเศรษฐกิจโลกจะมี
ความไมแนนอนก็ตาม อนึง่ ICCA มีทศั นะวาทีห่ มายใดหรือองคกรใด
ที่ประสงคจะมีบทบาทระยะยาวอยางจริงจังในธุรกิจการประชุม
ระหวางประเทศควรเขามีสว นรวมในภาคสวนการประชุมสมาคม
ระหวางประเทศ14

The international association sector has exhibited strong
growth throughout the past few years of economic
uncertainty world-wide. ICCA argues that any destination
or organization 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.14

14. ICCA. ICCA Press Resources. Retrieved 21 April, 2014, from http://www.iccaworld.com/npps/iccapresskit.cfm.
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ตารางที่ 1 จำนวนการประชุมสมาคมทีจ่ ดั ข�น้ ในประเทศในภูมภิ าคเอเชียและโอเชียเนีย 25 ประเทศแรกในป 2556
Table 1 Number of Meetings Held in Top 25 Asian and Oceanic Countries in 2013
จำนวนการประชุม /
Number of Meetings

1

ญี่ปุน / Japan (7)

342

2

จ�น / China (8)

340

3

เกาหลี ใต / South Korea (12)

260

4

ออสเตรเลีย / Australia (16)

231

5

สิงคโปร / Singapore (21)

175

6

อินเดีย / India (27)

142

7

ไทย / Thailand (29)

136

8

ไตหวัน / Taiwan (33)

122

9

มาเลเซีย / Malaysia (35)

117

10

อินโดนีเซีย / Indonesia (37)

106

11

ฮองกง / Hong Kong (39)

89

12

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส / United Arab Emirates (44)

62

13

ฟ�ลิปปนส / Philippines (49)

53

14

เว�ยดนาม / Vietnam (50)

52

15

นิวซีแลนด / New Zealand (51)

48

16

อิสราเอล / Israel (54)

40

17

กาตาร / Qatar (68)

20

18

ศร�ลังกา / Sri Lanka (74)

17

19

มาเกา / Macao (78)

16

20

ซาอุดิอาระเบีย / Saudi Arabia (83)

12

21

โอมาน / Oman (88)

10

22

เลบานอน / Lebanon (90)

9

23

อิหราน / Iran (100)

6

23

คาซักสถาน / Kazakhstan (100)

6

25

กัมพูชา / Cambodia (104)

5

25

จอรแดน / Jordan (104)

5

25

ลาว / Laos (104)

5

25

เมียนมาร / Myanmar (104)

5

Source: International Congress and Convention Association. 2013 ICCA Statistics Report. Country & City Rankings. The International Association Meetings Market
2013. Asia Pacific & Middle East rankings: Number of meetings per country. Abstract for international associations, press, universities, students, and consultants
(June 2014), P 46.
NB: The numeral in parentheses after the name of each country designates its world ranking.
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ตารางที่ 2 จำนวนการประชุมสมาคมใน 25 เมืองแรกที่จัดข�้นในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (2556)
Table 2 Number of Meetings Held in Top 25 Asian and Oceanic Cities in 2013
ลำดับ / Rank

ประเทศ / City

จำนวนการประชุม /
Number of Meetings

1

สิงคโปร / Singapore (6)

175

2

โซล / Seoul (9)

125

3

ปกกิ�ง / Beijing (18)

105

4

กรุงเทพมหานคร / Bangkok (20)

93

4

ซิดนีย, นิว เซาธเวลส / Sydney, NSW (20)

93

6

ฮองกง / Hong Kong (23)

89

7

โตเกียว / Tokyo (26)

79

8

ไทเป / Taipei (28)

78

9

เซี่ยงไฮ / Shanghai (29)

72

10

กัวลาลัมเปอร / Kuala Lumpur (33)

68

11

บาหลี / Bali (40)

55

12

เมลเบิรน, ว�กตอเร�ย / Melbourne, VIC (44)

52

13

เชจู / Jeju (52)

45

14

เกียวโต / Kyoto (55)

43

15

ดูไบ / Dubai (63)

37

16

นิวเดลี / New Delhi (65)

35

17

ปูซาน / Busan (68)

34

18

มะนิลา / Manila (89)

28

19

ฮานอย / Hanoi (90)

27

20

จาการตา / Jakarta (94)

26

21

บร�สเบน, คว�นสแลนด / Brisbane, QLD (97)

25

22

อาบู ดาบี / Abu Dhabi (103)

23

23

โดฮา / Doha (117)

20

23

โอซากา / Osaka (117)

20

25

โอคแลนด / Auckland (126)

19

25

บังกาลอร / Bangalore (126)

19

25

มุมไบ / Mumbai (126)

19

Source: International Congress and Convention Association. 2013 ICCA Statistics Report. Country & City Rankings. The International Association Meetings Market
2013. Asia Pacific & Middle East rankings: Number of meetings per country. Abstract for international associations, press, universities, students, and consultants
(June 2014). P. 46
NB: The numeral in parentheses after the name of each city designates its world ranking.
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1.5
Exhibitions / Trade Fairs

1.5.1 ผลการประกอบการอุตสาหกรรม
ในป 2556 ผูจ ดั งานแสดงสินคานานาชาติขายพืน้ ทีง่ านแสดงสินคา
ในทวีปเอเชียรวม 17,382,500 ตร.ม. ใหแกลกู คา เมือ่ เปรียบเทียบ
กับพื้นที่ 16,307,250 ตร.ม. ที่ขายในป 2555 คิดเปนอัตราการ
เติบโต 6.6%15 ในตัวเลขรวมนี้ จำนวนพื้นที่กวา 55% ขายใน
ประเทศจีน และ 11% ในประเทศญี่ปุน16 ซึ่งตัวเลขหลักทั้ง 2 นี้
เมื่อรวมกันแลวคิดเปนจำนวนถึง 66% อนึ่ง ในบรรดางานแสดง
สินคาจำนวน 2,013 งานทีอ่ ยูใ นฐานขอมูลของ Business Strategies
Group (BSG) นั้น งานจำนวนเกือบ 900 งานหรือคิดเปน 44%
จัดขึ้นในประเทศ 2 ประเทศนี17้

1.5.1 Industry Performance
In 2013, a total of 17,382,500 m2 exhibition space was
sold to exhibition clients in comparison to a total of
16,307,250 m2 in 2012. This represented a 6.6%
growth rate.15 Of this aggregate number, more than 55%
was sold in China and 11% in Japan16 – key figures which
when combined represent a staggering 66%. Among the
2,013 trade fairs included in the BSG database, almost
900 or 44% were held in these two countries.17

สำหรับรายไดรวมจากงานแสดงสินคาของทวีปเอเชียในป 2556
นัน้ เทากับ 4,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ 6.4% จากตัวเลข ในป
255518 ประเทศจีนยังคงครองตำแหนงที่ 1 โดยมียอดรวมที่ 1,600
ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเติบโต 8.0% เมือ่ เทียบรายป สำหรับญีป่ นุ
ซึง่ เปนตลาดทีใ่ หญอนั ดับ 2 เติบโตขึน้ 2.0% เมือ่ เปรียบเทียบปตอ ป
จาก 919 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 938 ลานเหรียญสหรัฐฯ19

ประเทศญีป่ นุ
เพิ่มจากป 2555

USD 1.6 billion
increase of 8.0%
USD 938 million
increase of 2.0%

รายไดรวมจากงานแสดงสินคาของทว�ปเอเชียในป 2556
Revenues from trade fairs in Asia in 2013

15. UFI, the trade fair industry in Asia. 10th edition. Researched and compiled by Business Strategies Group. June 2014, p. 10. The corresponding growth figure for 2012 over 2011 was a 2.7%
growth rate from 15,876,500 m2 in 2011.
16. UFI. the Trade Fair Industry in Asia. 9th Edition. Researched and compiled by Business Strategies Group. June 2013, p. 11.
17. UFI, loc.cit., p. 10.
18. The 2012 revenues increased by 2.3% over the 2011 figure, while the 2011 revenues were 14% higher than those of 2010. See UFI, ibid., p.11.
19. UFI, loc.cit., p. 11.
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ประเทศจีน
เพิ่มจากป 2555

Revenues from trade fairs in Asia in 2013 were
USD 4.4 billion, representing an increase of 6.4%
over the 2012 figure.18 China continued to retain
the top position at USD 1.6 billion, representing
an 8.0% increase year-on-year. Japan, the second
largest market, grew by 2.0% year-on-year from
USD 919 million to USD 938 million.19

USD 4.4 billion
increase of 6.4%

รายไดรวม
เพิ่มจากป 2555

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซนานาชาติ

งานแสดงสินคานานาชาติ
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ตารางที่ 3 ตลาดงานแสดงสินคาเอเชียเมื่อคำนวณตามพ�้นที่สุทธิประมาณการที่ขายได (ตร.ม.) รายไดประมาณการ
และรายไดเฉลี่ยตองานในป 2556
Table 3 Asian Trade Fair Markets by Estimated Net M2 Sold, Estimated Revenues, and
Average Revenue per Fair in 2013
พ�้นที่ประมาณการ
รายป (ตร.ม.)
Estimated Annual
Size in M2

รายไดประมาณการรายป
(เหร�ยญสหรัฐฯ)
Estimated Annualized
Revenues (USD)

รายไดเฉลี่ยตองาน
(เหร�ยญสหรัฐฯ)
Average Revenue
per Fair (USD)

จ�น / China (565)

9,719,750

1,571,920,000

2,782,159

ญี่ปุน / Japan (329)

1,977,000

937,666,750

2,850,051

ฮองกง / Hong Kong (109)

906,000

402,849,000

3,695,862

อินเดีย / India (145)

854,750

187,577,000

1,293,634

เกาหลี / Korea (160)

854,500

249,680,500

1,560,503

ไตหวัน / Taiwan (89)

716,250

171,344,750

1,925,222

ออสเตรเลีย / Australia (179)

556,250

261,593,250

1,461,415

ไทย / Thailand (77)

506,250

174,411,500

2,265,084

สิงคโปร /Singapore (93)

329,250

197,680,000

2,125,591

มาเลเซีย / Malaysia (77)

300,000

103,263,000

1,341,078

อินโดนีเซีย / Indonesia (51)

203,000

49,678,500

974,088

เว�ยดนาม / Vietnam (57)

158,750

47,195,750

827,996

ฟ�ลิปปนส / Philippines (44)

151,250

24,940,000

566,818

ปากีสถาน / Pakistan (28)

77,000

20,577,250

709,560

มาเกา / Macau (9)

72,500

18,138,500

2,015,389

17,382,500

4,418,515,750

2,194,990

ประเทศ
Country

รวม / Total (2,103)

Source: Adjusted from tables 1 and 2, UFI, The trade fair industry in Asia. 10th edition. Researched and compiled by Business Strategies Group. June 2014, 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.

ในแงรายไดเฉลีย่ ตองานแสดงสินคา 1 งานนัน้ ฮองกงยังคงครอง
ตำแหนงอันดับ 1 ประจำภูมภิ าคในป 2556 โดยมีรายไดเฉลีย่ ตอ
งานเทากับ 3,695,862 เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ สูงกวาญีป่ นุ ทีค่ รองอันดับ
2 อยูถ งึ 30% (ตัวเลขสำหรับญีป่ นุ เทากับ 2,850,051 เหรียญสหรัฐฯ)
ตลาดอื่นอีก 4 แหงที่มีรายไดเฉลี่ยตองานสูงกวา 2 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในป 2556 ไดแกจีน (2,782,159 เหรียญสหรัฐฯ) ไทย
(2,265,084 เหรียญสหรัฐฯ) สิงคโปร (2,125,591 เหรียญสหรัฐฯ)
และมาเกา (2,015,389 เหรียญสหรัฐฯ)

With respect to average revenue per fair, Hong Kong
still held the regional top position in 2013 with an
average revenue per fair of USD 3.7 million, a figure
30% higher than the second-placed Japan (USD 2.9
million). The only four other markets to average more
than USD 2 million per fair in 2013 were China (USD
2.8 million), Thailand (USD 2.3 million), Singapore
(USD 2.1 million), and Macau (USD 2.0 million).
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ประเทศ
Country

พ�้นที่แสดงสินคารวม (ตร.ม.)
Total Gross Indoor Size in M2

106

4,845,192 (69.06%)

ญี่ปุน / Japan

13

355,658 (5.07%)

เกาหลี / Korea

13

324,368 (4.62%)

อินเดีย / India

14

290,457 (4.14%)

ไทย / Thailand

9

222,984 (3.18%)

สิงคโปร /Singapore

10

219,970 (3.14%)

ฮองกง / Hong Kong

2

149,820 (2.14%)

10

137,042 (1.95%)

ไตหวัน / Taiwan

5

117,178 (1.67%)

อินโดนีเซีย / Indonesia

9

106,094 (1.51%)

มาเกา / Macau

2

76,715 (1.09%)

มาเลเซีย / Malaysia

4

71,292 (1.02%)

ปากีสถาน / Pakistan

2

39,045 (0.56%)

เว�ยดนาม / Vietnam

4

33,793 (0.48%)

ฟ�ลิปปนส / Philippines

3

26,257 (0.37%)

206

7,015,866

จ�น / China

ออสเตรเลีย / Australia

รวม / Total

Source: Adjusted by the research team, based on table 7, UFI, the trade fair industry in Asia. 10th edition. Researched and compiled by Business Strategies Group. June 2014, p. 19.
NB: The numerals after the figures in parentheses refer to the total spaces in percentage in comparison to the Region’s total exhibition space.
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จำนวนศูนยแสดงสินคานานาชาติ
No. of Centers

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซนานาชาติ

ตารางที่ 4 จำนวนศูนยแสดงสินคานานาชาติและพ�้นที่แสดงสินคาในทว�ปเอเชียในป 2556
Table 4 Number of Exhibition Centers and Total Space (M2) in 2013
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1.5.2 สถานที่จัดงานแสดงสินคา
ในแงขนาดพื้นที่จัดงานในตลาดขนาดใหญทั่วเอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และโอเชียเนียนั้น ในป 2556
มีสถานที่จัดแสดงสินคาจำนวน 206 แหงใน 15 ประเทศ ซึ่งมี
พื้นที่รวม 7,015,865 ตร.ม. รายละเอียดของประเทศและพื้นที่
มีดังตอไปนี้
จีน (4,845,192 ตร.ม.) ญี่ปุน (355,658 ตร.ม.) เกาหลีใต
(324,368 ตร.ม.) อินเดีย (290,457 ตร.ม.) ไทย (222,984 ตร.ม.)
สิงคโปร (219,970 ตร.ม.) ฮองกง (149,820 ตร.ม.) ออสเตรเลีย
(137,042 ตร.ม.) ไตหวัน (117,178 ตร.ม.) อินโดนีเซีย (106,094
ตร.ม.) มาเกา (76,715 ตร.ม.) มาเลเซีย (71,292 ตร.ม.) ปากีสถาน
(39,045 ตร.ม.) เวียดนาม (33,793 ตร.ม.) และฟลิปปนส
(26,257 ตร.ม.)20
ทัง้ นีป้ ระเทศจีนมีสดั สวนพืน้ ทีแ่ สดงสินคาสูงสุดถึง 69.06% มาก
กวาประเทศอันดับสองคือญีป่ นุ ซึง่ มีสดั สวนพืน้ ทีแ่ สดงสินคา 5.07%
และเมือ่ รวมสัดสวนพืน้ ทีแ่ สดงสินคาของเอเชียตะวันออกทัง้ หมด
(จีน ญีป่ นุ เกาหลีใต ฮองกง ไตหวัน และมาเกา) จะมีพน้ื ทีเ่ ทากับ
83.65% ของพืน้ ทีแ่ สดงสินคาของเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออก
เฉียงใต เอเชียใต และโอเชียเนีย ซึง่ แสดงถึงการกระจุกตัวอยางมาก

1.5.2 Trade Fair Venuesare as follows:
In terms of venue capacity across major markets in
East Asia, Southeast Asia, South Asia, and Oceania, 206
trade fair centers in 15 countries with a total space of
7,015,866 m2 were listed in UFI’s 2013 data. Details of
the countries and their total space are as follows:
China (4,845,192 m2), Japan (355,658 m2), Korea
(324,368 m2), India (290,457 m2), and Thailand
(222,984 m2), Singapore (219,970 m2), Hong Kong
(149,820 m2), Australia (137,042 m2), Taiwan (117,178
m2), Indonesia (106,094 m2), Macau (76,715 m2), Malaysia
(71,292 m2); Pakistan (39,045 m2), Vietnam (33,793 m2),
and Philippines (26,257 m2).20
China has the highest proportion of trade fair venues
at 69.06%, a much higher figure than Japan in second
place at 5.07%. When taken together, East Asia (China,
Japan, South Korea, Hong Kong, Taiwan and Macau) has a
total venue proportion of 83.65% of all trade venue space
in East Asia, Southeast Asia, South Asia, and Oceania. This
represents a particularly high concentration ratio.

1.5.3 สภาพการณอุตสาหกรรมงานแสดงสินคาของทวีปเอเชีย
โดยภาพรวม
ลักษณะเดนบางประการรวมถึงการพัฒนาสำคัญๆ ในภาคงาน
แสดงสินคาของเอเชียในป 2556 อาจสรุปไดดังนี้

1.5.3 Asia’s Overall Trade Fair Scenario
In a nutshell, salient features and major developments
in Asia’s trade fair sector in 2013 may be summarized
as follows:
In 2013, Asia’ trade fair sector grew by 6.6% as measured
by space sold, compared with a year-on-year
increase of 2.7% for 2012 and 2.6% for 2011.

ในป 2556 ภาคการแสดงสินคาของเอเชียเติบโต 6.6% หากวัด
ดวยพื้นที่ซึ่งขายได เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเติบโต 2.7% และ
2.6% สำหรับป 2555 และ 2554 ตามลำดับ
ไตหวันและไทยเปนตลาดทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ โดยเติบโต 14.0% และ
9.0% ตามลำดับ ในขณะที่จีนเติบโต 8.0% อินโดนีเซียเติบโต
7.0% และสิงคโปรเติบโต 6.8% เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมภิ าค
ทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ อีกครัง้ หนึง่ ในป 2556 โดยทีไ่ ทย อินโดนีเซีย และ
สิงคโปรเติบโตเร็วกวาคาเฉลี่ยของภูมิภาคซึ่งมีคาเทากับ 6.6%
จีนซึ่งเปนตลาดงานแสดงสินคาที่ใหญที่สุดของเอเชียเติบโตดวย
อัตรา 8.0% ทั้งนี้ควรสังเกตวาจีนไมไดเติบโตเร็วเทานี้นับตั้งแต
ป 2551 ในอีกดานหนึง่ ญีป่ นุ เติบโตในอัตราทีน่ อ ยกวา โดยเติบโต
2.3% เมื่อเทียบปตอป21

20. UFI, table 7, UFI, the trade fair industry in Asia.ibid., p. 19
21. UFI (2013), ibid. p.14.

Taiwan and Thailand were the fastest growing
markets, registering growth rates of 14.0% and
9.0% respectively. Meanwhile, China grew by 8.0%,
Indonesia by 7.0% and Singapore by 6.8%. Southeast
Asia was once again the growth champion in 2013
with Thailand, Indonesia, and Singapore all
outperforming the regional average of 6.6%.
China, Asia’s largest exhibition market, posted an
8% growth rate. It is to be noted that China has
not grown as rapidly since 2008. On the other
hand, Japan registered a relatively more modest
increase with a 2.3% growth rate year-on-year.21
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ในป พ.ศ. 2557 BSG พยากรณวาภูมิภาคเอเชียจะมีอัตราการ
เติบโตของยอดขายพืน้ ทีง่ านแสดงสินคาเทากับ 5.7% ซึง่ เทากับ
จะมียอดขายพื้นที่รวมเทากับ 18.37 ลาน ตร.ม. พลังขับเคลื่อน
หลักไดแกผลการดำเนินการทีม่ ปี ระสิทธิภาพของตลาดงานแสดง
สินคานานาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และความแข็งแกรง
โดยรวมของตลาดจีน22

ในป 2556 จีนขายพืน้ ทีง่ านแสดงสินคามากกวาญีป่ นุ 4 เทา ทัง้ นี้
ควรสังเกตวาจีนกลับมีปริมาณพื้นที่รวมมากกวาญี่ปุนถึง 13 เทา
(4,845,192 ตร.ม. เมื่อเทียบกับ 355,658 ตร.ม.) ดังนั้น
ประเด็นการใชพน้ื ทีต่ ำ่ กวาปริมาณพืน้ ทีจ่ ริงจึงนาจะยังคงปรากฏ
ตอไปในศูนยแสดงสินคาของจีนบางแหง ทั้งนี้เนื่องจากผูนำฝาย
บริหารในเมืองใหญๆของจีนหลายเมืองยังมุงมั่นลงทุนสรางศูนย
แสดงสินคานานาชาติขนาดใหญ ซึง่ มักจะมีขนาดใหญกวาทีต่ ลาด
สามารถจะตอบรับไดจริง24

22. UFI (2013), ibid. p.17.
23. UFI (2013), ibid. p.19.
24. UFI (2013), ibid. p.39.

In 2014, BSG is forecasting a regional growth rate
of 5.7% for space sales, resulting in total space
sales of 18.37 million m2. The key growth drivers
will be strong performance by Southeast Asia’s trade
markets and the continued strength of China’s
overall market.22
With respect to the continent’s venue capacity
landscape, Asia will have a total of 206 purpose-built
exhibition venues in comparison to 101 venues in
2005.
Almost 70% of all Asia’s venue capacity is located
in China, representing more than 13 times the
capacity of Japan, which is the next largest market
(4.85 million m2 as opposed to 355,658 million m2).
There will be a total of 106 venues in China by the
end of 2014. India will have 14 venues then. Japan
and Korea will each have 13. Australia has 10 venues,
while Thailand and Indonesia each have nine.23
China sold four times more space than Japan in
2013. It is to be noted though that it required 13
times more capacity to attain those sales
(4,845,192 m2 as opposed to 355,658 m2). Capacity
underutilization is likely to persist at certain
Chinese venues as administrative leaders in many
of China’s cities are keen to invest in large-scale
exhibition centers, often above a level the market
can sustain.24
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ในดานจำนวนพืน้ ทีศ่ นู ยแสดงสินคา ทวีปเอเชียจะมีศนู ยแสดงสินคา
ซึ่งสรางเพื่องานแสดงสินคาโดยตรงจำนวน 206 แหง เมื่อเปรียบ
เทียบกับจำนวน 101 แหงในป พ.ศ. 2548 พื้นที่แสดงสินคา
เกือบ 70% ของทวีปเอเชียทั้งหมดตั้งอยูในประเทศจีน คิดเปน
จำนวนมากกวาจำนวนพืน้ ทีแ่ สดงสินคาของประเทศญีป่ นุ ซึง่ เปน
ตลาดใหญที่สุดอันดับ 2 ถึงกวา 13 เทา (4.85 ลาน ตร.ม. เมื่อ
เทียบกับ 355,658 ตร.ม.) ภายในปลายป 2557 จะมีศูนยแสดง
สินคาจำนวนรวม 106 แหงในประเทศจีน อินเดียจะมีศูนยแสดง
สินคาจำนวน 14 แหง ญีป่ นุ และเกาหลีจะมีศนู ยแสดงสินคาประเทศละ
13 แหง ออสเตรเลียมีศูนยแสดงสินคา 10 แหง ในขณะที่ไทย
และอินโดนีเซียมีศูนยแสดงสินคาประเทศละ 9 แหง23

In 2013, Asia’s trade fair sector grew considerably
faster than the BSG forecast figure of 16.8 million
m2, driven in the main by robust growth in Southeast
Asia’s and China’s key trade fair markets. However,
the actual aggregate venue size of the Asian trade
fair sector was 17.38 million m2, representing an
annual growth rate of 6.6%, which was the
highest regional growth figure since 2002. For the
fourth consecutive year, Southeast Asia’s trade
fair markets outperformed Asia’s regional growth
average of 6.6%.

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซนานาชาติ

ในป 2556 ภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติของเอเชียเติบโต
เร็วกวาตัวเลขพยากรณของ BSG ซึ่งพยากรณวาจะเติบโตเปน
16.8 ลาน ตร.ม. โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักๆจากการเติบโตอยาง
มากของเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตลาดการแสดงสินคานานาชาติ
รายการหลักๆของจีน อยางไรก็ดตี วั เลขขนาดพืน้ ทีศ่ นู ยแสดงสินคา
รวมจริงของเอเชีย (Actual Aggregate Venue Size of the Asian
Trade Fair Sector) เทากับ 17.38 ลาน ตร.ม. ซึ่งคิดเปนอัตรา
เติบโตรายป 6.6% นับวาเปนตัวเลขการเติบโตทีส่ งู ทีส่ ดุ ของภูมภิ าค
นับตั้งแตป 2545 อนึ่ง นับเปนปที่ 4 ติดตอกันแลวที่ตลาดงาน
แสดงสินคาของเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอัตราการเติบโตสูงกวา
คาเฉลี่ยของเอเชีย ซึ่งมีคาเทากับ 6.6%
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2

สภาพการณ
อุตสาหกรรมไมซ
อาเซียน
ASEAN’s MICE
Scenarios
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2.1
Business Meetings and
Association Meetings

ลักษณะที่สำคัญบางประการของภาคสวนการประชุมธุรกิจและ
การประชุมสมาคม (Business Meetings and Association
Meetings Sector) ในอาเซียนมีดังตอไปนี้

Certain key features of ASEAN’s business meetings
and association meetings sector are as follows:

1) ในป พ.ศ. 2556 เมืองและกลุมเมืองในอาเซียนจำนวน 3 แหง
ติดอันดับในกลุม เมืองสำคัญ 10 เมืองแรกสำหรับการจัดการประชุม
และอีเวนท (Meetings and Events) ในเอเชียและโอเชียเนีย
ไดแกสงิ คโปร (อันดับที่ 2) กรุงเทพมหานครและเชียงใหม (อันดับ
ที่ 5) และโฮจิมินหซิตี้และฮานอย (อันดับที่ 8)25
2) ประเทศจุดหมายปลายทางที่สำคัญในอาเซียนซึ่งเปนเจาภาพ
จัดการประชุมสมาคมมากกวา 100 ครัง้ ตอป ไดแกสงิ คโปร (175 ครัง้ )
ประเทศไทย (136 ครั้ง) มาเลเซีย (117 ครั้ง) และ อินโดนีเซีย
(106 ครั้ง)

1) in 2013 three of ASEAN’s major cities – Singapore
(ranking second), Bangkok and Chiang Mai (ranking
fifth), and Ho Chi Minh and Hanoi (ranking eighth)
– were among the top 10 cities for meetings and
events in Asia and Oceania25

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซอาเซียน

การประชุมธุรกิจและ
การประชุมสมาคม

2) major ASEAN destinations hosting more than 100
association meetings are Singapore (175 meetings),
Thailand (136 meetings), Malaysia (117 meetings),
and Indonesia (106 meetings)

4) เมืองของอาเซียนจำนวน 17 เมืองติดอันดับในการจัดอันดับ
เมืองการประชุมในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก และตะวันออกกลางของ
ICCA ในป พ.ศ. 2556 ไดแก สิงคโปร กรุงเทพมหานคร
กัวลาลัมเปอร บาหลี มะนิลา ฮานอย จาการตา กูชงิ ภูเก็ต เซบูซติ ้ี
และโฮจิมินหซิตี้ เชียงใหม พัทยา ดานัง บันดุง โกตา คินาบาลู
และมากาตี ซิต้ี ทัง้ นีม้ เี มืองของประเทศไทยถึงจำนวน 4 เมืองติด
อันดับในการจัดอันดับของ ICCA ครั้งนี้ ไดแก กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต เชียงใหม และพัทยา

4) 17 ASEAN cities made it into ICCA’s 2013 Asia
Pacific & Middle East rankings are Singapore,
Bangkok, Kuala Lumpur, Bali, Manila, Hanoi, Jakarta,
Kuching, Phuket, Cebu City, and Ho Chi Minh City,
Chiang Mai, Pattaya, Da Nang, Bandung, Kota
Kinabalu and Makati City. It is to be noted that
four Thai cities – Bangkok, Phuket, Chiang Mai, and
Pattaya – were listed in this ranking.

25. American Express Meetings & Events Destination Analysis, October, 2013. Quoted in Issa Jouaneh. American Express 2014 global meetings and events forecast, table 12, Ibid., p. 68.
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3) ฟลิปปนสและเวียดนามจัดการประชุมสมาคมจำนวน 53 ครั้ง
และ 52 ครั้งตามลำดับ สวนประเทศสมาชิกอาเซียนรายอื่นๆ
ยังอยูในชวงการพัฒนาระยะแรก

3) the Philippines and Vietnam followed suit with
53 and 52 association meetings. The remaining
countries are still in the initial stage of development
in terms of the number of association meetings held
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จำนวนการประชุมสมาคมที่จัดข�้นในประเทศอาเซียนในป 2556
Number of Association Meetings Held in ASEAN Countries in 2013

1
2
3
4
5
6
7
7
7
10

Myanmar
5

Laos
5

จำนวนการประชุม /
Number of Meetings in 2013
สิงคโปร /Singapore
175
ไทย / Thailand
136
มาเลเซีย / Malaysia
117
อินโดนีเซีย / Indonesia
106
ฟ�ลิปปนส / Philippines
53
เว�ยดนาม / Vietnam
52
กัมพูชา / Cambodia
5
ลาว / Laos
5
เมียนมาร / Myanmar
5
บรูไน ดารุสซาลาม / Brunei Darussalam
1

Vietnam
52

Thailand
136

Philippines
53

Cambodia
5

Malaysia
117

Brunei
1

Singapore
175

Indonesia
106
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2.2
ASEAN’s Exhibitions / Trade Fairs

2.2.1 ผลการประกอบการอุตสาหกรรม
ลักษณะเดนบางประการของภาคงานแสดงสินคาอาเซียนในป
2556 สรุปไดดังนี้
ในแงพื้นที่ประมาณการรายป (ตร.ม.) และรายไดประมาณการ
รายป (เหรียญสหรัฐฯ) ตลาดงานแสดงสินคานานาชาติอาเซียนหลัก 3
แหง ในป 2556 ไดแกประเทศไทย (506,250 ตร.ม./174,411,500
เหรียญสหรัฐฯ) สิงคโปร (329,250 ตร.ม./197,680,000 เหรียญ
สหรัฐฯ) มาเลเซีย (300,000 ตร.ม./103,263,000 เหรียญสหรัฐฯ)
ในแงพน้ื ทีป่ ระมาณการรายป (ตร.ม.) ทีข่ ายได ประเทศไทย สิงคโปร
มาเลเซียมีสว นแบงตลาด 30.7% 20.0% และ 18.2% ตามลำดับ

2.2.1 Industry Performance
Certain salient features of ASEAN’s trade fair
markets are as follows:
Three major ASEAN’s trade fair markets in 2013
with respect to estimated annual size in m2 and
estimated annualized revenues (USD) were
Thailand, Singapore, and Malaysia. In terms of
estimated annual space sold in m2, Thailand,
Singapore, and Malaysia enjoyed market shares of
31%, 20%, and 18% respectively.

กลุม ตลาดทีม่ ศี กั ยภาพในระดับที่ 2 ในแงขนาดพืน้ ทีป่ ระมาณการ
ทีข่ ายไดรายป (ตร.ม.) และรายไดประมาณการรายป (เหรียญสหรัฐฯ)
ไดแกอินโดนีเซีย (203,000 ตร.ม./49,678,500 เหรียญสหรัฐฯ)
เวียดนาม (158,750 ตร.ม./47,195,750 เหรียญสหรัฐฯ) และ
ฟลิปปนส (151,250 ตร.ม./24,940,000 เหรียญสหรัฐฯ) ในแง
พืน้ ทีป่ ระมาณการรายป (ตร.ม.) ทีข่ ายได อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
ฟลิปปนส มีสวนแบงตลาด 12.3% 9.6% และ 9.2%ตามลำดับ

The promising second-tier markets in terms of
estimated annual size in m2 and estimated annualized
revenues (USD) were Indonesia, Vietnam, and the
Philippines respectively.

อินโดนีเซีย (974,088 เหรียญสหรัฐฯ: 3,980 ตร.ม.) เวียดนาม
(827,996 เหรียญสหรัฐฯ: 2,785 ตร.ม.) และฟลปิ ปนส (566,818
เหรียญสหรัฐฯ: 3,438 ตร.ม.) อยูใ นกลุม ประเทศอาเซียนทีม่ บี ทบาทใน
อุตสาหกรรมไมซในกลุม ที่ 2 ทัง้ นีค้ วรสังเกตวาตัวเลขของอินโดนีเซีย
และเวียดนามในตัวเลขทัง้ 2 ชุดนีแ้ ตกตางกันเพียงเล็กนอย ประเทศ
ในกลุมนี้เปนตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพสูง
2.2.2 สถานที่จัดงานแสดงสินคานานาชาติ
ในดานจำนวนศูนยแสดงสินคานานาชาติและจำนวนพื้นที่รวม
(ตร.ม.) ในป 2556 ลักษณะเดนบางประการของภาคงานแสดง
สินคาอาเซียนมีดังตอไปนี้

Indonesia (USD 974,088: 3,980 m2), Vietnam (USD
827,996: 2,785 m2), and the Philippines (USD
566,818: 3,438 m2) followed suit in the second-tier
ASEAN’s major markets group. It is to be noted that
Indonesia’s and Vietnam’s figures in these two
categories were different minimally. This group of
countries constitutes ASEAN’s emerging markets with
great potential.
2.2.2 Trade Fair Venues
In terms of the number of exhibition centers and
total space (m2) in 2013, certain salient features of
ASEAN’s trade fair markets are as follows:

ASEAN’s MICE Scenarios

ในแงของรายไดเฉลี่ยรายปตองานแสดงสินคาและขนาดพื้นที่
เฉลีย่ ซึง่ ขายไดรายปเมือ่ คำนวณเปนตร.ม. ในป 2556 ประเทศไทย
(2,265,084 เหรียญสหรัฐฯ/6,575 ตร.ม.) สิงคโปร (2,125,591
เหรียญสหรัฐฯ/3,540 ตร.ม.) และมาเลเซีย (1,341,078 เหรียญ
สหรัฐฯ/3,896 ตร.ม.) เปนตลาดหลัก 3 ลำดับแรกของอาเซียน
โดยที่ประเทศไทยอยูในลำดับที่ 1 ของทั้ง 2 ประเภท

In terms of average revenue per fair and average
size per fair in m2 in 2013, Thailand (USD
2,265,084: 6,575 m2), Singapore (USD 2,125,591:
3,540 m2), and Malaysia (USD 1,341,078: 3,896
m2) were the top three ASEAN markets, with
Thailand topping the list in both categories.

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซอาเซียน

งานแสดงสินคานานาชาติ ในอาเซียน
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ตารางที่ 6 ตลาดงานแสดงสินคาหลักของอาเซียนตามพ�น้ ทีส่ ทุ ธิประมาณการทีข่ ายได (ตร.ม.) และรายไดประมาณการในป 2556
Table 6 ASEAN’s Major Trade Fair Markets by Estimated Net M2 Sold and Estimated Revenues in 2013
รายไดประมาณการรายป
(เหร�ยญสหรัฐฯ)
รอยละ
Estimated Annualized
Revenues (USD) Percentage

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

รอยละ
Percentage

ไทย / Thailand (77)

506,250

30.7%

174,411,500

29.2%

สิงคโปร /Singapore (93)

329,250

20.0%

197,680,000

33.1%

มาเลเซีย / Malaysia (77)

300,000

18.2%

103,263,000

17.3%

อินโดนีเซีย / Indonesia (51)

203,000

12.3%

49,678,500

8.3%

เว�ยดนาม / Vietnam (57)

158,750

9.6%

47,195,750

7.9%

ฟ�ลิปปนส / Philippines (44)

151,250

9.2%

24,940,000

4.2%

1,648,500

100.0%

597,168,750

100.0%

ประเทศ
Country

รวมอาเซียน / ASEAN’s Total (399)

Source: Adjusted from tables 1 and 2, UFI, the trade fair industry in Asia. 10 th edition. Researched and compiled by Business Strategies Group. June 2014, 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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ทั้งนี้ กำลังมีการเพิ่มขนาดพื้นที่แสดงสินคาที่สำคัญ 3 แหงใน
อาเซียน ไดแกศูนย New MATRADE ขนาด 100,000 ตร.ม.
ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอรซง่ึ มีกำหนดเปดดำเนินการในป พ.ศ. 2557 ใน
กรุงจาการตาจะมีการเพิม่ พืน้ ทีจ่ ำนวน 160,000 ตร.ม. ซึง่ ประกอบ
ดวยศูนย BSD Convention Center และศูนย Alam Sutera
International Exhibition and Convention Center โดยมี
พื้นที่จำนวน 100,000 ตร.ม. และ 60,000 ตร.ม. ตามลำดับ26
แผนการขยายศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่ เปนศูนย
การแสดงสินคาที่ใหญที่สุดของอาเซียน (มีพื้นที่แสดงสินคาในรม
ขนาดกวา 140,000 ตร.ม.)27 ที่เพิ่งประกาศเมื่อไมนานนี้นั้น จะ
ทำใหประเทศไทยมีความไดเปรียบในตลาดภาคสวนนีเ้ ปนอยางมาก

In terms of total gross indoor size (M2) in 2013,
the top four markets were Thailand, Singapore,
Indonesia, and Malaysia respectively. The total
indoor exhibition hall size in each remaining
market is to be expanded to be on a par with the
firs-tier players.
Three remarkable forthcoming venue capacity
additions are occurring in ASEAN – Indonesia and
Malaysia. Kuala Lumpur’s New MATRADE venue
is scheduled to add 100,000 m2 in 2414. Jakarta
will also 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.26

สภาพการณอุตสาหกรรมไมซอาเซียน

ในแงขนาดพื้นที่ในรมรวมเมื่อคิดเปน ตร.ม. ในป 2556 ตลาดที่
ใหญที่สุด 4 แหงไดแกไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย
ตามลำดับ ทัง้ นีจ้ ะตองขยายขนาดพืน้ ทีภ่ ายในศูนยแสดงสินคารวม
ในตลาดที่เหลือแตละแหงเพื่อใหอยูในระดับเดียวกับตลาดกลุม
นำของอาเซียน

A recently announced expansion of Thailand’s
IMPACT Muang Thong Thani, which is already
ASEAN’s largest exhibition center (with a total indoor
space of over 140,000 m2),27 will substantially give
Thailand a competitive edge in this market segment.

26. UFI. op.cit. p. 50.
27. IMPACT Muang Thong Thani. Company Profile. Retrieved September 10, 2014, from http://www.impact.co.th/index.php/who/company_profile/en

จำนวนศูนยแสดงสินคา
No. of Centers

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

9

222,984

สิงคโปร /Singapore

10

219,970

มาเลเซีย / Malaysia

4

71,292

อินโดนีเซีย / Indonesia

9

106,094

เว�ยดนาม / Vietnam

4

33,793

ฟ�ลิปปนส / Philippines

3

26,257

39

680,390

200

7,015,86

ประเทศ
Country
ไทย / Thailand

รวมอาเซียน / ASEAN’s Total
รวมเอเซีย / ASIA’s Total

Source: Adjusted by the research team, based on table 7, UFI, the trade fair industry in Asia. 10th edition. Researched and compiled by Business Strategies Group. June 2014, p. 19.

ASEAN’s MICE Scenarios

ตารางที่ 7 พ�้นที่แสดงสินคารวมและจำนวนศูนยแสดงสินคาของอาเซียน (ตร.ม.) ในป 2556
Table 7 Number of ASEAN’s Exhibition Centers and Total Space (M2) in 2013
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สถานการการณ
อุตสาหกรรมไมซ
ของประเทศไทย
Thailand’s MICE
Situation

จำนวนนักเดินทางไมซ /
Number of MICE Travelers

รายได (ลานบาท) /
Revenue (Million Baht)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รวม 9 เดือน
9 Months
Q1
Q2
Q3

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รวม 9 เดือน
Q1
Q2
Q3
9 Months

การประชุม
Meetings

38,315

90,125

36,557

164,997

3,989

8,860

3,594

16,443

การทองเที่ยว
เพ�่อเปนรางวัล
Incentives

58,564

80,580

48,691

187,835

3,736

5, 080

3,070

11,886

การประชุมนานาชาติ
58,682
Conventions

77,155

55,205

191,042

5,805

7,398

5,296

18,499

การแสดงสินคา
นานาชาติ
Exhibitions

31,303

23,592

74,721

129,616

2,503

2,009

6,536

11,048

รวม
Total

186,864

271,412

215,174

673,450

16,033

23,347

18,496

57,876

ตารางที่ 8 ผลการดำเนินการของอุตสาหกรรมไมซ�ไทยในปงบประมาณ 2557
Table 8 Thailand’s MICE Performance in the Fiscal Year 2014
Source: Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)
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ในไตรมาสที่ 3 จำนวนรวมของนักเดินทางไมซในไตรมาสที่ 3 เทากับ
215,174 คน ในขณะทีร่ ายไดรวมจากอุตสาหกรรมไมซมคี า เทากับ
18,496 ลานบาท แบงเปนรายสาขาไดดังนี้ ภาคสวนการประชุม
ตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 36,557 คน สรางรายได 3,594
ลานบาท ภาคสวนการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลตอนรับผูเขารวม
งานจำนวน 48,691 คน สรางรายได 3,070 ลานบาท ภาคสวน
การประชุมนานาชาติตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 55,205 คน
สรางรายได 5,296 ลานบาท และภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติ
ซึง่ เปนตลาดทีใ่ หญทส่ี ดุ ในแงของปริมาณนักเดินทางและรายไดใน
ไตรมาสที่ 3 โดยตอนรับผูเขารวมงาน จำนวน 74,721 คน และ
สรางรายได 6,536 ลานบาท29

In the second quarter, the total number of MICE
travelers was 271,412 delegates, while the total
revenue generated was TBT 23,347 million. The
meetings sector constituted the largest market in
terms of visitor volume and revenue. This sector
welcome 90,125 delegates, and generated TBT
8,860 million in revenue. The incentives sector
involved 80,580 delegates and generated TBT
5,080 million in revenue. The conventions sector
welcome 77,155 delegates and generated TBT
7,398 million in revenue. The exhibitions sector
welcome 23,592 delegates and generated TBT
2,009 million in revenue.28
In the third quarter the total number of MICE travelers was
215,174 delegates, while the total revenue generated
was TBT 18,496 million. The meetings sector welcome
36,557 delegates, and generated TBT 3,594 million in
revenue. The incentives sector involved 48,691 delegates
and generated TBT 3,070 million in revenue. The
conventions sector welcome 55,205 delegates and
generated TBT 5,296 million in revenue. The exhibitions
constituted the largest market in terms of visitor
volume and revenue, welcoming 74,721 delegates
and generating TBT 6,536 million in revenue.29

28. TCEB. TCEB Statistics. Tables 1, and 2 (Number of MICE Travelers and Revenue, Q2, FY 2014: Categorized by Industry). Data Portfolio.
29. TCEB. TCEB Statistics. Table 3 (Number of MICE Travelers and Revenue, Q3, FY 2014: Categorized by Industry). Data Portfolio.
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ในไตรมาสที่ 2 จำนวนรวมของนักเดินทางไมซ เทากับ 271,412 คน
ในขณะที่มีการสรางรายไดจำนวน 23,347 ลานบาท แบงเปน
รายสาขาไดดงั นี้ ภาคสวนการประชุมเปนตลาดทีใ่ หญทส่ี ดุ ในแงของ
ปริมาณผูเ ขารวมงานและรายไดในไตรมาสที่ 2 ภาคสวนนีต้ อ นรับ
ผูเขารวมงานจำนวน 90,125 คน สรางรายได 8,860 ลานบาท
ภาคสวนการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลตอนรับผูเ ขารวมงานจำนวน
80,580 คน สรางรายได 5,080 ลานบาท ภาคสวนการประชุม
นานาชาติตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 77,155 คน สรางรายได
7,398 ลานบาท และภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติตอนรับ
ผูเขารวมงานจำนวน 23,592 คน สรางรายได 2,009 ลานบาท28

Figures on Thailand’s MICE performance by sector
for the first, second and third quarters of the fiscal
year 2014 are as follows: In the 1st sector, the total
number of MICE travelers to Thailand was 186,864
delegates, while the total revenue generated was
TBT 16,033 million. The meetings sector involved
38,315 delegates and generated TBT 3,989 million
in revenue. The incentives sector welcome 58,564
delegates and generated TBT 3,736 million in
revenue. The Conventions sector constituted the
largest market in terms of visitor volume and revenue
in the first quarter. This sector welcome 58,682
delegates and generated TBT 5,805 million in
revenue. The exhibitions attracted and generated
TBT 2,503 million in revenue.

สถานการการณอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย

ตัวเลขผลการดำเนินการของอุตสาหกรรมไมซไทยแยกเปนรายภาค
สวนสำหรับไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปงบประมาณ
2557 มีดังตอไปนี้ ในไตรมาสที่ 1 จำนวนรวมของนักเดินทางไมซ
เทากับ 186,864 คน สรางรายไดจำนวน 16,033 ลานบาท
แบงเปนรายสาขาไดดงั นี้ ภาคสวนการประชุม (Meetings) ตอนรับ
ผูเขารวมงานจำนวน 38,315 คน สรางรายไดจำนวน 3,989
ลานบาท ภาคสวนการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล (Incentives) ตอนรับ
ผูเ ขารวมงานจำนวน 58,564 คน สรางรายไดจำนวน 3,736 ลานบาท
ภาคสวนการประชุมนานาชาติ (Conventions) เปนตลาดที่ใหญ
ทีส่ ดุ ในแงของปริมาณผูเ ขารวมงานและรายไดในไตรมาสที่ 1 ภาค
สวนนีต้ อ นรับผูเ ขารวมงานจำนวน 58,682 คน สรางรายไดจำนวน
5,805 ลานบาท ภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติ (Exhibitions)
ตอนรับผูเ ขารวมงานจำนวน 31,303 คน และสราง รายไดจำนวน
2,503 ลานบาท
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สถานการการณอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย

ทั้งนี้มีรูปแบบที่ปรากฏขึ้นบางประการดังนี้
1) ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2557 ภาคการประชุมนานาชาติ
เปนตลาดที่ใหญที่สุดในแงของปริมาณนักเดินทางและรายได
2) ในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 2557 ภาคสวนการประชุม
เปนตลาดที่ใหญที่สุดในแงของปริมาณนักเดินทางและรายได
3) ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2557 ภาคสวนการแสดง
สินคานานาชาติเปนตลาดทีใ่ หญทส่ี ดุ ในแงของปริมาณนักเดินทาง
และรายได ดังนั้นเมื่อพิจารณาในเชิงยุทธศาสตรแลว จึงควรจัด
ใหมกี ารวิเคราะหขอ มูลแบบอนุกรมเวลาเพือ่ ตรวจสอบวารูปแบบ
ตามรายไตรมาสนี้มีลักษณะเกิดซ้ำหรือไม ผลการศึกษานี้นาจะ
สามารถเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายตอไปในอนาคตได
อนึ่ง ขอมูลรายไดของอุตสาหกรรมไมซเฉลี่ยรายปตามรายสาขา
จากป 2550 ถึงป 2556 มีดังตอไปนี้
การประชุม (18,811.29 ลานบาท)
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (11,493.57 ลานบาท)
การประชุมนานาชาติ (25,633.86 ลานบาท)
การแสดงสินคานานาชาติ (10,834.71 ลานบาท)
รายได ร วมของอุ ต สาหกรรมไมซ เ ฉลี ่ ย รายป ใ นช ว งเดี ย วกั น
เทากับ 66,773.43 ลานบาท30
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ในปงบประมาณ 2557 สสปน.วางเปาหมายทีจ่ ะดึงดูดนักเดินทางไมซ
จำนวน 986,900 คนและสรางรายได 96,900 ลานบาท ตลอด
ระยะเวลา 12 เดือน ตัวเลขสะสมจริงจากระยะเวลา 3 ไตรมาสแรก
คือมีจำนวนนักเดินทางไมซเทากับ 662,997 คน และสรางรายได
จำนวน 56,978 ลานบาท (จากเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
มิถนุ ายน 2557)31 ในแงตวั เลขรายไดทแ่ี ทจริงในปลายปงบประมาณ
2557 รายไดนา จะสูงกวาคาเฉลีย่ รายไดรวมรายปของอุตสาหกรรม
ไมซจากป 2550 ถึงป 2556 ซึ่งมีคาเทากับ 66,773.43 ลานบาท
อยางชัดเจน แตตัวเลขรายไดที่แทจริงของป 2557 จะเทากับ
เทาใดนัน้ จะตองรอผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 4 มาประกอบ
การคำนวณกอน

It is interesting to note an emerging pattern:
1) in the first quarter of the fiscal year 2014 the
conventions sector constituted the largest market
in terms of visitor volume and revenue;
2) in the second quarter of the fiscal year 2014
the meetings sector constituted the largest market
in terms of visitor volume and revenue;
3) in the third quarter of the fiscal year 2014 the
exhibitions sector constituted the largest market
in terms of visitor volume and revenue. Therefore,
it is strategically important to run a set of time-series
data to verify if this quarterly sector-specific pattern
is self-repeating. The findings should provide a
guideline for further policy formulation.
Average annual MICE revenue data by sector from
2007 to 2013 are as follows:
meetings (TBT 18,811.29 million);
incentives (TBT 11,493.57 million);
conventions (TBT 25,633.86 million);
exhibitions (TBT 10,834.71 million).
The average total annual MICE revenue over the
same period is TBT 66,773.43 million.30
In the fiscal year 2014, the Bureau aims to attract
986,900 MICE travelers and generate THB 96, 900
million in revenue across 12 months. The actual
accumulative figures from the first 3 quarters are
662,997 travelers and THB 56,978 million in
revenue (from October 2013 – June 2014).31 The
actual revenue figure at year end should clearly
exceed the average total annual MICE revenue from
2007 to 2013 of TBT 66,773.43 million. The exact
figure for the fiscal year 2014 is yet to materialize
at the end of the fourth quarter.

30. TCEB. TCEB Statistics. Revenue Actually Generated (By Quarter, FYs 2000-2014 ). Data Portfolio.
31. TCEB. TCEB Statistics. Table 4 (Number of MICE Travelers and Revenue, FY 2014: Compared with Target Figures). Data Portfolio.
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กรณีศึกษา:

ประเทศที่มีบทบาท
ดานไมซสูงในอาเซียน
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และสิงคโปร)

Case Studies:

ASEAN’s Major MICE
Players (Indonesia,
Malaysia, and
Singapore)
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Photo Credit: Wonderful Indonesia. Retrieved September 10, 2014, from http://www.tourisme-indonesie.fr/content/destinations-principales-l-ile-de-bali

อินโดนีเซีย

Indonesia

การสงเสริมอุตสาหกรรมไมซในอินโดนีเซียเปนสวนหนึง่ ของแผน
แมบทเพื่อการเรงรัดและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
ในชวงป 2554-2568 [Master Plan for the Accelerated
and Expansion of Indonesian Economic Development
2011-25 (MP3EI)] ซึง่ จะเนนระเบียงเศรษฐกิจจำนวน 6 ระเบียง
เปนพิเศษรวมถึงระเบียงเศรษฐกิจบาหลี-นูซา เต็งการา (Bali-Nusa
Tenggara Corridor) แผนแมบทนี้คลุมความถึงกิจกรรมไมซที่
ดำเนินโดยการลองเรือสำราญและเรือยอชทดวย ซึ่งเปนการนำ
หมูเกาะจำนวนมากเขามาในระบบการทองเที่ยวธุรกิจ ปจจุบันนี้
ประโยชนของอุตสาหกรรมไมซตอ เศรษฐกิจทองถิน่ เปนทีต่ ระหนัก
กันมากขึน้ เนือ่ งจากปกตินกั เดินทางไมซจะใชจา ยมากกวานักเดินทาง
พักผอนหยอนใจทั่วไป 4 หรือ 5 เทาตอวัน32 ความแข็งแกรงของ
อุตสาหกรรมไมซอินโดนีเซียนั้นเกิดจากปจจัยตอไปนี้
1) ความงดงามตามธรรมชาติ ซึ่งมีจำนวนมาก
อาทิ สถานที่ซึ่งงดงาม และสัตวปา
2) สถานที่มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลาย
3) เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีขนาดใหญ
4) อุปกรณและสถานที่จัดงานอันทันสมัย
5) เมืองจุดหมายปลายทางไมซจำนวนมาก33

MICE promotion in Indonesia is part of the Master
Plan for the Accelerated and Expansion of Indonesian
Economic Development 2011-25 (MP3EI), which
includes the Bali-Nusa Tenggara Corridor among
its six economic corridors to receive special focus.
This includes cruise ship and yacht-based MICE
activity, bringing the variety of this island chain
into business tourism packages. The benefits for
local economies of a successful MCE industry are
also now better known as MICE visitors typically
spend four or five times more than leisure visitors
per day of their stay.32 Indonesia’s MICE strengths
consist in the following factors:
1) its rich natural beauty such as scenic spots
and wildlife
2) its varied cultural heritage sites
3) its relative economic size
4) its state-of the-art facilities
5) its numerous MICE destinations33

ความริเริ่มเฉพาะประการที่มุงจะสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของ
อินโดนีเซียไดแก
1) การตัง้ สำนักงานใหมเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ วรูปแบบพิเศษ
การประชุมนานาชาติ การทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลและอีเวนท
(Directorate of Special Interest Tours, Convention,
Incentive and Events Development): สำนักงานใหมซง่ึ อยู
ภายใตกระทรวงการทองเทีย่ วและเศรษฐกิจสรางสรรค (Ministry

Specific initiatives developed to enhance Indonesia’s
MICE sectors are:
1) The setting up of a new Directorate of Special
Interest Tours, Convention, Incentive and Events
Development: The Directorate, which is under the
Ministry of Tourism and Creative Economy, is in
charge of improving the competitiveness of the

32. Oxford Business Group. Business destination: Expanding the quantity and range of MICE facilities. Retrieved: August 31, 2014, from
http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/business-destination-expanding-quantity-and-range-mice-facilities.
33. Wonderful Indonesia. Choose Indonesia. Retrieved August 31, 2014, from http://www.indonesia.travel/mice/en/index/choose-indonesia (Indonesia’s Official Tourism Website).
34. Wonderful Indonesia., loc.cit.
35. China Economic Review. Indonesia boosts MICE industry with new initiatives. Retrieved: 31 August 31, 2014, from
http://www.chinamicenow.com/article/indonesia-boosts-mice-industry-new-initiatives.
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2) การเนนจุดหมายปลายทางดานไมซที่มีอยูอยางหลากหลาย
ในประเทศ: อินโดนีเซียเนนสถานทีห่ มายดานไมซซง่ึ มีอยูห ลากหลาย
โดยเฉพาะอยางยิง่ บาหลี จาการตา สุบารายา มานาโด ยอกยาการตา
เมดาน ลอมบอก ปาดัง-บูกิตติงกี บาตัม-บินตัน และมากาซาร
โครงสรางขัน้ พืน้ ฐานมีอยูแ ลวในเมืองหลายเมือง ซึง่ รวมถึงสนามบิน
แหงใหมในลอมบอก และสถานทีป่ ระชุมนานาชาติแหงใหมในมานาโด
3) การอำนวยความสะดวกเรือ่ งการตรวจลงตราวีซา : อินโดนีเซีย
ไดดำเนินความพยายาม 2 ประการเกีย่ วกับเรือ่ งนีค้ อื
3.1) การเตรียมจุดใหความสะดวกและการเตรียมการดานการออก
วีซา เมือ่ เดินทางมาถึงสนามบิน เพือ่ อำนวยความสะดวกดานกระบวน
การยื่นคำขอวีซา34
3.2) อินโดนีเซียไดยื่นคำขอใหมีการเรงรัดการออกวีซารวมของ
อาเซียน เพือ่ ทีจ่ ะขยายลูท างของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วอินโดนีเซีย
ในตลาดการทองเที่ยวเอเชียตลาดอื่นๆ35

2) A focus on the country’s multiple MICE destinations:
The Directorate capitalizes on the country’s
numerous MICE destinations, especially Bali,
Jakarta, Surabaya, Manado, Jogjakarta, Medan,
Lombok, Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan, and
Makassar. Infrastructure projects are already in
place for several cities, including a new airport in
Lombok, and a new convention venue in Manado
3) Visa facilitation: Indonesia has made two efforts
in this respect – i.e.
3.1) visa-on-arrival facilities and arrangements
have been put in place to facilitate the visa
request process.34
3.2) Indonesia has put up a request to expedite
the implementation of a common ASEAN visa in
order to further develop a presence in other Asian
tourism markets.35
4) Regional marketing orientation: Indonesia plans
to welcome 8 million travelers, with predictions
that the number might reach 9.5 million in 2014.
With the global financial crisis hampering tourism
from the US and Europe, Indonesia has since
reoriented its strategies towards attracting visitors
from Asia and Russia. The number of incoming
Chinese tourists in 2011 was approximately
470,000. Indonesia aims to double that figure to
1 million by 2014.
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4) การเนนการตลาดในภูมภิ าค: อินโดนีเซียวางแผนทีจ่ ะตอนรับ
นักเดินทางจำนวน 8 ลานคน โดยมีการพยากรณวาจำนวน
นักเดินทางอาจเพิ่มขึ้นเปน 9.5 ลานคนในป 2557 และเหตุที่
วิกฤตการณทางการเงินโลกทำใหนักทองเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา
และยุโรปเดินทางมานอยลง อินโดนีเซียจึงไดมุงปรับยุทธศาสตร
เพือ่ ดึงดูดนักทองเทีย่ วจากเอเชียและรัสเซียใหมากขึน้ ทัง้ นีจ้ ำนวน
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนในป 2554 มีจำนวนประมาณ
470,000 คน อินโดนีเซียมุงจะเพิ่มตัวเลขนี้เปน 2 เทา ซึ่งคิดเปน
นักทองเที่ยวจีนจำนวนประมาณ 1 ลานคนภายในป 2557

Indonesian tourism industry by developing human
resources, facilities and other standards in order
to enable the country to become a quality MICE
destination
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of Tourism and Creative Economy) นั้นรับผิดชอบปรับปรุง
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของ
อินโดนีเซีย โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อุปกรณ สถานที่ และ
มาตรฐานอืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะทำใหประเทศกลายเปนจุดหมายปลายทาง
ไมซระดับคุณภาพ
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Photo Credit: MyCEB. Retrieved September 10, 2014, from http://www.myceb.com.my/about-myceb

มาเลเซีย

Malaysia

มาเลเซียมุงพัฒนาสถานที่ อุปกรณ และสิ่งดึงดูดใจที่มีอยูเพื่อ
ดึงดูดใจนักเดินทางธุรกิจมาสูประเทศมากขึ้น ในบริบทที่บริษัท
ตางๆลวนใสใจเรือ่ งตนทุนเปนพิเศษ มาเลเซียจึงเนนทีค่ วามคุม คาเงิน
นับตัง้ แตคา โดยสารทางอากาศ ไปจนถึงสถานทีแ่ ละความบันเทิง
ซึง่ นับวาเปนแนวทางทีถ่ กู ตอง ผูจ ดั อีเวนทชาวตางประเทศไดเริม่
เปลีย่ นมาสนใจประเทศมาเลเซียเพือ่ รับประโยชนจากการใหบริการที่
คุม คางบประมาณแกลกู คาของตน ความสำเร็จของอุตสาหกรรมไมซ
มาเลเซียนัน้ เปนผลมาจากหนวยงานหลักตอไปนี้ ซึง่ มีบทบาทสำคัญ
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซคอื 1) การทองเทีย่ วแหงประเทศ
มาเลเซีย หรือ Tourism Malaysia 2) สำนักงานสงเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (Malaysia Convention &
Exhibition Bureau: MyCEB) และ 3) สมาคมผูจ ดั งานประชุม และ
แสดงสินคาและผูใ หบริการแหงมาเลเซีย (Malaysia Association
of Convention and Exhibitor Organisers and Suppliers: MACEOS)

Malaysia leverages on its existing facilities and
attractions to attract business travelers to its shores.
In a context in which firms are becoming particularly
cost-sensitive, Malaysia rightly puts an emphasis on
offering great value for money, ranging from airfares
and venues to accommodation and entertainment.
Overseas event organizers have started to shift
their attention towards the country to benefit
from the most cost-effective arrangements for
their clients. Malaysia’s MICE success is in the main
attributable to the following key bodies that play
a pivotal role in supporting the MICE sector 1)
Tourism Malaysia; 2) the Malaysia Convention &
Exhibition Bureau; and 3) the Malaysia Association of
Convention and Exhibition Organizers and Suppliers.

1. การทองเที่ยวแหงประเทศมาเลเซีย (Tourism Malaysia):
รัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมอยางจริงจังและไดริเริ่มนโยบาย
เพือ่ ดึงดูดการประชุมนานาชาติระดับภูมภิ าคและระดับโลกใหมาก
ขึ้น Tourism Malaysia เปนหนวยงานหลักภายใตกระทรวงการ
ทองเทีย่ ว ซึง่ มีหนาทีส่ นับสนุนใหประเทศเปนจุดหมายปลายทาง
การทองเทีย่ วและไมซทส่ี ำคัญระดับโลก การทองเทีย่ วแหงมาเลเซีย
ไดจัดตั้งหนวยงานไมซเพื่อชวยผูจัดการประชุมและนักวางแผน
การประชุม (Conference Organizers and Planners) ตลอด
จนนักวิชาชีพและสมาคมที่ไมหวังผลกำไรในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับไมซทุกประการ

1. Tourism Malaysia: The government is effectively
supportive of the industry and has initiated policies to
attract more regional and global conventions. Tourism
Malaysia (the Malaysia Tourism Promotion Board:
MTPB) is a focal body under the Ministry of Tourism
entrusted with a primary role of promoting the country as
a major global tourist and MICE destination. Tourism
Malaysia has a designated MICE unit to assist conference
organizers and planners as well as non-profit
professionals and associations in all MICE matters.
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2) International event services
2.1 facilitating bids for regional and international
sports, arts, culture and life style events
2.2 assisting bids on international marketing and
packaging of selected home grown and home
hosted events (subject to assessment criteria)
2.3 liaison with focal government agencies to
address issues impeding development of
international events.37

36. SMI SME Business Directory. Malaysia: Making Inroads into MICE. Retrieved August 28, 2014, from http://www.smibusinessdirectory.com.my/mice/519-malaysia-making-inroads-into-mice.html
37. MyCEB. Our Services. Retrieved August 27, 2014, from http://www.myceb.com.my/our-services
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2) การใหบริการดานการจัดอีเวนทนานาชาติ ไดแก
2.1 การประสานอำนวยความสะดวกในการประมูลจัดอีเวนท
กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตระดับภูมิภาค และ
นานาชาติ
2.2 ใหความชวยเหลือเกีย่ วกับการตลาดระหวางประเทศและการ
จัดรายการสงเสริมอีเวนททไ่ี ดบม เพาะหรือจัดภายในประเทศ
ซึ่งไดรับการคัดสรร (เปนไปตามเกณฑการประเมินผล)
2.3 ประสานงานกับกระทรวงตางๆ เพื่อรับมือแกไขประเด็น
ที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาอีเวนทนานาชาติ37

2. Malaysia Convention & Exhibition Bureau
(MyCEB): Established in 2008, MyCEB functions as
Malaysia’s one-stop center for MICE activities and
operates as the country’s official Destination
Marketing Organization (DMO). It aims to be one
of Asia’s leaders in the development of the
business events industry as well as establishing
Malaysia as a global premier and preferred MICE
destination. MyCEB is currently a major ASEAN
CVB.36 It provides the following range of complementary support services for associations, firms
and even organizers:
1) Business event services
1.1 facilitating bids for regional and international
conventions, incentives and corporate meetings
1.2 advising and assisting meeting and event
planners on availability of local products and
services
1.3 assisting business event owners with the
selection and appointment of professional
meeting and event management companies
1.4 providing government liaison and contacts
1.5 assisting with site inspections
1.6 event promotion advice and assistance
1.7 providing promotional materials
1.8 on-site event support programs including
cultural shows, city tours and welcome kits
for qualified groups.
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2. สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย
(MyCEB): สำนักงาน MyCEB กอตัง้ ในปพ.ศ. 2551 ปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปน
ศูนยกลางพัฒนากิจกรรมไมซเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเปนองคกร
การตลาดสำหรับจุดหมายปลายทางไมซ (Destination Marketing
Organisation: DMO) อยางเปนทางการของประเทศ สำนักงานนี้
มุงที่จะเปนผูนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมอีเวนทธุรกิจแหงหนึ่ง
ของทวีปเอเชีย ตลอดจนสรางใหมาเลเซียเปนจุดหมายปลายทาง
ไมซชั้นนำและยอดนิยมแหงหนึ่งในระดับโลก ปจจุบันนี้ MyCEB
เปนองคกรสงเสริมอุตสาหกรรมไมซและการทองเทีย่ ว (CVB) ทีส่ ำคัญ
ของอาเซียนแหงหนึ่ง36 ทั้งนี้สำนักงานฯ ใหบริการสนับสนุนซึ่ง
มีลักษณะเสริมซึ่งกันและกันแกสมาคม บริษัท และนักจัดอีเวนท
ดังตอไปนี้
1) การใหบริการดานการจัดอีเวนทธุรกิจ ไดแก
1.1 การประสานอำนวยความสะดวกในการประมูลจัดงานการ
ประชุมนานาชาติระดับภูมภิ าคและระดับสากล การทองเทีย่ ว
เพือ่ เปนรางวัล และการประชุมบริษทั (Corporate Meetings)
1.2 ใหคำแนะนำและความชวยเหลือแกนกั วางแผนการประชุม
และอีเวนท (Meeting and Event Planners) เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการที่มีในทองถิ่น
1.3 ใหความชวยเหลือแกเจาของอีเวนทธรุ กิจในการเลือกและ
แตงตัง้ บริษทั บริหารจัดการการประชุมและอีเวนท (Meeting
and Event Management Companies) ระดับมืออาชีพ
1.4 ใหขอมูลดานการประสานงานและที่ติดตอในภาครัฐบาล
1.5 ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการตรวจสถานที่
1.6 ใหความชวยเหลือและคำแนะนำเกีย่ วกับการสงเสริมอีเวนท
1.7 สนับสนุนวัสดุ/เนือ้ หาในการสงเสริมและการประชาสัมพันธ
1.8 จัดโครงการสนับสนุน ณ สถานที่จัดงาน ซึ่งรวมถึงการ
แสดงดานวัฒนธรรม การชมเมือง และชุดอุปกรณตอ นรับ
สำหรับกลุมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
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3) สมาคมผูจัดงานประชุมและแสดงสินคาและผูใหบริการแหง
มาเลเซีย (MACEOS): สมาคม MACEOS เปนเวทีสำหรับการ
อภิปรายในกลุมผูจัดงานแสดงสินคานานาชาติระดับวิชาชีพและ
ผูจ ดั การประชุมนานาชาติระดับวิชาชีพ MACEOS เปนสมาชิกของ
องคกรนานาชาติ 2 แหง ไดแก Asian Federation of Exhibition
and Convention Associations (AFECA) และ UFI (The
Global Association of Exhibition Organisers) สิทธิประโยชน
พื้นฐานสำหรับสมาชิกนั้นรวมถึงสิทธิประโยชนตอไปนี้
1) การสงเสริมมาตรฐานความเปนมืออาชีพ
2) การเขาถึงขอมูลการตลาดและฐานขอมูลของ MACEOS
3) การไดพบและมีโอกาสเขารวมเครือขายธุรกิจเพิ่มขึ้น
4) โอกาสในการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพของ MACEOS
5) การเขาถึงชองทางในการสือ่ สารระหวางอุตสาหกรรมและรัฐบาล
6) ไดรับขอมูลใหมๆเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติ
ทัง้ นี้ สมาคมพยายามสงเสริมมาตรฐานความเปนมืออาชีพโดยการ
จัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มจำนวนสมาชิก และสงเสริม
ใหสมาชิกรูสึกถึงการเปนผูประกอบการในวงวิชาชีพเดียวกัน
(Comradeship)38

3). Malaysia Association of Convention and Exhibitor
Organizers and Suppliers (MACEOS): MACEOS
provides a platform for discussion among PEOs and
PCOs. MACEOS is a member of 2 international
organizations: the Asian Federation of Exhibition
and Convention Associations (AFECA), and UFI
(The Global Association of Exhibition Organizers).
Common benefits for all its members include the
following:
1) enhancement of professionalism
2) access to market information and MACEOS’s
database
3) increased exposure and opportunities for business
networking
4) opportunities for advertisement in MACEOS’s
publications
5) access to communication channels between the
industry and the government
6) updates on public policies and regulations
relating to the exhibition and convention industry.
Efforts are geared towards the enhancement of
professionalism through training workshops, an
increase in membership and promoting comradeship
amongst its members.38
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สิงคโปร

Singapore

มาตรการเฉพาะเพื่อสงเสริมความสำเร็จดานไมซของสิงคโปร
รายงานฉบับที่แลวไดพิจารณากรณีศึกษาของอุตสาหกรรมไมซ
สิงคโปรอยางละเอียด ดังนัน้ รายงานฉบับนีจ้ ะนำเสนอยุทธศาสตร
เพิม่ เติม 6 ประการซึง่ ทำใหเมืองแหงนีป้ ระสบความสำเร็จในฐานะ
ที่หมายไมซระดับโลกอยางยั่งยืน

Specific measures to enhance Singapore’s MICE
success
In the previous report, we examined the case study
of Singapore’s MICE industry thoroughly. Therefore,
we shall briefly present six additional strategies that
account for the sustainable success of the city as a
major global MICE destination in this current report.

2) โครงการงานแสดงสินคานานาชาติทผ่ี า นการรับรอง(Approved
International Fair หรือ AIF): โครงการ AIF พัฒนาขึน้ ในป 2533
โครงการนี้รับรองงานแสดงสินคานานาชาติที่ไดรับการคัดเลือก
ซึง่ มีความนาสนใจทางดานการพาณิชยระดับนานาชาติผเู ขารวมงาน
ในอีเวนททไ่ี ดรบั การคัดเลือกและสนับสนุน (AIF-endorsed events)
จะมั่นใจไดวา

1) STB's sustainability guidelines: Launched in 2013,
STB's Sustainability Guidelines are designed for and
directed towards Singapore’s MICE constituent
sub-sectors. The Singapore Exhibition & Convention
Bureau (SECB) aims to encourage MICEs stakeholders
to adopt sustainable practices to meet global
sustainability requirements. This scheme covers seven
industry components from across the business events
system: meeting planners, event organizers, venues,
accommodation, audio-visual set-up, transportation,
as well as food and beverage.39
2) Approved International Fair: Developed in 1990,
the Approved International Fair (AIF) scheme confers
official recognition to selected exhibitions with proven
international and commercial appeal. Participants
at AIF-endorsed events can be assured of:

38. SMI SME Business Directory., ibid.
39. STB. Singapore retains spot as world’s top international meeting country and city, ibid., and STB. Sustainability Guidelines for the Singapore MICE Industry. Retrieve August 27, 2014, from
http://www.yoursingapore.com/content/dam/mice/en/whysingapore/PDF/STB_sustainability_guidelines_manual_november_2013.pdf
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1) แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความยัง่ ยืนของสำนักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการสิงคโปร (Singapore Exhibition &
Convention Bureau: SECB): แนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ยั่งยืนของ STB เริ่มเผยแพรในป 2556 โดยจัดทำเพื่อใหองคกร
และบุคลากรองคประกอบของอุตสาหกรรมไมซสงิ คโปรไดอา งอิง
SECB มุง กระตุน ใหผมู สี ว นไดสว นเสียในอุตสาหกรรมไมซนำแนว
ปฏิบตั เิ พือ่ ความยัง่ ยืนไปประยุกตใช เพือ่ ใหเปนไปตามขอกำหนด
เกี่ยวกับความยั่งยืนระดับโลก เนื้อหาครอบคลุมองคประกอบ
อุตสาหกรรม 7 สวนในระบบอีเวนทธุรกิจ ไดแก นักวางแผน
การประชุม (Meeting Planners) ผูจ ดั อีเวนท (Event Organizers)
สถานที่จัดงาน สถานที่พัก การติดตั้งโสตทัศนูปกรณ การขนสง
ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม39
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Photo Credit: http://www.yoursingapore.com/content/mice/en/why-singapore/singapore-exhibition-convention-bureau.html
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1) สามารถเขาถึงตลาดเอเชีย
2) สามารถติดตอและสรางเครือขายรวมกับนักธุรกิจและผูซื้อราย
สำคัญที่เกี่ยวของจากทั่วโลก
3) สามารถเขาถึงผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพจำนวนมากซึ่ง
จัดมาใหเลือกสรรในสถานที่เดียวกันอยางสะดวกสบาย
ทัง้ นี้ SECB จะประเมินงานแสดงสินคานานาชาติเกีย่ วกับประโยชน
ทีง่ านแสดงสินคาครัง้ นัน้ ๆสรางใหแกประเทศ บริษทั ทองถิน่ ทีแ่ สดง
สินคาในงานแสดงสินคานานาชาติทไ่ี ดรบั การอนุมตั สิ ถานะพิเศษนี้
มีสิทธิที่จะยื่นขอลดภาษี 2 เทา (Double Tax Deduction หรือ
DTD) ซึ่งจะทำใหบริษัทที่ไดรับการอนุมติสามารถยื่นขอลดภาษี
เงินไดเปนจำนวน 2 เทาของคาใชจา ยในจัดงานแสดงสินคานานาชาติ
ที่สามารถนำมาคำนวณได (Twice the Eligible Exhibition
Expenses) SECB ยังใหการสนับสนุนดานอื่นๆที่มิใชดานการเงิน
ซึง่ อาจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่ การแนะนำ
ใหรจู กั กับหุน สวนธุรกิจชัน้ นำ สมาคมทองถิน่ และ หนวยงานราชการ
ตลอดจนการสนับสนุนดานการตลาดและการประชาสัมพันธ อาทิ
การสนับสนุนจัดปายประชาสัมพันธรมิ ถนน การสนับสนุนใหใชตรา
และการประชาสัมพันธอีเวนทใน YourSingapore.com40
3) BestCities Global Alliance: SECB เปนสมาชิก BestCities
Global Alliance ซึง่ เปนพันธมิตรระดับโลกทีใ่ หบริการระดับเลิศ
จากสำนักงานสงเสริมการประชุมของเมืองพันธมิตรจำนวน 10 เมือง
ไดแก เบอรลิน เคปทาวน โคเปนเฮเกน ดูไบ เอดินเบิรก ฮูสตัน
เมลเบิรน ชิคาโก สิงคโปร และแวนคูเวอร41 ผูที่จะจัดการประชุม
(Conference) หรืออีเวนทสามารถเลือกเมืองใดเมืองหนึ่งใน 10
เมืองนี้เพื่อรับสิทธิประโยชนจากบริการในดานตางๆ อาทิ ความ
ชวยเหลือดานการประมูล การวางแผนการประชุม (Conference
Planning) ความรูเกี่ยวกับเมืองที่จัดงาน และการใหบริการใน
สถานทีจ่ ดั งานอีเวนท BestCities Global Alliance จะชวยประหยัด
เวลาในกระบวนการวางแผนการประชุมและอีเวนท (Meeting and
Event Planning Process) BestCities มุงที่จะใหนักวางแผน
การประชุม (Meeting Planners) มีความมั่นใจ สามารถทำงาน
อยางตอเนื่อง และความสะดวกในลักษณะตอไปนี้
1) ใหหลักประกันวาจะสามารถใหบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
2) การตรวจรับรองคุณภาพประจำปเปนการยืนยันวาเมืองในระบบ
BestCities ทุกเมืองจะสามารถใหบริการตามที่สัญญาไดเสมอ
3) นักวางแผนอีเวนทจะไดรับบริการที่มีคุณภาพสูงจากเมืองใน
โครงการ BestCities ทุกเมืองทุกครั้ง โดยไมจำเปนตองเริ่มตน
กระบวนการใหมกบั เมืองในโครงการ ทัง้ นีเ้ พราะมีการแลกเปลีย่ น
ขอมูลเกี่ยวกับความตองการดานการประชุม (Meeting Needs)
ของนักวางแผนอีเวนทดังกลาวภายในโครงการ42

1) reaching the Asian market
2) making contacts and networking with relevant
key trade visitors and buyers from around the world
3) gaining access to a wide range of quality
international products and services conveniently
brought together at a single venue.
SECB evaluates an exhibition on the benefits it
brings to the economy. Local firms exhibiting in an
AIF-endorsed tradeshow are eligible for double tax
deduction (DTD) that allows approved firms to deduct
against their taxable income (twice the eligible
exhibition expenses). SECB also offers non-financial
support, including facilitation in securing venues;
introductions with leading business partners, local
associations, and public agencies, as well as marketing
and publicity support such as street banner support,
logo support and event listing on YourSingapore.com.40
3) BestCities Global Alliance: SECB is a member
of the BestCities Global Alliance, a global alliance
designed to ensure convention bureau service
excellence from ten partner cities: Berlin, Cape
Town, Copenhagen, Dubai, Edinburgh, Houston,
Melbourne, Chicago, Singapore and Vancouver.41
Prospective conference and event organizers may
select any of the alliance partners to benefit from
services such as bid assistance, conference planning,
destination expertise, and onsite event servicing.
BestCities Global Alliance helps save time in the
meeting and event planning process. This network
aims to give meeting planners confidence, continuity
and convenience:
1) it guarantees the highest quality of service
2) its annual LRQA certification means all the cities in
the network always live up to this service promise
3) prospective event planners are assured of the
same high service each time and from any BestCities
without having to start all over again with another
BestCities as information about their meeting needs
are shared within the network.42

40. STB. Approved International Fair. Retrieved August 30, 2014, from https://www.stb.gov.sg/assistance-and-licensing/resources/Pages/AIF-(Non-Financial-Assistance).aspx
41. STB. BestCities Global Alliance. Retrieved August 27, 2014, from https://www.stb.gov.sg/news-and-publications/lists/newsroom/dispform.aspx?ID=515
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5) แนวทางกลุมแกนกิจกรรมเศรษฐกิจยุทธศาสตร (Strategic
Cluster Approach) SECB สรางและพัฒนาขีดสมรรถนะของ
สิงคโปรในการจัดอีเวนทขนาดใหญตลอดจนความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาธุรกิจ การตลาด และชองทางใหมๆ ซึ่งรวมถึงการทำงาน
ในเชิงรุกเพื่อประมูลเปนเจาภาพอีเวนท โดยอิงกับกลุมกิจกรรม
เศรษฐกิจหลัก (Key Clusters) มีการดึงบุคลากรและบริษัทตาง
ประเทศ ตลอดจนสมาคมระหวางประเทศใหจดั อีเวนท และ/หรือ
ตั้งฐานในประเทศสิงคโปร สรางอีเวนทใหมๆ โดยอิงกับกลุมแกน
กิจกรรมเศรษฐกิจหลัก และบมเพาะอีเวนททม่ี อี ยูแ ลวเพือ่ ใหงานมีขนาด
ใหญขน้ึ ทัง้ นีย้ งั รวมถึงการพัฒนาขีดสมรรถนะของประชาคมผูจ ดั หา
สินคาและบริการ (Supplier Communities) ของสิงคโปรให
สามารถจัดอีเวนทจำนวนมากขึน้ และมีขนาดใหญขน้ึ แนวทางกลุม
แกนกิจกรรมเศรษฐกิจยุทธศาสตรนี้มีการรวมมือกันอยางใกลชิด
ระหวางหนวยงานราชการและหุน สวนในภาคอุตสาหกรรมภายใน
กลุมแกนกิจกรรมเศรษฐกิจหลัก เพื่อสราง บมเพาะ และดึงดูด
งานอีเวนทธรุ กิจทีอ่ งิ กับภาคทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจหลักของประเทศ
อาทิ ภาคการเงินการธนาคาร วิทยาการสิ่งแวดลอมและน้ำ การ
ขนสงและโลจิสติกส ชีวเวชศาสตร วิทยาการสารสนเทศ การสือ่ สาร
และสื่อดิจิตอล ตลอดจนการทองเที่ยว สิงคโปรพัฒนาตนเองและ
สรางนวัตกรรมอยางตอเนื่องเพื่อคงใหเปนเปาหมายไมซที่มีสิ่ง
ดึงดูดใจ หาใชเปนเพียงแตสถานทีจ่ ดั งานซึง่ มีประสิทธิภาพสูงเทานัน้
แตเปนเมืองที่กระตุนใหเกิดความสำเร็จดานธุรกิจและเปนเมือง
หลวงแหงการแลกเปลี่ยนของโลก44

5) Strategic Cluster Approach: SECB builds and
leverages Singapore’s capabilities to host large-scale
events as well as its new business, marketing and
channel development initiatives. This includes proactive
bidding for new events based on key clusters,
attracting foreign industry players, corporations
and international associations to organize events
and/or set up bases in the country, creating new
events based on key clusters and growing existing
events to make them larger in size. This also includes
developing its supplier communities’ capabilities in
hosting more and larger events. This Strategic Cluster
Approach entails a close collaboration between
public agencies and industry partners within key
economic clusters to create, grow and attract
business events centered on the country’s main
economic drivers: e.g. banking and finance,
environment and water technologies, transportation
and logistics, biomedical sciences, ICT and digital
media, and tourism. Singapore continually re-invents
itself to remain an appealing MICE destination,
moving beyond being merely an efficient and
effective venue to be a catalyst for business success
and an exchange capital of the world.44

42. BestCities. Home Page. Retrieved August 27, 2014, from http://www.bestcities.net/
43. World Tourism Organization. MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective (2012). ibid., p. 45.
44. The SECB has embarked on initiatives through Singapore’s Economic Development Board to attract international organizations to establish their Asia-Pacific base in Singapore. There are
approximately 7,000 transnational corporations and large local enterprises, with two thirds having regional functions. SECB also encourages the domestic MICE industry to forge stronger
partnerships so as to strengthen its global business presence, see World Tourism Organization. MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective (2012). ibid., p. 46.

Case Studies: ASEAN’s Major MICE Players

4) Conference Ambassador Programme (CAP):
Launched in 2006, the Conference Ambassador
Programme (CAP) plays a pivotal role in securing
success for Singapore’s MICE. CAP identifies
rewards and galvanizes non-professional conference
organizers who are experts and influential opinion
leaders in Singapore’s key economic sectors. These
“ambassadors” represent the country in bidding for
international business events and have facilitated
in securing a great number of events such as ASEAN
Congress of Cardiology (ACC) 2012 and 22nd
World Congress for Sexual Health 2015.43
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4) โครงการทูตการประชุม (Conference Ambassador
Programme หรือ CAP) โครงการทูตการประชุมเริม่ ดำเนินการในป
2549 และมีบทบาทสำคัญในการสรางความสำเร็จใหอตุ สาหกรรมไมซ
ของสิงคโปร โครงการนี้มีการกำหนดสิ่งตอบแทนและกระตุนให
ผูจัดการประชุมซึ่งไมใชผูจัดงานโดยวิชาชีพ (Non-Professional
Conference Organizers) แตเปนผูเ ชีย่ วชาญและเปนผูน ำความคิด
ที่ทรงอิทธิพลในภาคสวนเศรษฐกิจหลักของสิงคโปรปฏิบัติงาน
ทูตการประชุมเหลานี้เปนตัวแทนสิงคโปรในการประมูลอีเวนท
ธุรกิจนานาชาติ และไดอำนวยการประสานความสะดวกจนสิงคโปร
ไดเปนเจาภาพจัดอีเวนททส่ี ำคัญจำนวนมาก อาทิ ASEAN Congress
of Cardiology (ACC) 2012 และ 22nd World Congress for
Sexual Health 201543
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6) โครงการอื่นๆของ SECB ซึ่งเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรธุรกิจ
สำหรับอุตสาหกรรมไมซมีดังนี้
6.1) กองทุนพัฒนาการทองเทีย่ ว (Tourism Development Fund)
ภายใตโครงการ Be in Singapore หรือ Business Events in
Singapore ทั้งนี้ SECB ไดจัดสรรงบประมาณจำนวน 170 ลาน
เหรียญสิงคโปรจากกองทุนพัฒนาการทองเที่ยวซึ่งมีมูลคา 2,000
ลานเหรียญสิงคโปร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอีเวนทธุรกิจจากป
2549 ถึงป 2553 โครงการใหแรงจูงใจหลักโครงการนีช้ ว ยใหสงิ คโปร
ดึงดูด ประมูลจัดงาน และบมเพาะอีเวนทธรุ กิจทีม่ คี วามสำคัญเชิง
ยุทธศาสตรจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุมแกน
กิจกรรมเศรษฐกิจหลัก ซึง่ ประกอบขึน้ เปนฐานเศรษฐกิจของสิงคโปร45
6.2) กองทุนพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยว (Tourism Product
Development Fund หรือ TPDF) กองทุน TPDF สนับสนุน
การสรางผลิตภัณฑและประสบการณการทองเที่ยวรายการใหมๆ
ตลอดจนพลิกฟนใหผลิตภัณฑและประสบการณการทองเที่ยวที่มี
อยูแ ตเดิมนัน้ ใหมชี วี ติ ชีวาและทำใหเกิดความสนใจตอสิงคโปรในฐานะ
ทีห่ มายทางการทองเทีย่ วมากขึน้ ผูท ไ่ี ดรบั การคัดเลือกจะไดรบั เงิน
สนับสนุนถึง 50% ของตนทุนทีก่ ำหนดใหสทิ ธิขอรับการสนับสนุน
ตนทุนที่อาจไดรับการสนับสนุนทางการเงินนั้นหมายรวมถึง
รายการตอไปนี้คือตนทุนที่เกี่ยวของกับบริการวิชาชีพจากหนวย
งานภายนอก ตนทุนอุปกรณและวัสดุ และ/หรือตนทุนการตลาด46
6.3) กองทุนพัฒนาผลิตภัณฑการทองเทีย่ วบนเรือสำราญ (Cruise
Development Fund หรือ CDF) กองทุน CDF สนับสนุน
ใหเรือสำราญลำใหมขึ้นทะเบียนที่ทาเรือสิงคโปรและใชทาเรือ
สิงคโปรเปนฐานในการประกอบกิจการ หรือใหเรือสำราญที่มีอยู
เดิมขยายการดำเนินการโดยเดินเรือออกจากประเทศจากทาเรือ
สิงคโปร กองทุนนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ บมเพาะอุตสาหกรรมเรือสำราญ
ของสิงคโปรและเพิ่มมูลคาผลประโยชนดานเศรษฐกิจที่มาจาก
การทองเทีย่ วจากภาคสวนเรือสำราญแกประเทศ ผูท ไ่ี ดรบั การคัด
เลือกจะไดรับเงินสนับสนุนถึง 50% ของตนทุนที่กำหนดใหสิทธิ
ขอรับการสนับสนุน ตนทุนทีอ่ าจไดรบั การสนับสนุนทางการเงินนัน้
รวมถึงรายการตอไปนี้คือ ตนทุนที่เกี่ยวของกับบริการวิชาชีพจาก
หนวยงานภายนอกสำหรับการวิจัยและการศึกษาความเปนไปได
การพัฒนาชองแคบและรองน้ำ และกิจกรรมการพัฒนาตลาดผูโ ดยสาร
ในประเทศที่มาของผูโดยสาร47

6) To drive all of its major concrete targets, SECB
has been providing a series of incentive schemes
as part of its business strategy for the MICE industry,
including the following:
6.1) the tourism development fund – under the
“BE in Singapore” or “Business Events in Singapore”
scheme, SECB committed SG$ 170 million drawn
out of the SG$ 2 billion Tourism Development
Fund to finance the development of business
events from 2006–2010. This umbrella incentive
scheme helped the city attract, bid for and grow
a sustainable volume of strategic business events
to support the development of key clusters that
make up the country’s economic base.45
6.2) the tourism product development fund (TPDF)
TPDF supports the creation of new tourism products
and experiences as well as rejuvenation of existing
products and experiences that will heighten interest
in Singapore as a tourist destination. Successful
applicants will receive funding support of up to 50%
of qualifying costs. Possible qualifying expenses
include costs relating to third-party professional
services, equipment and material costs, and/or
marketing costs.46
6.3) the cruise development fund (CDF) – CDF
supports the home-porting of new cruise ships or
extension in deployments of existing home-ported
cruise ships out of Singapore, with the aim of
growing Singapore’s cruise industry and maximizing
the economic spin-offs accruing from cruise tourism
to the Singaporean economy. Successful applicants will
receive funding support of up to 50% of qualifying
costs. Possible qualifying costs include costs relating to
third-party professional services for market research
and feasibility studies, channel development, and
passenger source market development activities.47

45. World Tourism Organization. MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective (2012). ibid., p. 46.
46. SECB. The Tourism Product Development Fund (TPDF). Retrieved October 2, 2014, from https://www.stb.gov.sg/assistance-and-licensing/grants/Pages/Tourism-Product-Development-Fund-(TPDF).aspx.
47. SECB. The Cruise Development Fund (CDF). Retrieved October 2, 2014, from https://www.stb.gov.sg/assistance-and-licensing/grants/Pages/Cruise-Development-Fund-(CDF).aspx.
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Source: STB. Singapore retains spot as world’s top international meeting country and city.

In conjunction with Frost & Sullivan, the Singapore
Tourism Board (STB) recently concluded an Economic
Impact Analysis (EIA) study on the industry from
2008 to 2012 in order to determine the economic
contribution of the MICE industry in Singapore.

อุตสาหกรรมไมซยังคงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจและภาคการ
ทองเทีย่ วของประเทศ ทัง้ นีผ้ ลกระทบดานเศรษฐกิจรวม (Aggregate
EIA) ของกิจกรรมไมซมีคาประมาณ 3,700 ลานเหรียญสิงคโปร
หรือ 1.1% ของจีดีพีสิงคโปรในป พ.ศ. 2555 ซึ่งคิดเปนอัตรา
การเจริญเติบโต 0.9% ของจีดพี ใี นป พ.ศ. 2551 ภาคการประชุม
(Meetings Sector Contributes) 55.4% ของผลกระทบรวม
ตอเศรษฐกิจ (Total Economic Impact) นอกจากผลประโยชน
ทางตรงดานเศรษฐกิจแลว อุตสาหกรรมไมซยงั ไดสรางเสริมตอการ
สรางตราสิงคโปร การแบงปนทักษะระหวางภาคสวนอุตสาหกรรม
และโอกาสในการสรางเครือขายดวย ทั้งนี้ STB ยังคงเนนที่ความ
แข็งแกรงของประเทศในฐานะที่หมายดานไมซ โดยทำงานอยาง
ใกลชิดดานตางๆกับอุตสาหกรรมทุกภาคสวน

The MICE industry continues to play a pivotal role
in the country’s economy and tourism sector. The
aggregate EIA of MICE activities was about SG$ 3.7
billion or 1.1% of Singapore GDP in 2012, representing
a 0.9% increase in 2008 GDP. The meetings sector
contributes the highest proportion at 55.4% of total
economic impact. Apart from the direct economic
benefits, MICE also contributed in terms of branding of
Singapore, cross-industry skill sharing and networking
opportunities. In line with its strategic direction
towards quality tourism, STB continues to capitalize
on the country’s strengths as a MICE destination
by working closely with industry constituents.

ความริเริ่มตางๆนั้นรวมถึงการทำงานรวมกับสมาคม Singapore
Association of Convention and Exhibition Organisers and
Suppliers (SACEOS) เพือ่ สรางหลักสูตรอบรม โดยมีพน้ื ฐานจาก
แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainability Guidelines) ของ
STB ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557

Initiatives include working with the Singapore
Association of Convention and Exhibition Organizers
and Suppliers (SACEOS) to formulate a training
curriculum based on STB's Sustainability Guidelines
in September, 2014.

Case Studies: ASEAN’s Major MICE Players

Singapore Tourism Board (STB) รวมมือกับ Frost & Sullivan
เพิ่งสรุปผลการศึกษาการวิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจ
(Economic Impact Analysis study) หรือ EIA ของอุตสาหกรรม
ไมซจากป พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552 เพื่อระบุผลในการสราง
เสริมเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซในสิงคโปร

กรณีศึกษา: ประเทศที่มีบทบาทดานไมซสูงในอาเซียน

บทบาทการสรางเสร�มของอุตสาหกรรมไมซตอเศรษฐกิจสิงคโปร
MICE Industry’s Contributions to the Singaporean Economy
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5

ทัศนะของผูเชี่ยวชาญ
ที่มีตอการแขงขันใน
อุตสาหกรรมไมซระดับ
ภูมิภาคอาเซียน48
Industry Expert’s
Opinions towards
ASEAN’s MICE
Competitiveness48

48. 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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Industry Expert’s Opinions towards ASEAN’s MICE Competitiveness

PECs and PCOs will increasingly play a pivotal
part in ensuring success in the global MICE
industry. With the advent of the ASEAN
Economic Community, it is interesting to
examine what lies in store for professionals,
what kind of opportunities this new context
presents, and what factors will contribute to
the Region’s MICE success, etc. In this report, two
key professionals reflect on their experiences
and share their vision for the future with us.

ทัศนะของผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ การแขงขันในอุตสาหกรรมไมซระดับภูมภิ าคอาเซียน

ผูจ ดั งานแสดงสินคานานาชาติระดับว�ชาชีพและผูจ ดั การ
ประชุมนานาชาติระดับว�ชาชีพมีบทบาทมากข�้นทุกที
ในการสรางความสำเร็จแกอุตสาหกรรมไมซระดับโลก
ในบร�บททีก่ ำลังจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดข�น้ นี้
จ�งควรพ�จารณาวานักว�ชาชีพในอุตสาหกรรมไมซจะ
ประสบสิ�งใดบาง จะมีโอกาสใดเกิดข�้นบางในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และปจจัยใดจะสรางเสร�มใหเกิดความ
สำเร็จภูมิภาคนี้ ฯลฯ ในรายงานฉบับนี้เราจะสัมภาษณ
นักว�ชาชีพที่มีประสบการณสูง 2 ทาน ซึ่งจะสะทอน
มุมมองเกีย่ วกับประสบการณวช� าชีพ และแบงปนว�สยั ทัศน
เกี่ยวกับอนาคตใหแกทานผูอาน
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LADDA
MONGKOLCHAIVIVAT
General Manager, VNU Exhibitions Asia Pacific, Co., Ltd.

1
คุณลัดดา มงคลชัยว�วฒ
ั น
ผูจัดการทั่วไป
บร�ษทั ว�เอ็นยู เอ็กซิบชิ น่ั ส เอเชีย แปซิฟค� จำกัด

LADDA MONGKOLCHAIVIVAT
General Manager,
VNU Exhibitions Asia Pacific, Co., Ltd.

ปจจุบันการแขงขันของผูจัดงานแสดงสินคามืออาชีพในเวที
ระดับอาเซียนเปนอยางไรบาง
การจัดงานแสดงสินคาแบบธุรกิจตอธุรกิจมีการแขงขันสูงมากใน
ระดับอาเซียน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั โปรไฟลของประเทศ และระบบโลจิสติกส
ซึ่งประเทศไทยมีจุดเดนดานธุรกิจการเกษตร โดยอยูในระดับ 10
อันดับแรกของภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก สำหรับดานโลจิสติกสนน้ั
ประเทศไทยตั้งอยูในจุดศูนยกลาง มีความโดดเดนดานการขนสง
ทัง้ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ อนึง่ กระบวนการแขงขันประกอบ
ดวยปจจัยดังตอไปนีค้ อื 1) คน 2) กระบวนการ 3) ผลิตภัณฑ และ
4) นโยบายรัฐบาล

What is the Current ASEAN’s PEOS Competition
Scenario like?
We observe intense competition in ASEAN’s B to B
exhibitions sector. This depends very much on each
country’s profile and logistics-related preparedness.
Thailand is a top-ten agri-business country in Asia and
the Pacific. Logistics-wise, Thailand may capitalize
on its geographical centrality. We excel in land, sea,
and air transportation competitive advantages.
The competition scenario involves a variety of
factors: 1) people, 2) processes, 3) products and
4) government policies.

ประเทศสมาชิกอาเซียนควรรวมมือสงเสริมจุดเดน และเติมเต็ม
ใหแกกันในกรณีที่มีความแตกตางดานระดับการพัฒนา ในขณะนี้
รั ฐ บาลพยายามกำหนดกรอบนโยบายเพื ่ อ ทำงานในด า นนี ้
ซึง่ อุตสาหกรรมไมซกส็ ามารถชวยสงเสริมทัง้ ดานการคาและสังคม
ทัง้ นีอ้ าเซียนสามารถเรียนรูจ ากสหภาพยุโรปไดทง้ั ดานความสำเร็จ
และจุดทีค่ วรปรับปรุง สหภาพยุโรปสามารถรวมกลุม ผลิตภัณฑและ
บริการเพือ่ ตอรองราคากับประเทศนอกกลุม ลดการใหเงินอุดหนุน
ภายในสหภาพยุโรป และยกเลิกภาษี ในทางตรงขามอาเซียนไมควร
ใชเงินตรารวม เพราะโครงสรางเศรษฐกิจ ความแข็งแกรงดาน
เศรษฐกิจ ตลอดจนโครงสรางขั้นพื้นฐานของประเทศสมาชิกยัง
แตกตางกันมาก ซึง่ จะทำใหเกิดปญหาไดหากใชสกุลเงินตรารวมกัน

ASEAN member countries should work cooperatively,
and complement one another where differential levels
of development exist. At present, the governments
have been working out a framework in this area.
The MICE industry may well contribute to this end in
terms of trade and social dimensions. In particular,
ASEAN can both learn from the EU’s success stories
and identify its room for improvement. In a nutshell,
the EU has achieved product and service groupings
with a view to effectively negotiate pricing with
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กลไกอะไรบางที่สามารถผลักดันผูจัดงานแสดงสินคามืออาชีพ
ในกลุมประเทศอาเซียน ใหเติบโตและแขงขันไดในเวทีโลกเมื่อ
เทียบกับภูมิภาคอื่น
ประเด็นสำคัญในแงนม้ี ดี งั ตอไปนี้ ในวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชียนัน้
สมาชิกในสังคมมีความผูกพันกัน จึงควรเนนจุดแข็งคือบริการชัน้ เยีย่ ม
วัฒนธรรมที่ประณีต และการสื่อสารระหวางบุคคล ซึ่งเปนจุดแข็ง
ของการจัดงานไมซในอาเซียน ขอตอมาจะตองพิจารณาจัดงานที่
เหมาะสมกับขีดความสามารถของอาเซียน อาทิ จัดงานทีใ่ ชวทิ ยาการ
ในระดับทีเ่ หมาะสมกับประเทศในภูมภิ าคนี้ นอกจากนัน้ ความพรอม
ของบุคลากรในแงความเปนมืออาชีพและความสามารถดาน
ภาษามีความสำคัญเปนอยางยิ่ง สำหรับประเทศไทยนั้นมีสถานที่

What factors can enhance PEOs’ ability to organize/
attract exhibitions at the ASEAN and International
Levels?
Firstly, we shall need to identify in what areas
Thailand enjoys competitive advantages, and what
level of professionalism our personnel have attained. To
date, MICE players in Bangkok are much more prepared
than their counterparts in the upcountry. When
foreign organizers have their events held in Thailand,
they would realize that we are well-positioned
in terms of exhibition centers, hotels, and equipments,
but our personnel’s skills are still lacking.
Secondly, Thailand’ selling point is our logistics
services. A great number of airlines operate here.
In addition, we are a hospitable nation with
outstanding and varied cultures across all of our
regions. Fourthly, Thailand boasts a selection of
exhibition centers and efficient infrastructure in
sufficient numbers. Also, an effective taxation and
facilitation system is a very important factor in
the entire process. Singapore provides all facilities
and has put a one-stop service configuration in
terms of transportation from the airport to hotels,
as well as pre-and post-event tours. After an event is
over, exhibitors may depart for their home countries
almost immediately. To the contrary, Thailand’s
system is relatively complex, self-contradicting,
in a muddled order, or even lacks integrated
synchronization. For example, when we were
organizing an agriculture-related exhibition, we were
faced with complicated quarantine arrangements,
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ประการตอมา ระบบภาษีและการอำนวยความสะดวกเปนปจจัย
ทีส่ ำคัญมาก สิงคโปรใหความสะดวกดานการขนสงตัง้ แตสนามบิน
จนถึงโรงแรม มีการจัดบริการทองเที่ยวกอนการจัดงานและหลัง
การจัดงานอีเวนทในลักษณะรวมศูนย เมือ่ จัดการแสดงสินคาเสร็จ
ผูแ สดงสินคาสามารถเดินทางกลับประเทศไดทนั ที ในขณะทีร่ ะบบ
ของประเทศไทยยังคอนขางซับซอนอยู ขาดการบูรณาการหรือแมแต
ขัดกันเอง และขาดความตอเนื่อง เชนเมื่อจัดงานแสดงสินคาดาน
การเกษตรยังมีการดำเนินการดานการกักกันโรคพืชและโรคสัตว
ตลอดจนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีอากรหลายขั้นตอน
อนึง่ คลังสินคาทัณฑบนยังเปดดำเนินการ ณ ศูนยแสดงสินคาบางแหง
เทานัน้ ประการสุดทาย ระบบการบริหารสือ่ ของประเทศไทยควร
จะต อ งมี ล ั ก ษณะความเป น นานาชาติ แ ละมี เ ครื อ ข า ยทั ่ ว โลก
โดยที่ภาคสวนไมซของประเทศไทยสามารถรวมทำงานกับหนวย
งานสื่อมวลชนระดับโลกอยางเพียงพอ

non-EU countries, as well as minimize financial
subsidies and lift taxes within the EU integration.
To the contrary ASEAN should not resort to a
common currency as the economic structures,
strength and infrastructure levels of the member
countries are considerably different. These could
readily undermine its common standing if any
such policy should be implemented at all.

ทัศนะของผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ การแขงขันในอุตสาหกรรมไมซระดับภูมภิ าคอาเซียน

มีปจจัยใดบางที่ชวยสงเสริมขีดความสามารถของผูจัดงาน
แสดงสินคามืออาชีพในการจัดงานและดึงงานระดับอาเซียน
และระดับนานาชาติ
ประการแรกตองพิจารณาวาประเทศไทยมีความสามารถดานใด
เปนพิเศษ และบุคลากรมีความเปนมืออาชีพเพียงใด ในขณะนี้
กรุงเทพมหานครมีความพรอมกวาตางจังหวัดมาก ในกรณีทช่ี าวตาง
ประเทศมาจัดงานในประเทศไทยนัน้ เรามีความพรอมดานศูนยแสดง
สินคา โรงแรม และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง แตบุคลากรยังไมพรอม
ประการที่ 2 จุดขายที่สำคัญของประเทศไทยคือโลจิสติกส โดยมี
สายการบิ น เป ด ดำเนิ น การในประเทศไทยเป น จำนวนมาก
ประการที่ 3 เรามีจุดเดนที่ความเอื้ออารี มีวัฒนธรรมที่โดดเดน
และมีความหลากหลายตามรายภูมภิ าค ประการที่ 4 ประเทศไทย
มีสถานที่จัดงานและโครงสรางขั้นพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ
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จัดงานและสถานที่พักในระดับมาตรฐานสูง แตบุคลากรดานการ
จัดงานแสดงสินคาระดับวิชาชีพ (PEOs) และดานการจัดการประชุม
ระดับวิชาชีพ (PCOs) มีไมเพียงพอ นอกจากนี้หลักสูตรอบรม
ยังมีนอ ย ผลคือเกิดปรากฏการณทบ่ี ริษทั ตางๆ ตองแขงกันดึงบุคลากร
ภายในวงการกันเอง
อนึ่ง การจัดงานแสดงสินคา 1 งานนั้นมีผลดานเศรษฐกิจมาก แม
บริษัทจัดงานแสดงสินคาจะไดผลกำไรนอย แตผลตอเศรษฐกิจใน
ทางออมกลับมีมหาศาล อาทิ แท็กซี่ โรงแรม และกิจการขนสง
ตางๆ กรณีการจัดงาน VIP Asia มีผูรวมงาน 33,000 คน เปน
ชาวตางประเทศจำนวน 12,000 คน ซึ่งชาวตางชาติลวนแตพัก
โรงแรมระดับมาตรฐานสูง และอาจมีการทองเทีย่ วเพิม่ เติมในลักษณะ
การดำเนินธุรกิจพรอมไปกับการพักผอนหยอนใจ ผูมารวมงาน
ลักษณะนี้ถือเปนนักเดินทางระดับคุณภาพ

หากประสงคจะสงเสริมใหวงการ PEOs ของประเทศไทยเติบโต
ครั้งใหญ [Big Push] นั้นจะตองมีการดำเนินการดังนี้คือ ประการ
แรกสุดจะตองการจัดการดานงบประมาณ การจัดงานแสดงสินคา
นัน้ ตองมีการลงทุนในระดับ 10-20 ลานบาท บริษทั ไทยทีม่ ขี นาด
เล็กจะไมสามารถทำงานในระดับนีไ้ ด เพราะฉะนัน้ จะตองจัดระบบ
การเงินเพื่อสงเสริมบริษัทจัดงานแสดงสินคาของคนไทย สำหรับ
บริษัทฯมาจัดงานระดับใหญมากนั้นไมมีประเด็นใดที่นากังวลเปน
พิเศษ ทัง้ นีเ้ พราะมีความพรอมดานการเงินและผูเ กีย่ วของมีความ
พรอมอยูแ ลว ประการที่ 2 ตองมีการสรางบุคลากรรุน ใหมดา นการ
จัดงานแสดงสินคาระดับวิชาชีพ (PEOs) อยางจริงจัง ซึง่ ในปจจุบนั
อาจจะตองมีการสรางเสริมขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยดวย
นอกจากนี้ยังจะตองมีการสรางคลังความรูดานวิชาชีพในลักษณะ
สถาบันเพื่อเปนแหลงคนควา ไมใหความรูหายไปกับคนรุนเกาที่มี
ประสบการณสูง

as well as excise and tax impositions. Also,
bonded warehouses are operational only at certain
exhibition halls. Lastly, Thailand’s mass media
management system should be internationalized
and cover global networks – a platform where
Thai MICE players may work adequately with
international media players.
What Mechanisms Should Enable ASEAN’s PEOs
and MICE Players to Grow and Compete in the
Global Scenario in Relation to their Counterparts
in Other Regions?
Major issues are at work in this respect. First of
all, ASEAN and ASIA are characterized by caring
bonds among their members. Therefore, we
should put an emphasis on our excellent service,
refined cultures and interpersonal communication,
all of which constitute ASEAN’s MICE strengths.
Secondly, one would need to consider as to
whether or not certain events, such as advanced
high-tech trade shows, attracted into ASEAN truly
suit our capabilities. Moreover, professionalism
and linguistic flair among our personnel do count
significantly. Thailand is prepared in terms of
exhibition halls and accommodation, but we do lack
an adequate pool of PEOs and PCOs. In addition,
MICE training courses are lacking. Accordingly,
MICE firms are struggling to compete for the
existing staff.
Hosting a MICE event contributes to the economy
tremendously. Even if a company organizing any
such event may gain minimal profits, its indirect
contributions will outweigh associated costs
substantially, e.g. through indirect operations in
the forms of hotel accommodation, as well as taxi
commuting and other kinds of transportation. For
example, VIV Asia welcomes 33,000 delegates,
12,000 of whom are foreign visitors. They all stayed
at high-standard hotels, and some of them would
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stay on to travel as business-with-leisure visitors.
These types of visitors are highly regarded as
quality travelers.

Provision of support should be arranged in a
well-designed manner: financial support should be
provided to small and medium-scale PEOs through
an efficient management system. Meanwhile, large
PEOs should receive other in-kind support packages
such as public relations campaigns; creating and
developing new tradeshows is a difficult task,
therefore the government should provide support for
at least 3 consecutive years; foreign PECOs receiving
support from the Thai government should be
committed to host tradeshows in Thailand over an
extended period of time; and the government
could provide funding through creative alternative
sources – e.g. VIP ASIA was once supported by
the government through its ‘Strong Thailand Fund’
designed to enhance the country’s creative sector.
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If we wish to give Thailand’s PEOs a big push,
then we should need the following arrangements.
First of all, funding is of utmost importance.
Organizing a trade show requires a 10-20 million
baht investment package. Small Thai companies
are not in a position to undertake this type of
project. Therefore, necessary financial support
arrangements shall need to be put in place for this
purpose. Major large-scale PEOs should be able
to fend for themselves in this respect as a result of
their sufficient financial resources and their
personnel being adequately prepared in all
respects. A pool of new PEO personnel is also
urgently needed. We shall need to build up our
universities’ capabilities. Also, we might have to
create a knowledge bank to store the country’s
intrinsic professional expertise in the form of
research and reference academies to ensure that
the accumulative knowledge and experience
acquired by our generations of practitioners shall
stay on in the country.

ทัศนะของผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ การแขงขันในอุตสาหกรรมไมซระดับภูมภิ าคอาเซียน

สำหรับการจัดใหความชวยเหลือมีขอควรพิจารณาดังนี้ 1) ความ
ชวยเหลือดานการเงินนั้น ควรมอบใหแกผูจัดงานแสดงสินคา
ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยตองมีการบริหารจัดการระบบอยางมี
ประสิทธิภาพ สำหรับผูจ ดั งานแสดงสินคาขนาดใหญนน้ั ภาครัฐควร
ใหการสนับสนุนรูปแบบอื่นที่ไมใชความชวยเหลือดานการเงิน
อาทิ การประชาสัมพันธ 2) การสรางและพัฒนางานแสดงสินคา
รายการใหมนน้ั เปนงานทีย่ าก ดังนัน้ ภาครัฐควรใหความชวยเหลือ
ตอเนื่อง 3 ป เปนอยางนอย 3) บริษัทจัดงานแสดงสินคาจาก
ตางประเทศที่ไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐไทยควรตองจัด
งานในประเทศไทยระยะยาว และ 4) รัฐบาลอาจจัดหางบประมาณ
จากแหลงงบประมาณที่ตางจากปกติ อาทิ ในอดีตงาน VIP ASIA
เคยไดเงินสนับสนุนจากงบไทยเขมแข็งเพื่อสรางเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรค
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นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเตรียมความพรอมให
เพียงพอในมิติตางๆดังนี้
1) มีการพัฒนาแผนการปฏิบัติการหรือแผนธุรกิจเชิงยุทธศาสตร
ที่มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการและผลการปฏิบัติการแนชัด
โดยใหถือเปนวาระแหงชาติ ซึ่งจะทำใหไดรับความรวมมือมาก
2) การพัฒนาดานขอมูลการตลาดของ สสปน. นั้น ขณะนี้มีงบ
ประมาณนอย ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
3) ภาครัฐควรศึกษาผลของอุตสาหกรรมไมซตอ เศรษฐกิจใหครอบคลุม
ในมิติตางๆ
4) ควรใชตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก เปนเครื่องมือกำหนดวา
จะจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานใด และในวงเงินเทาใด
5) ควรพิจารณาดานประสิทธิผลของทุนในการจัดสรรงบประมาณ
กรณีการจัดสรรงบประมาณสำหรับบุคลากรในการดำเนินการ
ตางๆนัน้ หากมีความจำเปนทีจ่ ะตองใชบคุ ลากรจำนวนเทาใดก็ควร
จัดสรรวงเงินจำนวนเทานั้น

Apart from providing sufficient MICE funding,
public agencies concerned should make necessary
preparations in the following aspects:
1) Developing long-term operational plans or
strategic business plans with specific clear-cut
timeframes and expected outcomes as part of the
national agenda which are be more likely to
receive comprehensive support.
2) TCEB’s market data development should receive
further funding in an adequate manner.
3) The government sector should conduct a study
of MICE contributions to the Thai economy across
all associated dimensions.
4) A set of KPIs should be employed to determine
what proportions of budget agencies should be
allocated.
5) Cost effectiveness of each investment project
allocated with a budget ceiling should be examined
thoroughly.
In terms of the number of personnel involved in an
undertaking, an appropriate proportion of any such
allocation, rather than the using up of the available
fund, should serve as the overarching criterion in
order to ensure the highest level of efficiency.
Training courses should be arranged in the most
appropriate manner. TCEB could well contribute the
highest possible registration cost support packages.
Any such course should not take an extensive
time length, and should not be organized in a busy
work-load time slot. Also, it should be arranged in
such a way that all the participants may attend it
without any work-related worries.

ทั้งนี้เพื่อใหใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประการสุดทาย ในดานการ
จั ด การอบรมนั ้ น ควรจั ด งานหลั ก สู ต รที ่ ม ี ค  า ใช จ  า ยเหมาะสม
โดยสสปน. ควรสนับสนุนดานงบประมาณการลงทะเบียนใหมาก
ทีส่ ดุ ทัง้ นีห้ ลักสูตรทีจ่ ดั ควรจะพิจารณาไมใหมรี ะยะเวลายาวเกินไป
และไมควรจัดในชวงระยะเวลาทีม่ ภี าระการทำงานหนัก ตลอดจน
จัดในรูปแบบที่ผูเขารวมการอบรมสามารถมีสวนรวมไดเต็มที่โดย
ไมตองพะวงเรื่องภาระงาน
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ปจจุบันการแขงขันของผูจัดงานประชุมนานาชาติมืออาชีพใน
เวทีระดับอาเซียนเปนอยางไรบาง
การแขงขันธุรกิจการจัดการประชุมระดับวิชาชีพในระดับอาเซียน
มีลกั ษณะดังนี้ ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการแขงขันพอสมควรแต
โดยภาพรวมยังมีความเสียเปรียบดานบุคลากร อีกทั้งยังตองการ
การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคอืน่ ๆ ในปจจุบนั จำนวนบุคลากร
เฉพาะดานยังมีนอ ย จึงตองอาศัยการฝกอบรมในระหวางการปฏิบตั ิ
งาน นอกจากนีย้ งั มีปญ หาเรือ่ งความรูด า นภาษาที่ 3 สำหรับหนวยงาน
ภาครัฐนั้นสามารถสงเสริมการดำเนินการดานการจัดงานประชุม
ไดมาก อาทิ การดำเนินการดานพิธีศุลกากรสามารถชวยอำนวย
ความสะดวกใหแกการจัดประชุมในดานการจัดสงตัวอยางและ
เอกสารประชาสัมพันธ

What is the Current ASEAN’s PCOs Competition
Scenario like?
The current ASEAN’s PCOs competition scenario
takes the following dimensions.
Firstly, while Thailand has considerable competitive
potential, it is still at a disadvantage in terms of its
human resources in the main. The country’s MICE
sector still needs support from the government and
other agencies. At present, we are still suffering
severe personnel shortages, so the industry needs to
resort to on-the-job-training. In addition, our human
resources also need a third-language skill. The
government may promote the conventions sector in
many ways. For example, customs procedures could be
simplified to facilitate the importation of specimens
and PR documents. As for MICE competition in the AEC
era, no one is in a position to pass any judgment on its
exact nature, but greater competition is anticipated. It
is to be noted that parties concerned do not need to
be involved in any conflict of interests, and should
even be involved in positive interaction further.

ประการตอมา สำหรับการแขงขันในวงการเมือ่ ภูมภิ าคอาเซียนกาว
สูย คุ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะนีย้ งั ไมสามารถสรุปไดอยาง
แนชดั ทัง้ นีค้ าดวาจะมีการแขงขันมากขึน้ แตประเทศตางๆ ไมจำเปน
ตองขัดกัน และนาจะมีปฏิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น ในสวนการ
ดำเนินการระดับบริษทั นัน้ ตองมีความพรอมในประเด็นตอไปนีค้ อื
ประการแรกความรูด า นภาษาและมิตพิ หุวฒ
ั นธรรม อาทิ การจัดการ
ประชุมในประเทศไทยยอมแตกตางจากการจัดการประชุมในยุโรป
ในดานวัฒนธรรมและวิธกี ารดำเนินงาน ประการตอมา เงินทุนเปน
ปจจัยที่สำคัญยิ่งในการดำเนินการ ประการที่ 3 การใชวิทยาการ
ที่เกี่ยวของในการจัดงาน อาทิ การดำเนินการดานซอฟตแวร เพื่อ
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วราภา สายเปา
ผูอำนวยการโครงการ
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ชวยดำเนินงานดานการลงทะเบียน การจัดทำบทคัดยอ การทำ
การตลาดผานระบบสื่อสมัยใหม ซึ่งผานการทดลองและมีความ
แมนยำสูง และประการที่ 4 ระบบเครือขาย อาทิ บริษัทในเครือ
เคนเนสมีสาขาจำนวนมากทั่วโลก ทำใหสามารถเจรจาเกี่ยวกับ
การประชุมไดพรอมกันหลายงาน อนึ่ง เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
กับบริษทั ในเครือเคนเนสนัน้ ยังไมไดรบั ผลจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพราะเปนเครือขนาดใหญ จึงมีลักษณะความประหยัด
จากขนาด (Economy of Scales) อีกทั้งยังมีการเตรียมพรอม
ดานประสิทธิภาพมาโดยตลอดดวย
มีปจจัยใดบางที่ชวยสงเสริมขีดความสามารถของผูจัดงาน
ประชุ ม นานาชาติ ม ืออาชีพ ในการจัดงานและดึงงานระดับ
อาเซียนและระดับนานาชาติ
ในกรณีประเทศไทยนั้นมิติตอไปนี้มีความเกี่ยวของเปนพิเศษ
ประการแรกเสถียรภาพดานการเมืองเปนมิติที่ตองใชระยะเวลา
จนกวาเจาของการประชุมจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น วิธีแกไขคือ
การเผยแพรแถลงการณและขาวประชาสัมพันธของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) และสสปน. ประการที่ 2 การสนับสนุน
จากภาครัฐมีบทบาทสำคัญมาก อาทิ การสนับสนุนดานการเงิน
และดานอื่นๆ นอกจากโครงการสนับสนุนของสสปน. 4 โครงการ
แลว สสปน. ยังอาจสนับสนุนดานอืน่ ๆไดอกี เชนการจัดทำชองทาง
ดำเนินการเรงดวน การจัดงานเดินสายประชาสัมพันธในตางประเทศ
และบริการสนับสนุนพิเศษที่สนามบิน นอกจากนี้หนวยงานอื่นยัง
สามารถสนับสนุนการจัดการประชุมนานาชาติไดเชนกัน สำหรับ
ภาคเศรษฐกิ จ ที ่ ป ระเทศไทยยั ง ไม ม ี ค วามพร อ มมากนั ก นั ้ น
ภาคสวนตางๆจะตองเขามามีบทบาทใหการสนับสนุนมากขึ้น
ประการตอมาภาคเอกชนยังขาดคนที่มีความรูดานการจัดการ
ประชุมนานาชาติอยูม าก ประเทศไทยมีการสรางคน แตจำนวนคน
ที ่ เ น น ด า นการจั ด การประชุ ม นานาชาติ น ั ้ น ยั ง มี ไ ม ม ากนั ก
นักศึกษายังเห็นวาอุตสาหกรรมไมซนั้นคือการจัดการแสดงที่เนน
แสงสีเสียง แตการจัดการประชุมนั้นมีลักษณะวิชาการเปนสำคัญ
ดังนั้นจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนความคิดของผูเกี่ยวของ
สำหรั บ การส ง เสริ ม ด า นขี ด สมรรถนะของอุ ต สาหกรรมไมซ
(MICE Capability) นั้น สสปน.ไดริเริ่มดำเนินการแลว ปจจุบันได
พัฒนาเครือขายพันธมิตรซึ่งมีสถาบันการศึกษาเขารวมจำนวน
48 แหง และไดจัดหลักสูตรสรางเสริมความรูใหผูบรรยายระดับ
อุดมศึกษาแลวจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทั้งนี้จะตองมีการพัฒนาให
นักศึกษาปริญญาตรีมสี ว นรวมมากขึน้ และประการสุดทายคือการ
จัดการประชุมนัน้ จะตองเนนการตลาดมากกวาการประชาสัมพันธ

At the firm level, we shall need to make preparations
in various aspects. In terms of linguistic and
multicultural knowledge, organizing conventions
in Thailand should involve different cultural and
operational requirements than those held in
Europe. Secondly, operational financial outlays play
a pivotal part in the entire professional process.
With respect to technological requirements, software
arrangements are important in the facilitation of
registration procedures, abstract preparation, and
marketing undertaking through modern marketing
systems. These facilities have been subject to trials
and errors with a higher level of accuracy. As
importance is a networking system. For example,
the Kenes Group operates a great number of
branches across the world. Therefore, the Group
is capable of coping with a variety of convention
projects in only one bidding deal. To date, the
forthcoming AEC has not had any bearing on the
Kenes Group as a result of the fact that the Group
enjoys the economy of scales as a major group. In
addition, the group has been making necessary
preparations up to now.
What factors can enhance PCOs’ ability to
organize/attract exhibitions at the ASEAN and
International Levels?
With respect to Thailand, the following dimensions
are particularly relevant: firstly, a time consideration
is an important aspect in ensuring political stability.
Prospective organizers do require a certain period
of time to become completely assured of sustainable
developments taking place. A way out for this
situation is for the Tourism Authority of Thailand
(TAT) and TCEB to issue statements related to the
current situation; secondly, public-sector support of
various forms plays a pivotal role in the industry
– e.g. financial support and in-kind packages.
Apart from TCEB’s 4 major marketing packages, it
may well provide other types of support, including
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เจาของงานมักประสงคใหบริษัทธุรกิจจัดการประชุมประสานงาน
ริเริม่ ติดตอลูกคา บริษทั ตางๆจึงควรมีการทำงานในลักษณะเชิงรุก
และมีการสนับสนุนดานการประชาสัมพันธจากภาครัฐเปนสวนเสริม
ในสวนการประชาสัมพันธกรณีงานที่ไดรับการสนับสนุนจาก
สสปน.นั้น สสปน. จะมีการประชาสัมพันธหลายชองทาง เชน
ผานเว็บไซต และผูแทนในตางประเทศ อยางไรก็ควรมีการพัฒนา
เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธเปนภาษาตางๆ

กลไกอะไรบางที่สามารถผลักดันผูจัดงานประชุมนานาชาติมือ
อาชีพในกลุมประเทศอาเซียนใหเติบโตและแขงขันไดในเวที
โลกเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น
ในบริบทอาเซียนนั้นบริษัทฯ ไมมีการใหความรูเสริมแกลูกคา แต
มักจะดำเนินการตามความประสงคของลูกคาเปนหลัก ทั้งที่บาง
ครัง้ อาจจำเปนตองใหความเห็นหรือขอมูลทีแ่ ตกตาง หรือนำเสนอ
แนวทางเลือกที่เหมาะสมใหแกลูกคา บริษัทฯ ในทวีปยุโรปนั้น
พรอมทีจ่ ะเสนอแนวทางทีแ่ ตกตาง หากแนวทางเดิมของลูกคานัน้
ไมเหมาะที่จะนำไปปฏิบัติ อาทิ อาจแจงลูกคาวามีซอฟตแวรและ
วิธีการใหมๆ สวนบริษัทอาเซียนนั้นในทางปฏิบัติบริษัทฯมักเนน
การเอาใจลูกคาและความสะดวกสบายอยางที่เคยในการดำเนิน
การ สำหรับบริษัทฯของสิงคโปรนั้นแมจะมีสวนคลายกับบริษัทฯ
ในอาเซียน แตมีจุดเนนที่การจัดงานจะตองอยูภายในเพดานงบ
ประมาณ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯควรมองวาตนเปนหุน สวนในการจัดการประชุม
นานาชาติ และมีสว นเปนเจาของการประชุม การหารือในการดำเนิน
การนั้นขึ้นอยูกับการบริหารจัดการความสัมพันธของทุกภาคสวน

fast track facilities, road show campaigns, and
special arrangements at airports. In addition,
other public agencies could well provide support
in the organizing of conventions. As for economic
sectors in which Thailand is still not a major
player, other stakeholders shall need to be more
involved in providing further support required;
thirdly, the private sector still experiences POC
personnel shortages. Thailand has been producing
human resources in other fields. However, POC
human resources as such are lacking. Most
students still regard the conventions sector as a
light-and-sound event. In actual fact, conventions are
very much about academic dimensions. Therefore,
a change in the mindset of parties concerned is a
must; fourthly, with regard to MICE capability,
TCEB has initiated programs involving 48 alliance
academic institutions, and providing 4 training
courses for university instructors. From now on,
parties concerned shall need to engage university
students even further; and lastly, organizing
conventions is more about marketing efforts than
public relations undertakings. Convention organizing
parties would wish PCOs to be proactive and
approach them first. PR support on the part of the
government could well complement private-sector
efforts. As far as TCE-supported events are
concerned, TCEB may undertake its PR campaigns
through numerous channels, such as its own website
and representatives abroad. However, it is always
commendable for TCEB to develop websites in
various languages as appropriate.
What Mechanisms Should Enable ASEAN’s PCOs and
MICE Players to Grow and Compete in the Global
Scenario in Relation to their Counterparts in Other
Regions?
Major issues in this respect include the following:
first of all, in the ASEAN context, PCOs are not
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ทัศนะของผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ การแขงขันในอุตสาหกรรมไมซระดับภูมภิ าคอาเซียน

นอกจากนัน้ ควรมีการนำวิทยาการใหมๆมาประยุกตใช อาทิ อีโพสเตอร
และจอสัมผัส ซึง่ ในทวีปเอเชียยังมีการใชนอ ยอยู ในขณะทีใ่ นทวีป
ยุโรปมีการใชวทิ ยาการใหมๆกันมาก และประการสุดทายคือสภาพ
การวงการธุรกิจการประชุมนานาชาติของไทยยังอยูในชวงการ
เจริญเติบโตและเรียนรู บุคคลในวงการจึงมีความรูส กึ ประสงคทจ่ี ะ
มีสิ่งตางๆ แตกลับยังไมมีความพรอม และยังไมบรรลุวุฒิภาวะ
เต็มที่ ปจจุบนั บริษทั ธุรกิจการประชุมในประเทศไทยยังมีไมถงึ 10
บริษัท ควรจะมีการประชาสัมพันธใหสาธารณชนและบุคลากรใน
อนาคตไดเขาใจวาการประชุมนานาชาติและบริษัทธุรกิจการ
ประชุมนานาชาติ (PCOs) คืออะไร การบริหารจัดการบทคัดยอ
และบทบาทของผูอ า นทบทวนบทความคืออะไร คนไทยรุน ใหมตอ ง
เรียนรูที่จะปดทองหลังพระ ซึ่งเปนลักษณะสำคัญของธุรกิจนี้

Industry Expert’s Opinions towards ASEAN’s MICE Competitiveness

prepared to provide alternatives or options to their
customers. Rather, they prefer to passively attend to
their customers’ ever wish even when it is necessary
to provide alternative professional opinions, pieces of
information or appropriate approaches. The situation
is quite different in Europe. European PCOS are
prepared to offer different services or options if their
customers’ original proposals are not adequately
practical. For example, they may inform their customers of new software packages and methods. ASEAN
PCOs often please their customers and prefer to
remain in their comfort zones. Singaporean PCOs
resort to the same line of business practices as their
other ASEAN fellow PCOs, but with one difference:
they still try to keep everything in control financially.
It is always wise professionally for PCOs to regard
themselves as their customers’ business partners in any
convention business dealing. They should develop a
sense of ownership in that respect. Negotiation requires
a kind of relationship management on the part of all
parties concerned; secondly, modern technologies such
as e-posters and touch screens should be employed.
These are much less applied in Asia than in Europe; and
last but not least, Thailand’s PCOs sector is still in its
development and learning stages. Therefore, stakeholders
would desire to have it all, when they are not actually
prepared, nor have they reached a maturity stage as
such. As yet, there are fewer than 10 PCO companies in
Thailand. More public relations efforts should be
implemented to ensure that members of the public and
future human resources truly realize what conventions
and PCOs are, and what abstract management and the
role of paper reviewers really mean. New generations of
Thailand’s MICE practitioners need to learn to truly
appreciate their own roles quietly. That is a major feature
of this business!
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ในบริบทอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแขงขันมากขึน้ ทุกที นโยบายทีส่ มเหตุ
สมผลที่สุดสำหรับภาคสวนตางๆในอุตสาหกรรมไมซของไทย
และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของนั้นควรจะมีรากฐานจากการ
พัฒนาจากภายในอยางสม่ำเสมอ ลำดับตอไปนี้คือขอเสนอแนะ
ดานนโยบาย 9 มิติ ซึง่ ออกแบบเพือ่ ใหอตุ สาหกรรมไมซไทยบรรลุ
ความยั่งยืนได
1) การจัดระบบการเงินแบบสรางสรรค
2) การวิจัยเกี่ยวกับไมซ
3) การสรางขีดความสามารถดานบุคลากรปฏิบัติงาน
4) การสรางความสามารถดานภาษาและสารสนเทศของเจาหนาที่
และผูปฏิบัติงานดานไมซ
5) การลงทุนโครงสรางขั้นพื้นฐานดานโลจิสติกส
6) การเสริมสรางความเชือ่ มโยงผานระเบียงเศรษฐกิจและสะพาน
เชื่อมการขนสง
7) การสรางจุดเชื่อมโยงทางอากาศของประเทศไทย
8) การดำเนินการดานราคาคาโดยสารและการออกบัตรโดยสาร
ทางอากาศ
9) แนวทางปฏิบตั ทิ อ่ี าจเปนไปไดดา นการรักษาสิง่ แวดลอมในภาค
อุตสาหกรรมไมซไทย

In the context of an increasingly competitive industrial
framework, the best logical policy for Thailand’s
MICE constituents and relevant stakeholders should
be based on regular endogenous improvement. What
follows is a series of 9 policy suggestions designed to
enable the Thai MICE industry to achieve performance
sustainability:
1) Creative financial arrangements
2) MICE-related research
3) Software-capacity building
4) Building up relevant authorities’
and MICE staff’s linguistic and
IT proficiency
5) Logistics infrastructure investment
6) Linkage enhancement
7) Strengthening Thailand’s aviation links
8) MICE airfare ticketing arrangements
9) Potential green practices in Thailand’s
MICE sector

1
การจัดระบบการเง�นแบบสรางสรรค:

Creative Financial Arrangements:

การจัดระบบการเงินเปนปจจัยหลักปจจัยหนึง่ ทีท่ ำใหอตุ สาหกรรม
ไมซประสบความสำเร็จ ตัวอยางประการหนึ่งคือการจัดระบบให
แรงจูงใจเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรม
ไมซของ SECB ตามโครงการ Be in Singapore หรือ Business
Events in Singapore ทั้งนี้ SECB จัดสรรงบประมาณจำนวน
170 ลานเหรียญสิงคโปรจากกองทุนพัฒนาการทองเทีย่ ว (Tourism
Development Fund) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอีเวนทธุรกิจใน
ชวงปพ.ศ. 2549-2553 ซึง่ ชวยใหสงิ คโปรสามารถดึงดูด ตลอดจน
ประมูลจัดงานและสรางงานอีเวนทธุรกิจสำคัญๆในอันที่จะสราง
ระบบกลุม แกนกิจกรรมเศรษฐกิจหลัก49 นอกจากนัน้ ยังอาจจัดตัง้
กองทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ เพดานงบประมาณ

Financial arrangements constitute a key factor in
ensuring MICE success. Once such example of is
SECB’s provision of an incentive scheme as part of its
business strategy for the MICE industry. Under the
“Be in Singapore” or “Business Events in Singapore”
scheme, SECB committed SG$ 170 million drawn out
of the Tourism Development Fund to finance the
development of business events from 2006–2010.
This tremendous incentive scheme helped Singapore
attract, bid for and grow a sustainable volume of
strategic business events to support the development
of key clusters.49 In addition, other innovative forms

49. World Tourism Organization (UNWTO: 2012). MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective. Chapter 4: Case Studies on Model MICE Destinations., ibid. p. 46
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of financial facilities could also include the settingup of a special support fund for the MICE industry.
The budget ceiling of this fund should be based on
an outbreak of contributions from different subsectors that benefit from the MICE industry as a whole.
In this light, the hotel sector and the aviation industry, among others, should make contributions to this
fund as appropriate, based on the size of the
economic benefits they received from the MICE
activities. In essence, this is a tiered financial facility
system founded on actual statistical and empirical
data that truly reflect the industry’s realities and the
responsibilities of each relevant component.50

การว�จัยเกี่ยวกับไมซ:

MICE-related research:

การวิจัยเปนรากฐานที่แข็งแกรงของการดำเนินการที่สำคัญๆ
ระยะยาว สำหรับภาคสวนไมซในปจจุบันของไทยนั้น โครงการ
วิจัยหลักควรจะรวมถึงเนื้อหาดังตอไปนี้ดวย
1) บทบาทเกือ้ หนุนดานเศรษฐกิจของภาคสวนไมซตอ เศรษฐกิจไทย
2) รูปแบบพฤติกรรมของนักเดินทางไมซและผูจ ดั งานระดับวิชาชีพ
3) ศักยภาพดานไมซของภาคสวนยุทธศาสตรที่กำหนด

Research provides a solid foundation for any major
long-term undertaking. As far as Thailand’s current
MICE sector is concerned, key research projects
should include, among others, the following areas:
1) economic contributions of the MICE sector to
the Thai economy
2) behavioral patterns of MICE visitors and
professional organizers
3) MICE potential of identified strategic sectors.

การวิจัยเนื้อหาตางๆเหลานี้จะเปนแนวทางสำหรับผูปฏิบัติงาน
และผูก ำหนดนโยบายหรือแมกระทัง่ กระบวนวิธจี ดั สรรงบประมาณ
ซึง่ ทัง้ หมดนีล้ ว นแตเปนปจจัยสำคัญยิง่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซของประเทศ

Research in areas such as these will effectively
provide a set of guidelines for practitioners and
policy formulators, or even budget allocation
practices, all of which are essential factors in the
country’s MICE development.

50. See Charungkiat Phutiratana. Thailand’s Economic Development. Document Portfolio for Interpretation in Economic Affairs. 2012
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ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธสำหรับนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย

สำหรับกองทุนนี้ควรจะอิงกับเงินจายสนับสนุนจากภาคสวน
ยอยตางๆที่ไดรับประโยชนจากอุตสาหกรรมไมซโดยภาพรวม
ทั้งนี้ภาคสวนโรงแรม อุตสาหกรรมการบิน และภาคสวนอื่นๆ
ควรจัดสรรงบสนับสนุนแกกองทุนนี้ตามสัดสวนประโยชนที่ภาค
สวนนั้นๆไดรับจากกิจกรรมดานไมซ นี่คือระบบการจัดตั้งวงเงิน
งบประมาณตามระดับขัน้ (Tiered Financial Facility System)
ซึ่งจัดทำตามขอมูลสถิติและขอมูลจริง ที่สะทอนขอเท็จจริงของ
อุตสาหกรรมและความรับผิดชอบของภาคสวนตางๆทีเ่ กีย่ วของ50
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3
การสรางข�ดความสามารถเฉพาะดาน
สำหรับบุคลากร:

Specialized Software-Capacity
Building:

การสร า งเสริ ม ขี ด ความสามารถเฉพาะด า นต อ ไปนี ้ จ ะเป น
ประโยชนอยางยิ่ง ไดแก
3.1) การศึกษาระดับวิชาชีพดานภาษาเฉพาะทาง
3.2) การอบรมดานสถิติ สารสนเทศ และขอมูล
3.3) การอบรมวิชาชีพอุตสาหกรรมไมซระดับสูง

Specialized software-capacity building is essential
in any country’s MICE development. Three areas
are of particular interest in this respect:
3.1) specialized professional linguistic education
3.2) statistical, IT and data training
3.3) advanced MICE professional training.

3.1) การศึกษาระดับวิชาชีพดานภาษาเฉพาะทาง:
ประเทศศูนยกลางไมซระดับโลกควรจะตองจัดการฝกอบรม
เกี่ยวกับภาษาเฉพาะทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งไดแกการผลิตลาม
การประชุมทีม่ มี าตรฐานสูง พรอมทัง้ บุคลากรอืน่ ๆ ซึง่ สามารถรับมือ
กับลักษณะงานไมซในกลุมภาษาระหวางประเทศที่สำคัญ 51
ในปจจุบันประเทศไทยขาดลามการประชุมเฉพาะดาน เชนดาน
การแพทย วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร ธุรกิจเฉพาะดาน และ
กฎหมายที่ปฏิบัติหนาที่ภาษาอังกฤษและภาษาหลักๆทุกภาษา
โดยภาพรวมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสวนใหญยังไม
พรอมที่จะดำเนินการดานนี้ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถบรรเทา
สถานการณนไ้ี ด จะทำใหมขี ดี ความสามารถในการแขงขันเพิม่ ขึน้
อยางมาก
3.2) การอบรมดานสถิติ สารสนเทศ และขอมูล:
ขีดความสามารถดานนี้สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซในแง
การตลาด การดำเนินโครงการ การตรวจสอบ การประเมินผลและ
การพยากรณแนวโนม แงมุมหนึ่งของการประยุกตใชสารสนเทศ
นั้นเกี่ยวของกับประสิทธิภาพดานการจัดเก็บและบริหารงาน
สถิติ ตลอดจนการประชาสัมพันธ ซึ่งเปนมูลฐานสำคัญที่ทำให
กิจกรรมไมซสำเร็จผล ดังนั้นจึงควรมีการจัดเก็บสถิติและขอมูล
ขัน้ พืน้ ฐานของผูเ ขารวมกิจกรรมไมซ ณ จุดตรวจคนเขาเมืองและ
สถานที่จัดงานไมซเปนภาษาตางๆ เพื่อใชประโยชนในการวาง
แผนงานและการดำเนินการในอนาคต ตัวอยางที่สำคัญระดับ
นานาชาติตัวอยางหนึ่งคือการจัดเก็บขอมูลขั้นพื้นฐานและการ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษผานอีเมลอยางตอเนื่องสำหรับประสาน
งานดานไมซของฮองกงและงานแสดงสินคานำเขาและสงออก
ของนครกวางเจา ประเทศไทยควรดำเนินการผสานวิทยาการ
การสื่อสารและนโยบายภาษาเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมไมซ
โดยจัดทำจดหมายขาวอีนิวส (E-Newsletters) จัดทำเนื้อหา
และขอมูลสถิตสิ ำหรับเว็บไซตตามกลุม เปาหมาย อาทิ สารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตร การเกษตร ตลอดจนดานการแพทยและสุขภาวะ

3.1) Specialized Professional Linguistic Education:
A global MICE hub shall have to provide specialized
linguistic training for specific areas. In particular,
Thailand shall need to produce first-rate conference
interpreters and other types of personnel equipped
with MICE-related linguistic skills across the whole
gamut of key international languages.51 At present,
Thailand still lacks conference interpreters in such
important specialized areas as medicine, engineering,
sciences, specific businesses and law who practice
their trades in English and all other key languages.
In the main, most local tertiary institutions are not
in a position to cope with this task. If the country
can mitigate this situation, its international MICE
competitiveness will be greatly enhanced.
3.2) Statistical, IT and Data Training:
Capabilities in these areas powerfully provide
support to the MICE sector in terms of marketing,
project implementation, M&E, and trend forecasting.
Aspects of IT utilization involve statistics collection
and administration as well as public relations efforts
as key components in ensuring MICE success.
Therefore, relevant data should be collected at
immigration check-points and MICE venues for
subsequent planning and operations. Basic data
collection and email-based English communications
executed for Hong Kong’s MICE activities and Canton
Fair are two real-world international examples that
prove this point effectively. Thailand should

51. 1) six UN official languages [English, French, Spanish, Russian, Arabic, and Mandarin]; 2) nine major ASEAN languages; and 3) the remaining languages of G 20 economies.
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3.3) Advanced MICE Professional Training:
Currently, 52 Thai state and private tertiary
educational institutions and 33 vocational schools
offer introductory MICE courses in response to
growth in the MICE sector both at home and in
AEC. At present, the country has the most number
of educational institutions that offer MICE courses
in the world.53 Additionally, some Thai institutions
also offer degree MICE courses. It is suggested that
such institutions should operate a cooperative
educational scheme for this purpose. Also, Thailand
should develop advanced and specialized personnel
and professional development programs in order
to create an adequate pool of world-class PEOs,
PCOs and destination management companies
(DMCs) on a par with global MICE destinations such
as the U.S. and Germany.54 These personnel should
be capable of engaging in marketing and operations
both domestically and internationally in order to
ensure that Thailand is a global MICE hub along
the line of Germany, Hong Kong and Singapore.

52. With regard to gaps in meeting industry data, WTO has identified issues associated with MICE studies as the frequent different definitions and the coverage of different components of the
industry, see World Tourism Organization. Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry: Developing a Tourism Satellite Account Extension (2006). Madrid, Spain. p. 17-18.
53. TCEB, MICE 101 Curriculum – the First Asian Standard MICE Course. MICE Journal. Issue 4. Jul-Aug 2014. p. 6.
54. TCEB, MICE Movement in Asia, p. 47, (publication year not specified).
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3.3) การอบรมวิชาชีพอุตสาหกรรมไมซระดับสูง:
ในขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดสอนวิชาความรูเบื้องตนดานไมซ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจำนวน 52 แหง และสถาบัน
อาชีวศึกษา 33 แหง เพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรม
ไมซ ท ั ้ ง ในระดั บ ประเทศและประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่มีการเปดการเรียนการ
สอนหลักสูตรไมซมากทีส่ ดุ ในโลก53 นอกจากนีย้ งั มีสถาบันบางแหง
ทีเ่ ปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาสาขาทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับไมซ
ซึ่งสถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรปริญญาตรีดานนี้อยางเต็มรูป
แบบควรเนนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา นอกจากนีป้ ระเทศ
ไทยควรพัฒนาหลักสูตรการอบรมวิชาชีพและการพัฒนาผูจ ดั งาน
แสดงสินคานานาชาติระดับวิชาชีพ ผูจัดการประชุมนานาชาติ
ระดับวิชาชีพ และบุคลากรเพือ่ สรางบริษทั การจัดการสถานทีห่ มาย
(Destination Management Companies: DMCs) ระดับ
อาชีพชัน้ สูง ใหมจี ำนวนมากเพียงพอ ในระดับเดียวกัน กับประเทศ
ผูอุตสาหกรรมนำไมซชั้นนำของโลก เชน สหรัฐอเมริกา และ
เยอรมนี54 บุคลากรเหลานีค้ วรสามารถปฏิบตั หิ นาทีท่ างการตลาด
และการดำเนินการไดทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมไมซไดในลักษณะเดียวกับ
เยอรมนี ฮองกงและสิงคโปร

combine communications technology applications
and a language policy to enhance its MICE
sub-sectors. This may be achieved through running
e-newsletters, preparing tailored web-based contents
and statistics in such fields as information,
engineering, agriculture, as well as medicine and
well-being. In addition, parties concerned should
operate regular emailing in various languages.
Data and processed statistical information must
be updated, comprehensive, and classified in a
user-friendly way, and presented strategically to
serve managerial objectives and niche marketing
practices efficiently. This may be supported with
relevant research projects.52

ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธสำหรับนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย

อีกทัง้ มีการจัดสงอีเมลอยางสม่ำเสมอเปนภาษาตางๆ ทัง้ นีข้ อ มูล
และสารสนเทศดานสถิติที่ประมวลผลแลวนั้นจะตองทันสมัย
มีลักษณะครอบคลุม จำแนกประเภทเพื่อการใชงานที่สะดวก
นำเสนอแบบมีกลยุทธเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการปฏิบัติในดานการตลาดเฉพาะกลุม โดยที่อาจมีการ
จัดทำการวิจัยสนับสนุนดวย52
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การสรางความสามารถดานภาษาและ
สารสนเทศของเจาหนาทีแ่ ละผูป ฏิบตั งิ านดานไมซ:

Building up the Authorities’ and MICE
Staff’s Linguistic and IT Proficiency:

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซควรมีระบบ
อุปกรณและวิทยาการระดับสูงไวใชในการปฏิบตั หิ นาที่ นอกจากนี้
ควรจัดใหมีเจาหนาที่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความรูดาน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารใหมจี ำนวนเพียงพอในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
อาทิ ควรมีเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมือง ณ สนามบินและจุดตรวจคน
เขาเมืองอื่นๆใหเพียงพอเพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการตรวจ
คนเขาเมือง ตลอดจนผูรับผิดชอบดำเนินการดานพิธศี ลุ กากรทีม่ ี
ความชำนาญการเปนพิเศษ ซึง่ จะมีความสำคัญยิ่งในกรณีการจัด
งานแสดงสินคานานาชาติขนาดใหญ เจาหนาทีบ่ างสวนควรสามารถ
พูดภาษาตางประเทศทีส่ ำคัญและภาษาอาเซียนอืน่ ๆ ในชวงงานไมซ
ทีส่ ำคัญๆนัน้ ควรจัดใหมชี อ งตรวจคนเขาเมือง การอำนวยความ
สะดวกดานสัมภาระ และเจาหนาที่ประสานงานใหเพียงพอเปน
กรณีพเิ ศษ อนึง่ ควรมีการจัดเก็บขอมูลเกีย่ วกับนักเดินทางไมซ ณ
จุดตรวจเหลานีเ้ พือ่ ใชในการวางแผนและการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในอนาคตดวย

All the staff concerned in MICE development
should be adequately provided with equipment and
state-of-the-art technology. In addition, an adequate
pool of qualified staff with a good working command
of English should be stationed at appropriate points.
For example, an adequate number of immigration
officers should be deployed at airports and major
immigration checkpoints to minimize time requirements.
Additionally, specifically-trained customs authorities
play a pivotal role in facilitating customs requirements
for major exhibitions. A critical number of these
staff should be able to speak other international
and ASEAN languages. During any major MICE
events, an adequate number of special immigration
fast tracks as well as luggage-related arrangements
and liaison staff should be specifically provided
to facilitate the immigration process. Of particular
relevance for MICE purposes are special arrangements
for the collection of information on MICE travelers for
more effective future planning and administration.

5
การลงทุนโครงสรางขั้นพ�้นฐานดานโลจ�สติกส:

Logistics Infrastructure Investment:

โครงการลงทุนประเภทนี้สามารถสงเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเขากับการกระจายผลลัพธในการพัฒนาใหแก
ประชากรในภาคสวนตางๆ (Trickle-Down Effects) นอกจากนี้
ศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปใกลทาเรือและตามพรมแดนก็สามารถ
ดึงดูดใหเกิดกิจกรรมไมซไดเปนอยางดี องคประกอบสำคัญของ
การลงทุนเพื่อการพัฒนาดานไมซเชิงสรางสรรค ซึง่ อาจเปนไปได
สูงนัน้ รวมถึงโครงการตอไปนี้ 5.1) โครงการขยายทาอากาศยาน
นานาชาติภเู ก็ต คาดวาโครงการนีจ้ ะเพิม่ จำนวนของผูโ ดยสารจาก
6.5 ลานคนเปน 12.5 ลานคนตอป55 5.2) การขยายสนามบิน
สุวรรณภูมริ ะยะที่ 2 เมือ่ ดำเนินการแลวเสร็จในป 2560 ขีดความ

This type of project can enhance linkages relating
numerous economic activities to trickle-down
effects. Additionally, any industrial processing
complexes located near seaports and along the
borders would further induce MICE undertakings
effectively. Key elements of constructive MICE
investments include the following: the Phuket
International Airport expansion program – This
project will double the number of passengers
from 6.5 million to 12.5 million per annum;55 the

55. 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.
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second phase of Suvarnabhumi Airport – Upon its
completion in 2017, Suvarnabhumi’s handling
capacity at the airport will be 60 million passengers
per year with an additional 216,000 m2 satellite
terminal. The fifth phase will effectively give the
airport an annual capacity of 120 million passengers;
and the construction of international airports and
cargo hubs at Kamphaeng Saen and U-Tapao – The
former aviation hub will serve seaside resorts along
the Western coastline of the Gulf of Thailand, and
Myanmar’s Tavoy Industrial Complex, while the
U-Tapao project can serve Thailand’s coastal resorts
and industrial estates along the Eastern coast, and
Cambodia’s Western provinces. Development projects
involving Suvarnabhumi, U-Tapao, Kamphaeng Saen,
and Don Mueang Airports will make Bangok one
of metropolitan cities on a par with London –as a
global city with most airports in service.

การเสร�มสรางความเชื่อมโยงผานระเบียง
เศรษฐกิจและสะพานเชื่อมการขนสง
ที่กำลังจะดำเนินการ:

Linkage Enhancement Based on
Forthcoming Economic Corridors
and Transportation Bridges:

ระเบียงเศรษฐกิจ 4 แนว และสะพานเชื่อมเศรษฐกิจภาคพื้นดิน
เปนระบบพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในอาเซียนตอนบน
และจะเปนประโยชนตอ การพัฒนาโลจิสติกสของประเทศมากกวา
ที่ผานมา56 มิติซึ่งเปนประโยชนและนาสนใจไดแกการเชื่อมโยง
2 รูปแบบ ไดแก
6.1) การเชือ่ มโยงระหวางสถานทีจ่ ดั งานไมซและระบบการขนสง
6.2.) การเชือ่ มโยงระหวางการขนสงและการเดินทางรูปแบบตางๆ

the 4 economic corridors and 2 land bridges
constitute the largest economic corridor development
project in Upper ASEAN, and will substantially
enhance Thailand’s logistics configuration to an
unprecedented degree.56 Of particular use and interest
are 2 types of practical linkages:
6.1) MICE venue-transportation linkages
6.2 intermodal transportation linkages.

56. These are 1) the Nong Khai-Lam Chabang Corridoor; 2) the North-South-Pak Bara Corridor; 3) the East-West Corridor; 4) Tavoy-Lam Chabang-Aranyapratet Land Bridge; 5) the Lad Krabang
ICD-Lam Chabang Corridor; and 6) Pak Bara-Song Khla Land Bridge. See Silapachai Charukasemratana (ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ). Transportation and Logistics Development Plan (แผนการพัฒนา
ระบบขนสงและโลจ�สติกส). Retrieved April 23, 2014, from https://webapp.reedtradex.co.th/enews/me12epostshow/image/preparation_of_infrastructure_and_efficient.pdf

Proposed Strategies for the Development of Thailand’s MICE Industry

6
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สามารถของสนามบินสุวรรณภูมิจะเพิ่มเปนสามารถใหบริการ
ผูโ ดยสาร 60 ลานคนตอป โดยมีการเพิม่ อาคารเทียบเครือ่ งบินรอง
ขนาด 216,000 ตร.ม. การพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ในระยะที่ 5
จะทำใหมีขีดความสามารถใหบริการผูโดยสารได 120 ลานคน
ตอป และ 5.3) การกอสรางสนามบินและศูนยการขนสงสินคาทาง
อากาศระดับนานาชาติทก่ี ำแพงแสนและอูต ะเภา โครงการสนามบิน
กำแพงแสนสามารถใหบริการสถานตากอากาศ ชายฝงทะเลใน
ทิศตะวันตกของอาวไทย และนิคมอุตสาหกรรมทวายในเมียนมาร
สวนศูนยกลางการบินที่อูตะเภานั้นสามารถใหบริการสถานตาก
อากาศชายฝง ทะเลและนิคมอุตสาหกรรมทีส่ ำคัญตามแนวชายฝง
ตะวันออก และจังหวัดตางๆดานทิศตะวันตกของกัมพูชาการพัฒนา
สนามบินสุวรรณภูมิ อูตะเภา กำแพงแสน และ ดอนเมืองนั้นจะ
ทำใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีสนามบินใหบริการมากที่สุด
แหงหนึ่งในโลกเทากับกรุงลอนดอน
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6.1) การเชือ่ มโยงระหวางสถานทีจ่ ดั งานไมซและระบบการขนสง:
เครือขายการบิน ถนน และรถไฟที่ปรับปรุงจะชวยสงเสริมการ
เชื่อมโยงภายประเทศและระหวางประเทศ ทั้งนี้มีประเด็นเพิ่ม
เติมที่ควรพิจารณาดังนี้
6.1.) นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครแลว เมืองศูนยกลาง
ไมซหลักของไทยนั้นลวนแตยังจำเปนตองมีวิธีการขนสง
ภายในเมืองที่มีประสิทธิภาพ ทางเลือกที่เปนไปไดมาก 3
ประการคือการพัฒนาระบบรถไฟรางเดีย่ ว (โดยเฉพาะอยางยิง่
คือเชียงใหมและภูเก็ต) การปรับปรุงบริการรถแท็กซี่ และ
การปรับปรุงเสนทางรถโดยสารขนาดเล็ก โดยมีการเพิ่มสิ่ง
อำนวยความสะดวกและบริการสนับสนุน อาทิ โทรทัศน
ภายในรถ แผนทีด่ จิ ติ อล และบริการโทรศัพทสนับสนุนเปน
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศทีส่ ำคัญๆ โดยพิจารณา
สถิตจิ ำนวนนักทองเทีย่ ว ทีเ่ ดินทางเขามาทองเทีย่ วประเทศไทย
ดังนัน้ จึงควรมีบริการขอมูลการทองเทีย่ วเปนภาษาทีส่ ำคัญ
เชน ภาษาจีน ภาษาญีป่ นุ ภาษารัสเซีย และภาษาอาหรับดวย
6.1.2) แมวาจุดหมายปลายทางไมซหลักๆ ของไทยนั้น
สวนใหญตง้ั อยูใ นเมืองทีม่ สี นามบินใหบริการอยูแ ลว สนามบิน
เหลานีย้ งั ตองมีการขยายและปรับปรุง ตลอดจนเพิม่ เสนทาง
การบินระหวางประเทศระยะกลางหรือระยะไกลเพือ่ อำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและพัฒนาโอกาสทางการตลาด
ซึง่ จะทำใหมผี สู นใจจัดงานไมซในเมืองเหลานีม้ ากขึน้ ประการ
สำคัญคือควรใหมีเสนทางการบินระหวางประเทศระยะ
กลาง ซึง่ เปนตลาดหลักของอุตสาหกรรมไมซไทย โดยมุง จัด
เสนทางการบินตรง เพื่อใหสะดวกในการเดินทางและการ
ขนสงสัมภาระ และวัสดุอุปกรณตางๆ
6.1.3) ควรเพิม่ สถานทีจ่ ดั งานไมซในเมืองศูนยกลางไมซของ
ไทยใหหลากหลายเพื่อสรางอุปสงคไมซใหมากขึ้น โดยเนน
กิจกรรมไมซที่มีลักษณะเฉพาะ
6.1.4) นอกจากนี้ควรเพิ่มจุดหมายปลายทางแหงอื่นๆ ให
เปนเมืองศูนยกลางในการจัดกิจกรรมไมซหลัก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือหาดใหญ และเมืองหลักบริเวณพรมแดน อาทิ
เชียงรายและอุบลราชธานี เพราะเมืองเหลานีม้ ปี จ จัยเกือ้ หนุน
หลายประการ รวมถึงการที่ประเทศไทยตั้งในจุดศูนยกลาง
ของภูมิภาคและการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6.1) MICE Venue-Transportation Linkages: Improved
aviation, road and rail networks are instrumental in
enhancing intra-Thailand and international connectivity.
Major additional issues are as follows:
6.1.1) Apart from Bangkok, Thailand’s major
MICE cities are in need of effective intra-city
transportation mode improvements. The three
most feasible options are monorail facilities
(particularly useful in Chiang Mai and Phuket),
enhanced taxi services and mini-bus routes
with additional amenities and support services
such as television fittings, digital maps and
language-support telephone lines operated in
English and other major foreign languages, based
on the relative number of incoming visitors.
Therefore, tourist information services should
also be provided in Mandarin, Japanese, Russian
and Arabic;
6.1.2) although Thailand’s major MICE venues
are mostly located in cities served by airports,
their airport facilities still need to be enlarged
and improved further. Also, medium-haul and
long-haul routes are to be expanded in order
to facilitate travelling and enhance these cities’
market development opportunities. By so doing,
more organizers should be interested in holding
their MICE events in these cities. In particular,
more medium-haul international flights should
be operated as they cover Thailand’s key MICE
markets. Direct flights are ideal market enhancers
as they facilitate travel arrangements as well
as luggage and equipment transportation;
6.1.3) all of these designated MICE cities may
well accommodate more MICE venues to
create additional demand. MICE activities with
unique experiences should serve as potential
development areas
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6.2.1) การเชื่อมโยงทางอากาศ เมื่อมีการขยายสนามบิน
แลวก็อาจเชื่อมโยงดานอากาศระหวางเขตชายฝงทะเลของ
ไทยเขากับศูนยกลางการบินในโลกแหงใดก็ได รวมถึงการ
เชือ่ มโยงเมืองตากอากาศสำคัญดานอาวไทยและชายฝง ทะเล
อันดามันเชนพัทยาและภูเก็ตเขาดวยกัน ซึง่ จะเปนการพัฒนา
โอกาสดานอุตสาหกรรมไมซไดเปนอยางดี
6.2.2) การเชื่อมโยงทางทะเล ทาเรือแหลมฉบังซึ่งเปน
ทาเรือหลักของประเทศในปจจุบนั สามารถสนับสนุนกิจกรรม
ไมซระดับโลกไดทันที57 ในอนาคตอาจสามารถกอสราง
สถานทีจ่ ดั งานไมซเพิม่ เติมไดภายในภูมภิ าคตะวันออกหรือ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเขตใหบริการของทาเรือแหงนี้58
นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาทาเรือทองเที่ยวเพื่อสงเสริม
กิจกรรมไมซไดเชนการดำเนินกิจการเรือสำราญระหวาง
พัทยา หัวหิน และเกาะสมุย ซึง่ อาจใชสง เสริมการทองเทีย่ ว
เพือ่ เปนรางวัลและการประชุม (Incentives and Meeting)

6.2) Intermodal transportation Linkages: Details
of feasible connectivity enhancement cases for the
country’s MICE industry are:
6.2.1) air connectivity – with the expansion of
the country’s airport facilities, it is possible to
achieve air connectivity between its coastal
regions and any aviation center in the world,
including platforms linking its MICE facilities
and venues located at major seaside resort
cities across the Gulf of Thailand and the
Andaman Coast such as Pattaya and Phuket,
which is a major MICE development drive
6.2.2) sea connectivity – Laem Chabang Port is
currently the country’s main port that is capable
of supporting its global MICE events immediately.57
The construction of additional MICE venues could
also be readily implemented within the Eastern
Region or Bangkok which are covered within the
Port’s service areas.58 In addition, Thailand may
also develop tourist ports to promote cruise
operations between Pattaya, Hua Hin and Samui
Island. This will prove beneficial to the country’s
meeting and incentive sectors
6.2.3) land connectivity – the integrated
transportation investment projects can connect
all the major transportation modes and facilities:
i.e. Suvarnabhumi Airport, Laem Chabang
Deep-Sea Port, Sattahip naval base, U-Tapao
Airport, as well as the existing land transportation
system. This intermodal network can effectively
connect Bangkok to Thailand’s Northeastern
and Northern Regions, as well as Cambodia,
Vietnam, Laos and Myanmar.

57. Laem Chabang Port the world’s no. 24 container port in 2012, handling 5.93 million TEUs. 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.
58. Silapachai Charukasemratana (ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ). Transportation and Logistics Development Plan (แผนการพัฒนาระบบขนสงและโลจ�สติกส). Retrieved April 23, 2014, from
https://webapp.reedtradex.co.th/enews/me12epostshow/image/preparation_of_infrastructure_and_efficient.pdf.
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6.2.3) การเชื่อมโยงทางบก โครงการลงทุนดานการขนสง
แบบบูรณาการสามารถเชื่อมวิธีการขนสงและโครงสราง
พื้นฐานดานการขนสงที่สำคัญๆ ไดแกสนามบินสุวรรณภูมิ
ทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ฐานทัพเรือสัตหีบ สนามบินอูต ะเภา
เขากับระบบขนสงทางบก จึงสามารถเชือ่ มกรุงเทพมหานคร
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือและ ตลอดจน
กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมาร

6.1.4) further destinations could be incorporated
as the country’s major MICE cities on account
of numerous factors, including its geographical
centrality, and the opening of AEC. These cities
include Hat Yai and such major border cities
as Chiang Rai and Ubon Ratchathani.

ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธสำหรับนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย

6.2) การเชื่อมโยงระหวางการขนสงและการเดินทางรูปแบบ
ตางๆ: รายละเอียดโดยสังเขปมีดังตอไปนี้
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7
การสรางจุดเชื่อมโยงการคมนาคม
ทางอากาศของประเทศไทย:

Strengthening Thailand’s
Aviation Links:

พัฒนาการและประเด็นที่สำคัญบางประการมีดังนี้
7.1) ผูป ระกอบกิจการการบินของประเทศไทยควรขยายเครือขาย
เสนทางการบินใหมากขึ้นภายในรัศมีการบิน 7 ชั่วโมง ซึ่งจะ
ครอบคลุมตลาดเอเชีย อาเซียน และโอเชียเนียอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อาทิ
7.1.1) ควรเพิ่มเสนทางการบินระหวางประเทศไทยและจีน
ซึ่งเปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ
ของไทย เสนทางเพิ่มเติมที่มีศักยภาพสูงคือเสนทางการบิน
ระหวางกรุงเทพมหานครและเมืองสำคัญๆของจีน เชน ชิงเตา
จี่หนาน หนิงโป ฝูโจว (ฮกจิว) ซัวเถา เสิ่นเจิ้น หนานหนิง
และไหหลำ
7.1.2) ควรเพิม่ เสนทางบินระหวางกรุงเทพมหานครและเมือง
สำคัญๆในทางตอนใตของอาเซียน เชน เมืองกูชิง สุราบายา
และเมดาน ผูประกอบกิจการการบินของประเทศไทยเปน
ผูนำในตลาดอาเซียนตอนบน การขยายเสนทางนี้จะทำให
ผูป ระกอบการเทีย่ วบินของไทยเปนผูน ำในอาเซียนอยางแทจริง

Certain major developments and issues are at
work in this direction. The incorporation of
THAI’s Thai Smile Air serves the market gap
between low-cost carriers and full service airlines
as a hybrid operator. This new operator is also
expanding into longer aviation routes.59 This will
effectively enhance Thailand’s MICE sector the
way Dragonair has for Hong Kong, and SilkAir has
for Singapore. In addition, Thailand’s aviation
operators should provide a more extensive route
network within a 7-hour radius. This will cover
Asian, ASEAN, and the Oceanic markets effectively.
Potential and feasible route expansions include
the following
7.1) adding aviation routes between Thailand and
China could serve as a stepping stone for Thailand’s
MICE sector. Additional routes with remarkable
potential are those between Bangkok and China’s
major cities: e.g. Qingdao, Junan, Ningbo, Fuzhou,
Shantou, Shenzhen, Nanning, and Hainan

7.2) ควรเพิม่ เสนทางบินไปยังตลาดทีต่ ง้ั อยูน อกเหนือรัศมีการบิน
7 ชั่วโมงเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย ตลาดที่มี
ศักยภาพสูงไดแก
7.2.1) เทีย่ วบินสูเ มืองเซาเปาโลของบราซิลและเมืองบัวโนสไอเรส
ของอารเจนตินาซึง่ อยูใ นกลุม เมืองทีใ่ หญทส่ี ดุ ของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต ตลอดจนซีกโลกใตทง้ั หมด ทัง้ อาจบินแวะ
พักระหวางทางทีน่ ครโจฮันเนสเบิรก ของประเทศแอฟริกาใต
7.2.2) เสนทางการบินระหวางประเทศไทยและชายฝงทะเล
ทิศตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ60

7.2) expanded routes between Bangkok and major
cities in lower ASEAN such as Kuching, Surabaya,
and Medan. Thailand’s flight operators are the
leaders in the upper ASEAN market. This expansion
will make Thai flight operators true ASEAN leaders.
In addition, markets located beyond the 7-hour
radius will serve the country’s MICE industry
further. Such potential markets include flights to
major South American cities and the Eastern
Coast of Northern America. Key candidates in the
South America include Brazil’s São Paulo and
Argentina’s Buenos Aires, which are among the
largest cities in the Southern Hemisphere and the
Americas. Meanwhile, major aviation routes between
Thailand and the Eastern Coast of North America
could include Chicago, New York, Washington DC,
Toronto, and Montreal. It is to be noted that these
cities have already been served by Cathay’s direct
flights from Hong Kong. This type of arrangement
is a sheer boon to the city’s MICE activities.60

59. 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.
60. Cathay Pacific. Home Page. Retrieved September 16, 2014, from http://www.cathaypacific.com/cx/en_US.html
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8
นอกเหนือจากมิติการเชื่อมโยงทางอากาศแลว การกำหนดราคา
คาโดยสารยังเปนองคประกอบความสำเร็จที่สำคัญยิ่งสำหรับ
อีเวนทระดับนานาชาติ วิธกี ารหนึง่ ซึง่ ผูด ำเนินกิจการการบินสามารถ
สรางเสริมความสำเร็จใหอีเวนทไดคือการเสนอคาโดยสารอัตรา
พิเศษสำหรับผูจัดงานและนักเดินทางไมซ ซึ่งจะชวยสงเสริมผล
ประกอบการของผูด ำเนินกิจการการบินไดเปนอยางมาก ทัง้ นีค้ วร
มีการดำเนินการนโยบายพันธมิตรในเชิงรุก และประชาสัมพันธ
ใหกวางขวางทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได ตัวอยางทีด่ เี กีย่ วกับการดำเนิน
การในลักษณะนี้คือการดำเนินนโยบายโดยสายการบินคาเธย
แปซิฟค ซึง่ มีการนำเสนอรายละเอียดเทีย่ วบินและอัตราราคาสำหรับ
อีเวนทสำคัญๆที่จัดในฮองกงเพื่อความสะดวกของผูเขารวมงาน
ใหมากที่สุด การบินไทยและสายการบินไทยสมายลควรดำเนิน
การในลักษณะนีไ้ ดทนั ที เพือ่ อำนวยความสะดวกแกดา นการเดินทาง
ระหวางประเทศสำหรับกิจกรรมไมซของประเทศไทย61

Apart from the air connectivity aspect, airfare
pricing is also a decisive success component of any
international MICE event. One way in which an air
operator can contribute to the success of any such
event is the offering of special airfares for MICE organizers
and visitors. This will enhance the air route operator’s
business turn over substantially. This alliance policy
should be implemented proactively and publicized as
widely as possible. An exemplary case in this direction
is the implementation of this policy by Cathay Pacific,
whereby details of Cathay Pacific flights and airfares
for each major MICE event held in Hong Kong are
arranged and provided to cater for the needs of the
prospective visitors in the most efficient manner. THAI
and THAI Smiles could readily proceed in this direction
to facilitate the international travel component of any
of Thailand’s MICE activity.61

9
แนวทางปฏิบัติที่อาจเปนไปไดดานการรักษา
สิ�งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรมไมซ�ไทย:

Potential Green Practices in
Thailand’s MICE Sector:

แนวทางปฏิบัติที่อาจเปนไปไดดานการรักษาสิ่งแวดลอมในภาค
อุตสาหกรรมไมซนั้นรวมถึงประเด็นตอไปนี้ดวย
9.1) ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ และภูมปิ ญ ญาตามประเพณี
จำนวนมากที่ไดรับพัฒนาเปนอยางดีภายในสภาพการณทาง
ดานนิเวศวิทยาเขตรอนทีห่ ลากหลาย ในสภาวะทีม่ คี วามกังวลตอ
สิ่งแวดลอมเชนนี้ประเทศไทยจึงอาจมีบทบาทนำได แหลงมรดก
โลกของประเทศไทย ชายฝงทะเล สัตวปาตามธรรมชาติ และวิถี
ชีวิตไทยลวนอาจเปนหัวขอกิจกรรมไมซและสิ่งดึงดูดใจดาน
นันทนาการที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถสงเสริม กลุมเปาหมายที่ใสใจ

Potential green practices in the country’s MICE
sector include the following issues:
9.1) with its variegated natural resources and
richly developed traditional wisdom, Thailand
may well take the lead in the wake of current
environmental concerns. The nation’s World
Heritage Sites, coastlines, national wildlife, and
Thai ways of life could readily serve as MICE
themes and associated recreational attractions.

61. Cathay Pacific. About MICE Offers. Retrieved August 31, 2014, from http://www.cathaypacific.com/cx/en_ID/latest-offers/mice- offers/about-mice-offer.html, and Cathay Pacific. Events Calendar.
Retrieved August 31, 2014, from http://www.cathaypacific.com/cx/en_ID/latest-offers/mice-offers/events-calendar.html.
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MICE Airfare
Ticketing Arrangements:

ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธสำหรับนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย

การดำเนินการดานราคาคาโดยสารและ
การออกบัตรโดยสารทางอากาศ:
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ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธสำหรับนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย

สิง่ แวดลอมใหรว มมือทำงานเพือ่ สนับสนุนการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
และธรรมชาติไดเปนอยางดี
9.2) แนวคิด ‘การจัดกลุมและปฏิทินกิจกรรมไมซใหสอดคลอง
เกือ้ หนุนกัน’ (Synchronized MICE Sequencing and Grouping)
ชวยใหทุกภาคสวนสามารถระบุจุดเนนและจุดสนใจและเขารวม
งานไดในคราวเดียวกัน ซึง่ เปนวิธลี ดความจำเปนในการระดมและ
การใชทรัพยากรไดสวนหนึ่ง ในแงนี้งานแสดงสินคานำเขาและ
สงออกแหงนครกวางเจาเปนกรณีที่เห็นเดนชัด งานแสดงสินคา
งานนี้จัดขึ้นปละ 2 ครั้ง ณ ศูนยแสดงสินคาที่ใหญที่สุดของทวีป
เอเชีย โดยมีการจัดกลุม ผูผ ลิตและผูค า สินคากลุม เดียวกันหรือใกล
เคียงกันใหอยูใ นชวงเวลาเดียวกัน ซึง่ หากพิจารณาในดานขอมูลและ
การวางแผน ผูเ กีย่ วของสามารถติดตามงานแสดงสินคานานาชาติ
งานนีไ้ ดโดยสะดวก ดังนัน้ องคกรอุตสาหกรรมไมซทกุ ภาคสวนของ
ประเทศไทยควรพิจารณาขอดีขอ เสียของการจัดงานในลักษณะนี้
อยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อประหยัดตนทุนในการระดมทรัพยากร
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9.3) แนวคิดแบบผสานการจัดอีเวนทโดยใหความสำคัญกับ
สิง่ แวดลอม (Event Greening) และการประชุมทีเ่ นนการอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอม (Green Meetings) เกี่ยวโยงกับพัฒนาการดานนี้
เปนพิเศษ โดยเปนการปฏิบัติแบบเปนรูปธรรมเพื่อปกปองโลก
และในฐานะยุทธศาสตรการตลาดที่เนนการรักษาสิ่งแวดลอม62
และที่นาสนใจเปนพิเศษในที่นี้เชนกันคือแนวคิดและการปฏิบัติ
ดานโลจิสติกสแบบสงเสริมธรรมชาติ (Green Logistics) ทั้งนี้
โลจิสติกสนั้นคือการบริหารจัดการแบบบูรณาการของกิจกรรมที่
ตองใชเพื่อขนสงสินคา/ผลิตภัณฑผานหวงโซอุปทาน ในยุคที่มี
ความใสใจเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมมากขึน้ นี้ บริษทั ตางๆจะตองพิจารณา
ตนทุนของโลจิสติกตซึ่งกระทบตอภายนอก (External Costs of
Logistics) ในดานสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มลภาวะทาง
อากาศ เสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และอุบัติเหตุ63
9.4) การจัดใหมกี ารบินตรงทีค่ รอบคลุมเสนทางมากพอ ทัง้ ทีด่ ำเนิน
การโดยสายการบินกระแสหลักและสายการบินตนทุนต่ำจะทำให
เกิดความสะดวกสบายมากขึน้ และทำใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
ดานตางๆนอยลง ในขณะเดียวกันการดำเนินการบินแบบตนทุนต่ำ
หลากหลายมากขึ้นนั้นก็จะเปนทางเลือกที่ดึงดูดใจสำหรับผูใช
บริการบางกลุม และเปนภาระตอสิ่งแวดลอมนอยลงดวย

These can also encourage environmentally-conscious
groups to collectively advocate common ecological
and environmental causes.
9.2) the concept of ‘synchronized MICE sequencing
and grouping’ helps parties concerned to achieve
focus and attention as a way to effectively minimize
resource mobilization efforts. In this light, the
Canton Fair is a powerful case. In terms of planning
and information, this tremendous international
tradeshow is readily accessible. It takes place
twice a year with manufacturers and traders of the
same or similar categories classified into specific
time slots. The Thai MICE industry should deliberate
on the costs and benefits of these arrangements in
order to economize on resource applications.
9.3) the combined concept of event greening and
green meetings is particularly relevant as a concrete
form of action to safeguard the world and as a
green marketing strategy.62 Also applicable in this
regard is the notion of ‘green logistics’. In the
main, logistics is the integrated management of
all activities involved in the transfer of products
through the entire supply chain. In light of rising
concerns for the environment, firms shall need to
take into account the external costs of logistics
with respect to climate change, noise, vibration,
air pollution, and accidents.63
9.4) in light of current potential aviation route
expansions, more extensive direct international
flight schedules operated by mainstream airlines
and low-coast airlines provide greater flexibility
and cause lower externalities.

62. 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, from
http://www.cticc.co.za/sites/default/files/u123/Cape%20Town%20Smart_Events_Handbook.pdf
63. Green Logistics. What is Green Logistics. Retrieved 1 September 2013, from http://www.greenlogistics.org/.
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Concluding Remarks

รายงานฉบับนี้พิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาในอนาคตที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมไมซ ลูท างอุตสาหกรรมในปพ.ศ. 2557 ยังมีแนวโนม
ที่ดี ความแข็งแกรงขั้นพื้นฐานของประเทศไทยโดยรวม และโดย
เฉพาะอยางยิ่งคือศักยภาพและสมรรถนะของอุตสาหกรรมนี้ยัง
มีน้ำหนักสำคัญในการกำหนดวาผลการดำเนินการดานไมซของ
ประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว อุตสาหกรรมไมซของ
ไทยก็ไดสงสัญญาณความเขมแข็งภายใน ซึ่งรวมถึงศักยภาพของ
ประเทศในดานตางๆ อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสรางขั้น
พื้นฐานที่มีรากฐานกวาง อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่แข็งแกรง
ตลอดจนบทบาทดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยภายใน
ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก และทีส่ ำคัญเชนกันคือความมุง มัน่ ของ
หนวยงานดานไมซของภาครัฐและเอกชนในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตน

This report examines an overview of the MICE industry
and policy suggestions for potential MICE-related
developments. Industrial outlook in 2014 appears
promising. Thailand’s fundamental strengths in
general and the sector’s potential and capacity in
particular still count positively in the determination of
the country’s MICE performance. As the global
economy has started to recover, Thailand’s MICE
industry has exhibited signs of its intrinsic robust
viability. This includes the country’s potential in such
areas as its natural resources, broad-based infrastructure,
strong tourism industry, as well as socio-economic
and social roles within Asia and Pacific. Also
important is the determination of the country’s
public and private MICE agencies in the performing
of their duties.
We have thoroughly examined ASEAN’s MICE case
studies in the context of the forthcoming AEC, which
should prove useful for any MICE constituents as
appropriate. Stakeholders concerned may well
apply MICE practices drawn from ASEAN countries’
experiences with certain adaptations as appropriate
in order to suit Thailand’s MICE context. Thailand’s
MICE sector positively stands a chance of attaining
considerable success, pending further developments in
its dynamically changing socio-economic configuration,
and how the industry adapts itself thereto. This also
depends on how the country copes with changes on
the foundation of its intrinsic strengths in order to
achieve its MICE goals in the wake of the tremendous
AEC firmly taking shape.

Concluding Remarks

เราไดพิจารณากรณีศึกษาอุตสาหกรรมไมซของอาเซียนในบริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นอยางละเอียด
ซึ ่ ง น า จะเป น ประโยชน ต  อ ภาคส ว นองค ป ระกอบต า งๆของ
อุตสาหกรรมไมซตามควร ผูม สี ว นไดสว นเสียทีเ่ กีย่ วของอาจประยุกต
ใชแนวทางปฏิบัติดานไมซในอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
สิงคโปร) โดยมีการปรับบางประการตามสมควรเพือ่ ใหเหมาะกับ
บริบทอุตสาหกรรมไมซของไทย ภาคสวนไมซของไทยนัน้ มีโอกาส
ทีจ่ ะประสบความสำเร็จไมนอ ย ทัง้ นีจ้ ะตองรอพัฒนาการในบริบท
ด า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ ไทยที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอยู  เ สมอ
และขึ้นอยูกับวาประเทศจะมีการปรับตัวใหเขากับสภาพการณ
อยางไร นอกจากนี้ยังตองขึ้นอยูกับวาประเทศไทยรับมือความ
เปลี่ยนแปลงโดยใชรากฐานความแข็งแกรงภายในของตนเพื่อให
บรรลุเปาหมายดานไมซของประเทศอยางไรในสภาพการณที่
ประชาคมอาเซียนซึ่งมีความสำคัญยิ่งกำลังกอตัวอยางมั่นคง

ขอความลงทาย

ขอความลงทาย
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